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تقدمي
بقلم :الدكتور السيد
حممد بحر العلوم(((

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الغر امليامني ،وعىل أصحابه
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله ّ
املنتجبني .وبعد:

()1

ففي السبعينيات من القرن املايض امليالدي قرأت لسامحة حجة اإلسالم الشيخ

حسن الصفار مقاالت متنوعة هنا وهناك ،واطلعت عىل بعض مؤلفاته ،وهذه وتلك
حتمل يف طياهتا أفكار ًا إسالمية مل خترج عىل املألوف ،ومل يشبها ما يسجل عليها نقاط

((( آية الله الدكتور السيد محمد بن السيد علي بحر العلوم ،شخصية علمية من النجف األشرف ،حصل
على دكتوراة في الشريعة اإلسالمية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة .زعيم سياسي عراقي ،أسس
مركز أهل البيت العالمي في لندن ،له العديد من المؤلفات تربو على ثالثين كتا ًبا منها :االجتهاد
أصوله وأحكامه ،من مدرسة اإلمام علي ،Eمصدر التشريع لنظام الحكم اإلسالمي ،بين يدي
الرسول األعظم.
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ضعف ،أو مبالغة أو هتويل أو إثارة مشاكل.

لقد كان معتد ً
ال يف خطابه ،ومنصف ًا يف كتاباته ،يستشف منها اهتامماته بتنويعات ما

يتناوهلا ،حمافظ ًا يف خطه ،متجاوز ًا املطبات التي تثري عليه عواثر اللغط والكالم ،متجنب ًا

زوابع العواصف التي تثار عليه من قبل الذين ال ّهم هلم إال إثارة املشاكل للتصيد يف املاء

العكر.

وحني أرجع إىل قائمة إصداراته التي أحلقها بكتابه «أحاديث يف الدين والثقافة

واالجتامع ـ املجلد التاسع» الذي أقدمه اليوم للقراء الكرام ـ أراها بلغت مائة ومخسة
ٍ
كتب .وأغلبها طبعت عدة مرات ،وقد تلمست يف خالل تصفحي لعناوينها وجدهتا
عديدة واختياراته جيدة ،أشري إىل بعضها ،بعيد ًا عن اإلطالة ،منها:

1 .1البحث والتحليل يف شخصية الرسول األعظم ،وآله االئمة اهلداة الطيبني
الطاهرين عليهم أفضل السالم ،بام يعطي الصورة الواضحة عنهم ،وبام
ال يثري اجلدل املقيح ،واحلساسيات الكرهية ،والتبجح الفاشل ،والنعرات
اهلدامة الباطلة .

2 .2إهنا حتمل روح «اإلسالم املعتدل» الذي يتجنب فيها الزوابع والعواصف
املثرية للقلق واالستهجان والنقد املزعج ،باحث ًا عن فرص الوحدة بني

املسلمني.

3 .3التوجيهات السليمة اهلادئة للمسلم امللتزم الذي يتوخى الصالح الديني
والسيايس لألمة .يف ظرف يستوجب ّمل الشمل ،ومجع الكلمة بلغة عرصية

مرنة فواحة بالبرش.

4 .4الثورة عىل التخلف الذي يامزج بعض رشائح جمتمعاتنا اإلسالمية
والعربية ،واإلرصار املرير عىل نبش الطيف املزعج ،يف الوقت الذي يتقدم

فيه العامل بام يدهش ،وينور العقل السليم ،يف الوقت الذي حياول بعض
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املتعصبني الرجوع باألمة اىل املربع املايض السحيق ،الذي عانى شعبنا منه

كل املعاناة.

5 .5املرأة ومدى أمهيتها يف املجتمع اإلنساين ،واملسؤولية التي تتحملها يف
سبيل قضيتها األساس ،والثورة عىل العادات والتقاليد التي تعيق تقدمها

يف حدود القيم التي تتبناها جمتمعاتنا اإلنسانية اإلسالمية والعربية.

6 .6التسامح وثقافة االختالف ،ومها دعامتا املجتمع التي تنسجم مع مفهوم
االنطالق العلمي واالجتامعي والعقائدي املتبرص يف هذا الظرف ،بعيد ًا

عن املرتكزات الومهية واملدسوسة.

7 .7مسؤولية الشباب الواعي ،الذي عليه بناء جمتمع اليوم ،ويتطلع إليه الزمن
بأنه مفتاح التطور احليايت يف ضوء القرآن الكريم ،والسنة الرشيفة.

8 .8آليات التسلح بالثقافة املعارصة من أجل إنقاذ الفرد من خمالب األخطار
املحدق به.

9 .9أن نتعلم كيف نقاوم اإلعالم املضاد لقيمنا وإنسانيتنا املستوحاة من معامل
الدين امليرس ،لنتمكن من بث املفهوم العام عن عقيدتنا.

1010احلوار الب ّناء الذي يدفعنا إىل اهلدف املنشود ،والبحث عن اجلوانب
احلية ألساليب احلوار ،واالنفتاح عىل اآلخر.

وعىل هذا النمط التوجيهي كتب أخونا العزيز الشيخ الصفار ما ضمنه نتاجه

الفكري املتناسق األطراف.

ويطول احلديث لو حاولنا استقصاء املواضيع التي بحثها يف إصداراته املتعددة،

وأعامله الفكرية التي حيتاجها جمتمعنا اليوم.

إن مهمة الرجل الرسايل أن يكون مهه األكرب كيف يعالج القضايا التي تنقذ األمة

من بؤر التخلف ،ومصائب التعصب الطائفي ،وأدران اخلبث واملغاالة يف واقع مشوه
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ومشبوه ،وهي مهمة عسرية للغاية يف تناوهلا ،والتعبري عنها ،ومعاجلتها ،وخاصة يف
جمتمعات غري مهيأة إلثارة بحوث تثري الشبهة ،واالنزالق يف املستنقعات الراكدة التي

تزكم األنوف ،وتفيش اللوعة واآلالم ،فإن دور رجل الدين امللتزم أن يلحظ منطقته

وحث أبنائها باالندماج الكامل ،وعدم االنعزال تبع ًا لتوجهات غري سليمة.

()2
إن الكتاب الذي أقدمه للقراء الكرام ،وهو «أحاديث يف الدين والثقافة واالجتامع»

يف جملده التاسع يعترب رسالة حضارية يستفيد منها اإلنسان الذي يبحث عن التغيري اإليامين

يف حياته العامة ،التي متر يف ظروف قاسية مليئة بالفوىض العارمة ،والتعمق يف إبعاد اخللل
الذي يصيب اإلنسان من حيث يعرف أو ال يعرف من دائرة الضوء ،والتخلص من

الطوفان الزاحف من الغرب وأتباعه املنترشين يف البالد العربية واإلسالمية ،وشجب ما

هو مشني ،وجتلية كل ما يدنس الضمري احلي ،وهو ما يرمي إليه املصلحون من أبناء األمة
املسلمة الغيارى عىل قيمهم الدينية واالجتامعية والوطنية.

فإن اخلطوة الرائعة التي اقتحمها األخ العزيز سامحة العالمة الشيخ حسن الصفار

املعروف باعتداله ،وحسن أسلوبه ،ونيته احلسنة ،لتؤكد بوضوح عىل حسن اختياره
يف مسريته املفعمة بالصالح واإلصالح ،ونبذ كل ما يثري االحرتاب الطائفي ،ونبش

التعصب املقيت ،والعمل بجد عىل ارتفاع الكلمة الطيبة عن االنزالق هبا إىل مهاوي

اجلهل األعمى.

فالكتاب الذي أعيشه ،وأتنقل يف واحاته ،وأتضوع من عبري حروفه ،أرى فيه ما

حيي أمل التعايش السلمي يف جمتمعاتنا ،الذي نتطلبه مجيع ًا من أجل «جتديد األمل يف
مسرية الوحدة والتقارب» بني أطياف املجتمع اإلسالمي والعريب ،وإجياد مرابع لسد
«منافذ املحاوالت (البائسة) اخلارجية إلثارة الفتن الطائفية» وغلق سبل «االحرتاب
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الداخيل والسقوط يف اهلاوية» من حيث نعلم أو ال نعلم ،وذلك من خالل دعم منظامت
املجتمع املدين؛ ألهنا قوة املجتمع ،وهكذا يف اختيار النقاط الفكرية التي حتث اجلامهري

لتؤكد عىل وحدهتم ،وتشد من تعاطفهم ،وتوثق فيهم عرى املحبة واألخوة ،والعمل
اجلاد يف سبيل حتقيق القيم اإلنسانية التي هي املبدأ األساس لكل من يتحمل مسؤولية

ا ُملب ّلغ املؤمن ،وتبقى الباب مفتوحة لنقاش علمي لبعض آرائه ،إن اقتىض ذلك.

أشد عىل يد الشيخ اجلليل يف مسريته الرسالية ،وله مني كل االعتزاز والتقدير
ُّ

ملدرسته السيارة ،التي أرجو هلا كل األمل يف حتقيق األهداف العالية التي يتبناها،
والتواصل يف إنتاجه الغزير بام ينفع املتعطش للمعرفة ،وأما الزبد فيذهب جفاء ،وغري

مأسوف عليه.

ومن اهلل سبحانه له التسديد والتأييد ،وهو و ّيل التوفيق.

حممد بحر العلوم
النجف األرشف

1430/11/1ﻫ

تقدمي
بقلم :آية ال ّله

الشيخ حممد

واعظ زاده اخلراساين(((

والسالم عىل سيدنا حممد رسول ال ّله خاتم النب ّيني ،وعىل آله
احلمد ل ّله
ّ
والصالة ّ
ٍ
بإحسان إىل يوم الدّ ين.
ال ّطاهرين ،ومن تبعهم
وبعد

الدين والثقافة واالجتامع)
فقد ُأهديت إ َّيل ّ
ست جم ّلدات من كتاب (أحاديث يف ّ

من قبل مؤ ّلفها العامل اخلبري واملصلح الكبري العلاّ مة الشيخ حسن موسى الص ّفار أ ّيده
ال ّله تعاىل يف خدمة الدّ ين احلنيف ،واإلصالح بني املسلمني ،إضافة إىل ٍ
جملد ٍ
كبري غري
((( آية ال ّله الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني ،ولد في مدينة مشهد اإليرانية عام 1342هـ ـ 1923م،
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث اإلسالمية ،وأستاذ علوم القرآن والحديث بكلية اإللهيات والمعارف
اإلسالمية بجامعة مشهد ،واألمين السابق للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية في إيران،
طبعت له بعض الكتب( :صوت الوحدة)( ،نداء الوحدة)( ،رسالة الوحدة)( ،الوحدة اإلسالمية)،
(حياة اإلمام البروجردي).
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ٍ
إجالل وتكري ٍم .فالحظتها
مطبوع .فتلقيتها بيد التكريم مقرون ًا بالشكر اجلميل وبكل

جم ّلد ًا بعد جم ّلد ،وبحث ًا بعد بحث ،حتى وقفت عىل جمموعة كبرية من املعارف اإلسالمية،

واملباحث العلمية املتنوعة ق ّلام نجدها جمموعة يف كتاب ،مما حيكي لنا و ُيرشدنا إىل ّ
أن

مؤ ّلفها شيخنا املع ّظم له اهتام ٌم ٌ
بالغ ليل وهنار ،ويف مجيع األحوال بالعلم الدّ يني ونرشه،
وبالثقافة اإلسالمية الواسعة عىل مستوى الكتاب والسنّة ،ويف شعاع املذاهب اإلسالمية

كلها .فوجدته بحر ًا متالط ًام يثمر دو ًما ويف كل األيام واآلنات ،و ُيعطينا ُدرر ًا ثمينة،
ولئايل ق ّيمة ،ال ينرصف عنها فرتة ،وال يرتك عمله راح ًة.

ووقفت عىل آثاره ومقاالته وكتبه من ذي قبل.
كنت أعرفه منذ سنني،
ُ
وقد ُ

وبالوقوف عىل هذه األبحاث اجلديدة ،واآلثار ال ّط ّيبة يف هذه املج ّلدات ،فقد زادت
معرفتي هبذه الشخصية الكبرية التي حيتاج إليها اإلسالم واملسلمون ،ال سيام يف هذا
العرص امليلء بالثقافات الغربية والرشقية مما قد يتصادم مع الثقافة اإلسالمية العليا.

واحلق يقالّ :
إن العلامء وإن كانوا كثريين ،إلاّ أن العامل العارف بام حيتاج إليه العرص

احلارض ،وا ّلذين ه ّيئوا أنفسهم لإلجابة بام يتط ّلبه الزمان قليلون .ومن مجلة هؤالء الق ّلة
كل ٍ
عاملنا املث ّقف حرضة الشيخ الص ّفار ا ُملع ّظم أدام ال ّله أ ّيامه وك ّثر ال ّله أمثاله ،وأعطاه ّ
خري

حيب ويرىض.
ّ

تضمنت هذه املج ّلدات ألوان ًا من املباحث واملواضيع من أبرزها:
وقد ّ

أوالًُ :خطب صالة اجلمعة بام فيها من الصنوف والفنون حسب املناسبات واأل ّيام
واألحداثّ ،
فإن هذا العامل عالوة عىل مشاغله الدّ ينية واالجتامع ّية ،فإنه يتصدى

ملنصب إمام اجلمعة يف بلده ،فرياعى ويالحظ يف ُخطبته يف ّ
مرت
كل مجعة ما ّ

عليه وعىل املجتمع اإلسالمي يف إسبوعه من األحداث اإلقليم ّية والعامل ّية ما
ٍ
كبري من ّ
متنوع ٌة
يرى لِزام ًا عليه الكالم حوهلا.
طب ق ّيم ٌة ّ
كل جم ّلد منها ُخ ٌ
ٌ
فقسم ٌ
ومطولة.
ّ
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ثانياً :مواضيع تقريب ّية بني املذاهب اإلسالم ّية ،ويف مواجهة الفتن الطائفية ،وال سيام

بني السنّة والشيعة يف األقطار اإلسالمية بل يف خارج العامل اإلسالمي ،وهذه
كم وكيف ًا.
املواضيع أكثر أبحاثه اًّ

سعي ٌ
بليغ يف سدّ أبواب الفتنة ،ويف الدعوة إىل الوحدة واألُلفة بني أبناء
فلهذا العامل ٌ

اإلسالم ،وال س ّيام بني علامء املذاهب واملثقفني منهم ا ّلذين هم ُدعاة األ ّمة ،والناطقون
واالجتامعي ،وال س ّيام فيام يرجع إىل الدّ ين ،ومعارفه،
العلمي
باسمها عىل الصعيد
ّ
ّ
وأحكامه ،وإىل موضع املسلمني أمام غريهم من األمم وامللل.

ال ّلهم أطل عمره ،وو ّفقه يف املستقبل ألكثر مما و ّفقته يف املايض ،وآخر دعوانا أن

احلمد ل ّله ،وسال ٌم عىل املرسلني.

كتبه حممد واعظ زاده اخلراساين

يف مشهد املقدسة بلد اإلمام
الثامن عيل بن موسى الرضاC

يف  7مجادى األوىل 1431ﻫ

أول احلديث

تنتظر املجتمعات اإلسالمية من اخلطاب الديني ،أن يقدم حلو ً
ال ومعاجلات

للمشاكل والتحديات التي تواجهها.

وهي مشاكل كبرية وحتديات خطرية ،تبدأ من صعوبات الرتبية يف عرص العوملة،

حيث تد ّنت إمكانات تأثري األرسة عىل األبناء ،لصالح تأثريات وسائل االتصال املتطورة،
واإلعالم الفضائي املفتوح.

وانتهاء
مرور ًا بمشاكل التفكك األرسي ،واألزمات االقتصادية ،وختلف التنمية،
ً
هبيمنة االستبداد السيايس ،وغياب املشاركة الشعبية ،وما يؤدي إليه من فقدان االستقرار

واألمن ،ونشوب الرصاعات والنزاعات.

ثم ما تواجهه املجتمعات اإلسالمية من عدوان صهيوين جاثم عىل قلب األمة،

منذ أكثر من نصف قرن من الزمن ،وكذلك حماوالت اهليمنة والنفوذ من قبل خمتلف

قوى االستكبار العاملي.

هذه التحديات واملشاكل تستوجب هنوض األمة ،وجتنيد قواها وطاقاهتا ،وتفعيل

إمكاناهتا وقدراهتا ،لتجاوز واقع التخلف ،وااللتحاق بركب األمم املتقدمة ،التي تنعم
بالديمقراطية واالستقرار السيايس ،وتتنافس يف ميادين العلم واملعرفة ،والتطور والتقدم

االقتصادي.

وإهناض األمة وتعبئتها ملواجهة املشاكل والتحديات ،هي املهمة األساس

للخطاب الديني ،لكن املؤسف أن بعض اخلطاب الديني ينتج لألمة مشاكل إضافية،
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ويشغلها عن مواجهة حتديات واقعها املعارص ،بنبش وإثارة مشاكل تارخيية قديمة ،أكل

عليها الدهر ورشب.

لقد حصلت يف تارخينا املايض أحداث ورصاعات سياسية واجتامعية كثرية،

ودارت خالفات ونزاعات كالمية وفقهية صاخبة ،مل تكن بعيدة عن التأثري السيايس،

وحيق لنا أن ندرس التاريخ ،وأن نقرأ أحداثه ورجاالته ،ونتعرف جذور التوجهات
والتيارات السياسية والفكرية التي أسست للتنوع املذهبي القائم يف األمة.

لكن ذلك ال يعني البقاء يف كهوف التاريخ ،والتخندق يف جبهات رصاعاته،

وإعادة متثيل معاركه وحروبه ،عىل حساب مصالح احلارض ،ومهوم الواقع.

إن أتباع كل مذهب ومدرسة جيدون أنفسهم معنيني برتبية أبنائهم وفق انتامئهم

الديني املذهبي ،وهلم احلق يف التعبري عن آرائهم وتوجهاهتم ،وإنتاج ثقافتهم املذهبية

اخلاصة.

كام أن احلوار والنقاش بني وجهات النظر املختلفة أمر مرشوع ومطلوب ،إلثراء

املعرفة ،وإنضاج الرأي ،ومتحيص احلقائق.

لكن تربية األبناء عىل املذهب ال تعني زرع األحقاد والضغائن يف نفوسهم عىل

أبناء املذاهب األخرى ،وال حتريضهم عىل الكراهية لآلخرين ،كام تصنع بعض مناهج

التعليم الديني التي تقحم اجليل الناشئ يف متاهات اخلالفات املذهبية ،وختلق يف نفوسهم

مشاعر سلبية جتاه بعضهم بعض ًا ،مما يرض الوحدة الوطنية ،والسلم املجتمعي.

كام أن جزء ًا كبري ًا من خطابات املساجد واحلسينيات تأخذ منحى تعبئة مجهور

املذهب ضد مجهور املذهب اآلخر.

وختصصت بعض القنوات الفضائية واملواقع االلكرتونية يف إثارة احلوار املذهبي،

باجتاه الشحن الطائفي ،وإذكاء الرصاع والنزاع ،لصب الزيت عىل نريان الفتنة املتقدة يف

أكثر من موقع.
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ح ًّقا لقد أصبح اخلطاب الديني يف هذا االجتاه مصدر مشاكل إضافية لألمة ،بدل

أن يقدم احللول ملشاكلها القائمة.

إن حشود ًا ضخمة من أبناء األمة جتتمع يف املناسبات الدينية لتصغي خلطابات

اخلطباء والدعاة ،التي تبث أيض ًا عرب القنوات الفضائية ،مما يوفر أفضل الفرص لتوجيه
الناس نحو تعزيز القيم األخالقية يف حياهتم ،وإلرشادهم للتغلب عىل املشاكل التي
يواجهوهنا يف جماالت الرتبية والعالقات األرسية ،وصعوبات املعيشة ،ولتحفيزهم نحو

املعرفة واإلنتاج وبناء املستقبل األفضل.

لكن املؤسف أن معظم اخلطابات التي ُتلقى عىل تلك احلشود املهيأة نفسي ًا للتفاعل

والتأثر ،تتجه نحو قضايا اخلالف املذهبي والتعبئة الطائفية ،مما خيلق لدى اجلمهور اهتامم ًا

زائف ًا ،بأولوية املعارك املذهبية عىل سائر التحديات ،ويصنع يف نفوسهم إشباع ًا كاذب ًا

لعواطفهم الدينية ،بأن الوالء للدين واإلخالص للعقيدة يتجسد يف الرباء من اآلخر
املذهبي ،وبغضه وكراهته ،ولعن رموزه والشخصيات التي يقدسها ،باعتبارهم مرشكني

مبتدعة روافض ،أو نواصب غاصبني معادين ألهل البيت.

هذه التعبئة الطائفية تشغل مجهور خمتلف املذاهب ،عام يعانونه من استبداد سيايس،

وفساد اجتامعي ،وأزمات معيشية.

إن ظواهر سلوكية خطرية تنترش يف هذه املجتمعات ،وهتدد أمنها األخالقي

واالجتامعي ،كانتشار املخدرات ،وعصابات اإلجرام ،وممارسة العنف ،والتفكك

األرسي ،وتدين مستوى التعليم ،وارتفاع نسبة البطالة ،واملشاكل األخالقية ....بينام
يعيش ذلك اخلطاب الديني يف ٍ
واد آخر ،وكأنه غري معني بام ينخر يف جذور املجتمع من
أمراض وأوبئة ف ّتاكة.

واألخطر من ذلك ما تؤول إليه هذه التعبئة الطائفية من نشوب الفتن ،وفقدان

االستقرار واألمن ،كام حصل يف أكثر من بلد كباكستان والعراق.
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فهل يدرك هؤالء املنتجون هلذا اخلطاب مآالت وآثار خطاهبم؟

صنعا.
إن بعضهم ينطلق من سوء فهم وقرص نظر ،فهم حيسبون أهنم حيسنون ً

وبعض اخلطباء ال بضاعة هلم غري هذه احلكايات التي حفظوها وألفوا طرحها،

وال جيدون وال جييدون غريها.

والبعض اآلخر تدفعه األغراض واملصالح ،فيدغدغ مشاعر اجلمهور هبذه

الطروحات ،لكسب الشعبية والنفوذ ،وحتقيق املآرب الشخصية.

وهناك من ينطلق يف خطابه الطائفي من أجندة سياسية ،لتحصيل موقع سيايس،

أو خدمة حزب أو فئة ،أو لكونه مدفوع ًا من جهة سياسية يف الداخل أو من اخلارج ،هلا
مصلحة يف إثارة اخلالف وإشعال الفتنة.

ومع كل ما نشعر به من القلق الرتفاع صوت اخلطاب الطائفي ،إال أننا جيب أن

نراهن عىل إثارة وعي أبناء األمة ،فقد عاش األوربيون ما تعيشه أمتنا اآلن ،من خالفات
ونزاعات ،طائفية وعرقية وسياسية ،لكن حركة الوعي والتنوير التي قادها املفكرون

واملثقفون واملصلحون الدينيون يف جمتمعاهتم ،قد أثمرت بعد كفاح مرير ،وتضحيات

كبرية ،فتجاوزت شعوهبم حالة االقتتال واالحرتاب ،وأسسوا دولتهم احلديثة عىل
أساس مفهوم املواطنة واملشاركة ،وهم اآلن يصنعون احتادهم األوريب الكبري الذي يضم

سبع ًا وعرشين دولة ،تتنوع انتامءات شعوهبا القومية والدينية  ،حيث يبلغ عدد اللغات
الرسمية يف االحتاد األوريب ثالث ًا وعرشين لغة ،كام تتعدد مذاهبهم املسيحية من كاثوليك

وأرثوذكس وبروتستانت ،إضافة إىل اجلاليات املختلفة يف انتامءاهتا العرقية والقومية
والدينية.

إن عىل القيادات املخلصة يف األمة أن ختوض معركة الوعي ،وتقاوم التوجهات

الطائفية ،متسلحة بالثقة واألمل ،وأن تطور خطاهبا التوعوي ،وتكثف اجلهود يف نرشه
وبثه ،لتتجه مسرية األمة نحو التنمية والبناء ،وتتجاوز واقع االستبداد واجلمود.
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ولن يكون الطريق مفروش ًا بالورود أمام خطاب الوعي والوحدة ،ألن القوى

املستفيدة من واقع التخلف واالختالف ،ستفتح النار من كل اجتاه وصوب ،ملحارصة

خطاب اإلصالح والوعي ،فال يمكن جت ّنب املعركة ،فذلك هو قدر املصلحني يف كل

عرص وجمتمع.

وبني يدي القارئ الكريم توثيق لتجربة متواضعة وفقني اهلل تعاىل للمشاركة هبا يف

جهود قضايا اإلصالح والوحدة ،حيث يتضمن هذا املجلد التاسع من كتاب (أحاديث

يف الدين والثقافة واالجتامع) معظم ما ألقيته من اخلطب واملحارضات ،لسنة 1428هـ،

إضافة إىل املقابالت والترصحيات اإلعالمية.

أسأل اهلل تعاىل أن يتقبل مني هذا اجلهد اليسري ،وأن يعفو عن خطأي الكثري،

وهيديني سواء السبيل.

وال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لإلخوة األعزاء /األستاذ عبد الباري الدخيل،

واألستاذ مبارك الطيب ،واألستاذ حسني الشيخ ،واألستاذ عيل األصيل ،ملا بذلوه من
جهد يف إعداد هذا الكتاب ،جزاهم اهلل خري اجلزاء ووفقهم للمزيد من العطاء.
رب العاملني.
واحلمد هلل ِّ

حسن بن موسى الصفار

القطيف 20شعبان 1430ﻫ
 11أغسطس 2009م

التعايش املذهبي ورؤية السيد السيستاين
كلمة الجمعة بتاريخ  21محرم 1428هـ

هتب عىل األمة اإلسالمية عاصفة فتنة طائفية هوجاء ،هتدد بتمزيق جمتمعات األمة،
ُّ

وتقويض أمنها واستقرارها ،وإشغاهلا عن مواجهة حتديات اهليمنة األجنبية ،والتخلف

احلضاري.

وتنطلق هذه الفتنة من حال االقتتال واملجازر اليومية الفظيعة يف العراق ،هذا

احلال الذي يعرف اجلميع دور االحتالل األمريكي البغيض يف صنعه ،كام يعرف اجلميع

الدافع السيايس لألطراف املشاركة فيه ،حيث يسعي كل طرف ألخذ موقعه وحصته يف
الواقع العراقي اجلديد ،بعد عقود من االستبداد وهيمنة احلزب الواحد والقائد الفرد،

مهش وقمع اجلميع ،وصادر إرادة كل الشعب العراقي.
الذي ّ

مع وضوح هذه اخللفية لألحداث املؤملة يف الساحة العراقية ،إال أن هناك إرادة

وإرصار ًا عىل إثارة الفتنة الطائفية من خالهلا ،وتصويرها وكأهنا احرتاب مذهبي،
والرتويج خلطر داهم من قبل الشيعة عىل السنة ،ومن قبل السنة عىل الشيعة.

فجة ،عىل أغلب وسائل اإلعالم العربية ،وأصبحت
وفجأة سادت لغة طائفية ّ

وتتصيد األنباء واملشاهد املثرية يف هذا السياق.
تضفي عىل خمتلف األخبار هذه النكهة،
ّ

وختندق كثري من كتاب الصحف واملجالت وراء متاريس طائفية ،حتى بعض

الليرباليني الذين كانوا يستسخفون التوجهات الدينية بشكل عام.

وحتولت خطب األئمة يف املساجد إىل منابر للتحريض الطائفي ،مستدعية كل ما

يف الرتاث والتاريخ من رصيد للكراهية املتبادلة والرصاع املذهبي.
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أما مواقع االنرتنت املهتمة هبذا الشأن فقد وجدت فرصتها الثمينة ،وحتركت

أسواقها بعد أن كانت تعاين من الركود والكساد.

العلماء بين اال�ستدراج والوعي

أمام هذه الفتنة اهلوجاء ،كان متوقع ًا من علامء اإلسالم أن يأخذوا دور التحذير

والتنبيه ،حتى ال تسقط األمة يف هذا الفخ اخلطري ،وأن يتحركوا رسيع ًا ملحارصة احلريق

املشتعل يف العراق ،حتى ال يمتد هلبه إىل سائر املناطق ،ومن ثم العمل عىل مساعدة
الشعب العراقي ،للخروج من حمنته ،بأقل قدر من اخلسائر والتضحيات.

فالعلامء يتحملون مسؤولية تذكري األمة بمبادئ دينها ،وتوعيتها بأخطار التحديات

املحدقة هبا ،وتبصريها يف مواجهة الفتن والشبهات.
ِ
ِ
ين َأ ْس َل ُموا
يقول ال ّله تعاىل{ :إِ َّنا َأ ْن َز ْل َنا ال َّت ْو َرا َة ف َيها ُه ً
ور يحَ ْ ُك ُم بهِ َ ا ال َّنبِ ُّيونَ ا َّلذ َ
دى َو ُن ٌ
ِ ِ
ين َه ُادوا َوالربانِيونَ َوالأْ َ حب ُار بِماَ اس ُتح ِف ُظوا ِم ْن ِك َت ِ
اب ال ّل ِه َوكَ ا ُنوا َع َل ْي ِه ُش َه َد َاء فَال
ل َّلذ َ
ْ ْ
َْ
َّ َّ ُّ
اخشَ ْو ِن َوال َت ْشترَ ُ وا بِ َآياتيِ َث َمن ًا َق ِلي ً
ال}[سورة املائدة ،اآلية.]44 :
اس َو ْ
تخَ ْ شَ ُوا ال َّن َ
ِ
اس ُت ْح ِف ُظوا
والعلامء يمثلون دور الربانيني واألحبار يف هذه األمة ،وواجبهم {بماَ ْ
ِم ْن ِك َت ِ
اب ال ّل ِه} أن يؤكدوا عىل مبدأ الوحدة الذي فرضته آيات القرآن املجيد ،وأحاديث
الواقع{وكَ ا ُنوا َع َل ْي ِه
السنة النبوية الرشيفة ،وأن يأخذوا دور الرقابة والشهادة عىل
َ
ّ
إن
ُش َه َد َاء}،
فيحذرون من الفرقة والتنازع ،وفق توجيه كتاب ال ّله تعاىل ،الذي يقولَّ {ِ :
ِ
ِِ
{و ْاع َت ِص ُموا بِ َح ْب ِل ال ّل ِه جمَ ِيع ًا َوال َت َف َّرقُوا} ويقول:
َهذه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َواح َد ًة} ويقولَ :
از ُعوا َف َتفْشَ ُلوا َو َت ْذ َه َب ِر ُحي ُك ْم}.
{وال َت َن َ
َ
جدا انزالق بعض العلامء واستدراجهم إىل أوحال الفتنة ،ومشاركتهم
لكن املؤسف ًّ

بوعي أو غفلة يف تأجيج رضامها ،عرب التعبئة وإثارة الضغائن واألحقاد ،وفتح ملفات
اخلالفات العقدية والفقهية ،وجتميع أوراق السقطات واألخطاء.
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إنه ال يمكن إنكار وجود مشكلة هنا وخطأ هناك ،بحدوث إساءة من طرف شيعي،

أو ترصف يسء من طرف سني ،كام أن تارخينا وتراثنا اإلسالمي ميلء باألوراق الصفراء،

واجلراح الدامية ،لكن هل هذا هو الوقت املناسب لفتح امللفات ،وطرح األوراق؟ أال

صبا للزيت عىل نار الفتنة املتقدة؟ وتوسيع ًا لرقعة اشتعاهلا؟ أليس ذلك نوع ًا
يعترب ذلك ًّ

من تقديم اخلدمة املمتازة إلنجاح خمططات اهليمنة األمريكية ،بإحداث الفوىض اخلالقة

ـ حسب وصفهم ـ يف أرجاء املنطقة؟

المرجعية والموقف الم�س�ؤول

وبمقدار ما يأسف اإلنسان ويأمل ملواقف بعض العلامء الذين انطلت عليهم

اخلديعة ،وخذهلم الوعي ،أو دفعتهم املصالح الشخصية والفئوية للوقوع يف رشك الفتنة

جسده
اخلطري ،فإن اإلنصاف يقتيض اإلشادة والتقدير للموقف الرسايل املسؤول ،الذي َّ

العلامء املصلحون الربانيون ،ويف طليعتهم املرجع السيد السيستاين ،هذا الرجل الذي
رضب أروع األمثلة املعارصة يف التزام املبدئية ،واحلرص عىل وحدة األمة ،والتسامي

عىل اجلراح.

إن اجلميع يعرف الظروف القاسية التي عاشها السيد السيستاين ،واحلوزة العلمية

يف النجف األرشف ،وامتداداهتا يف الشعب العراقي ،يف عهد النظام البائد ،واملقابر

اجلامعية ،وأرقام الشهداء من الفقهاء والعلامء واخلطباء ،ومحالت التهجري ،ومآيس

املعتقالت ،كلها شواهد واضحة ال تقبل اإلنكار.

لكن السيد السيستاين بعد سقوط النظام أجلم أي نزعة لالنتقام ،وأخذ الثأر يف

حترم أي نوع من أنواع االنتقام ،حتى نرش الوثائق
صفوف أتباعه ،وأصدر أكثر من فتوى ّ
التي تفضح أزالم النظام السابق وعمالئه.

فقد أجاب عن سؤال :حول من تأكد دوره املبارش يف قتل األبرياء من أزالم النظام
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السابق ،هل جتوز املبادرة إىل القصاص منه؟ أجاب سامحته« :القصاص إنام هو حق
ألولياء املقتول ،بعد ثبوت اجلريمة يف املحكمة الرشعية ،وال جتوز املبادرة إليه لغري الويل،

وال قبل احلكم به من قبل القايض الرشعي».

وردا عن سؤال حول كون الشخص عضو ًا يف حزب البعث السابق أو متعاون ًا
ًّ

مع أجهزة النظام األمنية هل يكفي ذلك ملعاقبته؟ أجاب سامحته« :ال يكفي وأمر مثله

موكول إىل املحاكم الرشعية ،فال بد من االنتظار إىل حني تشكيلها».

وحول نرش الوثائق التي تفضح عمالء النظام السابق أجاب سامحته« :ال جيوز

ذلك ،بل ال بد من حفظها وجعلها حتت ترصف اجلهة ذات الصالحية»(((.

تجاه فتنة الإرهاب والتكفير

حني بدأت فتنة اإلرهاب والتكفري الطائفي يف العراق ،وأعلن الزرقاوي حربه

عىل شيعة العراق ،واستهدافه لشخصياهتم ومناسباهتم الدينية ،بمرأى ومسمع من
اجلميع ،وبرصاحة تامة ،حيث توالت االغتياالت والتفجريات من عصابته واملتحالفني

معهم ،كالتفجري الذي استهدف السيد حممد باقر احلكيم بتاريخ  1رجب 1424ﻫ عند

مرقد اإلمام عيل يف النجف األرشف ،وكتفجريات يوم العارش من املحرم 1425ﻫ يف

املعزين والزائرين ،وما تالها من تفجريات الكاظمية
كربالء ،التي استهدفت مواكب ّ
وغريها ،كاحللة والعامرة ،ومسجد براثا التارخيي يف بغداد ،وصو ً
ال إىل تفجري قبة اإلمامني

العسكريني يف سامراء بتاريخ  23حمرم 1427ﻫ.

وال شك أن هذه التفجريات وما تسفر عنه من ضحايا وجمازر رهيبة ،وما تشكله

تفجر الغضب يف نفوسهم،
من انتهاك حلرمة املقدسات والشعائر الدينية للشيعة ،كانت ّ

وتلهب مشاعر التحدي يف أوساطهم ،مما يدفع باجتاه االنتقام ،والقيام بردود فعل مشاهبة،
((( حامد اخلفاف .النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية ،الطبعة األوىل2007م ،
(بريوت :دار املؤرخ العريب) ،ص .205-204
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لكن وعي السيد السيستاين وحكمته منعت ذلك لوقت طويل ،حيث كان يرفض اهتام
أي جهة مذهبية ،ويؤكد عىل التحيل بالوعي ،واحلذر من الفئات املعادية لكل العراق

ولكل املذاهب.

ففي رده عن سؤال عن املوقف جتاه هتديدات الزرقاوي ،قال بيان صادر عن مكتبه

بتاريخ  21شعبان 1426ﻫ:

«إن اهلدف األساس من إطالق هذه التهديدات ،وما سبقها وأعقبها من أعامل

إجرامية ،استهدفت عرشات اآلالف من األبرياء ،يف خمتلف أنحاء العراق :هو إيقاع
الفتنة بني أبناء هذا الشعب الكريم ،وإيقاد نار احلرب األهلية يف هذا البلد العزيز،

للحيلولة دون استعادته لسيادته وأمنه ،ومنع شعبه املثخن بجراح االحتالل ،وما سبقه
من القهر واالستبداد ،من العمل عىل اسرتداد عافيته ،والسري يف مدارج الرقي والتقدم.

ولكن معظم العراقيني ـ ول ّله احلمد ـ عىل وعي تام هبذه األهداف اخلبيثة ،وسوف

لن يسمحوا للعدو الطامع بتحقيق خمططاته اإلجرامية ،مهام ناهلم من ظلم وأذى ،وأريق

عىل ثرى بلدهم الطاهر من دماء زكية ألهليهم وأحبتهم.

وإننا يف الوقت الذي نعبرّ فيه عن بالغ األسى لكل قطرة دم عراقية تسفك ظل ًام
وعدوان ًا ،ونتأمل آلهات الثكاىل وبكاء األيتام وأنني اجلرحى ،ندعو املؤمنني من أتباع أهل
البيت Bإىل االستمرار يف ضبط النفس ،مع مزيد من احليطة واحلذر»(((.

ولنا أن نقارن هنا بني هذا املوقف املسؤول للسيد السيستاين ،وهو يعيش يف معمعة

األحداث ،ويواجه غليان الشارع املحيط به ،وبني مواقف علامء وشخصيات أخرى،

تعيش مرفهة خارج العراق ،ثم تتخذ من األحداث اإلرهابية التي أصابت بعض السنة
حتمل كل الشيعة يف العامل
يف العراق مربر ًا إلثارة النعرة الطائفية ،والفتنة املذهبية ،وكأهنا ّ
وزر ما حصل ألهل السنة يف العراق ،متجاهلة تعقيدات الساحة العراقية ،وانعكاسات
((( املصدر نفسه .ص .143-142
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اإلرهاب التكفريي ،ودور االحتالل األمريكي ،وتأثريات السياسة اإلقليمية!!

ر�ؤية التعاي�ش المذهبي

تضمن البيان املهم الذي صدر عن مكتب سامحة السيد السيستاين يف النجف

األرشف ،بتاريخ 14حمرم 1428ﻫ ـ 3فرباير2007م ،رؤية عميقة ملعاجلة املشكل
الطائفي ،تستحق الدراسة واالهتامم ،وإين أوافق الدكتور محزة قبالن املزيني عىل ما ذكره

حول هذا البيان يف مقال له يف جريدة (الوطن) السعودية بتاريخ 2007/2/8م حيث

قال:

«وتأيت أمهية هذا البيان من صدوره عن هذه املرجعية الشيعية العليا ،التي يقلدها

كثري من املؤمنني الشيعة يف العامل ،وهذا ما يوجب الرتحيب به ،والعمل عىل جعله أساس ًا

لبداية عمل خملص لوأد الفتنة بني املسلمني ،كام جيب أن يربز وينرش عىل نطاق واسع،
ملا يتضمنه من املبادئ التي يمكن أن ِّ
ترشد مواقف املسلمني الشيعة ،و ُتدخل االطمئنان
عىل السنة ،وتضع اخلالف بني املذهبني يف مساره احلقيقي.»...

«ومن هنا جيب أن نمسك هبذه اللحظة التارخيية التي يمثلها صدور هذا البيان من

هذه املرجعية املرموقة ،ونعمل تبع ًا لذلك عىل تعميمه عىل أوسع نطاق ،يف العراق خاصة
اآلن ،وأن يكون وثيقة يوعظ هبا عىل منابر املساجد واحلسينيات واملنتديات والصحف

والندوات التلفازية واإلذاعية ،حتى يصل إىل املسلمني مجيع ًا من املذهبني ،بدي ً
ال ملا حتفل

به هذه املنابر كل يوم من الشحن الطائفي البغيض .وال يقل عن ذلك أمهية أن يقابل هذا
البيان ببيانات من علامء أهل السنة متاثله من حيث املرجعية واملحتوى.(((»...
وبالعودة إىل الرؤية التي تضمنها البيان فإن من أهم مالحمها ما ييل:

أو ًال :أخذ الظروف العصيبة التي متر هبا األمة بعني االعتبار ،فهناك أكثر من وطن
((( محزة املزيني .جريدة الوطن ،التاريخ 2007/2/8م.

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9

33

إسالمي يئن حتت وطأة االحتالل ،كفلسطني والعراق وأفغانستان ،وأوطان
أخرى حتت طائلة التهديد بالتدخل والرضبات العسكرية ،وهناك حرب معلنة

عىل رموز اإلسالم ومقدساته ،واستخفاف بوجود األمة وكرامتها ،حتت غطاء
مكافحة اإلرهاب.

إن من يعي هذه التحديات اخلطرية ،جيب أن يرفض أي إضعاف جلبهة األمة
الداخلية ،وأي إرباك لساحتها بالنزاعات واخلالفات.

ثاني ًا :إن التنوع املذهبي وما يعنيه من اختالف يف بعض املعتقدات واألحكام ،ليس شيئ ًا
طارئ َا ،وال حادث ًا مستجد ًا ،بل هو واقع عاشته األمة طيلة عهودها السابقة ،فال بد

من قبول هذا التنوع والتعددية املذهبية ،وهذا ما نصت عليه توصيات قمة مكة

االستثنائية بني قادة الدول اإلسالمية ،يف العام 1427ﻫ ـ 2006م.

ثالث ًا :إن أصول الدين ،وأركان العقيدة ،ودعائم اإلسالم ،هي مورد اتفاق بني املسلمني،
يشرتكون بجميع مذاهبهم يف اإليامن هبا« ،فإن اجلميع يؤمنون بال ّله الواحد،

األحد وبرسالة النبي املصطفى ،Aوباملعاد ،وبكون القرآن الكريم ـ الذي صانه

ال ّله من التحريف ـ مع السنة النبوية الرشيفة مصدر ًا لألحكام الرشعية ،وبمودة

أهل البيت ،Bونحو ذلك مما يشرتك فيها املسلمون عامة ،ومنها دعائم اإلسالم:
الصالة والصيام واحلج وغريها ،فهذه املشرتكات هي األساس القويم للوحدة

اإلسالمية.»...

رابع ًا :إنه ال ضري يف بحث االختالفات العقدية والفقهية والتارخيية يف (إطار البحث
العلمي الرصني) وليس ضمن أساليب التعبئة والتهريج.

خامس ًا :حتقيق التعايش السلمي ،عىل أساس االعرتاف واالحرتام املتبادل ،وحفظ احلقوق
اإلنسانية والوطنية ،ونبذ املشاحنات واملهاترات املذهبية والطائفية .والتأكيد عىل

«حرمة دم كل مسلم سني ًا كان أو شيعي ًا ،وحرمة عرضه وماله ،والتربؤ من كل من
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يسفك دم ًا حرام ًا أي ًا كان صاحبه».

باعث الدين والوعي

هذه الرؤية العميقة التي يقدمها السيد السيستاين للتعايش بني أبناء املذاهب

اإلسالمية ،ليست فكرة أثارهتا يف ذهنه التطورات السياسية ،بل تنطلق من جذور دينية

هم الوحدة والتقريب بني املسلمني منذ عقود من
راسخة ،فهو خريج مدرسة محلت ّ
الزمن ،هي مدرسة أستاذه السيد حسني الربوجردي (تويف 1380ﻫ) ،الذي كان املرجع
األعىل يف احلوزة العلمية يف قم ،وهو الذي رعى تأسيس دار التقريب بني املذاهب
اإلسالمية يف القاهرة ،يف ستينيات القرن امليالدي املنرصم ،وله آراؤه املعروفة عىل صعيد

االنفتاح والتقريب.

وقد انضم السيد السيستاين إىل دروس السيد الربوجردي عام 1368هـ ،وتأثر

به ،واستفاد من مالحظاته ونظرياته الدقيقة العلمية ،يف علمي الرجال والفقه(((.

إن السيد السيستاين يف بحثه ملوضوع االجتهاد والتقليد ،يؤكد أمهية اطالع الفقيه

الشيعي عىل آراء فقهاء السنة املعارصين ألئمة أهل البيت ،Bوإن ذلك من مقومات

الفقاهة واألعلمية ،كام جاء يف تعليقته عىل العروة الوثقى مسألة رقم .17

وهو ينفي عن أهل السنة بغض أهل البيت ،بل يراهم مؤمنني بمودهتم ،كام جاء يف

بيانه بتاريخ  14حمرم 1428ﻫ «فإن اجلميع يؤمنون بال ّله الواحد األحد ...وبمودة أهل

البيت.»B

وبناء عليه ،فالسنة ليسوا نواصب ،ألن النواصب (هم املعلنون بعداوة أهل
ً
البيت )Bكام جاء يف رسالته العملية اجلامعة لفتاواه (منهاج الصاحلني) اجلزء األول

ص.139

((( حممد الغروي .املرجعية ومواقفها السياسية ،الطبعة األوىل 1425هـ( ،بريوت :دار املحجة البيضاء) ،ص.42
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وهو يشيد برموز اجلهاد من أهل السنة ،ويعترب من ُيقتل منهم يف سبيل ال ّله شهيد ًا،

يدعو له بالرمحة واملغفرة ،كام جاء يف بيان مكتبه حول استشهاد الشيخ أمحد ياسني بتاريخ

 30حمرم 1425ﻫ بالنص التايل« :يف صباح هذا اليوم ويف جريمة بشعة ارتكبها الكيان

الصهيوين املحتل ،فقد الشعب الفلسطيني أحد رجاله األبطال ،العامل الشهيد الشيخ أمحد

كرس حياته خلدمة وطنه ودينه ،وأصبح مثا ً
ال
ياسني ،تغمده ال ّله بواسع رمحته ،الذي ّ
حيتذى به يف الصرب واملقاومة»(((.

وحينام بلغه اقتحام بعض اجلهالء من الشيعة يف بعض مناطق العراق ،لبعض

مساجد أهل السنة ،وطرد أئمة اجلامعة منها ،أصدر السيد السيستاين فتوى يف اإلجابة

عن سؤال عن املوضوع ،بتاريخ  18صفر1424ﻫ بالنص التايل« :هذا العمل مرفوض

متام ًا ،وال بد من رفع التجاوز ،وتوفري احلامية إلمام اجلامعة ،وإعادته إىل جامعه معزز ًا
مكرم ًا»(((.

بل إنه أمر باإلسهام يف بناء مساجد أهل السنة ،وإعادة تعمريها ،كام نقل ولده

السيد حممد رضا السيستاين ،حسبام أوردته جريدة احلياة بتاريخ  18ابريل 2003م

16صفر1424ﻫ.

وهو يربئ أهل السنة من جريمة االعتداء عىل مقام اإلمامني العسكريني بسامراء،

كام جاء يف بيانه حول الذكرى السنوية بتاريخ  23حمرم 1428ﻫ ،حيث قال ما نصه:

اجلياشة ،جتاه ما
«ندعو املؤمنني وهم حييون هذه املناسبة احلزينة ،ويعبرّ ون عن مشاعرهم ّ
تعرض له أئمتهم Bمن هتك واعتداء ،أن يراعوا أقىص درجات االنضباط ،وال يبدر
ّ
منهم قول أو فعل ييسء إىل املواطنني من إخواننا أهل السنة ،الذين هم براء من تلك
اجلريمة النكراء ،وال يرضون هبا أبد ًا».

((( النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية ،ص.112

((( املصدر نفسه .ص .11
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�إلى الداخل ال�شيعي

ال ختلو الساحة الشيعية من اجتاهات متشددة مذهبي ًا ،لقناعاهتا الفكرية ،أو لنهج

تعصبي ،أو ر ّد فعل لتطرف من اجلهة األخرى ،هذه االجتاهات الشيعية املتطرفة ،تشكل
ضغط ًا عىل خط االعتدال الشيعي العام ،بدغدغتها للمشاعر الطائفية ،وطرح نفسها
كسور حصني للدفاع عن العقيدة ومحايتها ،وهي بطروحاهتا املغالية ،ونيلها من رموز

الطرف اآلخر ،انطالق ًا من فهمها لقضية التويل والتربي ،تعطي املربرات واألوراق
جلهات التطرف يف اجلانب السني ،وهكذا تستمر لعبة الفعل ورد الفعل ،بني جهتي

التطرف الشيعية والس ّنية ،عىل حساب مصلحة الدين واألمة ،مما يشكل ضغط ًا عىل دعاة
ويعوق مسريهتم.
التقريب واالعتدالّ ،

وهنا يأيت دور كبار العلامء عند السنة ،واملرجعيات العليا عند الشيعة ،لرتشيد

توجهات اجلمهور ،وتشجيع جهود التقريب والوحدة ،واالنتصار خلط االعتدال ،وكبح
مجاح جهات التطرف والتشدد.

لذا يمكن القول :إن رؤية سامحة السيد السيستاين بام يمثله من مرجعية عليا،

ومواقفه الوحدوية الداعية للتسامح والتعايش املذهبي ،تشكل أفضل رسالة دعم خلط

االعتدال العام يف الساحة الشيعية.

فال أحد يستطيع املزايدة عليه ،وال اهتامه بالتخاذل يف نرصة العقيدة ،أو تقديم

التنازالت ملصالح سياسية ،ونطمح من سامحته إىل املزيد من هذه الرؤى املنفتحة،
واملواقف الرسالية ،ونأمل فيام يوازهيا ويامثلها من كبار علامء السنة ،حتى تستطيع األمة

ختطي هذه املحنة ،والفتنة الطائفية العمياء ،وليحقق هذا اجليل املسلم حلم الوحدة

والتقريب إن شاء ال ّله.

صالة اجلمعة
خطبة الجمعة بتاريخ 26صفر 1428هـ

صوت األذان للصالة هو نداء ودعوة من اهلل تعاىل لعبده املؤمن ،ليقبل عىل ربه،

وليجدد عهد الطاعة والعبودية له .ووظيفة املؤمن تلبية هذه الدعوة ،واالستجابة هلذا

النداء عند وقت كل فريضة ،ويف كل يوم حني يرتفع صوت املؤذن جملج ً
ال يف آفاق

السامء.

إن هذه الدعوة اإلهلية للعبادة والصالة تتكرر مخس مرات كل يوم ،لتفعيل

التواصل الدائم بني العبد وربه ،ويبلغ تعدادها أسبوعي ًا مخس ًا وثالثني صالة.

لكن صالة واحدة من هذه الصلوات اخلمس والثالثني خالل األسبوع ،أحاطها

اإلسالم باهتامم خاص ،وجعل هلا موقعية مميزة بني سائر الفرائض ،ورشع أداءها بكيفية

خاصة ،وأفردها بأحكام معينة ،هي صالة اجلمعة ،التي أصبحت عنوان ًا لسورة كاملة من

القرآن الكريم هي (سورة اجلمعة).

ويمكننا أن ندرك األمهية الكبرية لصالة اجلمعة يف اإلسالم من خالل األبعاد

التالية:

البعد االجتماعي

فإذا كان أداء سائر الصلوات مجاعة أمر ًا مستحب ًا ،وسنة مؤكدة ،حسب رأي أكثر

املذاهب اإلسالمية ،فإن أداء صالة اجلمعة ال يكون إال مجاعة باتفاق فقهاء املسلمني،
فهي ال تؤدى فرادى ،وإنام تؤدى مجاعة ،وهذا يعني إلزام املسلم بأداء الصالة مجاعة مرة
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واحدة يف األسبوع ،يف صالة اجلمعة ،ضمن رشائط الوجوب.

البعد التوعوي

متتاز صالة اجلمعة باشتامهلا عىل جانب التوعية واإلرشاد ،حيث جتب فيها خطبتان

يلقيهام اإلمام قبل الصالة ،وجيب اإلصغاء هلام من قبل املأمومني ،بينام تصبح الصالة

ركعتني ،وليست أربع ركعات كام هو الواجب يف صالة الظهر.

وتشري النصوص الدينية إىل أن اخلطبتني بمثابة الركعتني اللتني أنقصتا من الصالة،

فهي كاجلزء من الصالة.

ويفرتض يف خطبتي اجلمعة أن تقدما زاد ًا أسبوعي ًا من املوعظة والتوعية واإلرشاد

فيام حيتاجه املجتمع املسلم.

البعد الوحدوي

يمكن أن تقام صالة اجلامعة لسائر الفرائض اليومية يف كل املساجد ،بل يف كل

مكان جيتمع فيه اثنان فأكثر ،لكن صالة اجلمعة ال يصح أن تتعدد يف املدينة الواحدة،
حيث يشرتط أن تكون هناك مسافة ال تقل عن فرسخ تعادل مخس كيلومرتات ونصف ًا

بني كل صالة مجعة واألخرى ،وفق ًا لرأي املذهب اجلعفري ،وعندما تقام صالة اجلمعة،

فإنه جيب احلضور هلا عند توفر رشائط الوجوب عىل املقيمني يف حميطها ،ضمن مسافة

فرسخني ،أي أحد عرش كيلو مرت ًا.

حكم �صالة الجمعة

اتفق املسلمون عىل أصل وجوب صالة اجلمعة ،واختلفت مذاهبهم وفقهاؤهم يف

رشائط وجوهبا ،ورشائط صحتها.

حيث اشرتط احلنفية لوجوهبا وصحتها أن يكون املكان الذي تقام فيه(مرص ًا)،

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9

41

واملقصود باملرص كل بلدة نصب فيها قايض ترفع إليه الدعاوى واخلصومات.

وعىل هذا فمن كانوا يقيمون يف قرية نائية،ال يكلفون بإقامة اجلمعة ،وإذا أقاموها

مل تصح منهم .قال صاحب البدائع :املرص اجلامع رشط وجوب اجلمعة ،ورشط صحة

أدائها عند أصحابنا ،حتى ال جتب اجلمعة إال عىل أهل املرص ،ومن كان ساكن ًا يف توابعه،
وكذا ال يصح أداء اجلمعة إال يف املرص وتوابعه .فال جتب عىل أهل القرى التي ليست من
توابع املرص ،و ال يصح أداء اجلمعة فيها(((.

كام اشرتط احلنفية ،إذن السلطان بذلك ،أو حضوره ،أو حضور نائب رسمي عنه،

إذ هكذا كان شأهنا يف عهد رسول اهللAويف عهود اخللفاء الراشدين(((.

وعند الزيدية يشرتط لصالة اجلمعة وجود إمام عادل ،وال يكفي وجود اإلمام،

بل ال بد مع وجوده من توليته ،أي أخذ الوالية منه عىل إقامة اجلمعة(((.

ويرى األباضية أن وجود اإلمام أو نائبه رشط لوجوب صالة اجلمعة ،فإن مل يكن

واحد منهام مل جتب ،لكنها جتوز خلف متولٍّ من املذهب ،عند بعض فقهائهم ،ومل جتز
عند بعض آخر ،قال الشيخ حممد بن يوسف اطفيش يف رشح كتاب النيل :ومذهبنا أنه ال

تصح إال بإمام أو نائبه أو مأمور أحدمها(((.

المذهب الجعفري

واختلفت آراء فقهاء املذهب اجلعفري حول رشائط وجوب وصحة صالة اجلمعة،

((( الموسوعة الفقهية .ج ،27الطبعة األولى1992 ،م( ،الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية)،
ص.196
((( المصدر السابق .ص .197
((( أحمد بن قاسم العنسي الصنعائي .التاج المذهب ألحكام المذهب ج( ،1صنعاء :مكتبة اليمن
الكبرى) ،ص.136
((( محمد بن يوسف اطفيش .شرح كتاب النيل ج ،2الطبعة الثالثة 1985م( ،جدة :مكتبة اإلرشاد)،
ص.324
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حيث اعترب أكثرهم أن وجود اإلمام املعصوم رشط لوجوهبا ،فال جتب إال بحضوره أو
بمنصوب من قبله ،أو بوجود سلطان عادل ،لكن عدد ًا ال يستهان به من فقهاء الشيعة
رأوا وجوهبا حتى يف عرص غيبة اإلمام مع توفر سائر الرشائط.

وعدا قلة من الفقهاء يرون عدم صحتها يف غياب اإلمام ،فإن أغلب فقهاء الشيعة

يرون صحة إقامتها يف زمن الغيبة مع توفر سائر الرشائط ،وأن املكلف خميرّ بينها وبني
صالة الظهر يوم اجلمعة.

ويرى بعض الفقهاء أهنا إذا أقيمت برشائطها تصبح واجبة ،وجيب احلضور هلا،

فالناس خميرّ ون بني إقامة صالة اجلمعة أو أداء صالة الظهر ،لكنه إذا تصدى عدد تنعقد
هبم صالة اجلمعة ،سبعة أو مخسة أشخاص ،وتقدمهم من تتوفر فيه رشائط إمام اجلامعة
املعروفة ،ينتهي التخيري ،ويتعني عىل املكلفني ضمن الرشوط املقررة حضور صالة
اجلمعة .وهو رأي السيد اخلوئي والسيد حممد باقر الصدر والسيد فضل اهلل وآخرين.

بينام يرى فقهاء آخرون استمرار التخيري بني اجلمعة والظهر حتى مع إقامتها ،لكن

صالة اجلمعة أفضل من صالة الظهر.

قال السيد السيستاين« :صالة اجلمعة واجبة ختيري ًا عىل األظهر ،ومعنى ذلك :أن

املكلف يوم اجلمعة خمري بني اإلتيان بصالة اجلمعة عىل النحو الذي تتوفر فيه رشائطها،

وبني اإلتيان بصالة الظهر ،ولكن إقامة اجلمعة أفضل فإذا أتى هبا مع الرشائط أجزأت

عن الظهر»(((.

الفياض« :إذا أقيمت صالة اجلمعة يف يومها بتامم رشوطها،
وقال الشيخ ّ
فاملكلف خميرّ بني أن حيرض فيها أو يصيل صالة الظهر ،وإن كان األول «صالة اجلمعة»

((( السيد علي الحسيني السيستاني .منهاج الصالحين ج ،1صالة الجمعة ،الطبعة األولى 1423ﻫ( ،قم
المقدسة :مدين) ،ص.307
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أفضل وأجدر»(((.

الحث على �صالة الجمعة

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َاس َع ْوا إِلىَ ِذكْ ِر
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
يقول تعاىلَ :
ين َآم ُنوا إِ َذا ُنود َي ل َّ
لصالة م ْن َي ْو ِم الجْ ُ ُم َعة ف َ
اللهَّ ِ َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذلِ ُك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم إِ ْن كُ ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ ﴾[سورة الجمعة اآلية .]9:

(نودي) من مادة (نداء) وهي بمعنى األذان إذ ال نداء للصالة غري األذان ،فعندما

يرتفع األذان لصالة اجلمعة ،يكون لزام ًا عىل الناس أن يرتكوا مكاسبهم ومعايشهم،

ويذهبوا إىل الصالة ،وهي أهم ذكر اهلل.
وعبارة { َذلِ ُك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم} إشارة إىل أن إقامة صالة اجلمعة وترك املكاسب
والعمل يف هذا الوقت ،خري وأنفع للمسلمني من حطام الدنيا ومالذها الزائلة.
ومن الواضح أن ألمر ترك البيع والرشاء مفهوم ًا واسع ًا يشمل كل عمل يمكن أن

يزاحم الصالة.

من اجلدير باملالحظة أن بعض الروايات جاءت حول الصالة اليومية «إذا أقيمت

الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم متشون وعليكم السكينة».

وقد عربت اآلية فيام يتعلق بصالة اجلمعة بقوهلا(فاسعوا) لتعطي أمهية بالغة

لصالة اجلمعة(((.

وألن السعي بمعنى السري الرسيع واإلرساع يف امليش كالعدو والركض ،فاآلية

تدلنا عىل وجوب الرسعة عند األذان والنداء للصالة يوم اجلمعة(((.

جدا ،يقول
أما األحاديث والروايات الواردة حول صالة اجلمعة فهي كثرية ًّ

((( الشيخ محمد إسحاق الفياض .منهاج الصالحين ج ،1صالة الجمعة ،الطبعة األولى( ،قم :مكتب
الشيخ محمد اسحق الفياض) ،ص. 282
((( الشيخ ناصر مكارم الشيرازي .األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج ،18الطبعة األولى1413 ،ﻫ،
(بيروت :مؤسسة البعثة) ،ص.307
((( التنقيح في شرح العروة الوثقى .كتاب الصالة ،ج 1ص.17
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السيد اخلوئي :هي من الكثرة بمكان ومتجاوزة حد االستفاضة بال ريب ،وقد أهناها

بعضهم إىل مائتي ( )200حديث ،فقال :فالذي يدل عىل الوجوب برصحيه من الصحاح
واحلسان واملوثقات وغريها أربعون حديث ًا ،والذي يدل بظاهره عىل الوجوب مخسون

حديث ًا ،والذي يدل عىل املرشوعية يف اجلملة أعم من أن يكون عيني ًا أو ختيريي ًا تسعون
حديث ًا ،والذي يدل بعمومه عىل وجوب اجلمعة وفضلها عرشون حديث ًا.(((.
وننقل بعض تلك النصوص كنامذج وأمثلة:

عن رسول اهلل« :Aمن أتى اجلمعة إيامن ًا واحتساب ًا استأنف العمل»(((.أي إن

ذنوبه قد غفرت له.

عن رسول اهلل« :Aأما يوم اجلمعة فيوم جيمع اهلل فيه األولني واآلخرين ،فام

من مؤمن مشى فيه إىل اجلمعة إال خفف اهلل عليه أهوال يوم القيامة ،ثم يؤمر به إىل

اجلنة»(((.

جاء أعرايب إىل النبي Aيقال له :قليب ،فقال له :يا رسول اهلل ،إين هتيأت إىل احلج

كذا وكذا مرة فام قدر يل؟ فقال :Aيا قليب ،عليك باجلمعة فإهنا حج املساكني(((.

وقال النبي Aيف خطبة طويلة « :إن اهلل تبارك وتعاىل فرض عليكم اجلمعة ،فمن

تركها يف حيايت ،أو بعد مويت ،استخفاف ًا هبا ،أو جحود ًا هلا ،فال مجع اهلل شمله ،وال بارك

له يف أمره ،أال وال صالة له ،أال وال زكاة له ،أال وال حج له ،أال وال صوم له ،أال وال ّبر
له ،حتى يتوب»(((.
((( المصدر نفسه .ص.21
((( محمد بن الحسن الحر العاملي .وسائل الشيعة ،الطبعة األولى 1993م( ،بيروت :مؤسسة آل البيت
إلحياء التراث) ،حديث رقم .9384
((( المصدر نفسه .حديث رقم .9390
((( المصدر نفسه .حديث رقم .9398
((( المصدر نفسه .حديث رقم .9409
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جاء يف رواية صحيحة عن زرارة بن أعني ،عن اإلمام حممد بن عيل الباقر Eأنه

قال« :فرض اهلل عز وجل عىل الناس من اجلمعة إىل اجلمعة مخس ًا وثالثني صالة ،منها

صالة واحدة فرضها اهلل عز وجل يف مجاعة وهي اجلمعة»(((.

صحيحة أيب بصري وحممد بن مسلم قاال :سمعنا أبا جعفر حممد بن عيل الباقرE

يقول«:من ترك اجلمعة ثالث ًا متواليات بغري علة طبع اهلل عىل قلبه»(((.

قال السيد اخلوئي تعليق ًا عىل الرواية :طبع اهلل عىل قلبه هو من أوصاف املنافقني

وكناية عن كون ذلك موجب ًا للعصيان .وسندها صحيح(((.

حرم اهلل جسدها عىل
عن اإلمام الصادق « :Eما من قدم سعت إىل اجلمعة إال ّ

النار»(((.

ر�أي ال�شهيد ال�صدر

خص الشهيد السيد حممد باقر الصدر يف رسالته العملية (الفتاوى الواضحة)
ّ

صالة اجلمعة بحديث رائع مركز نقتطف منه الفقرة التالية ألمهيتها:

«صالة اجلمعة وهي من أهم شعائر اإلسالم ،قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :يا َأيهُّ َ ا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ا َّلذ َ
ين َآم ُنوا إِ َذا ُنود َي ل َّ
لصالة م ْن َي ْو ِم الجْ ُ ُم َعة ف َ
َاس َع ْوا إلىَ ذكْ ِر اللهَّ َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذل ُك ْم َخيرْ ٌ
َل ُك ْم إِ ْن كُ ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ ﴾ [سورة اجلمعة ،اآلية.]9:
حرم
وجاء يف احلديث عن اإلمام الصادق« :Eما من قدم سعت إىل اجلمعة إال ّ
اهلل جسدها عىل النار».

وحتتل صالة اجلمعة موضع صالة الظهر ضمن تفصيالت تأيت .وقد ميز اهلل

((( وسائل الشيعة .حديث رقم .9382
((( المصدر نفسه .حديث رقم .9392
((( التنقيح في شرح العروة الوثقى .ص.25
((( وسائل الشيعة .حديث رقم .9388

46

صالة الجمعة

سبحانه وتعاىل صالة اجلمعة عن سائر الصلوات اليومية عىل ما يأيت بأن أوجب أداءها

ضمن صالة مجاعة ،وأمر بتوحيدها يف كل منطقة ،ومل يسمح بالتأخر عن حضورها إذا
أقيمت إال ألعذار خاصة .وبذلك كانت صالة اجلمعة تعرب عن اجتامع أسبوعي موسع

لعامة املصلني واملؤمنني ،يبدأ باملوعظة والتثقيف ضمن خطبتي صالة اجلمعة ،وينتهي
بالعبادة والتوجه إىل اهلل ضمن الصالة نفسها.

وجتب إقامة صالة اجلمعة وجوبا حتمي ًا يف حالة وجود سلطان عادل متمث ً
ال يف

اإلمام أو يف من يمثله .ويراد بالسلطان العادل :الشخص أو األشخاص الذين يامرسون

السلطة فع ً
ال بصورة مرشوعة ،ويقيمون العدل بني الرعية .وهذا احلكم األول لصالة

اجلمعة يعرب عنه (بالوجوب التعييني إلقامة صالة اجلمعة).

أيضا  ،ولكنها جتب
وأما يف حالة عدم توفر السلطان العادل فصالة اجلمعة واجبة ً

انتهاء.وذلك ألن املكلفني يف هذه احلالة
ابتداء ،وجتب عىل وجه احلتم
عىل وجه التخيري
ً
ً

جيب عليهم أن يؤدوا الفريضة يف ظهر يوم اجلمعة ،إما بإقامة صالة اجلمعة مجاعة عىل

نحو تتوفر فيها الرشوط السابقة وإما باإلتيان بصالة الظهر .وأهيام أتى به املكلف أجزأه
وكفاه ،غري أن إقامة صالة اجلمعة أفضل وأكثر ثواب ًا وهذا هو احلكم الثاين لصالة اجلمعة
ويعرب عنه بـ( الوجوب التخيريي إلقامة صالة اجلمعة).

فإن اختار مخسة من املكلفني إقامة صالة اجلمعة امتثا ً
ال للحكم الثاين ،وكان فيهم

شخص عادل يصلح أن يكون إمام مجاعة فقدموه ليخطب هبم ويصيل صالة اجلمعة
وأقاموها عىل هذا النحو وجب عىل سبيل احلتم والتعيني عىل املكلفني عموم ًا احلضور

واالشرتاك يف صالة اجلمعة ،ألن إقامتها نداء لصالة اجلمعة ،وإذا نودي لصالة اجلمعة
وجب السعي إىل ذكر اهلل وهذا هو احلكم الثالث لصالة اجلمعة ويعرب عنه بـ( الوجوب

التعييني حلضور صالة اجلمعة)(((.
((( الفتاوى الواضحة .ص.286-283
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عنوان الم�سلمين و�شعارهم

ألف الشيخ حممد اخلاليص (1306ﻫ – 1383ﻫ) ،وهو فقيه أصويل كتاب ًا اًّ
مهم

بعنوان (اجلمعة) يقع يف  230صفحة ،بحث فيه أدلة وجوب اجلمعة تعيين ًا عىل كل

مكلف ،يف مجيع العصور ،ور ّد فيه عىل اآلراء األخرى مناقش ًا أدلتها ،كام حتدث يف كتابه

عن فلسفة صالة اجلمعة وآداهبا ،طبع الكتاب يف بغداد سنة 1369ﻫ ،والشيخ اخلاليص

هو من رواد إقامة صالة اجلمعة واملكافحني من أجل إقامتها ،وكان يقيمها يف املسجد
املجاور ملرقد اإلمامني الكاظمني Cيف الكاظمية.

ومما جاء يف كتابه حول أمهية اجلمعة ننقل الفقرة التالية:

«ويظهر يف جمموع األحاديث وسرية النبي واألئمة Bأن الشارع جعل اجلمعة

شعار املسلمني وشعرية اإلسالم ،وأنه أمر املسلمني فيها بأنواع الزينة يف أبداهنم
ومالبسهم والصاحلات يف أعامهلم وأقواهلم والفكرة فيام حيتاجون إليه من أمور دنياهم

وآخرهتم ،وأمر أئمة اجلمعة بذكر ما هيم املسلمني يف مجيع أقطار األرض واألمر بدرأ
ما طرأ للمسلمني من بوائق الرش يف األسبوع واحلث عىل االزدياد من اخلري يف خطبهم
الواجبة قبل صالهتم ،وقد قسم الشارع يف ذلك مجيع املسلمني إىل مجاعات صغرية ،فأمر

باجتامع أهل كل أربعة فراسخ كل مجعة يف حمل واحد ليعرفوا ما هيمهم مما جيب عليهم
وهيمهم يف مجيع أمورهم مما جيب بيانه يف خطب األئمة.

وإذا كان لكل أمة عنوان وشعار ،فإن اجلمعة عنوان املسلمني وشعارهم

ومساجدهم هي املجامع العامة التي جيب عىل كل مسلم دخوهلا واالجتامع فيها يف كل

أسبوع مرة عىل األقل وجوب ًا تعييني ًا ال يسع أحد ًا من املسلمني تركه»(((.

((( محمد الخالصي .الجمعة( ،بغداد :مطبعة المعارف) ،ص. 56-55

جتديد األمل يف مسرية الوحدة والتقارب
خطبة الجمعة بتاريخ  25ربيع األول 1428هـ

أكد الشيخ حسن الصفار يف خطبة اجلمعة اليوم عىل اجتامع كلمة دعاة التقريب

الذين اجتمعوا يف املؤمتر العرشين للتقريب بني املذاهب ،وذلك يف طهران اجلمهورية

اإلسالمية اإليرانية ،األسبوع املنرصم ،عىل االستمرار يف مسريهتم للدعوة إىل وحدة األمة

والتقارب بني أبنائها عىل اختالف مذاهبهم ،وأن هذا ما يبعث روح األمل والتفاؤل،

حيث كان هناك يف اللقاء أكثر من مئتي شخصية من العلامء واملفكرين ،ومن خمتلف
الطوائف والرشائح والبلدان.

سنويا يف إيران ،ويف ذكرى مولد النبي األعظم
مؤكد ًا« :إن هذا املؤمتر الذي يعقد
ًّ

حممدُ Aسنةٌ حسنة ،وهو خري موعد لتذكري األمة بأمهية هذا األمر ،الذي كان هدف ًا
از ُعوا َف َتفْشَ ُلوا
﴿وال َت َن َ
سامي ًا يف رسالة املصطفى كام يؤكد القرآن الكريم عىل ذلكَ :
َو َت ْذ َه َب ِر ُحي ُك ْم ﴾».
مر يف األيام
مشري ًا إىل أن عقد هذا املؤمتر يف هذه السنة كان يف غاية األمهية ،ملا ّ
املاضية من عاصفة هوجاء حمملة بغبار ورمال الفتنة الطائفية ،التي أثارها العمالء واجلهال

واحلمقى ،وكان مما يؤسف ما شاهدته أنظارنا من تساقط أناس أمام هذه العاصفة ،وهم

من كانت األمة تأمل فيهم خري ًا لتحمل دور التقريب والوحدة بني أبنائها .حتى انتعشت
التيارات املتشددة عند السنة والشيعة ليؤكدوا أن ال سبيل للتقارب.

ثم قال سامحته جلموع املصلني« :ولكني أبشرّ كم من خالل من رأيت وما رأيت
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يف املؤمتر أن هناك عزم ًا وإرصار ًا من قبل املجتمعني عىل تأكيد الوحدة والتقارب ،ألن
البديل كارثة وتدمري لكيان األمة» .وأضاف «كانت هناك وقفات للمراجعة والنقد

الذايت ،فكل طرف بدأ ينتقد ما جرى وما جيري من أناس حمسوبني ضمن توجهه وانتامئه،
وذلك يف جلسات املؤمتر واللقاءات الثنائية ،وهذا ما يغمرين بالتفاؤل واألمل».

وأشار الشيخ الصفار إىل أن موضوع النقد الذايت كان من ضمن املداخلة التي

قدمها يف املؤمتر عند طرحه لورقته التي وزعت عىل املشاركني حتت عنوان (رؤية حول
التعايش املذهبي) ،مؤكد ًا« :إن نقد اآلخرين ليس فيه شجاعة وبطولة ،وإنام يتجىل ذلك
يف نقد الذات ،واجلهر بالقناعات التي تكون يف صالح الدين واألمة».

وقد رضب مث ً
ال بعاملني ال يشك أحد من أتباع مذهبيهام يف اجتهادمها وعلو

قدرمها ،األول الشيخ أبو األعىل املودودي ،حني نرش كتابه (اخلالفة وامللك) كيف ثارت

عليه بعض أوساط من أهل السنة ،واهتموه بالنيل من الصحابة ،وأثر ذلك يف وقته عىل

شخصيته ومكانته نوع ًا ما ،وهو الذي كانوا يعدونه من كبار وأجالء العلامء واملفكرين
حيث نال جائزة امللك فيصل خلدمة اإلسالم ،وكتبه وأفكاره تعترب من مصادر الفكر
احلركي اإلسالمي املعارص .والثاين اإلمام السيد حمسن األمني ،حني أصدر كتابه (التنزيه

يف أعامل الشبيه) وهو عامل عامل جمتهد ،ولكن كيف عامله بعض الشيعة؟ وكم كانت
االهتامات التي وجهت له قاسية ،حتى خيف عليه من الذهاب لزيارة النجف موطن

العلم الشيعي!!

ثم أشار الشيخ الصفار إىل أن األصوات العاقلة بدأت تكثر ،إال أن األصوات

النشاز الشاذة عادة ما تكون أرفع ،وهذا ما يوحي للبعض أهنا األكثر ،وهذا غري صحيح.

فالواقع يشري إىل أن أبناء األمة فطرهتم جمبولة عىل الوحدة والتآخي ،وأكد قائلاً « :أدرك
اجلميع بأن اإلرهاب ال مذهب له ،وإذا كان البعض يعتقد بأن ما حيصل لشيعة العراق

هدفه النيل منهم ،وحتجيم دورهم وإقصائهم ،وكذلك إذا اعتقد البعض من أن اإلرهاب
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هدفه النيل من السنة ،حتى تم عقد مؤمترات باسم ( نرصة أهل السنة يف العراق)! فهذا
غري صحيح ،وما جيري يف السودان والصومال واملغرب من أحداث أخرية ،دليل عىل أن

األمر ليس مذهبي ًا ،وإنام هي حرب سياسية مصلحية ،تدعمها توجهات فاسدة ،وإرادة

أجنبية».

مؤكد ًا يف اخلتام عىل أن األمل ما زال يغمر النفوس بوجود الواعني واملخلصني

من أبناء هذه األمة ،مشري ًا إىل احلفاوة والتقدير الذي القاه الشيخ حممد الصفار من قبل
شخصيات وأهايل مدينة عنيزة بالقصيم ،عند مشاركته األسبوع املايض يف مهرجان
الثقافة والفنون .وهذا ما يؤكد طبيعة الناس الطيبة ،وتآخيهم اإلسالمي والوطني.

الخطبةالثانية� :إطالق النار يف الزواج ظاهرة خطرية

جدير بالذكر أن سامحته أشار يف اخلطبة الثانية إىل ظاهرة اجتامعية ترتبط بحفالت

األعراس ،التي تكثر يف هذا املوسم ،وقال« :إن اإلسالم يدعو إىل إشهار الزواج وما يف

ذلك من مستحبات كالوليمة ،ولكن ليس بالشكل املبالغ فيه».

وأضاف« :إن هذه األعراس التي يصاحبها البهجة والرسور ،أصبحت بمراسيم

دخيلة عىل منطقتنا ،تتحول إىل أحزان ومآتم يف بعض األحيان ،وذلك بإطالق النار».

ونحرم هذه املامرسات ملا فيها من إيذاء للناس ،وأن عىل
نجرم
ّ
مؤكد ًا« :علينا أن ّ

األجهزة األمنية ،أن تشدد ردعها ملن يقوم هبذه األمور ،وعلينا أن نتحدث كخطباء،

ومثقفني عن هذا األمر».

حمدد ًا سامحته أبرز السلبيات لعادة إطالق النار يف حفالت الزواج وهي:

•إدخال الرعب والفزع عىل النفوس ،وخاصة حينام تتم يف األحياء السكنية.

•وقوع اإلصابات بسبب األخطاء أو ارتداد الطلقات كام حصل أكثر من مرة.

•اإلرساف حيث تكلف هذه املامرسة مبالغ طائلة.
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إطالق النار في الزواج ظاهرة خطيرة
•تطبيع استخدام السالح وممارسة العنف ،وهذا هو األخطر ،حيث يعاين
جمتمعنا من انتشار هذه الظاهرة اخلطرية ،بحصول اعتداءات وممارسات

إجرامية عنيفة.

ودعا سامحته إىل جتاوز حالة الصمت والسكوت وإظهار حالة الرفض واملعارضة

هلذه العادة السيئة ،بمطالبة قوى األمن بالردع والتعاون مع األجهزة احلكومية ملواجهة

هذه املامرسة السيئة ،وأن تتحمل العوائل مسؤليتها بحامية حفالت زواج أبنائها من ذلك،

كام أن عىل الناس أن ينسحبوا من أي حفل زواج حتصل فيه هذه املامرسة ،فاحلضور

والسكوت هو نوع من املشاركة واإلسهام يف تكريس هذه العادة السئية.

أحكام صالة اجلمعة
خطبة الجمعة بتاريخ 3ربيع اآلخر 1428هـ

إيامنيا بني أبناء كل منطقة ،جتمعهم فيه أجواء
أسبوعيا
لقاء
مت ّثل صالة اجلمعة ً
ًّ
ًّ

العبادة هلل تعاىل ،ودافع الطاعة له واالستجابة ألمره ،كام يتلقون فيه اإلرشاد والتوجيه

الديني الذي يذكّ رهم كل أسبوع بقيم اإلسالم ومبادئه الكربى ،ويسلط األضواء عىل

أهم قضاياهم االجتامعية ،عرب خطبتي اجلمعة.

إضافة إىل املعطيات االجتامعية هلذا اللقاء العبادي املبارك ،حيث يلتقي الناس

ببعضهم ،ويتف ّقد بعضهم بعض ًا ،ويتبادلون مشاعر املودة واالحرتام ،وينتظمون يف صفوف
متسقة كالبنيان املرصوص ،تؤكد يف نفوسهم روح املساواة والوحدة والتضامن.

وقد أحاط اإلسالم هذا اللقاء بمجموعة من األحكام والتشـريعات التي تعطي

لصالة اجلمعة طابع ًا مميز ًا بني سائر فروض العبادة والصالة.

وفيام ييل عرض ألهم األحكام املتعلقة بصالة اجلمعة:

الخطبتان

تبدأ مراسم صالة اجلمعة بإلقاء خطبتني من قبل اإلمام نفسه ،حيث ال يصح

أن يلقي اخلطبتني غري اإلمام ،عىل املشهور بني الفقهاء ،لكن هناك من أجاز أن يكون
اخلطيب غري اإلمام ،ومنهم الشهيد السيد حممد الصدر(((.

((( السيد محمد الصدر .منهج الصالحين ج ،1الطبعة األولى1422هـ( ،بيروت :دار األضواء) ،ص،187
مسألة .1013
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أحكام صالة الجمعة
ويستحب أن يقعد اإلمام عىل املنرب حتى يفرغ املؤذن من األذان .ورد عن اإلمام
ُ

جعفر الصادق عن أبيه Cقال« :كان رسول اهلل Aإذا خرج إىل اجلمعة قعد عىل املنرب
حتى يفرغ املؤذنون»((( ،ومثله يف سنن أيب داوود عن ابن عمر(((.

ويقوم اإلمام إللقاء اخلطبة ،حيث ال تصح من جلوس ،فقد سأل أبو بصري اإلمام

جعفر الصادق Eعن اجلمعة :كيف خيطب اإلمام؟ فقال :Eخيطب قائ ًام ،إن اهلل تعاىل
يقول﴿ :وتركوك قائ ًام﴾ (((.

ومثله يف صحيح البخاري «عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :كان النبي خيطب

قائ ًام ،ثم يقعد ،ثم يقوم كام تفعلون اآلن»(((.

ويستحب لإلمام أن يكون حال اخلطبتني متعم ًام ،وأن يس ِّلم قبل الشـروع يف

اخلطبة عىل احلارضين ،وجيب عىل احلارضين وجوب ًا كفائي ًا أن يردوا جواب سالمه(((.

جاء عن عيل Eأنه قال« :من السنة إذا صعد اإلمام املنرب أن يس ِّلم إذا استقبل

الناس»(((.

ومثله يف سنن البيهقي عن ابن عمر قال :كان رسول اهلل Aإذا دنا من منربه

يوم اجلمعة س َّلم عىل من عنده من اجللوس ،فإذا صعد املنرب استقبل الناس بوجهه ثم

س َّلم(((.

((( وسائل الشيعة .حديث .9546
((( أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني .سنن أبي داود ،باب الجلوس إذا صعد المنبر ،الطبعة األولى
1409هـ( ،بيروت :دار الجنان ،مؤسسة الكتب الثقافية) ،حديث .1092
((( وسائل الشيعة .باب وجوب قيام الخطيب ،حديث .9512
((( محمد بن إسماعيل البخاري .صحيح البخاري ،باب الخطبة قائم ًا1999 ،م( ،بيروت :دار الكتب
العلمية) ،حديث .920
((( السيد صادق الحسيني الشيرازي .المسائل اإلسالمية ،الطبعة الثالثة 1423هـ( ،بيروت :دار العلوم
للتحقيق والطباعة) ،مسألة . 1620
((( وسائل الشيعة .حديث .9545
((( أحمد بن الحسين بن علي البيهقي.السنن الكبرى ج ،3باب اإلمام يسلم على الناس ،الطبعة
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كام يستحب أن يتكئ اإلمام عىل نحو عصا أو سيف أو قوس ،جاء عن اإلمام

جعفر الصادق« :Eإذا كانوا سبعة يوم اجلمعة فليصلوا يف مجاعة ،وليلبس الربد

والعاممة ،ويتوكأ عىل قوس أو عصا»(((.

وقال الدكتور الزحييل :اعتامد اخلطيب بيساره أثناء قيامه عىل نحو عصا أو سيف

أو قوس :سنة عند اجلمهور ،مندوب عند املالكية ،كام روى احلكم بن حزن قال « :وفدت

عىل النبي ،Aفشهدنا معه اجلمعة فقام متوكئ ًا عىل سيف أو قوس أو عصا»(((.

ويبدأ اإلمام اخلطبة بحمد اهلل تعاىل والثناء عليه ،والصالة عىل النبي وآله ،ثم

الوصية بالتقوى ،ووعظ الناس وإرشادهم يف أمور دينهم ودنياهم ،وخيتمها بسورة

قصرية من القرآن الكريم.

ثم جيلس قلي ً
ال بمقدار ما يقرأ سورة التوحيد ،ويقوم للخطبة الثانية ،وفيها

حيمد اهلل تعاىل ،ويثني عليه ،ويصيل عىل النبي وآله ،وعىل أئمة املسلمني ،Bويستغفر
للمؤمنني واملؤمنات ،ويويص الناس باإلحسان والعدل ،مستشهد ًا بقوله تعاىل﴿:إِ َّن اللهَّ َ
اء ِذي ا ْلقُ ربى وينهى ع ِن ا ْل َفحشَ ِ
ان وإِيت ِ
ِ
ِ
اء َوالمْ ُ ْن َك ِر َوا ْل َب ْغ ِي َي ِع ُظ ُك ْم
َي ْأ ُم ُر بِا ْل َع ْدل َوالإْ ْح َس َ َ
َْ َ َْ َ َ
ْ
َل َع َّل ُك ْم َت َذكَّ ُرونَ ﴾[سورة النحل ،اآلية  ]90:ويقرأ سورة قصرية من القرآن .

وقد حتدثت نصوص وروايات كثرية عام ينبغي أن تشتمل عليه اخلطبتان ،كام

نقلت املصادر اإلسالمية صيغ ًا من خطب رسول اهلل ، Aوخطب أمري املؤمنني عيل بن

أيب طالب ،وخطب سائر األئمة واخللفاء يف التاريخ اإلسالمي ،ومن أهم ما احتوته تلك
الروايات النقاط التالية:

•احلمد والثناء عىل اهلل تعاىل ،واالستغفار واالستهداء واالستعاذة باهلل.

األولى1344هـ( ،حيدر أباد :مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية) ،ص. 204
((( وسائل الشيعة .حديث .9527
((( الدكتور وهبة الزحيلي .الفقه اإلسالمي وأدلته ج ،2الطبعة الثالثة 1409هـ( ،دمشق :دار الفكر)،
ص.293
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•الشهادة واإلقرار بالوحدانية هلل سبحانه ،وبالنبوة والرسالة للنبي حممد.A
•الصالة عىل حممد وآله وعىل أئمة املسلمني.

•الوعظ واإلرشاد والوصية بالتقوى ،بام يعالج قضايا الناس ومشاكلهم احلارضة.
•قراءة سورة قصرية من القرآن الكريم وكذلك آية العدل واإلحسان.
•الدعاء باملغفرة للمؤمنني واملؤمنات.

وجاء يف املبسوط للشيخ الطويس« :أقل ما يكون اخلطبة أربعة أصناف :محد اهلل

تعاىل ،والصالة عىل النبي وآله ،والوعظ ،وقراءة سورة خفيفة من القرآن ،وما زاد عليه

مستحب»(((.

ويف مسالك اإلفهام للشهيد الثاين« :جيب الرتتيب بني األجزاء فيقدم احلمد ،ثم

الصالة ،ثم الوعظ ،ثم القراءة»(((.

وال ختتلف صفة خطبتي اجلمعة وأركاهنا بني السنة والشيعة ،فهام خطبتان مقدمتان

عىل الصالة ،قال ابن قدامة يف املغني ما ملخصه« :وإذا زالت الشمس يوم اجلمعة ،صعد

اإلمام عىل املنرب ،فإذا استقبل الناس س َّلم عليهم ،وردوا عليه ،وجلس ،فإذا فرغوا من

األذان خطبهم قائ ًام ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،وصىل عىل النبي ،Aوجلس ،وقام فأتى

أيض ًا بحمد اهلل والثناء عليه ،والصالة عىل النبي ،Aوقرأ ووعظ ..والسنة أن يتوىل
الصالة من يتوىل اخلطبة ..ويستحب أن يعتمد عىل قوس ،أو سيف ،أو عصا ..ويستحب
أن يدعو للمؤمنني واملؤمنات ،ولنفسه واحلارضين ،وإن دعا لسلطان املسلمني بالصالح

فحسن»(((.

((( محمد الحسن الطوسي .المبسوط في فقه اإلمامية ،ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ج ،1الطبعة األولى
1413هـ( ،بيروت :مؤسسة فقه الشيعة) ،ص.147
((( زين الدين بن علي العاملي الشهيد الثاني .مسالك اإلفهام ج ،1الطبعة الثالثة1425هـ( ،قم المقدسة:
مؤسسة المعارف اإلسالمية) ،ص.237
((( عبدالله بن أحمد بن قدامة الحنبلي .المغني ،ج ،3الطبعة الثانية1412هـ( ،القاهرة :هجر للطباعة
والنشر) ،ص . 181-159
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ويرى السيد سابق يف كتابه (فقه السنة) أن املقصود يف خطبة اجلمعة هو ترغيب

الناس يف اخلري وترهيبهم من الرش ،أما احلمد والثناء عىل اهلل والصالة عىل رسوله ،وقراءة

يشء من القرآن ،فكله مستحسن لكنه ليس رشط ًا يف اخلطبة ،قال ناق ً
ال عن الروضة الندية
ما نصه:

«ثم اعلم أن اخلطبة املرشوعة هي ما كان يعتاده صىل اهلل عليه وسلم من ترغيب

الناس وترهيبهم ،فهذا يف احلقيقة روح اخلطبة الذي ألجله رشعت.

وأما اشرتاط احلمد هلل أو الصالة عىل رسوله أو قراءة يشء من القرآن فجميعه

خارج عن معظم املقصود من رشعية اخلطبة ،واتفاق مثل ذلك يف خطبته صىل اهلل عليه
وسلم ال يدل عىل أنه مقصود متحتم ورشط الزم ،وال يشك منصف أن معظم املقصود
هو الوعظ دون ما يقع قبله من احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

وقد كان ُع ْرف العرب املستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقام ًا ويقول مقا ً
ال

رشع بالثناء عىل اهلل وعىل رسوله Aوما أحسن هذا وأواله ،ولكن ليس هو املقصود ،بل

املقصود ما بعد ،ولو قال :إن من قام يف حمفل من املحافل خطيب ًا ليس له باعث عىل ذلك
إال أن يصدر منه احلمد والصالة ملا كان هذا مقبو ً
ال ،بل كل طبع سليم يمجه ويرده.

إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ يف خطبة اجلمعة هو الذي يساق إليه احلديث فإذا

فعله اخلطيب فقد فعل األمر املرشوع إال أنه إذا قدم الثناء عىل اهلل وعىل رسوله أو استطرد

يف وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن»(((.

الإ�صغاء للخطبة

ويلزم عىل املأمومني أن يستمعوا خلطبة اإلمام ،وأن ال يتحدثوا بام يمنع استامعهم،

وأن ال يشتغلوا حتى بصالة النافلة ،وعليهم عىل األحوط استحباب ًا أن جيلسوا باجتاه
((( السيد سابق .فقه السنة ،الطبعة الثالثة 1977م( ،بيروت :دار الكتاب العربي) ،ص. 310
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اخلطيب عىل هيئة الصالة ،فال ينظروا يمين ًا وشام ً
ال ،وال يتقلبوا يف جملسهم(((.

جاء عن عيل Eأنه كان يكره ر ّد السالم واإلمام خيطب ،وهذا حممول عىل كون

غريه قد ر ّد السالم(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق« :Eإنام جعلت اجلمعة ركعتني من أجل اخلطبة ،فهي

صالة حتى ينزل اإلمام»(((.

وعنه أيض ًا« :إذا خطب اإلمام يوم اجلمعة فال ينبغي ألحد أن يتكلم حتى يفرغ

اإلمام من خطبته»(((.

كيفية �صالة الجمعة

بعد انتهاء اخلطبتني يتجه اإلمام إلقامة الصالة ،دون احلاجة ألذان جديد ،بل

يكتفي باألذان األول قبل اخلطبة ،ورد عن اإلمام جعفر الصادق عن أبيه Cأنه قال
(األذان الثالث يوم اجلمعة بدعة) .قال املحقق يف املعترب :األذان الثاين بدعة ،وبعض

أصحابنا يسميه الثالث ،ألن النبي Aرشع للصالة أذان ًا وإقامة ،فالزيادة ثالث ،وسميناه

ثاني ًا ألنه يقع عقيب األذان األول(((.

بناء عىل فعل اخلليفة الثالث عثامن
وال يرى فقهاء السنة مانع ًا من تكرار األذانً ،

بن عفان ،ومل يكن ذلك يف عهد رسول اهلل Aوال عهد الشيخني أيب بكر وعمر ،جاء يف
صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال« :إن األذان يوم اجلمعة كان أوله حني جيلس

اإلمام يوم اجلمعة عىل املنرب ،يف عهد رسول اهلل Aوأيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام ،فلام
((( السيد صادق الحسيني الشيرازي .المسائل اإلسالمية ،مسألة .1621
((( وسائل الشيعة .حديث .9506
((( المصدر نفسه .حديث .9441
((( المصدر نفسه .حديث .9501
((( المصدر نفسه .حديث .9688
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كان يف خالفة عثامن ريض اهلل عنه وكثروا ،أمر عثامن يوم اجلمعة باألذان الثالث ،فأذن به

عىل الزوراء ،فثبت األمر عىل ذلك)(((.

وصالة اجلمعة ركعتان كصالة الصبح ،بنية صالة اجلمعة ،ويستحب أن يقرأ اإلمام

يف الركعة األوىل بعد سورة الفاحتة سورة اجلمعة ،ويف الركعة الثانية سورة املنافقني ،كام
يستحب فيها قنوتان عىل املشهور ،أحدمها يف الركعة األوىل قبل الركوع ،واآلخر بعد

ركوع الركعة الثانية ،وأن جيهر اإلمام بالقراءة يف الركعتني عىل األحوط وجوب ًا عند بعض

الفقهاء((( .واستحباب ًا عند فقهاء آخرين(((.

وكام تصح من املأموم صالة اجلمعة لو فاتته اخلطبتان ،فإهنا تصح منه أيض ًا لو فاتته

الركعة األوىل ،فأدرك اإلمام يف قيام الركعة الثانية قبل ركوعه ،فيلتحق به ،ويأيت بالركعة مع
اإلمام ،وبعد فراغ اإلمام يأيت بالركعة الثانية بمفرده ،وحتتسب له صالة اجلمعة(((.

ويرى بعض الفقهاء صحة صالته حتى لو أدرك اإلمام يف ركوع الركعة الثانية(((.
وإذا فاتته اجلمعة كانت وظيفته أداء صالة الظهر.

وال ختتلف صفة صالة اجلمعة عند السنة عنها عند الشيعة إال يف مسألة القنوت

املستحب عند الشيعة يف الركعتني ،قال ابن قدامة احلنبيل« :صالة اجلمعة ركعتان يقرأ يف

كل ركعة احلمد وسورة جيهر بالقراءة فيهام ..ويستحب أن يقرا يف األوىل بسورة اجلمعة،
والثانية بسورة املنافقني ...ومن أدرك مع اإلمام منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى

وكانت له مجعة.(((»...

((( صحيح البخاري.ج ،1باب التأذين عند الخطبة ،ص  ،218حديث .916
((( السيد علي الحسيني السيستاني .المسائل المنتخبة ،الطبعة الثانية 1425هـ(،قم المقدسة :مؤسسة
المحبين) ،مسألة .284
((( السيد صادق الحسيني الشيرازي .المسائل اإلسالمية ،مسألة .1612
((( السيد علي الحسيني السيستاني .منهاج الصالحين ج ،1ص.308
((( السيد صادق الحسيني الشيرازي .المسائل اإلسالمية ،مسألة .1627
((( المغني .ج 3ص .183-181
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العدد الم�شترط لإقامتها

اتفق فقهاء املسلمني بمختلف مذاهبهم عىل أن صالة اجلمعة ال تقام إال مجاعة،

واختلفوا يف العدد املشرتط إلقامتها.

واملشهور الراجح عند فقهاء الشيعة أن صالة اجلمعة ال تنعقد إال بخمسة أشخاص

أحدهم اإلمام ،كام ورد عن اإلمام جعفر الصادق Eانه قال« :ال تكون مجعة ما مل يكن

القوم مخسة»((( .وعن أبيه اإلمام حممد الباقر« : Eال مجعة ألقل من مخسة من املسلمني

أحدهم اإلمام»(((.

واشرتط الشافعية واحلنابلة أن ال يقل العدد عن أربعني رج ً
ال جتب يف حقهم

اجلمعة ،قال ابن قدامة يف املغني« :فأما األربعون فاملشهور يف املذهب أنه رشط لوجوب

اجلمعة وصحتها»(((.

وقال املالكية :يشرتط حضور اثني عرش من أهل اجلمعة.

ويف املذهب احلنفي قوالن :أوهلام :حضور واحد سوى اإلمام ،والثاين لزوم

حضور ثالثة سوى اإلمام((( .وهو رأي الزيدية أيض ًا(((.

وقت �صالة الجمعة

انفرد احلنابلة بالقول بجواز إقامة صالة اجلمعة قبل الزوال ،وأن أول وقتها هو

أول وقت صالة العيد ألحاديث رأوا صحتها ،كحديث عبد اهلل بن سيدان« :شهدت

اجلمعة مع أيب بكر فكانت خطبته وصالته قبل نصف النهار»(((.
((( جامع أحاديث الشيعة .ج 6صـ ،439حديث رقم .9976
((( المصدر السابق .ص ،440حديث رقم.9980
((( المغني .ج 3ص .204
((( الموسوعة الفقهية .ج 27ص .202
((( التاج المذهب ألحكام المذهب .ج1ص.137
((( الموسوعة الفقهية .ج 27ص .197
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لكن «املستحب إقامة اجلمعة بعد الزوال ،ألن النبي Aكان يفعل ذلك ،وألن يف

ذلك خروج ًا من اخلالف ،فإن علامء األمة اتفقوا عىل أن ما بعد الزوال وقت للجمعة،
وإنام اخلالف فيام قبله»(((.

أما مجهور املسلمني من احلنفية واملالكية والشافعية فريون أن «من رشوط صحة

اجلمعة ووجوهبا مع ًا دخول الوقت ،وهو وقت الظهر ،وال يصح أداؤها إال بدخوله،
ويستمر وقتها إىل دخول وقت العرص ،فإذا خرج وقت الظهر سقطت اجلمعة واستبدل

هبا الظهر ،ألن اجلمعة صالة ال تقىض بالتفويت .ويشرتط دخول وقت الظهر من
ابتداء اخلطبة ،فلو ابتدأ اخلطيب اخلطبة قبله مل تصح اجلمعة وإن وقعت الصالة داخل

الوقت»(((.

ويرى فقهاء الشيعة رشط دخول الوقت ـ الزوال ـ إلقامة صالة اجلمعة ،فال

تصح قبله ،وأجاز بعض فقهائهم كالشهيد الصدر والشيخ الفياض من املعارصين تقديم

اخلطبتني عىل الزوال ،لكن ال جيوز االبتداء بالصالة نفسها إال بعد الزوال.

ويرى السيد السيستاين لزوم أن تكون اخلطبتان بعد الزوال وهو رأي السيد

اخلوئي والسيد الشريازي.

الم�سافة بين الجمعتين

اتفق فقهاء الشيعة عىل أنه « تعترب يف صحة اجلمعة يف بلد أن ال تكون املسافة بينها

وبني مجعة أخرى أقل من فرسخ مخسة كيلو مرتات ونصف تقريب ًا»((( فلو أقيمت مجعة

أخرى فيام دون فرسخ بطلتا مجيع ًا إن كانتا مقرتنتني زمان ًا ،وإال صحت السابقة وبطلت
الالحقة.

((( المغني .ج 3ص .159
((( الموسوعة الفقهية .ج 27ص .197
((( السيد علي الحسيني السيستاني .المسائل المنتخبة ،مسألة .284
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أحكام صالة الجمعة
وامليزان يف الصحة تقدم الصالة ال اخلطبة ،فلو تقدم إحدى اجلمعتني يف اخلطبة

واألخرى يف الصالة ،بطلت املتأخرة يف الرشوع يف الصالة(((.

وذهب مجهور أهل السنة إىل منع تعدد صالة اجلمعة يف البلدة الواحدة ،قالوا:

«ألن احلكمة من مـرشوعيتها هي االجتامع والتالقي ،وينافيه التفرق بدون حاجة يف عدة

مساجد ،وألنه مل حيفظ عن صحايب وال تابعي جتويز تعددها»(((.

«وإذا كان البلد كبري ًا حيتاج إىل جوامع ،فصالة اجلمعة يف مجيعها جائزة ،فأما مع

عدم احلاجة فال جيوز أكثر من واحدة ،وإن حصل الغنى باثنتني مل جتز الثالثة ،وكذلك ما

زاد»(((.

((( روح الله الموسوي الخميني .تحرير الوسيلة ج2003 ، 1م( ،بيروت :دار التعارف) ،ص .209
((( الموسوعة الفقهية .ج 27ص .204
((( المغني .ج 3ص .159

غرور القوة
خطبة الجمعة بتاريخ  10ربيع اآلخر 1428هـ

(اإلسالم هو احلل) ،شعار طاملا طرحته احلركات واألحزاب واملشاريع اإلسالمية

يف املنطقة ،لتنطلق من خالله يف درس ومعاجلة تفصيالت ومشكالت احلياة العرصية،

وذلك من خالل املقارنة بني ما يطرحه الفكر اإلنساين يف ش ّقه الغريب والرشقي وبني ما
يطرحه اإلسالم يف نصوصه ومواقفه التارخيية يف عرص الترشيع.

فضفاضا ال ينزل ملعاجلة
شعارا
وكثريا ما اهتم املناوئون هذا الشعار بأنه ما زال
ً
ً
ً

تفاصيل وتعقيدات احلياة املعارصة واإلجابة عن كثري من أسئلتها املصريية والشائكة.
ويف هذا االجتاه يتطرق خطاب سامحة الشيخ حسن الصفّار ِ
بش ٍ
عام لتقديم
كل ّ
ّ
اإلسالم كحلّ ملا يعانيه اإلنسان من مشكالت وأزمات وما يطلبه من حلول وبرامج
ختفّف من غلواء املا ّدة وسيطرة املال عىل كل تفاصيل احلياة اليومية.

وباعتبار منطقتنا العربية واإلسالمية اليوم تعيش أكثر ما تعيش أزمة سياسية

يتلمس احللول وحيلل كثري ًا من هذه األزمات َو ْف َق الرؤية
ضاغطة حياول سامحته أن ّ
اإلسالمية ومنطلقًا من اآليات القرآنية الرشيفة.

ويف هذا االجتاه جاءت خطبة اجلمعة األوىل ،لتشري إىل ما تعانيه املنطقة من تس ّلط

مقدراهتا وشعوهبا وحضارهتا ،وذلك بفعل ما متتلكه الواليات
القوة األمريكية عىل ّ
ّ
قوة ال متتلكها أي دولة يف العامل ،ما جعل إدارهتا تعيش حالة من
املتحدة األمريكية من ّ

الغرور بالنفس وتضخيم هلا.
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ممه ًدا لذلك باإلشارة إىل التوجيهات األخالقية يف النصوص اإلسالمية التي تدعو
ِّ

ومشريا إىل أن
اإلنسان املسلم إىل جت ّنب صفة الغرور؛ ألهنا من صفات الظاملني والطغاة،
ً
بالتفوق والتعايل عىل
تضخم ذاته وشعوره
الغرور صفة نفسانية حتصل لإلنسان نتيجة
ّ
ّ

اآلخرين ،وهي حالة شيطانية قد تصيب اإلنسان نتيجة تشجيع شياطني اإلنس بعضهم

بعضا عىل تضخيم النفس وظلم اآلخرين ،وهذا هو املعنى الذي تشري إليه اآلية القرآنية
ً
الكريمة﴿ :بلْ إِن ي ِعد َّ لمِ
ِ
ورا﴾ [سورة فاطر آية.]40 :
َ ُ
َ
الظا ُونَ َب ْع ُض ُهم َب ْع ًضا إلاَّ غُ ُر ً
وما تشري إليه كثري من النصوص الواردة عن األئمة أن نتيجة غرور اإلنسان هو
بداية سقوطه ومقتله ،يقول اإلمام عيل« :Eفاتقوا اهلل ـ عبا َد اهلل ـ تقية ذي لب شغل

ُّ
فاتالت
التفكر قلبه وأنصب اخلوف بدنه  ...وسلك املسالك إىل النهج املطلوب ومل تقتله
ُ
الغرور»(((.
رت َّن بصالحك ِ
وع ْل ِم َك
رت َّن باهلل وال تغ َّ
وعن رسول اهلل« :Aيا ابن مسعود ،ال تغ ّ

وع َم ِلك وبِ ِّر َك وعبادتك»(((.
َ

وقد ّنبه سامحة الشيخ حسن الصفّار إىل خطورة تفشيّ مثل هذه الظاهرة السلبية

يف املجتمع ،وذلك النعكاساهتا عىل طبيعة عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ،التي من

إسالميا ـ عىل التوا ّد والتآلف ،ال عىل التعايل عىل اآلخرين والنظر
املفرتض أن تقوم ـ
ًّ

إليهم بدونية.

الس ّنة التي تصفها النصوص اإلسالمية يف مسألة الغرور كام تصيب اإلنسان
وهذه ُّ

بعضا.
الفرد يمكن تطبيقها عىل املجتمعات واألمم يف عالقاهتا مع بعضها ً

بتضخم الذات لدى بعض املجتمعات واألمم جتاه بقية
منذرا بخطورة الشعور
ّ
ً

املجتمعات واحلضارات اآلخرى ،ألنه يبشرّ بعالقة من االستعامر واالستعباد لبقية
الغراء».
((( الشريف الرضي الموسوي .نهج البالغة ،الخطبة  ،83وهي الخطبة المسماة« :الخطبة ّ
((( محمدي الريشهري .ميزان الحكمة ،ج( ،7قم :مؤسسة دار الحديث الثقافية) ،ص .2963
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شعوب العامل وهنب لثرواهتا وعقوهلا وخرياهتا حلساب هذه األمة املغرورة واملتجبرّ ة.
وهذا ما تعانيه اليوم املنطقة من غرور وجتبرّ الواليات املتحدة األمريكية ،وذلك

قوة أخرى يف العامل.
بفعل ما تعيشه هذه الدولة من قوة ال متلكها ّ

يعد االقتصاد األمريكي أقوى اقتصاد عىل مستوى
فعىل املستوى االقتصادي ّ
العامل ،حيث متتلك ثروات العامل ،ويتمتع الدوالر بكل ميزات العملة العاملية.

يعد األكرب عىل
تقدمه احلكومة األمريكية من دعم للبحوث العلمية واملختربية ّ
وما ّ

املتقدمة ،حيث بلغ عام 2001م مليار دوالر يعادل ما رصفته يف اليابان.
مستوى الدول ّ

والواليات املتحدة األمريكية جتذب أكثر الكفاءات العلمية والعقلية من خمتلف

دول العامل ،ليحصد األمريكيون  % 70من جوائز نوبل العاملية يف الفيزياء والطب
والبيولوجيا وكل البحوث العلمية األكثر تقدم ًا.

القوة التسليحية والعسكرية.
وهكذا احلال يف ّ

وحتى عىل مستوى املجتمع األمريكي فإنه يعد من أفضل املجتمعات يف تأسيس

التدين تشري اإلحصائيات إىل أن
ودعم املؤسسات اخلريية واالجتامعية ،وعىل مستوى ّ
أكثر من  % 90من املجتمع األمريكي يؤمنون باهلل عىل خمتلف األديان واملذاهب.

التفوق ّ
يشكل بمجموعه ما متتلكه الواليات املتحدة األمريكية من قوة
إن هذا
ّ

القوة األوىل يف العامل.
جعلتها ـ بعد انتهاء احلرب الباردة ـ ّ

بالتفوق حلد
شعورا
وهذا ما و ّلد لدى اإلدارة األمريكية وخاصة احلالية املتعاقبة
ً
ّ

وتضخم الذات عىل حساب باقي دول ومناطق العامل األخرى.
الغرور
ّ

القوة املتعاظمة لدى الواليات املتحدة األمريكية دفعتها لتامرس سيطرهتا
إن هذه ّ

وهيمنتها عىل العامل ،فارهتن معظم القرار السيايس الغريب لسياساهتا عىل مستوى العامل،

وأن تعاقب أي دولة مارقة وال ترضخ لسيطرهتا وقرارها السيايس يف العامل ،وذلك بحجة
نرش مبادئ احلضارة الغربية القائمة عىل الديمقراطية واحلرية والتداول السلمي للسلطة
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وثقافة حقوق اإلنسان ومؤسسات املجتمع املدين ،يف تناقض صارخ بني الشعارات

املرفوعة وواقع املامرسة القبيح.

القوة العاملية أن تستثمر لصالح بقية أمم العامل وحضاراته،
وكان املفرتض هبذه ّ

وأن تتحمل هذه اإلدارة ـ بام متلكه من قدرات ـ مسؤوليتها لصالح السالم والتحضرّ

العامليينْ وللتقليل من أزمات ومشاكل العامل احلديث.
َ
وقد ّ
شكل وجود حكومات تستغل شعوهبا وتقمع احلريات داخل أوطاهنا ،ومتنع

أي نوع من التداول للسلطة ،وأي نرش ملبادئ الديمقراطية وثقافة حقوق اإلنسان مربر ًا
ساعد اإلدارة األمريكية عىل املغامرة باحتالل أفغانستان ،احتالل العراق ،والتهديد

بمعاقبة دول أخرى يف املنطقة كإيران وسوريا.

احلرة ترفض أن تستبدل بالنظام االستبدادي املحيل
ً
منبها سامحته إىل أن الشعوب ّ

االحتالل األجنبي ،فاجلميع سيرسقها خرياهتا وثرواهتا ،ولذلك عىل الشعوب أن تسعى

لنيل حقوقها دونام اعتامد عىل املساعدة اخلارجية االستعامرية والرهان عليها.

�أمريكا اليوم �أ�ضعف من �أي وقت م�ضى

ويف خطاب إىل حكومات وأنظمة املنطقة يشري سامحته إىل أن الواليات املتحدة

األمريكية تعيش اليوم حالة من الضعف مل يسبق أن عاشتها من قبل ،وذلك بفعل
احتالهلا يف العراق ،وهذا ما تشري إليه التحليالت واإلحصاءات ،من النواحي السياسية

واالقتصادية والعسكرية وغريها.

نموذجا لباقي
ففي اجلانب السيايس :أرادت اإلدارة األمريكية أن يكون العراق
ً

دول املنطقة يف تغيري النظام السيايس ولتمثيل القيم الغربية يف احلرية والديمقراطية

وحقوق اإلنسان ،ولكن مرشوعها مل يكتب له النجاح ،وذلك بسبب املوقف املرجعي

يقرره
الرشيد ،الذي وقف موقفًا
ً
حازما وطالب بأن املسار السيايس للدولة العراقية ّ
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الشعب العراقي ،وذلك من خالل إرصاره بأن تكون احلكومة العراقية منتخبة من قبل
الشعب العراقي ،وكذلك يف أن يكون الدستور مكتوبا ٍ
بأيد عراقية منتخبة.
ً
ولذلك مل تكن الرتكيبة السياسية التي حتكم العراق اليوم وفق اهلوى األمريكي.
قدرت كلفة املعركة بام يقرب
ويف اجلانب االقتصادي :كانت اإلدارة األمريكية قد ّ

من  75مليار دوالر ،بينام بلغت اآلن ـ بعد أربع سنوات ـ  400مليار دوالر ،ويتوقع
اخلرباء أن تبلغ مع هناية هذا العام إىل أكثر من  500مليار دوالر يتحمل أعباءها الشعب

واالقتصاد األمريكي.

ويف اجلانب العسكري :بلغت اخلسائر البرشية من القتىل األمريكيني أكثر من

ويقدره بعض
 3300قتيل ،ومن اجلرحى يشري الرقم املعلن إىل أكثر من  25ألف جريحّ ،

اخلرباء إىل أنه أضعاف ذلك ،فقد يصل إىل  100ألف جريح ،أما ضحايا الشعب العراقي
فقد بلغت  655ألف ٍ
قتيل عدا اجلرحى وماليني املهجرين.
إن هذه األرقام واإلحصاءات والتقديرات تد ّلل ِ
بش ْك ٍل واضح عىل غرق اإلدارة

األمريكية يف وحول املستنقع العراقي ،وقد أدرك نواب جملس الشيوخ أخطار ما تقوم به

هذه اإلدارة ورضورة اخلروج من هذا املستنقع.

َم ْن ي�ستفيدُ من ف�شل هذه الإدارة؟

ومما يؤسف له أن معظم دول العامل بدأت تدرك حقيقة ضعف اإلدارة األمريكية

فيرصح الرئيس الرويس
جرأها أن تعلن معارضتها للسياسات األمريكية،
ّ
يف العراق ،مما ّ
التوسعية
بوتني بمعارضته لنرش نظام الدرع الصاروخي يف أوروبا وينتقد سياسات أمريكا
ّ

يف العامل ،وكذلك تعارض الصني سياسات أمريكا يف املنطقة ،كام تعرتض بعض الدول
األوروبية عىل هذه السياسات ،بينام تبقى أكثر الدول العربية تراهن عىل هذه اإلدارة ،بل

قوهتا من جديد.
وتساعدها عىل استعادة ّ
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ويف هناية خطبته األوىل يشري الشيخ الصفّار إىل أن ما نشهده اليوم هو خري دليل

القوة ،وذلك بفعل اخلسائر اليومية يف العراق ،وبفعل تداعيات
عىل قرب اهنيار هذه ّ
ضد
حرب متوز التي خاضتها ربيبة الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة دويلة إرسائيل ّ

حركة املقاومة يف لبنان.

لذلك فإن عىل حكومات هذه املنطقة أن تراهن عىل شعوهبا ووحدهتا للوقوف

أمام أخطار وأطامع املستعمر األجنبي ،وأن تستثمر طاقات شعوهبا واالنتصارات التي
عدو هذه األمة.
حتققها حركات املقاومة يف كل من لبنان وفلسطني عىل ّ

رص الصفوف ونبذ
ويف اخلطبة الثانية ركّ ز سامحة الشيخ حسن الصفّار عىل أمهية ّ
الفرقة بني أبناء املجتمع الواحد ،وذلك انطالقًا من اآلية القرآنية الكريمة﴿ :إِ َّنماَ ُي ِر ُيد
الشي َطانُ َأن ي ِ
وق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َد َاو َة َوا ْل َب ْغ َضاء﴾ [سورة املائدة آية ،]91 :حيث تشري اآلية إىل أن
ُ
َّ ْ
أي فكرة توقع بني بيننا العداوة والبغضاء والفرقة هي فكرة شيطانية ،سواء كانت عىل
املستوى الداخيل بني اإلنسان وأخيه اإلنسان يف الدين واملذهب أو بني الناس بمختلف

أدياهنم ومذاهبهم ومعتقداهتم.

فالدين اإلسالمي ال توجد فيه إال التعاليم الداعية إىل وحدة البرشية واأللفة بني

يشجع عىل ثقافة الفتنة واحلقد والتقاتل وتكريس
أطيافها وحضاراهتا وشعوهبا ،وال ّ
مجيعا.
احلواجز النفسية واملادية بني الناس والشعوب ً

وركّ ز عىل أن أي سلوك يدعو للفتنة والتقاتل والتنافر هو سلوك شيطاين مرفوض،

وعىل عكس ذلك كل سلوك يساعد عىل أجواء األلفة والتقارب وتنقية األجواء هو سلوك

رمحاين إسالمي مطلوب وجيب تعزيزه ونرشه بني الناس كثقافة وسلوك يومي.

بعضا،
وأشار إىل أن معظم جمتمعات املنطقة متيل إىل الوحدة واالنفتاح عىل بعضها ً

ولكن ينقصها اجلرأة والشجاعة يف املبادرة بام يدفع هبذا االجتاه.

التطرق ملعاجلة بعض ما يثري الفرقة املذهبية
منتقدا تلك األصوات الداعية إىل عدم
ً
ّ
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جوا من التو ّتر ور ّدات الفعل داخل املجتمع الواحد ،حيث
بأن مثل هذه األمور قد تثري ًّ

انسجاما مع املبدأ العام وهو
أشار إىل أننا نحتاج إىل اخلطوات اجلريئة والشجاعة ،وذلك
ً

امليض نحو كل ما يدفع باجتاه تعزيز االنفتاح عىل الطرف اآلخر والوحدة ما بني أطياف
ّ

طمعا منه يف
األمة ّ
ضد مشاريع التفرقة والتمزيق التي يعمل من أجلها العدو ليل هنارً ،
التوسعية.
ومقدرات هذه املنطقة من أجل مصاحله وطموحاته
هنب خريات
ّ
ّ

منافذ احملاوالت اخلارجية إلثارة الفنت الطائفية
خطبة الجمعة بتاريخ  17ربيع اآلخر 1428هـ

حني يكون احلديث عن الرصاعات الداخلية والفتن الطائفية ،غالب ًا ما يشار بالبنان

إىل دور العدو اخلارجي يف صنع الفتن ،وإثارة اخلالفات.

ومن الطبيعي أن يسعى العدو إلضعاف األمة ،وإشغاهلا عن البناء والتقدم وعن

مواجهته بالرصاعات الداخلية ،ليسهل له إخضاعها ،ونيل مطامعه منها.
وهو أمر وارد يف رصاعات األمم واملجتمعات.

لكنه ال يصح أبد ًا تعليق مسؤولية خالفاتنا عىل مشجب العدو اخلارجي ،وجتاهل

األسباب والعوامل الداخلية .ذلك إن حماوالت العدو إنام حتصل وتنجح من خالل

املنافذ املوجودة يف واقعنا وأوضاعنا ،وهي األرضية اخلصبة احلاضنة لبذور الفتنة ،التي

يسقيها وينميها العدو.

إنه ال يمكن إنكار دور األعداء يف متزيق األمة ،كام ال جيدي شجب ذلك الدور

وإدانته ،وإنام املطلوب تعطيل دور القابلية لالستجابة لتلك املحاوالت اخلارجية داخل
ساحة األمة ،بمعاجلة األسباب وسد املنافذ والثغرات ،ألن بقاءها مشـرعة ستغري كل

عدو بالتسلل من خالهلا ،أي وقت شاء.

صدها ،فيه جمال
بالطبع ،فإن تشخيص مواقع تلك املنافذ ،وأحجامها ،وسبل ّ

للبحث والنقاش ،وهو ما جيب أن يتجه إليه املهتمون بأمر وحدة األمة وتقارب فئاهتا.
ويبدو يل أن من أهم تلك املنافذ والثغرات ما ييل:
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1 .االن�سداد ال�سيا�سي
يتحكم القرار السيايس يف تفاصيل أوضاع جمتمعاتنا ،لكن الدخول إىل دائرة صنع

القرار أو االقرتاب من مستوى التأثري فيه ،يعترب منطقة حمرمة حمظورة ،إال عىل فئة قليلة

حمدودة ،حتتكر السلطة يف معظم العامل العريب.

ومع ارتباط خمتلف أوضاع الناس بالقرار السيايس ،ووجود املشكالت الكثرية

يف خمتلف املجاالت ،فمن الطبيعي أن يكون هناك طموح وتطلع عند نخبة من رشائح
املجتمع للمشاركة ،والنفوذ السيايس ،وحني توصد أبواب املشاركة ،وتنعدم أدوات

العمل واحلراك السيايس املرشوع ،يلجأ البعض الستخدام خمتلف األساليب واألدوات،
وتصبح االنتامءات العرقية واملذهبية والقبلية أوراق ًا وعملة رائجة .وهنا تأيت فرصة

األعداء للنفخ فيها ،وتشجيع استثامرها وتداوهلا.

إن فتح آفاق املشاركة السياسية ،واعتامد هنج التداول السلمي للسلطة ،هو

ويرشد تنافسها ،ويدفعها نحو احلراك اإلجيايب ،ويمنع
ينضج وعي املجتمعات،
ّ
الذي ّ

اهلويات الفرعية ،عىل حساب املصلحة الوطنية العامة ،كام نرى ذلك
استغالل عناوين ّ
يف املجتمعات املتقدمة.

�2 .سيا�سات التمييز

إذا كانت سياسات احلكم منبثقة من تعاليم اإلسالم ،فذلك يعني اعتامدها ملبدأ

املساواة والعدل بني الناس ،فال يكون هناك متييز ،وال حيف من فئة عىل أخرى.

ألن العدل مقصد أساس جلميع األنبياء والرشائع اإلهلية ،يقول تعاىلَ { :لق َْد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اس بِا ْلق ْسط}[سورة احلديد،
َأ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا بِا ْل َب ِّي َنات َو َأ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْلك َت َ
اب َوالمْ َيزانَ ل َيقُ َ
وم ال َّن ُ
{إن ال َّله ي ْأمركُ م َأ ْن ُتؤدوا الأْ َ مان ِ
َات إِلىَ َأ ْه ِل َها
َ ُّ
َ
اآلية ]25:والقسط هو العدل .ويقول تعاىلْ ُ ُ َ َ َّ :
َوإِ َذا َح َكم ُتم َبينْ َ ال َّن ِ
اس َأ ْن تحَ ْ ُك ُموا بِا ْل َع ْد ِل}[سورة النساء ،اآلية.]58:
ْ ْ
أحد شيئ ًا من حقوقه املادية أو املعنوية ،مهام
ويف ظل اإلسالم ال جيوز أن ُيبخس ٌ
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اس َأ ْش َي َاء ُه ْم}[سورة األعراف ،اآلية.]85:
كان دينه ،أو مذهبه ،يقول تعاىلَ :
{وال َت ْب َخ ُسوا ال َّن َ

وقد ورد عن رسول ال ّله Aقوله« :الناس سواء كأسنان املشط»(((.

لقد جلس خليفة املسلمني إىل جانب خصمه النرصاين ،أمام القايض ،وصدر

احلكم لصالح النرصاين ضد أمري املؤمنني .كام جاء يف تاريخ ابن األثري أنه« :وجد عيلٌّ

درع ًا له عند نرصاين ،فأقبل به إىل رشيح ،وجلس إىل جانبه ،وقال :هذه درعي! فقال

النرصاين :ما هي إال درعي ومل يكذب أمري املؤمنني؟ فقال رشيح لعيل :ألك بينة؟ قال:
ال ،وهو يضحك ،فأخذ النرصاين الدرع ،ومشى يسري ًا ،ثم عاد ،وقال :أشهد أن هذه

قدمني إىل قاضيه ،وقاضيه يقيض عليه .ثم أسلم واعرتف
أحكام األنبياء ،أمري املؤمنني ّ
أن الدرع سقطت من عيل عند مسريه إىل صفني ،ففرح عيل بإسالمه ،ووهب له الدرع،

وفرس ًا ،وشهد معه قتال اخلوارج»(((.

وإذا كانت الدولة دولة قومية ،تعتمد املواطنة أساس ًا يف نظام احلكم وسياساته،

تفرق بني مواطن وآخر.
فإهنا أيض ًا لن ّ

لكن مشكلة معظم األنظمة يف عاملنا اإلسالمي ،خرقها هلذا املبدأ العظيم،

وممارستها للتمييز بني مواطنيها ،عىل أساس قومي ،أو مذهبي ،فتكون هناك فئة مميزة،

يكرس الشعور بالتفوق والتعايل عند فئة ،واإلحساس بالغبن
وأخرى ّ
مهمشة ،مما ّ
واحلرمان عند الفئة األخرى.

والشعور بالتمييز والتعايل يدفع إىل االستئثار ،والتجاوز عىل احلقوق ،والنظر إىل

اآلخر بدونية واحتقار ،كام أن اإلحساس باحلرمان والغبن يدفع إىل احلقد ،والتفكري يف

االنتقام.

((( عالء الدين عيل املتقي اهلندي .كنز العامل ،الطبعة اخلامسة 1985م( ،بريوت :مؤسسة الرسالة) ،ص ،38حديث
.24822

((( الكامل يف التاريخ .ج ،2ص. 443
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وهنا جتد اجلهات اخلارجية فرصتها للتدخل ،فتثري قلق الفئة األوىل ،من إمكانية

انتفاضة الفئة األخرى ،كام ّ
تغذي مشاعر االنتقام عند هذه الفئة املضطهدة ،وتستثريها
للمطالبة بحقوقها ،وتغرهيا بالدعم واحلامية ،حتت شعار محاية األقليات ،والدفاع عن

حقوق اإلنسان ،وهكذا يستعر أوار الفتنة.

إن هذا ليس جمرد حتليل أو ختمني ،بل تؤكده حالة حارضة نعيش أملها ،ونصطيل
ّ

بنار مضاعفاهتا ،وهي حالة الساحة العراقية ،حيث استثمر األمريكيون معاناة األكراد
والشيعة ،من سياسات نظام صدام ،وممارسته التمييز القومي والطائفي الشنيع ضدهم،

وليسوقوا تدخلهم العسكري ،واحتالهلم للعراق ،حتت شعار احلرية والتحرير.
ّ

وهم اآلن ُي ّ
غذون العنف املتبادل بني فئات الشعب العراقي ،ويلعبون عىل الوتر

املذهبي بني السنة والشيعة ،ليربروا استمرار بقائهم ،وتواجد قواهتم يف العراق ،باعتبارهم

يوفرون احلامية لكل طرف من اآلخر.

إن سياسات التمييز الطائفي ،هي من أهم منافذ املحاوالت اخلارجية إلثارة الفتن

املذهبية يف أوطان املسلمني ،فال بد من إغالق هذا املنفذ اخلطري ،بتحقيق مفهوم املواطنة،

وتساوي املواطنني يف احلقوق والواجبات.

وجيب أن يبادر اإلسالميون من السنة والشيعة إلعالن رفضهم ،وكفاحهم ضد

سياسات التمييز الطائفي ،والتبشري بمبدأ املساواة بني املواطنني ،ومواجهة أي متييز

طائفي تتعرض له فئة من السنة يف وسط شيعي ،أو فئة من الشيعة يف وسط سني.

نصت توصيات الندوة العاملية األوىل التي عقدهتا املنظمة اإلسالمية للرتبية
وقد َّ

والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ يف الرباط يف الفرتة من ( 7ـ  9ربيع األول 1412ﻫ) ـ

(16ـ 18سبتمرب 1991م) ،عىل« :تأكيد وجوب مراعاة حقوق األقليات املذهبية حيثام
كانت ،وينطبق ذلك عىل الشيعة الذين يوجدون يف مناطق السنة ،وعىل السنيني الذين
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يوجدون يف مناطق الشيعة»(((.

3 .ثقافة التعبئة المذهبية

اخللل يف العالقة بني أتباع املذاهب اإلسالمية ،أنتج ثقافة من التعبئة املتبادلة،

حيث انشغلت األمة كثري ًا بخالفاهتا املذهبية ،وأصبح هلا تراث ضخم من اجلدل املذهبي،

يفوق تراثها يف اجلدل مع األديان األخرى ،فإن الكتب التي ألفها علامء السنة يف الر ّد عىل
الشيعة ،والكتب التي ألفها علامء الشيعة يف الر ّد عىل السنة ،تفوق أضعاف ًا مضاعفة ما
كتبه علامء الطرفني يف الر ّد عىل األديان األخرى.

إن كل طائفة ال تزال تشعر باحلاجة إىل احلديث عن إثبات أحقية مذهبها ،يف

مواجهة إشكاالت وطعون أتباع املذهب اآلخر ،وأهنا معنية بتحصني أبنائها ،حتى ال
يتأثروا باالهتامات التي تستهدف مذهبهم.

وتتسم هذه الثقافة التعبوية ـ يف الغالب ـ بالسامت التالية:

أو ًال :الرتكيز عىل مواقع اخلالف املذهبي مع حمدوديتها ،وجتاهل مناطق االشرتاك

الواسعة ،ويتم يف أحيان كثرية افتعال قضايا اخلالف يف مسائل جزئية جانبية ،وإذا كان يف

املذهب رأيان ،أحدمها خيالف املذهب اآلخر ،واآلخر يوافقه ،فإن الرتجيح يكون للرأي

املخالف.

تلمس نقاط الضعف يف تراث املذهب اآلخر ،والتشهري هبا ،حتى لو كانت
ثاني ًاّ :

رأي ًا شاذ ًا ،أو موقف ًا لفرد أو فئة من املذهب ،فإنه جيري تعميمها ،وحماكمة املذهب وكل

أتباعه عىل أساسها.

ثالث ًا :نبش حوادث التاريخ ،للتذكري بمعارك النزاع والرصاع السابقة ،مما يغذي

األحقاد والضغائن ،ويورثها لألجيال.

((( التقريب بني املذاهب اإلسالمية .بحوث الندوة التي عقدهتا املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)
بالرباط ،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل 2003م ،ص .297
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يمس
رابع ًا :جتريم النقد الذايت ،وحرية التعبري عن الرأي ،داخل كل مذهب ،فيام ّ
قضايا اخلالف املذهبي ،واعتباره نوع ًا من التنازل للطرف اآلخر ،واملساومة عىل العقيدة
واملبدأ.

خامس ًا :تعميق النظرة الدونية عىل املستوى الديني ألتباع املذاهب األخرى،

باعتبار أن أتباع املذهب هم الفرقة الناجية ،أما الفرق األخرى فكلها هالكة ،ويف النار.

وعىل خلفية هذا الطرح تصدر أحكام التكفري ،والتفسيق ،والتبديع ،واالهتام

بالرشك والضالل ،ملذاهب ومجاعات كبرية من املسلمني.

إن هذه الثقافة التعبوية متثل حتريض ًا عىل الكراهية ،وتأجيج ًا ملشاعر العداء والبغض

واجلفاء ،وهتيئ األجواء القابلة لالشتعال بنار الفتنة.

وجيب عىل الواعني املخلصني داخل كل مذهب ،وضع ٍّ
حد هلذه التعبئة املذهبية،

وتوجيه أنظار أبناء األمة هلموم احلارض وحتدياته ،وليتحرك الناس للبناء والتنمية الشاملة

يف أوطاهنم ،وملواجهة األخطار املحدقة هبم.

إن احلاجة ماسة لنرش ثقافة التسامح ،وقبول التعددية ،واحرتام الرأي اآلخر،

وحسن الظن يف اآلخرين ،فال أحد خيتار مذهب ًا أو معتقد ًا يعلم بخطئه وبطالنه ،لكنها
البيئة العائلية واالجتامعية التي ينشأ كل واحد منا ضمن املذهب السائد يف أجوائها.

4 .القطيعة االجتماعية

إن التباعد والقطيعة بني أتباع املذاهب ،ق ّلل فرص التعارف املبارش ،ومنح الفرصة

النتشار االنطباعات اخلاطئة ،والصور السلبية ،يف أوساط كل طرف جتاه اآلخر ،اعتامد ًا
ويدهشك حني تسمع كالم فئة عن أخرى
عىل النقوالت املتوارثة ،والشائعات املتداولةُ ،

تعيش معها يف منطقة واحدة ،من وطن واحد ،وكأنه حديث عن قوم يعيشون يف كوكب
آخر.

اجتامعيا
كام أنتجت القطيعة جفاف مشاعر الو ّد املتبادل ،فأصبحت كل طائفة كيان ًا
ًّ
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مستق ً
ال ،ال ارتباط له بكيان الطائفة األخرى.

فلكل طائفة مساجدها ،ومرجعياهتا ،ومؤسساهتا االجتامعية والثقافية اخلاصة هبا،

دون وجود جسور من التعارف والتعاون والتنسيق.

أما التزاوج بني أبناء الطوائف ،وخاصة بني السنة والشيعة ،فتحول دونه موانع

دينية عند البعض ،وعوائق اجتامعية عند البعض اآلخر ،إال يف حاالت نادرة تتم بعد

كفاح مرير.

وامتدت حالة القطيعة واالنفصال االجتامعي ،إىل ميدان احلركة السياسية ،فلكل

طائفة رموزها ،وتنظيامهتا ،وبراجمها ،ومرشحوها يف االنتخابات.

هذه القطيعة تشكل خمالفة رصحية ملبدأ قرآين عظيم ،هو مبدأ األخوة اإليامنية،
حيث يقول تعاىل{ :إِ َّنماَ المْ ُ ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َو ٌة}[سورة احلجرات ،اآلية.]10 :
وتشكل انحراف ًا صارخ ًا عن هنج نبوي قويم ،أكد فيه رسول ال ّله Aعىل روح
املودة والتعاطف بني أبناء هذه األمة ،حيث يقول« :Aمثل املؤمنني يف توا ّدهم وترامحهم
وتعاطفهم مثل اجلسد .إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى»(((.

وتكرس هذه القطيعة حالة من االنفصال النفيس والعاطفي ،وختلق قابلية لنمو

أقل حوادث االختالف ،بني فرد من
يفجرها ّ
مشاعر العداء والكراهية ،التي يمكن أن ّ

هنا وآخر من هناك.

وحني يشاء العدو إثارة النزاع بني هذه الكيانات االجتامعية املنفصلة ،فلن يكون

بحاجة إىل جهد كبري.

إنه ال بد من مبادرات جريئة ،وثقافة واعية ،لتجاوز هذه احلواجز املصطنعة،

وتطبيع العالقة بني أبناء جمتمعاتنا عىل اختالف مذاهبهم ،ضمن التواصل االجتامعي،
والتداخل األرسي ،واالندماج املؤسسايت ،والتعاون يف املجال الديني ،واالنفتاح عىل
((( مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري .صحيح مسلم( ،الرياض :دار املغني) ،ص 1396حديث .2586
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منافذ المحاوالت الخارجية إلثارة الفتن الطائفية

املستوى الثقايف ،وصو ً
ال إىل املشاركة السياسية.

تلك هي أهم منافذ املحاوالت اخلارجية إلثارة الفتن الطائفية ،فإذا كنا حريصني

لسد هذه
عىل وحدة األمة ،وجا ّدين يف مواجهة مؤامرات األعداء ،فعلينا التوجه ّ
الثغرات ،وإغالق هذه املنافذ ،عسى ال ّله أن يوحد كلمة املسلمني وجيمع شملهم عىل
اهلدى والصالح ،إنه عىل كل يشء قدير.

املخالفات املرورية إلقاء بالنفس يف التهلكة
خطبة الجمعة بتاريخ 24ربيع اآلخر 1428هـ

حب الذات ،لتكون هذه الغريزة هي التي
أودع اهلل تعاىل يف نفس اإلنسان غريزة ّ

ثم
يسبب هلا األرضار واألخطارّ .
تدفعه للحفاظ عىل نفسه والدفاع عنها واالبتعاد عماّ ّ
ال ّ
منحه تعاىل عق ً
يفكر به من أجل خدمة ذاته ودفع األخطار واألرضار عنهاُ ،لي ْن ِزل بعد

حتمل اإلنسان مسؤولية احلفاظ عىل نفسه بالدرجة األوىل ليدفع
ذلك رشائع ورساالت ّ

عنها كل رضر وخطر وعماّ يتع ّلق به من عرض ومال ومصالح.

رشعا أن حيمي نفسه وما يتع ّلق هبا وأ َّ
ال يعرضها للهالك والوقوع
فاملسلم ملزم ً
ِ
﴿و َ
ال ُت ْلقُ و ْا بِ َأ ْي ِد ُ
يك ْم إِلىَ ال َّت ْه ُل َكة﴾ [سورة
يف األخطار ،وهذا مفاد اآلية القرآنية الكريمةَ :
البقرة :آية . ]195
فهذه اجلملة يف اآلية الكريمة جاءت ضمن سياق قوله تعاىل﴿ :و َأ ِ
نفقُ و ْا فيِ َسبِ ِ
يل
َ
ِِ
يك ْم إِلىَ ال َّت ْه ُل َك ِة َو َأ ْح ِس ُن َو ْا إِ َّن ا َ
اهللِ َو َ
ال ُت ْلقُ و ْا بِ َأ ْي ِد ُ
ني﴾ ،وهي ضمن آيات
هلل يحُ ِ ُّب المْ ُ ْحسن َ
ولكن علامء اإلسالم أمجعوا واتفقوا عىل أهنا ّ
عامة
اجلهاد ومقاومة األعداء،
ّ
تشكل قاعدة ّ
جلميع املوارد.

تتضمن قاعدة
يقول السيد عبد األعىل السبزواري Dيف تفسريه هلذه اآلية« :واآلية
ّ

متعددة
متسك هبا الفقهاء يف مواضع ّ
قررها القرآن الكريم ،وهي من القواعد التي ّ
عقلية ّ

من الفقه ،وهي ّ
تدل عىل أن كل تكليف [رشعي] خياف منه عىل النفس أو العرض أو
املال ،بحيث يصدق عليه الوقوع يف اهلالك بحسب املتعارف يسقط أصل التكليف إن مل
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يكن له بدل ،وإال فإىل البدل إن كان له ،أو إىل القضاء إن كان له قضاء(((.

عامة يف محاية النفس
وما يستخلصه فقهاء املسلمني أن هذه اآلية تعطي قاعدة ّ

موجه لعموم اإلنسان يف مجيع املوارد
من الرضر ،وهي يف مضموهنا خطاب رشعي عام ّ
واملجاالت التي يكون فيها عرضة للتهلكة ،حيث متنعه من إيقاع نفسه يف هذه املوارد.

الحوادث المرورية من �أهم موارد التهلكة

يستخدم الناس السيارات ووسائل النقل األخرى للتنقل من مكان آلخر لقضاء

حوائجهم وألمورهم املعيشية ،بحيث أصبحت هذه الوسائل يف التن ّقل من رضورات

احلياة املعارصة ،ويف الوقت ذاته فإهنا من أبرز الوفيات واإلعاقات اإلصابات عىل

املستوى العاملي.

ولتاليف احلوادث املرورية تقوم الدول بوضع أنظمة وقوانني لتنظيم حركة السري

عىل الطرق ،ولكن بسبب طبيعة احلركة املرورية يصعب التغ ّلب عىل مثل هذه احلوادث

بشكل هنائي.

وختتلف نسبة وقوع احلوادث من دولة ألخرى ،ومما يدفعنا للرتكيز عىل هذه

تعد اململكة العربية السعودية
املسألة هو ارتفاع وترية هذه احلوادث يف اململكة ،حيث ّ

ثاين أعىل دولة يف نسبة وقوع احلوادث املرورية عىل املستوى العاملي.

ويمكن تصنيف اخلسائر واألرضار الناجتة عن حوادث السري إىل التايل:

الخ�سائر الب�شرية

يتكبدها مواطنو هذا البلد
تشري آخر اإلحصائيات إىل أن اخلسائر البرشية التي ّ

بمعدل  7000قتيل
جدا ،فاململكة خترس من أبنائها كل عام
بسبب حوادث املرور كبرية ًّ
ّ

جراء هذه احلوادث املرورية.
ّ

((( السيد عبد األعلى السبزواري .مواهب الرحمن في تفسير القرآن ،ج ،3الطبعة الثانية 1410هـ،
(بيروت :مؤسسة أهل البيت ،)Bص.140
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سنويا ،وقد تتسبب كثري من هذه اإلصابات
وبمعدل  32000مصاب إصابة بالغة
ّ
ًّ

تعد
يف إعاقة دائمة لإلنسان ،وهذا ما
يتحدث به املسؤولون يف مركز اإلعاقة ،حيث ّ
ّ
احلوادث املرورية املسبب األول يف اإلعاقة اجلسمية.

الخ�سائر الما ّدية

معدله  21مليار
تكبد احلوادث املرورية ما ّ
وباإلضافة إىل هذه اخلسائر البرشية ّ

سنويا بسبب اإلعاقات واألرضار النامجة عن هذه احلوادث.
ريال
ًّ

الم�ضاعفات النف�سية والأ�سرية واالجتماعية

وال يمكن بحال أن نغفل آثار هذه احلوادث عىل نفسية املصابني ،وما ترتكه من أثر

عميق يف نفوسهم ،ومما قد تسببه من ُعقَد نفسية بسبب احلاالت املرضية التي قد يبقون
وخصوصا أولئك املعاقون منهم.
عليها،
ً

لذلك ال يمكن التقليل من خطورة مثل هذه احلوادث وأثرها العميق يف نسيجنا

االجتامعي واألرسي والنفيس.

المكانة بين دول العالم والمحيط الإقليمي
املتقدمة يف نسبة وقوع احلوادث املرورية أثره
كام أن لربوز اململكة كإحدى الدول
ّ

عىل مكانة اململكة ومواطنيها ونظرة اآلخرين إلينا ،وكأننا جمتمع مستهرت بقيمة احلياة

وأهنا ال تعني لنا شي ًئا.

وكذلك ُي ْنظر إلينا بأننا جمتمع ال يقيم وز ًنا ألبسط القوانني واألنظمة ،وهي القوانني

التي ّ
وتقد ًما.
تنظم حركة سري املركبات ،فكيف به سيلتزم قوانني أكثر
ً
تعقيدا ّ

�أ�سباب ارتفاع ن�سبة الحوادث

هناك نسبة مئوية حمتملة ويمكن تع ّقلها يف وقوع احلوادث املرورية ،ولكن اخلرباء

يلحظون ارتفاع هذه النسبة يف اململكة ،ويمكننا حتليل هذه الظاهرة ،وإرجاعها إىل
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األسباب التالية:

التهور في ال�سياقة

معينة يلتزم هبا سائقو السيارات يف كل شارع ،ولكننا
تفرض قوانني املرور رسعة ّ

نرى نسبة كبرية من املخالفني لقانون الرسعة املسموح به عىل الطرق ،فيقود هؤالء
مركباهتم برسعة جنونية هائلة ،وألمور غري عقالئية ،يفتخر الكثري منهم بأنه يقطع

الطريق الفالين يف وقت قيايس ،وأنه كان يرسع يف القيادة برسعة قياسية ،دون أدنى مباالة
ملضاعفات هذه الرسعة اجلنونية التي قد يفقد بسببها حياته ،وقد يتسبب يف قتل أو رضر

جراء هتوره املفرط هذا.
اآلخرين ّ

مخالفة �أنظمة المرور

يعيش كثري من فئة الشباب واملراهقني ثقافة املباهاة واملفاخرة بكل ما خيرج به

ويعد ذلك شجاعة وبطولة يفاخر هبا أمام زمالئه،
ويتحدى فيه اآلخرين،
عن القانون
ّ
ّ
للحد املسموح
ومن ذلك ما نجده لدى البعض من مفاخراته بقطعه لإلشارات وجماوزته
ّ

بتهور واملشاركة يف حركات
املقررة ح ّتى داخل األحياء ،أو قيادة السيارة ّ
به للرسعة ّ
لتهوره
االستعراض الطائشة بالسيارات ،التي قد يذهب ضحيتها هو ومن يكون عرض ًة ّ

وطيشه.

تعد من أهم أسباب وقوع احلوادث ،التي عىل
وهذه احلالة من خمالفة أنظمة املرور ّ

حد الرسعة وعدم مراعاة إشارات املرور.
رأسها جتاوز ّ

عدم التركيز �أثناء قيادة ال�سيارة

جيدا ،وذلك ح ّتى يتالىف كل ما
من املفرتض أن يركّ ز السائق أثناء قيادة السيارة ً

من شأنه التسبب يف احلوادث املرورية ،وال يفرتض به أن يشغل نفسه باحلديث اجلانبي

مع مرافقيه يف السيارة ،أو أن ينشغل باحلديث عىل هاتفه الن ّقال.

وقد أثبتت اإلحصاءات العاملية ارتفاع نسبة احلوادث بسبب املكاملات اهلاتفية
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املتقدمة استعامل اهلاتف الن ّقال أثناء قيادة
أثناء قيادة السيارة ،ولذلك متنع كثري من الدول ّ
السيارة ،وذلك ملا يسببه من تشتيت النتباه وتركيز السائق أثناء قيادته للسيارة.

وهو ما نأمل تطبيقه هنا يف اململكة ،وذلك محاية ألرواح وأمالك ومصالح

املواطنني.

�سوء هند�سة الطرق

وتعبد هبا كثري من الطرق قد ال تكون آمنة ،وقد تتسبب
الطريقة التي ترصف ّ

يف وقوع احلوادث املرورية ،ولذلك جيب أن هتتم الدولة أكثر بشق الطرق وتوسعتها

ورصفها وصيانتها ،وتوفري وسائل السالمة املرورية فيها.

وما تثبته اإلحصائيات يف اململكة أن  % 80من احلوادث املرورية تعود للسائقني

أنفسهم ،بينام ّ
تشكل هندسة الطرق وأعطال املركبات  % 20من أسباب احلوادث
املرورية.

ومما يؤسف له أن إنسانَ هذا العرص حيتاج إىل قوانني وروادع وجزاءات مالية

لريتدع عماّ يكون يف رضره.

رشعيا،
إلزاما وتكليفًا
ويف ثقافتنا اإلسالمية ّ
يعد االلتزام هبذه القوانني واألنظمة ً
ًّ

ويتحمل إثم إيقاع الرضر باآلخرين
يتسبب يف رضر نفسه يؤثم هلذا العمل،
ّ
بحيث من ّ

كذلك.

الخطبة الثانية :قناة الجزيرة والإ�ساءة للمرجعية

ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
اح َت َم ُلوا
ين ُي ْؤ ُذونَ المْ ُ ْؤمن َ
﴿وا َّلذ َ
يقول تعاىلَ :
ني َوالمْ ُ ْؤم َنات بغَ يرْ ِ َما اكْ َت َس ُبوا َفقَد ْ
بهُ ْ َتا ًنا َوإِ ْثماً ُّمبِي ًنا﴾ [سورة األحزاب :آية . ]58

الب ْهت ،وهو احلرية والدهشة.
البهتان ـ لغة ـ :من َ
ال ِ
وسمي اهتام اآلخرين باط ً
ب (البهتان) ألنه حينام ُي َّتهم الربيء يصاب بالدهشة
ّ
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واحلرية ّمما ألصق به من هتمة وإساءة .ويف ذلك يقول اإلمام الصادق« :البهتان عىل الربيء
أثقل من اجلبال الراسيات(((.

عدت البهتان من أعظم
وقد وردت كثري من النصوص واألحاديث الدينية التي ّ

أشد القبائح واإلساءات.
اجلرائم األخالقية ومن ّ

وقد كان أثر البهتان واإلساءة يف السابق حمدو ًدا ،يقوم هبا بعض األفراد جتاه

وتطورها إىل
بعضهم أمام جمموعة حمدودة ،ولكننا اليوم مع وجود وسائل اإلعالم
ّ
فضائيات تسمع وتشاهد يف كل مكان أصبح هذا اخللق وهذه اإلساءات التي تكال
خصوصا عندما ترت ّدد
أثرا يف صناعة الرأي العام لدى اجلامهري،
ً
لبعض الشخصيات أبعد ً
عىل أكثر من وسيلة ،وتتناقله أكثر من ّ
حمطة.

والقرآن الكريم ـ يف تعاليمه االجتامعية الراقية ـ ّ
حيذرنا ـ كمسلمني ـ من نقل أي
علم هبا ،يقول سبحانه وتعاىل﴿ :و َتقُ و ُلونَ بِ َأ ْفو ِ
خرب أو معلومة ما مل نكن عىل ٍ
اه ُكم َّما
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يم﴾ [سورة النور :آية .]15
س َل ُكم بِه ع ْل ٌم َوتحَ ْ َس ُبون َُه َه ِّي ًنا َو ُه َو ع َ
ند اهلل َعظ ٌ
َل ْي َ
إن توجيه االهتامات واإلساءات بدون دليل ـ حسب هذه اآلية الكريمة ـ ليس
ً
وبسيطا ،بل هو عند اهلل سبحانه أمر عظيم.
هي ًنا
ً
أمرا ّ

ومما يؤسف له أننا نعاين اليوم عىل مستوى ساحتنا اإلسالمية ـ وخاصة العربية

منها ـ من وجود بعض وسائل اإلعالم التي حترتف االهتام لآلخرين ،وتوجيه البهتان
بحرية الرأي والتعبري،
اإلعالمي ألي جهة ال ترىض عنها ،وهي إساءات ال عالقة هلا ّ

يمس ـ شعور وكرامة هذا
ألن ّ
يمس ـ فيام ّ
التعدي عىل مقامات اآلخرين واإلساءة إليهم ّ
وخصوصا إذا كان األمر يتع ّلق باملقامات الدينية ،وذلك ملا حييط هبذه املقامات
اإلنسان،
ً
من منزلة وقداسة لدى أتباعها.

ومن هذا املنطلق ندين تطاول قناة اجلزيرة من خالل إساءة أحد املذيعني التي

((( ميزان الحكمة .ج ،1ص.503
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تعرض لإلمام السيد
وجهها ملقام املرجعية الدينية الشامخ يف النجف األرشف ،حيث ّ

عيل السيستاين ـ حفظه اهلل ـ باإلساءة.

وقد وجدنا ما أثارته هذه اإلساءة من أمل ٍ يف النفوس وتأجج يف املشاعر وحالة من

التش ّنج ،وما كان قد حيصل من إثارة لبعض اإلشكاالت الطائفية املوجودة يف الساحة.

ونقدر
نقدر لقناة اجلزيرة الفضائية ما أحدثته من نقلة يف اإلعالم العريب،
ّ
إننا ّ

وتنوع يف براجمها اجلا ّدة ،ولكننا
حرية التعبري بالرأي فيها ،وكذلك ما ّ
تقدم من إبداع ّ

توجه مثل هذه اإلساءات ألي مقام ديني ،سواء ملقام املرجعية
ال نرىض هلذه القناة أن ّ
خاصة ،ملا حتظى
الدينية الشيعية أو لغريه من املقامات؛ ألن املقامات الدينية هلا حساسية ّ

جرحا ملشاعر الناس و َت َع ٍّد عليهم عىل املستوى
به من احرتام الناس ،واإلساءة إليها ّ
يعد ً

الديني.

ظالمة ال�سيد ال�سي�ستاني

تتعرض شخصية مثل شخصية اإلمام السيستاين ملثل هذه
ومما يؤسف له أن ّ
تقدر وحترتم ،فمع كل تلك الظروف الصعبة والقاسية التي عاشها يف
اإلساءات ،بدل أن ّ
ومرورا باألحداث التي أعقبت االحتالل وما أصاب
العراق قبل سقوط النظام البائد،
ً

العراقيني من حوادث العنف والتهجري واالقتتال وما تبع ذلك من إثارات للفتنة املذهبية،

كان العراق ساحتها األبرز واألعنف يف املنطقة ،مع كل هذه الظروف ،بقيت مواقفه عىل

الصف ونبذ االقتتال والدعوة إىل الوحدة
التمسك بوحدة
نفس الدرجة من احلكمة وعىل
ّ
ّ

اإلسالمية وعدم االنجرار إىل أي ر ّدات فعل غري حممودة العواقب ،وتركيزه الدائم عىل
أن يكون الشعب العراقي هو مصدر الترشيع السيايس والقانوين يف حكمه لبلده.

إن مثل شخصية اإلمام السيستاين كان ينبغي أن حتظى بالتقدير واالحرتام يف

وسائل اإلعالم وبني التجمعات واملؤسسات ،ولكنه لقي من اإلساءات وإلقاء التهم
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ما مل تلقه مرجعية دينية أخرى ،فينسبون إليه ـ مث ً
ال ـ أنه يفتي ببطالن الوضوء للشيعي

يف حال ملس أخاه السني ،لتنترش هذه األكذوبة يف الصحف واملجالّت دون التح ّقق من

صحة نسبتها إليه ،مع سهولة الرجوع إىل كتبه الفتوائية والعلمية املتداولة واملنشورة عىل
ّ
صفحات اإلنرتنت.

ِ
يروج هلا أهنا ختدم ما
وغريها من األكاذيب والدعاوى الباطلة ،التي يعرف من ّ

رائجا يف وقتها من إثارات للفتنة واحلقد والضغينة والتفرقة بني صفوف املسلمني
كان ً
وللنيل من وحدهتم وإلحداث ٍ
مزيد من إرباك داخل الساحة اإلسالمية.

الم�ؤ�س�سة الدينية والتعاطي مع الإعالم

داخليا يف جمتمعاتنا الشيعية:
نقدا
أسجل ً
ويف هذه النقطة أرى من الرضوري أن ّ
ًّ

تتعرض فيها مقاماتنا الدينية لإلساءة والتطاول من
ففي مثل هذه احلاالت التي ّ

قبل اآلخرين ال يكفي أن نشجب ونستنكر مثل هذه اإلساءات فقط ،ألن ذلك يعود يف
جانب منه إىل تقصرينا يف نرش فكرنا ومواقفنا بشكل معلن وواضح يف وسائل اإلعالم.

كافيا لتوضيح مواقفها ورؤيتها
جهازا
فاملرجعية الدينية ال زالت ال متلك
ً
إعالميا ً
ًّ

لكثري من املسائل الشائكة ،وكذلك ال متلك جلنة من املستشارين واملتخصصني يف طرح
مواقف املرجعية وتوضحيها أمام الرأي العام.

نتحمل مسؤوليتنا يف أن تكون للمرجعية وحلوزتنا الدينية العلمية
إننا جيب أن
ّ

عموما مؤسسات توضح وجهات نظرهم ومواقف مرجعياهتم حول القضايا
وللشيعة
ً

احلساسة.
ّ

نتذرع بمسألة زهد شخصية املرجع يف احلضور والربوز،
ويف هذه النقطة جيب أن ال ّ

تتحرك يف ساحة إسالمية ووضع عاملي،
ألن املرجع ال يم ّثل شخصه فقط بل يم ّثل طائفة ّ
تشوه مواقفها وآراؤها حول كثري من القضايا الشائكة واملع ّقدة يف املنطقة.
يمكن أن ّ
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كام أن املسألة ترتبط بأمة وبطائفة من ح ّقها أن تعرف ماذا تصنع قياداهتا وبامذا ّ
تفكر

وختطط ،وكذلك من حق مجهور الشيعة أن يعرفوا دور ومواقف هذا اجلهاز املرجعي.

إننا ـ واحلال هذه ـ جيب أن نتجاوز حالة القصور والتقصري ،بأن هنتم باجلانب

اإلعالمي وذلك من خالل تشكيل املؤسسات واملراكز اإلعالمية املتخصصة ،وبأن

يتجاوز علامؤنا وخطباؤنا حالة القطيعة مع وسائل اإلعالم ،فام عادت احلسينيات
البد من التعاطي مع وسائل اإلعالم وإجياد
واملساجد تكفي إلعطاء الصورة الكافية ،إذ َّ

قنوات وجسور للتواصل معها وإيصال األخبار إليها والتفاعل مع إطروحاهتا ،فهذا ما

تقتضيه الساحة اآلن.

ومسألة التعاطي اإلعالمي من القضايا التي نعاين من ضعفها يف جمتمعنا ،إذ

ينوع من أسلوب تواصله مع اجلمهور يف طرح املسائل
املفرتض باخلطيب والعامل أن ّ
كافيا لتوضيح
والقضايا االجتامعية وما تقتضيه الساحة ،فام عاد املنرب احلسيني وحده ً

املوقف أمام الرأي العام ،بل علينا أن نكتب يف الصحف واملجالّت واملواقع اإللكرتونية،
إننا ينبغي أن نبادر يف التواجد يف الساحة اإلعالمية.

وهذه املبادرات ما زالت قليلة ،ومن يبادر ي ّتهم بحب الظهور والربوز ،أو ترصد

وتتصيد عليه اهلفوات.
عليه الثغرات واألخطاء
ّ

كثريا من غلواء
إن كثرة مبادرات علامء الدين يف اقتحام الوسائل اإلعالمية خيفّف ً

اإلشاعات واإلساءات التي قد ن ّتهم هبا بني احلني واآلخر ،ويف سبيل ذلك علينا أن
نتقن أسلوب الكتابة الصحفية ،والظهور اإلعالمي ،وكذلك إرساء كثري من العالقات
والصداقات التي ختدم هذه القضية ،حتى يربز صوتنا بام يكشف واقعنا ويبني حقيقة

مواقفنا وآرائنا.

يوم اجلمعة س ّيد األيام
خطبة الجمعة بتاريخ 1جمادى األولى1428هـ

أدرك اإلنسان منذ القدم حاجته إىل نظام يقيس به الزمن ،عرب تقسيم الوقت إىل

وحدات ،حتى يتسنى لإلنسان تنظيم أدائه ملهامته ،وتعاطيه مع حركة الطبيعة واحلياة،

وضبط ارتباط بني البرش ببعضهم يف القيام باملهام وأداء األعامل.

وحني رأى اإلنسان انتظام حركة الكواكب ،وما حتدثه من تغريات نظامية واضحة

يف احلياة ،كتعاقب الليل والنهار تبع ًا لغروب الشمس ورشوقها ،وكذلك دورة تغيرّ الشكل
املرئي للقمر ،هداه ذلك التأمل إىل إمكانية وضع نظام لقياس الزمن ،يرتبط بتلك التغريات
النظامية الفلكية.

فبمالحظة غروب الشمس ورشوقها حصل اعتامد أوضح وحدة زمنية هي اليوم،

وبمراقبة تغيرّ موقع القمر وتغيرّ أشكاله ،أمكن اعتبار الزمن بني بدرين متتاليني وحدة زمنية،
ُأطلق عليها الشهر ،كام أظهر تعاقب الفصول وحدة زمنية أوسع هي السنة الشمسية.
ليطور بدافع احلاجة أنظمة قياسه للزمن،
ثم تراكمت خربات اإلنسان وجتاربهّ ،

بشكل أدق وأكثر تفصي ً
قسم البابليون القدماء اليوم إىل  24ساعة ،والساعة إىل
ال .فقد ّ

قسموا املسار الدائري الظاهري للشمس إىل 12
 60دقيقة ،والدقيقة إىل  60ثانية ،حيث ّ

قسموا فرتات ضوء النهار والظالم إىل  12قس ًام لكل منهام ،بحيث
قس ًام متساوي ًا ،ومن ثم ّ
نتج عن ذلك  24ساعة يف اليوم(((.

((( الموسوعة العربية العالمية .ج ،27الطبعة الثانية 1419هـ( ،الرياض :مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر
والتوزيع) ،ص.122
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الأ�سبوع وحدة زمنية

وإذا كانت هذه الوحدات األساسية يف قياس الزمن ،اليوم والشهر والسنة،

تستند إىل ظواهر فلكية طبيعية ،فإن هناك وحدة زمنية حتتل موقع ًا أساسي ًا يف تنظيم حياة

اإلنسان ،لكنها ال ترتبط بأي ظاهرة فلكية أو طبيعية ،بل إهنا جمرد مفهوم وضعي عرفه

اإلنسان منذ القدم ،وهي األسبوع .فليس هناك سبب واضح العتامد هذه الوحدة الزمنية

بأيام سبعة ،وملاذا مل تكن مخسة أو عرشة مث ً
ال؟

وقد كان التقويم اليوناين مبني ًا عىل أساس العقود ،أي عىل وحدات يتألف كل

منها من عرشة أيام ،لكن الشعوب القديمة كلها تقريب ًا قد تعارفت عىل نظام األسبوع،
كالكلدانيني والبابليني والفرس ،ولعل الكلدانيني هم أول من اختذ من األسبوع مقياس ًا

للزمن «الوقت»(((.

ويلحظ أن القرآن الكريم مل يذكر مصطلح األسبوع ،بينام ذكر أسامء وحدات زمنية
ُ

أخرى ،كالساعة واليوم والشهر والسنة.

وأطلقت الشعوب املختلفة عىل أيام األسبوع أسامء خمتلفة ،فالعرب قدي ًام أطلقوا

عليها أسامء غري التي نعرفها حالي ًا ،فقد سموا السبت (شيار) ،واألحد(األول) ،واالثنني
(الع ُروبة)،
(األهون) ،والثالثاء ُ
(جبار) ،واألربعاء (دبار) ،واخلميس (مؤنس) ،واجلمعة َ
ومعناه اليوم البينِّ  ،من قوهلم :أعرب أي أبان .وقد مجعها النابغة الذبياين يف قوله:
أؤمل أن أعيش وأن يومي

أو التايل دبار فإن أفته

ألول أو ألهون أو جبار

فمؤنس أو عروبة أو شيار

وأطلقت شعوب كثرية عىل أيام االسبوع أسامء اشتقتها من أسامء اآلهلة ،أو أسامء

األبراج الساموية السبعة ،التي عرفت آنذاك بأهنا تدور حول األرض ،وهي :زحل،
((( المصدر السابق .ج 1ص.651
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والشمس ،والقمر ،واملريخ ،وعطارد ،واملشرتى ،والزهرة(((.

كام تعارفت الشعوب وخاصة أصحاب الديانات ،أن تعطي اعتبار ًا ألحد تلك

األيام السبعة ،بأن تكون له قداسة دينية ،تؤدى فيه الطقوس العبادية ،ويكون فرصة

للتالقي االجتامعي ،والراحة الشخصية ،والرتفيه العائيل.

وقد اعتمدت كل واحدة من الديانات الساموية (اإلسالم واملسيحية واليهودية)

يوم ًا خاص ًا كعيد أسبوعي ،أضفت عليه قداسة دينية ،ودعت أتباعها إىل احرتامه

وتعظيمه ،وأداء بعض الشعائر والطقوس فيه،وهو يوم اجلمعة عند املسلمني  ،ويوم
السبت عند اليهود ،ويوم األحد عند املسيحيني.

تقدس يوم ًا أسبوعي ًا ،لكن ذلك
ويبدو أن بعض األمم واحلضارات السابقة كانت ّ

قدس الفرس
يقدسون يوم االثنني ،كام ّ
قد اندثر باندثار حضاراهتم ،فاإلغريق كانوا ّ

قدسه قدماء املرصيني
وقدس اآلشوريون يوم األربعاء ،أما اخلميس فقد ّ
يوم الثالثاءّ ،
واهلنود(((.

تعظيم ال�سبت عند اليهود

يقدس اليهود يوم السبت ،ويعظمون شعائره تعظي ًام شديد ًا ،وهو يوم راحة
ّ

لدهيم ،ويوجد يف أحكامهم املأثورة  39نوع ًا من األعامل التي حترم مزاولتها يف يوم
السبت ،كالزراعة والنسيج واحلياكة وذبح احليوان والبناء ومحل البضائع وإشعال النار،

ويف التلمود جزء كامل عن األفعال املحرمة عىل اليهودي القيام هبا يوم السبت .ومل يكن
عند اليهود خطيئة تفوق عدم املحافظة عىل شعائر السبت إال عبادة األوثان ،وهلذا فإن
العقوبة التي يستحقها من خيرق شعائر السبت يف الفتوى الدينية هي اإلعدام رمج ًا.
وال يزال كثري من اليهود يلتزمون التزام ًا صارم ًا بنظم السبت.

((( المصدر السابق .ج 1ص.651
((( المصدر السابق .ج 7ص.87
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ويشري الدكتور حممد اهلواري إىل «أن شعوب العامل مل تعرف يوم ًا للعطلة األسبوعية،

إال بعد أن عرف بنو إرسائيل السبت ،واختذوه يوم ًا لراحتهم»(((

ويعتقدون أن اهلل تعاىل قد خلق الكون يف األيام الستة ،واسرتاح يف اليوم السابع

وهو يوم السبت ،جاء يف الوصية الرابعة من الوصايا العشـر املعتمدة عندهم« :إذكر

يوم السبت لتقدسه ،ستة أيام تعمل وتصنع مجيع عملك ،وأما اليوم السابع ففيه سبت

للرب إهلك ،ال تصنع عم ً
ال ما ،أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وهبيمتك ونزيلك

الذي داخل أبوابك ،ألن يف ستة أيام صنع الرب السامء واألرض والبحر وكل ما فيها،
وقدسه»(((.
واسرتاح يف اليوم السابع ،لذلك بارك الرب يوم السبت ّ

وقد تكرر ذكر يوم السبت مائة وست مرات يف الكتاب املقدس ،وهو يشكل

حسب فقرات العهد القديم قيمة روحية عالية عند بني إرسائيل ،فهو رمز للعالقة
وللعهد بني الشعب والرب .تقول إحدى تلك الفقرات« :فيحفظ بنو إرسائيل السبت

ليصنعوا السبت يف أجياهلم عهد ًا أبدي ًا هو بيني وبني بني إرسائيل عالمة إىل األبد»(((.

من هذا املنطلق تعيش األرسة اليهودية يف جو خاص من االستعدادات عشية

جو من البهجة والرسور يف هذا اليوم،
السبت ،إلظهار مدى حبهم للسبت ،وإلشاعة ًّ

باعتباره يوم احتفال أسبوعي ،له طابع ديني اجتامعي ،حيث يرتدون فيه مالبس مجيلة
نظيفة ،وتشعل الشموع يف البيت قبيل الدخول يف السبت ،أي قبل غروب شمس يوم
اجلمعة ،أما بعد دخول السبت فمحظور إشعال أي نار.

ويف يوم السبت يكثر اليهودي املتدين من قراءة نصوص خاصة مستمدة من الكتب

املقدسة وتفاسريها ،كام يقصدون املعابد ،ويباركون أبناءهم مساء السبت ،بأن يضع األب
((( الدكتور محمد الهواري .السبت والجمعة في اليهودية واإلسالم ،الطبعة األولى 1988م( ،القاهرة:
دار الهاني) ،ص (ط).
((( المصدر السابق :ص (ح).
((( المصدر السابق :ص .51
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يده عىل رأس ابنه وابنته داعي ًا بالربكة .كام أن للسبت مائدته اخلاصة التي يتم إعدادها قبل
دخول السبت ،وهناك نوع من اخلبز تتميز به هذه املائدة ،يطلق عليه خبز السبت املضفّر،

يكون منه رغيفان اثنان عىل املائدة .كام يودعون يوم السبت بفقرات دعاء للربكة.(((.

ويسعى اآلن اليهود العلامنيون لتجاوز قيود يوم السبت التي يتمسك هبا املتدينون

اليهود ،حيث يعيش العلامنيون حياهتم الطبيعية يف عطلة السبت ،ويشاهدون التلفاز،

ويشعلون الكهرباء ،وخيرجون من بيوهتم.

إال أن كافة اإلرسائيليني ال يذهبون إىل أماكن عملهم يوم السبت ،وتتعطل

املواصالت العامة ،وتغلق املحالت التجارية ،وتتوقف أغلب القنوات التلفزيونية الرسمية

عن البث حتى منتصف يوم السبت ،وأجاز عدد من احلاخامات ملسؤويل الدولة العمل يوم
السبت عند احلاالت الطارئة الرضورية .

وقد حتدث القرآن الكريم يف مخسة موارد عن يوم السبت ،وانتهاك بعض املجتمعات

اليهودية حلرمته يف أزمان سالفة ،وحتايلهم عىل منع الصيد فيه بحبس األسامك يف جداول

وشباك يضعوهنا قبل السبت ،فال خترج منها األسامك ،ثم يأخذوهنا منها يوم األحد.
فاستحقوا هبذا االنتهاك واملخالفة ألمر اهلل تعاىل عذاب ًا شديد ًا .جاء ذلك يف سورة البقرة

آية  ،65وسورة النساء آية  47و ،154وسورة األعراف آية  ،163وسورة النحل آية
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿و ُق ْل َنا لهَ ُ م ال َت ْع ُدوا فيِ
الس ْبت َو َأ َخ ْذنَا م ْن ُه ْم مي َثاق ًا غَ ليظ ًا﴾ [سورة النساء:
 ،124يقول تعاىلَ :
َّ
ْ
اآلية .]154ويقول تعاىل﴿ :و َلقَد ع ِلمتم ا َّل ِذين اعت َدوا ِمن ُكم فيِ السب ِ
ت َفقُ ْل َنا لهَ ُ ْم كُ و ُنوا ِق َر َد ًة
َ ْ َ ُُْ
َ َْ ْ ْ ْ
َّ ْ
ِِ
ني﴾[سورة البقرة :اآلية .]65
َخاسئ َ

يوم الأحد عند الم�سيحيين

ارتبط يوم األحد عند املسيحيني بيوم بعث السيد املسيح Eوقيامته من بني

((( المصدر السابق .ص.138-100
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األموات ،حسبام جاء يف الكتاب املقدس لدهيم .ولذلك جعلوه لعبادة الرب ،وخالل

القرن الرابع امليالدي أقرت احلكومة والكنيسة رسمي ًا يوم األحد يوم ًا للراحة يف

أوروبا(((.

ويعترب املسيحيون أن األحد هو اليوم األول من األسبوع ،ومعنى اسمه باللغة

مقدس ًا عند الوثنيني.
اإلنكليزية ( )Sundayأي يوم الشمس ،وكان ّ

وهو يوم العطلة األسبوعية يف أمريكا ودول أوربا واملجتمعات املسيحية يف خمتلف

أنحاء العامل .حيث يقصد املسيحيون املتدينون الكنائس إلقامة صلواهتم واالستامع إىل

عظة األحد واستذكار سرية السيد املسيح.

وتشري دراسة أجريت عام  1998أن هناك  %40من األمريكيني يقولون إهنم

يرتادون الكنيسة أسبوعي ًا(((.

الجمعة في الإ�سالم

يميز كياهنم االجتامعي عىل
عيدا
حدد اإلسالم يوم اجلمعة ً
أسبوعيا للمسلمنيّ ،
ًّ

هذا الصعيد عن اليهود والنصارى باحتفائهام بيومي السبت واألحد ،وليكون اليوم

الذي يتجهون فيه أكثر إىل عبادة رهبم ،وتذاكر تعاليم دينهم ،وتعزيز متاسكهم بحضور
صالة اجلمعة ،والتزاور والتالقي ،والعطاء وصلة الرحم.

واسم اجلمعة بضم امليم عىل املشهور ،وقد ُت ّسكن وقرأ هبا األعمش ،مأخوذ من

(الع ُروبة) بفتح العني وضم الراء.
اجلمع واالجتامع ،وكان يسمى يف اجلاهلية َ

وذكر بعض العلامء أن اجلمعة تسمية إسالمية مل تطلق عىل هذا اليوم قبل اإلسالم،

(الع ُروبة) اسم قديم كأسامء بقية األيام :أول،
لكن ذلك حمل نظر ومناقشة ،حيث إن اسم َ
((( الموسوعة العربية العالمية .ج 1ص.243
((( الوطن :جريدة يومية سعودية ،الجمعة 19شعبان 1426هـ الموافق 23سبتمبر2005م العدد
.1820
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أسامء جديدة عند العرب قبل
أهون ،جبار ،دبار ،مؤنس ،عروبة ،شبار.وقد استبدلوا هبا
ً

اإلسالم ،هي األسامء املتداولة اآلن .أشار إىل ذلك ابن حجر يف فتح الباري((( مستعرض ًا

بعض الشواهد(((.

وألمهية هذا اليوم يف احلياة اإلسالمية يطلق يف بعض احلاالت كعنوان لألسبوع

كله ،فيقال :أزوركم بعد مجعة ،أي بعد أسبوع.

ومن بني أيام األسبوع اختص يوم اجلمعة عنوا ًنا واسماً لسورة كاملة من القرآن

الكريم ،هي سورة اجلمعة ،التي تضمنت احلث عىل حضور صالة اجلمعة ،وترك
ودي لِلص ِ
ِ
ِ
الة ِم ْن َي ْو ِم
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
االنشغال بام عداها يف وقتها .يقول تعاىلَ :
ين َآم ُنوا إِ َذا ُن َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاس َع ْوا إِلىَ ذكْ ِر اللهَّ َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذل ُك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم إِ ْن كُ ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ ﴾ [سورة الجمعة:
الجْ ُ ُم َعة ف َ
اآلية .]9
كام مل يرد يف القرآن الكريم ذكر أليام األسبوع إال يومان ،مها يوم اجلمعة ضمن

هذه السورة الكريمة ،ويوم السبت يف سياق ذم بني إرسائيل النتهاكهم حرمته املقررة يف

رشيعتهم.

�أف�ضل الأيام

ويف السنة النبوية والنصوص اإلسالمية ،وردت أحاديث وروايات كثرية حول

فضل يوم اجلمعة ،والربامج التي ينبغي االهتامم هبا فيه ،حتى خصصت املوسوعات
احلديثية والصحاح واملسانيد فصو ً
ال وأبواب ًا جتمع تلك األحاديث والروايات.

وقد صنف عدد من علامء املسلمني كتب ًا خاصة بيوم اجلمعة ،تتناول فضله وآدابه،

كام أفرد عدد من الفقهاء كتب ًا حول صالة اجلمعة ،أحىص منها الشيخ آقابزرك الطهراين

((( أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،فتح الباري ،كتاب الجمعة ج ،2الطبعة األولى 1418هـ،
(الرياض :مكتبة دار السالم) ،ص.455
((( المصدر السابق.
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(تويف عام 1389هـ) ما يقرب من مائتي كتاب ضمن فقه املذهب الشيعي فقط(((.

ومن األحاديث والروايات الواردة حول فضل يوم اجلمعة ننقل النامذج التالية:

•جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن النبي Aقال« :خري يوم طلعت عليه
الشمس ،يوم اجلمعة ،فيه خلق آدم ،وفيه أدخل اجلنة ،وفيه أخرج منها ،وال

تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعة»(((.

•وجاء يف صحيح سنن ابن ماجه لأللباين عن النبي Aقال« :إن يوم اجلمعة

سيد األيام ،وأعظمها عند اهلل ،وهو أعظم عند اهلل من يوم األضحى ويوم
الفطر ،فيه مخس خالل :خلق اهلل فيه آدم ،وأهبط اهلل فيه آدم إىل األرض،
وفيه توىف اهلل آدم ،وفيه ساعة ال يسأل اهلل فيها العبد شيئ ًا إال أعطاه ما مل يسأل

حرام ًا ،وفيه تقوم الساعة ،ما من ملك مقرب وال سامء وال أرض وال رياح
وال جبال وال بحر إال وهن ُيشفقن من يوم اجلمعة»(((.

•وجاء عن اإلمام جعفر الصادق« :Eاجلمعة عيد للمسلمني وهو أفضل من
الفطر واألضحى»(((.

•وجاء يف الكايف عن أيب بصري قال :سمعت أبا جعفر ـ اإلمام حممد الباقر Eـ
يقول« :ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم اجلمعة»(((.

•وفيه عن اإلمام جعفر الصادق Eقال « :إن اهلل اختار من كل يشء شيئ ًا،
((( آقابزرك الطهراني .الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ،5الطبعة الثالثة 1403هـ( ،بيروت :دار األضواء)،
ص.139
((( صحيح مسلم .كتاب الجمعة ،الطبعة الثالثة ( ،1998الرياض :دار المغني) ،ص ،425حديث .18
((( ناصر الدين األلباني .صحيح سنن ابن ماجه ،باب في فضل الجمعة ج  ،1الطبعة األولى 1417هـ،
(الرياض :مكتبة المعارف) ،ص  ،321حديث .895
((( وسائل الشيعة.حديث .9635
((( محمد بن يعقوب الكليني .الكافي ج1405 ،3هـ( ،بيروت :دار األضواء) ،ص.413
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فاختار من األيام اجلمعة»(((.

•وفيه عن اإلمام عيل الرضا Eقال :قال رسول اهلل« :Aإن يوم اجلمعة سيد

األيام يضاعف اهلل فيه احلسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات
ويستجيب فيه الدعوات ويكشف فيه الكربات ويقيض فيه احلوائج

العظام»(((.

«فضل
•وفيه عن عبداهلل بن سنان قال :قال أبو عبداهلل –جعفر الصادقّ : -E

وتزين يوم اجلمعة ملن
اهلل اجلمعة عىل غريها من األيام ،وإن اجلنان لتزخرف ّ

أتاها ،وإنكم تتسابقون إىل اجلنة عىل قدر سبقكم إىل اجلمعة ،وإن أبواب

السامء لتفتح لصعود أعامل العباد»(((.

وخطب أمري املؤمنني عيل Eيف اجلمعة فكان مما قال:

«أال إن هذا اليوم يوم جعله اهلل لكم عيد ًا ،وهو سيد أيامكم ،وأفضل أعيادكم،

ُ
فلتعظم رغبتكم فيه ،ول ُتخلص نيتكم فيه،
وقد أمركم اهلل يف كتابه بالسعي فيه إىل ذكره،

وأكثروا فيه الترضع والدعاء ،ومسألة الرمحة والغفران ،فإن اهلل عز وجل يستجيب لكل
من دعاه ،ويورد النار من عصاه وكل مستكرب عن عبادته ،قال اهلل عز وجل﴿ :ا ْد ُعونيِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾[سورة غافر:اآلية
ين َي ْس َت ْكبرِ ُ ونَ َع ْن ع َبا َدتيِ َس َي ْد ُخ ُلونَ َج َه َّن َم َداخ ِر َ
َأ ْس َت ِج ْب َل ُك ْم إِ َّن ا َّلذ َ
 ]60وفيه ساعة مباركة ال يسأل اهلل عبد مؤمن فيها شيئ ًا إال أعطاه»(((.
وتشري أحاديث وروايات كثرية إىل أن يف يوم اجلمعة ساعة يستجيب اهلل تعاىل فيها

دعاء الداعني ،ويلبي طلباهتم ،وألهنا ساعة مل حتددها النصوص ،فإن عىل اإلنسان أن
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق .ص.414
((( المصدر السابق .ص .415
((( الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي .من ال يحضره الفقيه ج 1باب وجوب الجمعة وفضلها،
الطبعة األولى 1427هـ( ،بيروت :دار المرتضى) ،حديث . ،45
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يشتغل بالدعاء يف خمتلف ساعات اجلمعة عسى أن حيظى بموافقة تلك الساعة.

ورد يف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النبي Aأنه قال« :إن يف اجلمعة لساعة ال

يوافقها مسلم يسأل اهلل فيها خري ًا إال أعطاه إياه»(((.

وروي عن أيب جعفر Eأنه قال« :يف يوم اجلمعة ساعة ال يسأل اهلل عبد مؤمن فيها

إال أعطاه»(((.

((( صحيح مسلم .كتاب الجمعة ،حديث .15
((( جامع أحاديث الشيعة .حديث .10309

التاريخ للعربة أم للفتنة؟
خطبة الجمعة بتاريخ 8جمادى األولى 1428هـ

انتقد الشيخ الصفار يف خطبة اجلمعة قراءة البعض للتاريخ ،فبدل أن تكون للعربة،

صارت سبي ً
ال للفتنة! وقال إن يف االحتفاء بمناسبات عظامء التاريخ سبيل ألخذ العربة
والتقدم.

وأشار إىل أن كل أمة هلا تاريخ وأجماد ،ولكن تلك األمم تتفاوت اهتامماهتا بذلك

التاريخ ،وقال« :هناك من يتسىل بالتاريخ ،ويتغنى بأجماد األسالف ،تسرت ًا عىل واقعه
وحارضه ،فإذا ما رأى نفسه يف آخر الركب ،وال يشء يقدمه كام يقدم اآلخرون ،راح
يرتنم بأجماد آبائه! ذكر أجماد املايض إنام يكون إجيابي ًا إذا صار ماث ً
ال يف حارضنا».

وأضاف« :وهناك من يرفض أي نقد لرجاالت املايض ،فكل األسالف صاحلون،

واخلري كله فيام وقع ،ال يقبل نقد سياسة احلكم األموي ،والعبايس ،فيام اشتملت عليه

من الظلم واالضطهاد!».

مؤكد ًا عىل أن« :هذه الطرق خاطئة لدراسة التاريخ ،فهي تقديس مطلق ،وخلط

لألوراق ،وحجب الشمس عن عني احلقيقة الختيار الصواب ،ففي املايض ما كان

صائب ًا ،وفيه ما كان خاطئ ًا ،فكيف نختار الصحيح ونستفيد من جتاوز أخطائه ما مل تكن

هناك دراسة واعية للتاريخ ،تقوم عىل املوضوعية ،والبحث العلمي ،ال عىل العواطف،

واالصطفاف املذهبي ،واالتباع األعمى».

ّ
وحذر الصفار من االستغراق يف دراسة املايض ،واالنشغال بتفاصيله ،من أجل
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التاريخ للعبرة أم للفتنة؟

إشعال نار الفتنة ،واالحرتاب الطائفي ،مؤكد ًا« :دراسة التاريخ التي يدعو هلا القرآن
ِ
للعربة ،ال للفتنة».
وأشار الشيخ الصفار إىل أن واحدة من طرق دراسة التاريخ تكمن يف إحياء

مر
مناسبات العظامء ،كاالحتفال باملولد النبوي الرشيف ،وسائر أئمة أهل البيت ،كام ّ
يف األسبوع املايض ذكرى ميالد السيدة العظيمة زينب بنت أمري املؤمنني ،وقال« :حينام
نحتفي بذكرى هذه السيدة املجاهدة أراين أستحرض نقطتني هامتني يف حياهتا ،ومها :دور

املرأة االجتامعي ،والتكوين الرتبوي للشخصية».

وحول دور املرأة االجتامعي قال سامحته« :تواجه املرأة يف جمتمعاتنا هتميش ًا وإقصاء

يف معظم األدوار وامليادين ،لقد رأينا قبل أيام كيف تشكلت احلكومة الفرنسية مناصفة

بني الرجال والنساء ،فاملرأة يف تلك الدول تشارك يف القيادة ،وصنع القرارات ،وتتبوأ

مكانة مرموقة يف جمتمعاهتا ،ونحن نشجع خروج املرأة ملثل هذه األمور ،إنام ندين إخراج
املرأة من إنسانيتها ،وجتريدها من عفتها ،وابتذال أنوثتها».

وأضاف« :مل تكن السيدة زنيب ربة بيت جيدة ،وحسنة التبعل لزوجها ،فحسب،

بل كلنا يعلم أن متجيدنا لزينب إنام كان ملشاركتها يف هنضة أخيها اإلمام احلسني ،وزينب
متثل الوجه الثاين لتلك الثورة ،لقد كانت يف جنب احلسني بل إذا كان احلسني قد انتهى

دوره باستشهاده فزينب استمر دورها لزمن أطول ،وعانت من املصائب واملحن أكثر،
واجهت قتل أخوهتا ،وأبنائها ،والسلب ،والرضب ،والسب ،واإلذالل ،ولكنها ظلت
صامدة أمام مصيبة تكاد السموات تتفطرن منها ،وتنشق هلا األرض ،وختر اجلبال هدا،

وحني سأهلا ابن زياد :كيف رأيت صنع اهلل بأخيك؟ قالت :ما رأيت إال مجيلاً .

وهذا موقف يتعلم منه الثوار ،ويريب الشجعان كأبطال اجلنوب يف لبنان ،فمع كل

عزا وكرامة من اهلل ،رافضني رغد
القتل ،والتدمري الذي حلقهم ،إال أهنم يرون يف ذلك ًّ
العيش ما دام يف ذل وهوان ،وهذا هو منطق األبطال الذي يرفضه االهنزاميون».
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مؤكد ًا سامحته عىل أن املرأة ينبغي أن تقتدي بزينب بالتصدي خلدمة املجتمع،

واملشاركة يف صنعه ،كام كانت زينب ،وأمها فاطمة ،وجدهتا خدجية.

وحول التكوين الرتبوي للشخصية ،قال« :من أبرز األمور التي أسهمت يف تكوين

شخصية السيدة زينب أهنا عاشت يف بيت تسوده األلفة واملحبة ،عاشت مكرمة معززة،

مغمورة باحلب والعطف واحلنان ،من جدها رسول اهلل ،وأبيها عيل ،وأمها فاطمة،
وأخوهيا احلسن واحلسني والروايات شاهدة عىل مكانة هذه السيدة العظيمة.

وأضاف « :لكن أوالدنا وبناتنا ما عادوا يمتلئون من العطف ،وال يشبعون حمبة

وحنان ًا ،وهذا ما حيدوا هبم إىل البحث عنه خارج البيت ،فينفلتون من أيدينا ،وقد أكدت
دراسة سعودية ناجتة عن دار الرعاية اإلجتامعية للفتيات ،أن  %86.6من الفتيات الاليت
وقعن يف اجلريمة ،كان الدافع وراءهن احلرمان العاطفي ،نرشهتا جريدة االقتصادية

بتاريخ 8مارس 2007م.

كام أن من يقرأ مساجالت االنرتنت جيد كثري ًا من الفتيات يشكني اجلفاف العاطفي.

فلامذا نعامل بناتنا وأخواتنا وأزواجنا هذه املعاملة اجلافة؟ ملاذا نرىض لنسائنا أن يبحثن

عن جو عاطفي خارج البيت؟

إن دراسة حياة السيدة زينب تدعونا إىل ملئ اجلو األرسي باحلب واحلنان ،ونشري

هنا إىل صورة مجيلة رسمها الشيخ حممد جواد مغنية يقول :وكان النبي ال يصرب عن بيته

وشم
هذا ،وال يشغله عنه شاغل ،خاصة بعد أن نبتت فيه رياحينه ،فإذا دخله ّقبل هذاّ ،
ذاك ،وابتسم لتلك ...ودخله ذات يوم فأخذ احلسن ومحله ،فأخذ عيل احلسني ومحله،

جلو الصفوة املختارة ،وابتهاج
فأخذت فاطمة زينب ومحلتها ،فاهتزت أركان البيت طرب ًا ّ

الرسول بآله وابتهاجهم به ،وتدلنا هذه الظاهرة وكثري غريها أن حممد ًا كان أكثر األنبياء

غبطة وسعادة بأهل بيته».
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وفي خطبته الثانية

حتدث الشيخ الصفار عن أمهية النظافة ،وقال بأن اإلسالم يدعو للنظافة ،ويعتربها

من اإليامن ،وحتى يرسخ هذا األمر عند املسلمني جعلها جزء من العبادة ،فغسل اجلمعة،
والوضوء ،واستخدام السواك ،وغري ذلك أمور جتدها بني الوجوب واالستحباب حتى

ترسخ هذا املفهوم.

وأكد عىل أن النظافة تعطي صورة مرشقة عن الشخص ،وعن املجتمع ،فاجلامل

والنظافة مقياس تقدم املجتمعات وحضارهتا.

مشري ًا إىل أمهية احلملة التي يرعاها املجلس البلدي حتت عنوان ( القطيف اجلميلة)

والتي تستمر ملدة شهرين ،وأن عىل اجلميع أن هيتم هبا ،وأنه ال ينبغي إلقاء املسؤولية عىل
أجهزة الدولة فقط ،بل عىل اجلميع أن يقوم بدوره ويتابع النقص ،ويطالب األجهزة
املعنية بسد النواقص ،حتى نعيش يف جمتمع متحرض ٍ
راق.

واستنكر سامحته بعض املظاهر السيئة التي يامرسها بعض املواطنني ،كالتي تطال

املمتلكات العامة ،وما يكون خالف الذوق والتحرض.

أفضلية الزهراء وحياتها العائلية
خطبة الجمعة بتاريخ  15جمادى األولى 1428هـ

﴿ َلقَد كَ انَ َل ُكم فيِ رس ِ
ول اهللِ ُأ ْس َو ٌة َح َس َنةٌ ﴾ [سورة األحزاب ،اآلية.]21 :
ْ
ْ َ ُ
قرآنيا لتعامل املسلمني الصحيح والواعي فيام يستقونه من
متثل هذه اآلية منطلقًا ًّ

تاريخ املسلمني يف رجاالته وقياداته ،حيث تشري اآلية إىل أخذ العربة وموضع االقتداء يف
شخصية الرسول بام يتناسب وواقعهم احليايت يف فرتة االقتداء.

وهذا ما يؤكّ د عليه دائماً سامحة الشيخ حسن الصفّار يف قراءته حلياة الرسول

وجممل التاريخ اإلسالمي.

وانطالقًا من هذه الفكرة ركّ ز سامحته يف خطبته األوىل لصالة اجلمعة حول احلديث

ممه ًدا لذلك ببيان فضلها ومكانتها
عن عنرص االقتداء يف سرية السيدة فاطمة الزهراءّ ،

يقر هبا مجيع علامء املسلمني س ّنة وشيعة.
العالية التي ّ

حيث ّنبه يف بداية احلديث عىل أن بعض علامء املسلمني يرى أفضليتها عىل مجيع

اخللق بعد رسول اهلل ـ كام ذكر ذلك عامل احلديث املعروف الشيخ حممد سعيد بن حممد

ممدوح يف كتابه «غاية التبجيل وترك القطع بالتفضيل» الذي طبع يف اإلمارات العربية

املتحدة عام  1425ـ 2004م ،وقدم له السيد عيل اهلاشمي مستشار رئيس دولة
اإلمارات.

حيث ذكر حتت عنوان« :تنوير األفئدة الزكية بتفضيل البضعة النبوية» ص95

ما ييل :ومنهم من يفضل السيدة فاطمة ابنة النبي عىل اجلميع باعتبارها بضعته الرشيفة
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تفضل فاطمة عىل سائر الصحابة .Mوهذا ثابت صحيح،
املنيفة .فأم املؤمنني عائشة ّ

فقد أخرج الطرباين يف األوسط  ...عن عمرو بن دينار قال :قالت عائشة> :ما رأيت

أفضل من فاطمة غري أبيها<(((.

كام أخرج احلاكم يف املستدرك بإسناد ثابت أن عمر قال لفاطمة > :Fيا فاطمة،

واهلل ما رأيت أحد ًا أحب إىل رسول اهلل منك ،واهلل ما كان أحد ًا من الناس بعد أبيكA

أحب إ ّيل منك<(((.

قال :وهو منقول عن اإلمام مالك ،ففي احلاوي للحافظ السيوطي ،ومرقاة

املفاتيح للقاري ،قال مالك> :ال أفضل عىل بضعة رسول اهلل أحد ًا<.

ونقل مثل ذلك عن أيب سهيل الصعلوكي وابنه سهيل ،وقال :ملا ذكر املناوي يف

فيض القدير حيث فاطمة بضعة مني قال :استدل به السهييل عىل أن من سبها كفر ،ألنه

يغضبه ،وأهنا أفضل من الشيخني .وقال اآللويس يف روح املعاين> :إن فاطمة من حيث
البضعية ال يعدهلا أحد<.

ٍ
عرض لبعض مواقف
بعد هذا احلديث عن فضل الزهراء انتقل الشيخ الصفار إىل

السيدة الزهراء يف تعاملها مع زوجها عيل ،وتعامل اإلمام عيل معها ،وهي املواقف التي
جتسد الرؤية اإلسالمية الصحيحة للعالقة الزوجية واألرسية.
ّ

منبها إىل خطورة ما تعيشه هذه العالقات الزوجية يف جمتمعاتنا من اضطراب
ّ

ّ
جو األرسة وتنشئة األبناء ،وذلك
تاليا عىل جممل ّ
وتفكك ـ األمر الذي ينعكس ً
بفعل سيطرة احلياة املا ّدية عىل حياة الفرد وما يستتبعه ذلك من تضخيم حلالة األنانية
وحب الذات.
ّ

((( أبو القاسم الطبراني.المعجم األوسط ج1415 ،3هـ ( ،الرياض :دار الحرمين)  ،ص.137
((( محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري.المستدرك على الصحيحين ج ،3الطبعة األولى 1411هـ،
(بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ،168حديث.4736
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مشد ًدا عىل رضورة تصحيح النظرة حول مسألة اخلدمة يف املنزل وقيام الزوجة
ّ

باملهام املنزلية وما يم ّثله من رشف ومكانة عالية عند اهلل ،كام أن قيام املرأة بشؤون البيت
جوا من األلفة بينها وبني أفراد األرسة ويزيد من حالة التفاعل األرسي يف اجتاهه
خيلق ًّ

اإلجيايب ،وهو ما تؤكّ د عليه النصوص اإلسالمية ومن أبرزها تلك النصوص الواردة عن
سرية وحياة الرسول مع أهل بيته وكذلك سرية اإلمام عيل مع السيدة الزهراء ،لكن ذلك
ال يعني حرص دور املرأة يف منزهلا فهي رشيكة الرجل يف إدارة شؤون املجتمع واحلياة،
وتواجه البرشية املعارصة مشكلة اإلفراط والتفريط بني من حيرصون دور املرأة يف املنزل،

ومن يتنكرون هلذا الدور.

ونجد يف سرية السيدة فاطمة الزهراء نموذج ًا رائع ًا للجمع بني املهمتني والدورين،

الدور العائيل ،والدور االجتامعي الرسايل.

الخطبة الثانية

﴿و َل ْن يجَ ْ َع َل ا ُ
هلل
ويف اخلطبة الثانية ّ
حتدث سامحته حول مفاد اآلية القرآنيةَ :
ِ ِ
ِِ
ني َسبِي ً
ال﴾.
ين َعلىَ ا ُمل ْؤمن َ
ل ْل َكاف ِر َ

تؤسس هذه اآلية للعالقة الصحيحة بني األمة اإلسالمية وبني بقية األمم
حيث ّ

والشعوب األخرى ،وهي العالقة القائمة عىل أساس السيادة واالستقاللية ال عىل أساس
اخلضوع واخلنوع لقرارات اآلخرين.

وذلك يتح ّقق ـ كام تشري اآلية ـ يف حال ّ
متكن اإليامن باهلل من قلوب املسلمني،

فاهلل سبحانه ـ حسب اآلية ـ ال ّ
يمكن الكافرين من جمتمع املؤمنني به ،فاملجتمع املؤمن ال
خيضع يف مجيع شؤونه إال ألوامر ونواهي اهلل سبحانه.

حتررت من
ويف هذه النقطة يقارن سامحته بني تلك املجتمعات غري املسلمة التي ّ

نري االستعامر ونفوذ األجنبي ،كيف أهنا أصبحت هلا مؤسساهتا وقوانينها وإداراهتا التي
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يقوم أبناء شعوهبا بتدبري شؤوهنم عن طريقها ،بينام ال تزال شعوب املنطقة املنتمية إىل دين

العزة والسيادة تعاين من التدخل اخلارجي واهليمنة األجنبية.
ّ

وهذا ما يراه املسلم اليوم يف أفغانستان والعراق والصومال ،وما يراد للسودان.

تدخل واضح من قبل جملس األمن فيام خيص القرار األخري
ثم ما نراه
أخريا من ّ
ً

الذي صدر بشأن تشكيل املحكمة الدولية اخلاصة بجرائم االغتيال يف لبنان.

مذكّ ًرا بأن هذه احلالة ما هي إال بسبب ضعف ّ
وتفكك املسلمني فيام بينهم ،بحيث

أصبحت األمة اإلسالمية وكأهنا ّأمة قارصة يتخذ اآلخرون القرارات بشأهنا ويطبقوهنا
عىل أراضيها بالقوة.

اجلمعة شخصية املجتمع اإلسالمي
خطبة الجمعة بتاريخ  7جمادى اآلخرة 1428هـ

يمكن القول بال مبالغة أن اجلمعة كيوم مبارك له آدابه وبراجمه ،وأن صالة اجلمعة

كشعرية عظيمة بوظائفها وأبعادها ،ترسم اهلوية اخلاصة ،والشخصية املميزة للمجتمع

اإلسالمي ،ذلك املجتمع الذي يستجيب لنداء ال َّله ،وجيتمع ألداء فريضته ،وتنتظم

صفوفه خلف إمام صالته ،ويستمع لتوجيه قيادته الدينية من خالل خطبتي اجلمعة،
ويتلقى منها الرؤية والتحليل عن قضايا األمة وأوضاع احلياة ،وينفتح أبناؤه عىل بعضهم

يف مشهد اجتامعي رهيب ،ال يتميز فيه أحد عىل أحد ،مما يؤكد روح املساواة والتعاون،

وأوارص املحبة واملودة.

الجمعة حركة ون�شاط

ومتيزه عىل سائر
حني تتحدث النصوص الدينية عن خصوصية يوم اجلمعةّ ،
األزمنة ،وأنه «خري يوم طلعت عليه الشمس»((( ،وأنه «سيد األيام وأعظمها عند

ال َّله»((( ،كام ورد عن النبي .Aفهذا يعني أن يتعامل املسلم مع هذا اليوم تعام ً
ال خاص ًا

مميز ًا ،حيرص فيه عىل استثامر ساعاته يف أفضل الربامج واألعامل.

لكن املؤسف ح ًّقا أن يتعامل الكثريون مع هذا اليوم العظيم املبارك ،كوقت

((( صحيح مسلم .كتاب الجمعة حديث .18
((( ناصر الدين األلباني .صحيح سنن ابن ماجه ج  ،1باب في فضل الجمعة ،الطبعة األولى 1414هـ،
(الرياض :مكتبة المعارف) ،ص  ،321حديث .895
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فائض ،وزمن إضايف ،يتفننون يف إضاعته ورصفه دون ختطيط وبرنامج مفيد.

فيتعاملون معه كيوم عطلة وفراغ ،خارج أيام العمل واإلنتاج ،فهو فرصة

لالستغراق يف النوم ،حيث يواصلون نومهم أكثر ساعات الصباح ،وهو وقت للراحة

والتسمر أمام شاشات التلفاز ،أو ممارسة ال َّلهو واللعب.
بمعنى الكسل والفراغ،
ّ

مل يرد نص رشعي يوجب تعطيل العمل يوم اجلمعة ،كام هو احلال عند اليهود

يف يوم السبت ،ومل يفت بذلك أحد من فقهاء املسلمني ،وإنام حيرم فيه العمل املانع من

أداء صالة اجلمعة ملن جتب عليه ،وذلك التحريم هو بمقدار أداء الفريضة ،التزام ًا بقوله
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َاس َع ْوا إِلىَ ِذكْ ِر ال َّل ِه َو َذ ُروا
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
تعاىلَ :
ين َآم ُنوا إِ َذا ُنود َي ل َّ
لصالة م ْن َي ْو ِم الجْ ُ ُم َعة ف َ
ا ْل َب ْي َع﴾[سورة الجمعة :اآلية .]9واملراد به عىل ما يفيده السياق :النهي عن االشتغال بكل عمل

يشغل عن صالة اجلمعة ،سواء كان بيع ًا أو غريه ،وإنام علق النهي بالبيع لكونه من أظهر

مصاديق ما يشغل عن الصالة(((.

حيث أوجب سبحانه السعي إىل اجلمعة ،وأمر برتك املعاملة ،ونحن نعلم أنه ال

ابتالء للناس ،سيام
خصوصية لرتك البيع وختصيصه بالذكر ،إال لكونه أهم األمور ،وأكثر
ً

أهل السوق.

فاملطلوب أو ً
ال هو درك مصالح اجلمعة ،فكل أمر يوجب تفويت تلك املصلحة،

أو التأخري عنها ،أو بعضها ،فهو منهي عنه ،ومن اشتغل بيشء أوجب التفويت أو التأخري

فهو آثم(((.

أما بعد انتهاء صالة اجلمعة فاملجال مفتوح ملامرسة خمتلف أعامل احلياة ،يقول تعاىل:
ِ
ِ ِ ِ
ف الأْ َ ر ِ
َض ِل ال َّل ِه﴾[سورة الجمعة :اآلية.]10
الصال ُة فَا ْن َت ُ
ض َو ْاب َت ُغوا م ْن ف ْ
﴿فَإ َذا قُض َيت َّ
شِوا ِ ْ

((( السيد محمد حسين الطباطبائي .الميزان في تفسير القرآن ج  ،19الطبعة األولى 1411هـ( ،بيروت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.285
((( الشيخ عبد النبي النمازي .رسالة في وجوب صالة الجمعة ،الطبعة األولى 1413هـ( ،قم :مؤسسة
إسماعليان) ،ص.125
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واملراد بقضاء الصالة :إقامة اجلمعة .واالنتشار يف األرض :التفرق فيها.

وابتغاء فضل ال َّله :طلب الرزق ،نظر ًا إىل مقابلته ترك البيع يف اآلية السابقة ،لكن

تقدم أن املراد ترك كل ما يشغل عن صالة اجلمعة ،وعىل هذا فابتغاء فضل ال َّله ،مطلق
عطيته ،يف التفرق لطلب رزقه ،بالبيع و الرشاء ،وطلب ثوابه ،بعيادة مريض ،والسعي يف

حاجة مسلم ،وزيارة أخ يف ال َّله ،وحضور جملس علم ،ونحو ذلك(((.

جاء يف رواية عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :يكره السفر والسعي يف

احلوائج يوم اجلمعة بكرة من أجل الصالة ،فأما بعد الصالة فجائز يتربك به»(((.

ومل يكن متداو ً
ال بني املسلمني يف املايض تعطيل أعامهلم يوم اجلمعة ،يقول الدكتور

سليامن بن عيل الضحيان :مل يذكر يف تاريخ املسلمني ختصيص يوم اجلمعة أو سواه لرتك
العمل فيه والراحة .ومن أوائل من ترك التدريس يوم اجلمعة السبكي الشافعي ،من

علامء القرن الثامن اهلجري ،وقد أنكر عليه بعض علامء مذهبه ،ورأوا أن فيه تشبه ًا

باليهود برتكهم العمل يوم السبت(((.

لكن املتعارف عليه اآلن يف مجيع املجتمعات البرشية ،ختصيص يوم أو يومني كعطلة

أسبوعية ،يرتاح فيها اإلنسان من عناء برناجمه اليومي الدائم يف الدراسة والعمل ،لتكون
فرصة لتجديد النشاط الذهني والنفيس ،وإلتاحة املجال ألداء سائر املهام واالهتاممات

املختلفة لإلنسان.

ومن الطبيعي أن ختتار املجتمعات اإلسالمية لعطلتها األسبوعية يوم اجلمعة،

كام اختار اليهود يوم السبت ،واختار املسيحيون يوم األحد ،انطالق ًا من النظرة الدينية
املختلفة بني هذه الديانات حول حتديد اليوم املقدس يف االسبوع.

((( الميزان في تفسير القرآن .ج  19ص.285
((( بحار األنوار .ج 56ص .33
((( سليمان بن علي الضحيان .جريدة المدينة ،ملحق الرسالة ،الجمعة 1428/5/22هـ،
2007/6/8م.
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لقد أولت التوجيهات اإلسالمية يوم اجلمعة اهتامم ًا عظي ًام ،وجاءت النصوص

الكثرية التي تؤكد عىل استثامر ساعات يوم اجلمعة يف صالح األعامل ،وتضع أمام املسلم
خمتلف الربامج التي ختدم تكامله الروحي ،ومجاله املادي ،وتواصله االجتامعي ،وسعادته

األرسية ،وتقدمه املعريف.

وتوحي هذه النصوص والربامج بأن يوم اجلمعة جيب أن يكون يوم نشاط مكثف،

وجهد مضاعف ،خلدمة األبعاد املختلفة يف شخصية اإلنسان وحياته .وأن الذين يتخذونه

يوم كسل وتقاعس حيرمون فيه أنفسهم من خري كثري ،وخيرسون أغىل وأثمن األوقات.

إن أجر وثواب األعامل الصاحلة يكون مضاعف ًا عند ال َّله تعاىل يوم اجلمعة ،كام

أن أعامل السوء والرش فيه توجب مضاعفة غضب ال َّله وعذابه ،حسبام ورد يف نصوص
كثرية ،وذلك هبدف دفع اإلنسان املسلم وتشويقه ألداء املزيد من أعامل اخلري والصالح
يف هذا اليوم املبارك ،وحتذيره من االقرتاب من أي ذنب أو معصية.

روى أبو هريرة عن النبي Aأنه قال« :تضاعف احلسنات يوم اجلمعة»(((.

وجاء عن اإلمام حممد الباقر Eأنه قال« :اخلري والرش يضاعف يف يوم

اجلمعة»(((.

وعنه أيض ًا« :Eإن األعامل تضاعف يوم اجلمعة فأكثروا فيه من الصالة

والصدقة»(((.

فضل يوم اجلمعة
وعن اإلمام عيل الرضا« :Eاعلم يرمحك ال َّله أن ال َّله تبارك وتعاىل ّ

وليلته عىل سائر األيام ،فضاعف فيه احلسنات لعاملها ،والسيئات عىل مقرتفها»(((.

((( كنز العمال .ج 7ص ،712حديث .21057
((( وسائل الشيعة .ج 7صـ 380حديث .9632
((( القاضي أبو حنيفة المغربي النعمان .دعائم اإلسالم ج ،1الطبعة األولى 2005م( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات) ،ص .169
((( ميرزا حسين النوري .مستدرك الوسائل ج ،6حديث  ،6439الطبعة الثالثة 1991م( ،بيروت :مؤسسة
آل البيت Bإلحياء التراث) ،ص.65
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وعن أبان عن أيب عبدال َّله جعفر الصادق Eقال« :إن للجمعة ح ًّقا وحرمة ،فإياك

تضيع أو تقصرّ يف يشء من عبادة ال َّله والتقرب إليه بالعمل الصالح ،وترك املحارم
أن ّ
كلها ،فإن ال َّله يضاعف فيه احلسنات ،ويمحو فيه السيئات ،ويرفع فيه الدرجات»(((.
وقد تنوعت الربامج التي حثت النصوص الدينية عىل أدائها يوم اجلمعة ،بني

برامج روحية ،ومعرفية ،واجتامعية ،ومجالية تعنى بأناقة اإلنسان وحسن مظهره.

�صالة الجمعة

صالة اجلمعة هي الربنامج األهم لإلنسان املسلم يف يوم اجلمعة ،وهو العمل

يكيف سائر
املحوري ،واملهمة األساس التي ينبغي أداؤها يف ذلك اليوم ،وعىل املسلم أن ّ
براجمه وأعامله لصالح هذه الفريضة العظيمة.

فال ينبغي له أن يسافر صباح اجلمعة ،فيخرس فرصة أدائها ،فذلك مكروه رشع ًا.

كام جاء يف رواية عن اإلمام عيل اهلادي« :Eيكره السفر والسعي يف احلوائج يوم اجلمعة
بكرة من أجل الصالة ،فأما بعد الصالة فجائز يتربك به»(((.

وجاء يف هنج البالغة عن أمري املؤمنني عيل Eيف كتابه إىل احلارث اهلمداين ،قال:

«وال تسافر يف يوم اجلمعة حتى تشهد الصالة ،إال ناص ً
ال يف سبيل ال َّله ،أو يف أمر تعذر

به»(((.

وعن اإلمام عيل الرضا Eأنه قال« :ما يؤمن من سافر يوم اجلمعة قبل الصالة أال

حيفظه ال َّله تعاىل يف سفره ،وال خيلفه يف أهله ،وال يرزقه من فضله»(((.

ونقل الشهيد الثاين يف رسالة اجلمعة عن النبي Aأنه قال« :من سافر يوم اجلمعة

(((
(((
(((
(((

وسائل الشيعة .ج 7ص 375حديث .9620
المصدر السابق .حديث .9701
المصدر السابق .حديث .9706
المصدر السابق .حديث .9605
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دعا عليه ملكاه أن ال يصاحب يف سفره وال تقىض له حاجة»(((.

هذا التحذير والكراهة هو عن السفر بعد الفجر ،وقبل وقت الصالة من يوم

اجلمعة ،أما إذا حان الزوال فإن السفر يكون حرام ًا عىل من جتب عليه اجلمعة بإمجاع

الفقهاء.

وال جيوز للمسلم عند وجوب صالة اجلمعة أن يشتغل بأي عمل آخر يرصفه عنها
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َاس َع ْوا إِلىَ ِذكْ ِر
لرصيح النهي الوارد يف قوله تعاىل﴿ :إِ َذا ُنود َي ل َّ
لصالة م ْن َي ْو ِم الجْ ُ ُم َعة ف َ
ال َّل ِه َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع﴾.
وجيب قصد صالة اجلمعة عند وجوهبا ولو كان بني اإلنسان وبينها مسافة يف
حدود فرسخني ،أي بمقدار ( )11كيلو مرت تقريب ًا.

كام ورد عن اإلمام الباقر« : Eجتب اجلمعة عىل كل من كان منها عىل

فرسخني»(((.

وهي مسافة كانت تستلزم وقت ًا وجهد ًا يف الزمن املايض ،ففي عهد رسول ال َّلهA

كان بعض قاصدي اجلمعة ال يصلون إىل منازهلم عند عودهتم إال بعد ساعات ،كام يشري

إىل ذلك ما ورد عن اإلمام حممد الباقر Eقال« :اجلمعة واجبة عىل من إن صىل الغداة

(صالة الصبح) يف أهله أدرك اجلمعة ،وكان رسول ال َّله Aإنام يصيل العرص يف وقت
الظهر يف سائر األيام كي إذا قضوا الصالة مع رسول ال َّله Aرجعوا إىل رحاهلم قبل

الليل»(((.

التبكير للجمعة

وألن صالة اجلمعة ليست جمر د صالة وإنام هي ملتقى وحراك اجتامعي ،باإلضافة

((( مستدرك الوسائل .ج 4ص 101حديث .6533
((( وسائل الشيعة .ج 7ص 308حديث .9428
((( المصدر نفسه .حديث .9427
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إىل بعدها العبادي ،وهي حضور يف ساحة قضايا الدين واألمة ،لذلك ينبغي أن خيصص

احلث والتشجيع عىل
هلا اإلنسان املسلم أكرب وقت ممكن من يوم اجلمعة ،حيث ورد
ّ
التبكري يف السعي والذهاب إىل موقع الصالة ،ليؤدي اإلنسان ما شاء من نوافل ،وليتلو

ما تيرس له من القرآن الكريم ،وليبتهل ويترضع إىل ال َّله تعاىل بالدعاء يف هذا اليوم املبارك
العظيم ،ولتكون فرصته أوسع يف اللقاء مع أبناء جمتمعه.

فقد ورد أن اإلمام حممد الباقرّ E
يبكر إىل املسجد يوم اجلمعة حني تكون الشمس

قيد رمح ،فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك ،وكان يقول« :إن جلمع شهر رمضان
عىل مجع سائر الشهور فض ً
ال كفضل رمضان عىل سائر الشهور»(((.

«فضل ال َّله يوم اجلمعة عىل غريها من األيام،
وجاء عن اإلمام جعفر الصادقّ :E

وتزين يوم اجلامعة ملن أتاها ،وإنكم تتسابقون إىل اجلنة عىل قدر
وإن اجلنان لتزخرف ّ
سبقكم إىل اجلمعة ،وأن أبواب السامء لتفتح لصعود أعامل العباد»(((.

وعن اإلمام الباقر« : Eيكون يوم اجلمعة شاهد ًا وحافظ ًا ملن سارع إىل اجلمعة،

ثم يدخل املؤمنون إىل اجلنة عىل قدر سبقهم إىل يوم اجلمعة»(((.

�أهمية �صالة الجمعة

إن كثرة األحاديث والروايات الواردة حول صالة اجلمعة ،ترقى هبا إىل ذروة

الفرائض والواجبات ،وكام ذكر السيد اخلوئي Dفإن ما تناوله الفقهاء من األخبار يف

مقام االستدالل عىل وجوب صالة اجلمعة ،يصل إىل مئتي حديث(((.

ويف كتاب (وسائل الشيعة إىل حتصيل الرشيعة) للفقيه املحدث احلر العاميلD

((( وسائل الشيعة .حديث .9543
((( المصدر نفسه .حديث .9648
((( المصدر نفسه .حديث .9649
((( التنقيح في شرح العروة الوثقى .كتاب الصالة ج 1ص .21

132

الجمعة شخصية المجتمع اإلسالمي

اشتملت أبواب صالة اجلمعة وآداهبا عىل ( )356حديث ًا ورواية ،أما يف كتاب (جامع

أحاديث الشيعة) فقد بلغت ( )614حديث ًا ورواية.

وتؤكد أكثر هذه النصوص عىل أمهية هذه الفريضة ووجوهبا ،وعىل عظيم ثواب

ال َّله وفضله ملن واظب عليها ،كام ّ
حتذر من التفريط فيها ،والتهاون يف حضورها وأدائها.
ومنها ما روي عن رسول ال َّله Aأنه قال « :إن ال َّله كتب عليكم اجلمعة فريضة

واجبة إىل يوم القيامة»(((.

أحب
وورد أن علي ًا Eكان يقول« :ألن أدع شهود حضور األضحى عرش مرات ّ
إ ّيل من أن أدع شهود حضور اجلمعة مرة واحدة من غري علة»(((.

وورد عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :اجلمعة واجبة عىل كل أحد ،ال يعذر

الناس فيها إال مخسة :املرأة ،واململوك ،واملسافر ،واملريض ،والصبي»(((.

هذه النصوص وكثري أمثاهلا جيب أن تلفت أنظارنا إىل مدى اخلسارة واحلرمان

الذي نصاب به يف التهاون بصالة اجلمعة ،وإذا ما كانت األجواء يف املايض غري مهيأة

يف بعض جمتمعاتنا إلقامة هذه الفريضة املقدسة ،والشعرية العظيمة ،فام عذرنا اآلن يف
التساهل والتهاون هبا وقد أصبحت تقام بحمد ال َّله يف مناطقنا؟

الحرمان من �إقامة �صالة الجمعة

كانت تسود أجواء املجتمعات الشيعية آراء فقهية غري مساعدة عىل إقامة صالة

اجلمعة ،كالرأي القائل بعدم مرشوعية إقامة اجلمعة يف عرص غيبة اإلمام ،انطالق ًا من
بعض الروايات التي يستفاد منها كون إمامة اجلمعة من املناصب التي ختتص باملعصوم،
وال جيوز لغريه التصدي هلا إال بإذنه ،فإذا مل حيصل اإلذن يكون املتصدي إلقامتها متجاوز ًا

(((وسائل الشيعة .ج ،7ص 301حديث .9403
((( المصدر نفسه .ص 300حديث .9399
((( المصدر نفسه .ص 300حديث .9397
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عىل مقام رشعي ال يستحقه ،وهو أمر حمرم.

لكن هذا الرأي الذي تب َّناه عدد حمدود من الفقهاء ،يقابله رأي معارض لعدد

واسع من الفقهاء ،يرى أن تلك الروايات ليست يف مقام حرص إمامة اجلمعة يف املعصوم،
وإنام غايتها إثبات إمامة اجلمعة للمعصوم واحلرص واإلثبات متفاوتان من حيث القابلية

وعدمها للنيابة(((.

ثم إن هناك عدد ًا من الروايات واضح منها عدم تقييد اجلمعة باإلمام املعصوم،

كام أن الفقيه اجلامع للرشائط له موقعية النيابة العامة عن اإلمام يف عرص الغيبة ،مما خيوله

بناء عىل استلزامها لذلك.
إقامتها أو اإلذن هبا ً

وكان هناك رأي لبعض الفقهاء باشرتاط أن يكون إمامها فقيه ًا جامع ًا للرشائط،

كام جاء يف (سداد العباد) للفقيه املحدث الشيخ حسني العصفور ،حيث قال ضمن
رشائط الوجوب« :واإلمام العادل أو نائبه اخلاص ،ويف الغيبة الفقيه اجلامع لرشائط

جتزي ًا قريب ًا من الفقيه اجلامع» وقال ضمن رشائط الصحة « :ويعترب
الفتوى ،ولو
متجزي ًا ِّ
ِّ
يف إمامها الكامل ،واإليامن ،والعدالة ،والذكورة ،وطهارة املولد ،والفقاهة ،وكونه أه ً
ال

للنيابة»(((.

وبعضهم اشرتط لوجوهبا أن يكون الفقيه مبسوط اليد ،بمعنى صاحب حكم

وسلطة ،لكن الرأي السائد عند أكثر الفقهاء املعارصين ،كفاية رشوط إمامة اجلامعة

إلمامة اجلمعة ،فمن صحت مجاعته كإمام يف سائر الفرائض اليومية ،صحت إمامته يف

صالة اجلمعة.

ومل خيل عرص من عصور الشيعة من إقامة صالة اجلمعة من قبل بعض علامئهم،

وإن مل تكن متثل حالة عامة لدهيم ،لعدم مالءمة الظروف السياسية واالجتامعية ،ولتأثري
((( رسالة في وجوب صالة الجمعة .ص125
((( الشيخ حسين العصفور .سداد العباد1421 ،هـ( ،قم :مجمع البحوث العلمية) ،ص.116-114
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تلك اآلراء الفقهية.

لذلك حينام تغريت األوضاع السياسية يف إيران بقيام نظام اجلمهورية اإلسالمية

بادرت القيادات الدينية إلقامة صالة اجلمعة ،وحينام وجد الشهيد السيد حممد الصدر

الفرصة مناسبة يف العراق ،أقام اجلمعة يف الكوفة ،ونصب هلا أئمة يف سائر مناطق العراق،

يف ظل احلكم الزائل لصدام.

كام أصبحت تقام يف لبنان وسوريا وغريها.

بركات �صالة الجمعة

وال شك أن إلقامة صالة اجلمعة بركات عظيمة عىل املجتمع ،وال ينبغي أن نحرم

أنفسنا وأبناءنا منها ،وإذا كانت هناك مربرات وأسباب يف بعض املجتمعات لعدم إقامتها
يف املايض ،فال يصح السري عىل هنج االستصحاب واالسرتسال ،وإغفال التطورات
اإلجيابية عىل الصعيد الفقهي والسيايس واالجتامعي.

لقد حتدث السيد اخلامنئي مرة عن بركات إقامة اجلمعة يف أوساط الشعب اإليراين

فكان مما قاله « :إن خدمة صالة اجلمعة خدمة للدين والتقوى ،ألن اهلدف من صالة

اجلمعة نرش التقوى والروح الدينية بني الشعب ،كام أن خدمة صالة اجلمعة خدمة

للوعي العام لدى الشعب اإليراين ،ألن صالة اجلمعة ليست فرض ًا عبادي ًا حمض ًا ،بل هي

عمل هيب الوعي بمحتواه وطبيعة تركيبته من اجتامع عظيم للمسلمني يف كل أسبوع،
يشاهده الصديق والعدو ،وتفصيل وبيان لألوضاع والظروف السياسية هلم من قبل

خطيب اجلمعة .فصالة اجلمعة يف اإلسالم تركيب عجيب حق ًا ،فمن ناحية تأيت الوصية
للناس بالتقوى والطهارة واإلعراض عن األهواء النفسية ،وفيها من ناحية أخرى توعية
األمة باألحداث السياسية ،ومؤامرات األعداء ،ومتطلبات األصدقاء ،وأوضاع العامل

اإلسالمي ،فال بد من عرفان قدر هذه الفريضة العظيمة.
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لقد تبدلت صالة اجلمعة اليوم ،وبفضل الثورة اإلسالمية ،وحنكة إمامنا العظيم

إىل سنة وطيدة يف البالد .فلم يألف شعبنا صالة اجلمعة بمعناها وحقيقتها قبل النظام

اإلسالمي ،فكان لطف ال َّله عىل شعبنا ،وواحدة من بركات الثورة اإلسالمية :أن
استطعنا فتح هذه النافذة الواسعة نحو املعنويات واملعرفة أمامنا.

وعىل الشعب أن يعرف قدر صالة اجلمعة ،وحري بأئمة اجلمعة ،وسائر القائمني

عليها العمل عىل مضاعفة دواعي االستقطاب يف صالة اجلمعة ،فجيل الشباب لدينا
متعطش للحقيقة واإلدراك والتوعية ،وجيب أن تنجح صلوات اجلمعة يف إرواء هذا
العطش ،وتلبية احلوائج العامة جليل الشباب»(((.

وإلكامل بحث إقامة هذه الشعرية العظيمة ،ال بد من اإلشارة إىل بعض املعوقات

االجتامعية التي تعاين منها بعض األوساط الدينية ،ذلك أن صالة اجلمعة ال يصح أن

تتعدد يف املنطقة الواحدة ،وال بد أن يكون الفاصل بني مجعتني فرسخ ًا أي بحدود مخسة

كيلومرتات ونصف الكيلو ،مع أن كل منطقة فيها مجاعات متعددة ،وأئمة يقيمون صالة

اجلامعة ،فإذا أقيمت صالة اجلمعة من قبل أحدهم فال جمال لآلخرين ،وعليهم أن حيرضوا
معه اجلمعة ،ويعطلوا صالهتم باجلامعة ،مما يثري عنرص التنافس والشعور باملزامحة ،لذلك

تفضل هذه األوساط الدينية إبقاء ما كان عىل ما كان ،واالكتفاء بأداء صالة الظهر مجاعة
ّ

يوم اجلمعة ،وعدم احلث والتشجيع عىل إقامة اجلمعة ،مراعاة هلذه املشاعر واألحاسيس،
وحفظ ًا للتوازنات الشخصية والفئوية.

وقد أشار إىل هذه املشكلة وبحثها السيد اخلوئي عند استعراضه ألدلة عدم

مرشوعية اجلمعة يف عرص الغيبة ،نقتطف من كالمه ما ييل:

« إن اجلمعة ال بد وأن يقيمها شخص واحد يف كل مكان ،وال يرشع فيها التعدد

يف حمل واحد ،وكيف حيمل الشارع من يف ذلك املحل -كافة -عىل االئتامم بواحد غري
((( خطاب السيد الخامنئي بتاريخ  16جمادى األولى 1423هـ.
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معني ،ويوكل تعيينه إىل إرادهتم؟ فإنه ال يكاد يتفق آراؤهم عىل شخص واحد! عىل أن
جل الناس يأبى عن االقتداء بمن يراه مثله ،أو دونه يف األهلية لإلمامة ،وأضف إىل ذلك

أن كل شخص أو األغلب ـ عىل األقل ـ يريد أن يكون هو املتصدي هلذا األمر املهم ،أو

يقيمها من اتصل به من األقارب واألوالد ،فإن حب الرئاسة جبليِّ للبرش ،أو إذا فرضنا
أنه ال يريد ذلك بنفسه فقد يريده أهل حملته وأعوانه ،بل هذا هو األغلب يف العوام ،فإنه

من املحسوس أن أهل كل حملة يريدون أن يكون اإلمام جلامعتهم هو املقيم لصالة اجلمعة
يف البلد ،وهبذا تتحقق الفتنة وينشأ النزاع واخلالف».

ثم يدفع Dهذا اإلشكال بالقول بأن صالة اجلمعة واجب ختيريي ،مضيف ًا لذلك

قوله« :بل يمكن أن يقال :أن األمر بصالة اجلمعة ال يكون مثار ًا للفتنة أبد ًا حتى عىل
القول بالوجوب التعييني يف املسألة والوجه يف ذلك :أن من تصدى إلقامة اجلمعة

وإمامتها إما أن يكون ممن توفرت فيه رشوط اإلقامة وحتققت فيه أهليتها لدى املكلف
بصالة اجلمعة وإما أن ال يكون كذلك عنده:

أي مانع من
فعىل األول ال مناص لغريه من أن يأتم به يف صالة اجلمعة ،وال نرى ّ

أن يكون هو املتصدي إلمامتها حينئذ ،وإن رأى املأموم نفسه أرقى من اإلمام وأصلح منه
للتصدي باإلمامة ،ألنه ليس يف هذا االئتامم سوى جماهدة النفس والتخاضع ،وإطالق
النفس عن األنانية والكربياء ،وهو أمر حمبوب للشارع ،وقد حثنا عىل التجنب عن الكرب،

واختيار التواضع ،واملقام من مصاديقه وموارده.

وقد كنا نشاهد أن الزاهد الفقيد الشيخ عيل القمي (طاب رمسه) يأتم به من هو

أقدم وأرقى منه يف الفضل والكامل فام هو املانع من أن يتصدى مثله لإلمامة عىل غريه،
ويصيل الناس خلفه؟!»(((.

إن مثل هذا العائق إذا وجد فلن يصعب عىل الواعني من أبناء املجتمع جتاوزه،

((( التنقيح في شرح العروة الوثقى .كتاب الصالة ج 1صـ .45-44
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توجه جديد ،وأي
وقد حتصل بعض اإلشكاالت يف البداية ،وهو أمر طبيعي أمام أي ُّ
تطوير وتغيري ،ويمكن التعاون بني العلامء وأئمة اجلامعة يف كل منطقة ليتفقوا عىل نظام

بينهم للتناوب عىل إمامة اجلمعة.

كام جيب أن نراهن عىل وعي املجتمع بأمهية صالة اجلمعة ،وإدراكه ملنافعها

وبركاهتا ،ومن تلك املنافع دفع التساؤالت التي تثار عىل أتباع أهل البيت Bلعدم

إقامتهم صالة اجلمعة.

اجلمعة واالستثمار الروحي
خطبة الجمعة بتاريخ  14جمادى اآلخرة 1428هـ

إن لكل حلظة من زمن يوم اجلمعة قيمة عظيمة ال ندرك مداها ،كام ال يعرف

الواحد منا القيمة احلقيقية ليشء ال خربة له به ،فلكل عالمَ خرباؤه املتخصصون يف فهم

معادالته.

فحني ُتعرض ـ مث ً
ال ـ حتف وآثار تارخيية نادرة عىل إنسان خبري هبا ،فإنه مستعد

لبذل أغىل األثامن القتنائها ،لكن من ال يعرف قيمتها ،وال خربة له بعاملها ،قد يرى رصف
تلك املبالغ عليها نوع ًا من اجلنون أو اإلرساف.

لذلك يوجد خرباء ومستشارون يف خمتلف ميادين احلركة االقتصاديةُ ،يرجع إليهم

يف فهم حركة السوق ،وتقويم الفرص.

وحني نريد معرفة قيمة أي زمن ،بلحاظ مدى الربكة التي أودعها ال َّله تعاىل فيه،

فإن علينا أن نعود إىل اخلرباء العارفني ،الذين أطلعهم ال َّله تعاىل عىل األرسار املودعة يف
الطبيعة واحلياة ،وهم األنبياء ومحلة علومهم من األئمة واألولياء.

وهؤالء ال يبخلون علينا بيشء من تلك املعارف التي تفيدنا وتسعدنا ،بل يبذلوهنا

شكورا ،إهنم
جزاء وال
ابتداء دون طلب ،وال يسألون عليها أجر ًا ،وال يريدون منا
ً
ً
ً
مكلفون ومأمورون من ِقبل ال َّله تعاىل بتوجيهنا ،وإلفات أنظارنا إىل فرص التقدم،
ومنابع اخلري ،وموارد الربكة والنجاح.

ونظر ًا ملا ينطوي عليه يوم اجلمعة من فرص استثامر هائلة ،حيث طرح ال َّله تعاىل
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يف آنائه عظيم الربكة ،وجعل لساعاته وافر القيمة ،فقد توالت األحاديث والروايات عن
النبي Aوعن األئمة الكرام ،Bيف بيان فضل هذا اليوم العظيم ،واحلث عىل استثامر

أوقاته بأفضل الربامج واألعامل.

وتنوعت الربامج التي عرضتها تلك النصوص ،إلثراء خمتلف األبعاد يف شخصية

اإلنسان وجوانب حياته ،حتى يستفيد من بركات هذا اليوم عىل الصعيدين الشخصـي
واالجتامعي ،ويف املجالني الروحي واملادي ،وضمن إطار الفكر والعاطفة.

الثراء الروحي

قال الشاعر:

أقبل عىل النفس واستكمل فضائلها

فأنت بالروح ال باجلسم إنسان

إنام تتحقق إنسانية اإلنسان بتكامل فضائله الروحية ،وحسن صفاته النفسية،

فبمقدار ارتقائه الروحي والنفـيس تتجىل قيمته ،وتتجسد إنسانيته.

وتوثيق الصلة بال َّله تعاىل هو منبع الثراء الروحي ،حيث يشعر اإلنسان أنه ارتبط

فيستمد من ال َّله تعاىل القوة والثقة ،ويستلهم منه
بالقدرة املطلقة املهيمنة عىل كل يشء،
ّ
التفاؤل واألمل ،ويتجه للتخلق بأخالق ال َّله ،ويعاهده عىل التزام هنجه القويم.
واإلقبال عىل ال َّله تعاىل من ِقبل العبد مطلوب يف كل وقت ،نافع يف كل زمن،

لكنه يف يوم اجلمعة أكثر تأثري ًا وأكرب نفع ًا ،ألن ال َّله تعاىل قد اختار هذا الزمن ،ومنحه
الربكة ،واختصه بالفضل ،ورغب إىل عباده أن يتقربوا إليه فيه بالطاعة ،ووعدهم فيه
بقبول األعامل ،ومضاعفة األجر والثواب ،وإجابة الدعاء ،ورفع الدرجات.

من هنا جاءت النصوص الدينية طافحة باحلث والتشجيع ،عىل اغتنام أكرب قدر

ممكن من أوقات يوم اجلمعة ،يف أعامل العبادة والتقرب إىل ال َّله تعاىل .وجاء الرتكيز فيها
عىل املظاهر العبادية التالية:
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متثل صلوات الفرائض احلد األدنى من االرتباط وااللتزام العبادي لإلنسان أمام

ال َّله تعاىل ،ومن شاء تكثيف التواصل مع ال َّله ،ومزيد التقرب إليه بالصالة ،فإن أبواب
التعبد بصالة النافلة مرشعة مفتوحة ،وكام ورد عن أيب ذر أنه سأل رسول ال َّلهAعن

الصالة فأجابه« :Aخري موضوع فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر» (((.

وورد عن اإلمام عيل Eأنه قال « :لو يعلم املصيل ما يغشاه من جالل ال َّله ما رسه

أن يرفع رأسه من السجود» (((.

وعن معاوية بن وهب قال :سألت أبا عبدال َّله جعفر الصادق Eعن أفضل ما

يتقرب به العباد إىل رهبم ،وأحب ذلك إىل ال َّله عز وجل ،ما هو؟ فقال« :ما أعلم شيئ ًا
بعد املعرفة أفضل من هذه الصالة» (((.

وصالة النافلة هي ما زاد عىل الصالة الواجبة املفروضة ،مأخوذة من النفل بمعنى

الزيادة ،فالصالة الواجبة عىل اإلنسان يومي ًا هي الفرائض اخلمس ،الصبح والظهر

والعرص واملغرب والعشاء ،وعدد ركعاهتا سبع عرشة ركعة ،وإىل جانبها هناك صلوات
مستحبة هي النوافل الرواتب اليومية ،وتصل عدد ركعاهتا إىل أربع وثالثني ركعة ،منها

نافلة الظهر ثامن ركعات قبلها ،ونافلة العصـر ثامن ركعات قبلها.

أما يف يوم اجلمعة فتزيد النافلة أربع ركعات ليكون جمموعها مع نافلتي الظهر

والعرص عرشين ركعة.

ورد عن اإلمام عيل الرضا Eأنه قال« :إنام زيد يف صالة الس ّنة يوم اجلمعة أربع

ركعات تعظي ًام لذلك اليوم ،وتفرقة بينه وبني سائر األيام»(((.
((( بحار األنوار .ج  74ص .70
((( المصدر السابق .ج 79ص .207
((( المصدر السابق .ص.226
((( وسائل الشيعة .ج  7ص ،322حديث .9472
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ويصيل نافلة الظهر يوم اجلمعة قبل الزوال عدا ركعتني منها عند الزوال.

وجاء عن اإلمام حممد الباقر« :Eإن األعامل تضاعف يوم اجلمعة ،فأكثروا فيه

من الصالة والصدقة»(((.

الإكثار من الدعاء

حاجات اإلنسان يف هذه احلياة كثرية ،وطموحاته املادية واملعنوية لدنياه وآخرته

كبرية ،وهو يواجه خمتلف املشاكل والصعوبات ،فال بد له من االلتجاء إىل ال َّله سبحانه

وتعاىل ،لطلب عونه ومساعدته ،فإن بيده كل يشء ،وهو مالك الدنيا واآلخرة والقادر

عىل كل يشء.

وحني يتجه اإلنسان إىل ربه داعي ًا مستغيث ًا ،فإنه حيقق بذلك مكاسب كبرية ،حيث

متتلئ نفسه بالثقة ،ويعمر قلبه باألمل ،ويستلهم من ال َّله القوة والصمود أمام حتديات
احلياة .كام يكسب حمبة ال َّله تعاىل ورضاه ،وينال ثوابه ورمحته ،حيث يسـره تعاىل ترضع
عبده إليه وإحلاحه يف الطلب والدعاء.

ال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُعونيِ
﴿و َق َ
وقد وعد ال َّله تعاىل عباده باستجابة دعائهم ،قال تعاىلَ :

َأ ْس َت ِج ْب َل ُك ْم ﴾[سورة غافر :اآلية.]60
ِ ِ
اع إِ َذا دع ِ
ِ
الد ِ
ان
يب َد ْع َو َة َّ
ََ
﴿وإِ َذا َس َأ َل َك ع َبادي َع ِّني فَإِنيِّ َق ِر ٌ
وقال تعاىلَ :
يب ُأج ُ
َف ْل َي ْس َت ِج ُيبوا ليِ َو ْل ُي ْؤ ِم ُنوا﴾[سورة البقرة :اآلية.]186
وجاء عن رسول ال َّله «: Aما من مسلم دعا ال َّله تعاىل بدعوة ليست فيها قطيعة
يعجل له
رحم ،وال استجالب إثم ،إال أعطاه ال َّله تعاىل هبا إحدى خصال ثالث :إما أن ّ

يدخرها يف اآلخرة ،وإما أن يرفع عنه مثلها من السوء»(((.
الدعوة ،وإما أن ّ

وروي عن اإلمام حممد الباقر  Eأنه قال« :ما من يشء أحب إىل ال َّله من أن ُيسأل

((( دعائم اإلسالم .ج 1ص.169
((( بحار األنوار .ج 90ص.294
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ويطلب مما عنده»(((.
ُ

وعنه« : Eال حتقروا صغري ًا من حوائجكم فإن أحب املؤمنني إىل ال َّله

أسأهلم»(((.

وال شك أن لربكة الزمان واملكان مدخلية يف قيمة الدعاء عند ال َّله تعاىل ،فالدعاء

يف البقاع واألزمنة التي باركها ال َّله ،واختصها بالفضل عن سواها ،يكون أقرب إىل
اإلجابة والقبول ،وتكون عوائده وآثاره أعظم وأكرب.

من هنا حثت األحاديث والروايات عىل اإلكثار من الدعاء يف يوم اجلمعة ،باعتباره

الزمن األبرك واليوم األفضل.

بل أكدت األحاديث عىل أن يف يوم اجلمعة ساعة تكون اإلجابة فيها للدعاء من

قبل ال َّله تعاىل مضمونة .لكن معرفة تلك الساعة املخصوصة مورد اختالف ،ولعل من
أسباب عدم النص عليها ،بعث املسلم للدعاء يف كل ساعات يوم اجلمعة.

جاء يف صحيح البخاري عن رسول ال َّله Aأنه ذكر يوم اجلمعة ،فقال« :فيه ساعة،

ال يوافقها عبد مسلم ،وهو قائم يصيل ،يسأل ال َّله تعاىل شيئ ًا ،إال أعطاه إياه»((( .ومثله

جاء يف وسائل الشيعة (((.

وروى جابر قال :كان عيل Eيقول« :أكثروا املسألة يف يوم اجلمعة والدعاء ،فإن

فيه ساعات يستجاب فيها الدعاء واملسألة ،ما مل تدعوا بقطيعة أو معصية أو عقوق،

وأعلموا أن اخلري والرش يضاعفان يوم اجلمعة»(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق« :Eإن املؤمن ليدعو فيؤخر ال َّله حاجته التي سأل إىل

((( الكافي .ج 2ص.466
((( بحار األنوار .ج  90ص .346
((( صحيح البخاري .حديث .935
((( وسائل الشيعة .ج 7ص  ،384حديث .9647
((( المصدر نفسه .ص  ،383حديث .9644
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يوم اجلمعة ليخصه بفضل يوم اجلمعة»(((.

ال�صالة على النبي و�آله

ّ
تتجذر حمبة
من أجل أن يتأسى املسلم برسول ال َّله Aويقتدي به ،ومن أجل أن

وتنشد إليه النفوس ،ويكون Aيف أعىل موضع للتقدير والتعظيم
الرسول Aيف القلوب،
ّ
عند أمته  ،أمر ال َّله تعاىل املؤمنني بالصالة عىل نبيه ،فقال تعاىل﴿ :إِ َّن ال َّله َو َمالئِ َك َت ُه ُي َص ُّلونَ
ِ
ين َآم ُنوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا َت ْس ِلي ًام﴾ [سورة األحزاب ،اآلية . ]56:
َعلىَ ال َّنبِ ِّي َيا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
روى البخاري من حديث كعب بن عجرة عند تفسري هذه اآلية :قيل لرسول
ال َّله : Aيا رسول ال َّله ،أما السالم عليك فقد عرفناه ،فكيف الصالة؟ قال« :قولوا:

ال َّلهم صل عىل حممد وعىل آل حممد ،كام صليت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،ال َّلهم
بارك عىل حممد وعىل آل حممد ،كام باركت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد»(((.

انطالق ًا من هذا األمر اإلهلي للمؤمنني بالصالة عىل النبي ،Aولورود أحاديث

مستفيضة يف السنة الرشيفة ،ذهب فقهاء اإلسالم إىل وجوب الصالة عىل النبي يف

مواطن ،كالتشهد يف الصالة ،وبعد التكبرية الثانية يف صالة اجلنازة ،ويف خطبة اجلمعة

والعيد ،وإىل استحباهبا اخلاص يف مواطن أخرى ،واستحباهبا املطلق يف كل وقت وآن.

وتشري األحاديث والروايات إىل أمهية هذه الشعرية العظيمة ،ومدى بركاهتا

وآثارها الدنيوية واألخروية.

فقد ورد عنه Aأنه قال« :ما من عبد يصيل ع ّ
يل إال صلت عليه املالئكة ما دام

يصيل ع ّ
يل فليقل العبد من ذلك أو ُليكثر»(((.

وعنه« :Aما من عبد من أمتي يصيل ع ّ
يل صالة صادق ًا هبا من قبل نفسه ،إال صىل

((( وسائل الشيعة .ج ،7ص  ،383حديث .9643
((( صحيح البخاري .ج  3ص ،264حديث.4797
((( كنز العمال .ج 1ص ،490حديث .2155
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ال َّله عليه هبا عرش صلوات ،وكتب له هبا عشـر حسنات ،وحما هبا عنه عشـر سيئات»(((.

وعن اإلمام الباقر أو الصادق« :Eأثقل ما يوضع يف امليزان يوم القيامة الصالة

عىل حممد وعىل أهل بيته»(((.

وخلصوصية يوم اجلمعة وعظيم بركته ،فإن الصالة عىل النبي وآله يف ساعاته،

هلا ثواب مضاعف عند ال َّله ،وآثارها يف نفس اإلنسان أكرب وأعمق ،حيث يعيش هبا

يف رحاب شخصية الرسول العظيمة وآله األطهار ،ويستذكر سريهتم العطرة ،فيتحفّز
مستمدا من أجواء بركة اجلمعة ما يدفعه لاللتزام
لالقتداء هبم ،والسري عىل هنجهم،
ًّ

واالنشداد.

وفيام ييل بعض األحاديث والروايات التي تؤكد عىل فضل هذه الشعرية

وخصوصيتها يف يوم اجلمعة:

جاء يف سنن أيب داود ،بسنده عن أوس بن أوس قال :قال رسول ال َّله« :Aإن من

أفضل أيامكم يوم اجلمعة :فيه خلق آدم ،وفيه قبض ،وفيه النفخة ،وفيه الصعقة ،فأكثروا

ع ّ
يل من الصالة فيه ،فإن صالتكم معروضة عيلّ»(((.

وقال ابن قدامة يف املغني :ويستحب أن يكثر من الصالة عىل رسول ال َّله Aيوم

اجلمعة ،ملا روي عن أيب الدرداء قال :قال رسول ال َّله« Aأكثروا الصالة ع ّ
يل يوم اجلمعة،
فإنه مشهود تشهده املالئكة» رواه ابن ماجة.(((.

وعن النبيAقال« :ومن صىل ع ّ
يل يوم اجلمعة مائة مرة غفرت له خطيئة ثامنني

سنة»(((.

((( المصدر السابق .ح .2154
((( بحار األنوار .ج 68ص .374
((( سنن أبي داود .حديث .1047
((( المغني :ج 3ص.236
((( مستدرك الوسائل .ج  4ص ،72حديث .6467
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ويف كنز العامل عنه « :Aأكثروا من الصالة ع ّ
يل يف يوم اجلمعة وليلة اجلمعة فمن

فعل ذلك كنت له شهيد ًا وشافع ًا يوم القيامة»(((.

ويف وسائل الشيعة عن اإلمام الباقر«:Eما من يشء يعبد ال َّله به يوم اجلمعة أحب

إ ّيل من الصالة عىل حممد وآل حممد»(((.

ويف مستدرك الوسائل :عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن عيلB

أن رسول ال َّله Aقال« :أكثروا من الصالة ع ّ
يل يوم اجلمعة ،فإنه يوم يضاعف فيه
األعامل»(((.

زيارة القبور

يوم اجلمعة فرصة للمراجعة وحماسبة النفس ،فينبغي لإلنسان املسلم أن يفكر يف

مستقبله األخروي ،وأن خيرج قلي ً
ال عن انغامسه يف مهوم الدنيا وانشغاالهتا ،ليتذكر أن

إقامته يف هذه الدنيا مؤقتة حمدودة ،وأنه سينتقل يوم ًا ما إىل عامل اآلخرة ،ويكون مصريه

إىل حفر القبور.

إن استحضار اإلنسان هلذه احلقيقة الواقعة ال يستهدف رصف نظره عن ممارسة

دوره وفاعليته يف هذه احلياة ،بل يوجهه إىل التوازن والتفكري يف املستقبل القادم ،ليترصف

عىل ضوء معادالته يف إدارة شؤون احلياة ،فال يقع يف فخ الغرور والغفلة ،وال تقوده
الشهوات والرغبات إىل االنحراف والظلم.

لذلك ورد أن من الربامج املستحبة يوم اجلمعة زيارة القبور ،ملا يف ذلك من املوعظة

واالعتبار.

روي عن النبي Aأنه قال « :من زار قرب أبويه أو أحدمها يف كل مجعة غفر ال َّله له

((( كنز العمال .ج  1ص  ،488حديث .2142
((( وسائل الشيعة .ج 7ص  ،388حديث .9657
((( مستدرك الوسائل .ج  4ص ،72حديث .6464
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وكتب ًّبرا»(((.

وعن عبدال َّله بن سليامن قال :سألت اإلمام الباقر Eعن زيارة القبور؟ قال: E

«إذا كان يوم اجلمعة فزرهم»(((.

قراءة القر�آن

القرآن رسالة ال َّله تعاىل إىل عباده ،وفيه النور واهلدى ،وحني يقرأ منه اإلنسان

فإنه ينفتح عىل آفاق اخلري ،و ُتضاء له دروب احلياة .لكنها القراءة الواعية التي تنطلق من

التدبر والتعلم ،ويعقبها العزم عىل التطبيق وااللتزام.
التفكر والتأمل ،ويصحبها ّ

وبركة يوم اجلمعة جتعل نفس اإلنسان مهيأة مستعدة أكثر للتفاعل مع آي الذكر

احلكيم ،فهو يقرؤها يف زمن يدرك قدسيته ،ويف أجواء يعرف خصوصيتها ،مما جيعل
قابلية اهلداية والتأثر بالقرآن أبلغ يف نفسه.

وقد وردت بعض األحاديث والروايات التي حتث عىل قراءة بعض السور القرآنية

يف يوم اجلمعة ،وخاصة سورة الكهف ،حيث جاءت نصوص حول فضل قراءهتا يف

خمتلف مصادر احلديث.

قال ابن قدامة يف املغني :ويستحب قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة ،ملا روي عن

عيل  ،Hقال :قال رسول ال َّله« :Aمن قرأ الكهف يوم اجلمعة فهو معصوم إىل ثامنية أيام

من كل فتنة فإن خرج الدجال عصم منه».

وعن أيب سعيد اخلدري ،أنه قال :من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من

النور ما بينه وبني البيت العتيق.(((.

وقال ابن تيمية :قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة فيها آثار ذكرها أهل

((( بحار األنوار .ج 86ص.359
((( وسائل الشيعة .ج  7ص  ،415حديث .9732
((( المغني .ج 3ص .236
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احلديث والفقه(((.

ويف وسائل الشيعة عن اإلمام جعفر الصادق « :Eمن قرأ سورة الكهف يف كل

ليلة مجعة كانت كفارة له ملا بني اجلمعة إىل اجلمعة»(((.

ومعلوم أن سورة الكهف تبدأ بقصة الفتية املؤمنني الذين حتدوا فساد عرصهم،

والتزموا إيامهنم ،وفروا بدينهم ،وكأن قراءهتا يوم اجلمعة لتذكري اإلنسان هبذا الدرس

العظيم ،ليكون حريص ًا عىل املحافظة عىل دينه ،واالبتعاد عن كل األجواء املنحرفة
السلبية.

((( أحمد بن تيمية .مجموع فتاوى ابن تيمية ،ج  4ص  ،215جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن
قاسم العاصمي النجدي.
((( وسائل الشيعة .ج 7ص ،409حديث .9712

االرتقاء باهتمامات املرأة
خطبة الجمعة بتاريخ 21جمادى اآلخرة 1428هـ

والسيرَ أن رسول ال َّله Aعند
جاء يف عدد من املصادر اإلسالمية من كتب األحاديث ِّ
عودته من إحدى املعارك ذهب إىل املسجد أو ً
ال ،ثم ث ّنى ببيت فاطمة ـ كام كان يصنع دائ ًام،

تقول الرواية :كان رسول ال َّله Aإذا أراد السفر س َّلم عىل من أراد التسليم عليه من أهله ثم

يكون آخر من يس ِّلم عليه فاطمة  Fفيكون وجهه إىل سفره من بيتها ،وإذا رجع بدأ هبا.

فسافر مرة وقد أصاب عيل Eشيئ ًا من الغنيمة فدفعه إىل فاطمة فخرج فأخذت

سوارين من فضة وع َّلقت عىل باهبا سرت ًا ،فلام قدم رسول ال َّله Aدخل املسجد فتوجه نحو
بيت فاطمة كام كان يصنع ،فقامت فرحة إىل أبيها صبابة وشوق ًا إليه فنظر فإذا يف يدها سواران
من فضة وإذا عىل باهبا سرت ،فقعد رسول ال َّله Aحيث ينظر إليها ،فبكت فاطمة وحزنت

وقالت  :ما صنع هذا يب قبلها.

فدعت ابنيها فنزعت السرت من باهبا وخلعت السوارين من يدهيا ،ثم دفعت

السوارين إىل أحدمها والسرت إىل اآلخر ثم قالت هلام  :انطلقا إىل أيب فاقرئاه السالم وقوال
فقبلهام رسول
له :ما أحدثنا بعدك غري هذا فشأنك به ،فجاءاه فأبلغاه ذلك عن أمهام َّ

ال َّله Aوالتزمهام وأقعد كل واحد منهام عىل فخذه ،ثم أمر بذينك السوارين فكرسا

فجعلهام قطع ًا ثم دعا أهل الصفة [وهم] قوم من املهاجرين مل يكن هلم منازل وال أموال،
فقسمه بينهم قطع ًا (((.

((( بحار األنوار .ج 43ص.83
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وروى ابن شاهني يف (مناقب فاطمة) عن أيب هريرة وثوبان أن رسول ال َّله Aقال:

فعلت فداها أبوها ـ ثالث مرات ـ ما آلل حممد وللدنيا؟ فإهنم خلقوا لآلخرة وخلقت

الدنيا هلم(((.

هذا النص التارخيي املروي يف كتب السري واألحاديث يمكننا أن نستشف منه

درسا ونحن نعيش يف ذكرى ميالد سيدتنا فاطمة الزهراء. F
ً

إن الزهراء يف هذه القصة مل تفعل حرام ًا ،وإنام فعلت خالف األوىل ،فكان رسول

ال َّله Aيرى أن من األوىل لفاطمة أن تصـرف هذا املال عىل الفقراء واملحتاجني ،ال أن

تتزين هبام.
تأخذ به ً
ستارا للزينة أو سوارين ّ

وبتوجيه آخر :ما كان رسول ال َّله Aيريد من ابنته فاطمة أن تصـرف اهتامماهتا يف

أنموذج املرأة املسلمة فيام ترصف فيه جهدها وتفكريها
أمور الزينة ،إنام أرادها أن تكون
َ

واهتامماهتا.

اهتمامات المر�أة في الع�صر الراهن

وتوجهه ،وما يسعى إىل حتقيقه هو ما
حتدد سلوكه
اهتاممات اإلنسان هي التي ّ
ّ

يصوغ شخصيته ونفسيته ،وحيدد مواقفه.

لذلك فإنه متى ما كانت االهتاممات كبرية وعظيمة َس َم ْت بنفس صاحبها ،فكان

كبريا عظيماً .
ً

ومن هذا املنطلق يركّ ز الدين اإلسالمي يف توجيهاته وتعاليمه عىل مسألة رصف

اهتامم اإلنسان ـ رج ً
ال كان أو امرأة ـ فيام من شأنه االرتقاء باإلنسان وكامله يف شتى
املجاالت.

فاملرأة حينام حتمل اهتاممات كبرية فإن نفسها ستكون كبرية ،وعىل العكس من

((( محمد كاظم القزويني .فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد ،الطبعة األولى 1411هـ( ،بيروت:
مؤسسة النور للمطبوعات) ،ص .186
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ذلك حينام حتمل اهتاممات سطحية وهامشية فمن الطبيعي أن يصبح دورها يف احلياة

وهامشيا ونظرهتا لألمور يشوهبا يشء من السطحية.
جانبيا
ًّ
ًّ

عموما ،وحاولنا أن نرصد
ولو نظرنا اآلن يف جمتمعاتنا ويف املجتمعات البرشية
ً

يوجه املرأة عرب الوسائل املختلفة اإلعالمية منها
اهتاممات املرأة ،سنجد أن هناك من ّ

وحمددة ،ومن أهم هذه االهتاممات
والثقافية ،وعرب التقاليد والعادات نحو اهتاممات معينة ّ

التي نراها ونلحظها:

االهتمام ب�إظهار الأنوثة ومفاتن الجمال
اهلم ،فتتف ّنن كيف تظهر أنوثتها
غالبا ـ
ّ
فاملرأة ً
وبخاصة يف هذا العرص ـ حيكمها هذا ّ

ومجاهلا ومفاتنها ،وهذه ثقافة سائدة ،تعمل مؤسسات عاملية عىل نرشها ،و ُت َو ِّجه املرأة

توجه ذكوري ،ال
هبذا االجتاه ،ملا يف ذلك من مكاسب ما ّدية وشهوانية ،وهي تعبرّ عن ّ
يراعي كرامة املرأة وإنسانيتها ،فالرجل يريد من املرأة أن تتف ّنن يف إظهار مفاتنها له ،حتى
يأنس ويشبع رغبته وشهوته.

هتتم املرأة بأنوثتها ومجاهلا يف
وهنا ال َّ
بد من التأكيد عىل أنه ليس من السيئ أن ّ

املكان الصحيح ،بأن تظهر ذلك أمام زوجها.

وما ّ
نحذر منه هو مسألة املبالغة يف رصف اهتامم املرأة يف هذه األمور ،كام هو

تروج له رشكات الدعاية العاملية ،لدرجة أصبحت أنوثة املرأة سلعة
مشاهد اليوم ،وكام ّ

يف وسائل اإلعالم ،ومورد ًا للتجارة والربح ،فتجرى من أجل ذلك مسابقات الختيار
ملكة مجال العامل ،وتنتج األفالم وما فيها من مشاهد اإلثارة واإلغراء ،من أجل التسويق،

عىل حساب إنسانية املرأة.

ن�شر ثقافة الرذيلة
ومن جانب آخر ،إن انتشار هذه الثقافة الغرائزية ،وما تقوم به املرأة من دور يف

تعزيز هذه الثقافة يودي باملجتمع إىل مهاوي الرذيلة والفُ حش ،وهو بالدرجة األوىل يقع
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عىل املرأة ،فتكون هي الضحية .وهذا ما تؤكّ ده التقارير العاملية ،فاملجتمعات التي تنترش
فيها هذه اإلغراءات تكثر فيها جرائم االعتداء اجلنيس واالغتصاب ،وال تأمن فيه املرأة

من اخلروج يف بعض األحياء وحيدة ،وهذا بفعل تأثري ما تنرشه هذه الثقافة من هتييج
لغريزة اإلنسان وشهوانيته.

سببا لكثري
ومن جانب ثالث تكون املبالغة يف مسألة ّ
التزين وإظهار اجلامل واملفاتن ً

وبخاصة يف
من املشاكل واخلالفات العائلية ،وذلك بسبب ما تتطلبه من أموال باهظة،
ّ
العامة ،حيث تريد كل فتاة وزوجة أن تبدو أمام األخريات
مناسبات الزواج واحلفالت ّ

بأحىل زينة وأهبى ُح َّلة.

تتحدث عن طريقة توزيع مرصوفات الراتب
وهذا ما تؤكّ ده بعض التقارير التي
ّ

غالبا ـ حسب هذه التقارير ـ يف :إجيار الش ّقة ،وتسديد
الشهري للرجل الذي يرصفه ً
فواتري املنزل االستهالكية ،ومرصوف أبنائه ومنزله ومستلزمات السيارة ،بينام يستهلك

راتب املرأة يف فساتني املناسبات واملكياج وتصفيف الشعر والعطورات وغري ذلك من

االهتاممات النسائية الرصفة.

التوجه هو انتقاص
ولنا بعد ذلك أن نتساءل :هل تدرك املرأة أن هذه املبالغة يف هذا
ّ

من إنسانيتها ودورها ،وكأن قيمتها تتمثل يف هذا اجلانب يف اجلامل واملفاتن؟
ملاذا ترىض املرأة لنفسها هذا الوضع؟

لذات الطعام وفنون الطبخ

عندما نأخذ جولة عىل ما تقتنيه بعض النساء من كتب ،فإننا سنرى أن النصيب

األكرب هو لكتب الطبخ وصنوف الطعام .وهذا ما يؤكّ ده مسؤولو أقسام التسويق يف

بعض دور النرش ،حيث يالحظون إقبال النساء عىل زوايا وأركان كتب الطبخ أكثر بكثري

إقباهلن عىل كتب الرتبية والعناية بالطفل ومعاجلة مشاكل األبناء.
من
َّ

جاء يف تقرير نرشته جريدة احلياة بتاريخ 2007/7/19م يف ملحقها الرمضاين:
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أن كتب الطبخ تشكل  %10من إمجايل الكتب املتخصصة يف املكتبات يف الرياض ،وأن

دور النرش تصدر كل عام ما يقرب من  300كتاب طبخ ،يطبع من كل نوع ما ال يقل

عن  40ألف نسخة .وتقدر قيمة كتب الطبخ الرشقي املتوافرة يف مكتبات الرياض بنحو
 10ماليني ريال ،بينام تقدر قيمة بقية كتب الطبخ بمختلف ختصصاهتا بنحو  30مليون

ريال.

وأشار أحد أصحاب املكتبات إىل ارتفاع الطلب عىل كتب الطبخ الصادرة باللغة

االنجليزية ،الذي تبيع منه مكتبته فقط نحو  100كتاب يومي ًا يف شهر رمضان.

االهتمامات الزائفة والتناف�س على المظاهر

مما يؤسف له أن تكثر بني النساء ظاهرة املزايداتُ ،فيعجب الفتاة ـ ضمن
تسوقها وما رصفته فيه ،وعن مالبسها وقيمتها ،وربام عن
جمموعتهاـ أن تتحدث عن ُّ

جهازها الن ّقال وصفاته ،وغري ذلك من املظاهر اخلادعة ،وهذه احلالة املبالغ فيها تدل
عىل قرشية االهتاممات عند املرأة ،وما ذلك إال بسبب الثقافة السائدة والبيئة واألجواء

الغالبة.

اهتمامات �أهل بيت النب ّوةB

متر بنا ذكرى ميالد سيدتنا الزهراء ،Fعىل كل امرأة أن ّ
هتتم
تفكر بامذا كانت ّ
حينام ّ
عدة جوانب كانت
هتتم به ،وهنا نذكر ّ
فاطمة الزهراء ،Fماذا ينبغي للمرأة املسلمة أن ّ

متيز شخصية واهتاممات السيدة فاطمة الزهراء Fمن خالل استقرائنا لبعض مواقفها
ّ
وسريهتا:F

االهتمام بجانب الكمال الروحي

املرأة كالرجل ،عليها أن ّ
وعقليا ،فالتكامل يف هذا
روحيا
تفكر يف االرتقاء بنفسها
ًّ
ًّ
ال َو َ
﴿ي ْو َم َ
ال َين َف ُع َم ٌ
ال َب ُنونَ * إِ َّ
ال
اجلانب هو ما ينفع اإلنسان يوم القيامة ،يقول تعاىلَ :
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َم ْن َأ َتى ال ّل َه بِ َق ْل ٍ
ب َس ِل ٍ
يم﴾[سورة الشعراء ،اآليتان 88 :ـ .]89

لذلك فإنه عىل املرأة املسلمة الواعية أن حتاسب نفسها بني فرتة وأخرى :ماذا
قدمت ليوم ٍ
غد ،وهل اهتامماهتا تتوافق والروح اإلسالمية؟ وهل تتفق مع اهتاممات
ّ
مقدمتهم؟ وهل سيكون هلذه االهتاممات دور يف
قدواتنا ،التي تأيت سيدتنا الزهراء Fيف ّ

رفع مكانتها يف درجات اجل ّنة يوم القيامة؟

وهذا أمر كان رسول ال َّله Aيشري إليه فيام افتتحنا به احلديث ،حيث قال« :ما آلل

حممد والدنيا ،فإهنم خلقوا لآلخرة وخلقت الدنيا هلم».

ومن يحُ ب َ
آل حممد ويسري عىل طريقهم ينبغي أن يأخذ هبذا املنحى ،إننا نقرأ

حممدا وآل حممد وأخرجنا من كل سوء
أدخلت فيه
يف الدعاء« :وأدخلنا يف كل خري
ً
َ

حممدا وآل حممد»((( ،ولذلك علينا أن ندخل يف هذا اخلري ،فنرى اهتاممات
أخرجت منه ً
َ

الزهراء وما يف ذلك من الكامل الروحي ،روي يف البحار أن احلسن البرصي قال« :ما كان

تتورم قدماها»(((.
يف هذه األمة أعبد من فاطمة ،كانت تقوم ح ّتى ّ

وتقرهبا إىل ال َّله سبحانه كثرية
والروايات الواردة يف وصف عبادة الزهراءF
ّ
ومتضافرة ،يقول اإلمام احلسن Eيف رواية ثانية« :يف ليلة من الليايل رأيت أمي فاطمة

تدع
حتى الصباح وهي تصليّ وتدعو ،ولكني كنت أسمعها تدعو للناس وللمؤمنني ومل ُ
ِ
ِ
سمعتك تدعني للناس ومل ِ
لنفسك شي ًئا،
تدع
لنفسها شي ًئا ،سألتها يف الصباح :أماه،

بني ،أمل تسمع أن اجلار قبل الدار»(((.
قالتَّ :

االهتمام بجانب الكمال العقلي

هتتم بحديث
يف جانب الكامل العقيل والفكري نرى كيف أن الزهراء Fكانت ّ
((( محمد كاظم اليزدي .العروة الوثقى ،فصل في صالة العيدين ،الطبعة الثانية1428هـ( ،قم :منشورات
ميثم التمار) ،ص.487
((( بحار األنوار .ج 43ص.84
((( بحار األنوار .ج 43ص.84
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فتسجل ما كانت تسمعه
هتتم بآيات القرآن الكريم،
ّ
أبيها رسول ال َّله Aوكيف كانت ّ
سمي الحقًا بِـ (مصحف فاطمة) ،وهو كتاب يبلغ يف حجمه ثالثة
عنه ،Aثم مجعته فيام ّ
أمثال القرآن الكريم ،يقول عنه اإلمام الصادق« : Eمصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث

مرات ،وال َّله ما فيه من قرآنكم حرف واحد»(((.
ّ

أي هو ـ يف حمتواه ـ غري القرآن ،وإنام هو تفسري وتأويل آلياته ،وبجانبه أحاديث

وأخبار واستشفاف للمستقبل روهتا عن أبيها رسول ال َّله.A

االهتمام بجانب التربية ال�صالحة

خترج اإلمامان احلسنان Cسيدا شباب أهل اجلنة،
حتت يد فاطمة الزهراءَّ F

فخرا ورشفًا ،وعىل املرأة املسلمة أن تقتدي
وأختامها زينب وأم كلثوم ،Fوهذا يكفيها ً

هتتم برتبية أبنائها ورعايتهم وتوفري األجواء
بالسيدة الزهراء Fيف هذا االجتاه ،بحيث ّ
اإليامنية الصاحلة هلم يف البيت وخارجه.

الهم العام
الم�شاركة في ّ

هم الرسالة والدعوة منذ صغرها
فاطمة الزهراء Fكانت طوال حياهتا تعيش ّ

وهي ال زالت بنت سنيهات قليلة ،فكانت ترافق أباها رسول ال َّله Aوترى ما كان

يتعرض له من أذى قريش ،فتخفّف عن أبيها ما كان يواجهه من أذى ومصاعب ،حتى
ّ
«أم أبيها»((( ،وذلك للدور الذي كانت متارسه يف التخفيف عنهA
سماّ ها رسول ال َّلهّ A
بحناهنا عليه ومزيد العناية التي كانت توليها له.A

هذا باإلضافة إىل خروجها يف بعض غزواته Aومعاركه ،كام كان ذلك يف غزوة

أحد((( حيث جاءت بعد املعركة وضمدت جراحات أبيها.

((( الكافي .ج ،1ص .239
((( ابن أبي الفتح اإلربلي .كشف الغمة ،ج 2ص.90
((( بحار األنوار .ج 20ص ،95صحيح مسلم .باب غزوة أحد ،حديث.1790
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وبعد وفاة رسول ال َّله Aوقفت إىل جانب أمري املؤمنني Eتدافع عن حقه يف

اخلالفة واإلمامة ،فخطبت خطبتها العظيمة يف مسجد الرسول.A

وباإلضافة إىل مشاركتها يف مهوم الدعوة والرسالة مل تغفل Fعن االهتامم بالشأن

االجتامعي ،فكانت تعطف عىل الفقراء واملحتاجني ،فنزل فيها ويف األرسة النبوية
ِ
ِ
ِ ِ ِ
﴿و ُي ْط ِع ُمونَ َّ
ريا * إِ َّنماَ ُن ْط ِع ُم ُك ْم
الشـريفة قوله تعاىلَ :
الط َع َام َعلىَ ُح ِّبه م ْسكي ًنا َو َيتيماً َو َأس ً
ال ُن ِر ُيد ِم ْن ُك ْم َج َز ًاء َو َ
لِ َو ْج ِه ال َّل ِه َ
ورا﴾[سورة اإلنسان :اآليتان 8 :ـ .]9
ال ُش ُك ً
نسأل ال َّله أن يثبتنا عىل واليتهم والسري عىل طريقهم ،ونسأله سبحانه أن يرزقنا

شفاعتهم وأن حيرشنا يف زمرهتم.

واحلمد ل َّله رب العاملني.

إحياء التضامن اإلسالمي
خطبة الجمعة بتاريخ  6رجب 1428هـ

مع تصاعد أمواج الفتن الداخلية يف األمة ،واتساع حاالت النزاع واالحرتاب يف

أكثر من بلد ووطن إسالمي ،قد يبدو طرح موضوع التضامن اإلسالمي وكأنه رضب

من اخليال ،أو نسج يف عامل األوهام والتمنيات .لكن العودة إىل سرية الرسول،A
واستحضار شخصيته العظيمة ،ينعش األمل بالوحدة يف نفوس املخلصني الواعني من
أبناء األمة ،ويرفع معنوياهتم ،ويرفدهم باألفكار اهلادية ،ويفتح أمامهم آفاق الربامج

واملشاريع القادرة عىل إنقاذ واقع األمة ،واالرتقاء بحاهلا إىل مستوى أفضل.

ذلك أن السرية النبوية الرشيفة ،حتفل بأعظم إنجاز وحدوي حتقق يف تاريخ البرشية،

حيث جيمع املؤرخون أن جمتمع اجلزيرة العربية قبل اإلسالم ،كان ممزق ًا ال جيمعه كيان،
وال يلم شمله نظام ،كانوا قبائل متناثرة ،يف أجواء عالقات مضطربة ،غالب ًا ما تفيض إىل

العداء واالحرتاب ،ومن يقرأ أيام العرب ،وهو ما يطلق عىل معاركها وحروهبا ،تدهشه

تلك املعارك الضارية ،التي كانت تنشب ألتفه األسباب.

إن قراءتنا للسرية النبوية واستحضارنا لعظمة هذا اإلنجاز الوحدوي ،جيب

أن يمنحنا األمل ،وأن حي ِّفزنا لتجديد املحاوالت ،وابتكار اخلطط واملشاريع ،للقيام
بخطوات عملية عىل طريق وحدة األمة ،واستعادة تضامنها اإلسالمي.

صحيح أن واقع األمة اليوم ،وأوضاع العامل املعارص ،أشد تعقيد ًا ،وأبلغ صعوبة،

من أوضاع اجلزيرة العربية يوم انطلقت الدعوة اإلسالمية ،وستكون املقارنة سطحية
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ساذجة لو مل تؤخذ هذه املفارقات بعني االعتبار ،لكن هناك أيض ًا مفارقات إجيابية ،يمكن
توظيفها لصالح مرشوع الوحدة والتضامن.

فليس مطلوب ًا أن نبدأ من الصفر ،بل أن ننطلق من جتربة رائدة يف تاريخ تأسيس

هتب عىل مجاهري األمة املسلمة ،التي متتلك الكثري من مقومات
األمة ،ومن صحوة إيامنية ُّ
القدرة والقوة ،كام يمكن االستفادة من التجارب املعارصة لسائر األمم والشعوب،

وأبرزها جتربة االحتاد األورويب.

من وحي ال�سيرة النبوية

لقد أوجد اإلسالم انقالب ًا يف مفاهيم وأنامط العالقات التي كانت سائدة يف

املجتمعات اجلاهلية ،فبعد أن كان االنتامء للقبيلة هو العنوان واملحور ،وبعد أن كان هدف

شن الغارات عىل
القبيلة احلصول عىل املزيد من املراعي واملكاسب املادية ،مما يدفعها إىل ّ
سائر القبائل ،وبعد أن كان التفاخر باألنساب واألحساب ،وأجماد املعارك واملغازي ،هو
اللغة السائدة ..جاء اإلسالم ليجمع تلك القبائل املختلفة املتنافسة عىل مشـروع إنساين

حضاري ،يستهدف بناء جمتمع متامسك ،حيمل رسالة احلرية والعدل والكرامة ،ويبشرّ

هبا عىل مستوى العامل أمجع.

لقد كان أبرز مظاهر ذلك التغيري عىل مستوى العالقات أربعة أمور:

األول :حمورية الوالء واالنتامء لإلسالم ،حيث أصبح اإلسالم هو عنوان املجتمع
ِ
﴿م َّل َة َأبِ ُ ِ ِ
وسمته ،كام قال تعاىلِ :
ني﴾[سورة احلج ،اآلية،]78 :
يم ُه َو َسماَّ كُ ُم المْ ُ ْسل ِم َ
يك ْم إ ْب َراه َ
وظف إجيابي ًاِّ ،
وتراجع عنوان القبيلة وإن مل ُي ْل َغ ،لكنه ّ
وعطل مفعوله السلبي.

الثاين :إقرار التكافؤ واملساواة ،وإلغاء كافة أشكال التمييز بينهم ،فاملسلم أخو

وند له ،من أي قبيلة انحدر ،واىل أي عرق انتمى ،ومهام كان لونه وشكله ،وبالغ ًا
املسلم ٌّ
ِ
ما بلغ يف قوته وثروته ،أو ضعفه وفقره .يقول ال ّله تعاىل﴿ :إِ َّنماَ المْ ُ ْؤم ُنونَ إِ ْخ َو ٌة﴾[سورة
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احلجرات ،اآلية ]10:ويقول« :Aاملسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ،ويسعى بذمتهم أدناهم،

هم يد عىل من سواهم»(((.

قال السكوين :قلت أليب عبدال ّله :Eما معنى قول النبي Aيسعى بذمتهم

أدناهم؟ «قال :لو أن جيش ًا من املسلمني حارصوا قوم ًا من املرشكني ،فأرشف رجل
فقال :أعطوين األمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره ،فأعطاه أدناهم األمان ،وجب عىل
أفضلهم الوفاء به»(((.

الثالث :احلصانة واحلرمة املتبادلة ،فقد و َّلت عهود املعارك واحلروب القبلية،

وأخذ الثارات واألوتار ،والغارات للنهب والسلب ،حيث فرض اإلسالم حرمة الدماء

واألموال واألعراض ،قال رسول ال ّله« :Aكل املسلم عىل املسلم حرام عرضه وماله

ودمه»(((.

وعنه« :Aاملسلم أخو املسلم ،ال يظلمه وال يسلمه»(((.

إهنا تقرير للحصانة املادية واملعنوية التي يتحقق مفعوهلا وترتتب آثارها بمجرد

إعالن االنتامء للمجتمع املسلم ،عرب إعالن شهادة التوحيد ،كام ورد يف صحيح مسلم

عنه« :Aمن قال ال إله إال ال ّله ،وكفر بام يعبد من دون ال ّلهُ ،ح ّرم ماله ودمه ،وحسابه

عىل ال ّله»(((.

الرابع :النرصة والتضامن ،حيث أرسى اإلسالم مفهوم األخوة اإلسالمية،

ليصبحوا عىل اختالف قبائلهم وأعراقهم قبيلة واحدة ،بل جسد واحد ،يشعر كل فرد

منهم بآالم سائر األفراد ،ويسعى خلدمة مصاحلهم ،ويدفع كل رضر عنهم ،كام يقول:A
((( وسائل الشيعة .ج 29ص 75حديث .35185

((( وسائل الشيعة .ج 15ص ،66حديث .19997
((( كنز العامل .حديث .747

((( صحيح البخاري .كتاب املظامل ،باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه ،ص ،112حديث .2442
((( صحيح مسلم .حديث .37
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«مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم ،مثل اجلسد ،إذا اشتكى منه عضو ،تداعى

له سائر اجلسد بالسهر وا ُ
حل ّمى»(((.

ِِ
اس َتنْصرَ ُ وكُ ْم
وقد أوجب ال ّله عىل املسلمني التنارص فيام بينهم ،يقول تعاىل{:وإن ْ
فيِ ِّ ِ
ـر إِلاَّ َعلىَ َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه ْم ِمي َث ٌ
اق﴾[سورة األنفال ،اآلية.]72:
الدين ف ََع َل ْي ُك ُم ال َّن ْص ُ

من تجارب الع�صر

بث روح اليأس واإلحباط يف أوساط أبناء األمة ،جتاه إمكانية
تريد بعض اجلهات َّ

الوحدة وحتقيق التضامن اإلسالمي ،ويساعدها عىل ذلك ما تعيشه ساحات األمة من
وتعده
نزاعات ورصاعات دامية مؤملة ،لكن النظرة الواعية ترفض اخلضوع ملنطق اليأسُّ ،

جزء ًا من أسلحة األعداء للنيل من إرادة األمة ،وحتطيم معنوياهتا ،وأمامنا جتارب رائدة

مرت بواقع أليم من احلروب والرصاعات الداخلية ،ال يقل عام تعانيه
لشعوب أخرىَّ ،

أشد وأسوأ يف بعض جوانبه ونواحيه ،لكنها استطاعت
األمة اإلسالمية اليوم ،بل هو ّ
املر ،وانتقلت إىل مستوى متقدم من الوحدة والتضامن.
جتاوز ذلك الواقع ّ

وأبرز مثل وأقرب جتربة ،هي جتربة الشعوب األوروبية ،التي خاضت حربني

عامليتني فيام بينها ،خالل نصف قرن من الزمن ،أصابتها بأفظع املآيس وأفدح اخلسائر.
فاحلرب العاملية األوىل (1914ـ 1918م) هلك فيها نحو عرشة ماليني جندي ،وجرح

ما يقرب من  21مليون شخص ،وال أحد يعرف كم عدد املدنيني الذين ماتوا من املرض
واجلوع واألسباب األخرى املتعلقة باحلرب .ويعتقد بعض املؤرخني :أن عدد املدنيني

الذين ماتوا كان يساوي عدد من مات من اجلنود ،يعنى عرشة ماليني ،أما اخلسائر
االقتصادية فتقدر بِـ  337بليون دوالر أمريكي ،عدا اآلثار السياسية واالجتامعية.

أما احلرب العاملية الثانية فيزيد عدد ضحاياها من اجلنود عىل  30مليون ًا وقد يصل

((( صحيح مسلم .حديث .2586
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العدد من الضحايا املدنيني إىل ضعف ذلك(((.

وتدرج،
لكن األوروبيني جتاوزوا كل ذلك الواقع األليم ،وصنعوا وحدهتم بواقعية ُّ

انطالق ًا من إدراكهم ملصاحلهم ،ومل متنعهم من وحدهتم اختالفاهتم الدينية والقومية

بناء عىل اتفاقية باسم معاهدة (ماسرتخت)
والسياسية .فاالحتاد األورويب الذي تأسس ً

املوقعة عام 1992م ،يضم اآلن  27دولة.

وله سوق موحد ،وعملة موحدة هي اليورو ،تبنت استخدامها إىل اآلن  13دولة

وينسق
من الدول األعضاء ،وله سياسة زراعية مشرتكة ،وسياسة صيد بحري موحدةِّ ،

سياسته اخلارجية يف إطار موحد.

ومل حتدث هذه التجربة (االحتاد األورويب) من فراغ ،وال بشكل مفاجئ ،بل

سبقتها حماوالت متكررة يف تاريخ القارة األوربية ،لتوحيد اسم أوروبا ،فمنذ اهنيار
اإلمرباطورية الرومانية ،مرور ًا بإمرباطورية شارملان الفرنكية ،ثم اإلمرباطورية الرومانية
املقدسة ،اللتني وحدتا مساحة شاسعة ملئات السنني ،قبل ظهور الدولة القومية احلديثة.

تتعد الطابع الشكيل واملرحيل ،منها
وفيام بعد حدثت حماوالت لتوحيد أوروبا لكنها مل َّ

حماولة نابليون يف القرن التاسع عشـر ،واألخرى يف أربعينيات القرن العرشين عىل يد
هتلر ،ومها جتربتان مل تتمكنا من االستمرار إال لفرتات قصرية وانتقالية ،واستخدمت

اإلخضاع العسكري ،فكان مصريها الفشل.

قدم املفكر فيكتور هيوجو واحدة من أول أفكار التوحيد
ويف عام 1851م َّ

السلمي األوريب ،من خالل التعاون واملساواة يف العضوية ،دون أن حتظى بفرصة جادة

يف التطبيق.

وبعد كوارث احلرب العاملية األوىل ،واحلرب العاملية الثانية ،ازدادت بشدة

رضورات تأسيس ما عرف فيام بعد باسم االحتاد األورويب ،مدفوع ًا بالرغبة يف إعادة بناء
((( املوسوعة العربية العاملية .ج ،9ص  209و .242

168

إحياء التضامن اإلسالمي

أوروبا ،ومن أجل القضاء عىل احتامل وقوع حرب شاملة أخرى.

وبدأت أول لبنة لالحتاد األورويب بتشكيل مجعية الفحم والفوالذ األوروبية عام

1951م ،عىل يد كل من أملانيا (الغربية آنذاك) وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ،

كام تشكلت أول وحدة مجركية عام 1958م.

وتوالت التطورات التدرجيية ،حتى تبلور االحتاد األورويب بشكله القائم ،الذي

يواصل مسرية تطوره الوحدوي ،حيث يعتمد اآلن عىل ثالث مؤسسات ،هي جملس
االحتاد األورويب ،واملفوضية األوروبية ،والربملان األورويب(((.

ويف االحتاد األوريب تنوع قومي ولغوي وثقايف حيث يبلغ عدد اللغات الرسمية

فيه  23لغة.

كام تتعدد املذاهب املسيحية يف أوربا ،فهناك الكاثوليك وهم معظم املسيحيني،

وهناك األورثوذكس والربوتستانت.

إن قيام االحتاد األوريب يشكل جتربة ملهمة للمسلمني ،تدل عىل إمكانية حتقق

صيغة مناسبة للتضامن اإلسالمي يف هذا العرص ،وإن ذلك ليس أم ً
ال خادع ًا وال أمنية

ترسح يف اخليال.

خاصة مع ما خيتزنه الوجدان اإلسالمي يف نفوس أبناء األمة من تطلع للوحدة،

ومع ما حتمله مفاهيم اإلسالم من قيم وتعاليم دافعة نحو التضامن والتامسك.

على طريق الت�ضامن الإ�سالمي

ال شك أن ما حيدث اآلن من مآيس النزاع واالحرتاب يف أكثر من ساحة إسالمية،

يفجر األمل والغضب يف نفوس أبناء األمة ،حيث تسيل دماء املسلمني عىل أيدي املسلمني،
ّ

وحيلّ بديارهم اخلراب والدمار من خالل معاركهم الداخلية ،فض ً
ال عن توقف مسرية
((( ويكيبيديا .املوسوعة احلرة .املوقع عىل االنرتنت .www.ar.wikipedia.org
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التنمية ،وضياع الثروات والقدرات ،ومتنح هذه الصـراعات الدامية للقوى األجنبية

أفضل فرص التدخل واهليمنة وبسط النفوذ ،كام حصل يف العراق وأفغانستان والصومال

والسودان ولبنان...

ترتد سلب ًا عىل واقع األمة ،حني تصيب
لكن تصاعد مشاعر األمل والغضب قد ُّ

النفوس باإلحباط واليأس ،وقد تدفع باجتاهات تدمريية انتقامية ترض بالذات ،أكثر مما

تضـر باألعداء ،وتضاعف املآيس بدل معاجلتها ،كام نرى ذلك يف املامرسات الطائشة
شوه صورة اإلسالم يف العامل ،وأساء لألمة
لإلرهاب والعنف الداخيل واخلارجي ،الذي ّ

إساءة بالغة.

إن واجب العلامء واملفكرين وقيادات األمة ،أن ُتوجه هذه املشاعر باالجتاه

الصحيح ،لتكون هذه األحداث املؤملة صدمة توقظ األمة ،وتدفعها نحو استعادة
تضامنها اإلسالمي ،كام دفعت احلربان العامليتان أوروبا نحو طريق الوحدة واالحتاد.

وأشري هنا إىل بعض اخلطوات التي أراها رضورية للسري يف طريق التضامن

اإلسالمي:

�أو ًال :تبلور الإرادة ال�سيا�سية للوحدة
بأزمة األمور يف
حيث متسك القيادات السياسية ضمن احلكومات واألحزاب ّ

بالد املسلمني ،وبإمكاهنا أن تنجز مهمة الوحدة والتضامن يف واقع األمة ،كام صنعت
ذلك القوى السياسية يف أوروبا ،رشط امتالكها لوعي حضاري ،وتوفرها عىل استقاللية

القرار.

هم
إن كثري ًا من القيادات السياسية يف عاملنا العريب واإلسالمي ،ال حتمل أكثر من ّ
بقائها يف سدة احلكم وموقع النفوذ ،لذا ال جتد نفسها معنية بمشاريع التغيري والتطوير

احلضاري.

كام أن ضيق أفقها السيايس ،حيرشها يف زوايا االهتاممات الذاتية ،والقضايا اجلانبية،
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فتكون أرسع إىل التصادم مع بعضها.

من ناحية أخرى ،ختضع بعض هذه القيادات لتأثريات القوى اخلارجية األجنبية،

التي ال تريد هلذه األمة أن تتوحد ،وأن تتضامن شعوهبا.

إن هذا الكالم ال يأيت يف سياق عقلية املؤامرة ،وإلقاء مسؤولية أوضاعنا عىل

اخلارج ،بل يمثل حقيقة واضحة ،تتكرر مصاديقها وشواهدها كل يوم.
فهل تخُ في إرسائيل وأمريكا تشجيعها حلالة االنقسام الفلسطيني؟ وهل تتسترَّ

أي توافق لبناين؟ وهل حيتاج األمر إىل أدلة
أمريكا وحلفاؤها عىل حماوالت إفشال ِّ
إلثبات دور االحتالل األمريكي يف اقتتال العراقيني؟
لقد آن أن يدرك السياسيون يف العامل العريب واإلسالمي أهنم يف مأزق خطري،

وأن حساهبم أمام التاريخ وشعوهبم صعب عسري ،فال بد من املبادرة إلصالح املسار،

وتب ِّني مهوم األمة ،واالنطالق من مصاحلها ،بعيد ًا عن تأثريات القوى األجنبية ،وجتاوز
احلساسيات واخلالفات اجلانبية« ،فإن ال ّله سبحانه وتعاىل مل يعط أحد ًا بفرقة خري ًا ممن

مضـى وال ممن بقي»((( كام يقول اإلمام عيل  ،Eوكام تؤكد حقائق التاريخ.

ثاني ًا :حماية الوحدة الوطنية

لعل أخطر ما تواجهه األمة اآلن هو استهداف وحدة أوطاهنا ،بإشعال الفتن داخل

املجتمعات لتمزيق األوطان والشعوب ،وما كان هلذه الفتن أن تنجح وأن يتقد أوراها،
لو مل تكن هلا بذور ،ولو مل تتوفر األرضية اخلصبة لنموها.

إن من أهم منافذ الفتن وعوامل النزاع الداخيل غياب العدل واملساواة ،واعتامد

سياسات التمييز بني املواطنني ،عىل أساس تنوعهم القومي والديني ،وهناك منفذ آخر
شديد اخلطورة هو التعبئة الطائفية ،حيث تعالت أصوات االجتاهات التعصبية املذهبية،

لشن محالت التحريض عىل الكراهية بني أتباع
التي استغلت تنوع مذاهب أبناء األمةّ ،
((( هنج البالغة .خطبة .176
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املذاهب ،والدفع هبم نحو النزاع واالحرتاب.

رغم أن هذا التنوع املذهبي ليس جديد ًا وال طارئ ًا ،بل هو أمر قائم عريق يف تاريخ

األمة ،إال أن هناك جهات خارجية وداخلية تريد اللعب عىل هذا الوتر ،وإثارة رصاع

مذهبي يمنع تالحم قوى األمة ،وتوجهها ملقاومة العدو الصهيوين ،واهليمنة األجنبية.

ويتحمل علامء األمة القسط األكرب من املسؤولية ،ملواجهة أخطار هذه الفتنة

الدامهة ،إذ إن عليهم القيام بواجب التذكري بمبدأ الوحدة ،والدعوة إىل االعتصام بحبل

التفرق والنزاع ،وأن يبرشوا بثقافة التسامح ،واحرتام تعددية املذاهب،
ال ّله ،وعدم
ُّ
ورشعية االجتهاد وحرية الرأي.
إن مكر األعداء عظيم ،لذلك يسعون إىل استدراج بعضنا بإثارة الغرية عىل

املذهب ،والنصـرة للطائفة ،لإليقاع بنا يف فخ الفتنة والنزاع ،بام يمحق أصل اإلسالم،

ويكرس شوكة األمة.

ثالث ًا :تفعيل منظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي
مهمة للتحديات التي تواجه
ُي َع ُّد قرار إنشاء منظمة املؤمتر اإلسالمي ،استجابة َّ

األمة ،ولتطلعات الشعوب اإلسالمية ،لكنه رغم مرور أربعة عقود عىل تأسيس هذه

املنظمة ،حيث عقد أول مؤمتر قمة إسالمي سنة 1389ﻫ ـ 1969م ،ال زالت تعاين من

اجلدية والعزيمة ،وبطء يف املسرية واحلركة.
ضعف يف
ّ

لقد انضمت إليها كل الدول اإلسالمية ،وتكونت فيها املؤسسات واألجهزة

التي ُتعنى بمختلف اجلوانب السياسية واالقتصادية والدينية والثقافية ،لكنها ال تزال
تشكو من ضعف اإلمكانات املادية ،لعدم التزام عدد من الدول األعضاء بدفع مسامهاهتا
املعتمدة مليزانية املنظمة .كام يغلب عىل اجتامعاهتا طابع املجامالت الشكلية ،وإصدار

البيانات العامة ،بعيد ًا عن اختاذ القرارات اجلادة ،وطرح املعاجلات اجلريئة للمشاكل

احلقيقية التي تعاين منها ساحة األمة.
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إحياء التضامن اإلسالمي
إنه جيب تفعيل دور هذه املنظمة ،لتكون املؤسسة اجلامعة لشمل األمة ،ولتبدأ

من خالل أجهزهتا خطوات التعاون والتكامل بني الدول اإلسالمية ،وصو ً
ال إىل حتقيق

التضامن اإلسالمي.

رابع ًا :ثقافة الوحدة الإ�سالمية
يف غمرة االندفاع الديني الذي يسود أجواء األمة ،تعالت أصوات طائفية بغيضة،

تريد االنحراف بحامس أبناء األمة ،ليتجه صوب اخلالفات الداخلية ،بدل استهداف

األعداء الطامعني.

وكانت ساحة العراق التي تئن حتت وطأة االحتالل األمريكي ،هي خمترب اإلنتاج،

ومنطقة التصدير هلذه البضاعة الكرهية ،حيث يشتعل أوار فتنة طائفية هوجاء ،وقودها
املواطنون العراقيون األبرياء ،من خمتلف الطوائف ،ويراد هلذه الفتنة أن تنترش إلحراق

خمتلف ساحات املنطقة ،تطبيق ًا ملبدأ نرش الفوىض اخلالقة الذي تب َّنته اإلدارة األمريكية.

بالطبع ،ال يمكننا إنكار وجود بذور للطائفية يف تراثنا وثقافتنا ،وأنامط عالقاتنا،

وإنام تقوم االجتاهات التعصبية برعاية تلك البذور ،فيجد األعداء من خالل ذلك
فرصتهم املناسبة لتمزيق صفوف األمة ،من هنا تربز أمهية مراجعة هذا الرتاث ،وتنقية
الثقافة املتداولة بني املسلمني ،من آثار وشوائب عصور التخلف ،والرصاعات الطائفية.
إن اجلهاد األكرب لفقهاء األمة وعلامء املسلمني ،يتمثل اليوم يف التأكيد عىل مبدأ

أي قول أو فعل يضـر بوحدة األمة ،وكذلك التأكيد عىل أصول
الوحدة ،وحتريم وجتريم ِّ

اإلسالم ،التي متثل اجلامع املشرتك بني املسلمني بمختلف مذاهبهم ،والتقليل من شأن

طبيعيا الختالف اآلراء
االختالفات الفرعية يف املعتقدات واألحكام ،باعتبارها نتاج ًا
ًّ

واالجتهادات.

خام�س ًا :الق�ضايا الم�صيرية
وأبرز قضية مصريية متثل عنوان التحدي لألمة يف هذا العرص ،هي القضية
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الفلسطينية ،واالحتالل الصهيوين للقدس الرشيف ،وسائر األرايض املحتلة.

إهنا قضية عادلة مقدسة ،ال خيتلف عليها اثنان من أبناء األمة ،فيجب أن تكون

حمور ًا لوحدة األمة وتضامنها ،ومنطلق ًا لنهضتها وانبعاثها ،فهي أعمق من احتالل أرض
وقهر شعب ،إهنا مواجهة ملرشوع صهيوين ،يستهدف إخضاع إرادة األمة ،واهليمنة عىل

الثرية ،ليكون القرار اإلرسائييل هو النافذ فيها.
هذه املنطقة اإلسرتاتيجية ّ

وحني تتضافر قوى هذه األمة ،وتتوحد جهودها يف مقاومة العدوان واألطامع

الصهيونية ،فإن ذلك سيكشف لألمة قوهتا ،وعظيم قدرهتا ،وسيكسبها احرتام العامل

وتقديره ،وسيعرف الصهاينة حجمهم احلقيقي بعيد ًا عام حييطون به أنفسهم من تضخيم
وهتويل.

وما صمود الفئة املقاومة يف لبنان يف حرب متوز 2006م ،وإيقاعهم اهلزائم النكراء

يدعون ،ثم صمود املقاومة اإلسالمية وشعبها املجاهد يف
يف اجليش الذي ال يقهر ،كام َّ

غزة ،جتاه العدوان الصهيوين الغاشم يف ديسمرب 2008م ،إال أنموذج ملا ختتزنه هذه األمة
العظيمة من إرادة الصمود ،وقوة املقاومة ،وروح التضحية والفداء.
واحلمد هلل رب العاملني.

التنمية اإلنسانية يف عهد اإلمام عليE
خطبة الجمعة بتاريخ  13رجب 1428هـ

حني نقرأ سرية أمري املؤمنني عيل Eأثناء توليه للخالفة واحلكم ،ونتأمل رسائله

للوالة واملوظفني ،وخطابه جلمهور الناس ،نجد أنه كان مهموم ًا بتطوير حياة أبناء األمة،
وتنميتها يف خمتلف املجاالت ،وحسب مصطلح اليوم كان مهت ًام بالتنمية البرشية ،ومل

يكن جمرد زعيم ديني يعنيه نرش العقيدة وتطبيق الرشيعة فحسب ،وال جمرد حاكم سيايس

هيمه توطيد سلطته وحكمه ،بل كان صاحب مرشوع حضاري يستهدف إسعاد اإلنسان
وتفجري طاقاته وكفاءاته ،ليتمتع بحياة كريمة ،ويتجه إىل الفاعلية واإلنتاج ،وذلك هو

املقصد األساس للعقيدة والرشيعة.

ففي جمال التنمية السياسية ،يشجع اإلمام عيل Eالناس عىل اجلهر بآرائهم

السياسية ،وأن ال يرتددوا يف االعرتاض عىل اخلطأ أمام احلاكم ،وأن ال يتعاملوا مع احلاكم
بمنطق التملق والتزلف .يقول« : Eفَال ُت َك ِّل ُمونيِ بِماَ ُت َك َّل ُم بِ ِه الجْ َ َبابِ َر ُة ،وال َت َت َحف َُّظوا ِم ِّني
بِماَ يتحف َُّظ بِ ِه ِعند َأه ِل ا ْلب ِ
اد َر ِة ـ أي عند أهل الغضب ـ وال تخُ َ الِ ُطونيِ بِالمْ ُ َصان ََع ِة ـ أي
َْ ْ
َُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
استِ ْثقَا ً
ال فيِ َح ٍّق ِق َ
اس َت ْثق ََل
يل ليِ وال ا ْلتماَ َ
س إ ْع َظا ٍم ل َن ْفسيِ فَإ َّن ُه َمن ْ
باملجاملة ـ وال َت ُظ ُّنوا بيِ ْ
الحْ َ َّق َأ ْن ُيق َ
ض َع َل ْي ِه كَ انَ ا ْل َع َم ُل بهِ ِماَ َأ ْثق ََل َع َل ْي ِه فَال َت ُكفُّ وا َع ْن َمقَا َل ٍة
َال َل ُه َأ ِو ا ْل َع ْد َل َأ ْن ُي ْع َر َ
ِ
ور ٍة بِ َع ْد ٍل فَإِنيِّ َل ْس ُت فيِ َن ْفسيِ بِ َف ْو ِق َأ ْن ُأ ْخ ِط َئ وال َآم ُن َذلِ َك ِم ْن ِف ْعليِ »(((.
ب َح ٍّق َأ ْو َم ُش َ
وقد أعلن اإلمام أمام الناس ضامنه حلقوق املعارضة ،وعدم مضايقتهم اجتامعي ًا،

((( نهج البالغة خطبة رقم .207
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والضغط عليهم اقتصادي ًا ،وال استخدام العنف ضدهم ،ما دامت معارضتهم سلمية مل
يشهروا فيها السالح.

جاء يف دعائم اإلسالم أنه Eخطب بالكوفة فقام رجل من اخلوارج فقال :ال

حكم إال هلل ،فسكت عيل ،ثم قام آخر وآخر ،فلام أكثروا عليه قال« : Eكلمة حق يراد

هبا باطل ،لكم عندنا ثالث خصال :ال نمنعكم من مساجد اهلل أن تصلوا فيها ،وال
نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ،وال نبدؤكم بحرب حتى تبدؤونا به»(((.

ويف جمال التنمية االقتصادية ،وتوفري حاجات املواطنني ،نجد نص ًا منقو ً
ال يف أكثر

عليا Eخاطب أهل الكوفة قائ ً
ال« :ما أصبح يف الكوفة أحد إال
من مصدر تارخيي ،أن ًّ

ناع ًام ـ أي مرفَّه ًا ـ ،وإن أدناهم منزلة ليأكل من الرب ،وجيلس يف الظل ـ له مسكن ـ،

ويرشب من ماء الفرات»((( ،.والكوفة يف ذلك الوقت ،كانت مرص ًا عظي ًام ،ذات كثافة
سكانية ،وتنوع يف األعراق ،يقطنه أناس من خمتلف األمصار ،ومن خمتلف البقاع ،فيها

عرب من خمتلف قبائلهم ،وفيها موايل أي عجم ،وفيها عسكريون ،وفيها مدنيون ،وفيها

أنواع من الناس بتوجهاهتم الفكرية املختلفة ،فيها من كان حيب اإلمام ،Eوفيها من

كان يناوئه.

قال السيد حسني الرباقي (ت 1322هـ) يف كتابه تاريخ الكوفة :كانت الكوفة

وجباناهتا إىل الفرات األصيل وقرى العذار فهي تبلغ ستة عرش
واسعة كبرية تتصل قراها ّ

ميال وثلثي امليل ،قال ياقوت يف املعجم :ذكر أن فيها من الدور مخسني ألف دار للعرب
من ربيعة ومرض ،وأربعة وعرشين ألف دار لسائر العرب ،وستة آالف دار لليمن(((.

أحد إال ناع ًام) ،أي يعيش النعمة،
مع هذا التنوع يقول( :Eما أصبح بالكوفة ٌ

((( دعائم اإلسالم.ج ،1ص.363
((( بحار األنوار .ج ،40ص .327
((( حسين البراقي .تاريخ الكوفة ،الطبعة الثانية1960م( ،النجف األشرف :المطبعة الحيدرية)،
ص.134
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يتمتع بالنعم ،أو من النعومة بمعنى :الرخاء ،وهذا يعني أن كل ساكني الكوفة ،سواء من

(إن أدناهم
أحد إال وهو يتمتع بالنعم ،ثم يقولّ : E
أهلها أو اآلتني إليها ،مل يعد فيهم ٌ

الرب) وهذا يعني أنه ال يوجد جائع
مرتبة) احلد األدنى يف حياة أهل الكوفة (ليأكل من ّ

يف الكوفة ،أقل الناس رتبة يف وضعه االجتامعي واالقتصادي يتوفر له الطعام الكايف،

(وجيلس يف الظل) يمتلك مسكنا يأوي إليه.

فالطعام والسكن متوفر لكل أحد ،وكذا املاء (ويرشب من ماء الفرات).

شيخ مكفوف كبري
مر ٌ
وهلذا النص تأكيدات جاءت يف نصوص أخرى منها أنه َّ

يسأل ،فقال أمري املؤمنني Eما هذا؟

فقالوا :يا أمري املؤمنني ،نرصاين!.

فقال أمري املؤمنني :Eاستعملتموه ،حتى إذا كرب وعجز منعتموه؟! أنفقوا عليه

من بيت املال(((.

ال يوجد فرق عند أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،Eبني أن يكون هذا اإلنسان

مسل ًام أو نرصاني ًا ،جيب أن تتوفر لكل أحد سبل احلياة الكريمة ،وحاجاته األساس.

وروي أنه :دخل الناس عىل أمري املؤمنني Eقبل أن يستشهد بيوم ،فشهدوا مجيع ًا

أ ّنه قد وفّر هلم فيئهمَ ،
وظ َلف عن دنياهم ،ومل يرتش يف إجراء أحكامهم ،ومل يتناول من
بيت مال املسلمني ما يساوي عقا ً
البلغة ،وشهدوا مجيع ًا
ال ،ومل يأكل من مال نفسه إال قدر ُ

أن أبعد الناس منهم بمنزلة أقرهبم منه(((.

مها الحتامل وجود حالة فقر يف املناطق البعيدة
وكان اإلمام عيل Eحيمل قلق ًا و ًّ
ِ
يق إِلىَ ُم َصفَّى َه َذا ا ْل َعس ِل ،و ُلب ِ
اله َت َد ْي ُت َّ
اب
الط ِر َ
مقر خالفته ،يقول« Eو َل ْو ش ْئ ُت ْ
َ
َ
عن ّ
((( محمد بن الحسن الطوسي .تهذيب األحكام،ج  ،6الطبعة الثانية( ،النجف األشرف :دار الكتب
اإلسالمية) ،ص ،292حديث .811
((( الشيخ المفيد .كتاب االختصاص ،الطبعة السابعة1425هـ( ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي)،
ص.160
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ِ ِ
ِ
ِ
ويقُ و َدنيِ َجشَ ِعي إِلىَ تخَ َ ِ
َه َذا ا ْلق َْم ِح ،ون ََسائ ِج َه َذا ا ْلق َِّز ،و َلك ْن َه ْي َه َ
ات َأ ْن َي ْغل َبني َه َو َ
ايَ ،
يرُّ
ْ ِ ِ
ِ ِ ِ
از َأو ا ْليماَ َم ِة َم ْن ال َط َم َع َل ُه فيِ ا ْلقُ ر ِ
ص ،وال َع ْه َد َل ُه بِالشِّ َب ِع»(((.
األطع َمة و َل َع َّل بالحْ َج ْ َ
ْ

اتجاهات التنمية

ويمكننا أن نلحظ أن توجهات اإلمام يف حتقيق التنمية اإلنسانية يف أبعادها

املختلفة ،كانت تعتمد ثالثة مناهج:

األول :استنهاض اإلنسان ليامرس دوره الفاعل يف احلياة ،وليفجر طاقاته الكامنة،

وليتسلح بالطموح وعلو اهلمة ..وفيام نقل من كالم عيل Eيف هنج البالغة وغريه من
املصادر ثروة هائلة عظيمة عىل هذا الصعيد.

الثاين :دعوة الناس للتعاون فيام بينهم ،والتطوع خلدمة بعضهم بعض ًا ،واالهتامم

بمناطق الضعف واحلاجة يف املجتمع ،بام نطلق عليه اآلن العمل األهيل التطوعي،
ِ
كقوله Eيف وصيته للحسنني«ُ :أ ِ
يكماَ بِ َت ْق َوى اللهَّ َِ ،
وص ُ
الد ْن َيا وإِ ْن َبغَ ْت ُكماَ  ،وال
وأال َت ْبغ َيا ُّ
َت ْأس َفا علىَ شيَ ْ ٍء ِمنها ُز ِوي عن ُكماَ  ،وقُوال بِالحْ َ ِّق ،واعمال لِألج ِ
ر ،وكُ ونَا لِ َّ
لظالمِ ِ َخ ْص ًام،
َ َْ
َ َ
َْ
ْ َ
ْ
ولِ ْلم ْظ ُلو ِم عون ًاُ .أ ِ
ِ
يع َو َل ِدي َ
وص ُ
وم ْن َب َلغَ ُه ِك َتابيِ بِ َت ْق َوى اللهَّ ِ ،ون َْظ ِم َأ ْم ِركُ ْم،
وأ ْهليِ َ
يكماَ وجمَ َ
َ
َ ْ
وص ِ ِ ِ
ول «صالح َذ ِ
ِ
ِ
ات ا ْل َبينْ ِ َأ ْف َض ُل ِم ْن َع َّام ِة
َ
الح َذات َب ْين ُك ْم ،فَإنيِّ َسم ْع ُت َج َّدكُ مَ Aيقُ ُ َ ُ
ِ
األي َتا ِم ،فَال ُت ِغ ُّبوا َأ ْف َو َاه ُه ْم ،وال َي ِض ُيعوا بِ َحضرْ َ تِ ُك ْم»(((.
الصالة ِّ
َّ
والص َيا ِم».اللهَّ َ اللهَّ َ فيِ ْ
الثالث :وضع سياسة الدولة يف خدمة التنمية ،وهذا ما تؤكده سرية اإلمام مع
الشعب ،وتوجيهاته للوالة واملوظفني ،ومن أبرزها وأشملها عهده ملالك األشرت حني

واله مرص.

حيث يؤكد اإلمام Eيف فقرات هذا العهد عىل تطبيق العدل واملساواة بني

املواطنني ،وحفظ حقوقهم املادية واملعنوية ،وإن اختلفت أدياهنم وتوجهاهتم ،يقول:E
((( نهج البالغة .كتاب .45
((( نهج البالغة .كتاب .47
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«وأ ْش ِعر َق ْلب َك الر َة لِ ِ ِ
ف بهِ ِم ،وال َت ُكونَن َع َلي ِهم سبع ًا َض ِ
َ
اري ًا
ْ َ
َّ ْ ْ َ ُ
لرع َّية ،والمْ َ َح َّب َة لهَ ُ ْم ،وال ُّل ْط َ ْ
َّ حمْ َ َّ
َت ْغتنِم َأكْ َلهم ،فَإِ م ِصن َف ِ
الد ِ
ين ،وإِ َّما ن َِظ ٌري َل َك فيِ الخْ َ ْل ِق».
ان :إِ َّما َأ ٌخ َل َك فيِ ِّ
َ ُ ُ ْ نهَّ ُ ْ ْ
ويلفت اإلمام نظر والِيه إىل أن مهمته ال تقترص عىل أخذ الرضائب من الناس،
وهو ما يطلق عليه جباية اخلراج ،بل إنه معني باستصالح أمور أهل البلد يف خمتلف

«ه َذا
جوانبها الدينية والدنيوية ،وعامرة البالد ،ومواجهة أي عدوان عليها .يقولَ :E
ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ار ِ
ني مالِ َك ب َن الحْ َ ِ
اله
ث ْ
األشترَ َ فيِ َع ْهده إِ َل ْيه ح َ
ري المْ ُ ْؤمن َ َ
ني َو ُ
َما َأ َم َر به َع ْب ُد اللهَّ َعليِ ٌّ َأم ُ
ْ
وجهاد عدوها واستِصالح َأه ِلها ِ
ِ
وعماَ ر َة بِ ِ
ِجباي َة َخر ِ
الد َها» ويؤكد اإلمام عىل
اج َها ِ َ َ َ ُ ِّ َ
ْ ْ َ ْ َ
َ
مصرْ َ َ َ َ
ال« :و ْلي ُك ْن ن ََظر َك فيِ ِعماَ َر ِة األر ِ
ض َأ ْب َل َغ ِم ْن ن ََظ ِر َك فيِ
أولوية التنمية وزيادة اإلنتاج قائ ً
ْ
َ
ُ
استِج ِ
الب الخْ َ َر ِ
اج».
ْ ْ
ويتحدث اإلمام Eيف هذا العهد حول دور كل طبقة من طبقات املجتمع،
كالعسكريني والقضاة واملوظفني والصناعيني واملزارعني والتجار ،يف صناعة التنمية،

وحتقيق التقدم ،حمدد ًا واجبات الدولة يف دعمهم والتعامل معهم.
يقول« :Eواع َلم َأ َّن ِ
َات ال َي ْص ُل ُح َبع ُض َها إِال بِبع ٍ
ض وال ِغ َنى بِ َب ْع ِض َها
الرع َّي َة َط َبق ٌ
َْ
ْ
ْ ْ
َّ
َع ْن َبع ٍ
ض».
ْ
بناء عىل الكفاءة واخلربة ،وليس بدافع املحسوبية
ويؤكد عىل اختيار موظفي الدولة ً

واالستئثار الفئوي .ثم متابعة اإلرشاف والرقابة عليهم ،حتى ال يقرصوا يف مهامهم ،وال

يسيئوا استخدام مواقعهم.

ِ ِ
ِ
اختِبار ًا وال ُت َولهِّ ِم محُ َ َابا ًة َ
وأ َث َر ًة ...
يقولُ « :Eث َّم ا ْن ُظ ْر فيِ ُأ ُمور ُعماَّ ل َك ف ْ
َاس َت ْعم ْل ُه ُم ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
الص ْد ِق وا ْل َوفَاء َع َل ْي ِه ْم فَإِ َّن َت َع ُ
واب َعث ا ْل ُع ُيونَ م ْن َأ ْه ِل ِّ
ُث َّم َت َف َّق ْد َأ ْعماَلهَ ُ ْم ْ
اه َد َك فيِ السرِّ ِّ
ِ
لأِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
الر ِع َّي ِة».
است ْعماَ ل َ
ُ ُموره ْم َح ْد َو ٌة لهَ ُ ْم َعلىَ ْ
األمانَة ِّ
والر ْفق ب َّ
يوجه اإلمام الدولة إىل االهتامم بالفقراء واملحتاجني وذوي األمراض املزمنة،
كام ّ

وأن عليها أن تبحث عن مواقع الضعف واحلاجة يف املجتمع ،وأن تعتمد يف رعايتهم عىل
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ِ
ِ
ذوي الثقة وحسن التعامل .يقولُ « :Eثم اللهَّ َ اللهَّ َ فيِ َّ ِ
ين ال ِحي َل َة لهَ ُ ْم
الس ْفلىَ م َن ا َّلذ َ
َّ
الط َبقَة ُّ
ِ
ِمن المْ َس ِ
ِ
ني والمْ ُح َت ِ
اك ِ
ِ
ني َ
ور َم ْن ال َيص ُل إ َل ْي َك م ْن ُه ْم
اج َ
وأ ْه ِل ا ْل ُب ْؤ َسى َّ
والز ْم َنى ...و َت َف َّق ْد ُأ ُم َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ممِ
الر َج ُ
ال َف َف ِّرغْ  ،لأِ ُ و َلئِ َك ثِ َق َت َك ِم ْن َأ ْه ِل الخْ َ ْش َي ِة
َّ ْن َت ْق َتح ُم ُه ا ْل ُع ُيونُ ـ أي تستصغره ـ وتحَ ْ ق ُر ُه ِّ
ِ
ور ُه ْم».
وال َّت َو ُ
اض ِع َف ْليرَ ْ ف َْع إ َل ْي َك ُأ ُم َ
إن عهد اإلمام عيل ملالك األشرت يشكل وثيقة سياسية تربوية رائعة ،وال ينبغي أن

نقرأه باعتباره برناجم ًا للحاكم فقط ،بل علينا أن نستلهم منه الرؤية لدور املجتمع يف إنجاز
التنمية الشاملة.

مجتمعاتنا و�ضرورة التنمية

تفاوت كبري وبون شاسع بني ما توفره البالد املتقدمة ملواطنيها من ظروف

احلياة الكريمة ،وفرص التعليم والعمل واإلنتاج ،والرعاية الصحية ،وأجواء احلرية

والديمقراطية ،وبني واقع البلدان النامية ،حيث الواقع املتخلف ،وافتقاد قطاع كبري

من املواطنني للحد املعقول من احلياة الكريمة ،بسبب الفقر ،وتفيش األمية ،وانعدام
فرص التعليم والعمل ،إىل جانب افتقاد أبسط مقومات احلرية ،وغلبة القمع الفكري

والسيايس.

وقد دفع هذا التفاوت املاليني من شباب البالد النامية ،أو العامل ثالثية ،إىل البحث

بكل السبل عن أي فرصة للهجرة ،والعمل يف البالد املتقدمة ،ويكفي مث ً
ال عىل ذلك ما

نراه من احلوادث املميتة واملتكررة التي يتعرض هلا آالف الشباب من إفريقيا واملنطقة

العربية ،بمخاطرهتم بأرواحهم وأمواهلم باهلجرة غري الرشعية ،عرب البحار يف ظروف
غري آمنة ،وغري مضمونة ،للبلدان املتقدمة يف أوروبا الغربية واسرتاليا ،لينتهي احلال

ببعضهم طع ًام ألسامك البحر .عدا الصفوف الطويلة من طالبي تأشريات اهلجرة والعمل
أمام السفارات األجنبية يف بالدنا العربية.
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ونجد عىل سبيل املثال بأن األثرياء وأصحاب رؤوس األموال الضخمة إذا أرادوا

االستثامر املضمون ذا املردود اجليد ،فإهنم يستثمرون أمواهلم هناك ،وهلذا تأخذ مليارات
الدوالرات العربية طريقها نحو االستثامر يف البالد األوروبية واألمريكية ،ملاذا؟ ألن تلك

البالد تتمتع بظروف أنسب لالستثامر االقتصادي واإلنتاج ،وظروف العمل املناسبة،
وسالمة القوانني .من هنا برزت هذه اهلوة الكبرية ،والفارق الشاسع ،بني تلك البالد

وبلدان العامل الثالث.

وإدراك ًا من املؤسسات الدولية العاملية بخطورة هذا األمر أنشأت األمم املتحدة

قس ًام حتت عنوان «الربنامج اإلنامئي» هيتم بقضايا التنمية البرشية ،ويصدر عنه سنوي ًا
تقارير دولية عن التنمية البرشية يف خمتلف دول العامل ،وصدر عن هذا الربنامج حتى اآلن
أربعة تقارير خاصة باملنطقة العربية حتت عنوان تقرير التنمية اإلنسانية العربية.

وجتاوب ًا مع هذا املسار أصدرت بعض الدول العربية تقاريرها املحلية اخلاصة

بالتنمية ،ففي اململكة العربية السعودية منذ العام  2003أخذت تصدر وزارة االقتصاد

والتخطيط تقرير ًا سنوي ًا يرصد وضع التنمية يف البالد.

ويعرف اخلرباء التنمية اإلنسانية ،ـ كام جاء يف تقرير برنامج األمم املتحدة اإلنامئي
ِّ

1990م ـ :بأهنا عبارة عن عملية توسيع نطاق اخليارات املتاحة للناس ،وقد تكون تلك
اخليارات متغرية مع الزمن وغري هنائية ،إال أنه يف كافة مستويات التنمية ،فاخليارات
الثالثة الرضورية التي جيدر توفرها هي :التمتع بحياة صحية وطويلة ،واكتساب املعرفة،

وحتصيل املوارد الالزمة لتحقيق العيش الكريم.
وللتنمية البرشية جانبان:

األول :هو تكوين القدرات البرشية ،مثل حتسني املستوى الصحي واملعريف وتطوير

املهارات.

والثاين :هو استفادة الناس من هذه القدرات املكتسبة يف العمل املنتج ،واحلركة
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االجتامعية والسياسية ،والنشاط الثقايف والرتفيه.

فحينام نجد أن هناك ختلف ًا ،وأن هناك موارد نقص يف ظروف احلياة التي جيب أن

تتوفر لنا كبرش وكمواطنني ،فإن علينا أن هنتم بالتفكري يف حتسني أوضاعنا وظروفنا،
والسؤال هنا :من املسؤول عن إنجاز وحتقيق التنمية البرشية ؟

يعتقد كثري من الناس أن املسؤولية تقع حرص ًا عىل عاتق احلكومات التي بيدها

مقاليد التحكم يف الثروات الوطنية ،فهي املعنية مبارشة بالتنمية البرشية للمجتمعات..
وهذا صحيح إىل حد بعيد ،فاحلكومات تتحمل الدور األساس والرئيس يف هذه املسألة،

لكن ال يمكن بحال إغفال دور املجتمعات والشعوب يف حض احلكومات من أجل
وضع السياسات التنموية الصحيحة ،ومن أجل التطبيق الصحيح هلذه السياسات،

وللشعوب دور أساس يف حتقيق التنمية والرقي من خالل فاعليتها ونشاطها وعطائها،
ولذلك أشارت خمتلف التقارير إىل أمهيه دور منظامت املجتمع املدين واملؤسسات األهلية

يف هذا االجتاه.

من هنا ال يصح إلقاء الالئمة عىل احلكومات وحسب ،واعتبار أنفسنا يف معزل

عن حتمل املسؤولية ،واالكتفاء بندب احلال بدعوى أن احلكومة مل تتحرك لفعل اليشء
املطلوب.

والسؤال املهم :هو أين دور املواطنني؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل ،هناك ثالث

ونحسن أوضاعنا ونرتقي
مهام جيب أن نفكر فيها ،وأن هنتم هبا من أجل أن نساعد أنفسنا
ِّ
من خالهلا بمستوى جمتمعنا:

�إنتاج ون�شر ثقافة التنمية

فكام أن للتنمية ثقافتها كذلك للتواكل واخلمول ثقافته ،ولعل مشكلتنا تكمن يف

حية تدفع ك ًّ
ال منا لكي
انتشار النوع الثاين من الثقافة يف أجوائنا .نحن بحاجة إىل ثقافة ّ
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يفجر طاقته ،ويعمل ما بوسعه من أجل حتسني وضعه الشخيص ،واملساعدة يف حتسني

أوضاع اآلخرين.

جدا حني نجد أن بعضنا ال هيمه السعي نحو
ولعلها إحدى املشكالت الغريبة ًّ

حتمل املسؤولية جتاه ذاته ،فض ً
ال عن سعيه نحو حتمل املسؤولية جتاه غريه من الناس،

فتجد الواحد من هؤالء يعيش الفقر ويستسلم له ،ويعيش البطالة وخيضع هلا ،ويعيش

اجلهل وال يسعى ملواصله التعليم وكسب املعرفة.

واألسوأ يف ثقافة اخلمول هو جتيري بعض جوانب الثقافة الدينية من خالل الطرح

املجانب للصواب ليكون الدين بالنهاية يف خدمة حالة اخلمول والتقاعس ،وذلك من

خالل تزهيد الناس يف احلياة الدنيا ،غافلني عن أن هذه الدنيا هي مزرعة اآلخرة ،وأن

من كان عاجز ًا يف دنياه فهو عن آخرته أعجز.

نص ومفاد روايات كثرية .وضمن أجواء
وأن من ال معاش له ال معاد له ،كام هو ّ

هم هلم إال تثبيط العزائم ،فهم يشعرونك بعدم
هذه الثقافة اخلاملة نجد صنف ًا من الناس ال َّ

خوفوك من
جدوائية أي عمل تريد اإلقدام عليه ،فإذا أردت أن تعمل مرشوع ًا
ًّ
اقتصاديا ّ

اخلسارة ،وإذا فكرت بالذهاب للعمل يف أي منطقة أخرى بعيد ًا عن بلدك زرعوا فيك
القلق من الغربة ،وإذا أردت أن تشرتك مع آخرين يف مرشوع ّ
حذروك من سوء الرشاكة
مع اآلخرين ..وهكذا دواليك من ألوان الثقافة السلبية والتثبيطية.

من هنا نحن بحاجة إىل الثقافة التي تفتح أمام الناس آفاق الطموح والتطلع يف

هذه احلياة ،والتي تزيح من أمامهم احلواجز املانعة من االنطالق والعمل.

وينبغي للخطباء الدينيني واملؤسسات الدينية واإلعالمية التشديد عىل زرع ثقافة

التنمية والطموح والرغبة يف التقدم والفاعلية والعمل عند الناس.

العمل الأهلي والم�ؤ�س�سات الأهلية

تركز التقارير الصادرة عن املؤسسات الدولية واألمم املتحدة عىل أمهية دور
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منظامت املجتمع املدين واملؤسسات األهلية .ذلك أن وجود املؤسسات االجتامعية
األهلية يعطي مؤرش ًا عىل تقدم مستوى الوعي لدى الناس ،كام يعني حتمل الناس
ملسؤولية أنفسهم ،ونجاحهم يف خلق حالة من التعاون فيام بينهم ،وهذا أمر يف غاية

األمهية لرقي أي جمتمع.

الدول املتقدمة تعج باملؤسسات واملنظامت األهلية التي ال تكاد جتد شأن ًا من

الشؤون احلياتية إال وله منظمة أهلية هتتم به ،أو مؤسسه اجتامعية تتابع شأنه.

ولقد جتاوز أولئك الناس يف اهتامماهتم اإلنسانية حدود بلداهنم ،فأسسوا املنظامت

األهلية التي متارس عملها عىل مستوى الكرة األرضية ،فهناك املنظامت احلقوقية والطبية

أطباء بال حدود ،أو هيئة اإلغاثة الدولية ،باتت
واإلغاثية ،فمنظمة العفو الدولية ،أو ّ

أشهر من أن تعرف.

حتى إن امرأة واحدة كاألم تريزا (1910ـ1997م) تنطلق من مقدونيا يف قلب

أوروبا لتتفرغ للعمل اإلنساين ضمن توجهاهتا التبشريية يف اهلند وأفريقيا ولتؤسس عرب

مسرية حياهتا عرشات املالجئ والبيوت الستيعاب آالف األيتام واملرىض واملنبوذين

وذوي األمراض امليؤوس من شفائها.

واملؤسف يف مقابل ذلك أننا نجد بعض جمتمعاتنا ال تسعى لسد احتياجاهتا املحلية

يف املدينة والقرية ،وإن بعض احلاالت التي تعيشها اجلمعيات اخلريية يف مناطقنا تبعث

عىل اخلجل ،فنظرة إىل بعض التقارير الصادرة عن هذه اجلمعيات تكشف بأن حجم
التربعات القادمة من خارج منطقتها تعادل أضعاف تلك الواردة من داخلها.

ولعل احلاجة ملثل هذه املؤسسات ليست نابعة فقط من احلاجة ملعاجلة حاجات

املجتمع فحسب ،وإنام للمتابعة والتواصل مع الدوائر احلكومية أيض ًا .من هنا تنبع

أمهية الفكرة املطروحة التي تتبناها املجالس البلدية ،يف تأسيس ما أطلق عليه بمجالس
األحياء ،وتنبع أمهيتها من زاوية بعث االهتامم لدى أهايل كل حي برضورة االهتامم
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حيهم السكني من خالل انتخاب جمموعة تدير هذا املجلس ،وتنصب جهودها
بشؤون ِّ
يف تلبية حاجات احلي من خمتلف اخلدمات عرب التواصل مع اجلهات املعنية.

برامج التنمية

نحن بحاجة إىل مزيد من اللجان األهلية بام يتجاوز تلك القائمة اآلن ،وبحاجة

إىل أكثر من جلنة تتصدى باجتاه برامج تدعم التعليم العام ،وإىل جهد أهيل يواكب

مدارس التعليم العام ويتفاعل معها ،وعىل املنوال نفسه ،نحن يف أمس احلاجة إىل جلان
أهلية مساندة يف قطاع الصحة ،ولعل يف جلنة أصدقاء املرىض التابعة للغرفة التجارية

باملنطقة الرشقية خري مثال ،ملاذا ال ّ
تشكل جلنة أصدقاء املرىض يف املنطقة لغرض زيارة

لسد بعض النواقص وإيصال الشكاوى إىل
هذه املستشفيات والتواصل مع إداراهتا ِّ
جدية وحزم ًا يف
جانب املساندة والدعم؟ فهذا بالتأكيد سيجعل من إدارة املستشفى أكثر ِّ
التعاطي مع خمتلف األخطاء ومواقع القصور.

العديد من املرىض يف بالدنا يقصدون أهل اخلري طلب ًا للمساعدة يف متابعة العالج

أو لعجزهم عن رشاء األدوية ،وهذا ما حي ِّتم علينا إجياد جهات أهلية ترعى مثل هؤالء..
ويتكرر األمر كذلك عىل صعيد التوظيف ،وهنا من املهم التنويه باجلهود الطيبة لدى
بعض اجلمعيات اخلريية التي بادرت باستحداث أقسام للتأهيل والتوظيف ومساعدة

الشباب يف إجياد فرص العمل.

ولعلنا نذكر هبذا الصدد صندوق املئوية التي نبعت فكرته األم عىل يد ويل عهد

نصب هدفها األساس يف دفع الشباب نحو إجياد وتأسيس
بريطانيا األمري تشالز ،والتي َي ُّ

مشاريع ومؤسسات صغرية باالعتامد عىل متويل هذا الصندوق ،وتقديمه اخلربة

والتسهيالت ،لقد شق هذا الصندوق طريقه تدرجيي ًا إىل مناطق خمتلفة عرب العامل ،وبالفعل

تم عىل غرار ذلك تأسيس صندوق املئوية باململكة قبل نحو عامني.
َّ
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وكذلك األمر عىل املستوى الثقايف ،نحن بحاجة ملبادرات شبابية عىل املستوى

التقني والثقايف ترعى أعام ً
ال تطوعية يف خمتلف االجتاهات ،وعىل هذا اهلدي سيكون األمر

يف قمة السلوك احلضاري لو تصدى من بيننا من هم عىل استعداد لتب ِّني طباعة اإلنتاج
الثقايف ألصحاب القلم غري املقتدرين عىل طباعة إنتاجهم الثقايف واألديب والديني.

اإلمـام عـلي Eرائـد اإلصالح
خطبة الجمعة بتاريخ 20رجب 1428هـ

تتعدد أنامط قراءة الشخصيات التي أخذت مساحة واسعة من تفكري األجيال
َّ

ورثوه من نظريات ومبادئ أو خروج منطوق تلك
املعارصة والالحقة حلياهتم بام َّ
حيز التطبيق العميل.
النظريات إىل ِّ

وألننا نعيش ذكرى أحد عظامء اإلنسانية وعاملقتها يف الفكر والسلوك ،أال وهو

رائد اإلصالح ،أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ، Eالرائد الذي قرأه كثري من أصحاب
واستخف آخر ،كام توقع هو Eحني قال« :ه َل َك فيِ َّ رج ِ
َّ
الن
بعض
الفكر واملعرفة ،فغاىل ٌ
َ
َ ُ
ِ
ض َق ٍ
ٍ
ال»(((.
وم ْب ِغ ٌ
محُ ٌّب غَ ال ُ
اعوج
تقوم ما
عليا Eقراءة ِّ
َّ
ولكي ال نكون أحد النمطني ،نحاول أن نقرأ اإلمام ًّ

من سلوك يف واقعنا املعارص ،متجاوزين بذلك القراءة التقليدية التي تشغلنا هبموم

التاريخ املايض ،ومشاكله وأحداثه ،نحن بحاجة لكي نقرأ تاريخ اإلسالم ،وتاريخ
املرتدية،
أئمته ،قراءة جديدة تساعدنا عىل معاجلة قضايانا ،وترفع من مستوى أوضاعنا
َّ

ولسنا بحاجة إىل قراءة ترفع من وترية البغض والكراهية بيننا ،باالنغامس يف مشكالت
املايض وأحداثه ،إال بمقدار ما ينفعنا من دروس ِ
وعبرَ  ،لذلك نبسط احلديث عن سرية
اإلمام عيل Eيف اإلصالح.

((( نهج البالغة ،حكمة رقم .113
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فل�سفة الإ�صالح

تفحص مستمر لواقعها
حتتاج املجتمعات البرشية إىل مراجعة دائمة ،وإىل ُّ

وأوضاعها ،من أجل معاجلة نقاط اخللل والنقص ،ألن كل جمتمع برشي ال خيلو من

ِّ
مصاف
سد ،كي يصل ذلك املجتمع إىل
نقاط ضعف حتتاج إىل تقوية ،أو ثغرات حتتاج إىل ٍّ

املجتمعات املتحضرِّ ة.

عدة ،نرسد منها ثالثة
أي جمتمع برشي ،له أسباب َّ
إن اخللل الذي ال يسلم منه ُّ

أسباب:

وجود الخط�أ
فال أحد يستطيع ادعاء العصمة والكامل إال املعصومون الذين عصمهم اهلل ،أما

املجتمعات ،والقيادات ،والفئات ،فوارد أن تقع يف اخلطأ ،فـ« :كل ابن آدم َّ
خطاء ،وخري

ّ
اخلطاءين التوابون»((( كام ورد عنه.A

ً
هنجا غري
مسارا
فقد تتخذ أمة من األمم
خطأ ،وقد تسلك قيادة من القيادات ً
ً

صحيح ،وقد يبدي عامل من العلامء أو جمموعة من العلامء آراء وأفكار ًا بعيدة عن الصواب،
هذا أمر وارد ،ال أحد يستطيع أن ينفيه ،ومادام هذا اخلطأ وار ًدا يف حياة املجتمعات،

يتفحص ثم يسأل :أليس هناك خطأ يف
فعىل املجتمع يف كل مرحلة ،ويف كل وقتْ ،
أن َّ

توجهاتنا؟ أليس هناك خطأ يف آرائنا؟
ُّ

وجود االنحراف

أطهارا
ال خيتلف اثنان عىل أن الناس يف املجتمعات البرشية ليسوا مالئكة ،وليسوا
ً

ال حيصل منهم االنحراف ،فقد حيصل االنحراف من املواقع املتقدمة يف األمة ،أو لدى

عامة الناس ،أو من قبل اجلهات الوسيطة بني قيادات األمة ومجهورها.

هذا االنحراف ،سواء كان مقصو ًدا أو غري مقصود ،فهو قد حيصل يف طرح اآلراء،

((( المستدرك على الصحيحين .ج ،4حديث .17/7617
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ويف تطبيق الربامج واخلطط ،فعىل املجتمع أن يتأكد من صحة مسريته وعدم تعرضها
لالنحراف .يقول تعاىل﴿ :وما ُأبرئ َن ْفسيِ إِ َّن النفْس لأَ َ مار ٌة بِالس ِ
وء إِلاَّ َما َر ِح َم َربيِّ إِ َّن
َ َ َ ِّ ُ
َّ َ َّ َ
ُّ
ِ
يم﴾ [سورة يوسف :اآلية .]53
َربيِّ غَ فُ ٌ
ور َرح ٌ

طبيعة ال�صيرورة والتطور

صحيحا ،ضمن زمن معينَّ  ،وواقع معينَّ ،
صوابا ،واالجتاه
قد يكون الرأي
ً
ً

وحينام تتغري األوضاع ،وتتطور احلياة ،فإن ذلك القرار قد حيتاج إىل تغيري وتطوير ،فإذا
مل حتصل متابعة يف التغيري والتطوير حيدث هناك خلل ،وهذا اخللل ليس نا ًجتا من الرأي
ذاته ،وليس من وجود انحراف ،وإنام هو ناتج من عدم املواكبة للتطورات .وهلذا فإن

واملتقدمة تدرك احلاجة إىل املراجعة الدائمة والتغيري واإلصالح،
املجتمعات املتحضرِّ ة
ِّ

إ ْذ بنظرة َع ْجلىَ يف كل دساتري تلك الدول ،نجد يف ِّ
كل دستور مادة تعالج إمكانية التغيري
يف مواد الدستور ،رغم أن الدستور ُي َع ُّد أقدس يشء يف كل أمة من األمم ،ألن الدستور
يوضع بعد دراسة وبحث واستفتاء شعبي ،وترافقه إجراءات وضامنات عديدة ،ولكن ـ

تتبدل ،وألن اخلطأ وارد ـ يوجد يف كل دستور من دساتري دول العامل مادة
ألن الظروف َّ
تعالج كيفية التغيري والتبديل يف الدستور.

يصوت عىل التغيري؟ أو أن احلاجة تستدعي االستفتاء
هل أن الربملان بأغلبيته ِّ

الشعبي عىل كل تغيري؟

إن وجود مادة تعالج موضوع التغيري يف الدستور ،حيمل داللة عىل الوعي بأمهية
َّ

التطوير حتى يف الدستور ،وهو أثبت وأقدس يشء يف كل أمة من األمم.

من ناحية أخرى ،جتد أن املجتمعات املتقدمة لدهيا مؤسسات ُت ْع َنى بمتابعة
املراجعة والتغيري ،برملاناهتا ،ومؤسساهتا الدستورية ،والسياسية ،والعلمية ،ك ُّلها َم ْعنِية
باملتابعة واملراجعة ،وهناك مراكز أبحاث ودراسات تدرس خمتلف الظواهر االجتامعية
تغيريا ،أو معاجلة ،وتربز نقاط الضعف فيها،
والثقافية واألوضاع السياسية ،وتقرتح
ً
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وثالث ًا هناك رصد للرأي العام ،استبيانات واستفتاءات.

ففي كل حدث أو منعطف ،يكون هناك رصد للرأي العام يف أداء اإلدارة السياسية،

ويف األوضاع االجتامعية.

هذه الروافد الثالثة املوجودة يف املجتمعات املتقدمة :املؤسسات الرسمية ،ومراكز

الدراسات واألبحاث ،واستطالعات الرأي العام ،هي ُ
أط ٌر ومناهج ُت ْع َنى باملراجعة من

أجل التغيري واإلصالح.

�صعوبة المراجعة والتطوير

يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية نجد هذه الروافد قليلة حمدودة ،ويف بعض جوانبها

والتفحص واإلصالح الدائم.
منعدمة ،ولذلك ال تعيش جمتمعاتنا حالة املراجعة
ُّ

وتطويرا عند مراجعتها ألوضاعها ،بينام يف
إصالحا
املجتمعات األخرى تنجز
ً
ً

متعذر يف كثري من األحيان،
صعبا ،والتغيري والتطوير
أمرا
ٌ
ً
جمتمعاتنا تكون املراجعة ً
ولذلك تبقى األوضاع عىل ما فيها من أخطاء ،وانحرافات ،ومع ما فيها من ختلف عن
مواكبة تطور احلياة واملجتمع ،تبقى يف حالة اسرتسال ،واستصحاب ،وكأننا نتمثل ما

ينقل عن (جحا) عندما سئل ذات مرة :كم عمرك ؟
قال :أربعون سنة.

وبعد عرشين سنة سئل :كم عمرك؟
قال :أربعون سنة.
قيل له يف ذلك.

قال :كلمة الرجل واحدة ال تتغري.

ما دمنا نسري عىل رأي معني ووضع معني فينبغي أن نستمر عليه ﴿إِ َّنا َو َج ْدنَا َآب َاءنَا
َعلىَ ُأم ٍة وإِ َّنا َعلىَ آ َث ِ
ار ِه ْم ُم ْق َت ُدونَ ﴾ [سورة الزخرف :اآلية.]23
َّ َ
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يف أغلب املجتمعات العربية واإلسالمية ،املراجعة أمر صعب ،يف املجال السيايس

والفكري ،ويف العادات والتقاليد ،بل حتى يف بعض اآلليات والوسائل اخلارجية نجد

صعبا.
التغيري ً

قرأت يف جريدة املدينة ملحق الرسالة بتاريخ  30شوال 1426هـ حدي ًثا

لرئيس جملس الشورى يف اململكة الشيخ صالح بن محيد وهو إمام املسجد احلرام ،كان
يتحدث به يف احتفال تكريمي أقيم يف جامعة أم القرى لوالده الشيخ عبداهلل بن حممد

بن محيد(1402 -1329هـ) ،وحكى فيه كيف متكن والده يف السبعينيات اهلجرية من
كسب معركة بناء اجلامع الكبري يف بريدة باالسمنت املسلح ،بعد أن لقي معارضة شديدة
من أهايل املدينة ،الذين اعرتضوا بشدة وطالبوه بأن يكون البناء بالطني وسعف النخيل،

عىل ما درج عليه أجدادهم معتربين ذلك معركة حياة أو موت.

هذا أنموذج لرفض التغيري والتطوير حتى يف الوسائل واآلليات ،ومثل ذلك

نجده يف خمتلف جمتمعاتنا ،فالشيخ الدكتور أمحد الوائيل (1347ـ1424هـ) يتحدث

يف كتابه (جتاريب مع املنرب) عن مرشوع تب َّناه هو وعدد من العلامء الواعني يف النجف

األرشف للمساعدة يف تطوير مستوى اخلطابة واخلطباء ،واستأجروا مكان ًا كمقر له

حتت عنوان (منتدى النرش) ،يقول :وحترك أصحاب املصالح ويف طليعتهم جمموعة ممن

يمتهن اخلطابة ،وانترشت شائعات تقول :إن منتدى النرش يريد تغيري صورة األمويني
يف أعني الناس ،والقضاء عىل الشعائر احلسينية ،وتزوير التاريخ ،إىل آخر ما هنالك من
افرتاءات أدت إىل صدور ترصحيات من الزعامات الدينية تدين منتدى النرش ،وانتهى

األمر باهلجوم عىل املؤسسة املعدة للتدريس ،وعىل منتدى النرش هي األخرىُ ،
فكسرّ ت
وح ّطم ما يف البنايات من أدوات ،وهرب القائمون عىل العمل واختبأوا عن
الكرايسُ ،

األعني.

وكان أحد الترصحيات من بعض املراكز الدينية أن احلسني Eقتل مرتني مرة يوم
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الطف وأخرى يف حركة منتدى النرش(((.

يبدو يل أن هناك سببني رئيسني لصعوبة املراجعة والتطوير يف جمتمعاتنا:

1 .1ثقافة املامنعة للتغيري ،التي تقوم عىل أساس تقديس الواقع القائم ،والتشبث به ،إذ
وتروج هذه الثقافة لنظرية املؤامرة من ِقبل األعداء،
ليس يف اإلمكان أبدع مما كانّ ،
فمشكالت األمة هي مؤامرات اليهود والنصارى ،وخطط االستكبار العاملي.
بالطبع ،ال أحد ينفي أن للقوى األجنبية مطامعها ومصاحلها ،وأهنا تسعى للهيمنة

علينا وعىل املستوى العاملي ،لكن ضعفنا هو الذي يغرهيم بنا ،وثغرات واقعنا هي التي

متكن هلم النجاح يف خططهم ومشاريعهم ضدنا.

نحن بحاجة إىل اإلصالح الديني ،ثقافتنا الدينية حتتاج إىل إصالح ،الدين حق،

لكن ما نفهمه من الدين حيتاج إىل مراجعة ،فالكثري خيلط بني الدين يف حقيقته وبني فهم
قطعا مئة يف املئة ،وإنام يقولون
الناس للدين ،ال َّ
يدعي العلامء أهنم يف آرائهم مصيبون ً

إهنم جمتهدون ،واملجتهد قد يصيب وقد خيطئ ،ومعنى ذلك أن باب االجتهاد جيب أن

يكون مفتوح ًا .ملاذا يستعىص علينا التطوير واإلصالح يف الكثري من اآلراء واألفكار،

نعدها من الرضوريات وثوابت العقيدة والدين ،ومن الصعوبة
حتى جزئيات املسائل ُّ

بمكان أن ُيعاد النظر فيها؟

لفت نظري بحث كتبه أحد الفقهاء الكبار يف النجف األرشف ،الشيخ حممد
َ

إسحاق الفياض ،حتت عنوان (أحكام االجتهاد) يشري فيه إىل أن صنف األحكام

الرشعية الذي يتمتع بطابع الرضوري ،وال يوجد فيها خالف بني الفقهاء واملجتهدين،

ال تتجاوز نسبته إىل جمموع األحكام الرشعية عن ستة يف املائة ،بنسبة تقريبية .وما عداها،

أي بنسبة  %94تقريب ًا من األحكام الرشعية فهو من األحكام التي يتمتع بطابع نظري
((( الدكتور أحمد الوائلي .تجاربي مع المنبر ،الطبعة األولى1998م( ،بيروت :دار الزهراء)،
ص.185
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يتوقف إثباته عىل عملية االجتهاد واالستنباط ،ويكون مورد ًا للبحث واخلالف بني
الفقهاء واملجتهدين(((.

إ ًذا نحن بحاجة إىل اإلصالح الشامل عىل خمتلف الصعد .ولكن العائق وجود هذه

تقدس الواقع ،وال تعطي الفرصة ألي رأي ،وال ألي نقد يف املجال الديني،
الثقافة التي ّ
وكأن أي ٍ
نقد هو نقد للدين ،فمام ال شك فيه أن النقد بضوابطه العلمية املوضوعية ليس
َّ
يقوي الدين ،واملراجعة ُتظهر عمق
ً
نقدا للدين ،الدين قوي عميق ال يخُ شى عليه ،والنقد ِّ

ثمة من يعاين من الضعف يف رأيه ،ويف أدلته ،فيخشى من
الدين ،و ُتظهر صالحيتهَّ .
إظهار ضعفه هو ،وليس الدين ،النقد يوصل ملا هو أفضل يف املجال الديني .ويف املجال

أيضا ،جيب أن يكون هناك إصالح يستهدف توسيع رقعة املشاركة الشعبية،
السيايس ً
ووضع الضامنات الختاذ القرارات األصوب ،ولوضع آليات التطبيق والتنفيذ بعيد ًا عن

متكن من فضح أي
الفساد واملحسوبيات ،وبوجود رقابة نظامية ،وحرية سياسية إعالمية ّ

تالعب أو فساد.

وهكذا احلال يف املجال االجتامعي ،ال بد من إتاحة الفرصة للنقد ،وقيام خمتلف

املؤسسات األهلية الفاعلة.

2 .2وجود مراكز قوى تستفيد من الواقع القائم ،وختشى من التطوير والتغيري أن
يكون عىل حساب مصاحلها ومكاسبها ،ولذلك تعارض املراجعة والتجديد
واإلصالح ،حتى تبقى األمور كام هي ،ألهنا تستفيد من ذلك بحفظ مصاحلها

ومكاسبها.

عوامل الإ�صالح والتغيير

من أجل أن حتصل هنضة اإلصالح والتغري يف أي جمال من جماالت حياة األمة ،ال

((( الشيخ محمد إسحاق الفياض .المسائل المستحدثة2005 ،م( ،الكويت :مؤسسة معرفي) ،ص.7
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بد من توفر ثالثة عوامل:

الأول :مبادرة القيادات
القيادات الدينية والسياسية يف األمة جيب أن تبادر ،وأن تتصدى لإلصالح

والتغيري ،وإ َّ
ال فالوضع ينذر بخطر كبري ،العامل لن يسمح لنا أن نبقى عىل ما نحن فيه،
أرضار هذا الواقع املتخلف الذي نعيشه ما عادت تقترص علينا ،أصبح العامل يعاين من

إفرازاهتا ونتائجها ،ال يقبل العامل أن تبقى هذه األمة عائقًا أمام حركة التطوير العاملي،

أطامعا واستهدافات عدائية ،وتوجهات ضد األمة ومصاحلها ،تستثمر هذا
كام أن هناك
ً
لشن محالهتا عىل األمة ،للهيمنة عىل إرادهتا وثرواهتا .وهناك متلمل
الواقع املتخلف ّ

وغضب يف أوساط مجاهري األمة ،وإذا مل تنطلق مبادرات إلصالح هذا الواقع حتصل

انفجارات وكوارث.

وما هذه التوجهات اإلرهابية العنفية إال من إفرازات املآزق واألزمات التي

تعيشها األمة ،وما هو قادم أخطر إن مل تكن هناك مبادرة من قيادات األمة لإلصالح

نثمن املبادرة التي أقدم عليها خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل
والتطوير ،من هنا ِّ
بن عبدالعزيز ،حينام دعا قيادات األمة وعلامءها لالجتامع يف مكة املكرمة قبل سنتني

لوضع خطة لإلصالح .ثم انعقد مؤمتر قمة استثنائية لزعامء الدول اإلسالمية بتاريخ
قدمها العلامء واملفكرون ،وتم إقرارها
5و 6ذو القعدة 1426هـ ،ملناقشة التوصيات التي َّ

واملوافقة عليها ،ولكن ماذا عن التطبيق العميل لتلك التوصيات من قبل الدول واألنظمة

السياسية؟

يتفعل يف كل دول األمة وجمتمعاهتا ،وليس جمرد طرح نظري.
هذا ما جيب أن َّ

فاألمة عىل مفرتق طرق ،وتواجه أخطار ًا وكوارث كبرية.

أي قيادة سياسية تريد اإلصالح لن
نحتاج إىل املبادرات اجلريئة الشجاعة ،ألن ّ

مفروشا أمامها بالورود والرياحني ،فهناك معوقات ومراكز قوى ضاغطة،
جتد الطريق
ً
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وأي قيادة دينية تريد اإلصالح لن تواجه بإلقاء التحية واالحرتام ،ستكون هناك تعبئة
ّ

ضدها ،وستتهم يف دينها ،ولكن األمر بحاجة إىل تضحية وإخالص هلل سبحانه كام يقول
تعاىل﴿ :ا َّل ِذين يب ِّل ُغونَ ِرس ِ
االت اللهَّ ِ َويخَ ْشَ ْون َُه َوال يخَ ْشَ ْونَ َأ َحد ًا إِلاَّ اللهَّ َ َوكَ َفى بِاللهَّ ِ َح ِسيب ًا﴾
َ
َ َُ
[سورة األحزاب :اآلية .]39

الثاني :ثقافة الإ�صالح

أي قيادة تريد اإلصالح ينبغي أن تفكر يف إنتاج الثقافة الداعمة لتوجهات
ّ
اإلصالح ،ألنه ال يمكن أن حيصل اإلصالح يف بيئة ثقافية متخلفة .ال بد من تشجيع

ثقافة االنفتاح ،والوعي بمتطلبات الزمن ،وإتاحة الفرصة حلرية الرأي والتعبري عن

الرأي ،عىل املستوى السيايس والديني واالجتامعي.

الثالث :تفاعل الجمهور

وعي مجهور األمة ،واستجابتهم لربامج اإلصالح والتغيري ،هو الذي يؤذن

بانطالق هنضة االصالح ،أما االكتفاء باجرتار الشعارات ،ومتنيات التغيري ،دون رفع

مستوى الفاعلية واإلنتاج ،وااللتفاف حول القيادات املخلصة ،والربامج الصاحلة ،فانه

لن يغيرّ من واقع األمة شيئ ًا.

الإمام علي يت�صدى للإ�صالح

ولنقرتب من سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ، Eحيث يمكن القول بحق

إصالحي ًا
هنجا
إنه رائد اإلصالح يف وقت مبكر من تاريخ األمة اإلسالمية ،إ ْذ تب َّنىً E
ً

جري ًئا.

فقد وصل إىل اخلالفة بمبايعة شعبية مجاهريية ،ختتلف عن طريقة مبايعة اخللفاء

السابقني ،حيث وصل اخلليفة أبو بكر إىل اخلالفة عن طريق املبايعة يف سقيفة بني
ساعدة ،واخلليفة عمر وصل إىل احلكم عن طريق ترشيح من اخلليفة أيب بكر ،واخلليفة
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عينهم اخلليفة عمر ضمن قصة
عثامن وصل إىل احلكم عن طريق مبايعة ستة من الصحابة َّ

عليا Eوصل بطريقة أخرى ،ذلك أن مجاهري األمة
الشورى املعروفة،
َّ
ولكن اإلمام ًّ
ِ
اس
ازدمحت عليه وطلبت منه تويل اخلالفة كام قال Eفيام روي عنهَ « :فماَ َر َاعني إال وال َّن ُ
ِ
ان ُ ِ
ِ
كَ عر ِ
ب حتى َلقَد و ِطئ الحْ َ سن ِ
اي»(((.
ف َّ
ََ
وش َّق ع ْط َف َ
الض ُب ِع إِليَ َّ َي ْن َثا ُلونَ َعليَ َّ م ْن كُ ِّل َجان ٍ َ َّ
ْ ُ َ
ُْ
وامتنع اإلمام عيل عن قبول البيعة أيام ًا كام تشري بعض مصادر التاريخ ،إلاّ أنه
استجاب إنقاذ ًا للموقف ،وحتم ً
ال للمسؤولية ،وصارح اجلمهور منذ البدء بأنه سيعتمد
سياسة اإلصالح والتغيري ،وفق ما يراه من حتقيق لقيم اإلسالم ومبادئ تعاليمه.

جاء يف تاريخ الطربي( :عن أيب بشري العابدي قال :كنت باملدينة حني قتل

عليا ،فقالوا :يا أبا
عثامن ،Nواجتمع املهاجرون واألنصار ،فيهم طلحة والزبري ،فأتوا ًّ

حسن ه ّلم نبايعك ،فقال :ال حاجة يل يف أمركم ،أنا معكم ،فمن اخرتتم فقد رضيت
به فاختاروا ،فقالوا :واهلل ما نختار غريك .قال فاختلفوا إليه بعد ما قتل عثامنN

مرار ًا.((()...

عليا كان يذكر هلم أنه إن
وذكر الطربي أكثر من رواية تؤكد هذا املضمون ،وأن ًّ
«واع َل ُموا َأنيِّ إِ ْن َأ َج ْب ُت ُك ْم َر ِك ْب ُت
توىل اخلالفة ،فسيطبق منهجه يف اإلصالح ،كقولهْ : E
بِ ُك ْم َما َأ ْع َل ُم»(((.
تارخييا أنه يف عهد اخلليفة عثامن بن عفان ،حصلت أوضاع مل يكن
ومن املعروف
ًّ

أكثر الصحابة حيبذوهنا ويرضون عنها ،وكانت مجاهري األمة منزعجة منها؛ ألن بطانة
قد التفت حول اخلليفة من أقربائه ،الذين كانوا حمل ثقته ،وهؤالء استغ ُّلوا ثقة اخلليفة

هبم ،ولسنا اآلن يف وارد االسرتسال يف التفاصيل فهي موجودة يف كتب التاريخ ،ومن
((( نهج البالغة .خطبة رقم.3
((( محمد بن جرير الطبري .تاريخ الطبري ج ،3الطبعة الخامسة 1989م( ،بيروت :مؤسسة األعلمي)،
ص.450
((( المصدر السابق .ص .456
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البحوث اجلميلة املوضوعية ،البحث الذي كتبه الشيخ أبو األعىل املودودي ،العامل

املعروف مؤسس اجلامعة اإلسالمية يف باكستان ،واحلائز عىل جائزة امللك فيصل العاملية
خلدمة اإلسالم سنة 1979م ،وكتابه حتت عنوان (اخلالفة وا ُمللك)((( وهو مطبوع أكثر
من طبعة ،تناول فيه التغيرُّ ات التي حصلت يف واقع األمة يف عهد اخلليفة عثامن ،إ ْذ حصل
ابتعاد عن هنج النبوة وهنج اخلالفة الراشدة ،فأصبح هناك تالعب بالثروات من قبل هذه
سبب حالة من الغضب يف أوساط مجاهري من األمة ،انتهى باهلجوم عىل دار
البطانة ،مما َّ
كرس حالة العنف السيايس يف تاريخ األمة.
اخلليفة وقتله بصورة بشعة ،مما َّ

جاء بعد ذلك أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eللحكم ،فطرح هنجه اإلصالحي،

وال ننسى أن اإلمام ُعرض عليه أن يصبح هو اخلليفة بعد مقتل اخلليفة عمر ،ولكن

برشط تصادر فيه حريته يف اإلصالح والتغيري ،حتت عنوان االلتزام بسرية الشيخني،

فرفض اإلمام اخلالفة هبذا الرشط ،وقبلها عثامن.

عينهم
وهذا ما َّ
دونته كتب التاريخ ،حيث اجتمع الستة أصحاب الشورى الذين َّ

اخلليفة عمر بعد إصابته ،طلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف

وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب ،وكانت إدارة االجتامع لعبد الرمحن بن عوف ،الذي

التفت إىل عيل بن أيب طالب ،قائ ً
ال :هل أنت يا عيل مبايعي عىل كتاب اهلل وسنة نبيه

وفعل أيب بكر وعمر؟ فقال :اللهم ال ،ولكن عىل جهدي من ذلك وطاقتي ،وفق ما ذكره
الطربي(((.

عليا وقال :عليك عهد اهلل وميثاقه
وذكر ابن األثري :أن عبدالرمحن بن عوف دعا ًّ

لتعملن بكتاب اهلل وسنة رسوله وسرية اخلليفتني من بعده ،قال عيل :أرجو أن أفعل

((( أبو األعلى المودودي .الخالفة والملك ،الطبعة األولى 1978م( ،الكويت :دار القلم).
((( تاريخ الطبري .ج ،3ص.301
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فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي((( .فاجته ابن عوف ملبايعة عثامن بن عفان الذي قبل هبذا
الرشط ومل يتحفّظ عليه.

وقد علق عىل هذا املوقف الدكتور إسامعيل الشطي من رواد احلركة اإلسالمية يف

الكويت ،مشري ًا إىل نقطة مهمة ،حيث قال ضمن مقال له« :ولقد كاد اجليل األول من
املسلمني رضوان اهلل عليهم ،أن جيعل من جتربته السياسية والتنظيمية يف إدارة الدولة جزء ًا

من الرشيعة ،لوال تصدي اإلمام عيل بن أيب طالب ،كرم اهلل وجهه ،ملثل هذه املحاولة،
وكلفه هذا التصدي التضحية بمنصب اخلالفة ،يف أول عرض لتوليها ،عندما رفض

االلتزام بتجربة الشيخني بعد كتاب اهلل وسنة نبيه ،إذ كان تقييمه هلذه التجربة ال يعدو

برشيا ،يسع من بعدهم ،ويتسع آلفاق املستقبل السحيق .وبتضحيته هذه،
كوهنا اجتهاد ًا ًّ

كرم اهلل وجهه ـ زحف الثابت من الدين إىل حدود تلك املساحات»(((.
أوقف اإلمام ـ ّ

المبادرة للإ�صالح

حني تسلم اإلمام عيل اخلالفة بدأ يف تطبيق منهجه اإلصالحي ،رغم علمه بالعوائق

الضخمة والعراقيل اهلائلة التي ستواجهه ،كام قال يف تربيره المتناعه عن قبول اخلالفة:
« َد ُعونِ وا ْل َت ِمسوا غَ ِ
وه َ
وب ،وال
وم َل ُه ا ْلقُ ُل ُ
يي ،فَإِ َّنا ُم ْس َت ْقبِ ُلونَ َأ ْمر ًا َل ُه ُو ُج ٌ
وأ ْل َو ٌان ،ال َتقُ ُ
ُ
ِ
ِ
َت ْث ُب ُت َع َل ْي ِه ا ْل ُعقُ ول ُ ،وإ َّن اآلف َ
واع َل ُموا َأن إ ْن َأ َج ْب ُت ُك ْم
َاق َق ْد َأغَ َام ْت ،والمْ َ َح َّج َة َق ْد َت َن َّك َر ْتْ .
ِ
ِ
ِ
ب ا ْل َعاتِ ِ
وع ْت ِ
ب»(((.
َرك ْب ُت بِ ُك ْم َما َأ ْع َل ُم ولمَ ْ ُأ ْص ِغ إِلىَ َق ْول ا ْلقَائ ِل َ
ونجد هنا توفر أول عنرص لعملية اإلصالح ،وهو املبادرة والتصدي ،فكثريون قد
نظريا ،وهناك الغالبية من الناس يتطلعون إىل
حيملون شعارات اإلصالح ،ويطرحوهنا ًّ

((( الكامل في التاريخ .ج ،2ص.223
((( الدكتور إسماعيل الشطي ،اإلسالم الذي نريد ،جريدة الشرق األوسط ،العدد  ،7131بتاريخ
1998/6/7م.
((( نهج البالغة .خطبة رقم .92
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اإلصالح لتغيري أوضاعهم إىل األفضل ،لكن االنطالق لن يكون إال باملبادرة والتصدي،
والقيادات الدينية والسياسية هي من تتحمل هذه املسؤولية بالدرجة األوىل ،وهي األقدر

أزمة األمور ،ومواقع التأثري والنفوذ.
عىل حتقيقها ،بام متتلك من ّ

إن أي عملية إصالح تستلزم تضحيات وخسائر ،وتواجهها صعوبات وعوائق،

لكن تصدي القيادات جيعل املهمة أقل صعوبة وأقرب للنجاح.

أما لو تركت األمور لتفاعل النقمة والغضب يف نفوس الناس ،فقد تنفجر

األوضاع ،وخترج عن السيطرة ،ويتصدى غري الكفوئني واملخلصني ،وجيد أعداء األمة

فرصتهم لإلفساد والتخريب.

ويف سرية اإلمام عيل Eوسرية اخلليفة عمر بن عبدالعزيز ،منابع لالستلهام،

ودروس لالقتداء ،مع ما بني الشخصيتني والتجربتني من فروقات ال ختفى ،من حيث
املكانة والصفات والظروف واألوضاع.

إن اخليار األمثل أمام شعوب األمة اإلسالمية اليوم ،للخروج من املأزق ،وجتاوز

واقع التخلف ،هو املبادرة اجلريئة من القيادات السياسية احلاكمة ،للتوجه نحو اإلصالح،

باالنفتاح عىل شعوهبا ،وتوسيع املشاركة السياسية ،واعتامد هنج احلق والعدل.

كام أن عىل القيادات واملرجعيات الدينية أن جتهر بمواقف احلق ،وألاَّ تداهن

التوجهات املسيئة لإلسالم ،واملخالفة ملبادئه وقيمه ،وأن تبادر لإلصالح عىل املستوى

الفكري والثقايف.

برامج الإ�صالح

لقد بادر اإلمام ع ّ
يل من بداية حكمه لتنفيذ برامج اإلصالح ،فعزل الوالة غري

الصاحلني للوالية ،الذين أخذوا مواقعهم ضمن معادلة املحسوبيات ،واستأثروا

باالمتيازات وثروات األمة.
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كام اسرتد أموال بيت املال من أيدي احلائزين عليها بطرق غري مرشوعة ،ومل يقبل
ِِ
ِ
وم ِل َك
التغايض يف ذلك ،بل أجاب املعرتضني بقولهَ :
«والل َل ْو َو َج ْد ُت ُه َق ْد ُت ُز ِّو َج به ال ِّن َس ُاءُ ،
ِ
ِ
وم ْن َض َ
اق َع َل ْي ِه ا ْل َع ْد ُل َفالجْ َ ْو ُر َع َل ْي ِه َأ ْض َي ُق»(((.
اإلم ُاء َل َر َد ْد ُت ُه ،فَإِ َّن فِ ا ْل َع ْدل َس َعةًَ ،
بِه َ
ووضع الرقابة عىل الوالة والعامل ،واستخدم احلزم مع أي انحراف أو خمالفة من
ِق َبل أحد منهم.
وكان من أهم برامج اإلصالح تطبيق العدالة واملساواة بني الناس يف العطاء،
عمق الطبقية ،وراكم الثروات عند طبقة ،وزاد
بعدما عانى الناس من التمييز بينهم ،مما َّ
الفقر عند باقي الطبقات.

وأرص عىل هنج العدل واملساواة،
وقد واجهته ضغوط كبرية ،لكنه ثبت أمامها،
ّ
«أ َت ْأمرون َأ ْن َأ ْط ُلب الن بِالجْ َ و ِر ِفيمن و ِّليت ع َلي ِه؟ واللِ
صارخ ًا يف وجوه املعرتضنيَ :
َ َّ صرْ َ
ُُ
ْ َ ْ ُ ُ َ ْ
ور بِ ِه َما َس َمر َس ِم ٌري َ َ
السماَ ِء ن َْج ًامَ ،ل ْو كَ انَ المْ َ ُ
ال لِ َل َس َّو ْي ُت َب ْي َن ُه ْم ف ََك ْي َ
ف
ال َأ ُط ُ
َ
وما أ َّم ن َْج ٌم فِ َّ
ال َم ُ
وإِ َّنماَ المْ َ ُ
ال اللهَّ »(((.

ثقافة التغيير والإ�صالح

لكي تشق برامج اإلصالح طريقها يف ساحة األمة ،ال ُب َّد من ثقافة داعمة ،تشجع

وحتصنهم من تأثريات
الناس عىل جتاوز ما ألفوه من عادات سيئة ،وأفكار غري صحيحة،
ّ
مراكز القوى املضادة لعملية اإلصالح ،وختلق بيئة مناسبة للتغيري.

توجه إليه أمري املؤمنني عيل Eيف مسرية حكمه ،حيث أردف قراراته
وهذا ما َّ

اإلصالحية هبجوم ثقايف ،إلحياء قيم العدل والصالح يف نفوس الناس ،وملواجهة تيارات

الفساد واالنحراف .فهو Eيقوم بمهمتيه خليفة حاكماً
مرشدا يف الوقت نفسه.
وإماما
ً
ً

لذلك كان الرتاث الفكري واملعريف لعيل Eمتميز ًا يف الكم والكيف عن بقية

((( نهج البالغة .خطبة رقم.15
((( نهج البالغة .خطبة رقم .126
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اخللفاء ،حيث نقلت عنه املصادر عدد ًا كبري ًا من اخلطب التي ألقاها عىل مجاهري الناس،
والرسائل التي وجهها لوالته وموظفيه ،والوصايا التي خاطب هبا أصحابه ومن حوله.

وقد مجع الرشيف الريض Dخمتارات من كالم أمري املؤمنني ع ٍّ
يل ، Eيف كتابه

املشهور هنج البالغة ،ضم  239خطبة ،و  79رسالة ،إضافة إىل عدد ضخم من قصار
الكلامت ،لكنها ال متثل إال جزء ًا من تراث اإلمام .وقد انربى أحد العلامء املحققني
املعارصين هو الشيخ حممد باقر املحمودي (1427-1341هـ) ،جلمع سائر خطب
اإلمام ورسائله ووصاياه ،فكانت أضعاف ما تضمنه هنج البالغة ،وطبع هذه املوسوعة

يف ثامنية أجزاء حتت عنوان( :هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة) ،واشتملت هذه

املوسوعة عىل 409خطبة ،و 185رسالة ،و 65وصية ،و 105دعاء.

ومما يشري إىل هذا اجلهد املعريف الثقايف الذي بذله اإلمام عيل Eمدة خالفته -عىل

قرصها -ما ذكره املؤرخ املسعودي (تويف 346هـ) يف مروج الذهب حيث قال( :والذي
حفظ الناس عنه من خطبه يف سائر مقاماته أربعامئة ونيف وثامنون خطبة)(((.

وقد نقل مثل ذلك أمحد ابن إسحاق اليعقويب (من علامء القرن الثالث اهلجري)

يف كتابه (مشاكلة الناس لزماهنم) قال« :وحفظ الناس عنه اخلطب ،فإنه خطب بأربع مئة
خطبة حفظت عنه ،وهي التي تدور بني الناس ويستعملوهنا يف خطبهم وكالمهم»(((.

هذه رؤوس أقالم رسيعة عن جتربة عيل Eوسريته يف اإلصالح والتغيري ،تلك

محلته أشد العناء ،حيث خاض ثالث حروب قاسية ،حرب اجلمل وصفني
التجربة التي ّ
والنهروان ،وما كان ألحد غري عيل Eأن يصمد أمام تلك الضغوط اهلائلة ،ليقدم لألمة

ولألجيال البرشية خري جتربة يف ممارسة اإلصالح وإقامة احلكم العادل الرشيد ،كام
((( علي بن الحسين المسعودي .مروج الذهب ج ،2الطبعة الثانية1984م( ،قم :دار الهجرة)،
ص.419
((( أحمد بن إسحاق اليعقوبي .مشاكلة الناس لزمانهم ،الطبعة األولى1962م( ،بيروت :دار الكتاب
الجديد) ،ص.15
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«أ ا ال َّناس فَإِن َف َق ْأ ُت َعينْ َ ا ْل ِف ْت َن ِة ولمَ ْ ي ُكن لِيج ِ
ت َئ َع َلي َها َأ َح ٌد غَ ِ
َ
اج
يي َب ْع َد َأ ْن َم َ
ُ
َ ْ َ ْ
قال :Eيهُّ َ
ْ
واش َت َّد كَ َل ُب َها»((( وقدم حياته ثمن ًا هلذا النهج اإلصالحي ،حيث قىض شهيد ًا يف
غَ ْي َه ُب َها ْ
حيا.
حمراب صالته ،فسالم اهلل عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث ًّ

((( نهج البالغة .خطبة رقم .92

اإلمـام عـلي Eووحدة األمة
خطبة الجمعة بتاريخ  27رجب 1428هـ

يف قراءتنا لشخصية اإلمام عيل بن أيب طالب Eجيب علينا أن نجتهد يف إعادة

فهمنا له ،وذلك انطالقًا من وحي عرصنا وظروفنا ،فعيل بن أيب طالب كتاب عميق
املضامني ،يتجدد يف كل عرص ويف كل ظرف ،ويستطيع كل جيل من األجيال أن يقرأ من
هذا الكتاب ويأخذ منه ما ينفعه لواقعه ،وإلصالح شؤونه .ويف قراءتنا علينا أ َّ
ال نكون

عليا من وحي فهمه وبيئته ،فهناك من قرأ
أسارى لقراءات السابقني ،فكل جيل يقرأ ًّ

عليا كحالة إعجازية غيبية ،كسائر األولياء الذين يعطيهم ال َّله سبحانه وتعاىل جما ً
ال خلرق
ًّ
العادة وجتاوز املألوف ،حينام تقتيض حكمته تعاىل وإرادته ذلك ،ولكنها حاله استثنائية؛

مجيعا أفضل الصالة والسالم ـ أهنم
ألن األصل يف عيل وبقية األئمة واألنبياء ـ عليهم ً
ِ
وحى إِليَ َّ﴾ [سورة الكهف ،اآلية ،]110 :فاألصل
برش ،يقول تعاىل﴿ :قُلْ إِ َّنماَ َأنَا َبشرَ ٌ م ْث ُل ُك ْم ُي َ
يف حياهتم احلالة البرشية الطبيعية ،وال تكون املعجزة أو الكرامة إال حني تتطلبها حاجه
الرسالة والدعوة.

التركيز على الحالة الإعجازية

يربر لنفسه عدم االقتداء باألنبياء واألئمة  ،Bفيصورهم كحالة
إن بعضنا يريد أن ِّ
غري برشية ،حتى يكون معذورا أمام نفسه وأمام اآلخرين يف حال مل ِ
يقتد هبم ،إذ ال يمكن
ً
االقتداء والتطابق بني حالة برشية وأخرى غري برشية.
هذا باإلضافة إىل ما توارثناه من تصور عن اإلنسان البطل ،حيث نرسم له صورة
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يف أذهاننا وكأنه رجل خارق للعادة ،وهو تصور برشي عام ،فنرى مسلسالت الرسوم

قوة
املتحركة
ّ
املوجهة لألطفالُ ،تظهر البطل دائماً عىل شكل إنسان خارق ،وصاحب ّ
ّ
جسدية عظمى ،ولديه قدرات غري طبيعية.

وإذا كنا ال ننكر أصل حدوث املعجزات والكرامات لألنبياء واألولياء ،بإذن ال َّله

تعاىل ،وليس بقدرة ذاتية منهم ،كام حتدث القرآن الكريم عن معجزات األنبياء كنبي
الط ِ ف ََأنفُ ُخ ِف ِ
ِ
الط ِ
ال َّله عيسى Eيف قوله تعاىلَ :
﴿أنيِّ َأ ْخ ُل ُق َل ُك ْم ِم َن ِّ
يه ف ََي ُكونُ
ني كَ َه ْي َئة َّ يرْ ْ
ِ ِ
ص َو ُأ ْحيِي المْ َ ْو َتى بِإِذ ِْن ال َّل ِه َو ُأن َِّب ُئ ُك ْم بِماَ َت ْأكُ ُلونَ َو َما
َطيرْ ًا بِإِذْن ال َّله َو ُأ ْب ِر ُئ الأْ َ كْ َم َه َوالأْ َ ْب َر َ
َت َّد ِخ ُرونَ فيِ ُب ُيوتِ ُك ْم﴾ [سورة آل عمران ،اآلية ،]49:وكام ورد يف القران الكريم من كرامة
ِ
اب َو َج َد ِع ْن َد َها ِر ْزق ًا َق َ
ال َيا َم ْر َي ُم
للسيدة مريم بنت عمران ﴿كُ لَّماَ َد َخ َل َع َل ْي َها َزكَ ِر َّيا المْ ْح َر َ
َأ َّنى َل ِ
ك َه َذا َقا َل ْت ُهو ِم ْن ِع ْن ِد ال َّل ِه إِ َّن ال َّله َير ُز ُق َم ْن َيشَ ُاء بِغَ ِ ِحس ٍ
اب﴾ [سورة آل عمران،
َ
يرْ َ
ْ
اآلية.]37:
إضافة إىل ما يرويه املسلمون من معجزات رسول ال َّله ،Aوما ترويه خمتلف

طوائف األمة من كرامات لبعض الصحابة واألئمة واألولياء.

لكن معجزات األنبياء وكرامات األولياء ،إنام يأذن ال َّله تعاىل بتحققها عىل أيدهيم

يف حاالت استثنائية ،تقتضيها حكمته وإرادته ،وليست حا ً
ال دائ ًام ،وال بيد النبي أو الويل،

لذلك ر ّد النبي حممد Aطلبات املرشكني منه فعل اخلوارق ،كأن يفجر عني ماء جارية

من األرض ،أو يسقط عليهم كسف ًا من السامء ،أو يصنع بيت ًا من ذهب...فأجاهبم كام
يقول تعاىل﴿ :قُلْ ُس ْب َحانَ َربيِّ َهلْ كُ ْن ُت إِلاَّ َبشرَ ًا َر ُسو ً
ال﴾[ سورة اإلرساء ،اآلية.]93:
أن هناك شيئ ًا من املبالغة والغلو يف تراث الطوائف واملذاهب ،حول حصول
إال َّ
املعجزات والكرامات لألنبياء واألئمة واألولياء ،وال يصح أن نقبل منها إال ما جاء بسند

معترب ،ومل خيالف شيئ ًا من ثوابت الكتاب والسنة.
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التركيز على جانب الم�أ�ساة

عليا Eكحالة مأساة ،وهذه جنبة واقعية يف حياة
وهناك قسم من
ِّ
املحبني قرأ ًّ
اإلمام عيل ، Eفقد تعرضُ E
لظالمات كثرية يف حياته ،وحتى بعد مماته ،ولكن فاعلية
جهده وجهاده أكرب من أن تحُ َ َّجم يف زاوية املأساة والظالمة.
إن بعضنا يصف ما يقرب النصف من حياة أمري املؤمنني Eبأهنا فرتة انطواء

وانعزال ،وأنه مل يقم بأي عمل عام بعد وفاة رسول ال َّله Aإىل أن توىل اخلالفة ،أي طوال

مخس وعرشين سنة (ربع قرن من الزمن) مل يصنع شي ًئا ومل يقم بأي دور!.
صرِ
منطويا عىل نفسه ،يشعر باألسى واحلرسة
عليا كان جليس داره،
ً
إن من ُي ُّ عىل أن ًّ
عىل نزع اخلالفة منه ،وال يشعر بأي مسؤولية جتاه واقع األمة ،فهو غافل عن أن هذا ال
يتناسب مع فكر اإلمام عيل وهنجه وتوجيهاته ، Eوال يتفق مع ما سجله التاريخ عن
دوره ومواقفه يف تلك املرحلة.

اد ِه وبِ ِ
لقد كان اإلمام عيل Eيقول للناس « :اتقُ وا ال َّله فيِ ِعب ِ
الد ِه فَإِ َّن ُك ْم َم ْس ُئو ُلونَ
َّ
َ
َح َّتى َع ِن ا ْلبِق ِ
َاع وا ْل َب َهائِ ِم »((( ،إن اخلالفة ـ عند اإلمام عيل Eـ مل تكن قضية أساس،
جيمد حياته إن مل حيصل عليها ،ألن التطلع للمناصب يمكن أن خيالج نفوسنا
بحيث ّ
نحن ،فإذا مل نحصل عىل ذلك املنصب أو املوقع نشعر وكأننا فقدنا دورنا يف هذه احلياة،

منصبا كان يتطلع إليه ،أو
لذلك جتد بعضنا ينكفئ عىل نفسه ،ويشعر باألسى لفقدانه
ً
موقعا كان حيت ّله ،لكن عيل بن أيب طالب مل يكن هكذا ،ألن اخلالفة مل تكن يف يو ٍم من
ً
اس د َخ ْلت علىَ َأ ِم ِ ِ ِ
ِ
ني Eبِ ِذي َق ٍ
وه َو
ري المْ ُ ْؤمن َ
ار ُ
األيام غاية مطمحه .يقول َع ْب ُد ال َّله ْب ُن َع َّب ِ َ ُ َ
ِ
ِ
يخَ ِ
يم َة لهَ َا»َ ،فق َ
ْص ُف ن َْع َل ُهَ ،فق َ
َال« : Eوال َّل ِه لهَ ِ َي
َال ليِ َ :
يمةُ َه َذا ال َّن ْع ِل؟» َفقُ ْل ُت« :ال ق َ
«ما ق َ
ال َأ ْن ُأ ِقيم ح ّق ًا َأو َأدفَع ب ِ
َأ َح ُّب إِليَ َّ ِم ْن إِ ْم َرتِ ُك ْم إِ َّ
اط ً
ال»(((.
َ َ ْ ْ َ َ
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إننا عندما نعرف نظرة اإلمام عيل Eلقيمة هذه املناصب ،ال يمكننا أن نحرص

حياته بني وفاة الرسول Aوتس ّلمه اخلالفة بأهنا عبارة عن حياة عزلة وأمل ،ولكن ألن

يربروا ألنفسهم ما كانوا
بعض األجيال كانت تعيش االنطواء واالنكفاء ،حاولوا أن ِّ

يعيشونه من حال ،ولكن احلقيقة عندما ندرسها بموضوعية نجد أن عيل بن أيب طالب

َّ
واحدا ،بل كان يتحمل املسؤولية دوم ًا جتاه الرسالة
يوما
مل
ً
يتخل عن وظيفته الرسالية ً
واألمة.

ويف هذه النقطة علينا أن نكون منصفني بحق واقعنا وتارخينا ،ذلك أن الشيعة يف

حقب تارخيية عديدة مورست عليهم ضغوط كثرية ،أجربت الكثري منهم عىل االنعزال
واالنكفاء ،وربام تكون هذه احلالة االجتامعية التي وصلوا إليها بفعل بعض الظروف

التي كان هلا دور يف تربير واقعهم ،وعدم انفتاحهم عىل بقية أوساط املسلمني ،ولذلك قد

كثريا من هذه الطروحات واخلطابات تركّ ز عىل جانب املأساة يف حياة اإلمام عيل،E
جتد ً
العامة التي كان يعيشها غالب الشيعة.
وباقي األئمةB
ً
انسجاما مع احلالة ّ

إن القراءة التقليدية حلياة اإلمام عيل Eحترص دوره بعد وفاة الرسول Aيف

اجلانب املأساوي ،وتركز عىل دوره يف حياة الرسول Aوحني استالمه اخلالفة فقط،
وبخاصة بعد وفاة
وهذه القراءة ال تعطينا صورة واقعية عن الدور الذي مارسه اإلمام،
ّ

الرسول.A

أهم جتليات
إن الدور الذي قام به اإلمام عيل Eبعد وفاة رسول ال َّله Aهو من َّ

إخالصه ملصلحة الدين واألمة ،وسمو نفسه عن تأثري العواطف واملصالح الشخصية

الذاتية.

لقد حفظ اإلمام وحدة األمة يف ذلك الظرف اخلطري ،ورعى مصلحة الكيان

اإلسالمي الذي كان بحاجة إىل آرائه الصائبة ،ومعرفته العميقة بمفاهيم الدين وتطبيقات

أحكامه.
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مفهوم الوحدة

إن مفهوم الوحدة قد يلتبس يف أذهان بعض الناس ،وكأن الوحدة إلغاء

خلصوصيات طرف حلساب طرف ،أو ذوبان جهة يف أخرى ،أو أهنا تعني تنازل هذه الفئة

عن يشء من قناعاهتا من أجل الفئة األخرى .وهذا الفهم اخلطأ للوحدة هو الذي جعلها

تاما عىل
ً
رسابا ال يمكن حتقيقه يف واقع املسلمني؛ ألن البعض يتصور الوحدة تطابقًا ًّ
كل تفاصيل العقيدة والترشيع ،ويف اآلراء والتوجهات ،وهذا خيالف طبيعة البرش ،فام

متعددة فاالختالف وارد حتى ضمن العائلة الواحدة واملجتمع
دامت هلم آراء ومصالح ّ

الواحد.

إننا حينام نربط بني الوحدة وبني التوافق واالتفاق عىل كل يشء ،فإننا بذلك نبحث

عن رساب الوحدة التي ال تتحقق ،أما حينام ننظر إىل الوحدة عىل أساس التمحور حول
القواسم املشرتكة ،واملصالح العامة ،واالنضواء حتت إطار يستوعب اجلميع ،وحيرتم
حقوق اجلميع ،ويعطي جمال التعبري عن الرأي ،فإن هذه الوحدة يمكن أن تتحقق.

وقد حققتها الشعوب األخرى ،فهاهم األمريكيون واألوربيون واليابانيون

واملاليزيون واهلنود واألمم األخرى ،قد حققوا درجات متقدمة من الوحدة ،من دون أن

بعضا ،أو أن يكون هناك حيف أو جور من جهة عىل أخرى،
يلغوا خصوصيات بعضهم ً
أو وصاية من طرف عىل آخر .وهذا هو األمر الطبيعي الذي ينبغي أن يكون ،ونحن
عندما نتحدث عن الوحدة نتحدث عنها هبذا املفهوم.

وحينام نقرأ سرية اإلمام عيل Eبعد رحيل الرسول Aنرى أن اخلالف قد حصل

حول تسلم موقع اخلالفة وقيادة األمة ،وكان اإلمام يرى نفسه صاحب هذا احلق ،وأنه

األوىل هبذا املوقع ،لكنه مل جيعل ذلك سبب ًا للرصاع والصدام ،بل احتفظ برأيه ،دون
قطيعة مع خمالفيه ،ومل يبخل عليهم بنصيحته ،ومل يتوان عن بذل جهده يف خدمة الدولة

واألمة.
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هذا املوقف الرسايل لإلمام عيل مل يستوعبه البعض من السنة والشيعة ،حيث فسرّ
فريق بيعة اإلمام عيل للخلفاء وتعاونه معهم بأنه داللة عىل ختيل اإلمام عيل عن رأيه يف

أحقيته باخلالفة ،بينام أنكر الفريق اآلخر أي عالقة إجيابية بني اإلمام عيل واخللفاء ،وكال

الرأيني يفتقد املوضوعية واإلنصاف ،فاإلمام عيل مع احتفاظه برأيه ،إال أنه قدم املصلحة
العامة لألمة ،باحلفاظ عىل وحدهتا وتسديد مواقف زعامتها.

م�سارات الوحدة

واستلهام ًا من سرية أمري املؤمنني ،Eواقتباس ًا من رؤيته الواعية ،يمكننا أن نفصل

احلديث عن الوحدة يف ثالثة مسارات:

الأول :الوحدة االجتماعية

نحن كمجتمع نعيش يف منطقة واحدة ،ضمن إطار مدرسه أهل البيت ،Bنمثل

مهوما وطموحات واحدة ،وننتمي
حالة اجتامعية ،جتمعنا ثقافة واحدة متقاربة ،ونعيش ً
هلوية دينية واحدة ،وحلفظ هذه اهلوية ووصو ً
ال إىل تنمية جمتمعاتنا وتطويرها ،جيب أن

يكون هناك تعاون بني قوى هذا املجتمع وفعالياته ،وهذا ال يعني التوافق يف مجيع اآلراء

مرجعا
واألفكار ،كام يصور ذلك بعضنا ،فيفهم أن الزم ذلك أن يق ّلد أبناء املجتمع
ً

ضد واقع تعدد املراجع ،أو أن تكون ممارساتنا
ً
واحدا ـ مثال ـ ،وكأن الدعوة إىل الوحدة ّ
لبعض الشعائر واحدة ،وعىل نمط وأسلوب واحد ،فتكون الوحدة وكأهنا دعوة إىل

خمالفة الطبيعة اإلنسانية ،نحن حينام ندعو إىل الوحدة االجتامعية ،إنام ندعو إىل توحيد

العامة فيام من شأنه أن يؤثّر عىل املجتمع ككل ،مع احرتام حرية الرأي ،ألن
املواقف
ّ

صحية يف أي جمتمع ،فهو يعبرّ عن حالة من
تعدد اآلراء والتوجهات أمر طبيعي ،وحالة ّ
الثراء وحرية الرأي والفكر.
ويف مقابل هذا التعدد يف اآلراء واألفكار هناك مصالح مشرتكه جتمعنا ،وسقف
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مجيعا ،وهذا ما جيب أن نبحث عنه وأن نجتمع عليه.
واحد يظلنا ً

وقد بدأ جمتمعنا ـ بحمد ال َّله ـ جتاوز الكثري من اإلشكاالت التي كانت موجودة يف

بعض األوقات ،فكان اختالف املدارس الفقهية والفكرية داخل املجتمع الشيعي الواحد

سببا للنزاع يف بعض األحيان ،وللقطيعة يف أحيان أخرى ،فيام بني :األصويل واإلخباري
ً

سببا للنزاع أو االختالف ،إال
والشيخي ،ولكن حالي ًا ما عاد هذا التنوع يف املدارس ً
ضمن رواسب وبقايا قليلة غري مؤثّرة.

تتعصب ملرجع،
ويف وقت من األوقات كانت هناك رصاعات مرجعية ،فجامعة َّ
تؤيد
وأخرى ملرجع آخر ،وال تجُ َ ِّوز تقليد مرجع اجلامعة األخرى ،لتأيت فتوى من هنا ّ

مرجعا ،ويقابلها فتوى ضد ذلك املرجع ،يف حالة من الرصاع واالحرتاب الكالمي
ً
االجتامعي.

كام أنه يف بعض املراحل كان هناك تباين واضح يف التوجهات واآلراء السياسية،

توجه ،ولكننا اآلن نعيش
أ ّدى يف بعض أشكاله إىل نوع من الرصاع والنزاع بني أتباع كل ّ

يبق منها إال حالة التنافس
تقاربا يف التوجهات السياسية ،ومل يعد هناك تباين كبري ،ومل َ
ً

الطبيعي بني التوجهات والتيارات واألشخاص ،وهذه حالة طبيعية ،ما دامت حمكومة

باألخالقيات ،فام حدث خالل عملية االنتخابات البلدية يف املنطقة سنة 1426هـ

من تنافس بني مرشح وآخر ،أو بني قائمة وأخرى هو حالة طبيعية حتصل يف كل
املجتمعات.

وما دمنا قد خت ّلصنا من النزاعات عىل أساس االنتامء املدريس (أصويل وإخباري

تبق عندنا نزاعات حا ّدة عىل
وشيخي) ،وكذلك عىل أساس االنتامء املرجعي ،ومل َ

أساس تباين اآلراء والتوجهات السياسية ،فهذه مرحلة متقدمة يف سبيل حتقيق الوحدة

يبق أمامنا إال موضوع التنافس بني التيارات واملجموعات أو بني
االجتامعية ،إذ مل َ
األشخاص ،وهذا أمر مرشوع ال يمكن ـ وال ينبغي ـ إلغاؤه.

216

اإلمـام عـلي Eووحدة األمة
هنا علينا أن نذكّ ر بأمهية أخالقيات التنافس ،وأن ِّ
نرشد هذه احلالة من التنافس،

تعد عىل اآلخرين ليبقى التنافس يف إطاره وموضوعه.
فال يكون فيها إسقاط أو ٍّ
ويف مسألة الوحدة االجتامعية ينبغي اإلشارة إىل ثالث نقاط ،هي:

1 .1سعة الصدر يف اختالف الرأي

مطلوبا ،بل
علينا أن تتسع صدورنا لالختالفات اجلانبية ،فالتطابق يف اآلراء ليس
ً

علينا أن نقبل الرأي والرأي اآلخر؛ ألن بعضنا ينزعج من مسألة االختالف ،حتى يف بعض
املسائل الفرعية ،كثبوت هالل الشهر يف هذا اليوم أو سواه ،أو توقيت هذه املناسبة الدينية

يف هذه الليلة أو سواها ،وصحيح أن اتفاق الرأي فيها حيفظ مظاهر الوحدة االجتامعية،

لكن هذا االتفاق ال يمكن أن يكون قرسي ًا مع اختالف القناعات ،يف موضوع يرتبط
بجانب عبادي كالصوم مث ً
ال ،فليعمل كل بام يراه تكليفه الرشعي ،واالختالف يف مثل

هذه األمور جيب أن تتسع له صدورنا ،وأن ال يتضخم يف نفوسنا ،ولكن ما يؤسف له أن

يتحدث عن تلك اجلامعة التي فطرت
بعضنا ال يزال يعيش ضيقًا يف األفق ،فيقيض أوقاته ّ

ضد من يامرسون يف
هذا اليوم وتلك التي صامت  ..ينبغي أن نتجاوز هذه احلالة ،نحن ّ

جمتمعنا دور الوصاية عىل اآلخرين ،فإما أن ُيؤخذ برأهيم وطريقتهم وإال فإهنم يكيلون
التهم وخيرجون من خيالفهم من الدين واملذهب.

إننا يف الوقت الذي نستنكر عىل اآلخرين أن يامرسوا الوصاية علينا ،كيف نقبل

نكرس حالة التنافس اإلجيايب ،وأ َّ
ال
أن نامرس الوصاية عىل بعضنا ً
بعضا؟! ،إننا جيب أن ِّ
نسمح ألي جهة من اجلهات أن تدعي لنفسها أهنا ـ وحدها ـ متثل الدين والرشعية
والوصاية ،فال أحد حيتكر الرشعية ،فهذه اجلهة عندها رأي واجلهة األخرى هلا رأهيا

املخالف ،وال أحد يستطيع ادعاء أنه يم ّثل األصل فيام غريه فروع ،أو أنه يم ّثل الدين
احلق وغريه خارج عن الدين ،لقد جتاوزنا عقلية الوصاية ،وانتهت هذه املامرسات ،وهذا

النوع من التعامل مع اآلخرين ،فاجلمهور اآلن يعي دوره ويثق بنفسه ،ولذلك علينا أن
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نكرس هذه احلالة ،وأن تتسع صدورنا لبعض االختالفات الداخلية ،وأال تتضخم يف

نفوسنا ،وأال نسمح للبعض أن يصنع منها قضية يفرق هبا بني الناس.
2 .2نرش ثقافة التسامح

يتحمل قادة املجتمع ونخبه مسؤولية كبرية يف نرش ثقافة التسامح الداخيل بني
ّ

التيارات والتوجهات املختلفة ،ووضع حد حلاالت التعبئة والتعبئة املضا ّدة ،ألننا يف

هذه املرحلة علينا أن نؤكد عىل ما جيمعنا كأتباع ألهل البيت ،Bومنتمني إىل خطهم

ومدرستهم ،وراجني لشفاعتهم ،وأن جيمعنا ال َّله تعاىل يوم القيامة معهم.

ويف هذه النقطة ترد رواية مجيلة عن اإلمام الصادق Eخياطب فيها بعض أصحابه،
فيقول« :ما أنتم والرباءة َيبرْ َ ُأ بعضكم من بعض؟ إن املؤمنني بعضهم أفضل من بعض،

وبعضهم أكثر صالة من بعض ،وبعضهم أنفذ بصرية من بعض وهي الدرجات»(((.

إن تفاوت اآلراء ودرجات اإليامن ومستويات التفكري ال يعني القطيعة ،وال

يروج
املبالغة يف مسألة املعاتبة ،علينا أن نرفض ثقافة التعبئة الداخلية ،وأن نقف أمام من ّ

هلا ،وعىل اجلمهور أن يصل إىل الدرجة التي يقف فيها أمام أي جهة دينية أو اجتامعية
متارس هذه األساليب امللتوية.

3 .3االلتفاف حول املؤسسات

نحن اآلن نعيش يف عرص نحتاج فيه إىل األعامل املؤسساتية ،التي تقوم عىل بناء

تسمى «مؤسسات املجتمع املدين» ،وذلك من
ودينيا
ثقافيا
واجتامعيا ،وهي ما ّ
ًّ
ًّ
املجتمع ًّ

قبيل :اجلمعيات اخلريية ،واألندية الرياضية ،وصناديق الزواج اخلريي ،وكافل اليتيم،
نحول مجيع
ومهرجان الزواج اجلامعي ،ومراكز تعليم القران ،واملنتديات ،بل علينا أن ّ

أنشطتنا إىل مؤسسات.

وبخاصة أننا نرى
فاملسجد جيب أن تديره إدارة مجاعية ُمرضية من أهايل احلي،
ّ

((( بحار األنوار .ج ،66ص.168
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بعض األحياء وقد ّ
احلي ،ونتمنى أن يتب ّنى
شكلت هلا ً
جملسا للحي منتخب ًا من قبل أبناء ّ

حي ومنطقة هذه الفكرة اإلجيابية ،فهذه احلالة املؤسساتية هي التي تساعدنا عىل
كل ّ
التالحم والتعاون عىل حفظ وحدتنا وخدمة جمتمعنا.

يطبق فيها مسألة التنافس
وجتربة جمالس األحياء جتربة جديدة رائدة ،ومن املفيد أن ّ

اإلجيايب عىل أساس الكفاءة والفاعلية.

تعمها حالة
وهذا أمر يرسي إىل مجيع مؤسساتنا االجتامعية ،حيث من املفرتض أن ّ

املرشح األكفأ ،واألكثر فاعلية ونشاط ًا،
من جتديد اإلدارات واملسؤولني ،وجيب أن خيتار ّ

فيطبق هذا يف اجلمعيات اخلريية ،والنادي الريايض ،واالنتخابات البلدية ،وانتخابات
ّ
غرفة التجارة وغريها.

وفيام خيص إمام اجلامعة ،فمن الناحية العملية يقوم كل فرد م ّنا بالذهاب إىل إمام

املسجد الذي يرغب يف الصالة خلفه ،فيصيل خلف َم ْن يثق بتقواه وورعه ويشعر أنه

أي عائلة
وأي مرجع يقلد ،وإىل ِّ
أي منطقة كانِّ ،
يستفيد من توجيهاته ،بغض النظر من ِّ
ينتمي ،فيكون املقياس عنده هو مقياس الكفاءة ،وهذا هو املقياس الذي ينمي ويطور

املجتمع.

هذه النقاط الثالث هي التي تساعدنا عىل حفظ وحدتنا االجتامعية.

الثاني :الوحدة الوطنية

متر به
الوحدة الوطنية موضوع َّ
حساس خطري ،وبخاصة يف هذا الوقت الذي ُّ

األمة اإلسالمية ،وما يتهددها من أخطار تمَ َ ُّس وحدة أوطاهنا وبلداهنا ،ذلك ألن اإلدارة
األمريكية ترفع شعار الفوىض اخلالقة يف منطقه الرشق األوسط ،فهم يريدون أن يقسموا

املقسم وأن جيزئوا املجزأ ،ولذلك نرى ما حيصل يف العراق ،لتعزيز هذه الفوىض اخلالّقة

التي يراد نرشها يف عموم املنطقة.

ويف فلسطني التي جيثم عليها االحتالل الصهيوين ،ويعاين الشعب الفلسطيني
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اآلالم والويالت ،يف كل يوم قصف وتدمري ملنازل واغتيال لقيادات وآالم وسجون،

ومع ذلك هناك تشجيع واضح من قبل األمريكيني واإلرسائيليني وحلفائهم لالحرتاب
الداخيل بني الفلسطينيني ،والوضع ينذر باخلطر ،نسأل ال َّله أن يوفق الفلسطينيني وأن

يساعدهم لتجاوز هذه املحنة .كام أن الدور األمريكي يف لبنان ملنع التوافق بني اللبنانيني

ليس خفي ًا عىل أحد.

وهكذا ما جيري يف الصومال ودارفور يف السودان ،وال أريد هنا أن ُأحمَ ِّ ل اخلارج
كل املسؤولية ،فلوال األرضية اخلصبة ،والثغرات يف داخلنا ،ولوال نقاط الضعف ،ملا
وجد األعداء فرصة لتشجيع الفرقة والفتنة يف أوساطنا ،ولذلك علينا أن نكون حذرين

جيدا ،ألنه كلام حصل هناك هتديد للمصالح األجنبية أثريت الفتنة الطائفية من
وواعني ً
جديد ،فعندما سقط شاه إيران الذي كان حيمي املصالح الغربية واألمريكية يف املنطقة،

ضخا للتعبئة الطائفية ،وتأجيج ًا للفتنة املذهبية ،وعندما حصل انتصار
واجهت املنطقة ًّ
للمقاومة وحزب ال َّله يف لبنان صدرت فتاوى وحصل ضخ جديد هلذه الفتنة املذهبية.

هذا دليل عىل أن هناك من يستفيد ومن يدعم ،ولكن يف األصل هناك أرضية

وثغرات ونقاط ضعف علينا أن نعاجلها ،وإ َّ
ال فإن األعداء سيستثمروهنا لزرع الفتن

بيننا ،من هنا جيب أن نكون حريصني يف تأكيد مسألة الوحدة الوطنية داخل بلداننا،
فبالدنا مستهدفة ،وهناك ثغرات يمكن أن ينفذ منها األعداء ،فال بد من تصليب الوحدة

الوطنية ،بتعميق وتطبيق مفهوم املواطنة ،ليعيش الناس متساوين يف حقوقهم وواجباهتم،

وأ َّ
ال نسمح ـ عىل مستوى الوطن ـ بثقافة الكراهية والتحريض من هذه الفئة عىل فئة
أخرى ،ومن هذه اجلهة عىل جهة مقابلة.

موجها إىل فئة دون أخرى ،فمنابرنا الدينية يف مساجدنا
واخلطاب ليس
ً

وحسينياتنا ،وكذلك وسائل اإلعالم ،واخلطب يف املساجد ،والفتاوى جيب أن يكون
هناك حذر من أن تكون هذه الوسائل أداة خلدمة مشاريع الفتنة التي تريد إشغال املسلمني
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وإرباك ساحتهم.

ونحن عندما نركّ ز عىل مسألة الوحدة فذلك ألن الفتنة إذا وقعت يف جمتمع فإهنا
ِ
ِ
ِ
ِ
اصةً﴾ [سورة
﴿وا َّتقُ وا ف ْت َن ًة ال ُتص َيب َّن ا َّلذ َ
ال تبقي وال تذر ،يقول تعاىلَ :
ين َظ َل ُموا م ْن ُك ْم َخ َّ
األنفال ،اآلية.]25 :
مهمة ،ذلك أن كل بلد من
ويف مسألة الوحدة الوطنية جيب الرتكيز عىل نقطة ّ

تتنوع فيه االنتامءات واملذاهب ،ومن الطبيعي أن متارس كل جمموعة من هذه
بلدان العامل ّ

ألي طائفة
املجاميع شعائرها وممارساهتا
اخلاصة ،وال يمكن ّ
عد ممارسة اخلصوصيات ّ
ّ
من الطوائف حالة طائفية ،ما دام حيافظ عىل خصوصيته دون املس باآلخرين ،ومن غري
املقبول أن نمنع الناس من ممارسة خصوصياهتم وشعائرهم املذهبية ،بحجة احلفاظ عىل
الوحدة ،فالوحدة ال تعني إلغاء اخلصوصيات .واملطالبة باحلقوق ليس إثارة للطائفية،
ولكن ينبغي أن تكون املطالبة من خالل النهج الوطني الذي حيفظ الوحدة ،فمساحة

التعبري عن الرأي ،واملطالبة باحلقوق ،وعرض املشاكل يف وسائل اإلعالم ،وعرب القنوات

الرسمية ،وخمتلف السبل .ضمن سقف الوحدة الوطنية أمر مطلوب ،وال خيالف مبدأ

تعبريا عن الرأي ،فالوحدة الوطنية ال تعني أن يكون
الوحدة ،أل ّنه ال يعدو عن كونه
ً
هناك رأي واحد سائد وال حيق لآلخر أن يطرح رأيه.

الثالث :وحدة الأمة

الوحدة عىل صعيد األمة إنام تكون بالتأكيد عىل املشرتكات ،وعىل احرتام حق

اإلسالم ملن قال« :ال إله إال ال َّله حممد رسول ال َّله ،»Aفهو مسلم له حقوق اإلسالم
دون النظر ألي مذهب انتمى جاء يف صحيح البخاري ( :من شهد أن ال إله إال ال َّله،

واستقبل قبلتنا ،وصىل صالتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فهو املسلم ،له ما للمسلم ،وعليه ما عىل

املسلم)(((.

((( صحيح البخاري .ج ،1ص ،103ح .393
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قمة مكة االستثنائية سنة1426هـ ،حيث أكدت
وهذا ما ورد يف
ُ
مقررات بيان ّ

التوصيات عىل االعرتاف بمختلف املذاهب اإلسالمية ،وأهنم مشمولون بعنوان

اإلسالم ،فال جيوز االعتداء عىل دمائهم وأمواهلم وأعراضهم.

لنتعرف األسلوب الصحيح واملتوازن
وهنا نعود لسرية ومنهج اإلمام عيل، E
ّ

يف معاجلة مسألة اخلالف اإلسالمي اإلسالمي ،ذلك أن اخلالف بني أهم فريقني من
املسلمني (ومها الشيعة والسنة) ظهر بعد وفاة الرسول ،Aففي حني يذهب الشيعة إىل
حق اإلمام عيل Eيف اخلالفة ،وذلك ألفضليته عندهم ،ولكثرة النصوص الواردة لدى

الفريقني التي يفهم منها أتباع مدرسة أهل البيت Bتأكيدها عىل حق اإلمامة لعيل بن أيب

طالب Eبعد رسول ال َّله ،Aبينام يرى بقية املسلمني أهنا جمرد إشادة بفضله ،وتذكري

بمقامه ومناقبه ،لذلك فاالختالف ينحرص يف تفسري النصوص ،وإال فهي نصوص متفق

عىل أكثرها ،كحديث الغدير ،وحديث الثقلني ،واألحاديث األخرى التي لسنا اآلن يف

وارد ذكرها والتفصيل فيها.

نتلمس طريقة
احلساسة ،ولذلك علينا أن ّ
واإلمام عيل Eعاش تلك املرحلة َّ

اإلمام عيل Eيف تعامله مع خمالفيه حينها.

أمري املؤمنني Eكان رجل الوحدة ورائدها ،ففي الوقت الذي يرى نفسه صاحب

احلق يف اخلالفة واإلمامة ،كام عبرّ عن ذلك فيام بعد يف إحدى خطبه املروية عنه ،واملعروفة
باخلطبة الشقشقية ،فقالَ : E
«أ َما وال َّل ِه َلق َْد َتق ََّم َص َها فُالنٌ وإِ َّن ُه َل َي ْع َل ُم َأ َّن محَ َ ل ِم ْن َها محَ َ ُّل
ِ
ِ ِ
الس ْي ُل وال َي ْر َقى إِليَ َّ َّ
الطيرْ ُ »((( ،وقد كان بإمكانه أن ينربي
الر َحى َي ْن َحد ُر َع ِّني َّ
ا ْلقُ ْطب م َن َّ

للدفاع عماَّ يعتقد أنه حق له ،وكان يعلم أن يف توليه اخلالفة مصلحة لألمة والرسالة،
العامة يف ذلك الظرف ،ولذلك
ولكنه وجد أن هذا التصدي وهذا املوقف يرض باملصلحة ّ

مل يطالب بحقه ،حتى عندما جاء إليه أبو سفيان وصار هيتف« :إين ألرى عجاجة ال
((( نهج البالغة .خطبة رقم .3
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يطفئها إال الدم ،يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم؟ أين املستضعفان؟ أين َ
األ َذ َّ
ال ِن
عيل والعباس؟ ما بال هذا األمر يف أقل حي من قريش ؟ ثم قال لعيل :ابسط يدك أبايعك،

ال ورج ً
فوال َّله لئن شئت ألمألهنا عليه خي ً
ال فزجره عيل وقال « :وال َّله إنك ما أردت هبذا

إال الفتنة وإنك وال َّله طاملا بغيت لإلسالم رشَّ ًا ال حاجة لنا يف نصيحتك»((( ،فلم يستجب
«وال َّل ِه
له ،ومل يرحب به ،ومل يقع يف الفخ الذي كان يريده له أعداء األمة ،وإنام أعلنَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
اص ًة ا ْلتِماَ س ًا َ
أل ْج ِر َذلِ َك
ور المْ ُ ْسل ِم َ
ني ولمَ ْ َي ُك ْن ف َيها َج ْو ٌر إِال َعليَ َّ َخ َّ
ألسل َم َّن َما َسل َم ْت ُأ ُم ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ (((
وه م ْن ُز ْخ ُرفه وز ْبرجه» .
َضله ُ
وف ْ
وز ْهد ًا فيماَ َت َناف َْس ُت ُم ُ
لقد امتنع اإلمام عيل عن بيعة أيب بكر أيام ًا أو شهور ًا ،كام ذكرت املصادر التارخيية،
جدية خطر الردة عن اإلسالم ،وإمكانية تعرض كيان األمة لالهتزاز،
لكنه حني رأى ّ

بحصول أي خالف وتنازع ،انضوى حتت راية اخلالفة ،كام يقول Eفيام روي عنهَ « :فماَ
ٍ
ُالن يبايِعون َُه ،ف ََأمس ْك ُت ي ِدي ح َّتى ر َأي ُت ر ِ
اج َع َة ال َّن ِ
ال ال َّن ِ
َر َاعنِي إِال ا ْنثِ َي ُ
اس َق ْد
َ
اس َعلىَ ف ُ َ ُ
َ َ ْ َ
ْ َ
ر َج َع ْت َع ِن اإلسال ِمَ ،ي ْد ُعونَ إِلىَ محَ ْ ِق َدي ِن محُ َ م ٍد ،Aف ََخ ِش ُ ِ
ِ
الم َ
وأ ْه َل ُه،
اإلس َ
َ
ْ
يت إ ْن لمَ ْ َأ ْنص ْ
ْ
َّ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
اليتِ ُك ُم»(((.
َأ ْن َأ َرى فيه َث ْل ًام َأ ْو َه ْدم ًاَ ،ت ُكونُ المْ ُص َيبةُ به َعليَ َّ َأ ْع َظ َم م ْن ف َْوت و َ
إن عيل بن أيب طالب حتمل مسؤوليته ،فكان مع اخللفاء ومع األمة ،حيرض املسجد،

ويشارك يف صالة اجلامعةُ ،ي ْس َتشَ ار ،ويشري فيعطي رأيه ،وينقذ األمة ،ويساعد اخللفاء يف

مواقف كثرية.

فهناك أكثر من تسعني مور ًدا يف قضايا عسكرية واقتصادية وسياسية ودينية استشار

فيها اخلليفة عمر اإلمام علي ًا وأخذ برأيه ،سجلها مع ذكر مصادرها الشيخ نجم الدين

العسكري يف كتابه (عيل واخللفاء)(((.

((( الكامل في التاريخ .ج ،2ص.10
((( نهج البالغة .خطبة رقم .73
((( نهج البالغة .كتاب رقم 62
((( نجم الدين العسكري .علي والخلفاء1380 ،هـ ( ،النجف األشرف :مطبعة اآلداب).
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ولذلك نتساءل :كيف كان يستشري ع َّ
يل بن أيب طالب إن مل يكن يثق بعيل ويطمئن

إىل رأيه؟ عيل Eما كان ينظر إىل اخللفاء كأعداء يكيد هلم ويسعى لالنتقام منهم ،وهم يف
املقابل كانوا ينظرون لع ٍّ
يل كمعني ومساعد فيام هو ملصلحة األمة والدين ،وإال لو كان عمر

وأبو بكر ينظران لع ٍّ
يل كعدو ملا رجعا إليه ووثقا برأيه ،واإلمام عيل ـ يف املقابل ـ ما كان

يتعامل من موقع العداوة الشخصية ،وإنام كان يمحضهم النصيحة ويشري عليهم بام ينفع
األمة وكيان املسلمني آنذاك ،حتى ُأثِ َر عن اخلليفة عمر أنه كان يتعوذ بال َّله من معضلة ليس
هلا أبو احلسن عيل((( ،وعن حييى بن عقيل ـ كام يف ذخائر العقبى((( ـ :قال كان عمر يقول

لعيل إذا سأله ففرج عنه ،ال أبقاين ال َّله بعدك يا عيل .وعن أيب سعيد اخلدري ،أنه سمع عمر

يقول لع ٍّ
يل وقد سأله عن شئ فأجابه  :أعوذ بال َّله أن أعيش يف يوم لست فيه يا أبا احلسن،
وروى ـ أيض ًا ـ عن عمر قوله« :لوال عيل هللك عمر»((( ،ودعاؤه أيض ًا «ال َّلهم ال تنزل يب
شدة إ َّ
ال وأبو احلسن إىل جنبي »((( ،ونصوص كثرية يف كتب التاريخ وكتب الفريقني.

ومع أن اإلمام Eأبدى عدم رضاه عن بعض السياسات عهد اخلليفة عثامن،

وبخاصة دور البطانة التي كانت حول اخلليفة ،إ َّ
ال أنه ما انفك يقدم النصيحة والرأي

وسفريا بني
كثريا أن يعالج موضوع التمرد عىل اخلليفة ،فكان واسطة
ً
لعثامن ،وحاول ً
ومنِع
املعارضني واخلليفة أكثر من مرة ،ولكن األمر خرج من يده ،وحينام حورص عثامن ُ
عنه املاء استنجد بع ٍّ
يل ،فبعث اإلمام ولديه احلسنني بِ ِق َرب املاء حتى يدخلوها إىل بيت
عثامن(((.

((( كنز العمال .ج ،10ص ،300حديث.29509
((( أحمد بن عبد ال َّله الطبري .ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ،الطبعة األولى 1415هـ( ،جدة:
مكتبة الصحابة) ،ص.150
((( المصدر نفسه .ص .149
((( المصدر نفسه .ص .149
((( تاريخ الطبري .ج ، 3ص .417
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ويف نصوص تارخيية مذكورة يف خمتلف كتب السنة والشيعة أمر ولديه احلسنني

أن يبقيا عىل باب عثامن حراس ًة له((( ،ولكن املعارضني تسلقوا من بيوت اجلريان عىل دار
اخلليفة.

هكذا كان عيل بن أيب طالب ،Eوهذا ما جيب أن يكون عليه هنج حمبيه وأتباعه،

فإىل آخر حلظة من حلظات حياته Eكان هيتم بوحدة األمة ،فقد كان يعلم أن قاتله الشقي

ابن ملجم ينتمي إىل اخلوارج ،ويعرف أهنم من دفعوه إىل ارتكاب هذه اجلريمة ،لكنه ما
جديدا ملشكلة يف واقع األمة ،ولذلك قال يف وصيتهَ « :يا َبنِي
سببا
ً
أراد ملقتله أن يكون ً
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َعب ِد المْ ُ َّط ِل ِ
نيَ ،أال
ب ،ال ُأ ْل ِف َي َّن ُك ْم تخَ ُ ُ
ري المْ ُ ْؤمن َ
وضونَ د َم َاء المْ ُ ْسل ِم َ
ني َخ ْوض ًا َتقُ و ُلونَ  :قُت َل َأم ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ال َت ْق ُت ُل َّن بِ إال َقاتلِ ،ا ْن ُظروا إ َذا َأنَا م ُّت م ْن ضرَ ْ َبته َهذه ،ف ِ
وه ضرَ ْ َب ًة بضرَ ْ َبة وال تمُ َ ِّث ُلوا
َاض ُب ُ
ُ
ِ
الر ُج ِل»(((.
ب َّ
إن سرية عيل تؤكد إخالصه العميق للدين ،وحرصه الشديد عىل وحدة األمة ،فهو
يتعبد إىل ال َّله تعاىل باحلفاظ عىل الوحدة ،ويتمسك هبا كطريق إىل ثواب ال َّله ورضوانه،

فالوحدة مبدأ ديني ،وفريضة رشعية ،قبل أن تكون قضية سياسية أو مصلحة وقتية،
اع ِة ُأ َّم ِة
ص َعلىَ جمَ َ َ
َاع َل ْم ـ َأ ْح َر َ
س َر ُج ٌل ـ ف ْ
وصدق أمري املؤمنني Eحينام قال> :و َل ْي َ
اب ،وكَ ر َم المْ َ ِ
وأ ْل َفتِ َها ِم ِّنيَ ،أب َت ِغي بِ َذلِ َك ُحس َن ال َّثو ِ
محُ َ َّم ٍدُ A
وس َأفِ بِا َّل ِذي َو َأ ْي ُت َعلىَ
آبَ ،
َ
ْ
َ
ْ
َن ْفسِ<(((.

((( عبدال َّله بن مسلم بن قتيبة الدينوري.اإلمامة والسياسة ج( ،1القاهرة :مؤسسة الحلبي وشركاه)،
ص.42
((( نهج البالغة .خطبة رقم .47
((( نهج البالغة .كتاب رقم .78

اجلمعة والتواصل االجتماعي
خطبة الجمعة بتاريخ  4شعبان 1428هـ

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 اندفاع ًا 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 بلد ً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.

وطبق ًا لبيانات املكتب الفيدرايل السويرسي لإلحصاء يقدم نحو  1300شخص

سنوي ًا عىل االنتحار 900 ،منهم رجال ،والبقية نساء ،أي بمعدل  4حاالت يف اليوم،
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وهو معدل يثري القلق يف بلد ينعم بالرفاه واالستقرار السيايس ،ويصل عدد سكانه إىل

نحو  5٫7مليون نسمة.

وقد وضع عامل االجتامع الفرنيس (اميل دوركايم 1917-1858م) تفسريين

ملشكلة االنتحار يؤوالن إىل جذر واحد ،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 اآلخر 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

أيض ًا عىل صعيد العالقات األرسية والشخصية ،فيحدث نوع من االنفصال بني الشخص
واملجتمع ،وال يعود جيد رابط ًا 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،

((( تامر أبوالعينين .الوحدة تقتل السويسريين ،جريدة الحياة  21أبريل  2008م.
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وتطوير يف أساليب وبرامج الرتابط األرسي واالجتامعي.

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.

أو ًال :ألن اإلنسان يأنس بأبناء جنسه ،وال يستطيع أن يعيش من دوهنم ،أو بعيد ًا

عنهم .وقد ذكر بعض ال ّلغويني :أن كلمة إنسان مشتقة من األنس ،عىل اعتبار أن اإلنسان
يأنس بمثله .ولو أنك وفّرت 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.

ثاني ًا :حاجات اإلنسان احلياتية تفرض عليه أن يتواصل مع اآلخرين ،فهو ال

يستطيع أن يوفّر 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
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بني الناس ،وهذا يفرض عىل اإلنسان حالة التواصل مع حميطه االجتامعي.

لكن هذا التواصل يبقى يف مستواه األدنى ،ويف حالته املتواضعة الساذجة .إذ إن
ٍ
بشكل أرقى ،وهذا خيتلف من جمتمع إىل آخر.
املجتمع حيتاج إىل نوع من التواصل

وقد كنا نعيش تواص ً
ال مكثف ًا 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.

ولعلّ من أبرز األسباب:

•انتشار الناس جغرافي ًا ،فام عاد اإلنسان مقي ًام يف نفس احلي الذي نشأ فيه.

•انشغاالت الناس واهتامماهتم تشعبت يف هذا العرص ،بعكس ما كانت عليه

ويصبح
حياهتم يف املايض ،إذ إهنم كانوا مع حلول الظالم تنتهي مجيع أعامهلم ُ
الوقت متاح ًا 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.

•انخفاض الروح االجتامعية عند أكثر الناس لصالح االهتامم الفردي ،حيث
ٍ
واحد مشغو ً
ال بنفسه ،ويف بعض األحيان حتى عن عائلته وأرسته.
أصبح 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:
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�أو ًال :التقارب النف�سي الروحي

احلياة بطبيعتها فيها ضغوط ومشاكل ،خصوص ًا يف هذا العرص ،فيحتاج اإلنسان

إىل من يتضامن معه نفسي ًا ،وإىل من يقرتب منه روحي ًا ،ليخفف عنه اآلالم ،ويرفع من

معنوياته .وحيتاج اإلنسان إىل من يستشريه ليستفيد من رأيه .و ُتشري النصوص إىل هذا

املضمون ،و ُتعبرّ عنه بإدخال الرسور إىل قلب األخ املؤمن ،ورد عن رسول اهلل Aأنه قال:
رسه اهلل يوم القيامة»((( ،وعنه« :Aمن أحب األعامل إىل اهلل إدخال
«من لقي أخاه بام يرسه ّ
الرسور عىل املسلم أو أن تفرج عنه غ ًام أو تقيض عنه دين ًا أو تطعمه من جوع»((( ،وعن

رس مسل ًام رسه اهلل يوم القيامة»(((  ،وعنه Eقال:
اإلمام جعفر الصادق : Eأنه قال« :من ّ

«ال يرى أحدكم إذا أدخل عىل مؤمن رسور ًا أنه عليه أدخله فقط ،بل واهلل علينا ،بل واهلل

عىل رسول اهلل.(((»A

ثاني ً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 شاقّة ،إذا أراد األب أو األم وحدمها القيام هبذا
الدور ،ولكن عندما تكون هناك برامج وجلان ختلق األجواء الصاحلة ،وتسعى من أجل

بناء سلي ًام ،فهذا يقدم أكرب عون لألرسة عىل تربية أبنائها .ويؤكد القرآن
بناء اجليل اجلديد ً

رب َوال َّت ْق َوى﴾
﴿و َت َع َ
الكريم عىل هذا املضمون يف قوله تعاىلَ :
او ُنو ْا َعلىَ ا ْل ِّ
اآلية .]2
((( وسائل الشيعة .ج 16ص .356
((( كنز العمال .ج 6حديث16414ص.432
((( مستدرك الوسائل .ج2ص.415
((( وسائل الشيعة .ج 16ص.349

[سورة المائدة.
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ثالث ً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 َب ُاذ ِل وإِ َّياكُ ْم وال َّت َد ُاب َر
املضمون يف آخر وصية له ،فيقولَ : E
«وع َل ْي ُك ْم بِال َّت َو ُ
وال َّتق ُ
َاط َ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 ً
ِ ِ
ارفُوا﴾[سورة الحجرات :اآلية ،]13وجيعل خدمة الناس
َ
{و َج َع ْل َناكُ ْم ُش ُعوب ًا َو َق َبائ َل ل َت َع َ
ونفعهم من أفضل وسائل التقرب إىل اهلل تعاىل ،كام ورد عنه« :Aخري الناس أنفعهم

للناس» (((.

وإذا كان التواصل االجتامعي حمبوب ًا عند اهلل تعاىل ومطلوب ًا يف كل وقت وآن ،فإن

هناك ما يدل عىل خصوصية ليوم اجلمعة يف هذا املجال ،فهو يوم يفرغ فيه اإلنسان ملا

انشغل عنه أيام األسبوع.

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 اهلل مرشعة يوم

اجلمعة أكثر من أي يوم آخر ،وثواب األعامل فيه مضاعف ،لذلك فإن أجر التواصل

االجتامعي فيه عظيم كبري.

((( نهج البالغة .تحقيق مؤسسة نهج البالغة ،الطبعة الثالثة 1416هـ ،دمشق ،ص.361
((( كنز العمال .ج15حديث  43064ص.777
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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 اهلل 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» (((.

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

((( صحيح مسلم .باب فضل التهجير يوم الجمعة حديث  850/24ص 426ـ وأيض ًا في مستدرك
الوسائل حديث .6368
((( جامع أحاديث الشيعة .حديث .9868
((( وسائل الشيعة .حديث رقم .9648
((( جامع أحاديث الشيعة .حديث .9872
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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 اهلل« :Aمن ختطى رقاب الناس يوم

اجلمعة اختذ جرس ًا إىل جهنم» (((.

وروى عبداهلل بن عمرو عن رسول اهلل Aأنه قال« :ورجل حرضهاـ اجلمعة ـ

بإنصات وسكوت ،ومل يتخط رقبة مسلم ،ومل يؤ ِذ أحد ًا ،فهي كفارة إىل اجلمعة التي
﴿م ْن َج َاء بِالحْ َ َس َن ِة َف َل ُه َعشرْ ُ
تليها ،وزيادة ثالثة أيام ،وذلك بأن اهلل عز وجل يقولَ :
َأ ْم َثالهِ َا﴾»(((.
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
نافعا يقول:
يأخذ مكان أحد آخر ،جاء يف صحيح البخاري عن ابن جريج قال :سمعت ً

سمعت ابن عمر Lيقول« :هنى النبي Aأن يقيم الرجل أخاه من مقعده وجيلس فيه.
قلت لنافع :اجلمعة؟ قال :اجلمعة وغريها»(((.

توا�صل المحبو�سين اجتماعي ً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.
((( صحيح البخاري .حديث .934
((( سنن الترمذي .حديث .513
((( سنن أبي داؤود .حديث .1113
((( صحيح البخاري .حديث رقم .911

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9

235

ورد عن اإلمام جعفر الصادق Eانه 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» (((.

عليا كان خيرج أهل
ويف رواية أخرى عن اإلمام جعفر الصادق عن أبيه« :Cأن ًّ

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 ًّ
عليا 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 غالي ًا إال
يف الديون والتهم ،ومل يكن األمر مثل ما يف أعصارنا بحيث حيكم باحلبس لكل كبرية
وصغرية  ،بل لكل أمر تافه موهوم أيض ًا ،بل مل يعهد يف عرص أمري املؤمنني عيل Eوما
قبله وجود السجون السياسية الرائجة يف عرصنا ،حيث أن الناس كانوا أحرار ًا يف عرض

آرائهم السياسية ما مل يرتتب عليها البغي والطغيان والقتل واإلغارة»(((.

ويرى بعض الفقهاء أن صالة اجلمعة تسقط عن املحبوسني؛ ألهنم من ذوي

((( وسائل الشيعة .حديث .9523
((( مستدرك الوسائل .ج ،4حديث رقم  ،6353ص .27
((( جامع أحاديث الشيعة .ج  ،6حديث  ،9969ص .437
((( نجم الدين الطبسي .موارد السجن في النصوص والفتاوى ،الطبعة األولى 1411هـ ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي ،ص .495
((( الشيخ حسين علي المنتظري .دراسات في والية الفقيه ج ،2الطبعة الثانية 1988م( ،بيروت :الدار
اإلسالمية) ،ص.473
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األعذار ،فال جيب عىل احلاكم إخراجهم هلا ،لكنه مع توفر الضامنات بإعادهتم أمر راجح

ودينيا.
نفسيا
ًّ
ملا فيه من اآلثار االجيابية عىل السجناء ًّ

الترفيه عن الأهل

عالقة اإلنسان مع عائلته جيب أن تكون هلا األولوية يف قائمة اهتامماته االجتامعية،

وال يصح أبد ًا أن يتساهل اإلنسان يف االهتامم بعائلته عىل أساس ضامنه الرتباطهم به عىل

كل حال؛ ألن عليه أن جيعل ذلك االرتباط مدعوم ًا باحليوية العاطفية والقرب النفيس،
وليس باحلاجة فقط .ورد عن أمري املؤمنني عيل Eأنه قال« :وال َي ُك ْن َأ ْه ُل َك َأ ْشقَى 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 اهلل 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.

�إعانة الفقراء

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،
((( نهج البالغة .كتاب رقم 31من وصية له Aللحسن بن علي.
((( وسائل الشيعة .حديث .9689
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باحلد من منابع الفقر ،وتوفري الفرص لوصول كل مواطن
ويسعون ملعاجلتها معاجلة جذرية ّ
إىل مستوى تلبية احتياجات حياته عرب التعليم والعمل وأنظمة الضامن االجتامعي ،ثم

تف ّقد موارد العوز واحلاجة ،بمد يد 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 اهلل Aأنه قال« :الليلة الغراء ليلة اجلمعة ،واليوم األزهر يوم

اجلمعة ،فيهام هلل 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(((.

وعن اإلمام الباقر« Eإن األعامل تضاعف يوم اجلمعة فأكثروا فيه من الصالة

والصدقة» (((.

وعن اإلمام جعفر الصادق Eقال :كان أيب أقل أهل بيته ما ً
ال ،وأعظمهم مؤونة،

قال :وكان يتصدق كل يوم مجعة بدينار .وكان يقول :الصدقة يوم اجلمعة تضاعف لفضل
((( الموسوعة الفقهية .ج 26ص.323
((( جامع أحاديث الشيعة .حديث  10272ج 7ص.38
((( وسائل الشيعة .حديث .9726
((( جامع أحاديث الشيعة .ج 7ص 32حديث .10246
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يوم اجلمعة عىل غريه من األيام(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق Eقال :الصدقة ليلة اجلمعة ويومها بألف(((.

وعن هشام بن احلكم عن أيب عبداهلل 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 رافد ًا من روافد اخلري واالهتامم بحاجات

الضعفاء والفقراء.

إن برنامج صدقة اجلمعة يمكن أن يكون جزء ًا 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
التواصل مع السابقني من أبناء املجتمع ،حتى ال ينسى اإلنسان أسالفه من األرحام
واألقرباء واألصدقاء والزمالء ،فيدعو هلم بالرمحة واملغفرة والرضوان.

روي عن رسول اهلل Aأنه قال« :من زار قرب والديه أو أحدمها يف كل يوم مجعة

فقرأ عنده يس غفر اهلل له بعدد كل حرف منها» (((.
((( وسائل الشيعة .حديث .9727
((( المصدر نفسه .حديث .9729
((( المصدر نفسه .حديث .9631
((( كنز العمال .ج  16حديث رقم 45543ص .479
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وجاء عن عبداهلل 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 اهلل له اجلنة»(((.

((( وسائل الشيعة .حديث .9732
((( جامع أحاديث الشيعة .ج 8ص  48حديث .10304

احلالة الدينية والنقد البناء
خطبة الجمعة بتاريخ  11شعبان 1428هـ

أمرا
َّ
عد سامحة الشيخ حسن الصفّار ـ حفظه اهلل ـ انتقاد اجلهات واملواقع الدينية ً

مقبو ً
ال من الناحية الدينية والرشعية ،جاء ذلك خالل خطبته األوىل من صالة اجلمعة

توجهاته
1428 /08 /11هـ ،حيث أشار فيها إىل قيمة العقل يف توجيه اإلنسان وحتديد ّ
ٍ
وكثري من السلوكيات.
الفكرية والعقدية ،وتب ّنيه لآلراء واملعتقدات
رسخه الرشع يف هذا اجلانب ،حيث ركّ زت كثري من
ومنب ًها يف الوقت نفسه إىل ما ّ
ّ

نصوصه عىل أمهية الرجوع للعقل ،وحتكيمه يف كثري من القضايا والقيم واملواقف ،وهو
ما يلتقي وفطرة اإلنسان الداعية إىل البحث عن احلق والرأي الصواب.

ويف هذه النقطة أشار الشيخ الصفّار إىل أن اإلنسان بعمومه يبحث عن الرأي

الصواب أو األصوب يف مجيع القضايا ،ولكنه قد خيطئ الوصول إىل ذلك ،لعوامل ثالثة

أشار إليها سامحته ،هي :عدم معرفة اإلنسان بجميع مالبسات وتفاصيل القضية التي
حياول إبداء الرأي فيها.

وكذلك الرتكيز عىل جانب أو بعض اجلوانب يف املسألة املطلوب إعطاء الرأي

فيها ،وإغفال بقية اجلوانب األخرى ،بسبب االنجذاب إىل هذا اجلانب عىل حساب بقية

اجلوانب ،أو لسبب آخر.

كبريا يف عدم
كام أن لألهواء والشهوات واالنشداد النفيس يف بعض األحيان ً
دورا ً

إصابة احلق.
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تتعزز كلام
وقد أشار سامحته إىل أن هذه األسباب قد جتتمع وقد تفرتق ،ولكنها ّ

ابتعد اإلنسان عن مشورة اآلخرين ،فاإلنسان بمفرده يكون عرضة للوقوع يف مزالق اخللل
واخلطأ يف التفكري واحلكم عىل األمور بصورة أكثر من احلالة اجلامعية والشوروية.

ومن هذا املنطلق جاءت كثري من النصوص الدينية تطلب من اإلنسان اإلصغاء

لآلخرين ،وطلب املشورة منهم.

يتصدى للشأن العام ،وملن له تأثري عىل اآلخرين،
وبخاصة للمواقع القيادية وملن
ّ
ّ

ولو عىل مستوى قيادة األرسة.

يتصدى
وقد ركّ ز سامحة الشيخ الصفّار عىل أمهية هذه النقطة ،فأشار إىل أن من
ّ

قياديا عىل املستوى االجتامعي أو عىل مستوى األمة هو
لشؤون الناس ،ومن يملك ً
موقعا ًّ

خيص مسألة املشورة واالستامع إىل آراء اآلخرين ،وذلك للموقعية
أوىل من اآلخرين فيام ّ
التي حتت ّلها هذه القيادات ،ألن دفع أي رأي ـ يف حال كان
صائبا ـ ستكون نتائجه عىل
ً
يتحملها القائد وحده.
مستوى الرشحية التي تقودها هذه الشخصية وخسارة ال
ّ

حددها يف ثالثة أبعاد :أفكار
مركّ ًزا اخلطبة حول احلديث عن احلالة الدينية ،حيث ّ

وآراء ،ومؤسسات و ُن ُظم ،وشخصيات.

معتربا أن توجيه النقد والنصيحة حول مجيع هذه األبعاد الثالثة للحالة الدينية
ً

دينيا ،بل هو مطلوب وذلك للمامرسة العملية لكل من الرسول ولألئمة،
أمر مقبول ًّ

يوجهون الناس إىل إبداء النصيحة واملشورة عليهم ،رغم ما نعتقده فيهم من
حيث كانوا ّ
العصمة وسداد الرأي.

العامة،
ومفرقًا بني مسألة النقد الب ّناء وتوجيه النصح وإبداء الرأي بغية املصلحة ّ
ّ

وبني التجريح واإلساءة إىل املقامات واملؤسسات والشخصيات الدينية ،حيث يستنكر

اجلميع مظاهر التجريح واإلساءة إىل اآلخرين ،فض ً
ال عن كون جهة اإلساءة شخصية أو

مؤسسة دينية.
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جو النقد وإبداء الرأي إىل مجيع مظاهر
وداعيا يف الوقت نفسه إىل أمهية إشاعة ّ
ً

تقوي
احلالة الدينية ،ألهنا يف موقع ّ
متقدم من الناحية االجتامعية ،ومثل هذه األجواء ّ

تاليا عىل املجتمع ككل.
ّ
وتعزز من دور هذه احلالة ،ما يعود بالنفع ً

خصص حديثه حول االهتامم بإحياء ليلة النصف من شعبان
ويف خطبته الثانية ّ

بالعبادة وإقامة األعامل ،ألفضليتها بعد ليلة القدر ،وكذلك حول بعض املظاهر السلبية
فيام خيص مظاهر االحتفال والبهجة بذكرى مولد اإلمام املنتظر ،حيث أشار يف هذه

النقطة إىل أن هذه الظاهر االحتفالية حتولت إىل مناسبة اجتامعية حتكي ثقافة وسلوك

هذا املجتمع ،وال ينبغي أن تكون هذه املناسبة حاكية عن سلوك وثقافة سلبية ،بام تشهده
داعيا إىل التنسيق مع اجلهات املسئولة ملواجهة مثل
املنطقة من مظاهر طائشة ومسيئةً ،

هذه املظاهر.

املؤسسات األهلية قوة املجتمع
خطبة الجمعة بتاريخ  7شوال 1428هـ

يتعاظم دور املؤسسات األهلية ومنظامت املجتمع املدين يف املجتمعات املتقدمة،

ويمتد إىل خمتلف جماالت الشأن العام ،فال تكاد جتد جانب ًا من جوانب احلياة إال وهناك

وانتهاء
توجه جهودها لالهتامم به ،بدء ًا من الشأن السيايس
ً
مجعيات وجمموعات تطوعية ّ
بقضية الرفق باحليوان.
وال شك أن وجود هذه املؤسسات األهلية يف تلك املجتمعات ،هو من أهم

مقومات قوهتا واستقرارها ،وجتديد احليوية والنشاط يف أوساطها.

وهو مظهر إلحساس الناس هناك باملسؤولية جتاه قضايا احلياة ،والتصدي لتحمل

أعبائها .ومع قوة حكوماهتم ووفرة إمكاناهتا ،لكنهم ال يلقون األعباء كاملة عىل كاهل
احلكومات ،بل يشاركوهنا إدارة خمتلف شؤون احلياة.

ويف القضايا االجتامعية بالذات تنتزع هذه املؤسسات األهلية زمام املبادرة ،وترى

نفسها أوىل وأقدر من احلكومات عىل مواجهتها ،تقول (ميليسا بريمان) الرئيسة التنفيذية

ملؤسسة روكفيلر فيالنثرويب ادفايزر – مؤسسة استشارية غري ربحية( :إننا يف املجتمع

األمريكي عموم ًا فقدنا قناعتنا بأن احلكومة هي املكان الذي تتم فيه احللول للمشكالت
االجتامعية ،فمن أيام ثورة رجيان فصاعد ًا انجذبنا إىل الرأي بأن القطاع اخلاص هو الذي

سيوجد حلو ً
ال ابتكارية وفعالة ،واحلل احليوي الوحيد الذي نراه اآلن يتمثل يف املشاريع
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اخلاصة ،والعمل اخلريي اخلاص لذلك ننظر إليه حلل املشكالت)(((.

لقد تم إنشاء مؤسسة كارينجي بنيويورك عام 1911م بوقف يساوي  136مليون

دوالر لدعم املكتبات العلمية ،وتوفري نظم التقاعد ألساتذة اجلامعات .وقامت مؤسسة
روكفلر اخلريية بتمويل األبحاث الطبية لتطوير اللقاح ضد األمراض املستعصية آنذاك،

باإلضافة إىل البحوث الزراعية التي رفعت من مردود زراعة القمح واألرز ،كام تأسست

مؤسسة فورد سنة 1936م برأسامل يفوق  11مليار دوالر ملعاجلة مسائل عاملية معقدة،
مثل إجياد احللول للرصاعات اإلقليمية ودعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

وخصص رئيس مايكروسوفت (بيل جيتس) أكثر من  25مليار دوالر إلنشاء

مؤسسة للعمل اخلريي(((.
مجعية.

ويبلغ عدد اجلمعيات اخلريية يف الواليات املتحدة األمريكية ()1.514.000

ويف أملانيا )800.000( :مجعية.

ويف فرنسا )600.000( :مجعية.

ويف بريطانيا )350.000( :مجعية.

ويوجد يف إرسائيل أكثر من  35ألف منظمة غري ربحية

(((

وتشد االنتباه ،تلك املؤسسات التي
ومن املؤسسات األهلية التي تلفت النظر
ّ

ُتعنى بنشـر القيم والتبشري بالتوجهات األخالقية يف املجتمعات الغربية ،ومن نامذجها
احلركة التي انطلقت يف باريس سنة 1993م للمحافظة عىل العفة ،حتت عنوان (احلب

احلقيقي يستطيع االنتظار) ،وقد ضمت حوايل  600عضو من الشباب والشابات الذين
((( لورين فوستر .ثروة بال حدود وبر بال حدود ،مقال في جريدة االقتصادية السعودية
2007/5/21م.
((( منير الحداد .ثقافة العمل الخيري ،مقال في جريدة إيالف االلكترونية16/اغسطس 2007م.
((( موقع مجلة آسية االجتماعية.www.asyeh.com :
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ترتاوح أعامرهم ما بني  17و  25سنة ،يلتزمون كتاب ًة باملحافظة عىل عفافهم وطهارهتم،

أي عدم ممارسة عالقة غري رشعية .هذه احلركة الفرنسية نشأت حتت إرشاف مجعية تدعو

إىل العودة إىل القيم العائلية.

وسبقتها حركة مماثلة يف الواليات املتحدة األمريكية هبا حوايل  250ألف شاب

وشابة جيمعهم هدف واحد هو املحافظة عىل العفة(((.

وذكر تقرير عن حركة التطوع يف أعامل املساعدة املدنية واألهلية يف املجتمع

الياباين أنه أحصـى يف سنة 1999م سبعة ماليني متطوع اجتمعوا يف نحو مئة وعرشين
ألف رابطة ومجعية يفوق عدد متطوعاهتا عدد املتطوعني الذكور(((.

الم�ؤ�س�سات الأهلية و�أمن المجتمع

وتعزز ْأمنه
حتقق مؤسسات العمل األهيل أغراض ًا إجيابية كبرية ختدم قوة املجتمعِّ ،

واستقراره ،فهي:

�أو ًال:

وتكرس يف نفوسهم
ختلق وتنمي الشعور باملسؤولية لدى األفراد جتاه جمتمعاهتم،
ّ

قيم اخلري والعطاء ،وال شك أن هذا االنشداد اإلجيايب للمجتمع ،يمثل نوع ًا من احلصانة
الذاتية من االنزالق يف مهاوي اإلجرام والفساد ،فأكثر من يتورطون يف اإلرضار بأمن

املجتمع ،هم من حيملون مشاعر سلبية جتاهه ،كر ّد فعل لضغوط يعانوهنا ،أو لتأثرهم

بأفكار خاطئة.

ثاني ًا:

تستوعب وحتتوي الطاقات من أبناء املجتمع ،لتوجهها االجتاه الصحيح ،وخاصة

من رشحية الشباب ،الذين لدهيم فائض من الوقت والطاقة ،وطموح لتكوين الذات
((( جريدة المسلمون .عدد  662بتاريخ 1418/6/9هـ.
((( جريدة الحياة .لندن  1مايو 2001م.
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وانتزاع الدور ،وإذا مل توفر هلم األجواء الصاحلة ،والقنوات املناسبة ،فقد يضيعون يف

املتاهات ،ويصبحون عبئ ًا عىل أمن املجتمع.

إن قيام منظامت املجتمع املدين ،ومؤسسات العمل األهيل ،تفتح آفاق ًا واسعة أمام

رشحية كبرية من جيل الشباب والشابات ،ليرصفوا فائض جهدهم ووقتهم ،فيام يصقل

مواهبهم وقدراهتم ،وخيدم جمتمعاهتم وأوطاهنم.

ثالث ًا:

تقدم احللول واملعاجلات للمشاكل االجتامعية ،حتى ال تتفاقم ،وتصبح بؤر ًا منتجة

لالضطراب وتقويض أمن املجتمع.

فمشكلة الفقر مث ً
ال ،وضعف التعليم ،ومشكلة البطالة ،واخلالفات األرسية،

والصـراعات الداخلية يف املجتمع ،وأمثاهلا توفر أرضية خصبة لإلجرام واإلرهاب.

ووجود مجعيات خريية ،ومؤسسات أهلية ،تقوم إىل جانب دور الدولة الرئيس،

بالتصدي ملعاجلة هذه املشاكل ،واالهتامم بمناطق الضعف واحلاجة يف املجتمع ،يساعد

كثري ًا يف التقليص من مساحتها ،واحتواء آثارها ومضاعفاهتا.

رابع ًا:

تتبنى بعض املؤسسات األهلية االهتامم بنشـر ثقافة الفضيلة وااللتزام األخالقي،

والتبشري بقيم اخلري والصالح ،ووضع الربامج واخلطط ملقاومة كل سلوك منحرف،

وكل اجتاه ضار بأمن املجتمع ومصلحة الفرد.

إن افتقاد مثل هذه املؤسسات ،جيعل ساحة املجتمع مكشوفة أمام إرادات السوء

واالنحراف ،من داخل املجتمع وخارجه ،خاصة يف عرص العوملة ،الذي حتولت فيه
اجتاهات الفساد واإلجرام إىل مافيات دولية ،وشبكات عاملية ،بادرت إىل توظيف تقدم

التكنولوجيا ،ووسائل اإلعالم واالتصاالت ،يف اخرتاق مجيع الشعوب واملجتمعات.

وتشري التقارير الدولية إىل اليابان باعتبارها ذات أفضل جتربة يف االستفادة من
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العمل األهيل ،واإلسهام االجتامعي ،للتصدي للجريمة ومحاية أمن املجتمع ،حسبام ورد

يف تقرير ملعهد بحوث األمم املتحدة للتنمية االجتامعية  UNRISDسنة 1995م.

قياسا إىل غريها ـ من البلدان ذات نسبة متدنية من اجلرائم ،ولربام خالل
فاليابان ـ ً

اخلمسني سنة األخرية ،البلد الوحيد يف العامل الذي تتناقص فيه معدالت اجلريمة ،ويعود

جدا من منظامت مكافحة
قدر كبري من النجاح إىل ما يقوم به املجتمع ،وإىل عدد كبري ًّ

اجلريمة :فجمعيات منع اجلريمة مث ً
ال ،فيها 540ألف وحدة ارتباط ،ومنظمة إرشاد

الشباب فيها 126ألف متطوع متعاون ،ومجعية املرأة إلعادة التأهيل تضم  320ألف
متطوعة ،أما مجعية الضباط املتطوعني فتضم  80ألف عضو.

وتركز الكثري من هذه املنظامت العاملة يف األحياء واملدارس ،ومواقع العمل،

جهودها عىل منع اجلريمة .لكن املواطنني أيض ًا يقومون بدور مهم بعد اإلدانة يف عملية

اإلصالح.

ويسهم الكثري من األهليني مث ً
ال يف نظام (الطبيب الزائر) الذي يقوم من خالله
ُ

كبار السن من املعلمني واملرشدين االجتامعيني ،واملحامني ،والقسيسني وغريهم ،بتقديم

النصح واإلرشاد إىل املعتقلني يف السجون ،والشباب يف اإلصالحيات.

وهناك ألوف من املواطنني اآلخرين حياولون تضييق الفجوة بني السجناء وبقية

أفراد املجتمع ،عن طريق تنظيم أنشطة تربوية وثقافية وفعاليات أخرى للنزالء.

لذا فحني تنقيض فرتة احلبس يساعد املجتمع املحيل عىل إعادة دمج اجلناة السابقني

يف جمتمعهم(((.

((( معهد بحوث األمم المتحدة للتنمية االجتماعية.حاالت فوضى ـ اآلثار االجتماعية للعولمة ،الطبعة
العربية األولى 1997م( ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر) ،ص.133

األمن االجتماعي مسؤولية الدولة واملجتمع
خطبة الجمعة بتاريخ  14شوال 1428هـ

كانت جمتمعاتنا اخلليجية إىل وقت قريب تنعم بدرجة عالية من األمن االجتامعي،

بسبب وحدة نسيجها ،ولبساطة احلياة ،وسيطرة األعراف والتقاليد ،ودور الدين يف

ضبط ترصفات األفراد وممارساهتم.

كانت حوادث اإلجرام والعدوان نادرة حمدودة ،وكان الناس ضمن جمتمعهم

يشعرون باألمن عىل أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم.

لكن تطورات احلياة أفرزت واقع ًا جديد ًا يسلب االطمئنان ويثري القلق يف نفوس

الناس عىل أمنهم االجتامعي ،فقد أصبحت حوادث اإلجرام من ممارسة العنف ،والسـرقة
والسطو عىل املمتلكات ،وانتهاك األعراض ،وهتريب وترويج املخدرات حوادث يومية

يف خمتلف دول اخلليج.

وال تكاد ختلو الصحافة اخلليجية يومي ًا من ذكر عدد من احلوادث يف هذا

السياق.

ومما يبعث عىل الفزع أن التقارير الصادرة عن األجهزة األمنية الرسمية يف دول

اخلليج تشري إىل تصاعد خطري يف معدالت اجلريمة.

فقد ارتفع عدد اجلرائم يف السعودية ليصل إىل  90ألف جريمة جنائية ،بمعدل

جريمة واحدة لكل  252فرد يف السعودية حسب إحصاءات األمن العام السعودي لعام
2005م ،وتتصدر حالة الرسقة اجلرائم اجلنائية يف السعودية بواقع  43489حالة ،تليها
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جرائم االعتداء عىل النفس ،كالقتل وحاالت االنتحار بواقع  14040جريمة ،تعقبها

اجلرائم األخالقية بواقع  10738جريمة حسب اإلحصاء نفسه .وحتكي هذه األرقام

ارتفاع معدل اجلريمة عن معدهلا عام 2001م إذ مل يتجاوز  73ألف جريمة(((.

وحتدثت إحصائية لوزارة الداخلية الكويتية عن عام2004م أن متوسط إمجايل

اجلرائم يف الكويت كل شهر  1571جريمة ،أي بمعدل  52جريمة يف اليوم(((.

ويف سنة 2006م ،بلغ عدد اجلرائم  22062جريمة ،أي بمعدل  62جريمة يف

اليوم(((.

إن أسباب ًا عديدة وراء هذا التصاعد يف معدالت اجلريمة واختالل األمن ،من

أبرزها ضعف دور األرسة وتأثريها ،واالنفتاح الثقايف واإلعالمي ،وانحسار الوازع

الديني ،وضغوط احلياة املعيشية ،وتفشـي البطالة ،وانشغال أجهزة األمن بمواجهة

اإلرهاب ،إىل ما هنالك من أسباب ختصصت يف ذكرها ودراسة انعكاساهتا األمنية
أبحاث ودراسات كثرية.

إن الغالبية العظمى من أبناء جمتمعاتنا يعيشون هول الصدمة من واقع كانوا

يسمعون عن مثله يف بلدان أخرى ،وكانوا يعتقدون أهنم بمنجى منه ،لكنهم وجدوا

أنفسهم حمارصين به.

ماض كنا نتمتع فيه بدرج ٍة عالية من األمن
إنه ال يفيدنا اجرتار احلرسات عىل ٍ

االجتامعي ،،فتطورات احلياة هلا انعكاساهتا وإفرازاهتا ،كام أننا جزء من هذا العامل الذي
يعيش املشكلة يف كل أرجائه وأصقاعه ،بدرجات متفاوتة ،وواقع العوملة ال يتيح لنا

فرصة االختيار بني ما نريد وما ال نريد.

((( الوطن .جريدة يومية سعودية 26 ،أغسطس 2006م.
((( الشرق األوسط.جريدة يومية تصدر من لندن 8 ،أغسطس 2007م.
((( القبس .جريدة يومية كويتية 12 ،أكتوبر 2007م.
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حتد قائم ال يمكن جتاهله وال جتاوزه ،وال يواجه بالتمنيات واآلمال ،بل
إنه ٍّ

يستلزم تعبئة اجلهود والطاقات ،ووضع الربامج واخلطط ،وتكامل األدوار ،بني خمتلف

قوى املجتمع ورشائحه.

إن ساحة جمتمعاتنا اخلليجية بحاجة ماسة إىل تفعيل الدور األهيل ،واستنهاض

القدرات األهلية ،من أجل محاية األمن االجتامعي ،ومواجهة زحف اجلريمة والفساد.

عوائق الدور الأهلي

حتد من حركة العمل األهيل،
بيد أن هناك عدد ًا من العوائق وعوامل التثبيط التي ّ

لعل أبرزها ما ييل:

االتكال على الدولة
وحيملون
ينحو الناس بالالئمة عىل أجهزة أمن الدولة يف اختالل األمن االجتامعيّ ،

سياسات احلكومة التعليمية واالقتصادية مسؤولية هذه الظواهر املرعبة ،ويريدون من

تصحح سياساهتا الستيعاب أبناء
الدولة أن تتصدى ملواجهة العابثني بأمن املجتمع ،وأن ّ

الوطن وخاصة رشحية الشباب ،بإتاحة فرص التعليم ،وتوفري جماالت العمل ،وهتيئة

الظروف أمامهم لبناء مستقبلهم يف احلياة.

وال شك أن الدولة تتحمل املسؤولية األكرب يف إدارة شؤون البالد والعباد ،لكن

ما جيب إدراكه هو أن أي دولة مهام كانت قدراهتا وقوهتا ال تستطيع أن تقوم بكل يشء،
وأن تفعل كل يشء ،فلقدراهتا وتأثريها حدود.

إن أقوى الدول تعلي ًام واقتصاد ًا وأجهزة أمنية كالواليات املتحدة األمريكية،

ودول أوربا ،مل تستطع أن متنع انتشار اجلريمة ،وال أن حتمي أمن مواطنيها محاية كاملة.

لقد أجري استطالع للرأي العام يف الواليات املتحدة سنة 1994م ،قامت به

رشكة  ABCللتلفزيون ،بالتعاون مع جريدة الواشنطن بوست ،فوجد أن  %21ممن
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أجابوا يعتقدون أن اجلريمة اآلن هي املشكلة الكربى التي تواجه البالد ،كام كشف

استفتاء آخر أن  %40ممن أجابوا قد غيرَّ وا أسلوب حياهتم خوف ًا من املجرمني ،وبينّ
املسح العام لضحايا اجلرائم يف أمريكا لعام 1992م أن هناك شخص ًا واحد ًا من كل 73
شخص ًا تزيد أعامرهم عن  35سنة وقع ضحية جريمة عنف ،وأن شخص ًا واحد ًا من كل

 13شخص ًا ترتاوح أعامرهم بني  17-12سنة قد تعرض جلريمة عنف(((.

وتشري آخر اإلحصاءات إىل أن هناك جريمة قتل واحدة تقع يف أمريكا كل 22

دقيقة ،وأن هناك حالة اغتصاب واحدة يف كل مخس دقائق.
وأن هناك حالة رسقة واحدة تقع يف كل  49ثانية.

وأن هناك حالة سطو واحدة تقع يف كل عرش ثوان.

وتوصل الربوفيسور (مورجان رينولدز) األستاذ بجامعة تكساس يف دراسة له

عن السـرقة يف املجتمع األمريكي ،إىل أن هناك ما يقرب من  500ألف جريمة رسقة تقع
يف أمريكا شهري ًا ،وأن نصفها فقط يتم إبالغ الرشطة عنها(((.

ومع تركيز أجهزة األمن األمريكية بعد أحداث  11سبتمرب عىل مواجهة اإلرهاب،

زادت جرائم العنف والسطو والسـرقة يف أمريكا بدرجة ملحوظة ،وكانت املباحث

الفيدرالية قد قالت يف عام 2005م بأن جرائم القتل قد زادت بنسبة  ،%3٬4وهي أعىل

نسبة زيادة منذ 15عام ًا .وقالت يف تقريرها أن عدد جرائم العنف قد وصل إىل أكثر

من  1٬4مليون جريمة يف أنحاء الواليات املتحدة لعام 2006م .وأن أعداد السـرقات
زادت بنسبة  %7٬2عن عام 2005م(((.

اقتصاديا،
سياسيا ،واملتقدمة
إذا كان ذلك حيدث يف هذه الدول العظمى املستقرة
ًّ
ًّ

((( معهد بحوث األمم المتحدة للتنمية االجتماعية .حاالت فوضى ـ اآلثار االجتماعية للعولمة،
ص.120-118
((( عكاظ .جريدة يومية سعودية 26 ،يونيو2006م.
((( وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك www.Americainarabic.com
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علميا ،فكيف بحال دولنا النامية؟
واملتفوقة
ًّ

إن ذلك يدل عىل أنه حتى لو حتملت الدولة كل مسؤولياهتا ،وقامت بكل ما

يتوجب عليها ،فإن اجلريمة ستجد هلا مسارب لتعكري صفو أمن املجتمع.

وجدية أجهزهتا األمنية ،سيحارص
بالطبع فإن تقدم سياسات الدولة ،وقوة
ّ

االنفالت يف األمن االجتامعي ،ويساعد عىل خفضه وتقليصه ،لكن تعدد بواعث

ومصادر اجلريمة ،وحتوهلا إىل واقع عاملي ،وتوفّر فرص التواصل والتأثري لشبكاهتا

وعصاباهتا وجتارها ،عرب الوسائل التكنولوجية وااللكرتونية املتطورة ،كل ذلك جيعل

احلرب معها سجا ً
ال ،واملعركة ضدها طويلة شاملة.

يشمر املجتمع األهيل عن ساعديه ،ويستنفر قدراته ،لتتضامن جهوده
فال َّ
بد أن ّ

مع جهود الدولة ،من أجل جتفيف منابع اإلجرام ،ووقاية أبناء املجتمع من السقوط يف
مهاوي الفساد واالنحراف ،وحلامية األمن واالستقرار االجتامعي.

جتدر اإلشارة إىل أن اجلهد األهيل أبلغ تأثري ًا يف بعض املجاالت املرتبطة بأمن

املجتمع من عمل مؤسسات الدولة ،كتفعيل دور األرسة ،وإحياء الوازع الديني يف

النفوس ،ونشـر قيم الفضيلة واألخالق.

ت�شريع العمل الأهلي

يف الدول املتقدمة تفسح األنظمة والقوانني املجال واسع ًا النطالق مؤسسات

العمل األهيل ،وتقدم احلوافز املغرية إلنشائها ،وتقدم الدولة الدعم والتشجيع ملنظامت

املجتمع املدين ،مما أتاح الفرصة أمامها الستقطاب اجلهود والقدرات التطوعية ،من أبناء

جمتمعاهتاّ ،
ومكنها من كسب مواقع القوة والتأثري ،واستفادت من مظلة األمم املتحدة
لتتحول إىل منظومة عاملية رديفة وموازية للمنظومة الرسمية احلكومية.

فأصبح للعمل األهيل ومنظامت املجتمع املدين تأثري يف صنع القرارات

والتوجهات عىل مستوى دوهلا وعىل املستوى العاملي ،وتصاعد دورها يف معاجلة القضايا
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اإلنسانية واالجتامعية.

وهكذا أصبح من املمكن يف عام 1998م بالتحديد أن يعلن األمني العام لألمم

املتحدة أمام اجلمعية العامة يف تقريره الذي يو ِّثق مشاركة املنظامت غري احلكومية يف منظومة
األمم املتحدة :إن مشاركة املنظامت غري احلكومية يف املؤمترات قد بلغت مستويات مل

يسبق هلا مثيل ،ومل يعد دور هذه املنظامت قارص ًا عىل أهنا عنصـر لنشـر املعلومات ،بل

أصبحت جهات لتشكيل سياسات ،حيث متثل اجلسور التي ال غنى عنها بني اجلامهري
عامة والعمليات احلكومية الدولية ،وأن درجة حشد أي مؤمتر عاملي الهتامم املنظامت

غري احلكومية ،وسائر منظامت املجتمع املدين ،أصبحت أحد املعايري اهلامة للحكم عىل

نجاح املؤمتر(((.

أما يف عاملنا العريب فال تزال هناك الكثري من التحفظات الرسمية والقيود النظامية

عىل حركة العمل األهيل ،وانطالق املؤسسات االجتامعية ،فإنشاؤها حيتاج إىل اإلجازة
والتصـريح ،وليس إىل جمرد اإلشعار والتسجيل كام يف الدول املتقدمة ،واحلصول عىل
املوافقة بالتأسيس دونه خرط القتاد لدى أغلب احلكومات ،وبعد ذلك فإن كل نشاط أو
فعالية يراد إقامتها قد حتتاج إىل ترصيح وموافقة ،وهكذا تنتصب العوائق والعراقيل أمام

حركة العمل األهيل االجتامعي.

لقد انعقد مؤمتر بتاريخ  22-19يونيو 2006م يف قرية (وايلد باد كروث) قرب

مدينة ميونيخ يف أملانيا ،ملناقشة دور مؤسسات املجتمع املدين العريب ،حتت رعاية مؤسسة

(هانس سيدل)  Hanns Seidel Stiftungوهي أكاديمية للعلوم السياسية ،وشارك

يف املؤمتر عدد كبري من األساتذة املتخصصني واخلرباء العرب واألملان ،ومندوبون من

دول عربية ،كان من بينهم وفد سعودي ،أحد أعضائه الدكتور صدقة حيي فاضل عضو

جملس الشورى يف اململكة العربية السعودية ،الذي قال :إن أهم ما خلص إليه املؤمتر هو:
((( القمة العالمية لمجتمع المعلومات .www.itu.int/wsis
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أن مؤسسات املجتمع املدين يف معظم عاملنا العريب ،ما زالت حتبو ....وما زال قيامها،
وممارسة نشاطها ،حتيط به الكثري من القيود واملعوقات احلكومية وغري احلكومية ،وما

وحيرر نشاطها من اإلجراءات املعيقة ،فإن دورها
مل تسهل مهمة قيام هذه املؤسساتَّ ،

سيكون هامشي ًا وحمدود ًا .أي إن أهم عنصـر لنجاح هذه املؤسسات هو االستقاللية،
وإن عدم توفر هذا العنصـر يلغي مدنية تلك املؤسسات ،وحيوهلا إىل مؤسسات حكومية،
وينسف بالتايل الغرض النبيل الذي استحدثت هذه الوسيلة من أجل حتقيقه(((.

إن التحديات الكبرية التي تواجهها أوطاننا وجمتمعاتنا ،تستلزم تضافر اجلهود

الرسمية واألهلية ،ومن مصلحة الدولة تفعيل دور املجتمع ،لتخفيف األعباء عىل
كاهلها ،ولتحقيق التنمية البشـرية ،وإرشاك الشعب يف حتمل املسؤولية الوطنية.
واحلمد هلل رب العاملني.

((( الدكتور صدقة يحي فاضل .مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي ،مقال في مجلة الشورى
السعودية ،العدد ،80شعبان 1427هـ.

رعاية الصحة األخالقية للمجتمع
خطبة الجمعة بتاريخ  21شوال1428هـ

بينام يندفع الناس يف بلدان أخرى ضمن مؤسساهتم املدنية ،ومنظامهتم األهلية

التطوعية لتبني قضايا إنسانية خارج حدود أوطاهنم ،وعىل املستوى العاملي ،كالدفاع عن

حقوق اإلنسان ،ورفض احلروب ،ومحاية السلم يف العامل.

وبينام يبادر الناس هناك لالهتامم بأمن احليوانات ،حيث تتحرك مث ً
ال مسرية

يف روما تضم أكثر من ألفي شخص للمطالبة بحامية القطط الضالة يف املدينة((( ،ترى

غالبية الناس يف بلداننا ال يبدون محاس ًا للعمل من أجل محاية مصاحلهم العامة ،وحفظ

أمنهم واستقرارهم ،وال يبادرون للسعي والتحرك ملواجهة األخطار التي هتدد قيمهم

األخالقية ،وكياهنم االجتامعي.

بل يكتفون بإبداء التذمر واالنزعاج ،ويتب َّنون موقف التفرج وانتظار احللول،
ويتالومون فيام بينهم ترامي ًا للمسؤولية للهرب من حتمل أعبائها ،كام يقول تعاىل{ :ف ََأق َْب َل
َبع ُض ُهم َعلىَ َبع ٍ
الو ُمونَ ﴾ [سورة القلم :اآلية .]30
ض َي َت َ
ْ
ْ
ْ
جدا يف جمتمعاتنا ،وال
إن مستوى العمل األهيل والنشاط التطوعي ال يزال ضعيف ًا ًّ

يتناسب أبد ًا مع خطورة التحديات التي نواجهها ،وال مع حجم الطاقات التي نمتلكها ،وال
حيمل أبناءه املسؤولية جتاه واقع البرشية مجعاء يقول
ينسجم مع مفروض انتامئنا لدين عظيم ِّ
﴿وكَ َذلِ َك َج َع ْل َناكُ م ُأ َّم ًة َو َسط ًا لِ َت ُكو ُنوا ُش َه َد َاء َعلىَ ال َّن ِ
اس﴾ [سورة البقرة :اآلية .]143
تعاىلَ :
ْ

((( الحياة :جريدة يومية تصدر من لندن1423/12/23،هـ.
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هناك بالطبع أسباب تقف خلف تأخر مستوى العمل األهيل يف جمتمعاتنا ،منها ما

يرتبط بالواقع السيايس حيث حتتكر الدولة أمور الشأن العام ،وتنخفض نسبة املشاركة

الشعبية يف صنع القرار ،وال تتسع القوانني حلرية العمل األهيل إال بحدود وقيود .لذلك

تربى املواطنون عىل االنكفاء واالنطواء ،واالنشغال بأمورهم الذاتية ،موكلني كل ما
يرتبط بالشأن العام إىل الدولة ومتكلني عليها.

ومنها أسباب تتعلق باجلانب الثقايف ،حيث يفتقد الكثريون الثقة بأنفسهم ،وال

يمتلكون الطموح الدافع للقيام بدور كبري ،وتب ِّني قضايا عامة ،وحتقيق إنجاز مهم.

اهلم الذايت عىل النفوس ،ويتدنى مستوى الشعور باملسؤولية االجتامعية،
كام يسيطر ُّ

وغالب التوجيه الديني يركّ ز عىل املسائل العبادية الفردية ،كأداء الصالة ،واحلج والعمرة
والزيارة ،وتالوة القرآن والدعاء ،وإقامة املراسيم والشعائر الدينية ،بينام ال حيظى االهتامم

بالشأن العام ،وحتمل املسؤولية االجتامعية ،بام يستحقه من تركيز وتذكري.

وهذا ما يفرس إقبال رشحية املتدينني يف جمتمعاتنا عىل هذه املسائل واملبالغة فيها،

بينام يعزفون عن االهتامم بقضايا اإلصالح االجتامعي.

اجيابيا يف
دورا
وليس املطلوب خفض االهتامم بتلك الربامج الدينية ،فإهنا تؤدي ً
ًّ

تنمية نوازع اخلري والصالح ،بل االرتقاء بسائر االهتاممات االجتامعية ،والتعامل معها
وفق التوجيهات الدينية التي جتعلها يف موقع الصدارة واألولوية.

وهناك أسباب تتصل باجلانب االجتامعي ،وضعف إرادة التعاون والقدرة عىل

العمل اجلمعي ،بام يتطلبه من التزام نظام ،ومشاركة يف القرار ،وتنازل عن الرأي لرأي

األكثرية ،وامتالك مهارات االتصال واإلقناع.

تكرس احلالة
إن توجهات الرتبية والثقافة ،واألجواء السائدة يف جمتمعاتنا ،غالب ًا ما ّ

الفردية ،وروح اهليمنة ،لذلك تكثر حاالت التصدع واالنشقاق حتى يف املجموعات

الصغرية ،بدل االجتاه إىل تكوين التحالفات والتكتالت بني املجاميع واملؤسسات ،كام
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حيصل يف املجتمعات األخرى.

مما يؤكد احلاجة إىل ضخ ثقافة العمل اجلمعي ،والرتبية عىل العمل املؤسسايت،

لرتاكم اخلربة والتجربة لدى املواطنني يف هذا املضامر.

�ساحات �شاغرة

تصاعد معدالت اجلريمة ،وارتفاع مؤرش اختالل األمن االجتامعي سنة بعد

أخرى يف دول املنطقة ،جيب أن َّ
يدق ناقوس اخلطر يف نفوس أبناء جمتمعاهتا ،فطوفان
العوملة اجلارف ال يتوقف زحفه ،وثروات املنطقة جتعلها سوق ًا مغرية لعصابات اإلجرام،
كام رصح بذلك أحد كبار املسؤولني يف منظمة ( انرتبول) الدولية (آراسندرا لينغام)،

عىل هامش مؤمتر ملكافحة املخدرات ،عقد يف معرض (ميليبول قطر  ،)96حيث ألقى

كلمة دق فيها ناقوس اخلطر ،وأعطى أرقام ًا د ّلت عىل أن منطقة اخلليج العريب باتت
مستهدفة بشكل مركّ ز من قبل جتار املخدرات ،وأن عصابات اإلجرام تتطلع إىل هذه
املنطقة بصفتها سوق ًا جديدة مهمة(((.

واستقطاب املنطقة للماليني من األيدي العاملة الوافدة من خمتلف املجتمعات
ال يف تركيبتها السكانية ،وي ِ
والثقافات ،حيدث اختال ً
وجد ثغرات يف كياهنا االجتامعي.
ُ
يضاف ذلك إىل املشاكل القائمة داخل هذه املجتمعات ،من أزمات تعليم،
وبطالة ،وصعوبات اقتصادية ،وانعكاسات للتحوالت االجتامعية ،وتأثريات للتطورات

السياسية يف املحيط اإلقليمي.

كل ذلك ينذر بوقوع ما هو أخطر وأسوأ يف اختالل األمن االجتامعي ،مما يستلزم

حالة استنفار وطني عام ،تتضافر فيه اجلهود األهلية مع اجلهود الرسمية ،ملواجهة

هذه التحوالت والتطورات ،وللحفاظ عىل أمن املجتمع واستقراره ،ومحاية هويته
((( الحياة .جريدة يومية تصدر من لندن1417/7/1 ،هـ.
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وقيمه األخالقية.

أهليا مكثفًا للمعاجلة،
إن هناك قضايا ومشكالت اجتامعية كثرية تتطلب ً
جهدا ًّ

وسد الثغرات ،ومواقع اخللل التي تنفذ منها عوامل اجلريمة
لتحصني أمن املجتمع،
ّ
والفساد ،ومن أمثلة تلك القضايا ما ييل:

حماية الأ�سرة

األرسة هي خط الدفاع األول عن أمن املجتمع ،حيث توفر االستقرار النفيس،

وتشبع اجلوع العاطفي ،وتوثّق صلة الفرد بمجتمعه ،وحني تتعرض األرسة لالهتزاز

والتفكك ،تنفتح عىل املجتمع أبواب الرش والفساد ،وقد أصبح تكوين األرسة أمر ًا بالغ
سن الزواج،
الصعوبة عند أكثر الشباب والفتيات يف الظروف احلارضة ،مما أدى إىل تأخري ّ

وارتفاع نسبة العنوسة ،وذلك من أهم أسباب اجلرائم األخالقية وانتهاك األعراض.

كام تتعرض األرسة اليوم للكثري من الضغوط بسبب ضعف التأهيل للنجاح

والتوافق العائيل ،وللتأثري السلبي لوسائل اإلعالم واالتصاالت ،وصعوبة توفري

متطلبات احلياة.

ونتيجة لذلك تنهار كثري من األرس ،كام حتكي أرقام وإحصاءات وقوعات الطالق،

وتزداد املشكالت والنزاعات العائلية ،حسب بيانات املحاكم الرشعية.

ماسة إىل جهد أهيل مكثف ،هيتم بقضايا الزواج واألرسة
إن جمتمعاتنا بحاجة ّ

والرتبية ،بتأسيس مراكز ومؤسسات ،لتيسري أمور الزواج ،ولتأهيل الشباب والفتيات

للنجاح يف حياهتم الزوجية ،ومساعدهتم يف جتاوز املشكالت ،وتكوين جلان إلصالح
ذات البني..

وقد حقق مرشوع ابن باز اخلريي ملساعدة الشباب عىل الزواج جتربة ناجحة يف

هذا املجال ،حيث تأسس هذا املرشوع يف الرياض سنة 1420هـ 1999م ،هبدف إعانة

غري القادرين من الشباب عىل حتمل تبعات الزواج املادية ،واملسامهة يف عالج ظاهرة
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العنوسة ،ويقدم خدماته ضمن مدينة الرياض يف صورة قروض وهبات ،كام توجد
فيه إدارة لتقديم التوجيهات واإلرشادات والدراسات التي حيتاجها الشباب املقبلون

يوميا ما يقرب من عرشة طلبات من
عىل الزواج ،وتشري تقارير املؤسسة إىل أنه تصلهم ًّ

الشباب للمساعدة والقرض من أجل الزواج ،ويعمل املرشوع عىل تزويج حوايل 2500

شاب وشابة كل عام.

يقدم من خالهلا االستشارات
كام خصص املرشوع هاتف ًا لالستشارات األرسيةِّ ،

بالتعاون مع جمموعة من املختصني يف القضايا األرسية واالجتامعية .وقد كانت هناك
نتائج ملموسة من خالل تراجع كثري ممن يطلبون االستشارات عن الطالق.

ويف املرشوع وحدة لإلصالح األرسي ،وأخرى لإلسهام يف التوفيق بني راغبي

الزواج من اجلنسني للحد من ظاهرة العنوسة.

إن كل مدينة وقرية يف بلداننا بحاجة إىل مثل هذا املرشوع.

مواجهة الفقر

تأسست يف جمتمعاتنا مجعيات خريية ملساعدة الفقراء واملحتاجني ،لكنها بحاجة

إىل تفاعل وجتاوب أكرب من قبل أبناء املجتمع ،فرقعة الفقر واحلاجة تتسع يوم ًا بعد

آخر ،بسبب الظروف االقتصادية ،كام أنه مل يعد كافي ًا يف مواجهة الفقر تقديم مساعدات
بد من وضع حلول ومعاجلات جذرية ملحارصة
وإعانات شهرية أو موسمية ،بل ال َّ

الفقر ،بتشجيع التعليم ،وتوفري فرص العمل ،واملساعدة عىل إنشاء املشاريع وموارد

الدخل ،والسعي حلل أزمة السكن ،واالهتامم باملعوقني من ذوي االحتياجات اخلاصة.

احت�ضان ال�شباب

تصل نسبة الشباب يف جمتمعاتنا إىل  ،%55وتنصب أكثر ضغوطات احلياة عىل هذه

الرشحية ،كام تستهدفها خمتلف التيارات والتوجهات ،وعصابات اإلجرام ،وأساليب

اإلغواء واإلغراء ،لذلك يشكلون النسبة الغالبية من املتورطني يف قضايا اإلجرام،
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وأدوات اإلخالل بأمن املجتمع.

وال يمكن املراهنة عىل القمع والعقوبة لردع هذه التوجهات يف أوساط الشباب،

بد من احتضان هذه الرشحية ،وتفهم ظروفهم ومشاكلهم ،وفتح اآلفاق أمامهم،
بل ال َّ

وإتاحة الفرص التي متكنهم من التعبري عن ذواهتم ،وتنمية طاقاهتم واالطمئنان إىل

املستقبل.

وهذا هو دور املؤسسات االجتامعية والعمل األهيل ،بتكوين أندية ومنتديات

ومجعيات للشباب ،تشبع لدهيم شعور احلاجة لالنتامء ،وتوفر هلم الثقافة اهلادية ،والربامج

املفيدة.

إن الشباب الذين يسقطون يف مهاوي اإلجرام واالنحراف ال يصح أن ُينظر إليهم

نظرة مقت وانتقام ،بل ينبغي التعامل معهم كضحايا ومنكوبني ،جيب تشكيل فرق إنقاذ
إلسعافهم وانتشاهلم من مهاوي الرذيلة والفساد ،والعمل عىل إعادة تأهيلهم لتجاوز

آثار تلك األمراض التي ابتلوا هبا.

وهناك مث ً
ال جتارب ناجحة لتعايف جماميع من الشباب من حالة اإلدمان عىل

املخدرات ،بعد أن توجهت هلم جلان خمتصة ،متكنت من استنهاض إرادهتم ،وإيقاظ

وعيهم ،فأصبحوا دعاة خري وصالح يف أوساط زمالئهم السابقني.

ويف مدينة صفوى من مدن حمافظة القطيف يف املنطقة الرشقية ،واكبت جتربة

رائعة ،قام هبا اإلخوة العاملون يف مهرجان الزواج اجلامعي ،حيث كانوا يعانون من
وجود ثلة من الشباب الطائشني الذين كانوا يستغلون املناسبات االجتامعية للقيام بأعامل

التفحيط بالسيارات واملوتورسيكالت ،بطريقة خطرية مزعجة ،وكان الكثريون يدعون

إىل مواجهتهم ،واالستعانة باألجهزة األمنية لقمعهم وردعهم ،لكن أحد املسؤولني يف

إدارة املهرجان فكر يف السعي إلصالحهم ،فعقد جلسات ولقاءات مع بعض أقطاهبم،
واستثار نخوهتم االجتامعية ،وامتدح شجاعتهم وقوهتم ،وطلب منهم أن يقوموا بدور
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متميز حلامية املهرجان وإنجاح انعقاده ،واستطاع أخري ًا حتويلهم إىل فرقة عاملة يف
املهرجان ،تقوم بأصعب املهام التنفيذية العملية.

تعزيز الأمن الفكري والأخالقي

ما يعيشه كثري من الشباب من فراغ فكري ،جيعلهم فريسة سهلة للتوجهات

االنحرافية ،التي تتقن صناعة اإلغواء واإلغراء ،وتستخدم أفضل وسائل التطور العلمي

والتكنولوجي.

كام أن ضعف االهتامم الرتبوي ،والتنشئة األخالقية ،جيعل نظام املناعة عند رشحية

الشباب ضعيفة قابلة لالخرتاق ،بينام حتيط هبم أجواء فاسدة تتعدد فيها أساليب إثارة

الغرائز وحتريض الشهوات.

إن اخلطاب الديني التقليدي ،واملواعظ األخالقية التقريعية ،ال تستطيع مواجهة

هذا الطوفان اجلارف من االنحرافات الفكرية والفساد األخالقي.

بد من جتديد لغة اخلطاب الديني ،وحتديث أساليب عرض األفكار والتوجهات،
فال َّ

وإنشاء املؤسسات واملراكز التخصصية ،لدراسة القضايا الفكرية واملشكالت األخالقية،
وإجراء البحوث امليدانية والعلمية ،ملعرفة طرق التأثري ،وأساليب تعزيز األمن الفكري

واألخالقي.

إن كل ثغرة من ثغرات األمن االجتامعي حتتاج إىل جهود خمتصة لدراستها،

ووضع اخلطط ملعاجلتها ،واعتامد الربامج ملواجهتها ،كمشكلة املخدرات ،واستخدام

العنف ،واالنحرافات األخالقية ،والترصفات الطائشة ،وما أشبه.

إن هذه املواقع الشاغرة حتتاج إىل مبادرات وجهود أهلية مكثفة مللء الفراغ فيها،

من كل رشائح املجتمع وخاصة الدعاة وعلامء الدين واألثرياء ورجال األعامل.

ضرورة املأسسة والنظام يف احلالة الدينية
خطبة الجمعة بتاريخ  28شوال 1428هـ

قدم سامحة الشيخ حسن الصفار جمموعة من التوصيات التي من شأهنا أن ترتقي
ّ

باحلالة الدينية الشيعية من حالة الال نظام إىل النظام واملأسسة ،معترب ًا ذلك من رضورات

احلياة املعارصة ،ومشري ًا إىل األسباب التي أدت باحلالة الدينية الشيعة إىل الواقع الذي
تعيشه اآلن .وأكد أن هذا التوجه بحاجة إىل ثقافة جديدة ،وخلق رأي عام للتبشري هبا،
كام أنه من الرضوري أن يتوفر يف املجتمع نامذج وجتارب صاحلة تكون قدوة عىل هذا

الصعيد.

ويف سياق آخر حتدث سامحته عن حقوق الوالدين وأمهية الرب هبام وأهنام صاحبا

فضل عظيم عىل اإلنسان بعد ربه ،فينبغي أن يحُ فظ هلام فضلهام خصوص ًا عند كرب س ّنهام،
مؤكد ًا أن حتدي اإلنسان يف االلتزام بالقيم األخالقية حيكمه تعامله مع والديه.

وقد بدأ سامحة الشيخ الصفار حديثه يف اخلطبة األوىل للجمعة  26شوال 1428هـ
بتأكيد عىل أن الكون واحلياة ختضع لنظا ٍم دقيق أوجده اخلالق سبحانه وتعاىل وأكد عليه
ٍ
َد ٍر﴾ [سورة القمر،
يف الكثري من آيات كتابه املجيد ،فيقول تعاىل﴿ :إِ َّنا كُ َّل شيَ ْ ء َخ َل ْق َن ُاه بِق َ
بدءا من أجسامنا.
اآلية  ،]49مضيف ًا :إننا نجد هذا النظام واضح ًا
وجليا يف كل أبعاد احلياة ً
ًّ
وأكد عىل رضورة أن جيعل اإلنسان حياته ضمن نظا ٍم وقانون حيكمها ألن ذلك يضمن
هلا البقاء والتقدم.

وأشار إىل أن األمم واملجتمعات تتفاوت مكانتها وسيادهتا يف العامل تبع ًا لتكامل
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وسيادة النظام والقانون الذي حيكمها .مؤكد ًا أن األمم ،مع مرور الزمن ،اختلفت
سواء السياسية منها أو
أوضاعها وأصبحت تعتمد النظام لتيسري كامل شؤون احلياة
ً

االجتامعية.

من جانب آخر أكد سامحة الشيخ الصفار أن النشاط الديني ُيعترب من أهم األمور

احلياتية التي ينبغي أن ختضع لنظام حيكمها ،معرب ًا يف هذا الصدد عن استيائه لواقع معظم
النشاط الديني يف املجتمعات الشيعية الذي يبتعد كثري ًا عن املأسسة والنظام يف خمتلف
جوانبه وشؤونه .مشري ًا إىل بعض األسباب التي أدت إىل هذه احلالة ،ومن أبرز تلك
األسباب الظروف السياسية التي عاشها شيعة أهل البيت يف احلقبة الزمنية املاضية،

وجعلتهم يعيشون احلذر وعدم االستقرار ،ومع مرور الزمن اعترب البعض أن هذه احلالة

هي احلالة الطبيعية بأن تعيش احلالة الدينية الال نظام يف خمتلف شؤوهنا وأبعادها .ورغم
أن هناك من العلامء من سعى لتغيري هذه احلالة ولكن دون تقد ٍم باملستوى املطلوب.
وأكد سامحة الشيخ الصفار أن الظروف الراهنة للواقع الشيعي مل تعد كام كانت

جدا أن يتغري الوضع وينتقل واقع احلالة الدينية
عليه يف السابق ،وعليه فمن الرضوري ًّ

من الالنظام إىل املأسسة والنظام .وأشار إىل بعض تلك املتغريات:

•الظروف السياسية تغريت ،وبالتايل ينبغي أن تتغري طبيعة إدارة الشؤون
الدينية.

تطور ،وأصبح الناس فيه عىل درجة من الوعي ،مما أدى لربوز
•املجتمع الشيعي ّ
بعض التساؤالت حول إدارة الشؤون الدينية ،ومن حق الناس أن يتجهوا
هبذا االجتاه ،ولذا ينبغي أن تكون املؤسسات الدينية قادرة عىل مواجهة هذا

الواقع بوعي أكرب.

•ال ُيمكن للحالة الدينية مواجهة التحديات املعارصة بنفس الطريقة السابقة،
نظر ًا لعمق وتقدم هذه التحديات ،ولذا كان من الرضوري أن تواجه
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بأسلوب متقدم.

مستوى أفضل
•عىل أتباع أهل البيت أن يرتقوا بمستوى مؤسساهتم الدينية إىل
ً
مما وصل إليه اآلخرون ،خصوص ًا وأننا نعتقد بأفضلية هذا التوجه عىل باقي
التوجهات الدينية.

قدم سامحة الشيخ الصفار جمموعة من التوصيات التي
ويف ختام اخلطبة األوىل ّ

ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار ُليصبح النظام والقانون حالة طبيعية يف املؤسسات الدينية
يف املجتمعات الشيعية ،وكانت التوصيات كام ييل:

•أن خيرج العمل الديني من حالته العفوية إىل احلالة املؤسساتية.

•أن ينتقل العمل من حالته الفردية إىل احلالة اجلامعية.

•أن يتحول العمل الديني من ر ّدة الفعل إىل التخطيط واملبادرة.

•أن ينتقل العمل الديني من حالة التك ّتم والتحفّظ إىل الشفافية والوضوح.

مؤكد ًا أن هذه التوصيات بحاجة إىل ثقافة جديدة ،وخلق رأي عام للتبشري هبا،

كام أنه من الرضوري أن يتوفر يف املجتمع نامذج وجتارب ناجحة تكون قدوة عىل هذا

الصعيد.

ويف اخلطبة الثانية حتدث سامحة الشيخ الصفار عن حقوق الوالدين مستفتح ًا
ٍ
اج َع ْلنِي
اخلطبة بفقرة من دعاء لإلمام زين العابدين عيل بن احلسني إذ يقول« :ال َّل ُه َّم ْ
ِ
ِ
ِ َ
َ
ِ لأْ ُ
اعتِي لِ َوالِ َد َّي وبِ ِّري
واج َعلْ َط َ
الر ُؤوفْ ،
أ َهابهُ ُ ماَ َه ْي َب َة ُّ
الس ْل َطان ا ْل َع ُسوف ،وأ َب ُّرهمُ َا ب َّر ا ِّم َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وأ ْث َلج لِصد ِري ِمن شرَ ْ ب ِة َّ ِ
ِ
اي
بهِ ِماَ َأ َق َّر ل َع ْيني م ْن َرق َْدة ا ْل َو ْس َنانْ َ َ َ ،
الظ ْمآنَ ،ح َّتى ُأوث َر َعلىَ َه َو َ
ْ َ
وأ ْس َت ْكثِر بِرهمُ َا بيِ وإِ ْن َق َّلَ ،
اي ِر َضاهمُ َا َ
َه َواهمُ َاُ ،
وأ ْس َت ِق َّل بِ ِّري بهِ ِماَ وإِ ْن كَ ُث َر،
وأ َق ِّد َم َعلىَ ِر َض َ
َ َّ
وألِن لهَ ُماَ ع ِر َ ِ
ِ
ال َّلهم َخ ِّفض لهَ ُماَ صوتيِ ِ َ ،
ف َع َل ْي ِهماَ َق ْلبِي،
واع ِط ْ
ْ
َ
يكتيْ ،
وأط ْب لهَ ُماَ كَ لاَ ميْ َ ،
َ ْ
ُ َّ
ِ
وع َل ْي ِهماَ َش ِفيق ًا».
وصيرِّ ْ نيِ بهِ ِماَ َرفيق ًاَ ،
َ
وأكد عىل أحقية الوالدين بالتقدير واالحرتام والعطف واحلنان ،فهام أصحاب
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الفضل األول عىل اإلنسان بعد اهلل تعاىل يف حياته ،فعربمها يولد اإلنسان ،ويرتبى،

قدم
ويكرب .وعن طريقهام ينعم باحلنان والعطف الذي ال مثيل له ،بل ال ُيمكن ألحد أن ُي ّ

لإلنسان عطف ًا وحنان ًا كحنان األبوين ،وخصوص ًا األم.

مضيف ًا :إن حتدي اإلنسان يف االلتزام بالقيم األخالقية حيكمه تعامله مع والديه،

فإذا نجح يف ذلك فإنه مهيأ للنجاح يف خمتلف أبعاد احلياة األخالقية والقيمية .وحتى
ال َت ْع ُب ُدو ْا إِ َّ
﴿و َقضىَ َر ُّب َك َأ َّ
ال
عالقة اإلنسان بخالقه حيكمها رضا الوالدين ،يقول تعاىلَ :
إِ َّي ُاه َوبِا ْل َوالِ َد ْي ِن إِ ْحسان ًا﴾[سورة اإلرساء :اآلية  .]23ويقول تعاىلَ :
اش ُك ْر ليِ َولِ َوالِ َد ْي َك إِليَ َّ
﴿أ ِن ْ
َ
ِ
ري﴾ [سورة لقامن :اآلية  .]14ويف احلديث القديس عن اهلل تعاىل يقول« :وعزيت وجاليل
المْ َص ُ
َّ
العاق لوالديه يعمل بأعامل األنبياء مجيع ًا مل أقبل منه».
وارتفاع مكاين لو أن

وأشار سامحة الشيخ الصفار إىل أن احلياة املعارصة فرضت عىل كثري من األبناء أن

يعيشوا بعيد ًا عن آبائهم وأمهاهتم ،ويف ذلك امتحانٌ كبري لألبناء ،فكيف ستكون العالقة
مع الوالدين يف ظل االنشغاالت احلياتية من جهة ،وبعد املكان من ٍ
جهة أخرى .هنا جتد

أن كثري ًا من اآلباء واألمهات يعيشون احلرسة واألمل عىل عيشهم الوحدة يف بيوهتم بعيد ًا

عن أبنائهم وإن مل ُيعلنوا ذلك.

ويضيف الشيخ الصفار :إن اإلنسان قد يغفل عن فضل وجود الوالدين أو أحدمها
ُ

دعاء من
قريب ًا منه ،وال يعلم كم لذلك من األثر الكبري عىل توفيق اهلل له يف حياته ،فإن ً
الوالدين لولدمها يساوي الدنيا وما فيها.

لربمها بعد مماهتام ،بإهداء ثواب األعامل
وحتى من مات أبواه ،عليه أن يسعى ّ

الصاحلة هلام.

وأكد سامحة الشيخ الصفار يف ختام خطبته عىل رضورة االلتفات إىل هذا اجلانب

واحلساس لواقع اآلباء واألمهات خصوص ًا يف مرحلة كرب السن ،فاهلل تعاىل يقول:
املهم
ّ
ِ
ال َتقُ ل لهَّ ُماَ ُأ ٍّف َو َ
ال َت ْن َه ْرهمُ َا َوقُل لهَّ ُماَ َق ْو ً
الهمُ َا َف َ
ند َك ا ْل ِكبرَ َ َأ َح ُدهمُ َا َأ ْو ِك َ
ال
﴿إِ َّما َي ْب ُلغَ َّن ع َ

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9

281

كَ ِري ًام﴾ [سورة اإلرساء :اآلية  .]23وعن اآلية الكريمة يقول اإلمام الرضا« : Eلو كانت هناك
كلمة أدنى من كلمة ُ
﴿أ ٍّف﴾ الستخدمها القرآن الكريم».

تصاعدوتريةاالنحرافاتالسلوكيةواألخالقيةيفاملجتمع
خطبة الجمعة بتاريخ  6ذو القعدة 1428هـ

ّ
حذر سامحة الشيخ الصفار من تصاعد وترية االنحرافات يف املجتمع ،مؤكد ًا أن

ذلك دليل فشل اجليل السابق يف نقل القيم واملبادئ واألخالق للجيل اجلديد ،وأشار إىل

رضورة أن ي ّتجه املهتمون من املجتمع باجليل اجلديد إىل خلق األجواء التي ُتساعد عىل
ختطي هذه املرحلة احلرجة ،ومن أهم العوامل املساعدة لذلك :البيئة الصاحلة ،والرتبية

والتعليم املناسبان ،وعالج التعارض بني القيم واملصالح.

ويف سياق آخر عالج سامحته موضوع الغريزة اجلنسية حيث اعتربها االمتحان

جدا يف طريق االلتزام بالقيم
حساسة ًّ
األشد خطور ًة يف حياة اإلنسان ،وهي متثل نقطة ّ

واملبادئ واألخالق.

وقد أوضح سامحة الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة السادس من ذي

القعدة لعام 1428هـ ( 16نوفمرب 2007م) ،أن كل جيل من األجيال البرشية إنام
ينشأ يف أحضان اجليل السابق ،ومن خالل ذلك تنتقل إليه الصفات والسامت والقيم

والسلوكيات ،مؤكد ًا أن انتقال القيم واألفكار والسلوكيات من جيل آلخر أكثر تعقيد ًا

من انتقال األمور األخرى ،كاللغة وأساليب املعيشة .مضيف ًا :إن البرش بطبيعتهم املندفعة
معوقات االلتزام بالقيم واألخالق .مؤكد ًا أنه
نحو األهواء والشهوات ُيعترب من أكرب ّ

للمهتمني باجليل القادم أن حيرصوا عىل حتقيق هذا اهلدف األسمى ،وهو أن تتوفر
ينبغي
ّ
املقومات التي ُتساعده عىل اكتساب القيم واملبادئ التي نشأ فيها ،وسار عليها
هلذا اجليل ّ
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اجليل السابق.

وأشار سامحة الشيخ الصفار إىل جمموعة من تلك العوامل ،وهي:

املقومات خللق جيل ملتزم بالقيم اإليامنية،
أو ًال :البيئة الصاحلة ،حيث إهنا من أبرز ّ

وعىل العكس من ذلك البيئة الفاسدة.

ثاني ًا :الرتبية والتعليم املناسبان.

ويف هذا اجلانب أكد سامحته عىل رضورة أن تستجيب العملية التعليمية لتطورات

العرص ،ال أن تعيش يف الزمن املايض بينام احلياة تتقدم عليها بقرون ،مشري ًا إىل أنه توجد

بعض اإلشكاالت عىل بعض املناهج يف البالد اإلسالمية وخصوص ًا املناهج الدينية،

إذ إهنا قارص ٌة عن استقطاب اجليل اجلديد ،وذلك ألهنا تطرح املواضيع الدينية بنفس
األسلوب القديم ،الذي ال يتناسب ومتغريات العرص احلديث .مضيف ًا :إن بعض هذه
املناهج تطرح قضايا يف العقيدة والفقه ال أساس هلا من الوجود يف عرصنا احلارض.

ثالث ًا :عالج التعارض بني القيم واملصالح ،فااللتزام بالقيم ال يعني نفي املصالح،

وبالعكس أيض ًا اهتامم اإلنسان بمصاحله الشخصية ال يعني أنه غري ملتزم .إضاف ًة إىل
أن مصالح الناس تعددت ،وهنا يلفت سامحة الشيخ النظر إىل رضورة أن يكون هناك

تيسري يف األحكام الرشعية من أجل أن يطمئن اجليل الصاعد ،باحلفاظ عىل مصاحله التي

يفرضها هذا العرص يف إطار اإلسالم.

وبعبارات ممزوجة باألمل يقول سامحة الشيخ الصفار :ينبغي لنا أن نعرتف بأننا

ندعي التزامنا هبا للجيل اجلديد ،مؤكد ًا أن هذه احلقيقة
فشلنا يف نقل أخالقياتنا التي ّ

ال حتتاج إىل تدليل ،فالظواهر اخلارجية املتمثلة يف اجلرائم والسلوكيات املنحرفة خري
ٍ
دليل عليها ،وأشار إىل جانب من إحصائيات األمن العام السعودي لعام 2006م ،التي

تقول:

جرائم القتل بلغ عددها ( )15492جريمة قتل ،أي بمعدل ( )43جريمة
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كل يوم.

بمعدل ( )110جريمة كل يوم.
الرسقات بلغت ( )39608جريمة رسقة ،أي ّ
اجلرائم األخالقية بلغت ( )11680جريمة.

وقال سامحته مستنكر ًا :أال يدل ذلك عىل فشلنا يف امتحان نقل القيم الصاحلة

للجيل القادم!

واختتم سامحته حديثه يف اخلطبة األوىل بلفت أنظار اآلباء إىل أنه عىل كل أب ال

يريد أن يرى ابنه جمرم ًا ،وال يريد أن يرى ابنته يف فخ االنحراف ،أن يجُ ّسد من خالل

سلوكه العميل طريق الصالح وااللتزام بالقيم ،فذلك مدعا ٌة ألن يلتزم أبناؤه وبناته بذات

السلوك الذي يسري عليه .كام أن عىل اجلميع التعاون من أجل خلق األجواء الصاحلة يف
املجتمع ،ال أن يقترص البعض عىل حميطه اخلاص متجاه ً
ال املجتمع ،فام ُيصيب املجتمع

قد يصل إىل بيت أي واحد يف املجتمع.

ويف اخلطبة الثانية عالج سامحة الشيخ الصفار موضوع الغريزة اجلنسية حيث

جدا يف طريق
حساسة ًّ
اعتربها االمتحان األشد خطور ًة يف حياة اإلنسان ،وهي متثل نقطة ّ
االلتزام بالقيم واملبادئ واألخالق.

وأكد عىل أن اإلنسان رغم وجود عدد كبري من الغرائز يف شخصيته إال أن الغريزة

اجلنسية تبقى هي األكثر تأثري ًا عىل سلوك اإلنسان وترصفاته ،ولذا جعل اهلل تعاىل بدء

تكليف اإلنسان عند انبثاق هذه الغريزة ،ذلك ألن أكثر الذنوب التي قد يتعرض اإلنسان

الرتكاهبا ،إنام تنطلق من هذه الغريزة.

وأضاف سامحته :إن اهلل تعاىل خلق هذه الغريزة ليتم عربها استمرار التناسل

البرشي ،كام أهنا وسيلة من وسائل استمتاع اإلنسان ،ووضع اهلل جل وعال لذلك ضابط ًا

رشعيا حيكم التعامل مع هذه الغريزة.
ًّ

من جانب آخر ،يقول الشيخ الصفار :والغريزة اجلنسية هي من الغرائز التي
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تتفاعل مع األجواء اخلارجية ،فإذا كانت األجواء اخلارجية مثرية هلا ،فمن الطبيعي أن

تتحرك هذه الغريزة وتتفاعل.

لذا أوجب اإلسالم احلفاظ عىل عفة األجواء العامة بترشيعه لألحكام التي تقود
ِِ
ني
لذلك ،ومن أبرز تلك األحكام الرشعية( :غض البرص) ،يقول تعاىل﴿ :قُل ِّل ْل ُم ْؤمن َ
ِ ِ
ِ
وج ُه ْم َذلِ َك َأ ْزكَ ى لهَ ُ ْم إِ َّن ال َّل َه َخبِ ٌري بِماَ َي ْص َن ُعونَ * َوقُل
َي ُغ ُّضوا م ْن َأ ْب َصاره ْم َويحَ ْ َف ُظوا ف ُُر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ِزي َن َت ُه َّن إِلاَّ َما َظ َه َر ِم ْن َها
وج ُه َّن َولاَ ُي ْبد َ
ِّل ْل ُم ْؤم َنات َي ْغ ُض ْض َن م ْن َأ ْب َصاره َّن َويحَ ْ َف ْظ َن ف ُُر َ
َو ْل َيضرْ ِ ْب َن بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلىَ ُج ُيوبهِ ِ َّن﴾[سورة النور ،اآليتان.]31 ،30 :
وأشار سامحة الشيخ الصفار إىل أن املامرسة اجلنسية كان ُيفرتض يف ممارستها
احلياء ،وذلك من طبيعة البرش ،إال أن الواقع اخلارجي ُيثبت عكس هذه احلقيقة ،فمث ً
ال
مواقع اإلنرتنت تضم عدد ًا ضخ ًام من املواقع اإلباحية .كام أنه بات طبيعي ًا بيع األفالم

اإلباحية يف األسواق .مؤكد ًا سامحته أن أجواء املجتمع أصبحت تهُ ّيج الغريزة اجلنسية
بمختلف الوسائل والطرق.
مضيف ًا :إن الرشع الرشيف يؤكد عىل رضورة االبتعاد عن املقدمات التي تؤدي

املحرمة ،يقول الرسول األكرم« :Aمن ملئ عينيه من حرام،
إىل الفساد ،ومنها النظرة
ّ

ملئ اهلل عينيه يوم القيامة من النار» ،ويقول اإلمام عيل« :Eالعيون مصائد الشيطان»،

غض طرفه ،أراح قلبه» ،وقال« :Eنعم صارع الشهوات غض
ويقول« :Eمن ّ

البرص».

واختتم سامحة الشيخ الصفار اخلطبة بمقطع من رسالة احلقوق لإلمام عيل بن
احلسني زين العابدين Eيقول فيه« :وحق فرجك أن تحُ ّصنه عن الزنا ،وحفظه مما ال
هم باجلوع
حيل لك ،واالستعانة عليه بغض البرص ،فإنه من أعون األعوان ،وضبطه إذا ّ
والظمأ ،وكثرة ذكر املوت والتهديد لنفسك باهلل ،والتخويف هلا به».

التوافق الصعب يف املجتمعات العربية
خطبة الجمعة بتاريخ 13ذو القعدة 1428هـ

دعا سامحة الشيخ حسن الصفار يف اخلطبة األوىل للجمعة لتجاوز حالة الرصاع

والنزاع التي تعيشها أغلب املجتمعات العربية واإلسالمية ،واالحتكام للصلح

الص ْل ُح َخيرْ ٌ ﴾ ،مؤكد ًا أن الواقع العريب واإلسالمي يعيش حالة التمزق
والوفاقَ ،
﴿و ُّ
والرصاع يف أغلب حاالته ،وأشار إىل أهم األسباب وراء هذه احلالة :سيطرة العواطف

واالنفعاالت ،عىل حساب التع ّقل ،روح اهليمنة والغلبة عىل الطرف اآلخر ،عىل حساب
االعرتاف باآلخر وبح ّقه يف املشاركة يف الساحة بشكل عام ،وأخري ًا فقدان املرجعية

القانونية والدستورية.

ويف اخلطبة الثانية حتدث سامحته بمناسبة ذكرى ميالد اإلمام الرضا عن اجلانب

العلمي يف حياة اإلمام مقتبس ًا من توجيهاته قوله :ال يستكمل عبد حقيقة اإليامن حتى
تكون فيه خصال ثالث :التفقه يف الدين ،وحسن التقدير يف املعيشة ،والصرب عىل

الرزايا.

وأكّ د سامحة الشيخ حسن الصفار يف اخلطبة األوىل للجمعة الثالث عرش من ذي

القعدة لعام 1428هـ ( 23نوفمرب 2007م) أن حدوث االختالفات والرصاعات يف

أمر طبيعي ،نظر ًا الختالف اآلراء واألفكار من جهة ،وتضارب
املجتمعات البرشية ٌ
ٍ
جهة أخرى .مضيف ًا أن هذه احلالة الطبيعية قد تتجاوز احلدود يف حال
املصالح من

مدمر .وأوضح أن الفطرة والعقل ويؤيدمها الرشع يف التأكيد عىل أن
حتولت إىل رصا ٍع ّ
ّ
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األصل يف حل اخلالفات هو إجياد آلية وقانون .وهذا املنهج الذي تسري عليه املجتمعات

املتقدمة ،بعكس الواقع الذي تعيشه املجتمعات املتخلفة ،التي جتنح إىل حتويل اخلالفات

الصغرية إىل معارك وحروب طاحنة.

وأكد الشيخ الصفار أن أغلب الدول العربية واإلسالمية تعيش حالة الرصاع

واالحرتاب ،وأعطى مثا ً
ال عىل ذلك الواقع املرير الذي تعيشه الصومال ،والنزاعات

الداخلية يف الشعب الفلسطيني رغم أنه يعيش حتت وطأة االحتالل ،والوضع املجهول
الذي يعيشه الشعب اللبناين يف هذه املرحلة.

وأشار إىل أن الوضع اللبناين مع خطورته إال أن هناك جهات خارجية مغرضة

تتمثل يف الواليات املتحدة األمريكية التي تريد أن تزيد الوضع خطور ًة بانحيازها جلهة

وتتوعد كل مع يقف مع الطرف اآلخر ،و ُتعلن ذلك عىل املأل.
ضد أخرى،
ّ
ّ

وتساءل سامحة الشيخ الصفار :ملاذا تكون جمتمعاتنا العربية واإلسالمية أقرب

للنزاع والصدام ،منها للوفاق والصلح؟ مؤكد ًا أن الدين اإلسالمي يؤكد عىل أن الصلح
ُ ضرِ ِ َ
الش َّح َوإِن تحُ ْ ِس ُنو ْا َو َت َّتقُ و ْا فَإِ َّن اللهّ َ
س ُّ
خري ،يقول تعاىلَ :
﴿و ُّ
الص ْل ُح َخيرْ ٌ َوأ ْح َ ت األنفُ ُ
كَ انَ بِماَ َت ْع َم ُلونَ َخبِري ًا﴾ [سورة النساء :اآلية  ،]128مضيف ًا أن املفرسين يؤكدون أن كلمة
{خيرْ ٌ ﴾ ليست من باب تفضيل الصلح عىل سواه ،فهذا أمر طبيعي ،وإنام هي صفة
َ
مشبهة ،وتعني أن الصلح هو بذاته خري .وتؤكد اآلية الكريمة أن الركون إىل الصلح
ّ
ِ
يستلزم تطهري النفس من البخل الذي يتمثل يف قوله تعاىل ُ َ :ضرِ
َ
الش َّح﴾،
س ُّ
﴿وأ ْح َ ت األنفُ ُ
ومن مصاديق ذلك :عدم قبول بعض األطراف لتقديم التنازالت رغبة يف الصلح ،وهذه
معوق أساس للوصول إىل الصلح.
احلالة بالطبع ّ

وقال الشيخ الصفار :املشكلة األساس للركون إىل النزاع والرصاع مشكلة أخالقية

تتمثل يف عدم وصول هذه املجتمعات إىل النضج الكايف الذي يؤهلها لتجاوز هذه احلالة،

كرس حالة النزاع والرصاع:
مشري ًا إىل ثالثة أسباب ُت ّ
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أو ًال :سيطرة العواطف واالنفعاالت ،عىل حساب التع ّقل .فأحيان ًا ّ
يفكر اإلنسان

بطريقة عقالنية يف مواجهة االختالفات ،وأحيان ًا يتجه إىل الرصاع والنزاع دون دراسة

العواقب.

ثاني ًا :روح اهليمنة والغلبة عىل الطرف اآلخر ،عىل حساب االعرتاف باآلخر

وبح ّقه يف املشاركة.

توجهت إليه املجتمعات
ثالث ًا :فقدان املرجعية القانونية والدستورية ،وهذا ما ّ

املتقدمة فيام بينها ،أما املجتمعات العربية واإلسالمية فأغلبها تعيش بال دستور ،وإذا

ُوجد الدستور يكون اخلالف والرصاع يف فهم الدستور وتطبيقه .وكأن هذه املجتمعات
بالفعل عندها شهية مفتوحة للنزاعات والرصاعات.

خمتت ًام حديثه بالتأكيد عىل رضورة أن يطبق كل ٍ
سواء
فرد هذه املسألة عىل حياته
ً
ُ ّ
العائلية أو االجتامعية ،ويرى أين هو من هذه املعادلة.

ويف اخلطبة الثانية هنأ سامحة الشيخ الصفار مجوع املصلني بذكرى ميالد ثامن

األئمة اإلمام عيل بن موسى الرضا ،Eمؤكد ًا عىل أمهية استثامر هذه الذكريات يف
التعرف إىل شخصيات األئمة ،واإلمام الرضا كسائر األئمة ،كان الشخصية األبرز يف

عرصه بإمجاع معارصيه عىل اختالف أدياهنم ومذاهبهم ،ومل تقترص أفضلية اإلمام عىل

جانب دون آخر.

وركّ ز الشيخ الصفار عىل اجلانب العلمي لإلمام الرضا مستطرد ًا يف ذكر بعض

النقوالت التي تبني شهادة الكثري لإلمام باألفضلية والعلم.

فعن حممد بن عيسى اليقطيني :مجعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب فيه ثامنية

عرش ألف مسألة.

وعن أيب الصلت اهلروي :ما رأيت أعلم من عيل بن موسى الرضا وال رآه عامل إال

شهد له بمثل شهاديت ،ولقد مجع املأمون يف جمالس له ذوات عدد علامء األديان وفقهاء
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الرشيعة واملتكلمني فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي أحد منهم إال أقر له بالفضل وأقر

عىل نفسه بالقصور.

وعن اإلمام الرضا : Eكنت أجلس يف الروضة والعلامء باملدينة متوافرون ،فإذا

أعيا الواحد منهم عن مسألة أشاروا إ َّيل بأمجعهم وبعثوا إ َّيل باملسائل فأجيب عنها.

وعن إبراهيم بن العباس :ما سئل الرضا عن يشء إال علمه ،وال رأيت أعلم منه

بام كان يف الزمان إىل وقت عرصه .وكان املأمون يمتحنه بالسؤال عن كل يشء فيجيبه
اجلواب الشايف وكان كالمه كله وجوابه ومتثله انتزاعات من القرآن.

وقال اإلمام الكاظم Eلبنيه :هذا أخوكم عيل بن موسى عامل آل حممد فاسألوه

عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم.

وعن عيل بن يقطني :قال يل موسى بن جعفر :Eهذا أفقه ولدي.

مضيف ًا أن مكانة أهل البيت يف األمة ليست جمهولة وال منكورة ،فاملنصف جيد

نفسه أمام شخصيات امتلكت مقومات الفضل والكامل ،وهذا هو دافعنا يف االعتقاد

بإمامتهم ،إضاف ًة إىل ما نعتقده من وجود النص الدال عىل ذلك.

ونحن ـ كام يقول الشيخ الصفار ـ إذا أردنا أن نتعلم أمور ديننا فعلينا أن نتجه إىل

أفضل مصدر وأوثق مصدر ،وهذا ال يتحقق إال عند أهل البيت.B

عبد حقيقة
ونقل الشيخ الصفار رواي ًة عن اإلمام الرضا يقول فيها :ال يستكمل ٌ

اإليامن حتى تكون فيه خصال ثالث« :التفقه يف الدين ،وحسن التقدير يف املعيشة،
حقيقيا ،واإلمام الرضا
قرشيا وقد يكون
والصرب عىل الرزايا» ،مؤكد ًا أن اإليامن قد يكون
ًّ
ًّ
يف هذه الرواية يؤكد عىل أمهية اجلانب السلوكي يف حتقيق حقيقة اإليامن.

وأضاف الشيخ الصفار :إن اإلمام الرضا يؤكد يف حديثه عىل ثالثة جوانب مهمة

ينبغي التوجه إليها بوعي:
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األول :التفقه يف الدين.

وليس املقصود هنا الفقه بمعناه االصطالحي ،أي تعرف األحكام الرشعية

وحسب ،وإنام ينبغي التوجه إىل معنى التفقه الذي يعني الفهم ،بحيث يكون اإلنسان

فامه ًا لألبعاد الدينية املختلفة .ودعا سامحته إىل رضورة أن يكون لإلنسان برنامج للتفقه
يف الدين.

الثاين :حسن التقدير يف املعيشة

خصوص ًا مع التضخم االقتصادي ،والذي يتبعه غالء يف مجيع األشياء ،تكون

احلاجة إىل حسن التقدير يف املعيشة حاجة ماسة ورضورية .مؤكد ًا أن عىل اجلميع التوجه

باجتاهني:

1 .1الفاعلية والنشاط االقتصادي ،فنحن نعيش يف بلد تكثر فيه جماالت الكسب
وحتصيل الثروة ،واملطلوب لتحقيق ذلك فاعلية ونشاط.

2 .2التخطيط يف اإلنفاق ،فليس من التقدير يف املعيشة أن يرصف اإلنسان بدون
أن يكون له ختطيط اسرتاتيجي للرصف ،أو ميزانية واضحة للرصف.

الثالث :الصرب عىل الرزايا

فاحلياة ال ختلو من صعوبات ومشاكل وأزمات ،وهنا ينبغي لإلنسان أن يتمثل

بالصربُ ،ليحرز األجر والثواب من جهة ،واخلروج من املصائب بأقل اخلسائر.

إسرائيل من صراع احلدود إىل صراع الوجود
خطبة الجمعة بتاريخ  20ذو القعدة 1428هـ

طالب سامحة الشيخ حسن الصفار األنظمة العربية بأن ال تفرض رضوراهتا عىل

خيارات الشعوب يف مقاومة إرسائيل ،مقل ً
ال من التوقعات املعقودة عىل مؤمتر أنابوليس،

مشري ًا إىل أن الكيان الصهيوين يشعر اآلن انه خيوض رصاع وجود بفعل املقاومة داخل
فلسطني ويف لبنان ،وبإرصار الشعوب اإلسالمية عىل مواجهته ورفض التطبيع معه.

جاء ذلك يف اخلطبة األوىل لصالة اجلمعة التي ألقاها الشيخ الصفار يف القطيف

بتاريخ  20ذي احلجة 1428هـ املوافق  30نوفمرب 2007م.
ِ
ِ
الس ْل ِم َو َأ ْن ُت ُم
وبدأ سامحته باحلديث حول اآلية الكريمة ﴿فَال تهَ ُنوا َو َت ْد ُعوا إلىَ َّ
الأْ َ ْع َل ْونَ َوال َّل ُه َم َع ُك ْم َو َل ْن َيترِ َ كُ ْم َأ ْعماَ َل ُك ْم﴾[سورة حممد ،اآلية .]35 :فإن اهلل تعاىل حيذر

املسلمني من التفاوض مع العدو من موقع الشعور بالضعف والوهن ،فذلك يفسح

املجال للعدو لفرض رشوطه ،ويشجعه عىل تكرار عدوانه ،ثم توجه اآلية الكريمة

املسلمني إىل استحضار مكامن قوهتم ونقاط تفوقهم لتفعيلها يف مواجهة العدو ،ولتكون
﴿و َأ ْن ُت ُم الأْ َ ْع َل ْونَ َوال َّل ُه َم َع ُك ْم َو َل ْن َيترِ َ كُ ْم َأ ْعماَ َل ُك ْم﴾.
مصدر ًا للشعور بالثقة والقوةَ ،
ِ
وهذه اآلية ال تنايف قوله تعاىلِ َ :
َاج َن ْح لهَ َا َو َت َوكَّ لْ َعلىَ
لس ْل ِم ف ْ
﴿وإ ْن َج َن ُحوا ل َّ
ال َّل ِه﴾ ،فليس أصل املساملة واملهادنة مرفوض ًا ،وإنام املرفوض االنطالق من موقع الوهن
والضعف.

وعن مؤمتر (أنابوليس) الذي انعقد يف الواليات املتحدة األمريكية ،إلطالق
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املفاوضات من جديد حول القضية الفلسطينية ،قال الشيخ الصفار :إنه لالستهالك

السيايس واإلعالمي ،نظر ًا لتدين شعبية بوش وأوملرت داخل بلدهيام .وهبدف إهيام الرأي
العام العريب واإلسالمي باهتامم اإلدارة األمريكية بالقضية الفلسطينية.

إن إرسائيل كيان غاصب قام عىل العدوان واإلجرام وال يمكن الثقة بأي مفاوضات

معها ،كام أثبتت ذلك جتارب مؤمتر مدريد للسالم ،ولقاءات أوسلو ،وخارطة الطريق،
وكل التنازالت التي قدمتها بعض األنظمة العربية والتي وصلت إىل حد التطبيع مع

إرسائيل.

إن اليشء الوحيد الذي تفهمه إرسائيل هو مقاومتها يف خمتلف امليادين ،وواضح

جدا من ترصحيات عدد من قادة إرسائيل ومفكرهيا أهنم يشعرون اآلن أهنم يف رصاع
ًّ
وجود بعد أن كانوا خالل العقود املاضية يف رصاع حدود.

كانوا ينكرون وجود الشعب الفلسطيني ويرفعون شعار أن اليهود شعب بال

أرض وفلسطني أرض بال شعب ،وكانوا يتحدثون عن القضية الفلسطينية باعتبارها

قضية الجئني ،وكانوا يطمحون إىل بناء دولة واسعة من النهر إىل البحر ،ويتطلعون إىل
اهليمنة عىل مقدرات املنطقة ومصريها.

لكنهم اآلن وبفعل ممانعة الشعوب اإلسالمية ورفضها ،وبفضل صمود الشعب

الفلسطيني وتضحياته ،وانتصارات املقاومة اإلسالمية يف لبنان ،صاروا يتحدثون عن
القبول بدولة فلسطينية ،ويقبلون التفاوض عن القضايا النهائية كاحلدود والقدس

والالجئني.

وإذا كانت األنظمة العربية جتد نفسها مضطرة للتعاطي مع الدعوات األمريكية

باسم السالم ،فإن عليها أن تفسح أمام الشعوب ملامرسة خياراهتا.

واستنكر الشيخ الصفار عىل السلطة الفلسطينية قمعها لشعبها الذي خرج

متظاهر ًا ضد مؤمتر (أنابوليس) ،فلامذا متنع األنظمة الشعوب حتى من التعبري عن موقفها
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الرافض إلرسائيل؟

الخطبة الثانية

فيها أبدى سامحة الشيخ الصفار تفاؤله بانخفاض مستوى العنف يف العراق،

وتوجه الساحة العراقية إىل جتاوز آثار الفتنة الطائفية ،مشري ًا إىل زيارة وفد من علامء
ّ
السنة والشيعة العراقيني من خمتلف املحافظات إىل سامحة املرجع السيد عيل السيستاين

يف النجف األرشف وقوله هلم( :أنا خادم للعراقيني ،وأحبهم مجيع ًا ،وال فرق بني سني

أو شيعي أو كردي أو مسيحي) ،مضيف ًا سامحة السيد السيستاين( :أنا منذ اليوم األول

لسقوط النظام كنت أدعو للوحدة ،وكانت البيانات الصادرة من املكتب كلها تدعو إىل
الوحدة بني الشيعة والسنة ،وكنت أقول ألتباعنا :ال تقولوا ألهل السنة إخوتنا السنة بل

قولوا أنفسنا ،أما هذه األعامل املؤملة التي جرت يف العراق فهي بفعل األجانب من خارج
العراق الذين حاولوا اخرتاقنا وزرع الفتنة بني العراقيني).

واستذكر آية اهلل السيستاين قصة سفيان الثوري ،وكيفية أخذه واستفادته من علوم

وأفكار الشيعة دون أن يرى مشكلة يف ذلك ،وكذلك ما تعرض له مالك إمام املذهب
املالكي والشافعي إمام املذهب الشافعي من اهتامات بالتشيع ألن فتاوامها كانت قريبة
من فتاوى اإلمام جعفر الصادق وآرائه.

وختم الشيخ الصفار اخلطبة بأن عىل سائر الشعوب أن تتأمل جتارب البلدان

التي عانت من الرصاعات الداخلية ،حيث مل يتمكن طرف من حسم املعركة لصاحله،
ووصلوا إىل أن ال بديل عن احلوار والتفاهم ،رأينا ذلك يف السودان بعد سنني من القتال

بني الشامل واجلنوب ،وسقوط آالف الضحايا ،وإتاحة الفرصة لتدخالت األجانب،
ثم انتهوا إىل احلوار واملشاركة .وهكذا احلال يف لبنان يف أعقاب احلرب األهلية التي

استمرت مخسة عرش عام ًا.
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ويتكرر اآلن األمر نفسه يف العراق ،فال بديل من أن تتحاور األطراف مع بعضها

ويصلون إىل اتفاق حيافظون به عىل وحدة بالدهم وضامن مصاحلهم.

مستشهد ًا بكالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eحيث قال« :إن اهلل سبحانه
وتعاىل مل ِ
يعط أحد ًا بفرقة خري ًا ،ممن مىض وال من بقي».

االحتفاء باليوم العاملي حلقوق اإلنسان
خطبة الجمعة بتاريخ  27ذو القعدة 1428هـ

جاء يف احلديث عن رسول اهلل Aأنه قال« :الظلم ثالثة  :فظلم ال يغفره اهلل،

وظلم يغفره اهلل ،وظلم ال يرتكه ،فأما الظلم الذي ال يغفره اهلل فالرشك ،قال اهلل تعاىل:
ِ
ِ
يم﴾ ،وأما الظلم الذي يغفره اهلل تعاىل فظلم العباد أنفسهم فيام
{إ َّن الشرِّ ْ َك َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ
بعضا حتى يدين
بينهم وبني رهبم ،وأما الظلم الذي ال يرتكه اهلل فظلم العباد بعضهم ً

بعضهم من بعض»(((.

وورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eكالم يتفق مع مضمون هذا احلديث،

تعد من قبل اإلنسان عىل يشء من حقوق أخيه اإلنسان هو
فيه تأكيد عىل أن أي اجرتاء أو ٍّ
جرما من االعتداء عىل يشء من حقوقه سبحانه ،يقولَ :E
«وأ َّما ُّ
الظ ْل ُم
ـ عند اهلل ـ أعظم ً
اد بع ِض ِهم بعض ًا ا ْل ِقصاص هن َ ِ
ِ
ِ ِ
س ُه َو َج ْرح ًا بِ ْا ُمل َدى
َ ُ َُ
ْ َْ
ا َّلذي ال ُيترْ َُك ف َُظ ْل ُم ا ْلع َب َ ْ
اك َشد ٌيد َل ْي َ
وال ضرَ ب ًا بِالسي ِ
اط و َل ِك َّن ُه َما ُي ْس َت ْصغَ ُر َذلِ َك َم َع ُه»(((.
ْ
ِّ َ
هذان توجيهان دينيان كريامن يرشدان اإلنسان املسلم إىل أمهية االهتامم بحقوق

الناس ،بحيث يقدمان ذلك عىل أداء حقوق اهلل سبحانه ،فحينام يعتدي اإلنسان عىل يشء
ٍ
عبادة أو طاعة وإن كان ال ينبغي لإلنسان مثل هذا التقصري ،فإن
من حقوق اهلل فيقرص يف
هذا التقصري قد ُيعفى اإلنسان من تبعاته يوم القيامة ،وهو ما تؤكده آيات القرآن الكريم
التي تتحدث عن عفو اهلل ومغفرته يوم القيامة.

((( كنز العمال .باب الظلم والغضب ص 498ح .7588
((( نهج البالغة .خطبة  ،176ص.255
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حق من حقوق الناس ،هو اعتداء غري قابل للعفو من
ويف املقابل فإن أي اعتداء عىل ٍّ

قبله سبحانه ،ألنه غري مرتبط باهلل ،بل بالطرف اآلخر من الناس ،فهي حقوق شخصية،

ال يمكن هلل سبحانه أن يتجاوز عنها ،وإنام يقتص ألصحاهبا.

لذلك كان من املفرتض باملسلمني أن تكون مثل هذه األحاديث واإلرشادات

دافعا هلم للحرص عىل حتقيق مظاهر حقوق اإلنسان يف املجتمعات اإلسالمية
الدينية ً

أكثر من األمم والشعوب األخرى.

القيادات الدينية ورعاية حقوق الآخرين

راقيا يف رعاية حقوق اآلخرين ،وذلك ملا
وقد كان عهد رسول اهللA
ً
أنموذجا ً

م ّثله الرسول Aمن حتقيق لذلك يف تعامله مع أعدائه قبل أصحابه.

حتى إنه Aقبيل وفاته أعلن يف خطبة له أمام املسلمني استعداده لتقبل القصاص

منه ألي مظلمة ألحد عليه ،كام ورد يف بعض روايات السرية النبوية ،أنه Aقال« :إن

عز وجل حكم وأقسم أن ال جيوزه ظلم ظامل فناشدتكم باهلل أي رجل منكم كانت له
ريب ّ

أحب إ َّيل من القصاص يف
قبل حممد مظلمة إال قام فليقتص منه ،فالقصاص يف دار الدنيا ُّ

دار اآلخرة عىل رؤوس املالئكة واألنبياء»(((.

حتمل أقسى اآلالم واملعاناة عىل
ويقسم اإلمام عيل Eباهلل تعاىل عىل أنه يفضل ّ
التورط يف جتاوز أدنى احلقوق ألحد من الناس ،يقول« :Eواهلل لأَ َ ْن َأبِيت علىَ حس ِ
ك
َ
َ َ َ َ
ِ
ان مسهد ًا َأو ُأجر فيِ األغْ ِ
الل ُم َصفَّد ًا َأ َح ُّب إِليَ َّ ِم ْن َأ ْن َأ ْلقَى ا َ
ور ُسو َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
هلل َ
َّ
الس ْع َد ُ َ َّ ْ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لمِ
ِ
َظا ًا لبع ِ
ض ا ْلع َباد وغَ اصب ًا لشيَ ْء م َن الحْ ُ َطا ِم»(((.
َْ
ويف هذا السياق ينقلون عن املرجع الديني السيد حسني الربوجردي ،Dالذي
كان زعيم احلوزة الدينية يف قم املقدسة يف أيامه ،أنه سئل يف أحد بحوثه اخلارج من ِق َبل
((( بحار األنوار .ج 22ص 508ح.9
((( نهج البالغة .من كالم له  Eيتبرأ من الظلم ،خطبة رقم .215
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أحد الطلبة سؤا ً
ال ،وأجابه بام يوضح الفكرة ويرد ما لديه من تساؤل ،ومع ذلك مل يقتنع

الطالب باإلجابة ،فأعاد السؤال مرة أخرى ،فأجابه السيد الربوجردي منفع ً
ال ،فصدرت

منه كلمة نابية جتاه الطالب.

ويف منتصف الليل تفاجأ أحد أعوان السيد يف مكتبه بمن يدق بابه ،وإذا به السيد

هنارا حول هذا املوقف ،وإن كان يعرف بيت ذلك
الربوجردي ،الذي كان يذكره بام دار ً
الطالب وذلك رغبة يف االعتذار منه.

حيث أخربه السيد الربوجردي بأنه ـ بسبب هذا املوقف ـ ال يستطيع اخللود إىل

النوم قبل أن يعتذر هلذا الطالب عام توجه به إليه ،رافض ًا االنتظار حتى الصباح خوف أن

حممل بوزر تلك الكلمة القاسية جتاه تلميذه.
يدركه األجل وهو ّ

ومما يؤسف له أن تكون املعادلة لدى بعض املتدينني معكوسة ،فرتاه ال تسمح له

يوما من شهر رمضان دون أن يصومه ،ويف
يفوت عىل نفسه صال ًة ،أو أن يرتك ً
نفسه بأن ّ
موسم احلج تراه عىل درجة كبرية من الدقة يف تطبيق مناسك احلج ،لدرجة أن يصل هبم
األمر يف موضوع احلرص عىل أداء العبادة إىل مستوى اهلوس والوسواس يف تطبيق هذه

األحكام ،فنرى البعض يعيد الوضوء مرات ،حتى يتيقن من صحة وضوئه.

بد
وهو أمر ناشئ عن احلرص يف أداء العبادات وأحكامها ،وهو أساس جيد ،فال َّ

لإلنسان من وازع ذايت جتاه تطبيق األحكام ،ولكن أن تصل احلالة إىل اهلوس ،فهي حالة
مرضية غري مطلوبة.

ونحن نتساءل :ملاذا ال يكون هناك حالة من الوسواس واهلوس جتاه حقوق اآلخرين

أوجها كثرية من التقصري يف هذا اجلانب ،لدى رشحية كبرية من
املادية واملعنوية ،وملاذا نرى
ً

املتدينني؟
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االهتمام بثقافة حقوق الإن�سان

لعل الدوافع الذاتية والقيمية داخل املجتمعات غري اإلسالمية ال تكون بتلك

القوة املوجودة يف جمتمعاتنا اإلسالمية ،فهم ال يمتلكون هذا التوجيه الديني والروحي

الذي نمتلكه يف اإلسالم ،لكنهم شعروا بأمهية حقوق اإلنسان فيام بينهم ،وبخاصة يف

العامة وحتقيق الكرامة لعموم اإلنسان ،إذ رأوا ذلك حيقق هلم من املصالح
جمال احلريات ّ
الذاتية واالجتامعية اليشء الكبري ،ووضعوا لذلك القوانني واملواثيق التي رعتها كثري من

املؤسسات واملنظامت واهليئات احلكومية واملدنية ،حتولت مع الزمن إىل مؤسسات دولية

ومواثيق عاملية ،لعل من أبرزها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف  10ديسمرب

1948م ،وجملس حقوق اإلنسان الذي أقرته األمم املتحدة سنة 2006م.

وها نحن نستقبل اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ،الذي يصادف العارش من ديسمرب

من كل عام ،وهي مناسبة حتتفي هبا الشعوب واملؤسسات العاملية.

وربام يكون من الغريب عىل جمتمعاتنا أن حتتفي بغري تلك األيام التارخيية التي

يصح أن نغيب عن عرصنا
ترتبط بمناسباتنا الدينية ،وهي عادة جيدة وحسنة ،ولكن ال ّ
وواقع حياتنا ،واالحتفاء بمثل هذه املناسبة العاملية التي ال ختتص بشعب دون آخر ،أو

وبخاصة أن هذا اإلعالن ينادي بام
ديانة دون أخرى يف طليعة التأقلم مع احلياة املعارصة،
ّ

نادت به النصوص اإلسالمية قبل أكثر من أربعة عرش قر ًنا.

النظرة ال�ضيقة

يف بعض األوساط الدينية ـ عندما يطرح أمامها تبني االحتفاء بمثل هذه املناسبات ـ

يمت لإلسالم بصلة ،وهي نظرة ضيقة وغري صحيحة،
ترفضها بدعوى أهنا منتج غريب ،ال ُّ

فأول نداء بتكريم اإلنسان والدفاع عن حقوقه بشكل شامل وعميق انطلق من رسالة اإلسالم،
﴿و َلق َْد كَ َّر ْم َنا َبنِي آ َد َم َوحمَ َ ْل َن ُاه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر﴾[ سورة اإلرساء ،اآلية.]70 :
يقول تعاىلَ :
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إن املفاهيم والترشيعات والقوانني اإلسالمية كلها تدل داللة واضحة عىل اهتامم

الدين بحقوق اإلنسان أكثر من أي ديانة أخرى ،ساموية كانت أو وضعية.

وما حدث هو ابتعاد املسلمني يف واقعهم احليايت عن كثري من هذه املفاهيم

والترشيعات ،واقتصارهم ـ يف تطبيق الدين ـ عىل طقوس وعبادات فردية ،عىل حساب

االهتامم باجلانب الترشيعي اجلامعي واملؤسسايت.

من جهة أخرى ،قد ُت َّتهم دعاوى املؤسسات واهليئات الغربية أو العاملية باالزدواجية

جمرد واجهة إعالمية ملا تقوم به حكوماهتم من هنب لثروات وخريات
يف املعايري ،وبأهنا ّ
بقية بلدان العامل ،وال توجد أي مصداقية ملثل هذه املناداة بحقوق اإلنسان.

حد كبري ،وبخاصة فيام خيص بعض إدارات الدول املستكربة،
وهو طرح صحيح إىل ٍّ

كام هو احلال مع اإلدارة األمريكية احلالية يف صورهتا البشعة باحتالهلا ألفغانستان
والعراق ،ويف حصارها للشعب الفلسطيني ،وحتالفها مع الكيان الصهيوين الغاصب.

لكن املسألة ال ترتبط باحلكومات ،بقدر ما هي مناداة لعقول وضامئر الشعوب

احلية يف مجيع مناطق العامل ،بشتى انتامءاهتم وأعراقهم ومعتقداهتم ،وكذلك املسألة ترتبط
باملؤسسات الدولية التي جيب تفعيلها عىل هذا الصعيد ،وإال فإن املراقبني يف العامل

تراجعا يف االلتزام بحقوق اإلنسان حتى يف داخل الواليات املتحدة
اليوم يرصدون
ً

األمريكية.

وقد نرشت صحيفة احلياة يوم اجلمعة (2007/12/7م) تقرير وزارة العدل

األمريكية ،الذي( :أظهر ارتفاع ًا «غري مسبوق» يف عدد السجناء األمريكيني ،أو

اخلاضعني لرقابة قضائية ،بني العامني ألفني ،عندما توىل الرئيس جورج بوش ،حتى هناية

العام .2006

وأفاد مكتب اإلحصاء يف الوزارة أن ما يصل إىل  7.2مليون رجل وامرأة يف

الواليات املتحدة خيضعون لإلصالح ،بينهم  2.25مليون يف السجون ونحو مخسة
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ماليني لرقابة قضائية أو اجتامعية .وهذه النسبة هي األعىل يف العامل ،إذ تؤوي السجون

األمريكية  751شخص ًا من أصل كل  100ألف نسمة.

والحظت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ،التي تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان،

إن الواليات املتحدة مل تشهد يوم ًا مثل هذه النسبة املرتفعة من السجناء.

ومقارنة مع الواليات املتحدة ،ال تزيد نسبة السجناء يف بريطانيا (األعىل أوروبيا)

عىل  148سجين ًا لكل مئة ألف نسمة ويف كندا  107وفرنسا  .85وتزيد النسبة املسجلة

يف الواليات املتحدة عىل النسبة يف ليبيا ( 217سجين ًا لكل مئة ألف نسمة) وإيران ()212

والصني (.)119

وارتفع عدد السجناء يف الواليات املتحدة بنسبة  500يف املئة خالل العقود الثالثة

األخرية ويواصل ارتفاعه .كام أن عدد السجينات ازداد بنسبة ملحوظة ( 4.5يف املئة) يف

األعوام اخلمسة األخرية).

ويضاف إىل هذا كله ما تقوم به اجلهات األمنية األمريكية من مضايقات وإجراءات

تشددية جتاه املواطنني ،وأولئك القادمني إىل الواليات املتحدة.

هذا ،فض ً
ال عن معتقل غوانتنامو ،الذي يعامل فيه املتهمون دون مراعاة ألدنى

حقوق اإلنسان .وكذلك ما حيصل يف العراق ،والفضائح التي ظهرت يف سجون أيب

غريب ،ويف تعامل مرتزقة هذه اإلدارة وجنودها مع املواطنني العراقيني.

ولكن هذه املامرسات ال يصح أن تكون ذريعة ألن هنمل أو نتجاهل مسألة حقوق

اإلنسان ،فعىل الشعوب أن تتبنى هذه املسألة ،وأن تتفاعل معها.

دعم م�سيرة حقوق الإن�سان في المملكة

نقرب الصورة إىل ما جيري يف بالدنا ،فقد أصبح موضوع
ونحن هنا نريد أن ّ

رضبا من
مطروحا
حقوق اإلنسان
ً
ً
ومرشوعا ،بعد أن كان يف املايض يعد احلديث عنه ً
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املعارضة السياسية.

ولكنه بفعل التطورات الداخلية والدولية التي أوجبت أن يكون موضوع حقوق

مطروحا يناقش ويتحدث حوله ،تكونت جلان ومؤسسات رسمية
موضوعا
اإلنسان
ً
ً

تعنى هبذه املسألة ،حيث أنشئت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ،وهيئة حقوق اإلنسان،
متقدمة يف بالدنا.
وهذه خطوة ّ

كام أن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان أصدرت أول تقرير يتحدث عن أوضاع

متقدمة
حقوق اإلنسان يف اململكة ،وعن بعض جماالت االنتهاكات ،وهي خطوة
ّ
ورائدة.

مستقر من هذه الناحية ،فام زلنا نطمح للمزيد من
وهذا ال يعني أننا يف وضع
ّ

اخلطوات ،ولكن هذه اخلطوات التي نأمل بتحقيقها ال يمكن أن تتحقق دون تفاعلنا مع
مثل هذه املبادرات ،وذلك بغية التطوير يف مسرية حقوق اإلنسان داخل وطننا.

زيارة وفد هيئة حقوق الإن�سان للمنطقة

وكان قد زار املنطقة قبل أسبوعني وفد من هيئة حقوق اإلنسان باململكة من أجل

البحث يف بعض القضايا التي يشكو منها املواطنون يف املنطقة ،سواء فيام يرتبط بمجال
شعائرهم الدينية ،أو صالحيات حمكمة األوقاف واملواريث ،وقضايا أخرى خمتلفة ،وقد

تواصل هذا الوفد مع بعض فعاليات وأعيان املنطقة.

وهي بادرة نأمل أن يرى الناس نتائجها إن شاء اهلل ،و ال نريد أن نكون مثاليني،

فنتوقّع أن تعالج مجيع القضايا دفعة واحدة ،وبالطريقة املثالية التي ّ
يفكر هبا البعض،
ندعي بأن ما حيصل عالج كل القضايا العالقة ،وأن الوضع كام يرام ،وهو أمر ال
ألننا ال ّ

تدعيه اجلهات املعنية ـ كذلك ـ ،ولكننا يف الوقت نفسه ال ينبغي أن نتجاهل التطورات

اإلجيابية ،بل علينا أن نتعاون مع هذه اجلهات واملؤسسات ،فالتواصل معها وإيصال
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الشكاوى والقضايا هو الذي يدفع بمسريهتا.

ما �ضاع حق خلفه مطالب

مهمة ،وهو ما نتمتع به يف هذا العرص من وجود وسائل
وهنا أو ّد اإلشارة إىل نقطة ّ

االتصال واإلعالم املختلفة ،فنحن نرى كيف أن قضية شخصية ـ يف حال سلطت

عليها األضواء ـ تصبح قضية حملية ،أو عاملية يف بعض األحيانُ ،ت َّتخذ بعدها كثري من
االحتياطات ،ويعاد النظر بسببها يف بعض األنظمة والقوانني.

وذلك مثل قضية الطفلة (غصون)ذات التسع سنوات التي قضت بسبب التعذيب

من قبل والدها وزوجته يف مكة املكرمة ،والتي حتدث عنها اإلعالم ،إذ دعت مثل هذه
القضية إىل االهتامم بموضوع العنف األرسي ،وكذلك احلريق الذي أصاب مدرسة

املكرمة ،الذي س ّلط الضوء عىل بعض أوضاع تعليم البنات ،فاختذت
للبنات يف مكة ّ
بسببه إجراءات معينة من أجل حتسني األوضاع فيها.

وهو أمر ينطبق عىل جمال القضاء يف حال حصول أي خطأ أو خمالفة ،فإن املطالبة

باحلقوق القانونية وتسليط الضوء عليها قد يساعد يف حل بعض املشاكل ،ويرفع حاالت

الظلم عىل املترضرين.

بد ـ هنا ـ من اإلشارة إىل أن املطالبة باحلقوق ال نعني به اجلهات الرسمية
وال َّ

كثريا من أفراد املجتمع ،فام يشري إليه تقرير مجعية حقوق
فقط ،فهناك ظلم اجتامعي يطال ً

بعضا،
اإلنسان هو أن الشكاوى التي وصلت إليها يف غالبها من الناس جتاه بعضهم ً

من الزوجات جتاه أزواجهم ،ومن األبناء جتاه آبائهم ،ومن العامل جتاه أرباب أعامهلم،
وهكذا.

وتلخيصا ملا مىض أركّ ز عىل نقاط ثالث حول موضوع حقوق اإلنسان:
ً

أو ًال :االهتامم بثقافة حقوق اإلنسان ،خاصة ونحن نستقبل ذكرى اإلعالن العاملي
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حلقوق اإلنسان ،فنقرأ عن هذه احلقوق ،ونشارك يف حضور الندوات واملحارضات التي

تقام هبذا اخلصوص ،ونشجع املبادرات االجتامعية هبذا االجتاه.

وهنا تقع مسؤولية كبرية عىل اخلطباء والكتاب ،إذ جيب أن يكون هلم دور يف

تسليط الضوء عىل هذه املسألة ونرش ثقافة حقوق اإلنسان بني املواطنني.

ثانيا :التعاون مع هذه املؤسسات احلقوقية ،من خالل العضوية فيها واالرتباط
ً

هبا ،وإيصال الشكاوى واآلراء واملقرتحات إىل فروعها املختلفة يف مناطق اململكة.

ثالثًا :عىل أي إنسان تعرض لظالمة أال يسكت عن املطالبة بحقه ور ّد ظالمته.

وذلك وفق األساليب املرشوعة واملمكنة ،وبخاصة أن وسائل الشكاوى والتظلم
اتسعت مع توفر وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة ،بحيث يمكن لإلنسان يف أي بقعة
من العامل أن يوصل صوته لكثري من املؤسسات واهليئات الدولية.

نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من املتورعني يف دينه الذين يراعون حقوقه سبحانه

وحقوق الناس ،وهي حقوق تبدأ بالتعامل مع الزوجة واألبناء والعامل واخلدم ،ومع

زمالء العمل ،وال تنتهي بمن نلتقيهم يف حميطنا االجتامعي والوظيفي.

خطورة العنف العائلي واالهتمام بالنظافة
خطبة الجمعة بتاريخ  3ذو الحجة 1428هـ

ّ
حذر سامحة الشيخ حسن الصفار من خطورة العنف األرسي مؤكد ًا أن ذلك

من مظاهر العدوان .ومن جانب آخر أدان املامرسات اإلرهابية التي أفقدت املجتمعات

تعمد اإلساءة
تشوه صورة اإلسالم ،وفيها ّ
اإلسالمية األمن واالستقرار ،معترب ًا أهنا ّ

للرشيعة السمحاء.

ويف سياق آخر تناول سامحته اهتامم اإلسالم بالنظافة إذ أعطاها صبغ ًة رشعية

فأوجبها يف بعض املوارد ،وندب إليها يف كل األمور .مستعرض ًا العديد من النصوص

الدينية يف املوضوع ،مؤكد ًا أنه ينبغي للمسلمني الذين يؤمنون هبذا الدين احلنيف الذي

يدعو للنظافة أن يجُ ّسدوها يف حياهتم ،بيد أن األمر ليس كام ينبغي يف الغالب ،وواقع
ٍ
شاهد عىل ذلك.
املسلمني يف احلج خري
وقد استعرض سامحة الشيخ الصفار يف اخلطبة األوىل للجمعة  3ذو احلجة

جزء
1428هـ ( 14ديسمرب 2007م) النصوص الواردة يف موضوع النظافة ،مؤكد ًا أهنا ٌ
ال يتجزأ من اإليامن ،ففي احلديث املروي عن رسول اهلل Aأنه قال« :النظافة من اإليامن،
واإليامن وصاحبه يف اجلنة» ،مشري ًا أن هذا احلديث موجود يف املصادر الشيعية كبحار

ٌ
ومثيل له أو بام معناه يف املصادر السنية كسنن الرتمذي حيث جاء فيه عن رسول
األنوار،

ٌ
نظيف يحُ ُّب النظافة» .ويف كنز العماّ ل ،للمتقي
الطيب،
طي ٌب يحُ ُّب ّ
اهلل Aأنه قال« :إن اهلل ّ
اهلندي ،جاء عن رسول اهلل Aأنه قالّ :
«تنظفوا بكل ما استطعتم ،فإن اهلل تعاىل بنى
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اإلسالم عىل النظافة».

وأشار إىل أن النظافة تعني النقاوة ،واخللو من الوساخة والدرن والنجس .مؤكد ًا

يتعرض جسم اإلنسان وثيابه واألدوات التي يستخدمها إىل األوساخ
أنه من الطبيعي أن ّ
والقذارة ،وذلك إما عن طريق إفرازات جسم اإلنسان نفسه ،أو من اخلارج ،لذا فإنه

يتعهد اإلنسان جسمه بالنظافة ،ليكون نظيف ًا يف حميط نظيف.
جيب أن ّ

وأضاف الشيخ الصفار إن الفطرة والعقل يأمران بالنظافة ،وفوق ذلك فإن اإلسالم

أعطى للنظافة صبغ ًة رشعية ،حيث أوجبها يف بعض املوارد ،وندب إليها يف كل األمور
ين﴾ [سورة التوبة:اآلية  ،]108إضاف ًة إىل ذلك فإن
﴿واللهّ ُ يحُ ِ ُّب المْ ُ َّط ِّه ِر َ
واألحوال ،يقول تعاىلَ :
القرآن الكريم قرن النظافة املادية املحسوسة بالنظافة املعنوية ،يقول تعاىل﴿ :إِ َّن اللهّ َ يحُ ِ ُّب
ين﴾ [سورة البقرة :اآلية .]222
ال َّت َّوابِ َ
ني َويحُ ِ ُّب المْ ُ َت َط ِّه ِر َ
ٍ
جانب من آثار وفوائد النظافة عىل حياة اإلنسان ،ومنها:
وأشار الشيخ الصفار إىل
•محاية اجلسم من اجلراثيم والبكترييا ،التي بدورها ُتسبب أرضار ًا لإلنسان.

• الراحة النفسية ،فاإلنسان النظيف أقرب للراحة النفسية من غريه ،وهذا ما
تدل عليه الكثري من النصوص الدينية ،فعن الرسول األعظم Aأنه قال:

«أكثر من الطهور ،يزيد اهلل يف عمرك» .وقال أمري املؤمنني« :Eالنظيف من
اهلم واحلزن».
الثيابُ ،يذهب َّ

• سالمة الذوق ،فالذوق السليم يتفاعل وينمو بالنظافة.

• إضفاء جانب من الراحة لآلخرين ،حيث إن النظافة تؤدي دور ًا كبري ًا يف هذا
اجلانب ،والنصوص الدينية جاءت لتؤكد هذه احلقيقة ،فعن رسول اهلل Aأنه

قال« :بئس العبد القاذورة» ،وقال اإلمام عيل« :Eإن اهلل يبغض من عباده
القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه».

وأشار الشيخ الصفار أن الفقهاء جعلوا ملوضوع النظافة والطهارة اهتامم ًا بالغ ًا،
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ومن نامذج ذلك اإلمام الشريازي Kإذ أفرد جم ّلد ًا كام ً
ال من موسوعته املشهورة
(موسوعة الفقه) حتت عنوان :الفقه ـ كتاب النظافة ،يقع يف  550صفحة ،استعرض فيه

خمتلف املسائل التي تدور حول النظافة.

ويضيف الشيخ الصفار :إن النظافة التي يأمر هبا اإلسالم عىل قسمني ،أحدمها
ُ

واجب ،كاألغسال الواجبة ،والوضوء ،واآلخر مستحب ،كاألغسال املستحبة والوضوء

كثري من الفقهاء إىل استحباب الغسل يف كل يوم ،فذلك
املستحب كذلك .لذا فقد ذهب ٌ

مما يوجب النشاط ،وبالتأكيد النظافة.

وبعد هذا احلديث املستفيض حول النظافة وأمهيتها وتأكيد اإلسالم عليها ،ينقل

سامحة الشيخ الصفار مجوع املص ّلني إىل الرحاب الطاهرة حيث يؤدي املسلمون هذه األيام

شعائر فريضة احلج املباركة ،التي حتتضن املسلمني من مجيع بقاع العامل ،وقد أعرب سامحته
عن استيائه الشديد للواقع الذي يعيشه البعض وهم يؤدون هذه الفريضة العظيمة ،فإنك

املقدسة ،وكأهنم ال
تراهم يف أدنى مستويات املحافظة عىل النظافة خصوص ًا يف املشاعر ّ

ينتمون لدين أعطى للنظافة االهتامم البالغ .مضيف ًا إن هذا الواقع السيئ ُيعطي انطباع ًا

سلبي ًا للمجتمعات األخرى التي تنظر عن كثب هلذه اجلامهري املليونية وهي متارس أقدس

شعرية يف اإلسالم.

واختتم سامحته اخلطبة األوىل بتأكيده عىل رضورة أن يرتقي املسلمون بذوقهم

العام ،ولن يتأتى ذلك إال من خالهلم اهتاممهم وحمافظتهم عىل التعاليم اإلسالمية احل ّقة،
ومن أبرزها موضوع النظافة ،ذلك ألن انخفاض مستوى االهتامم هبا يعني انخفاض ًا يف
مستوى الذوق والرتبية واألخالق.

الخطبة الثانية:

حتدث سامحة الشيخ الصفار عن جانب آخر من اجلوانب التي ابتعد املسلمون
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عنها يف حياهتم اليومية رغم حرص اإلسالم الشديد عىل التأكيد عليها ،ذلك اجلانب

يتمثل يف العدوان عىل اآلخرين بأي نوع كان ذلك االعتداء ،فقد يكون باللسان ،عرب

منهي عنه يف
السباب والشتم ،وقد يكون باليد من خالل الرضب وما شاهبه ،كل ذلك ٌّ

حق املعتدى عليه القصاص ،واألخذ بحقه ممن اعتدى
اإلسالم ،بل إن اإلسالم جعل من ّ
عليه.

نبينا األعظم عىل عظمته ،ومع عصمته ،إال أنه يقف موقف ًا صارم ًا مع هذا
وهذا ّ

تأديب
جدا من أن يكون ألحد عليه حق .ويف ذلك
اجلانب ،فرتاه يف سريته املباركة حذر ًا ًّ
ٌ
لنا ،لألخذ هبذه السرية العطرة.
وأعرب الشيخ الصفار عن استغرابه الشديد ملا حيصل يف املجتمع من انتشار حلاالت

العنف األرسي ،حيث التعدي الواضح عىل من هم يف مناطق الضعف ،كاألطفال والنساء،

إذ قد يتجرأ البعض ليامرس عنف ًا شديد ًا بمربر الرتبية والتأديب ،رغم أن اإلسالم قد أجاز
التأديب إال أنه وضع له ضوابط حتكم استخدامه ،ويف حال التعدي عىل تلك الضوابط فإن

سواء فيام يتع ّلق باألطفال أو النساء.
اإلسالم أوجب الدية والقصاص،
ً

واستعرض سامحة الشيخ جانب ًا من النصوص واألحاديث التي تحُ ذر من استخدام

القوة ،أو العدوان عىل اآلخرين ،ومن تلك النصوص ،قول أمري املؤمنني« :Eبئس الزاد

إىل املعاد العدوان عىل العباد» .وقال رسول اهلل« :Aإين أعجب ممن يرضب امرأته وهو

بالرضب أوىل منها».

وأدان سامحة الشيخ الصفار يف هناية خطبته كل أساليب العنف التي تمُ ارسها بعض

اجلامعات التي تدعي اإلسالم ،وتتغنى بشعارات إسالمية ،مؤكد ًا أن هذه اجلامعات

حولت بالد املسلمني إىل ٍ
واقع مظلم ،وسلبت الناس أمنهم
بأساليبها اإلرهابية البشعة ّ
شوهوا سمعة اإلسالم ،وذلك يدل داللة قاطعة عىل ابتعادهم
واستقرارهم ،إضاف ًة إىل أهنم ّ

وتعمدهم لإلساءة لرشع اهلل تعاىل ودينه القويم.
عن الدين ،بل ّ

النظافة واجلمال قيمة دينية
خطبة الجمعة بتاريخ  11ذو الحجة 1428هـ

إن ال ّله مجيل حيب اجلامل ،شعار أطلقه رسول ال ّله Aوأكد عليه أئمة اإلسالمB

ليكون عنوان ًا حلياة املسلم يف ظل بيئة نظيفة ،بمظهر أنيق ،وذوق مجايل رفيع.

ويم ّثل هذا الشعار قاعدة ترشيعية ينبثق منها الرتحيب بكل مظاهر اجلامل واألناقة

ضمن الضوابط الرشعية ،كام تدل عىل رفض أي مظهر للقذارة والبؤس.

ويشري الشعار ذاته إىل فلسفة االهتامم بالنظافة واجلامل ،من خالل وصف ال ّله

تعاىل باجلامل وأنه حيب اجلامل.

لقد جاء هذا الشعار يف حديث رسول ال ّله Aحسب رواية خمتلف املصادر

اإلسالمية ،حيث أخرجه مسلم يف صحيحه((( ،وأورده احلاكم النيسابوري يف املستدرك

عىل الصحيحني عن عبدال ّله بن مسعود ،Nعن النبي Aأنه قال« :ال يدخل اجلنة من

جديدا،
كان يف قلبه حبة من كرب» فقال رجل :يا رسول ال ّله إنه ليعجبني أن يكون ثويب
ً

جديدا .قال :وذكر أشياء حتى ذكر عالقة سوطه ،فقالA
ورايس دهي ًنا ،ورشاك نعيل
ً
«ذاك مجال ،وال ّله مجيل حيب اجلامل ،ولكن الكرب من بطر احلق وازدرى الناس»(((.

وفيه عن عبدال ّله بن عمرو قال« :قلت يا رسول ال ّله ،أمن الكرب أن ألبس احللة

((( صحيح مسلم .حديث .147
((( محمد بن عبدال ّله الحاكم النيسابوري .المستدرك على الصحيحين ،الطبعة األولى 1411هـ( ،بيروت:
دار الكتب العلمية) ،حديث. 69
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احلسنة؟ قال :Aإن ال ّله مجيل حيب اجلامل»(((.

ومثله جاء يف بحار األنوار للمجليس(((.

وكان أئمة أهل البيت Bيذكّ رون األمة هبذا الشعار ،ويؤكدون عىل مصاديقه

وجتلياته.

فعن أمري املؤمنني عيل Eقال« :إن ال ّله مجيل حيب اجلامل ،وحيب أن يرى أثر

النعمة عىل عبده»(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق Eقال« :إذا أنعم ال ّله عىل عبده بنعمة أحب أن يراها

عليه ألنه مجيل حيب اجلامل»(((.

عز وجلّ حيب اجلامل والتجمل ويبغض البؤس
وعنه« :Eإن ال ّله ّ
والتباؤس»(((.

وكان اإلمام احلسن بن عيل إذا قام إىل الصالة لبس أحسن ثيابه ،فقيل له :يا بن
رسول ال ّله ،لمِ َ تلبس أجود ثيابك؟ فقال« :إن ال ّله مجيل حيب اجلامل فأجتمل لريب»(((.
إن ال ّله تعاىل قد خلق اإلنسان يف أحسن قوام وهيئة ،وأبدع تكوينه يف أمجل صورة
وشكل ،يقول تعاىلَ ﴿ :لق َْد َخ َل ْق َنا اإلنسان فيِ َأ ْح َس ِن َت ْق ِو ٍ
يم﴾[سورة التين ،اآلية.]4 :
ويقول
تعاىل﴿:و َص َّو َركُ ْم ف ََأ ْح َس َن ُص َو َركُ ْم﴾[سورة غافر ،اآلية.]64:
َ

وأسكن ال ّله تعاىل اإلنسان يف أحضان الطبيعة اخلالّبة ،بجامهلا الساحر ،حيث ُتظله

سامء تضيئها الكواكب والنجوم ،وتقله أرض ختضرّ أرجاؤها بألوان األشجار والنباتات
((( المصدر السابق .حديث .70
((( بحار األنوار .ج 70ص .192
((( الكافي .ج 6ص.438
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق .ص.440
((( وسائل الشيعة .حديث .5704
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ِ
َ
السماَ ِء
املثمرة والزاهية ،التي متأل النفس بالبهجة والرسور ،يقول تعاىل﴿ :أ َف َل ْم َي ْن ُظ ُروا إلىَ َّ
ِ
اها َو َما لهَ َا ِم ْن ف ُُر ٍ
ف َْو َق ُه ْم كَ ْي َ
وج * َوالأْ َ ْر َ
ض َم َد ْدن َ
اها َو َز َّي َّن َ
ف َب َن ْي َن َ
َاها َو َأ ْلق َْي َنا ف َيها َر َواسيِ َ
َو َأ ْن َب ْت َنا ِف َيها ِم ْن كُ ِّل َز ْو ٍج بهَ ِ ٍ
يج﴾[سورة ّق ،اآليتان.]7-6 :
لقد أضفى ال ّله تعاىل عىل الكون مسحة من الروعة واجلامل ،ليستمتع اإلنسان

هبذا اجلامل ،فتنرشح نفسه ،وترتاح مشاعره .إن مجال الطبيعة وزينة احلياة هي من
ِِ ِِ
ِ ِ
أجل اإلنسان ،يقول تعاىل﴿ :قُلْ َم ْن َح َّر َم ِزي َن َة ال ّله ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َباده﴾[سورة األعراف،
اآلية.]32:
ويمكننا أن نستوحي من كثري من النصوص الدينية أن عىل اإلنسان مسؤولية جتاه

مجال الطبيعة ونظافة البيئة تتجىل يف أبعاد ثالثة:

•التفاعل مع روعة الكون ومجال الطبيعة ،بالتأمل والنظر ،ليدرك اإلنسان
عظيم قدرة ال ّله تعاىل ،وإبداعه يف خلقه ،وليسعد اإلنسان نفسه بالبهجة
واللذة والرسور عرب مناظر احلسن واجلامل.

•احلفاظ عىل مجال الطبيعة ونظافة البيئة ،وعدم العبث هبا أو تلويثها ،يقول
ض بعد إِص ِ
ِ
الح َها﴾[سورة األعراف ،اآلية.]56 :
تعاىلَ :
﴿وال ُتفْس ُدوا فيِ الأْ َ ْر ِ َ ْ َ ْ
•االلتزام برعاية النظافة وإظهار األناقة واجلامل يف احلياة الشخصية.

النظافة من الإيمان

النظافة هي النقاوة ،بمعنى اخللو من الوسخ والدرن والدنسّ ،
ونظف اليشء أي

نقاه بإزالة القذارة والوسخ منه.

ومن الطبيعي أن تعرض القذارة والوسخ عىل جسم اإلنسان وثيابه واألشياء التي

يستخدمها ،من خالل ما يفرزه اجلسم من فضالت ،أو ما حيصل من أسباب خارجية.

وعىل اإلنسان أن يتعهد جسمه وثيابه ومكان تواجده واألدوات التي يستخدمها
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نقيا يف حميط نظيف نقي.
يف شؤونه بالتنظيف والتطهري ،ليعيش نظيفًا ًّ

وقد أضفى اإلسالم عىل النظافة صبغة دينية ،فأوجب بعض مظاهرها ،وندب إىل

جزءا ال يتجزأ من حالة اإليامن والتدين.
كل ما يرتبط هباّ ،
وعدها ً

روي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :النظافة من اإليامن واإليامن وصاحبه يف اجلنة»(((.
الطيب نظيف حيب النظافة»(((.
طيب حيب ِّ
وجاء يف سنن الرتمذي عنه« :Aإن ال ّله ِّ

ويف كنز العامل عنه« :Aتنظفوا بكل ما استطعتم ،فإن ال ّله تعاىل بنى اإلسالم عىل

النظافة ،ولن يدخل اجلنة إال كل نظيف»(((.

وقد حتدثت النصوص الدينية عن التزام النظافة يف جزئيات مواردها ،وتفاصيل

ممارساهتا ،كام أهنا شغلت مساحة واسعة من مسائل الفقه اإلسالمي ضمن عدد من أبواب
الفقه ،وبخاصة كتاب الطهارة .والطهارة كمصطلح إسالمي تعني النظافة والنزاهة.

واألحكام الرشعية الكثرية يف كتاب الطهارة ُتعنى كلها بنظافة اإلنسان من القذارة

البعدين املادي واملعنوي.
والدنس يف ُ

وقد انربى أحد الفقهاء املعارصين ـ السيد حممد الشريازي ـ فلملم شتات ما

يرتبط بالنظافة املادية واملعنوية من مسائل الفقه يف جملد كبري حتت عنوان (الفقه /كتاب

النظافة) ،وطبع يف أكثر من  550صفحة(((.

نظافة الج�سم

تقف النظافة حائ ً
ال دون نمو البكرتيا واجلراثيم املسببة لألمراض عند اإلنسان،

وإضافة إىل رضورة النظافة لصحة اجلسم ،فإهنا تنعكس عىل اجلانب النفيس لإلنسان،
((( بحار األنوار .ج 59ص.291
ورة الترمذي .سنن الترمذي ،ج ،3الطبعة األولى 1421هـ( ،بيروت :دار الكتب
((( محمد بن عيسى بن َس َ
العلمية) ،ص ،537حديث .2799
((( كنز العمال .ج 9ص ،277حديث 26002
((( السيد محمد الشيرازي .الفقه كتاب النظافة ،الطبعة األولى 1421هـ ،هيئة محمد األمين.
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فيشعر بالراحة واالرتياح ،كام تساعده عىل النجاح يف عالقته مع اآلخرين ،وارتباطه هبم،
حيث يرتاحون إىل جمالسته واالقرتاب منه ،بينام ينفرون ويتقززون من الشخص الذي

تنبعث منه روائح كرهية ،أو يرونه يف منظر كريه.

ويأيت يف طليعة وسائل نظافة اجلسم غسله باملاء ،إلزالة البكرتيا واجللد امليت

واألوساخ والنسالة واملواد الزيتية من اجلسم .وغسل اجلسم باملاء يبعث عىل احليوية

والنشاط.

وقد أوجب اإلسالم عىل اإلنسان غسل مجيع جسمه يف عدد من املوارد ،فيام

مس امليت وغسل احليض
يطلق عليه ًّ
فقهيا األغسال الواجبة ،كغسل اجلنابة وغسل ّ
واالستحاضة والنفاس ،فيام خيتص باملرأة ،وهناك موارد كثرية ندب اإلسالم فيها لغسل

اجلسم ضمن األغسال املستحبة.

ويرى السيد الشريازي أنه «يستحب الغسل يف كل يوم ،وليس ذلك من دخول

احلامم املكروه كل يوم ،فإن الغسل مثل الوضوء ،كام يستحب دوام التطهري بالوضوء،

كذلك يستحب الغسل كل يوم ،عىل ما يفهم عن خرب حنان بن سدير قال :دخل رجل من

أهل الكوفة عىل أيب جعفر Eفقال Eله« :أتغتسل من فراتكم يف كل يوم مرة؟»(((.

طلبا للنشاط ،فعن ابن طاووس قال :رأيت يف بعض األحاديث:
كام يستحب الغسل ً

طلبا للنشاط يف صالة الليل(((.
عليا Eكان يغتسل الليايل الباردة ً
أن موالنا ًّ

وإىل جانب الغسل رشع ال ّله تعاىل الوضوء ،وهو غسل ومسح ألربعة أجزاء

ظاهرة من اجلسم ،الوجه واليدان والرأس والقدمان ،إضافة إىل بعض املستحبات فيه

كاملضمضة واالستنشاق ،وموارده الواجبة تفرض القيام به أكثر من مرة يف اليوم ألداء
فرائض الصالة اليومية ،كام جيب ويستحب جلميع األعامل العبادية واحلياتية ،بل هو

((( الفقه .كتاب النظافة ص .167
((( المصدر السابق .ص .172
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مستحب يف حد ذاته.

وملزيد من االهتامم بنظافة مجيع أجزاء جسم اإلنسان ،حتدثت النصوص الدينية

بدءا من غسل شعر الرأس وحالقته،
بالتفصيل عن العناية بنظافة كل عضو من أعضائهً ،
مرورا بنظافة
واستحباب ترسحيه ومتشيطه وتدهنه ،وكذلك شعر اللحية والشارب،
ً
العني وكحلها ،وتنظيف األنف ،والتشديد عىل نظافة الفم وتعاهد األسنان بالسواك،

الذي كاد رسول ال ّله Aأن جيعله فريضة واجبة عند كل صالة ،لوال خوف املشقة عىل
الناس ،حيث ورد عنه Aأنه قال« :لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كل

صالة»((( وانتهاء بتقليم األظافر.

إن ورود هذا العدد الكبري من األحاديث والروايات حول نظافة اجلسم ،تدل عىل

مدى اهتامم اإلسالم بموضوع النظافة والطهارة .حتى عند النوم ينبغي لإلنسان أن ينام

نظيف اجلسم ،جاء عن رسول ال ّله« :Aطهروا هذه األجساد طهركم ال ّله ،فإنه ليس

طاهرا إال بات معه ملك يف شعاره ،وال يتقلب ساعة من الليل إال قال :ال ّلهم
عبد يبيت
ً
اغفر لعبدك فإنه بات طاهر ًا»(((.

وجاء عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :من تطهر ثم أوى إىل فراشه بات

وفراشه كمسجده»(((.

نظافة البيئة

من أجل أن يعيش اإلنسان يف بيئة نظيفة ،أكد اإلسالم عىل رعاية النظافة يف كل

جوانب احلياة ،كنظافة الثياب ،ونظافة البيت ،ونظافة الطعام والرشاب ،ونظافة الشوارع
واملرافق العامة كاملساجد ،وهنى عن أي تلويث عبثي للبيئة ،أو ختريب يش من مجال

((( الكافي .ج 3ص.22
((( كنز العمال .حديث .26003
((( الكافي .ج 3ص.22
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الطبيعة ،وهذا ما تفيض به األحاديث والروايات الكثرية.

بل اهتمت بعض النصوص الدينية باحلث عىل رعاية نظافة احليوانات ،فهي جزء

من البيئة ،وحلياة اإلنسان هبا ارتباط وثيق ،وعدم االهتامم بنظافتها ونظافة بيئتها جيعلها

يف معرض اخلطر عىل صحة اإلنسان وسالمته.

جاء عن رسول ال ّله Aأنه قال« :نظفوا مرابض الغنم وامسحوا رغامهن»(((.

والرغام هو الرتاب ،أي امسحوا الرتاب وأزيلوه عنها ،ويف رواية أخرى :امسحوا

رعامها ،أي املخاط الذي يسيل من أنوفها.

ويف حديث آخر عنه Aأنه قال« :امسحوا رغام الغنم وطيبوا مراحها»(((.

وأورد الزخمرشي يف ربيع األبرار عنه Aأنه قال« :امسحوا رغام الشاء ،ون ّقوا

مرابضها من الشوك واحلجارة»(((.

الأناقة والتجمل

النظافة بمعنى النقاوة ،وإزالة األوساخ واألدران هي املستوى األول من مستويات

اجلامل الذي حيبه ال ّله ،لذا ال تقف عند حده النصوص والتوجيهات الدينية ،بل تطالب
اإلنسان باالرتقاء إىل مستوى األناقة والتجمل واستخدام وسائل الزينة.

يقول السيد الشريازي :النظافة والطهارة يشء ،واجلامل يشء ،فكام أمر اإلسالم

ندبا ،كذلك أمر باجلامل يف كل األمور ،من
بالطهارة والنظافة املادية واملعنوية
وجوبا أو ً
ً

اجلامل املعنوي ،واجلامل املادي يف املالبس والبدن واألثاث واملتاع ،ويف كل يشء ،وذلك

إلطالق املتعلق يف الروايات(((.

((( وسائل الشيعة .ج 11ص.513
((( كنز العمال .ج 7ص340حديث .19168
((( أبو القاسم محمود الزمخشري .ربيع األبرار ،ج ،5الطبعة األولى( ،قم :انتشارات الشريف الرضي)،
ص. 409
((( الفقه .كتاب النظافة ص .41
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إن ال ّله تعاىل يأمر بني البرش بأن يتزينوا ،وأن يظهروا زينتهم وأناقتهم يف أماكن
العبادة ومواقع االجتامع ،يقول تعاىل﴿ :يا بنِي آدم ُخ ُذوا ِزينت ُكم ِعند كُ ِّل مس ِ ٍ
جد﴾[سورة
ََ ْ ْ َ
َ َ ََ
َ ْ
األعراف ،اآلية.]31 :
تصور الدين وكأنه يعني عدم االهتامم بشؤون
ًّ
وردا عىل األفكار املتخلفة التي ّ

احلياة ،والعزوف عن متعها ومباهجها ،وترك األناقة والزينة والتجمل ،يقول ال ّله تعاىل:
ِ ِ ِ
اد ِه و َّ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ين َآم ُنوا فيِ
الر ْزق قُلْ ه َي ل َّلذ َ
﴿قُلْ َم ْن َح َّر َم زي َن َة ال ّله ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َب َ
الط ِّي َبات م َن ِّ
ِ
الد ْن َيا َخالِ َص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة﴾[سورة األعراف ،اآلية.]32 :
الحْ َ َياة ُّ
ممنوعا،
حراما ،والتمتع باجلامل
إنه منطق عقيل وجداين ،فلو كان استخدام الزينة
ً
ً
ملا خلق ال ّله ذلك وهيأه للعباد ،وملا غرس يف نفوسهم امليل إليه ،ثم إن املؤمن أوىل بنعم
ال ّله تعاىل من غريه.

وحني يأمر ال ّله تعاىل عباده باألناقة والتجمل ،عند أداء الصالة ومواقع العبادة،

فإن ذلك يعني حمبوبية هذا املظهر عند ال ّله تعاىل ،وأنه جزء من حالة العبادة واالمتثال

ل ّله ،وأنه سمة مطلوبة يف شخصية اإلنسان املسلم.

وقد ورد كثري من األحاديث والروايات التي تؤكد عىل ذلك ،وتتناول تفاصيل

مظاهر األناقة والزينة واجلامل.

أورد بن عساكر عن عيل Eعن رسول ال ّله Aأنه قال« :اغسلوا ثيابكم ،وخذوا

من شعوركم ،واستاكوا وتزينوا ،وتنظفوا»(((.

وجاء يف الكايف عن بريدة بن معاوية قال :قال أبو عبدال ّله الصادق Eلعبيد بن

زياد« :إظهار النعمة أحب إىل ال ّله من صيانتها فإياك أن تتزين إ َّ
زي قومك»،
ال يف أحسن ّ

قال :فام رئي عبيد إ َّ
زي قومه حتى مات (((.
ال يف أحسن ّ
((( كنز العمال .حديث .17175
((( الكافي .ج 6ص.440
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وعنه Eقال« :إن ال ّله عز وجل حيب اجلامل والتجمل ،ويبغض البؤس والتباؤس،
فإن ال ّله إذا أنعم عىل ٍ
عبد نعمة أحب أن يرى عليه أثرها ،قيل :كيف ذلك؟ قال:E

ويطيب رحيه ،وجيصص داره ،ويكنس أفنيته ،حتى أن الرساج قبل مغيب
ينظف ثوبه،
ّ
الشمس ينفي الفقر ويزيد يف الرزق»(((.

وعنه« :Eالبس وجتمل فإن ال ّله مجيل حيب اجلامل»((( .

وعنه Eقال :أبرص رسول ال ّله Aرجلاً شع ًثا شعر رأسه ،وسخة ثيابه ،سيئة

حاله ،فقال« :Aمن الدين املتعة»(((.

ويرجل
وجاء يف مكارم األخالق للطربيس عن النبي Aأنه كان ينظر يف املرآة،
ّ

يتجمل ألصحابه فضلاً عن
وسوى ّ
ّ
مجته فيه ،ولقد كان ّ
مجته ،ويمتشط ،وربام نظر يف املاء ّ
جتمله ألهله ،وقال :إن ال ّله حيب من عبده إذا خرج إىل إخوانه أن يتهيأ هلم
ويتجمل(((.
ّ
ّ

((( وسائل الشيعة .ج 5ص.5
((( المصدر السابق .ج 5ص.6
((( المصدر السابق.
((( رضي الدين أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي .مكارم األخالق ،الطبعة الثانية 1422هـ( ،بيروت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.32

املوضوعية يف مناقشة قضية اإلمامة
خطبة الجمعة بتاريخ 18ذو الحجة 1428هـ

أكد سامحة الشيخ حسن الصفار أن موضوع اإلمامة واخلالفة بعد رسول ال ّله يف

عرصنا احلارض مرتوك للبحث والنقاش بموضوعية ،ودون إعادة الرصاعات التارخيية
السابقة التي نشأت بسبب اخلالف يف هذا املوضوع .مؤكد ًا أنه ليس من الوحدة مصادرة
التعبري عن الرأي ،أو أن يتنازل أحد عن معتقداته وآرائه.

ويف سياق آخر قارب سامحة الشيخ بني الوضع الذي تعيشه األمة اإلسالمية،

وبني أوضاع املجتمعات األخرى ،يف جانب نجاح تلك املجتمعات يف صنع أجواء
سلمية يف أوساطها ،وفشل األمة الذريع يف هذا اجلانب .مؤكد ًا أن سبب ذلك يكمن يف
عدم التوافق عىل نظام عادل لتداول السلطة وإدارة املجتمع.

وأكد سامحة الشيخ يف بداية خطبة اجلمعة  18ذي احلجة 1428هـ ( 28ديسمرب

2007م) املصادف لذكرى عيد الغدير أن حادثة الغدير ثابتة ،وقد أوردهتا كتب
األحاديث والسري والتاريخ ،وال يستطيع مسلم أن ُينكر هذه احلادثة بمجمل تفاصيلها.

وتعرض سامحته لذكر حديث الغدير ،حيث أوقف رسول ال ّله Aمجوع احلجيج

الذين كانوا معه عند منرصفه من حجة الوداع السنة العارشة ل ّلهجرة ،عند غدير
خم ،وهو ٍ
واد بني مكة واملدينة يف اجلحفة التي تتشعب منها طرق املدنيني واملرصيني
والعراقيني ،وصىل باملسلمني صالة الظهر ،ثم قام فيهم خاطب ًا ،وكان يوم ًا هاجر ًا اشتدت
فيه حرارة الشمس ،حتى إن الرجل يضع بعض ردائه عىل رأسه ،وبعضه حتت قدميه من
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شدة الرمضاء.

وأوىص النبي أمته بالثقلني الكتاب والعرتة ،ثم أخذ بيد عيل فرفعها حتى رؤي

بياض اباطهام وعرفه القوم أمجعون ،وقال« :من كنت مواله فعيل مواله» ،ثالث مرات.
وأشار إىل رأي الشيخ األلباين ،وهو من أبرز علامء احلديث السلفيني ،حول حديث

صحتها ،وذكر هلا الشيخ األلباين
الغدير إذ ُي ّ
عده من األحاديث التي ال شك وال ريب يف ّ

 23طريق ًا تنتهي بعرشة من صحابة رسول ال ّله  .كام جاء يف موسوعته «سلسلة األحاديث
الصحيحة» ج  4حديث رقم .1750

ويف إطار موضوع الغدير حتدث سامحة الشيخ الصفار حول البعد األساس يف

هذه احلادثة ،وهو قضية اخلالفة واإلمامة ،مؤكد ًا أن قضية اخلالفة واإلمامة هي أول

قضية سببت اخلالف والرصاع بني املسلمني ،وعلينا ونحن نعيش يف هذا العرص أن ال

ُنعيد تلك الرصاعات إىل ساحة األمة من جديد .مضيف ًا :إن ذلك ال يعني منع حرية

التعبري عن الرأي ،وال يعني عدم مناقشة أحداث التاريخ مناقش ًة موضوعية بعيد ًا عن
التشنج وإثارة العواطف .مبين ًا أنه ليس من اإلنصاف أن ُتتاح الفرصة للبعض بأن ُيبدوا

ويرصحوا هبا يف موضوع اخلالفة ،بينام تعيش طائفة من األمة حالة اإلقصاء ،ال
آراءهم ُ
ٍ
ليشء سوى أهنا تتبنى رأي ًا خمتلف ًا .وأكد أنه ليس من الوحدة أن يتخىل اإلنسان عن آرائه
ومعتقداته ،وال أن ُتصادر حرية التعبري عنها ،بل إن ذلك من عوامل التمزق والشقاق

يف األمة.

ومن جانب آخر يقول الشيخ الصفار :لو ّ
فكرنا يف موضوع اخلالفة واإلمامة لألمة

بعد رسول ال ّله بموضوعية وتساءلنا :هل ُيعقل أن رسول ال ّله Aيرتك األمة الناشئة

دون أن يحُ دد هلا طريق ًا لضبط موضوع اخلالفة واإلمامة؟ يف حني أن هذا املوضوع مل يغب
رشح اخلليفة عمر ،حرص ًا منه
عن ذهن اخللفاء الذين تولوا من بعده ،فاخلليفة أبو بكر ّ

عىل وحدة األمة ،واخلليفة عمر عينّ ستة من الصحابة الختيار خليفة من بعده ،حرص ًا

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9

337

منه عىل وحدة األمة ،ورسول ال ّله Aيدع األمة وشأهنا دون أن يتطرق هلذا املوضوع!

فإن قلنا بذلك ،فهل يعني ذلك أن اخللفاء أحرص من رسول ال ّله عىل مصالح األمة،

وأكثر حكم ًة منه؟

ور ّد سامحته عىل من يقول بأن الرسول ترك األمر للشورى ،بتساؤله :إذا كان

األمر كذلك ،فلامذا مل يلتزم اخلليفة أبو بكر بذات الطريقة ،مضيف ًا :إن رسول ال ّله يف

عود الناس عىل هذا النظام حيث إنه كان ُيعينّ من ينوب عنه يف إمارة
سريته املباركة مل ُي ّ
املدينة وصالة اجلامعة حال سفره ،ويف احلروب التي يغيب عنها كان ُيعينّ القائد بنفسه
الرسية ،ويف إحدى احلروب وهي مؤتة عينّ ثالثة من القادة تتابع ًا .ويسرتسل
للجيش أو ّ
سامحته فيقول :وإذا كان األمر كذلك ،فلامذا مل يضع رسول ال ّله نظام ًا للشورى يرجع
إليه املسلمون؟!

وأكد الشيخ الصفار إن األمر من الناحية العقلية يدعونا ألن نؤمن بأن رسول ال ّله

مل يرتك مسألة اخلالفة واإلمامة باب ًا مفتوح ًا تدخل منه رشور االختالفات عىل املسلمني
وحادثة الغدير هي من أجىل جتليات هذا األمر .والبن حزم األندليس رأي يقول :إن

أفضل طرق عقد اخلالفة وأصحها أن يعهد اإلمام إىل إنسان خيتاره إمام ًا بعد موته ،وهذا
الوجه نختاره ونكره غريه.

مضيف ًا :إذا كان العقل يؤكد حرص رسول ال ّله عىل مصلحة األمة ،فالروايات

املتواترة أكّ دت ذلك نق ً
ال ،مؤكد ًا أن الروايات التي وردت يف فضل اإلمام عيل وموقعيته
القيادية مستفيضة ،وال ُيمكن إنكارها.

وردا عىل ذلك
وأشار إىل أن البعض يفهم موضوع الوالية بمعنى املحبة واملودةًّ ،

ويتبعها
يقول الشيخ الصفار :إن رسول ال ّله Aيف أكثر من مورد يذكر موضوع الوالية ُ
بلفظة غاية يف األمهية وهي (من بعدي) ،فإذا كان املقصود هبا املحبة فام معنى قوله  :من

بعدي؟
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ومن جانب آخر يقول الشيخ الصفار :إن كفاءة اإلمام عيل وأفضليته عىل مجيع

الصحابة تؤهله لذلك ،فقربه من رسول ،وعلمه ،وشجاعته ،كلها تشهد له بذلك،
وأشار اإلمام عيل إىل مكانته من رسول ال ّله يف بعض خطبه ،ومنها قوله « :ولقد علمتم

موضعي من رسول ال ّله بالقرابة القريبة واملنزلة اخلصيصة .»... ،وفوق ذلك فإن اإلمام
عليا Eأكد عىل أحقيته باخلالفة ،حيث قال برضس قاطع حينام توىل اخلليفة عثامن« :لقد
ًّ

علمتم أين أحق هبا من غريي وال ّله ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني ومل يكن فيها جور

إال ع ّ
يل خاصة».

وقد شهد لإلمام عيل باألفضلية أئمة املذاهب اإلسالمية ،ومن أبرزهم اإلمام أمحد

بن حنبل حيث جاء عنه قوله« :ما ألحد من الصحابة من الفضائل باألسانيد الصحيحة

ما لع ّ
يل بن أيب طالب» .وقد سأله ابنه عبد ال ّله :ما تقول يف األفضلية؟ فأجاب :يف اخلالفة

أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ،وسكت .فسأله :وماذا عن عيل؟ فقال :عيلٌّ من أهل بيت ال
ُيقاس هبم أحد.

وأكد الشيخ الصفار يف ختام اخلطبة أن يوم الغدير هو اليوم الذي أوضح فيه

رسول ال ّله بكل جالء موقعية اإلمام عيل وإمامته لألمة من بعده ،مؤكد ًا أن هذا األمر يف

عرصنا احلارض مرتوك للبحث والنقاش بموضوعية ،ودون إعادة الرصاعات التارخيية
السابقة التي نشأت بسبب اخلالف يف هذا املوضوع.

الخطبة الثانية

ويف اخلطبة الثانية أكد سامحة الشيخ الصفار أنه يتوجب عىل األمة وخصوص ًا يف

هذا العرص أن تهُ يئ يف ساحتها أجواء السلم والوئام ،بحيث يعيش أبناء األمة فيام بينهم
متحابني منسجمني ،مبين ًا أن ذلك ال يتأتى لألمة دون أن يكون الواقع الذي تعيشه األمة

احرتام للحقوق،
باعث ًا هلذه احلالة ،فإذا ساد العدل واإلنصاف أجواء األمة ،وكان هناك
ٌ
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يف ذلك احلني ونتيجة هلذا الوضع تصل األمة إىل مستوى السالم .أما إذا ساد يف األمة
الظلم واالستبداد واإلقصاء فإن األمة ستكون أبعد ما تكون عن السلم.

ويتعجب الشيخ الصفار كيف أن هذه األمة التي ُينادي قرآهنا ليل هنار بقوله
ِ
ِ
الشي َط ِ
ين َآم ُنو ْا ا ْد ُخ ُلو ْا فيِ الس ْل ِم كَ آ َّف ًة َو َ ِ
ان إِ َّن ُه َل ُك ْم
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
تعاىلَ :
ِّ
ال َت َّتب ُعو ْا ُخ ُط َوات َّ ْ
ني﴾ [سورة البقرة :اآلية  ،]208تعيش أسوء حاالت العنف يف خمتلف أرجائها ،بينام
َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
املجتمعات األخرى قد صنعت هلا نظام ًا حيكمها بالتوافق وتوصلت إىل مستوى متقدم
عىل هذا الصعيد.

ويضيف الشيخ الصفار :إن األوضاع يف البالد اإلسالمية تنذر باخلطر الشديد،
ُ
ٍ
ٍ
ومذبحة هناك ،واألحداث األخرية التي حصلت
تفجري هنا
فال يمر يوم إال ونسمع عن
ٍ
مقارنة رسيعة يطرحها الشيخ
يف باكستان قد تفتح باب الرش عىل مرصاعيه هناك .ويف
الصفار بني اهلند وباكستان ،إذ تأسستا كدولتني يف وقت واحد ،إال أن األوضاع فيهام

متباعدة يف كل يشء ،وأهم جانب االستقرار األمني ،ويتساءل بعد ذلك :ملاذا تعيش
الشعوب اإلسالمية هذه األوضاع؟

مؤكد ًا أن األمر يعود إىل املسألة السياسية ،هذه املشكلة القديمة واجلديدة يف

الوقت ذاته ،هي أساس هذه احلالة.

اجلمعة يوم األناقة والزينة
كلمة الجمعة بتاريخ  25ذو الحجة 1428هـ

ال حيتاج اإلنسان إىل أدلة وبراهني ليتأكد من حسن النظافة ورجحان األناقة،

سوي جيد يف نفسه امليل ملظاهر اجلامل،
فهو يدرك ذلك بفطرته ووجدانه ،إن كل إنسان
ٍّ
واالرتياح لليشء النظيف واهليئة األنيقة.

ألي غفلة أو إمهال من جانب اإلنسان ،تذكّ ر النصوص الدينية بأمهية
ودفعا ِّ
ً

النظافة وفوائدها حلياة اإلنسان يف أبعادها املختلفة.

ومن أبرز ما أشارت إليه تلك النصوص اآلثار التالية:
ين﴾
أو ًال :حمبة ال ّله تعاىل ورضاه ،يقول تعاىل﴿ :إِ َّن ال ّل َه يحُ ِ ُّب ال َّت َّوابِ َ
ني َويحُ ِ ُّب المْ ُ َت َط ِّه ِر َ
[سورة البقرة ،اآلية .]222:والتوبة نظافة معنوية تزيل أدران الذنوب واملعايص ،بينام الطهارة
نظافة مادية.

وعن رسول ال ّله Aقال« :إن ال ّله حيب الناسك النظيف»(((.

لذا فإن من ال هيتم بالنظافة خيرس حمبة ال ّله ،كام ورد عن عيل Eأنه قال« :إن ال ّله

عز وجل يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه»(((.

إن الزينة والتجمل إظهار لنعمة ال ّله تعاىل عىل اإلنسان ،وال ّله تعاىل حيب ذلك
ِ ِ
ث﴾[سورة الضحى،
﴿و َأ َّما بِن ْع َمة َر ِّب َك ف ََح ِّد ْ
ويكره التنكر لنعمه وجتاهلها ،وقد قال تعاىلَ :

اآلية.]11 :

((( كنز العمال .حديث .26000
((( بحار األنوار .ج 10ص.99
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خريا فلم ُير عليه ،سمي
جاء يف تفسري القرطبي عن النبي Aأنه قال« :من ُأعطى ً

معاديا لنعم ال ّله» .وروى النسائي عن مالك بن نضلة اجلشمي قال :كنت
بغيض ال ّله،
ً
جالسا ،فرآين َر ّث الثياب ،فقال :Aألك مال؟ قلت :نعم يا رسول
عند رسول ال ّلهA
ً

ال ّله ،من كل مال ،قال« :Aإذا آتاك ال ّله ما ً
فلري أثره عليك» .وروى أبو سعيد اخلدري
ال َ

عن رسول ال ّله Aأنه قال« :إن ال ّله مجيل حيب اجلامل ،وحيب أن يرى أثر نعمته عىل
عبده»(((.

ثانيا :راحة النفس ،فالنظافة واألناقة تبعث يف نفس اإلنسان الراحة والرسور،
ً

ومتنحه احليوية والنشاط ،بينام تكون األوساخ والقذارة من دواعي الكآبة والضجر،

والغم.
اهلم
َّ
وجتلب َّ

يقول السيد الشريازي :إن النظافة باإلضافة إىل كوهنا طهارة ومجا ً
ال ،وصحة

وعافية ،توجب انرشاح النفس ،والنفس املنرشحة مبعث كل خري ،بخالف النفس

املنقبضة التي هي سبب كل تأخر واهنزام ،كام ثبت يف علم النفس(((.

جاء عن اإلمام عيل Eأنه قال« :النظيف من الثياب يذهب اهلم واحلزن»(((.

ثالثًا :محاية الصحة ،فالوسخ والقذارة هي بيئة البكترييا واجلراثيم الضارة ،ولعل

ذلك هو ما تطلق عليه بعض النصوص عنوان الشيطان ،كاحلديث املروي عن رسول

هنارا فإهنا مقعد الشيطان»(((،
ال ّله Aأنه قال :ال تبيتوا القاممة يف بيوتكم وأخرجوها ً

وحني تعتل صحة اإلنسان تنخفض حركته وفاعليته ،كام يستهلك عالج األمراض

ثروته.

((( أبو عبدال ّله محمد القرطبي .تفسير القرطبي ج ،20الطبعة األولى1420هـ( ،بيروت :دار الكتب
العلمية) ،ص.69
((( الفقه كتاب النظافة ص.40
((( الكافي .ج 6ص.444
((( وسائل الشيعة .ج 5ص ،318حديث .6663
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لذلك تشري بعض النصوص الدينية إىل عالقة بني النظافة وطول العمر وزيادة

الرزق ،وإىل ارتباط بني القذارة والفقر واملرض.

روي عن اإلمام الباقر Eأنه قال« :كنس البيوت ينفي الفقر»((( ،وعن ابنه اإلمام

جعفر الصادق Eقال« :اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده فإنه ينفي الفقر ويزيد يف

العمر»(((.

رابعا :كسب مشاعر اآلخرين :حيث يرتاح الناس للشخص النظيف ،واهليئة
ً

اجلميلة ،واملظهر األنيق ،بينام ينفرون من الشخص القذر ،واملنظر الكريه ،ويصدق ذلك

عىل القريبني والبعيدين من اإلنسان ،لذلك ينبغي ملن حيرتم نفسه أن يبدو نظيفًا أنيقًا،
داخل بيته وضمن عائلته ،ومع القريبني منه ،كام حيرص عىل ذلك أمام اآلخرين.

جاء عن رسول ال ّله Aأنه قال« :إن ال ّله تعاىل حيب من عبده إذا خرج إىل إخوانه

أن يتهيأ هلم ويتجمل»(((.

وعن أيب عبدال ّله الصادق Eقال :قال أمري املؤمنني« :Eليتزين أحدكم ألخيه

املسلم كام يتزين للغريب الذي حيب أن يراه يف أحسن اهليئة»(((.

ثوما أو بص ً
ال أو كرا ًثا أو
وقد هنى رسول ال ّله Aأن يأيت إىل املسجد من أكل ً

نحوها ،حتى ال يتأذى الناس من رائحتها الكرهية .جاء يف صحيح مسلم((( عن جابر

ثوما أو بص ً
ال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا،
بن عبدال ّله أن رسول ال ّله Aقال« :من أكل ً

وليقعد يف بيته».

وفيه أيضا عنه« :Aمن أكل من هذه الشجرة فال يقربن مسجدنا ،وال يؤذينا

((( المصدر السابق.
((( بحار األنوار .ج 63ص.356
((( بحار األنوار .ج 16ص.249
((( الكافي .ج 6ص.439
((( صحيح مسلم .باب نهي من أكل ثو ًما وبص ً
ال ،حديث .743
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بريح الثوم»(((.

وورد عن عيل« :Eمن أكل شي ًئا من املؤذيات برحيها فال يقربن املسجد»(((.

يوم النظافة والأناقة

التزام النظافة وإظهار األناقة جيب أن يكون خلقًا دائماً لإلنسان املسلم ،وليس

حا ً
موسميا يرتبط بزمان أو مكان خاص ،فاألحكام الرشعية املتعلقة بالطهارة والنظافة
ال
ًّ

تغطي كل أوقات وحاالت اإلنسان كصفة دائمة مستمرة.

وحتى عند الوفاة أوجب ال ّله تعاىل تغسيل امليت ثالث مرات ،بامء السدر ،ثم بامء

أي نجاسة وقذارة عن جسده ،ولو خرجت من
الكافور ،ثم باملاء القراح((( .بعد إزالة ِّ
امليت نجاسة أو أصابته نجاسة ،أثناء تغسيله ،أو بعد تكفينه ،وجب إزالتها ،وإذا تنجس

الكفن وجب إزالة النجاسة ،ولو بعد وضع امليت يف قربه ،بغسل مكاهنا ،أو قرضها من

الكفن ،أو بتبديل الكفن مع اإلمكان(((.

هذه األحكام الرشعية وأمثاهلا تؤكد التزام النظافة يف مجيع احلاالت واألوقات.

وتتأكد أمهية النظافة واألناقة يف األزمنة املباركة ،واألماكن املقدسة ،وعند مبارشة

األعامل املهمة.

إن ال ّله تعاىل يأمر عباده أن يتخذوا مظاهر األناقة والزينة عند ذهاهبم إىل املساجد،
ٍ
تضاد بني االستمتاع بمباهج احلياة والتطلع إىل
وتوجههم ألداء العبادة ،لكي ينفي أي

رضوان ال ّله وسعادة اآلخرة ،ولتكون صورة االجتامع اإلسالمي زاهية ببهاء العبادة
﴿يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزي َن َت ُك ْم ِع ْن َد كُ ِّل َم ْس ِج ٍد﴾
واخلشوع ،ومجال املنظر واملظهر .يقول تعاىلَ :
((( المصدر السابق .حديث .563
((( وسائل الشيعة .ج 5ص 227حديث .6403
((( العروة الوثقى .في كيفية غسل الميت ص.271
((( المصدر السابق .فصل في شرائط الغسل.
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[سورة األعراف .اآلية.]31 :

ويوم اجلمعة ،وهو سيد األيام ،وفيه تقام أعظم فريضة صالة وهي صالة اجلمعة،

وهو موعد تالقي املسلمني واجتامعهم ،لذلك تتأكد فيه مراعاة النظافة وإظهار األناقة

والزينة واجلامل.

من أجل أن يتمتع املسلم فيه بأعىل درجات احليوية والنشاط ،وتكون نفسه يف غاية

الرسور واالنرشاح ،وليحقق االمتثال ألمر ربه بإظهار نعمه عليه ،فينال حمبة ال ّله ورضاه

الذي حيب املتطهرين وحيب اجلامل.

وليكون املسلم عند حضوره صالة اجلمعة ،والتقائه إخوانه املسلمني يف كامل

أناقته وزينته ،ليشرتك معهم يف تكوين صورة املجتمع احلضاري اجلميل.

وفيام ييل بعض برامج النظافة واألناقة ليوم اجلمعة حسبام ورد يف النصوص

الدينية.

غ�سل الجمعة

تؤكد أحاديث كثرية عىل أمهية غسل اجلمعة وفضله ،وبعضها ظاهر يف وجوبه،

وهو ما أفتى به بعض قدامى الفقهاء ،لوال وجود قرائن أخرى ترصف ظاهر تلك
األحاديث إىل قصد التأكيد عىل ندبه واستحبابه ،وهو الرأي السائد عند الفقهاء سنة

وشيعة.

جاء يف صحيح البخاري ووسائل الشيعة عن عبدال ّله بن عمر أن رسول ال ّلهA

قال :إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل»(((.

وفيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول ال ّله Aقال« :غسل اجلمعة واجب عىل كل

حمتلم»(((.

((( صحيح البخاري .حديث  877ـ وسائل الشيعة حديث .3748
((( المصدر السابق .حديث .879
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وعن عبدال ّله بن املغرية قال :سألت اإلمام الرضا Eعن الغسل يوم اجلمعة؟

فقال« :Eواجب عىل كل ذكر وأنثى ،عبد أو حر»((( .

وعن اإلمام الباقر Eقال« :ال تدع الغسل يوم اجلمعة فإنه سنة»(((.

وعن عيل بن يقطني قال :سألت أبا احلسن ـ اإلمام موسى الكاظم ـ Eعن النساء،

أعليهن غسل اجلمعة؟ قال :نعم(((.

يوبخ الرجل يقول« :وال ّله ألنت
وعن األصبغ قال :كان أمري املؤمنني Eإذا أراد أن ّ

أعجز من التارك الغسل يوم اجلمعة ،فإنه ال يزال يف طهر إىل اجلمعة األخرى»(((.

وروي عن اإلمام الصادق Eيف علة غسل يوم اجلمعة ،قال :إن األنصار كانت

تعمل يف نواضحها وأمواهلا ،فإذا كان يوم اجلمعة حرضوا املسجد ،فتأذى الناس بأرواح

آباطهم وأجسادهم ،فأمرهم رسول ال ّله Aبالغسل فجرت بذلك السنة((( .وورد يف
صحيح مسلم عن عائشة قريب من مضمونه(((.

وكيفية غسل اجلمعة كغسل اجلنابة ،بنية التقرب إىل ال ّله تعاىل ،ووقته من طلوع

الفجر إىل الزوال من يوم اجلمعة ،ولو اغتسل بعد الزوال إىل الغروب نواه قربة مطلقة،
دون قصد األداء والقضاء ،وإذا فاته االغتسال يوم اجلمعة قضاه يوم السبت إىل الغروب،

رجاء إن خاف فقدان املاء يوم اجلمعة ،وإذا توفر له املاء يوم
وجيوز تقديمه يوم اخلميس
ً

اجلمعة أعاده فيه.

ويصح غسل اجلمعة من اجلنب ،وجيزئ عن غسل اجلنابة ،وكذا يصح من احلائض

((( وسائل الشيعة .ج ،3ص 312حديث .3730
((( المصدر السابق.ج ،3ص 312حديث .3732
((( المصدر السابق .ج ،3ص 314حديث .3735
((( المصدر السابق .ج ،3ص 318حديث .3751
((( المصدر السابق .ج ،3ص 315حديث .3742
((( صحيح مسلم .حديث .847
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ٍ
حينئذ عن غسل احليض.
إذا كان بعد النقاء ،وجيزئ

ويكفي غسل اجلمعة عن الوضوء عند فقهاء السنة وأكثر فقهاء الشيعة كالسيد

السيستاين والسيد اخلوئي ،ومنهم من ال يرى كفايته عن الوضوء كاإلمام اخلميني

والسيد الشريازي.

وقرص معظم فقهاء السنة استحباب غسل اجلمعة عىل من حيرض صالة اجلمعة،

وقوفًا عند نص احلديث :إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل((( .بينام يرى فقهاء الشيعة

تبعا إلطالق الروايات الواردة.
شموله جلميع املكلفنيً ،

نظافة الج�سم و�أناقته

وقص الشارب ،وغسل
ورد عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال :تقليم األظفارّ ،

الرأس باخلطمي ،كل مجعة ،ينفي الفقر ،ويزيد يف الرزق(((.

واخلطمي نبات كان يغسل به الشعر ،يؤدي دور السوائل املستعملة حاليا لغسل

الشعر ـ شامبوـ.

دعاء
وعن عيل بن عقبة ،عن أبيه قال :أتيت عبدال ّله بن احلسن فقلت :علمني
ً
تول أمري وال ّ
يف طلب الرزق ،فقال« :قل :ال ّلهم ّ
تول أمري غريك ،فعرضته عىل أيب
عبدال ّله ـ جعفر الصادق ـ Eفقال :أال أدلك عىل ما هو أنفع من هذا يف طلب الرزق؟

تقص أظافريك وشاربك يف كل مجعة»(((.

وروي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :ليأخذ أحدكم من شاربه ،وشعر أنفه،

وليتعاهد نفسه ،فإن ذلك يزيد يف مجاله»(((.
((( صحيح البخاري .حديث .877
((( وسائل الشيعة .حديث .9559
((( المصدر السابق .حديث .9576
((( الفقه كتاب النظافة ص.42
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ا�ستخدام الطيب والعطورات

الروائح الزكية العطرة ترشح النفس ،وتنعش األحاسيس واملشاعر ،وتريح

تشد القلب»(((.
األعصاب ،روي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :الرائحة الطيبة ّ

لذا جاءت األحاديث والروايات حتث اإلنسان عىل استخدام الطيب ،وخاصة يف

يوم اجلمعة ،وعند الذهاب إىل أماكن العبادة واالجتامع ،وحني التقاء اآلخرين.

عن أيب عبدال ّله الصادق Eقال :كانت لرسول ال ّله Aممسكة ـ من املسك ـ إذا

هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة وكان إذا خرج عرفوا أنه رسول ال ّله Aلرائحته(((.

وقال اإلمام الكاظم :Eكان يعرف موضع سجود أيب عبدال ّله Eبطيب

رحيه(((.

وجاء عن رسول ال ّله Aأنه قال« :حق عىل كل مسلم الغسل والطيب والسواك

يوم اجلمعة»(((.

وعن معمر بن خالّد عن اإلمام موسى الكاظم Eقال« :ال ينبغي للرجل أن

يدع الطيب يف كل يوم ،فإن مل يقدر عليه فيوم ويوم ال ،فإن مل يقدر ففي كل مجعة وال

يدع»(((.

وعن أيب عبدال ّله الصادق Eقال« :قال عثامن بن مظعون لرسول ال ّله :Aقد

أردت أن أدع الطيب ،وأشياء ذكرها ،فقال رسول ال ّله :Aال تدع الطيب ،فإن املالئكة
تستنشق ريح الطيب من املؤمن ،فال تدع الطيب يف كل مجعة»(((.

((( الكافي .ج 6ص.510
((( الشيخ يوسف البحراني .الحدائق الناضرة ،ج ،3الطبعة األولى 1414هـ( ،بيروت :دار األضواء)،
ص .500
((( المصدر السابق .ج 7ص.115
((( فقه السنة .ج 1ص.299
((( وسائل الشيعة .حديث .9589
((( المصدر السابق .حديث .9591
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وعنه Eقال :قال رسول ال ّله« :Aليتطيب أحدكم يوم اجلمعة ولو من قارورة

امرأته»(((.

الزينة والثياب الجميلة

عندما يريد اإلنسان لقاء شخصية مهمة ذات موقع ومقام ،فإنه يتهيأ لذلك بلبس

أفخر مالبسه وأمجل زينته ،وكذلك احلال عند حضور اإلنسان يف جملس الوجاهة،

ومناسبات األفراح.

وألن عظمة ال ّله تعاىل متأل نفس اإلنسان املؤمن ،وألن العبادة والصالة تعني

احلضور بني يدي ال ّله تعاىل ،لذلك ينبغي أن يقبل اإلنسان عىل عبادة ربه بأفضل صور

األناقة واجلامل ،وبخاصة حني تكون العبادة ذات طابع مجعي كصالة اجلامعة ،ملا يعني
ذلك من تقدير واحرتام ملن يلتقيهم من املصلني.

وقد خصت األحاديث والروايات يوم اجلمعة بالتأكيد عىل أمهية ارتداء الثياب

النظيفة اجلميلة فيه ،واستخدام مظاهر الزينة واألناقة.

جاء يف (كتاب فقه السنة) عن أيب سعيد اخلدري عن النبي Aقال :عىل كل

مس منه .رواه أمحد
مسلم الغسل يوم اجلمعة ويلبس من صالح ثيابه ،وإن كان له طيب ّ

والشيخان.

وفيه عن ابن سالم أنه سمع النبي Aيقول عىل املنرب يوم اجلمعة « :ما عىل أحدكم

لو اشرتى ثوبني ليوم اجلمعة سوى ثويب مهنته» .رواه أبو داود وابن ماجه.

وروى البيهقي عن جابر أنه كان للنبي Aبرد يلبسه يف العيدين واجلمعة .ويف

احلديث استحباب ختصيص يوم اجلمعة بملبوس غري ملبوس سائر األيام(((.

وعن هشام بن احلكم قال :قال أبو عبدال ّله الصادق« :Eليتزين أحدكم يوم

((( المصدر السابق .حديث .9593
((( فقه السنة .ج 1ص.298
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ويرسح حليته ،ويلبس أنظف ثيابه ،وليتهيأ للجمعة»(((.
اجلمعة ،يغتسل ويتطيب،
ّ

وعن عيل بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر Eقال« :سألته عن النساء ،هل

عليهن من الطيب
والتزين يف يوم اجلمعة والعيدين ما عىل الرجل؟ قال :Eنعم»(((.
ّ

يوما
إن هذه األحاديث والروايات تكشف عن إرادة دينية ،بأن يكون يوم اجلمعة ً

للنظافة واجلامل ،يف حياة الفرد املسلم ،واملجتمع اإلسالمي ،وأن تكون صالة اجلمعة

مظهر ًا ملستوى حضاري رفيع تعيشه األمة يف البعدين املادي واملعنوي.

وإذا كانت هذه النصوص تتحدث عن برامج ومفردات يف جمال النظافة واألناقة،

فإهنا بمثابة املصاديق والتطبيقات لعنوان وقيمة ال تنحرص هبا.

إن النظافة من اإليامن ،وكل برنامج خيدم النظافة تشمله دائرة اإليامن ،وإن ال ّله

﴿خ ُذوا
حيب اجلامل ،فكل شكل من أشكاله حمبوب عند ال ّله ،وقد أمر ال ّله الناس بقولهُ :
رشعا..
ِزي َن َت ُك ْم ِع ْن َد كُ ِّل َم ْس ِج ٍد﴾[سورة األعراف ،اآلية .]31 :فكل مظهر للزينة مرغوب
ً
ألن مفردات النظافة واجلامل والزينة قد تتجدد أشكاهلا ومظاهرها باختالف البيئات
والعصور ،لكنها تبقى حمكومة بنفس العنوان ما دامت ضمن الضوابط الرشعية.

((( وسائل الشيعة .حديث .9677
((( المصدر السابق .حديث .9679

كتابات

تصريح لسماحة الشيخ حسن الصفار يف أعقاب العدوان
على موقعه اإللكرتوين

بسم الله الرحمن الرحيم

إن اخرتاق موقعنا عىل اإلنرتنت مع عرشات من املواقع األخرى ،الذي حصل

بتاريخ 1428/4/23هـ ـ 2007/5/11م ،واستمر ملدة أربعة أيام ليمثل شاهد ًا
واضح ًا عىل خطر االجتاهات التعصبية الطائفية ،التي تدفع أصحاهبا للعدوان عىل ممتلكات
اآلخرين والتجاوز عىل حقوقهم ،دون رادع ديني ،أو مراعاة لألنظمة والقوانني.

إن اإلسالم ال جييز البغي والعدوان ،واختالف املذهب والرأي ال يربر االعتداء

عىل أشياء اآلخرين وحقوقهم .إن الرأي يواجه بالرأي ،والفكر يقارع بالفكر ،عرب

وسائل االستدالل واإلقناع.

واللجوء إىل ختريب املواقع اإللكرتونية دليل إفالس وخواء فكري ،وشاهد عىل

انعدام األخالق وسوء التوجهات.

والكالم القبيح الذي بثه املعتدون خالل اخرتاقهم ملوقعنا بام فيه من إساءة لكبار
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الصحابة وأمهات املؤمنني يشكل الوجه اآلخر لعملة التعصب الطائفي املقيت ،ويعرف
اجلميع رفضنا املبدئي الواضح لوجهي هذه العملة البائسة.

فنحن نرفض بشدة مثل هذا الكالم امليسء ملقام رسول اهلل Aولعرضه املقدس

ونحمل أشخاص
الرشيف ،ونربأ إىل اهلل تعاىل منه ،كام أعلنا ذلك سابق ًا مرار ًا وتكرار ًا،
ّ
املتفوهني به أعباء إثمه ،ومضاعفات نتائجه عىل وحدة األمة يف هذا الظرف اخلطري.

ومن قاموا بالعدوان عىل موقعنا اإللكرتوين يعرفون موقفنا هذا ،لكن تطرفهم

يدفعهم إىل التعميم ،وإىل السعي إلثارة الفتنة ،فيشمتون باألمة أعداءها الذين يرسهم

بالتأكيد انشغال املسلمني ببعضهم ،وختريبهم ملواقع بعضهم بعض ًا ،يف ردود أفعال
متبادلة ،ألن القدرة عىل ختريب املواقع اإللكرتونية ليست صعبة املنال عىل أي جهة.

نسأله تعاىل أن يعصمنا بالورع والتقوى ،وأن يمنحنا معايل األخالق ،إنه ويل

التوفيق.

حسن موسى الصفار
1428/4/28هـ
2007/5/15م

آليات التقارب أم اجلدل املذهـبي؟

(((

ليسمح لي األخ الكريم األستاذ بندر بن عبدالله الشويقي في االختالف معه في

منهجية معالجة موضوع الخالف المذهبي السني الشيعي.

فام فهمته من مقاله هو أن املعاجلة تكمن يف أن يتناقش السنة مع الشيعة حول

خالفاهتم العقدية ،حتى يتفقوا عىل رأي واحد فيها ،فتنتهي الثنائية السنية الشيعية ،أو

عىل األقل أن يتنازل الشيعة عن بعض ما يؤمنون به ،ويأخذون برأي أهل السنة.

فاحلوار يأخذ منحى املحاكمة واملوازنة بني اآلراء املختلف فيها ،والنتيجة التي

ينبغي الوصول إليها هي االتفاق عىل رأي واحد.

بالطبع هناك يف الوسط الشيعي من يوافق األخ بندر الشويقي عىل رأيه ،ويعتقدون

أن مذهبهم هو األصح واألصوب ،وأن احلوار وشعارات التقارب مع أهل السنة غري
ٍ
جمد ،وأن املنهج الصحيح هو مناقشة أهل السنة إلقناعهم بخطأ آرائهم وليتوحدوا مع
((( المدينة :صحيفة يومية سعودية ،ملحق الرسالة  ،العدد  ،15997الجمعة  21محرم 1428هـ ،الموافق
 9يناير 2007م ،كتبه الشيخ الصفار ر ّد ًا على مقال األستاذ بندر الشويفي المنشور في ملحق صحيفة
المدينة (الرسالة) العدد  15983بتاريخ  7محرم 1428هـ ،بعنوان (ولكن لماذا ينجح العدو بسهولة
في استثمار االنقسام السني الشيعي؟).
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الشيعة عىل األخذ بمذهب الشيعة.

وأعتقد أن األخ بندر مطلع عىل هذا الرأي.

والذي أراه أن هذا النهج يف معاجلة اخلالف السني الشيعي الذي يتبناه بعض

يكرس واقع
الشيعة وبعض السنة ليس صحيح ًا وال جمدي ًا وال يوصل األمة إىل نتيجة ،بل ّ
الرصاع ،ويشعل ساحة األمة بالفتن ،ويشغلها عن مصاحلها احلارضة ،ويعطي الفرصة

لتدخالت األعداء.

وقد أخذ هذا النهج فرصته الطويلة الكافية ،طيلة العقود والقرون املاضية ،فكانت

نتيجته تراث ًا ضخ ًام من املساجالت واملامحكات واملناظرات ،التي استهلكت وقت ًا طوي ً
ال

من العلامء وطاقات األمة ،إضافة إىل سجل من األحداث يف النزاعات والرصاعات التي

عادة ما ترافق مثل تلك املناظرات ،وبقي السنة سنة والشيعة شيعة ،اللهم إال حتول أفراد
من هذا الطرف إىل ذاك الطرف أو العكس.

بناء عىل هذه الرؤية فإين أبتعد عن املساجالت املذهبية ووضع أي مذهب عىل
ً

املحك ،وأرى التعايش بني أتباع املذاهب وبقاء أهل كل مذهب عىل ما اقتنعوا به

واختاروه ألنفسهم.

أي طرف لآلخر بالتكفري أو التحريض أو النيل
نعم ،ال بد من وقف اإلساءة من ِّ

من رموزه ومقدساته ،مع حق كل طرف بأن يطرح رأيه ورؤيته.

ولدي يف األخري عتاب عىل األخ الشويقي ،فهو قد ذكر أين أطرح شعارات الوحدة
َّ

والتقارب دون أي طرح آلليات التطبيق .مع اطالعه حفظه اهلل عىل كلمتي يف ( املؤمتر

العاملي لتكريم اإلمام رشف الدين يف بريوت) التي حتدثت فيها عن ما أراه من آليات
مناسبة للوحدة والتقارب.

فقد نقل منها مقطع ًا من أول الكلمة انتقدت فيه عدم االهتامم بآليات الوحدة

والتقارب ،ليكون مدخ ً
ال لطرح ما أراه عىل هذا الصعيد.
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فلامذا جتاهل ذلك؟ إنه إذا كان خمالف ًا لآلليات التي اقرتحها ،فليقرر وجهة نظره،

وأنه خيتلف معي يف تلك اآللية ويرى غريها ،ال أن ينكر أصل الطرح ويتجاهله.

عل ًام بأن لدي عدد ًا من الكتب املنشورة التي تعالج موضوع آليات الوحدة والتقارب

ككتاب (التنوع والتعايش) ،وكتاب (نحو عالقة أفضل بني السلفيني والشيعة) ،ويف
املكاشفات التي نرشها األستاذ عبد العزيز قاسم يف ملحق الرسالة جلريدة املدينة حتدثت

عن أطروحتي يف هذا املجال ،وقد وجه األستاذ عبدالعزيز قاسم جزاه اهلل خري ًا يف بداية
احللقة الثالثة املنشورة بتاريخ 1425/9/1هـ دعوة إىل مناقشة املرشوع الذي طرحته

فقال :ما نصه« :إنني أمتنى عىل كل مهتم بالشأن العام والوطني ،وخصوص ًا من إخوتنا

يف التيار اإلسالمي عرب أطيافه املتعددة ،أن يتأملوا مرشوع الشيخ حسن الصفار الذي
يطرحه اليوم ويتضمن فتح حوار للتفاهم بني طائفته وبني التيار اإلسالمي العريض يف

ساحتنا املحلية».

وأعيد هنا ـ باملناسبة ـ ملخص ًا ملا ذكرته يف كلمتي يف بريوت حول آليات الوحدة

والتقريب ،عىل املستوى اإلسالمي العام دون النظر إىل بلد أو جمتمع معينَّ  ،ونرشهتا جملة

الكلمة يف العدد( )52لصيف 2006م 1427-هـ.

أو ًال :حتقيق مفهوم املواطنة :التي تساوي بني الناس الذين يعيشون عىل أرض

واحدة ،يف ظل نظام سيايس واحد ،وإن اختلفت أعراقهم وأدياهنم ومذاهبهم وتوجهاهتم.
هذا املفهوم اجلديد يف هذا العرص مل يأخذ حقه من البحث يف اهتامماتنا الفكرية والفقهية،

وبقينا نتعامل مع الوطنية واملواطنة باعتباره مفهوم ًا وافد ًا أجنبي ًا دخي ً
ال عىل حياتنا،

وبالتايل مل نحدد مواقفنا جتاه تفصيالته ومستلزماته.

ثاني ًا :تبني قضية حقوق اإلنسان ،ومناقشة وثيقة حقوق اإلنسان املعتمدة دولي ًا،

واالتفاقيات امللحقة هبا ،وتسليط األضواء عليها برؤية دينية إسالمية ،وإذا كان هناك

حتفظ عىل مادة أو مادتني مث ً
ال ،فال يصح جتاهل كل تلك اجلهود ،خاصة وأن جمتمعاتنا
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ماسة لتفعيل هذه القضية ،إن إغفال االهتامم بحقوق اإلنسان هو الذي يفتح
بحاجة ّ
املجال لتيارات التطرف والتشدد ،وللتوجهات التعصبية ،التي تيسء فهم الدين،

ومتارس العدوان عىل احلقوق املادية واملعنوية للمخالفني هلا يف الدين أو املذهب أو

االجتاه الفكري والسيايس.

إن هذه اجلهات ال تعرتف وال تلتزم باحلقوق اإلنسانية ملخالفيها ،وقد هتدر

دماءهم أو تستبيح حرماهتم املادية واملعنوية .إن فقهاءنا يرصفون جهد ًا كبري ًا يف بحث
مسائل الطهارة والنجاسة والعبادات ،وهو جهد مطلوب يشكرون عليه ،لكن قضايا

حقوق اإلنسان مل تنل من جهودهم واهتاممهم بمقدار ما حتتاجه يف الساحة الداخلية

وعىل املستوى العاملي.

وحني يكون هناك إقرار رسمي وديني واجتامعي بحقوق اإلنسان فإن ذلك

يكرس حالة االحرتام املتبادل ،ويساعد عىل االبتعاد عن حاالت اإلساءة والعدوان،
ّ
وذلك هو ما يصنع أجواء التقارب والوحدة.

ثالث ًا :إقرار التعددية الفكرية والسياسية ،فمشكلة األوساط الدينية أهنا ختلط بني

اعتقادها بأحقية معتقدها ،وبني اإلقرار بحق اآلخرين يف تبني معتقداهتم ،إن اعتقاد أي

جهة بأهنا عىل احلق والصواب أمر طبيعي ،لكنها جيب أن تعرف وتعرتف بأن اآلخرين
ينظرون ألنفسهم كذلك ،ويرون أهنم عىل احلق والصواب.

إن القبول بالتعددية الفكرية مبدأ مهم ،نفتقده مع األسف يف أوساطنا الدينية ليس

بني املذاهب فقط ،وإنام حتى بني املدارس والتيارات داخل املذهب الواحد.

إن القمع الفكري ال حيقق الوحدة كام قد يتوهم البعض ،بل يؤسس للرصاع

واالحرتاب .بينام يوفر إقرار التعددية حالة من االطمئنان والثقة بني األطراف املختلفة،

ويمكنها من صنع إطار جامع ،حتافظ من خالله عىل املصالح املشرتكة.

وهذه ليست فرضية علمية ،وال أطروحة نظرية ،بل هي واقع قائم تعيشه سائر
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املجتمعات البرشية ،التي يتنوع أبناؤها يف أدياهنم ومذاهبهم وتوجهاهتم وأحزاهبم.

إن إقرار التعددية الفكرية يرتتب عليه االعرتاف بحق خمتلف األطراف يف التعبري

عن آرائها وإعالن مواقفها ،وممارسة شعائرها الدينية ،وإقامة مؤسساهتا االجتامعية،
ضمن قانون خيضع له اجلميع ،دون هيمنة واستعالء من أحد ،أو هتميش وإقصاء

ألحد.

رابع ًا :جتريم التحريض عىل الكراهية واإلساءة ،بأن حياسب القانون ويعاقب

النظام عىل ذلك ،إن من أهم أسباب الفتن والرصاعات الداخلية ،وجود دعاة دينيني

يصدرون فتاوى وينتجون خطابات تعبوية تتضمن اإلساءة آلخرين خمالفني هلم ،وتبيح
هدر حقوقهم ،ويتم التغايض عن هذه اجلهات ،بل وحيصل التشجيع هلا يف بعض

رشعيا ،أو كام يقول عنها أصحاهبا إهنا تكليف رشعي.
رأيا
األحيان ،بمربر أهنا تعكس ً
ًّ

إن البحث يف مثل هذه اآلليات ،وتأصيلها من الناحية الرشعية ،وحتويلها إىل

صيغ قانونية نظامية ،وتوعية مجهور األمة بالربامج العملية املنبثقة عنها ..كل ذلك يرسم
لنا خارطة طريق لتحقيق التقارب والوحدة ،وينقلنا من حالة التطلع واألمل ،إىل واقع

املامرسة والتطبيق.

ال�شيخ ال�صفار يرد على د.البريك:

ال ولن نقبل مرجعًا تكفرييًا وأرفض تدخل أي مرجع يف
الشؤون السياسية الداخلية لبالدنا

(((

أتقدم بوافر الشكر والتقدير لألخ الكريم فضيلة الشيخ سعد البريك حفظه الله

لثنائه على المقال الذي نشرته في ملحق الرسالة بتاريخ  30ذو الحجة 1427هـ ـ

ورص صفوف
19يناير2007م وإشادته بما تضمنه من (دعوة إلى الوحدة وااللتقاء
ّ

األمة) وإبداء فرحته بما فيه من (دعوة إلى نبذ الفرقة وعدم االنجرار إلى أتون الفتنة
المذهبية التي يخطط لها أعداؤنا ،والوعي بما يراد باألمة من صراع مهلك واقتتال

مدمر).

وهذا الكالم من الدكتور سعد الربيك داللة إنصاف وإخالص ملا خيدم وحدة

األمة ومصلحة اإلسالم ،وهو متوقع من أمثاله ،جزاه اهلل خري ًا.

((( المدينة :صحيفة يومية سعودية ،ملحق الرسالة ،الجمعة 1428/1/28هـ الموافق 2007/2/16م،
العدد .16004
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ال ولن نقبل مرجع ًا تكفيري ًا ...
لكنه أشار إىل ما يعكر صفو هذا الكالم اجلميل حسب تعبريه ،وهو وجود فتوى

للسيد السيستاين بتكفري أهل السنة ،وألين أعتربه املرجع الديني فهذا يعني التزامي بفتواه

مما يناقض الدعوة إىل الوحدة والتقارب.

وطلب حفظه اهلل بيان ًا رصحي ًا حول املوضوع واستجابة لطلبه ،وجتاوب ًا مع اهتاممه

وتقديره ،أخط السطور التالية ،راجي ًا أن تؤدي الغرض املطلوب.
مركز ًا بياين الرصيح يف نقطتني:

األوىل :إين ال أعرف فتوى وال رأي ًا للسيد السيستاين يف تكفري أهل السنة،

وخروجهم من اإلسالم إذا مل يعتقدوا بوجوب إمامة عيل وذريته من بعده ،وأستغرب

جدا من الدكتور الربيك كيف أرسل هذا االهتام إرسال املسلامت ومل يذكر نص كالم
ًّ
السيد السيستاين وال مصدر فتواه املزعومة.

مع أن الدكتور قد أسهب يف ذكر الشواهد واألدلة عىل ارتباطي بمرجعية السيد

السيستاين الدينية ،مقتبس ًا نص ًا من مقابلة يل عىل قناة اجلزيرة مع ذكر التاريخ ،ومشري ًا إىل

فقرة يف مقابلة يل مع وكالة رويرت مع ذكر التاريخ أيض ًا ،ومصدر النرش ،معدد ًا شواهد

أخرى موثقة إلثبات يشء معروف واضح أجاهر به وال أنكره ،هو ارتباطي بمرجعية
السيد السيستاين الدينية.

ثم يقرر دعوى خطرية هي اهتام أكرب مرجع للشيعة بتكفري أكثر من ألف وثالثامئة

مليون مسلم ،مرس ً
ال هلذه الدعوى إرسال املسلامت دون أن يكلف نفسه ذكر نص الفتوى
أو مصدرها.

جدا مل أكن أتوقعه من األخ الكريم.
إنه ألمر غريب ًّ

أعود ألقول :إن ما أعرفه من فتوى ورأي السيد السيستاين هو رفض التكفري

ورفض النزاعات واالحرتاب الطائفي.

يدي رسالته الفقهية التي تضم فتاواه يف مجيع أبواب الفقه وتقع يف ثالثة
وبني َّ
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أجزاء حتت عنوان (منهاج الصاحلني) حتتوى عىل  3500مسألة فقهية ،واهللِ ما وجدت

فيها أثر ًا ملثل هذه الدعوى اخلطرية.

وبني يدي أيض ًا كتاب توثيقي جلميع (النصوص الصادرة عن السيد السيستاين يف

املسألة العراقية) أعده ممثل سامحته يف بريوت األستاذ حامد اخلفاف ،ونرشته دار املؤرخ

العريب يف بريوت ـ 1427هـ.

شيعيا ،بل
سنيا كان أو
ًّ
وكل سطور بياناته وآرائه تؤكد عىل رعاية حرمة املسلم ًّ

عىل رعاية حرمة مجيع املواطنني بمختلف دياناهتم .وتدعو إىل الوحدة والتعايش وحفظ

األمن والنظام.

وأنقل هنا فقرات من بيانه األخري بتاريخ  14حمرم 1428هـ 3 ،فرباير2007م

وقد تداولته وسائل اإلعالم .حيث جاء فيه:

متس
«متر األمة اإلسالمية بظروف عصيبة وتواجه أزمات كربى وحتديات هائلة ّ
رص الصفوف
حارضها و هتدد مستقبلها ،ويدرك اجلميع ـ واحلال هذه ـ مدى احلاجة إىل ّ
ونبذ الفرقة و االبتعاد عن النعرات الطائفية والتجنب عن إثارة اخلالفات املذهبية ،تلك

اخلالفات التي مىض عليها قرون متطاولة وال يبدو سبيل إىل حلها بام يكون مرضي ًا

ومقبو ً
ال لدى اجلميع ،فال ينبغي إذ ًا إثارة اجلدل حوهلا خارج إطار البحث العلمي

متس أصول الدين وأركان العقيدة ،فإن اجلميع يؤمنون باهلل
الرصني ،وال سيام أهنا ال ّ
الواحد األحد ،وبرسالة النبي املصطفى ،Aوباملعاد ،وبكون القرآن الكريم ـ الذي صانه
اهلل تعاىل من التحريف ـ مع السنة النبوية الرشيفة مصدر ًا لألحكام الرشعية ،وبمودة أهل

البيت ،Bونحو ذلك مما يشرتك فيها املسلمون عامة ،ومنها دعائم اإلسالم :الصالة

والصيام واحلج وغريها.

فهذه املشرتكات هي األساس القويم للوحدة اإلسالمية ،فال بد من الرتكيز عليها

لتوثيق أوارص املحبة واملودة بني أبناء هذه األمة ،وال أقل من العمل عىل التعايش السلمي
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بينهم مبني ًا عىل االحرتام املتبادل ،وبعيد ًا عن املشاحنات واملهاترات املذهبية والطائفية أي ًا

كانت عناوينها.

فينبغي لكل حريص عىل رفعة اإلسالم ورقي املسلمني ،أن يبذل ما يف وسعه يف

سبيل التقريب بينهم ،والتقليل من حجم التوترات النامجة عن بعض التجاذبات السياسية،
لئال تؤدي إىل مزيد من التفرق والتبعثر ،وتفسح املجال لتحقيق مآرب األعداء الطامعني

يف اهليمنة عىل البالد اإلسالمية واالستيالء عىل ثرواهتا».

ويف إطار هذا املخطط تنرش بعض وسائل اإلعالم ـ من الفضائيات ومواقع

االنرتنت واملجالت وغريها ـ بني احلني واآلخر فتاوى غريبة تيسء إىل بعض الفرق
واملذاهب اإلسالمية ،وتنسبها إىل السيد السيستاين ،يف حماولة واضحة لإلساءة إىل موقع
املرجعية الدينية ،وبغرض زيادة االحتقان الطائفي وصو ً
ال إىل أهداف معينة.

إن فتاوى السيد السيستاين إنام تؤخذ من مصادرها املوثوقة ـ ككتبه الفتوائية

املعروفة املوثقة بتوقيعه وختمه ـ وليس فيها ما ييسء إىل املسلمني من سائر الفرق
واملذاهب أبد ًا ،و يعلم من له أدنى إملام هبا كذب ما يقال وينرش خالف ذلك.

ويضاف إىل هذا أن مواقف سامحته والبيانات الصادرة عنه خالل السنوات

املاضية بشأن املحنة التي يعيشها العراق اجلريح ،وما أوىص به أتباعه ومقلديه يف التعامل
مع إخواهنم من أهل السنة من املحبة واالحرتام ،وما أكد عليه مرار ًا من حرمة دم كل

شيعيا وحرمة عرضه وماله والتربؤ من كل من يسفك دم ًا حرام ًا أي ًا
سنيا كان أو
ًّ
مسلم ًّ

كان صاحبه ،كل هذا يفصح بوضوح عن منهج املرجعية الدينية يف التعاطي مع أتباع
سائر املذاهب ونظرهتا إليهم ،ولو جرى اجلميع وفق هذا املنهج مع من خيالفوهنم يف

املذهب ملا آلت األمور إىل ما نشهده اليوم من عنف أعمى يرضب كل مكان ،وقتل فظيع
ال يستثني حتى الطفل الصغري والشيخ الكبري واملرأة احلامل وإىل اهلل املشتكى.
هذا هو السيد السيستاين الذي اعرفه واعتمد مرجعيته الدينية.
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النقطة الثانية :أشار الدكتور الربيك إىل مفهوم التقليد للفقهاء املراجع عند الشيعة،

وأحب أن أوضح هنا ،أن ضوابط املرجعية والتقليد شديدة صارمة عند الشيعة ،حيث ال

ُيق ّلد إال الفقيه املجتهد ذو اخلربة العلمية العتيدة ،فاملشهور عندهم وجوب تقليد األعلم،
ولذا فهم ال يعانون من مشكلة انفالت الفتوى ،وال يصل إىل موقع املرجعية العليا إال من

توفرت فيه املؤهالت الكافية.

للمق ِّلد ـ بكرس الالم ـ
والتقليد ألي مرجع ليس ارتباط ًا
هنائيا ،فإذا ما تبني ُ
حتميا ًّ
ًّ

اختالل رشوط التقليد بفقد العدالة مث ً
ال ،أو بروز من هو أعلم ،جيب عليه العدول عن

ذلك املرجع وتقليد غريه.

كام أن التقليد ال يكون يف القضايا العقدية وال املوضوعات اخلارجية ،فاملق ِّلد ـ

بكرس الالم ـ غري ملزم بآراء مرجعه العقدية والسياسية.

جاء يف كتاب العروة الوثقى بتعليقة السيد السيستاين مسألة رقم ( )67من كتاب

االجتهاد والتقليد« :حمل التقليد ومورده هو األحكام الفرعية العملية فال جيري يف أصول
الدين ،وال يف املوضوعات الرصفة».

تكفرييا .فمدرسة أهل
وأخري ًا ،فإين أعلنها ببيان رصيح :ال ولن نقبل مرجع ًا
ًّ

البيت Bاملعتمدة عىل كتاب اهلل وسنة رسوله Aليست من املدارس املترسعة يف رمي

اآلخرين بالكفر والرشك وهي ترفض هنج التكفري .فقد ورد عن اإلمام حممد الباقر بن

عليا مل يكن ينسب أحد ًا من أهل حربه إىل الرشك وال إىل
عيل زين العابدين :Cأن جده ًّ
النفاق ،ولكنه كان يقول« :هم إخواننا بغوا علينا».

بقي أن أشري إىل أن الشيعة يأخذون الفتاوى الرشعية واألحكام الفقهية من

املرجع ورسالته العملية ،أما األحاديث والروايات املوجودة يف املجاميع احلديثية هلم

ويف كتب الرتاث فإهنا ال تعرب عن فتوى أو حكم ،وال يصح أن يأخذ منها إال الفقيه
ليميز بني
امللتزم بضوابط االجتهاد واالستنباط ،العارف بقواعد علم احلديث والرجال ّ
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الصحيح والضعيف واملوضوع.

وأيض ًا أعلنها برصاحة :إين أرفض تدخل أي مرجع يف الشؤون السياسية الداخلية

لبالدنا ،فنحن جزء من هذا الوطن وهذا الشعب ،ولنا حكومة معنية بإدارة شؤوننا
وأمورنا ورعاية مصاحلنا ،نسأل اهلل تعاىل هلا الرعاية والتسديد .وليس من سرية مراجعنا

مداخالت كهذه ،بل إهنم يؤكدون عىل أتباعهم رضورة رعاية النظام والقانون يف أي بلد
يعيشون فيه حتى يف البالد غري اإلسالمية ،حيث أفرد سامحة السيد السيستاين حفظه اهلل
ال كام ً
يف الكتاب الصادر عن مكتبه حتت عنوان( :الفقه للمغرتبني) فص ً
ال حول التعامل

مع القوانني النافذة يف دول املهجر.

أرجو أن يكون هذا البيان واضح ًا كافي ًا ،وأعتذر سلف ًا عن عدم استعدادي

للدخول يف أي جدل أو سجال مذهبي ،ألين ال أراه مفيد ًا وال جمدي ًا ،بل أعتقد أنه يرض
بوحدتنا اإلسالمية والوطنية وخاصة يف هذه الظروف العصيبة.

نسأل اهلل تعاىل أن حيمي بالدنا وحيفظ أمننا وأن يصلح والة أمورنا ويوفقهم خلدمة

رب العاملني.
مصالح الوطن واألمة واحلمد هلل ّ

«الرسالة» تعتذر لكل األخوة الذين تداخلوا يف موضوع الشيخ الصفار ومل تنرش

حرصا منها عىل أال يتشعب املوضوع ويتشتت القارئ ،وسيكون السجال حمصور ًا
هلم ،
ً
بني الفضالء د .سعد الربيك والشيخ حسن الصفار والباحث بندر الشويقي.

تصريح للشيخ الصفار حول اإلثارات الطائفية

(((

الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الطاهرين

وصحبه الطيبين.

لقد غمر التفاؤل واألمل قلوب املواطنني حني طرحت قيادة البالد رعاها

الله مرشوع احلوار الوطني ،لتعزيز الوحدة بني أبناء الوطن عىل اختالف مذاهبهم
وتوجهاهتم الفكرية ،حيث نصت توصيات لقاءاته عىل اإلقرار بواقع التعدد املذهبي
والتنوع الفكري ،يف إطار الوحدة والتعايش القائم عىل هنج العدل واإلنصاف.

ثم جاء بالغ مكة الصادر عن الدورة االستثنائية ملؤمتر القمة اإلسالمي بتاريخ

 5و 6ذي القعدة 1426هـ ليؤكد عىل هذا التوجه الوحدوي عىل مستوى األمة كلها

انطالق ًا من اتفاق مذاهبها عىل املبادئ واألصول اإلسالمية املشرتكة.

لكن ما يثري األمل والقلق ما نلحظه هذه األيام من تصعيد يف نربة اخلطاب الطائفي

((( نشر بموقع الشيخ الصفار  www.saffar.orgبتاريخ  7صفر 1428هـ الموافق  25فبراير 2007م.
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والتعبئة املذهبية ،عرب وسائل اإلعالم ،ومن قبل بعض األئمة والدعاة يف املساجد ،حتى
وصل األمر ببعضهم إىل القنوت بالدعاء عىل أتباع أهل البيت ونبزهم باأللقاب السيئة.

إن هذه التعبئة والتحريض املذهبي تشكل خطر ًا عىل الوحدة الوطنية وظل ًام

وعدوان ًا عىل املواطنني الشيعة املتواجدين يف أنحاء خمتلفة من اململكة ،وتؤلب عليهم،
وتصنع احلواجز والفواصل بينهم وبني بقية إخواهنم املواطنني ،كام تشجع عىل استهدافهم

من قبل الفئات املتطرفة ،وهي ورقة يستفيد منها األعداء لتشويه سمعة البالد وممارسة

الضغوط عليها.

وقد حصلت بالفعل مضايقات وضغوط عىل املواطنني الشيعة يف بعض املناطق،

كام تعرض بعضهم لإلساءة بسبب تأثريات هذه التعبئة الطائفية املقيتة.

وحفاظ ًا عىل وحدتنا الوطنية وثقة منا بحرص قيادة البالد عىل األمن واالستقرار

وتوخي العدل ،ومحاية حقوق وكرامة مجيع املواطنني ،فإننا نتوجه إىل مقام خادم احلرمني

حدا هلذه الفتنة
الرشيفني وإىل ويل عهده األمني حفظهام اهلل ،الختاذ إجراءات تضع ًّ
الطائفية التي ال يستفيد منها إال أعداء الدين والوطن.
كام هيمنا التأكيد عىل األمور التالية:

أو ًال :إن النزاعات والرصاعات احلاصلة يف حميطنا اإلقليمي هي رصاعات سياسية

بني األطراف املشاركة فيها ،وال يصح أن ُتعطى صفة دينية مذهبية ،وواجب العلامء والقادة
املخلصني أن يعملوا ملساعدة تلك األطراف للتغلب عىل خالفاهتا ،ال االنحياز إىل طرف
والدعوة إىل نرصته ضد الطرف اآلخر ،فذلك تأجيج للرصاع وتشجيع لالقتتال.

ثاني ًا :إن االعرتاض عىل أي جهة سياسية ال يربر النيل من املذهب الذي تتبعه،
وال اهتام كل الطائفة التي تنتمي إليها ،فذلك تعميم ظامل حيث {وال َت ِزر و ِ
از َر ٌة ِو ْز َر
ُ َ
َ
ُأ ْخ َرى} ،كام يؤدي إىل توسيع رقعة الفتنة والرصاع.

ثالث ًا :املواطنون الشيعة يف اململكة هم جزء ال يتجزأ من كياهنا وشعبها ،وهم
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يشرتكون مع إخواهنم املواطنني يف اإليامن بأصول اإلسالم وأركانه ،ويرفضون املزايدة

عليهم يف الوالء لوطنهم واإلخالص لشعبهم وحكومتهم ،فهم أبناء هذه األرض،
وحريصون عىل سيادهتا وأمنها واستقرارها ،ورفض أي تدخل يف شؤوهنا من أي جهة

خارجية ،وتارخيهم الوطني الناصع خري شاهد عىل ذلك.

رابع ًا :نويص أبناءنا املواطنني الشيعة بالتحيل بالصرب وضبط النفس ،وعدم

االستجابة لالستفزازات التي تصدر من بعض اجلهالء أو املغرضني ،وعدم الدخول يف

أي جدل أو سجال مذهبي يؤدي إىل سوء العالقة بينهم وبني اآلخرين.

عسى اهلل تعاىل أن يكشف رسيع ًا هذه الغمة عن هذه األمة ،وأن جيمع شمل

املسلمني ويصلح والة أمورهم ،وأن حيفظ بالدنا وشعبنا من كل مكروه.
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

 7صفر 1428هـ

 25فرباير 2007م
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(((

الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الطاهرين

وصحبه الطيبين

يف مواجهة التحديات الكبرية التي تعصف بمجتمعاتنا ،وهتدد قيمها األخالقية،

وعالقاهتا اإلنسانية ،وتنذر بتغيري خطري يف أنامط السلوك ومستوى التواصل بني أبناء

املجتمع حتى ضمن املحيط العائيل ..يف مواجهة كل ذلك ال بد من استنفار تربوي ثقايف
اجتامعي حيفظ للمجتمع أصالته ،وحيمي قيمه احلضارية وترابطه اإلنساين ،ويقلل من

اآلثار واالنعكاسات السلبية لتطورات ظروف احلياة ،واالنفتاح الواسع بني الثقافات

واحلضارات.

ووجود املؤسسات املهتمة بالقضايا االجتامعية واملتخصصة يف معاجلتها هو أفضل

((( مركز متخصص في التوجيه والتدريب االجتماعي والتربوي واألسري ،المملكة العربية السعودية،
المنطقة الشرقية ،صفوى.
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وسيلة لالرتقاء إىل مستوى التحدي ،وخوض غامر مواجهة املشكالت.

من هنا نقدر ملركز البيت السعيد دوره الريادي يف املنطقة كأول مؤسسة أهلية

تتصدى هلذه املسؤولية .فمطبوعات املركز والدورات التي يقيمها والندوات التي

يعقدها تكشف عن إدراك عميق للواقع االجتامعي ،وقدرة واعية يف استلهام املعاجلات
واحللول من مصادر ثقافتنا الدينية.

وإنني إذ أشيد باجلهود الطيبة التي يبذهلا اإلخوة القائمون عىل املركز ،ويف

طليعتهم فضيلة الشيخ صالح الرباهيم ،ألرجو هلم املزيد من البذل والعطاء يف خدمة
الدين واملجتمع ،وآمل أن يتجاوب معهم رجال اخلري يف جمتمعنا ليتمكنوا من تطوير هذا

املرشوع الريادي ،الذي يلبي حاجة دينية اجتامعية كبرية.

رب العاملني
واحلمد هلل ّ

حسن الصفار

 29صفر 1428هـ

تقدمي للموسوعة الشعرية املهدوية

(((

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الطاهرين

اإلمام املهدي قضية إسالمية كربى تناولتها مئات األحاديث والروايات واألخبار

إن مل تكن ألوف ًا.

وهو عنوان عريض ملستقبل األمة الواعد حيث سيتحقق عىل يديه إظهار اإلسالم

فعليا عىل الدين كله.
ًّ

وهو جتسيد لتطلع اإلنسانية عرب تارخيها الطويل حلياة العدل واألمن والرخاء،

ألنه سيمأل األرض قسط ًا وعد ً
ال بعدما ملئت ظل ًام وجور ًا.

فمن الطبيعي إذن أن تنشغل العقول والنفوس بموضوع اإلمام املهدي ،وأن يأخذ

مساحة كبرية وحيز ًا واسع ًا من عامل الفكر والثقافة واألدب.

فقد أفاض يف نقل أخباره املحدثون والرواة ،وناقش تفاصيل االعتقاد به الباحثون

وعلامء الكالم ،كام تغنى بإرشاقة طلعته البهية الشعراء واألدباء.

((( الحاج عبدالقادر الشيخ علي أبو المكارم .الموسوعة الشعرية المهدوية ،الطبعة األولى1431هـ ـ
2010م( ،بيروت :دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع).
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وألن احلديث عن اإلمام املهدي يعني احلديث عن األمل املوجع الذي تعانيه

البرشية من الظلم والفساد ،حيث يكون دواؤه وإزالته عىل يديه الكريمتني ،ويعني

التطلع إىل األمل املرشق الذي سينبثق فجره من ظهوره املرتقب ،لذلك فاحلديث عن

يفجر قرائح الشعراء ،وخيصب خيال األدباء ،ألن الشعر واألدب
اإلمام املهدي هو الذي ّ

يف جوهره تعبري عن املشاعر واألحاسيس ،واألمل واألمل مها رافدا تلك املشاعر ،وباعثا

تلك األحاسيس.

من هنا تبارى الشعراء يف ساحة هذا اإلمام العظيم ،وتسابقوا عىل حلبة ميدان

قدسه ،يعرضون أمامه ملفات األمل ،ويستنهضونه لتحقيق األمل.

ويف احلقيقة فإن هؤالء الشعراء ال يعربون عن مشاعر ذواهتم فقط يف إبداعاهتم

املهدوية ،وإنام هم لسان البرشية كلها يف التعبري عن أوجاع اآلالم وتطلعات اآلمال.

وحني يقرأ اإلنسان املسلم شيئ ًا من األدب املهدوي ،أو يصغي له ،جيد يف نفسه

تفاع ً
ال عميق ًا ،وجتاوب ًا مرهف ًا مع وقع كل تفعيلة يف النص األديب ،ومع كل فكرة يف
مضامينه.

وقد وفق اهلل أخانا العزيز ،وصديقنا احلبيب ،صاحب األخالق الكريمة ،والوالء

الصادق للنبي وآل بيته الطاهرين احلاج عبد القادر بن الشيخ عيل آل أيب املكارم ،ليقوم

بمهمة مجع ما جادت به قرائح الشعراء يف ذكر اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه
الرشيف ،بعد أن حالفه التوفيق يف مجع املدائح النبوية  ،الذي صدر كموسوعة أدبية يف

تسعة عرش جملد ًا أخذت موقعها يف مكتبة الثقافة واألدب.

فهني ًئا أليب عدنان هذا التوفيق اإلهلي الكبري ،فمن خدمة خاتم األنبياء إىل خدمة

خاتم األوصياء ،أرجو ملوسوعته هذه النجاح ،وأن جيد فيها األدباء وعشاق اإلمام املهدي

املنتظرون لظهوره بلهفة وشوق ،أن جيدوا فيها مجيع ًا ما يرفع معنوياهتم ،ويشعل جذوة
األمل واحلب يف نفوسهم ،ويزيدهم إيامن ًا وثقة بمعتقدهم ،ووالء وإخالص ًا إلمامهم
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تقر أعينا وأعينهم بالنظر إىل غرته الرشيفة وطلعته الرشيدة.
املهدي املنتظر ،حتى ّ

وأجزل اهلل أليب عدنان خري اجلزاء والثواب عىل ما بذل من جهود يف مجع هذه

وتقبل منه بأعىل درجات القبول.
القصائد والرتاجمّ ،

واحلمد هلل رب العاملني.

حسن موسى الصفار

9مجادى اآلخرة 1428هـ
 24يونيو2007م

مبادرة النطالق احلوار بني السلفيني والشيعة

(((

الدعوة التي أطلقها سماحة العالمة المرجع السيد محمد حسين فضل الله،

مهمة
للحوار اإلسالمي ـ اإلسالمي ،وخاصة بين السلفيين والشيعة ،تشكل مبادرة َّ

هم وحدة األمة ،ويعي أخطار الفتنة
يجب أن يتفاعل معها ويستجيب لها كل من يحمل ّ
الطائفية التي تحيط بها.

اجلدية واملوضوعية
فقد اشتملت هذه املبادرة عىل عنارص وضوابط تضمن هلا
ّ

والشفافية ،بعيد ًا عن الطرح اإلعالمي الشعارايت ،وبعيد ًا عن سيطرة حالة املجامالت
والربوتوكوالت ،وعىل أساس االلتزام بمنطق احلوار العلمي ،واعتامد لغة الرصاحة

والصدق ،باالحتكام إىل مرجعية الكتاب والسنة ،وأخذ واقع األمة ومصاحلها بعني

االعتبار.

((( نشر بموقع الشيخ الصفار  www.saffar.orgبتاريخ  3شعبان 1428هـ الموافق  16أغسطس
2007م.
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إن صدور هذه الدعوة من سامحة السيد فضل الله يعطيها مصداقية كبرية ،فهو

فقيه مفكر ،يتبنى خط االنفتاح ووحدة األمة ،منذ انطالقة مرشوعه الثقايف االجتامعي
قبل نصف قرن ،ومل تتلوث صفحات حركته بأي موقف أو شعار طائفي ،وهو من

مؤسيس ورعاة احلركة والصحوة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي ،من خالل أفكاره
التأصيلية ،وأطروحاته التنظريية ،واحتضانه ودعمه للتوجهات احلركية العاملة ،ومن
خالل تصديه للقضايا اإلسالمية الكربى ،كقضية فلسطني ،واملقاومة اإلسالمية يف

لبنان ،ومقاومة االحتالل األمريكي للعراق.

كام أنه يمثل مرجعية دينية مؤثرة يف الوسط الشيعي ،وخاصة يف األوساط احلركية،

ورشائح الشباب ،واجلامهري الواعية.

واستقالليته يف آرائه الدينية ،ومواقفه السياسية ،أمر واضح للجميع ،يكشف عن

بصرية وثقة ،وشجاعة يف مواجهة خمتلف الضغوط.

من ناحية أخرى ،تأيت هذه الدعوة يف وقت يدرك فيه اجلميع خطورة الفتنة الطائفية،

فترصحيات املسؤولني واحلكام يف املنطقة ،والقيادات السياسية ،وعلامء الدين ،واملثقفني

ُ
والكتاب ،كلها حتذر من الفتنة ،وتدين األحداث الطائفية التي تقع هنا وهناك ،لكن جمرد
التحذير واإلدانة هو موقف سلبي ال يعالج املشكلة ،وال يقف أمام تصاعدها وتفاقمها،
خاصة مع وجود مصلحة للقوى املعادية لألمة ،يف تأجيج الفتن لتمزيق األمة ،وإضعاف

مقاومتها  ،وإرباك ساحتها ،واستنزاف طاقاهتا وجهودها يف االحرتاب الداخيل ،ومع
وجود قوى متطرفة داخل خمتلف املذاهب من السنة والشيعة ،تتحرك بقصد أو دون

قصد ضمن خمطط الفتنة الطائفية.

من هنا أهيب بقيادات األمة الواعية ،وبالعلامء والدعاة احلريصني عىل مصلحة

اإلسالم ،أن يتجاوبوا مع هذه الدعوة ،وأن يسعى اجلميع لرتمجتها وحتويلها إىل مرشوع
فعيل ،وأخص بندائي هذا إخواين العلامء والدعاة يف املدرسة السلفية ،يف اململكة العربية
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السعودية ودول اخلليج ،حيث يستهدف األعداء النيل من استقرار هذه املنطقة ،ومتزيق

الوحدة الوطنية ملجتمعاهتا.

وسبق يل أن وجهت دعوة مماثلة قبل ثالث سنوات حني نرشت كتيب ًا حتت عنوان

(نحو عالقة أفضل بني السلفيني والشيعة).

وتلقيت ردود ًا إجيابية من عدد من العلامء والدعاة السلفيني ،وحصلت مع بعضهم

لقاءات طيبة ،أرجو أن تشكل هذه املبادرة اجلديدة لسامحة السيد فضل الله دافع ًا وحمفز ًا

حلركة فعلية واسعة ،ختدم مصلحة األمة وأمن املنطقة ووحدة أوطاهنا.

أنبه هنا ،إىل أن هناك من يريد توظيف األحداث السيئة التي حصلت
وأحب أن ّ

يف العراق ،خلدمة مرشوع الفتنة واالحرتاب الطائفي ،ولنقل رشره إىل املناطق األخرى،

حيث ّي ُع ُّدون ما حدث دلي ً
ال عىل عدم جدوى شعارات الوحدة والتقارب ،وعىل عقم
حماوالت احلوار والتفاهم ،وتسعى هذه اجلهات من خالل الرتويج هلذه الفكرة ،إىل إثارة

املزيد من الشكوك واهلواجس املتبادلة عند كل طرف جتاه اآلخر ،يف خمتلف املناطق ،بينام

عىل الواعني من علامء األمة وأبنائها أن جيعلوا ما حدث يف العراق دافع ًا لإلرصار عىل

هنج احلوار والتقارب ،وأن يأخذ اجلميع العربة والدرس ،من أجل حتصني ساحاهتم

ووقايتها من االنزالق يف طريق الفتنة ،والوقوع يف فخاخها.

وقد اتضح للجميع أن ما حيصل يف العراق ليس حرب ًا مذهبية ،بل هو رصاع سيايس

تستخدم فيه الطائفية .وقد أرض بكل الشعب العراقي ،ومل ينترص ولن ينترص فيه أحد.
«ما َظ ِف َر َم ْن َظ ِف َر اإلث ُْم بِ ِه ،وا ْلغَ الِ ُب بِالشرَّ ِّ
وقد ورد عن اإلمام عيل Eأنه قالَ :
وب».
َم ْغ ُل ٌ

إن وجود أخطاء من هذا الطرف ،وممارسات سيئة من ذلك الطرف ،السني أو

الشيعي ،يف أي منطقة كان ،ال يربر الرتاجع عن السعي للوحدة والتقارب ،والعمل من

أجل التعايش السلمي ،فذلك مبدأ ديني ،ورضورة حياتية حلفظ األمن واالستقرار،

382

مبادرة النطالق الحوار بين السلفيين والشيعة

وإنام جيب معاجلة اخلطأ وحمارصته ومنع تكراره وانتشاره.

عىل العلامء املخلصني والدعاة الواعني أن ال يرتكوا مجهور األمة فريسة لدعاة

التطرف ،وأن يصدعوا وجيهروا بدعوة احلق إلنقاذ األمة من هذا املأزق اخلطري.

{يا
إن الدعوة للحوار والتعايش دعوة إلحياء الدين واألمة ،وقد قال الله تعاىلَ :
َأ ا ا َّل ِذين آمنوا است ِجيبوا لِ َّل ِه ولِلرس ِ
ول إِ َذا َد َعاكُ ْم لَِا يحُ ْ يِ ُ
يك ْم}.
َ َّ ُ
يهُّ َ
َ َُ ْ َ ُ

حسن موسى الصفار
 3شعبان 1428هـ

 16أغسطس  2007م

تقدمي لكتاب على خطى الزهراء

(((

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الطاهرين.

ال شك أن للمعرفة والثقافة دور ًا رئيس ًا يف تقدم املجتمع ،فكلام اتسعت رقعة

املعرفة ،وتصاعدت حركة الثقافة كان املجتمع أرسع خطى عىل طريق التقدم والرقي.

ومن أهم مقاييس تقويم املستوى املعريف والثقايف يف أي جمتمع ،دور املرأة ودرجة

مشاركتها يف احلركة العلمية ،فال يمكن أن يتقدم جمتمع ّ
يغط نصفه يف سبات اجلهل
العميق ،وال يرتقي جمتمع تنعدم فيه الفاعلية الثقافية للمرأة.

يمر من خالله كل أبناء املجتمع ويرتبون فيه ،فإذا كانت
واملرأة هي احلضن الذي ّ

جاهلة متخلفة فسينعكس أثر ذلك عىل تربيتها للجيل ،وحني تكون مثقفة واعية يمكن

التطلع بثقة أكرب إىل تأهيل املتخرجني من أحضان تربيتها.

ويمكننا القول بجزم وتأكيد أنه ال يكفي أن تكون املرأة مثقفة واعية ،بل ال بد من

مشاركتها يف إنتاج املعرفة وصنع الثقافة ،فالعلم واملعرفة ليس حكر ًا عىل الذكور من أبناء
((( بتول مرزوق رجاء الشريمي .على خطى الزهراء الطبعة األولى 1429هـ( ،القطيف :أطياف للنشر
والتوزيع).
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البرش ،وال تقل قدرات املرأة الذهنية عن قدرات شقيقها الرجل.

لكن بيئة التخلف وأجواء اهليمنة الذكورية هي التي جتعل مسرية الثقافة واملعرفة

يف املجتمع عرجاء ،تعتمد عىل رجل الذكر وحده ،وتشلّ دور املرأة.

إن اخلطاب اإلهلي يف الرساالت الساموية موجه ألبناء البرش ذكور ًا وإناث ًا ،كقوله
اس ا َّتقُ وا َر َّب ُك ُم} ،وقوله تعاىلَ { :ألمَ ْ َأ ْع َه ْد إِ َل ْي ُك ْم َيا َبنِي آ َد َم َأ ْن ال
تعاىلَ { :يا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
ِ
ِ ِ
ين َأسرْ َ فُوا َعلىَ َأ ْنفُ ِس ِه ْم ال َت ْق َن ُطوا ِم ْن
َت ْع ُب ُدوا َّ
{يا ع َباد َي ا َّلذ َ
الش ْي َطانَ } ،وقوله تعاىلَ :
الق ِ
ادح إِلىَ رب َك كَ دح ًا فَم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يه} ،ومعنى
ْ
َ ِّ
َرحمْ َ ة ال َّله} ،وقوله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َ ا الأْ ْن َسانُ إ َّن َك كَ ٌ
ُ

ذلك أن عىل املرأة أن تستقبل هذا اخلطاب اإلهلي ،وأن تتفهمه وتتدبره ،وأن تستجيب

له ،متام ًا كالرجل.

جاء يف صحيح مسلم عن أم املؤمنني أم سلمة Oأهنا سمعت النبي Aيقول

عىل املنرب« :يا أهيا الناس! وكانت اجلارية متشطها ،فقالت للجارية :استأخري عني ـ أي
أمهليني حتى أسمع ـ فقالت اجلارية :إنام دعا الرجال ومل يدع النساء ،فأجابتها أم سلمة:

إين من الناس».

لذا ورد يف احلديث املشهور عن رسول الله Aأنه قال« :طلب العلم فريضة عىل

كل مسلم» ،وورد يف إحدى صيغ رواياته إضافة (مسلمة) مع أن كل مسلم موضوعه

حد تعبري السندي يف رشحه لسنن ابن ماجة.
الشخص فيشمل الذكر واألنثى عىل ِّ

ويف تارخينا اإلسالمي كان للمرأة دور معريف ال ينكر ،فكانت كالرجل طريق ًا لسنة

رسول الله ،Aومصدر ًا ملعرفة أحكام الترشيع ،حيث أمجع علامء املسلمني عىل األخذ

بروايات النساء ،حينام تتوفر فيها رشوط القبول والصحة ،قال الشوكاين« :مل ينقل عن

رد خرب امرأة لكوهنا امرأة ،فكم من سنة تلقتها األمة بالقبول من
أحد من العلامء بأنه َّ
امرأة واحدة من الصحابة ،وهذا ال ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة».

وقد أثبت اإلمام اخلوئيD

يف موسوعته ( معجم رجال احلديث) يف باب
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(النساء) أسامء  134راوية روين األحاديث عن رسول الله Aوعن األئمة من آله.B

وجاء يف كتاب (عناية النساء باحلديث النبوي) ملؤلفه مشهور بن حسن آل سلامن

 354من تراجم النساء الاليت كان هلن دور يف جمال احلديث.

لكن عصور التخ ّلف التي توالت عىل األمة كان من آثارها هتميش دور املرأة

العلمي والثقايف ،وبالتايل دورها السيايس واالجتامعي.

ومن مقتضيات صحوة األمة يف هذا العرص إحياء دور املرأة يف املجتمع بدء ًا من

دورها املعريف والثقايف ،وخاصة عىل صعيد املعرفة الدينية بأن تأخذ موقعيتها يف احلوزات

واملعاهد العلمية ،وأن تشارك يف اإلنتاج الثقايف واحلركة العلمية.

وقد رسرت كثري ًا باطالعي عىل هذا البحث اجلميل الذي أعدته األخت الفاضلة

بتول مرزوق رجاء الرشيمي (أم عامر) حفظها الله ،حول سرية الصديقة الطاهرة فاطمة

الزهراء ،Fوترسم خطاها الرسالية.

ولفت نظري سعة اطالع األخت الفاضلة ،ورجوعها إىل عدد كبري متنوع من

املصادر ،من بينها موسوعات وجمالت ،مما يدل عىل عالقة وصداقة وثيقة هلا باملطالعة

والكتاب.

إن سعة االطالع وتنوع مصادر املعرفة تفتح أفق اإلنسان وتثري آراءه وأفكاره.

وقد بذلت املؤلفة جهد ًا مشكور ًا يف تقديم صور التأيس واالقتداء من سرية سيدة

النساء ،عىل صعيد بناء الشخصية ،والتقدم يف طريق املجد والكامل.

جزى الله املؤلفة الكريمة خري اجلزاء ،ووفقها للمزيد من اإلنتاج والعطاء يف

خدمة الدين واملجتمع ،وحقق الله هلا ما تأمله يف حتفيز أبناء وبنات املجتمع للسري عىل
خطى الزهراء البتول ،فإن ذلك هو طريق التقدم يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة.

وال يفوتني أن أشري إىل أن هذا البحث قد كشف يل جانب ًا من شخصية زوج املؤلفة،

وهو األخ الفاضل الشيخ فهد أبو العصاري حفظه الله ،الذي عرفته داعية خملص ًا ،ومثقف ًا
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تقديم لكتاب على خطى الزهراء

هبم خدمة الدين واملجتمع ،حيث يظهر هذا الكتاب نعمة جليلة من نعم
منفتح ًا ،مسكون ًا ّ
الله تعاىل عىل أخينا الكريم الشيخ فهد ،إذ تقف إىل جانبه زوجة واعية صاحلة ،تشاركه

اهتاممه بخدمة الدين وإصالح املجتمع.

أرجو أن تكون هذه العائلة الكريمة قدوة صاحلة يف حتقيق السعادة والنجاح،

{ر َّب َنا َه ْب َل َنا
وحسن الرتبية والرعاية ،ونرش الوعي والفضيلة ،مصداق ًا للدعاء القرآينَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ني إِ َمام ًا}.
اج َع ْل َنا ل ْل ُم َّتق َ
م ْن َأ ْز َواج َنا َو ُذ ِّر َّيات َنا ق َُّر َة َأ ْعينُ َو ْ
رب العاملني.
واحلمد لله ّ

حسن الصفار

 15ذو احلجة 1428هـ
2007/12/25م

متابعات

الشيخ الصفار لرويرتز :الشيعة موالون لوطنهم وليس
إليران

(((

قال رجل دين شيعي بارز يوم االثنين إن الشيعة السعوديين لن ينجروا إلى صراع

طائفي في المنطقة وان والءهم للمملكة العربية السعودية وليس إليران.

وقال الشيخ حسن الصفار أبرز رجال الدين بني األقلية الشيعية يف السعودية

للصحفيني أن املدنيني الشيعة فخورون بقوميتهم وال يعتربون أنفسهم طرفا يف رصاعات

سياسية إقليمية يف إيران أو العراق أو لبنان.

وجاءت ترصحياته يف الوقت الذي حيتفل فيه الشيعة بيوم عاشوراء وهو الذكرى

السنوية ملقتل اإلمام احلسني عام  680ميالدية .ودفع القتال بني امليليشيات الشيعية
املدعومة من إيران واملسلحني من األقلية السنية العراق نحو حافة احلرب األهلية وآثار

توترات طائفية يف مجيع أرجاء املنطقة.
((( وكالة رويترز2007/1/31 .م.
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الشيخ الصفار لرويترز :الشيعة موالون للمملكة وليس إليران
وتشارك اململكة العربية السعودية الواليات املتحدة الشعور بالقلق من الربنامج

النووي إليران الشيعية وكذلك املخاوف من أن طهران ستساعد األغلبية الشيعية يف

تعزيز هيمنتها عىل العراق عندما تسحب واشنطن قواهتا من هناك يف هناية املطاف.

وقال الصفار إن الشيعة السعوديني الذين يعيش معظمهم يف املنطقة الرشقية

الواقعة عىل ساحل اخلليج ال يتخذون من السلطات الشيعية يف إيران أو العراق قيادة

هلم.

وقال إن املرجعية «السلطات الدينية الشيعية» يف العراق وإيران مل حيددوا موقف ًا

سياسي ًا أو اجتامعي ًا يف اململكة العربية السعودية».وقال إن كون وجود هذه املرجعية يف
اخلارج ما هو إال ذريعة إلشاعة الشكوك والتحريض ضد الشيعة.

وكان الشيعة يف املنطقة الرشقية التي توجد هبا معظم حقول النفط الكبرية باململكة

العربية السعودية متردوا عىل السلطات السعودية بعد اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران

عام .1979

وترتاب احلكومة يف أمرهم منذ ذلك احلني .وخففت السلطات السعودية القيود

عىل ممارسة الشيعة لشعائرهم بشكل علني منذ أن بدأ مسلحون سنة عىل صلة بتنظيم
القاعدة محلة لإلطاحة بالعائلة السعودية احلاكمة عام .2003

والقي القبض عىل بعض الشيعة بعدما عربوا عن تأييدهم العلني جلامعة حزب

اهلل اللبنانية الشيعية العام املايض خالل احلملة العسكرية اإلرسائيلية التي استمرت شهرا

عىل لبنان.

وقال الصفار إن الزعامء السعوديني يف حاجة لعمل املزيد لوقف تيار الفتاوى

املناهضة للشيعة التي يصدرها كبار رجال الدين من السنة.

ويتهم رجال الدين السنة بالسعودية الشيعة بالكفر والتحالف مع إيران للقضاء

عىل السنة يف العراق مما يثري املخاوف من وقوع اشتباكات طائفية يف السعودية.
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وقال الصفار وهو معارض سابق يصفه بعض الشيعة بأنه أصبح أكثر توافقا مع

احلكومة أن الشيعة يشعرون بالقلق من هذه الفتاوى وهذه التعبئة ضدهم.

وقال الصفار إن الرأي العام السائد بني الشيعة يؤيد التعامل مع الدولة السعودية

وهذا نابع من اخلطوات االجيابية التي اختذهتا الدولة جتاههم.

الشيخ الصفار :الفتنة بني السنة والشيعة هدف إسرائيلي
يف هذه املرحلة

(((

أرجع الشيخ حسن الصفار حالة الشحن المذهبي القائمة في البالد العربية إلى

النكسة التي منيت بها إسرائيل في عدوانها األخير على لبنان وإلى وجود خلل في

العالقات بين فئات األمة.

مضيفًا أن االستهداف املذهبي لطوائف بأكملها عرب التكفري وبيانات التحريض

والتهييج واإلثارة خطر هيدد جمتمعاتنا اإلسالمية.

وأشار الصفار يف حمارضة ألقاها مساء االثنني يف القطيف يف ذكرى عاشوراء إىل أن

أعداء األمة وجدوا أن إثارة النعرات الطائفية بني السنة والشيعة من جديد هي السبيل
األمثل لتمزيق حالة الوحدة التي برزت إبان العدوان اإلرسائييل عىل لبنان.

وأضاف بأن األصوات املتطرفة أخذت تعكر صفو العالقة بني املسلمني حتى

((( شبكة راصد اإلخبارية 2007/1/30م
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ف إسرائيلي في هذه المرحلة
الشيخ الصفار :الفتنة بين السنة والشيعة هد 

صارت هتدد بإعادة األمة إىل نقطة الصفر واملربع األول بعد أن خطت خطوات متقدمة
يف ردم هوة اخلالف عرب سلسلة احلوارات واملؤمترات واللقاءات بني قيادات األمة الدينية

والسياسية.

وقال إن الالفت يف هذه املوجة أهنا تأيت بعد النكسة التي منيت هبا إرسائيل عىل

يد املقاومة اإلسالمية يف حرب متوز والتي رضبت صميم املرشوع الصهيوين وزلزلت

أركان الكيان باعرتاف العدو نفسه.

وكشف بأن اهلدف الرئيس ألعداء األمة اليوم هو يف أن يقنعوا الشيعة بأن عدوهم

األول هم السنة ،وأن يقنعوا السنة بأن عدوهم األول هم الشيعة.

إال أن املؤسف هو وجود األرضية النفسية املهيأة واملستعدة لتقبل هذه اإلثارات

يف خمتلف أوساطنا ،كام أضاف الصفار.

�صراع �سيا�سي بعناوين مذهبية

وقطع الشيخ الصفار بأن الرصاع القائم يف العراق هو سيايس بالدرجة األوىل عىل

األدوار واحلصص واملواقع السياسية ،وإنام تستعمل الطائفة واملذهب كعناوين لذلك

الرصاع يف وقت يتم تغذية الرصاعات يف أماكن أخرى بعناوين خمتلفة.

مضيفًا بأن «املشكلة الرئيسية تكمن يف وجود اخللل يف العالقات وانعدام القدرة

عىل التوافق ».ورضب الصفار عدة أمثلة لرصاعات أبيدت فيها قرى وراح ضحيتها
مئات اآلالف من القتىل واملرشدين وهتك األعراض لدوا ٍع سياسية حمضة يف دارفور

والصومال وأفغانستان ..وفلسطني مؤخر ًا «عل ًام بأن الفئات املتصارعة يف هذه الشعوب
تنتمي لذات القومية واللغة والدين واملذهب».

أيضا إىل التبشري
وتساءل
مستغربا« :هل يعود سبب الرصاع يف أي من هذه األماكن ً
ً

املذهبي الشيعي أو وجود نفوذ لـ «دولة جماورة»؟»
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�إدانة

أي طرف صدرت من
وأضاف الصفار بأن التعبئة الطائفية والتطرف مدانان من ّ

بعضا من اختاذ املواقف
بأي حال جتريد بعضنا ً
السنة أو الشيعة .موضح ًا بأن ذلك ال يعني ِّ
التي يراها مناسبة جتاه خمتلف القضايا ،فذلك ما يدخل يف باب التعددية يف الرأي.

معتربا
واستهجن حاالت التعبئة املذهبية التي تستهدف مذاهب وطوائف بأكملها
ً

خطرا هيدد أمن واستقرار جمتمعاتنا اإلسالمية.
ذلك ً

وطالب الشيخ الصفار «بالعودة للرشد والعقل والصواب» .حاض ًا القيادات

السياسية والدينية يف األمة عىل املبادرة إىل «إنقاذ املوقف ..فإن التعبئة ليست يف مصلحة

أحد».

�شيعة الخليج يحيون عا�شوراء وقادتهم يحذرون من الفتنة

الشيخ الصفار :إذا مل تبادر األنظمة للمساواة بني
املواطنني ستحدث مشاكل

(((

احتفاالت حا�شدة في القطيف
أحيا الشيعة يف بلدان اخلليج أمس ذكرى عاشوراء يف مدن املنطقة الرشقية

بالسعودية ويف البحرين والكويت ،فيام اهتم رجل دين شيعي سعودي الواليات املتحدة
وإرسائيل بالسعي إلثارة فتنة طائفية بني السنة والشيعة يف املنطقة .وطافت مواكب العزاء

يف أحياء بلدة سيهات ومدينة القطيف يف املنطقة الرشقية من السعودية ،حيث ازدمحت
الطرقات يف األحياء ذات الغالبية الشيعية باملعزين الذين ارتدوا السواد ودقوا صدورهم

أمام حسينيات رفعت عليها األعالم السوداء عىل وقع أصوات اخلطباء عرب مكربات

الصوت.

ويف كلمة أمام مئات املعزين ففي بلدة سيهات ،اهتم رجل الدين الشيعي السعودي

((( صحيفة الراية القطرية :السبت  31يناير 2007م،الموافق  12محرم 1428هـ.
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الشيخ الصفار :إذا لم تبادر األنظمة للمساواة بين المواطنين...

الشيخ حسن الصفار الواليات املتحدة وإرسائيل بالعمل «عىل إثارة فتنة طائفية بني السنة

حد كبري».
والشيعة يف املنطقة» مضيفًا« :لألسف الشديد نجحوا يف خطتهم إىل ٍّ

وقال الصفار «حينام نصغي إىل اخلطاب اإلعالمي العريب نرى غياب ًا للقضية

املركزية (فلسطني) وكأن القضية اآلن ليست إن أمريكا وإرسائيل ختططان إلثارة احلرب
املذهبية  ..وأصبحت املعركة اآلن مذهبية بني السنة والشيعة».

وأضاف الصفار« :ليست هناك مشكلة مذهبية بل هناك خلل يف العالقة بني

أطراف األمة  ..إذا مل تبادر األنظمة العاقلة إلصالح األمر ومساواة املواطنني ستحدث

مشاكل».

إرسائيليا إلشعال الفتنة الطائفية ،إىل
أمريكيا
وعزا الصفار ما اعتربه خمطط ًا
ًّ
ًّ
حيثيات حرب الصيف املايض بني إرسائيل وحزب اهلل يف لبنان حيث «إن تصدي املقاومة

نفسيا واحد ًا أمام العدو الصهيوين».
إلرسائيل جعل مجيع ساحات املسلمني تعيش جو ًا ًّ

وتابع« :هذا ما أثار األعداء وأثار قلق األمريكيني والصهاينة  ..دفعهم هذا

للتساؤل :كيف يتحد املسلمون يف رشق العامل وغربه يف تأييد املقاومة؟  ..إذا ال بد من

خمطط يشغل املسلمني بأنفسهم وينشغلون عن إرسائيل».

وأشار الصفار إىل «أن ما حيدث يف العراق ليس مشكلة طائفية بل مظهر من مظاهر

شيعيا ال يقبل ما جيري
سنيا كان أم
ًّ
اخللل الذي تعيشه األمة» ،مضيفًا« :أن كل عاقل ًّ

يف العراق» متسائ ً
ال« :هل احلل يكمن يف استعادة اخلالفات الطائفية وإصدار الفتاوى

الطائفية؟».

وتابع« :هذا ليس اًّ
حل ،بل يدمر البلدان ،واملطلوب وضع حد هلذا اخلطاب

ووضع حد للمتطرفني الشيعة والسنة» .وتعيش يف السعودية أقلية شيعية متثل  %10عىل

األقل من إمجايل املواطنني البالغ عددهم حوايل  17مليون ًا ،ويرتكز وجودها يف املنطقة

الرشقية.

دعاة �سعوديون :نرف�ض «الرواف�ض» وننبذ «النوا�صب»

الشيخ الصفار :ال تستجيبوا للمتطرفني

(((

رغم اختالف أطيافهم الفكرية ،وانتماءاتهم المذهبية ،إال أن رموز العلم والدعوة

بالمملكة العربية السعودية أجمعوا على أهمية نبذ التأجيج الطائفي والصراع المذهبي

بين المسلمين ،والعمل على أال يكون االختالف المذهبي تكئة إلشعال الحروب بين

ومبررا لسعي كل منهم الستئصال اآلخر وكسر شوكته ،مؤكدين
أبناء األمة الواحدة،
ً
على أن أعداء األمة هم وحدهم المستفيدون من هذا الصراع.

وشدد العلامء السعوديون ـ سنة وشيعة ـ عىل وجوب عدم االنسياق وراء دعاوى

املتطرفني من اجلهات املختلفة ،ومواجهة ممارساهتم بحزم ،والوقوف ضد إطالق
أحكام التكفري من هنا أو من هناك .كام دعوا إىل جتنب استخدام األلقاب واملصطلحات
املثرية للشحناء والبغضاء ،مثل «الروافض» ،و«النواصب» ،مؤكدين عىل عدم استمرار

((( شبكة إسالم أون الين .نت 2007/2/11.www.islamonline.netم ،إعداد :وائل كردي ـ
السعودية.
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الدالالت التارخيية هلذه األلفاظ.

ال ت�ستجيبوا للمتطرفين

كان ال بد من االطالع عىل وجهة النظر الشيعية جتاه هذه القضية ،لذا توجهنا إىل

الشيخ حسن الصفار ،الذي بدأ حديثه قائ ً
ال« :أدعو نفيس ومجيع العقالء الواعني إىل عدم

االستجابة لضغوط املتطرفني يف ساحتنا ،الذين هيمهم إسقاط وإضعاف هنج الدعوة
إىل الوحدة والتقارب ،واستدراجنا إىل خنادق االصطفاف واملواجهة الطائفية التي ال

يستفيد منها إال أعداء األمة».

وأكد الصفَّار عىل أن وحدة األمة واحلوار والتقارب بني فئاهتا عىل اختالف

مقد ًسا ،وليس جمرد وسيلة لتحقيق
مذاهبهم وتوجهاهتم ،جيب أن يكون غاية نبيلة وهدفًا َّ
مصالح حمدودة ،وجيب أن يصبح إسرتاتيجية دائمة ال جمرد تكتيك مرحيل.

وتعليقًا عىل ما حيدث بالعراق ،قال الشيخ الصفار« :ما جيري يف العراق هو ثمرة

مرة حلقبة سيئة عاشها الشعب العراقي ،يف ظل نظام استبدادي أذاق شعبه الويالت،
ومزق أوصاله بسياسته اجلائرة ،ثم جاء االحتالل األمريكي ليستثمر النتائج ويقطف

الثامر».

داخليا وباستهدافات طائفية ،الذي
واعترب الشيخ الصفَّار أن استخدام العنف
ًّ

عاشته الساحة العراقية ،يشكل أكرب خدمة ألطامع االحتالل األمريكي ،وإخضاع املنطقة
مؤكدا عىل أمهية إعالن الرفض واإلدانة للعنف واإلرهاب الطائفي
للهيمنة األجنبية،
ً

من أي جهة صدر.

وأشار الصفار إىل أنه من اخلطورة بمكان مواجهة اخلطأ بخطأ أكرب ،يقصد بذلك

التعبئة املذهبية الطائفية ،وقال« :النقد والرفض واالعرتاض جيب أن يتوجه إىل املامرسة

مربرا حلملة شعواء عىل املذهب ،تنال أصوله
وإىل اجلهة السياسية فيها ،ال أن يصبح ً
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ومعتقداته وتارخيه ورموزه ،وأن يكون هناك طعن وجتريح ينال كل املنتمني إىل املذهب

يف خمتلف أنحاء العامل».

وأعلن الشيخ الصفار رفضه ملظاهر التعبئة الطائفية ،التي تتمثل يف بعض فتاوى

التكفري ،وبيانات التشكيك والتجريح ،وخطب التحريض وإثارة الضغائن ،التي تساعد

ـ عىل حسب قوله ـ عىل حتقيق أهداف األعداء بتمزيق األمة ،وإشغاهلا بخالفاهتا ،وتعيد

املنطقة إىل أجواء الرصاعات املذهبية التي عاشتها أيام احلرب العراقية اإليرانية ،وهتدد

بضياع اجلهود املخلصة التي بذهلا خادم احلرمني الرشيفني يف قمة مكة االستثنائية،
ويف احلوار الوطني ،وكذلك جهود كل املصلحني واملخلصني من علامء األمة ودعاهتا

ومفكرهيا ،كام تفتح الثغرات يف جدار الوحدة الوطنية.

ويف اخلتام أكد الشيخ حسن الصفار عىل أنه ال يصح لنا أن ننهزم أو نرتاجع عام

رشعيا ،ومصلحة عقلية واضحة ،ورضورة حياتية ،حلصول عقبة هنا أو
نعتقده مبدأ
ًّ
نكسة هناك ،وقال« :ال جيوز لنا أن نخضع لضغوط املتطرفني يف خمتلف الساحات الذين
هم يف األصل ضد فكرة احلوار والتقارب ،ويسعون إلفشاهلا ،ويستغلون األحداث

السيئة لذلك».

هل ميكن إضعاف مفهوم الوالء والرباء ..

(((

يرى الكثير من علماء المسلمين أن إضعاف مفهوم الوالء والبراء غير وارد

اذا نظرنا بعقالنية وتطبيق شرعي للنصوص لتعاملنا مع الغرب على أنه جزء من أمة
الدعوة ،وأن ما يحدث من شطط وخروج عن المنهج إنما هو اجتهادات خاطئة بعيدة

كل البعد عن المنهج الشرعي..

وهلذا شاع يف املصطلحات اإلسالمية تعابري :أمة الدعوة وأمة اإلجابة ،أمة الدعوة

هي العامل بأرسه ،وأمة اإلجابة هم من آمن به ،Aواتبع النور الذي أنزل معه ،وللغرب
يف هذه املنظومة من اخلصوصية ما ليس لغريهم من بقية هذه األمة ،فجذورهم ترجع يف

اجلملة إىل أهل الكتاب ،وألهل الكتاب من اخلصوصية ما ليس لغريهم ،فقد أباحت

الرشيعة طعامهم ،وأحلت نكاح نسائهم ،بام مل جتزه مع فئة أخرى من غري املسلمني،
وعقدت ألهل الكتاب األمان يف جمتمعاهتا ،وأعطتهم عىل ذلك ذمة اهلل ورسوله.

((( عكاظ :جريدة يومية سعودية  ،العدد  ،2089األربعاء 1428/2/17هـ 7 ،مارس 2007م ،إعداد:
بدر الغانمي.
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وللنصارى منهم اعتبار أخص ورد ذكره يف كتاب اهلل عز وجل عندما قال تعاىلَ ﴿َ :ل َت ِج َد َّن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ني َو ُر ْه َبان ًا َو َأنهَّ ُ ْم ال
ارى َذل َك بِ َأ َّن م ْن ُه ْم ق ِّسيس َ
ين َآم ُنوا ا َّلذ َ
َأق َْربهَ ُ ْم َم َو َّد ًة ل َّلذ َ
ين َقا ُلوا إ َّنا ن ََص َ
َي ْس َت ْكبرِ ُ ونَ ﴾[سورة املائدة :اآلية.]82

ما دامت هذه القاعدة الرشعية هي أساس التعامل الغائب يف ترسيم العالقة بني

املسلمني واآلخر ،فلامذا تتعقد الصورة كلام حانت حلظة االقرتاب ..ويظل التساؤل
األكرب ..هل هناك أمل يف االلتقاء يف ظل اإلطار العقدي القائم عىل الوالء والرباء؟

معلومات خاطئة

سألت القس عام نويل غريب ،راعي الكنيسة اإلنجيلية الوطنية بالكويت كأحد

وجود التمثيل من الطرف اآلخر عن رؤيته لشكل العالقة بني املسلمني واملسيحيني من
حتديدا
خالل جتربته بالكويت فقال :من أبرز ما الحظته خالل السنوات العرش األخرية
ً

أن بعض املفاهيم اخلاطئة التي تسللت إىل أفكار بعض إخواننا املسلمني عن فكر الذين
خيتلفون عنهم يف العقيدة قد بنيت عىل املعلومات املتواترة وأفكار وفتاوى أناس غري

متخصصني وغري متعمقني يف الدراسة والفهم الصحيح لنظرة دينهم إىل اآلخر ،أو من

خالل مظاهر التحرر واإلباحية التي تظهر عىل السطح يف املجتمعات الغربية يف ظل
غياب القيم الروحية واملبادئ السامية التي بنيت عليها حضارهتم التي تظهر يف الصورة،

لذلك فأنا أهيب بدور إخواننا املسلمني املتخصصني األمناء يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة

التي توارثتها املجتمعات اإلسالمية يف نظرهتا لآلخرين ممن خيتلفون عنهم يف العقيدة.

قلت له :ولكنك ترى ما حيدث للمسلمني يف بالدهم وبالد الغرب من انتهاك

للكرامة اإلنسانية وحقوقهم املرشوعة ..فكيف يكون التعامل باملثل؟ فقال :عىل اجلميع
أن يعرتفوا بحق اآلخرين يف احلياة الكريمة ،فنحن نشرتك مجيع ًا يف أننا آدم وحواء.
فالبرش من هذه الناحية إخوة ،واالعرتاف املتبادل يف حق احلياة احلرة الكريمة دون هتديد
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أو اضطهاد بسبب لون أو جنس أو دين من املبادئ األساسية التي يريدها اآلخر من

املسلمني ..وأضاف :إن العامل يتكون من شعوب وقبائل وأمم خمتلفة يف اللون واللغة
والدين والعادات والتقاليد والقيم واألفكار وكل الكتب الساموية تعلن هذه احلقيقة

بوضوح بل إن احلقيقة األكرب هي أن البرش متساوون ،وال فضل لواحد عىل اآلخر إال
بالتقوى كام هو معروف لديكم ..وكلام اقرتبنا إىل اهلل عز وجل ،اقرتبنا من بعضنا البعض
فاالحرتام املتبادل وإعطاء كل ذي حقه حقه دون النظر ألي اعتبار آخر هي من ضمن ما
أيضا.
يطلبه اآلخر من املسلمني والعكس ً

جو من األلفة
وأكد القس عام نويل يف ختام حديثه عىل رضورة احلوار والتواصل يف ٍّ

واملودة بني املسلمني واملسيحيني لكرس احلواجز وإسقاط األسوار وتصحيح املفاهيم
وإعطاء الفرصة لكل طرف ِّ
لالطالع عىل تفاصيل الصورة عن قرب ،فال تطمس املالمح
بسبب البعد والنظرة العابرة قائلاً  :إننا نحتاج أن نجلس مع ًا ونتحاور لكي نجد أهداف ًا

مشرتكة نتفق عليها ونسعى مع ًا لتحقيقها يف جمتمعنا الذي نعيش فيه ،وليتنا نتواصل
ونضع أيدينا مع ًا ونتعاون عىل أعامل الرب واخلري والتقوى بدلاً من االختالف والتقاتل

ونبذ اآلخر.

احترام الحريات

بعيدا عن
الشيخ حسن الصفار تساءل يف ر ِّده عن كيفية الوصول إىل لغة تفاهم ً

حالة العداء الدائم قائ ً
شخصا ألنه أساء له أو اعتدى عىل
ال :أعتقد إن اإلنسان قد يعادي
ً

حق من حقوقه وهذا موقف مفهوم مرشوع ،وقد تعادي شخص ًا ألنه ينافسك أو يزامحك

عىل مصلحة من املصالح أو مكسب من املكاسب ،وهو أمر وارد وقابل للنقاش ،أما أن

تعادي شخص ًا ألن له رأي ًا خيالف رأيك يف قضية علمية أو دينية أو سياسية ،فذلك موقف

ال يسوغه لك الرشع وال العقل ،وكام تعرف أن الرأي من شؤون قلب اإلنسان ،وهو
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من أخص خواصه الذاتية الشخصية ،فال حيق ألي أحد أن يتدخل يف هذا الشأن بالقرس

والقوة ،كام أن التدخل يف هذه املنطقة املحرمة ال جيدي وال يؤثر ،فإذا ما حاولت أي قوة

أن تفرض عىل إنسان رأي ًا أو متنعه من رأي ،فإهنا لن تستطيع إال إخضاعه ظاهر ًا ،أما قراره
الداخيل ،وإيامنه القلبي ،فيستعيص عىل الفرض واإلكراه ،لذلك فإن اهلل سبحانه وتعاىل
الد ِ
ين﴾[سورة البقرة:
ينفي إمكانية اإلكراه عىل الدين وينهى عنه ،يقول تعاىل﴿ :ال إِكْ َر َاه فيِ ِّ
اآلية ،]256فالرأي واالعتقاد ال يغريه الضغط والقهر ،والتظاهر بالتخيل عن ذلك الرأي ال
يزيله من قرارة نفس اإلنسان ،بل قد يزداد ثبوت ًا ورسوخ ًا ،بدافع التحدي ور ِّد الفعل.

حر�ص مندفع

واستغرب الشيخ الصفار محاس البعض ملبادئهم وآرائهم بحيث يضغطون عىل

نفسيا ويتجاوزون احلدود يف التعامل مع الناس ،وكأن هلم الوصاية
أعصاهبم ويتأزمون ًّ
مشريا إىل أن رسول اهللA
والسيطرة عىل أفكار اآلخرين وتوجهاهتم ،وهذا خطأ فظيع،
ً

حد أنه كان جيهد نفسه أكثر من الالزم ،فجاءة التوجيه
كان
حريصا عىل هداية قومه ،إىل ِّ
ً
ِِ
ِ
ني﴾ [سورة الشعراء :اآلية ،]3ومرة
من اهلل سبحانهَ ﴿ :ل َع َّل َك َباخ ٌع َنف َْس َك َألاَّ َي ُكو ُنوا ُم ْؤمن َ
أخرى خياطبه الباري جلّ وعال﴿ :طه * َما َأ ْن َز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْلقُ ْرآنَ لِ َت ْشقَى* إِلاَّ َت ْذ ِك َر ًة لمِ َ ْن
يخَ ْشَ ى﴾ [سورة طـه :اآليات ]3-1ويف القرآن آيات كثرية تؤكد عىل أن مهمة النبي والداعية
تنتهي عند حدود التبليغ واإلرشاد ،وال يصح جتاوز هذه املهمة إىل حد ممارسة الوصاية
والضغط عىل اآلخرين.

ِ
اع ال َّل َه َو َم ْن َت َولىَّ َفماَ َأ ْر َس ْل َن َ
الر ُس َ
اك َع َل ْي ِه ْم
ول َفق َْد َأ َط َ
يقول تعاىلَ :
﴿م ْن ُيط ِع َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ني َأ َأ ْس َل ْم ُت ْم فَإِ ْن
اب َوالأْ ُ ِّم ِّي َ
﴿وقُلْ ل َّلذ َ
ين ُأو ُتوا ا ْلك َت َ
َحفيظ ًا﴾[سورة النساء :اآلية .]80ويقول تعاىلَ :
ِ
الغ وال َّله ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
ِ
ِ
َ
اد﴾[سورة آل عمران :اآلية.]20
أ ْس َل ُموا َفقَد ْاه َت َد ْوا َوإ ْن َت َو َّل ْوا فَإ َّنماَ َع َل ْي َك ا ْل َب ُ َ ُ َ ٌ َ
وأوضح الصفار إن هذه التوجيهات الربانية واملفاهيم القرآنية التي سبق ذكر
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متشنجا
حادا
البعض منها إضافة لسرية األنبياء واألئمة Bتردع اإلنسان عن أن يكون ًّ
ً

ومربرا للعداء واخلصومة،
سببا
ً
مع من خيالفه يف الدين والرأي ،أو أن جيعل اختالف الرأي ً

ومتحمسا لنرشها ،واستقطاب اآلخرين
خملصا ألفكاره،
مشريا إىل أن اإلنسان إذا كان ً
ً
ً
باجتاهها ،فإن الطريق لذلك هو االنفتاح عىل اآلخرين ،وخلق جو من االحرتام والود
معهم ،فالعاقل الواعي الذي يريد خدمة أفكاره ،وأن تشق طريقها إىل قلوب الناس،

هو الذي يمتلك سعة الصدر ورحابة األفق ،وال ينفعل جتاه الرأي املخالف ،حتى ولو

تعامل معه اآلخرون بشكل سيئ ،فإنه يامرس أعىل درجات ضبط النفس ،والتحكم

يف األعصاب ،بحيث يقابلهم باللطف واإلحسان ،فيمتص التشنجات ،ويستوعب

االستفزازات ويدفعهم إلعادة النظر يف موقفهم جتاهه ،ويشجعهم عىل االنفتاح عىل
أفكاره ،مما قد يغري قناعاهتم ،ويستقطبهم إىل جانبه وإىل ِّ
صف رأيه.

�أر�ضية م�شتركة

الدكتور حممد عبدالغفار الرشيف األمني العام لألوقاف بدولة الكويت والعميد

السابق لكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت أكد عىل وجود أرضية

مشرتكة دائماً لدى املسلمني يف احلوار مع اآلخر ،بل إن اإلسالم له املبادرة يف ذلك يف
ظل وجود ضوابط عقدية ،مثل مسألة الوالء والرباء يف قوله تعاىل ﴿ :قُلْ َيا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب
َت َعا َل ْوا إِلىَ كَ ِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم َألاَّ ن َْع ُب َد إِلاَّ ال َّل َه َوال ُنشرْ ِ َك بِ ِه َش ْيئ ًا َوال َي َّت ِخ َذ َب ْع ُض َنا َب ْعض ًا
َأرباب ًا ِمن د ِ
اش َه ُدوا بِ َأ َّنا ُم ْس ِل ُمونَ ﴾[سورة آل عمران :اآلية .]64
ون ال َّل ِه فَإِ ْن َت َو َّل ْوا َفقُ و ُلوا ْ
ْ ُ
َْ

ال�شيخ ال�صفار لـ«الوطن»:

نحتاج لنشر ثقافة التسامح فليس كل خمالف جاحدًا

(((

قال الشيخ حسن الصفار :إن االختالف في الرأي بين السنة والشيعة في األمور

العقدية والفقهية موجود وال يمكن إنكاره.

وهو اختالف قديم ليس جديد ًا وال طارئ ًا ،وهناك مشرتكات كبرية بني الطرفني

يف اإليامن بأصول العقيدة وأركان اإلسالم ومرجعية الكتاب والسنة ..لكن حتويل هذا
االختالف إىل رصاع ونزاع إنام يتم غالب ًا بسبب العوامل السياسية الداخلية واخلارجية.

وأضاف الشيخ الصفار يف حديث لـ«الوطن» حول اآللية التي يمكن هبا حتقيق

التواصل بالنسبة للقلة الشيعية املتواصلة مع اآلخر ،وحول إمكانية قيام احلوزة بدور يف
هذا الصدد« :لكي تتسع رقعة التواصل بني علامء السنة والشيعة ،ال بد من مبادرات من

املرجعيات الدينية العليا من الطرفني ،أما إذا كان سقف املبادرات من العلامء يف الصف
((( الوطن :صحيفة يومية السعودية ،العدد  ،2352الجمعة  19صفر 1428هـ ،الموافق  9مارس 2007م،
إعداد :هاني حجي.
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الثاين ،فإهنم سيواجهون ضغوط ًا من املتطرفني املتعصبني من اجلانبني ،كام نحتاج إىل
وجود أطر ومؤسسات تنمي حالة التواصل وترعاها بني علامء السنة والشيعة ،ونأمل

أن خيصص مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني جزء ًا من جهوده لذلك عىل الصعيد

الداخيل.

واحلوزات العلمية تستطيع أن تقوم بدور فاعل أيض ًا بدعم ثقافة التقريب

والوحدة» .وعن إمكانية احتواء تيار شيعي سلفي ـ حتدث عن وجوده ـ ملنعه من التغلغل

إىل ذهنيات الشباب ،وإن تسبب اإلشارة إليه ردة فعل بسبب اجلرأة يف الطرح.

قال« :هذا التيار السلفي الشيعي يأيت كرد فعل للتيار السلفي السني املتطرف

وحيرض عىل عداوهتم ،ويمكن احتواؤه
مذهبي ًا الذي يصدر فتاوى التكفري ضد الشيعة ّ
بمواقف املرجعية الدينية الواضحة جتاه الوحدة ،ويف هذا السياق ال بد من اإلشادة بفتوى
اإلمام اخلميني للشيعة بالصالة مع السنة يف احلرمني الرشيفني ،وبالبيانات والفتاوى التي

صدرت عن اإلمام السيستاين.

أما خشيتي من رد الفعل بسبب طرحي هلذه اآلراء فهي موجودة لكني أرى

رضورة حتمل املسؤولية الرشعية وخاصة مع الظروف اخلطرية احلساسة التي متر هبا

املنطقة ،كام أراهن عىل ارتفاع مستوى الوعي يف املجتمع الشيعي».

وكانت رابطة احلوار الديني يف احلوزة العلمية بقم يف إيران قد َو ّجهت دعوة

للشيخ حسن الصفار للمشاركة يف الندوة التي عقدهتا يف مركز بحوث العلوم والثقافة
اإلسالمية يف مدينة قم بعنوان مواجهة الفتنة املذهبية يوم اخلميس  11صفر 1428هـ

املوافق 2007/3/1م.

وحرض الندوة مجع من العلامء ،منهم األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني

املذاهب اإلسالمية الشيخ حممد عيل التسخريي ،ورئيس مكتب اإلعالم اإلسالمي
للحوزة العلمية الشيخ حسن رباين ،ورئيس قسم بحوث الفقه واحلقوق يف املركز الشيخ

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9
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أمحد مبلغي.

وقال الشيخ حسن الصفار يف كلمته التي وجهها للندوة عرب اهلاتف« :من الطبيعي

أن تتوجه األنظار والقلوب عند النوازل واملشاكل إىل األوساط العلمية الدينية ،فهي

التي جيب أن تتصدى لبحثها ،وأن توجه ساحة األمة إىل املواقف الصحيحة منها ،وأن
تقدم الوعي واإلرشاد املطلوب حوهلا».

وتابع الشيخ الصفار« :أعتقد أن القضية هي أعمق من اخلالفات الطائفية

املذهبية ،وأن هذه الفتنة ما هي إال عرض ملرض خطري ومظهر خللل عميق ،يتمثل يف

عجز جمتمعات األمة عن إقامة عالقات سليمة بني أطرافها.

ففي غالب بالد املسلمني هناك خالفات ونزاعات عنيفة ،بمختلف العناوين

واملربرات ،تارة بعنوان اختالف العرق والقومية ،وأخرى بعنوان اختالف الدين
واملذهب ،وثالثة بعنوان اختالف التوجه الفكري والسيايس ،وهناك حروب بعنوان

اختالف اجلذور القبلية».

وأضاف« :كمثال عىل ذلك أذكّ ركم بام يدور اآلن يف دارفور غرب السودان،

وحيث تريد أمريكا والقوى الغربية استغالل ما جيري فيها للتدخل حتت مسمى وجود

قوات دولية تابعة ملجلس األمن ،وترفض احلكومة السودانية ذلك معتربة إياه تدخ ً
ال

يف شؤوهنا وانتقاص ًا من سيادهتا .دارفور ـ غرب السودان مساحتها  500ألف كيلو
مرت مربع ،وسكاهنا ستة ماليني نسمة ،كلهم مسلمون ،وكلهم يتبعون املذهب املالكي،

وفيهم آالف من حفظة القرآن ،وكلهم عرب ،لكن بعضهم ينتمي لقبائل جذورها عربية
وبعضهم ينتمي لقبائل جذورها إفريقية ،وهناك حرب اآلن بني هذين الطرفني تدور
رحاها منذ سنوات وقد بلغت حصيلتها كام تقول املصادر الدولية 200 :ألف قتيل،

ومليوين مرشد ،وأحرقت  20ألف قرية ،وحصلت حاالت فظيعة من االغتصاب ..قد

تكون هذه األرقام مبالغ ًا فيها ،كام تقول حكومة السودان ،لكنها ال تنكر أن هناك نزاع ًا
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وأن هناك انتهاكات وفظائع.

ملاذا تدور هذه احلرب يف دارفور؟ هل هناك رصاع طائفي بني السنة والشيعة؟».

وتابع« :ملاذا يتعايش الناس يف العامل املتقدم كأوروبا مع تنوعهم القومي والعرقي

والديني واملذهبي ،ويصنعون احتاد ًا أوروبي ًا ،يضم جمتمعات ختتلف يف ثقافتها وتارخيها،

وحيتدم فيها التنافس املادي املصلحي ،بينام تعجز عندنا جمتمعات جيمعها دين واحد عن
االحتاد واالتفاق؟» وحتدث الشيخ الصفار عن وجود خلل عميق تسببه ثقافة التحريض

عىل الكراهية «فعىل الصعيد املذهبي مث ً
ال نحن نجد أن هناك تعبئة متبادلة بني السنة
والشيعة ،حيث تقوم بعض اجلهات الدينية املتشددة من الطرفني بذلك ،حتى تثبت

أفضلية مذهبها ،فإهنا تتوسع يف ذكر مثالب الطرف اآلخر ،وتصفه بالكفر أو الرشك

أو االبتداع ،وأهنم ال يستحقون اجلنة وأن مصريهم إىل النار ..إننا بحاجة ماسة إىل نرش
ثقافة التسامح يف مجهورنا الشيعي والسني ..فليس كل خمالف جاحد ًا .فقد يكون خملص ًا

صادق ًا لكنه مل تتضح له احلقيقة بسبب القصور أو التقصري.

وليس كل خمالف يف النار ،حيث وردت أحاديث عن طريق السنة والشيعة عن

سعة رمحة اهلل تعاىل ،وأن املسلم حتى املخالف إن مل يكن جاحد ًا يدخل اجلنة».

وأكمل« :ال شك أن مسرية التقريب بني املذاهب اإلسالمية ووحدة األمة متر هذه

األيام بانتكاسة مؤملة ،يعرف كل الواعني أسباهبا ،والقوى املعادية التي تقف خلفها من
خارج األمة وداخلها .لكن املهم أال نسمح هلذه االنتكاسة بأن تتحول إىل حالة إحباط
ويأس يف نفوس الوحدويني ،وأن تؤدي إىل تراجع يف عزيمة اإلصالحيني وتطلعاهتم

نحو الوحدة والتقريب .فذلك هو ما تسعى إليه قوى االستكبار اخلارجي والتطرف

والتعصب الداخيل.

بل جيب أن تدفعنا هذه االنتكاسة إىل وقفة تأمل ومراجعة ،لتاليف الثغرات

ونقاط الضعف التي استفاد منها العدو ،ولوضع اخلطط والربامج لتجاوز هذه املحنة،
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واالنطالق هبمة أعىل وأقوى ،وللتقويم املوضوعي لإلنجازات الكبرية هلذه املسرية

املباركة ،التي دفعت األعداء لتوجيه رضباهتم هلا ،فلو مل تكن ملسرية التقريب آثار ونتائج
عظيمة يف واقع األمة ملا اهتم احلاقدون بالتصدي ملواجهتها».

وأضاف« :ال تزال دائرة االنفتاح والتواصل بني علامء ومثقفي املذاهب اإلسالمية

ضيقة حمدودة ،ولو أردنا تقدير عدد املهتمني بقضية التقريب والوحدة عملي ًا يف الوسط

الشيعي مث ً
ال ،من الذين حيرضون املؤمترات ويقومون بالزيارات ،وينشئون العالقات
والصداقات مع أمثاهلم ونظرائهم يف الضفة األخرى لوجدناه عدد ًا قلي ً
ال جد ًا ،ال

يتناسب مع أمهية القضية وخطورة التحدي ،وال مع العدد الضخم من العلامء والطلبة

الذين تعج هبم حوزاتنا العلمية وساحاتنا الدينية .إن علامء الشيعة يف خمتلف املناطق عادة

ما ُتستهلك جهودهم ويستغرقون يف القضايا والشؤون الداخلية ملجتمعاهتم ،أما االهتامم
بالعالقة مع اآلخر املذهبي ،والسعي للتواصل معه فال يتجه له أحد منهم إال نادر ًا.

وهذه مشكلة نواجهها يف جمتمعنا الشيعي ،حيث نجد صعوبة بالغة يف التجاوب

مع هذا التوجه من قبل غالبية العلامء والطلبة ،الذين يتذرعون بمختلف األسباب
واملربرات الفكرية والنفسية واالجتامعية للعزوف عن هذا االهتامم .لذا ينبغي التفكري

يف معاجلة هذه احلالة من خالل برامج احلوزة العلمية وتوجيه املرجعية الدينية ،ورعاية

اجلهات املتصدية إلدارة شؤون املجتمعات الشيعية».

وواصل الشيخ الصفار حديثه« :لقد وجدت من خالل جتربتي املحدودة أن

لالنفتاح والتواصل مع اآلخرين عظيم األثر يف جتاوز احلواجز النفسية ،وتصحيح
االنطباعات والتصورات الفكرية ،والتجاوب مع دعوة احلوار والتقريب.

وأشيد هنا بالدور الكبري الذي يقوم به سامحة آية اهلل التسخريي حلرصه عىل

املشاركة يف خمتلف اللقاءات واملؤمترات ،وحلضوره الثقايف واإلعالمي يف خمتلف

الساحات ،إننا بحاجة إىل أن يقوم عدد من علامئنا وشخصياتنا من خمتلف جمتمعاتنا
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الشيعية بمثل هذا الدور» .وتابع الشيخ الصفار متحد ًثا عن انبعاث لتيار سلفي شيعي،

يركز عىل قضايا اخلالف ويضخمها ،وجيدد طروحات الغلو واملبالغة يف بعض القضايا
الوالئية الشعائرية ،مما يربك الساحة الشيعية الداخلية ،ويقدم صورة منفّرة عن املذهب

لآلخرين ،ويعطي الذرائع للمتطرفني من اجلهة األخرى.

وقال« :ال بد من تسليط األضواء عىل بواعث هذا التيار ودوافعه ،واحلذر

من تغلغله يف احلوزات واملؤسسات الدينية ،ودعم توجهات العقالنية واالعتدال

واالنفتاح.

وبسبب هذا التيار املتشدد نواجه بعض العقد الصعبة يف عالقتنا مع إخواننا أهل

السنة ،ولعل من أبرزها مسألة التعرض لبعض الرموز املقدسة عندهم باللعن والسب.

حيث ال يمكن أن يقبل الطرف اآلخر بسب ولعن رموزه املقدسة بل سيدفعه ذلك إىل رد

فعل عدائي ،لذلك هنى القرآن الكريم املسلمني عن سب أصنام قريش جتنب ًا لرد فعلهم
جتاه الذات اإلهلية يقول تعاىل ﴿وال َتسبوا ا َّل ِذين يدعونَ ِمن د ِ
ون اللهَّ ِ ف ََي ُس ُّبوا اللهَّ َ َع ْدو ًا
ْ ُ
َ َْ ُ
َ
ُ ُّ
بِغَ يرْ ِ ِع ْل ٍم كَ َذلِ َك َز َّي َّنا لِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة َع َم َل ُه ْم﴾ [سورة األنعام :اآلية.]108
وكذلك هنى اإلمام عيل عن سب أهل الشام قائ ً
ال ألصحابه« :إين أكره لكم أن
تكونوا سبابني .»...ويصعب أن يقبل اآلخرون إنكار اللعن والسب ما دام موجود ًا يف
نصوص متداولة كالفقرات الواردة يف بعض صيغ زيارات عاشوراء .وكذلك وجود

مقام يف كاشان ينسب لقاتل اخلليفة الثاين».

وختم الشيخ الصفار حديثه قائ ً
ال« :إن هذه املسألة توقعنا يف حرج شديد ،وتعطي

اهلوة بني الطائفتني .فال بد من معاجلة
الفرصة للفئات املتطرفة من أهل السنة لتعميق ّ
جريئة من قبل املرجعية الدينية واجلهات القيادية يف العامل الشيعي ،وإال فإن مسرية

التقريب تبقى متع ّثرة ،وأرضية الفتنة ستبقى خصبة أمام الطامعني».

الشيخ الصفار يدعو القيادات السياسية يف مؤمتر القمة
العربية للتوجه ملعاجلة جراحات التمزق يف األمة

(((

دعا الشيخ حسن الصفار القيادات السياسية في مؤتمر القمة العربية للتوجه

لمعالجة جراحات التمزق في األمة ،مؤكد ًا أن الظرف الذي تنعقد فيه هذه القمة من
أخطر الظروف التي تواجه األمة العربية واإلسالمية ،حيث إن الجسم العربي واإلسالمي

مليء بالجراحات من مختلف األجزاء في فلسطين والعراق ولبنان والسودان

والصومال وأفغانستان ،مؤكد ًا أن الرسول األكرم قد حقق أعظم إنجاز وحدوي في

تاريخ البشرية وسط مجتمع متناحر يعيش الحروب والنزاع ألتفه األسباب .وأكد أن
القيادات السياسية والدينية في األمة تتحمل العبء األكبر من المسؤولية ،مضيف ًا أن

مشروع الوحدة ال يتحقق إال إذا تب َّنته هذه القيادات وسعت باتجاهه.

وأشار الشيخ الصفار يف خطبة اجلمعة الرابع من شهر ربيع األول 1428هـ

((( جريدة الرياض :العدد  14153بتاريخ 1428/3/6هـ الموافق 2007/3/25م ،إعداد :عرفات
الماجد.
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الشيخ الصفار يدعو القيادات السياسية في مؤتمر القمة العربية ...

(23مارس 2007م) التي أقيمت يف القطيف إىل موضوع الوحدة مبين ًا لألمة اإلسالمية
تبن حقيقي من القيادات املسؤولة ،أما إذا ارتبطت
والعربية أن حتقيق الوحدة حيتاج إىل ٍّ
مصالح بعض القيادات السياسية بالتفرقة والتمزق فإن الوحدة ال يمكن أن تتحقق.

وأشاد الشيخ الصفار باجلهود الكبرية التي بذلتها قيادة اململكة العربية السعودية يف توحيد
الصف الفلسطيني حتى متكن من حتقيق حكومة وحدة وطنية مؤكد ًا أن آمال األمة تتطلع

اىل مؤمتر القمة العربية الذي سينعقد يف الرياض عاصمة اململكة موجها رسالته للقيادات

السياسية بأن يتوجهوا ملعاجلة اجلراحات األخرى يف لبنان والعراق والصومال والسودان

وأفغانستان ،وذلك ألن أي جرح يف األمة ال يبقى يف حدوده وإنام سيطال األمة كلها إذا
مل يتم التصدي له.

وأكد أن األعداء ال يريدون لألمة خري ًا ،ال للمواطنني ،وال للقيادات ،فال سبيل

أمام جربوت األعداد إال التسلح بسالح الوحدة .ودعا الشيخ الصفار مجيع املواطنني

ألن يأخذوا دورهم يف تقديم آرائهم للمؤمتر ،وأن يضغطوا باجتاه اختاذ القرارات الصائبة

التي حتقق لألمة أمنها واستقرارها ،إن شاء اهلل.

ويف اخلطبة الثانية أوىص الشيخ الصفار مجوع املصلني بتقوى اهلل ،فهي وصية

األنبياء ،وهي طريق الفوز برضا اهلل سبحانه وتعاىل ،وأشار إىل جوانب متفرقة من أحكام

صالة اجلمعة ورشائطها باعتبارها تقام ألول مرة يف القطيف.

الشيخ الصفار :اللجوء إىل تخريب املواقع اإللكرتونية دليل
إفالس وخواء فكري

(((

استنكر رجل الدين الشيعي السعودي البارز الشيخ حسن الصفار عملية االختراق

التي تعرض لها موقعه الشخصي قبل أيام من جانب بعض «المتطرفين» السنة ،ووصفها

بأنها عديمة األخالق وتدل على اإلفالس الفكري.

وقال الصفار يف بيان حصل موقع آفاق عىل نسخة منه «إن اخرتاق موقعنا عىل

اإلنرتنت مع عرشات من املواقع األخرى ،والذي حصل بتاريخ 1428/4/23هـ ـ
2007/5/11م ،واستمر ملدة أربعة أيام ليمثل شاهد ًا واضح ًا عىل خطر االجتاهات
التعصبية الطائفية ،التي تدفع أصحاهبا للعدوان عىل ممتلكات اآلخرين والتجاوز عىل

حقوقهم ،دون رادع ديني ،أو مراعاة لألنظمة والقوانني».

وأضاف «إن اإلسالم ال جييز البغي والعدوان ،واختالف املذهب والرأي ال يربر

((( صدر البيان بتاريخ 1428/4/28هـ الموافق 2007/5/15م ،نشرته شبكة آفاق على موقعها
االلكتروني.
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الشيخ الصفار :اللجوء إلى تخريب المواقع اإللكترونية دليل إفالس...

االعتداء عىل أشياء اآلخرين وحقوقهم .إن الرأي يواجه بالرأي ،والفكر يقارع بالفكر،

عرب وسائل االستدالل واإلقناع .واللجوء إىل ختريب املواقع اإللكرتونية دليل إفالس
وخواء فكري ،وشاهد عىل انعدام األخالق وسوء التوجهات».

وتابع «والكالم القبيح الذي بثه املعتدون خالل اخرتاقهم ملوقعنا بام فيه من إساءة

لكبار الصحابة وأمهات املؤمنني يشكل الوجه اآلخر لعملة التعصب الطائفي املقيت،
ويعرف اجلميع رفضنا املبدئي الواضح لوجهي هذه العملة البائسة».

وقال الصفار «فنحن نرفض بشدة مثل هذا الكالم امليسء ملقام رسول اهلل ولعرضه

ونحمل
املقدس الرشيف ،ونربأ إىل اهلل تعاىل منه ،كام أعلنا ذلك سابق ًا مرار ًا وتكرار ًا،
ّ

أشخاص املتفوهني به أعباء إثمه ،ومضاعفات نتائجه عىل وحدة األمة يف هذا الظرف

اخلطري .ومن قاموا بالعدوان عىل موقعنا اإللكرتوين يعرفون موقفنا هذا ،لكن تطرفهم
يدفعهم إىل التعميم ،وإىل السعي إلثارة الفتنة ،فيشمتون باألمة أعداءها الذين يرسهم

بعضا ،يف ردود أفعال
بالتأكيد انشغال املسلمني ببعضهم ،وختريبهم ملواقع بعضهم ً
متبادلة ،ألن القدرة عىل ختريب املواقع اإللكرتونية ليست صعبة املنال عىل أي جهة».

يذكر أن عد ًدا من املواقع الشيعية والليربالية يف السعودية تتعرض من حني آلخر

لعمليات اخرتاق وقرصنة يقوم هبا من يطلقون عىل أنفسهم «املدافعون عن صحيح
اإلسالم وأهل السنة واجلامعة» ويبثون فيها آيات قرآنية وأناشيد تكفريية.

الشيخ الصفار  :أبو السعود كان أملًا واعدًا خلدمة الدين
واملجتمع

(((

ألقى الشيخ حسن الصفار كلمة تأبينية على جنازة الشيخ سعد أبو

السعود(((

بعد الصالة عليه في مقبرة القطيف حيث شيع الفقيد في حشد كبير من المواطنين من
مختلف أنحاء محافظة القطيف وفي مقدمتهم العلماء وطالب العلوم الدينية .وقال

الشيخ الصفار في كلمته التأبينية :

«إن هناك من إذا مات حتسرّ ت وأصيبت به عائلته فقط ،وهناك من يتحرس املجتمع
كله عىل موته ،ويشعر باملصيبة لفقده ،والفقيد الغايل الذي تشيعه القطيف اليوم يشعر

جمتمعه كله باحلزن واحلرسة لفقده .فقد كان أم ً
ال واعد ًا خلدمة الدين واملجتمع ،فقد هنل

((( جريدة اليوم العدد  12428بتاريخ 1428/6/10هـ الموافق 2007/6/25م ،إعداد :جعفر تركي
ـ القطيف.
((( ولد الشيخ سعد بن مهدي أبو السعود في القطيف بتاريخ  25ذو الحجة 1385هـ  ،توفي يوم الثالثاء
1428/6/4هـ.
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الشيخ الصفار  :أبو السعود كان أم ًال واعداً لخدمة الدين والمجتمع

بجد وذكاء وعشق املعرفة والعلم ،وتوفر عىل أخالق عالية ،حيث كان
من علوم الدين ّ

حيرتم اجلميع ،وينفتح عىل اجلميع ،وامليزة اهلامة يف شخصيته أنه كان حيمل مهوم جمتمعه،
ويتصدى لقضاء حوائج الناس وحلّ مشاكلهم».

وأضاف الشيخ الصفار « :وال غرو يف ذلك فهو ابن عائلة كريمة عريقة (عائلة أبو

السعود) التي أنجبت عدد ًا من الزعامات االجتامعية الوطنية».

ودعا يف هناية كلمته للفقيد بالرمحة واملغفرة ،مقدم ًا التعازي لولديه العزيزين

وإخوته الكرام وأرسته الكريمة وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

الشيخ الصفار :ناقشنا «ميثاق شرف» تضمن وقف اإلساءات
املتبادلة بني السنة والشيعة

(((

كشف الشيخ حسن الصفار عن ميثاق شرف تجري مناقشته بين السنة والشيعة

في السعودية ،ويقضي بتجاوز سوء الفهم القائم ووقف اإلساءات المتبادلة بين أتباع
الطائفتين.

وقال الصفار يف ندوة نقلتها قناة «اجلزيرة مبارش» مساء اجلمعة 1428/6/28هـ،

وتناولت كتابه «السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل» أنه من غري املطلوب تقديم

تنازالت عقدية بني الشيعة والسنة بل املطلوب التنازل عن اإلساءات املتبادلة.

وحول مغزى خماطبته للسلفيني حتديد ًا دون سائر أهل السنة ،قال الصفار« :إن

السلفيني هم الرشيك اآلخر واألكرب لنا يف الوطن ويمثلون الرأي السائد واملعتمد لدى

احلكومة ،واملدرسة السلفية هي األكثر تشدد ًا عند أهل السنة إزاء مسألة التقارب».
((( شبكة راصد اإلخبارية1428/7/17 .هـ.
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الشيخ الصفار :ناقشنا «ميثاق شرف» تضمن وقف اإلساءات...
وأوضح الصفار بأن هناك أصداء إجيابية لدعوته يف الوسط السلفي.

كاشف ًا عن العديد من اللقاءات اخلاصة التي جرت هبذا الصدد مع شخصيات

سنية بارزة «لكنهم يكتفون بالتجاوب عىل املستوى اخلاص واللقاءات الثنائية والتواصل

املحدود».

مضيف ًا بأن الكثريين منهم يتعللون بعدم نضج األجواء يف ساحتهم لإلجهار

بدعوى التقارب .وكشف الصفار عن مشاركته وعلامء آخرون يف سلسلة لقاءت قادها
عن اجلانب السلفي الشيخ عبد املحسن العبيكان وحرض بعضها متشددون معروفون من
السعودية واخلليج ملناقشة بنود ميثاق رشف بني السنة والشيعة يف السعودية.

ويقيض امليثاق إىل جانب بنود عديدة بوقف اإلساءات املتبادلة بني أتباع الطائفتني.

ويف تعليقه حول جدوى استمرار دعاوى التقارب يف ظل وجود اإلساءات الطائفية
املتكررة قال الصفار« :إن وجود اإلساءات املتبادلة بني الطائفتني ـ بحسب تشخيص

كل طرف ـ جيب أن يكون دافع ًا ومربر ًا إضافي ًا نحو االستمرار يف الدعوة للتفاهم
والتقارب».

ونفى الصفار بأن الشيعة ينظرون ألهل السنة باعتبارهم مجيع ًا من النواصب

مشد ًدا بأنه ال يوجد فقيه شيعي واحد يقول بذلك.

وأضاف القول« :هناك إساءة للشيعة تندرج ضمن الرصاع السيايس واخلالف

الطائفي لكن ال يوجد مسلم عىل وجه األرض يعادي أهل البيت ولو وجد فلن يسكت

عنه أهل السنة قبل الشيعة».

ورأى الصفار أنه «من اخلطأ الكبري والتعجيزي» أن تكون العالقة احلسنة بني

الشيعة والسنة مرشوطة بالتوافق يف الرأي فذلك خالف تعددية الرأي واالجتهاد.

مضيف ًا بأن مثل هذا التوافق متعذر ضمن املدرسة والطائفة الواحدة فض ً
ال عن أن

يكون بني الطوائف املختلفة.
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ويف رد غري مبارش عىل اهتامات بتقديم تنازالت أشار الصفار بالقول« :إننا ال ندعو

إىل تقديم تنازالت (عقدية) متبادلة بني السلفيني والشيعة« .»..ال نريد من السلفيني أن
يتنازلوا عن معتقداهتم وال نقبل نحن الشيعة التنازل عن معتقداتنا ..املطلوب التنازل

عن اإلساءات املتبادلة» .

أضاف الصفار مته ًام «الذين يتحدثون عن التنازالت» باملزايدة ورفع الصوت،

حد
وأن هؤالء غالب ًا ما يكونون األقل فاعلية واألقل نشاط ًا يف الدفاع عن مذهبهم عىل ِّ
وصفه.

موضح ًا بأن واجب كل طرف العمل بالرأي الذي يرتضيه ويقتنع به رشط احرتام

آراء اآلخرين وجتنب اإلساءة إليهم .مشدد ًا عىل رضورة «وقف محالت التشهري والتهريج
بني السنة والشيعة».

وضمن ذات السياق أملح الصفار إىل وجود تشجيع أمريكي وغريب للرصاع

الطائفي القومي والعشائري يف العراق «لغرض تربير االحتالل وإقامة القواعد العسكرية

الدائمة ضام ًنا ألمن إرسائيل وإرباك الواقع العريب».

معترب ًا بأن ما جيري يف العراق ليست حرب ًا مذهبية وإنام رصاع طائفي سيايس سببه

مسألة املحاصصة الطائفية .وحول مسألة احلوار الوطني يف السعودية قال الصفار بأن

«احلوار ابتعد عن القضايا األساسية التي نحتاج إليها لتجاوز حالة القطيعة بني خمتلف
االجتاهات السلفية والشيعة والصوفية والليربالية يف اململكة».

مضيفًا« :كنا بحاجة للمزيد من اجلدية واخلطوات العملية عىل هذا الصعيد».

الشيخ الصفار يستقبل «نزاركو» بطل دورة كافل اليتيم
بتاروت

(((

استقبل الشيخ حسن الصفار في مكتبه بالقطيف مساء السبت الفريق ـ نزاركواـ

الفائز بكأس المرحوم عبد الله الدبل ضمن مهرجان كافل اليتيم الثاني عشر بجزيرة
تاروت .وضم الفريق الزائر الرئيس علي الكرانات ،والكابتن السيد نزار الهاشم ،ورئيس

اللجنة المنظمة للمهرجان محمد الدهان ،وأعضاء اللجنة السيد هاشم الدرويش وعلي
سالم وعلي العقيلي وعبد المنعم الرامس.

وألقى الشيخ الصفار كلمة استهلها بمباركته هلم بالفوز كام قدم هلم التهاين بميالد

اإلمام عيل. E

بعد ذلك حتدث الصفار عن «الرياضة وأثرها عىل اجلسم والعقل فكلام كان جسم

صحيحا كان عو ًنا لسالمة عقله واملؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف».
اإلنسان
ً
((( شبكة راصد اإلخبارية 1428/7/30هـ ،إعداد جعفر الصفار.

426

الشيخ الصفار يستقبل «نزاركو» بطل دورة كافل اليتيم بتاروت

وأضاف الصفار« :إن فوزكم دليل عىل قوة أجسامكم وإرادتكم ومهارتكم مضاف ًا إىل
ذلك ارتباط هذا الفوز بمرشوع خريي تستحقون الشكر والثناء عليه».

وخصوصا الشاب مباريات كثرية ال بد أن يسعى بكل
وأكد الصفار «أن لإلنسان
ً

ما يملك من جهد لكي يفوز فيها ،ومن هذه املباريات املباراة التي حتدث بني العقل

واهلوى فلكي حيظى بنعيم الدنيا واآلخرة ال بد أن يرجح العقل عىل اهلوى ،وهذا النوع
من الرياضة قد يطلق عليه املصطلح السائد الرياضة الروحية».

وحث الشيخ الصفار احلضور من فئة الشباب عىل «املواصلة يف التعلم والدراسة

وأال يكتفوا بالنجاح فقط بل عليهم أن يكونون من املتفوقني يف دراستهم وحتصيلهم

العلمي».

في لقاء خا�ص مع الوحدة ال�شيخ ال�صفار(((:

احلرب يف العراق ليست حربًا مذهبية أو طائفية ...وإمنا
هي صراع سياسي على احلصص واألدوار...
الشيخ حسن الصفار أحد رجال الدين الشيعة يف اململكة العربية السعودية خالل

مشاركته يف املؤمتر العرشين للوحدة اإلسالمية بطهران كانت لنا فرصة اللقاء معه.

 Iفي البداية ،كيف تنظر إلى واقع العالم اإلسالمي اليوم؟
العامل اإلسالمي يمر يف هذه املرحلة بمنعطف خطري وحساس وحتول مهم .الشعور

برضورة السيادة واالستقالل تسود اليوم أوساط األمة اإلسالمية .الشعور بالتحدي
الكبري من قبل اهليمنة األجنبية أيض ًا تدفع املسلمني من أجل مواجهة هذا التحدي .ويف

الوقت نفسه اتسعت رقعة النخبة الواعية واملثقفة .اهليمنة األجنبية ،قد انتقلت من كوهنا

هيمنة سياسية واقتصادية إىل هيمنة عسكرية واضحة ،كالتدخل املوجود يف أفغانستان
والتدخل األمريكي والربيطاين يف العراق ،وهتديدهم لبقية البلدان اإلسالمية بالتدخل

((( مجلة الوحدة :تصدر شهري ًا عن مؤسسة الفكر اإلسالمي ،العدد  301رجب 1428هـ ـ إيران.

428

لقاء مجلة الوحدة

من خالل إشهار سالح املؤسسات الدولية ،كمجلس األمن واألمم املتحدة ،وما شابه

من املؤسسات التي أصبحت أداة طيع ًة بيد األمريكيني .هناك اآلن مواجهة بني أبناء هذه
األمة وبني اهليمنة األجنبية.

 Iكما أشرتم فإن العالم اإلسالمي على جميع المستويات يواجه
تحديات كبيرة ،وبين الحين واآلخر تعقد مؤتمرات للتقريب وتعزيز

الوحدة بين المسلمين .برأيك ما هي أسباب فشل مثل هذه المؤتمرات
وما هي العقبات التي تعترضها؟

تعرتض مؤمترات التوحيد والتقريب عقبتني أساسيتني ،العقبة األوىل هي عقبة

التمييز الذي تعتمده األنظمة السياسية يف العامل اإلسالمي بني مواطنيها .حتى اآلن مل

يتحقق مفهوم املواطنة يف الكثري من البلدان اإلسالمية ،وإنام يتعاملون مع املواطنني
بالتمييز ،يصنفوهنم حسب قومياهتم وأعراقهم ومذاهبهم .فتكون هناك فئة مميزة تعترب
مواطنني من الدرجة األوىل وفئة أخرى تعترب مواطنني من الدرجة الثانية .ما دامت حالة

التمييز هذه قائمة وموجودة بني املواطنني يف بعض الدول اإلسالمية ،فإن ذلك ال يعطي

التوحيد والتقريب مصداقية.

العقبة الثانية تتمثل يف إنتاج الثقافة التعبوية التحريضية يف أوساط أتباع كل مذهب

جتاه أتباع املذهب اآلخر .هذه الثقافة التي تنتجها املؤسسة الدينية ...ينتجها علامء الدين
واخلطباء ...هذه ثقافة ال تساعد التقريب ،وإنام توغر صدور بعض املسلمني عىل بعضهم،

كام نالحظ يف بعض الفتاوى ،وبعض خطب اجلمعة وعىل املنابر ،هذه الثقافة التعبوية تشكل
وسعت
عقبة أمام جهود التقريب والتوحيد ،ولكن مع ذلك أنا أعتقد أن هذه املؤمترات ّ
رقعة الوعي بأمهية الوحدة وأوجدت أجواء من التواصل والتعارف بني شخصيات من

خمتلف العامل اإلسالمي ،ولو مل تكن هذه املؤمترات لكان الوضع أسوأ.
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 Iتحدثتم عن الخطاب الديني ،ما هي سبل تطوير وتحديث الخطاب

الديني لمواجهة هذه التحديات؟

حتديث اخلطاب الديني ،يتطلب حتديث عقليات املنتجني للخطاب الديني .وهذا

يقودنا للحديث عن أوضاع احلوزات العلمية واجلامعات ،واملعاهد الرشعية التي خترج

القضاة والدعاة واملبلغني .املناهج الدراسية يف احلوزات واملعاهد الدينية حتتاج إىل الكثري
من التطوير ،بحيث تعيد اإلسالم إىل أصالته وتتجاوز تراكامت اخلالفات والرصاعات
املذهبية ،وتتجاوز عقلية األرس آلراء السلف والعلامء املاضني ،وأيض ًا أن يكون يف هذه

املناهج انفتاح عىل الفكر البرشي ،فليس كل ما أنتجه البرش يف املجتمعات األخرى باطل
وكفر ،وإنام فيه ما هو مفيد وعلينا أن نستفيد منه ،وكان رسول اهلل Aيقول« :احلكمة

ضالة املؤمن يأخذها أين وجدها».

 Iنحن نعيش في بداية األلفية الثالثة وتطور وسائل اإلعالم وعالم

االنترنت .ولكن بدل التركيز على هذه الوسائل لتعزيز التآخي والوحدة
والتعاضد ،أصبحت بعض هذه األجهزة تثير الفرقة والفتنة والشقاق بين
الشعوب!!! كيف تفسر ذلك؟

سياسيا .ففي املجال األول هناك قنوات
أصبح اإلعالم ساحة جتارية وميدان ًا
ًّ

ومؤسسات تستفيد من أجل احلصول عىل الدعم املايل واالقتصادي ،وبالتايل فإهنم
خيدمون خمططات بعض القوى واألطراف التي ليس من صاحلها السعي لتوحيد األمة.

من ناحية ثانية ،هناك وسائل إعالمية سياسية ،هي أداة لتنفيذ سياسات معينة ،تنفيذ

سياسات الرصاعات اإلقليمية ،وسياسات املحاور ،وسياسات االستجابة للتوجيهات

األجنبية .ولكن بحمد اهلل هناك اآلن بعض الوسائل اإلعالمية التي نأمل أن تقوم بدور
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مهم يف نرش ثقافة الوحدة والتقريب وتوعية األمة جتاه األخطار املحدقة هبا.

 Iكلما تحدث أزمة سياسية في العالم العربي اإلسالمي ،يتم استدراج

العناصر المذهبية والطائفية .مثلما شاهدنا ذلك خالل الحرب العراقية
اإليرانية ،والغزو العراقي للكويت ،والعدوان اإلسرائيلي على لبنان في
تموز الماضي .برأيك أين يكمن موقع الضعف لدى المؤسسات الدينية

التي تنساق وراء األزمات السياسية؟

هناك سببان هلذه املواقف :السبب األول يعود إىل أن هؤالء ال زالوا يعيشون

عقلية الرصاع الطائفي ،ال زالوا يعيشون حالة التعصب وحالة الكراهية لآلخر املختلف
معهم يف املذهب واالجتاه الفكري ،السبب الثاين هو اإلرادات السياسية التي توجه هذه
األطراف ،ومن الواضح أنه حتى عىل املستوى الديني هناك فتاوى تنطلق من خلفيات

سياسية وبتوجيه سيايس .فحينام يكون املوقف خمالف ًا للمقاومة اإلسالمية يف لبنان ،فإن

من الطبيعي أن تكون هناك فتاوى وخطابات وأصوات ضمن هذا الفلك التي هي

األخرى معارضة للمقاومة اإلسالمية يف لبنان.

 Iهل لإلعالم الرسمي الحكومي دور في إثارة الخالفات المذهبية
والطائفية؟

اإلعالم يف العامل العريب يف غالبه «رسمي» .ال يوجد عندنا إعالم أهيل ،حتى

املؤسسات اإلعالمية التي تبدو وكأهنا أهلية ،هي يف الواقع خاضعة وتابعة جلهات

سياسية ،فليس عندنا يف العامل العريب واإلسالمي إعالم مستقل وإنام جممل اإلعالم عندنا
هو إعالم رسمي.
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 Iالعالم اإلسالمي يعاني من أزمات متعددة ومتنوعة ،كاالحتالل
األمريكي للعراق وأفغانستان واألزمة في لبنان والتواجد العسكري الغربي

في الخليج الفارسي ،برأيك ما هي سبل مواجهة هذه التحديات؟

هذه األزمات ساعدت عىل خلق وعي يف أوساط األمة اإلسالمية ،ونحن رأينا من

خالل حرب إرسائيل عىل لبنان ،كيف انطلقت املظاهرات العارمة يف خمتلف أنحاء العامل

اإلسالمي .ونحن نرى اآلن كيف أن اغلب الشعوب اإلسالمية والرأي السائد فيها،
يؤيد املوقف اإليراين يف حقه يف احلصول عىل التقنية النووية .هذه األحداث ساعدت

وعرت شعارات الدول التي
يف إجياد وعي ونضج إسالمي عند الناس .وأيض ًا كشفت ّ
كانت تنادي بحقوق اإلنسان.

األمريكيون يف وقت من األوقات ،كادت الساحة أن تنبهر بشعاراهتم ،وبام كانوا

يطرحونه من شعارات تدعو للديمقراطية ،واالنفتاح واإلصالح السيايس .ولكن مع

األحداث التي حدثت تأكد جلميع الشعوب أنه ال مصداقية هلذه األطروحات األمريكية

والغربية ،وأن اهلدف هو اهليمنة وتأمني املطامع ،وأهنم ليسوا جادين وال صادقني يف
طرحهم لشعارات حقوق اإلنسان واإلصالح السيايس يف منطقة الرشق األوسط.

تتخوف من أن
 Iالعراق ال يزال يشهد صراعات مذهبية وطائفية ...هل
ّ

تتوسع دائرة هذه الصراعات لتشمل مناطق ودول أخرى؟ وكيف تنظر

إلى مستقبل المنطقة؟

يف الواقع احلرب يف العراق ليست حرب ًا مذهبية أو طائفية ،وإنام هي رصاع سيايس

عىل احلصص وعىل األدوار!! يف ساحة كانت تعيش مرحلة شديدة من القمع واالستبداد

يف ظل نظام صدام حسني الزائل ،وجاءت اإلرادات اإلقليمية املتصارعة يف الساحة
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العراقية لتنتج هذه األحداث املؤملة يف العراق .فبالتأكيد هي ليست حرب ًا مذهبية ،ليست

حرب ًا بني الشيعة والسنة ،وإنام هي معارك ورصاعات سياسية من أجل تقاسم األدوار
واحلصص يف النظام املزمع إقامته من جديد يف الساحة العراقية.

ونحن نرى أن الوضع يف العراق هو مظهر من مظاهر عجز هذه األمة العربية

واإلسالمية عن التوافق فيام بني أطرافها ورشائحها .نفس احلالة التي تعيشها األمة يف

دارفور يف غرب السودان .ليست هناك حالة مذهبية ،كلهم مسلمون ،ستة ماليني مسلم
يقيمون يف دارفور وينتمون ملذهب واحد وهو املذهب املالكي ،وفيهم عرشات األلوف

من حفظة القرآن الكريم .ولكنه رصاع بني قبائل جذور بعضها عربية وجذور بعضها
إفريقية .هذا الرصاع استمر اآلن أكثر من سبع سنوات .وكانت ضحاياه حسب ما تشري

ودمرت عن بكرة أبيها،
التقارير ،أكثر من مئتي ألف قتيل ،وعرشون ألف قرية أحرقت ّ

ومليونا مرشد ،وحاالت من االغتصاب ،بحيث إن هناك إرادة من قبل الدول املستكربة
الستغالل األوضاع والتدخل الدويل فيها.

ونجد هذا األمر يف الصومال أيض ًا ،وقبل ذلك وجدناه يف اجلزائر ،ويف أفغانستان،

شعوب األمة مل تنضج بعد ،إىل حد التوافق فيام بينها ،بحيث تتفق وتتعاون من أجل
التنمية وبناء النظام السيايس العادل الذي يعطي لكل طرف حقه املناسب ...إن ما جيري

يف العراق هو مظهر من مظاهر هذا العجز.

 Iهل للجهات الدولية وال سيما الكنائس الغربية دور في إثارة مثل هذه
الفتن واالضطرابات؟

مما ال شك فيه هو أن اإلرادة األجنبية تستفيد من هذه الفرص ،ولكن املحور هو

األرضية املوجودة يف داخلنا .وهم يستفيدون من هذه الفرص ويبحثون عنها ،ولكن
يك ْم َما َز ُادوكُ ْم إِلاَّ َخ َبا ً
كام يقول القرآن الكريمَ { :ل ْو َخ َر ُجوا ِف ُ
ال َولأَ َ ْو َض ُعوا ِخال َل ُك ْم
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ِ
ِ
يكم سماَّ عونَ لهَ ُ م واللهَّ ُ ع ِليم بِ َّ لمِ ِ
ني} [سورة التوبة :اآلية  ،]47املشكلة
الظا َ
َي ْب ُغون َُك ُم ا ْلف ْت َن َة َوف ُ ْ َ ُ
ْ َ
َ ٌ
ليست يف وجود إرادة معادية لنا ،من الطبيعي أن تكون هذه اإلرادة موجودة .املشكلة
ملاذا تتاح هلم الفرصة؛ ألن هناك ثغرات ينفذ األعداء من خالهلا .يف املجتمع الواعي
والشعب الواعي ،ال جيد األعداء طريق ًا للنفوذ إليه.

 Iخالل حديثك أشرت إلى الموضوع النووي اإليراني وحقها في

امتالك التقنية النووية ،ولكن هناك جهات تثير مخاوف شعوب ودول

المنطقة من هذا المشروع ...ما سبب ذلك؟

وجود إيران يف املنطقة هو وجود أصيل وعريق ،وال يستطيع أحد أن ينكر هذه

احلقيقة ،الصحيح والسليم هو أن تتعاون شعوب هذه املنطقة فيام بينها ،وتقرتب من

بعضا ،فالتطمينات تكون من خالل العالقات السليمة والطيبة .نحن مرسورون
بعضها ً
أن هناك عالقات طيبة بني حكومة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وبني حكومة اململكة
حدا
العربية السعودية وبني حكومات املنطقة .إن تطوير هذه العالقات هو الذي يضع ًّ

هوة وفرقة وخالف وشقاق بني هذه األنظمة لصالح القوى
ملحاوالت األعداء إلجياد ّ
االستعامرية ومن أجل منع تطوير وتقدم دول هذه املنطقة.

 Iهناك من يحاول ربط شيعة المنطقة الشرقية في المملكة العربية
السعودية ،بمجمل تطورات المنطقة ،يقال أنه لو تطور الصراع المذهبي
في المنطقة أيض ًا سوف يشمل الشيعة في السعودية ...ما هو موقفكم من

هذه اإلشاعات والتخرصات؟

الشيعة يف اململكة العربية السعودية لدهيم وعي وطني ،وهم يدركون أهنم جزء

من وطنهم ،وهم يدركون أن مصلحتهم تكمن يف التوافق واالنسجام مع حميطهم ،ويف
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العالقة احلسنة بينهم وبني احلكومة السعودية .من اجليد أن احلكومة السعودية اآلن

منفتحة عىل الشيعة ،وعىل بقية املواطنني من خالل احلوار الوطني ،وقد حصلت هناك
خطوات إجيابية لتحسني أوضاع الشيعة يف اململكة العربية السعودية ،وكلام أصبحت

أوضاعهم أفضل وارتباطهم مع حكومتهم أوثق كان ذلك مانع ًا من تأثري األحداث
اخلارجية عىل واقعهم الوطني وعىل عالقتهم مع حكومتهم وحميطهم.

Iهل هناك استجابة حكومية لطموحات الشيعة ومتطلباتهم مثل حرية
التعبير ،وإقامة صالة الجمعة وغير ذلك؟

املشكلة يف اململكة ،ليست مشكلة طائفة معينة ،املشكلة تكمن يف بعض الثغرات

وبعض نقاط الضعف يف األوضاع العامة يف اململكة العربية السعودية ،وهناك سعي لدى

القيادة ملعاجلتها ،وكلام كانت هناك معاجلة ملشكلة من املشاكل ،يستفيد منها الشيعة وبقية
املواطنني ،ليست هناك حرية للتعبري عن الرأي خاصة بالشيعة ،وإنام حينام اتسع هامش

التعبري عن الرأي باململكة استفاد منها الشيعة ،واستفاد منها غريهم ،وحينام تكونت

هيئات حلقوق اإلنسان كان ذلك مفيد ًا للشيعة ولغريهم .أنا ال اعتقد أن هناك مشكلة
خاصة بالشيعة باململكة ،وإنام هي مشكالت عامة ،وهناك سعي من الدولة واملواطنني
املخلصني ملعاجلة هذه املشكالت بشكل عام جلميع املواطنني.

الشيخ الصفار يؤكد على تعزيز االنطباعات اإليجابية عن
اإلسالم

نشرت صحيفة عكاظ في عددها رقم  2237الصادر يوم الخميس  19رجب

1428هـ ـ  2أغسطس 2007م ،تحقيقًا بعنوان« :تصريحات رايس األخيرة حركت
الراكد مع العالم اإلسالمي ..كيف يرى األمريكيون اإلسالم» ،تناول فيه مجموعة
من المثقفين التصريحات األخيرة التي أدلت بها كوندليزا رايس «وزيرة الخارجية

األمريكية» في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة.

وقد جاءت مشاركة سامحة الشيخ الصفار بعنوان (االستفادة من الترصحيات)

هذا نصها :أما الشيخ حسن الصفار فريى منطق احلذر من نوايا اإلدارة األمريكية فيقول

«حيق لنا أن نكون حذرين من النوايا السيئة لإلدارة األمريكية وأال ننخدع بأي ترصيح
ظاهره اإلجيابية من مسئوويل هذه اإلدارة ألن أفعاهلا ومواقفها واضحة العداء واالنحياز
مفيدا «لكن علينا أن نستفيد من أي بادرة للتخفيف من موجة اخلوف من
ضد مصاحلنا» ً
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اإلسالم املتصاعدة يف الغرب فيام يعرف (إسالم فوبيا)» ،وحول استعداد الغرب لقبول

القيم اإلسالمية يقول الصفار« :هناك عىل ما يبدو استعداد يف املجتمعات الغربية للقبول
بالقيم الفاضلة واملبادئ السامية التي يطرحها اإلسالم وخاصة فيام يرتبط باإلجابة عىل

التساؤالت األساسية التي يواجهها اإلنسان يف تفسري وجوده ووجود الكون وهناية
احلياة وكذلك عىل صعيد الرتبية األخالقية والتامسك العائيل».

مضيف ًا الصفار« :علينا االعرتاف ببشاعة التوجهات اإلرهابية وممارسة العنف

وأهنا تنطلق من فهم خاطئ لبعض املفاهيم الدينية وأهنا ال متثل الرأي العام يف املسلمني
وترفضها املرجعيات الدينية املعتمدة» .وخيتم الصفار قوله «يمكننا االستفادة من مثل

هذا الترصيح للسيدة رايس يف تعزيز االنطباعات اإلجيابية عن اإلسالم يف املجتمعات

األخرى وال يصح أن يدفعنا احلذر من نياهتم السيئة لعدم االستفادة من احلديث

اإلجيايب».

جدير بالذكر أن التحقيق للصحفيني سلطان محزي ويارس باعامر ،واملشاركون
ٌ

هم :سامحة الشيخ حسن الصفار ،والدكتور.ضياء رشوان خبري احلركات اإلسالمية

بمركز األهرام للدراسات السياسية ،ومهنا احلبيل الباحث يف شؤون اخلليج ،وأمحد

رمضان رئيس حترير وكالة قدس برس لألنباء بلندن ،واملحامي الدكتور باسم عامل.

�أكد ا�ستفادة الأعداء من ت�أجيج الفتنة المذهبية

الشيخ الصفار :وجود أخطاء ال يربر الرتاجع عن حوار
الوحدة والعمل من أجل التعايش

(((

دعا الشيخ حسن الصفار «من علماء المذهب الشيعي» الواعين من علماء األمة

وأبنائها أن يجعلوا ما حدث في العراق دافع ًا لإلصرار على نهج الحوار والتقارب ،وأن
يأخذ الجميع العبرة والدرس ،من أجل تحصين ساحاتهم ووقايتها من االنزالق في

طريق الفتنة ،والوقوع في فخاخها.

وأشار الصفار إىل أن «وجود أخطاء من هذا الطرف ،وممارسات سيئة من ذلك

الطرف ،السني أو الشيعي ،يف أي منطقة كان ،ال يربر الرتاجع عن السعي للوحدة
والتقارب ،والعمل من أجل التعايش السلمي ،فذلك مبدأ ديني ،ورضورة حياتية حلفظ

((( جريدة عكاظ :العدد  2258الخميس 1428/8/10هـ الموافق  23أغسطس 2007م ،إعداد :ياسر
باعامر ـ جدة.
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األمن واالستقرار ،وإنام جيب معاجلة اخلطأ وحمارصته ومنع تكراره وانتشاره< .

واعترب الشيخ حسن الصفار يف بيان له الدعوة التي أطلقها املرجع الشيعي حممد

حسني فضل اهلل ،للحوار اإلسالمي ـ اإلسالمي ،وخاصة بني السلفيني والشيعة ،تشكل

هم وحدة األمة ،ويعي
مبادرة َّ
مهمة جيب أن يتفاعل معها ويستجيب هلا كل من حيمل ّ
أخطار الفتنة الطائفية التي حتيط هبا.

وحول توقيت املبادرة يلفت الصفار إىل أهنا جاءت «يف وقت يدرك فيه اجلميع

خطورة الفتنة الطائفية ،فترصحيات املسؤولني واحلكام يف املنطقة ،والقيادات السياسية،

وعلامء الدين ،واملثقفني ُ
والكتاب ،كلها حتذر من الفتنة ،وتدين األحداث الطائفية التي

تقع هنا وهناك ،مستدرك ًا :لكن جمرد التحذير واإلدانة هو موقف سلبي ال يعالج املشكلة،
وال يقف أمام تصاعدها وتفاقمها ،خاصة مع وجود مصلحة للقوى املعادية لألمة ،يف
تأجيج الفتن لتمزيق األمة ،وإضعاف مقاومتها  ،وإرباك ساحتها ،واستنزاف طاقاهتا
وجهودها يف االحرتاب الداخيل ،ومع وجود قوى متطرفة داخل خمتلف املذاهب،

تتحرك بقصد أو دون قصد ضمن خمطط الفتنة الطائفية».

وأهاب الصفار بقيادات األمة الواعية ،وبالعلامء والدعاة احلريصني عىل مصلحة

اإلسالم ،أن يتجاوبوا مع هذه الدعوة ،وأن يسعى اجلميع لرتمجتها وحتويلها إىل مرشوع
فعيل ،حيث يستهدف األعداء النيل من استقرار هذه املنطقة ،ومتزيق الوحدة الوطنية

ملجتمعاهتا.

وأبان الصفار عن كونه قد تلقى ردود ًا إجيابية عىل دعوة مماثلة قبل ثالث سنوات

من عدد من العلامء والدعاة السلفيني.

وختم بيانه بقوله :عىل العلامء املخلصني والدعاة الواعني أن ال يرتكوا مجهور األمة

فريسة لدعاة التطرف ،وأن يصدعوا وجيهروا بدعوة احلق إلنقاذ األمة من هذا املأزق

اخلطري.

يف منتدى اخلليج األول للتسامح

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في منتدى الخليج األول للتسامح الذي

أقيم في قاعة النخلة بأرض المعارض في مملكة البحرين مساء يوم السبت  3رمضان
1428هـ الموافق  15سبتمبر 2007م ،من قبل منظمة الشرطان الثقافية التي يرأسها
الدكتور منصور العريض.

وكان حديث سامحته حتت عنوان «التسامح الديني منابعه وجتلياته» الذي اشتمل

عىل املحاور والنقاط التالية:

�أو ًال :مدخل البحث

مل يعد التسامح الديني جمرد قيمة أخالقية ،بل هو رضورة حياة ،فقد تداخلت

املصالح وتشابكت العالقات بني أبناء البرش يف عرص العوملة ،وال بديل عن التسامح إال
النزاع واالحرتاب.

حني ُيفقد التسامح الديني فإن املواجهة لن تكون عىل احلدود بني األديان فقط ،بل

ستتفجر الرصاعات داخل األديان نفسها ،فالتعصب الديني تضيق دائرته لتشمل تنوع
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املذاهب داخل الدين الواحد ،ثم تعدد املدارس يف املذهب الواحد.

ثاني ًا :منابع الت�سامح

﴿و َلق َْد كَ َّر ْم َنا َبنِي آ َد َم﴾ ،هذه الكرامة الناجتة من إنسانيته
1 .1اإليامن بكرامة اإلنسان َ

ميزه اهلل يف خلقته عىل سائر الكائنات ،وجعله سيد
قبل أي صفة إضافية ،حيث ّ
الكون واحلياة.

2 .2اإليامن بحرية الفكر واالختيار ،فقد وهب اهلل تعاىل لإلنسان عق ً
ال يفكر به ،ومنحه
إرادة خيتار بموجبها طريقه ،فال يستطيع أحد أن يفرض عىل عقل ما يرفضه ،وال

حيق ألحد أن يسلب اآلخر إرادته ،وأن اهلل تعاىل مل يفرض اإليامن به عىل الناس،
الد ِ
ين﴾.
ومل يأذن ألنبيائه بمصادرة حقهم يف االختيار﴿ ،ال إِكْ َر َاه فيِ ِّ
3 .3رضورة التعايش ،فاحلياة ساحة مشرتكة ،وال يستطيع أحد أن يلغي اآلخر،
والتسامح هو أرضية التعايش بني الناس ،لتنتظم حياهتم ،ويديروا مصاحلهم

وشؤوهنم يف أوطاهنم وعىل املستوى العاملي بأمن وسالم.

ثالث ًا :مظاهر الت�سامح وتجلياته

التسامح الديني ال يعني تنازل أحد عن يشء من التزاماته الدينية ،وإنام يتجىل يف

املظاهر التالية:

 1 .1االعرتاف بوجود اآلخر ،فالتنوع الديني واملذهبي واقع قائم ،وكل ٍ
منتم إىل دين
يرى أحقية دينه ،فال بد أن يكون هناك اعرتاف متبادل ﴿ َل ُكم ِدي ُن ُكم َوليِ َ ِد ِ
ين﴾.
ْ
ْ
 2 .2االحرتام املتبادل لاللتزامات الدينية لكل طرف ،فيامرس اجلميع حرياهتم الدينية

وشعائرهم العبادية ،والتزاماهتم باألحكام الدينية لرشائعهم ،بغض النظر عن

حجم كل طرف أقلية كانت أم أكثرية.

3 .3حاكمية العدل وسيادة القانون ،ومراعاة حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة ،حيث
يسوغ االختالف الديني أي نوع من أنواع التمييز ،وال يربر اإلساءة والعدوان.
ال ّ

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9
ذلك ﴿إِ َّن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َع ْد ِل َوالأْ
«والناس ِصن َف ِ
ان إِ َّما َأ ٌخ َل َك فيِ
ْ
َ ُ
عيل.E
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ِحس ِ
ان﴾.
ْ َ
الد ِ
ين وإِ َّما ن َِظ ٌري َل َك فيِ الخْ َ ْل ِق» كام يقول اإلمام
ِّ

 4 .4التعاون يف املصالح املشرتكة ،عىل املستوى الوطني والعاملي ،بدعم جهود التنمية
البرشية ،وتعزيز األمن والسالم ،ومحاية البيئة ،وخدمة التقدم العلمي.

 5 .5احلوار يف قضايا االختالف الديني بمنهجية سليمة قائمة عىل املوضوعية واملنطق،
للتعارف املبارش والستكشاف مساحات االتفاق وموارد االختالف ،وإلثراء

املعرفة.

يف مواجهة قوى التطرف التي تنشط عاملي ًا الفتعال صدام احلضارات ،وإلحداث

رصاع إسالمي مسيحي ،تستثمره قوى سياسية مصلحية يف الغرب والرشق ،ال بد

أن يتحرك علامء الدين واملفكرون ومؤسسات املجتمع املدين يف اجلانبني ،لطرح ثقافة
التسامح الديني ،وللعمل عىل إصدار ميثاق معارص ،يؤكد قيم التعايش والتواصل

واحلوار بني أتباع األديان عموم ًا ،وبني اإلسالم واملسيحية عىل وجه اخلصوص.

كام حتدث يف املنتدى الدكتور الشيخ حممد بن صالح الدحيم القايض سابق ًا يف

حمكمة منطقة الليث بمكة املكرمة ،وكان حديثه حتت عنوان« :التسامح اإلسالمي كيف

يسهم يف حتقيق الوسطية والتعايش».

وأدار الندوة سامحة السيد كامل اهلاشمي الذي افتتح الندوة بكلمة حتت عنوان

«التسامح اإلنساين الثقافة الغائبة».

وقد حرض الندوة عدد من العلامء وأساتذة اجلامعات واملثقفني ومجع من املواطنني،

وقد أتيحت الفرصة للمداخالت وتقديم األسئلة من قبل اجلمهور .وحظيت الندوة

تغطية إعالمية من تلفزيون البحرين والصحافة ومواقع االنرتنت.
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«ال�شرطان الثقافية» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الحوار

(((

وقعت جلنة الرشطان الثقافية مذكرة تفاهم لتعزيز احلوار والتفاهم واالعتدال.

وذلك عىل هامش انطالق فعاليات منتدى اخلليج األول للتسامح أمس األول يف مركز
البحرين الدويل للمعارض بمشاركة الشيخ حسن الصفار واملستشار حممد صالح

الدحيم.

وأدار احلوار السيد كامل اهلاشمي ،الذي ألقى كلمة افتتاحية بعنوان «التسامح

اإلنساين ...الثقافة الغائبة» قال فيها« :إن إطالق منتدى للتسامح يشء مجيل ،ولكن

يفعل التسامح إال من خالل أرضية يهُ يأ هلا ،وإن املشرتك بني املذاهب
ال يمكن أن ّ
واحلضارات واألديان هو اإلنسان ،ومل يكن إنسان ًا إال ألنه يأنس إلخوانه من بني جنسه،
وألن التسامح هو القيمة األصل التي جتري يف عروقه ودمائه ،فإهنا رشط الزم لبقاء
واستمرار اجلنس البرشي».

وقدم املستشار حممد صالح الدحيم من اململكة العربية السعودية ورقة بعنوان

«التسامح اإلسالمي ...كيف يسهم يف حتقيق الوسطية والتعايش» ،وأوضح فيها أن

التسامح ال هيم مجاعة أو فكر ًا معين ًا ،ولكنه هيم أمة واعية الرؤية واألهداف ،وهذا
احلديث يف اجلوهر يقره الدين والعقل والواقع .وقال الدحيم« :هذا املوضوع يأيت يف
ظروف صعبة ،بعضها ضعفناها نحن بجهلنا وأخرى نحن ضحاياها ،والتسامح إذا مل

يكن خلق ًا من أخالقنا مجيع ًا فأعتقد أننا لن نصل إىل نتيجة من وراء طرحه» .وأضاف
«من أبرز تلك الظروف التي نعانيها هو انتشار أفكار ومفاهيم تعزز فكر الرصاع وجتعله

ثقافة رضورية ،وخصوص ًا بعد حوادث احلادي عرش من سبتمرب /أيلول وانتشار األفكار
املغلوطة عن اإلسالم واملسلمني وظهور احلروب الثقافية التي تنرش عرب وسائل اإلعالم
املختلفة وكلها غري متكاملة يف موازين القوى واملصالح ،ومن املعلوم أنه عندما تسترشي

((( صحيفة الوسط العدد  ،1837االثنين  17سبتمبر  2007الموافق  5رمضان 1428هـ.
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حتد بشكل كبري من احلوار والتسامح وتبعث عىل الفرقة».
ثقافة الصدام فإهنا ُّ

وأشار إىل أن التسامح اإلسالمي ما مل يعزز بتسامح اجتامعي واقتصادي وسيايس

فإنه سيظل يف إطار نظري ،وال بد من التناغم بني هذه كلها .من جهته أكد الشيخ حسن
الصفار أننا بحاجة إىل تبني األفكار اإلنسانية والقيمة العامة املشرتكة ،فمجتمعاتنا
اإلسالمية مقرصة يف تبني تلك القيم املشرتكة .وقال« :نحن أمة تتحمل مسؤولية الشهادة
عىل الناس «لتكونوا شهداء عىل الناس» ،وقد سبقنا اآلخرون يف إنشاء مؤسسات تتبنى

مهوم ًا مشرتكة هتم كل الناس عىل اختالف مذاهبهم ودياناهتم ،فحينام ينشئون منظامت
حلقوق اإلنسان فإهنا تشمل مجيع الناس بال استثناء ،وحينام يقرون منظامت لنرش السلم

والسالم العاملي فإهنم يتبنون فكرة تشمل بظالهلا كل أبناء البرش ...ولكن واقعنا نحن

املسلمني مازال متخلف ًا عىل هذا الصعيد».

واختتم حديثه قائ ً
ال« :لعل عاملنا العريب واإلسالمي بحاجة ماسة اليوم إىل إعادة

النظر واالعتبار ملفهوم التسامح من دون النظر إليه باعتباره أحد إفرازات احلداثة الغربية

الوافدة ومن دون الدخول يف سجال وجدل بشأن وجود املفهوم يف الرتاث واملامرسة

اإلسالمية عىل اعتباره غري مفكر فيه يف الثقافة اإلسالمية».

الدحيم� :أتباع محمد؟ ُ�سنة و�شيعة هم من يمثل الإ�سالم

(((

أكد املستشار واملفكر السعودي الشيخ حممد الدحيم أن التسامح اإلسالمي يعد

أهم املوضوعات يف حياتنا ،الفت ًا إىل أن التسامح ال يعني فرد ًا دون آخر أو مجاعة دون
أخرى أو حتى دولة بعينها ،بل يعني هذه األمة الواحدة التي قدر هلا أن تكون حاملة
اللواء اإلسالمي .وقال :إن احلديث عن التسامح هو حديث يف اجلوهر يفرضه الدين

والعقل والواقع.

وأضاف الدحيم خالل حديثه يف املنتدى اخلليجي األول للتسامح الذي نظمته

((( جريدة الوطن .العدد  645بتاريخ  17سبتمبر . 2007
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مجعية الرشطان الثقافية يف قاعة أرض املعارض مساء السبت املايض ،أن هناك ظروف ًا

صعبة متر عىل األمة اليوم ،بعضها صنعناه من جهلنا وتراجعنا وعدم أخذنا باألسباب،
واألخرى نحن ضحاياها ،وبالتايل هي كلها حتتم علينا التجرد حني نتحدث عن مثل هذا

املوضوع.

وتابع« :نعاين من انتشار أفكار ومفاهيم حت ّتم الرصاع ،وكأن الرصاع والصدام

حتمي ،ومن يروجون هلذه األفكار هم ذاهتم الذين يقتلون التسامح ،وهذه املسألة برزت

خصوص ًا بعد حوادث احلادي عرش من سبتمرب (أيلول) حيث كثرت احلروب الثقافية

والسياسية غري املتكافئة ،وبالتايل فإن كل هذه األمور حتد من مساحة احلوار واملثاقفة

والتسامح ،باعتبار أن اآلخر ،أي ًا كان ،مصارع ،وهكذا نختنق يف مثل هذه الثنائية وتضيق
املساحة بتصور فكرة الصدام والدفاع بني الطرفني».

وأضاف« :هناك من يعتقد بأن املتطرف واإلرهايب واملتشدد هو الذي يمثل

اإلسالم ،وهذه فكرة جيب كشفها ،فهم ال يمثلون اإلسالم والذين يمثلون اإلسالم
احلقيقي والتسامح هم أصحاب حممد ومن اتبعهم ،سنة كانوا أم شيعة .ومن األمور
التي ختنق التسامح ،العجز الثقايف الذي تعاين منه مناهجنا التعليمية ،وكذلك التكونات
االجتامعية غري الصحيحة التي تصور املذهب واألديان بطريقة غري سليمة ،وبعضها

يكون بطريقة غري بريئة بصنع ظروف سياسية معينة يف وقت معني ،ما أفرز أفكار ًا حتولت

إىل سلوك».

وأشار الدحيم إىل حماوالت التآلف بني األديان واملذاهب فقال« :أكثر هذه

املحاوالت فردية وبعضها مل جيد صدى ،لكن هناك بشارات كثرية تدعونا إىل التفاؤل،

فالرسالة اإلسالمية متتاز بميزتني ،أوهلام أهنا خامتة الرساالت ،والثانية أهنا عاملية وخالدة،
وبالتايل نحن نتحمل املسؤولية الكربى التي جيب أن نتحرك عليها من خالل التسامح،
وغيابه يؤدي إىل العنف والتعصب والتجريم ،وهذا ضد الذي ُأمرنا به».
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وأضاف« :القرآن الكريم يعرب عن التسامح بمفهومني ،أوهلام التعارف يف قوله
ِ ِ
ارفُوا﴾ ،والثاين التآلف يف اآلية الكريمةَ ﴿ :ل ْو َأ ْن َف ْق َت َما
َ
{و َج َع ْل َناكُ ْم ُش ُعوب ًا َو َق َبائ َل ل َت َع َ
ض ِ
فِ الأْ َ ر ِ
ْت َبينْ َ ُق ُلوبِِ ْم َو َل ِك َّن ال َّل َه َأ َّل َ
ف َب ْي َن ُه ْم﴾ [سورة األنفال :اآلية.]63
جيع ًا َما َأ َّلف َ
ْ
التسامح يرتبط بالنوايا واالحرتام والقبول والتعددية واالعرتاف بالثقافات
وتدعيم املعرفة ،وبالتايل هو تناسق مع االختالف وهو مطلب سيايس وحقوقي وليس

أخالقي ًا فقط ،وبه جتعل السالم حقيقي ًا ال خيا ً
ال».

وزاد الدحيم« :جيب أن يكون التسامح األصل يف اإلسالم ،ليس ألننا مسلمون

فقط ،بل ألن احلديث عنه يتحتم التعامل مع اإلنسان الذي وصفه القرآن بأربعة أوصاف،
الضعف والعجل والنسيان واخلطأ ،وهي املكونات األساس للطبيعة اإلنسانية ،فهي (أي

الصفات) ُتوجد حالة ال يعلو عليها إال التسامح واحلب ،ويف الوقت ذاته فإن اإلنسان
مدين بطبعه حيب أن يتعايش ويتداخل مع اآلخرين ،وكل هذه األمور عندما تتفاعل

من صفات أربع وحب التعايش مع اآلخرين حتتاج ليتم ضبطها آلي َة التسامح .ولذلك
فإن الرشائع كلها تأيت مكملة للفطرة اإلنسانية وحتديد دوائر العالقة الثالث ،الكون
واإلنسان واحلياة ،التي جيب أن تتناغم ،وهو التكوين الصحيح ،فليس من بنية اإلنسان

التشدد والتعنت».

الحرية الدينية

وتطرق الدحيم إىل احلرية الدينية بقوله« :القرآن الكريم حتدث يف  100موضع

عن حرية اختيار الدين ،وجيب أن يكون هناك اقتداء يف تطبيق النصوص ،ولكن أزمتنا

ليست يف النصوص بل يف طريقة حتويل النصوص إىل إيامن يغذيه وينقله إىل األفضل،

أي بمعنى آخر حتويل الفكر إىل سلوك .كام تكمن أزمتنا يف عجزنا يف طريقة فهمنا

فسقنا وكفّرنا اآلخر بسبب فهم جمرد من نص،
للنصوص ،فلدينا إعاقة ذهنية ،إذ طاملا ّ
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مشري ًا إىل نامذج من التعامل مع اآلخر يف القرآن الكريم الذي يؤكد أن مجيع اخللق من
نفس واحدة ،ثم يبني أن هذه النفس تكونت منها الشعوب والقبائل ،فعندما يتسامح

اإلنسان مع اآلخر إنام يتسامح ويتعارف مع نفسه .وقال« :فأنا أنت عندما أكون أنت
﴿يا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب َت َعا َل ْوا إِلىَ كَ ِل َم ٍة
أنا  ..واحلرية واحلوار مكفول يف القرآن ،فاهلل يذكر فيه َ
سو ٍاء بي َن َنا وبي َن ُكم َألاَّ نَعب َد إِلاَّ ال َّل َه﴾[آل عمران :من اآلية ، ]64وهذا معنى ٍ
راق يف التسامح
ُْ
َ َ َْ َ َْ ْ
وهو االعتالء عىل املختلف فيه إىل املتفق فيه ،وهذا يعني أيض ًا النظر إىل أهداف ومقاصد
وغايات بدون التشدد».

ونوه الدحيم إىل سرية النبي املصطفى Aفقال« :يف حياته ٍ
معان للتسامح والرمحة،
َّ

وجيب علينا أن نعيد فهمنا للسرية وال نقرأها بعقلية املؤامرة بل بعقلية اهلداية ،وبالتايل

علينا أن نفهم ظاهرة التشدد اإلسالمي وهو يف الواقع تشدد طائفي ومذهبي ،ونعرف

بالرضورة ظروفها ونشأهتا يف مصطلح اإلسالم السيايس حيث ركّ ب اإلسالميون فكرة
اإلسالم السيايس دون فهم ،فهي وسيلة ال غاية ،ونحن هداة والرسالة اإلسالمية وجدت
هداية للناس ورمحة».

التكوين الفقهي المغلوط

وواصل الدحيم حديثه يف املنتدى اخلليجي األول للتسامح« :عىل ذلك جيب أن

نفهم عدد ًا من األمور ،أو ً
ال أال نعمد إىل االجرتار التارخيي للحوادث واالنقسامات

واملذاهب ،وعلينا حل ظاهرة العيش املتناقض بني أجماد األمس اإلسالمي وواقعيته

احلالية ،وكذلك التكوين الفقهي املغلوط الذي أفرزه فقهاء خارج منطقة الواقع ،وحامل

الفقه ليس بفقيه ،إضافة إىل إجياد التسامح اإلسالمي يف اجلوانب السياسية واالقتصادية

واالجتامعية ،وهو فعل مقابل فعل وال يعني القبول بالذل واالستغالل يف سبيل التسامح،
فعىل الطالبني له أن يمدوا اليد لليد ،كام حدث يف صحيفة املدينة حيث َّأمن فيها النبي
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اليهود عىل أمواهلم وأنفسهم واشرتط عليهم أال خيلفوا هبذه الوثيقة».

واختتم الدحيم باإلشارة إىل أننا يف سفينة واحدة وعلينا أن نحافظ عليها ،فإن

غرقت سنغرق كلنا ،وهذه السفينة لن تغرق ألننا موعودون بنرص اهلل .

قيمة �أخالقية

ومن جانبه ،أشاد الشيخ حسن الصفار بفكرة املنتدى اخلليجي للتسامح ،ألنه

يتبنى األفكار اإلنسانية والقيم العامة املشرتكة ،وألن جمتمعاتنا العربية تفتقر ملثل هذه

اللقاءات مع أننا يف أمس احلاجة هلا .وذكر أن هناك مؤسسات غربية سبقتنا يف تبني هذه

القيم ،فاآلخرون يعملون عىل مستوى هذه القيم واحلقوق اإلنسانية التي جتمع اجلميع،
وكان من املفرتض أن نكون نحن السباقني؛ ألن أمتنا هي األمة التي ستشهد عىل سائر
األمم ،لكننا لألسف متأخرين يف هذا اجلانب .

وقال الصفار« :التسامح الديني مل يعد جمرد قيمة أخالقية وإنام رضورة حياة خاصة

يف هذا العرص ،فال يستطيع أي شعب أو أي أمة االستغناء عن األمم والشعوب األخرى،
وال يمكن ألحد أن يعيش بمعزل عن اآلخر ،والبديل عن عملية التسامح سيكون حت ًام

الرصاع واحلروب».

وأضاف« :التسامح حالة غري قابلة للتجزئة ،فمن يدعي التسامح عليه أن يتعامل

به يف خمتلف اجلهات واألبعاد ،واألمر ذاته يف حالة التشدد الذي ال يقف عند حدود

الرصاع بني أتباع الديانات وإنام ينتقل إىل داخل الديانة الواحدة بني املذاهب ومن ثم

ينتقل داخل املذهب الواحد نفسه».

وأشار الصفار إىل منابع التسامح بقوله« :من أهم منابع التسامح اإليامن بكرامة

اإلنسان ،فاإلنسان له كرامته واحرتامه ،والقرآن الكريم يؤسس هلذه الكرامة اإلنسانية
﴿و َلق َْد كَ َّر ْم َنا َبنِي آ َد َم﴾ ومل خيصص التكريم عىل كونه مسل ًام أو مؤمن ًا،
فنجد املوىل يقولَ :
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ولكن من املؤسف أن نجد يف بعض الروايات التي ُيشم منها التنقيص من كرامة الذمي

أو الكافر ،فإذا هي صحت فإهنا مواقف وليست عىل العموم ليقاس عليها ،وحتى
النصوص الفقهية التي تأيت هبذه الشاكلة ال جيب أن نأخذها بعلتها ألهنا تنايف رصيح

القرآن بكرامة اإلنسان وإن كان كافر ًا أو ذمي ًا ،حتى إننا نجد من غرابة األمر يف بعض

كتب الفقه أن حترم غيبة املؤمن ولكنها ال حترم عىل الذمي ،وهذا كالم غري سليم».

محا�سبة الب�شر

وقال الصفار« :ومن منابع التسامح ،اإليامن بحرية الفكر واالختيار يف اعتناق أي

مذهب أو دين تؤمن به ،ولو شاء ربك آلمن من يف األرض مجيع ًا ،وبالتايل فإن اهلل هو

املسؤول يف حماسبة البرش وليس البرش أنفسهم ،وال حيق للبرش أن يتخذوا إجراءات معينة

خارج إطار العدل .ومنها أيض ًا رضورة التعايش ،وكام يقول اإلمام حممد الباقر:E
صالح شأن الناس التعايش».

وتابع« :من مظاهر التسامح ،أن يكون اإلنسان ملتزم ًا بدينه ومذهبه مع االعرتاف

بوجود اآلخر ،وكذلك االحرتام املتبادل لاللتزامات الدينية لكل طرف ،كام فعل
النبي Aعندما أراد وفد نجران النصارى أن يصلوا بصالهتم فأذن هلم يف املسجد ،مشري ًا
إىل أن الغرب الذي يطالب املسلمني باحلرية الدينية ييسء إىل املقدسات اإلسالمية حتت

عنوان حرية الرأي ،وهذا ال يمكن أن يكون ،فنحن مأمورون يف القرآن بعدم التجني
والسب واإلساءة ملعتقدات اآلخرين ،واهلل يقول﴿ :وال َتسبوا ا َّل ِذين يدعونَ ِمن د ِ
ون
ْ ُ
َ َْ ُ
َ
ُ ُّ
ال َّل ِه فَيسبوا ال َّل َه َع ْدو ًا بِغَ ِ
ي ِع ْل ٍم﴾[األنعام :من اآلية ،]108وبالتايل فإن هذا الكالم مرفوض
َ ُ ُّ
وغري مربر ويسبب إلغاء إمكانية التعايش».
ويف ختام املنتدى ،س ّلم رئيس جملس إدارة مجعية الرشطان الثقافية الدكتور منصور

العريض الشيخ حممد الدحيم والشيخ حسن الصفار هدايا تذكارية ،بعدها تم التوقيع
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«ال�شرطان الثقافية» تنظـم منتـدى الخليج الأول للت�سامح في � 15سبتمبر

(((

تنطلق يف اخلامس عرش من سبتمرب اجلاري فعاليات منتدى اخلليج األول للتسامح

بمشاركة اثنني من العلامء واملفكرين والباحثني يف العامل اإلسالمي يف قاعة النخلة بأرض
املعارض يف قرية السنابس .ويطرح امللتقى الذي تنظمه مجعية الرشطان الثقافية قضايا

تتعلق بالتسامح بني الدين اإلسالمي وبقية األديان الساموية ،إضافة إىل الرتكيز عىل أهم
النقاط التي تتشارك فيها هذه األديان يف خطوة للحوار والتواصل بينها.

حيارض يف املنتدى من اململكة العربية السعودية كل من فضيلة الشيخ حسن بن

موسى الصفار ،واملستشار واملفكر اإلسالمي الشيخ حممد بن صالح الدحيم .ومن
املنتظر أن يطرح الصفار والدحيم أفكارمها بشأن التسامح وتعاطي اإلسالم مع بقية

األديان ،من خالل الرتكيز عىل األمثلة املرشقة التي يزخر هبا التاريخ اإلسالمي يف كيفية

التعامل والتعاطي مع أصحاب الديانات والشعوب األخرى .من جانبه أوضح رئيس
جملس إدارة مجعية الرشطان الثقافية منصور العريض أن طرح قضية التسامح واحلوار بني

الديانات وترسيخ مفهوم التعايش السلمي بني أتباعها أصبح رضورة ملحة وحاجة ال

يمكن جتاهلها ،السيام مع ما تشهده الساحة الدولية واإلقليمية من متغريات طالت خمتلف
اجلوانب السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية .مضيف ًا بأن الدين اإلسالمي يف لبه

دين حيث عىل التسامح والعطاء واالنفتاح عىل اآلخرين.

انطالق فعاليات منتدى الت�سامح بين الدين الإ�سالمي و الأديان الأخرى فی البحرين

(((

طهران ـ وكالة االنباء القرآنية العاملية( :)Iqnaتنطلق فعاليات منتدى اخلليج

األول للتسامح فی اخلامس عرش من سبتمرب اجلاری بمشاركة العلامء واملفكرين
((( صحيفة الوقت العدد  ،566األحد  27شعبان  1428هـ الموافق  9سبتمبر .2007
((( وكالة األنباء القرآنية اإليرانية .الثالثاء  29شعبان 1428هـ الموافق  11سبتمبر 2007م.
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والباحثني املعروفني فی العامل اإلسالمی يف قاعة النخلة بأرض املعارض.

يعترب هذا املنتدى الذی تنظمه مجعية الرشطان الثقافية األول من نوعه ،إذ يطرح

قضايا تتعلق بالتسامح بني الدين اإلسالمی وبقية األديان الساموية ،إضافة إىل الرتكيز

عىل أهم النقاط التی تتشارك فيها هذه األديان فی خطوة للحوار والتواصل بينها.

ومن املنتظر أن يطرح الصفار والدحيم أفكارمها بشأن التسامح وتعاطی اإلسالم

مع بقية األديان ،من خالل الرتكيز عىل األمثلة املرشقة التی يزخر هبا التاريخ اإلسالمي
فی كيفية التعامل والتعاطی مع أصحاب الديانات والشعوب األخرى.

وفی هذا اإلطار أوضح د .منصور العريض رئيس جملس إدارة مجعية الرشطان

الثقافية ـ جلريدة اخبار اخلليج البحرينية ـ أن طرح قضية التسامح واحلوار بني الديانات

وترسيخ مفهوم التعايش السلمی بني أتباعها أصبح رضورة ملحة وحاجة ال يمكن
جتاهلها ،السيام مع ما تشهده الساحة الدولية واإلقليمية من متغريات طالت خمتلف

اجلوانب السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية.

مضيف ًا بأن الدين اإلسالمی فی لبه دين حيث عىل التسامح والعطاء واالنفتاح

عىل اآلخرين .وأشار العريض إىل أن االختالف والتغاير يف الطرح والرؤى أمر طبيعي
ومقبول ،فی الوقت الذی سريكز فيه املنتدون عىل خطورة اخلالف الذی ال خيدم النقاش

ويؤدي إىل التفرقة.

منتدى الخليج الأول للت�سامح في � 15سبتمبر

(((

تنطلق يف اخلامس عرش من سبتمرب اجلاري فعاليات منتدى اخلليج األول للتسامح

بمشاركة اثنني من العلامء واملفكرين والباحثني املعروفني يف العامل اإلسالمي يف قاعة
النخلة بأرض املعارض يف قرية السنابس عند الساعة  8:30مساء .ويعترب هذا املنتدى

الذي تنظمه مجعية الرشطان الثقافية األول من نوعه إذ يطرح قضايا تتعلق بالتسامح بني
((( أخبار الخليج العدد  10761األحد  27شعبان 1428هـ الموافق  9سبتمبر 2007م.
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الدين اإلسالمي وبقية األديان الساموية ،إضافة إىل الرتكيز عىل أهم النقاط التي تتشارك
فيها هذه األديان يف خطوة للحوار والتواصل بينها.

وحيارض يف املنتدى من اململكة العربية السعودية كل من فضيلة الشيخ حسن بن

موسى الصفار ،واملستشار واملفكر اإلسالمي الشيخ حممد بن صالح الدحيم .ومن املنتظر

أن يطرح الصفار والدحيم أفكارمها بشأن التسامح وتعاطي اإلسالم مع بقية األديان،
من خالل الرتكيز عىل األمثلة املرشقة التي يزخر هبا التاريخ اإلسالمي يف كيفية التعامل
والتعاطي مع أصحاب الديانات والشعوب األخرى.

ويف هذا اإلطار أوضح د .منصور العريض رئيس جملس إدارة مجعية الرشطان

الثقافية أن طرح قضية التسامح واحلوار بني الديانات وترسيخ مفهوم التعايش السلمي

بني أتباعها أصبح رضورة ملحة وحاجة ال يمكن جتاهلها ،السيام مع ما تشهده
الساحة الدولية واإلقليمية من متغريات طالت خمتلف اجلوانب السياسية والثقافية

واالقتصادية واالجتامعية.

مضيف ًا بأن الدين اإلسالمي يف لبه دين حيث عىل التسامح والعطاء واالنفتاح

عىل اآلخرين .وأشار العريض إىل أن االختالف والتغاير يف الطرح والرؤى أمر طبيعي
ومقبول ،يف الوقت الذي سريكز فيه املنتدون عىل خطورة اخلالف الذي ال خيدم النقاش

ويؤدي إىل التفرقة.

الشيخ الصفار يشارك النادي األدبي احتفالية اليـوم الوطني

(((

تحت عنوان ( نادي المنطقة الشرقية األدبي ّ
ينظم ندوة احتفالية باليوم الوطني)

نشرت جريدة اليوم في عددها 12521الصادر األربعاء 14رمضان 1428هـ الموافق

2007/9/26م مشاركة سماحة الشيخ حسن الصفار في الندوة المقامة بمناسبة اليوم
الوطني ،باإلضافة إلى مشاركات كل من الشيخ عبد الرحمن بن عثمان المال رئيس
نادي األحساء األدبي ،والدكتورة الجوهرة بوبشيت ،والشاعر جاسم الصحيح.
وهذا نص ما نرشته اجلريدة من كلمة سامحة الشيخ الصفار:

«أكد الشيخ حسن الصفار يف كلمة ألقاها حتت عنوان «الوطن واملواطن» ،أمهية

قيام املواطن بواجباته جتاه حفظ وحدة الوطن ،مشري ًا إىل أن مسؤولية حفظ الوحدة ال

تقع عىل الدولة وحدها ،خاصة أهنا جتتهد يف إرساء املساوة بني املواطنني ،من خالل
دعواهتا املتكررة عىل أن املواطنني متساوون يف احلقوق ،وكذلك تركيز خادم احلرمني
الرشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز عىل ذلك األمر يف أول كلمة له حني توىل مقاليد

((( صحيفة اليوم :العدد 12521األربعاء 14رمضان 1428هـ الموافق 2007/9/26م.
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احلكم يف البالد.

وتطرق الشيخ الصفار إىل أربع نقاط متعلقة بواجب املواطن جتاه هذا البلد ،يف

ظل اهلجمة التي تتعرض هلا املنطقة لتمزيقها من قبل القوى العاملية متمثلة يف إرسائيل

وأمريكا ،وقال :إن هناك نقاط ًا حمددة ينبغي أن هيتم هبا املواطن:

أوهلا :االلتفاف حول الدولة  ،التي جتتهد وال تدعي الكامل  ،حلفظ هذا الوطن.

أما النقطة الثانية :فهي حاجتنا إىل التواصل االجتامعي وحتقيق االندماج الوطني،

الذي يساهم يف حتصني وحدة الوطن ،وكذلك احلاجة إىل تعميق ثقافة الوحدة  ،التي

يدعو هلا الدين اإلسالمي ،إضافة إىل عدم التأثر بام حيدث يف اخلارج ،خاصة أن دولتنا

ترفع شعار التضامن اإلسالمي.

مجيعا
معترب ًا أن االحتفاء باليوم الوطني ينبغي أن يذكرنا بعظمة اإلنجاز وعلينا ً

داعيا إىل السعي
احلفاظ عليه وصيانته ،يف ظل الظروف اخلطرية التي حدثت باملنطقةً ،

لتوحيد الصفوف حتى ال تأيت غفلة تفرق الشمل  ،ومؤكد ًا أن بالدنا تعد من قالع املامنعة
ضد التمزيق ،لذلك ما زال بعض األعداء خيططون إلضعاف هذا احلصن ،وأن ذلك لن

يكون إال إذا وجدت تربة صاحلة أو ثغرة ينفذون منها».

الشيخ الصفار يفتتح اجتماع جماعة اخلط العربي
بالقطيف

(((

عقدت جماعة الخط العربي بالقطيف الخميس اجتماع ًا عام ًا في مجلس الزاير

ببلدة الجش بمحافظة القطيف للتصويت على انتخاب الرئيس الرابع للجماعة.

وحصل اخلطاط السيد مصطفى العرب عىل أغلب األصوات متفوقًا عىل منافسه

اخلطاط األستاذ إبراهيم الزاير بأصوات قليلة.

حرض االجتامع عدد كبري من أعضاء اجلامعة يتقدمهم روادها اخلطاط عبد اهلل

الغانم ،واخلطاط مكي النارص ،واخلطاط عيل السنان ،واخلطاط رضا آل ثاين.

وافتتح احلفل ضيف اجلامعة الشيخ حسن الصفار بكلمة أكد فيها عىل أمهية

التعاون والتكاتف يف األعامل اخلريية والعمل من أجل الربوز عىل الساحة الوطنية.

وأكد عىل أن املوهبة نعمة من اهلل ،وشكر اهلل عىل هذه النعمة يكون باحلديث عنها

((( شبكة راصد اإلخبارية :إعداد علي سعيد البيك.
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وإظهارها ،وإتقان اخلط موهبة من املواهب ،وإظهار هذه املوهبة نوع من أنواع الشكر

هلل وتشجيع لآلخرين.

وأضاف الصفار :إن االهتامم باخلط العريب اهتامم ٍ
راق ،وهو فن إسالمي أصيل

كامليا.
أمرا ً
وفيه خدمة للغتنا ،واالهتامم به ليس ً

كام أكد عىل رضورة صقل وتطوير مثل هذه املواهب وتشكيل ُأ ُطر ومؤسسات

لرعايتها.

وحتدث الصفار عن أمهية ورضورة العمل اجلمعي ،وذكر أن العمل اجلمعي فيه

صعوبات وهو حيتاج إىل اندفاع ذايت ،ومرونة مع آراء اآلخرين ،وحيتاج الفرد يف العمل

اجلمعي إىل قدرة نفسية ..وهو يكشف عن تطور اإلنسان.

وأشار الصفار إىل قضية الرتشيح والتصدي للمسؤولية يف األعامل اخلريية،

واملبادرة إىل عمل اخلري ،وحث عىل ذلك بقوله« :بادر إىل اخلري تكن من أهله».

ويف هناية حديثه حتدث الصفار عن أمهية الربوز عىل الساحة الوطنية ،وعدم

االنزواء واالنطواء يف منطقتنا وقال « :إذا أردنا أن نخدم جمتمعنا وبلدنا ومذهبنا علينا أن

نربز عىل الساحة الوطنية ..أطالبكم أن تعملوا عىل ساحة الوطن وأن متثلوا الوطن عىل

املستوى العاملي».

وبعد ذلك ألقى «شيخ اخلطاطني» األستاذ عبد اهلل الغانم كلمة ترحيبية للجامعة،

وخص بالشكر اخلطاط األستاذ نافع التحيفاء وأثنى عليه ،وقال> :عندما كنا نجتمع يف

بيتنا لتأسيس اجلامعة كنت أستفيد وأتعلم منه ،وهذا االجتامع يدل عىل تكاتف أعضاء
اجلامعة ووفائهم لألستاذ نافع ،وقال> :كلام أرى معرض ًا من معارض اجلامعة أقول« :هذا

معرض اخلطاط نافع».

وأشاد مقدم احلفل اخلطاط صالح احلداد باألستاذ التحيفاء وقال« :إن معلم اخلط

قد يتصف بسالسة أسلوبه وبيانه وبأخالقه وتواضعه ،وكل هذه األمور اجتمعت يف
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األستاذ نافع».

وأشار احلداد أثناء احلفل إىل مشاركة اخلطاطات يف املعرض األخري يف الدمام

وأشاد بمستواهن ومشاركتهن املتميزة ،وشكر للسيد مصطفى العرب عىل جهوده يف

تطوير موهبتهن.

ويف كلمة لألستاذ إبراهيم الزاير قال فيها« :إن كلمة شيخ اخلطاطني الغانم توضح

لنا كيف يكون التواضع ،وتكشف لنا عن الروح الكبرية التي يتمتع به اخلطاط الغانم،

وهذا أعظم أمر يمكن أن نتعلمه منه».

ثم ألقى اخلطاط نافع التحيفاء كلمة مقتضبة حتدث فيها عن جيله من اخلطاطني

جدا ،استفدنا من لوحات اخلطاطني أبو ديب والعيل
وقال« :نحن تربينا يف بيئة غنية ًّ
واخلطاط مكي النارص واخلطاط عيل السنان ..وبجهودهم وتشجيعهم واصلنا».

وحتدث التحيفاء عن زمالئه اخلطاط إبراهيم الزاير واخلطاط حسن الزاهر

وغريمها الذين كانوا مثالاً للصرب واملثابرة مؤكد ًا عىل اجلانب العلمي واألكاديمي يف فن
اخلط العريب ،ودراسته بالطرق العلمية الصحيحة.

وختم كلمته بالقول« :أنت أهيا اخلطاط متارس فن ًا مقدس ًا وعظي ًام ،وأنت حتدث

بنعمة ربك »..وشكر اجلميع وحثهم عىل املواصلة واإلبداع يف جمال اخلط العريب.

وألقى اخلطاط الفنان عيل السنان كلمة قصرية حتدث فيها عن تعلقه بفن اخلط

العريب من الصغر ،وذكر أنه يف بداية حياته استفاد من األستاذ /حممد العمران ،وكان

موظفًا يف وزارة الزراعة ،وكان عىل معرفة بأنواع وقواعد اخلط العريب ،وقد تعلم منه

أنواع اخلطوط العربية.

وقال السنان« :كانت املجلة الوحيدة التي عندنا والتي استقيت منها يف ذلك

الوقت هي جملة العريب الكويتية ،وبعد ذلك بعدة سنوات وصلت إلينا كراسة اخلطاط

هاشم البغدادي».
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ثم ذكر أساتذته يف كليلة الفنون اجلميلة بالقاهرة ،ومدرسة اخلطوط العربية

بالقاهرة واجليزة ،وكيف أن بعض األساتذة كانوا يعملون عدة أعامل لكي يوفروا لقمة

العيش ورغم ذلك كانوا حريصني عىل تعليمنا فن اخلط.

وحتدث رئيس مجاعة اخلط العريب اخلطاط حسن آل رضوان يف كلمته عن مسرية

اجلامعة خالل السنوات القليلة املاضية وعدد األنشطة املختلفة التي قامت هبا اجلامعة من
دورات ومعارض وحمارضات وورش عمل وزيارات داخل اململكة وخارجها.

وأشار الرضوان إىل املشاركة الدولية للجامعة يف معرض القرآن الكريم اخلامس

عرش يف طهران يف شهر رمضان املايض وحتدث عن األعضاء وذكر أهنم بلغوا 100عضو،

أيضا عن اجلمعية السعودية للخط العريب التي بدأت أبواهبا للمؤسسني.
وحتدث ً

بعد ذلك حتدث كل مرشح عن برناجمه واملشاريع التي سيقدمها ،وتم التصويت

وفرزت األصوات ،وأعلن اخلطاط األستاذ نافع التحيفاء عن اسم الفائز وهو اخلطاط

السيد مصطفى العرب الذي حصل عىل  23صوت مقابل  20صوت لألستاذ إبراهيم
الزاير وصوتني للخطاط عبد اهلل الغانم ،الذي سوف يستلم اإلدارة يف غرة شهر ربيع

األول لعام 1429هـ.

ندوات وخطابات

عاشوراء من أيام اهلل

(((

ِ ِ
ِ
الظ ُلم ِ
ات إِ َلى ال ُّن ِ
ِ
ور َوذَكِّ ْر ُه ْم
َ
﴿و َلق َْد َأ ْر َس ْل َنا ُم َ
وسى ب َآيات َنا َأ ْن َأ ْخر ْج َق ْو َم َك م َن ُّ َ
بِ َأيا ِم ال ّل ِه إِ َّن ِفي َذلِ َك آلي ٍ
ار َش ُك ٍ
ات ِّل ُك ِّل َصب ٍ
ور﴾ [سورة ابراهيم :اآلية .]5
َ
َّ
َّ

المحور الأول� :أهمية التذكير ب�أ ّيام اهلل

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

وعرفيا.
علميا
لفظة «اليوم»
ًّ
ًّ

تحديد معنى اليوم

الزمنية التي تستغرقها األرض للدوران حول
املدة
اليوم ـ
يعرف بأنه ّ
ًّ
ّ
علميا ـّ :

ٍ
ألربع وعرشين ساعة.
متتد
نفسها ،والتي ّ

بينام اليوم ـ عرفًا 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

((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 1محرم 1428هـ ،إعداد:
حسين الشيخ.
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عاشوراء من أيام اهلل

استعمل هذا املعنى يف بعض األحاديث الرشيفة .كام ص ّنفت بعض كتب األدعية فيام
يسمى بِـ «أدعية اليوم والليلة» ،بينام يف احلقيقة فإن الليل يقابله النهار ،ومن الليل والنهار
ّ
يتكون اليوم الواحد.

بداية اليوم

اختلفت الشعوب واملجتمعات يف حتديد بداية اليوم:

•فالعرب ـ وبالتايل عند املسلمني ـ واليهود يعتربون أن 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.

ن�سبة الأيام �إلى اهلل تعالى

يف اآلية الكريمة توجيه إهلي للنبي موسى Eبأن يذكّ ر 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.
ولكن 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».

أقوال:

وقد اختلف املفسرّ ون يف املقصود بِـ «أيام ال ّله» الواردة يف اآلية الكريمة عىل ثالثة

1 .1فقال بعضهم إن «أيام ال ّله» هي تلك األزمنة واأليام التي انترص ال ّله تعاىل فيها
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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
واملؤمنني عىل أولئك الطغاة املعاندين.

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 آخرون أن املعنى أشمل من هذين املوردين ،فكل يوم حصل فيه حدث
مصريي يف تاريخ البرشية أو تاريخ جمتمع من املجتمعات فإن ذلك اليوم يعترب
من أيام ال ّله ،وذلك ملا يف هذه املناسبات واأليام من ِعبرَ ودروس ومواعظ يتع ّلم
منها اإلنسان وتتعظ منها الشعوب واملجتمعات.

نبيه موسىE
وعىل هذا الرأي يكون معنى اآلية الكريمة أن ال ّله تعاىل ّ
يوجه ّ

مهمة
تطورات ّ
ويأمره بأن يذكّ ر قومه بتلك األحداث واملواقف التي حصلت فيها ّ
وحتوالت 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 ّلهA

خيطبنا فيذكّ رنا بأيام ال ّله»(((.

وهذا ّ
النبوات ،ليكون
الرباين ّ
يدل داللة واضحة عىل أن هذا التعليم ّ
ممتد مع بقية ّ

املتدينة ،يتذكّ ر أفرادها وجمموعاهتا تلك األيام التي جيد
ِس َمة بارزة يف حياة املجتمعات
ّ

فيها اإلنسان ما ي ّتعظ به ويفيده يف حياته العملية ،وقال الفخر الرازي :إنه يعرب باأليام عن
((( السيد جعفر مرتضى العاملي .المواسم والمراسم ،الطبعة الثانية 1408هـ ـ طهران ،ص ،36نق ً
ال عن
مسند ابن حنبل ،ج ،1ص.167
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الوقائع العظيمة التي وقعت فيها ،يقال :فالن عامل بأيام العرب .ويريد وقائعها(((.

�إقامة الذكرى عرف اجتماعي

وقد أصبح متداو ً
هتتم بأيام ذات
ال ومعروفًا اليوم يف املجتمعات البرشية أهنا ّ

مهمة.
أحداث مصريية وتارخيية ّ

وحتررها من نري االحتالل األجنبي ،وأصبح
فأغلب الدول حتتفي بيوم استقالهلا ّ

يوما
هذا األمر
ً
دوليا ،ال تكاد ترى دولة يف العامل ال حتتفل بيوم استقالهلا ،وجتعله ً
تقليدا ًّ

وشعبيا.
رسميا
أياما حتتفي هبا
وطنيا
َ
ويوم عطلة .كام أن لكل دولة أو ّأمة من األمم ً
ًّ
ًّ
ًّ

فالفرنسيون ـ مث ً
رمزا للظلم
ال ـ حيتفلون بيوم سقوط الباستيل ،ذلك السجن الذي كان ً

والطغيان.

وقد تعارفت بعض املجتمعات البرشية عىل ختصيص بعض األيام لتكريس

اجليدة ،وذلك مثل يوم «عيد األم» .الذي هو عرف
وتأكيد بعض القيم واالهتاممات ّ
وتقليد قديم عند املجتمعات األوروبية من القرن السابع عرش امليالدي ،كيوم يتذكّ ر فيه

تتحمله من عناء
وجيددون عهد التقدير واالحرتام لألم ،ملا
الناس فضل األم وتضحياهتا ّ
ّ

حمبة وعطف يف احلمل والرضاع والرتبية.
وبام تفيضه عىل األبناء من ّ

�أهمية التذكير ب�أيام اهلل

للتذكري باأليام املفصلية يف حياة كل ّأمة 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 ،وإ ّ
ال لو مل يكن هذا

خاصة بأولئك املعنيني بأمور التاريخ
الرتكيز لكانت معرفة تلك الوقائع
ّ
((( فخر الدين الرازي .التفسير الكبير ،ج ،19الطبعة الثالثة( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي)،
ص.84
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واألبحاث التارخيية فقط .لذلك فإن إعالهنا والتذكري هبا وطرحها ِ
بش ْكل عام
يلفت أنظار اجلميع ،وبالتايل يستفيد اجلميع من عربها وجتارهبا.

ختليدا ملن قام بتحقيقها،
2 .2ومن ناحية ثانية تكون إقامة ذكرى هذه األحداث
ً

فالبطوالت التي تأسست عليها حضارات األمم والشعوب يقف وراءها أبطال،

والتميز لدى
وتلم ًسا ملواقع البطولة
ختليدا لذكراهم
تكون هذه االحتفاالت
ً
ُّ
ّ
هؤالء األفراد أو هذه املجموعات.

برامج التذكير ب�أيام اهلل بين المنع والقبول

نبيه موسى Eبتذكري قومه بأيام ال ّله،
يف اآلية القرآنية الكريمة يأمر ال ّله تعاىل ّ

ولكن ما عليه كثري من األمم
معينة هبا يتح ّقق هذا التذكري،
ّ
فالقرآن هنا مل يضع كيفية ّ
ٍ
إدخال
والشعوب أن يتم ذلك عاد ًة من خالل االحتفال الشعبي ،وما يصاحب ذلك من
سنويا.
غالبا ـ ما تقام
ًّ
لبعض التقاليد واألعراف يف إحياء هذه املناسبات التي ـ ً

واالحتفاء باملناسبات الدينية أو االجتامعية هبذه الطريقة قد حتفَّظت عليها بعض
املدارس اإلسالمية ،وهي املدرسة السلفية ،فهم يرون أن االحتفال ِ
بش ْكل 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 ممك ًنا يف سفارات اململكة يف اخلارج ،ولكن مل يكن ممك ًنا
بسبب التحفّظ الديني الذي كان يبديه بعض علامء هذه املدرسة.

ولكن حينام أصبح هناك رضور َة أن يعيش الناس يف هذا البلد االنتامء إىل وطنهم

هوية مشرتكة جيتمع فيها املواطنون
وحبه وأن تكون هناك ّ
وأن يشعروا بقيمة هذا الكيان ّ

عاطفيا ما عادت تظهر تلك املعارضة التي كانت يف املايض.
ويلتقون فيها
ًّ

وهذا الرأي (التحفّظ يف إقامة االحتفاالت الدينية أو االجتامعية أو التارخيية)

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

جيددون فيه الوالء لرسول ال ّلهA
مهمة ّ
اإلسالمية ،وتعتربه عطلة رسمية ومناسب ًة ّ
وجيددون العهد بتعاليمه.
ويتحدثون عن سريته وتارخيه ّ
ّ
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 ّ
تشكل حلظات مصريية يف تاريخ
وقائع هلا أمهية
يف تارخينا اإلسالمي
ٌ
ُ

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

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

بارزا من بني تلك األحداث،
ويمكننا ـ بكل ثقة ـ أن نعترب «عاشوراء» مصداقًا ً

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

«عا�شوراء» م�صطلح �إ�سالمي

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

اجلاهلية .هذا ما أكّ ده ابن األثري يف النهاية وابن دريد يف اجلمهرة.

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

املحرم.
ّ

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

بعض الروايات يف صحيحي البخاري ومسلم .جاء عن ابن عباس Lقال :قدم
النبي Aاملدينة ،فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ،فقال« :ما هذا؟» قالوا :هذا يوم

نجى ال ّله بني إرسائيل من عدوهم ،فصامه موسى .قال« :فأنا أحق
صالح ،هذا يوم ّ

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9

467

بموسى منكم» .فصامه وأمر بصيامه(((.

وجاء عن عائشة Oقالت :كان رسول ال ّله Aأمر بصيام يوم عاشوراء ،فلام

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

كان ذلك قبل فرض صيام شهر رمضان ،فلماّ ف ُِرض صيام شهر رمضان أصبح

مفروضا عىل املسلمني ،وإنام اعتربوه مستحب ًا.
صوم يوم عاشوراء ليس
ً

صحتها من ناحية
ّ
ولكن مدرسة أهل البيت Bال تقبل هذه األحاديث وال ترى ّ

أيضا يف مضموهنا ،وتذهب هذه املدرسة إىل أن هذا املصطلح يظل
السند وتناقش ً

إسالميا تعارف املسلمون عليه بسبب الواقعة التي حصلت فيه باستشهاد
مصطلحا
ً
ًّ

اإلمام احلسني  Eيف ذلك اليوم.

التعتيم على واقعة «عا�شوراء»
أمية كانوا يريدون التعتيم عىل هذه احلادثة ،لينسى
حينام نقرأ التاريخ نجد أن بني ّ

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

عيدا ويوم فرح ورسور ،وهذا ما نجد اإلشارة إليه يف إحدى فقرات الزيارة الواردة
ً

تربكت به بنو أمية وابن آكلة
عن اإلمام الباقر ،حيث يقول فيها ...« :ال ّلهم إن هذا يوم ّ

األكباد».

وورد يف كتب التاريخ ـ كام ينقل أبو الرحيان البريوين يف اآلثار الباقية« ،فأما بنو

وعيدوا ،وأقاموا الوالئم والضيافات،
أمية ،فقد لبسوا فيه ما جتددّ ،
وتزينوا ،واكتحلواّ ،

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

فيهم بعد زواله عنهم.

((( صحيح البخاري ،ج ،1ص ،492ح.2004
((( نفس المصدر السابق ،ح.2001
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وأما الشيعة فإهنم ينوحون ويبكون ،أسف ًا لقتل سيد الشهداء فيه»(((.

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 وضعت يف ذلك أحاديث مكذوبة يف

فضائل ما يصنع فيه ،من االغتسال واالكتحال الخ »..وقال ..« :وأحدث فيه بعض
الناس أشياء ،مستندة إىل أحاديث موضوعة ال أصل هلا مثل فضل االغتسال فيه ،أو

التكحل ،أو املصافحة»(((.

ومن أمثلة هذه الروايات املوضوعة ما رووه عن ابن عباس Nيف تفسري قوله
تعاىلَ ﴿ :ق َ ِ
الزي َن ِة﴾ [سورة طه :آية  ]59قوله :يوم الزينة يوم عاشوراء(((.
ال َم ْوع ُدكُ ْم َي ْو ُم ِّ
وزعم البعض أن االكتحال يف هذا اليوم مانع من الرمد يف تلك السنة(((.
أحاديث صحيحة يف مصادر
ولك ّننا نجد يف قبال هذه األحاديث املوضوعة
َ

املسلمني باختالف مذاهبهم تبينّ اهتامم رسول ال ّله Aوإعالنه حلزنه 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 ّ
مكة بعد أم
املؤمنني خدجية Fـ تقول« :إهنا دخلت يوم ًا عىل رسول ال ّله Aفقالت :يا رسول ال ّله،

إين رأيت حل ًام منكر ًا الليلة ،قال :ما هو؟ ،قالت :إنه شديد ،قال :ما هو؟ ،قالت :رأيت
كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت يف حجري .فقال رسول ال ّله :Aرأيت خري ًا،

((( المواسم والمراسم ،ص.84
((( نفس المصدر السابق ،ص ،85نق ً
ال من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ،ص.301
((( نفس المصدر ،ص.86
((( نفس المصدر ،ص.86
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تلد فاطمة إن شاء ال ّله غالم ًا فيكون يف حجرك ،فولدت فاطمة احلسني فكان يف حجري،

كام قال رسول ال ّله ،فدخلت يوم ًا 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 عليه الصالة والسالم 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 نارصالدين 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 عبدال ّله ابن سعيد عن أبيه عن

يل البيت ملك مل يدخل ع ّ
عائشة أو أم سلمة ،أن النبي Aقال إلحدامها« :لقد دخل ع ّ
يل

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 عبدال ّله بن

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

قال :دخلت 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 :قلت :نعم .فمد يده فقبض

((( المستدرك على الصحيحين ،ج ،3ص.194
((( محمد ناصر الدين األلباني .سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،2الطبعة الرابعة1405هـ( ،بيروت:
المكتب اإلسالمي) ،ص.485
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قبضة من تراب فأعطانيها ،فلم أملك عيني أن فاضتا(((.

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

واضحا لدى أمهات املؤمنني ولدى أصحابه وأهل بيته .ويف
كواقعة ،وهذا أمر كان ِّبي ًنا
ً
ُ
عباس :ما ك ّنا ُّ
نشك
وأهل البيت متوافرون أن احلسني يقتل بالطف(((.
هذا يقول ابن ّ

بيته.

كل هذا ُّ
يدل عىل أمهية الواقعة التي كان رسول ال ّله Aيذكّ ر هبا أصحابه وأهل

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 ّ

1 .1عظمة املوقف املبدئي الذي وقفه سيد الشهداء اإلمام احلسني Eوأهل بيته

وأصحابه ،إذ كانوا ق ّلة قليلة ،ولكنهم رضبوا أروع األمثلة يف الصمود والثبات
وااللتزام بالقيم والدفاع عن املبادئ واالعرتاض عىل الظلم والفساد واالنحراف.

ونحن حينام نتذكّ ر عاشوراء إنام نتذكّ ر هذه املواقف العظيمة السامية والرائعة.

2 .2بشاعة الظلم الذي وقع عىل أهل البيت Bوعىل االنتهاك حلرمات ال ّله يف ذلك
اليوم.

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

رحيانتاي من الدنيا».

((( مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،1ص.264
((( المستدرك على الصحيحين ،حديث رقم  ،4826ج ،3ص.197
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سيدا شباب أهل اجلنة،
ويف موضع آخر سمعوا منه قوله« :احلسن واحلسني ّ
وأبومها خري منهام».
وروى عبدال ّله بن شداد عن أبيه قال :سجد رسول ال ّله Aسجدة أطاهلا ،حتى

ظننا أنه قد حدث أمر ،أو أنه يوحى إليه ،فسألناه عن ذلك ،فقال« :كل ذلك مل يكن،
ولكن ابني ارحتلني فكرهت أن أعجله حتى يقيض حاجته.(((»..

وغريها من األحاديث التي يتذكّ رها املسلمون ويرووهنا لبعضهم ويتناقلوهنا

فيام بينهم.

املحرم من انتهاك للحرمات
لذلك ال يمكن اعتبار ما حصل يوم العارش من
ّ

جيدا ،والوقوف عند ّ
حمطات هذه احلادثة لالستفادة من
التأمل فيه ً
حد ًثا ًّ
عاديا ،بل جيب ّ
أحداثها والدروس العظيمة التي جت ّلت فيها.

((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام الحسين بن علي ،ج ،1الطبعة األولى1413هـ( ،بيروت :دار
البالغة) ،ص.96

حب أهل البيت Bيف نفوس املسلمني

(((

قال ال ّله العظيم ،في كتابه الكريم﴿ :قُلْ ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ َّ
ال ا ْل َم َو َّد َة ِفي

ا ْلقُ ْر َبى﴾ [سورة الشورى :اآلية .]23

المحور الأول :الأ�صل الديني لحب �أهل البيت

آيات القرآن الكريم واألحاديث الواردة عن رسول ال ّله Aالتي اعتربها املسلمون

يف خمتلف مذاهبهم صحيحة ثابتة هي التي تدفع كل مسلم لكي ينعقد قلبه عىل حب أهل

البيت.

ومن اآليات الكريمة التي تدعو حلب أهل البيت Bهذه اآلية الكريمة ،فال ّله
تعاىل يقول﴿ :قُلْ ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ َّ
ال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْلقُ ْر َبى﴾ .واألنبياء حينام يبلغون
رساالت ال ّله فإنام يقومون بالتبليغ استجابة ألمر ال ّله تعاىل ،وبالتايل فهم ال يريدون من
ٍ
مخسة من األنبياء :نوح،
أحد ـ مقابل تبليغهم للرسالة ـ أجر ًا ،ولذلك ورد عىل لسان

((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 2محرم 1428هـ.
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﴿و َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم
وهود ،ولوط ،وصالح ،وشعيب ،ويف مخسة مواقع من سورة الشعراءَ ،
ِ
َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِري إِ َّ
ني﴾ [سورة الشعراء :اآليات -164 -145 -127 -109
ال َعلىَ َر ِّب ا ْل َعالمَ َ
.]180

إذ ًا ال أحد من األنبياء يريد من الناس أجر ًا أو يتوقع منهم ذلك ،يف مقابل تبليغه
رسالة ال ّله .وكذلك النبي حممد Aأمره ال ّله تعاىل أن يقول للمسلمني﴿ :قُلْ َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم
ِ
ِ
ِ ِ
ني﴾ [سورة ص :اآلية ،]86بينام نجد ال ّله سبحانه وتعاىل يأمر
َع َل ْيه م ْن َأ ْج ٍر َو َما َأنَا م ْن المْ ُ َت َك ِّلف َ
نبيه Aأن يطلب من الناس أجر ًا ،كام هو رصيح يف قوله تعاىل﴿ :قُلْ ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه
َأ ْجر ًا إِ َّ
ال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْلقُ ْر َبى﴾ ،فكيف ُيمكن التوفيق بني هذه اآلية الكريمة ،وبني قوله
ِ
ِ
ِ ِ
ني﴾ ،وكيف أن النبي Aيطلب
تعاىل﴿ :قُلْ َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْيه م ْن َأ ْج ٍر َو َما َأنَا م ْن المْ ُ َت َك ِّلف َ
أجر ًا من املسلمني عىل تبليغ الدعوة اإلهلية بعكس سائر األنبياء؟ هذا التنايف الذي يبدو
ألول وهلة جتيب عنه آية أخرى ،يقول ال ّله تعاىل﴿ :قُلْ َما َس َأ ْل ُت ُك ْم ِم ْن َأ ْج ٍر ف َُه َو َل ُك ْم إِ ْن
َأ ْج ِري إِ َّ
ال َعلىَ اللهَّ ِ َو ُه َو َعلىَ كُ ِّل شيَ ْ ٍء َش ِه ٌيد﴾ [سورة سبأ :اآلية .]47
إذ ًا الفائدة الكربى من املودة يف القربى هي للمسلمني ،وليست للنبي األكرم.
فاألمة حينام حتب أهل البيت وترتبط هبم فإن ذلك يف مصلحة األمة نفسها وخلري األمة

نفسها.

وحول اآلية الكريمة﴿ :قُلْ ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ َّ
ال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْلقُ ْر َبى﴾ وردت

روايات وأحاديث كثرية نقلتها مصادر املسلمني ،كام يف تفسري الكشاف((( والصواعق

املحرقة((( وغريمها من املصادر اإلسالمية املعتربة ،أن الصحابة سألوا رسول ال ّله :يا رسول
ال ّله من قرابتك هؤالء الذين أوجبت علينا مودهتم؟ قال« :هم عيل وفاطمة وابنامها».

((( أبو القاسم الزمخشري .تفسير الكشاف ج ،4الطبعة األولى 1415هـ( ،بيروت :دار الكتب العلمية)،
ص.213
((( ابن حجر الهيثمي .الصواعق المحرقة ج ،2الطبعة األولى1407هـ( ،بيروت :مؤسسة الرسالة)،
ص. 487
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ومن ذلك أيض ًا :أن اإلمام احلسن Eخطب يف الناس بعد استشهاد أبيه أمري

املؤمنني Eوقال« :أنا من أهل البيت الذين فرض ال ّله مودهتم عليكم»(((.

وروايات أخرى كثرية مذكورة يف الكتب ومصادر احلديث اإلسالمية هذا عىل

صعيد اآلية الكريمة.

الأحاديث ال�شريفة ودعوتها لحب �أهل البيت
أما عىل صعيد األحاديث والنصوص الواردة يف مصادر احلديث فهي كثرية ،ومنها

احلديث الوارد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :أحبوا ال ّله ملا يغذوكم به من نعمه وأحبوين

حلب ال ّله وأحبوا أهل بيتي حلبي»((( ،ويف حديث آخر صححه الشيخ األلباين((( عن

أحد إال أدخله ال ّله النار»،
النبي Aأنه قال« :والذي نفيس بيده ،ال يبغضنا أهل البيت ٌ
وهناك أحاديث كثرية تتحدث عن أفراد أهل البيت ،فمثال عن الصديقة فاطمة الزهراء

سيدة نساء العاملني ،أن رسول ال ّله Aقال فيها« :فاطمة بضعة مني فمن أغضبها

أغضبني»(((.

أما يف حق عيل ،ففي صحيح ابن ماجة عن عيل Eقال« :عهد إ َّيل النبي

األمي Aأنه ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق»((( .قال الشيخ األلباين( :وهذا

حديث صحيح).

حق احلسنني Cفاألحاديث كثرية ،ومنها قوله« :من أحب احلسن
وأما يف َّ

أحبني ،ومن أبغضهام فقد أبغضني»(((.
واحلسني فقد ّ

((( المستدرك على الصحيحين ،ج 3ص ،189حديث. 4801
(((المصدر السابق ج  3ص  ،162حديث .4716
((( محمد ناصر الدين األلباني .سلسلة األحاديث الصحيحة ج ،5الطبعة األولى1417هـ( ،الرياض:
مكتبة المعارف) ،ص 643حديث.2488
((( صحيح البخاري ،ج 2ص 470حديث.3714
((( صحيح سنن ابن ماجه ،ج 1ص  56حديث.92
((( المصدر السابق ج 1ص  64حديث.117
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إذا هناك نصوص رشعية ،وهي تؤصل ألصل ديني يدفع كل مسلم للوالء ألهل

البيت وملحبتهم.

المحور الثاني :مكانة �أهل البيت في الأمة

انطالق ًا من هذه النصوص ومن شخصيات أهل البيت Bالتي فرضت نفسها

بعلمها وفضلها ،فإن األمة كانت حترتم أهل البيت وحتبهم ،فقد اتفقت األمة يف مجيع
عصورها عىل حمبة أهل البيت وتعظيمهم .صحيح كانت هناك فئة من األمة تظهر العداء
والبغض ألهل البيت ،وقد أطلق املسلمون عليهم مصطلح النواصب ،وهذا املصطلح

يعني تلك الفئة التي تبغض أهل البيت .يف بداية األمر كان هناك نوع من الرصاع السيايس
فاحلاكمون رأوا يف أهل البيت منافسة هلم يف حكمهم يف نفوذهم ،ورأوا أن األمة تنجذب

وتنشد إليهم ،ولذلك أقصوا أهل البيت وجفوهم.

حول هذا الرصاع السيايس إىل دين ،وهؤالء مغرضون،
واملشكلة أن هناك من ّ

حصل ذلك منهم متلق ًا إىل احلكام ،أو غفلة منهم ،أو من أجل مصلحة عندهم ،حيث

حولوا اجلفاء ألهل البيت إىل دين ،وصاروا يبغضون أهل البيت ويناوئوهنم بتأثري
ّ
األجواء السياسية .ومن نتائج ذلك ُشتم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eسبعني
سنة عىل منابر املسلمني ،وهذا نوع من التضليل ،والناس بطبيعتهم يتأثرون باألجواء

اإلعالمية املصنوعة.

والتاريخ ينقل لنا بعض القصص والشواهد عىل ذلك ،ومنها ما قاله أحد أعالم

املسلمني عن أحد الرواة وهو :حريز بن عثامن احلميص((( ،أنه شامي ثقة وكان حيمل

عىل عيل بن أيب طالب ،ويا عجب ًا فكيف هذا الراوي ثقة ،وهو حيمل عىل عيل بن أيب
طالب Eويرصح ببغضه ألمري املؤمنني ،قال عمران بن أبان :سمعت حريز بن عثامن

((( راجع سيرته في :تهذيب الكمال ج 5ص  ،572والكامل في ضعفاء الرجال ج 2ص ،451والضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ج 1ص ،197وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 8ص.265
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عليا يف
عليا ـُ ،
وينقل يف ترمجته أنه كان يف كل يوم يلعن ًّ
يقول :ال أحبه قتل آبائي ـ يعني ًّ
الغداة سبعني مرة ويف الليل سبعني مرة.

ومن طريف ما ينقل يف قصص العلامء((( أن نجيب باشا وايل بغداد ذهب إىل

النجف األرشف ،وطلب من الشيخ حممد حسن (صاحب اجلواهر) ،أن يأخذه إىل زيارة

قرب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،وعند وصوهلام وقف الوايل أمام رضيح اإلمام ثم رفع
رأسه إىل السامء وقال :ال ّلهم بحرمة حليتي البيضاء جتاوز عن ذنوب اإلمام عيل إذ أهرق

الكثري من دماء املسلمني.

خالصةً ،هناك فئة حمدودة من األمة ُيظهرون العداء ألهل البيت ،ولكن أغلب

األمة ُيعلنون حبهم ألهل البيت ،صحيح أن املحبة ألهل البيت درجات ،وأن أغلب
ونفسيا ،لكنهم ال يعتقدون بأهنم هم قيادة األمة ،وأهنم
قلبيا
ًّ
املسلمني حيبون أهل البيت ًّ

خلفاء رسول ال ّله Aوأن أقواهلم واجبة االتباع ،فهذه حالة اختص هبا شيعة أهل
البيت.

فأصل حمبة أهل البيت يتفق عليها املسلمون ،أما دورهم ومكانتهم فهي حمل

نقاش ،وكام يقول السيد اإلمام اخلوئي Dيف موسوعته االستداللية« :الرضوري من

الوالية إنام هي الوالية بمعنى احلب والوالء ،وهم غري منكرين هلا ـ هبذا املعنى ـ بل قد

يظهرون حبهم ألهل البيت .Bوأما الوالية بمعنى اخلالفة فهي ليست برضورية بوجه
تقليدا آلبائهم وعلامئهم
وإنام هي مسألة نظرية وقد فرسوها بمعنى احلب والوالء ولو
ً

وإنكارهم للوالية بمعنى اخلالفة مستند إىل الشبهة كام عرفت ،وقد أسلفنا أن إنكار

مستلزما لتكذيب النبي Aكام إذا
الرضوري إنام يستتبع الكفر والنجاسة فيام إذا كان
ً

كان عاملًا بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالرضورة ،وهذا مل يتحقق يف حق أهل اخلالف
((( الميرزا محمد بن سليمان التنكابني ،قصص العلماء ،الطبعة األولى1413هـ( ،بيروت :دار المحجة
البيضاء) ،ص.119
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لعدم ثبوت اخلالفة عندهم بالرضورة ألهل البيت ،Bنعم الوالية ـ بمعنى اخلالفة ـ من
رضوريات املذهب ال من رضوريات الدين»(((.

فاملعنى واضح :خالفة أهل البيت Bوقيادهتم لألمة من رضورات املذهب

اجلعفري ،وهو ما اقتنع وآمن به شيعة أهل البيت ،أما بقية املسلمني عندهم قناعة ورأي
آخر ،بالطبع املجال مفتوح للنقاش وللحوار ،فنحن لنا أدلتنا ولنا براهيننا وبقية املسلمني

تأول هلذه النصوص.
عندهم ّ

لتأول أو لشبهة يكون خارج
وأئمتنا Bما كانوا يرون أن من كان له رأي آخر ّ

الدين ،وإنام جتري عليه أحكام اإلسالم ،بل إنه ورد يف كتاب البحار للعالمة املجليس ـ

أعىل ال ّله مقامه ـ عن اإلمام جعفر الصادق  Eعن آبائه  Bعن عيل Eقال« :إن للجنة
ثامنية أبواب باب يدخل منه النبيون والصديقون ،وباب يدخل منه الشهداء والصاحلون،

ومخسة أبواب يدخل منه شيعنا وحمبونا ،وباب يدخل منه سائر املسلمني ممن يشهد أن ال

إله إال ال ّله ومل يكن يف قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت»((( ،يعني خمالف ألهل البيت
ولكن ليس يف قلبه بغض ألهل البيت لسبب أو آلخر.

العالقة مع الآخر بح�سن الظن

مهمة ينبغي تسليط األضواء عليها يف العالقة بني املسلمني عىل تنوع
وهنا مسألة َّ

مذاهبهم ،إذ ينبغي أن يكون هناك حسن ظن بني املسلمني ،وال يفرتض الواحد من
أتباع مذهب بأن أتباع املذهب اآلخر معاندون جاحدون يعرفون احلق وال يتبعون ،وهذا

االعتقاد خاطئ ،فأغلبية الناس ال يعرفون احلق ،فهم قد عاشوا يف بيئة وأصبحوا ضمن
هنج تلك البيئة املذهبية ،وبسبب القصور مل تتضح هلم احلقيقة وإال ليس كل واحد يريد

أن يدخل النار ،وهو يعرف طريق النجاة ويرتكه .صحيح هناك بعض األشخاص يتضح
((( التنقيح في شرح العروة الوثقى ،كتاب الطهارة ج 2ص.86
((( بحار األنوار ،ج 69ص 159حديث.5
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هلم احلق لكنهم يكابرون وجيحدون ،وهذا ال ينطبق عىل كل الناس .ولذلك ينبغي أن

بعضا ،وال يفرتض السني
يتعامل املسلمون فيام بينهم عىل أساس حسن الظن يف بعضهم ً
أن الشيعي يسري عىل طريق وهو يعلم أنه خطأ ،بل عليه أن يعتقد أن الشيعي يسري عىل

طريق وهو مقتنع أنه صحيح وإال ما سار عليه .وال يعتقد الشيعي أن السني يسري عىل
طريق وهو يعلم أنه باطل ،كال! فالسني يسري عىل طريق وهو يعتقد أنه حق ،ولو اتضح
له أنه باطل ملا سار عليه .وهذا الكالم ال ينفي وجود أشخاص يف هذا الطرف ويف ذاك

الطرف مكابرون وجاحدون.

تاريخ الأمة ومحبة �أهل البيت

إذا قرأنا يف تاريخ األمة نرى أن هناك تقدير ًا وتعظي ًام واحرتام ًا واضح ًا عند

املسلمني ،يف كل عرص وجيل ،ألهل البيت ،فنجد ذلك حتى عند احلاكمني السابقني
املناوئني ألهل البيت ،نعم منعوا أهل البيت  Bمن حقهم الطبيعي يف إدارة األمة ،ولكن

يف أعامق نفوسهم يعرفون مكانة أهل البيت ،وهناك رواية تنقل عن املأمون العبايس أنه

قال :إنام تع ّلم فضل أهل البيت من أبيه هارون ،وذلك أنه رأى أباه وهو جيل ويقدر
اإلمام موسى بن جعفر فتعجب من ذلك.

يقول :وكنت أجرأ ُول ِد أيب عليه فلام خال املجلس قلت يا أمري املؤمنني :من هذا

الرجل الذي قد أعظمته وأجللته وقمت من جملسك إليه فاستقبلته وأقعدته يف صدر

املجلس وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال :هذا إمام الناس وحجة ال ّله

عىل خلقه وخليفته عىل عباده .فقلت يا أمري املؤمنني :أو ليست هذه الصفات كلها لك
وفيك؟ فقال :أنا إمام اجلامعة يف الظاهر والغلبة والقهر ،وموسى بن جعفر إمام حق،

مجيعا ووال ّله لو نازعتني هذا
وال ّله يا بني إنه ألحق بمقام رسول ال ّله Aمني ومن اخللق ً
األمر ألخذت الذي فيه عيناك فإن امللك عقيم(((.

((( الشيخ الصدوق ابن بابويه ،عيون أخبار الرضا ج ،1الطبعة األولى 1404هـ( ،بيروت :مؤسسة
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فاألمة تعرف مكانة أهل البيت السامقة ،وهنا نامذج من تقدير أئمة املذاهب ألهل

البيت.

�أئمة المذاهب الأربعة واحترام �أهل البيت

لو أخذنا نموذج ًا أئمة املذاهب األربعة املعروفة ،وقرأنا يف حياهتم وسريهتم

لوجدنا أهنم كانوا يعلنون أمام الناس احرتامهم وحبهم ألهل البيت Bوتعظيمهم

للمكانة الرفيعة التي يتسنمها أهل البيت أنفسهم.

يتحدث اإلمام مالك عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق Eفيقول« :ما رأت عني،

وال سمعت أذن ،وال خطر عىل قلب برش أفضل من جعفر بن حممد الصادق علماً وعباد ًة

وورعا»((( ،وقال« :كان كثري الدعابة والتبسم ،فإذا ذكر عنده رسول ال ّله Aأصفّر ،وما
ً

رأيته حيدث عن رسول ال ّله Aإال عىل طهارة ،ولقد اختلفت إليه زما ًنا ،فام كنت أراه إىل
عىل ثالث خصال :إما مصلي ًا وإما صائماً وإما يقرأ القرآن»(((.

ر�أي الإمام �أبي حنيفة:

له كلمة معروفة ومشهورة« :لو ال السنتان هللك النعامن»((( أي لو ال السنتان

اللتان كان حيرض فيهام جملس اإلمام جعفر الصادق.

وحينام ألزمه املنصور العبايس بأن يناظر اإلمام الصادق اعرتف واعتربها فرصة

لإلشادة باإلمام الصادق ،قال :دعاين أبو جعفر املنصور حينام كان يف احلرية وقال يل:
إن الناس قد فتنوا بجعفر بن حممد ،فهيئ له من املسائل الشداد .يقول فهيأت له أربعني

مسألة .ثم بعث إ ّيل أبو جعفر وهو باحلرية فأتيته فدخلت عليه ،وجعفر بن حممد جالس

عىل يمينه ،فلام برصت به دخلتني من اهليبة جلعفر بن حممد الصادق ما مل يدخلني أليب

األعلمي للمطبوعات) ،ص.84
(((اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ،المجلد الرابع ج ،8ص.371
((( المصدر السابق :المجلد الرابع ج 8ص .372-371
((( عبدالحليم الجندي ،اإلمام جعفر الصادق ،ص.252
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جعفر املنصور ،ثم يكمل ـ أبو حنيفة ـ بأنه سأل اإلمام Eواإلمام جييبه فيقول :أنتم
تقولون كذا وأهل املدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا ،فربام تابعنا وربام تابعهم وربام

ويضيف أبو حنيفة :ألسنا روينا :إن أعلم
خالفنا ً
مجيعا ،حتى أتيت عىل األربعني مسألةُ ،
الناس أعلمهم باختالف الناس(((.

و�أما الإمام ال�شافعي:

الذي ُعرف بحبه ألهل البيت فهو صاحب الشعر املعروف(((:
يا آل بيت رسول ال ّله حبكم

كفاكم من عظيم الشأن أنكم

وهو صاحب الشعر الذي يقول:

إن كان رفض ًا حب آل حممد

�أما ر�أي الإمام �أحمد بن حنبل

فرض من ال ّله يف القران أنزله
ِّ
يصل عليكم ال صالة له
من مل
فليشهد الثقالن أين رافيض

ففي مسنده عدد كبري من الروايات يف فضل أهل البيت ،ولعله ليس يف كتب

الصحاح واملسانيد كتاب فيه من فضائل أهل البيت ما يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل،

وله كتاب أفرده يف فضائل عيل بن أيب طالب ،وله كلامت ومواقف تنقل عىل هذا الصعيد:

فمرة ينقل ولده عبد ال ّله بن أمحد بن حنبل يقول :حدث أيب بحديث سفينة ،فقلت :يا

أبت ما تقول يف التفضيل؟ قال :يف اخلالفة أبو بكر وعمر وعثامن .فقلت :وعيل بن أيب
طالب! قال :يا بني ،عيل بن أيب طالب من أهل بيت ال يقاس هبم أحد(((.

�صالة الم�سلمين ت�شهد بمحبة �أهل البيت

قرون بمحبة أهل
هذا بالنسبة ألئمة املذاهب ،واملسلمون بمختلف مذاهبهم ُي ّ
((( اإلمام الصادق والمذاهب األربعة .المجلد األول ج 1ص.56
((( المصدر السابق .المجلد الرابع ج 8ص.416
((( السيد المرعشي .شرح إحقاق الحق ،ج  15ص .699
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البيت ،ويشهدون هلم بالفضل ،فكل املسلمني يف تشهدهم يف الصالة يقولون« :ال ّلهم

صلّ عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد»(((،
وهذا واجب عند الشافعي ،وعند أمحد بن حنبل عىل قول((( .واملالحظ هنا مل ُيذكر أحد

سوى أهل البيت ،وهذا بسبب رصيح النص الذي ورد عن رسول ال ّلهAيف كيفية
ِ
ِ
ين
الصالة عليه ،فحينام نزل قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ال ّله َو َمالئ َك َت ُه ُي َص ُّلونَ َعلىَ ال َّنبِ ِّي َيا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
َآم ُنوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا َت ْس ِلي ًام﴾ُ ،سئل :كيف نصيل عليك؟ فعلمهم هذه الصيغة التي
تشمل النبي وآله ،قال« :قولوا :ال ّلهم صلّ عىل حممد وعىل آل حممد ،كام صليت عىل آل
إبراهيم إنك محيد جميد»((( ،ولذلك فإن عدم ذكر اآلل يف الصالة جيعلها برتاء فقد روي
عن النبيAأنه قال« :ال تصلوا عيل الصالة البرتاء» .قالوا :وما الصالة البرتاء يا رسول

ال ّله؟ قال :تقولون« :ال ّلهم صل عىل حممد وتسكتون ،بل قولوا :ال ّلهم صل عىل حممد
وعىل آل حممد»((( ،واقتصار الصالة عىل النبي وآله يف التشهد دون ذكر اآلخرين ميزة
واضحة.

كتب العلماء تزخر بف�ضائل �أهل البيت

أما الكتب فقد أفرد كثري من علامء السنة كتب ًا يف فضل أهل البيت ،وأكتفي بذكر

نامذج معارصة ،مع العلم أن املايض حيفل بكتب كثرية ،كنور األبصار للشبلنجي ،وذخائر
العقبى للطربي ،وينابيع املودة للقندوزي ،واملناقب للخوارزمي وغريها.

كتاب لعامل معارص من علامء احلديث
أما الكتب املعارصة فكثرية أيض ًا ،ومنها:
ٌ

((( الموسوعة الفقهية ص.97
((( عبدال ّله بن أحمد المقدسي بن قدامة .المغني ،ج 2ص ،228الطبعة الثانية1412هـ( ،القاهرة :هجر
للطباعة) .قال ابن قدامة ص( :229وظاهر مذهب أحمد رحمه ال ّله وجوبه ،فإن أبا زرعة الدمشقي
نقل عن أحمد أنه قال :كنت أتهيب ذلك ،ثم تبينت ،فإذا الصالة واجبة .فظاهر هذا أنه رجع عن قوله
األول إلى هذا).
(((صحيح مسلم ص 216حديث 66باب الصالة على النبي بعد التشهد.
((( القندوزي .ينابيع المودة لذوي القربى ،ج  1ص .37
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املعروفني وهو الشيخ حممود سعيد بن حممد ممدوح من علامء مرص ويعترب ضمن املدرسة

السلفية يف جمال احلديث ،وهو من املحدثني ويعرتف مجيع علامء احلديث بمكانته العلمية،

وله كتب تباع يف اململكة ،وكتبه من الكتب العلمية يف جمال احلديث ،هذا العامل وقبل

سنتني طبع كتاب ًا اًّ
قدم له مستشار رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة السيد
مهم ًّ
جداّ ،
عيل اهلاشم ،والكتاب مطبوع من قبل مؤسسة الفقيه يف أبو ظبي عام 1425هـ ،وهو
كتاب مجيل ورائع ،عنوانه( :غاية التبجيل وترك القطع يف التفضيل)((( ،يقع يف قريب من

مدعم باألدلة والنصوص.
ثالثامئة صفحة أو أكثر ،وكله ّ

ومهمة من أبرزها هذه احلقيقة ،يقول
يف هذا الكتاب يؤكد عىل حقائق كثرية
َّ

رو يف فضائل أحد من الصحابة
يف(ص :)36ما نقل عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه مل ُي َ

أيضا حقيقة أخرى :أن
باألسانيد احلسان ما روي يف فضائل عيل بن أيب طالب ،ويقرر ً
الذين يرون أفضلية اخللفاء عىل اإلمام عيل Eفيه نقاش ،فالتقدم يف اخلالفة تقدم زمني

ال يدل عىل األفضلية ،يقول يف (ص :)67وفد حيتج أو يستأنس بعضهم عىل األفضلية

برتتيبهم يف اخلالفة ،فيقال :أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثامن ،ثم عيل ،كرتتيبهم يف اخلالفة،
وهذا التالزم فيه نظر ،فبعد االتفاق عىل أنه ظني ،فإنه ال يصلح دلي ً
متقدم
ال عىل تفضيل ّ

يف اخلالفة عىل متأخر؛ ألن اخلالفة بعد انتقال النبي ،والناس ال يتفاضلون باملناصب بل
بكثرة الفضائل واخلصائص.

ويأيت بآراء بعض الصحابة حول أفضلية عيل بن أيب طالب عىل مجيع الصحابة،

ويذكر منها هذا احلديث ويصححه ،يقول :سئل أبو ذر صاحب رسول ال ّله ،الذي قال

فيه« :ما أق ّلت الغرباء وال أظ ّلت اخلرضاء من رجل أصدق هلجة من أيب ذر»((( ،يقول

يف (ص« :)129جاء رجل أبا ذر وهو يف مسجد الرسولAفقال :يا أبا ذر أال ختربين
((( الطبعة األولى 1425هـ( ،أبو ظبي :مكتبة الفقيه) .
((( صحيح سنن ابن ماجه ج 1ص  68حديث.127
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أحبهم إليك أحبهم إىل رسول ال ّله ؟ قال :إي ورب
بأحب الناس إليك ،فإين أعرف أن ّ

أحبهم إىل رسول ال ّلهAوهو ذاك الشيخ ،وأشار بيده إىل عيلE
الكعبة إن أحبهم إ َّيل ّ

وهو يصيل أمامه».

وذكر يف (ص  )135عن عبدال ّله بن مسعود أنه قال :ك ّنا نتحدث أن أفضل أهل

املدينة عيل بن أيب طالب.

واجلميل أن املؤلف أفرد يف كتابه فصلاً حول فاطمة الزهراء Fحتت عنوان :تنوير

األفئدة الذكية بتفضيل البضعة النبوية يف(ص ،)95يقول فيه :ومنهم – أي العلامء – من

يفضل فاطمة ابنة النبي Aعىل اجلميع باعتبارها بضعته الرشيفة املنيفة.

وذكر أن هذا مذهب أم املؤمنني عائشة ،فقد صح عنها أهنا قالت :ما رأيت أفضل

من فاطمة غري أبيها ،ثم يذكر قول رسول ال ّله« :فاطمة بضعة مني» ويقول :ال نعدل
أحدا ،ثم يذكر قول األلويس :إن فاطمة من حيث البضعية ال
ببضعة رسول ال ّلهً A

أفضل عىل بضعة رسول
يعدهلا أحد ،ويضيف يف (ص )96أن اإلمام مالك قال :ال ِّ
أحدا.
ال ّلهً A

نموذج ٍ
ٍ
قاض يف املحكمة الكربى
ثان نذكره ألحد علامئنا يف اململكة ،وهو

بالقطيف الشيخ صالح الدرويش ،فقد أ ّلف كتاب ًا حول اإلمام الصادق ،نعم قد نختلف

معه يف بعض اجلوانب املذكورة يف الكتاب باعتبار رؤيتنا وعقيدتنا حول اإلمام ،بينام من
حيث املجمل فإن الكتاب يتضمن اإلشادة باإلمام واإلقرار بأفضليته يف زمانه ،يقول :هو

إمام أهل زمانه جعفر امللقب بالصادق وأبوه إمام أهل زمانه حممد بن عيل امللقب بالباقر
ابن إمام التابعني يف زمانه عيل بن احلسني زين العابدين(((.

فواضح أن كل واحد منهم يف زمانه هو إمام زمانه ،وماذا يعني ذلك سوى أنه هو

((( الشيخ صالح بن عبدال ّله الدرويش ،اإلمام جعفر الصادق ،الطبعة األولى 1426هـ( ،الدمام :دار ابن
الجوزي) ،ص.15
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األفضل يف زمانه ،ونقل نصوص ًا كثرية عن العلامء ومن التاريخ يف فضل اإلمام جعفر بن
حممد الصادق.

وهناك ٍ
قاض آخر وهو الشيخ عبدالعزيز العمري يف املحكمة نفسها ،أ ّلف كتاب ًا

حتت عنوان :نجي كربالء ،Eيعني اإلمام زين العابدين Eويف كتابه الكثري من التعظيم
والتجليل يف اإلمام ،يقول يف مقدمته :ال ّلهم إين أشهدك عىل حمبتي ألهل بيت نبيك(((.

أقول :هذا ال يعني أننا نتفق معه يف كل ما ذكره يف الكتاب من آراء ،فمعروف أن

هناك خالفًا بني الشيعة وبني غريهم فيام يرتبط يف مقام أهل البيت ومكانتهم ،ولكن نريد
اإلشارة إىل أن فضل أهل البيت وعظمتهم ال يستطيع أن ينكرها أحد.

المحور الثالث :م�س�ؤولية التعريف ب�أهل البيتB

يف أزمنة سابقة كان هناك حظر عىل احلديث عن أهل البيت Bواإلشادة بمكانتهم

والتعريف بعلومهم للناس ،ولذلك فإن قس ًام كبري ًا من األمة ال يعرفون فضل أهل

البيت ،Bومل تصلهم معارفهم .ونحن اآلن نعيش يف عرص أصبح املجال مفتوح ًا من
أجل أن تتعرف األمة أكثر إىل أهل البيت ،Bوهذه مسؤولية عىل عاتق كل عامل وا ٍع من
السنة والشيعة؛ ألن التعريف بأهل البيت جزء من حمبتهم ومودهتم املفروضة عىل كل
مسلم بحكم القرآن الكريم واألحاديث الواردة عن رسول ال ّله.A

وختتص الشيعة بمسؤولية أكرب وشاملة للتعريف بأهل البيت Bألهنم أتباعهم،

فعليهم أن يوصلوا صوت أهل البيت Bإىل كل العامل اإلسالمي بل إىل العامل اإلنساين.
والسؤال :كيف ُيمكن لنا أن نقوم بواجبنا يف التعريف بأهل البيت B؟

يف الروايات الواردة عن أهل البيت أن هناك ثالثة توجيهات أساس يف حتمل

املسؤولية لنرش معارف أهل البيت Bوالتعريف هبم:

((( عبدالعزيز بن أحمد العمير ،نجي كربالء ،Eالطبعة األولى 1427هـ ،ص.7
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أو ًال :مسؤولية إيصال معارفهم للناس

ففي الرواية عن عبدالسالم بن صالح اهلروي قال سمعت عيل بن موسى

عبدا أحيى أمرنا ،قلت :كيف حييي أمركم؟ قال :يتع ّلم
الرضا Eأنه يقول« :رحم ال ّله ً
فإن الناس لو علموا حماسن كالمنا ال ّتبعونا»((( ،ويف هذه الرواية
علومنا ،ويع ّلمها الناسَّ ،

أمر من اإلمام أن نحيي أمرهم بإيصال معارفهم للناس ،وعلينا أن نعرتف بالتقصري عىل
هذا الصعيد ،حيث إننا مل ِ
نول هذا اجلانب االهتامم املطلوب ،فعىل صعيد الطباعة والنرش،

أمر يف
كم من النسخ ُنرش من الصحيفة السجادية وهنج البالغة ،وإىل كم لغة ُترمجا ،وهذا ٌ
غاية السهولة ،ناهيك عن اجلوانب األخرى التي ما زال العامل الشيعي متجاه ً
ال هلا.
ثاني ًا :التحذير من تعريض أهل البيت لإلساءة

فنجد يف روايات أهل البيت Bحتذير ًا لشيعتهم من أن يرووا عنهم ما ييسء هلم.

فقد ورد يف عيون أخبار الرضا Eعن اإلمام عيل بن موسى الرضا Eأنه قال« :يا ابن

أيب حممود إن خمالفينا وضعوا أخبار ًا يف فضائلنا وجعلوها عىل ثالثة أقسام ،أحدها:
الغلو ،وثانيها :التقصري يف أمرنا ،وثالثها :الترصيح بمثالب أعدائنا ،فإذا سمع الناس

الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إىل القول بربوبيتنا ،وإذا سمعوا التقصري اعتقدوه فينا،

وجل﴿:وال َت ُس ُّبوا
وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم ثلبونا بأسامئنا ،وقد قال ال ّله عز
َ
ا َّل ِذين يدعونَ ِمن د ِ
ون اللِ فَيسبوا ال ّله َع ْدو ًا بِغَ ِ
ي ِع ْل ٍم﴾[سورة األنعام ،اآلية.(((»]108 :
ْ ُ
َ َْ ُ
َ ُ ُّ
ثالث ًا :الدعوة ألهل البيت بالسلوك اإلجيايب

أهل البيت Bكانوا يريدون من شيعتهم أن يكونوا بسلوكهم نموذج ًا يف

التعريف بأهل البيت ،وقد ورد عن اإلمام الصادق Eأنه قال« :كونوا دعاة لنا

((( وسائل الشيعة .ج 27ص.92
((( عيون أخبار الرضا .ج  2ص .272
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بغري ألسنتكم»(((.

وقال« :إن الرجل منكم إذا ورع يف دينه وصدق احلديث وأدى األمانة وحسن

خلقه مع الناس قيل :هذا جعفري فيرسين ذلك ويدخل ع َّ
يل منه الرسور ،وقيل :هذا

أدب جعفر ،وإذا كان عىل غري ذلك دخل ع َّ
يل بالؤه وعاره وقيل :هذا أدب جعفر»(((.

ويف رواية أخرى عن أيب عبد ال ّله جعفر بن حممد صلوات ال ّله عليه أنه قال

للمفضل :أي مفضل ،قل لشيعتنا« :كونوا دعاة إلينا بالكف عن حمارم ال ّله واجتناب

معاصيه ،واتباع رضوان ال ّله ،فإهنم إذا كانوا كذلك ،كان الناس إلينا مسارعني»(((.

وعن سليامن بن مهران ،قال :دخلت عىل الصادق جعفر بن حممد Cوعنده نفر

من الشيعة وهو يقول :معارش الشيعة ،كونوا لنا زين ًا ،وال تكونوا لنا شين ًا ،قولوا للناس

حس ًنا ،واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول ،وقبيح القول(((.

استجر مودة الناس إىل نفسه
عبدا
ورواية أخرى عن اإلمام الصادق« :رحم ال ّله ً
َّ

تبغضونا إليهم»(((.
وإلينا»((( ،وجاء يف حديث آخر« :حببونا إىل الناس وال ّ

موقعية الإمام الح�سين Eفي الأمة

واضح من خالل البحث كيف أن األمة كانت تنظر إىل أهل البيت نظرة إجالل
ٌ

وتعظيم ،واإلمام احلسني بن عيل Eكانت له موقعيته املميزة بني األصحاب ،حيث كانوا
جيلونه وحيرتمونه ويقدرونه ،تقول كتب السري كام ورد يف اإلصابة عن اإلمام احلسنيE

أنه دخل مسجد جده رسول ال ّلهAوهو صغري يقول« :أتيت عمر وهو خيطب عىل املنرب
((( الوحيد البهبهاني .حاشية مجمع الفائدة والبرهان ،ص.24
((( الكافي .ج  2ص .636
((( دعائم اإلسالم .ج  - 1ص .58
((( الشيخ الطوسي .األمالي ،ص .440
((( مستدرك الوسائل ج12ص  275ح.14086
((( المصدر السابق ج 8ص 311ح.9521
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فصعدت إليه فقلت :انزل عن منرب أيب واذهب إىل منرب أبيك .فقال عمر :مل يكن أليب

منرب ،وأخذين فأجلسني معه أقلب حىص بيدي فلام نزل انطلق يب إىل منزله ،فقال يل :من

علمك؟ قلت :وال ّله ما علمني أحد»(((.

وأيضا يف اإلصابة((( أن عمر قال لإلمام احلسني :Eإنام أنبت ما ترى يف رؤوسنا
ً

ال ّله ثم أنتم.

ويف التاريخ فاضل اخلليفة عمر بني الناس يف العطاء ،لكنه أعطى احلسن واحلسني

مثل عطاء أهل بدر مع أهنم مل يشهدوا بدر ًا فسئل عن ذلك ،فأجاب ملكانتهام من رسول

ال ّله.

وهذا ابن عباس يزجر مدرك بن زياد أو ابن عامرة بسبب لومه إياه عىل مسكه

الركاب وتسويته الثياب للحسن واحلسني ،قائ ً
ال له :يا لكع أو تدري َمن هذان؟ هذان ابنا

رسول ال ّله ،أوليس مما أنعم ال ّله به ع َّ
يل أن أمسك هلام الركاب وأسوي عليهام الثياب(((.

وها هو عبد ال ّله بن عمرو بن العاص يخُ رب أصحابه ملا اجتاز عليهم احلسني Eيف

مسجد جده Aقائ ً
ال:

بأحب أهل األرض إىل أهل السامء؟
 أال أخربكمِّ

 -بىل.

 -هذا املايش ـ وأشار إىل احلسني ـ(((.

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

((( ابن حجر العسقالني .اإلصابة في تمييز الصحابة ج  ،2ص .69
((( اإلصابة في تمييز الصحابة ج  2ص .69
((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام الحسين ج1ص.106
((( المصدر السابق ج 1ص.107
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احلسني :يا أبا هريرة وأنت تفعل هذا ؟ قال أبو هريرة :دعني فوال ّله لو يعلم الناس منك

ما أعلم حلملوك عىل رقاهبم (((.

نعم ..لقد رأى الصحابة أن اإلمام احلسني Eهو بقية ال ّله يف أرضه واملثل األعىل

جلده ،فأولته املزيد من حبها وتقديرها ،وراحت تتسابق للترشف بخدمته وزيارته ،فسالم

حيا.
ال ّله عىل احلسني يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث ًّ

((( ترجمة اإلمام الحسين ،ابن عساكر ص .214

اإلمام احلسني ونهجه يف الدعوة واحلوار

(((

قال ال ّله العظيم في كتابه الكريم:
يل رب َك بِالحْ ِ ْكم ِة والمْ َو ِع َظ ِة الحْ َ سن ِة وج ِ
ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك
ََ َ َ
﴿ا ْد ُع إِلىَ َسب ِ َ ِّ
َ َ ْ
ِ
ِِ
ين﴾ [سورة النحل :اآلية .]125
ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِيله َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمْ ُ ْه َتد َ

المحور الأول� :سبيل الت�أثير على الآخرين

من الطبيعي أن جيد اإلنسان نفسه يف هذه احلياة أمام من خيتلف معه يف الرأي،

ومن تتضارب مصاحله مع مصاحله ،فالناس خيتلفون يف آرائهم وأفكارهم وتوجهاهتم،
وكل واحد من الناس يريد أن حيوز عىل أكرب ٍ
قدر ممكن من املكاسب يف هذه الدنيا ،مما

يسبب نوع ًا من التضارب يف املصالح بني الناس .وحينام يكون اإلنسان أمام من خيالفه

يف الرأي فإنه قد يسعى إلقناعه برأيه إما انطالق ًا من حالة دينية باعتبار أن الدين يدفع

املؤمن للتبشري به ،والنصوص الواردة تؤكد ذلك ،كاحلديث الرشيف« :ألن هيدي ال ّله

((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ  3محرم 1428هـ.
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عىل يديك رج ً
ال خري لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت»(((.

ويف بعض األحيان يتجسد حب الذات لدى اإلنسان يف سعيه لنرش آرائه باعتبارها

نوع ًا من االنتصار للذات ،وبذلك ينتابه الرسور والفرح.

والسؤال املهم :ما هو السبيل للتأثري عىل اآلخرين؟ وكيف أحافظ عىل مصلحتي

حينام تتضارب مع مصلحة اآلخرين؟
هناك طريقان:

األول :استخدام القوة والفرض.

وهنا يلجأ اإلنسان للقوة حتى يفرض رأيه ،بالطبع الفرض يف املجال الفكري

ال ،فإن لغريك عق ً
وجمال الرأي ليس صحيح ًا وغري ممكن ،فكام أن لك عق ً
ال ،قد خيتلف

معك يف التفكري ،وال ّله تعاىل خلق الناس أحرار ًا يف هذه الدنيا ،فال يصح ألحد أن يسعى
ٍ
واحد يعتقد أن رأيه
لفرض رأيه عىل اآلخرين حتى وإن كان معتقد ًا بأن رأيه حق ،إذ كل

حق ،وهذا االعتقاد ال يربر فرض اآلراء عىل اآلخرين فال ّله سبحانه وهو رب البرش مل
األر ِ
آلم َن َم ْن فيِ َ
ض كُ ُّل ُه ْم
﴿و َل ْو َش َاء َر ُّب َك َ
يفرض عىل الناس اإليامن به ،يقول تعاىلَ :
ْ
ِِ
ِ
ني﴾ [سورة يونس :اآلية .]99
اس َح َّتى َي ُكو ُنوا ُم ْؤمن َ
جمَ يع ًا َأف ََأ ْن َت ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
وكذلك األنبياء والرسل الذين حيملون رسالة احلق للناس من قبل ال ّله تعاىل ،مل

﴿و َما
يسمح هلم أن يفرضوا دعواهتم عىل اآلخرين بالقوة وإنام دورهم يكمن يف التبليغَ :
علىَ الرس ِ
ول إِ َّ
ال ا ْل َب ُ
ني﴾ [سورة النور :اآلية ﴿ ،]54ف ََذكِّ ْر إِ َّنماَ َأ ْن َت ُم َذكِّ ٌر * َل ْس َت َع َل ْي ِه ْم
الغ المْ ُبِ ُ
َ
َّ ُ
ِ
صي ِط ٍر﴾ [سورة الغاشية :اآلية  .]22فإذا كان األنبياء والرسل ال حيق هلم أن يفرضوا رأي
ب ُم ْ
احلق ورسالة احلق عىل الناس ،فهل يصح ألي واحد أن يقوم هبذا الدور؟
لكن بعض املتجربين يسعون لفرض الرأي بالقوة ،ويف تارخينا اإلسالمي نجد

كيف أن بعض احلاكمني كانوا يسعون لذلك .ويف الواقع ليس إخالص ًا منهم لتلك
((( ميزان الحكمة ج 10ص .324
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اآلراء ،ولكن ذلك ممارسة للتسلط واهليمنة عىل الناس ،فال يكتفون بالتسلط عىل أجساد

أيضا التسلط عىل أفكارهم والتحكم بآرائهم.
الناس ،وإنام يريدون ً
وهنا نذكر مث ً
ال واحد ًا:

املهدي العبايس الذي حكم األمة اإلسالمية  11سنة (158هـ إىل 169هـ)،

إبان حكمه تبنى شعار مواجهة الزنادقة ،وهم الذين لدهيم آراء ختالف اإلسالم ،فكيف
واجههم؟ بالطبع مل تكن املواجهة باملنطق وال باحلوار وال بالدليل ،ولكن بالسيوف .فأي
اهتا ٍم يصله ضد ٍ
أحد بأنه زنديق ،يأمر بقتله .وهبذه السياسة صار هناك جمال للوشايات
ّ
ولتصفية احلسابات ،ويذكر أن وزيره أبو عبيد ال ّله معاوية بن يسار ،وكان أديب ًا عامل ًا وهو

كتابا يف اخلراج ،هذا الوزير حصل بينه وبني الربيع احلاجب سوء تفاهم،
أول من صنف ً
فأراد احلاجب أن يصفي حسابه معه فوشى إىل املهدي أن وزيرك له ابن اسمه حممد وهو

متهم يف دينه .فقال املهدي :ع َّ
يل به ،وقال :يا حممد اقرأ ـ القرآن ـ فاستعجم عليه القرآن

شابا ويف حرضة اخلليفة ارتبك ومل يستطع القراءة) ،فالتفت إىل أبيه وقال له:
(باعتباره ً
يا معاوية أمل ختربين أن ابنك جامع للقرآن؟ فقال :بىل يا أمري املؤمنني ،ولكنه فارقني منذ

سنني ويف هذه املدة نيس القرآن.

فقال املهدي :قم فتقرب إىل ال ّله بدمه ،فذهب ليقوم فوقع.

فتدخل أحد احلارضين وهو العباس بن حممد قال :يا أمري املؤمنني إن شئت أن

تعفي الشيخ ،ففعل ،وأمر املهدي بابنه فضرُ ب عنقه(((.

هذه الطريقة ال يقبل هبا العقل والدين ،فام هو السبيل إذن؟

الثاين :التأثري عىل اآلخرين عن طريق احلوار واإلقناع.

وهذا هو الطريق الذي يأمر به القرآن الكريم ،يقول تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِلىَ َسبِ ِ
يل َر ِّب َك
بِالحْ ِ ْكم ِة والمْ َو ِع َظ ِة الحْ َ سن ِة وج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن
ََ َ َ
َ َ ْ
((( محمد الخضري بك .الدولة العباسية1970 ،م (القاهرة :المكتبة التجارية) ،ص.89
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ِ
ِِ
ين﴾.
َسبِيله َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمْ ُ ْه َتد َ

واحلكمة من اإلحكام ،وهي وضع اليشء يف موضعه .فحينام تريد أن تقنع شخص ًا

فاخرت الكالم املناسب والدليل املناسب وباألسلوب املناسب ،واحلكمة تعني خماطبة

العقل مع دليل وبرهان.

واملوعظة احلسنة :تعني إثارة الوجدان واملشاعر الطيبة ،بحيث ال تكون املوعظة

خشنة.

وقد يكون لدى الطرف اآلخر شبهة فكن مستعد ًا واستقبل رأيه وتناقش معه،

فهذا هو هدي السامء وتوجيهها ،بأن تتناقش وتتجادل معه بأفضل أسلوب وأحسن
خطاب {وج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾.
َ

المحور الثاني� :أزمة الحوار في المجتمع الإ�سالمي

نحن نرى ،وخاصة يف هذا العرص ،أن املجتمعات املتقدمة قطعت شوط ًا يف النضج

يف تعاملها الداخيل مع مشاكلها الفكرية ،والسياسية ،ويف املصالح املختلفة ،فهم خيتلفون
ولكن يتناقشون ويتحاورون ويصلون إىل حل وسط ،ويتعايشون مع اختالفاهتم املتنوعة

ويف خمتلف امليادين واألبعاد .لكن ،مع األسف ،يف جمتمعنا اإلسالمي ،هذا املجتمع

الذي كان جيب أن يكون نموذج ًا يف عالقاته الداخلية ،بنص القرآن الكريم﴿ :كُ ْن ُت ْم َخيرْ َ
اس َت ْأمرونَ بِالمْ َعر ِ
ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ْن المْ ُ َ
نكر﴾ [سورة آل عمران :اآلية  ،]110نجد
ُْ
ُُ
واقعنا ال يعكس تلك الصورة املرشقة التي يريدها لنا القرآن الكريم .ولذا جتد جمتمعاتنا
تعيش أزمات متعددة عىل هذا الصعيد ،وهذه األزمات عىل نوعني :أزمات متفجرة،

وأخرى نار حتت الرماد ُيمكن أن تتفجر يف أي يوم .ملاذا؟

ألننا ال نسلك طريق احلوار ،وهذا قد يكون من تأثري العصبية اجلاهلية ،بعكس

ربى هذه األمة عرب اهلدي القرآين والنبوي ،والذي من أبرز معامله:
اهلدي اإلسالمي الذي ّ
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َ
تتالش .ويف
التسامح ،االحرتام املتبادل ،التعاطف ،ولكن رواسب العصبية اجلاهلية ،مل

بعض األحيان حتصل فتن ومشاكل ورصاعات دون مربر وسبب.

مد رجليه يف
فقد نقل عن سبب إحدى املعارك الكبرية يف تاريخ العرب أن رجال َّ

املارة مل يتحمل
وسط الطريق وصاح :من كان رجلاً فليبعد رجيل عن هذا الطريق .أحد ّ
هذا الكالم ،فأخذ سيفه وقطع رجله .وبسبب هذا احلدث البسيط حصلت بني القبيلتني

حرب شعواء نتيجة ترصف أمحق.
ٌ

ويف واقعنا االجتامعي األمر شبيه بذلك ،ونط َّلع أحيا ًنا عىل حرب بعض املشاكل

وعند التدخل حللها نجد أن أصلها تافه وال يستحق أن حتصل بسببه مشكلة.

الصعد واملستويات
وجتد هذه احلالة سائدة يف حميطنا اإلسالمي والعريب وعىل خمتلف ُّ

سواء :العائيل أو السيايس أو االجتامعي أو املذهبي ،ولذلك ترى بلدان املسلمني يف
ً

أفغانستان وفلسطني ولبنان والعراق والصومال ودارفور يف السودان مشاكل متعددة

وهكذا بقية املناطق .والسؤال ملاذا هذه املشاكل املرتاكمة يف املحيط اإلسالمي والعريب؟

بينام نجد انخفاض مستوى املشاكل يف املجتمعات األخرى ،أليس عندهم تضارب يف

املصالح أيض ًا؟ بىل ،واملصالح هناك أرقى بكثري مما هي عليه يف جمتمعاتنا اإلسالمية

والعربية .ونجدهم خيتلفون وتتضارب مصاحلهم ،وما ُيميزهم امتالكهم ملنهجية يف

التعامل مع مشاكلهم .ونحن مع األسف ليست عندنا هذه املنهجية.

وبالدنا ال ختلو من هذا النوع من املشاكل أيض ًا ،ففي تاريخ 1427/12/17هـ

قرأت يف (جريدة اليوم) خربين عن مناسبتني متباينتني ،اخلرب األول :يتحدث عن رصاع

يف إحدى مناطق اململكة بني أشخاص حصل بينهم اختالف يف املقربة ،جاء يف اخلرب :أن
املعزين اشتبكوا مع بعضهم البعض خالل تشييع اجلنائز بسبب مالسنة بني عدد منهم
وأسفر الشجار عن إصابة البعض بإصابات خمتلفة.

وتعود تفاصيل الواقعة إىل مشادة كالمية بني اثنني من املعزين إثر خالف قديم
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بينهام حتول إىل تشابك باأليدي .ثم تدخل بعض احلضور وتطور التشابك إىل استخدام

العيص وحتولت املقربة إىل حلبة مصارعة ،وقد سامهت الدوريات األمنية يف هتدئة
اخلالف ،وأسفر التشاجر عن إصابة أربعة أشخاص إصابة أحدهم بالغة.

مع العلم أن اإلنسان يف املقربة ينبغي أن يتذكر املوت واحلساب فيخشع قلبه،

ولكن هذا ما حصل وكام قال الشاعر القديم :احلرب أوهلا كالم.

واخلرب اآلخر الذي نرشته اجلريدة نفسها ويف اليوم نفسه عن مدينة اخلرب ،يتحدث

حول حفلة عرس إىل مأتم بسبب خالف بني أهل العريس وأهل العروس،
عن خالف ّ
وسالت فيه الدماء ،وحتول الفرح إىل حزن وانتهى يف مركز للرشطة.

ما هذه الحالة المتخلفة؟

وتربز حالة اخلالف واضح ًة يف املجال املذهبي ،ومن آخر األحداث ،مؤمتر

الدوحة يف التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،ومع أن املؤمتر للتقريب إال أننا وجدنا حالة

التشنج واضحة يف بعض الكلامت التي ألقيت يف املؤمتر .بالطبع وجود هذا اللقاء أفضل

طريق للتعارف وإيضاح الصورة للجميع ،وهذا أفضل من أن
من عدمه ،واملصارحة
ٌ
تبقى اخلالفات حمبوسة يف النفوس فيعيش اجلميع حالة التباعد واالحتقان.

وكام ذكرت ،فإن األفراد واجلامعات يف املجتمعات الناضجة إذا اختلفوا ،يلتقون

ويتحاورون حتى يصلوا إىل حل وسط ويتفقون عىل نقاط مشرتكة ،بينام يف املجتمعات
التي ال متتلك هذا النضج فإن االختالف بني أفرادها يؤدي إىل القطيعة والتباعد.

وهنا نذكر حادث ًة حصلت يف التاريخ العريب لنبينا حممد Aقبل البعثة ،وكان عمره

الرشيف مخس ًا وثالثني سنة ،عندما أراد العرب جتديد بناء الكعبة ،وحصل بني القبائل
خالف حول أي قبيلة يكون هلا رشف وضع احلجر األسود يف مكانه .هذا اخلالف كاد أن
يؤدي إىل حرب رضوس لوال أن أحد احلكامء أشار عليهم أن حيتكموا ألول من يدخل

عليهم املسجد احلرام ،وبالفعل اتفقوا عىل ذلك فكان أول من دخل عليهم رسول ال ّله،
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فلام أن رأوه قالوا :جاء الصادق األمني ،قبلنا به حك ًام .فطرحوا عليه املشكلة .فقال:

آتوين برداء واسع ووضع احلجر فيه ،ثم قال :لتأخذ كل قبيلة طرف ًا من الرداء ،حتى إذا

اقرتبوا من مكان احلجر استلمه رسول ال ّله Aووضعه يف موضعه.

فاملشاكل ال تستعيص عىل احلل إذا أتيح للعقل أن يتدخل يف األمر.

واليوم تعيش أمتنا اإلسالمية املشكلة املذهبية الطائفية التي يراد تفجريها يف

األمة يف هذا الوقت العصيب .ولو كانت املسألة بيد العقالء هلان األمر كثري ًا ،إال أن

الساحة مرتوكة للمتطرفني وللمتشنجني ،إضافة لوجود إرادات مصلحية ،سياسية،

تريد أن تفجر أوضاع األمة وتشغل األمة هبذه املشكلة .وإ ّ
ال فإن املذاهب ليست جديدة،

واالختالف املذهبي أمر تارخيي منذ أربعة عرش قرن ًا ،وكنت أقول لبعض العلامء السنة
كل اإلشكاالت التي عندكم عىل املذهب الشيعي قديمة ،واإلجابات التي لدينا قديمة
قاهلا علامؤنا ،فإىل متى نبقى يف هذه القوقعة العمياء؟

هنا تكمن أمهية احلوار والتقارب .فلامذا التباعد؟ وملاذا االهتامات؟ وملاذا نرتك

الفرصة لألعداء ليستفيدوا من هذه اخلالفات عىل حساب مصاحلنا وكرامتنا وحريتنا

ومستقبلنا؟

وبالفعل هناك علامء يف هذا العرص حتدثوا بصوت العقل واملنطق ،منهم اإلمام

الشيخ عيل ـ أبو احلسن ـ اخلنيزي 1291( Dهـ – 1363هـ) الذي ألف كتاب (الدعوة

اإلسالمية إىل وحدة أهل السنة واإلمامية)((( فيام يزيد عىل األلف صفحة.

وكذلك الشيخ حممد صالح بن الشيخ عيل بن الشيخ سليامن آل الشيخ مبارك

(1318هـ 1394 -هـ) هذا العامل الكبري سليل األرسة العلمية الذي حاز عىل إجازات
اجتهاد من بعض كبار علامء عرصه ،كالشيخ عبدالكريم الزنجاين واإلمام الشيخ حممد

((( علي أبو الحسن الخنيزي.الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية ،الطبعة األولى 1376هـ،
(بيروت :مطبعة اإلقبال).
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كاشف الغطاء ،وتوىل القضاء يف منطقتنا عام 1376هـ حتى وفاته ،يعني ثامنية عرش

عام ًا ،وقد تتلمذ عىل يديه كبار علامء املنطقة ،أمثال الشيخ فرج العمران والشيخ منصور
البيات والشيخ منصور السيف والشيخ أمحد السنان والشيخ حممد صالح الربيكي.

أقول :هذا العامل الكبري له كتاب اسمه (الدعوة يف كلمة التوحيد)((( اتبع فيه طريق

بعضا قبل أن يكيل أحدهم االهتامات
التقريب بني املسلمني ودعوهتم إىل فهم بعضهم ً
مؤكدا عىل أمهية الوحدة يف كل حال وزمان ومكان.
اجلائرة إلخوانه،
ً

فام أحوجنا إىل األصوات التي تتحدث بصوت العقل واملنطق ،حتى نعالج األمور

باحلوار وليس بالتهييج وال بالتهريج وال بالتعبئة .وعلينا أن نعي األمر جيد ًا فإىل أين
ستصل بنا هذه التعبئة والتعبئة املضادة؟

نحن أبناء وطن واحد ،وكلنا يف قارب واحد وبالدنا حمسودة من األعداء ،فلامذا

نعطي الفرصة لألعداء؟ واملشكلة الكربى أن آثار التعبئة تظهر عىل حياة املواطنني

وعالقاهتم مع بعضهم عندما يلتقي أبناء الوطن يف خمتلف األماكن كالدوائر احلكومية،
خطر كبري جيب علينا أن ُنج ّنب بالدنا
واجلامعات واملدارس واألماكن العامة ،وهذا
ٌ

منه.

المحور الثالث :قب�سات من ر�ؤية الإمام الح�سين Eو�سيرته

كثري من الناس يعرفون عن احلسني Eبأنه مظلوم ،ويعرفون عن املآيس واآلالم

ومهمة .ولكننا أيض ًا جيب أن نتعرف عىل مدرسة
التي حتملها احلسني ،وهي عظيمة
َّ
اإلمام احلسني Eوهنجه عىل صعيد الدعوة واحلوار.

فمن كلامته  Eأنه قال« :ال تتكلمن فيام ال يعنيك ،فإين أخاف عليك الزور ،وال
تتكلمن فيام ال يعنيك حتى ترى للكالم موضع ًا ،فرب متكلم قد تكلم باحلق ِ
فعيب .وال
((( الشيخ محمد صالح آل الشيخ مبارك الخطي الصفواني ،الدعوة في كلمة التوحيد ،الطبعة األولى
1422هـ( ،بيروت :شركة دار المصطفى ألحياء التراث).
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متارين حلي ًام وال سفيه ًا فإن احلليم يقليك ،والسفيه يؤذيك»(((.

ويف الفقرات التالية بعض القبسات من سرية اإلمام احلسني Eيف إطار املوضوع

الذي نتحدث فيه.

�أو ًال :اللباقة في النقد

حينام ترى إنسان ًا خمطئ ًا يف رأيه أو ترصفه فإنه ينبغي أن حتاول إرشاده ،ولكن

بلباقة ،والبعض من الناس ال جييدون هذا األسلوب فرتاهم يستخدمون التوبيخ والردع

وهذا خطأ.

مر اإلمامان احلسن واحلسنيC
فلنتأمل هذا املوقف من حياة اإلمام احلسنيّ :

ومها صغريان عىل شيخ يتوضأ وهو ال حيسن الوضوء ،طبع ًا املسؤولية تقتيض توجيهه
ٍ
وإرشاده ،وباعتبار أن الرجل كبري يف السن ومها صغريانّ ،
أسلوب لبق بحيث ال
فكرا يف

جيرحا مشاعر الرجل وأحاسيسه ،فاهلدف إرشاده ،أقبل أحدمها عليه وقال« :أهيا الشيخ
«أينا أحسن؟» ،قال :كالكام حتسنان
كن حكام بيننا يتوضأ كل واحد منا» ،فتوضآ ثم قاالُّ :
الوضوء ولكن هذا الشيخ اجلاهل هو الذي مل يكن حيسن وقد تعلم اآلن منكام وتاب عىل

جدكام(((.
يديكام بربكتكام وشفقتكام عىل أمة ّ

ثاني ًا :تجنب الجدل العقيم

روي أن رجلاً قال لإلمام احلسني :اجلس حتى نتناظر يف الدين .فقال« :يا هذا

يل هداي فإن كنت جاه ً
أنا بصري بديني مكشوف ع ّ
ال بدينك فاذهب واطلبه؟ ،مايل

وللمامراة! وإن الشيطان ليوسوس للرجل ويناجيه ويقول :ناظر الناس يف الدين كيال

يظنوا بك العجز واجلهل»(((.

((( حياة اإلمام الحسين .ج 1ص.158
((( بحار األنوار .ج 43ص.319
((( بحار األنوار .ج 2ص 135حديث.32
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جدا جيب أن نتأمل فيه ،إن اإلنسان ينبغي أن ال ينساق إىل اجلدل
وهذا درس بليغ ًّ

العقيم .وأحب أن ألفت النظر إىل أن هذا الكالم الطائفي املذهبي املوجود يف األجواء

يريد إشغال الناس باجلدل العقيم ،ونصيحتي لنفيس وجلميع إخواين املواطنني بأن
يتجنبوا الدخول يف هذا اجلدل.

يف بعض األحيان ترى يف املدرسة ،أو اجلامعة ،أو يف أي مكان جد ً
ال من وحي ما

يسمعه الناس من الفضائيات ،ويتصور البعض أن واجبه الدفاع ،وإذا مل يناقش ُيصبح

ضعيف ًا ،ومن هذا املنطلق يندفع الكثري للتجاوب مع هذه املجادالت العقيمة ،التي ال

ُيعلم إىل أين ستنتهي .فال يتصور البعض أنه باستجابته خيدم املذهب والعقيدة ،فهذا

التصور خاطئ.

ويف كثري من األحيان يكون هدف الطرف اآلخر من النقاش التعبئة واصطناع

املشكلة ،وقد شاهدنا وسمعنا الكثري عىل هذا الصعيد .وهلذا القرآن الكريم يصف
ِ
ِ
﴿وإِ َذا
املؤمنني يف قوله تعاىلَ :
﴿وإِ َذا َم ُّروا بال َّل ْغ ِو َم ُّروا ك َرام ًا﴾ [سورة الفرقان :اآلية َ ،]72
اطبهم الجْ َ ِ
اه ُلونَ َقا ُلوا َسالم ًا﴾ [سورة الفرقان :اآلية .]63
َخ َ َ ُ ْ
لوا قرأنا كتب احلديث ،كالكايف وبحار األنوار ،نجد روايات كثرية عن
أئمتنا Bحول املناظرة واجلدل واملراء يف الدين ،وهي تنهى عن هذه احلالة ،اإلمام
الصادق Eيقول« :إياكم واخلصومة يف الدين فإهنا تشغل القلب عن ذكر ال ّله عز

وجل»(((« ،ال ختاصموا الناس لدينكم ،فإن املخاصمة ممرضة للقلب ...ذروا الناس فإن
الناس أخذوا عن الناس»((( .والواضح أنك ال تستطيع تغيري قناعات اآلخرين ألهنم
أخذوا معارفهم من مشايخ يعتربوهنم أجالء وحيرتموهنم ،وهناك رواية عن اإلمام الباقر
ٍ
بوصف
 Eتؤكد عىل رضورة االبتعاد عن اجلدل واملناظرات العقيمة فتصف الشيعة

((( بحار األنوار .ج 2ص 128حديث.6
((( المصدر نفسه .ج 2ص 133حديث.24
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عجيب ،يقول اإلمام« :إنام شيعتنا اخلرس»((( ،تعبري ًا عن ابتعادهم عن هذه احلالة

العقيمة.

حتى إن بعض تالمذة اإلمام الصادق Eقال لإلمام :بلغني أنك كرهت مناظرة

الناس؟ قال« :أما كالم مثلك فال يكره ،من إذا طار حيسن أن يقع ،وإن وقع حيسن أن
يطري ،فمن هكذا ال نكرهه»((( ،وقال عبداألعىل :قلت أليب جعفر :إن الناس يعيبون ع ّ
يل

بالكالم ،وأنا أكلم الناس .فقال« :أما مثلك من يقع ثم يطري فنعم ،وأما من يقع ثم ال

يطري فال»(((.

من هنا نؤكد عىل أن أي شخص لديه املقدرة عىل معاجلة املوقف بالطريقة السليمة

يصح له أن يناقش ،أما إذا كان عاجز ًا عن ذلك كأن تكون معارفه حمدودة ،أو ال يقدر
عىل ضبط أعصابه فإن اجلدل ليس من مصلحته ،وإن املذهب ال ينترص باجلدل ،إنام

ينترص بالعمل الصالح.

ثالث ًا� :إثارة الوجدان وال�ضمير والقيم الهادية
مر بمنطقة تسمى (زرود) ووجد هناك خيمة
يف طريق اإلمام احلسني إىل العراق ّ

زهري بن القني ،وكان عثامين اهلوى ،أي ممن يؤيدون الطلب بثأر عثامن ،وبالتايل موقفه

زهريا كان حريص ًا عىل خمالفة احلسنيE
متأثر باملوقف األمويُ .تشري الروايات إىل أن
ً

يف الطريق حتى ال يتورط يف لقائه ولذا مل يتفق أن وقف ركب احلسني Eوركب زهري
ٍ
مكان واحد طيلة طريق احلسني Eإىل العراق إال يف هذه املنطقة (زرود) إذ مل يكن
يف
خيار آخر.
لزهري ٌ

فبعث إليه اإلمام Eرسو ً
ال يدعوه إليه ،قال الراوي :فبينا نحن جلوس نتغذى إذ

((( بحار األنوار .ج 2ص 135حديث.33
((( المصدر نفسه .ج 2ص 136حديث.39
((( المصدر نفسه .ج 2ص 136حديث.38
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أقبل رسول احلسني فسلم ،وقال :يا زهري بن القني إن أبا عبد ال ّله احلسني بن عيل بعثني

إليك لتأتيه ،قال :فطرح كل إنسان ما يف يده حتى كأننا عىل رؤوسنا الطري.

فقالت له زوجته :أيبعث إليك ابن رسول ال ّله ثم ال تأتيه؟ سبحان ال ّله لو أتيته

فسمعت من كالمه ! فأتاه زهري بن القني ،فام لبث أن جاء مستبرش ًا قد أسفر وجهه ،فأمر

بفسطاطه ومتاعه فحمل إىل احلسني ،ثم قال المرأته :أنت طالق! احلقي بأهلك ،فإين ال
أحب أن يصيبك من سببي إال خري ،ثم قال ألصحابه :من أحب منكم أن يتبعني وإال
فإنه آخر العهد.

ويف رواية :من أحب منكم الشهادة فليقم ومن كرهها فليتقدم.

إين سأحدثكم حدي ًثا ،غزونا (بلنجر) ففتح ال ّله علينا وأصبنا غنائم ،فقال لنا

سلامن الفاريس :أفرحتم بام فتح ال ّله عليكم وأصبتم من املغانم؟ فقلنا :نعم .فقال لنا :إذا
أدركتم شباب آل حممد ـ ويف رواية :سيد شباب أهل حممد ـ فكونوا أشد فرح ًا بقتالكم

معهم بام أصبتم من الغنائم ،فأما أنا فأستودعكم ال ّله ،فقالت له زوجته :خار ال ّله لك
وأسألك أن تذكرين يوم القيامة عند جد احلسني (((.

ويف موقف آخر مع أشد األعداء للحسني Eالذي قاد اجليش ضده وهو عمر بن

سعد ،مع ذلك جتد اإلمام احلسني Eويف اليوم التاسع من املحرم يطلب من ابن سعد
اللقاء ،فيتمنع ،ويف األخري وافق ،تقول الرواية:

قال له احلسني :وحيك يا بن سعد ! أما تتقي ال ّله الذي إليه معادك أراك تقاتلني

وتريد قتيل ،وأنا ابن من قد علمت دع هؤالء القوم ،واتركهم وكن معي ،فإنه أقرب لك

إىل ال ّله تعاىل.

فقال له :يا حسني إين أخاف أن تهُ دم داري بالكوفة ،وتنهب أموايل.
فقال له احلسني :أنا أبني لك خري ًا من دارك.

((( حياة اإلمام الحسين .ج 3ص.67
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فقال :أخشى أن تؤخذ ضياعي بالسواد.

فقال له احلسني :أنا أعطيك من مايل البغيبغة وهي عني عظيمة بأرض احلجاز،

وكان معاوية ،أعطاين يف ثمنها ألف ألف دينار من الذهب فلم أبعه إياها ،فلم يقبل عمر
بن سعد شيئ ًا من ذلك.

فانرصف عنه احلسني Eوهو غضبان وهو يقول :ذبحك ال ّله يا بن سعد عىل

فراشك عاج ً
ال ،وال غفر لك يوم حرشك ونرشك ،فو ال ّله إين ألرجو أن ال تأكل من بر
العراق إال يسري ًا.

فقال له عمر بن سعد مستهزئ ًا :يا حسني إن يف الشعري عوض ًا عن الرب(((.

فحري باألمة أن تستقي من هذا النهج النبوي ما ينري
هذا هو هنج اإلمام وسريته،
ٌّ

هلا طريق التقدم واالزدهار.

ٍ
حممد وآله الطاهرين.
واحلمد ل ّله رب العاملني ،وصىل ال ّله عىل سيدنا

((( حياة اإلمام الحسين .ج 3ص.133

اإلمام احلسني وحركته السلمية

(((

قال الله تعالى﴿ :يا َأيها ا َّل ِذين آمنوا اد ُخ ُلوا ِفي الس ْل ِم كَ ا َّف ًة وال َتتبِعوا ُخ ُطو ِ
ات
َ ُّ َ
َ َُ ْ
َ َّ ُ
َ
ِّ
ِ
ين﴾ [سورة البقرة ،اآلية ]208 :صدق الله العلي العظيم.
َّ
الش ْي َطان إِ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ

المحور الأول :ثقافة ال�سلم وثقافة العنف

مدنيا يعيش ضمن املجتمع ،فإن األجواء التي يرتبى فيها،
اإلنسان باعتباره
ًّ
والثقافة التي يعيش ضمنها توجه نفسه وتؤثر عىل سلوكه .فإذا نشأ يف جمتمع تسوده

نفسيا لكي يسلك طريق السلم واملحبة والتعامل
الرمحة واملحبة والتكافل فإن ذلك هييئه ًّ
الصحيح يف حياته .أما إذا نشأ يف أجواء قاسية جافة ،أو كانت الثقافة السائدة يف جمتمعه

ثقافة تشجع عىل العنف ،فإن هذا املجتمع ينتج أشخاص ًا متمردين وعنفيني.

وهلذا نجد أن اإلسالم حيرص عىل أن يوفّر أجواء اجتامعية حماطة بالرمحة واملحبة،

شجع الوالدين عىل أن يغمرا الطفل بالعطف واحلنان ،وقد ورد يف األحاديث أن تقبيل
ُفي ّ
((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ  4محرم1428هـ.
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األب لولده له فيه أجر ،ففي احلديث عن رسول اهلل Aقال« :من ّقبل ولده كتب اهلل

له حسنة»((( ،وعنه Aأنه قال« :أكثروا من قبلة أوالدكم فإن لكم بكل قبلة درجة يف
اجلنة»(((.

ٍ
رواية أن أحدهم رأى رسول اهلل Aوقد أجلس احلسنني عىل فخذيه وكان
ويف

يقبل هذا تارة ويقبل هذا أخرى ،فقال :يا رسول اهلل إن يل عرشة من األوالد ما قبلت

واحد ًا منهم ،فقال رسول اهلل« :ما ع ّ
يل منك أن نزع اهلل الرمحة منك»((( ،ويف الوسائل

(((

قال« :من ال يرحم ال يرحم».

فينبغي أن يعيش الولد يف ظل املحبة واحلنان منذ صغره.

المجتمع وال�سلم

واإلسالم يأمر كل أبناء املجتمع أن يعطفوا عىل الصغري ،وهذه من آداب اإلسالم

ومن توجيهاته السامية ،كام قال رسول اهلل« :وقروا كباركم وارمحوا صغاركم»(((.

إنه ُيريد لإلنسان أن يعيش يف جمتمع تسوده الرمحة وليس فقط ضمن العائلة،

قدر ذاك ،ويصل أرحامه ،وال
وي ّ
وبذلك تنعكس هذه الرتبية عىل سلوكه فرتاه حيرتم هذا ُ

ُيؤذي جريانه .ويف اإلسالم تعاليم خاصة باليتيم ألنه فقد أحد الوالدين باعتبارمها اجلهة

التي تغمره بالعطف والرمحة بشكل أساس ،لذا يأمر اإلسالم بأن تكون لليتيم معاملة
ِ
َ
يم فَال َت ْق َه ْر﴾ [سورة الضحى :اآلية  ، ]9لكي يرتبى هذا اليتيم
خاصة ،يقول تعاىل﴿ :فَأ َّما ا ْل َيت َ
شجع عليها اإلسالم ،وهي أجواء الرمحة والسالم.
يف األجواء التي ُي ّ

أما إذا تربى اإلنسان يف أجواء قاسية جافة ،ال أحد يعتني به ،أويعطف عليه ،فهذا

(((
(((
(((
(((
(((

وسائل الشيعة .ج 21ص 485حديث.27655
مكارم األخالق .ص.220
مكارم األخالق .ص.220
وسائل الشيعة .ج 21ص 485حديث.27657
بحار األنوار .ج 93ص.357
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اإلنسان ال ُيمكن أن تتوقّع منه إال ذات الطريقة التي عاشها يف صغره ،فقد يكون عنده
حس انتقام من املجتمع ومن املحيط حوله ،يتعامل بنفس اجلفاف والقسوة.

وهلذا جتد اإلسالم حيذر من وجود حاالت الفقر واحلاجة والظلم يف املجتمع ملا

تنتجه هذه احلاالت من ردات فعل سلبية جتاه املجتمع ،وهلذا ورد يف احلديث عن رسول

اهلل Aقال« :كاد الفقر أن يكون كفر ًا»((( .كام أن أليب ذر الغفاري كلمة مجيلة يقول فيها:
إذا ذهب الفقر إىل ٍ
بلد قال له الكفر خذين معك(((.

تحية الإ�سالم

وألن اإلسالم حيرص عىل أن يعيش اإلنسان يف ظل ثقافة السلم والسالم ،وهذا

رشع بدأ من تراه بقول( :السالم عليكم ورمحة اهلل) جاع ً
ال من هذه
أمر
جدا ،لذا ّ
واضح ًّ
ٌ
ٌ
التحية أجىل الصور لذلك ،فقد ورد عن رسول اهلل Aأنه قال« :إن السالم اسم من أسامء

اهلل تعاىل فأفشوه بينكم»((( ،وورد عنه« :أبخل الناس من بخل بالسالم»((( .وجاء عن

«إن اهلل عز وجل حيب إفشاء السالم»((( ،وتعاليم اإلسالم
أيب جعفر الباقر Eأنه قالّ :

تشجع عىل البدء بالسالم ،حيث جعلته مستحب ًا ،ورد عن رسول اهلل Aأنه قال« :السالم
ّ

تطوع والرد فريضة»((( ،وبالسالم ُيرسل اإلنسان رسالة اطمئنان ملن يلتقيه وكأنه يقول

له :لن تنال مني إال خري ًا.

بين الأنانية وحب الغير

وهكذا يوفر اإلسالم هذه الثقافة لإلنسان بحيث يكون ً
مهيأ للسلم والتعاون مع

(((
(((
(((
(((
(((
(((

الكافي .ج 2ص.307
الشيخ محمد جواد مغنية ،الشيعة في الميزان ص.364
جامع أحاديث الشيعة .ج 20ص 118حديث.12
مستدرك الوسائل .ج 8ص 358حديث.1
جامع أحاديث الشيعة .ج 20ص 116حديث.1
وسائل الشيعة .ج 12ص.58
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اآلخرين يف حياته ،فتدفعه هذه الثقافة للتفكري يف اآلخرين ال أن يركز عىل نفسه ،ويف

املقابل فإن الثقافة التي تنتج العنف هي ثقافة جتعل اإلنسان أناني ًا متمحور ًا حول ذاته

ورغباته ومصاحله ،وال هيمه أمر اآلخرين ،هذه الثقافة هتيئ أرضية العنف لدى اإلنسان،

ألنه ال يبايل باآلخرين وهيتم بنفسه فقط .وقد تكون مصاحله تقتيض منه أن يعتدي عىل

اآلخرين.

وهنا مسألة مهمة :ثقافة اإلسالم والرتبية اإلسالمية ُتريب اإلنسان عىل أن ال هيتم
ِ
بنفسه فقط ،إذ عليه أن هيتم باآلخرين﴿ :إِ َّن اللهَّ َ َي ْأ ُمر بِا ْل َع ْد ِل َو ِ
اإل ْح َسان﴾ [سورة النحل:
ُ

اآلية  ،]9أي اإلحسان إىل اآلخرين .ويف احلديث عن رسول اهلل Aأنه قال« :اخللق عيال
اهلل عز وجل فأحبهم إليه أنفعهم لعياله»(((.

وهذه الثقافة توجه اإلنسان إىل أن أهم لذة حتققها ليست حتقيق رغباتك الشخصية

املادية ،بل هي تلك اللذة املعنوية التي تكمن يف خدمتك اآلخرين.

يبق من عمرك إال ساعة واحدة ففيم كنت
وقد سئل أحد العلامء الصاحلني :إذا مل َ

ترصفها؟

قال :أجلس عىل باب داري أنتظر صاحب حاجة فأقيض له حاجته .وهذه هي

تعاليم اإلسالم.

توجه اإلنسان لالهتامم بحاجات اآلخرين ،بل
ويف القرآن الكريم ٌ
آيات كثري ٌة ّ
ِ
ِ
اصةٌ ﴾ [سورة احلرش
﴿و ُي ْؤث ُرونَ َعلىَ َأ ْنفُ س ِه ْم َو َلو كَ انَ بِِ ْم َخ َص َ
حيض القرآن عىل اإليثار َ
﴿و ُي ْط ِع ُمونَ
اآلية  ،]9ويروي لنا من سرية أهل البيت أروع األمثلة يف ذلك ،يقول تعاىلَ :
َّ
الط َع َام َعلىَ ُح ِّب ِه ِم ْس ِكين ًا َو َيتِي ًام َو َأ ِسري ًا * إِ َّنماَ ُن ْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه اللِ ال ُن ِر ُيد ِم ْن ُك ْم َج َز ًاء َوال

ُش ُكور ًا﴾ [سورة اإلنسان اآليتان  ،]9-8هذه اآلية حتكي القصة املعروفة((( عن أهل البيت،B
((( الشريف الرضي .المجازات النبوية :ص.241
((( لتفاصيل القصة يراجع تفسير مجمع البيان :ج 10ص ،209وبحار األنوار :ج 35ص ،245باإلضافة
إلى كتب أسباب النزول.
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يقدمون
عائلة كاملة صائمون :عيل وفاطمة واحلسنان Bوخادمتهم ،وعند اإلفطار ّ

كل الطعام ملسكني ويبيتون جوع ًا ،ويف اليوم الثاين يأتيهم يتيم ،ويف اليوم الثالث يأتيهم
أسري ،ويف الثالثة أيام يقدمون طعامهم إىل آخرين إيثار ًا منهم ،ولذا خ ّلد القرآن هذه

احلادثة العظيمة.

ويف التاريخ اإلسالمي أحداث كثرية تجُ ّسد هذه الثقافة ،ففي إحدى املعارك
اإلسالمية ،قال أحدهم :أتيت أتفقد اجلرحى وكان عندي ماء ،فأتيت ابن عمي وقلت

له :أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم ،فإذا أنا برجل يقول :آه! آه!
آه!

فأشار إ َّيل أن انطلق إليه ،فقلت :أسقيك؟ فأشار أن نعم .فسمع آخر يقول :آه!
فأشار أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات .فرجعت إىل الثاين فإذا هو قد مات.

فرجعت إىل ابن عمي فإذا هو قد مات(((.

وهكذا نجد عمق اإليثار لدى أصحاب رسول اهلل.

سواء عىل دمائهم
وهذه الثقافة جتعل اإلنسان يتوقف أمام االعتداء عىل اآلخرين،
ً

أو عىل أرواحهم أو عىل أمواهلم .ففي احلديث عن رسول اهللAأنه قال« :املسلم من
سلم الناس من يده ولسانه»(((.

اعتداء عىل
من جانب آخر فإن ثقافة القرآن تعترب االعتداء عىل شخص واحد
ً
ٍ
ض ف ََك َأ َّنماَ َق َت َل ال َّناس ِ
األر ِ
ِ ِ ٍ
َ
جيع ًا َو َم ْن
البرشية كلهاَ :
َ
﴿م ْن َق َت َل َنفْس ًا بغَ ي َنفْس َأو ف ََساد فِ ْ
اها ف ََك َأ َّنماَ َأحيا ال َّناس ِ
جيع ًا﴾ [سورة املائدة آية  .]32ويف احلديث عن رسول اهلل Aأنه
َأ ْح َي َ
َ
َْ
قال« :لزوال الدنيا مجيع ًا أهون عند اهلل من دم يسفك بغري حق»(((.

((( أبو عبدالله محمد بن أحمد األنصاري القرطبي .تفسير القرطبي ج ،18الطبعة األولى1420هـ،
(بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص.28
((( الشيخ الصدوق .صفات الشيعة ،ص.31
((( تهذيب الكمال :ج 9ص ،237وكنز العمال ح .39947
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فهذه الثقافة تريب عىل رعاية حقوق اآلخرين وعدم االعتداء عليهم ،قال تعاىل:
ِ
﴿وال َتع َت ُدوا إِ َّن اللهَّ َ ال ِ
ين﴾ [سورة املائدة :اآلية  ،]87وورد يف احلديث عن أيب
ي ُّب المْ ُ ْع َتد َ
َ ْ

عبداهلل Eأنه قال« :من رشك يف دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه:

آيس من رمحة اهلل»(((.

ويف الرواية أن النبي Aبعد إكامل أعامل منى وقف باملسلمني وقال« :يا أهيا الناس

أي يوم هذا؟» قالوا :يوم حرام ،ثم قال« :يا أهيا الناس فأي شهر هذا؟» قالوا :شهر
حرام ،قال« :أهيا الناس أي بلد هذا؟» قالوا :بلد حرام ،قال« :فإن اهلل عز وجل حرم

عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

إىل يوم تلقونه»(((.

فهذه هي الثقافة التي تريب اإلنسان حتى يمتنع عن العدوان عىل اآلخرين يف املقابل

هناك ثقافة تركز عىل ذاتية اإلنسان.

ثقافة الع�صر المادية

ومن املؤسف أن البرشية اليوم تعيش يف ظل ثقافة تنتج العنف وتريب عىل العنف،

وحترض شهوات اإلنسان وغرائزه ،وتوفر
هذه الثقافة املادية التي تركز عىل حمورية الذات ّ
عرب اإلعالم خمتلف الوسائل التي تدعم هذا التوجه.

وهذه الثقافة التي متجد القوة ومتجد الغلبة ،وتغرس يف الناس هذا التوجه ،حتى

األطفال ،من خالل أفالم الكرتون التي يف غالبها ثقافة عنف.

إضاف ًة إىل أن مناظر العنف والدماء والقتل ما عادت مستنكرة كام يف املايض،

فيوميا ويف نرشات األخبار يرى اإلنسان األشالء واجلثث والقتىل والدمار ،هذه املناظر
ًّ

التي كان اإلنسان يف املايض ينهار بمجرد أن يسمع عنها ال أن يراها ،أصبحت اليوم أمر ًا

((( كنز العمال :حديث .39935
((( الشيخ الصدوق .الخصال ص.487
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مألوف ًا وطبيعي ًا عند الصغار والكبار .هذه املظاهر تنتج العنف وتروج له يف املجتمعات.

ولذلك تعاين خمتلف املجتمعات من العنف واجلريمة ،ففي أمريكا يف كل ثانيتني ونصف

تقع جريمة ،ويوجد يف أمريكا أكثر من  5آالف عصابة إجرامية منظمة ،ويف إحصائية
أجريت عىل جمموعة كبرية من األمريكيني ،وقد سئلوا :ما أبرز املشاكل التي تواجهوهنا؟

فكان ما نسبته  %21أجابوا :جرائم العنف .و % 40من األمريكيني يضطرون إىل تغيري
نمط حياهتم خوف ًا من اجلرائم واملجرمني.

جزءا من هذا العامل وتصله هذه الثقافة وأنامط السلوك املختلفة،
وجمتمعنا باعتباره ً

لذلك أصبحنا نعيش مثل هذه املشكلة يف جمتمعاتنا.

المحور الثاني :العنف وتهديد الأمن االجتماعي

حينام تصبح حاالت العنف طبيعية أمام الناس ،وحينام متجد أصحاب القوة بد ً
ال

من الوقوف مع املظلوم ،هنا يهُ دد أمن املجتمع .يف حني أن ثقافة اإلسالم تأمر املجتمع
بالتعاطف مع املظلوم وإدانة الظامل .والقرآن الكريم يخُ ّلد إدانة لظلم وقع قبل آالف
السنني ،العتداء وقع عىل جمموعة مؤمنة بغري حق ،يقول تعاىل﴿ :والسماَ ِء َذ ِ
ات ا ْلبرُ ُ ِ
وج *
َ َّ
ٍ ِ
ِ ٍ
األخد ِ
ِ
ود﴾ [سورة الربوج :اآليات .]4-1
اب ُ ْ ُ
َوا ْل َي ْو ِم المْ َ ْو ُعود * َو َشاهد َو َم ْش ُهود * قُت َل َأ ْص َح ُ
هكذا ُيربز القرآن هذه احلادثة وهبذا التهويل.

التعاطف مع المظلومين

ونحن إذ نذكر املآيس واملظامل واملصائب التي وقعت عىل أهل البيت إنام من أجل

ترسيخ هذه القاعدة ،وهي :التعاطف مع املظلومني.

ويف املقابل هناك ثقافة تمُ ّجد الظاملني ،وال تستنكر ملا يقومون به من ظلم ،وعند

موت الظامل تكفيه الشهادتان!

ويف كتب الرجال نجد ذلك واضح ًا ،ففي كتاب التهذيب ،مث ً
ال ،هناك روايات
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عن عمر بن سعد ،ويف الرتمجة يقال عنه :عمر بن سعد تابعي ثقة قتل احلسني((( .وكأن

جريمة قتل اإلمام احلسني ال تعني شيئ ًا.

�أمن مجتمعنا� ...إلى �أين؟

جدا ،فاإلنسان يتطلع للعيش يف جمتمع يأمن
األمن االجتامعي
موضوع مهم ًّ
ٌ
فيه عىل نفسه ،وماله وعرضه ،وهذا أهم معلم لسعادة اإلنسان .ففي رواية عن اإلمام

الصادق Eيقول« :النعيم يف الدنيا األمن ،وصحة اجلسم ،ومتام النعمة يف اآلخرة دخول

اجلنة»(((.

يف املايض كان األمن يف جمتمعنا متوفر ًا ،فالناس يأمنون عىل أنفسهم وبيوهتم

وعياهلم وأمواهلم ،نعم ،مل يكن جمتمعنا مالئكي ًا ،فقد حتدث جرائم ورسقات واعتداءات،

وهذه طبيعة املجتمعات .ولكن هناك فرق بني أن تكون هذه احلاالت فردية حمدودة وبني

أن تكثر وتقرتب أن تكون ظاهرة.

ويستغرب اإلنسان مما يسمعه بني آونة وأخرى من حاالت االعتداء عىل النفوس

نصدق أن ما حيصل بالفعل هو يف جمتمعنا الذي
واألعراض واألموال ،حتى ال نكاد ّ
كنا نفتخر به ،ونتباهى به أمام اآلخرين .واحلوادث يف هذا اإلطار كثرية ومنها االعتداء

عىل النساء برسقة حقائبهن وإيذائهن ،وكذلك االعتداء عىل األطفال باالختطاف،

وما شابه ذلك ،وأيض ًا االعتداء عىل العاملة الوافدة التي كانت إىل وقت قريب تشعر

باالطمئنان لكوهنا تعمل يف هذه املنطقة ،وبعض هذه اجلرائم تنقلها وسائل اإلعالم
والصحف املحلية ،مما يؤكد أننا نعيش يف وضع خطري ومرعب ،وجيب أن نعلن مجيع ًا

حاله الطوارئ ،ونعيد النظر يف حياتنا وثقافتنا وبراجمنا ومناهج تعليمنا ،وكذلك أداء

((( لقد استنكر بعض رجال الحديث توثيق عمر بن سعد ،منهم ابن معين حيث قال :كيف يكون من قتل
الحسين ثقة؟ ،تهذيب التهذيب ج 7ص.396
((( الشيخ الصدوق .معاني األخبار ص.408
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األجهزة األمنية والقضائية ،فهذه الظاهرة بدأت تنمو ،وقد سألت أحد املسؤولني يف

جزء مما
اجلهات الرسمية ،هل ما ينرش يف اجلرائد أمر مضخم؟ أجابني :بل إن ما ُينقل ٌ

حيدث يف املجتمع!

و ُتشري التقارير الدولية أن أفضل بلد يف العامل نجحت يف ختفيض نسبة اجلريمة هي

اليابان ،فام هو السبب؟

تقول الدراسات يكمن السبب يف كثرة املؤسسات الشبابية يف اليابان حيث يوجد

( )540ألف مؤسسة هتتم بالشباب ،واحدة من تلك املؤسسات اسمها «وحدة اإلرشاد
والتوجيه للشباب» ،فيها ( )126ألف متطوع من الشباب ،وهناك مؤسسة املرأة للتأهيل،

ختص النساء فقط ،وفيها ( )360ألف امرأة متطوعة.

ويساعد عىل
أمر رضوريُ ،
فوجود املؤسسات التي تعنى بالشباب وتستقطبهم ٌ

حدة اجلرائم يف املجتمع .وعلينا أن نغتنم فرصة تواجد الشباب يف املجالس
ختفيف ّ

رس
احلسينية لتوجيه الشباب وتشجيع املجتمع ملثل هذه املؤسسات .كام أن علينا أن ال ُن ّ
كثري ًا بام حيدث يف عاشوراء من تفاعل ،إذ إن هذا التفاعل يحُ ملنا مسؤولية كبرية ،وهي أن

ُّ
فالكل مسؤول ،واألجهزة األمنية مطالبة ببذل املزيد من
ال نغفل عماّ جيري يف املجتمع،
اجلهد ،صحيح أهنا انشغلت بمواجهة اإلرهاب ،ولكن املواطنني يتوقعون دور ًا أكرب يف
محاية األمن االجتامعي .واجلهات القضائية كذلك عليها أن تكون أكثر رصامة يف إصدار
األحكام ،ألن العابثني إذا شعروا بوجود تساهل فإن ذلك يدفعهم ملامرسة اجلرائم وعدم

االكرتاث بالعقوبة.

فينبغي أن يكون الردع باملستوى املطلوب الذي يستحقه املجرم ،ال أن تكون شفقة

باملجرمني ،ونسمح للوساطات ،فنحن يف مرحلة نحتاج فيها للرصامة.
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المحور الثالث :التزام الإمام الح�سين بال�سلم في نه�ضته الح�سينية
ملاذا حترك اإلمام احلسني؟ هل يف هنضته خمالفة ملنهج السلم؟

يف الواقع اإلمام احلسني Eإنام حترك حفاظ ًا عىل سلم األمة ،وقد رأى أن سلطة

قدم للناس أمن ًا ،بل إهنا تعتدي عليهم ،وقد قال فيهم أمري املؤمنني عيل أيب
بني أمية ال ُت ّ
طالب« :واهلل ال يزالون حتى ال يدعوا هلل حمرم ًا إال استحلوه ،وال عقد ًا إال حلوه .وحتى

ال يبقى بيت مدر ،وال وبر ،إال دخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم ،وحتى يقوم الباكيان

يبكيان :باك يبكي لدينه ،وباك يبكي لدنياه»(((.

بين الخالفة والملك

هذه األمة التي كانت تعيش يف ظل اخلالفة الراشدة ،التي انتهت باستشهاد أمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب ،وفجأة ُيصبح يزيد أمري ًا للمؤمنني!

اإلمام احلسني Eالتزم بوثيقة الصلح التي عقدها اإلمام احلسن Eمع معاوية،

رغم نكث الطرف اآلخر للوثيقة ،ورغم كل التالعب الذي حصل يف بيت مال املسلمني،
وقد أعلن ذلك معاوية حينام خاطب املسلمني بقوله :ما قاتلتكم لكي تصوموا وال لتصلوا

ألتأمر عليكم ،ولقد
وال لتزكوا وال لتحجوا ،وأعلم أنكم تفعلون ذلك ،وإنام قاتلتكم
ّ

مكنني اهلل من رقابكم وأنتم كارهون.

وأشري هنا إىل كتاب مجيل ملفكر إسالمي وداعية معروف وهو الشيخ أبو األعىل

املودودي وهو من كبار علامء املسلمني يف هذا العرص ،حصل عىل جائزة امللك فيصل

جدا اسمه (اخلالفة وامللك)(((،
خلدمة اإلسالم سنة 1997م .هذا العامل لديه كتاب مهم ًّ
يتحدث فيه عن اخلالفة التي انتهت بمقتل اإلمام عيل Eويقارهنا بامللك العضوض
ويشري أبو األعىل يف كتابه إىل أن الدولة إنام تأسست بسبب األرضية
الذي بدأته بنو أميةُ .

((( نهج البالغة شرح محمد عبده ،خطبة رقم .98
((( أبو األعلى المودودي ،الطبعة األولى 1398هـ( ،الكويت :دار القلم).
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التي هيأهتا البطانة التي أحاطت باخلليفة عثامن.

وقد انزعج البعض من هذا الكتاب بسبب تعرضه للصحابة ،وقام الشيخ املودودي

برد مفصل أحلقه يف الطبعة الثانية وهي املتداولة ،أشار فيه إىل أن احرتام الصحابة ،ال

يمنع أن نأخذ الدروس من حياهتم ،أو أن نسكت عىل األخطاء ،فبسكوتنا ُتصبح رشع ًا
يسري عليه الناس.

وأيض ًا هناك كتاب للشيخ حممد قطب وهو عامل معروف من مرص أقام يف اململكة

وشارك يف إعداد املناهج الدينية ،عنوان كتابه( :كيف نكتب التاريخ اإلسالمي) (((،

يقول :مما ال شك فيه أن التاريخ السيايس للمسلمني هو أسوأ ما يف تارخيهم كله ،ومما ال
شك فيه أنه قد وقعت انحرافات كبرية يف املجال السيايس عن اخلط اإلسالمي األصيل،

وأن هذه االنحرافات قد وقعت يف وقت مبكر من تاريخ اإلسالم مل يكن ينبغي أن تقع

فيه.

والعجيب يف أمر يزيد أنه كان ُيامرس انحرافه باسم اإلسالم ،ويقول ابن كثري يف

(البداية والنهاية)((( عن يزيد بن معاوية :فيه خصال حممودة من الكرم واحللم والفصاحة
والشعر والشجاعة وحسن الرأي يف امللك ،وكان فيه أيض ًا إقبال عىل الشهوات ،وترك

بعض الصلوات يف بعض األوقات ،وإماتتها يف غالب األوقات.

ويروي ـ ابن كثري ـ أيض ًا :أن يزيد كان قد اشتهر باملعازف ورشب اخلمر والغنا

والصيد واختاذ الغلامن والقيان والكالب والنطاح بني الكباش والدباب والقرود ،وما

من يوم إال يصبح فيه خممور ًا ،وكان يشد القرد عىل فرس مرسجة بحبال ويسوق به،
ويلبس القرد قالنس الذهب ،وكذلك الغلامن ،وكان يسابق بني اخليل ،وكان إذا مات

((( محمد قطب .كيف نكتب التاريخ اإلسالمي1412 ،هـ ،دار الوطن – الرياض.
((( البداية والنهاية .ج 8ص.239
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القرد حزن عليه(((.

هذا هو أمري املؤمنني!

الهدف الأ�سمى لنه�ضة الح�سين
ونحن إذ نتحدث عن هذا األمر إنام لنبني السبب احلقيقي وراء هنضة اإلمام

احلسني.

يزيد ولي ًا للعهد ،خاطبه قائ ً
ال((( :يا
وأعظم مما سبق ،عندما أراد معاوية أن جيعل َ

بني ما أقدرك عىل أن تصل حاجتك من غري هتتك يذهب بمروءتك وقدرك ،ثم أنشده:
ّ
انصب هنارك يف طالب العال

واصرب عىل هجر احلبيب القريب

غطى عليه الليل أستاره

فبات يف أمن وعيش خصيب

فبارش الليل بام تشتهي

حتى إذا الليل أتى بالدجا

ً
ناسكا
كم فاسق حتسبه
ولذة

األمحق

مكشوفة

فإنام

الليل

هنار

األريب

واكتحلت بالغمض عني الرقيب
قد بارش الليل بأمر عجيب

يسعى هبا كل عدو مريب

وحتى إن زياد بن أبيه عندما شاوره معاوية يف أمر يزيد أشار عليه أن يتمهل عسى

أن يتغري سلوك يزيد فيكون باإلمكان تسويقه ،تقول الرواية التارخيية التي يروهيا اليعقويب

يف تارخيه((( أن ابن زياد قال ملعاوية :ما يقول الناس إذا دعوناهم إىل بيعة يزيد ،وهو

يلعب بالكالب والقرود ،ويلبس املصبغات ،ويدمن الرشاب ،ويميش عىل الدفوف،

وبحرضهتم احلسني بن عيل ،وعبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن الزبري ،وعبد اهلل بن عمر،

ولكن تأمره ،ويتخلق بأخالق هؤالء حو ً
ال وحولني ،فعسينا أن نموه عىل الناس.
((( البداية والنهاية .ج 8ص.244
((( المصدر نفسه .ج 8ص.236
((( تاريخ اليعقوبي .ج 2ص.220
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هذا هو يزيد مالعب القردة ،وشارب اخلمر ،واملعلن للفسق ،وقاتل النفس

املحرمة ،ويف األخري ُيصبح أمري ًا للمؤمنني ،ولقد أجاد شاعر أهل البيت السيد جعفر
ّ
احليل حيث يصف احلالة بقوله:

مل أدر أين رجال املسلمني مضوا

العارص اخلمر من لؤم بعنرصه

وكيف صار يزيد بينهم ملكا

ومن خساسة ٍ
طبع يعرص الودكا

لذلك أعلن اإلمام احلسني موقفه من أول يوم يف دار الوليد حني طلب منه الوليد

بن مروان أن يبايع ،عندها قال« :أهيا األمري إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف
املالئكة بنا فتح اهلل وبنا ختم اهلل ويزيد رجل فاسق ،شارب اخلمر ،قاتل النفس املحرمة،

معلن بالفسق ،ومثيل ال يبايع مثله»(((.

ٍ
بفرقة أن
يزيد مل يستسغ ذلك ،فأمر
أرص اإلمام Eعىل موقفه ،ولكن َ
وبالفعل ّ

متيض إىل مكة وأن تقتل اإلمام احلسني Eولو كان متعلق ًا بالكعبة.

الح�سين والنه�ضة ال�سلمية

تتحمل مسؤوليتها،
حترك لتوعية األمة لكي ّ
وعندما علم اإلمام احلسني Eباألمر ّ

ثم إنه أعلن حركته السلمية للتغيري دون أن يستخدم سالح ًا ،وقال كلمته املشهورة التي
ّ

تبني سبب خروجه« :أين مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا وال مفسد ًا وال ظامل ًا وإنام خرجت لطلب
جدي
اإلصالح يف أمة جدي ،أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر وأسري بسرية ّ

وأيب(((».

ويف أكثر من مورد يعلن اإلمام احلسني  Eأن حركته سلمية وليست للحرب،

ومن ذلك موقفه مع احلر بن يزيد الرياحي الذي قدم بألف فارس قد أهنكهم العطش(((،
((( اللهوف في قتلى الطفوف ص.17
((( موسوعة كلمات اإلمام الحسين ص.354
((( حياة اإلمام الحسين ج 3ص.74
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وقفوا أمام اإلمام Eيف وقت الظهرية ،وكان الوقت شديد احلر ،ورآهم اإلمام Eوقد
أرشفوا عىل اهلالك من شدة الظمأ ،وكانت فرصة سانحة لإلمام Eأن يقاتلهم ويستويل

عىل عتادهم ،لكنه ّ
وغض النظر عنهم ،وهو يعلم أهنم جاؤوا لقتاله وسفك
رق حلاهلم،
َّ
دمه ،وقد أشار عليه بعض أصحابه بذلك ،إال أن هنج اإلمام ليس كذلك ،وذلك ألن

شعاره« :إين أكره أن أبدأهم بقتال»((( ،ثم أمر أصحابه أن يسقوهم وأن يرشفوا اخليل.

من هنا يؤكد اإلمام احلسني Eلألمة أنه ال ينبغي استخدام العنف والسالح حتى

يف التغيري السيايس ألن ذلك ليس يف مصلحة املجتمع .وقد حتدث علامؤنا وفقهاؤنا عن
هذا اجلانب ،ومن أبرزهم ،املرجع الراحل اإلمام السيد حممد الشريازي ،Dوكتب يف

هذا املجال كتب عدة حول (الالعنف يف اإلسالم) ((( وحول (السلم والسالم) ((( ،وأكد

فيها أنه ال جمال لفرض الرأي والتس ّلط عىل الناس بالسالح والقوة ،وأن هذه املامرسات

ليست من اإلسالم يف يشء.

شوهت سمعة اإلسالم واملسلمني بسبب تلك
ومع األسف يف عرصنا هذا ّ
الترصفات اإلرهابية التي ال ُتريد لإلسالم وال للمسلني خري ًا ،وبسببها فقدت األمة
بلد من بالد املسلمني إال وترضر منها.
أمنها واستقرارها ،ومل يبق ٌ
نسأل اهلل تعاىل أن يقي األمة رش الفتن ،إنه عىل كل ٍ
يشء قدير.

((( بحار األنوار .ج 45ص.5
((( السيد محمد الشيرازي .الالعنف في اإلسالم ،الطبعة األولى 2002م( ،بيروت :دار العلوم).
((( السيد محمد الشيرازي .السلم والسالم ،الطبعة األولى 1426هـ( ،بيروت :دار العلوم).

التنافس اإليجابي وتقدم املجتمع

(((

ِ
ِ
ِ
ور﴾
﴿ا َّلذي َخ َل َق ا ْل َم ْو َت َوا ْل َح َيا َة ل َي ْب ُل َوكُ ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َملاً َو ُه َو ا ْل َعز ُيز ا ْلغَ فُ ُ
[سورة الملك :اآلية .]2

المحور الأول :طموح التفوق

اإلنسان من حبه لذاته يرغب أن حيوز أكرب قدر ممكن من املكاسب واملصالح ،ويف

بعض األحيان قد ال يلتفت اإلنسان إىل مكسب معني ،فإذا ما رأى أن غريه قد أحرز
هذا املكسب حيصل لديه حتفز نحو ذلك املكسب ،وبالتايل فإن أي تقدم حيرزه إنسان يف
املجتمع قد حيفز اآلخرين حتى يصلوا إىل مستواه ،لوجود طموح التفوق.

وكحالة طبيعية يف اإلنسان السوي أنه يسعى جاهد ًا ليكون هو املتقدم عىل

اآلخرين ،ويف خمتلف امليادين ،بعكس اإلنسان اخلامل ،فام الفرق بني الشخصيتني؟

اإلنسان السوي من الطبيعي أن يكون لديه طموح ،والذي ال يملك طموح ًا

(((   ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 5محرم1428هـ.
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للتفوق هو اإلنسان اخلامل.

اإلنسان السوي يتمنى اخلري لنفسه ويتمنى املصلحة األكثر لذاته ويرغب فيها

ويفتش عن الطرق التي يتقدم من خالهلا كام تقدم اآلخرون.

لكن اإلنسان اخلامل عادة ما يكون فاقد ًا للثقة بنفسه ،فيبحث عن املربراتُ ،يربر

هبا تقاعسه.

المحور الأ�سا�س للتفوق
هناك عوامل مساعدة للتفوق والتقدم ،ولكن املحور األساس للتفوق هو إرادة

اإلنسان .فاإلنسان الذي لديه إرادة يتجاوز الصعوبات والعوائق.

وهنا نذكر هذه احلالة التي تكشف قيمة اإلرادة :منذ ما يقرب من سنة كانت

هناك إحدى الطالبات املتفوقات (مي امللحم)((( التي حازت جائزة األمري حممد بن

فهد للتفوق العلمي (وهي جائزة هتدف لتحفيز الطالب والطالبات للتفوق والتقدم يف

دراستهم) أربع مرات متتالية ،يف املرحلة االبتدائية (1412هـ) واملتوسطة (1418هـ)
والثانوية (1421هـ) واملرحلة اجلامعية (1426هـ) ،رغم أهنا كانت مبتالة بمرض
مزعج وهو املرض املعروف بـ (أنيميا البحر األبيض املتوسط) وهو مرض يصيب الدم

وحيرم اإلنسان من كريات الدم احلمراء التي حتمل األوكسجني إىل القلب.

وقد اكتشف والداها مرضها بعد والدهتا بثالثة أشهر وأصبحت بذلك حتتاج إىل

نقل دم شهري ًا.

وتبديل الدم ليس باألمر اليسري فهو مرض صعب ،ولكنها مع ذلك ومع هذا

املرض تفوقت يف كل املراحل ،وقد نرشت عنها الصحف يف حينها.

هكذا إذا كانت لدى اإلنسان إرادة للتقدم والتفوق يستطيع أن يتخطى الظروف

التي يعيشها.

((( جريدة اليوم ،عدد  12022االثنين1427/4/17هـ.
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ق�صة من التراث

يقول األصمعي :كنت أطوف بالبيت فوجدت شخص ًا متعلق ًا بأستار الكعبة وهو

ويكرر هذا الدعاء ببكاء.
يدعو بإحلاح ويبكي :اللهم إين أسألك ميتة أيب خارجةُ ،

يقول :تساءلت يف نفيس ما هي ميتة أيب خارجة!! فهل هو حقق فتح ًا كبري ًا

واستشهد ،أو قام بإنجاز علمي ضخم ومات ....،يقول :بعد أن أكملت طوايف ،جئت
عند ذلك الرجل وتركته هيدأ قلي ً
ال من بكائه وترضعه وهتجده ،ووجهت السؤال إليه:

كيف كانت موتة أيب خارجه؟!

قال :أال تعلم؟ قلت :ال!

قال :إن أبا خارجة أكل حتى امتأل ،ورشب حتى ارتوى ،ونام يف الشمس .فامت

شبعان ،ريان ،دفآن.

بعض الناس ليس لدهيم طموح فرتاه يراوح مكانه فيقبل بأقل مستوى درايس،

وأقل مستوى وظيفي ،وهذه طبيعة اإلنسان اخلامل ،ينام اإلنسان السوي يتطلع ألعىل
مستويات الطموح يف خمتلف املجاالت ،يقول الشاعر:
إذا غامرت يف رشف مروم

فطعم املوت يف أمر حقري

فال تقنع بام دون النجوم

كطعم املوت يف أمر عظيم

وردت عندنا روايات ونصوص كثرية تشجع اإلنسان عىل علو اهلمة ،يقول اإلمام

عيل« :خري اهلمم أعالها» ،ويقول« :من رقى درجات اهلمم عظمته األمم» ،وقال« :من

رشفت مهته عظمت قيمته»(((.

ونقرأ يف دعاء مكارم األخالق لإلمام زين العابدين عيل بن احلسني Eإذ يقول:

«اللهم صل عىل حممد وآل حممد وبلغ بإيامين أكمل اإليامن ،واجعل يقيني أفضل اليقني،
((( ميزان الحكمة :مادة (همة).
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وانته بنيتي إىل أحسن النيات ،وبعميل إىل أحسن األعامل»(((.

المحور الثاني :م�شروعية التناف�س

إذا فكر كل إنسان سوي يف أن يكون متفوق ًا ومتقدم ًا ،فإن ذلك سيؤدي إىل حصول

تنافس يف املجتمع ،وهذه ميزة املجتمعات املتقدمة .بعكس املجتمعات الراكدة ،فالناس

فيها يميلون إىل السكون وإىل املحافظة عىل األمور ،فإذا كان هناك رأي سائد ،أو فكرة
سائدة ،أو زعامة متمكنة فإهنم ينزعجون من ظهور رأي آخر أو فكرة أخرى أو بروز

زعامة جديدة.

والسبب يف ذلك أن بروز أفكار جديدة ،أو ظهور قوة جديدة يف املجتمع ختلق

حالة من التنافس ،وهذه احلالة غري مقبولة يف املجتمعات الراكدة؛ ألهنم يف الغالب

حيملون شعار احلفاظ عىل الوحدة ضمن جمتمع واحد وضمن حالة واحدة ،معتقدين أن
تعدد اآلراء واألفكار والزعامات ُتسبب متزق املجتمع.

ويف الواقع فإن أي تقدم بالفعل يسبب مشكالت ،وحتوطه عوائق ،ولكن الركود

بحد ذاته مشكلة أكرب ،ويحُ دث ختلف ًا عظي ًام يف املجتمع.

التنافس :حالة فطرية طبيعية يدعمها العقل ،واملتنافس إنسان لديه طاقة وكفاءة،
ٍ
ٍ
راكد
جمتمع متقدم تنمو طاقاته وقدراته ،أما إذا كان يف جمتمع
وهذا املتنافس إذا كان يف
متخلف فإن طاقاته ختبو وتوأد .وهذا الكالم جيري عىل األفراد واجلامعات.

وهنا كلمة رائعة ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eيقول« :الناس بخري ما

تفاوتوا فإذا تساووا هلكوا»(((.

فالتفاوت هو الذي يذكي روح التنافس والتقدم.

والتنافس يف مصلحة املجتمع ،فبه يفجر كل إنسان طاقته وقدراته ،وكل جهة من
((( الصحيفة السجادية :ص.145
((( أمالي الشيخ الصدوق ،ص.531
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جهات املجتمع تسعى للتقدم وهذا من مصلحة املجتمع.

ونحن نرى يف األمور االقتصادية إذا كان هناك جهة واحده حتتكر السوق وال

يوجد من ُينافسها ،فإن ذلك ليس يف صالح املجتمع ،ألن هذه اجلهة ستتحكم يف السوق،

وتتحكم يف األسعار ،ويف ذلك رضر عىل الناس .ولكن إذا كان هناك تنافس وكان أمام
الناس أكثر من خيار ،فذلك من مصلحتهم .وهو دافع للمؤسسات لتقوي نفسها وتطور

إنتاجها وأسلوب تعاملها ،وهذا يف صالح املجتمع.
فالتنافس من مصلحة تقدم املجتمع.

والتنافس هو الذي ينضج اآلراء ،إذا كانت فكرة سائدة يف املجتمع ،فكيف نضمن

أن هذه الفكرة ناضجة وهي األفضل واألصوب؟ ال ُيمكن ذلك إال من خالل ظهور
فكرة أخرى ،عندها سيكون نقاش حول األفكار ،فيتبني أي األفكار أصوب وأحسن،
وهذا الكالم ليس فقط عىل صعيد اآلراء واألفكار ،بل حتى عىل صعيد الزعامات

والقوى يف املجتمع.

تعاليم اإلسالم تشجع عىل التنافس وتدفع الناس نحوه يف العمل ويف خمتلف
املجاالت ،يقول تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َق المْ َ ْو َت َوالحْ َ َيا َة لِ َي ْب ُل َوكُ ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َمال﴾ ،بمعنى
أن احلياة يف حقيقتها من أجل أن تتفجر الطاقات وتتفجر الكفاءات ،وهذا ال حيصل
﴿وفيِ َذلِ َك َف ْلي َت َناف ِ
َس المْ ُ َت َن ِاف ُسونَ ﴾ ،أي
إال بالتنافس ،ويف آية أخرى اهلل تعاىل يقولَ :
َ
فليتنافس الناس يف أعامل اخلري ـ فاملجال مفتوح ،والتنافس مطلوب .ويف آية أخرى،
يقول اهلل تعاىل﴿ :فَاستبِقُ وا الخْ َ ِ
ات﴾[سورة البقرة :اآلية  ،]148استبقوا من املسابقة بمعنى
َْ
يرْ َ
كل شخص حياول أن يصل قبل اآلخر إىل اخلريات .ويف آية أخرى ،اهلل تعاىل يقول:
ِ
ارعونَ فيِ الخْ َ ِ
ات َو ُه ْم لهَ َا َسابِقُ ونَ ﴾[سورة املؤمنون :اآلية .]61
﴿ ُأ ْو َلئ َك ُي َس ِ ُ
يرْ َ
مسألة فقهية:
هناك مسألة فقهيه يذكرها الفقهاء يف كتاب صالة اجلامعة حول من ُيصيل بالناس
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مجاعة وهي :إذا تشاح األئمة رغبة يف ثواب اإلمامة(((.

قد يستغرب البعض :كيف يتنافس أئمة عىل صالة اجلامعة ؟!  -الفقهاء يقولون

إماما أفضل له من أن يكون مأموم ًا.
نعم؛ ألن صالة اجلامعة فيها أجر ،واإلنسان يكون ً
أنا أريد أن أكون إمام ًا حتى يكون ثوايب أكثر.

يقدمه املأمومون .فإذا اختلفوا ،فهناك مقاييس للتقديم:
يقول الفقهاء :يتقدم من ّ

األفقه  -ثم األورع  -ثم األكرب س ّن ًا ،يف حال تساوهيم يف خمتلف املقاييس.

وبالتايل فالتنافس مرشوع حتى يف أعامل العبادة .واإلسالم ال يقمع حالة التنافس

بل يذكي حالة التنافس يف االجتاه اإلجيايب.

ونحن نقرأ يف سرية رسول اهلل نبينا حممد Aكيف كان يثري التنافس اإلجيايب يف

نفوس أصحابه ،ويقر هذه احلالة ،كام يف مشهد حديثه مع األنصار بعد غزوة حنني.

تقول الرواية :أعطى الرسول Aما أعطى من العطايا لقريش من املؤلفة قلوهبم،

ومل يكن لألنصار منها يشء ،حتى كثرت منهم القالة ،وقال قائلهم( :لقي واهلل رسول
اهلل Aقومه) ...وقال سعد للرسول :يا رسول اهلل إن هذا احلي من األنصار قد وجدوا
عليك يف أنفسهم ملا صنعت يف هذا الفيء الذي أصبت ،قسمت يف قومك ،وأعطيت

عطايا عظاما يف قبائل العرب ،ومل يك يف هذا احلي من األنصار منها يشء.
فقال الرسول« :فأين أنت من ذلك يا سعد؟».

قال :يا رسول اهلل ما أنا إال من قومي.قال« :فامجع يل قومك يف هذه احلظرية».

فلام اجتمعوا أتاهم الرسول Aفحمد اهلل وأثنى عليه وقال« :يا معرش األنصار،

ما مقالة بلغتني عنكم ،وجدة وجدمتوها عيل يف أنفسكم! أمل آتكم ُضـلاَّ ً
ال فهداكم اهلل،
وعالة فأغناكم اهلل ،وأعداء فألف اهلل بني قلوبكم!».

فقالوا :بىل ،اهلل ورسوله أمـن وأفضـل .ثم قال« :أال جتيبونني يا معرش األنصار؟».

((( العروة الوثقى :ج 2ص  ،571شرائط إمام الجماعة ،مسألة .18
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قالوا« :بامذا نجيبك يا رسول اهلل؟ هلل ولرسوله املن والفضل!» .قال« :أما واهلل لو

وطريدا
مكذبا فصدقناك ،وخمذولاً فنرصناك،
ولص ّدقتم :أتيتنا
ً
شئتم لقلتمَ ،
فلصدقتم ُ
ً

فآويناك ،وعائلاً فآسيناك ،أوجدتم يا معرش األنصار يف أنفسكم يف ُلعاعة من الدنيا

قوما ليسلموا ووكَ ْلتكم إىل إسالمكم! أال ترضون يا معرش األنصار أن يذهب
تألفت هبا ً

الناس بالشاة والبعري وترجعوا برسول اهلل إىل رحـالكم؟ ...فوالذي نفس حممد بيده

لوال اهلجـرة لكنت أمرء ًا من األنصار ،ولو سلك الناس شعب ًا وسلكت األنصار شعب ًا

لسلكت شعب األنصار! اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار ،وأبناء أبناء األنصار»...
فبكى القوم حتى أخضلوا حلاهم(((.

إذن التنافس اإلجيايب مرشوع وال خيل بالوحدة ،فالوحدة ال تعني أن يذوب الناس

مجيع ًا يف اجتاه واحد ورأي واحد وطريق واحد ،إنام التعدد أمر مفيد ومرشوع ،والتعددية

ال تعني التمزق والتفرق .نحن نختلف يف الرأي والتوجه واالنتامء ،ولكن جتمعنا مصلحة
واحدة وقواسم مشرتكة ،فال مشكلة يف هذا األمر .فوجود التعدد ليس سي ًئا ،إنام األمر

املهم كيف ندير هذه احلالة من خالل التنافس اإلجيايب.

المحور الثالث :بين ال�صراع ال�سلبي والتناف�س الإيجابي

البعض من الناس إذا رأوا منافسني هلم يصبح لدهيم حالة سلبية جتاه املنافسة،

وهلذه احلالة السلبية أو لنقل الرصاع السلبي مظاهر ،من أبرزها:
أو ًال :كراهة املنافس وقطيعته

فبعض الناس يكره أن يربز منافس له وينزعج وحيزن ويتأمل ،ال يريد أن يكون له

منافس .ويغفل عن أنه كام من حقه أن يعمل ،فمن حق غريه أن يعمل أيض ًا .وهذه حالة
سلبية يمقتها اإلسالم ،وقد تصل باإلنسان إىل احلسد ،بيد أن اإلنسان املؤمن ال حيسد،

((( تاريخ الطبري ،ج ،2ص.361
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أمر مرشوع ،أما أن تصل
بل يغبط أخاه املؤمن بأن يتمنى أن يتقدم كام تقدم غريه ،وهذا ٌ
املسألة إىل احلقد والكراهية فهذا ُيسمى حسد ًا ،ويف كلمة مجيلة ألمري املؤمنني Eيقول:

«احلاسد مغتاظ عىل من الذنب له»(((.

والقرآن الكريم حيكي لنا قصة ابني آدم وكيف أن أحدمها وهو (قابيل) قرر قتل
﴿وا ْت ُل َع َل ْي ِه ْم ن ََب َأ ْاب َن ْي آ َد َم
أخيه (هابيل) ال ليشء إال ألن اهلل تقبل قربانه ،يقول تعاىلَ :
ال إِ َّنماَ َي َتق ََّب ُل اللهَّ ُ
ال لأَ َ ْق ُت َل َّن َك َق َ
اآلخ ِر َق َ
بِالحْ َ ِّق إِ ْذ َق َّر َبا ق ُْر َبا ًنا َف ُتقُ ِّب َل ِمن َأ َحدِهمِ َا َولمَ ْ ُي َتق ََّبلْ ِم َن َ
ِ
ِ
ني﴾ [سورة املائدة :اآلية .]27
م َن المْ ُ َّتق َ
ثاني ًا:اإلساءة والعدوان عىل املنافس

سواء بتسقيط شخصيته أو تشويه
قد يتجرأ البعض فييسء للمنافس ويعتدي عليهٌ ،

سمعته ،أو عرقلة أعامله ،أو أن ييسء له بأي طريق كان.

هذه اإلساءة ال مربر هلا ـ واملشكلة أن اإلنسان إذا سار هبذا االجتاه يتأخر أكثر.

هناك رواية مجيلة عن أهل البيت ،Bهذه الرواية يف بحار األنوار ،جاء فيها« :إن من يبني

يسريا .ومن يبني وهيدم يوشك أن ال يرتفع بنائه»(((.
وال هيدم يرتفع بناؤه ،وإن كان ً

ملاذا يتجه البعض لتسقيط اآلخرين؟ ملاذا تتعدى عىل اآلخرين وتيسء هلم وتشوه

سمعتهم؟ ألهنم سبقوك؟ ألهنم تفوقوا عليك؟ ألهنم أحرزوا ما مل حترز؟ هذا ال يخُ ّولك
وال ُيربر لك االعتداء عليهم.

فالرصاع السلبي من جانب يؤثر عىل اجلهة نفسها ،ويرض باملجتمع ،ومن ٍ
جهة

أخرى خيلق رصاعات وعداوات ،مما يؤدي إىل تفريق املجتمع ومتزيقه.

التناف�س الإيجابي طريق العقالء

عندما نتكلم عن التنافس اإلجيايب ال نتكلم عن حاله مثالية خيالية ،فنحن نرى
((( عوالي اللئالي ،ج ،1ص.292
((( بحار األنوار .ج ،67ص.286

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9

527

سياسيا
املجتمعات األخرى املتقدمة ،قد فتحت الباب للمنافسة يف كل املجاالت،
ًّ

واجتامعيا ،واألهم من ذلك كله هم يتنافسون عىل أشياء مهمة ،وعىل أرفع
واقتصاديا
ًّ
ًّ

املستويات .أما يف عاملنا العريب واإلسالمي فاملنافسة عىل أشياء حمدودة ،ومع ذلك نجد
الرصاعات والعداوات قائمة.

ولعل بعض املؤمنني كان يتوقع من اهلل سبحانه وتعاىل أن ُيغلق األبواب أمام تلك

املجتمعات كي ال تتقدم نظر ًا العتبارهم ال يؤمنون برسالة اإلسالم ،ولكن اهلل تعاىل
يؤكد عدله العظيم يف كتابه الكريم فيقول تعاىل﴿ :كُ ًّ
ال ُّن ِم ُّد َه ُؤالء َو َه ُؤالء ِم ْن َع َطاء َر ِّب َك
ورا﴾.
َو َما كَ انَ َع َطاء َر ِّب َك محَ ْ ُظ ً
فاإليامن ليس ساحة للركود ،وإنام ساحة للعمل واجلهاد ،وهذه هي سنة احلياة:
{لي ْب ُل َوكُ ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َمال﴾.
َ

�صور التناف�س الإيجابي

أو ًال :االعرتاف باآلخر واحرتامه.
ثاني ًا :املراهنة عىل بذل اجلهد.

إذا كنت حتب أن تتقدم ،وال يتفوق عليك اآلخرون ،عليك أن تضاعف جهدك

وتطور عملك وإنجازك ،فهذا هو السبيل والطريق للنجاح والتنافس اإلجيايب ،وهو ما
﴿وق ُِل ْاع َم ُلو ْا ف ََسيرَ َ ى اللهَّ ُ َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمْ ُ ْؤ ِم ُنونَ ﴾.
تدعو إليه آيات القرآن الكريمَ :
﴿وإِ َذا َس ِم ُعوا ال َّل ْغ َو َأ ْع َر ُضوا َع ْن ُه َو َقا ُلوا َل َنا َأ ْعماَ ُل َنا َو َل ُك ْم َأ ْعماَ ُل ُك ْم
ويقول تعاىلَ :
ِِ
ِ
ني﴾.
الم َع َل ْي ُك ْم ال ن َْب َتغي الجْ َ اهل َ
َس ٌ

كم هو عميق معنى هذه اآلية الكريمة ،وهي تؤكد عىل العاملني والناشطني أن

ال يعبئوا بام يشغلهم عن إنجازاهتم وتقدمهم ،وإن واجهوا من ُيعرقل هلم طريق التقدم
الم َع َل ْي ُك ْم ال ن َْب َت ِغي
فعليهم أن
﴿س ٌ
يتمسكوا هبذا النهج الذي ُتقدمه اآلية املباركةَ :
ّ
ِِ
ني﴾ .أما إذا انشغل العاملون باملهاترات التي ُيراد هلا عرقلة نشاطهم ،فإهنم بذلك
الجْ َ اهل َ
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يحُ ّققون أهداف املغرضني ،ويتأخرون يف مسريهتم.

﴿و ُأ ِم ْر ُت
ويف آية أخرى يأمر اهلل تعاىل فيها النبي Aبأن خياطب أهل الكتاب هباَ :
لأِ َ ْع ِد َل َب ْي َن ُك ُم اللهَّ ُ َر ُّب َنا َو َر ُّب ُك ْم َل َنا َأ ْعماَ ُل َنا َو َل ُك ْم َأ ْعماَ ُل ُك ْم ال ُح َّج َة َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ُم اللهَّ ُ يجَ ْ َم ُع َب ْي َن َنا
ِ ِ ِ
ري﴾.
َوإ َل ْيه المْ َص ُ
وما نجده من مهاترات حول السجال املذهبي ال خيدم اإلسالم وال املسلمني ،وقد
انشغلت األمة خالل أكثر من 1400سنة هبذا السجال ،وإىل متى نبقى أسارى؟ كفانا
ذلك ،فلنتجه نحو البناء والتنافس اإلجيايب يف خدمة قضايا أمتنا وخدمة مصاحلنا ،وكل
َ
َ
تقيم والناس هم
واحد يسري عىل منهجه ﴿ َل َنا أ ْعماَ ُل َنا َو َل ُك ْم أ ْعماَ ُل ُك ْم﴾ ،والساحة هي التي ّ
الذين حيكمون ،والتاريخ هو الذي حيكم ،ويوم القيامة اهلل تعاىل يفصل بني الناس ،هذا
هو املنطق العقالئي ،وهذا هو املنطق الصحيح.
ثالث ًا :التعاون يف خدمة القضايا املشرتكة

نحن إذا كنا أبناء جمتمع واحد ،وهتمنا خدمة جمتمعنا ،فعلينا أن نتعاون يف خدمة

املجتمع .ملاذا ّ
تشوه
حتطمني وأحطمك؟ ملاذا تعرقل طريقي وأعرقل طريقك؟ ملاذا ّ

سمعتي وأشوه سمعتك؟ نحن من جمتمع واحد ،أي قوة تنشأ هي قوة لنا مجيع ًا ،وأي
نشاط هو لصالح اجلميع .فاملهم أن يكون هناك تعاون وتواصل بني خمتلف التيارات.

يف املايض كان جمتمعنا راكد ًا ال يوجد فيه تيارات وال توجهات وليست فيه أفكار

جديدة ،وال قيادات شابة.

أما اآلن ـ واحلمد هلل ـ تطور الوضع يف جمتمعنا عىل املستوى الديني واألديب

جيد.
واالقتصادي والتجاري وعىل خمتلف ُّ
الص ُعد وامليادين ،وهذا تطور ّ

واملهم هنا أن نتجه نحو التنافس اإلجيايب حتى نخدم جمتمعنا ،وعلينا أن نتعاون

إجيابيا ال أن نتصارع رصاع ًا سلبي ًا هندد به وحدة املجتمع.

ويف بعض األحيان حيصل رصاع عىل قضايا حمدودة (مسجد ،أو حسينية ،أو
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موكب) .علينا أن ال ننشغل بالرصاعات ،وإنام نتجه نحو فتح أطر جديدة للعمل ،ونحو
قضايا أرحب وأوسع دون االنغالق يف قضايا ضيقة وحمدودة.

هذا هو التنافس اإلجيايب الذي نبغي أن هنتم ونتعاون من أجل تعميق جذوره يف

املجتمع.

وأخري ًا علينا أن نبذل اجلهد يف نرش ثقافة التنافس اإلجيايب ،وعىل الواعني من

سواء العلامء أو املثقفني.
املجتمع حتمل املسؤولية
ً

ومن املؤسف أن تكون هناك حالة من التفرج عىل املشاكل التي حتصل بني الفئات

أمر خاطئ ،فاإلسالم يدفعنا باجتاه اإلصالح ،يقول رسول اهلل:
واجلامعات ،وهذا ٌ
«إصالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام»(((.

فمن الرضوري أن نتوجه إلصالح ذات البني ،ونرش ثقافة التنافس اإلجيايب ،وأن

نخلق بيئة يف جمتمعنا تتسع للجميع وتذكي التنافس االجيايب لصالح اجلميع وعىل خمتلف

الص ُعد.
ُّ

ٍ
حممد وآله الطاهرين.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل نبينا

((( وسائل الشيعة :ج ،18ص.441

التواصل االجتماعي

(((

﴿و ْاع ُب ُدو ْا ال ّل َه َو َ
ال ُت ْش ِركُ و ْا بِ ِه َش ْيئ ًا َوبِا ْل َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َسان ًا َوبِ ِذي ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل َي َت َامى
َ
ب والص ِ
وا ْلمس ِ
ِ ِ
ِ
الج ِ
اح ِ
اك ِ
نب َو ْاب ِن السبِ ِ
يل َو َما
ب بِ َ
ين َوا ْل َجار ذي ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل َجار ا ْل ُج ُن ِ َ َّ
َ َ َ
َّ
َم َل َك ْت َأ ْي َما ُن ُك ْم إِ َّن ال ّل َه َ
ال ُي ِح ُّب َمن كَ انَ ُم ْخ َتا ً
ال ف َُخور ًا﴾ [سورة النساء :آية .]36

المحور الأول :التوا�صل بين ال�شكل والم�ضمون

طبيعة حياة اإلنسان البرشية تفرض عليه نوع ًا من التواصل مع املجتمع الذي

يعيش فيه.

أوالً :ألن اإلنسان يأنس بأبناء جنسه ،وال يستطيع أن يعيش من دوهنم أو بعيد ًا

عنهم .وقد ذكر بعض ال ّلغويني أن كلمة اإلنسان مشتقة من األنس عىل اعتبار أن
اإلنسان يأنس بمثله .ولو أنك و ّفرت إلنسان كل ما حيتاجه يف حياته وعزلته عن الناس

بحيث يعيش بمفرده ،فإن ذلك بالتأكيد لن يرحيه ،وهلذا فإن من أقسى أنواع العقوبات
((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 6محرم1428هـ.
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السجن االنفرادي.

فاإلنسان بشكل طبيعي يميل إىل أبناء جنسه ويأنس معهم ،وبالتايل لديه دافع

طبيعي للتواصل مع الناس.

ثانياً :حاجات اإلنسان احلياتية تفرض عليه أن يتواصل مع اآلخرين ،فهو ال

يستطيع أن يو ّفر حاجاته بنفسه ،فقد يمرض فيحتاج إىل الطبيب ،وهو بحاجة إىل العامل

يف البناء وغريه ،وهو يشرتي من السوق ،وقد يعمل لدى أحد أو يعمل لديه أحد،
وبالتايل طبيعة احلياة جتعل املصالح مشرتكة واحلاجات متداخلة بني الناس ،وهذا يفرض

عىل اإلنسان حالة من التواصل مع الناس.

ولكن 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 تواص ً
ال مكثف ًا يف جمتمعنا حينام كانت احلياة عىل بساطتها ،وكان

الناس يعيشون يف مناطق جغرافية حمدودة ،وضمن اهتاممات حمدودة بسيطة ،لكننا اآلن،
ومع هذا التطور الذي حصل عىل واقع حياتنا ،مل نعد نعيش درجة التواصل االجتامعي

السابقةّ .
ولعل من أبرز األسباب:

•انتشار الناس جغرافي ًا ،فام عاد اإلنسان مقي ًام يف نفس احلي الذي نشأ فيه.

•انشغاالت الناس واهتامماهتم تشعبت يف هذا العرص ،بعكس ما كانت عليه
حياهتم يف املايض ،حيث تنتهي مجيع أعامهلمبحلول الظالم و ُيصبح الوقت متاح ًا

للتواصل ،وحتى يف النهار فإن دائرة االهتاممات حمدودة .أما يف زمننا املعارص

فقد انشغل اإلنسان باهتاممات خمتلفة ،معرفية وثقافية وعملية وغريها ،ما قلل

من حصة العالقات االجتامعية.

•انخفاض الروح االجتامعية عند أكثر الناس لصالح االهتامم الفردي ،حيث
ٍ
أصبح كل واحد مشغوالً بنفسه ،ويف بعض األحيان ينشغل حتى عن عائلته
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وأرسته ،بانشغاالت بعضها ليست بالذي يستحق التفريط بحق األرسة ألجلها،

كمتابعة بعض األفالم عىل التلفاز ،أو االنغامس يف املتابعة عىل اإلنرتنت .وقد

أ ّثر هذا حتى عىل عالقة األم مع أطفاهلا ،إذ مل تعد العالقة وثيقة ومحيمة كام كانت

عليه يف املايض .واألب كذلك أصبح بعيد ًا عن أرسته بسبب هذه االهتاممات
ذات الطابع السلبي يف حاالت كثرية.

هذه االهتاممات التي بعضها صحيح وبعضها غري صحيح زادت عند الناس

عىل حساب توجههم االجتامعي ،وإن كنا ال زلنا نحتفظ بدرجة من التواصل ،لكنه يف
الغالب تواصل مناسبايت وخاصة يف مناسبة الزواج ومناسبة العزاء .وهو تواصل شكيل،

غري أن ما نحتاج إليه التفكري يف التواصل ذي املضمون.

وأشري هنا إىل أبرز معامل التواصل االجتامعي املطلوب:

أوالً :التقارب النفيس الروحي

احلياة بطبيعتها ال ختلو من ضغوط ومشاكل ،خصوص ًا يف هذا العرص ،فيحتاج

اإلنسان إىل من يتضامن معه نفس ًّيا ،وإىل من يقرتب منه روح ًّيا ليخفف عنه اآلالم،

ويرفع من معنوياته .وحيتاج اإلنسان إىل من يستشريه ويأخذ برأيه .وتُشري روايات أهل

البيت Bإىل هذا املضمون ،و ُتعبرّ عنه بإدخال الرسور إىل قلب األخ املؤمن ،فعن رسول
رسه اهلل يوم القيامة» ((( ،وعن اإلمام جعفر الصادق:
اهلل Aقال« :من لقي أخاه بام يرسه ّ

رسه اهلل يوم القيامة»((( ،وعنه Eقال« :ال يرى أحدكم إذا أدخل
رس مسلماً َّ
أنه قال« :من َّ
عىل مؤمن رسور ًا أنه عليه أدخله فقط ،بل واهلل علينا ،بل واهلل عىل رسول اهلل »(((.

((( وسائل الشيعة .ج 16ص.356
((( مستدرك الوسائل .ج 2ص.415
((( وسائل الشيعة .ج 16ص.349
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ثانياً :التعاون يف تيسري شؤون احلياة

كل جمتمع يواجه مشاكل ،كل قوم يف منطقتهم هلم احتياجات ،وال يستطيع

اإلنسان بمفرده أن حي ّلها ويعاجلها ،وإنام حيتاج أن يتعاون مع اآلخرين .وكمثال تقريبي:
تربية األبناء يف عرصنا احلارض يف الغالب تكون 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 سلي ًام ،فهذا يكون أكرب دعامة لألرسة عىل تربية أبنائهم.

رب َوال َّت ْق َوى﴾
﴿و َت َع َ
ويؤكد القرآن الكريم عىل هذا املضمون يف قوله تعاىلَ :
اونُو ْا َعلىَ ا ْل ِّ
[سورة املائدة :اآلية .]2

ثالثاً :املشاركة يف خدمه األهداف املشرتكة

كل جمتمع لديه تطلعات وأهداف مشرتكة ،دينية أو سياسية أو اجتامعية .هذه

األهداف املشرتكة حتتاج إىل تعاون وتواصل اجتامعي حيمل هذا املضمون ،ويساعد

املجتمع عىل حتقيق األهداف والتطلعات املشرتكة التي يبحث عنها ويسعى من أجلها.
ٍ
واإلمام عيلُ Eيويص هبذا املضمون يف آخر وصية له ،فيقول« :وعليكم بالتواصل
والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع»((( ،والتباذل هنا بمعنى البذل والعطاء.

المحور الثاني :نحو �أطر جديدة للتوا�صل االجتماعي

املجتمعات املتقدمة تبحث عن األطر التي من شأهنا أن تحُ قق تطلعاهتا ،ونحن

كمجتمع متدين ينبغي أن يكون األوىل بنا السعي لذلك ،لكي تكون يف املجتمع أطر

للتواصل االجتامعي من شأهنا أن تحُ قق املضامني التي سبق احلديث عنها.

ومن املناسب هنا اإلشارة إىل أنه يف اململكة هناك توجه نحو بناء مؤسسات املجتمع

املدين ،ففي جملس الشورى يتم التطرق هلذا املوضوع ،وكذلك وزارة الشؤون االجتامعية
((( نهج البالغة .ص.361
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أصدرت كتاب ًا يضم ( )176مرشوع ًا مقرتح ًا للتنمية االجتامعية ترتبط باألطفال

والشباب والنساء وكبار السن ،وملختلف املجاالت املعرفية والرتبوية واالجتامعية حتت

عنوان (دليل املرشوعات االجتامعية يف جلان التنمية االجتامعية) 1425هـ بإعداد نخبة

من املختصني واملختصات.

والعامل اليوم يزخر باألطر اجلديدة والناجعة يف هذا املجال ،وقد نرشت (جريدة
اليوم) يف الثاين من ذي القعدة املنرصم (1427هـ 23 ،نوفمرب 2006م) تقرير ًا عن ٍ
إطار

جديد تشكّل يف نيو دهلي باهلند قبل  6سنوات ،حتت عنوان (مرشوع هبا جيتاري) ويعني
املشاركة .هذا اإلطار تبنته جمموعة من املتقاعدين ،وهدفه متابعة األجهزة والدوائر

احلكومية ،ومراقبة سري اإلدارات فيها ،وتوجيه املالحظات التي يرون أنه من الرضوري
االنتباه هلا .يف بداية األمر مل يكن هناك جتاوب معهم ،بل مل يكن يسمع هلم ،ولكن فيام

بعد أصبح معهم ( )14ألف عضو ،وحققوا خالل  6سنوات ألف قصة نجاح ،ويف عام

2005م خصصت األمم املتحدة هلم جائزة باعتبارهم أفضل مجاعة يف العامل يف خدمة
النشاط االجتامعي .حيث يعقد األعضاء اجتامعات مع أعضاء الربملان ومسؤولني كبار
يف احلكومة والوكاالت املدنية حلل مشكالت اخلدمات ،ومناقشة اخلطط املطروحة يف
موضوعات منها توفري إمدادات الكهرباء واملياه ،وعزل املواد الصلبة يف القاممة ،وقضايا

الصحة ،ومتكني املرأة من ممارسة حقوقها ،واالهتامم بالبيئة كتنمية احلدائق مما زاد املساحة

اخلرضاء يف نيودهلي عرشة أضعاف.

أوجهها للمتقاعدين بأن ُيفكّروا كام اآلخرون ،ملاذا نجد يف العامل
وهنا كلمة ّ

مؤسسات للمتقاعدين ،ويف جمتمعنا الكثري من املتقاعدين غاية ما يقومون به تكرار احلج

وزيارة املراقد املقدّ سة ،وهذه األمور مع أمهيتها إال أن خدمة املجتمع ال تقل ثواب ًا عنها

إن مل يكن ثواهبا أكرب.

ويتعجب اإلنسان من طبيعة األطر التي تُطرح يف تلك املجتمعات ،ومنها ما
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نرشته (جريدة احلياة) يف يوم اخلميس 1422/2/9هـ عن تأسيس نادي يف (مدينة نيم)

الفرنسية ،اسمه( :نادي األغبياء الفخورين بغبائهم) ،ومن رشوط االنضامم هلذا النادي
أن يكون الشخص غب ًّيا ويفتخر بغبائه ،ولدهيم شعار :الغبي ذكي جيهل ذكاءه.

ونرشت (جريدة احلياة) أيض ًا يف 1423/12/23هـ خرب ًا عن مسرية للدفاع عن

كرامة القطط يف روما ،جتمع فيها نحو ( )2000شخص.

يف تراثنا اإلسالمي هناك أوقاف كبرية هتتم بمثل هذه القضايا ،ومنها أن أحد
التجار أوقف قطعة ٍ
نخل من أجل إطعام القطط اجلائعة عند مرقد اإلمام عيل بن موسى
ّ
الرضا ،والسبب أنه عند زيارته للمرقد الرشيف ترك قطعة حلم خارج ًا وعند خروجه مل

جيدها ،سأل عنها ،فأجيب بأن القطط املوجود يف تلك املنطقة أخذهتا(((.

وما نخلص إليه من هذا الطرح ،أنه يف جمتمعنا ينبغي التفكري يف أطر جديدة ملعاجلة

قضايا املجتمع ،وحل مشاكله ،وال يكفي أن نجلس يف املجالس وننتقد األوضاع دون

أن يكون لنا أي حترك .ثم إن الدولة تتحمل جز ًءا كبري ًا من معاجلة املشاكل ،واملجتمع

بجميع فئاته يتحمل جز ًءا أيض ًا ،فليس هناك دولة تستطيع أن تُعالج كل املشاكل التي
تواجهها ما مل يكن هناك تعاون من قبل املواطنني.

من هنا عىل اجلميع حتمل املسؤولية يف هذا اجلانب بأن يتعاون املجتمع مع األطر

القائمة ،كاجلمعيات اخلريية واللجان االجتامعية ،واألندية الرياضية ،واملجلس البلدي،

وال ُيربر أحد بأنه ال وقت لديه هلذه األمور ،فنحن نجد أن الكثري من أبناء املجتمع
يرصفون غالب أوقاهتم عىل قضايا هامشية ،كالسهر مع الشلل ،وذلك عىل حساب

عوائلهم وجمتمعهم وأعامهلم أيض ًا.

وأذكر هنا بعض النامذج ألطر جديدة:

((( األوقاف وتطوير االستفادة منها ص.16
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أوالً :جمالس العائلة

ومن األطر اجلميلة (جمالس العائلة) التي بدأت تتشكل وتقدم جتارب ناجحة عىل

هذا الصعيد ،وهذا اإلطار مهم جدًّ ا ملا فيه من تأصيل لصلة الرحم ،التي يؤكد عليها

اإلسالم تأكيد ًا بالغ ًا ،وأحاديث رسول اهلل Aوأهل بيته الكرام Bتزخر بالعديد من
النصوص التي تؤكد أمهية صلة الرحم ،يقول رسول اهلل« :Aأرسع اخلري ثواب ًا صلة

الرحم»((( .ويف حديث آخر عنه Aأنه قال« :إن الرجل ليصل رمحه وقد بقي من عمره

ثالث سنني ،فيصريها اهلل عز وجل ثالثني سنة ،ويقطعها وقد بقي من عمره ثالثون
ِ
سنة ،فيصريها اهلل عز وجل ثالث سنني ،ثم تال ﴿ َي ْم ُحوا اللهَُّ َما َي َشا ُء َو ُي ْثبِ ُت َوعنْدَ ُه ُأ ُّم
ا ْل ِكت ِ
َاب﴾»(((.

ويف رواية أن اإلمام الصادق Eالتفت إىل أحد أصحابه وهو ميسرّ وقال له« :يا
ميرس لقد زيد يف عمرك ،فأي يشء ،تعمل»؟ قال :كنت أجري ًا وأنا غالم بخمسة دراهم،

فكنت أجرهيا عىل خايل((( .ويف رواية أخرى« :يا ميرس لقد حرض أجلك غري مرة كل
ذلك يؤخرك اهلل لصلتك لقرابتك»(((.

وسأل أحدهم اإلمام الصادق Eوهو اجلهم بن محيد قال :قلت أليب عبد اهلل:

عيل حق؟ قال« :نعم ،حق الرحم ال يقطعه يشء،
تكون يل القرابة عىل غري أمري ،أهلم َّ
وإذا كانوا عىل أمرك كان هلم حقان :حق الرحم ،وحق اإلسالم(((.

أمر غري مقبول،
فصلة الرحم قضية مهمة جدًّ ا ،واعتذار البعض باالنشغاالت ٌ

وفيه ضياع لألجر والثواب اجلزيل ،وعدم استجابة لتعاليم اإلسالم ،ففي احلديث عن
((( تفسير الرازي .ج 17ص ،71ومثله في وسائل الشيعة ج 21ص 536بعبارة (إن أعجل.)...
((( مستدرك الوسائل .ج 15ص  ،241اآلية  39من سورة الرعد.
((( بحار األنوار .ج 47ص.78
((( بحار األنوار .ج 71ص.102
((( الكافي .ج 2ص.157
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رسول اهلل Aأنه قال :أويص الشاهد من أمتي والغائب منهم ،ومن يف أصالب الرجال
وأرحام النساء ،إىل يوم القيامة ،أن يصل الرحم وإن كانت منه عىل مسرية سنة(((.

فمجالس العائلة من األطر التي ينبغي السعي باجتاهها ،وليس بالرضورة أن جيتمع

مجيع أفراد العائلة ،إذ يكفي تكوين جلنة جتتمع دور ًّيا وهي تتفقد شؤون العائلة ،و ُيمكن
ٍ
عن طريق هذه اللجنة جتميع العائلة يف فرتات حمددة.
ثانياً :جلان ومراكز األحياء

تكونت يف جمتمعنا اآلن أحياء جديدة ،والساكنون فيها من مناطق خمتلفة ،ويف

بعض األحيان ال يعرفون بعضهم ،مع العلم أن اإلسالم قد أوىص باجلار وأكد عىل
ِ
ِ
ِ
﴿وا ْع ُبدُ و ْا اللهَّ َوالَ تُشرْ ِ كُو ْا بِه َش ْيئ ًا َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا َوبِذي ا ْل ُق ْر َبى
حقوقه ،يقول تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ار ذي ا ْل ُقربى والجْ ِ
ني والجْ ِ
ُب﴾ ،و﴿الجْ ن ِ
ار الجْ ن ِ
ُب﴾ تعني ليس من
ُ
ُ
َْ َ َ
َوا ْل َيتَا َمى َوالمَْ َساك َ َ
أقربائك ،وبعض املفرسين قالوا :ليس عىل دينك .وبعض الروايات تُشري إىل أن حد
اجلوار أربعون بيت ًا من مجيع االجتاهات ،ورد عن معاوية بن عامر أنه سأل اإلمام الصادق:

جعلت فداك ما حد اجلار؟ قال« :أربعني دار ًا من كل جنب»(((.

ويف احلديث عن رسول اهلل Aأنه قال« :واهلل ال يؤمن باهلل ،واهلل ال يؤمن باهلل،

واهلل ال يؤمن باهلل» قالوا ومن يا رسول اهلل؟ قال« :جار ال يأمن جاره بوائقه» قالوا :يا

رسول اهلل وما البوائق؟ قال« :رشه»(((.

أمر يف غاية األمهية ،وهذه اللجان من
من هنا فإن وجود جلان هلذه األحياء اجلديدة ٌ

شأهنا تفعيل النشاط االجتامعي يف هذه األحياء ،وطريق لتعارف أهل احلي مع بعضهم
بعضا .ووزارة التنمية االجتامعية تعهدت بدعم هذه اللجان .ومن الربامج املطروحة:
ً

((( مستدرك الوسائل .ج،15ص237
((( وسائل الشيعة .ج،12ص.132
((( مجمع الزوائد .ج ،8ص ،169باب جار السوء.
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متابعة أمور ومصالح احلي ،توثيق العالقة بني أبناء احلي ،إنشاء مكتبة عامة للحي ،إنشاء
ٍ
ناد ريايض للنساء .وقد طبعت الوزارة كتاب ًا حول املوضوع بعنوان (مراكز األحياء)

1427هـ 2006 /م.

ماسة لتجديد أطر التواصل االجتامعي ،فام
وخالصة القول أن جمتمعنا بحاجة ّ

عادت األطر القديمة قادرة عىل تفعيل هذا اجلانب بالشكل املطلوب.

المحور الثالث :الجانب االجتماعي في العبادات

العبادات اإلسالمية فيها بعد اجتامعي واضح ،ولعل أبرز هذه العبادات وضوح ًا

احلج ،إذ إن املسلمني حيجون إىل بيت اهلل احلرام يف زمن واحد ،وجيتمعون عىل صعيد

واحد.

ومن الربامج العبادية املهمة ،ذات الطابع االجتامعي :صالة اجلامعة ،يقول تعاىل:
ِِ
ِ
الص َ
ني﴾ [سورة البقرة :اآلية  .]43التي يتّفق
الراكع َ
ال َة َوآتُو ْا َّ
يمو ْا َّ
َ
الزكَا َة َو ْار َك ُعو ْا َم َع َّ
﴿و َأق ُ
مجيع املسلمني عىل أصل ترشيعها يف مجيع الصلوات الواجبة ،كام يتفقون عىل عدم صحة
صالة اجلمعة والعيدين ـ يف حال وجوب صالة العيدين ـ إالّ مجاعة.

ووقع اخلالف بني الفقهاء يف حكم صالة اجلامعة يف الفرائض اليومية ،واآلراء يف

حكمها ثالثة:

األول :واجبة فرض عني :وهو رأي املذهب احلنبيل وبعض األحناف(((.

الثاين :واجبة فرض كفاية :وهو رأي الشافعية(((.

الثالث :سنّة مؤكّدة:وهو رأي اجلعفرية((( ،واملالكية وبعض فقهاء احلنفية(((.
((( الموسوعة الفقهية .ج ،15ص.281
((( الفقه اإلسالمي وأدلته .ج 2ص  ،150قال :في األصح المنصوص.
((( محمد بن جمال الدين مكي العاملي .اللمعة الدمشقية ج 1ص  ،377محمد كاظم الطباطبائي اليزدي،
العروة الوثقى ج 1ص.543
((( الفقه اإلسالمي وأدلته .ج 2ص.149
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هذا وقد وردت أحاديث وروايات كثرية تؤكّد عىل أمهية صالة اجلامعة ،ومنها ما

جاء عن رسول اهلل Aيف حديث ذكرته املصادر من الفريقني« :صالة اجلامعة أفضل من

صالة الفرد بخمس وعرشين درجة»((( أوكام يف صحيح مسلم «صال ٌة مع اإلمام أفضل

من مخس وعرشين صالة يصليها وحده»(((.

وورد عن اإلمام الباقر أنه قال« :من ترك اجلامعة رغبة عنها وعن مجاعة املسلمني

من غري ع ّلة فال صالة له»(((.

وكذلك ورد عن اإلمام الصادقَ « :م ْن مل ِّ
يصل مجاعة فال صالة له بني املسلمني،

ألن رسول اهلل قال :ال صالة ملن مل َِّ
يصل يف املسجد مع املسلمني إال من علة»(((.

وقد سأل زرارة اإلمام الصادق :عن ما يروي الناس أن الصالة يف مجاعة أفضل

من صالة الرجل وحده بخمس وعرشين صالة ،فقال« :نعم ،صدقوا»(((.

وعنه« :إن اهلل يستحي من عبده إذا صلىّ يف مجاعة ثم سأله حاجته أن ينرصف حتى

يقضيها»(((.

ويف هذا املجال ينقل الشيخ الغزايل يف كتابه (إحياء علوم الدين) :روي أن السلف

يعزون أنفسهم ثالثة أيام إذا فاتتهم التكبرية األوىل ،ويعزون أنفسهم سبع ًا إذا
كانوا ّ

فاتتهم اجلامعة(((.

وقد حتدث الفقيه املعروف السيد حممد كاظم اليزدي Dيف العروة الوثقى عن

الرتغيب يف صالة اجلامعة بشكل تفصييل ومن عباراته ما ييل( :هي من املستحبات
((( وسائل الشيعة .ج ،8ص .289
((( صحيح مسلم .ص  ،326ح .248
((( وسائل الشيعة .ج ،7ص .299
((( المصدر نفسه .ج ،8ص .293
((( المصدر نفسه .ج 8ص .286
((( المصدر نفسه.ج 8ص.289
((( إحياء علوم الدين .ج ،1ص.226
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األكيدة يف مجيع الفرائض ،خصوص ًا اليومية منها وخصوص ًا يف األدائية ،وال س ّيام يف

الصبح والعشاءين ،وخصوص ًا جلريان املسجد أومن يسمع النداء ،وقد ورد يف فضلها
وذم تاركها من رضوب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات) إىل أن قال رمحه اهلل:

(وكلام كان املأمومون أكثر كان األجر أزيد ،وال جيوز تركها رغبة عنها أو استخفاف ًا هبا...
فمقتىض اإليامن عدم الرتك من غري عذر سيام مع االستمرار عليه ،فإنه كام ورد ال يمنع

الشيطان من يشء من العبادات منعها)(((.

فوائد �صالة الجماعة

مجة يف حياة املسلمني ،نذكر منها:
لصالة اجلامعة فوائد ّ

1 .1تعزيز احلالة الدينية

بعضا تتعزز احلالة الدينية يف
حينام حيرض املسلمون املسجد ويصلون مع بعضهم ً

وتتقوى ،فمن طبيعة اإلنسان أنه عندما يرى كثرة من الناس متارس
نفس كل واحد منهم
ّ

عم ً
ال معين ًا يعطيه ذلك دافع ًا للقيام هبذا العمل الذي جيد اآلخرين يقبلون عليه ،فالعمل
اجلمعي له وقع وقيمة يف النفوس ،وبام أن صالة اجلامعة هي يف األصل أداء للواجب

والتكليف الرشعي ومظهر من مظاهر التد ّين ،فتعزيزها تعزيز للحالة الدينية االجتامعية.

وهذا هو ما أشار إليه اإلمام عيل الرضا بقوله« :إنام جعلت اجلامعة لئال يكون اإلخالص

حجة عىل
ظاهرا مكشو ًفا
والتوحيد واإلسالم والعبادة هلل إال
مشهورا ،ألن يف إظهاره ّ
ً
ً

أهل الرشق والغرب»(((.

2 .2تأكيد التداخل بني اتصال العبد باهلل وصلته بالناس

خملصا هلل سبحانه،
فاملصيل عندما يأيت للجامعة يف املسجد ينوي الصالة
ً

جيل ـ أن للدين بعدين ،البعد
ولكنه يؤدهيا مع مجاعة املؤمنني ،وهذا يؤكّد ـ وبشكل ّ
((( العروة الوثقى .ج 1ص  ،543فصل في الجماعة.
((( وسائل الشيعة .ج ،5ص .372
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العبادي املتع ّلق بالصلة باهلل تعاىل ،والبعد االجتامعي املتع ّلق بعمق العالقة بني الفرد

وبني جمتمعه.

3 .3توثيق الروابط االجتامعية

بعضا ،وتكون فرصة للتالقي
ففي صالة اجلامعة يلتقي املؤمنون ويتعرف بعضهم ً

اليومي وتبادل األحاديث واألوضاع االجتامعية ،كام يعيش املصلون حينام يقفون خلف

إمام واحد وبجانب بعضهم بعض ًا حالة من املساواة وانعدام الطبقية بني خمتلف فئاهتم
ورشائحهم ،وهو أمر يعزز حالة التوا ّد واملحبة بني الناس.
4 .4الرتبية عىل النظام

صالة اجلامعة تريب اإلنسان عىل النظام واالنضباط اجلامعي ،فإذا واظب املصيل

عىل اجلامعة ،فسينضبط يف أداء الصالة يف وقتها ،وعىل العكس من ذلك الصالة فرادى،

حيث ال يكون هناك أي ُملزم ألدائها يف وقتها.

ويف اجلامعة تعويد عىل النظام ،حيث يكرب املأمومون بعد اإلمام ويؤدون مجيع أفعال

الصالة بعده ،إىل أن تنتهي الصالة ويقفون صفو ًفا منتظمة مرتاصة.
5 .5التوجيه واملعرفة الدينية

توفر صالة اجلامعة فرصة ج ّيدة للتوجيه واملعرفة الدينية ،حيث يستفيد املصلون

من حضورهم للصالة باستامع اخلطب واملواعظ الدينية وعرض أسئلتهم واستفتاءاهتم
الدينية عىل إمام اجلامعة إذا كان من أهل املعرفة والعلم.

العزوف عن �صالة الجماعة

وقد يتساءل البعض :ما دامت لصالة اجلامعة هذه الفوائد واآلثار الطيبة عىل

املجتمع ،إضافة إىل ما ورد من النصوص الدينية يف احلث عليها وتبيني عظيم ثواهبا عند
اهلل تعاىل ،فلامذا نجد العزوف عند الكثريين من حضورها ،حيث ال يمثل احلضور لصالة

اجلامعة إال نسبة قليلة حمدودة من املجتمع؟
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البدّ أن هناك أسباب ًا لعل من أبرزها ما ييل:
األول :ضعف االهتامم الديني

فمن هيتم بتعاليم الدين ال يرتك صالة اجلامعة ،إذا كان عارف ًا بقيمتها وفضلها عند

اهلل ،ومن يرغب يف ثواب اهلل تعاىل ،ال يتأخر عن صالة اجلامعة ،مع ما ورد فيها من األجر
العظيم والثواب الكبري.

لكن يبدو أن الكثريين يفتقدون رغبة اإلقبال عىل هذه الشعرية العظيمة ،بسبب

ضعف االهتامم الديني يف نفوسهم.
الثاين :ضعف التشجيع

حيث ال نجد يف املجتمع حث ًا وتشجيع ًا كافي ًا عىل أداء صالة اجلامعة ،فالكتابات

حوهلا قليلة ،واخلطباء نادر ًا ما يتعرضون لفضل صالة اجلامعة وحلث الناس عىل املواظبة

عليها.

بل إن بعض اخلطباء وطالب العلوم الدينية ّ
قل أن يرى الناس حضورهم يف صالة

اجلامعة فيام عدا تصدهيم لإلمامة ،وكأن طالب العلم ال صلة له هبذه الشعرية إال إذا كان

إمام ًا وليس مأموم ًا.

الثالث :الكسل

إن قس ًام من الناس يستثقل الذهاب إىل صالة اجلامعة ،ألهنا تأخذ جزء ًا من وقته،

وترصف شيئ ًا من جهده ،فريى صالته منفرد ًا يف البيت أسهل وأيرس ،مع أن الوقت
واجلهد اللذين تستلزمهام صالة اجلامعة حمدود ضئيل ،وهو يرصف أضعاف ذلك الوقت

واجلهد عىل سائر شؤون حياته من الكامليات والرفاهيات.

الدعوة ل�صالة الجماعة

حيتاج جمتمعنا إىل محلة مكثفة من التوعية والتوجيه حلث الناس عىل صالة اجلامعة،

بنرش الكتب واملقاالت التي تتناول فضلها وأمهيتها ،وينبغي أن تفتح املنتديات عىل مواقع
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االنرتنت باب النقاش والبحث حول أسباب العزوف عن صالة اجلامعة يف املجتمع،
وطرق التشجيع عىل املواظبة عليها ،والعلامء واخلطباء عليهم أن يكرروا الدعوة إليها

واحلث عىل االهتامم هبذه الشعرية العظيمة.

ويمكن االستفادة من اجلوال ،بإرسال رسائل قصرية إىل األصدقاء واألقرباء،

لدعوهتم لصالة اجلامعة.

ولو تشكلت يف كل مسجد جلنة للدعاية واإلعالم لصالة اجلامعة ،وابتكار الوسائل

واألساليب املؤثرة يف جذب الناس هلا ،فإهنا ستحقق نتائج جيدة.

وعىل كل فرد منا أن حيث ويشجع أقرباءه وأصدقاءه ،وال يسأم من دعوهتم لصالة

اجلامعة ،فإن الدال عىل اخلري كفاعله .وذلك مصداق من مصاديق الدعوة إىل اهلل واألمر

باملعروف.

وأما رشط العدالة الذي يشرتطه اإلمامية يف إمام اجلامعة فليس بمستوى التعقيد

املوجود ،وهي ال تعني العصمة ،بل تعني أن ال يفعل اإلمام املحرمات ويرتك الواجبات،
يقول السيد اليزدي :العدالة ملكة االجتناب عن الكبائر وعن اإلرصار عىل الصغائر،

املروة الدالة عىل عدم مباالة مرتكبها بالدين ،ويكفي حسن الظاهر
وعن منافيات ّ

الكاشف ظنا عن تلك امللكة(((.

املحرم وتعود إليه بالتوبة ،يقول السيد
وقد ترتفع العدالة عن إمام اجلامعة بفعل
ّ

السيستاين :ترتفع العدالة بمجرد وقوع املعصية وتعود بالتوبة والندم(((.

ويكفي يف إثبات العدالة لإلمام شهادة عادلني ،قال السيد اليزدي يف العروة الوثقى

ووافقه السيد السيستاين ما ييل :بل يكفي االطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد،

((( العروة الوثقى .ج 1ص 570مسألة .12
((( السيد علي السيستاني .منهاج الصالحين ،مسألة .30
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وكذلك إذا حصل من اقتداء عدلني به ،أو من اقتداء مجاعة جمهولني به((( ،وهناك بعض
املذاهب اإلسالمية ال يرون رشط العدالة.

وأسوأ ما يف األمر أن ترتبط صالة اجلامعة يف جمتمعنا باالنتامءات وبمراجع التقليد

التي ال دخل هلا يف صالة اجلامعة ،وال تؤثر عىل إمام اجلامعة ال من قريب وال من بعيد.
والقصص يف هذا اجلانب كثرية :وقد كنا يف جملس املرجع الراحل اإلمام الشريازيD

ووجه إليه سؤال من احلارضين قالوا :سيدنا يف جمتمعنا إمام مسجد عادل ،وال نجد عليه
ّ
ً
مأخذا سوى أنه ُيعلن أن تقليد سامحتكم غري جائز ،فهل ُنصليّ خلفه؟ السيد أجاهبم :إذا

كان ما يتحدث به عن قناعة ،وهو ُيعبرّ بذلك عن رأيه ،فهذا ال خيدش عدالته ،فال مانع
من الصالة خلفه.

ورائع جدًّ ا موقف الفقيه املحدّ ث الشيخ يوسف البحراين صاحب (احلدائق

النارضة) تويف سنة 1186هـ ،الذي كان عىل خالف شديد مع العالمة الشيخ حممد باقر
الشهري بالوحيد البهبهاين ،يف موضوع األصوليني واإلخباريني ،فالشيخ البحراين زعيم

مدرسة املحدثني اإلخباريني ،والوحيد البهبهاين ،زعيم املدرسة األصولية ،وكان ير ّد
آراء الشيخ يوسف بعنف ،ووصل به األمر إىل أن أفتى ببطالن الصالة خلف الشيخ
يوسف البحراين ،لكن الشيخ يوسف أفتى بصحة الصالة خلف الوحيد((( .والعجيب

أنه يف وص ّيته أوىص بأن الذي ُيصيل خلف جنازته هو الشيخ البهبهاين.

ويف األخري جتدر بنا اإلشارة إىل أن صالة اجلامعة ال تقترص عىل أن يكون إمام

اجلامعة من مذهبك ،حيث أفتى فقهاؤنا بأنك إذا كنت يف مكان أقيمت فيه صالة اجلامعة
إلخوانك املسلمني ،وإن مل يكونوا عىل مذهبك فعليك باملشاركة معهم يف صالة اجلامعة
حيث تقرأ لنفسك الفاحتة والسورة ،وأي حكم خيتلف عنهم كالتكتف والسجود عىل

((( السيد كاظم اليزدي ،العروة الوثقى ،مع تعليقة السيد السيستاني مسألة .1975
((( الشيخ علي البالدي .أنوار البدرين ج  1ص  435تحقيق عبدالكريم البالدي.
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ما ال يصح السجود عليه يف املذهب لك أن ترتكه إذا كان يف التزامه حرج ،وصالتك

صحيحة وجمزية ،من هنا ال ينبغي اخلروج من املسجد احلرام ،أو املسجد النبوي وقت

صالة اجلامعة ،كام ال ينبغي ملن يعمل أو يتواجد يف أي مكان أن ينفرد بصالته عند إقامة

اجلامعة.
ٍ
واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله الطاهرين.

التأثري املتبادل بني القيادة الدينية واجلمهور

(((

ال الله وكَ َفى بِ ِ
ت ِ
ِ
ال ِ
الله َو َي ْخشَ ْون َُه َو َ
ين ُي َب ِّل ُغونَ ِر َسا َ
الله
﴿ا َّلذ َ
ال َي ْخشَ ْونَ َأ َح ًدا إِ َّ َ َ
َح ِس ًيبا﴾ [سورة األحزاب آية.]39 :

المحور الأول :واقع الت�أثير المتبادل
االلتفاف ال�شعبي حول القيادة الدينية
من الواضح أن القيادات الدينية ـ التي تتم ّثل يف هذه العصور يف علامء الدين ـ

عامة اجلمهور،
متارس تأثريها عىل اجلمهور ،وذلك ملا يتم ّتع به علامء الدين من وثاقة لدى ّ

وألن
وكذلك باعتبارها مت ّثل وجهة نظر الدين فيام تطرحه من آراء وأحكام ومواقف،
ّ

متدينون بطبيعتهم ويريدون االلتزام بدينهم فإهنم يأخذون معامل دينهم من هذه
الناس ّ
القيادات الدينية ،ويتابعوهنا يف مواقفها وآرائها.

مرت به املجتمعات اإلسالمية من حماوالت إلبعاد أبنائها عن الدين
ورغم ما ّ

((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 7محرم1428هـ.
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وعن االلتفاف حول علامء الدين ،من قبيل تلك التيارات الفكرية التي عصفت باألمة

وأرادت أن ّ
األمة بدينها ،وكذلك اإلشاعات والدعاوى واالهتامات التي
تشكك أبناء ّ
ِ
ضد القيادات الدينية ،رغم كل ذلك مل تفلح يف إبعاد مجاهري األمة
أثريت بش ْكل واسع ّ

األمة رأت أن تلك
عن قياداهتا الدينية اللتزامهم بدينهم من جهة ،ومن جهة أخرى ألن ّ
املرجوة ،ومل تكن تتم ّتع باإلخالص واحلكمة.
البدائل املطروحة مل تكن بالدرجة
ّ

والتوجهات
األمة اإلسالمية األحزاب التي جاءت بمختلف الشعارات
ّ
جربت ّ
فقد ّ

والدعاوى ،فام حصدت األمة من ورائها إ َّ
التوجهات أن تصلح
ال الويالت ،ومل تستطع هذه ّ

األمة بالكثري من املشاكل واملصاعب واألزمات،
تطور ،وإنام أصيبت ّ
وال أن تغيرّ وال أن ّ
ولذلك ازدادت ثقة الناس بدينهم وبقياداهتم الدينية.
وما حصل يف العراق أنموذج هلذه التجارب ،حيث كانت االجتاهات املناوئة لإلسالم

ضد الدين ،واألفكار املناوئة له ولرموزه ،فالسلطات التي حكمت العراق
تشيع الدعايات ّ
طيلة عقود باسم تلك التيارات واألحزاب سعت إلبعاد العلامء عن الناس ،وحاولت

وتبعيدا وقت ً
حتجيم دور احلوزة العلمية ،ودور املراجع والعلامء ،وأمعنوا يف احلوزة تنكي ً
ال
ال
ً
ٍ
واعتقاالت ،فكم قتلوا من علامء احلوزة وفقهائها يف العراق ،وسجنوا وطردوا وأبعدوا

ولكن ملّا انكشف الغطاء وانجلت الغربة تبينّ أن الساحة يف العراق توايل قيادهتا
وأقصوا،
ّ
وتلتف حوهلا ِ
بش ْك ٍل أذهل العالمَ .
الدينية
ّ
هذا االلتفاف حول القيادات الدينية ـ واحلمد هلل ـ موجود يف كثري من البقاع واملناطق

ولكن الدرجات تتفاوت من مكان آلخر ومن جمتمع آلخر.
ويف خمتلف املذاهب،
ّ

واضحا من قبل القيادات الدينية عىل
تأثريا
وما نريد أن ّ
ً
نوضحه هنا أن هناك ً

اجلمهور يف األحكام الرشعية ويف املواقف السياسية واالجتامعية.

ت�أثير الجمهور على نخبه وقياداته

ولكن ما ينبغي بحثه هو مسألة تأثري اجلمهور عىل القيادات الدينية ،حيث ال
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يمكن إنكار ما يامرسه اجلمهور عىل هذه القيادات من تأثري ،وهذا التأثري قد يكون يف

سلبيا .وهو أمر يمكن أن نرجعه لسببني:
بعض وجوهه
إجيابيا ويف بعضها ًّ
ًّ

برشية وإنسانية ،وبالتايل هلا مشاعرها
السبب األول :أن القيادات الدينية
ّ

وأحاسيسها تتأثر بالبيئة التي تعيش فيها واملحيط الذي تنشأ فيه ،وذلك يؤثّر يف تقويمها
لألمور وتشخيصها للحاالت ويف درجة املواقف التي تتخذها.

نخص به علامء الدين دون القيادات الدينية املعصومة ،فهذه القيادات
وهذا أمر
ّ

خاصة
هلا وضعيتها
اخلاصة ،فاألنبياء والرسل واألئمة املعصومون ّ
مسددون بعناية إهلية ّ
ّ

وتوجهم لتج ّنب الوقوع يف اخلطأ.
تعصمهم
ّ
لكن اإلنسان َ
بش ْكل طبيعي يتأثّر باملحيط الذي يعيش فيه ،فالدرجة العلمية للعالمِ
ّ
ال متنعه من التأثُّر بمحيطه وبيئته.

السبب الثاين :تطبيق األحكام الرشعية عىل موضوعاهتا اخلارجية ،فهناك أحكام

تطبق عىل موضوعات خارجية ،واملوضوعات اخلارجية حتتاج
رشعية ،وهذه األحكام ّ
املهمة حيتاج فيها العالمِ لرأي الناس ومشورهتم ،وال
إىل تشخيص وحتديد وتقييم ،وهذه ّ
يمكنه االستغناء عن هذه املشورة يف كثري من املواضع.

أي منهام حيتاج
كام أن هنالك
أحكاما للموضوعات أولية ،وأخرى ثانوية ،وحتديد ٍّ
ً

إىل تشخيص دقيق للواقع ،قد يستعني الفقيه يف حتديده بأصحاب التخصص والكفاءة

املتخصصني.
من اجلمهور ،والفقيه مطلوب منه أن يستفيد من آراء هؤالء
ِّ

املهم اإلشارة والتنبيه عليها ،وذلك ملا يعتقده البعض من أن
وهذه نقطة من ّ
وحيدده ،وهذا االعتقاد خاطئ،
يقرر كل يشء ّ
العالمِ والفقيه ال حيتاج إىل الناس ،فهو من ِّ
خاصة عندما تعيش
فالقيادات الدينية عليها أن تستفيد من خربات وجتارب اآلخرينّ ،

وسط جمتمع يملك الكفاءات واخلربات واملثقفني وأصحاب التجارب كمجتمعاتنا ـ
واحلمد هلل ،فإن هذه اخلربات التي نملكها ال ينبغي لعالمِ الدين أن يتجاهلها يف تشخيص
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املوضوعات ودراسة الظروف.

ومن أبرز ما حيتاج فيه عالمِ الدين إىل الناس هو القيام بإدارة شؤوهنم الدينية

واحلياتية ،من قبيل املؤسسات الدينية االجتامعية .وكذلك مسألة إدارة أموال احلقوق

إحلاحا
املستح َّقة ،إذ إن حتديد املوارد األكثر
الرشعية ،التي ُيطلب رصفها يف وجوهها
َ
ً
وحاج ًة قد ال يتأ ّتى لعامل الدين بمفرده أن يقوم به ،ويف هذه احلالة عىل عالمِ الدين أن
يستعني بآراء اخلرباء واالقتصاديني املوجودين يف املجتمع.

ومن املوارد التي حيتاج فيها عامل الدين لرأي اجلمهور برامج التوجيه والتوعية،

ومن أبرزها املنرب احلسيني ،حيث حيتاج اخلطيب ـ ليؤ ّدي دوره يف خدمة املجتمع ـ أن

املتخصصني يف علم النفس واالجتامع ،حيث تساعد آراؤهم يف إعطاء صورة
يأخذ بآراء
ِّ

جيدة تستند إىل الدراسات واألبحاث.
ّ

واضحا يف مؤسساته الدينية يف هذا اجلانب،
نقصا
وجمتمعنا ـ لألسف ـ يعيش ً
ً

حيث ال تستفيد هذه املؤسسات من اخلربات والتجارب املوجودة يف املجتمع ،وذلك

يتحمل أصحاب
بسبب جتاهل علامء الدين ملثل هذه الكفاءات يف بعض األحيان ،كام
ّ

الكفاءات بعض املسؤولية يف هذا االجتاه ،فال ينبغي أن يبعدوا أنفسهم عن التواصل مع

العلامء لرتشيد املسرية وإلفادة املجتمع من خالل جتارهبم وطاقاهتم ،فاحلالة الدينية جيب
أن متتلك مؤسسات وتستفيد هذه املؤسسات من اخلربات والتجارب العرصية.

النبي Aالقدوة في الم�شورة

املسدد من اهلل سبحانه ،ويملك كامل
وإذا ما عدنا للنبي حممد Aنراه وهو النبي
َّ
العقل وسداد الرأي ي ْؤمر من قبل اهلل تعاىل أن يستشري الناس .يقول تعاىل﴿ :و َش ِ
او ْر ُه ْم
َ
ُ َُ
فيِ َ
األ ْم ِر﴾[ سورة آل عمران آية.]159 :
وقد كان النبي Aأكثر أصحابه مشاورة هلم ،يروى عن أيب هريرة أنه قال« :ما
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أحدا أكثر مشاورة ألصحابه من رسول اهلل »((( .ومثل هذا احلديث يروى عن
رأيت ً
أم املؤمنني عائشة أهنا قالت« :ما رأيت رج ً
ال أكثر استشارة للرجال من رسول اهلل »(((.

كام يروى عنه Aأنه كان يقول ألصحابه يف مواقف عديدة« :أشريوا عيلَّ» أو «أشريوا

علينا»(((.

ويف الطبقات الكربى البن سعد أن النبي Aكان خيطب إىل جذع يف املسجد قائماً ،

منربا كام رأيت يصنع
فقال Aإن القيام قد ّ
شق عيلّ ،فقال متيم الداري :أال أعمل لك ً

يف الشام؟.

تقول الرواية :فشاور  Aاملسلمني فرأوا أن يتخذوه(((.

وينقل لنا التاريخ كيف كان رسول اهلل Aيأخذ باآلراء التي يطرحها بعض

ومن معه
أصحابه عليه ،ومن ذلك ما ينقل يف واقعة بدر ،حينام جاء رسول اهللَ A

من املسلمني وعسكروا يف منطقة عند بئر بدر ،فجاء له من أصحابه ا ُ
حل َباب بن املنذر

بن ا َ
أرأيت هذا املنزل ،أمنز ً
ال أنزلكه اهلل ليس لنا أن
جلموح ،فقال له« :يا رسول اهلل
َ

نتقدمه ،وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟!» فقال« :بل هو الرأي واحلرب
ّ

فإن هذا ليس بمنزل ،فاهنض بالناس حتى نأيت
واملكيدة» ،فقال احلباب« :يا رسول اهللَّ ،

أرشت بالرأي» ،فنهض رسول اهللA
أدنى ماء القوم ف َن ْنزله» .فقال رسول اهلل« :لقد
َ
ومن معه من الناس(((.

محمد بن إدريس .كتاب األم ،باب المشاورة ،ص .100
((( اإلمام الشافعي ّ
((( أحمد بن علي المقريزي .إمتاع األسماع بما للرسول من األبناء واألموال والحفدة والمتاع ،باب
مشاورته ألصحابه ،ج ،2ص .779
((( الميزان للطباطبائي ج 9ص ،25الدر ا لمنثور للسيوطي ج 3ص 166تفسير قوله تعالى﴿ :وإذ يعدكم
الله ﴾...سورة األنفال آية.7
((( الطبقات الكبرى البن سعد .ج 1ص.250
((( ابن هشام السيرة النبوية( .تحقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ شلبي) ،ج ،1
ص.620
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وهكذا يف قضية حفر اخلندق يف معركة األحزاب ،حينام حارص الكفّار واملرشكون

واليهود املدينة ،فجمع الرسول Aأصحابه وطلب منهم املشورة ،فقام سلامن الفاريس

وقال« :يا رسول اهلل إن القليل ال يقاوم الكثري يف املطاولة» ،فقال« :فام نصنع؟» فقال

حجابا ،فيمكنك منعهم يف املطاولة ،وال يمكنهم
سلامن« :نحفر خندقًا يكون بيننا وبينهم
ً

أن يأتونا من كل وجه ،فإنا ك ّنا معارش العجم يف بالد فارس إذا دمهنا دهم من عدونا

نحفر اخلنادق فتكون احلرب يف مواضع معروفة» ،فأمر النبي Aأن حيفروا اخلندق حول

املدينة عم ً
ال برأي سلامن(((.

استبد
ويروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eمن قصار كلامته أنه قال« :من
ّ
برأيه هلك ،ومن شاور الرجال شاركها يف عقوهلا»(((.

وقد استشار اإلمام الصادق Eمرة أحد أصحابه فقال له :أصلحك اهلل مثيل يشري

عىل مثلك؟ قال Eنعم إذا استرشتك(((.

وهذا أمر ال ينبغي للقيادات الدينية أن تغفله أو تتجاهله ،ويف اجلهة املقابلة عىل

اجلمهور أن يطرحوا رأهيم أمام هذه القيادات ،ففي بعض األحيان يكون لدى بعض
بالتذمر أو
هتيب من طرح وجهة النظر التي قد خيالف فيها عامل الدين ،ويكتفي
ّ
الناس ُّ
احلديث عنها يف املجالس املغلقة ،بينام املفرتض أن تصل هذه االقرتاحات وآراء الناس
للعلامء واملرجعيات الدينية ،فهذه مسؤولية ،وعلينا كجمهور أن نقوم هبذه املسؤولية كام

أن عىل العلامء أن يقوموا بمسؤوليتهم.

ثم الرشحية األوسع من اجلمهور،
والقيام هبذه املسؤولية له أثر عىل العالمِ ومن ّ

فعندما يرى العامل أو اخلطيب كثرة من الناس تعرتض عليه أو تنتقده سيضطر إلعادة
((( بحار األنوار .ج  ،20الباب  :17غزوة األحزاب وبني قريظة ،ص .186
((( نهج البالغة .الكلمة  ،161ص .38
((( وسائل الشيعة .ج 12ص 44ح.15601
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بحث املوضوع وتقييم مواقفه ،وقد يقتنع بأن املسألة حتتاج إىل تصحيح أو مراجعة.

المحور الثاني� :ضغوط الجمهور والموقف ال�شرعي
القيادة الدينية بين الجر�أة والحذر
يف بعض األحيان تكون اجلهة الدينية لدهيا رأي رشعي ،أو موقف ترى فيه

ولكن اجلمهور ـ غالبيتهم أو الرشحية األوسع منهم ـ يعارضون
املصلحة االجتامعية،
ّ
هذا الرأي أو ذلك املوقف.

تتنوع ردود أفعال القيادات الدينية ،فالبعض منهم يكون لديه
ويف هذه احلالة ّ

احلجة الرشعية
درجة عالية من اجلرأة واإلقدام،
ً
خصوصا إذا كانت هذه القيادة تستند إىل ّ

فترص عىل رأهيا وموقفها.
يؤيد موقفها العام،
ِّ
املؤمنة ،وتستند إىل ما ِّ
ّ

ويف املقابل فإن بعض القيادات ترتئي الرتاجع والسكوت بسبب ما ي ّتخذه اجلمهور

الشدة ما ّ
يضطر هذه القيادات أن تكون
من ر ّدة فعل ،قد تكون يف بعض األحيان فيها من ّ
يف حالة من الرت ّدد يف طرح الرأي واملوقف.

وهذا يرتبط بثالثة أسباب ،هي كالتايل:

السبب األول :مدى وضوح الرؤية عند اجلهة الدينية

فإذا كانت الرؤية واضحة تكون عام ً
مساعدا لإلقدام والصمود عند القيادة
ال
ً

يسبب حالة من
الدينية ،بينام إذا كانت الرؤية غري واضحة وفيها بعض التشويش فهذا ّ

الرت ّدد ،ويف هذا الصدد ُيروى عن اإلمام الصادق Eقوله« :العامل بزمانه ال هتجم عليه
اللوابس»(((.

جيدة بالوضع العام السيايس
وهذا نص رصيح يف أن العالمِ كلام كان عىل معرفة ّ
واالجتامعي من حوله ِ
بش ْكل أجىل تكون الرؤية أمامه أوضح.

((( الكافي .باب العقل والجهل ،ج ،1حديث  ،29ص .10
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ويتهيب.
ّأما إذا مل تكن لديه هذه املعرفة فإهنا هتجم عليه اللوابس ،فيرت ّدد
ّ
وقوهتا
السبب الثاين :ضعف الشخصية ّ

شخصياهتم ،فهناك َمن يملك
الناس يتفاوتون ـ ح ّتى عىل مستوى العلامء ـ يف
ّ

القوة.
الشخصية
ّ
القوية والشجاعة ،وهناك من ال يملك هذه ّ
ّ
ِ
تبدل شخصية اإلنسان بشكل كامل.
والعلم واملعرفة ال ّ
قوة ا َ
جلنان متلك اجلرأة يف طرح رأهيا وموقفها.
فالقيادة التي متتلك ّ
السبب الثالث :درجة اإلخالص واالستعداد للتضحية

وخاصة إذا كانت التضحية تتع ّلق بثقة الناس وبسمعة العامل عندهم ،فهذا أمر
ّ

جسميا
صعب ،فالعامل إذا كانت بعض املواقف تسبب له خسارة مالية أو ما ّدية أو أذى
ًّ

يمس سمعته فهذا أمر أصعب
قد
ّ
يتحمل ،ولكن إذا كان من مضاعفات اختاذ املوقف ما ّ
من تلك اخلسائر املا ّدية ،فاألصعب عىل اإلنسان أن ُي ّتهم يف سمعته أو دينه أو معتقده.

يكف ألسنة
ويف هذا الصدد ينقل أن أحد األنبياء حينام بعثه اهلل تعاىل طلب منه أن ّ

الناس عنه .فأجابه اهلل تعاىل« :هي خصلة مل أجعلها لنفيس ،كيف أجعلها لك؟!».
من هنا حيتاج العالمِ إىل درجة كبرية من اإلخالص والتضحية فيام إذا استلزم األمر

رشعيا ملصلحة الدين واملجتمع.
أن ي ّتخذ موقفًا
ًّ

اإلمام احلسن
األمة
ُ
حتملت يف سبيل مصلحة ّ
ومن أمثلة القيادات الدينية التي ّ

املجتبى Eالذي كان يدخل عليه بعض أصحابه ويقول له« :السالم عليك يا َّ
مذل

(((
خصوصا إذا كان يصدر عن خ ّلص
هي ًنا عىل نفس اإلمام،
ً
املؤمنني»  ،وهذا أمر مل يكن ِّ

حتمل
أصحابه.
ّ
ولكن اإلمام كان يرى أن املصلحة فيام اختذه من موقف ،ومن أجل ذلك ّ

عناء هذه االهتامات.

((( تحف العقول عن آل الرسول .ص .224

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9

555

دوافع الجمهور لل�ضغط على القيادات
اجليد اإلشارة إىل األسباب التي تدعو اجلمهور إىل الضغط عىل قياداته
ومن ّ
الدينية ،نذكر منها ثالثة أسباب:
1 .1األعراف والتقاليد السائدة

يتمسك
يف كل جمتمع هناك أعراف وتقاليد وآراء سائدة عند الناس ،وعاد ًة ما ّ

الناس هبا فرتة من الزمن .فإذا ظهرت هلم اجلهة الدينية برأي جديد خالف عاداهتم
وتقاليدهم وما هو سائد عندهم ،ففي مثل هذه احلاالت ال يكون القبول سه ً
ال عند

الناس.

2 .2االستعجال يف النتائج

بحيث تكون هناك مصالح عاجلة يلحظها الناس ،بينام العامل يرى أن هناك مصلحة

أهم ،ولكن ال يكون مجيع الناس باملستوى الذي يدركون فيه
دينية أو اجتامعية مستقبلية ّ

مثل هذه النظرة املتأ ّنية والبعيدة.

3 .3تضارب املصالح بني مراكز القوى

إن وجود مراكز قوى دينية واجتامعية قد يكون عام ً
ال يف إثارة الناس ضد بعض

رشعيا ،فيكون هناك
رأيا
القيادات الدينية ،بحيث تتخذ إحدى القيادات الدينية موقفًا أو ً
ًّ

علامء آخرون خيالفون هذه اجلهة أو القيادة يف هذا املوقف أو الرأي .واملخالفة يف حدود

النقاش والبحث العلمي ال بأس هبا ،بل هي مطلوبة ،ولكن يف بعض األحيان ال تقف

حد التهييج وإثارة الناس عىل ذلك العامل أو
عند حدود املخالفة العلمية ،بل تصل إىل ّ

ويتوسلون يف ذلك بشائعات من قبيل االدعاء عليه بأنه يريد
صاحب الرأي اجلديد،
ّ
تبديل العقيدة أو الدين ،أو أنه خيرج عن آراء العلامء ،ويف هذه األجواء يكون هناك
ضغوط من اجلمهور عىل صاحب هذا الرأي ،ونجد لذلك أمثلة ونامذج كثرية عند كل
املذاهب اإلسالمية ،فنرى هذه احلالة قد حصلت لبعض مراجع التقليد عندنا ،كام حصل
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للمرجع األعىل يف زمنه السيد حمسن احلكيم (قده) ،حيث كان الرأي السائد يف عرصه

عند الفقهاء القول بنجاسة غري املسلمني عىل اختالف أدياهنم ،بمن فيهم أهل الكتاب،
وكان السيد احلكيم يفتي هبذا الرأي ،وبالتايل ال يستطيع املسلم ملس غري املسلم برطوبة

أو أن يرشب سؤره وما شاهبهام من أحكام.

فتوصل إىل الرأي القائل بطهارة أهل
جدد النظر يف املسألة
ولكن السيد احلكيم ّ
ّ

سائدا يف ذلك الوقت ،فقامت بعض األطراف
الكتاب ،فخالف هبذا الرأي ما كان
ً

ضجة يف
واستغ ّلت املوضوع للتهريج ،فاهتموا السيد احلكيم باهتامات باطلة مما أثار ّ
النجف األرشف عليه وما ذلك إال بسبب هذا الرأي الفقهي.

مغنية Dيف كتابه فقه اإلمام الصادق أنه «عارص
وينقل العالّمة الشيخ ّ
حممد جواد ّ

مجيعا بالطهارة (طهارة أهل الكتاب)،
ثالثة مراجع كبار من أهل الفُ تيا والتقليد ...قد أفتوا ً
املهوشني»(((.
ّ
وأرسوا بذلك إىل من يثقون به ،ومل يعلنوا خوفًا من ّ

ويقول الشيخ عفيف النابليس يف كتابه فقه أهل البيت((( :وقد عارصت ثالثة

مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد ،األول كان يف النجف األرشف وهو الشيخ حممد

رضا آل ياسني ،والثاين يف قم وهو السيد صدر الدين الصدر ،والثالث يف لبنان وهو
السيد حمسن األمني ،وقد أفتوا مجيعا بالطهارة ـ طهارة أهل الكتاب ـ وأرسوا بذلك إىل

من يثقون به خوفًا من املهووسني.

املطهري عن املرجع األعىل يف زمانه يف إيران
ويف هذه النقطة ينقل الشهيد مرتىض ّ

السيد الربوجردي Kأنه كان يقول« :التقية من أصحابنا أهم وأعىل»((( ،أي من التقية
محمد جواد مغنية ،فقه اإلمام الصادق عرض واستدالل ،ج ، ،1الطبعة الرابعة 1424هـ ـ 2003م،
(((
ّ
(قم :مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر) ،ص.32
((( ج 1ص ،34الطبعة األولى1427هـ( ،بيروت :دار الهادي).
المطهري .المشكلة األساس مع جماعة علماء الدين ،ضمن سلسلة محاضرات في
((( الشيخ مرتضى
ّ
الدين واالجتماع (( ،)3بيروت :دار التعارف للمطبوعات ودار الرسول األكرم) ،ص.64
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جتاه املخالفني.

القصة التالية ،يقول« :Dلقد ارتأى املرحوم آية اهلل
وينقل ً
أيضا يف املصدر نفسه ّ

الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي ـ أعىل اهلل مقامه ـ ،مؤسس احلوزة العلمية يف قم ،أن
كمقدمات ،لكي يستطيعوا
يطلب من عدد من الطلبة تع ّلم اللغات األجنبية وبعض العلوم
ّ
عرض اإلسالم عىل الطبقات املثقفة اجلديدة ،ويف البلدان األجنبية ،ولكن ما إن انترش

العامة من طهران إىل قم ،وقالوا :إن
العامة وأشباه
هذا اخلرب ح ّتى جاءت مجاعات من
ّ
ّ

هذه األموال التي يدفعها الناس باسم سهم اإلمام ال يقصد هبا أن ترصف لتع ّلم الطلبة

لغة الكفّار ،وإهنم سوف يفعلون كذا وكذا إذا نفذ [الشيخ احلائري] االقرتاح .فلماّ رأى
سببا الهنيار احلوزة العلمية من أساسها ألغى فكرته مؤ ّق ًتا»(((.
املرحوم أن ذلك سيكون ً

ضد السيد حمسن األمني العاميل حينام طرح رأيه حول
وتنقل لنا األحداث ما أثري ّ

حد تكفريه يف بعض األحيان،
ضجة وصلت إىل ّ
تنزيه الشعائر احلسينية ،حيث ثارت عليه ّ

التوجه بعدها إىل زيارة النجف األرشف فجاءته الرسائل بأن ال يأيت
لدرجة أنه كان يريد
ّ

يتهدده باإلهانة وربام القتل.
ألن هناك من ّ
وهذا ليس ِح ْك ًرا عىل مذهب دون آخر ،فهذا الشيخ حممد أبو زهرة Dـ من
علامء األزهر وله كتب وآراء ناضجة ـ قال يف أحد املؤمترات كام نقل عنه الشيخ يوسف
القرضاوي( :أنه عنده رأي كتمه عرشين عام ًا ويريد أن يبوح به اآلن) ،وأضاف الشيخ
القرضاوي (إنني كتمت بعض الفتاوى لسنني طويلة خشية أن هيامجني املهامجون ثم

بدأت أفصح عن هذه الفتاوى وأنرشها)(((.

وكذلك رئيس جملس الشورى يف اململكة الشيخ صالح بن محيد قال يف حفل تكريم

والده الشيخ عبداهلل بن محيد الذي أقيم يف جامعة أم القرى ّ
املكرمة ـ حسب ما
بمكة ّ
((( المصدر السابق .ص .65
((( جريدة الشرق األوسط2001/1/30 ،م.
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نقلت ذلك جريدة املدينة يف عددها الصادر يف  1426 /10 /30هـ يف ملحق الرسالة:

(أن والده متكن يف السبعينيات من كسب معركة بناء اجلامع الكبري يف بريدة باألسمنت
املسلح ،بعد أن لقي معارضة شديدة من أهايل املدينة ،الذين اعرتضوا بشدة ،وطالبوه

بأن يكون البناء بالطني وسعف النخيل عىل ما درج عليه أجدادهم معتربين ذلك معركة

حياة أو موت).

لذلك من الرضوري أن متتلك القيادات الدينية البصرية والشجاعة ،والتحليّ

بدرجة عالية من اإلخالص ،واالستعداد للتضحية ،إذا كان ما تسعى إليه هذه القيادات

املهمة ،فتقدم عىل اختاذ املوقف ،وتبينّ الرأي الرشعي وتذيعه ،دون مراعاة
من األمور ّ
هذه احلساسية اجلامهريية املنفعلة.

نماذج من القيادات الدينية الواعية

وهذا النوع من القيادات ال نعدمها يف تارخينا املعارص ،فإننا نجد يف هذا العرص

وأسسوا املشاريع اإلسالمية
ّ
روا ًدا طرحوا آراءهم التجديدية يف الفكر والفقه اإلسالمينيّ ،
مرشوعا
الرائدة ،فنجد يف العراق ـ كمثال ـ الشهيد السيد حممد باقر الصدر الذي طرح
ً

جديدا يف االقتصاد اإلسالمي ويف الفلسفة اإلسالمية ،وأسس حركة إسالمية
فكريا
ً
ًّ

ً
ضغوطا كثرية يذكرها من كتب عنه من
واعية يف العراق ،وقد واجه من أجل ذلك
تالمذته ومن درسوا احلالة العراقية يف وقته.

ويف لبنان نجد اإلمام موسى الصدر والشيخ حممد جواد مغنية والشيخ حممد مهدي

أسسوا وسامهوا يف نرش الوعي اإلسالمي
شمس الدين وغريهم من علامء الدين الذين ّ
ً
حتملوا
الوطني يف لبنان ،وقد واجه مجيع هؤالء مشاكل وافرتاءات
وضغوطا ،ولك ّنهم ّ
مسؤولياهتم وأ ّدوا ما عليهم من أدوار.

الرواد يف طروحاهتم
وال ننسى أن يف منطقتنا ـ واحلمد هلل ـ لدينا بعض العلامء ّ

بشخصية العالّمة الدكتور الشيخ
الفكرية والعلمية ،ويف هذا املجال جيدر بنا أن نشيد
ّ
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بالصحة والعافية ـ.
من اهلل عليه
عبد اهلادي الفضيل ـ َّ
ّ

هذا العامل الذي يمكن اعتباره ـ وبدون مبالغة ـ أبرز كفاءة علمية يف منطقتنا يف

﴿و َ
اس
يصح أن نبخسه ح ّقه يف هذا اجلانب ،يقول تعاىلَ :
ال َت ْب َخ ُسو ْا ال َّن َ
هذا العرص ،إذ ال ّ
اءه ْم﴾ [سورة األعراف آية ،]85 :فنحن ـ ولألسف ـ قد نكون جريئني يف اإلشادة
َأ ْش َي ُ

بشخصيات من خارج املنطقة ،أو اإلشادة بشخصياتنا بعد رحيلها ،وهذه احلالة ليست

احلية املنصفة ،فالشيخ الفضيل كفاءة علمية عظيمة ينبغي اإلشادة
من سامت املجتمعات ّ

هبا ،فهو فقيه ،وكتاباته وآراء العلامء ُّ
تدل عىل مكانته الفقهية والعلمية.

كام أ ّنه شخصية أكاديمية ،فباإلضافة إىل دراساته احلوزوية يف النجف األرشف

وحضوره البحث اخلارج عىل أيدي كبار الفقهاء واملراجع هناك ،واصل دراساته
األكاديمية ،فنال درجة البكالوريوس من كلية الفقه يف النجف ،ودرجة املاجستري من

جامعة بغداد ،والدكتوراه من جامعة القاهرة .فهو أكاديمي حوزوي.

يضاف إىل درجته العلمية نتاجه الفكري والثقايف ،فله جمموعة كبرية من الكتب

كتابا يف خمتلف املجاالت ،من أبرزها دروس يف فقه
واملؤ َّلفات تصل إىل أكثر من ً 60

تدرس يف احلوزات العلمية من قبل أكثر من
اإلمامية يف أربعة جم ّلدات .وبعض كتبه َّ

ثالثني سنة.

ويف جمال النشاط احلركي كان من املؤسسني للحركة اإلسالمية يف العراق ،وكان

عضوا يف
وعضوا يف مجاعة العلامء ،ويف رابطة النرش ،وكان
عضوا يف مجعية منتدى النرش،
ً
ً
ً

هيئة حترير جم ّلة األضواء وهيئة حترير جم ّلة النجف ،وغريها من األنشطة الثقافية.

جدة وأصبح أستا ًذا يف جامعة امللك عبد
وابتداء من سنة  1391هـ جاء إىل مدينة ّ
ً

مؤس ًسا ودائماً يف
جدة ،وهو من أسس قسم اللغة العربية فيها ،كام كان
العزيز يف ّ
عضوا ِّ
ً

جلنة املخطوطات يف مكتبتها املركزية(((.

((( انظر ترجمته في أعالم هجر للسيد هاشم الشخص.
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هذا باإلضافة إىل أخالقه وانفتاحه عىل اجلميع ،وإشادته الدائمة بالطاقات املح ّلية،

فلم يذهب له مؤ ِّلف أو باحث يطلب منه التقديم لكتابه إال واستجاب لطلبه مهام كانت

قيمة الكتاب.

وشخصية كهذه هلا واجب علينا ،فال أقل من أن نرفع أيدينا بالدعاء له بالشفاء

حاليا
والعافية ،حيث أصيب ّ
مؤخ ًرا بجلطة دماغية ،جتاوز معظم آثارها ،وهو خيضع ًّ
للعالج يف مدينة األمري سلطان الطبية يف الرياض.

المحور الثالث :نماذج من �سيرة الر�سول Aو�أهل بيته

نحن نجد يف سرية الرسول Aبعض املواقف التي كان  Aي ّتخذ فيها موقفًا

يتعارض مع رأي الصحابة ،وذلك حينام تكون هناك مصلحة واضحة قد ال يلتفت
عموم الصحابة إليها .ومن أبرز تلك املواقف ما حصل عند توقيع صلح احلديبية بني

املسلمني وكفّار قريش يف السنة السادسة للهجرة ،حيث اعرتض عدد كبري من الصحابة،

وكان من أبرزهم اخلليفة الثاين عمر بن ّ
اخلطاب ،حيث جاء وهو غاضب ،وقال« :يا
رسول اهلل ،أولسنا مسلمني؟!».
فأجابه« :بىل».

فقال« :أوليسوا مرشكني؟!».

قال« :بىل».

«فعالم نعطي الدنية يف ديننا؟!».
فقال عمر:
َ

يضيعني»(((.
فقال النبي« :أنا عبد اهلل ورسوله ،لن أخالف َ
أمره ،ولن ّ

وقد كان من رشوط الصلح التي أثارت بعض الصحابة ما كان فيها من إلزام

للرسول بأن يرجع إىل قريش كل من هياجر مسل ًام دون رضا أهله.
((( السيرة النبوية البن هشام ،ج  ،2ص .317
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وبينام كان رسول اهلل Aيكتب بنود الصلح هو «وسهيل بن عمرو [عن قريش]،

انفلت إىل رسول اهلل ،وقد كان
إذ جاء أبو اجلندل بن سهيل بن عمر يرسف يف احلديد ،قد
َ
أصحاب رسول اهلل Aخرجوا وهم ال ُّ
يشكون يف الفتح لرؤيا رآها رسول اهلل ، Aفلماّ

حتمل رسول اهلل Aيف نفسه دخل عىل الناس من ذلك
رأوا من الصلح والرجوع وما ّ

أمر عظيم ،حتى كادوا هيلكون؛ فلماّ رأى سهيل [ابنه] أبا جندل قام إليه فرضب وجهه،

وأخذ بتلبيبه ،ثم قال :يا حممد ،قد ّ
جلت القضية((( بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا ،قال:

(((
وجيره لري ّده إىل قريش ،وجعل أبو اجلندل يرصخ بأعىل
َ
صدقت ،فجعل ينرته بتلبيبه ّ

أأرد إىل املرشكني يفتنونني يف ديني؟ فزاد ذلك الناس إىل ما
صوته :يا معرش املسلمنيُّ ،
هبم ،فقال رسول اهلل :يا أبا جندل ،اصرب واحتسب ،فإن اهلل جاعل لك وملن معك من
صلحا وأعطيناهم عىل ذلك،
وخمرجا ،إنا قد عقدنا بيننا وبني القوم
فرجا
ً
املستضعفني ً
ً
وأعطونا عهد اهلل ،وإنا ال نغدر هبم»(((.

ونجد مثا ً
ال آخر يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eحينام آلت إليه اخلالفة،

ً
ضغوطا من قبل من حوله وأصحابه حول قضايا كثرية ،من أبرزها تثبيت
حيث واجه

معاوية عىل والية الشام ،فقد قال املغرية بن شعبة لعيل :اقرر معاوية وابن عامر وعامل

عثامن عىل أعامهلم حتى تأتيك بيعتهم ويسكن الناس ،ثم اعزل من شئت ،فأجابه عيلE
وقال« :واهلل ال أداهن يف ديني ،وال أعطي يف الدنية أمري» .وقال املغرية لعيل :فإن كنت

أبيت ع ّ
يل فانزع من شئت واترك معاوية ،فإنه يف معاوية جرأة ،وهو يف أهل الشام يستمع
منه ،ولك حجة يف إثباته ،كان عمر بن اخلطاب قد واله الشام .فقال Eله« :ال واهلل ،ال

استعمل معاوية يومني»(((.
(((
(((
(((
(((

لجت القضية :تمت.
ينتره :يجذبه جذ ًبا شديدً ا.
المصدر السابق .ص .318
الكامل في التاريخ .ج ،3ص.87-86
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وكذلك يف مسألة املفاضلة يف العطاء ،فكان املسلمون معتادين قبل خالفة اإلمام

عيل Eعىل املفاضلة يف العطاء حسب الدرجات واملستويات ،ويف هذا السياق يروى أنه

حد سواء ،فلام ولتا سفرت إحدامها وقالت :يا أمري املؤمنني
جاءت امرأتان فأعطامها عىل ٍّ
فضلني اهلل بام فضلك اهلل به ورشفك! قال« :وبام فضلني اهلل ورشفني؟» قالت :برسول
اهلل Aقال« :صدقت .وما أنت؟» قالت :أنا امرأة من العرب ،وهذه من املوايل .قال:

فتناول شيئ ًا من األرض ،ثم قال« :قد قرأت ما بني اللوحني ،فام رأيت لولد إسامعيل عىل
ولد إسحاق فض ً
ال وال جناح بعوضة»(((.

ً
ضغوطا كبرية ليسري بنفس السرية السابقة يف مسألة املفاضلة
وقد واجه اإلمام عيل

يف العطاء ،فقال هلم« :أتأمرونني أن أطلب النرص باجلور فيمن وليت عليه ،واهلل ال أطور

به ما سمر سمري أو َّأم نجم يف السامء نجماً »(((.

ونجد ذلك يف حياة اإلمام احلسن يف صلحه مع معاوية.

ويف موقف اإلمام الصادق Eأواخر الدولة األموية ،حينام بدأ العباسيون

حممد» ،حيث كانت ثورهتم باسم أهل البيت ،ما
يتحركون حتت شعار «الرضا من آل ّ
ّ
التصدي وتب ّني الثورة ،وكان من أبرزهم
جعل الكثريين يطلبون من اإلمام الصادقE
ّ

أنت من رجايل،
أبو مسلم اخلراساين ،ولكن اإلمام الصادق Eكان يرفض ويقول« :ما َ
وال الزمان زماين»((( ،فكان تشخيصه للوضع أنه ليس الوضع والوقت املناسب.

خصوصا من أتباع الزيدية ،إذ جاءه
وقد سبب له موقفه هذا بعض ر ّدات الفعل،
ً

الزيدية يقولون ليس بيننا وبني جعفر [بن
أحد أصحابه وقال له :يا ابن رسول اهلل ،إن
ّ

حممد] خالف إال أنه ال يرى اجلهاد ،فأجابه اإلمام« :أنا ال أراه؟! ،بىل ـ واهلل ـ ألراه،
ّ
((( محمد الريشهري .موسوعة اإلمام علي ،ج ،4ص.194
((( نهج البالغة .من كالم له في التسوية في العطاء رقم . ،126
((( ينابيع المودة لذوي القربى ،الباب الخامس والستون في إيراد في كتاب فصل الخطاب ،ج،3
ص.137
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ولك ّني أكره أن أدع علمي إىل جهلهم»(((.

ولذلك عىل القيادة الدينية أن تكون هبذا الوعي وقراءة املواقف ،فإذا كان املوقف

يتط ّلب اإلقدام تقدم ،وإذا كان يتط ّلب املهادنة واملداراة هتادن دون عناية كبرية بآراء
والتعجل يف اختاذ
ومعارضة اجلمهور التي قد تكون يف كثري من األحيان نتيجة العاطفة
ّ

املوقف.

وهذا ما نراه يف سرية وهنج اإلمام احلسني Eعندما أتته الرسائل بعد استشهاد

أخيه اإلمام احلسن Eللثورة عىل معاوية ،ولك ّنه رفض االستجابة هلذه الرسائل.

كام أ ّنه عندما أعلن معارضته خلالفة يزيد جاءه من الصحابة ومن كبار املسلمني

من ينهاه عن املسري يف هذا االجتاه ،ولك ّنه كان جييبهم بقوله« :شاء اهلل أن يراين قتي ً
ال».

((( الكافي .ج ،5باب من يجب عليه الجهاد ومن ال يجب ،ص .13

اإلمام احلسني Eمدرسة العطاء

(((

قال ال ّله العظيم في كتابه الحكيم﴿ :قُلْ إِ َّن ربي يبس ُط الرز َق لِمن يشَ اء ِمن ِعب ِ
اد ِه
ِّ ْ َ َ
ْ َ
َ ِّ َ ْ ُ
وي ْق ِدر َله وما َأن َف ْقتم من َشي ٍء فَهو ي ْخ ِلفُ ه وهو َخير الر ِ ِ
ين﴾[سورة سبأ ،اآلية.]39 :
ازق َ
ََ ُ ُ ََ
ُ ِّ
ْ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َّ

المحور الأول :من هدي الإمام الح�سينE

حينام نجتمع لنستعيد ذكرى أيب عبد ال ّله احلسني Eال يكفي أن نتفجع ملصيبته،

أو نعجب ببطولته وصموده ،إنام بالدرجة األوىل علينا أن نسعى لالقتداء به ،واألخذ

هبديه ،وهذا يلزمنا أن نتعرف جوانب سريته املرشقة ،وأن نأخذ ونقتبس منها ما ينفعنا

يف دنيانا وآخرتنا.

املهمة يف حياة اإلمام احلسني Eوشخصيته ،أنه مدرسة يف العطاء،
ومن اجلوانب ّ

فحياته كانت مكرسة للعطاء ،وأبرز مثال عىل ذلك شهادته ،Eإذ كانت القمة والذروة
ِ
اجلود».
يف مسرية عطائه ،Eفقد جاد بنفسه« ،واجلود بالنفس أقىص غاية
((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ  8محرم 1428هـ.
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سخاء اإلمام Eينطلق من مفهومه ورؤيته ،فإننا لو اطلعنا عىل كلامت اإلمام

احلسني Eلرأيناه يضع منظومة متكاملة حول فلسفة املال والتعامل مع الثروة

واإلمكانات املتاحة يف احلياة ،يقول Eيف كلمة له« :مالك إن مل يكن لك كنت له ،فال
ُت ْب ِق عليه ،فإنه ال يبقي عليك ،وكُ ْل ُه قبل أن يأكلك»(((.
ويقصد اإلمام بذلك أن مالك هو لك ما كنت له منفقًا ،وأما املتبقي فهو ذخرية
لغريك ،وتكون أنت املحاسب عليه ،واملطالب به ،وأنت ال تبقى ملالك ،ف َُك ْل ُه قبل أن

يأكلك.

1 .1اإلمام َي ُع ُّد املال احلقيقي هو الذي ينفقه اإلنسان ويترصف فيه يف احلياة ،وما زاد

عليه يسميه اإلنسان َما َل ُه ،وهو يف احلقيقة ليس له؛ ألن هذا املال سيبقى وسيأخذه
آخرون ،بينام اإلنسان سيحاسب عليه يوم القيامة .كام ورد يف حديث قديس عن

ال ّله تعاىل« :يقول ابن آدم ملكي وملكي ،ومايل مايل ،يا مسكني أين كنت حيث

كان امللك ومل تكن ،وهل لك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت
فأبقيت»(((.

يعد وجود حاجات متبادلة بني الناس ،بحيث كل
2 .2من ناحية ثانية فإن اإلمامّ E

يعد هذه نعمة من ال ّله تعاىل عىل ذلك
يقدم اخلدمة ألخيه اإلنسانّ ،
مستطيع منهم ّ

إهليا وفق إليه يف خدمته لآلخرين ،قال« :Eاعلموا أن حوائج
املستطيع ،وتوفيقًا ًّ
الناس إليكم من ِ
نعم ال ّله عليكم ،فال متلوا ال ّنعم فتحور نقماً »((( ـ حتور بمعنى:

ترجع ـ.

حينام تكون يف موقع من الثروة واجلاه ويأتيك اآلخرون ويطلبون منك ،فيجب

((( بحار األنوار ج 68ص 357ح.21
((( بحار األنوار ج 68ص 356ح.17
((( بحار األنوار ج 75ص 121ح.4
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أن تعلم أن هذه نعمةٌ من ال ّله سبحانه عليك.

3 .3يف مورد ثالث يتحدث اإلمام احلسني Eعن العطاء والسخاء بأنه هو الذي
متقدما يف احلياة واملجتمع قال« :Eأهيا الناس من جا َد،
موقعا
جيعل لإلنسان
ً
ً
سا َد»((( ،بمعنى :من جيود بامله ـ أي يعطي ـ يستحق السيادة والتقدم واالحرتام
يف املجتمع ،نتيجة طبيعية لعطائه وجوده.

4 .4اإلمام احلسني Eحينام سمع رج ً
ال يقول« :إن املعروف إذا أسدي إىل غري أهله

ضاع» ،بمعنى :إذا صنع اإلنسان معروفًا يف غري أهله يضيع هذا املعروف ،وكأنام
ذلك اإلنسان ضيع جهده وماله يف غري حم ّله ،وكأنه ضيع ماله وفقده.

أجابه اإلمام« :Eليس كذلك ،ولكن تكون الصنيعة مثل وابل املطر تصيب

الرب والفاجر»(((.
ّ

اإلنسان ينبغي أن يصنع املعروف الشامل لكل الناس ،كام جاء يف احلديث

الرشيف« :اصطنع اخلري إىل من هو أهله ،فإن مل تصب أهله فأنت أهله»(((.

ويف رواية« :اصطنع املعروف إىل من هو أهله وإىل من ليس بأهله ،فإن مل يكن

أهله فأنت أهله(((».

5 .5ويقول Eيف كلمة أخرى« :إذا كان يوم القيامة ،نادى ٍ
مناد :أهيا الناس ،من كان
له عىل ال ّله أجر فليقم ،فال يقوم إال أهل املعروف»(((.

وهو القائل كام يروى((( عنه:E

((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق ج 75ص 117ح.3
((( مستدرك وسائل الشيعة ج 12ص 348ح.14254
((( المصدر السابق ح.14255
((( حياة اإلمام الحسين (ع) ج 1ص.183
((( بحار األنوار ج  - 44ص  191ح.3
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إذا جادت الدنيا عليك فجد بها

فال الجود يفنيها إذا هي أقبلت

طرا قبل أن تتفلت
على الناس ًّ
وال البخل يبقيها إذا ما تولت

هذه نامذج من كلامت اإلمام احلسني Eوفلسفته للعطاء واإلنفاق

نماذج من عطاء الإمام الح�سين Eفي �سيرته

يتحدث املؤرخون عن كرم اإلمام Eوجوده ،وينقلون يف ذلك وقائع وحوادث

عدة ،نشري إىل بعض منها:
ّ

كساء هلم وألقوا عليه ِكسرَ ً ا ،فقالوا:
مر احلسني بن عيل Eبمساكني قد بسطوا
ً
َّ 1 .1
«هلم يا ابن رسول ال ّله» ،فثنى وركه فأكل معهم ،ثم تال اآلية الكريمة{ :إِ َّن ُه َ
ال
ين﴾[سورة النحل ،اآلية ،]23 :ثم قال« :قد أجبتكم فأجيبوين» ،قالوا:
يحُ ِ ُّب المْ ُ ْس َت ْكبرِ ِ َ
«نعم ،يا ابن رسول ال ّله» ،فقاموا معه حتى أتوا منزله ،فقال للجارية« :أخرجي
ما كنت تدخرين»((( ،ويف هذه احلادثة هناك روايتان :رواية تقول« :فأكل معهم»،
وأخرى تقول« :لوال أنه صدقة ألكلت معكم» ،ثم قال« :قوموا إىل منزيل»،

فأطعمهم وكساهم وأمر هلم بدراهم»(((.

ولعلهام حادثتان جلامعتني ،اجلامعة األوىل كانوا فقراء يأكلون من ماهلم ،لكنهم

كانوا ضعفاء وفقراء ،بينام اجلامعة األخرى كانوا من املساكني وعندهم من أموال الصدقة

يأكلون منها.

2 .2وفد أعرايب املدينة فسأل عن أكرم الناس هبا ،فدلوه عىل احلسني ،Eفدخل
مصليا ،فوقف بإزائه وأنشأ:
املسجد فوجده
ًّ

((( بحار األنوار ج 44ص 189ح.1
((( بحار األنوار ج  - 44ص  191ح.3
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لم يخب اآلن من رجاك ومن
أنت جواد وأنت معتمد

لوال الذي كان من أوائلكم

حرك من دون بابك الحلقه
َّ
أبوك قد كان قاتل الفسقه
كانت علينا الجحيم منطبقه

قال :فسلم احلسني وقال« :يا قنرب ،هل بقي من مال احلجاز يشء؟» قال« :نعم،

أربعة آالف دينار» ،فقال« :هاهتا ،قد جاء من هو أحق هبا منا» ،ثم نزع برديه َّ
ولف الدنانري

حياء من األعرايب وأنشأ:
فيها وأخرج يده من شق الباب ً
خذها فإني إليك معتذر

واعلم بأني عليك ذو شفقه

لكن ريب الزمان ذو غير

والكف مني قليلة النفقه

لو كان في سيرنا الغداة عصا

أمست سمانا عليك مندفقه

قال :فأخذها األعرايب ،وبكى ،فقال له« :لعلك استقللت ما أعطيناك» ،قال« :ال،

ولكن كيف يأكل الرتاب جودك» (((.

3 .3دخل احلسني Eعىل أسامة بن زيد وهو مريض ،وهو يقول« :واغامه!» ،فقال له
أغمك يا أخي؟» قالَ « :د ْينِي ،وهو ستون ألف درهم» ،فقال
احلسني« :Eوما َّ
احلسني« :Eهو عيلَّ» ،قال« :إين أخشى أن أموت» ،فقال احلسني« :لن متوت
حتى أقضيها عنك» ،قال :فقضاها قبل موته(((.

4 .4وروى أمحد بن سليامن بن عيل البحراين يف (عقد الآلل يف مناقب اآلل) أن
جالسا يف مسجد جده رسول ال ّله Aبعد وفاة أخيه احلسن،E
احلسني Eكان
ً

جالسا يف ناحية املسجد ،وعتبة بن أيب سفيان يف ناحية
وكان عبد ال ّله بن الزبري
ً

أخرى ،فجاء أعرايب عىل ناقة فعقلها يف باب املسجد ودخل ،فوقف عىل عتبة بن
أيب سفيان فسلم عليه ،فرد عليه السالم ،فقال له األعرايب« :إين قتلت ابن عم

((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
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يل وطولبت بالدية ،فهل لك أن تعطيني شي ًئا؟» فرفع رأسه إىل غالمه ،وقال:

متاما ثم تركه» ،وأتى
«ادفع إليه مئة درهم» ،فقال األعرايب« :ما أريد إال الدية ً
عبد ال ّله بن الزبري وقال له مثل ما قال لعتبة ،فقال عبد ال ّله لغالمه« :ادفع إليه
متاما» ،ثم تركه ،وأتى احلسنيE
مئتي درهم» ،فقال األعرايب« :ما أريد إال الدية ً

فسلم عليه ،وقال« :يا ابن رسول ال ّله ،إين قتلت ابن عم يل وقد طولبت بالدية،

فهل لك أن تعطيني شي ًئا؟» ،فقال له« :يا أعرايب ،نحن قوم ال نعطي املعروف إال
عىل قدر املعرفة» ،فقال« :سل ما تريد» ،فقال له احلسني« :يا أعرايب ،ما النجاة

من اهللكة؟» قال« :التوكل عىل ال ّله عز وجل» ،فقال« :وما اهلمة؟» قال« :الثقة

بال ّله» ،ثم سأله احلسني غري ذلك ،وأجاب األعرايب ،فأمر له احلسني Eبعرشة

آالف درهم ،وقال له« :هذه لقضاء ديونك» ،وعرشة آالف درهم أخرى ،وقال:
«هذه تلم هبا شعثك وحتسن هبا حالك وتنفق منها عىل عيالك» ،فأنشأ األعرايب

يقول:

طربت وما هاج يل معبق

وال يل مقام وال معشق

هم األكرمون هم األنجبون

نجوم السامء هبم ترشق

ولكن طربت آلل الرسو

سبقت األنام إىل املكرمات
بكم فتح ال ّله باب الرشــاد

ل َّ
فلذ يل الشعر واملنطق
فقرص عن سبقك السبق

وباب الفساد بكم مغلق(((

هذا غيض من فيض ،وإال فالشواهد التي تدل عىل جوده وسخائه كثرية.

إن اإلمام احلسني Eكان يف كالمه وسريته مدرسة للعطاء والسخاء.

((( أعيان الشيعة ج 1ص.580
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وأخبارا عن األسخياء ،واملنفقني ،يتشجعون
قصصا
بعض الناس حني يسمعون
ً
ً

للعطاء ،حيث يتمنى لو أن عنده ثروة لينفق منها ،ويف الواقع عىل اإلنسان أن يسعى لكي

مستوى حمدو ًدا من اجلاه أو من املال،
تكون له ثروة وقدرة ،وال ينبغي له أن يقبل لنفسه
ً
بل عليه أن ال يكون لطموح وتطلعه حدود.

يف كثري من املجتمعات أغلب الناس لدهيم تطلع لتحسني وضعهم االقتصادي،

ويفكرون كيف يصبحون أثرياء ،وكيف يمتلكون الثروة أما يف جمتمعنا ـ ولألسف ـ فإن

أغلب الناس شعارهم «أقل ما فيها يكفيها» ،فاملهم لدى الفرد منا أن حيصل عىل لقمة

العامة.
العيش وعىل الوظيفة التي ُي َسيرِّ هبا شؤون حياته ّ
اآلية الكريمة التي افتتحنا هبا احلديث قبل أن تتحدث عن اإلنفاق تتحدث عن
ِ
الر ْز َق لمِ َن َيشَ اء ِم ْن
بسط الرزق والتقدير يف الرزق ،يقول سبحانه﴿ :قُلْ إ َّن َربيِّ َي ْب ُس ُط ِّ
ِعب ِ
اد ِه َو َي ْق ِد ُر َل ُه﴾[سورة سبأ ،اآلية.]39 :
َ
ال ّله سبحانه يبسط الرزق لبعض من الناس ،ويقدر عىل البعض اآلخر ،ويف الوقت
يوزع ال ّله األرزاق بني الناس بشكل عبثي ،وإنام ِضمن سنن ووسائل وحكمة
نفسه ال ّ
إهلية ،ولذلك ورد عن عيل بن عبد العزيز قال :قال يل أبو عبد ال ّله« :Eما فعل عمر بن

مسلم؟» قلت« :جعلت فداك ،أقبل عىل العبادة وترك التجارة» ،فقال« :Eوحيه ،أما

قوما من أصحاب رسول ال ّله Aملا نزلت:
علم أن تارك الطلب ال يستجاب له؟ إن ً
ِ
ِ
ِ
ب﴾[سورة الطالق ،اآليتان 2 :ـ
َ
وي ْر ُزق ُْه م ْن َح ْي ُث ال يحَ ْ َتس ُ
{و َمن َي َّتق ال ّل َه يجَ ْ َعل َّل ُه مخَ َْرج ًا * َ
 ]3أغلقوا األبواب وأقبلوا عىل العبادة وقالوا« :قد كفينا» ،فبلغ ذلك النبي ،Aفأرسل
إليهم ،فقال« :ما محلكم عىل ما صنعتم؟» قالوا« :يا رسول ال ّله ،تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا
عىل العبادة» ،فقال« :إنه من فعل ذلك مل يستجب له ،عليكم بالطلب»(((.

((( الكافي ج  ،5ص .84
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فاغرا فاه إىل ربه يقول« :ال ّلهم ارزقني»،
ومثله قوله« :Aإين ألبغض الرجل ً

ويرتك الطلب»(((.

ويف رواية عن اإلمام الصادق Eقال« :إن رج ً
ال سأله أن يدعو ال ّله له أن يرزقه يف
ٍ
دعة ،فقال :Eال أدعو لك ،اطلب كام ُأ ِم ْر َت ،وقال« :ينبغي للمسلم أن يلتمس الرزق
حر الشمس»(((.
حتى يصيبه ّ
هذا الرجل يريد من اإلمام أن يدعو له عىل أساس أن دعاء اإلمام Eمستجاب،

إنه يريد أن يأتيه الرزق وهو جالس يف بيته من غري عناء ،ومل يقبل اإلمام ذلك ،يقول
تعاىل﴿ :فَام ُشوا فيِ من ِ
اكبِ َها َوكُ ُلوا ِمن ِّر ْز ِق ِه﴾[سورة امللك ،اآلية.]15 :
ََ
ْ

فأساس فلسفة وجود اإلنسان يف هذه احلياة لكي يعمر الكون ،كام جاء يف قول ال ّله
َ ِ
َ
اس َت ْع َم َركُ ْم ِف َيها﴾[سورة هود ،اآلية.]61 :
تعاىلُ :
﴿ه َو َأنشَ أكُ م ِّم َن األ ْرض َو ْ
ال َّناس يف بعض املجتمعات يتحفزون للعمل والسعي واإلنتاج ،بينام جتد اهلمة
عدون فيها عىل األصابع ،ومنها جمتمعنا،
للسعي يف بعض املجتمعات قليلة ،واألثرياء ُي ُّ

كبريا ،بينام يف جمتمعات أخرى
فإذا أراد اإلنسان أن حييص األثرياء يف املجتمع ال جيد عد ًدا ً

جتد أعدا ًدا كبرية من األثرياء.

ومن ذلك ما نرشه تقرير خيرب عن احلالة املادية بسويرسا ،حيث يفيد التقرير أنه من

بني كل  25سويرسي يوجد بينهم مليونري واحد(((.

وجمتمعات أخرى غري املجتمع السويرسي إذا ُو ِض َعت قائمة لعدد األثرياء

املتمكنني فيها ،جتد أمامك قائمة كبرية.

بينام يف بعض املجتمعات ـ وجمتمعنا واحد منها ـ عندما حيىص عدد األثرياء يف

((( مستدرك الوسائل ج 13ص 15ح.14597
((( دعائم اإلسالم ج 2ص.5
((( جريدة الوطن بتاريخ 1425/11/10هـ.
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املدينة الواحدة بالكاد خترج بعدد يصل إىل عدد األصابع يف اليد الواحدة.

�أ�سباب عدم ال�سعي للثروة والقدرة
هذه املسألة ليست عفوية بل تدل عىل حالة معينة.
يوجد هناك عامالن أساسيان ،مها:

 .1الرتبية

املجتمعات التي تريب أبناءها عىل االتكالية واالعتامد عىل الغري ،بحيث يرتبى الولد

شابا عىل أن أباه وأهله ينفقون عليه ويوفرون له كل يشء من دون
من صغره إىل أن يصبح ًّ
عناء ،هذا اإلنسان يستمر عىل هذه احلالة بحيث يريد أن تتوفر له احتياجاته دون عناء

وتعب طوال حياته.

ويف هذه النقطة ُي ْنقَل أن العرب يف اجلاهلية كانوا يربون أبناءهم عىل اخلشونة،

ولذلك يدفعون بالطفل الصغري حتى يرتبى يف البادية ،وهي عادة حسنة ،ذلك أن التدليل

وتوفري كل يشء لألبناء يف كثري من األحيان ليس لصالح بناء شخصيتهم.

ولذلك ال أظن أنه من الصالح أن يشعر األب بفخر واعتزاز بأنه اشرتى لولده

سيارة من أفضل املوديالت وأرقى املاركات ،وربام د َّلله بطرق وأساليب أخرى.

والدراجات النارية ناجتة عن مثل
وربام تكون هذه املامرسات الطائشة بالسيارات
ّ

هذا النوع من التدليل ،حيث ال يكون االبن هو من وفّر لنفسه هذا النوع من املركبات.

توجه كثري من هذه املرصوفات فيام هو يف خدمة أبنائنا فع ً
ال ،فبدل أن
وأمتنى أن ّ

ّ
املتمكن البنه سيارة غالية الثمن ،بإمكانه أن يرصف هذا املبلغ يف أن يرسله
يشرتي األب
للدراسة باخلارج ،ليأيت بشهادة عالية ودراسة جا ّدة.

إننا نرى بقية املجتمعات التي تعيش مستوى اقتصادي أقل مما نعيشه ينفقون كل

ما جيمعونه يف حياهتم من أجل أن يدرس أبناؤهم باخلارج.
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إننا ال نتوقّع بفعل هذا النوع من الرتبية والعناية من هؤالء األبناء أن يكونوا

منتجني كادحني.

 .2الثقافة السائدة يف املجتمع

بعض املجتمعات تسودهم ثقافة تدفع للعمل وللثراء ،وبعض املجتمعات عىل

العكس من ذلك ،تسودها ثقافة االتكال والرضا باحلال.

ق�صة عالم االجتماع الألماني

ويف هذا املجال ينقل عن عامل االجتامع األملاين املعروف ماكس فيرب (-1864

1920م) ـ وهو من كبار علامء االجتامع ومن مؤسيس علم االجتامع احلديث ،إذ كان
أمني مكتبة ،تم توجه إىل علم االجتامع وأصبح من عباقرة علم االجتامع يف هذا العرص.

ينقل عنه أنه كان قد لفت نظره وضع منطقتني متجاورتني يف أملانيا متساويتني

يف ظروفهام الطبيعية ،لكن الوضع االجتامعي واالقتصادي يف إحدى املنطقتني خيتلف
عن األخرى ،إحدى املنطقتني هبا تقدم اقتصادي ،والناس فيها أثرياء ،لدهيم مصانع
وجتارة رائجة ،بينام األخرى غالبية أهلها فقراء ويعيشون يف حالة ريفية ،ليس لدهيم تلك

الثروات واإلمكانات الكبرية.

فالتفت العامل فيرب هلذا التفاوت ،وحاول أن يبحث هل هناك سبب هلذا التفاوت؟،

ووضع لذلك احتامالت عدة ،منها:

•هل هذه املنطقة فيها ثروات واألخرى ال يوجد هبا مثل تلك الثروات؟

•هل الوضع يف املنطقة من حيث الطقس خيتلف عن األخرى؟

سببا ،إىل أن التفت إىل أن السبب يف ذلك هو الفارق
وضع كل االحتامالت فلم جيد ً

صناعيا تنتمي إىل املذهب الربوتستانتي ،وكانوا ضمن
املتقدمة
يف الثقافة ،إذ كانت املدينة ّ
ًّ

تعد مدرسة متطورة يف هذا املجال ،إذ كان يرتبى الناس فيها عىل
املدرسة الكالفنية ،وهي ّ

أن مكانة الناس يف اآلخرة هي بحجم مكانتهم يف الدنيا.
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بينام املنطقة األخرى كانت ملتزمة باملذهب الكاثوليكي يف املسيحية ،وهذا املذهب

اهلمة عىل النشاط
التقليدي ُيزهد أتباعه يف احلياة ،وال يعطي أمهية للحياة وال يبعث ّ

والعمل االقتصادي.
ِ
ربى الناس يف جمتمعه عىل
(كانفي اجلو رن) ـ صاحب املدرسة الكالفنية املسيحية ـ َّ

أنه ينبغي هلم أن يكونوا متقدمني يف الدنيا ،لكي يكونوا متقدمني يف اآلخرة ،فكان يربط
يف أذهاهنم بني التقدم يف الدنيا والتقدم يف اآلخرة.

مفهوما ال نتفق معه فيه  ..فهو يقول :إن ال ّله حيب ال ُّنخب ،وال حيب
كام أن لديه
ً

الفقراء املساكني ،ويقصد بال ُّنخب ـ هنا ـ أصحاب الثروات ،وأصحاب املكانة االجتامعية
والعلمية ،فيقول بأن هؤالء هم مجاعة ال ّله وليس الناس الفقراء التعساء.

َ
اكتشف أن الفارق بني املنطقتني هو هذا الفارق الثقايف ،منطقة
ولذلك العامل األملاين

ثقافة أبنائهم تدفعهم إىل النشاط والفاعلية ،واملنطقة األخرى ثقافة أبنائها ال تدفعهم إىل

ذلك .وهلذا تقدمت هذه وتأخرت تلك.

�أثر الثقافة االجتماعية في تقدُ م الأمم

ويف هذه النقطة أتذكّ ر أنني يف أوىل سفرايت إىل الواليات املتحدة األمريكية سنة
ِ
للتو إىل ُهناك،
1980م ،أثناء وجود ُطالب يف مؤمتر إسالمي التقيت طالبني وصال ّ
أحدمها من لبنان ،واآلخر من إحدى املناطق اخلليجية ،وكان الفارق بينهام أن الطالب
ٌ
ومال من أهله ،وكان يف حالة جيدة ،بينام
اخلليجي أتى ولديه بِعثة رسمية من الدولة،

الطالب اللبناين استطاع بصعوبة أن حيصل عىل ٍ
مال للتذكرة ليتسنى له الدراسة يف
أمريكا.

وبعد مخس سنوات اتفق أن التقيت هذين الطالبني مرة أخرى ،ولكن مع فارق

كبري ،فالطالب اخلليجي مل يتمكن من إمتام دراسته ،لينقطع عنه متويل البعثة ،لدرجة أنه

ّ
ليتمكن من مواصلة املعيشة يف الواليات
أتى إىل املؤمتر باحث ًا عمن يقدم له املساعدة املالية
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املتحدة األمريكية ،بينام الطالب اللبناين إىل جانب دراسته التي أمتّها حصل عىل بطاقة

وع ِمل بالتجارة،
ألـ «غرين كارد» (البطاقة اخلرضاء) ،وحصل عىل اجلنسية األمريكيةَ ،
وأصبح لديه إِمكانات جيدة وثروة ومكانة اجتامعية.
هذان الطالبان جاءا إىل الواليات املتحدة األمريكية يف ٍ
وقت واحد ،ولكن مع
اختالف يف النظرة إىل احلياة ويف الثقافة ويف أسلوب الرتبية ،وسبب هذا االختالف هو

التفاوت بني الشخصيتني ،وكذلك طبيعة املجتمع الذي أتى منه كل منهام.
ّ

ففي جمتمع لبنان ُنالحظ :أن طبيعة املجتمع فيها دفع وحتفيز وتطلع ،ولذلك

أبناء املجتمع اللبناين أينام ذهبوا ـ مغرتبني وهاربني عن بلدهم بسبب الفقر أو احلرب ـ

يصبحون يف خمتلف املناطق أثرياء ،وبعضهم وصل إىل مواقع سياسية يف تلك البالد.

والسبب يف ذلك هو وجود ثقافة اجتامعية دافعة يف هذا االجتاه يف ذلك املجتمع.

ولذا أرى أن جمتمعنا بحاجة إىل ثقافة تدفع أبناءه إىل الثراء وإىل التقدم االقتصادي،

وبخاصة أن منطقتنا تتوفر هبا ثروات هائلة ،وهلا تاريخ اقتصادي.
ّ

وال أظن أنه من املجدي أن نبحث عن التربيرات ،التي هي جزء من هذه الثقافة

أنفسنا أننا غري مقرصين ،وأننا نسعى ،ونضع أمامنا العوائق غري
التقاعسيةُ ،مقنعني َ
الواقعية.

هذه التربيرات جزء من الثقافة اخلاطئة التقاعسية التي ُتثبِّط اهلِمم ،فمهام كانت

العوائِق ،فاإلنسان الناشط وصاحب اإلرادة ،يتجاوز العوائق ،وذلك بدليل ما نراه من

أن أفرا ًدا م َّنا استطاعوا أن ُيصبحوا أصحاب ثروة وإمكانات عالية.

الدين الإ�سالمي يدعو �إلى العلو

يبدو لبعضنا أن الدنيا ليست ذات أمهية ،إنام األهم كسب رضا ال ّله تعاىل.

إن وجود مثل هذه الثقافة تقلل أمهية احلركة والنشاط ،وهي يف الواقع ختالف

نصوص الدين وتعاليمه.
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تعاليم الدين تشجع اإلنسان املؤمن أن يكون أفضل من غريه ،كام قال ال ّله تعاىل:
ِ ِ ِ
اد ِه و َّ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ين َآم ُنو ْا فيِ
الر ْزق قُلْ هي ل َّلذ َ
﴿قُلْ َم ْن َح َّر َم زي َن َة ال ّله ا َّلت َي َأ ْخ َر َج لع َب َ
الط ِّي َبات م َن ِّ
ِ
الد ْن َيا َخالِ َص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة﴾[سورة األعراف ،اآلية.]32 :
الحْ َ َياة ُّ
املؤمنون ال ينبغي هلم أن يكونوا يف حالة يرثى هلا من التخلف العلمي واحلضاري،
إنام ينبغي هلم أن ِ
واقتصاديا ،كام يقول ال ّله
حياتيا
يكافحوا حتى يكونوا يف موقع أفضل
ًّ
ًّ
ِِ
﴿و َأن ُتم َ
ني﴾[سورة آل عمران ،اآلية.]139 :
األ ْع َل ْونَ إِن كُ ن ُتم ُّم ْؤمن َ
تعاىلُ َ :

مراعاة المظهر وال�سلوك العام للمجتمع الإ�سالمي

ملاذا اإلنسان يقبل لِنفسه أن يكون منظره وهيأته ليست يف املستوى الالئق

واملتقدم؟

إن مما يؤسف له أن تصلنا األخبار عن بعض أبنائنا من املنطقة عندما يتواجدون يف

فغالبا ما يظهرون وهم حارسو الرؤوس،
مناطق أخرى يف اململكة ـ لعمل أو لدراسة ـ
ً

عىل العكس من أبناء املجتمعات األخرى عندما يذهبون إىل اجلامعات أو األسواق،
حيث يلتزمون بالزي الوطني ،ويظهرون بمظهر جيد.

{يا
ينبغي لنا أن هنتم بمنظرنا ،فهذه مسألة مهمة ،إن ال ّله سبحانه وتعاىل يقولَ :
ِ
ِ
ند كُ ِّل َم ْس ِج ٍد﴾[سورة األعراف ،اآلية ،]31 :وقال نبينا األعظم:A
َبني آ َد َم ُخ ُذو ْا ِزي َن َت ُك ْم ع َ
حيب اجلامل».
«إن ال ّله مجيل ُ
وكان هذا احلديث إجابة عن سؤال تقدم به أحد أصحابه Aعن اللباس اجلميل

النظيف ،فتقول الرواية كام يذكرها عن النبي Aقال« :ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه

حبة من كرب» ،قال رجل« :يا رسول ال ّله ،إنه ليعجبني أن يكون ثويب جديد ًا ورأيس
دهين ًا ،ورشاك نعيل جديد ًا » ،قال« :Aذاك مجال ،وال ّله مجيل حيب اجلامل»(((.

والتجمل ،ويبغض البؤس والتباؤس،
وعن الصادق Eقال« :إن ال ّله حيب اجلامل
ُّ

((( المستدرك على الصحيحين ج 1ص 78حديث .69
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فإن ال ّله إذا أنعم عىل عبده نعمة أحب أن يرى عليه أثرها» ،قيل« :كيف ذلك؟» قال:

«ينظف ثوبه ،ويطيب رحيه»(((.

وعنه Eأنه نظر إىل رجل من أصحابه ،عليه جبة خز ـ إىل أن قال ـ :ثم قال أبو عبد
س َوتجَ َ َّملْ  ،فإن ال ّله ـ عز وجل ـ حيب اجلامل ما كان من حالل»(((.
ال ّله Eللرجل« :ا ْل َب ْ
يربر البعض ذلك بأهنا
البعض ال يرى القضي َة هبذه األمهية ،ولكنها مهمة ،حيث ّ

عادات وتقاليد اجتامعية ،فأبناء هذا املجتمع من طبيعتهم هذا اللباس ،وليس ذلك

اللباس يف تلك املناطق.

احلريات أو إطالقها ،لدرجة أن البعض
والبعض يعد هذه النقطة من باب تقييد ّ
ِ
ِ
ويصيل هبا ،أو يذهب
حريته ،حتى إنه يذهب إىل املسجد ببجامة النوم ُ
يقيد ّ
يتساهل وال ّ
ِ
بمنظره وشكله.
إىل املجالس العامة وال هيتم
ِ
بزينة
يعيش حيا ًة أفضل ،فغري املسلمني ليسوا أوىل منا
اإلنسان املؤمن ينبغي أن
َ
ِ
والطيبات من الرزق فيها ،فينبغي لنا أن نسعى ،وأن يكون لدينا طموح ،وأن
الدنيا
ُ
نتعاون كمجتمع وأفراد ومجاعات ،فهذا إِعزاز للدين والعقيد َة التي ننتمي إليها.
وقد جاء توجيه النبي Aوأهل بيته Bهبذا االجتاه ،كام ورد يف حديث عن نبينا
حممد Aأنه قال« :نِ ْع َم العون عىل تقوى ال ّله الغنى»(((.
وروي عن أيب عبد ال ّله Eأنه قال« :نعم العون الدنيا عىل اآلخرة»((( ،ويروى

عنه Eكام يف الكايف« :نعم العون عىل اآلخرة الدنيا»((( ،وعنه Eيف قول ال ّله عز وجل:
ِ
ِ
ِ ِ
اب ال َّن ِ
ار﴾[سورة البقرة ،اآلية،]201 :
{ر َّب َنا آت َنا فيِ ُّ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َوفيِ اآلخ َرة َح َس َن ًة َوق َنا َع َذ َ
َ
((( وسائل الشيعة ج  ،5ص  7ح.5746
((( مستدرك الوسائل ج  ،3ص  235ح.3465
((( من ال يحضره الفقيه ج  ،3ص .156
((( المصدر السابق.
((( الكافي ج 5ص 72ح.9
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قال« :رضوان ال ّله واجلنة يف اآلخرة ،والسعة يف الرزق واملعايش ،وحسن اخللق يف
الدنيا»(((.

وقال« :Eليس منا من ترك دنياه آلخرته وال آخرته لدنياه»(((.

أبدا ،واعمل آلخرتك كأنك
وروي عنه Eأنه قال« :اعمل لدنياك كأنك تعيش ً

غدا»(((.
متوت ً

«خري الدنيا واآلخرة يف خصلتني:
ويف حديث آخر ينسب لإلمام عيل Eأنه قال:
ُ

ِ
الغنى وال ُتقى ،ورش الدنيا واآلخرة يف خصلتني :الفقر والفجور»(((.
«أ ِ
وورد عن النبي حممد Aأنه قالَ :
صلحوا دنياكُ م ،واعملوا آلخرتِ ُكم»(((.

فك االرتباط بين الغنى والتع ّلق المذموم بالدنيا

تناقضا ،فنحن ذكرنا سابقًا أحاديث حتث عىل
وهنا نقف مع ما قد حيسبه البعض
ً

حب الدنيا وطلب الغنى ،وهناك بعض الروايات جاءت يف ذم الدنيا والغنى كقوله:A
تناقضا،
«رش أمتي األغنياء»((( ،وهذا ليس
«ازهد يف الدنيا حيبك ال ّله»((( ،أو كقولهّ :A
ً

فليس معنى هذه األحاديث ترك الدنيا ،إنام معناها عدم التكالب عليها والتع ّلق هبا عىل

حساب أداء الواجبات الرشعية.

والطلب عندما يكون من احلالل ويرصف يف احلالل والطاعة ،فهذا مقتىض

اجلمع بني الدنيا واآلخرة ،وهذا ما نفهمه من قول اإلمام الصادق« :Eال خري يف
((( من ال يحضره الفقيه ج  ،3ص .156
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
((( شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ج 20ص 301كلمة رقم.446
((( التنمية االقتصادية في الكتاب والسنة للريشهري ص 50ح.1
((( وسائل الشيعة ج 12ص 15باب استحباب الزهد في الدنيا.
((( جامع السعادات ج 2ص  ،36فصل (ذم المال).
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يكف به وجهه ،ويقيض به دينه ،ويصل به رمحه»(((،
من ال حيب مجع املال من حاللّ ،
استغناء عن الناس وتعطفًا عىل اجلار ،لقي ال ّله ووجهه كالقمر
وقوله« :Eمن طلب الدنيا
ً
ليلة البدر»(((.

وهذه كلها أحاديث تدل عىل أن الثروة من املنظور اإلسالمي خري معني عىل

التقوى وبناء النفس ،كام أهنا ساترة للنقائص والعيوب.

حاجة المجتمع �إلى العالقات والمعارف و�أ�صحاب الجاه

أشخاصا من جمتمعنا بجدهم وبمثابرهتم أصبحوا
ُهناك جتارب كثرية ُتبني كيف أن
ً

أثرياء ولدهيم قدرات هائلة ،سواء كانت قدرات مالية أو وجاهية ،ولألسف فإن البعض

من الناس ال يعرف قيمة وجود ذوي اجلاه ،واملقصود باجلاه ـ هنا ـ :العالقات االجتامعية
ِ
والناف َذة ،والقادرة عىل التدخل يف حلّ كثري من املشاكل واألزمات.
الواسعة
احلياة حتتاج إىل مثل هذه األمور ،وبخاصة يف جمتمعاتنا ويف بلداننا ،حيث ال تسري

أمورهم إال باملحسوبيات والعالقات ،فكلام كان للمجتمع عالقات ومعارف وجاه

ُتصبح أمور الناس أفضل يف خمتلف املجاالت.
ومن اخلطأ ما يعتقده البعض من أنه لِيصبح ذا عالقات وجاه ينبغي أن يكون
ثريا ،فهذا مفهوم غري صحيح ،ألن املجال مفتوح للعالقات من خالل املعارشة الطيبة
ًّ

وخلق عالقات طيبة مع كثري من األطراف ،وهناك أشخاص كثريون مل ينطلقوا من موقع
ثروة وال من ِ
فخدموا
موقع إمكانات ،لكنهم تعرفوا إىل الناس وكونوا صداقات معهمَ ،
غريهم واندجموا ،وأصبحت هلم شخصية ومكانة يف املجتمع.

لكن غالب جمتمعنا ُمنغلق عىل نفسه يف مدينته ومنطقته ،لذلك ليس لديه القُ درة

عىل أن يكون صاحب جاه ومكانة يف حميطه.
((( بحار األنوار ج ،100ص 7ح.30
((( بحار األنوار ج ،100ص 8ح.31
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المحور الثالث :مجاالت الإنفاق ونماذجه الم�شرقة

اإلنسان يف هذه احلياة يكون حتت ترصفه مالَّ ،
قل ذلك املال أو ك ُثر ،وهناك من

يعطيه ال ّله سبحانه و تعاىل سعة يف املال والرزق ،لكن املوفقني من هؤالء ُهم الذين
ينفقون أمواهلم عىل خارج دائرهتم واهتامماهتم الشخصية ،يف املصلحة العامة ،ويف
ِ
مصلحة املجتمع وخدمة الناس ،بينام البعض اآلخر من األثرياء املتمكنني ال تكون لدهيم

نفسه شحيحةً،
هذه احلالة من روح البذل والعطاء ،ألن من طبيعة اإلنسان أن تكون ُ
ِ
وق ُش َّح َنف ِْس ِه ف َُأ ْو َلئِ َ
﴿و َمن ُي َ
ك ُه ُم المْ ُفْل ُحونَ ﴾[سورة احلرش ،اآلية9 :
ولذلك يقول ال ّله تعاىلَ :
وسورة التغابن ،اآلية ،]16 :ويف آية أخرى يقول ال ّله ُ َ :ضرِ ِ َ
ح﴾[سورة النساء،
س ُّ
الش َّ
﴿وأ ْح َ ت األنفُ ُ
اآلية.]128 :

مواقف ال�شح في نف�س الإن�سان

ُينقل عن املريزا مهدي الشريازي Dأنه «أتى إليه شخص من التجار صاحب مال

كبريا.
وأجرى معه حساب اخلمس ،وكان ً
مبلغا ً

فقال التاجر للمريزا الشريازي أنه سيأيت باملبلغ الحقًا ،وعندما َذهب إىل املنزل أخذ

صع َب عليه أن يقرر ،إىل أن أفرد املبلغ املطلوب،
ُيفكر كيف يدفع ً
مبلغا كهذا؟! حيث ُ
جانبا يف مكان معني.
َ
ووضعه ً

يوميا للصالة خلف هذا املرجع ،وكان يف كل مرة يراه يقول له:
وكان التاجر يأيت ًّ

«إن املبلغ جاهز آليت به ،ولكن حصل يل كذا وكذا  »..ويبحث له عن أعذار.

ويف هناية املطاف صارح السيد ،وقال له ـ بام معناه ـ« :موالنا ،أنا ال أستطيع أن
ٍ
بأشخاص ممن
تبعث يل
آيت لك باملال ،فليست لدي القُ درة عىل ذلك ،فأطلب منك أن
َ
تعرفهم وتثق هبم ليأخذوا املال ،حتى ولو رفضت وقاومتهم».

اتفق بعدها املريزا الشريازي مع مجاعة ليأتوه باملال ،فذهبوا إىل بيت التاجر ودخلوا

املجلس ليأخذوا املال ألنه أخربهم بمكانه ،وقد مانع يف البدء ،ولكنهم استطاعوا
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استنقاذه منه.

أتى التاجر بعدها إىل املرجع الشريازي وشكره عىل ختليصه من عدم دفع حق اخلمس.

كثريا وكالء املراجع يف قبض حق اخلمس،
تتكرر،
ويتعرض هلا ً
ّ
وهذه املواقف ّ

كبريا قد ال يأيت مرة
فعندما يأيت بعض األشخاص إلجراء حق اخلمس ،فإذا رأى املبلغ ً

أخرى.

يتنبه للحقيقة التي تؤكّ دها اآلية الكريمة التي افتتحنا هبا احلديث،
عىل اإلنسان أن ّ

وهي أن املال وهذه األرزاق إنام هي ل ّله سبحانه.

يتنبه للحقيقة الثانية ،وهي أن اإلنفاق يف
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى عليه أن ّ
﴿و َما َأن َف ْق ُتم ِّمن شيَ ْ ٍء ف َُه َو
سبيل ال ّله ،إنام يرجع يف اخلامتة عىل اإلنسان نفسه ،يقول تعاىلَ :
يخُ ِْلفُ ُه﴾[سورة سبأ ،اآلية.]39 :
بمعنى أن ال ّله تعاىل يعطيك بد ً
خري الرازقني.
ال عن املال الذي أنفقته ،فهو ُ
ويقول يف آية أخرى﴿ :إِ ْن َأ ْحسن ُتم َأ ْحسن ُتم َ
ألنفُ ِس ُك ْم﴾[سورة اإلرساء ،اآلية ،]7 :ويف
َ ْ َ ْ
آية ثالثة﴿ :وما ُتقَدمو ْا َ ِ
ِ
ِ
ِ
ند ال ّله﴾[سورة البقرة ،اآلية ،110 :وسورة
وه ع َ
ألنفُ س ُكم ِّم ْن َخيرْ ٍ تجَ ُد ُ
َ َ ِّ ُ
املزمل ،اآلية ،]20 :وكذلك﴿ :وما ُت ِ
نفقُ و ْا ِمن َخ ٍ فَألنفُ ِس ُكم وما ُت ِ
نفقُ ونَ إِ َّ
ال ْابتِغَ اء َو ْج ِه ال ّل ِه
ََ
ْ ََ
ْ يرْ
وما ُت ِ
نفقُ و ْا ِم ْن َخيرْ ٍ ُي َو َّف إِ َل ْي ُك ْم َو َأن ُت ْم َ
ال ُت ْظ َل ُمونَ ﴾[سورة البقرة ،اآلية.]272 :
ََ
أيضا ،فقد ورد عنه« :Aإن ل ّله يف كل ليلة ً
ملكا
ويف األحاديث تبيني هلذه النقطة ً
ينادي :ال ّلهم ِ
ٍ
كل ٍ
منفق خلفًا َّ
أعط َّ
ممسك تلفًا»(((.
وكل
ُ
واإلنسان ينبغي أن يكون لديه ثقة بال ّله سبحانه ،يقول رسول ال ّله« :Aمن
صدق باخللف جاد بالعطية»((( ،ويروى عن أمري املؤمنني Eقوله« :من أيقن باخللف
ّ

((( وسائل الشيعة ج 7ص 391ح.9663
((( الكافي ج 4ص 2ح.4
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جاد بالعطية»(((.

الإنفاق ومجاالته في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى
نحن نعد أنفسنا جمتمعات متدينة ،مؤمنون باإلسالم ولدينا هذا القرآن وهذه
ُ

النصوص الرشعية التي تدعونا وحتفزنا إىل اإلنفاق ،لكننا نرى أن املجتمعات األخرى

سبقتنا يف هذا املجال.

التبرعات في المجتمعات الأخرى
1 .1تقرير  2003للتربعات يف الواليات املتحدة األمريكية يشري إىل أن األمريكيني

تربعوا للجمعيات اخلريية بـ  245بليون دوالر % 35 ،منها للجمعيات
الدينية ،والباقي للمؤسسات الصحية ،والرتبوية ،والثقافية(((.

2 .2كام أن بعض الشخصيات الثرية يف الواليات املتحدة األمريكية تتربع
كل عام بمبالغ كبرية ،ومنهم عىل سبيل املثال :بل جيتس ،صاحب رشكة
سنويا
يتربع
ًّ
مايكروسوفت ،أكرب رشكة يف العامل للصناعة املعلوماتية ،الذي ّ

باملليارات.

وورن بوفت تربع بمعظم ثروته ،حيث تربع بـ  37مليار دوالر ،وأبقى

لنفسه منها  6مليارات فقط.

جدا
ملاذا تسبقنا هذه املجتمعات يف اإلنفاق ويف العطاء؟! وال نجد إال نامذج قليلة ًّ

يف جمتمعنا من مثل هؤالء؟!

إننا ،واحلال هذه ،ندعو اجلميع إىل الدفع بمجتمعاتنا إىل األمام ،وإىل التحليّ بروح

العطاء والبذل من أجل اآلخرين.

وهنا نجد أنفسنا ملزمني باإلشادة بأولئك النامذج املرشقة يف جمتمعاتنا ويف أوطاننا

((( نهج البالغة.
((( مجلة الوسط عدد  649في  5يوليو .2004
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اإلمام الحسين Eمدرسة العطاء

الذين ما بخلوا بأمواهلم وثرواهتم من أجل خدمة جمتمعهم.

نماذج م�شرقة في العطاء والبذل
وهنا أذكر بعض األمثلة من جمتمعنا:

خربا عن رجل أعامل من عائلة اجلرب يف األحساء (عبداللطيف
1 .1تناولت الصحف ً
ِ
يتكون من  236وحدة
اجلرب) :هو ومن معه من أرسته تربعوا بإسكان شعبي ّ
سكنية ملحدودي الدخل ،للفقراء يف األحساء كلفتها  60مليون ريال.

2 .2مركز كانو بالدمام ألمراض الكىل :ك ّلف  20مليون ريال.

3 .3وكذلك مركز البابطني بالدمام جلراحة أمراض القلب :كلف  75مليون
ريال.

هذه هي األعامل الطيبة التي تعني مشاركة اإلنسان وإسهامه يف خدمة وطنه

وجمتمعه.

الرب واإلحسان إىل جمتمعها :الفقيد احلاج
ومن األسامء الالمعة يف جمتمعنا يف ّ
عبدال ّله املطرود Dالذي :قدم مسامهات يف بناء املساجد ،وكذلك دعم اجلمعيات
اخلريية ،باإلضافة إىل مساعدته للفقراء.

إن احلاج عبد ال ّله املطرود ساهم ودعم بناء أكثر من  100مسجد يف خمتلف

املناطق ،يف :أمريكا واهلند وباكستان ولبنان ،ويف املنطقة هنا للسنة والشيعة ،حيث شارك

يف بناء الكثري من مساجدها.

أيضا أن يكون من
نحن نعيش يف بلد تربز فيه مثل هذه األسامء الالمعة ،ونريد ً

جمتمعنا أسامء المعة أخرى ،عىل صعيد اخلدمة الوطنية والعطاء العام يف البالد.
وإال فام قيمة هذه األموال ،والثروات ؟!
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مجتمعنا ما زال بحاجة �إلى العطاء والبذل
تقريرا عن عدد
قدم فرع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف املنطقة الرشقية
ّ
ً

املساجد التي ُبنيت خالل السنتني املاضيتني يف الدمام ،فيشري التقرير إىل أنه بني خالل

مسجدا ،وهكذا
مسجدا ،ويف بقيق 17
جديدا ،ويف اخلرب 37
مسجدا
هاتني السنتني 26
ً
ً
ً
ً
يف بقية املناطق.

وعندما نوازن بني ما يبذل يف بناء املساجد وبقية املشاريع اخلريية يف منطقتنا وبني

كبريا.
بقية املناطق نجد الفارق ً

وهذا ال يعني انعدام هذه املشاريع يف املنطقة ،ففي حمافظتنا اآلن يوجد بعض
ٍ
عطاء أكثر؛ ألن اجلمعيات اخلريية
املساجد التي ُتبنى ،لكننا بحاجه إىل تعاون أكثر وإىل
والنوادي الرياضية والفقراء واملحتاجني يشكون من نقص العطاء ،فكلام أعطينا فإن ال ّله

تعاىل يبارك لنا يف أموالنا.

واألحاديث التي حتثنا عىل العطاء كثرية ،يقول رسول ال ّله« :Aداووا مرضاكم

َ
بالصدقة»((( ،وعن أيب احلسن Eأنه قال« :استنزلوا
الرزق بالصدقة»((( ،ويف بعض
الروايات« :يا معرش التجار ،صونوا أموالكم بالصدقة»(((.

ولدينا روايات ونصوص صادرة عن املعصومني صلوات ال ّله وسالمه عليهم

كثرية يف هذا اخلصوص ،ينبغي أن هنتم هبا.

وأخريا ،علينا أن ُنقبل عىل العطاء واإلنفاق يف خدمة جمتمعنا ووطننا ،وبخاصة
ً
أننا نعيش ِ
هذه النعمة الكبرية ،وننتمي إىل هذه املدرسة ،مدرسة َأيب عبد ال ّله احلسني،E
ونريد أن تكون آثار هذه املدرسة ُمنعكسة عىل حياتنا.
((( بحار األنوار ج 59ص 264ح.27
((( الكافي ج 4ص 10ح.4
((( وسائل الشيعة ج17ص 384ح.22803

االنفتاح على الشباب

(((

ِ
وسى إِ َّ
ال ُذ ِّر َّيةٌ ِّمن َق ْو ِم ِه َع َلى
قال الله العظيم في كتابه الحكيم﴿ :ف ََما َآم َن ل ُم َ
َخو ٍ
ف ِّمن ِف ْر َع ْونَ َو َم َلئِ ِه ْم﴾.
ْ

المحور الأول :قابلية ال�شباب للفكر وال�سلوك الجديد
ال�شاب واال�ستقاللية الذاتية
اإلنسانُ حينام ينشأ يف فكر وسلوك لفرتة طويلة من عمره فإن هذا الفكر والسلوك

يتجذر يف نفسه وحياته ،وبالتايل من الصعب عليه أن يتخىل عنه ويتجاوزه إىل غريه،

يرص أكثر الناس عىل ما ألفوه من سلوك ،وعىل ما تربوا عليه من أفكار ورثوها
وهلذا ُّ
وعاشوا من خالهلا ،قال تعاىل﴿ :إِ َّنا وجدنَا آباءنَا علىَ ُأم ٍة وإِ َّنا علىَ آ َث ِ ِ
ارهم ُّم ْق َت ُدونَ ﴾[سورة
َ َ ْ َ َ َّ َ َ
الزخرف ،اآلية ،]23 :ويقول يف آية ثانية﴿ :بلْ َقا ُلوا إِ َّنا وج ْدنَا آباءنَا َعلىَ ُأم ٍة وإِ َّنا َعلىَ آ َث ِ
ار ِهم
َ َ
َّ َ
َ
َ
ُّم ْه َت ُدونَ ﴾[سورة الزخرف ،اآلية ،]23 :فاإلنسان الذي يعيش عقو ًدا من عمره عىل فكرة
((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 9محرم1428هـ.
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وسلوك معني من الصعوبة أن يرتك ذلك الفكر والسلوك ـ بغض النظر عن صوابه أو
حل َدث يف السن والناشئ الذي مل ِ
خطئه ـ ،ولكن الشاب ا َ
متض عليه يف حياته مدة طويلة
يألف فيها األفكار والسلوكيات التي تلقاها عن أهله وبيئته ،قابلي ُته للتخيل عماّ ورثه عن
ّ
تتجذر يف
عائلته وبيئته من األفكار والسلوكيات متوفرة ،وتكون بنسبة متقدمة؛ ألهنا مل

نفسه باملستوى املطلوب.

هذا من جهة ،ومن ناحية أخرى يذكر علامء النفس واالجتامع أن الشاب عادة ما

حتصل لديه نفسية متمردة أو ميول إىل التمرد يف مرحلة اكتشافه لذاته وشعوره بشخصيته،

فاإلنسان يف مرحلة الشباب يشعر بذاته وبشخصيته للتو ،ويف هذه املرحلة يتجاوز مرحلة

الطاعة واخلضوع (مرحلة الطفولة).

فكيف يعرب عن ذاته؟ وكيف يعرب عن هذا التجاوز؟

إ ّنه يف هذه املرحلة يصبح عنده نوع من الرغبة وامليل إىل التمرد حتى ُي ْش ِع َر حميطه

وبيئته بوجوده واستقالليته.

ال�شباب جمهور �أنبياء اهلل
فالشاب بسبب هذين العاملني:

1 .1عدم ُّ
جتذر الفكر والسلوك املوروث يف شخصيته ونفسه.
2 .2ووجود ميل من التمرد إلثبات الذات.

تكون قابليته ألي فكر أو سلوك جديد يف مرحلة متقدمة؛ وهلذا يف تاريخ

غالبا ـ ما يبدأ التغيرُّ الفكري والسلوكي يف فئات الشباب ال من فئة الكبار،
املجتمعات ـ ً
سواء كان التغري يف األفكار أو كان يف السلوكيات واألخالقيات .واملقصود بالتغري ـ هنا
ـ يف بعديه الصحيح واملنحرف ،وهلذا فإن القرآن الكريم حينام يتحدث عن حركة األنبياء

 Bيشري إىل أهنم حينام جاؤوا برساالت اهلل إىل أقوامهم استجابت هلم فئة الشباب،
وذلك للسببني اللذين أرشنا إليهام ،وهو أن نفوسهم طرية ،وعندهم قابلية ألن يتقبلوا
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الرسالة.

لمِ
وسى إِ َّ
ال ُذ ِّر َّيةٌ ِّمن
وحينام نتناول اآلية الكريمة التي افتتحنا هبا حديثناَ ﴿ :فماَ َآم َن ُ َ

َق ْو ِم ِه﴾ نجد أن الذرية هم األبناء ال اآلباء الكبار الذين مل يؤمنوا به يف البداية ،حيث إن
الذرية ـ لغة ـ :األبناء ،ومعنى هذا أن فئة األبناء (أي الشباب) هم من آمن بالنبي
معنى ّ

موسى.E

واملقطع التايل من اآلية يوضح لنا الصورة التي آمن عليها هؤالء الشباب ،حيث
آمنوا﴿ :علىَ َخو ٍ
مستبدا حارب دعوة نبي اهلل
ف ِّمن ِف ْر َع ْونَ ﴾ ،ففرعون كان طاغي ًة
ًّ
َ
ْ
موسى ،Eفهؤالء الشباب (الذرية) حتملوا املواجهة ،وكانت عندهم روح املغامرة
فكرا جيعلهم يف موقع صدام،
وروح التضحية ،بخالف رشحية الكبار الذين مل يتقبلوا ً

وجيعل مصلحتهم عىل املحك ،بينام الشباب حتملوا اخلوف من فرعون الذي كان يم ّثل
واملستبدة.
السلطة احلاكمة
ّ

﴿م َلئِ ِه ْم﴾،
حتملوا أذى فرعون وأذى َ
املهمة التي تشري إليها اآلية أهنم ّ
والنقطة ّ

والضمري يف (ملئهم) يعود عىل الذرية ،أي إهنم واجهوا نكال فرعون وقمعه ،وواجهوا

ضغوط آبائهم وأمهاهتم وحميطهم االجتامعي؛ ألن هذا املحيط كان خمالفًا لدعوة النبي
موسى ،Eولكنهم ـ كشباب ـ تفاعلوا مع الدعوة اجلديدة ،وكانوا هم طليعة املؤمنني

هبا.

{و َما
وينقل القرآن ـ ً
أيضا ـ عن نبي اهلل نوح Eأن قومه كانوا خياطبونه بقوهلمَ :
اك اتبع َك إِ َّ ِ
ِ
َ ِ
الر ْأ ِي﴾[سورة هود ،اآلية ،]27 :واملقصود بِـ (أراذلنا):
ال ا َّلذ َ
ن ََر َ َّ َ َ
ين ُه ْم أ َراذ ُل َنا َباد َي َّ
عموم الناس ،الذين ليسوا أصحاب مكانة أو نفوذ ،وليسوا من كبار الشخصيات،
وصغارا يف السن ،وهؤالء
شبابا
َو(بادي الرأي)َ :م ْن مل ينضجوا ُ
بعد ،أي إهنم ما زالوا ً
ً
هم الذين اتبعوا نبي اهلل نوح.E

وحتى النبي حممد Aحينام بعثه اهلل سبحانه وتعاىل برسالته إىل قومه ،فالذين
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استجابوا له من قومه هم الشباب ،كام ورد يف احلديث عنه« :Aإهنم أرق أفئدة» ،أي إن
الشاب ـ يف العادة ـ رقيق القلب يتقبل ويتكيف مع الفكر اجلديد ،وعنده استعداد لقبول
خريا فإهنم أرق أفئدة،
الرأي والفكر والدعوة اجلديدة .يقول« :Aأوصيكم بالشبان ً

نبيا فحالفني الشبان ومل حيالفني الشيوخ ،ثم تال قوله تعاىل﴿ :ف ََط َ
ال
فقد بعثني اهلل باحلق ًّ
(((
ِ َ
فتكرست
َع َل ْيه ُم األ َم ُد َفق ََس ْت ُق ُلوبهُ ُ ْم﴾[سورة احلديد ،اآلية ، »]16 :أي إهنم كبار يف السن ّ
قلوهبم عىل ما هم عليه ،لكن الشباب جتاوبوا.

أيضا ـ يف وصيته لولده اإلمام
ويروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eـ ً

احلسن Eقوله« :فإنام قلب احلدث كاألرض اخلالية ما ألقي فيها من يشء قبلته»(((.

وعن اإلمام الصادق Eيسأل أحد أصحابه ،يقول له« :كيف رأيت مسارعة

الناس إىل هذا األمر ودخوهلم فيه؟» قال« :واهلل إهنم لقليل ،ولقد فعلوا وإن ذلك لقليل»،

فقال« :Eعليك باألحداث فإهنم أرسع إىل كل خري»(((.

أيضا ـ عنه Eأنه قال« :بادروا أحداثكم باحلديث قبل أن تسبقكم إليهم
ويروى ـ ً

املرجئة»((( ،أي حتدثوا مع أبنائكم يف العقيدة الصحيحة قبل أن تأيت الفرق املنحرفة

وتتحدث معهم؛ ألن هناك جهات سيئة حتاول أن تتجه إىل الشباب لتأخذهم يف االجتاه
املنحرف الفاسد ،وهذا أمر طبيعي ،فبام أن القابلية موجودة ،فالفئة التي تبادر هي التي

سوف تستثمرها.

المحور الثاني :ال�شباب مجرمون �أم �ضحايا؟

نحن نجد أن هناك بعض الظواهر السيئة واملزعجة يف بعض الفئات بني شبابنا

((( مرتضى فريد .روايات من مدرسة أهل البيت ج 1ص.349
((( نهج البالغة الرسالة رقم  31ص( ،335إيران :مؤسسة نهج البالغة).
((( وسائل الشيعة ج 16ص 187باب 19ح.4
((( وسائل الشيعة ج 17ص 331باب 105ح.14
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من أبناء جمتمعنا ،نتأمل منها ونعلم أهنا ترض بمصلحة الشباب أنفسهم وبمصلحة املجتمع
والوطن ،وهذه الظواهر بدأت يف االنتشار والتصاعد ،لكن االنزعاج وحده ال يكفي

وال اإلدانة والردع والعقوبة ،فهذه املشكلة حتتاج إىل دراسة أعمق ،وإىل معاجلات أوسع،
وتعاون من كل أطراف املجتمع من مؤسسات الدولة وعلامء الدين ورجال األعامل

مجيعا أمامه ،فهؤالء الشباب حينام نجد عندهم مثل
والعائالت واألرس ،وهذا ٍّ
حتد نقف ً

هذه الظواهر جيب أن ندرك أن هناك من سبقنا إليهم ومن اختطفهم منا ،فنحن كمجتمع

لديه قيم وأخالق وأعراف وتقاليد نريد أن يرتبى أبناؤنا عىل أخالقنا وقيمنا وتقاليدنا،
لكننا ـ ولألسف ـ توانينا عن استيعاب هؤالء الشباب وكسبهم إىل جانب هذه القيم

واألخالق ،وكان اآلخرون أقدر منا ،وقدراهتم أكثر من قدراتنا ،ولذلك أثَّروا عىل هذا

القطاع من شبابنا.

الدور ال�سلبي لو�سائل الإعالم في توجيه ال�شباب
وسائل اإلعالم واالتصاالت املعلوماتية تضخ إىل نفوس وعقول شبابنا من

جدا ،فهناك اآلن أكثر من مخس مئة قناة
األفكار والسلوكيات اليشء الكثري وهي مؤثرة ًّ
فضائية يستطيع كل شاب وشابة من جمتمعنا أن ينفتح عليها ويرى ما فيها ،وأغلبها تبرش
بثقافة ختالف ثقافة جمتمعنا ،وتدعو إىل قيم وسلوكيات خمالفة للقيم والسلوكيات التي

حترض عىل الشهوات والغرائز عند هؤالء الشباب.
نريد أن يرتبى عليها أبناؤنا .فإهنا ِّ

وهناك مواقع إباحية كثرية عىل صفحات اإلنرتنت حينام يدخل عليها اإلنسان جيد

وصورا عارية ومبتذلة ،والشاب ال
حتريضا للشهوة ،وتعليماً لكيفية إشباع الشهوة
فيها
ً
ً

حيصنه من هذه املغريات.
يمتلك إزاءها ما ّ

تذكر بعض التقارير أن عدد مواقع اإلنرتنت زادت اآلن عىل مئة مليون موقع ،ويف

ومرض .فهذه الوسائل يمكن االستفادة
هذه املواقع ما هو مفيد ونافع ،وفيها ما هو سيئ
ّ

معا ،لكن أصحاب الرش أرسع وأقوى منا يف االستفادة من هذه
منها يف اجتاه اخلري والرش ً
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املواقع والوسائل.

وشبابنا يرون هذا اإلعالم وهذه األساليب التي تثري الرغبات يف نفوسهم ،ومن

جانب آخر طرق إشباع الشهوة والغريزة مغلقة أو ضيقة ،فامذا نتوقع من هذا الشاب أو

هذه الشابة؟!

وهلذا جيب أن ندرك أن شبابنا يعيشون مشكلة كبرية ،وما نعيشه اليوم يذكرنا

بحديث مروي عن رسول Aحينام قال ألصحابه« :سيأيت قوم من بعدكم الرجل الواحد
منهم له أجر مخسني منكم» .قالوا« :يا رسول اهلل ،نحن كنا معك ببدر وأحد وحنني ونزل
فينا القرآن» .فقال« :إنكم لو حتملون ملا محلوا مل تصربوا صربهم»(((.

وقال« :Aيأيت عىل الناس زمان الصابر منهم عىل دينه كالقابض عىل اجلمر»(((،

فنحن ال بد أن نتفهم الظروف التي يعيشها أبناؤنا يف هذا العرص ،وما يساعد عىل إشاعة
مثل هذا النوع من الثقافة اآلن أن بعض اجلهات الدولية تتاجر بتشجيع هذه التوجهات

الشهوانية عند الشباب.

الظواهر ال�سلبية بين فئة ال�شباب
 -1املخدرات

املخدرات واإلباحيات اآلن ثاين جتارة يف العامل بعد جتارة السالح من
ُت َع ُّد جتارة
ّ

املخدرات بني شباب العامل ،وقد تسللت إىل
حيث األرباح ،ولذلك نرى انتشار تعاطي
ّ
جمتمعاتنا مثل هذه التجارة (املخدرات) ،وأصبحت مشكلة نعيشها اآلن يف جمتمعنا ،فقبل

أيام ـ يف تاريخ  5حمرم 1428هـ ـ نرشت جريدة اليوم هذا اخلرب« :أن حرس احلدود

(خفر احلدود) يف املنطقة الرشقية استطاع خالل السنة املاضية مصادرة ستة أطنان من
احلشيش» ،وهذا فقط ما ضبط يف املنطقة الرشقية.

((( الغيبة .الشيخ الطوسي ،ص 457 - 456
((( بحار األنوار ج 28ص 47ح.9
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ويف تقرير دويل يذكر :أن «األمم املتحدة ـ بالتعاون مع خمتلف الدول ـ ترصد

سنويا مئة وعرشين مليار دوالر ملكافحة املخدرات» ،لكن التقرير يقول« :أن ما يكتشف
ًّ
ويمنع من املخدرات يف العامل ال يزيد يف النسبة من عرشة إىل ثالثني يف املئة فقط».
مؤخرا يف تقرير ٍ
ثان أنه قد ارتفعت يف اململكة العربية السعودية نسبة
وقد
ُ
قرأت ّ ً
وطبعا هذا الشاب الذي يتورط يف هذا البالء،
املدمنني عىل املخدرات إىل مخسة أضعاف،
ً

إذا مل تتداركه رمحة من اهلل ،ومل يسعفه املجتمع تنتهي حياته ،وتتغري شخصيته ووضعه

مستعدا ألن يعمل أي يشء من أجل أن حيصل
الصحي والنفيس واالجتامعي ،ويكون
ًّ

تعد من أخطر الطرق لإلصابة باأليدز ،هذا
عىل هذه اجلرعات واحلقن ،ولذلك هي ُّ
املرض الذي بدأت تظهر بعض اإلحصائيات الرسمية املخيفة حوله ،حيث يوجد يف

اململكة اآلن  2360إصابة باأليدز ،وتنقل بعض التقارير أن اإلصابات باأليدز يف
اململكة قد تزيد عىل عرشة آالف إصابة ،ومن أخطر وسائلها هو املخدرات.
 -2املامرسات الطائشة

خيربين أحد اإلخوة أنه قبل ّأيام شارك يف تغسيل أحد الذين توفوا بسبب التفحيط،

مقطعا بسبب هذه املامرسات الطائشة (التفحيط)،
وكان يروي يل كيف أن جسمه كان
ً

وكم عندنا من حاالت اإلعاقة اجلسمية ومن املشاكل بسبب هذه املامرسات السيئة ،هذا
جراء هذه املامرسات ،وهي ممارسات وظواهر
باإلضافة إىل اإلزعاج الذي حيدث من ّ

سلبية بدأت تنترش يف جمتمعنا.

�ضعف االهتمام الأ�سري
هذه املامرسات الطائشة يف كثري من أسباهبا ترجع إىل هذا االنفتاح الثقايف من جهة،

هتتم بأبنائها باملستوى
ومن جهة ثانية ترجع إىل ضعف االهتامم العائيل ،فالعائلة مل تعد ّ

املطلوب ،حيث األب ـ كام األم ـ مشغوالن ،وبخاصة إذا كانت األم موظفة وحتاول أن
جتمع بني مهامت الوظيفة ومهامت املنزل والرتبية.

594

االنفتاح على الشباب
ويف بعض احلاالت تضطر األم أن تكون خمرية بني مستقبل أبنائها وبني الوظيفة،

ويف هذا املجال أتذكر مكاملة مع إحدى األمهات املوظفات التي كانت تقص يل عن

املشاكل التي تعانيها مع أوالدها وبناهتا وهي تقول أهنا منشغلة عنهم ،فكنت أقول هلا:
ِ
خريت بني
«ماذا يفيدك أن حتصيل عىل أموال إذا انحرف أبناؤك ـ ال سمح اهلل ـ؟ فإذا
نحمل األم املسؤولية فيها فقط ،فاألب كذلك
األمرين ماذا ختتارين؟» ،وهذه مسألة ال ّ
مسؤول؛ ألن الرتبية يف األساس مسؤولية األب.

ال�ضغوط والم�شاكل الحياتية

وإضافة إىل الغزو الثقايف وضعف االهتامم العائيل تكون املشاكل احلياتية التي

يواجهها شبابنا يف هذا العرص عام ً
ال يف ظهور مثل هذه املامرسات السلبية ،فالبعض من

شبابنا يواجه مشاكل يف التعليم ،وبعضهم يف احلصول عىل الوظيفة ،وبعضهم يف بناء
حياته ومستقبله ،وهذه املشاكل احلياتية تحُ ْ ِدث حالة من اإلحباط يف نفوس البعض منهم

وتوجههم إىل الرغبة يف االنتقام من املجتمع الذي ال يتيح هلم الوصول إىل حتقيق غاياهتم

وبناء شخصياهتم ومستقبلهم بسهولة ويرس ،هذه احلالة هي التي تشكل أرضية للوصول
إىل هذا املستوى من االنحرافات.

وعىل ضوء هذا ينبغي أن ندرك حينام نرى بعض شبابنا يقومون بأعامل سيئة

رسيعا كمجرمني ،فقسم كبري منهم ضحايا للخلل
وإجرامية علينا أن ال ننظر إليهم
ً

املوجود يف جمتمعنا ،وضحايا املشاكل االجتامعية املوجودة ،وانشغال عوائلهم عنهم،
وتأثري هذا اإلعالم عليهم ،فعلينا أن ننظر إليهم عىل هذا األساس ،ال أن ننظر هلم نظرة
احلقد والعداء والعداوة ،بل نظرة الشفقة عليهم ،فهؤالء مرىض ،وعلينا أن نتحمل

مسؤوليتنا يف عالجهم وإنقاذهم وشفائهم ،فقد ورد أنه عىل عهد رسول اهلل نبينا
املرة األوىل ،ولكنه
حممد Aجاء رجل ثبت عليه أنه رشب اخلمر ،فأقيم عليه احلد يف ّ

فكررها مرة ثالثة ،ويف هذه املرة أقيم
كررها مرة ثانية فأقيم عليه احلد ،ومل يردعه ذلكّ ،
ّ
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عليه احلد ،ولكن األصحاب املوجودين انزعجوا من حاله ،فصاروا يلعنونه أمام رسول
اهلل« ،Aقال بعض من حرض« :لعنه اهلل ما أكثر ما يرشبه» ،فقال النبي :Aال تكونوا

عو ًنا للشيطان عىل أخيكم»(((.

ويف قصة طريفة تنقل عن مالك بن دينار ـ العارف الزاهد الذي تنقل عنه الكثري من

القصص ـ أنه كان يعيش يف بيت متواضع ،ويف ليلة من الليايل ق ُْر َب الفجر وهو مشغول

يف عبادته تسلق سارق ودخل البيت ،وحاول هذا السارق أن جيد شي ًئا ثمي ًنا يرسقه فلم

جيد ،ف ََه َّم باخلروج ،فناداه مالك« :سالم عليكم» ،فقال« :وعليك السالم» ،قال« :ما

حصل لكم يشء من الدنيا ،فرتغب يف يشء من اآلخرة؟» قال« :نعم» ،قال« :توضأ من
ِّ
وصل ركعتني» ،ففعل ،ثم قال« :يا سيدي ،أجلس إىل الصبح» ،قال :فلام
هذا املركن

خرج مالك إىل املسجد قال أصحابه« :من هذا معك؟» قال« :جاء يرسقنا فرسقناه»(((.

القصة وأمثاهلا ندرك أنه ينبغي النظر يف مسألة التعامل مع الشاب
من هذه
ّ

واحلدث ،فهناك فئة متمرسة يف اإلجرام ،ولكن الغالبية منهم ضحايا املؤثّرات اخلارجية

واإلمهال األرسي.

المحور الثالث :الم�س�ؤولية تجاه ال�شباب

وأتصور أن هناك عدة أمور يمكن أن
مجيعا،
املسؤولية جتاه الشباب هي مسؤوليتنا ً
ّ

احلد من املشاكل واهلموم الشبابية وبعض املظاهر السلبية التي نراها من بعض
تساعد يف ّ

الفئات منهم ،وهي كالتايل:

 .1اهتمام الأ�سر ب�أبنائها
ينبغي أن هتتم األرس أكثر ببناهتا وأبنائها ،فاآلباء عليهم أن يرصفوا وق ًتا يف اجللوس

مع أبنائهم ،وعليهم أن ينفتحوا أكثر عىل مشاكلهم ويف التخاطب معهم ،ففي كثري من
((( فتح القدير ج  ،1ص 162
((( تاريخ اإلسالم ج  ،8ص .216
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األحيان هناك جوع عاطفي عند األوالد والبنات وال يوجد َم ْن يتفهم أوضاعهم ،وهذه
مشكلة كبرية ،لذلك نحتاج إىل االنفتاح األرسي َ
بش ْك ٍل أكرب ،ويف هذه النقطة هناك
أحب إىل اهلل تعاىل من
رواية تنقل عن رسول اهلل Aأنه قال« :جلوس املرء عند عياله ّ

اعتكاف يف مسجدي هذا»((( ،والسبب يف ذلك واضح ،فاألب أو األم إذا تعبدا يرجع
ثواب عبادهتام إليهام ،لكنهام إذا جلسا مع عياهلام سيكون هلذا أثره يف تربية األبناء والعيال،

وهذا ثوابه وفضله أكرب.

لذلك ال بد أن تتفهم بعض األرس وضع أبنائها ،بحيث ال يفرضون عىل أبنائهم

اجلزئيات الصغرية يف األخالق والسلوك ،فعلينا أن نكتفي باألشياء املهمة واألساسية،

ويف ذلك ُيروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأنه قال« :ال تقرسوا أوالدكم عىل

آدابكم ،فإهنم خملوقون لزمان غري زمانكم»(((.

تو ّفر فر�ص التعليم والعمل من �أبرز م�شاكل ال�شباب
وهناك قضايا كثرية يف هذا اإلطار ،وكمثال عىل ذلك :قضايا الزواج ،فال يزال

ّ
وعقدا وقضايا
يتحكمون يف زواج أبنائهم وبناهتم ،وهذا يسبب مشاكل
بعض اآلباء
ً

كثرية حيتاج فيها أن تكون العائلة أكثر مرونة يف التعامل مع األبناء والبنات ،هذا من

جانب ،ومن اجلانب اآلخر علينا أن هنتم بمعاجلة مشاكل الشباب فنسهل عليهم طريق

التعليم ،فمث ً
بد أن تتأثر نفسيته،
ال ،هذا املتخرج يف الثانوية وملَّا ُي ْق َبل يف اجلامعة ُ
بعد ،ال َّ
لتكون بعد ذلك مهيأة لالنجرار وراء بعض األعامل والشلل الطائشة ،كام أنه لو كان
منخفضا سيشعر بأن املجتمع مل ِ
يعط ِه الفرصة التي يبحث عنها وبالتايل متتلئ نفسه
معدله
ً
وحبا لالنتقام ،فإذا مل تكن عنده خيارات أخرى فسوف يعيش الفراغ ،فلذلك كثري
ً
حقدا ًّ

ممن يقعون يف اجلرائم والفساد ـ ونسبة كبرية منهم كام قرأت يف بعض التقارير ـ هم من

((( ميزان الحكمة ج 4ص.287
((( شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ج ،20الطبعة األولى 1407هـ( ،بيروت :دار الجيل) ،ص،267
كلمة .102
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هؤالء الذين ال جيدون فرصتهم يف مواصلة التعليم.

إ ًذا ينبغي أن نتفهم هذه املشكلة ونسعى ملعاجلتها ،وقد هتيأت اآلن ـ واحلمد هلل ـ
فرص أكثر من السابق ،حيث توسع القبول يف اجلامعات ،كام فُتِ َح املجال إلنشاء الكليات
األهلية ،وفتحت أبواب البعثات اخلارجية ،وهذه أبواب علينا أن نشارك يف حتمل

املسؤولية جتاهها ونغتنمها كفرص متاحة ألبنائنا يربزون من خالهلا مواهبهم وكفاءاهتم
وميوهلم .هذا فيام يرتبط باملوضوع فرص التعليم.

أمرا
أما مسألة الوظيفة والعمل فهذه مشكلة تعاين منها معظم دول العامل ،فلم يعد ً

سه ً
تقريرا عن فرص العمل يف بريطانيا،
ال أن حيصل املواطن عىل الوظيفة ،وقد قرأت
ً

طلبا لكي حيصل عىل فرصة وظيفية مناسبة
مفاده أن عىل
املتقدم للوظيفة أن ّ
ّ
يقدم ستني ً

عد هذه املشكلة موجودة يف جمتمعنا فقط.
له ،لذلك ال يمكن ّ

أنبه أن عىل املواطن أ َّ
ال يسعى دائماً للحصول عىل الوظيفة
ويف هذه النقطة جيب أن ّ

أمرا معقو ً
ال ،ويف املقابل فإن
احلكومية فقط،
ّ
فتضخم اجلهاز الوظيفي احلكومي ليس ً

سعودة القطاع اخلاص أمر مطلوب ،ويمكن أن يساعد بشكل كبري يف حل مسألة البطالة،

وبخاصة ونحن نرى أن هناك عاملة وافدة يصل تعدادها إىل ستة أو ثامنية ماليني وافد
ّ

كثريا من
يعملون يف بالدنا من اخلارج .ألنه عندما تتوفر وتتاح لشبابنا فرص العمل فإن ً

الشباب يتجاوبون ويتغري سلوكهم.

وقد كنت أحتدث مع أحد مسؤويل التدريب والتأهيل يف إحدى مجعيات املنطقة ـ

مجعية تاروت اخلريية ـ ،فأخربين بأنه مع بقية املسؤولني يف اجلمعية استطاعوا أن يوفروا

أكثر من ثالثة آالف ومئة فرصة عمل للشباب يف أنحاء املنطقة ،وهذا أمر جيد ،ونرى أن
مجعية القطيف هلا دور يف مسألة توفري الفرص الوظيفية ،وتشاركهام خمتلف اجلمعيات .

تتوجه
ويف هذا املجال ينبغي اإلشادة ببعض الرشكات واملؤسسات األهلية التي ّ

تقريرا عن رشكة عبد اللطيف مجيل
نحو توفري الفرص الوظيفية للسعوديني ،وقد قرأت
ً
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أنه يف السنة املاضية وفّر مخسة آالف ومخس مئة فرصة عمل قدمها من خالل رشكته
وبرامج التدريب عنده للشباب والشابات السعوديات ،وهذه من اجلهود التي تساعد

عىل جتاوز املشكلة.

 .2ا�ستيعاب ه�ؤالء ال�شباب
بأن ننفتح عليهم ونستقطبهم ،وأخص بالذكر هنا اجلهات الدينية ،حيث جيب

غالبا ما يكون عندهم
أن تستوعب هؤالء الشباب ،فعندما نذهب إىل بعض علامء الدين ً

نشاط يف حميط حمدود ومركّ ز عىل فئة حمدودة ،ومما يدلل عىل هذه النقطة احلضور الذين
تراهم يف جملسه ،حيث ترى عنده جمموعة من املحيطني به ،وبعد سنة أو سنتني أو ثالث
ترى نفس املجموعة ،وهذا دليل عىل أنه ال يوجد استيعاب لطاقات شبابية جديدة ،وهذا

خلل جيب إعادة النظر حوله.

ومما يؤسف له أنه يف بعض األحيان نقوم ـ نحن املتدينني ـ بالتنافس عىل جماميع

جدا منهم ،بينام مخسة وتسعون باملئة من
معينة من الشباب ،ونتصارع عىل نسبة حمدودة ًّ
ّ
ِ
الشباب بعيدون عنا ،ولذلك ال بد أن ُن ْقبل عىل هؤالء الشباب وأ َّ
ال َن ْنفُ َر من بعض
فرصا الستيعاهبم.
مظاهرهم وسلوكياهتم ،فأكثر شبابنا نفوسهم طيبة ،لكن مل جيدوا ً

نماذج من ا�ستيعاب ال�شباب من الما�ضي والحا�ضر
من املايض

هناك رواية تنقل عن جمموعة من أصحاب اإلمام جعفر الصادق ،Eوكان منهم

املفضل بن عمر ،الذي كان يسكن الكوفة ،وكان يستقطب الشباب الذين كانت بعض

قوما من الشطار وأصحاب
مظاهرهم وسلوكياهتم غري سليمة ،تقول الرواية« :كان جيالس ً

احلامم وبعضهم ممن يامرس الرشاب» ،فاستنكر بعض رجاالت املجتمع هذا األمر من
املفضل ،وشكوه إىل اإلمام جعفر الصادق ،Eحيث جاؤوا إليه بكتبهم يقولون فيها:

وقوما يرشبون الرشاب ،ينبغي أن تكتب
>إن املفضل جيالس الشطار ،وأصحاب احلامم،
ً
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إليه وتأمره أ َّ
كتابا وختمه ودفعه إليهم ،وأمرهم أن يدفعوا
ال جيالسهم .فكتب إىل املفضل ً

الكتاب من أيدهيم إىل يد املفضل ،فجاؤا بالكتاب إىل املفضل منهم زرارة ،وعبد اهلل بن
بكري ،وحممد بن مسلم ،وأبو بصري ،وحجر بن زائدة ،ودفعوا الكتاب إىل املفضل ففكه
وقرأه ،فإذا« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،اشرت كذا وكذا ،واشرت كذا» ،ومل يذكر فيه قلي ً
ال

كثريا مما قالوا فيه ،فلام قرأ الكتاب دفعه إىل زرارة ،ودفع زرارة إىل حممد بن مسلم،
وال ً
حتى دار الكتاب إىل الكل .فقال املفضل :ما تقولون؟ قالوا :هذا مال عظيم ،حتى ننظر
ونجمع ونحمل إليك ثم مل ندرك أال نزال بعد نظر يف ذلك ،وأرادوا االنرصاف .فقال

املفضل :تغدوا عندي ،فأجلسهم لغدائه ،ووجه املفضل إىل أصحابه الذين سعوا هبم،
فجاؤا وقرأ عليهم كتاب أيب عبد اهلل Eفرجعوا من عنده وجلس هؤالء ليتغدوا ،فرجع

الفتيان ،ومحل كل واحد منهم عىل قدر قوته ألفًا وألفني وأقل وأكثر ،فحرضوا وأحرضوا
ألفي دينار وعرشة آالف درهم قبل أن يفرغ هؤالء من الغداء ،فقال هلم املفضل :تأمروين

أن أطرد هؤالء من عندي ،تظنون أن اهلل تعاىل حمتاج إىل صالتكم وصومكم»(((.
من احلارض

خيربين مسؤول مهرجان الزواج اجلامعي يف صفوى أنه يف السنتني األوىل والثانية

للمهرجان كانت هناك جمموعة من الشباب تأيت ألذيتهم أثناء حتضريهم للمهرجان،
فيطلقون األعرية النارية ويثريون الشغب ويزعجون العاملني يف املهرجان ،فانزعجوا

ترصفاهتم ،فاقرتح البعض االتصال بالرشطة ،وقال آخر نؤ ّدهبم ،ولكن رج ً
ال ثال ًثا
من ّ

كان حكيماً يف موقفه جتاههم ،حيث طلب منهم أن يعطوه الفرصة للتعامل معهم ،فسأل
عنهم وتعرف إىل زعامئهم ،واتصل هبم ودعاهم عىل وجبة غداء لديه يف منزله ،وأخذ

يتحدث معهم ويقول هلم« :أنتم من هذا املجتمع ،فإذا كنتم منزعجني من مهرجان
((( محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي .رجال الكشي( ،كربالء :مؤسسة األعلمي للمطبوعات)،
ص.276
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مستعدون ألن نلغيه» ،فقالوا« :لسنا منزعجني منه» ،فقال« :إ ًذا
الزواج اجلامعي نحن
ّ

ملاذا تفعلون هذه األعامل؟» وأخذ جياذهبم احلديث إىل أن اقرتح عليهم أن يساعدوهم
يف جتهيز املهرجان واالنضامم إىل جلانه ،فوافقوا فرحني هبذه الفرصة ،وفع ً
انضموا إىل
ال
ّ

جلان املهرجان مع بقية جمموعات الشباب ،وعندما اختلطوا باجلامعة الصاحلة املستقيمة

بدؤوا بالتأثُّر ،فأصبحوا هم اآلن من رواد احلالة الدينية يف صفوى.

ويقول ـ مسرتس ً
ال ـ :يف البداية كان املتدينون يستنكرون ذلك ،فلم تكن لدهيم

تلك الروحية يف استيعاب هذه العنارص اجلديدة ،ولكن مع مرور فرتة من الزمن وبفعل
االحتكاك الدائم فيام بينهم جتاوزوا هذه املرحلة.

شابا،
ومهرجان الزواج اجلامعي يف مدينة صفوى يضم أكثر من ثامن مئة ومخسني ًّ

كان بعضهم من الشباب الذين يامرسون بعض املامرسات الطائشة ،بينام هم اآلن من
الفعاليات االجتامعية الناجحة يف بلدهم.

رائدا
ويعد ً
يعد من أنجح مهرجانات الزواج اجلامعي يف املنطقةُّ ،
وهذا املهرجان ُّ

يف كثري من براجمه ،ففي العام املايض أقام مهرجا ًنا للزواج اجلامعي للنساء ،ولدهيم أربع

مئة ومخسني شابة تعمل معهم يف املهرجان.

هذه جتربة ناجحة يف مسألة جذب الشباب نحو اجلهات اخلرية ،وهناك جتربة أخرى

يف تاروت ،حيث خيربين مسؤول التدريب والتأهيل يف مجعية تاروت اخلريية بأ ّنه بني فرتة

وأخرى ـ من خالل متابعتهم الحتياجات سوق العمل ـ ّ
يتمكن من احلصول عىل فرص

جيدة ،وقبل فرتة كانت هناك أمامه فرص يف رشكة صينية حتتاج إىل مخس مئة
وظيفية ّ

الدراجات النارية
موظف ،فيقول :أنا أذهب إىل الشوارع وإىل التجمعات من أصحاب ّ

وأحتدث معهم بالفرص الوظيفية التي نوفّرها للعاطلني عن العمل ،وحياول إقناعهم،
ّ
يشجعهم عىل القبول بمثل هذه الوظائف ،فيقول هلم« :إن هذه
ح ّتى إ ّنه يقنعهم بام ّ
(الدراجة النارية) التي تستعملها غري مناسبة ،اعمل واكسب ما ً
ال أكثر واملك (دراجة)
ّ
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أفضل» ،وقد يقتنع هذا الشاب أو ذاك بقبول هذه األعامل ،وقد استطاع هذا املسؤول أن

كبريا منهم.
يقنع عد ًدا ً

فالشاب الذي يعيش بطالة عندما توفّر له فرص ًة وظيفية فإنه سوف يستجيب،

لذلك علينا أن نفكر كيف نحل مشاكل هؤالء الشباب وكيف نستوعبهم.

دور الأندية في ا�ستيعاب المجموعات ال�شبابية

نحن نحتاج إىل مؤسسات وجلان تستوعب هؤالء الشباب ،وهنا أريد أن أذكّ ر

إجيابيا يف املجتمع ،وعلينا
دورا
بموضوع األندية الرياضية ،فالنادي الريايض يؤدي ً
ًّ
أ َّ
ال ننظر إىل النادي الريايض عىل أنه جمرد مكان للعب فقط ،فالرياضة غري مستنكرة يف
اإلسالم ،فرسول اهلل Aكان يدعو ويقول« :علموا أوالدكم السباحة والرماية»((( ،ويف

مر عىل مجاعة من املسلمني يف يثرب من قبيلة أسلم ووجدهم يتبارون
رواية أخرى أنهَّ A

راميا»،
بالسهام فوقف يشجع فريقًا منهم ،ويقول« :ارموا يا بني إسامعيل فإن أباكم كان ً
وأنا مع بني فالن ،قال :فأمسك أحد الفريقني بأيدهيم ،فقال رسول اهلل« :Aما لكم ال

ترمون؟» فقالوا« :كيف نرمي وأنت معهم؟» فقال« :ارموا وأنا معكم كلكم»((( ،أما
رياضيا خيرجونه من الدين وامللة.
اآلن لو أن أحد علامء الدين يؤيد فريقًا
ًّ

ٍ
أواق من
ويروى أن رسول اهلل« :Aكان يجُ ري عىل السباق واملصارعة سبع

الفضة» ،والفقهاء ـ منهم ابن قدامة يف (املغني) من فقهاء املذهب احلنبيل ،ومنهم ـ

أيضا ـ من مراجعنا السيد السيستاين يف (كتاب املسابقة) ـ يذكرون أنه إذا جرت مسابقة
ً
وعينِّ مبلغ ملن يسبق فإما أن يدفع أحد الطرفني هذا املبلغ أو يتربع به طرف ثالث أو أن
ُ

ُي ْدفَع من بيت املال((( ،وهذا معناه جواز أن متول عملية املسابقة أو املصارعة من بيت
((( الكافي ج 6ص 47باب تأديب الولد ح.4
((( صحيح البخاري ج 2ص ،248باب التحريض على الرمي ح،2899
((( راجع منهاج الصالحين ج 2ص 160مسألة ،570والمغني البن قدامة ج 13ص 408باب السبق
والرمي.
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مال املسلمني.

فإذا كانت املسألة الرياضية ليست مسألة مستنكرة ،وليست خارج الدين ،فلامذا

املؤسسة الرياضية؟! ،هذا باإلضافة إىل أن النادي يمكن أن يكون مؤسسة
ال ندعم هذه ّ
متكاملة ،حيتوى عىل األنشطة االجتامعية والثقافية والربامج املفيدة فيحتاج من الصاحلني

والواعني أن يدخلوا يف هذه األندية واإلدارات ،وكذلك ينبغي لرجال األعامل وعلامء
الدين أن يدعموا هذه األندية ،فمن مصارف احلقوق الرشعية دعم األندية ضمن الربامج

التي تساعد عىل احتواء الشباب وهدايتهم ،ومما يؤسف له أن مدينة القطيف ال يوجد هبا
ناد أو مؤسسة تستوعب الشباب ،ففي مدينة صفوى يوجد ٍ
ٍ
ناد جيد من حيث اإلنشاء،
وكذلك يف سيهات ،ويف مناطق أخرى متفاوتة ،لكن يف املركز ال يوجد مبنى للنادي،

وهذه مسؤولياتنا ،فعلينا أن نتحرك من أجل ذلك ،ألننا سنرى أثر ذلك ،فمعادن شبابنا

أكثرها طيبة.

�أهمية توفير الجمعيات والبرامج الن�سائية
وضعهن أصعب من الشباب،
والشابات ،فالشابات
وأؤكد هنا عىل وضع البنات
َّ
ّ

فالشباب لدهيم أندية وجلان يذهبون إليها ،وقد يذهبون إىل بعض مراكز الرتفيه،

كالكورنيش ،لكن الفتيات ليس أمامهن جمال لتفجري طاقاهتن ولقضاء أوقات فراغهن
باملستوى السليم والصحيح ،فقد توجد اآلن بعض املحاوالت ،لكن البنات بحاجة

إىل مؤسسات نسائية جتمعهن ويقضني فيها أوقاهتن ،نحن بحاجة ـ مث ً
ال ـ إىل مجعية
نسائية ،كام هو موجود يف الرياض وجدة والدمام ،ويف حاجة إىل مؤسسات لبناتنا وإىل

هلن ،فامذا نتوقع من هذه الفتاة التي تعاين من الفراغ والضغوط واجلوع
أماكن ترفيهية َّ
العاطفي؟

وهن منطقة خطر إن مل نتوجه إليهن بالشكل السليم.
بناتنا أمانةَّ ،
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خا�صة
خطاب لل�شباب ّ

وأخريا إين أتوجه للشباب:
ً

أهيا الشباب ،أيتها الشابات ،بالدكم هبا خري كثري ،وجمتمعكم يستحق منكم

االهتامم ،أعامركم وحياتكم ومستقبلكم أغىل من أن ترصفوه يف االستجابة إىل دواعي
اهلوى والشهوة ،فحتى لو كان هناك تقصري يف جمتمعكم ال بد أن تفكروا يف مصريكم
ومستقبلكم ،نحن نريد منك ،أهيا الشاب ،أن تكون ذلك الولد الغيور عىل مصالح وطنه

ومستقبله ،نريد أن نرفع رؤوسنا بشبابنا ،بالفعل عندنا طاقات نفتخر هبا اآلن لكفاءهتا

العلمية ولتقدمها ،ونحن نريد من كل شاب من شبابنا أن يأخذ دوره يف خدمة وطنه
وجمتمعه ،فحينام نجتمع يف ليايل عاشوراء ونتحدث عن سرية أيب عبد اهلل احلسنيE

فعلينا أن نعلم بأن النسبة الكربى من شهداء الطف من أنصار احلسني Eكانوا من
الشباب ،فالشباب ـ وهم يعيشون هذه الذكرى ـ عليهم أن جيعلوا كربالء نصب أعينهم

ليكونوا قدوة هلم.

رسالة عاشوراء

(((

أخرج الترمذي(((وابن أبي شيبة الكوفي(((والنسائي(((وابن حبان في صحيحه(((،

عن أسامة بن زيد قال« :طرقت النبي Aذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبيA
وهو مشتمل على شيء ال أدري ما هو ،فلما فرغت من حاجتي قلت« :ما هذا الذي أنت
مشتمل عليه؟» فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه .فقال« :هذان ابناي ،وابنا ابنتي،

اللهم إني أحبهما فأحبهما ،وأحب من يحبهما».

وأخرج الرتمذي((( وأمحد بن حنبل((( وابن أيب شيبة((( واحلاكم يف املستدرك(((

((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 10محرم 1428هـ.
((( الترمذي :أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ،ج ،5ص  322ح.3858
((( المصنف ج 7ص.512
((( خصائص أمير المؤمنين Eص.123
((( ج 15ص.423
((( سنن الترمذي  ،ج ،5ص .323
((( مسند اإلمام أحمد ج 4ص.172
((( المصنف ج 7ص.515
((( ج 3ص.177
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(((
مرة قال« :قال رسول اهلل :Aحسني م ّني وأنا
والبخاري يف األدب املفرد عن يعىل بن ّ

أحب حسي ًنا».
من حسنيَّ ،
أحب اهلل من ّ

هذان احلديثان ومثلهام أحاديث كثرية تناقلها الصحابة وأمهات املؤمنني عن رسول

اهلل Aيف حق ولديه احلسنني ،وهناك أحاديث كثرية توضح كيف أن رسول اهلل Aكان

يتحدث
األمة عن مقتل حبيبه احلسني ،وكان يبكي وتسيل الدموع من عينيه وهو
ّ
ّ
حيدث ّ

عن هذه املصيبة ،مما ّ
األمة هبذه احلادثة ،لذلك
يدل عىل أن رسول اهلل Aكان يريد اهتامم ّ

مزقت قلب رسول اهلل Aقبل وقوعها بأكثر من
نحن نحتفي بذكرى عاشوراء التي ّ

نصف قرن.

الإمام الح�سين Eي�سيطر على القلوب

اإلمام احلسني Eسيطر وهيمن عىل القلوب ح ّتى إنه ليمكن القول أنه ليست

هناك شخصية جتيش هلا املشاعر والعواطف كشخصية أيب عبد اهلل احلسني ،Eوهذا أمر

طبيعي ،وذلك ألسباب كثرية ،نذكر منها ما ييل:

يتحدث عنه
جده رسول اهلل Aوهو
ّ
أو ًال :ملا سمعه األصحاب واملسلمون من ّ
ّ

ويشيد بفضله .ويكفي أنه Aيقول يف ح ّقه« :حسني م ّني وأنا من حسني ،أحب اهلل من

ً
ورشطا ملحبته ،Aوكذلك
حمبته عالم ًة
جزءا منه،
ُّ
أحب حسينا»(((  .إذ َي ُع ُّدهً A
ويعد ّ
يطلب من اهلل أن حيب من حيب اإلمام احلسني ،ولذلك نجد يف أحداث تارخيية كثرية

املحبة للحسني والتقدير له.E
يظهر فيها الصحابة ّ

من ذلك ما جاء يف البداية والنهاية البن كثري((( أن احلسنني Eكانا إذا طافا بالبيت

يكاد الناس حيطموهنام مما يزدمحون عليهام للسالم عليهام .وكان احلسنان يذهبان إىل احلج
((( باب معانقة الصبي ،ص  85ح.369
((( سنن الترمذي ج ،4ص 499ح.3775
((( ج ،8ص .39
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يمر من املسلمني ويرى احلسنني ماشيني ينزل ويميش مليش احلسنني ،حتى
ً
مشيا ،فكل من ّ

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 طريقًا آخر((( .

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

جده رسول اهلل 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

فأجلسني معه أقلب حصىً بيدي ،فلام نزل انطلق يب إىل منزله ،فقال يل« :من علمك؟»
قلت« :واهلل ما علمني أحد».
أيضا أن عمر قال لإلمام احلسني« :إنام أنبت ما ترى يف رؤوسنا اهلل،
ويف اإلصابة ً

ثم أنتم»((( .

وينقل عن عبد اهلل بن عباس الصحايب اجلليل أنه كان إذا خرج احلسن

واحلسني Eهيأ هلام الراحلة ،وساعدمها يف الركوب وأعاهنام عىل لباسهام .فقيل له يف

ذلك« :أنت أكرب منهام ،متسك هلام ،وتسوي عليهام» فزجر السائل قائ ً
أوتدري
ال« :يا لكعَ ،
َمن هذان؟ هذان ابنا رسول اهللَ ،أ َوليس مما أنعم اهلل به ع َّ
يل أن أمسك هلام الركاب وأسوي
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
((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام الحسين  ،ج ،1ص.106
((( ابن حجر العسقالني .اإلصابة في تمييز الصحابة ج  ،2ص .69
((( المصدر السابق ،وتاريخ بغداد ج 1ص ،141وتاريخ دمشق البن عساكر ج 14ص ،176وتهذيب
التهذيب البن حجر ج 2ص.300
((( حياة اإلمام الحسين ع ج1ص.106
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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 فواهلل لو يعلم

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

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

مر احلسني بن عيل فسلم فرد عليه القوم السالم ،وسكت عبد اهلل
مسجد رسول اهلل Aإذ َّ

بن عمرو ،ثم رفع ابن عمرو صوته بعدما سكت القوم ،فقال« :وعليك السالم ورمحة اهلل

وبركاته» ،ثم أقبل عىل القوم فقال« :أال أخربكم بأحب أهل األرض إىل أهل السامء؟»

قالوا« :بىل» ،قال« :هو هذا املايش» – وأشار إىل احلسني –»((( .

هذه احلفاوة من األصحاب ومن املسلمني باإلمام احلسني Eإنام كانت من

حق احلسني
حق احلسنني ،ويف ّ
جده رسول اهلل Aيف ّ
األحاديث التي سمعوها من ّ

خاصة.
ّ

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

التي أرست النفوس والقلوب.

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

الصحابة والتابعني عرب العصور ،وهنا نذكر مقتطفات من ذلك:

•قال عنه عبد اهلل بن الزبري يرثيه« :أما واهلل لقد قتلوه ،طوي ً
كثريا
ال بالليل قيامهً ،
يف النهار صيامه»((( .

•وقال مصعب بن الزبري« :واختار امليتة الكريمة عىل احلياة الذميمة»(((.

•قال ابن أيب احلديد« :سيد أهل اإلباء الذي علم الناس احلمية ،واملوت حتت

(((
(((
(((
(((

تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ،ج ،14ص  ،180وتاريخ اإلسالم للذهبي ج 5ص.102
أسد الغابة ج 3ص ،235كنز العمال ج 11ص 343ح ،31695مجمع الزوائد ج 9ص.186
ابن كثير .البداية والنهاية ج  ، 8ص .219
تاريخ الطبري ج ،4ص.364
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اختيارا»(((.
ظالل السيوف
ً

•وقال بعضهم« :شجاعة احلسني يرضب هبا املثل ،وصربه يف احلرب أعجز
األوائل واألواخر»(((.

•وقال السيد حيدر احليل:

طمعت أن تسومه القوم ضيام

وأبى اهلل واحلسام الصنيع

ثالثًا :لشهادته 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 غافر:

«واحلسني ـ رضوان اهلل 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 اهلل عليه ،يستوي يف هذا املتشيعون وغري املتشيعني من املسلمني وكثري

من غري املسلمني»((( .

حادثة كربالء من الأحداث الإن�سانية العا ّمة

قضية كربالء ليست قضية عادية ،ففي التاريخ اإلسالمي واإلنساين كثري من

األحداث ،لك ّنه يمكن القول ـ برضس قاطع ـ أنه ليست هناك حادثة وقضية يف التاريخ

اإلسالمي توازي حادثة كربالء ،وهذه شهادة ليست من أشخاص عاديني ،وإنام هو ما
حتدث عنها رسول اهلل Aباالهتامم
أخرب به رسول اهلل ،Aفليس هناك حادثة مستقبلية ّ

((( شرح النهج البن أبي الحديد ج 3ص.249
((( حياة اإلمام الحسين Eج 1ص.123
((( في ظالل القرآن ج 5ص ، 3086تفسير آية  51من سورة غافر.
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حتدث به عن واقعة كربالء ،فهناك روايات كثرية تنقلها ّأمهات املؤمنني كأم املؤمنني
الذي ّ

أم سلمة وأم املؤمنني عائشة ،وكذلك يروهيا مجع من الصحابة كأمري املؤمنني عيل بن أيب

عباس وأنس بن مالك وأمثاهلم ،كلهم ينقلون أهنم رأوا رسول اهلل
طالب وعبد اهلل بن ّ
ٍ
باك ،فيسألونه« :ما الذي يبكيك يا رسول اهلل؟» فيجيبهم« :Aلقد دخل ع َّ
يل البيت َم َلك
مل يدخل ع َّ
يل قبلها((( ـ ويف بعض الروايات أتاين جربيل(((  ،ويف بعضها هبط ع َّ
يل ملك
املطر((( ـ فقال يل :إن ابنك هذا ـ حسني ـ مقتول ،وإن شئت أريتك من تربة األرض

التي يقتل هبا ،قال :فأخرج تربة محراء» ،ويروى يف بعض الروايات أن الرسول Aأرى

وأمهات املؤمنني (زوجاته) هذه الرتبة((( ،وهذه الروايات موجودة يف كتب
أصحابه ّ
الفريقني الشيعة والسنة.

وتروي املصادر احلديثية ـ كام ينقل ابن حجر العسقالين يف الصواعق املحرقة ـ عن
ِ
«أرأيت هذه الرتبة
أم سلمة أهنا احتفظت بتلك الرتبة التي قال هلا رسول اهلل Aعنها:

دما ً
عبيطا فاعلمي أن حسي ًنا قد قتل» أهنا كانت يف ظهر اليوم العارش من
وقد فاضت ً
ِ
أرعبك يا أم املؤمنني؟» قالت:
املحرم نائمة فانتبهت من النوم فزعة مرعوبة ،فسئلت« :ما
ّ
«رأيت رسول اهلل Aتعنى يف املنام وعىل رأسه وحليته الرتاب فقلت :مالك يا رسول اهلل؟
قال:
شهدت قتل احلسني آنفًا»((( ،فبادرت أم سلمة إىل تلك القارورة التي حتتفظ فيها
ُ

دما ً
عبيطا.
برتبة كربالء فرأهتا وقد فاضت ً

((( مسند اإلمام أحمد ج 6ص ،294قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح ،ج 9ص،187
بحار األنوار ج 44ص 247ح.46
((( المستدرك للحاكم النيسابوري ،ج 3ص ،177وعلق عليه :حديث صحيح على شرط الشيخين ولم
يخرجاه ،وتاريخ دمشق البن عساكر ج 14ص ،196والبداية والنهاية البن كثير ج 6ص.258
((( مسند اإلمام أحمد ج 6ص.294
((( مسند اإلمام أحمد ج 3ص ،242مجمع الزوائد للهيثمي ج 9ص ،187ذخائر العقبى للطبري
ص.147
((( سنن الترمذي ج  ،5ص  ،323المستدرك ج 4ص ،19أسد الغابة البن األثير ج 2ص ،22تهذيب
التهذيب ج 2ص.307
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املحرم ،فانتبه
عباس أنه كان نائماً ظهر اليوم العارش من
ويروى عن عبد اهلل بن ّ
ّ

وهو فزع ،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 اهلل ،ما هذا؟» قال:
«هذا دم احلسني وأصحابه مل أزل ألتقطه منذ اليوم فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل يف

ذلك اليوم»(((.

بل وحتى بعض األباعد كان قد بلغه اخلرب ،فقد أخرج ابن سعد بإسناده عن

قريبا من املوضع الذي كان فيه معركة
العربان بن اهليثم قوله« :كان أيب يتبدى فينزل ً
مالزما هذا
احلسني ،فكنا ال نبدو إال وجدنا من بني أسد هناك ،فقال له أيب« :أراك
ً

املكان؟» قال« :بلغني أن حسي ًنا يقتل هاهنا ،فأنا أخرج لعيل أصادفه فأقتل معه» .فلام
قتل احلسني قال أيب« :انطلقوا ننظر هل األسدي يف من قتل؟» فأتينا املعركة فطوفنا ،فإذا

األسدي مقتول»(((.

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

عادية ،كام أن أي إنسان ـ مهام كان رأيه أو موقفه أو مذهبه ودينه ـ إذا تأمل أحداثها ال

يملك إ ّ
ال أن يتفاعل مع هذه احلادثة املأساوية واملفجعة .يقول الشاعر(((:
دما
أي املحاجر ال تبكي عليك ً

أبكيت ـ واهلل ـ حتى حمجر احلجر

تتضمن البطولة والصمود ،فتلك الفئة املحدودة واملعدودة
ألن حادثة كربالء
ّ

وسجلت يف التاريخ أروع صفحات الصمود والتضحية ،ومن جانب
صمدت وقاومت
ّ

أيضا مأساة عظيمة مؤملة مفجعة ،ومل َّ
حتل هذه املأساة بشخص عادي ،بل
آخر كانت فيها ً
((( مسند اإلمام أحمد ج 1ص ،283االستيعاب ج1ص ،396أسد الغابة ج 2ص ،22اإلصابة ج2
ص.71
((( السيد المرعشي .شرح إحقاق الحق ج 27ص ،305عن ترجمة اإلمام الحسين Eمن طبقات ابن
سعد.
((( ديوان األزري ص.301
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وسيد شباب أهل اجل ّنة ،فقد جاء يف احلديث« :احلسن واحلسني
هو ابن رسول اهللّ A
تعداه إىل أطفاله ونسائه وعائلته،
سيدا شباب أهل اجلنة»((( ،ومل يقترص األمر عليه وإنام ّ
وتطاولت أيدي اإلجرام إىل جسده الرشيف بعد مقتله.

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

ورساويله وقلنسوته وهنبوا ح ّتى عاممته((( ،لدرجة أن بجدل الكلبي جاء ليبحث عماّ

يسلبه فلم جيد سوى خا ًمتا يف خنرص يده ،Eفعالج ح ّتى ينتزعه فوجد الدماء وقد بنت
عىل اخلاتم ،فخيش أن يقيض وق ًتا يف إخراجه ،فأخذ
خنجرا وقطع خنرص اإلمام(((؟!
ً

والتعدي عىل احلرمات مل يسبق أن حدث يف
أمرا هبذه الوحشية واإلجرام
ّ
إن ً

التاريخ اإلنساين لشخص بمكانة وشخصية اإلمام احلسني.E

جاء يف مستدرك سفينة البحار(((« :أما جراحات اإلمام احلسني Eفبحسب رواية

جرحا».
الكايف عن الباقر Eثالثة وستون ً

قال الصادق« :Eوجد باحلسني Eثالث وثالثون طعنة ،وأربعة وثالثون

رضبة»(((.

وعنه Eقال« :قتل احلسني بن عيل Eوعليه جبة خز دكناء ،فوجدوا فيها ثالثة

وستني ما بني رضبة بالسيف وطعنة بالرمح أو رمية بالسهم»(((.

إن استشهاده Eهبذه الطريقة املأساوية واملؤثّرة من األسباب التي خ ّلدت ذكراه

ومعه هذه احلادثة.

((( ناصر الدين األلباني .سلسلة األحاديث الصحيحة ج 2ص ح.796438
((( راجع بحار األنوار ج 45ص ،57واللهوف في قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس  ،76وتاريخ الطبري
ج 4ص ،346والكامل في التاريخ ج 4ص.79
((( بحار األنوار ج 45ص.57
((( ج 2ص.49
((( وذكر مثل ذلك الطبري في تاريخه ج 4ص 346أحداث سنة 61ﻫ .
((( الكافي ج  6ص  452ح.6
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مدر�ستان في التعامل مع حادثة كربالء

األمة ويف ثقافتها مدرستني يف التعامل مع هذه احلادثة ،وقبل
نحن نجد يف تاريخ ّ

ذلك أؤكد أ َّ
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:

املدرسة األوىل تقوم عىل أساس التغايض عن هذه احلادثة ،فنجدها عند البحث

ولكن
والتفجع ملقتله Eوال تقبل بذلك،
التارخيي تدين قتل احلسني وتبدي التأسف
ّ
ّ
أتباع هذه املدرسة يرون أنه ال داعي للوقوف عند هذه احلادثة طوي ً
ال ،ويف بعض األحيان

حتمل املسؤولية ،كقول ابن
حياولون تعويم املسؤول عنها ،فيربئون يزيد بن معاوية من ّ

تيمية« :يزيد مل يأمر بقتل احلسني باتفاق أهل النقل»((( ،أو يشيعون أنه ما كان يريد أن

ترص ٌف فردي من ابن زياد((( ،والبعض من أتباع هذه املدرسة
يقتل احلسني ،Eوأنه ّ

وأخريا نجد من يربئ
يربئ ساحة عبيد اهلل بن زياد ،ويلقي بالالئمة عىل عمر بن سعد،
ً

عمر بن سعد ،كالعجيل يف معرفة الرجال ،حيث يقول« :كان أمري اجليش ومل يبارش

(((
فريوجون بأن الشيعة
قتله»  ،أو ي ّتهم أهل الكوفة وأهل العراق ،الذين هم من الشيعةّ ،

تكفريا عن ذنبهم بقتله وخذالنه ،وهذا ك ّله تعويم للمسؤولية وكأن
يبكون عىل احلسني
ً
القاتل جمهول ،بينام القضية واضحة كام هو يف مجيع املصادر التارخيية.

وهذه املدرسة يمكن َع ُّدها امتدا ًدا ملا كانت تشيعه السلطات األموية وبعد ذلك

العباسية.
ّ

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

((( منهاج السنة ج 2ص.225
((( أنيس زكريا في كتابه الدولة األموية في الشام ص ،58والدكتور محمد النجار في كتابه الدولة األموية
في الشرق ص ،104ومحمد عزة دروزه في كتابه تاريخ الجنس العربي ج 8ص.383
((( ج 2ص 166رقم ،1343عن توثيق رواة الصحاح ص.233
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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 َ
بش ْك ٍل واضح.
ّ

ونجد يف الزيارة الواردة عن اإلمام الباقر Eما يشري إىل هذا املعنى ،يقول:E

تربكت به بنو أمية وابن آكلة األكباد»(((.
«اللهم إن هذا يوم ّ
ّ

ومن أجل ذلك وضعت السلطة األموية أحاديث جمعولة وموضوعة حول

استحباب التوسعة عىل العيال يوم عاشوراء ،جاء يف كتاب جممع الزوائد للهيثمي(((:

«باب التوسعة عىل العيال يوم عاشوراء» عن أيب سعيد اخلدري قال« :قال رسول اهللA
من وسع عىل أهله يف يوم عاشوراء وسع اهلل عليه سنته كلها».

وعن عبد اهلل بن مسعود عن النبي Aقال« :من وسع عىل عياله يوم عاشوراء مل

يزل يف سعة سائر سنته».

وقال عن األول :رواه الطرباين يف األوسط وفيه حممد بن إسامعيل اجلعفري قال

أبو حاتم :منكر احلديث ،وعن الثاين :رواه الطرباين يف الكبري وفيه اهليصم بن الشداخ

جدا.
وهو ضعيف ًّ

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

عيدا أو موسماً يوسعون فيه عىل األهل والعيال اعتام ًدا عىل
يذبحون الذبائح ويعتربونه ً
حديث ضعيف ،بل موضوع يف رأي ابن تيمية وغريه ،وهو احلديث املشهور عىل األلسنة:
«من أوسع عىل عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع اهلل عليه سائر سنته» .قال املنذري« :رواه

البيهقي وغريه من طرق عن مجاعة من الصحابة» ،وقال البيهقي« :هذه األسانيد وإن
((( الكنى واأللقاب للشيخ عباس القمي عن المقريزي في خططه ج 2ص.385
((( بحار األنوار ج 98ص.295
((( ج  3ص 189
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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 وإثبات

يعز عليهم أن حيكموا بالوضع عىل حديث ،والذي
حسنه لغريه! وكثري من املتأخرين ُّ

يرتجح 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»(((.

واستحباب الكحل يف هذا اليوم هو حديث مروي عن جويرب عن الضحاك عن

أبدا».
ابن عباس قال :قال رسول اهلل« :Aمن اكتحل باألثمد يوم عاشوراء مل يرمد ً

قال احلاكم« :أنا أبرأ إىل اهلل من عهدة جويرب» .قال« :واالكتحال يوم عاشوراء مل

يرو عن رسول اهلل Aفيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتلة احلسني.(((»E

وأشاعوا استحباب لبس اجلديد يوم عاشوراء ،وهكذا أشاعوا ثقافة االحتفاء هبذا

اليوم كيوم عيد هبيج وسعيد ،وقد رفض ابن تيمية هذه األحاديث وقال عنها يف كتابه

(اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم)((( بام نصه« :ال جيوز ألحد أن يغري

شي ًئا من الرشيعة ألجل أحد وإظهار الفرح والرسور يوم عاشوراء ،وتوسيع النفقات فيه

هو من البدع املحدثة ،املقابلة للرافضة ،وقد وضعت يف ذلك أحاديث مكذوبة يف فضائل

ما يصنع فيه ،من االغتسال واالكتحال وغري ذلك  ...إلخ».

يقول السقاف(((« :كتب ماكيافييل كتاب ًا أسامه «األمري» ،اقتبسه من واقع احلياة

((( يوسف القرضاوي .كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط ص.79
((( قال أحمد :ال يشتغل بحديث جويبر .وقال يحيى  :ليس بشيء .وقال النسائي والدارقطني :متروك .
راجع كتاب الموضوعات البن الجوزي ج  2ص .203
((( ص.301 - 300
((( حسن السقاف .تحقيق في صوم يوم عاشوراء ،مجلة الهادي السنة السابعة العدد الثاني ،ص .38
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السياسية وجاء فيه مما اقتبسه من واقع حياهتم السياسية منطق« :الغاية تربر الواسطة»

وعىل هذا األساس حل للحاكم السيايس الذي حاول أن يدفن حادثة عاشوراء أن
يتخذ كل وسيلة لذلك ،ولو كانت منافية للدين واألخالق ،ففي سبيل إطفاء شعلة
عاشوراء ودفن قضية كربالء جلئوا إىل اختالق أخبار جعلوها أحاديث ،ونسبوها إىل جد

احلسني ،Eإال أن عدم التنسيق يف وسائل اإلعالم هلؤالء احلكام جعلها متخالفة
متضاربة .أتوا هبذه األخبار العظيمة والكثرية العدد بغية دفن قضية كربالء ،ولكن فشلوا

جدا ،استحالل دم احلسني.E
وبقيت قضية كربالء عىل ما هي عليه ،القضية العظيمة ًّ
وقد أصاب الرشيف الرىض Nيف وصف هذا األمر ،إذ قال:
كانت مآتم بالعراق تعدها

أموية بالشام من أعيادها

نسل النبي عىل صعاب مطيها

ودم النبي عىل رؤوس صعادها

جعلت رسول اهلل من خصامئها

فلبئس ما ادخرت ليوم معادها

وهذه احلالة االحتفالية بيوم عاشوراء كعيد انتهت ولكن آثارها بقيت ،فاآلن

معينة،
هناك بعض املسلمني يف بلدان خمتلفة لدهيم عادات يوم عاشوراء ،واهتاممات ّ
اخلاصة به وال يعلمون اخللفية التارخيية
فيوملون يف هذا اليوم ويصنعون بعض احللويات
ّ

لذلك ،فهذه رواسب الثقافة األموية ،ومن آثار النهج السلطوي الذي كان يريد التعتيم

تكن
عىل قضية أيب عبد اهلل احلسني ،Eونجد هذا ح ّتى يف املجتمعات اإلسالمية التي ّ
املحبة واملو ّدة لإلمام احلسني وتظهر احلب له ،كاملجتمع املرصي الذي يظهر الكثري من
مظاهر احلب أليب عبد اهلل احلسني ،كام يظهر ذلك يف صعيد مرص والقاهرة حيث يقيمون

هيتم
االحتفاالت الكبرية والواسعة يوم ميالد اإلمام احلسني،E
ّ
ولكن هذا الشعب ال ّ
كثريا بإقامة ذكرى استشهاده ،وهذا كله من تأثري تلك الثقافة التي كانت تريد التعتيم عىل
ً

قضية كربالء.

يف مقابل هذه املدرسة هناك مدرسة أخرى تعطي هذه احلادثة ح ّقها من االهتامم
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وترص عىل إحيائها واالهتامم واالحتفاء هبا ،وترفض هذه املدرسة أن يكون هناك ٍ
تناس
ّ

لقضية اإلمام احلسني ،وهذه هي مدرسة أهل البيت.E
فأئمة أهل البيتَ B
بدءا من اإلمام
بش ْكل عام ـ بعد استشهاد اإلمام احلسني Eـ ً

زين العابدين عيل بن احلسني كانوا حيرصون ويؤكدون عىل إحياء هذه املناسبة وهذه

الذكرى.

وليعز
فعن اإلمام أبى جعفر الباقر« :Eثم ليندب احلسني ويبكيه ـ إىل أن يقول ـ
ِّ
بعضا بمصاهبم باحلسني»(((.
بعضهم ً
وعن اإلمام الرضا« :Eمن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه جعل اهلل يوم

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

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

وبخاصة
ومن ذلك ما جاء يف استحباب البكاء لقتل احلسني وما أصاب أهل البيتB
ّ
يوم عاشوراء واختاذه يوم مصيب ،وحتريم التربك به(((.

عن أيب عبد اهلل الصادق Eأنه قال للفضيل« :جتلسون وتتحدثون؟» فقال:

«نعم» ،فقال« :إن تلك املجالس أحبها ،فأحيوا أمرنا ،فرحم اهلل من أحيا أمرنا».

وعن الرضا« :Eمن تذكر مصابنا فبكى وأبكى مل تبك عينه يوم تبكي العيون،

جملسا حييى فيه أمرنا مل يمت قلبه يوم يموت القلوب».
ومن جلس ً

باكيا ليشء فابك للحسني
وعنه Eـ يف حديث ـ أنه قال« :يا بن شبيب ،إن كنت ً

بن عيل ،Eفإنه ذبح كام يذبح الكبش ،وقتل معه من أهل بيته ثامنية عرش رج ً
ال ما هلم يف
األرض شبيهون».

((( وسائل الشيعة ج 14ص 509ح.19709
((( بحار األنوار ج 95ص.344
((( وسائل الشيعة ج 14ص 500وما بعدها.
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وعنه Eـ يف حديث ـ« :فعىل مثل احلسني فليبك الباكون» ،ثم قال« :Eكان

ً
ضاحكا ،وكانت الكآبة تغلب عليه حتى متيض عرشة
أيب Eإذا دخل شهر املحرم ال يرى
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 ّ

ّ
التزاما منهم بتوجيهات أهل البيت ،Bفبالنسبة لنا هذه س ّنة حسنة
ويعظموهنا ،وذلك
ً
وجتسيد العنوان اإلسالمي ليس
جتسيدا لعناوين إسالمية،
وليست بدعة ،أل ّننا نعدها
ً
ُ

جتسيدا ألمر اهلل تعاىل يف مسألة تعظيم الشعائر ،يقول تعاىل:
بدعة ،فنحن نعد ذلك
ً
{ َذلِ َك َو َمن ُي َع ِّظم َش َعائِر اهللِ فَإِنهَّ َ ا ِمن َت ْقوى ا ْلقُ ُل ِ
وب﴾[سورة احلج ،اآلية ،]32 :كام أننا نجد
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ذلك
﴿وذَكِّ ْر ُه ْم ب َأ َّيا ِم اهلل﴾[سورة إبراهيم ،اآلية،]5 :
ً
بأيام اهلل ،يقول سبحانهَ :
جتسيدا للتذكري ّ
أيضا مصداقًا من مصاديق إظهار املو ّدة لقربى رسول اهلل ،Aيقول تعاىل﴿ :قُل
ونجده ً
ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ َّ
َّ
ال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْلقُ ْر َبى﴾[سورة الشورى ،اآلية ،]23 :وهذه مجيعها عناوين
إسالمية ،وتطبيق القاعدة عىل املصاديق اخلارجية ليس بدعة ،بل هو تطبيق لتعليم من
التعاليم اإلسالمية.

متبعا ،ألهنم ينقلون عن
كام أ ّننا نعد كالم أئمتنا أئمة أهل البيت Bلنا ً
رشعا ً

جدهم رسول اهلل ،Aكام قال اإلمام الصادق« :Eحديثي حديث أيب ،وحديث أيب
ّ
جده عن رسول اهلل.(((»A
جدي عن أبيه عن ّ
جدي ،وحديث ّ
حديث ّ

حر يف رأيه ،ومن املفرتض أن
وإذا كان هناك من له رأي آخر يف هذه املراسم فهو ّ

يظل هذا يف حدود اختالف الرأي ،وإذا اختلفنا يف الرأي فهذا ال يعني أن يصادر طرف

بحرية الرأي اآلخر ،وقبول
رأي
وحرية الطرف اآلخر ،فنحن بحاجة إىل االعرتاف ّ
ّ

مفتوحا ،و«للمجتهد ـ إن أصاب ـ أجران ،وإن
نتائج االجتهاد ما دام باب االجتهاد
ً

((( الكافي ،ج ،1باب التقليد ،الحديث  ،14ص .53
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أخطأ أجر».

فهذا اجتهاد وكل يعمل باجتهاده ،وال داعي لإلنكار عند اختالف االجتهاد،

بد أو ً
مجيعا عىل احتفائكم هبذه املناسبة وأجركم وثوابكم
وهنا ال َّ
ال أن ّ
نتقدم بالشكر لكم ً

وبخاصة أصحاب هذا املجلس ،عىل ما بذلوه من جهد ومن نشاط من أجل
عىل اهلل،
ّ
يتقبل عملهم وأن يوفقهم
عقد هذا املجلس ورعايته ،نسأل اهلل هلم األجر والثواب وأن ّ

إلحياء هذا املكان بام ينفع املجتمع وخيدم الدين.

بد أن أشكركم أهيا اإلخوة واألخوات الذين حرضتم يف هذه الليلة والليايل
كام ال َّ

السابقة فيام حتملتموه من عناء وفيام رصفتموه من وقت ،وإن شاء اهلل يكون لكم بذلك

أجر وثواب.
ٌ

وأعتذر إىل اهلل ثم إليكم إن كان يف خطابتي أو قراءيت ـ خالل هذه الليايل ـ أي

التعدي عليه.
تقصري يف ح ّقكم أو جرح لبعض املشاعر أو ٍّ
تعد ملا ال ينبغي ّ

ويف هذا املجال نشكر القوى األمنية التي حتافظ عىل األمن يف املنطقة ،وعىل أمن

احلسينيات واملواكب واملجالس من حيث املرور وترتيب السري ،نشكر هلم جهودهم
ونرجو أن يكون األجر والثواب عىل اهلل جلميع املؤمنني واملسلمني.

�أجواء الفتنة الطائفية والمذهبية

البد أن نقف عند موضوع إحياء هذه الذكرى وعند األجواء التي تريد بعض
وهنا َّ

احلساسة
األطراف أن متألها بالشحن الطائفي وبالتعبئة املذهبية،
ّ
وبخاصة يف هذه املرحلة ّ
األمة.
واخلطرية من تاريخ ّ

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

ً
جي ًدا عىل طريق الوحدة ،وأهنا جتاوزت العصبيات واخلالفات املذهبية والتعبئة
شوطا ّ
والتعبئة املضا ّدة ،هذا التفاؤل واألمل أثارته مبادرات كثرية يف الداخل واخلارج ،من
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ذلك ما أثري حول موضوع التقريب والتقارب بني املذاهب اإلسالمية ،من خالل ما ُع ِق َد

من مؤمترات يف خمتلف بلدان املسلمني((( حول هذا املوضوع وما أقيم من مؤسسات وما
وضع من كتب ودراسات وأبحاث وطرح من حمارضات هبذا اخلصوص.

طيبة باجتاه احلوار الوطني((( من قبل خادم احلرمني
ويف اململكة كانت مبادرة ّ

قمة ّ
مكة االستثنائية املسامة بـ (بالغ
ثم كانت ّ
الرشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيزّ ،

(((
اجليد هلا بحضور
مكة املكرمة) التي شاركت فيها كل الدول اإلسالمية وتم اإلعداد ّ

ّ
فقدموا توصيات إىل القادة وتم
أكثر من مئة عامل
ومفكر وشخصية من بلدان املسلمنيّ ،

إقرار هذه التوصيات ،وكانت تنص هذه التوصيات 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.

هذا ك ّله أشاع األمل والتفاؤل يف النفوس ،ولك ّننا ـ مع األسف ـ قد نلحظ أن

متطرفة ومتش ّنجة ـ وهنا
متر هذه األيام بيشء من االنتكاسة ،فبدأت أصوات
ّ
املسرية ّ

التطرف هو أمر مرفوض ـ ،حيث بدأنا نجد أن
ال أدين طرفًا بعينه ،فمن أي جهة جاء
ّ

ّ
وتعكر صفو الو ّد بني املسلمني ،وكأ ّننا نعود
متطرفة بدأت متأل األجواء،
هناك أصوا ًتا
ّ

للمربع األول ونقطة الصفر ،فنسمع فتاوى التكفري والتهييج ،وبيانات وخطابات يف
ّ
هذا االجتاه.

ما هذا الو�ضع؟! ومتى ح�صل؟!

التأمل ،فالقضية واضحة ،حيث حدث كل هذا بعد
قد ال نحتاج إىل مزيد من ّ

((( أسست دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية في القاهرة وأصدرت مجلة رسالة اإلسالم العدد األول
في ربيع األول 1368ﻫ ،وقد عقد المؤتمر الخامس عام 1413ﻫ بعد أن انتقلت أمانته إلى طهران ـ
إيران ،لمزيد من المعلومات زيارة موقع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية www.
taghrib.org
((( حصل اللقاء األول في الرياض أيام 1424/4/18-15ﻫ الموافق 2003/6/18-15م.
((( انعقد المؤتمر في 1426/11/6-5ﻫ الموافق 2005/12/8-7م.
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هزت الكيان الصهيوين،
اهتز كيان إرسائيل عىل يد املقاومة اإلسالمية اللبنانية التي ّ
أن ّ
ونحن نرى تداعيات هذا االهتزاز ونلحظها كل يوم يف داخل إرسائيل ،فهناك اهتزازات

سياسية وعسكرية واجتامعية وترصحيات وأبحاث يف هذا املوضوع.

وقد أصبحت الدولة العربية بفعل هذه االهتزازات ومرشوعها الصهيوين يف خطر

وأصبحت األمة اإلسالمية يف املقابل ـ بفعل انتصارات املقاومة ـ قاب قوسني أو أدنى

من حتقيق النرص عىل املرشوع الصهيوأمريكي عىل هذه األمة.

وقد هال الشياطني وأعداء األمة املستكربين هذا األمر ،فأصبحوا خيططون

ويتآمرون ويعملون من أجل إعادة األمة إىل حالة الفتنة الداخلية وتأجيج الرصاع
والفتن ،وكأن األمة اآلن تعيش هذه املشكلة ،وكأن مشكلتنا ليست إرسائيل وال اهليمنة

األمريكية وال اإلساءات التي حتصل اجتاه نبينا حممد Aفأصبحت املشكلة خطر السنة

عىل الشيعة ،وخطر الشيعة عىل السنة.

نحمل األعداء كل املسؤولية ،فأرضيتنا كانت
وبطبيعة احلال ال يمكننا أن ّ
ومستعدة ملثل هذه األمور ،فمماّ يؤسف له أن جمتمعاتنا العربية هي من بني أكثر
مهيأة
ّ
املجتمعات التي تعيش حال التمزق يف العامل ،فكلّ املجتمعات يف العامل ـ ِ
بش ْك ٍل جممل ـ
ّ

وصلت إىل ٍّ
حل خلالفاهتا ،فاتفقت خمتلف األمم عىل دستور وقانون يرجعون إليه ،وإىل
لكن جمتمعاتنا العربية
تداول سلمي للسلطة ،وعىل أنظمة عادلة تدير شؤوهنم وأمورهمّ ،

التمزق والتشتت.
ال تزال تعيش هذه احلاالت املؤملة من
ّ

أوضاعا مؤملة ،وأو ّد أن أؤكد يف مسألة املوضوع العراقي
بدءا بالعراق التي تعيش
ً
ً

أن ما حيصل هناك ال يمت بصلة إىل احلالة املذهبية والرصاع املذهبي أو الطائفي ،فال

يوجد طرف يف العراق يقاتل من أجل عقيدته ،وإنام كل طرف يقاتل من أجل وجوده
كجامعة وكطائفة ،لتنال هذه الطائفة حقوقها السياسية يف املناصب واملواقع ،فهو رصاع
سيايس عىل األدوار واحلصص واملواقع ،كام أننا ال نسمع أن هناك يف العراق اختالفًا عىل
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هذه الفكرة أو عىل هذه العقيدة أو هذا الرأي ،وإنام الرصاع يرتكّ ز عىل املواقع السياسية،

وهذه مشكلة تعيشها جمتمعاتنا العربية يف كل مكان ،وإنام يستعمل املذهب والطائفة يف
العراق كعنوان فقط.

التنوع املذهبي الذي
ومما يدلل عىل ذلك أن هناك بلدا ًنا عربية ال يوجد فيها هذا ّ

حروبا ورصاعات ال تنتهي ،ومن أبرز هذه املناطق :منطقة
يف العراق ومع ذلك نجد فيها
ً
دار فور يف السودان.

وقبل احلديث عن مشكلة دار فور أحب أن أعطي نبذة موجزة عنها:

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.

حربا منذ مخس سنوات ،وحتاول األمم املتحدة
وهذه املقاطعة السودانية تعيش ً

تتدخل وكذلك قوات االحتاد اإلفريقي ،واإلحصائيات تذكر أن ضحايا هذه احلرب
أن ّ

بلغ أكثر من  200ألف قتيل ،خالل أحداث السنوات اخلمس املاضية ،وأكثر من مليوين
جزئيا.
كليا أو
ّ
ًّ
مرشد .واملاليني األربعة الباقية يعيشون عىل اإلغاثة الدولية ًّ

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

باإلضافة إىل انتشار حاالت اجلريمة واالغتصاب واخلطف.

إن أهل دار فور مجيعهم ينتمون إىل قبائل عربية ،بعضها ترجع يف جذورها إىل

مجيعا ـ مسلمون ينتمون إىل املذهب
أصول عربية وأخرى إىل أصول إفريقية ،ولك ّنهم ـ ً

املالكي ،أي إهنم من أهل السنة ،ومع ذلك نرى رحى هذه احلرب التي مل تتوقف منذ
يسمى اآلن بِـ «التبشري
أكثر من مخس سنوات ،فهناك ال يوجد أي وجود شيعي أو ما ّ
عدة دول تتنافس فيام بينها ،ومع ذلك نرى هذا
الشيعي» ،وال نجد نفو ًذا لدولة أو ّ
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التمزق والتشتت.
ّ

هناك مشكلة يف عدم القدرة عىل التوافق يف املجتمعات العربية ،حيث حيكمها

خلل يف العالقات بني األطراف.

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

ّ
تنوع عرقي وقومي ،ومخسة باملئة منها فقط متجانسة،
انيا ،فكل دول العامل فيها ّ
سك ًّ

تعد إحدى هذه الدول القليلة املتجانسة؛ ألن الشعب الصومايل ينتمي إىل
والصومال ُّ
عرق واحد ،وإىل قومية واحدة ،وإىل دين واحد ،ومذهب واحد ،فالصوماليون كلهم
عرب ينتمون إىل قبيلة عربية واحدة ،وكلهم مسلمون من أتباع املذهب الشافعي.

التمزق واحلروب
ولكن الشعب الصومايل منذ أكثر من  20سنة يعيش حالة
ّ

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

عرقيا.
تنو ًعا
يعيش ّ
مذهبيا وال ًّ
ًّ

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

هناك ـ حكم املجاهدون ،وهم يف األساس من أهل السنة ،ثم قامت عليهم حركة طالبان
ـ وهم من أهل السنة ،وحكمت أفغانستان ،وبعد ذلك حتالفت أحزاب املجاهدين:
حلف الشامل مع األمريكيني والقوى الغربية وأسقطوا حركة طالبان ،واآلن تقوم طالبان
دائرا
تتحرك
ّ
وتفجر مراكز ومناطق ألهل السنة ،ففي أفغانستان الرصاع ليس ً
من جديد ّ
بني السنة والشيعة.

تتمزق له قلوبنا ،فهذا الشعب الفلسطيني
وما نراه اليوم يف فلسطني ،وهو أمر ّ
املظلوم واملضطهد الذي تحُ تل أراضيه ،تدور عليها رصاعات بني فصائله املختلفة ،من

خطف وقتل واستعامل للسالح وأجواء متش ّنجة ،وهي رصاعات ليست بني السنة

والشيعة.

هذا كله يعني أن الرصاعات املوجودة يف جمتمعاتنا العربية هلا جذور غري مسألة
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التنوع املذهبي ،فنحن يف هذه املجتمعات نعيش خل ً
ال يف العالقات ،وهناك افتقاد للنظام
ّ
العادل الذي يتم ّتع اجلميع فيه بحقوق مواطنة متساوية.

ففي الكثري من البلدان التي حتصل فيها اختالف يف املصالح والتوجهات ال تتعامل

والعصبيات املذهبية والعرقية .ففي تلك املجتمعات
الشعوب هبذه الطريقة من التش ّنج
ّ

احلرية
توجهات وآراء سياسية ّ
هناك ّ
متعددة ،ويبقى لكل مواطن أو جمموعة من املواطنني ّ

صوابا ،ويعبرّ ون عل ًنا باختاذ وتب ّني هذه
يف انتخاب الرأي واملوقف السيايس الذي يراه
ً
اآلراء واملواقف السياسية ،وهذا أمر حضاري وال مشكلة فيه ،فللجميع أن يعبرّ عن
قناعاته ومواقفه السياسية ،ومن املفرتض أن تعيش جمتمعاتنا هذه احلالة من قبول الرأي
هيدد أمن واستقرار
اآلخر ،وعلينا أن ننبذ هذه التعبئة الطائفية واملذهبية ،فهذا خطر ّ

جمتمعاتنا اإلسالمية ،ويعطي الفرصة لألعداء حتى يشغلوننا بأنفسنا ،لذلك نحن
نطالب ـ ومن خالل هذه املناسبة ـ بالعودة إىل الرشد والعقل والصواب ،كام نطالب

قياداتنا اإلسالمية السياسية والدينية بأن تبادر إىل إنقاذ املوقف ،فإن هذه التعبئة ليست

يف مصلحة أحد.

فزوا وأ َّ
وأدعو إخواين وأبنائي إىل أ َّ
ال يتفاعلوا مع هذه التعبئة ،فال يدخلوا
ال ُيس َت ُّ

يف أي جدل أو سجال مع ما يسمعونه يف هذا االجتاه ،إننا نأمل ونرجو أن يكون ما حيصل

حالة مؤقتة و:

تقش ُع»
«سحابة صيف عن قريب َّ

ماذا ن�ستفيد من عا�شوراء؟

جمرد إثارة للعواطف واملشاعر أو اجرتار
نحن ن َُع ُّد إقامة ذكرى عاشوراء ليس ّ

أنبه يف
للكآبة واحلزن ،وإنام نحيي هذه الذكرى لنستلهم منها القيم ،ولذلك
ُ
أحببت أن ّ

هذه الليلة عىل ثالثة دروس يمكن استفادهتا من عاشوراء وإقامة ذكرى استشهاد اإلمام

احلسني ،Eهي كالتايل:
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الدر�س الأول :االلتزام بالدين
وحتركوا من أجل بقاء
فاإلمام احلسني Eوأصحابه Mإنام جاهدوا وصمدوا ّ

الدين ،وقيم وأحكام اإلسالم ،وليس من أجل أطامع وأغراض شخصية أو دنيوية أو
مصلحية ،يقول اإلمام احلسني Eيف سبب خروجه وحركته« :إين مل أخرج أرشً ا وال

مفسدا وال ظاملًا ،وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي ،Aأريد أن آمر
بطرا وال
ً
ً

باملعروف وأهنى عن املنكر»((( .ويف يوم عاشوراء يقول البطل اهلاشمي العباس بن عيل

بن أيب طالب:E

واهلل إن قطعتمو يميني

إين أحامي أبدا عن ديني(((

ً

ولذلك علينا أن نخرج من أجواء عاشوراء هبذه الروحية ،ومن هذه املجالس

عزما وتصميماً بااللتزام بتعاليم وأحكام الدين وباالجتناب عن
العاشورائية أكثر ً
املعايص ،وبالتوبة إىل اهلل تعاىل وباملواظبة عىل أداء الصلوات ومجيع الواجبات األخرى.

عليهن االهتامم بااللتزام
أيضا ألخواتنا املؤمنات ،حيث جيب
موجه ً
َّ
وهذا خطاب ّ

بالعفّة واحلشمة والسرت واحلجاب.

الدر�س الثاني :تح ّمل الم�س�ؤولية االجتماعية

جده Aـ كام أشار عليه
كان بإمكان اإلمام احلسني Eأن يبقى يف داره ويف مسجد ّ

كثريون ،وكام فعل آخرون ـ ،ولك ّنه أبى إ َّ
يتحمل مسؤوليته الرشعية واالجتامعية،
ال أن
ّ
يقول Eيف قيامه وحركته« :وأنا أحق من غري»(((.

نتحمل املسؤولية جتاه وطننا وجمتمعنا ،فكل
وهنا جيب أن نأخذ الدروس يف أن
ّ

واحد م ّنا مطالب بدور ،وهذا أمر يامرسه األفراد يف مجيع دول العامل جتاه جمتمعاهتم،
((( بحار األنوار ،ج ،44ص .324
((( بحار األنوار ،ج ، ،45ص .40
((( تاريخ الطبري ،ج 4ص .304
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التطوعية لتقديم اخلدمات للمستفيدين من هذه املؤسسات.
فينخرطون يف املؤسسات
ّ

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

حيث يشري التقرير إىل أن مخسني باملئة من الراشدين األمريكيني يشاركون يف األعامل

ولكن
التطوعية،
التطوعية ،ويف فرنسا يشارك ثلث الشعب الفرنيس يف اجلمعيات
ّ
ّ
ّ
التطوعي فيها حمدو ًدا.
جمتمعاتنا ال يزال االهتامم بالعمل
ّ
إن اجلمعيات اخلريية واملؤسسات االجتامعية واألندية الرياضية واللجان اخلدماتية
املختلفة تشكو من ٍ
نقص يف الكوادر والدعم ،وهذه املؤسسات تقدم خدماهتا للجميع،

ماسة للدعم والتنمية والتطوير يف خمتلف املجاالت.
وهي بحاجة ّ

وللتمثيل أذكر إنشاء فرع لصندوق املئوية ،حيث تقوم فكرة هذا الصندوق عىل

توفري مبلغ من املال يوفّره أهايل املنطقة ،ويقوم الصندوق بتوفري مبلغ مقابله يامثله يف

القيمة ،بحيث إذا وصل املبلغ الذي وفّره األهايل إىل مخسة ماليني يقوم الصندوق بدفع

مخسة ماليني أخرى ،بينام لو استطاع األهايل مجع عرشة ماليني سيتكفّل الصندوق بتوفري

عرشة ماليني أخرى ،وهكذا ...

وتقوم الفكرة األساس هلذا الصندوق عىل الدعم للشباب الذين يريدون عمل

مشاريع اقتصادية صغرية ،حيث يدعمهم بالدراسات وبتقديم مبلغ من املال كرأس مال

وأخريا يدعمهم
أويل ،ومن َث َّم يدعمهم بالتسهيالت يف الدوائر واملؤسسات احلكومية،
ً
املستمرة يف خطوات املرشوع الالحقة بعد التأسيس ،بحيث يساهم الصندوق
بالرعاية
ّ
يف التغ ّلب عىل أي مشكلة فنية أو اقتصادية تواجه املستفيد.

وهذا املرشوع يعود نفعه وفائدته عىل شبابنا بالدرجة األوىل ،ويساهم يف حلّ جزء

يقدم لفقري ـ مع
من مشاكل البطالة ،وهو أشبه باألسهم الوقفية ،فاملبلغ الذي يدفع ال ّ

يقدم للتنمية ومن أجل
أمهية مساعدة الفقراء وما يف ذلك من الثواب ـ ،إنام هو مبلغ ّ

اخلاصة وأن يش ّقوا طريقهم يف هذه
مساعدة أبنائنا وشبابنا يف أن تكون هلم مشاريعهم
ّ
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احلياة ،وقد بدأت فكرة هذا املرشوع منذ أكثر من ثامنية أشهر ،وال يزال التفاعل بطي ًئا لذا

نأمل أن تكون مبادراتنا ومشاركاتنا يف هذه املشاريع ومثيالهتا أفضل وأكثر.

التربع بالدم،
وما دمنا يف أيام عاشوراء ال َّ
بد أن نشري إىل أمهية التفاعل مع مرشوع ّ

وبخاصة حينام ينوي اإلنسان أن هيدي ثواب
فهذه حالة إنسانية وفيها األجر والثواب،
ّ
التربع بالدم إىل أيب عبد اهلل احلسني.E
ّ

الدر�س الثالث :مراعاة حقوق النا�س
مناديا ينادي بني أصحابه:
املحرم ـ أمر اإلمام احلسني
يف هذه الليلة ـ العارش من
ً
ّ

«ال يقتل معنا رجل وعليه دين ،فقام إليه رجل من أصحابه فقال له« :إن َعليَ َّ دي ًنا وقد
ضمنته زوجتي» ،فقال« :Eوما ضامن امرأة؟»(((.
وروي عن موسى بن عمري عن أبيه قال :أمرين احلسني بن عيل Eقالِ :
«ناد أن
ال يقتل معي رجل عليه دينِ ،
وناد هبا يف املوايل ،فإين سمعت رسول اهلل Aيقول« :من
مات وعليه دين أخذ من حسناته يوم القيامة»(((.

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

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

يقدم أداء الدين عىل رشف اجلهاد والنرصة له ،Eمع حاجته إىل
إن اإلمام احلسني ّ

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

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

ويسوف يف األمر ،ونرى بعض أصحاب املؤسسات ال يعطون عامهلم أجورهم،
عليه،
ّ
ِ
«أعط ـ
رشعا ،فقد ورد عن رسول اهلل Aقوله:
وبخاصة األجانب منهم ،وهذا ال جيوز ً
ّ
((( حياة اإلمام الحسين Eللقرشي ج 3ص.171
((( موسوعة كلمات اإلمام الحسين ،الطبعة الثالثة 1416هـ (قم المقدسة :دار المعروف) ،ص.505
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رسالة عاشوراء

جيف عرقه»(((.
أو أعطوا((( ـ األجري ح ّقه ـ أو أجره ـ قبل أن ّ

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

ذمته يشء من حقوق الناس .ويف يوم القيامة أول ما حياسب عنه اإلنسان
واخلري إذا كان يف ّ

املحرمات ـ حقوق الناس ،ولذلك
حمرم من
ّ
ـ قبل ترك الصالة والصوم واحلج وقبل أي ّ

مهتمني ومراعني هلذه احلقوق.
علينا أن نكون ّ

((( صحيح سنن ابن ماجه لأللباني ج 2ص 187ح.1995
((( مستدرك الوسائل ،ج 14ص  29ح.16017
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(((

﴿و َ
ال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َش َنآنُ َق ْو ٍم َع َلى َأ َّ
ال َت ْع ِد ُلو ْا
قال الله العظيم في كتابه الحكيمَ :
ْاع ِد ُلو ْا ُه َو َأق َْر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّتقُ و ْا الل َه إِ َّن الل َه َخبِ ٌير بِ َما َت ْع َم ُلونَ ﴾[سورة المائدة ،اآلية.]8 :

المحور الأول :تجنّب ال�صراعات

احلالة الطبيعية لإلنسان أن يعيش يف ِس ْلم وتعاون مع أفراد جنسه ونوعه ،ويتج ّنب

مواطن الرصاع والنزاع ،وهذه هي احلالة التي من املفرتض أن يلتزم هبا كل إنسان عاقل،

يسرتشد عقله وضمريه يف عالقاته مع اآلخرين.

إن حالة العداوة والرصاع بني اإلنسان وأخيه اإلنسان حالة شاذّة ويف غري

ويتطور ضمن عالقات
مصلحته الشخصية ،وغري الصالح العام ،ذلك أن املجتمع ينمو
ّ

بينية جيدة.

أما حالة الرصاعات والنزاعات الفردية بني أفراد املجتمع فإهنا:

1 .1ختلق حالة من التشاحن بني األفراد ،وتستهلك جهودهم يف النواحي السلبية،
((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 11محرم1428هـ.
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والتقدم وخدمة الصالح العام.
بدل أن ُترصف يف حتقيق البناء والتطوير
ّ

عدوه
2 .2وكذلك جتعل اخلصم يعيش حالة من االضطراب والتو ّتر النفيس جتاه ّ
وخصمه ،يقول اإلمام عيل« :Eإياكم واملراء واخلصومة فإهنام يمرضان

القلوب»(((.

3 .3باإلضافة إىل ما ختلقه من أجواء الرعب واخلوف وعدم االطمئنان ،ذلك أن حالة
العداوة واخلصومة جتعل كل طرف يف مرمى سهام الطرف اآلخر ،من حيث

مقو ًما من أهم
االعتداءات املتوقّعة ،وهذه حالة تربك األمن االجتامعي ،وتسلبه ّ

مقومات استمراره وبقائه.
ّ

فاإلنسان ال يستطيع أن يعيش ضمن جمتمع يفقد فيه اإلحساس باألمن واالستقرار

النفيس.

ويف هذه النقطة يؤكّ د احلكامء عىل أن الكراهية واخلصومة حتى مع الصغري الذي

قد ال تكون له مكانة اجتامعية بارزة قد تؤثّر يف مسألة األمن واالستقرار االجتامعي ،ألهنا
حالة تدفع اإلنسان ـ مهام كان موقعه وحجمه ـ إىل حب االنتقام بأي طريقة ووسيلة من

الوسائل املمكنة.

املحرمات،
4 .4
ً
وأخريا ،فإن العداوة مع اآلخرين والرصاع معهم قد تقحم اإلنسان يف ّ

حبا يف االنتقام ،وما تو ّلده حالة
من خالل القيام بعمل ما هو حرام وغري مرشوع ًّ
املحرم منها
الكراهية والرصاع من اندفا ٍع عند اإلنسان نحو كثري من الوسائل،
ّ
واملحلل ،وهلذا ورد عن أمري املؤمنني Eأنه قال« :من با َل َغ فيِ الخْ ُ ص ِ ِ
وم ْن
ومة َأث َمَ ،
ُ َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
يع َأ ْن َي َّت ِق َي ا َ
اص َم»((( .
هلل َم ْن َخ َ
َقصرَّ َ ف َيها ُظل َم ،وال َي ْس َتط ُ

لذا فمن التوجيهات الدينية لإلنسان املسلم أن يبتعد قدر اإلمكان عن العداوة
((( الكافي ج 2ص.300
((( نهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب ،من قصار حكمه.E
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واخلصام ،وهذا ما يؤكّ د عليه رسول اهلل نبينا حممد Aحينام يقول« :ما يزال جربئيل يف

يشء ما عهد إ َّيل يف معاداة الرجال»((( ،ويف رواية أخرى« :ما نزل عيل جربئيل ينهاين عن
ِ
(((
ذكرا كان أو أنثى.
مالحاة الرجال»  ،واملقصود بـ (الرجال) ـ هنا ـ مطلق اإلنسانً ،
وينقل عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eقوله« :رأس اجلهل معاداة الناس»(((،
اجلهال»(((.
ويف كلمة أخرى عنه« :Eمعاداة الرجال من شيم ّ

من هنا عىل اإلنسان الفرد واملجموع جت ّنب الدخول يف رصاعات وعداوات مع

ضد أحد األطراف،
هذا الطرف أو ذاك ،ويف حال سعى البعض الختاذ موقف عداوة ّ

يفر من تلك العداوة.
فعىل اإلنسان أن ّ

ومما نعيشه يف جمتمعنا ـ ولألسف ـ أن نجد البعض وكأنه يسعى ملعاداة الناس

والرصاع معهم ،ونجد هناك من يستجيب هلذه االستفزازات من مثل هذه األطراف.

والعاقل من يتج ّنب الوقوع يف مثل هذه املزالق ويبتعد عنها ،ويف حديث لإلمام

عرشا ،فقل له :إن
الصادق Eعن احللم يقول« :من قال لك :إن قلت واحدة سمعت ً
عرشا مل تسمع واحدة»(((.
قلت ً

وهذا هو منهج العقالء الذين ال يستجيبون ملثل هذه اإلثارات واالستفزازات

واألفخاخ ،ومن يقع يف مثل هذه املواقف يكشف عن ضعف رجوعه إىل عقله وسيطرة

االنفعاالت عليه.

واملقصود بتج ّنب الرصاعات عىل أي نحو كانت ،سواء كانت عىل الصعيد الديني

((( الكافي ج 2ص302
((( بحار األنوار ج 74ص.124
((( عبدالواحد اآلمدي التميمي .غرر الحكم ودرر الكلم ،الطبعة األولى 1407ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات) ،ص ،371حكمة .26
((( المصدر نفسه ج 2ص ،282حكمة .73
((( مستدرك الوسائل .ج 11ص 290حديث .13054
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أو االقتصادي أو االجتامعي أو عىل املستوى الشخيص.

التحمل وإىل ضبط األعصاب واالنفعاالت ،يقول
شدة يف
ومثل هذه املواقف حتتاج إىل ّ
ّ
ِ
اها إِ َّال ُذو َح ٍّظ َع ِظ ٍ
فصلت ،اآلية.]35 :
ين َصبرَ ُ وا َو َما ُي َل َّق َ
﴿و َما ُي َل َّق َ
يم﴾[سورة ّ
اها إِ َّال ا َّلذ َ
تعاىلَ :

التحمل وضبط
إن مثل هذه املواقف حتتاج من اإلنسان أن يملك القدرة عىل
ّ

األعصاب ،وإىل استعامل عقله بحكمة.

المحور الثاني :التزام الأخالق في ال�صراع

يف بعض األحيان يضطر اإلنسان لدخول الرصاعات مع اآلخرين دون إرادة منه،

وأبرز مثال عىل ذلك ما حيدث يف بعض حوادث السري ،عندما ال يكون أحد الطرفني هو

املخطئ ،إذ جيد نفسه يف نزاع ورصاع مع الطرف اآلخر.

وكذلك يف بعض املواقف الشخصية ،ويف هذه احلالة عىل اإلنسان املسلم أن يتحلىّ

يف مواقف الرصاع بأخالقياته وضوابطه ،فالرصاع له حدود وضوابط ،وهذا ما نجده

بارزا يف مواطن احلروب واملعارك العسكرية ،حيث كان هلا يف املايض ضوابط يراعيها
ً

املتحاربون فيام بينهم ،وقد وضعت هلا ّ
املنظامت الدولية يف هذا العرص أنظمة وقوانني
دولية جيب عىل كل طرفني متنازعني مراعاهتا وااللتزام هبا.

كثريا من الضوابط والقوانني
واملتتبع لسرية نبينا األعظم حممد Aيراه قد وضع ً
ّ

لطريقة سري املعركة كان يلزم املسلمني هبا ،فكان إذا بعث رسية (فرقة من اجليش) جيمعهم

قبل انطالقهم ويقول هلم« :بسم اهلل ،وباهلل ويف سبيل اهلل ،وعىل م ّلة رسول اهلل ،ال تغلوا
صبيا وال امرأة ،وال تقطعوا شجرة ،إال
وال متثلوا وال تغدروا وال تقتلوا ً
شيخا ً
فانيا وال ًّ

أن تضطروا إليها»((( ،ويوصيهم بالتخ ّلق هبذه األمور يف حروهبم مع األعداء.

ومن يقرأ غزوات الرسول Aجيد روعة يف االلتزام بالقيم واألخالق يف تلك

((( وسائل الشيعة ج 15ص.58
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شديدا حينام خيالف أحد من أصحابه وجنوده
غضبا
ً
املعارك واحلروب ،وكان Aيغضب ً

شي ًئا من تلك األخالق واآلداب.

1 .1يف إحدى املعارك وجد امرأة مقتولة ،فغضب ،وسأل« :من قتل هذه
املرأة؟ وملاذا تقتل امرأة يف احلرب؟».

2 .2ويف إحدى املعارك َم َّر بالل بامرأتني مسبيتني عىل املعركة ،ونظرتا إىل

جثث القتىل من اليهود ،فغضب رسول اهلل Aونادى بال ً
ال ،وقال له:

«أنزعت الرمحة من قلبك ،حني متر باملرأتني عىل قتالمها؟!»(((.

3 .3ويف بعض املواقف كان املسلمون يفرقون يف األرس بني األمهات

وأوالدهن ،فكان رسول اهلل Aيغضب من مثل هذه احلاالت واملعاملة
َّ
غري اإلنسانية.

حريصا عىل االلتزام باملبادئ والقيم اإلنسانية حتى يف املعارك واحلروب.
لقد كانA
ً
وهو أمر نجده يف التعاليم واألحكام اإلسالمية ،حتى يف حال القصاص ،فاآلية

الكريمة التي جتيز االقتصاص من القاتل ،لويل الدم تأمره بأ َّ
ال يرسف يف القتل ،يقول تعاىل:
ِ
ِ
وما َفق َْد َج َع ْل َنا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطا ًنا َف َ
ورا﴾[سورة
َ
﴿و َمن قُت َل َم ْظ ُل ً
ال ُيسرْ ِ ف فيِّ ا ْل َق ْت ِل إ َّن ُه كَ انَ َم ْن ُص ً
اإلرساء ،اآلية.]33 :
فويل املقتول يف اإلسالم خميرَّ بني االقتصاص من القاتل ،وبني أخذ الدية ،ويف حال
شائعا يف اجلاهلية من الثارات
أراد االقتصاص فله ذلك ضمن ضوابط ،وليس كام كان ً
املتبادلة بني العشائر والقبائل.

جيسد أروع مثال عىل االنضباط والتزام مبادئ
وأمري املؤمنني عيل بن أيب طالبّ E
«يا َبنِي َعب ِد المْ ُ َّط ِل ِ
ب لاَ
وقيم اإلسالم احلنيف ،ففي وصيته األخرية قبل رحيله Eيقولَ :
ْ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني َألاَ لاَ َت ْق ُت ُل َّن بيِ إِلاَّ َقاتِليِ
ُأ ْل ِف َي َّن ُك ْم تخَ ُ ُ
ري المْ ُ ْؤمن َ
وضونَ د َم َاء المْ ُ ْسل ِم َ
ني َخ ْوض ًا َتقُ و ُلونَ قُت َل َأم ُ
((( اإلصابة في تمييز الصحابة ج 7ص.739
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ِِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
الر ُج ِل فَإِنيِّ َس ِم ْع ُت
ا ْن ُظ ُروا إِ َذا َأنَا م ُّت م ْن ضرَ ْ َبته َهذه فَاضرْ ِ ُب ُ
وه ضرَ ْ َب ًة بضرَ ْ َبة َو لاَ تمُ َ ِّث ُلوا ب َّ
ب ا ْلعقُ ِ
ِ
َر ُس َ
ول اللهَّ َِ Aيقُ ُ
ور»(((.
ول إِ َّياكُ ْم َوالمْ ُ ْث َل َة َو َل ْو با ْل َك ْل ِ َ
وهناك أمثلة كثرية عىل احرتام األخالقيات والضوابط يف مسائل الرصاع

واالختالف ،ففي باب الغيبة يذكر الفقهاء أن من موارد جواز الغيبة :غيبة الفاسق

املتجاهر بفسقه ،ولكن فيام هو متجاهر بالفسق فيه ،فإن كان يتجاهر برشب اخلمر،
ٍّ
متخف بالفسق فيه.
فيجوز غيبته يف هذه املعصية ،وال جيوز غيبته فيام هو

مراعاة الحدود ال�شرعية في �أدبيات الخالف

وتوجهات متباينة ،واملجتمع
ال خيلو جمتمع من املجتمعات من وجود تيارات
ّ

تتعدد فيه التيارات الفكرية ،فإن اإلسالم ألزم معتنقيه بضوابط رشعية
اإلسالمي الذي ّ

بعضا ،ويف أخالقيات اخلالف بينهم.
ال بد من مراعاهتا يف تعاملهم مع بعضهم ً

ولذلك ال جيوز ألي مجاعة ختتلف مع غريها من اجلامعات أن تلجأ ألساليب

حمرمة يف اإلسالم.
التسقيط والكذب واالدعاءات الباطلة ،فهذه ممارسات ّ

وهو أمر جيب عىل املسلم مراعاته حتى مع من يعتدي عليه ويظلمه ،يقول تعاىل:
هلل َو ْاع َل ُمو ْا َأ َّن ا َ
َاع َت ُدو ْا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم َوا َّتقُ و ْا ا َ
هلل َم َع
﴿ف ََم ِن ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم ف ْ
ِ
ني﴾[سورة البقرة ،اآلية.]194 :
المْ ُ َّتق َ
إن اهلل يف هذه اآلية يؤكّ د عىل أنه يف حال حدوث اعتداء عىل مجاعة أو فرد من
املسلمني ،فعليهم أ َّ
متاما.
ال يبالغوا يف الر ّد عىل االعتداء ،بل يف حال الر ّد فليعتدوا باملثل ً

مهمة يف مسألة العالقات اإلنسانية ،وهي
إن جمموع هذه األحكام تؤكّ د عىل نقطة ّ

أنه يف حال عدم وجود وفاق فعىل اجلميع التحليّ بآداب وضوابط معينة ،حتى ال تتطور
حالة اخلالف إىل نوع من التصادم واالحرتاب ،ما قد يؤ ّدي إىل انتهاك احلرمات خلدمة

هذا الرصاع.

((( نهج البالغة .من وصية له  Eللحسن و الحسين Cلما ضربه ابن ملجم.
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التو�سل ب�أ�ساليب الت�ضليل في حل م�سائل ال�صراع
تناقلت وسائل اإلعالم يف األيام القليلة املاضية عن وجود فتوى صادرة عن املرجع

األعىل يف النجف األرشف السيد عيل السيستاين ـ حفظه اهلل ـ ،مفادها بأن اإلنسان إذا

توضأ ،وبعد الوضوء ملس إنسا ًنا ُس ًّنيا فعليه إعادة الوضوء ،لبطالنه.

وقد تداولت وسائل اإلعالم هذه األكذوبة وأخذت طريقها يف االنتشار ،مع أنه ال

خيص الوضوء ،ذلك أن النجاسة
مصدر هلا ،وهي ال تنسجم ومسائل الفقه اإلمامي فيام ّ
املتوضئ ـ حسب فقه اإلمامية ـ ال يبطل وضوؤه ،بل يكفيه تطهري
العينية يف حال لمَ َسها
ِّ
التنجس ،فكيف باملسلم املحكوم بالطهارة.
موضع ُّ

ولكن ألن هناك من يريد إيقاع الفتنة وحتقيق بعض املطامح واالنتصار لفئة

يروج مثل هذه األكاذيب بني الفينة
عىل حساب بقية الفئات من خالل هذه اإلثاراتّ ،
واألخرى ،وهي أساليب جيب أ َّ
ال تنترش داخل البيئة اإلسالمية.

إن أساليب الكذب والغيبة واالفرتاءات وتسقيط بعض الشخصيات من خالل

مربرة يف اإلسالم حتى لو مورست بعناوين
ترويج بعض اإلشاعات حوهلا وسائل غري ّ

رشعية ،كعناوين الدفاع عن العقيدة ونرش الفضيلة ،فاحلق ال يطلب بالباطل ،يقول تعاىل:
﴿و َ
ال َت ْع ِد ُلو ْا ْاع ِد ُلو ْا ُه َو َأق َْر ُب لِل َّت ْق َوى﴾ ،وذلك بمعنى :أ َّ
ال يجَ ْ ِر َم َّن ُك ْم َش َنآنُ َق ْو ٍم َعلىَ َأ َّ
ال
َ
يدفع ّنكم عداوة وبغض قوم لكم أو عداوتكم هلم عىل أال تعدلوا يف تعاملكم معهم،
فاإلنسان ـ أثناء الرصاع ـ بحاجة إىل التقوى والتزام احلدود.

وقد ورد عن أحد العلامء قوله إن من أهم املوارد التي ُتعرف فيها التقوى موارد

اخلالف والرصاع ،والكيفية التي يتعامل هبا اإلنسان مع الذين خيتلف معهم.

ولذلك نرى أن أغلب املتدينني حيافظون عىل االلتزام بالضوابط الرشعية يف

ّ
واملحك احلقيقي يتبينّ يف حاالت اخلالف وكيف
احلاالت العادية ،ولكن االختبار
يتعاملون معها ويتعاطون مع مشاكلها.
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تدينهم وتقواهم وأخالقهم؛ ألهنم اختلفوا مع بعض األطراف
إن بعضهم يفقدون ُّ

أو اجلهات األخرى.

أنموذجا
المحور الثالث :عا�شوراء �
ً

دفاعا عن الدين ،وهو يف األساس
اإلمام أبو عبد اهلل احلسني Eقام ـ يف هنضته ـ ً

مل تكن هنضته حركة مواجهة ،فعندما أخربه وايل املدينة هبالك معاوية وطالبه بمبايعة

يزيد ،رفض هذا العرض ،ومارس ح ّقه الطبيعي يف إبداء رأيه يف رفض يزيد حاكماً

للمسلمني ،ومبي ًنا يف الوقت نفسه سبب هذا الرفض ،وذلك يف تعديده لصفات يزيد،
عاديا مقبو ً
ال يف املجتمع اإلسالمي ،فض ً
التي ال تؤهله ليكون مسلماً
ال عن أن يكون
ًّ

عاما للمسلمني ،فقال يف ذلك« :ويزيد رجل فاسق ،شارب للخمر قاتل للنفس
حاكماً ًّ

املحرمة ،معلن بالفسق ،ومثيل ال يبايع مثله»((( .
ّ

رشعيا قام اإلمامE
واجبا
وإعالن اإلمام احلسني Eرفضه حكم يزيد كان
ً
ًّ
بتأديته ،وانطلق بعدها يبشرّ هبذا املوقف وهذا الرأي ،وقد اعرتضه اجليش والسلطة

تتحمل هذه السلطة ذلك املوقف املعارض من قبل اإلمام ،Eفحصلت
األموية ،فلم
ّ

نتحدث عن أخالقيات هذه الواقعة يف أحداثها
واقعة كربالء املؤملة ،ونحن هنا نريد أن
ّ

نموذجا لتم ّثل أخالقيات الرصاع وفق
ومواقف اإلمام احلسني Eوأصحابه،M
ً
املبادئ والقيم اإلسالمية.

�أ) تعامل الإمام الح�سين مع �أن�صاره و�صحبه

 .1الشفافية والوضوح وعدم اخلديعة

عندما أرسل اإلمام احلسني Eمسلم بن عقيل إىل الكوفة ،أرسل بعده رسو ً
ال

آخر ،يدعى عبد اهلل بن يقطر ،وقبل أن يصل ابن يقطر إىل الكوفة ـ التي ُوليِّ َ عليها عبيد
((( بحار األنوار ج 44ص.325
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منعا من أن يتس ّلل إليها من ينرص
اهلل بن زياد الذي ّ
شدد الرقابة عىل مداخلها وأحيائها ً

ينضم إليه ـ أمسك به رجال ابن زياد ،وأحرضوه إليه ،وسأله ابن زياد
مسلم بن عقيل أو
ّ
عن سبب مقدمه إىل الكوفة ،فقال له عبد اهلل« :إين رسول من احلسني ،»Eفطلب منه ابن
زياد الرسالة التي حيملها ،فرفض عبد اهلل تسليمه إياها ،وحاول التخلص منها ،فمزقها.

عندها غضب ابن زياد ،فخيرَّ ه إما أن يعلن براءته من احلسني وعيل بن أيب طالب ،وأن
يكون ذلك أمام املأل عىل املنرب أو يقتله ،فاختار أن يصعد املنرب.
نبيكم،
فصعد املنرب ،وقال« :أهيا الناس ،أنا سفري لكم ،أنا رسول لكم من ابن بنت ّ

سيد شباب أهل اجل ّنة احلسني بن عيل ،أدعوكم إىل رفض سلطة هذا اجلائر والفاسد»،

ويوضح مساوئهم أمام املأل .فغضب ابن زياد
يزيد وواليه ابن زياد،
يتحدث ويشتم َ
ّ
وبدأ ّ
حيا ،ففُ عل به ذلك.
وأمر به أن ُيلقى من أعىل القرص ًّ

فتكسرّ ت عظامه ،ولكنه بقي فيه رمق من احلياة ،فجاء شخص يقال له عبد امللك
أردت إراحته من
واحتز رأسه ،فعوتب يف ذلك ،فقال« :إنام
بن عمري البجيل وأجهز عليه
ُ
َّ
األمل»((( .

فوصل اخلرب إىل اإلمام احلسني Eوهو يف طريقه إىل كربالء ،يف منطقة يقال هلا

«زبالة» ،فجمع أصحابه وأوضح هلم الصورة ،فقال هلم« :قد خذلنا شيعتنا ،فمن أحب
ُ

(((
تفرق عنه مجع من الناس ـ كام
أن ينرصف فلينرصف ،ليس عليه م ّنا ذمام»  ،وبالفعلّ ،

تذكر األخبار ـ.

املحرم مجع أصحابه وقال
يتكرر يف كربالء ،يف ليلة العارش من
ّ
واملوقف نفسه ّ

هلم« :انطلقوا يف حل ليس عليكم مني ذمام ،هذا الليل قد غشيكم فاختذوه وليأخذ

كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ...فإن القوم يطلبوين ولو أصابوين هلوا عن
((( البداية والنهاية ج 8ص.182
((( الكامل في التاريخ ج 2ص.549
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طلب غريي»(((.

 .2احلرية يف املشاركة والنرصة

الطرماح
عندما طلب منه بعض األشخاص أن ينرصفوا أذن هلم ،وكان من أولئك
ّ
الذي قال لإلمام« :إن لدي (مرية) [متوين] ألهيل بالغذاء والطعام ،ف ْأ َذ ْن يل حتى أوصل
هلم مريهتم وأعود إليك»ِ ،
يعد إال وقد استشهد
فأذنَ له اإلمام ،Eفذهب
الطرماح ومل ْ
ّ
احلسني Eوأصحابه. ((( M

ويف موقف ثالث تذكر السيرَ أنه يف ليلة العارش بلغ أحد أصحابه أن ابنه وقع يف
الري ،فأخرب اإلمام احلسني Eفأذن له اإلمام ،وقال له« :رمحك اهلل أنت يف حل
أرس يف ّ

ثوبا ،وقال له« :فأعط ابنك حممد ًا ـ
من بيعتي ،فاذهب واعمل يف فكاك ابنك» ،وأعطاه ً
وكان معه ـ هذه األثواب الربود يستعني هبا يف فكاك أخيه»((( .

ومن مواقفه Eمع أصحابه أن جاءه فراس بن جعدة املخزومي ـ وهو من

أقربائه Eـ ،وقد اهنار واضطرب من هول املعركة ،فلام رآه اإلمام احلسني Eوهو هبذه

أحببت االنرصاف ،فانرصف ليس عليك مني ذمام»،
مضطربا؟ ،فإن
احلالة ،سأله« :أراك
َ
ً

فانرصف وترك اإلمام.

ب) تعامل الإمام الح�سين Eمع �أعدائه

اإلمام احلسني Eم َّثل مدرسة يف التعامل األخالقي مع أصحابه ،وكان كذلك يف

العدو
تعامله مع أعدائه ،ونشري هنا إىل بعض املواقف التي مت ّثل قمة التعامل السامي مع
ّ
واملخالف:
وأصحابه اجليش األموي الذي كان يقوده احلر
احلسنيE
اإلمام
1 .1عندما استقبل
ُ
ُ
ُ

((( المصدر نفسه ج 4ص43
((( بحار األنوار ج 44ص.369
((( محمد بن طاهر السماوي .إبصار العين في أنصار اإلمام الحسين ص.174
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بن يزيد الرياحي يف وسط الصحراء ،وكان قوامه أكثر من ألف مقاتل ،وكانوا
يعانون من الظمأ والعطش الشديد ،قال له بعض أصحابه ـ وهو زهري بن

القني ـ« :يا ابن رسول اهلل إن قتال هؤالء أهون من قتال من يأتينا من بعدهم»،
ولو ناجزهم اإلمام ساعتها لكسب أسلحتهم وألرعب من يأيت خلفهم ،ولكن
اإلمام احلسني رفض ،وقال« :ما كنت ألبدأهم بقتال»(((.

2 .2عندما استضاف األعور بن رشيك مسلم بن عقيل يف الكوفة ،ودخل عليه ابن
زياد يعوده يف مرضه ،كان بإمكان مسلم بن عقيل أن جيهز عىل ابن زياد ،ولكنه ما
«ذكرت حدي ًثا
فعل ذلك ،فسأله ابن رشيك وكان قد دفعه إىل ذلك ،فقال مسلم:
ُ

عن رسول اهلل Aيقول فيه« :اإليامن َّقي َد الفتك»(((.

املحرم أقبل شمر بن ذي اجلوشن عىل معسكر اإلمام
3 .3يف يوم التاسع من
ّ
احلسني ،Eوكان يف خؤولة مع إخوة احلسني أبناء أم البنني ،ونادى« :أين بنو
أختنا؟» ،فاستنكروا الر ّد عليه.

فالتفت إليهم اإلمام احلسني ،وقال« :أجيبوه ،وإن كان فاسق ًا فإنه من

أخوالكم».فأقبلوا يسألونه حاجته ،فقال« :أنتم يا بني أختي آمنون» ،ولكنهم
رفضوا أمانه(((.

ولننظر إىل اهتامم اإلمام احلسني Eبإجابة عدوه واالستامع إليه ،مهام كانت

درجة العداوة.

4 .4ومن املواقف التي تكررت يف هذه املعركة أن اإلمام احلسني كان يف كل مرة يكره
أن يبدأهم فيها بقتال ،ويكون من بدأ احلرب واملعركة.

((( تاريخ الطبري ج 4ص.309
((( حياة اإلمام الحسين ج 2ص.365
((( تاريخ الطبري ج 4ص.315
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مجيع هذه املواقف وغريها تؤكّ د مدى احلرص الذي كان يوليه أهل البيت Bيف

املحافظة وااللتزام القيمي بمبادئ وقيم وتعاليم هذا الدين ،فكانوا بحق الرتمجان ملا نزل

به رسول اهلل ،Aوكانوا بحق كام قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eعن نفسه بأنه

«القرآن الناطق».

اإلمام احلسني مدرسة األخالق

(((

ِ ِ
ٍ
نت ف ًَّظا
نت َل ُه ْمَ ،و َل ْو كُ َ
قال الله العظيم في كتابة الحكيم﴿ :فَبِ َما َر ْح َمة ِّم َن الله ل َ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ب َ
غَ ِل َ
الن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك﴾[سورة آل عمران ،اآلية.]159 :

المحور الأول :الأخالق قيمة عليا
تعريف الأخالق
عرف األخالق بأهنا الصورة النفسية لإلنسان ،أو االنعكاس للجانب املعنوي
ُت ّ

والنفيس عنده ،فكام أن لإلنسان جسماً يمثل شكله وصورته املادية من طول وقرص

ومالمح وما أشبه ،فينظر الناس إىل شخصيته املادية من خالل مالحمه اجلسمية ،فإن

هناك ُب ْع ًدا آخر لإلنسان ،هي نفسه التي تعني امليول والتوجهات ،وهذه تتجىل وتتجسد
من خالل األخالق.

فاألخالق هي صورة النفس اإلنسانية.

((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 12محرم1428هـ.
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ويرشح األخالقيون ذلك أكثر ،فيقولون :إن الناس تتعرف شكل اإلنسان

من خالل جسمه ،فريون التفاوت يف األشكال من حيث الطول والقرص ،والنحافة
واالمتالء ،وكذلك من حيث اجلامل وعدمه ،وعندما يريد اإلنسان االطالع عىل الصورة

يتعرف ذلك من خالل األخالق ،التي تكشف صورة النفس ،إذ
النفسية ألخيه اإلنسان ّ

النفس هي اجلانب اآلخر من الشخصية اإلنسانية ،وال يتبني مجاهلا وقبحها إال من خالل
األخالق ،فالناس يتعرفون حقيقة النفس من خالل التعامل األخالقي.

وكام أن األجسام فيها مجال ،وقبح ،ومالمح جيدة ،وغري جيدة ،كذلك نفس

اإلنسان فيها احلسن ،وفيها القبيح .فيها نقص ،وفيها ضعف ،وهذا أمر يتبينه ويراه

بعضا.
الناس من خالل التعامل األخالقي مع بعضهم ً

ومما يؤسف له أن حيرص الفرد م ّنا عىل مجال شكله ومظهره أكثر من عنايته بجامل

النفس وطيبها ،ألنه يعرف أن مجال الشكل واملظهر ،جيذب األنظار والنفوس ،لذلك

حيرص أن يكون مظهره وشكله مجي ً
ال ،فنرى الكثري يتهافتون عىل جراحة وعمليات

وبخاصة فيام بني النساء ،لتحرص الفتاة عىل شكلها ومجاهلا عىل حساب
التجميل،
ّ
اجلوانب األخرى.

مستنكرا يف الدين أن حيرص اإلنسان عىل
بد من اإلشارة إىل أنه ليس
وهنا ال َّ
ً

حسن مظهره ،فهو أمر مطلوب ومرغَّ ب فيه ،ألن «اهلل مجيل حيب اجلامل».

﴿يا َبنِي
والسعي للجامل ُ
وح ْسن املظهر هدي قرآين ،يقول تعاىل يف كتابه الكريمَ :
ِ
ند كُ ِّل َم ْس ِج ٍد﴾[سورة األعراف ،اآلية ،]32 :وحينام رأى رسول اهلل نبينا
آ َد َم ُخ ُذو ْا ِزي َن َت ُك ْم ع َ
حممد Aأعرابيا يدخل عليه وشكله وشعره غري منسق ،قال Aـ فيام روي عنه ـَ :
«أ َما
َّ
ًّ

كان جيد ما يسكن به شعره؟»(((.

ولكن من املفرتض أن تبقى العناية باملظهر يف حدودها الطبيعية واملتعارفة.

((( سنن أبي داود ج 2ص 449حديث.4062
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ويف املقابل ينبغي لإلنسان أن حيرص عىل مجال صورته النفسية ،فهي األهم ،وهي

التي تؤثر أكثر يف نفوس اآلخرين وقلوهبم.

وللوصول للجامل النفيس عىل اإلنسان االهتامم بالتهذيب األخالقي ،فاألخالق

هي شكل النفس وهيئتها ،ومن هنا جاء التأكيد والرتكيز عىل األخالق.

ُح ْ�سن ُ
الخ ُلق يعزّ ز ح�ضور الإن�سان في قلوب النا�س

قد تكون لإلنسان نقاط قوة خمتلفة ،كل نقطة من نقاط القوة جتعل له موقعية ما،

ومستوى من االهتامم والتقدير يف أوساط الناس ،فعندما يكون له نسب رشيف ـ مث ً
الـ،

فإن هذا جيعل لإلنسان موقعية ،وقد يكون لإلنسان موقع سلطة وقوة ،فهذا جيعل له

وتقديرا من نوع خاص ،ويف مثال ثالث قد يكون صاحب كفاءة علمية ،يف جمال
أمهية
ً

العلوم الدينية أو جمال العلوم الطبيعية ،ما جيعل له أمهية ومكانة عند الناس .وعندما

وأخريا َمن يكون له توجه عبادي،
يكون صاحب ثروة وأموال ستكون له مكانة وأمهية.
ً

بحيث يعرفه الناس باإلقبال عىل العبادة وعىل التهجد ،هذا تكون له قيمة يف نفوس
الناس ،وهناك أمثلة كثرية ملواقع ومناصب تكسب اإلنسان منزلة بني الناس.

ولكننا إذا استقرأنا الروايات واألحاديث والنصوص التي تتحدث عن األخالق،

فإننا سنجدها تعطي لألخالق مكانة ُع ْل َيا فوق هذه الكفاءات وامللكات ،وهذا ما نشعره

بوجداننا ويف واقعنا اخلارجي ،فمهام كانت نقاط القوة عند اإلنسان كثرية ،من :علم أو

مال أو سلطة أو رشف ونسب أو ما أشبه ذلك ،فإنه تبقى ألخالقه األثر احلاسم عىل
مكانته عند الناس ،فتتعزز إذا كان صاحب خلق مجيل ،وتكرب هذه املكانة مع كفاءته .أما
إذا كانت أخالقه سيئة فإن سوء اخللق عنده يضعف تأثري كفاءاته ونقاط قوته األخرى،
ويف هذه النقطة تروى رواية مجيلة عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب صلوات اهلل

وسالمه عليه ،يقول« :Eرب عزيز أذله خلقه ،وذليل أعزه خلقه»((( ،حيث نفهم من
((( بحار األنوار ج 74ص.420
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كلمة (العزيز) و(الذليل) الواردتني يف الرواية امتالك القدرات وعدم امتالكها ،فيكون
معنى الرواية :رب عزيز يمتلك نقاط قوة ـ من رشف ونسب ،أو مال ،أو مكانة علمية

ـ أذله سوء خلقه.

توضح هذه النقطة بأجىل صورة ،فهي
واآلية الكريمة التي افتتحنا هبا حديثنا ّ

تتحدث عن النبي ،Aوهو يف أعىل مكانة أو منصب قد يناله إنسان يف الدنيا ،ومع ذلك

تتحدث بأن اإلنسان حتى لو بلغ أعىل املراتب ،وهي النبوة واالتصال بالوحي اإلهلي،
ّ

سمو ورفعة
عزيزا ويرتك تأثريه يف النفوس ما مل يكن عىل درجة عالية من
لن يكون
ً
ّ
األخالق.

تتحدث عن نبينا حممد ،Aوهو النبي األعىل مرتبة بني جمموع
واآلية هنا
ّ

األنبياءB؛ ألن األنبياء يتفاوتون يف املراتب والدرجات ،كام هو رصيح اآلية الكريمة:
﴿تِ ْل َك الر ُس ُل ف ََّض ْل َنا َبع َض ُهم َعلىَ َبع ٍ
ض﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]253 :إن هذه اآلية الكريمة
ْ
ْ
ْ
ُّ
تتحدث عن أفضل نبي وأفضل رسول ،ومع ذلك جتعل اخللق حاكماً عىل مجيع امللكات
يعد األخالق حاكمة
واملراتب التي حيصل عليها اإلنسان ،إن اهلل تعاىل ـ يف هذه اآلية ـ ُّ

عىل هذه الكفاءة من حيث تأثريها يف الناس ومن حيث املوقعية التي حتفرها يف وسط

املجتمع.

ِ ِ
ٍ
نت ف ًَّظا غَ ِل َ
يظ
نت لهَ ُ ْمَ ،و َل ْو كُ َ
إن اهلل تعاىل خياطب نبيه﴿ :Aفَبِماَ َرحمْ َ ة ِّم َن اهلل ل َ
ا ْل َق ْل ِ
ب َ
الن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك﴾ ،بمعنى :إنك ـ يا حممد ـ لو مل تكن لك أخالق حسنة

وكانت أخالقك سيئة ،ملا نفعتك نبوتك يف تعزيز موقعيتك بني الناس ،وملا أفادتك يف أن
يقبلك الناس ،والنفضوا عنك.

إن أهم ما تريد اآلية إيصاله أن األخالق هلا حاكمية من حيث تكوين وتشكيل

مكانة اإلنسان يف املجتمع ومقبوليته بني الناس ،حتى عىل درجة النبوة ،فكيف ببقية
الكفاءات والقدرات .فلو أن إنسا ًنا عنده ثروة ومال ،ولكن أخالقه سيئة ،ترى هل
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متقد ًما ،ولكنه ال يتعامل مع الناس
حيبه الناس؟! ،وكذلك لو كان يملك مستوى
علميا ِّ
ًّ
باألخالق احلسنة ،فإن األثر الطبيعي الذي سيحصل أن الناس ال حيبونه ،ولن ينجذبوا

أو ينشدوا إليه ،لذلك ورد عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق ،Eوهو خياطب العلامء:

«ال تكونوا علامء جبارين ،فيذهب باطلكم بحقكم»((( ،ويبدو أن اخلطاب ـ يف الرواية

ـ موجه إىل علامء الدين بأ َّ
ال يتعاملوا مع الناس بفظاظة ،حتى ال ينفروا منهم ،فيذهب
باطلهم (سوء التعامل األخالقي) بحقهم (التوجهات الدينية التي يبرشون هبا) ،وهذا

أمر طبيعي ،فإذا كانت النبوة مع سوء اخللق ال تؤثر يف الناس كام هو مفاد اآلية( ،وهو
مسألة افرتاضية ،وإال فجميع األنبياء معصومون ال يقومون باألعامل املنافية للعصمة)

فكيف بالعامل.

ورد يف حديث عن رسول اهلل Aأنه قال« :إن العبد ليبلغ عظيم درجات اآلخرة

والتقرب إىل اهلل من خالهلا ،بتالوة
بحسن خلقه وإنه لضعيف العبادة»((( ،فكثرة العبادة
ّ

تقرب اإلنسان إىل اهلل إذا مل يصاحبها
القرآن وأداء النوافل وقراءة األدعية والزيارات ال ّ

ُح ْسن ا ُ
خل ُلق ،وهذا مفاد حديث آخر مروي عن رسول اهلل Aأنه قال« :سوء اخللق ذنب

ال يغفر»(((.

وكام قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eـ عند حديثه عن الظلم ـ« :إِ َّن ُّ
الظ ْل َم
ور لاَ ُي ْط َل ُب ف ََأ َّما ُّ
الظ ْل ُم ا َّل ِذي لاَ ُي ْغ َف ُر
ثَلاَ ثَةٌ ف َُظ ْل ٌم لاَ ُي ْغ َف ُر َو ُظ ْل ٌم لاَ ُيترْ َُك َو ُظ ْل ٌم َم ْغفُ ٌ
فَالشرِّ ْ ُك بِاللهَّ ِ َق َ
ال اللهَّ ُ َت َعالىَ { :إِ َّن اللهَّ َ ال َي ْغ ِف ُر َأ ْن ُيشرْ َ َك بِ ِه} َو َأ َّما ُّ
الظ ْل ُم ا َّل ِذي ُي ْغ َف ُر ف َُظ ْل ُم
ِ
ِ
الظ ْلم ا َّل ِذي لاَ ي َُك ف َُظ ْلم ا ْل ِعب ِ
ِ
ِ َ
اد َب ْع ِض ِه ْم َب ْعض ًا»(((.
ُ ترْ
ا ْل َع ْبد َنف َْس ُه ع ْن َد َب ْعض الهْ َ َنات َو أ َّما ُّ ُ
ُ َ
بعض األخطاء التي يرتكبها اإلنسان يف عباداته وعالقته مع اهلل يمكن أن يتجاوز

((( الكافي ج 1ص.36
((( كنز العمال ج 3ص.5
((( كنز العمال ج 3ص.443
((( نهج البالغة .من خطبة له Eوفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة.
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عنها ويغفرها اهلل له ،لكن ظلم اآلخرين واإلساءة هلم ـ وهو املظهر األخالقي ـ هذا ظلم

ال يرتك ،وحياسب عليه اإلنسان يوم القيامة ،وقد ورد أنه قيل لرسول اهلل Aعن امرأة
تصوم هنارها وتقوم ليلها ولكنها تؤذي بلساهنا جرياهنا ،فقال« :Aال خري فيها وهي من

أهل النار»(((.

من هنا جاء التأكيد عىل األخالق ،حتى إن رسول اهلل Aحينام يتحدث عن

يعدها اهلدف األعىل من بعثته ،فيقول« :Aإنام بعثت ألمتم مكارم األخالق»(((،
األخالقّ ،

«اإلسالم:
فيكون هذا اهلدف األعىل من بعثته ،ويف مناسبة أخرى ورد يف حديث عنه:A
ُ

ُح ْس ُن اخللق»(((.

النبي« :Aأقربكم مني جملس ًا يوم القيامة أحسنكم أخالقًا»(((.
وروي عن ُّ

المحور الثاني� :صور وم�شاهد من الأخالق الح�سينية

نحن عادة ما نتحدث عن احلسني الثائر ،والشهيد ،واملظلوم ،كام نتحدث عن

أيضا أن نتحدث حوله هو
جانب البطولة أو املأساة يف شخصيته ،Eولكن ما جيدر بنا ً

عن املدرسة األخالقية لإلمام احلسني ،Eكيف كانت أخالق اإلمام احلسني ،وكيف
كان تعامله مع من حوله ،وذلك حتى نطالب أنفسنا ونمتحنها يف والئها لإلمام احلسني
 ،Eإذ ال يكفي أن نبكي عىل مصيبته وننشد لذكراه ،بل إن ذلك جمرد وسيلة ،واهلدف
هو االقتداء به ،والتأيس بشخصيته ،Eوأن نسري باجتاه شخصيته املحلقة يف أفق الكامل،
حتى يصل كل واحد منا إىل املقدار الذي يدركه ويتمكنه.

ونحن نحاول يف هذا البحث أن نلتقط ونقتبس بعض األشعة وبعض املواقف من

((( بحار األنوار ج 68ص.394
((( المصدر نفسه ج 16ص.210
((( كنز العمال ج 3ص.17
((( مستدرك الوسائل ج 17ص 415حديث.21709
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أخالق أيب عبد اهلل احلسني.E

احترام الآخرين في منظور الإمام الح�سينE

وهذا من أهم جتليات األخالق احلسنة والفاضلة عند اإلنسان ،فاإلنسان الذي

له خلق حسن ،هو الذي حيرتم اآلخرين ،مهام كانت وضعيتهم اخلارجية املادية ،واإلمام

احلسني Eيف هذا املجال يروي عن جده رسول اهلل Aأنه قال« :رأس العقل بعد اإليامن
باهلل ،التودد إىل الناس»((( ،ويف بعض النصوص« :التحبب إىل الناس»(((.

مفاد الرواية أن اإلنسان إذا أراد أن يتعرف مستوى عقل أخيه اإلنسان فإنه ينظر

إىل اهتاممه بالتودد إىل الناس والتحبب إليهم ،كام هيتم بموقف الناس منه بانشدادهم إليه

أو انشداده إليهم ،هذا هو رأس العقل ،ومنطق العقالء ،وما يكسب به حمبة الناس.

وقد نقلنا يف مناسبات سابقة روايات عن أئمتنا أهل البيت Bتأمرنا كشيعة

«حببونا إىل الناس» ،و«رحم اهلل من
نحببهم إىل الناس ،إذ ورد عنهمِّ :
وموالني هلم أن ّ

حبب الناس إىل نفسه وإلينا» ـ كام يقول اإلمام الصادق Eـ.
َّ

بارزا بشكل واضح ،وذلك حينام رأى الناس
ويف عرصنا هذا نرى أثر هذه النقطة ً

مقاومة املؤمنني للصهاينة ،جتلت أمام العامل وأمام الناس مكانة مدرسة أهل البيت،B
وهذا هو النرش الصحيح ملبادئ ِ
وق َيم أهل البيت ،Bوهذه هي الدعوة الصحيحة،
يروى عن اإلمام الصادق« :Eكونوا دعاة للناس بغري ألسنتكم»(((.
تشوه سمعة املذهب
بينام يقوم بعض الشيعة ـ مع األسف ـ ببعض األعامل التي ِّ

والطائفة ،وحينام يكون هناك توجيه لالبتعاد عن مثل هذه املامرسات خياطبونك بأنه ال

هيمهم الطرف اآلخر.

((( عيون أخبار الرضا ج 1ص.38
((( بحار األنوار ج 1ص.131
((( وسائل الشيعة ج 1ص 76حديث .171
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وهو منهج وأسلوب خطأ يف التعامل مع اآلخرين ،فهاهم أئمتنا يأمروننا بتحبيب

الناس إليهم ،وهم بذلك يقصدون بقية املسلمني ،وال يقصدون الشيعة بطبيعة احلال
إن هذه الطريقة يف التعامل بعصبية ،وعنرتيات ترض أكثر مما تنفع.

من تعاليمه :Eعدم التعالي على الآخرين

مرة عن معنى األدب ،فقال« :Eأ َّ
أحدا إال
ال تلقى ً
سئل اإلمام احلسنيّ E
وترى له الفضل عليك» ،وهو املعنى نفسه الذي يرشد إليه اإلمام زين العابدين عيل بن
احلسني Eيف دعاء مكارم األخالق ،حيث يقول فيه« :وال ترفعني يف الناس درجة ،إال

حططتني عند نفيس مثلها» ،بمعنى أن اإلنسان يف داخل نفسه عليه أن ّ
هيذهبا ،فال يشعر

أحدا إال ويرى له الفضل عليه ،كام هو
بالغرور وال بالتعايل عىل اآلخرين ،بل ال يلتقي ً

مفاد كالم اإلمام احلسني.E

ومن تعاليمه :Eعدم الإ�ساءة �إلى الآخرين

األخالق احلسنة تعني أال نيسء ألحد ،بل من األخالق احلسنة أن يتحمل اإلنسان
إساءات اآلخرين ،فقد جاء رجل إىل اإلمام احلسني Eوقال له« :إن فيك ِكبرْ ً ا» ،ـ ويف
يتحمل الناس أن يأيت شخص ويواجههم هبذه العبارة ،وبخاصة إذا كان يف
العادة ال
ّ
غالبا ما يفقد اإلنسان السيطرة عىل انفعاالته
موقع وجاهة ،أو زعامة ،ويف مثل هذه احلالة ً

ويضبط أعصابه ،ولكن اإلمام احلسني Eيستقبل هذا امليسء بابتسامة هادئة ،ويقول له:
ِ
املروي عن رسول
«الكبرْ َ هلل وحده وال يكون يف غريه»((( ،يشري Eإىل احلديث القديس
ّ
اهلل« :Aالكربياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني
واحدا منهام قذفته يف النار»(((.
ً
إن اإلمام احلسني Eمل ُتثِ ْر ُه استفزازات هذا الرجل ،فلم يغضب أو ينفعل،
وكذلك مل يرد عىل إساءته.
((( بحار األنوار ج 44ص.198
((( سنن أبي داود ج 2ص 456حديث .4090
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إن التعامل ا َ
حل َسن مع املحسن ال فخر لإلنسان فيه ،فعندما ُت ْلقَى قصيدة يف مدح

أحد األشخاص فيبدي له احرتامه ،هذا ليس من موارد الفخر واالعتزاز ،ولكن ما يشعر

يتحمل اإلنسان مواقف اإلساءة ،بحيث يضبط أعصابه ور ّدات
بالفخر واالعتزاز أن
ّ
فعله االنفعالية.

اإلمام احلسني Eكان حيرتم البعيدين والقريبني ،ولذلك كان ُي ْنقَل يف سريته ،أنه

عىل عهد جده رسول اهلل Aهو وأخوه اإلمام احلسن Eكانا خياطبان جدمها رسول

اهلل Aباألبوة ،فيقوالن ـ مث ً
ال ـ« :أبتاه يا رسول اهلل» ،أو« :يا أبتاه» ،وخياطبان أبامها أمري

عليا:E
املؤمنني عيل بن أيب طالب Eبكنيته باآلخر ،فاإلمام احلسني خياطب أباه اإلمام ًّ

متييزا وتعظيماً جلدمها رسول اهلل،A
«يا أبا احلسن» ،واحلسن يقول« :يا أبا احلسني»ً ،
عليا باألبوة.
وذلك إىل وفاة جدمها رسول اهلل ،Aفصارا خياطبان أبامها ًّ

مهمة ،وهي مراعاة ُح ْسن التعامل مع اآلخرين ،وليبدأ هذا األدب
وهذه نقطة ّ

اإلسالمي من املنزل وأقرب الناس ،وهم أفراد األرسة.
ومن ُح ْس ِن تعامل اإلمام احلسني Eمع أفراد أرسته أنه ورد يف سريته Eعن
إعظاما له ،فإذا كان أخوه اإلمام
اإلمام الباقر Eأنه ما تكلم بني يدي أخيه احلسن
ً
احلسن Eيف جملس ال يتكلم يف حمرضه تعظيماً وإجال ً
ال له.E

وهذا أمر رأيته يف بعض املجتمعات عند بعض القبائل ،فمن العادات عندهم أنه

كام يقبل الفرد منهم يد أبيه أو رأسه ،يقبل رأس أخيه األكرب منه ،ويف بعض احلاالت

كنت أراه يقبل يد أخيه األكرب ،وهذا نوع من االحرتام والتعظيم.

إن أهل البيت Bهبذه السرية األخالقية التي متيزوا هبا يمثلون القدوة لنا يف التعامل

جيدا ،فاألرسة
فيام بيننا،
بد أن نلتفت إليها ً
وبخاصة التعامل األرسي ،وهي نقطة ال َّ
ّ

هي اللبنة األوىل للمجتمع ،وربام كثري من الظواهر السلبية يكون هلا بيئة احتضنتها
داخل األرسة ،ولذلك ينبغي التأمل يف سرية أهل البيت Bوتعاملهم فيام بينهم كأرسة
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متحابة متآلفة.
ّ

احترام المع ّلم في �سيرة الإمام الح�سينE

ٍ
معلم
من مشاهد أخالق اإلمام احلسني مما ينقله لنا التاريخ من سريته :موقفه مع

لولده علمه سورة احلمد ،هو عبد الرمحن السلمي فلام قرأها الغالم أمام أبيه احلسني،E

درا ،فقيل له يف ذلك ،قال« :وأين
أمر Eبألف دينار لذلك املعلم ،ويف رواية حشى فاه ًّ
يقع هذا من عطائه ـ يعني تعليمه ـ»(((.

ترصف من اإلمام يدل عىل تقدير العلم ،وتقدير املعلم.
وهو ّ

�أهمية التوا�صل الفاعل بين البيت والمدر�سة

مهمة ،وهي أننا بحاجة يف جمتمعنا للتفاعل بني
وهنا ال َّ
بد يل من مهسة تربوية ّ
اآلباء ُ
واألسرَ وبني السلك التعليمي ،بني البيت واملدرسة ،ألن هناك بعض اآلباء الذين
ال هيتمون بالعالقة مع املدرسة التي يتعلم فيها أبناؤهم أو بناهتم ،فال هيمه التواصل ،وال
فغالبا ما يكون احلضور ملجالس اآلباء ضعيفًا.
يبدي َّ
أي اهتامم بذلكً ،

بل يصل األمر يف ضعف التعاون بني البيت واملدرسة إىل حد أن البعض ال يرد عىل

اهلاتف إذا اتصلت به املدرسة ،بمجرد أن يرى رقم هاتف املدرسة ال يرد وال يتجاوب،
ولعل ابنه يقيض مرحلة دراسية كاملة دون أن يكلف نفسه عناء ومهمة الوصول إىل

املدرسة لتفقد وضعه.

التواصل مع املدرسة مهم ،لتفقد وضع األوالد يف املدرسة ،هذا من جهة ،ومن

جهة أخرى ،إلشعار الطالب باهتامم أرسته بدراسته ،وثال ًثا إلشعار املعلمني بأن هناك

متابعة.

إن من أهم األمور التي تشجع وتدفع باجتاه إزالة الثغرات وموارد النقص واخللل

هو مسألة املتابعة بني البيت واملدرسة ،واإلمام احلسني Eبسريته يريد أن يلفت أنظارنا
((( مستدرك الوسائل ج 4ص 247حديث .4613
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إىل أن ننظر إىل املعلم نظرة احرتام ،وأن نقدر الدور الذي يقوم به املعلم جتاه أبنائنا.

تعامله Eمع �أعدائه

وهنا لنا وقفة أخرية مع مواقفه Eمن أعدائه ،فقد كان يقدر لآلخرين حريتهم يف

االختيار ،حتى يف املواقف احلساسة ،ففي واقعة عاشوراء نجد أن احلسني Eيف مسريه
إىل كربالء كان يعطي لآلخرين احلرية يف اختيار املوقف الذي يريدونه ويرونه ،ف ََخيرَّ
مرة ر ّدد هذه العبارات:
أصحابه أكثر من مرة يف اللحوق به أو التخليّ عنه ،ويف أكثر من ّ

«ليس عليكم مني ذمام»(((« ،فانطلقوا ،يف حل ليس عليكم مني ذمام ،هذا الليل قد
غشيكم ،فاختذوه مج ً
ال وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي»(((.

قصة هرثمة
وكان بعض األشخاص يستأذنونه فيأذن هلم ،والتاريخ ينقل لنا ّ

بن أيب مسلم ،فهو يتحدث عن نفسه ،أنه شهد صفني مع أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب ،Eويف الطريق يف منرصفه من صفني أو ذهابه إىل صفني ،حينام حاذى أمري
«واها
املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأرض كربالء ،حدثهم عام جيري يف كربالء وقالً :

لك أيتها الرتبة ليحرشن منك أقوام يدخلون اجلنة بغري حساب» ،وتذكر هذا املشهد

عندما كان مع قوم عمر بن سعد يف كربالء ،فعزم عىل أن يرتك عمر بن سعد ،وجاء
إىل أيب عبد اهلل احلسني ،Eوروى ما سمعه من أبيه عيل بن أيب طالب ،Eفكان يعرف
قيمة املكان وقيمة القضية ،حينها سأله اإلمام احلسني« :Eمعنا أنت أم علينا؟» ،ولكن

هرثمة خانته اإلرادة ،فقال« :ال معك وال عليك ،خ ّلفت صبية أخاف عليهم عبيد اهلل

بن زياد» ،ويف هذا املوقف مل يغضب اإلمام احلسني Eومل ينفعل ،بل نصحه بام ينفعه،
قال له« :فامض حيث ال ترى لنا مقت ً
ال وال تسمع لنا صوت ًا فوالذي نفس حسني بيده ال

((( تاريخ الطبري ج 4ص.317
((( الكامل في التاريخ ج 2ص559
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كبه اهلل لوجهه يف نار جهنم»(((.
يسمع اليوم واعيتنا أحد فال يعيننا إال ّ

فلننظر كيف كان أن اإلمام يقدر لآلخرين اختيارهم وحريتهم ،وهذا هو سلوك

﴿ما
األنبياء ،Bفاألنبياء يرشحون ويبينون ويبلغون ،والناس ـ بعد ذلك ـ أحرار ،فَـ َّ
علىَ الرس ِ
ول إِ َّ
ال ا ْل َب َ
ال ُغ﴾[سورة املائدة ،اآلية ،]99 :وهذا بخالف ما نراه من البعض الذي
َ
َّ ُ
حق
يأخذه االنفعال واحلامس حينام يعتقد بأن رأيه هو احلق ،وال يرى الطرف اآلخر عىل ّ
وتفهم وجهة نظر الطرف
ً
أبدا ،مع أن الدعوة حتتاج إىل عنرص احلوار اهلادئ يف إقناع ّ

اآلخر ،ألن ًّأيا كان ال سلطان له عىل تفكري ومعتقدات اآلخرين ،فها هو القرآن الكريم
نت ُم َذكِّ ٌر * َّل ْس َت
يصور لنا طبيعة الدعوة التي يامرسها األنبياء ،يقول تعاىل﴿ :ف ََذكِّ ْر إِ َّنماَ َأ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
َع َل ْيهم ب ُم َص ْيط ٍر﴾[سورة الغاشية ،اآليتان 21 :ـ .]22
ولقد كان أبو عبد اهلل احلسني Eيتعامل مع الناس من هذا املنطلق.

تعامله Eمع َم ْن هو ُم َو َّلى عليهم

ولننظر إىل تعامله مع َم ْن ُه َو مولىَّ عليهم ،لننظر إىل تعامله مع أصغر جندي معه

غالما يف احلادية عرشة من عمره ،عندما أقبل
يف املعركة ،هو عمر بن جنادة ،الذي كان
ً
يطلب الرخصة من أيب عبد اهلل احلسني Eلينزل إىل املعركة ،التفت إليه اإلمام احلسني،

وقال« :هذا غالم قتل أبوه يف احلملة األوىل ولعل أمه تكره ذلك» ،وإذا بالغالم يتقدم إىل
احلسني Eودموعه تسيل عىل خديه ،والسيف الذي حيمله لعله أطول من قامته ،يقول:

«إن أمي أمرتني»»(((.

أيضا معه يف املعسكر ،ملا نظر إليه اإلمام
وغالم آخر تركي ما كان عنده أحد ً

وانج بنفسك» ،فقال« :سيدي يا أبا عبد
احلسنيَ Eخيرَّ َ ه ،وقال له« :أنت يف حل اذهبُ ،

اهلل ،هذه حلظة السعادة ساعة الفوز كيف أفوهتا عىل نفيس» ،فخرج إىل املعركة ،وقاتل إىل
((( بحار األنوار ج 44ص.256
المقرم .مقتل الحسين الطبعة األولى 1424ﻫ( ،قم :مكتبة آل علي )Eص.264
((( عبد الرزّ اق
ّ
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غريبا ،فأقبل اإلمام احلسني Eنحو
أن استشهد ،ومل يكن له أقارب ومعارف ،فقد كان ً
ذلك الغالم ،وميزه ،وانحنى عليه ووضع خده عىل خده ،وكان الغالم ال يزال به رمق
فرحا
من احلياة ،فتح عينه ورأى احلسني
واضعا خده عىل خده ،فابتسم وطارت نفسه ً
ً

ورسورا ،وقال« :من مثيل وابن رسول اهلل واضع خده عىل خدي»((( ،وفاضت روحه
ً

الرشيفة.

وهكذا كان اإلمام احلسني يف تعامله مع مجيع من حوله ،يعامل اجلميع بالرفق

والعطف والرمحة.

((( أعيان الشيعة ج 3ص303

العالقات الزوجية وظاهرة العنف

(((

ِ
ِ
وه َّن
وه َّن بِا ْل َم ْع ُروف ،فَإِن كَ ِر ْه ُت ُم ُ
﴿و َعاش ُر ُ
قال الله العظيم في كتابه الكريمَ :
فَعسى َأن َت ْكرهو ْا َشيئا ويجع َل الله ِف ِ
يه َخ ْي ًرا كَ ثِ ًيرا﴾[سورة النساء ،اآلية.]19 :
ُ
َُ
ًْ َ َ ْ َ
َ َ

المحور الأول :خ�صو�صية العالقات الزوجية

أخص وال أعمق من العالقة الزوجية ،ألنهّ ا عالقة
ال توجد عالقة يف عامل اإلنسان
ّ

منفتحة عىل خمتلف األبعاد يف شخصية اإلنسان ،فعالقة الزوج مع زوجته وعالقة الزوجة
مع زوجها ال تدانيها أي عالقة أخرى ،فليست لإلنسان عالقة يف رحابتها تداين عالقته

مع زوجته يف عمقها ويف سعة انفتاحها عىل خمتلف األبعاد ،وهذا أمر واضح ،وبالتايل فإن
ألن هذه العالقة
التعبري عن الزوجة بأنهّ ا رشيكة حياة الزوج هو تعبري دقيق وحقيقيّ ،
فيها من االندماج والرشاكة يف خمتلف أبعاد حياة اإلنسان.

وال يمكن مقارنة هذه العالقة بعالقة اإلنسان مع أبويه ـ عىل ما فيها من قداسة

((( ألقيت المحاضرة بمجلس الشيخ محمد صالح المبارك بالقطيف بتاريخ 13محرم1428هـ.
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ومكانة ـ ،وذلك باعتبار أن سعة عالقة اإلنسان بوالديه تبقى حمدودة يف مقابل عالقة
الرجل بزوجته أو عالقة املرأة بزوجها.

ومن هنا نجد أنه عىل مستوى النفقة هناك خصوصية ملوضوع نفقة الزوجة يف

مقدمة عىل نفقة الوالدين ،مع جاللة مكانة الوالدين يف
بعض التفاصيل الفقهية ،فنفقتها ّ
الترشيع والتعاليم اإلسالمية.

العالقات الزوجية في القر�آن الكريم

متميزة
وقد عبرّ القرآن الكريم عن هذه اخلصوصية يف موارد خمتلفة وبتعبريات ّ
وفريدة:
﴿و ِم ْن َآياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق
1 .1يقول تعاىل يف إحدى اآليات التي
ّ
تتحدث عن هذه العالقةَ :
ِ
اجا ِّل َت ْس ُك ُنوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ةً﴾[سورة الروم،
َل ُكم ِّم ْن َأنفُ س ُك ْم َأ ْز َو ً
اآلية. ]21 :
موجه للطرفني:
فيعبرّ يف هذه اآلية عن العالقة الزوجية بأهنا سكن ،واخلطاب فيها ّ
الرجل واملرأة.
ونحن نعلم أن دور السكن لإلنسان هو دور اإليواء واملكان الذي يامرس فيه

خصوصياته ،ولذلك فإن اآلية الكريمة تصف العالقة الزوجية بأهنا كذلك ،فهي العالقة

ّ
تضطرب عالقاته مع أي طرف أو جهة .وكذلك هي
التي يأوي إليها اإلنسان حينام

وحتديات ،واألقرب إليه
املأوى العاطفي لإلنسان ،فاإلنسان يف هذه احلياة يواجه مشاكل ّ
وتفهم مشاكله هو الزوج ،لذلك تعبرّ اآلية بِـ ﴿ ِّل َت ْس ُك ُنوا إِ َل ْي َها﴾.
ملساعدته ّ
كام أن اإلنسان يف عالقته الزوجية يشعر بحريته وخصوصيته التي ال يشعر هبا

ضمن أي عالقة أخرى.

﴿و َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ةً﴾ ،وهذا
ويف الفقرة التالية من اآلية يقول سبحانهَ :
أمر يعيشه اإلنسان أكثر يف بدء عالقته الزوجية ،فربام يكون الطرفان قبل الزواج ليست
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بمجرد أن حتصل هذه العالقة الزوجية تصبح حالة من
هناك بينهام سابق معرفة ،ولكن
ّ
املو ّدة والرتاحم بينهام.

احلب املتبادل ،وبالرمحة حالة الشفقة يف منطقة الضعف
ويقصد باملو ّدة حالة
ّ
واحلاجة.
ِ
ِ
اس لهَّ ُ َّن﴾[سورة البقرة ،اآلية:
2 .2ويف آية أخرى يقول تعاىلُ :
اس َّل ُك ْم َو َأن ُت ْم ل َب ٌ
﴿ه َّن ل َب ٌ
 ،]187حيث يصف سبحانه العالقة هنا بأهنا لباس ،وتشبيه العالقة الزوجية
باللباس فيه إيامءات كثرية وعناوين عميقة ،فاللباس من مظاهره أنه ملتصق

بجسم اإلنسان ،والعالقة الزوجية يف عمقها وطبيعتها عالقة التصاق ورشاكة
حقيقية أقرب ما تكون باللباس ،فإن الزوج يف عالقته ملتصق بزوجته والزوجة

ملتصقة بزوجها.

ومن جهة أخرى ،اللباس يؤ ّدي وظيفة سرت عورة وبدن اإلنسان ،وكذلك هو

أناقة ملظهره اخلارجي ،ومن جهة ثالثة حيميه من الظروف والتق ّلبات اخلارجية ،وهذه

الوظائف تتوفر بشكل عميق يف العالقة الزوجية.

فالزوج يسرت عورة زوجته والزوجة تسرت عورة زوجها من خالل إشباع احلالة

وإنسانيا.
اجتامعيا
اجلنسية لكل من الطرفني بصورة سليمة ومقبولة
ًّ
ًّ

كام أن الزوجة مجال وأناقة للرجل يف حياته االجتامعية ،وكذلك الزوج بالنسبة

لزوجته ،فاإلنسان الذي يفتقد هذه العالقة يشعر بنقص وضعف يف وضعه االجتامعي.

وأخريا ،العالقة الزوجية هي صيانة ومحاية لإلنسان يف جمال العواطف واملشاعر
ً

واحلالة النفسية واحلياة اخلاصة.

3 .3يف مورد ثالث يعبرّ القرآن الكريم عن العالقة الزوجية بتعبري مل يستعمله يف أي
﴿و َق ْد َأفْضىَ َبع ُض ُكم إِلىَ َبع ٍ
ض َو َأ َخ ْذنَ ِم ُ
نكم ِّمي َثاقًا
عالقة أخرى ،يقول سبحانهَ :
ْ
ْ
ْ
غَ ِل ً
يظا﴾[سورة النساء ،اآلية.]21 :
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اإلفضاء من الفضاء واالنفتاح ،وهذا يعني أن العالقة بني الزوجني عالقة انفتاح

ال تشبهها أية عالقة أخرى.

﴿مي َثاقًا
ولكن هذه العالقة يقيدها عقد الزوجية ،حيث عربت عنه اآلية بِـِّ :

غَ ِل ً
يظا﴾.

عقد فيه شائبة العبادة ،أي إن يف هذا
ولذلك يعرب الفقهاء عن عقد الزوجية بأنه ٌ

العقد مسحة عبادية ،وإنه ليس كأي عقد ما ّدي بني اإلنسان واآلخرين ،فعقد الزوجية فيه

ولكن العالقة التي ترتتب عليه ال يمكن مقارنتها بالعالقة
إجياب وقبول كبقية العقود،
ّ

التي ترتتب عىل أي عقد آخر.

هذه العالقة الوثيقة يف احلياة الزوجية التي يدركها اإلنسان بوجدانه وفطرته

ونراها ماثلة أمامنا يف حياتنا البرشية واالجتامعية ينبغي أن حتفظ بالتعامل الصحيح

وتنمى مفاعيلها وآثارها يف احلياة.
والسليم ّ

المحور الثاني :ظاهرة العنف الأ�سري

خاصة ومميزة يف التعاطي
هذه العالقة الوثيقة بني اإلنسان وزوجته تستلزم عالقة ّ

وأحق بحسن التعامل من الزوج من قبل زوجته أو من
والتعامل ،إذ ال يوجد إنسان أوىل
ّ

الزوجة من قبل زوجها.

ولكن العالقة بني الزوجني ال
وهنا ال نغفل أمهية تعامل األبناء مع الوالدين،
ّ

انفتاحا كام ً
ال يف خمتلف اجلوانب واألبعاد:
متاثلها عالقة ،فاملرأة تعيش مع زوجها
ً

اجلسمية والعاطفية واألبعاد املختلفة األخرى ،لذلك ينبغي أن تكون هذه العالقة هي

موجه
أفضل عالقة يقيمها اإلنسان ويراعي فيها منتهى اإلحسان والفضل ،وهذا أمر ّ

بعضا.
للطرفني جتاه بعضهام ً

لكن مع األسف يف بعض األحيان حيصل العكس ،حيث تصبح العالقة بني
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الزوجني سيئة وغري ملتزمة باحلدود الرشعية.

محرم
التعدي على الحقوق الزوجية ّ

تعدي احلدود الرشعية يف العالقة
إن القرآن الكريم يشري يف أكثر من موضع إىل أن ّ
ِ
ود اهللِ َف َ
وها َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدو َد
الزوجية هو ٍّ
ال َت ْع َت ُد َ
تعد حلدود اهلل ،يقول تعاىل﴿ :ت ْل َك ُح ُد ُ
اهللِ ف َُأ ْو َلئِ َك ُه ُم َّ
الظالمِ ُونَ ﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]229 :ويقول يف اآلية التي تليها﴿ :فَإِن َط َّلق ََها
ال تحَ ِ ُّل َله ِمن بعد حتى َت ِ
نك َح َز ْو ًجا غَ يرْ َ ُه فَإِن َط َّلق ََها َف َ
َف َ
َاج َعا إِن َظ َّنا
ُ
اح َع َل ْي ِهماَ َأن َيترَ َ
ال ُج َن َ
َ ْ ُ َ َّ َ
ِ ِ
ِ
ود اهللِ ُي َب ِّي ُن َها لِق َْو ٍم َي ْع َل ُمونَ ﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]230 :ويف آية
َأن ُيقيماَ ُح ُدو َد اهلل َوت ْل َك ُح ُد ُ
وه َّن لِ ِع َّدتهِ ِ َّن َو َأ ْح ُصوا ا ْل ِع َّد َة َوا َّتقُ وا ا َ
هلل َر َّب ُك ْم
﴿يا َأيهُّ َ ا ال َّنبِ ُّي إِ َذا َط َّل ْق ُت ُم ال ِّن َساء ف ََط ِّلقُ ُ
ثالثةَ :
ِ ٍ ٍ ِ
ِ
وه َّن ِمن ُب ُيوتهِ ِ َّن َو َ
َ
ال يخَ ُْر ْج َن إِ َّ
ود اهللِ َو َمن َي َت َع َّد
ال َأن َي ْأت َ
ني بِ َفاحشَ ة ُّم َب ِّي َنة َوت ْل َك ُح ُد ُ
ال تخُ ْ ِر ُج ُ
ال َت ْد ِري َل َع َّل ا َ
ُح ُدو َد اهللِ َفق َْد َظ َل َم َنف َْس ُه َ
هلل يحُ ْ ِد ُث َب ْع َد َذلِ َك َأ ْم ًرا﴾[سورة الطالق ،اآلية،]1 :
وغريها من اآليات التي عبرّ القرآن فيها عن أحكام العالقات الزوجية بِـ (حدود اهلل)،
وحرم التعدي عليها وجتاوزها.
ّ
ومما يؤسف له أنه يف بعض األحيان تتصاعد اخلالفات بني الزوجني لتصل إىل

مستوى العنف ،لدرجة أن هذه املشكلة (العنف األرسي) أصبحت قضية عاملية ،وتقام

وترشع قوانني
من أجل التغ ّلب عليها الدراسات واألبحاث وتعقد من أجلها مؤمترات،
ّ
احلد منها.
من أجل محاية األرسة من آثار هذه الظاهرة وحماولة ّ

خاصة
وقد قامت وزارة الشؤون االجتامعية يف اململكة ـ ّ
مؤخ ًرا ـ بتشكيل إدارة ّ

للحامية االجتامعية لألرسة وذلك بسبب ظهور حاالت العنف األرسي يف املجتمع

وتزايدها.

تف�شي ظاهرة العنف الأ�سري

تعد ظاهرة العنف األرسي ظاهرة قديمة وموجودة سابقًا ،ولع ّلها
يف الواقع ُّ
كانت يف نطاق أضيق مما هي عليه اليوم ،كام أهنا ربام كانت ال تس ّلط عليها األضواء كام
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ونمو شخصية اإلنسان رج ً
ال
نمو ثقافة حقوق اإلنسان،
ّ
هي احلال اآلن ،وذلك بسبب ّ
كان أو امرأة.

ففي املايض ربام كان هناك يشء من التعتيم عىل مثل هذه الظواهر ،وال تبدو أمام

نمو ثقافة احلقوق والواجبات لدى كل إنسان أصبح
الناس أو الرأي العام ،ولكن بسبب ّ

هناك يشء من اإلفصاح عن كثري من القضايا التي كان ُيتسترّ عليها سابقًا ،وهلذا قد تبدو
يف صورهتا التي تظهر عليها اآلن ،مع االعرتاف بأن ما يصل إىل الرأي العام واجلهات
املختصة كاملحاكم ومراكز الرشطة ال يم ّثل النسبة احلقيقية ،فهي أوسع من ذلك بكثري.
ّ

ويف التسترّ عىل هذه الظاهرة ومثيالهتا جانب إجيايب ،فكلام أمكن حلّ املشاكل

تدخل الطرف اخلارجي فهو األفضل ،ولكن يف بعض األحيان
األرسية يف داخلها ودون ّ
يكون التعتيم وكتامن املشكلة حالة من تكريس االضطهاد والعدوان ،وهذه املشكلة التي

وبخاصة فيام يرتبط بالنساء .
تعيشها كثري من العائالت،
ّ

مفتوحا لإلفصاح وتصبح هناك فرصة
ولكن حينام تتفاقم املشكلة ويكون املجال
ً

لطرحها فيحب إيصاهلا إىل اجلهات املسؤولة واملعنية ،حتى يكون هناك جمال لإلنصاف

والردع واالعتبار ،وكذلك ح ّتى يعلم األزواج أن املرأة ليست مستباحة احلقوق أو
منتهكة احلرمات ،وأ َّ
ال جمال أمامها للدفاع عن نفسها.

يتعرض للعنف األرسي ال يكون من النساء فقط ،فهناك من الرجال
بالطبع إن من َّ

أيضا ،لكن هذه احلاالت حمدودة وجزئية ،وهلذا ظهرت يف الواجهة
يتعرض للعنف ً
من ّ
يف بعض البلدان مجعيات تطالب بتشكيل مؤسسات حلامية الرجال من النساء ،كام حصل

مؤخ ًرا.
هذا يف اجلزائر ّ

تعرض الرجال أقل من تعرض النساء لالضطهاد يف مجيع
َّ
ولكن نسبة ُّ
املجتمعات.
وقد نرشت جريدة احلياة بتاريخ  2006 /03 /29م دراسة لباحثة جامعية من
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جامعة امللك سعود حول العنف األرسي يف مدينة الرياض ،فكان من نتائج هذه الدراسة

أنه يف كل ستة ( )6أشهر تصل إىل املستشفيات من ( )3إىل ( )4حاالت حماوالت انتحار

املعدل يف كل ستة ( )6أشهر )96( :حماولة
من قبل الرجال ،أما من قبل النساء فإن ّ
انتحار ،وهذا يف مدينة واحدة ،هي مدينة الرياض.

وحينام جيري البحث عن أسباب حماوالت االنتحار عند النساء تكون يف الغالب

سواء كُ َّن زوجات أو كُ َّن بنات أو ما أشبه،
بسبب العنف األرسي الذي يصل للنساء،
ً

يتعرض له الرجل ،وهو األمر
ويف هذا داللة عىل َّ
تتعرض له املرأة يفوق أضعاف ما َّ
أن ما َّ
غالبا ما يصدر عنه هذا العنف.
الطبيعي ،ألن الرجل يف موقع ّ
القوة والقوامة ،وبالتايل ً

�آثار ظاهرة العنف الأ�سري

لقد أصبح من الرضوري الوقوف عند هذه املشكلة ومعاجلتها:

ألن اضطراب العالقات الزوجية يلقي بظالله عىل الوضع االجتامعي بشكل عام
َّ 1 .1
ألن اإلنسان إذا كان منسجماً
وسعيدا يف حياته
وعىل حياة الفرد بشكل خاصَّ ،
ً

نفسيا ويكسبه االطمئنان والراحة النفسية ويصبح أكثر
الزوجية فإن ذلك يرحيه ًّ

ّ
ربا ويعيش
قدرة عىل الفعالية واإلنتاجية ،بينام إذا كان يف حياته الزوجية
مضط ً
مشكلة وعناء ،سيؤثّر هذا عىل حياته النفسية وعىل عطائه ،وهذا أمر واضح،

نجد أثره عىل بعض ّ
املوظفني حينام تقلّ إنتاجيته وفعاليته يف العمل ويف تعامله
مع زمالئه ،ففي كثري من األحيان حينام نبحث عن األسباب يكون ذلك ألنه غري
منسجم أو غري مرتاح يف حياته العائلية.

2 .2من ناحية أخرى يؤثر االضطراب يف احلياة العائلية األرسية عىل بناء اجليل اجلديد،
جو أرسي منسجم تصبح نفوسهم أقرب إىل االستقامة،
فاألوالد إذا عاشوا يف ّ
جو عائيل
وتربيتهم أقرب إىل الرتبية السليمة ،أما األطفال الذين يعيشون يف ّ

متعددة يف املنزل،
أرسي
مضطرب ،وعالقات سيئة بني األب واألم ،ومشاكل ّ
ّ
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وغالبا ما يكون األوالد هم
فإن الرتبية التي سيتل ّقاها هؤالء ستؤثّر عىل نفوسهم،
ً

الضحايا يف سوء العالقات الزوجية.

جو
ولذلك عندما حيافظ الوالدان عىل حسن عالقتهام الزوجية وعىل خلق ّ
االنسجام والصفاء بينهام ،فإن مر ّد ذلك عىل األبناء بالدرجة األوىل ،فمام تفيده

الدراسات االجتامعية أن من أسباب اجلنوح عند األحداث إىل اجلرائم والعدوان

والسلوكيات السيئة وتدين مستواهم الدرايس هو املشاكل العائلية التي يعيشها

هؤالء األبناء.

ووزارة الرتبية والتعليم تقوم بني فرتة وأخرى بإجراء بعض األبحاث حول

وغالبا ما
تدين املستوى التعليمي واالنحراف السلوكي للطالب يف املدرسة،
ً

تأثريا
يتوصل املرشفون الرتبويون الذين
ّ
يتصدون ملشاكل الطالب إىل أن هناك ً

وواضحا لسوء العالقات العائلية عىل سلوك الطالب يف املدرسة؛ ألن هذا
كبريا
ً
ً
الطالب الذي يعيش مشكلة بني أبيه وأمه ـ سواء كانت املشكلة معاشة أو تنتهي

باالنفصال والطالق ـ ،فهذا يؤثّر عىل اهتاممه الدرايس وعىل إعداده للمدرسة

وعىل تربيته وتوجيهه.

3 .3االضطراب األرسي يؤثر عىل األمن األخالقي للمجتمع ،فالرجل إذا كان
يمد برصه وتوجهاته العاطفية
فغالبا ما يكون ّ
أعف ،وال ّ
َ
مستوع ًبا من قبل زوجته ً

مستقرا يف حياهتا
وضعا
خارج حدود املنزل ،وكذلك الزوجة إذا كانت تعيش
ً
ًّ

األرسية وهناك إشباع عاطفي هلا تكون أقرب إىل حالة العفاف ،بينام إذا كانت
جفاء وجفافًا وقسوة يف عالقاهتا الزوجية فإن الشيطان يدخل عليها من هذا
جتد
ً

الباب وهذا الطريق ،وكثري من املشاكل األخالقية التي حتدث تكون أرضي َتها

اخلالفات العائلية األرسية.
ُ

ألجل هذه اآلثار وغريها جيب الوقوف عند ظاهرة العنف واملشاكل األرسية،

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 9

663

أبدا التساهل وجتاهل املوضوع
وحماولة الوصول إىل عالجات وحلول هلا ،وال يصح ً

أو التعتيم عليه ،فهناك مشكلة حقيقية معاشة وظاهرة متصاعدة ،وتصاعد هذه الظاهرة

مستجد ،ومن
يف هذا الوقت له أسباب خارجية واضحة ،بعضها قديم ،وبعضها اآلخر
ّ
األسباب التقليدية:

�أ� .سوء الأخالق

حينام يكون هناك سوء خلق عند أحد الطرفني فهذا يو ّلد مشاكل وخالفات بني

وغالبا ما يكون األبناء هم الضحية
الزوجني ،رسعان ما تنتقل إىل بقية أفراد األرسة،
ً
األبرز واألرسع من حيث التأثر.

ب .عدم الوعي والمعرفة بالحقوق والواجبات المتبادلة

وأحكاما ّ
تعد أحكام
نظاما
تنظم عالقة اإلنسان باآلخرين ،وربام ُّ
ً
وضع اإلسالم ً

تنظيم العالقات األرسية هي من أكثر األحكام التي أوالها اإلسالم عناية كبرية ،ملا هلا من

انعكاسات عىل اإلنسان الفرد واملجتمع ،ولكن مما يؤسف له أن يقبل الشاب ـ وكذلك

الشابة ـ عىل الزواج دون معرفة هبذه األنظمة واألحكام التي حتكم هذه العالقة اجلديدة،
ّ

فال يعرف كال الطرفني ما عليهام من واجبات وما هلام من حقوق ،واجلهل هبذه األحكام
﴿ولهَ ُ َّن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن
سببا يف بروز كثري من اخلالفات األرسية ،يقول تعاىلَ :
قد يكون ً
بِالمْ َعر ِ
وف ولِلرج ِ
ال َع َل ْي ِه َّن َد َر َجةٌ ﴾[سورة البقرة ،اآلية.]228 :
َ ِّ َ
ُْ
هذه اآلية تد ّلل عىل أن لكل من الطرفني حقوقًا وواجبات ،وهذه األحكام
تقريبا.
موضوعة بالتساوي
ً

الم�ستجدة:
ومن الأ�سباب
ّ

نمو الروح املصلحية واألنانية عند اإلنسان
أّ .

يف ظل هذه احلضارة املادية املعاشة التي هلا من وسائل اإلعالم واملعلومات ما

هيتم بنفسه أكثر من اهتاممه باآلخر ـ
تصل به إىل كل بيت وكل شخص ،أصبح اإلنسان ّ
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ويتحدث
حتى أرسته ،وهذا أمر نلحظه ،ففي كثري من األحيان يأيت بعض األشخاص
ّ
ويتنزه يف هذا البلد وذاك ،ولكن حينام تسأله عن زوجته وعياله ،تالحظ أنه ال
بأنه يسافر ّ
هيتم بأبنائه وعائلته ،وهذه العائلة
معنيا إال بأن يرفّه عن نفسه هو فقط ،بينام ال ّ
جيد نفسه ًّ

حينام جتد األب يسافر ويرتكها دون مراعاة ملشاعر أفرادها وحاجتهم للرتفيه والعناية

فإهنا ستشعر بنوع من االستئثار الذي يامرسه األب عىل حساب أفراد العائلة ،هذا من

بعيدا عن
ناحية ،ومن ناحية أخرى حينام يغيب األب عن بلده وعائلته سيكون بالتايل ً

أوضاعها ومشاكلها وعن متابعة جمريات األمور ،ما جيعل األبناء فريسة للوقوع يف رشاك
(الثلل) أو الوسائل واملغريات املنحرفة.

وهذا النوع من االستئثار والالمباالة يمكن أن نرجعه إىل الثقافة املادية ،هذه

ّ
سيفكر
تضخمت ذات اإلنسان فإنه
كثريا بذاته ،فإذا
الثقافة التي تعطي اإلنسان
ّ
ً
اهتامما ً

يف حقوقه أكثر مما ّ
يفكر يف الواجبات التي عليه جتاه الطرف اآلخر ،ويفكر يف راحته
وأموره الشخصية قبل أن يفكر يف راحة وأمور وحقوق الطرف اآلخر.

وهذا له أثر سلبي عىل واقع ومستقبل األرسة ،كام أنه خالف ما تويص به النصوص

أحب إىل اهلل تعاىل
الرشعية ،فقد ورد عن نبينا حممد Aأنه قال« :جلوس املرء عند عياله ُّ

من اعتكاف يف مسجدي هذا»(((.

ب .ضغوط احلياة واالنفتاح اإلعالمي

هذا االنفتاح املثري للشهوات واألهواء وما يسببه من استثارة وحتريض هلا له دور

كبري يف اضطراب العالقات األرسية والعائلية.

وهو من سلبيات هذه احلضارة املا ّدية ـ التي هلا إجيابيات كبرية ـ ،حيث تتجاهل

تروج له بعض األفالم ـ من أجل
هذا اجلانب القيمي األخالقي ،فام تب ّثه الفضائيات أو ّ

حيرض اجلانب الغرائزي والشهواين عند اإلنسان ،له تأثريه يف نفس
مطامع جتارية ـ ّمما ّ
((( ميزان الحكمة ،ج 4ص.287
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الرجل واملرأة ،ومما يؤسف له أن هذه األمور أصبحت جتارة مرشوعة ومقبولة.

ومن البوادر اخلطرة أن تنترش مثل هذه الثقافة والتسويق ملثل هذه اإلباحيات يف

أسواق مناطقنا ،حيث يتواجد أولئك الذين حيرتفون بيع األقراص املمغنطة (السيديات)

التي حتتوي عىل هذا النوع من األفالم واملشاهد اإلباحية والالأخالقية ،وهي أمور ُت ْنشرَ
عىل حساب األمن األخالقي االجتامعي واألرسي والقيم الدينية ،وهو من الرزق احلرام؛

رشعا ،وكذلك ال يصح من املجتمع التغايض
ألن بيع أو تداول مثل هذه األمور ال جيوز ً

تتشدد إزاء هذه املامرسات ،ونحن
يتقبلها ،وعىل اجلهات الرسمية املعنية أن ّ
عنها أو أن ّ

نسمع عن أخبار طيبة يف هذا االجتاه ،حيث تقوم هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

تروج فيها مثل هذه األرشطة
أو الرشطة يف بعض األحيان بمدامهة بعض األماكن التي ّ
واألقراص ،وتقوم بمصادرة ممتلكاهتم املمنوعة هذه.

دورا أكرب ،وأن تكون مثل هذه املامرسات مستنكرة يف جمتمعنا ،فهذه
ولك ّننا نريد ً

الزوجة التي تعرف عن زوجها أنه يتاجر هبذه األمور أو ذلك األب ـ أو أحد أفراد
األرسة ـ الذي يعلم عن ابنه أنه يقوم بذلك ،عليه أن يستنكر؛ ألن هذا املال الذي يأيت به

من هذه التجارة مال حرام ،وكذلك عىل املتواجدين يف السوق أن يظهروا استنكارهم
هلذه املامرسات ،جيب أن ِ
ضد تداول مثل هذه األمور،
نوج َد أجواء رادعة يف جمتمعنا ّ
يصح لنا
املدمرة عىل أخالقنا وأمننا االجتامعي وقيمنا وأحكام ديننا ،فال
وذلك آلثارها ّ
ّ
أبدا أن نسكت عنها ،وكأهنا أمر طبيعي.
ً

ومما يؤسف له أن البعض يبيع بعض املحارضات والربامج الدينية بجانب هذه

ماديا فقط ،دون أدنى مراعاة للجوانب
األفالم اإلباحية ،وهذا دليل عىل أن اهلدف أصبح ًّ

األخالقية والقيمية.

ن�شر الثقافة الدينية الطائفية
ويف بعض األحيان تداهم بعض اجلهات الرسمية من يبيعون الكتب واملحارضات
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ضد احلرية الدينية
ترصف ّ
الدينية وتصادر ما لدهيم ،ويأيت البعض منهم يشتكي بأن هذا ّ

واملذهبية.

نحن مع نرش الثقافة الدينية ،ولكن عىل هؤالء الذين يبيعون الكتب وبعض

األرشطة واألقراص أن يراعوا املصلحة الدينية ،فبيع الكتب التي فيها سحر وشعوذة
يصح إلنسان
رشعا ،وال
أو أمور خرافية ال واقع هلا أو فيها ما يثري الفتنة الطائفية حرام ً
ّ

ويدعي أنه ينرش الثقافة الدينية ،فالثقافة الدينية ال تقبل
متدين أن يبيع مثل هذه الكتبّ ،
ّ

يشوه سمعة املذهب،
اخلرافة ،والدين ال يقبل األساطري وال يقبل ما يؤجج الفتنة أو ما ّ

وهناك كثري من الكتب يذهب علامؤنا إىل عدم صحة ما فيها ،ومن ذلك الكتاب املتداول

املسمى (حالّل املشاكل) ،وهو كتاب يأيت برواية ال أصل هلا ،وقصة أسطورية خرافية ال

أيضا.
أصل هلا كذلك ،كام أن خطبة البيان ال أصل هلا ً

ولكن لألسف إن هذه األمور اخلرافية واملذهبية الصارخة هي التي ُيقبل الناس

عليها أكثر.

وأنا هنا أناشدكم أن تتقوا اهلل يف وحدة املجتمع والوطن ،فكام أننا ننزعج حينام

نرى أن اآلخرين ينرشون ما ييسء إلينا ،فيجب أن نشعر باالنزعاج الذي حيصل عند

اآلخرين حينام جيدوننا ننرش ما ييسء إليهم.

المحور الثالث :دور المجتمع في حماية الأ�سرة

اإلنسان يف بعض األحيان يرى أن املشكلة مل تصل إليه فال هيتم بام يدور حوله من

مشاكل ،فيجد أن عالقاته بني أفراد عائلته جيدة ،ولكن هذا الشعور ال يعفيه ـ كفرد من

أفراد املجتمع ـ من املسؤولية ،أل ّنه جزء من املجتمع ومسؤول عماّ يدور حوله ،وألنه
مسلم والرشع يوجب عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وثال ًثا :ألن املشكلة إذا

غدا.
ّ
تفشت وانترشت ومل تصل إليه اليوم ستصل ً

نتحمل مسؤوليتنا جتاه هذه املشكلة وهذه الظاهرة.
بد أن
ولذلك ال َّ
ّ
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أحتدث ـ بخصوص دور املجتمع يف محاية األرسة ـ يف نقطتني ،مها:
وهنا ّ

الأولى :ن�شر ثقافة العالقات الأ�سرية

جيب أن ننرش الثقافة اإلسالمية الصحيحة ،تلك الثقافة اإلنسانية واألخالقية،

فكثري من الناس ال يعرفون تعاليم الدين عىل هذا الصعيد ،ومل تطرق أسامعهم األحاديث

إن بعض األزواج
والروايات والنصوص وكالم الفقهاء حول العالقات الزوجية ،بل َّ
ال يعرفون ـ بالتحديد ـ احلقوق التي هلم عىل زوجاهتم فيظنون أن عىل الزوجة أن تلبي

فإن قرصت وترددت وضعفت فهي مدانة،
كل رغباته وأن تقوم بكل ما يطلبه منهاْ ،

وينظر إليها عىل أهنا قد قصرّ ت يف حقه ،وبعض الزوجات تعتقد أن عىل زوجها أن يكون
رهن إشارهتا يف كل ما تريد وكل ما تطلب دون أن تأخذ ظروف زوجها االقتصادية
بد من معرفة احلقوق املتقابلة بني الزوجني.
واالجتامعية بعني االعتبار ،وهذا خطأ ،فال َّ

واضحا قبل الزواج ،بحيث تعرف الزوجة ما
وهذا أمر من املفرتض أن يكون
ً

عليها من واجبات وما هلا من حقوق ،وكذلك الزوج يعرف حقوقه وواجباته ،وأن ننرش
ثقافة احلقوق الزوجية عرب خمتلف الوسائل املتاحة ،وهذا أمر من املفرتض أن يكون ح ّتى

وبخاصة يف املرحلة الثانوية ،وما نحتاج إليه منها هو
يف املراحل الدراسية التعليمية،
ّ
الرتكيز عىل القضايا السلوكية.

الرتكيز عىل القضايا السلوكية

العقَدية يف مناهج التعليم
يف بعض األحيان جتد أن هناك
ً
تركيزا عىل بعض القضايا َ

أيضا يف خطابنا
الديني عندنا يف اململكة ،وعىل بعض القضايا الفقهية ،وهو أمر جتده ً
عقديا،
خطرا
ًّ
الديني ،وأنا أعتقد أنه يف هذه السنوات نحن ال نواجه يف جمتمعنا اإلسالمي ً

فاخلطر األكرب الذي نواجهه يف هذه املرحلة هو اخلطر السلوكي واألخالقي ،أما القضايا
عت بح ًثا ،والناس بفطرهتم ووجداهنم ومما يتلقونه يعرفون املعتقدات
العقدية فإهنا ُأشبِ ْ

الدينية ،وال يعني هذا أننا لسنا بحاجة إىل التوضيح والنرش ،ولكن إذا أردنا أن نضع
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ُسلَّماً لألولويات ،فإن األولوية يف هذه املرحلة هي للمشاكل األخالقية والسلوكية،
وإال فبعض القضايا العقدية التي يركز عليها اخلطاب الديني املحليّ قضايا مستهلكة،

مهمة يف يوم من األيام،
وبعضها حملّ خالف ،فقضية مثل« :بناء القبور وإشادهتا» مل تكن ّ

أيضا ،ولقد تعبنا من تكرارها يف املناهج التعليمية ،فمنذ أن يدخل
مهمة ً
وهي اليوم غري ّ
يتخرج ويدخل اجلامعة وهذه القضية تتكرر عىل
الطالب يف املرحلة االبتدائية إىل أن
ّ

مسمعه ،وهي مسألة خالفية بني املدارس املذهبية.

تعد مورد عمل
وكذلك مسائل «االستجامر واالستنجاء» هذه املسائل التي ال ّ

وتعد من املسائل اجلانبية.
ّ

التدين،
يرتبوا عىل
ّ
إننا مع تعليم الدين يف املناهج الدراسية ونريد من أبنائنا أن ّ

ولك ّننا نريد االهتامم باألولويات من مسائل هذا الدين ،ونريد تقليص دائرة الرتكيز

التنوع وتعدد اآلراء املذهبية
عىل اخلالفيات ،أو أن تطرح ضمن ثقافة التسامح وقبول ّ

بعضا بسببها ،وح ّتى ال يشحن املواطنون
واالجتهادات حتى ال يتعبأ الناس عىل بعضهم ً

بعضا ،وهذا أمر نواجهه ح ّتى يف خطابنا الديني.
عىل بعضهم ً

إننا بحاجة إىل الرتكيز عىل القضايا السلوكية ،ومن مجلتها ثقافة إدارة احلياة العائلية،

ونحتاج إىل خطابات وأحاديث عىل املنرب ويف املساجد ويف خمتلف املناسبات ،ح ّتى تصبح

هذه الثقافة حارضة يف العقول والقلوب واألذهان.

تهتم بالأ�سرة
الثانية :وجود م�ؤ�س�سات اجتماعية ّ

جمديا أن نقول« :اتقوا
هتتم هبذا األمر ،اآلن ما عاد ً
نحتاج إىل مؤسسات اجتامعية ّ

اهلل يا مؤمنني ،وافعلوا كذا وكذا  »...فهذا ال يكفي حلل املشاكل ،ألن ذلك حيتاج إىل

حلول عملية.

البعض عندهم محاس عندما يرون بعض الظواهر السلبية فيتصلون ببعض

املحارضين واخلطباء ويطلبون منهم احلديث حول هذه املظاهر.
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دافعا
جمرد تناول اخلطيب للمشكلة ال حي ّلها ،فهذا التناول ينبغي أن يكون ً
ولكن ّ

حللول عملية ،فنحن نريد أن يصل جمتمعنا إىل مستوى حينام يستمع اخلطاب الديني

طرحا لبعض املقرتحات وبعض احللول يرتجم هذا إىل مبادرات لتفعيل هذه
وجيد فيه ً
أوهاما
املقرتحات واحللول ،وإال فال فائدة يف مثل هذا الطرح .ونحن جيب أن ال نعيش
ً
بخصوص هذه املسألة ،حيث إن البعض يشعر بالسعادة عندما جيد اخلطيب احلسيني قد

حتدث عن بعض املظاهر السلوكية السلبية ويذهب ملنزله وهو يشعر بالراحة واالطمئنان،
ّ
وكأن املشكلة قد ُح َّلت وانتهت من ساعتها.

جمرد املوعظة واإلرشاد العام ال يعالج املشاكل االجتامعية ،فنحن بحاجة إىل
إن ّ

حلول عملية.

المجتمع يعاني من التلك�ؤ في المبادرات العملية

وأظن أن من أهم نقاط الضعف التي يعاين منها جمتمعنا هو ُّ
التلكؤ يف املبادرات

حيب تكرار بعض املواضيع واملشاكل عىل املنرب ،ولكن يف
العملية ،وبعض املستمعني ال ّ

مرب ًرا ،أل ّنه عندما طرح أول األمر مل يقابل ذلك مبادرة
بعض األحيان يكون هذا التكرار ّ

عملية ختفف من مظاهره السلبية.

تعج باملؤسسات يف خمتلف املجاالت ،فهناك
املجتمعات األخرى القريبة م ّنا ّ
مجعيات ملكافحة التدخني ،وأخرى حلامية األرسة ،وثالثة لتنمية الطفل ،ورابعة نسائية

وغريها ،وهذا يف جمتمعات قريبة منا ،يف الدمام واخلرب والرياض وغريها من املدن

حولنا.

ومما يؤسف له أننا يف جمتمعنا ما زالت مصارف اخلري عندنا منحرصة يف بناء أو

جتديد املساجد واحلسينيات ،وإقامة مآتم العزاء ،وهي أمور مطلوبة وينبغي أن تكون

بد من معاجلتها.
حملّ اهتامم ،ولكن هذه وحدها ال تكفي ،فهناك مشاكل حقيقية ال َّ

ومن األمثلة عىل ذلك ما قرأته عن مرشوع «ابن باز اخلريي لتيسري الزواج» ،وهو
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مرشوع ضخم يف الرياض ،يعمل فيه املئات إن مل يكن اآلالف ،وله وحدات متنوعة

ملعاجلة املشاكل األرسية.

قرأت أحد إصدارات هذا املرشوع ،الذي كان بعنوان« :معاجلة املشاكل الزوجية

عرب اهلاتف» ،يوضح كيف استطاع القائمون عىل هذا املرشوع حلّ كثري من املشاكل

التي حتصل يف العالقات الزوجية عن طريق اهلاتف ،حيث يقدمون ملن ي ّتصل هبم بعض

احللول والنصائح ويتواصلون معهم ،وإذا كان يتط ّلب حلّ املشكلة أن حتول إىل جهة
معينة يقومون بذلك ،ويف هذا الكتاب نصائح ووسائل وأساليب للتعامل مع هذا

املوضوع من خالل التجارب التي قام هبا هذا املرشوع.

وقد استطعنا يف املكتب أن نتغ ّلب عىل كثري من املشاكل من خالل معاجلتها يف

جيد يف هذا املجال ،وقد رأينا أن
اهلاتف ،واإلخوة من املشايخ يف املكتب يقومون بدور ّ
كثريا منها يمكن معاجلتها وح ّلها عرب املكاملة اهلاتفية.
ً

وتتوجه اجلمعيات اخلريية يف املنطقة ـ بدفع وتشجيع من وزارة الشؤون االجتامعيةـ
ّ

ألن يكون هناك مراكز حلامية األرسة حتت مظ ّلة هذه اجلمعيات.

لكن هذه اللجان يف حاجة إىل تفعيل وإىل دعم ما ّدي وكوادر وكفاءات ،وكذلك
ّ

بحاجة إىل من يبادر بتفعيلها ،وعىل علامء الدين أن يقوموا بدورهم يف هذا املجال،
ويبادروا إىل تبني مثل هذه املؤسسات ،ودعمها والتعاون مع القائمني عليها ،ألن من

مسؤوليات عامل الدين دعم مثل هذه اجلهود.

كام أننا بحاجة إىل مؤسسات كثرية ختفف من املشاكل األرسية واالجتامعية ،من

قبيل جلان لتشجيع الزواج ،وجلان التعريف بني الزوجني ،فهناك فتيات عوانس كثر يف

املجتمع ،ويف املقابل هناك من الشباب من يبحث عن زوجة ،ولكن ال يوجد واسطة

تعرف الطرفني إىل بعضهام البعض ،ويف مرشوع ابن باز اخلريي الذي أرشنا إليه قسم
ّ

جيد يف هذا املجال ،وضمن ضوابط وقيود تكفل عدم
خيدم هذا اهلدف ،يقوم بدور ّ
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انحراف هدف مثل هذه اللجان ،ونحن بحاجة إىل مرشوع مماثل يف املنطقة.

«الن�ساء �شقائق الرجال»  ..في الحقوق والواجبات

تتحدث عن
وقبل أن أهني احلديث ال بأس باإلشارة إىل بعض النصوص التي
ّ

احلقوق املتبادلة وعن احرتام حق الزوج واحرتام حق الزوجة ،فالروايات يف هذا كثرية،

نقترص عىل البعض منها:

«م ْن كان له امرأة تؤذيه مل يقبل اهلل
•ورد يف حديث عن رسول اهلل Aأنه قالَ :

صالهتا وال حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وإن صامت الدهر ...وعىل

مؤذيا ظاملًا»(((.
الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان هلا ً
ِ
سعدا قد
•وعنه Aأنه عندما ُألحْ َد سعد بن معاذ يف قربه قال للمسلمني« :إن ً
ضمة» ،فسأل املسلمون« :يا رسول اهلل ،لقد رأيناك صنعت عىل سعد
أصابته ّ

ما مل تصنع عىل أحد؟» ،قال« :Aإنه كان يف خلقه مع أهله سوء»(((.

•وقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب« :Eال يكن أهلك أشقى الناس
بك»(((.

•وعن الرسول Aأنه قال« :فأي رجل لطم امرأته لطمة ،أمر اهلل عز وجل
مالك خازن النريان فيلطمه عىل حر وجهه سبعني لطمة يف نار جه ّنم»(((.

•وعنه« :Aأيام رجل رضب امرأته فوق ثالث أقامه اهلل يوم القيامة عىل رؤوس
اخلالئق فيفضحه فضيحة ينظر إليها األولون واآلخرون»(((.

ويف هذا السياق ق ُِّد َم سؤال للمرجع الراحل السيد اخلوئي Kمفاده:

((( ميزان الحكمة ،ج 4ص.287
((( أمالي الشيخ الصدوق ،فضل الصالة في مسجد الكوفة ،ص .469
((( نهج البالغة كتاب 31من وصية له Eللحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين.
((( مستدرك الوسائل ص 250حديث.16619
((( مستدرك الوسائل ص 250حديث.16621
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«هل رفع الصوت عىل الزوجة يف مقام حدوث أمر ال يعجب الزوج يكون

من باب أذية املؤمن املحرمة؟» فأجاب« :Kما علم أنه يؤذهيا ال يكون من

املعارشة باملعروف»(((.

•كام أن اآلية الكريمة التي افتتحنا هبا احلديث تقول﴿ :وعاشرِ ُ وهن بِالمْ َعر ِ
وف﴾،
َ َ
ُ َّ ْ ُ
تتحدث عن
ومن اجلدير أن أشري إىل أن هناك يف القرآن الكريم  12آية قرآنية
ّ

معارشة املرأة باملعروف أو تؤكّ د عىل املعروف يف العالقات الزوجية ،من ذلك
ٍ
ٍ
اآلية القرآنية الكريمة﴿ :فَإِمس ٌ ِ
يح بِإِ ْح َسان﴾[سورة البقرة،
اك ب َم ْع ُروف َأ ْو َتسرْ ِ ٌ
ْ َ
اآلية.].229 :
وعندما نرجع لآلية املفتتح هبا احلديث نجد الفقرة الثانية منها تقول﴿ :فَإِن
ِ
كَ ِرهتموهن فَعسى َأن َت ْكرهو ْا َشيئا ويجَ ع َل ا ُ ِ ِ
ريا﴾ ،وهذا يعني أن اهلل تعاىل
َُ
ًْ َ ْ َ
هلل فيه َخيرْ ً ا كَ ث ً
ْ ُ ُ ُ َّ َ َ
يطلب من اإلنسان يف حال وجد من زوجته ما يكره أن يصرب عىل ذلك ،ففي ذلك خري
كثري ،وهذا اخلري الكثري هو:
 .1ثواب اهلل تعاىل

حيث ورد عن رسول اهلل« :Aمن صرب عىل سوء خلق امرأة واحتسبه أعطاه اهلل

بكل مرة يصرب عليها من الثواب ما أعطي أيوب عىل بالئه»(((.

ويف رواية أخرى عنه« :Aأال ومن صرب عىل خلق امرأة سيئة اخللق واحتسب يف

ذلك األجر أعطاه اهلل ثواب الشاكرين يف اآلخرة»(((.
 .2محاية األبناء

فتفرق الزوجني يؤثّر عىل وضع األبناء النفيس واالجتامعي والسلوكي وحتصيلهم
ّ
((( صراط النجاة ج 2ص 379مسألة .1176
((( بحار األنوار ج 73ص.367
((( المصدر نفسه ج 100ص.244
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الدرايس وعىل تربيتهم بشكل عام ،هذا يف حال الطالق والفراق ،أما يف حال مل يصرب

الزوج عىل أذى زوجته وقام بأذيتها أو أن األم مل تصرب عىل أذى زوجها وقامت بأذيته
مقابل سوء خلقه ،فإن ذلك له تأثري كبري عىل عواطف األبناء ،فهذا يسقط عندهم

خريا
االحرتام وجيرح املشاعر ،بينام إذا صرب كل طرف عىل اآلخر سيجعل اهلل يف ذلك ً

كثريا عىل األبناء.
ً

موسم احمل ّرم واخلطاب الطائفي

(((

صدام طائفي في البالد،
استبعد سماحة الشيخ حسن الصفار أن يكون هناك
ٌ

مؤكد ًا على وعي الحكومة بخطورة هذا المنحى وجديتها في منعه .وأكد سماحته على

أن ليس من الطائفية أن ُيمارس اإلنسان شعائره التي يؤمن بها ،ما لم يؤ ِّد ذلك إلى إيذاء
اآلخرين.

وأشار إىل أن اخلطاب احلسيني ينبغي أن ُيركّ ز عىل بعدين :البناء واإلصالح

الداخيل ،وأيض ًا إرسال رسالة تسامح ورغبة تعايش والتأكيد عىل احلالة الوطنية .ودعا

مواكب العزاء إىل استثامر موسم عاشوراء يف استقطاب الرشائح الشبابية خصوص ًا تلك

شجع األخوات عىل السعي لتطوير املجالس
التي متارس بعض الترصفات السلبية ،كام ّ

احلسينية والرقي هبا عن املستوى التقليدي.

كان ذلك يف اللقاء الذي ّ
نظمته مؤسسة أبناء الزهراء بحلة حميش مع سامحة الشيخ

((( عقد اللقاء في منزل الحاج إبراهيم عبدالله آل عجيان بتاريخ  28ذو الحجة 1427هـ ،إعداد :تركي
مكي علي.
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موسم
ّ

ٍ
مجع كبري
الصفار ،يف حوار كان عنوانه« :حمرم احلرام واخلطاب الطائفي» ،الذي حرضه ٌ

عدد كبري من
من الناشطني يف العمل االجتامعي من الرجال والنساء باحللة ،وأيض ًا ٌ

رواديد وشعراء الطف يف القطيف وسيهات.

اجلدير بالذكر أن اللقاء ُعقد مساء اخلميس  28ذو احلجة 1427هـ ،يف منزل

احلاج إبراهيم عبد اهلل آل عجيان (عمدة احللة سابق ًا).
تقرير شامل هلذا اللقاء:
وهذا
ٌ

في مفهوم الطائفية

يف بداية احلوار أعطى سامحة الشيخ الصفار مفهوم ًا للطائفية بأهنا تكمن يف ٍ
أمر

ٍ
واحد وهو اإلساءة لآلخر.

ويف إجابته عن سؤال :هل من الطائفية أن ُيامرس اإلنسان شعائره التي يستند فيها

نص رشعي ،بينام ال يستحسنها أو ال يقبل هبا الطرف اآلخر املخالف له يف العقيدة
إىل ٍّ
ٍ
أمر طبيعي،
املذهب؟ قال« :ليس من الطائفية أن ينتمي اإلنسان ملذهب أو طائفة ،فهذا ٌ
جيد اإلنسان نفسه فيه منذ اللحظات األوىل حلياته» ،وأضاف سامحته« :ممارسة اإلنسان
مقدس ،وهي أبعد ما تكون عن الطائفية».
أمر ّ
شعائره وفق مذهبه ٌ

ال�صدام الطائفي في المنطقة

الصدام الطائفي يبدو أنه صار ينترش ،فهل نخشى عىل بالدنا منه؟ حول هذا

رصاع سيايس شأنه
التساؤل يقول الشيخ الصفار« :ما حيصل يف العراق ولبنان إنام هو
ٌ
شأن بقية الرصاعات التي حصلت وما زالت يف بعض الدول اإلسالمية ،وسيأيت الوقت

طوق فيه هذه الفتنة.
الذي ُت ّ

أما يف بالدنا ،رعاها اهلل ،أستبعد أن يكون هناك صدام طائفي ،فالدولة واعية

خلطورة هذا األمر ،ولن تسمح به.
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ٌ
جدا ،فالوضع يف البالد إىل خري إن شاء اهلل».
وإين
متفائل ًّ

وأضاف سامحته« :علينا يف مقابل متابعتنا لألصوات الطائفية املتشنجة أن نلتفت

لتلك األصوات اإلجيابية حتى تكون نظرتنا للواقع نظرة شمولية وموضوعية».

وعىل فرض أن هذا التحليل سليم ،يقول الشيخ الصفار« :فإن العقل وتعاليم

ديننا تدفعنا إىل جتنب الوقوع فيه ،أو عىل األقل ختفيف شدة وطئه ،أما أن نستخدم اللغة
ٍ
مناف للتعاليم اإلسالمية ،وهذه كلامت أئمة أهل البيت Bوتوجيهاهتم
الطائفية فهذا
تؤكد ذلك ،حيث كان األئمة يؤكدون هذه املقولة :إنا نكره أن نبدأهم بقتال».

وحول بعض املامرسات التي تأخذ طابع ًا طائفي ًا يف اجلامعات أو املالعب الرياضية،

قال الشيخ الصفار« :الساحة ال ختلو من وجود هذه املامرسات ،وينبغي أن يكون الرهان
عىل تطويقها والسيطرة عليها ،وأعتقد أنه ُيمكن ذلك».

ويف إجابته عن سؤال :هل هناك رغبة خللق فوىض خالقة يف القطيف ،خصوص ًا

مع ما نجده من املشاكل األمنية كالرسقات واالعتداءات ،وعجز اجلهات األمنية من
السيطرة عليها؟ قال الشيخ الصفار« :ال أتفق مع هذا الرأي ،فاملشكلة األمنية ال تقترص

عىل القطيف ،وإنام هي عىل مستوى البلد ككل ،واجلهات األمنية حتتاج إىل دعم لتكون
قادرة عىل تطويق هذه املشكلة خصوص ًا مع انشغاهلا بمكافحة اإلرهاب.

وجيدر بنا أن نتخلص من (عقلية املؤامرة) وأن نقرأ األوضاع بشمولية أكرب،

فاملناطق األخرى يف اململكة تشكو مما نشكو منه وإن اختلفت حدة املشكلة من منطقة

ألخرى».

وعن موقف سامحته الشخيص من (عريضة الدفاع عن السنة) ،قال« :هناك

جمموعة من الدعاة لدهيم منحى متشدد ،وهم ال ُيمثلون املوقف الرسمي للدولة ،وأنا ال

نرشع ملامرسات مماثلة».
أتفق مع هذا املنحى ،وال يعني ذلك أن ّ

﴿و َأ َّل َ
ف َبينْ َ
وعن تساءل أحد األخوة يف كون البعض جيعل من اآلية الكريمةَ :
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موسم
ّ

األر ِ
ُق ُلوبهِ ِم َلو َأن َف ْق َت َما فيِ َ
ْت َبينْ َ ُق ُلوبهِ ِ ْم َو َل ِك َّن اللهَّ َ َأ َّل َ
ف َب ْي َن ُه ْم إِ َّن ُه َع ِز ٌيز
ض جمَ ِيع ًا َما َأ َّلف َ
ْ
ْ ْ
ِ
يم﴾ [سورة األنفال :اآلية  ،]63مربر ًا لعدم االلتقاء مع الطرف اآلخر وأن التآلف معهم
َحك ٌ
غري ٍ
ٍ
بشكل صحيح ،فاآلية
جمد ،فكيف ترد عليهم؟ قال« :ينبغي أن نفهم اآلية الكريمة
ٍ
وتدخل ساموي مبارش ،فالرسول
ال تعني أن األلفة حتصل عن طريق غيبي حمض،
األكرم Aبأخالقه السامية وجهاده العظيم حقق هذه األلفة».

ويف إطار هذا املوضوع ،أضاف الشيخ الصفار بقوله« :ينبغي أن تكون معاملتنا
مع اآلخرين وفق تعاليم ديننا احلنيف﴿ :ا ْدف َْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن فَإِ َذا ا َّل ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه
ِ
َ
يم﴾ [سورة فصلت :اآلية .]34
َع َد َاو ٌة كَ أ َّن ُه َوليِ ٌّ حمَ ٌ
وأئمة أهل البيت Bيف وصاياهم اخلالدة يأمروننا بذلك أيض ًا .وإذا كانت لدى

البعض من الشيعة هذه النظرة بأن االلتقاء مع اآلخر غري ممكن ،هناك أيض ًا من الطرف

املقابل من يرى ذات الرأي عىل الشيعة ،وهذه النظرة خاطئة من كال الطرفني ،وينبغي

جتاوزها».

الخطاب الح�سيني

سامحة الشيخ الصفار أجاب عن هذا السؤال :يمر علينا موسم عاشوراء يف ظل

هذه األجواء املشحونة طائفي ًا ،فإىل أي مدى خيدم اخلطاب احلسيني هذه القضية ،وما هي

رسالة سامحة الشيخ الصفار يف ذلك؟ بقوله« :أرى أن يتجه اخلطاب يف موسم عاشوراء
يف اجتاهني:

األول :البناء واإلصالح الداخيل .فمظاهر العنف واملامرسات غري األخالقية

أصبحت ظاهرة مكشوفة ال حتتاج إىل دليل أو برهان ،وعىل الواعني من اخلطباء أن ينحوا
هذا املنحى بأن يوجهوا املجتمع باجتاه بناء قوهتم الدينية ،والعلمية ،واالقتصادية.

الثاين :نرسل رسالة تسامح ورغبة تعايش والتأكيد عىل احلالة الوطنية ،خصوص ًا
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يف هذا العام ،حيث األضواء مسلطة عىل العامل الشيعي نظر ًا لسطوع وهج التشيع يف

املنطقة ،والعامل ُيراقب هذا اإلحياء اجلامهريي الذي ليس له نظري يف العامل ،لذا فإن

مسؤولية اخلطباء أن ُيربزوا للعامل املَ ْع َلم احلقيقي للتشيع ،وال نقول ذلك جمامل ًة أو تصنع ًا

فرسالة أهل البيت Bوتعاليمهم تدفعنا لذلك».

وحول السؤال :نجد أن اخلطابات احلسينية يف غالبها اجتهادات شخصية من

اخلطباء ،أليس من األجدى أن ُتعقد لقاءات لتنظيم األمر بالرتكيز عىل مواضيع هتم
املجتمع ومن شأهنا إصالح اجليل اجلديد ،بد ً
ال من أن ينفرد كل خطيب برأيه؟ أجاب

سامحة الشيخ الصفار بقوله« :هذا الكالم سليم ،وقد بادرت احلوزة العلمية بالقطيف

إىل عقد مثل هذه اللقاءات واملشكلة تكمن يف أن ليس كل اخلطباء ُيشاركون ،إضاف ًة إىل

أن بعض املشاركني ال يلتزم بام ُيتفق عليه يف اللقاء.

ونأمل أن يتجاوز اخلطباء هذه احلالة السلبية».

مواكب العزاء

مواكب العزاء متثل ثق ً
ال كبري ًا يف عاشوراء ،والقصائد احلسينية يف الغالب حتمل

الطابع الطائفي من خالل طرحها لشعار :يا لثارات احلسني ،ولعن قتلة اإلمام احلسني،
وجه
فام هو التوجيه السليم لذلك؟ سؤال ّ
تصدر احلديث عن مواكب العزاء ،ويف إطاره ّ
سامحة الشيخ الصفار خطابه للرواديد الذين كان هلم حضور بارز يف اللقاء ،وركّ ز عىل

عدة أمور:

أو ًال :القصائد العزائية تستثري اجلانب العاطفي لدى املعزين ،وذلك تأثريه أقوى

من اخلطاب الفكري يف بعض احلاالت ،ولذا ينبغي عىل الرادود أن يغتنم ذلك يف ترسيخ
املبادئ والقيم لدى املعزين ،خصوص ًا وأن خمتلف رشائح املجتمع تشارك يف هذه
املراسيم ،بام فيهم ذوي الترصفات السلبية يف املجتمع.
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المحرم والخطاب الطائفي
موسم
ّ
ثاني ًا :جتاوب املستمعني لبعض مقاطع القصيدة جيعلها راسخة أكثر يف نفوسهم،

مما جيدر بالشعراء اختيار الكلامت ذات املعنى اإلجيايب ،من أجل صياغة أفكار املشاركني

صياغة إجيابية.

ثالث ًا :ينبغي عىل مواكب العزاء التأكيد عىل احلس الوطني ،وعدم التحفظ يف

جزء من الوطن
ذلك ،وأن ُيعلنوا بكل جرأة حبهم للوطن ،ودفاعهم عنه ،فمجتمعنا ٌ
وليس غريب ًا عنه.

المر�أة وال�شعائر الح�سينية

وعن دور املرأة يف عاشوراء ،واملسؤولية التي ُيمكن أن ُتسهم فيها ،قال سامحة

حد سواء،
الشيخ الصفار« :إن جممل حديثنا يف هذا اللقاء يشمل الرجال والنساء عىل ٍّ

وإن كانت هناك كلمة ختص النساء عىل وجه التحديد ،فإنني أركّ ز عىل ثالث نقاط:

أو ًال :عىل األخوات أن يسعني لتطوير مستوى املجالس النسائية ،واالرتقاء هبا عن

املستوى التقليدي الذي ما زالت الكثري من املجالس متقوقعة فيه.

وهذا ال ينفي وجود نامذج إجيابية عىل هذا الصعيد ،إال أهنا قليلة.

ثاني ًا :أرى أن يكون هناك برامج يف عاشوراء ختص الناشئة من الفتيات حتى

يطلعن عىل دروس عاشوراء واملبادئ التي من أجلها ثار اإلمام احلسني ،وسبيت العقيلة

زينب.

ثالث ًا :أن تكون هناك برامج عزاء نسائية خاصة ضمن الضوابط الرشعية ،كام هو

منهن مع املوسم ويستفدن
موجود لدى الشباب ،لكي تتفاعل النساء وخصوص ًا الشابات ّ
ٍ
بشكل أكرب».
من خرياته

كلمة في الختام:

وجه سامحة الشيخ الصفار كلم ًة لألخوة واألخوات احلضور،
ويف ختام اللقاء ّ
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بدأها بالشكر اجلزيل ملؤسسة أبناء الزهراء عىل دعوهتا لعقد هذا اللقاء ،وأكّ د أن مسؤولية
إحياء عاشوراء والتفاعل معها تقع عىل اجلميع ،فالكل مسؤول عن إنجاح هذا املوسم،

وأشار إىل جمموعة من األمور التي من املهم أن ُيطالب كل فرد نفسه هبا أو ببعضها ،وأبرز
تلك األمور:

•احلضور واملشاركة يف الربامج والشعائر احلسينية.

•املسامهة املالية.

•املشاركة البدنية بالتعاون مع أصحاب املآتم ،والقائمني عىل مواكب
العزاء.

•املشاركة بالرأي ،بأن ُيبدي كل شخص رأيه حول اخلطابات احلسينية،

وحول القصائد العزائية ،وحل كل ما من شأنه تطوير املوسم وإبرازه

بالشكل الالئق .بعد ذلك غادر سامحة الشيخ بمثل ما استقبل به من
احلفاوة والتكريم.

الشيخ الصفار مشاركًا يف أربعني الشيخ اجلمري

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في الحفل الجماهيري الكبير الذي أقيم

في مأتم «سار» في البحرين لتأبين الفقيد سماحة الشيخ عبداألمير الجمري مساء يوم

الجمعة ليلة السبت  29محرم 1428هـ  17فبراير 2007م.

وكان احلضور اجلامهريي حاشد ًا مع مجع كبري من العلامء يف طليعتهم سامحة الشيخ

عيسى قاسم ،وسامحة السيد عبداهلل الغريفي ،والشخصيات السياسية ،وبمشاركة وفود
من خمتلف مناطق اخلليج .وقد ألقى سامحة الشيخ الصفار كلمة ركز فيها عىل هنج الفقيد

اجلمري يف العالقة مع املجتمع مشري ًا إىل سامت أربع:

األوىل :التواضع والتواصل مع خمتلف طبقات املجتمع ورشائحه.

الثانية :التصدي لقضايا الناس ومحل مهومهم وآماهلم ،والدفاع عن حقوقهم.

الثالثة :االنفتاح عىل االجتاهات واألطراف املختلفة يف الساحة من سائر املذاهب

واجلهات الوطنية واالنتامءات الشيعية املتعددة.

الرابعة :التفاعل مع اجلمهور دون اخلضوع للضغوط االنفعالية ،فمع استفادته
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الشيخ الصفار مشارك ًا في أربعين الشيخ الجمري

من آراء الناس وجتارب نخبهم ،إال أنه حني تقتيض املصلحة الدينية والوطنية اختاذ

موقف مناسب ،فإنه ال يرتدد يف اإلقدام عليه ،وإن كان خمالف ًا لبعض انفعاالت الساحة
ومحاس اجلمهور .ودعا سامحة الشيخ الصفار إىل تفعيل هنج الشيخ اجلمري يف االنفتاح
اإلسالمي والوطني ،وخاصة يف مواجهة حماوالت إثارة النعرات الطائفية ،مؤكد ًا حاجة

الساحة إىل العمل املشرتك واملؤسسات املشرتكة التي تتجاوز التصنيف املذهبي الطائفي،
فقد أصبحت أغلب األنشطة الدينية واخلريية والثقافية واإلعالمية مصنفة ،ألتباع

كل مذهب مؤسساته اخلاصة هبم .وقد نرشت صحف مملكة البحرين تغطية واسعة

للمهرجان الكبري.

الشيخ الصفار مؤبنًا اخلطيب العدناين

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في الحفل الذي أقيم في مأتم السنابس

الجديد بمملكة البحرين بمناسبة أربعين العالمة الخطيب السيد محمد صالح السيد

عدنان الموسوي( Dولد 1338/3/5هـ ـ توفي 1427/12/29هـ).

كان ذلك مساء يوم اخلميس ليلة اجلمعة  5صفر 1428هـ ـ  23فرباير 2007م،

بحضور حشد من العلامء واخلطباء واألدباء وسائر األهايل.

وقد حتدث سامحة الشيخ الصفار عن شخصية الفقيد الراحل حتت عنوان

«موسوعية املعرفة وحرية الرأي» وفيام ييل ملخص حديثه:

من بني السامت التي امتازت هبا شخصية الفقيد الغايل اخلطيب السيد حممد صالح

املوسوي تربز سمتان أرى أمهيتهام ورضورة تسليط األضواء عليهام:

السمة األوىل :موسوعية املعرفة ،فالرجل كان مولع ًا بالعلم واملعرفة عاشق ًا للثقافة

بمختلف ألواهنا وشتى ميادينها ،من حداثة سنه ونعومة أظفاره ،حرض دروس العلوم
األدبية والرشعية ،وتوثقت عالقته بالقراءة والكتابة ،وأصبح الكتاب صديقه الدائم
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الشيخ الصفار مؤبن ًا الخطيب العدناني

الذي ال يفارقه يف حرض أو سفر ،وحليفه الثابت دون قيد أو رشط ،حيث ال هيمل أي

كتاب ،وال يرتدد يف قراءة أي بحث.

كام يتابع االطالع عىل املجالت واجلرائد .وهيتم بأي معلومة متر عىل سمعه من

عادي ،فهو كخطيب يدعى للخطابة يف
عامل أو خطيب أو إذاعة ،أو حتى من شخص
ّ
خمتلف قرى البحرين والقطيف واألحساء ،وحيلّ ضيف ًا كري ًام عىل أصحاب املجالس

واملآتم ،وجيالس املستمعني ويزروهم ويستجيب لدعواهتم ،فيحدثهم كام يصغي إليهم
ويسمع منهم ،وقد حرضت معه بعض تلك اجللسات يف األحساء والقطيف ،فلفت
نظري إحياؤه تلك املجالس بالقصص والطرائف واللطائف ،وأنه حني يسمع من أحد

احلارضين مهام كان مستواه قصة أو طريفة أو معلومة ،فإنه يبادر إىل كتابتها وتسجيلها،

مؤرخة بزماهنا ومكاهنا ،منسوبة إىل صاحبها ،وغالب ًا ما يستشهد هبا الحق ًا يف بعض
جمالسه أو كتاباته ،كام هو واضح ملن يقرأ كتبه وأبحاثه.

واذكر أين قلت للحارضين يف أحد تلك املجالس ،إن سامحة السيد عامل مثقف

حيدثكم وال أحد منكم يكتب شيئ ًا من حديثه ومعارفه التي ينثرها عليكم ،بينام هو يكتب
مما تذكرون وتتحدثون مع حمدودية مستواكم وبعضكم أمي غري متعلم.

اخلطيب العدناين وقد رأيته حني يستمع بعض اخلطباء أو العلامء وتلفت نظره فكرة

أو معلومة جديدة ،فإنه يبادر إىل كتابتها وتوثيقها ،كام اطلعت يف مكتبته سنة 1392هـ-

1972م تقريب ًا عىل عرشات الدفاتر التي أطلق عليها عنوان (املذكرات) والتي حتتوي

عىل ما يسجله ويوثقه من معارف ومعلومات يقتبسها من مطالعاته أو سامعاته ،وهي من

مصادر خمتلف مؤلفاته.

هذا الولع الثقايف ،والعشق املعريف ،واالنفتاح عىل خمتلف مصادر الثقافة واملعرفة،

قلّ أن جتده يف رشحية العلامء واخلطباء ،الذين غالب ًا ما تنحرص اهتامماهتم املعرفية يف جمال
حمدد ومن مصادر حمدودة.
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وقد انعكست هذه املوسوعية املعرفية عىل مؤلفاته وخطاباته ،حيث كتب عرشات

املؤلفات يف جماالت متنوعة من العقائد والفقه والتاريخ واألدب واالجتامع والرتاجم.

كام يسلط األضواء عىل موضوع بحثه من خمتلف اجلوانب والزوايا ،مستد ً
ال

باآليات واألحاديث والروايات ،مستشهد ًا بوقائع التاريخ وأحداثه ،مشري ًا إىل ما يرتبط

باملوضوع من بعد كالمي أو جانب فقهي ،مستدعي ًا لشواهد األدب والشعر ،مستطرد ًا
يف ذكر قصص غابرة أو حارضة ،وفكاهات وطرائف ومشاهدات وجتارب.
وذلك يعرب عن سعة أفق واطالع ،وثراء علم ومعرفة.

السمة الثانية :حرية الرأي ،حيث كان منفتح ًا يف شخصيته وثقافته ،غري متكلف

يف سلوكه ،يامرس حياته بعفوية ،ال يتظاهر بالقداسة الزائفة ،وال يتكتم عىل آرائه

وأفكاره.

وقد سبب له ذلك بعض املشاكل واملصاعب ،حيث ال تتحمل ساحتنا الدينية

واالجتامعية ظهور رأي خيالف السائد واملألوف ،أو خروج عامل الدين عن نمط السلوك

املتعارف يف رشحيته.

إن ما كتبه عن قضايا املرأة واجلنس يف أكثر من كتاب خصصه هلذا املوضوع يعترب

مترد ًا عىل النمط املألوف ،وإن كانت له نظائر يف كتابات علامء سابقني.

بجدية
وله آراء جريئة يف بعض التفاصيل العقدية والتارخيية لكنه ال يطرحها ّ

وإلزام ،بل كوجهة نظر قابلة للنقاش.

ح ًّقا إنه شخصية متميزة جديرة بالدراسة والبحث ،وإذا كان مل يأخذ حقه من

االهتامم والتقدير يف حياته ،كام هي العادة يف تعامل جمتمعاتنا مع كفاءاهتا غالب ًا ،فليكن
الشعور باخلسارة لفقده دافع ًا لالهتامم برتاثه وعطائه احرتام ًا للتاريخ ،وحفظ ًا حلق

األجيال ،وتكري ًام للثقافة واملعرفة.

واحلمد هلل رب العاملني.

مواجهة الفتنة املذهبية

َو ّجهت رابطة الحوار الديني ،في الحوزة العلمية بقم ،في الجمهورية اإلسالمية

اإليرانية ،دعوة لسماحة الشيخ حسن الصفار ،للمشاركة في الندوة التي عقدتها في

مركز بحوث العلوم والثقافة اإلسالمية ،في مدينة قم ،بعنوان مواجهة الفتنة المذهبية

في يوم الخميس  11صفر1428ﻫ الموافق 2007/3/1م.

وقد حرض الندوة مجع من العلامء وفضالء احلوزة العلمية ،وشارك فيها آية

ال ّله الشيخ حممد عيل التسخريي األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب
اإلسالمية ،والسيد حسن رباين رئيس مكتب اإلعالم اإلسالمي باحلوزة العلمية،
والشيخ أمحد مبلغي رئيس قسم بحوث الفقه واحلقوق يف املركز ،والدكتور حسن زماين

مسؤول أمور أهل السنة يف مكتب قائد الثورة.

وفيام ييل نص الكلمة التي وجهها سامحة الشيخ حسن الصفار للندوة عرب

اهلاتف:
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أهيا السادة الفضالء والعلامء واألعالم:
سالم من ال ّله عليكم ورمحته وبركاته

أبارك لكم عقد هذا اللقاء ،وهو مبادرة رائعة ،واستجابة مطلوبة ،ألحد أهم

التحديات التي تواجه األمة يف هذا الظرف العصيب ،وهو حتدي إثارة الفتنة الطائفية

املذهبية.

من الطبيعي أن تتوجه األنظار والقلوب عند النوازل واملشاكل إىل األوساط

العلمية الدينية ،فهي التي جيب أن تتصدى لبحثها ،وأن توجه ساحة األمة إىل املواقف
الصحيحة منها ،وأن تقدم الوعي واإلرشاد املطلوب حوهلا.

إن اجتامع نخبة من الفضالء لبحث هذا املوضوع وتدارسه ،ومن ثم تقديم

توصياهتم ومرئياهتم للقيادات الدينية والسياسية والفكرية املهتمة هبذا الشأن ،هو النهج

احلضاري الصحيح للتعامل مع األحداث واملستجدات.

لذلك فإننا نعقد آما ً
ال عىل اجتامعكم وندوتكم املباركة ،وننتظر إسهامها يف تنفيس

هذا االحتقان الطائفي ،وتبديد غيوم التضليل اإلعالمي ،الذي يريد متزيق وحدة األمة،

وبعثرة صفوفها عرب إثارة فتنة طائفية عمياء ،ال ختدم إال مصالح األعداء.

أرجو ال ّله تعاىل لكم التوفيق والنجاح ،ونتطلع لالستفادة من نتائج هذا اللقاء

الكريم.

ومشاركة يف هذا اجلهد املشكور ،واستجابة لطلب إدارة الندوة أقدم بخدمتكم

هذه السطور املتواضعة.

أهيا السادة الفضالء:

()1

إنني أعتقد أن القضية هي أعمق من اخلالفات الطائفية املذهبية ،وأن هذه الفتنة
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ما هي إال عرض ملرض خطري ،ومظهر خللل عميق ،يتمثل يف عجز جمتمعات األمة عن

إقامة عالقات سليمة بني أطرافها.

ففي غالب بالد املسلمني هناك خالفات ونزاعات عنيفة ،بمختلف العناوين

واملربرات ،تارة بعنوان اختالف العرق والقومية ،وأخرى بعنوان اختالف الدين واملذهب،

وثالثة بعنوان اختالف التوجه الفكري والسيايس ،وهناك حروب بعنوان اختالف اجلذور

القبلية.

وكمثال عىل ذلك ،أذكّ ركم أهيا السادة بام يدور اآلن يف دارفور غرب السودان،

وحيث تريد أمريكا والقوى الغربية استغالل ما جيري فيها للتدخل ،حتت مسمى وجود
قوات دولية تابعة ملجلس األمن ،وترفض احلكومة السودانية ذلك ،معتربة إياه تدخ ً
ال يف

شؤوهنا ،وانتقاص ًا من سيادهتا.

دارفور ـ غرب السودان مساحتها  500ألف كيلو مرت مربع ،وسكاهنا ستة ماليني

نسمة ،كلهم مسلمون ،وكلهم يتبعون املذهب املالكي ،وفيهم آالف من حفظة القرآن،

وكلهم عرب ،لكن بعضهم ينتمي لقبائل جذورها عربية ،وبعضهم ينتمي لقبائل
جذورها افريقية ،وهناك حرب اآلن بني هذين الطرفني ،تدور رحاها منذ سنوات ،وقد

بلغت حصيلتها كام تقول املصادر الدولية 200:ألف قتيل ،ومليوين مرشد ،وأحرقت

عرشون ألف قرية ،وحصلت حاالت فظيعة من االغتصاب ..قد تكون هذه األرقام

مبالغ ًا فيها ،كام تقول حكومة السودان ،لكنها ال تنكر أن هناك نزاع ًا ،وأن هناك انتهاكات
وفظائع.

ملاذا تدور هذه احلرب يف دارفور؟ هل هناك رصاع طائفي بني السنة والشيعة؟..

ومثل ذلك ما حيدث يف الصومال ،وهي من الدول القالئل املتجانسة يف العامل،

مواطنوها كلهم عرب مسلمون يتبعون املذهب الشافعي ..منذ مخسة عرش عام ًا سقطت
الدولة ،ودخلت البالد حالة احرتاب وانفصال مناطق..وكذلك احلال يف اجلزائر إىل ما
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قبل سنوات ..وأفغانستان...

ملاذا يتعايش الناس يف العامل املتقدم كأوربا ،مع تنوعهم القومي والعرقي والديني

واملذهبي ،ويصنعون احتاد ًا أوربي ًا ،يضم جمتمعات ختتلف يف ثقافتها وتارخيها ،وحيتدم

فيها التنافس املادي املصلحي ،بينام تعجز عندنا جمتمعات جيمعها دين واحد عن االحتاد
واالتفاق؟

أعتقد أن هناك خل ً
ال عميق ًا ومرض ًا خطري ًا يتمثل يف أمرين:

فقدان النظام العادل الصالح ،الذي يساوي بني الناس يف احلقوق عىل اختالف

أعراقهم وأدياهنم ومذاهبهم ..وإذا فقد العدل ،تكون األرضية مهيأة للنزاع والرصاع..
حيث تكون فئة غالبة ،وأخرى مغلوبة ،كام يقول أمري املؤمنني عيل« :Eاستعمل العدل
واحذر العسف فإن العسف يعود باجلالء واحليف يدعو إىل السيف».

وجود ثقافة التحريض عىل الكراهية :فعىل الصعيد املذهبي مث ً
ال نحن نجد أن

هناك تعبئة متبادلة بني السنة والشيعة ،حيث تقوم بعض اجلهات الدينية املتشددة من
الطرفني بذلك ،حتى تثبت أفضلية مذهبها ،فإهنا تتوسع يف ذكر مثالب الطرف اآلخر،

وتصفه بالكفر أو الرشك أو االبتداع ،وأهنم ال يستحقون اجلنة ،وأن مصريهم إىل النار..

إننا بحاجة ماسة إىل نرش ثقافة التسامح يف مجهورنا الشيعي والسني ..فليس كل خمالف

جاحد ًا.

فقد يكون خملص ًا صادق ًا لكنه مل تتضح له احلقيقة ،بسبب القصور أو التقصري.

وليس كل خمالف يف النار ،حيث وردت أحاديث عن طريق السنة والشيعة عن سعة

رمحة ال ّله تعاىل ،وأن املسلم حتى املخالف إن مل يكن جاحد ًا يدخل اجلنة ،يروي اإلمام
جعفر الصادق عن آبائه عن عيل« :Eإن للجنة ثامنية أبواب :باب يدخل منه النبيون
والصديقون ،وباب يدخل منه الشهداء والصاحلون ،ومخسة أبواب يدخل منه شيعتنا

وحمبونا ،وباب يدخل منه سائر املسلمني ممن يشهد أن ال إله إال ال ّله ومل يكن يف قلبه مقدار
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ذرة من بغضنا أهل البيت»(((.

وعن زرارة قلت أليب عبدال ّله الصادق« :Eأصلحك ال ّله أرأيت من صام وصىل

واجتنب املحارم وحسن ورعه ممن ال يعرف وال ينصب؟ فقال :Eإن ال ّله يدخل أولئك
اجلنة برمحته»(((.

وجاء يف رواية أن كامل بن إبراهيم املدين جاء ليسأل اإلمام احلسن العسكريE

أنه« :هل يدخل اجلنة إال من عرف معرفتك وقال بمقالتك؟ فأجابه ابنه اإلمام حممد

املهدي Pمستنكر ًا قوله :إذن وال ّله يقلّ داخلها»(((.
()2

ال شك أن مسرية التقريب بني املذاهب اإلسالمية ووحدة األمة ،متر هذه األيام

بانتكاسة مؤملة ،يعرف كل الواعني أسباهبا ،والقوى املعادية التي تقف خلفها ،من خارج

األمة وداخلها.

لكن املهم أن ال نسمح هلذه االنتكاسة بأن تتحول إىل حالة إحباط ويأس يف نفوس

الوحدويني ،وأن تؤدي إىل تراجع يف عزيمة اإلصالحيني ،وتطلعاهتم نحو الوحدة
والتقريب .فذلك هو ما تسعى إليه قوى االستكبار اخلارجي ،والتطرف والتعصب

الداخيل.

بل جيب أن تدفعنا هذه االنتكاسة إىل وقفة تأمل ومراجعة ،لتاليف الثغرات،

ونقاط الضعف التي استفاد منها العدو ،ولوضع اخلطط والربامج لتجاوز هذه املحنة،

هبمة أعىل وأقوى ،وللتقويم املوضوعي لإلنجازات الكبرية هلذه املسرية
واالنطالق َّ
((( حممد باقر املجليس .بحار األنوار .ج ،69الطبعة الثالثة 1403ﻫ( ،بريوت :دار إحياء الرتاث اإلسالمي)،
ص.159
((( املصدر نفسه .ص162

((( 	 املصدر نفسه .ص163
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املباركة ،التي دفعت األعداء لتوجيه رضباهتم هلا ،فلو مل تكن ملسرية التقريب آثار ونتائج
عظيمة يف واقع األمة ،ملا اهتم احلاقدون بالتصدي ملواجهتها.
()3

ال تزال دائرة االنفتاح والتواصل بني علامء ومثقفي املذاهب اإلسالمية ضيقة

عمليا يف الوسط الشيعي
حمدودة ،ولو أردنا تقدير عدد املهتمني بقضية التقريب والوحدة ًّ

مث ً
ال ،من الذين حيرضون املؤمترات ويقومون بالزيارات ،وينشئون العالقات والصداقات
مع أمثاهلم ونظرائهم يف الضفة األخرى ،لوجدناه عدد ًا قلي ً
جدا ،ال يناسب أمهية
ال ًّ
تعج هبم حوزاتنا
القضية وخطورة التحدي ،وال العدد الضخم من العلامء والطلبة الذين ّ

العلمية وساحاتنا الدينية.

إن علامء الشيعة يف خمتلف املناطق عادة ما ُتستهلك جهودهم ،ويستغرقون يف

القضايا والشؤون الداخلية ملجتمعاهتم ،أما االهتامم بالعالقة مع اآلخر املذهبي ،والسعي

للتواصل معه ،فال يتجه له أحد منهم إال نادر ًا.

هذه مشكلة نواجهها يف جمتمعنا الشيعي ،حيث نجد صعوبة بالغة يف التجاوب

مع هذا التوجه ،من قبل غالبية العلامء والطلبة ،الذين يتذرعون بمختلف األسباب
واملربرات الفكرية والنفسية واالجتامعية للعزوف عن هذا االهتامم.

لذا ينبغي التفكري يف معاجلة هذه احلالة ،من خالل برامج احلوزة العلمية ،وتوجيه

املرجعية الدينية ،ورعاية اجلهات املتصدية إلدارة شؤون املجتمعات الشيعية.

لقد وجدت من خالل جتربتي املحدودة ،أن لالنفتاح والتواصل مع اآلخرين

عظيم األثر يف جتاوز احلواجز النفسية ،وتصحيح االنطباعات والتصورات الفكرية،
والتجاوب مع دعوة احلوار والتقريب.

وأشيد هنا بالدور الكبري الذي يقوم به سامحة آية ال ّله التسخريي حلرصه عىل

املشاركة يف خمتلف اللقاءات واملؤمترات ،وحلضوره الثقايف واإلعالمي يف خمتلف
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الساحات ،إننا بحاجة إىل أن يقوم عدد من علامئنا وشخصياتنا من خمتلف جمتمعاتنا
الشيعية بمثل هذا الدور.

()4

يف الوقت الذي تتجه فيه األنظار نحو مدرسة أهل البيت ،انجذاب ًا نحو حماسن

كالمهم ،وإعجاب ًا بمواقف العز والكرامة للمقاومني الرشفاء من أتباعهم ،وجتاوب ًا مع
دعوات الوحدة والتقريب ..يف هذا الوقت نجد انبعاث ًا لتيار سلفي شيعي ،يركز عىل

قضايا اخلالف ويضخمها ،وجيدد طروحات الغلو واملبالغة ،يف بعض القضايا الوالئية
الشعائرية ،مما يربك الساحة الشيعية الداخلية ،ويقدم صورة منفّرة عن املذهب لآلخرين،
ويعطي الذرائع للمتطرفني من اجلهة األخرى ،ضد أتباع أهل البيت يف خمتلف املواقع.

إن نمو هذا التيار سيكون عىل حساب أصالة مدرسة أهل البيت ،Bويزيد يف تعقيد

العالقة بني أتباعها وبقية املسلمني ،كام سينفّر الرشائح املثقفة الواعية من أبناء الشيعة.

لذا ال بد من تسليط األضواء عىل بواعث هذا التيار ودوافعه ،واحلذر من تغلغله

يف احلوزات واملؤسسات الدينية ،ودعم توجهات العقالنية واالعتدال واالنفتاح.

وبسبب هذا التيار املتشدد نواجه بعض العقد الصعبة يف عالقتنا مع إخواننا أهل

السنة ،ولعل من أبرزها مسألة التعرض لبعض الرموز املقدسة عندهم باللعن والسب.

حيث ال يمكن أن يقبل الطرف اآلخر بسب ولعن رموزه املقدسة ،بل سيدفعه

ذلك إىل رد فعل عدائي ،لذلك هنى القرآن الكريم املسلمني عن سب أصنام قريش ،جتنب ًا
لرد فعلهم جتاه الذات اإلهلية ،يقول تعاىل﴿ :وال َتسبوا ا َّل ِذين يدعونَ ِمن د ِ
ون ال ّل ِه ف ََي ُس ُّبوا
ْ ُ
َ َْ ُ
َ ُ ُّ
ال َّل َه َع ْدو ًا بِغَ يرْ ِ ِع ْل ٍم كَ َذلِ َك َز َّي َّنا لِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة َع َم َل ُه ْم﴾[سورة األنعام ،اآلية.]108 :
سب أهل الشام قائ ً
ال ألصحابه« :إين أكره لكم
وكذلك هنى اإلمام عيل :Eعن ِّ

أن تكونوا سبابني.»...
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ويصعب أن يقبل اآلخرون إنكار اللعن والسب ما دام موجود ًا يف نصوص متداولة،

كالفقرات الواردة يف بعض صيغ زيارات عاشوراء.

وكذلك وجود مقام يف كاشان ينسب لقاتل اخلليفة الثاين.

إن هذه املسألة توقعنا يف حرج شديد ،وتعطي الفرصة للفئات املتطرفة من أهل

اهلوة بني الطائفتني .فال بد من معاجلة جريئة من قبل املرجعية الدينية،
السنة لتعميق ّ

واجلهات القيادية يف العامل الشيعي ،وإال فإن مسرية التقريب تبقى متع ّثرة ،وأرضية الفتنة

ستبقى خصبة أمام الطامعني.

أرجو ال ّله تعاىل لكم التوفيق والسداد.

نبي األلفة واحملبة

(((

ّ
حذر سماحة الشيخ حسن الصفار من اللعب بنار الطائفية التي إن اشتعلت فإنها

ستحرق األخضر واليابس دون أن تفرق بين حاكم ومحكوم .وأوضح أن وحدة األمة
وعودتها الى سابق عهدها من األلفة والمحبة بيد القيادات السياسية والدينية ،وإن

أخطر ما تمر به األمة أن تشارك بعض القيادات في هذه اللعبة الخطيرة.

جاء ذلك خالل حمارضة بعنوان «نبي األلفة واملحبة» ألقاها يف جامع جدحفص

يوم اخلميس 1428/3/3هـ ،وذلك ضمن فعاليات امللتقى الثقايف الثاين يف حب
املصطفى Aالذي تنظمه إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية

بمملكة البحرين ،التي ذكر فيها أن :اإللفة واملحبة من مجلة القيم التي جاءت بمجيء
اإلسالم ،فاألمة قبل ذلك كانت مفككة تعيش حتت وطأة احلروب والتناحرات التي
عرفت فيام بعد بأيام العرب .يف تلك األيام التي فقدت األمان واستبدلت به التناحر،

((( ألقيت المحاضرة في جامع جد حفص بالبحرين يوم الخميس 3ربيع األول 1428هـ.
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جاء نبي الرمحة واستبدل باخلوف األمن وباحلرب السالم.

مؤكد ًا عىل أن املؤرخني والباحثني املنصفني حني يقرأون سرية النبيA
ويقارنوهنا مع ِسري عظامء التاريخ البرشي فإهنم يذعنون بأنه Aصاحب أهم إنجاز
للتغيري البرشي ،وهذا ما أكده الدكتور (مايكل هارت) الباحث األمريكي الذي وضع

الرسول Aعىل رأس قائمة أهم مائة شخصية يف تاريخ البرشية ،ووصفه بأنه «الرجل
الوحيد يف التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز يف كال املستويني الديني والدنيوي».

ثم حتدث سامحة الشيخ عن اجلانب األبرز يف اإلنجازات النبوية الذي متثل يف صنعه

للمجتمع املتآلف واملتحابب ،يف بيئة اجتامعية احرتفت الرصاع والنزاع ،وأيام العرب
خري شاهد عىل ذلك ،فقد ذكر بعض املؤرخني أن أيام العرب 1200يوم ،وذكر آخر أهنا

زمنيا ،فيوم كيوم داحس والغرباء دام  40سنة .ثم
1700يوم ،أي معركة ،وليس ً
يوما ًّ

تساءل سامحته :كيف تآلف ذلك املجتمع املتحارب املتمزق؟ وأجاب موضح ًا :إن اهلل
تعاىل يقولَ :
{أ َّل َ
ف َبينْ َ ُق ُلوبهِ ِ ْم﴾ وهذه األلفة يف القرآن حتمل داللتني:
األوىل :أن الوحدة مل تكن باألجساد ،وأن املشاعر مل تكن ظاهرية وإنام هي وحدة
حقيقية إهنا وحدة القلوب.

الثانية :مل تكن ألفة القلوب فقط بالتدخل اإلهلي بل كان لرسول اهلل Aدور

كبري يف توطني تلك القيم النبيلة .مؤكد ًا :أن تلك القيم النبيلة تقوم عىل عدد من الركائز

أمهها:

 /1التهذيب الأخالقي
فاإلنسان تتقاذفه أمواج األخالق الفاضلة والسيئة ،ولكي يستمر التحابب

واأللفة ال بد من القضاء عىل سوء اخللق واحلسد والتباغض بالتقوى وهتذيب األخالق

التي تنرش املحبة بني الناس.
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 /2الم�ساواة بين النا�س

ٍ
بتعال ،واآلخر من جانبه حيقد عىل
فاإلنسان الذي حيس أنه مميز يتعامل مع اآلخر

هذا املميز مما خيلق العداواة والبغضاء ،وقد أشار النبي Aإىل ذلك حتى عىل مستوى

وجه أب ًا ّقبل طف ً
يقبل اآلخر ،كل ذلك
األطفال ،فقد ّ
يقبل اآلخر وطلب منه أن ّ
ال ومل ّ
لكي ال ينمو التاميز بينهام فيتحول إىل حقد وضغينة.

 /3الأهداف العالية الجامعة

األمة التي تعمل عىل هدف كبري تنشغل به عن التوافه ،وقد زرع رسول اهلل Aيف

األمة هدف نرش اإلسالم وإنقاذ البرشية من الظلامت إىل النور ،ويا له من هدف كبري ال

ينظر بجنبه إىل أي يشء من التوافه.

 /4ثقافة المحبة

بث الرسول املصطفى بني الناس أحاديث وكلامت حتث عىل املحبة ،كام أن
لقد َّ

سريته Aكانت نموذج ًا مرشق ًا هلذه الثقافة.

مستشهد ًا عىل ذلك كله بذكر بعض األحاديث النبوية والقصص من السرية التي

تدل عىل هذا اجلهد الذي بذله لتغيري األمة .ثم ألفت األنظار إىل أن عودة األمة إىل دائرة
املحبة واأللفة ال يكون اال بتوطني مثل هذه القيم النبيلة بني الناس ،وهذا العمل ال

تتحمل مسئوليته جهة دون أخرى بل األمة كلها مدعوة للتحاب ،كام أن وحدة املجتمع
مسؤولية كل طبقاته االجتامعية من حكام وعلامء بل وحتى الشعوب تشرتك يف هذه

املسؤولية.

وختم كلمته بالتحذير من اللعب بنار الطائفية التي إن اشتعلت فإهنا ستحرق

األخرض واليابس دون أن تفرق بني حاكم وحمكوم.

األحساء :الشيخ الصفار بني حفاوة «الشهارين» وصفاء
«القارة»

(((

محطتان وقف عندهما سماحة الشيخ حسن الصفار ـ حفظه الله ـ في األحساء

يوم الخميس المنصرم الموافق 2007/03/29م ،األولى كانت في قرية «الشهارين»

الواقعة شرق األحساء المعروفة بصدق أهلها وطيب أخالقها حيث كانت الدعوى

موجهة من الرجل االجتماعي المال حبيب الصقر.

فكان اللقاء بسامحة الشيخ الصفار يف حسينية اإلمام اخلوئي ـ قدس رسه ـ عند

متام الساعة السابعة حيث افتتح اللقاء سامحة الشيخ بكلمة أعرب فيها عن شكره

وامتنانه للحفاوة التي تلقاها من أهايل هذه البلدة الطيبة ،فلم يلبث سامحته أن ذكّ رهم
بزياراته السابقة هلذه البلدة أيام صغره وطفولته ،وتلك الذكريات اجلميلة التي ما زال
حيتفظ بجزء منها يف ذاكرته ،ومن ثم افتتح هذا اللقاء باحلديث عن مناسبة تنصيب اإلمام

((( إعداد :صادق راضي العلي.
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املهدي Pباإلمامة ،وعن مسؤوليات املؤمنني يف عرص الغيبة ،حيث ركّ ز عىل أمهية

املعرفة بالدين واحلياة ،وعىل رضورة االلتزام بالقيم واملبادئ اإلسالمية ،وأخري ًا متثيل
أهل البيت بنرش معارفهم وتقديم نموذج مرشق عنهم من خالل السلوك القويم عىل

الصعيد الفردي واالجتامعي ،تطبيق ًا ملا ورد عنهم« :كونوا دعاة لنا بغري ألسنتكم» أي

بعملكم وسلوككم.

املحطة الثانية :أما املحطة الثانية التي توجه هلا سامحة الشيخ الصفار ـ حفظه اهلل

ـ فكانت يف قرية القارة بدعوى وجهها الناشط االجتامعي السيد بكر العبد املحسن «أبو
قدم سامحة الشيخ الصفار العديد من رجال
حممد» ،حيث رشف اللقاء واالحتفاء بِ َم َ
الدين والوجهاء املعروفني ،فكان يف طليعتهم سامحة العالمة السيد عبداهلل العيل «أبو
رسول» ،والدكتور صادق اجلربان ،والربوفسور السيد رسول الصالح ،والشيخ أمحد

بوشاجع ،والدكتور عيل العيثان ،والسيد حممد العبد املحسن ،واملهندس عبد املحسن

البقيش ،وعضو املجلس البلدي األستاذ حجي النجيدي ،واألستاذ عبد الكريم بومخسني،
والسيد حممد باقر اهلاشم ،والعديد من الوجهاء والشباب والناشطني االجتامعيني .افتتح
اللقاء بكلمة ترحيبية بمقدم الشيخ الصفار قدمها العالمة السيد عبداهلل العيل «أبو رسول»
أعرب فيها عن شكره وامتنانه لسامحة الشيخ الصفار ،حيث حث احلضور واملجتمع
باالستفادة من توجيهاته وعلومه الدينية والرتبوية عىل وجه العموم ،وشدد عىل استثامر

أمثال هذه احلوارات وتفعيلها خصوص ًا إذا كان هلا الدور الفعال يف بناء الوطن واخلدمة

االجتامعية.

بعد ذلك قام األستاذ جعفر بوحليقة بإدارة رحى احلوار مع سامحة الشيخ الصفار

حول نقاط كثرية نذكر منها ما ييل:

•السياسة النبوية ودولة الالعنف يف اإلسالم ،حيث ع ّلق سامحة الشيخ يف
هذه النقطة عىل أهم دور قام به الرسول Aيف إنجاح الدعوة اإلسالمية
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واستقطاب الناس لإلسالم ،أال وهو الدور األخالقي ،حيث قال تعاىل واصف ًا
ِ
﴿وإِ َّن َك َل َعلىَ ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
تعرف
نبيه الكريمَ :
يم﴾ .كام أكد سامحته عىل رضورة ّ

منهج رسول اهلل Aيف التعاطي مع حاالت املعارضة واخلالف ،سواء كانت
ناجتة عن توجه عدائي مناوئ للدعوة ،أو عن طريق اخلطأ ،وسوء ترصف من

قبل بعض املسلمني .ووضح سامحة الشيخ عىل أن النهج الوحدوي الذي

اعتمده الرسول Aيف بناء كيان األمة ووحدهتا هو الرتكيز عىل اهلوية املشرتكة

بني اجلميع.

• املشاركة السياسية والتفاعل مع القضايا العامة ،يف هذه النقطة أشاد الشيخ
الصفار باجلهود الكبرية التي بذلتها قيادة اململكة العربية السعودية يف إصالح

الوضع الفلسطيني عرب لقاء مكة .وأكد أيض ًا أن األعداء ال يريدون لألمة خري ًا،
ال للمواطنني ،وال للقيادات ،فال سبيل للمجتمعات لتخطي هذه احلاالت إال

بالتمسك والوحدة والرأي األصيل ،كام دعا أيض ًا مجيع املواطنني ألن يأخذوا
دورهم يف تقديم آرائهم وأفكارهم حول األمور السياسية والعاملية.

• املشاكل االجتامعية وسبل احللول واملعاجلات ،يف هذا اجلانب قال سامحة
الشيخ :إن الشفافية واملصارحة هو السبيل وهو الطريق والعالج حلل

بعضا ،بدل أن يعيش كل طرف يف أجواء الظنون
إشكالياتنا عىل بعضنا ً

والشكوك ،وتترضر العالقات بسبب حاالت املشاحنة والشائعات .وطرح
الكثري من احللول واملعاجلات حلل أمثال هذه األزمات.

• احلوار الوطني ومنطلقات الوحدة ،حيث قال الشيخ الصفار يف هذا احلقل
دب يف أوساط املجتمع السعودي والعريب،
بأن بوادر انفراج وتغري ملحوظ ّ

فبعد انقطاع طويل ،وعدم تواصل بني األطراف واملذاهب املختلفة والقيادات
الدينية يف الوطن واملنطقة ،حتولت بفضل احلوار الوطني والتحاور املفتوح
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والتواصل املستمر إىل مساحة من التالقي واأللفة ،وإن كان البعض يرى أن

ذلك ال حيقق شيئ ًا جتاه التحديات والعوائق التي حتصل بني الفينة واألخرى

من قبل بعض األشخاص هنا وهناك ،والتي ال متثل احلالة العامة للوطن ،إال
أنه شدد عىل رضورة التواصل ،واعترب هذه احللقة أهنا حجر األساس لتخطي
مشاكل اخلالف والتغلب عليها ،وفهم اآلخر كام هو عليه.

وقال أيض ًا إن ثامر هذه احلوارات بدأت تعطي نتائج طيبة وستكون أفضل يف

حث الشيخ الصفار القيادات الدينية والثقافية
املستقبل إن شاء اهلل .ومن جانب آخر ّ
والشبابية عىل التواصل مع وسائل اإلعالم املوجودة يف البلد والوطن ،وشجع عىل استثامر
هذه احلالة يف صالح أمور الناس وختطي مشاكل املجتمع السياسية واالقتصادية.
بعد ذلك توالت املداخالت والردود من األخوة احلضور.

ويف هناية اللقاء قام األستاذ بكر العبد املحسن بتسليم درع تذكاري لسامحة الشيخ

الصفار.

الشيخ الصفار يف جلسة حوار مع أهايل القارة

(((

تقرير حول زيارة الشيخ الصفار لمنطقة القارة باألحساء ،والحوار المفتوح الذي

دار بينه وبين إخوانه وأبنائه هناك ،مساء يوم الخميس الموافق 2007/03/29م.
وهذا موجز احلوار:

الخطابة المنبرية

الشيخ الصفار :ينبغي اإلشادة باألصوات الواعية املوجودة لدينا ،وبمستواهم

اجليد ولو كانت الغلبة لبعضهم اآلخر.

وهناك الكثري من التجارب ملثل هذه الفكرة ،ولعل كتاب (جتاريب مع املنرب)

لعميد املنرب احلسيني الشيخ الدكتور أمحد الوائيل ،Dهلو دليل عىل ارتقاء املنرب احلسيني

واملستوى اخلطايب ،ويبقى األمل والتطلع السمة األبرز فيها ،ولعل ما متر به هذه
املرحلة من الظروف العقائدية والتشكيك يف بعض املعتقدات ،يساهم بشكل وآخر يف

((( منتديات عيني عالقارة .www.al-qarah.com
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تفاعل اخلطيب مع قضاياه ورجوعه إليها ،ولكن اليشء املرجو منه هو الطرح العلمي
واملوضوعي ،بدل من التعبئة والتحريض الطائفي ضد اآلخر ،وهذا يعمق الكراهية بني

الطرفني مما يسبب ردود فعل متباينة بينهم.

اختالف الر�أي وتقبل الآخر

أشار الشيخ الصفار إىل أننا جيب علينا تقبل اآلخر وآرائه ،عىل الرغم من عدم

اتفاقنا يف نفس الرأي وهذا حديث واسع ،وحيتاج الوقت يف تفصيله وبيانه ،ولكن

علينا التأمل يف :هل كل خمالف جاحد وكل خمالف يدخل النار؟ وهذه مسألة يعاين منها
املتدينون يف وسطنا من اجلانبني ،واليشء املهم بأن كل شخص ال خيتار النار لنفسه وال
خيتار الباطل كذلك ،وإذا علموا ذلك فسينتج لدينا حوار مع اآلخر ،وسيجتهد كل منهم

إلظهار احلق وبيان احلقائق.

الحوار الوطني

أعزائي ،من أبرز التجارب املاضية هو ظهور رجاالت الشيعة واالعرتاف

باملذهب ،واحلوار بحد ذاته اعرتاف بالطرف الثاين واإلقرار بالتعددية املذهبية ،ولعل ما

كسبناه هو اجللوس مع اآلخرين وحماولة تقبلهم لك ،بل ر ّد السالم عليك ،وهو النوع

السائد يف املايض وتساهم هذه األجواء يف إظهار الشخصيات للوسط السيايس لالستفادة
منهم لتقديم الكفاءات خلدمة املصلحة العامة.

تمثيل الطائفة

هل تكفي شخصية واحده لتمثل الطائفة؟ ال تكفي شخصية واحدة ،بل حيب

تكوين طبقه سياسيه لتمثل الشيعة يف تلك األدوار ،والتواصل مع املسؤولني عىل الرغم

من الصعوبات التي تواجههم اليوم ،وشغل املجموعات يشكل لنا كيان ووجود أسوة
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بعمل القبائل واألرس العريقة ،وجيب النظر إىل األمور التي حتققت بدل من تلمس

النقائص وبعض السلبيات املوجودة.

هذا جزء من احلوار املفتوح لسامحة الشيخ حسن مع احلضور وذلك عندما حل

مساء اخلميس املايض ببلدة القارة ،يف ضيافة السيد بكر العبد املحسن وإخوته ،وبحضور

نخبة من أبناء البلدة الغالية ،وعدد من الضيوف الكرام.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للوالد سامحة احلجة السيد أبو رسول ،أثنى فيها عىل

الشيخ وباألدوار التي مازال يقوم هبا ،وركز عىل مبدأ متام مكارم األخالق تبع َا للحديث

النبوي الرشيف «إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق».

وأشاد السيد بدور الشيخ حسن يف إصالح ذات البني وما يقوم به الشيخ من جهد

جبار يف ذلك ،ولرفع مذهب أهل البيت Bكداعية عامل عامل.

بعدها قدم األستاذ جعفر عمران الشيخ حسن الصفار للجمهور من خالل

استعراض شامل ملسرية الشيخ ،ونضاله ومراحل تعليمه ومؤلفاته.
ودار احلوار مع الشيخ كالتايل:

الشيخ حسن الصفار كيف تستفيد من سيرة الرسول األعظم Aفي
عصرنا الحاضر لنبذ العنف والقوة ومحبة التسامح والتالقي مع مختلف

أطياف المجتمع؟

يف بداية حديثه شكر الشيخ حسن الصفار السيد بكر عىل هذه الدعوة الكريمة.

وأشاد بالسيد أبو رسول ومتنى بأن يكون عند حسن ظن السيد به.

يقول الشيخ حسن سؤال جيد وباخلصوص يف هذه الظروف ونحن بالقرب من

املولد النبوي الرشيف ،وما متثله شخصية الرسول األعظم Aمن التسامح واخللق
﴿وإِ َّن َك َل َعىل ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
يم﴾ و{فبِماَ َرحمْ َ ٍة ِّم َن ال ّل ِه
العظيم وهو مصداق لآليات القرآنية َ
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ِ
ِ
ِ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ب َ
نت ف ًَّظا غَ ِل َ
اس َت ْغ ِف ْر لهَ ُ ْم﴾.
نت لهَ ُ ْم َو َل ْو كُ َ
ل َ
الن َف ُّضو ْا م ْن َح ْول َك ف ْ
َاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ

وأشار الشيخ بأن اإلنسان قد يواجه اإلشاعات والسباب والشتم وغريها مما حيز

يف نفسه ،وحيدث لديه رد فعل فيجد أمامه طريقني:

 1 .1االنفعال والتفاعل مع املوضوع بشكل عكيس ،وهذا ما كان حيدث للعرب
سابق ًا ،ولعل داحس والغرباء أكرب دليل عىل ذلك االنفعال ،مما يؤدي إىل التناحر
وبث روح الفرقة والعداء.

 2 .2طريق امتصاص الغضب ومعرفة التعامل مع املوقف بشكل هادئ يسبب
يف تراخي األمر ،بدلاً من اشتعاله بشكل أكرب ،وهذا ما حدث اليوم يف إمخاد

األفكار الطائفية املحرضة والنزاعات املذهبية التي كانت حتيط بعض املجتمعات

اإلسالمية وكيفية ردها والتصدي هلا.

وهذا ما كنا نراه يف شخصية الرسول من خالل مواقفه ونرش ثقافة التسامح

والتعايش مع اآلخر وتقبل آرائه.

دعوت يا فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة الماضية ،الرابع من شهر

ربيع األول ،القيادات السياسية في مؤتمر القمة العربية للتوجه لمعالجة
جراحات التمزق في األمة ،وأنها تنعقد في أخطر الظروف التي تواجه

األمة العربية .ما هو الهدف من هذا التفاعل؟ والى أي مدى يمكن أن
يصل صوت رجل دين شيعي إلى القيادات السياسية؟
لدي جانبان:
يف اإلجابة عن هذا التساؤل َّ

 1 .1إيصال الرسالة إىل اجلهات املتخصصة.

 2 .2ينبغي لنا التزود بالثقافة الراهنة مع حماولة فهم الظروف احلالية ملعاجلة القضايا
االجتامعية ،بدلاً من التحدث املستفيض عن املايض وقضاياه الشائكة ،ولعل
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البعض يتجنب ذلك للجانب األمني واخلوف السيايس ،عىل الرغم من حرية
التعبري ،وبرشط أن يكون الكالم أو التعبري مسؤوال خيدم املصلحة العامة للبلد،
ولقد تعودنا عىل ذلك من خالل املقابالت التلفزيونية أو اللقاءات الصحفية أو

احلوارات الشخصية ،التي جيب أن تبنى عليها مصلحة الوطن واملواطن ،ولعل

من خالل جتربتي ينبغي أن نقدم جتربة للخطاب الديني املعارص ليواكب مجيع

التطلعات.

وأيضا دعوت في الخطبة نفسها جميع المواطنين ألن يأخذوا دورهم
ً

في تقديم آرائهم للمؤتمر ،وأن يضغطوا باتجاه اتخاذ القرارات الصائبة
التي تحقق لألمة استقرارها وأمنها .ما هو البعد الذي يحمله الشيخ حسن

الصفار بهذه الدعوة أو هذه االلتفاتة؟

كل شخص منا يملك عق ً
ورأيا ،فينبغي لنا استثامره بشكل مناسب ،من خالل
ال ً

التخاطب مع اآلخرين ،ومع الرجوع إىل املختصني يف ذلك إذا لزم األمر ،وأما األمور

األخرى فيجب عىل كل إنسان تكوين آرائهم وبناء شخصيتهم وحماولة التعبري عنها،
وهذا من حرية التعبري عن اآلراء املسموح هبا ،وأدعو كل من يكون رأيه يف أي جانب أن

يعرب عن رأيه ،خصوص ًا يف ظل توفر الوسائل اإلعالمية املختلفة واملتعددة.

قلت في كتاب (المذهب والوطن) :إن التعايش واالندماج الوطني

قضية ملحة يجب تحقيقها لهذا الوطن التي يجب أن تبدأ من المناهج

التعليمية ،وال بد من وجود خصوصيات تتسع للجميع من خالل التأكيد

على القاسم المشترك والهوية الوطنية الواحدة التي تحترم الخصوصيات.
جدا ،ما مدى قبول هذا الطرح
بهذا التصور أنت تقف في منطقة حساسة ً
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وأيضا في محيطنا الشيعي؟
لدى الطرف اآلخر ً
لو دققنا النظر يف املشاكل التي نعيشها يف جمتمعنا وأوطاننا نرى التوصيف

واألسباب يف ذكرها عىل حساب تلمس احللول وحماولة عالج املشاكل الطائفية.

خصوص ًا بأننا يف وطننا وجمتمعنا الذي ولدنا فيه ،وجيب علينا الدفاع عن وطننا ومذهبنا
وكياننا االجتامعي ،ولقد رأى الكثري منا هذا الرأي ،وهو االنفتاح عىل الدولة وحماولة

التواصل معها ،وكذلك مع إخواننا من الفرق األخرى فنتحدث معهم عن مشاكلنا

واملطالبة بحقوقنا ،بدل من التخندق يف أماكننا واالبتعاد عن اآلخر والتفرقة بيننا،

وكذلك إليصال الصورة بشكل صحيح.

وأنا متفائل بأن البلد فيها إرادة سياسية للتعايش مع اآلخر ،ولو تأخر ذلك اليشء

وأبطأ ،ولكن هذه املعادلة هي املنترصة غالب ًا .ولعل احلوار الوطني فرصة للتحدث مع

اآلخر وإزالة بعض االنطباعات التي بيننا خصوص ًا يف ظل هذه املظلة الوطنية .وتأسيس
هيئة حلقوق اإلنسان أمر مفيد كون اجلهة للجميع ،وتسعى لرفع الظالمات التي قد تقع

لنا حتى لو احتملنا قلة األنصاف لنا.

وأما اجلانب اإلعالمي فهو منرب حر ،بدلاً من التقيد والكبت الذي مورس علينا

من عدم نرش بعض املقاالت وطباعة بعض الكتب ،وهي فرصة اآلن جيب أن نستفيد منها
بشكل مبارش واالستفادة من كل األمور املساعدة لنا يف إبراز آرائنا وتثبيت تواجدنا.

ترى أن هناك حركة إصالحية في المملكة بدأت من خالل إطالق مؤتمر

الحوار الوطني ،وتشكيل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ،وإجراء
االنتخابات البلدية ،والمرحلة المقبلة ستشهد إن شاء الله تفعيل هذه

المبادرات ،وإكمالها بمبادرات جريئة على طريق اإلصالح .ما مدى

تفاؤلك بهذه اإلصالحات؟
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توجها من قبل الدولة لتقبل اآلخر والتفاعل معه ،ولكن
أنا متفائل جد ًا بأن هناك
ً

جيب أن نتعامل مع اإلصالح والتغيري بشكل أرسع ومبارش ،واالستفادة من الظروف
احلالية ،وهذا موجود بشكل أكثر مع مجيع األطياف والرشائح االجتامعية.

وكذلك حماولة احلد من ظاهرة الفساد ،ولعل املهم يف ذلك هو إنشاء هيئة ملكافحة

الفساد ،وهذا االعرتاف بأن بعض املؤسسات قد حييطها بعض الشوائب والفساد وحتى

لو كان التحرك بطي ًئا ،فهو إجيايب وجيب االستفادة من الفرصة املتاحة لنا اليوم .بعدها تم
تكريم الشيخ حسن الصفار بدرع تذكاري.

ولقد حتدث السيد بكر للقارة نت قائلاً  :إن اجلميع يملك روح االنفتاح،

واستيعاب مجيع املناهج املطروحة هذه األيام ،وحتقيق معنى املواطنة واالنتامء املذهبي،

وهي نواة جيدة تعطي دافع َا لالنطالق يف احلوار إىل نقاط للعمل ،وتفعيلها بشكل
حمسوس ،وتدلك عىل االنتامء للوطن من حمبي أهل البيت.B

أيضا للموقع اإلخباري لشبكة القارة نت قائلاً :
ولقد رصح الشيخ حسن الصفار ً

أعرف مدينة القارة كإحدى واحات العلم واألدب يف اإلحساء ،وألهلها يف نفسها
مكانة كبرية مميزة ملا اتصفوا به من والء للدين وكرم وأخالق ،لذلك أشعر بسعادة بالغة

وأنا أزور هذه املدينة العزيزة عىل نفيس والتقي بصفوة أهلها الكرام ،وما سمعته من

مداخالت وأسئلة يف هذا اللقاء الكريم ،أكد يل نضج الوعي واالهتامم الوطني يف نفوس

هذه النخبة الطيبة.

أشكر األخوة الكرام السيد بكر وإخوته عىل إتاحتهم يل هلذه الفرصة ،وأرجو اهلل

أن جيزهيم خري اجلزاء ،وأن يديم لوطننا الغايل كل اخلري والتقدم ،وأعتذر عن كل تقصري

أو هفوة.

املؤمتر الدويل العشرون للوحدة اإلسالمية

(((

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في المؤتمر الدولي العشرين للوحدة

اإلسالمية الذي انعقد في العاصمة اإليرانية طهران بتاريخ  19-17ربيع األول

1428هـ الموافق 8-6أبريل 2007م بحضور عدد كبير من المنظمات اإلسالمية ومن

العلماء والمفكرين من  46دولة.

وقد خصص املؤمتر لدراسة «الظواهر العامة لسنة الرسول األكرم وسريته»،

وافتتح املؤمتر بكلمة سامحة الشيخ اهلاشمي الرفسنجاين ،وحظي املشاركون بلقاء قائد
الثورة اإلسالمية السيد عيل اخلامنئي .واستمرت جلسات املؤمتر ثالثة أيام.

وقد شارك يف املؤمتر ،إىل جانب سامحة الشيخ الصفار ،عدد من الشخصيات من

اململكة العربية السعودية ،منهم الدكتور الشيخ حممد بن عبداهلل اخلرعان ،األستاذ يف

جامعة اإلمام حممد بن سعود يف الرياض ،والشيخ أمحد بن عابر العنزي إمام وخطيب

جامع األسواق بالنسيم يف الرياض ،ورجل األعامل األستاذ واصف كابيل راعي منتدى
((( عقد المؤتمر بطهران في الفترة من  19 - 17ربيع األول 1428هـ الموافق  8-6أبريل 2007م.
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الروضة يف جدة ،والشيخ فوزي آل سيف والشيخ زكي امليالد ،واملهندس حسني البيات

من القطيف ،والسيد هاشم السلامن والشيخ حسني العايش ،والسيد عيل باقر املوسى،

والشيخ جواد اخلليفة ،والسيد هاشم الشخص من األحساء ،ورجل األعامل عيل طاهر
اجلنويب ،والسيد مهدي السيد أمحد الطاهر ،واألستاذ طالب املطاوعة من الدمام.

وعىل هامش املؤمتر انعقد اجتامع اجلمعية العمومية للمجمع العاملي للتقريب بني

املذاهب اإلسالمية برئاسة الشيخ الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة أمني عام جممع الفقه

اإلسالمي الدويل بجدة ،وشارك سامحة الشيخ الصفار يف االجتامع باعتباره عضو ًا يف
اجلمعية .كام اغتنم سامحة الشيخ فرصة املؤمتر للقاء بأكرب عدد من الشخصيات املشاركة

وتبادل الرأي معها حول شؤون األمة وقضايا الفكر اإلسالمي.

وكانت الورقة التي قدمها سامحة الشيخ حسن الصفار للمؤمتر بعنوان «رؤية

حول التعايش املذهبي» وزعت عىل املشاركني بني أبحاث املؤمتر ونرشهتا جريدة كيهان
العريب الصادرة من طهران يف عددها رقم  6738بتاريخ  18ربيع األول 1428هـ

املوافق  7نيسان 2007م.

ويف موعد إلقاء الكلمة مساء اليوم الثاين من املؤمتر يوم السبت  18ربيع األول ـ7

نيسان ،ألقى سامحته كلمة ارجتالية غري الكلمة املطبوعة وفيام ييل نص كلمته:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني حممد وآله

الطاهرين.

إذا أردنا أن نناقش ،ونعالج مشاكلنا الداخلية ،فغالب ًا ما نلقي بالالئمة عىل العنرص

اخلارجي ،وعىل مؤامرات األعداء ،وخطط االستكبار واالستعامر ،وال شك يف ذلك،
ويف أن األعداء يرتبصون بنا الدوائر ،ولكن املشكلة األساس تكمن يف وجود األرضية

اخلصبة التي تتقبل تلك البذور السيئة ،والتي متنحهم الفرصة لتحقيق مبتغاهم ،وكام
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﴿ولأَ َ ْو َض ُعوا ِخال َل ُك ْم َي ْب ُغون َُك ُم ا ْل ِف ْت َن َة َو ِف ُ
يك ْم َسماَّ ُعونَ لهَ ُ ْم﴾.
يقول تعاىلَ :

ما مل يكن هناك استعداد داخيل فإن املؤامرات واخلطط تفشل ،لذا علينا أن نركّ ز
عىل املشاكل الداخلية ،وأن نكون عىل قدر ٍ
كاف من االستعداد ملا يمكن أن نواجهه من
فتن ومؤامرات حتاك ضدنا .وأشري هنا إىل مشكلتني:

الم�شكلة الأولى :الم�شكلة ال�سيا�سية

إذا قام النظام السيايس يف العامل اإلسالمي عىل أساس املساواة بني الرعية ،وعىل

أساس حتقيق مفهوم املواطنة بينهم ،الغي ًا كل ما يميز بينهم عىل أساس قومياهتم أو
مذاهبهم ،فإنه بال شك يسد الثغرات أمام املؤامرات والفتن الداخلية.

أما وجود التمييز بني املواطنني فإن ذلك يعطي فرصة كربى لألعداء ليستفيدوا

من تلك احلالة ما دامت هناك فئة غالبة ،وأخرى مضطهدة .واملطلوب لتحقيق مفهوم
الوحدة ،هو حتقيق مفهوم املواطنة يف البلدان واألوطان اإلسالمية حتى يعيش املواطنون
عىل قدم املساواة يف احلقوق والواجبات.

الم�شكلة الثانية :الثقافة الدينية ال�سائدة
ثقافتنا الدينية السائدة مشبعة يف طرحها املذهبي بام يدعو إىل التباعد والتنافر بني

أتباع املذاهب اإلسالمية .وهنا جيب أن نعرتف بأننا نواجه صعوبة يف النقد الذايت لثقافتنا
املذهبية .ليس هناك مشكلة يف أن ينتقد أعالم وأتباع كل مذهب ثقافة املذهب اآلخر ،بل

إن من يقوم بذلك يعترب بط ً
ال ،ومدافع ًا عن الدين!

فالعامل أو املفكر السني حينام ينتقد شيئ ًا يف الثقافة الشيعية ،فإن أتباعه ومجهوره

يمجدونه ،وكذلك بالنسبة للعامل الشيعي عند انتقاده للفكر السني فإن مجهوره يعتربونه

بط ً
ال ،ومدافع ًا عن مذهبهم .ولكن املشكلة يف االقرتاب من خط النقد الذايت ،مع أنه ال

يستطيع أتباع أي مذهب من املذاهب أن يربئوا تراثهم وثقافتهم من وجود الشوائب،

ومن وجود نقاط الضعف والثغرات.
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إال أن النقد الذايت يكاد أن يكون خط ًا أمحر يف الغالب عند أتباع املذاهب ،ويف

الثقافات املذهبية! أذكر هنا مثالني ،أحدمها لعامل سني ،وآخر لعامل شيعي.

العامل السني :هو املرحوم الشيخ أبو األعىل املودودي Dهو عامل كبري وجليل،

من علامء باكستان ،وهو مؤسس اجلامعة اإلسالمية فيها ،واجلميع يعلم فضله ،ويشهد
له بالعلم واملكانة ،حتى إن أكرب اجلامعات اإلسالمية يف البالد العربية وهم األخوان
املسلمون ،استفادوا من ثقافته ومن كتابته األوىل.

فرق فيه بني فرتة حكم اخللفاء
هذا الرجل حينام ألف كتابه (اخلالفة وامللك) الذي ّ

الراشدين ،وبني احلكم األموي والعبايس ،والذي تناوله بموضوعية ،وعلم واستدالل،

رد
إال أن ضجة كبرية ثارت ضده ،واهتم بالنيل من الصحابة والسلف الصالح! حتى َّ
عىل تلك الضجة ببحث أردفه يف الكتاب يف طبعته الثانية.
وهذا الكتاب عىل أمهيته إال أن هناك تعتي ًام عليه ،فال يكاد ينرش ،أو أن انتشاره

ضعيف يف العامل اإلسالمي.

العامل الشيعي :هو اإلمام السيد حمسن األمني العاميل ،من علامء لبنان ،وهو عامل

جمتهد ،حني كتب نقده لبعض املامرسات الشعائرية عند الشيعة ،يف رسالته ( التنزيه ألعامل

الشبيه) ،أيض ًا ثارت عليه ضجة كبرية يف الوسط الشيعي ،واهتم بمختلف االهتامات.

وهكذا كثري من العلامء يواجهون هذه الضجة والتشكيك عندما يقرتبون من

خط النقد الذايت .إننا بحاجة إىل هذا النقد يف ثقافتنا املذهبية ،وخاصة بام يرتبط بمسألة

التحريض عىل اآلخر والعالقة معه .وأشري هنا إىل بعض النقاط:

التركيز على ق�ضايا الخالف

مع أن مساحات اللقاء والوفاق بني املذاهب اإلسالمية ،وباعرتاف اجلميع هي

األوسع ،لكن خطابتنا وحديثنا مع اجلمهور يف الغالب إنام يركز عىل النقاط التي نختلف

فيها مع اآلخر ،ونتناسى كل نقاط االتفاق!
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الت�شكيك في دين الآخر

وهذا ما نلحظه يف إصدار الفتاوى التي تتهم اآلخر بالكفر ،والرشك ،والبدعة،

والضالل ،وما أشبه ذلك ،حتى لو كان االختالف يف مسألة جانبية كاالحتفاء باملولد

النبوي الرشيف .نجد كثري ًا من املسلمني يتجاوز التسعني باملائة منهم حيتفلون بذكرى
املولد النبوي الرشيف ،غري أن هناك مدرسة يف داخل األمة ترى أن ذلك ال جيوز ،وهلم

رأهيم واجتهادهم ،ولكن كيف يصح اهتام أكثرية املسلمني بمختلف التهم التفاقهم عىل
رأي آخر؟!

التشكيك يف دين اآلخر ال جيوز ،وعلينا أن نتجاوزه ،وليكن االختالف بيننا

اجتهاد ًا يسعه ما ورد عن رسول اهلل« :املجتهد إذا أصاب فله أجران ،وإن أخطأ فله أجر

واحد».

وعلينا أن ننقل مسائل اخلالف من دائرة اإليامن والكفر ،واحلق والباطل ،إىل دائرة

الصواب واخلطأ.

النظرة الخاطئة للآخر

بناء عىل فهم احلديث الوارد (تفرتق أمتي ...وأهنا كلها فرق هالكة ،إال فرقة

واحدة) فإن كل طرف ينظر إىل أتباع املذهب اآلخر بأهنم معاندون ،وأهنم مستحقون

للنار! هذه النظرة الدونية ،التي تعودنا أن نعبئ اجلمهور عىل أن ينظر لآلخر هبا ،مشكلة
خطرية يف ثقافتنا املذهبية السائدة .اآلخر ليس معاند ًا ،وإنام عاش يف بيئة وجو ،وجد نفسه

مقتنع ًا هبذا املذهب ،وهذا الرأي ،ولو ولدت أنا مكانه لوجدت نفيس يف هذا السياق.
وال ننسى بأن رمحة اهلل تعاىل تتسع للجميع ،وتتسع ملن مات عىل الشهادتني (ال إله إال

اهلل ،حممد رسول اهلل) .نسأل اهلل أن ينفعنا بتوحيده ،وأن حيرشنا مجيع ًا حتت راية رسول
اهلل Aوأن يدخلنا اجلنة بشفاعته .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

كلمة الشيخ الصفار يف افتتاح اجللسة العلمية الثانية

(((

ملهرجان السيدة زينبF

(((

بسم ال ّله الرحمن الرحيم
﴿فَاستجاب لهَ ُ م ر م َأن ال ُأ ِضيع عم َل ع ِ
ام ٍل ِم ْن ُك ْم ِم ْن ذَكَ ٍر َأ ْو ُأ ْن َثى َب ْع ُض ُك ْم ِم ْن
ُ َ َ َ
ْ َ َ َ ْ َ بهُّ ُ ْ
َبع ٍ
ض﴾ [سورة آل عمران :اآلية .]195
ْ

عنوان هذا املهرجان :الدور الثقايف والسيايس والقيادي للمرأة يف منهجية السيدة

زينب ،ونحن نعلم أن فكر السيدة زينب مستوحى من اإلسالم ،فهي بنت اإلسالم
وربيبته وهي من محلته فكر ًا ،وجسدته عم ً
ال وسلوك ًا ،ولذلك ونحن نتحدث عن هذا

((( الجلسة العلمية الثانية برئاسة الشيخ حسن الصفار شارك فيها :أ.د أسعد علي مرشد االتحاد العالمي
للمؤلفين باللغة العربية ،والشيخ جواد الخالصي (العراق) ،والباحث اإلسالمي المهندس مراد
عبدالملك غريبي (الجزائر) ،والسيد الشريف الدكتور محمد محمد أبو خزام الحسني أمين عام
مساعد للمجمع العلمي للسادة األشراف (ليبيا).
((( أقيم المهرجان في المركز الثقافي العربي بالمزة بدمشق في الفترة من 3ـ  4جمادى األولى 1428هـ
الموافق  20ـ  21مايو .2007
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املوضوع أحببت اإلشارة إىل الفكرة التالية:

أكثر الناس يف احلياة يدورون ويدارون ،وقلة من الناس هم من يكون هلم دور،

أما األكثرية فهم يدورون يف أفالك جمتمعاهتم ،وقد ال يكون ذلك وفق ختطيط واختيار
مدروس من قبلهم ،ولكنهم وجدوا أنفسهم يف بيئة فأصبحوا يدورون يف فلكها ،وقسم

آخر وهم القليل من الناس الذين يقومون بدور القيادة يف جمتمعاهتم ،فيكون هلم دور

مؤثر يف حياة تلك املجتمعات ،أما األكثرية فهم ُيدارون ويكونون أتباع ًا غري مؤثرين يف
حياة جمتمعاهتم ،القلة املحدودة هي التي تكون صاحبة دور.

أريد أن أحتدث عن العوامل التي جتعل اإلنسان رج ً
ال كان أو امرأة صاحب دور

يف جمتمعه .ويبدو يل أن هناك ثالثة عوامل ذاتية إذا توفرت يف شخصية إنسان أصبح
صاحب دور يف جمتمعه ،وإال فهو جزء من األكثرية التي تدور وتدار.

العامل الأول :ال�شعور بالم�س�ؤولية

فأكثر الناس يفتقدون الشعور باملسؤولية جتاه جمتمعاهتم ،وجتاه احلياة ،إما بسبب

الالمباالة ،أو لضعف ثقتهم بأنفسهم ،ولتجميد عقوهلم .الشعور باملسؤولية هو الذي
حيرك املصلحني والقادة وأصحاب األدوار لكي يتبؤوا مواقعهم القيادية يف جمتمعاهتم.

العامل الثاني :امتالك الكفاءة

فالدور إنام تصنعه كفاءة اإلنسان ،من يمتلك الكفاءة يستطيع أن ينتزع دوره ،أي

يكون مؤهلاً النتزاع دوره ،والكفاءة موجودة يف أعامق كل إنسان ،لكنها بحاجة إىل

اكتشاف وإىل تنمية ،قلة من الناس يكتشفون طاقاهتم وكفاءاهتم ويفعلوهنا يف حياهتم،

فينتزعون أدوارهم يف املجتمع.

العامل الثالث :اال�ستعداد للبذل والعطاء
كثري من الناس قد يتطلع ويطمح إىل أن يكون صاحب دور ،لكن حتقيق ذلك

حيتاج منه إىل تضحية وبذل ،وكام قال الشاعر:
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لوال املشقة ساد الناس كلهم

اجلود يفقر واإلقدام ق ّت ُ
ال

إضافة إىل أن هناك عوامل خارجية ،وأبرزها البيئة الثقافية واالجتامعية التي يعيش

فيها اإلنسان ،فبعض البيئات تشجع اإلنسان أن يكون له دور ،وبعض البيئات الثقافية

وتثبط عزمه ،وتفتعل أمامه العوائق والعقبات ،حتى ال
واالجتامعية تقعد باإلنسانّ ،
يامرس دوره السليم والرائد يف احلياة ،وهنا يأيت دور الثقافة ،ويأيت دور البيئة االجتامعية،

بعض البيئات االجتامعية حتفّز اإلنسان حتى يتطلع ،املجتمعات التي تعيش أجواء احلرية
والتي تقدر الكفاءة ،وتتاح فيها الفرص للفاعلية واإلنتاج ،يظهر فيها القادة ،ويظهر فيها
الرواد ،حيث يتنافسون عىل األدوار ،وعىل التضحيات ،وعىل العطاء.

وهنا نرى شخصية السيدة زينب ،التي نحتفي بذكرى ميالدها املبارك ،هذه

امتد تأثريها ملختلف العصور
املرأة أخذت دورها الكبري ليس يف عرصها فقط ،وإنام ّ

واألجيال.

الثقافة السائدة يف ذلك املجتمع اجلاهيل قبل اإلسالم تقوم عىل التمييز بني الرجل

واملرأة ،فتعطي الرجل الفرصة كاملة يف اإلدارة والقيادة ،وجتعل املرأة تابعة خاضعة

مهمشة ،ال دور هلا يف قيادة شؤون املجتمع واحلياة ،ولكن رسالة اإلسالم جاءت ثورة
عىل ذلك اجلو اجلاهيل ،لتضع املرأة يف مكاهنا الطبيعي ،إىل جانب الرجل ،فاخلالق

واحد ،واملصدر واحد ،واملصري واحد ،واملسؤولية مشرتكة بني الرجل واملرأة ،يقول
تعاىل{ :فاستجاب لهَ ُ م ر م َأ ال ُأ ِضيع عم َل ع ِ
ام ٍل ِم ْن ُك ْم ِم ْن ذَكَ ٍر َأ ْو ُأ ْن َثى َب ْع ُض ُك ْم
ْ َ َ َ ْ َ بهُّ ُ ْ نيِّ
ُ َ َ َ
ِم ْن َبع ٍ
ض﴾[سورة آل عمران ،اآلية ،]95 :من أراد أن يؤدي دور ًا يف واقع املجتمع فاملجال
ْ
متاح أمامه ،وهكذا شقت رسالة اإلسالم الطريق أمام املرأة لكي تأخذ دورها الكبري،
هلذا نجد أن بداية الدعوة كانت بمساعدة ومؤازرة امرأة ،فحينام بعث رسول اهللA

وتلقى الوحي ألول مرة ،فإن أول من استقبله وآزره وساعده ووقف إىل جانبه ،كانت
خدجية بنت خويلد أم املؤمنني ،Fوقفت إىل جانبه ،ووضعت كل إمكاناهتا حتت ترصفه،
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وباملناسبة فإن هناك رواية تشري إىل أن رسول اهلل Aحينام أويت له بالسيدة زينب وهي

وليدة صغرية ،قال« :أوصيكم هبا فإهنا شبيهة خدجية» ،وكأن يف ذلك إشارة إىل الدور
املشابه للدور الذي قامت به السيدة خدجية.

ولكن مع األسف الشديد حصلت انتكاسة يف واقع األمة ،عادت فيها تأثريات

الرواسب اجلاهلية ،لكي تنحي املرأة عن موقعها املشارك للرجل ،وتعود املرأة إىل وضع

هامـيش ،فال تشارك بفاعلية كاملة يف شؤون املجتمع اإلسالمي ،واحتفاؤنا بالسيدة

زينب إنام هو دعوة لكي تستعيد املرأة دورها.

أكتفي هبذا القدر وأترك املجال لكي أستفيد ونستفيد مجيع ًا من مشاركات اإلخوة

الفضالء.

الشيخ الصفار مشاركًا يف مهرجان النجمة احملمدية بدمشق

وسط حضور رسمي وثقافي وعلمائي انعقد مهرجان النجمة المحمدية الوالئي

الثقافي السادس عشر بمناسبة الذكرى العطرة لميالد السيدة زينب ابنة أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب Eفي قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بالمزة في دمشق،
يومي األحد واالثنين  4-3جمادى األولى 1428هـ الموافق  21-20مايو 2007م.

وقد حرض إىل املهرجان الذي انعقد حتت رعاية وزير الثقافة يف اجلمهورية العربية

السورية وفود وشخصيات علمية وثقافية من اململكة العربية السعودية واجلزائر وليبيا

والعراق ولبنان وإيران ،ومن خمتلف املحافظات السورية.

وقد ّلبى سامحة الشيخ حسن الصفار الدعوة املوجهة إليه من رئيس اللجنة

املنظمة للمهرجان الدكتور عصام عباس ،حيث ألقى سامحته كلمة يف اجللسة االفتتاحية
التي عقدت مساء يوم األحد 2007/5/20م.

وزع الدروع معاون وزير
كام تس ّلم درع النجمة املحمدية يف هناية اجللسة حيث ّ

القيم .كام ترأس سامحة الشيخ حسن الصفار اجللسة العلمية الثانية
الثقافة الدكتور عيل ّ
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للمهرجان صباح يوم االثنني 2007/5/21م ،التي حارض فيها كل من فضيلة الشيخ
جواد اخلاليص من العراق ،واملهندس مراد عبدامللك غريبي من اجلزائر ،والرشيف
الدكتور حممد حممد أبو خزام الشحومي اإلدرييس احلسني من ليبيا.

وافتتح اجللسة سامحة الشيخ الصفار بكلمة ضافية ،وهذا نصها:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد

وعىل آله الطيبني الطاهرين وصحبه األخيار املنتجبني.

قال اهلل العظيم يف كتابه احلكيم ..بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿ َلق َْد كَ انَ فيِ َق َص ِص ِه ْم
ِع َ ٌة لأِ ُ وليِ الأْ َ ْلب ِ
اب﴾ صدق اهلل العيل العظيم.
برْ
َ
بورك للشام وبورك لألمة واإلنسانية مجعاء ميالد هذه البطلة ،املرأة العظيمة،

عقيلة اهلاشميني ..ميالد سيدتنا زينب بنت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب.C

التاريخ بين العبرة والفتنة

كل أمة من األمم هتتم بتارخيها وحتتفي برموز حضارهتا ،ولكن الفارق بني األمم

الواعية واألمم املتخلفة هو :إن األمم الواعية تقرأ تارخيها لالعتبار واالستفادة ولكن

كثريا ما تقرأ التاريخ من أجل االنشغال عن واقعها املعارص ،تتناسى
األمم املتخلفة ً
واقعها باحلديث عن أجمادها الغابرة وتتحدث عن أحداث التاريخ ورموز التاريخ بشكل

يثري الفتنة بني رشائحها وفئاهتا ،قراءة التاريخ وإحياء سري العظامء رسم القرآن الكريم
منهجه بقوله تعاىلَ ﴿ :لق َْد كَ انَ فيِ َق َص ِص ِه ْم ِعبرْ َ ٌة﴾.
إذ جيب أن ُيقرأ التاريخ وأن ُتقرأ حياة السابقني من أجل أخذ العربة ..ولكن من
الذي يقوم هبذا الدور؟ من يقرأ التاريخ ألخذ العربة؟
هم أولو األلباب ،ولكن حينام تجُ ِّمد أمة ّلبها (عقلها) وتسودها حالة العاطفة
واالنفعال فإهنا ستقرأ التاريخ وقصصه بطريقة تثري الفتنة واالنشغال عن الواقع املعيش..
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التاريخ م�صدر غني للتجربة
تاريخ كل أمة هو الذي حيدد هويتها وحيدد معامل مسريهتا ،فإذا وعت تارخيها

ودرسته دراسة صحيحة استطاعت أن حتافظ عىل سيادهتا واستقالهلا ،لكن بعض
األمم تنشغل بالتاريخ عن الواقع املعيش وخاصة حينام تعيش يف مستنقع التخلف فإهنا

تتسىل بالتغني بأجماد املايض ..كانت حضارتنا ..وكان عظامؤنا ..واكتشف علامؤنا يف
املايض .....لكن ماذا عن احلارض؟

روي عن رسول اهلل Aأنه قال لبني عبد املطلب> :ايتوين بأعاملكم ال بأحسابكم

وأنسابكم<..

األمم تفاخر بواقعها وليس بمجرد أجماد تارخيها...

ومن ناحية أخرى ،جيب أن نقرأ التاريخ بطريقة تنرش املحبة يف صفوف أبناء

الوطن وأبناء األمة وليس بطريقة تثار هبا الفتنة واخلالفات ..حينام نتجه إىل سري عظامء

األمة وقادهتا ،فإن علينا أن نلتقي عىل قيم اخلري يف سريهم وحياهتم وأن ننرش من خالل
السري العطرة أجواء التسامح والوئام واملحبة..

من هنا ينبغي أن نقدر ما يقوم به األخ الدكتور عصام عباس حفظه اهلل ،من جهد

كبري إلحياء ذكرى ميالد السيدة زينب Fهبذه الطريقة املنبثقة من منهج القرآن ــ لقد

كان يف قصصهم عربة ــ

هذا املهرجان ،مهرجان ألخذ العرب والقيم وما يفيدنا يف واقعنا وحياتنا من سرية

وحياة هذه املرأة العظيمة.

كام أنه بتنوع األطياف واجلهات املشاركة يف هذا املهرجان يصبح إحياء هذه الذكرى

العطرة ساحة لقاء ،وفرصة تعارف وانفتاح ،ومنطلق تأكيد عىل الوحدة والتعاون.

واسمحوا يل هنا أن أشري إىل نقاط رسيعة حول ما يمكن أن نستفيده من العرب من

سرية السيدة زينب Fوهي كثرية ..لكني أشري إىل ثالث نقاط:
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النقطة الأولى
نحن حينام نقرأ شخصية السيدة زينب Fوسريهتا تتجىل لنا عظمتها ،ولكن هل

يكفي أن نتغنى بأجماد امرأة عظيمة كانت تعيش يف تارخينا أم أن علينا أن نتساءل :هل
املرأة اآلن يف جمتمعنا هي امرأة عظيمة أم ال؟

هل املرأة املعارصة اآلن تسري يف طريق العظمة؟ تسري عىل هنج السيدة زينب يف

حتمل مسؤوليتها جتاه املبادئ والقيم واملجتمع؟

إننا حني نقرأ سرية زينب وشخصيتها علينا أن نستهدف هذا األمر ،كيف نرتقي

باملرأة املعارصة لكي تكون يف ذرى املجد والعظمة؟

يف املجتمعات األخرى ش ّقت املرأة طريقها ،ومع كل مالحظاتنا عىل بعض

اجلوانب مما تعيشه تلك املجتمعات الغربية لكننا ال نستطيع إال أن نكرب هذا االجتاه يف

إتاحة الفرصة للمرأة حتى تشارك شقيقها الرجل يف صناعة احلياة وبناء الوطن وقيادة
التنمية ،هذه الفرصة املتاحة للمرأة يف املجتمعات الغربية ،صحيح إنه تكتنفها بعض
الشوائب مما نتحفظ عليه يف املستوى األخالقي لكننا ُنكرب ونقدر هذا اإلنجاز الذي

جعل املرأة تأخذ موقعها إىل جانب الرجل يف قيادة احلياة وصناعة التنمية..

وسرية السيدة زينب Fتذكرنا هبذه احلقيقة ،فثورة كربالء احلسينية ،هذا احلدث

املهم يف تاريخ األمة اإلسالمية مل يصنعه الرجل وحده بل كانت املرأة إىل جنبه فكانت
زينب إىل جانب اإلمام احلسني يف صناعة هذه الثورة وكانت رشيكته يف ثورته..

إن دور السيدة زينب Fقد يزيد عىل دور اإلمام احلسني كام قال أحد علامئنا

األعالم وخاصة يف مساحة الزمن ،فإن زينب قد رافقت احلسني ،ولكن بعد ظهر العارش
من املحرم انتهت مسؤولية اإلمام احلسني Eبشهادته ومرصعه واستمرت السيدة زينب

يف حتمل املسؤولية ومواصلة املشوار...

وهذا يعني أنه جيب أن تكون املرأة جنب ًا إىل جنب مع الرجل بشكل دائم يف صناعة
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التاريخ ويف قيادة تنمية املجتمع.

النقطة الثانية

ترتبط بالتكوين النفيس والرتبوي للسيدة زينب Fالذي جيب أن يكون مصدر

عربة وجتربة لنا..

نحن نعيش يف عرص أصبح اإلنسان فيه شي ًئا من األشياء ُيتعامل معه تعام ً
ال مادي ًا،

وحتى يف أحضان األرسة التي هي مكان تكوين مشاعر اإلنسان وتنمية وجدانه ،هذه
األرسة أصبحت تعاين من اجلفاف واجلفاء ،فاإلنسان املعارص اآلن ينشأ يف أرسة ال هتتم

كافيا ،فاألب مشغول واألم منشغلة والكل مهتم بذاته ونفسه ،احلياة أصبحت
به
ً
اهتامما ً
خاضعة للنوازع املادية واألنانية والشهوانية عند األب وعند األم يف الغالب و ُترك األبناء

تكون وجداهنم وسائل اإلعالم
حتى تقومهم أفالم الكارتون واملسلسالت ،وحتى ّ
املختلفة ..هذا جفاء وهذا هو الذي أنشأ إنسا ًنا تكاد تنعدم الرمحة يف قلبه.

ما تعاين منه البرشية اآلن من عنف وعنف مضاد ،وخاصة ما نعانيه يف بعض بلداننا

من اإلرهاب الداخيل ،واإلرهاب الدويل الذي يريد أن يخُ ضعنا هليمنته وهو األكثر ُعنف ًا

وقسوة..

ماذا يصنع املحتل األجنبي يف بلداننا كفلسطني والعراق وأفغانستان؟

املسالة ليست مسألة قرارات سياسية فقط وإنام هي تنشئة نعيشها مع جيل من

نمى فيها الوجدان واملشاعر اإلنسانية ..وهنا ما أحوجنا إىل
البرش ينشأ نشأة جافة ال ُي ّ

حياة السيدة زينب ،Fهذه املرأة التي صنعت شخصيتها من خالل تربية إنسانية دافئة يف

أعىل مستوى ،ذلك ألهنا ربيبة رسول اهلل ،Aوتربت يف أحضان فاطمة وعيل ،وعاشت
مع احلسنني سيدي شباب أهل اجلنة ،فتكونت شخصيتها بشكل متكامل ،تربت

بدفء وحنان جدها رسول اهلل Aحيث عاشت مخس سنوات يف ظل جدها رسول

اهلل Aإذ فتحت قلبها عىل آفاق الرمحة واملحبة ،ثم توالت هذه األجواء يف ظل أمها
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الزهراء Fوحتت رعاية أبيها عيل Eالذي اهتم بعزهتا وإجالهلا ،فعندما تريد أن خترج

لزيارة قرب جدها رسول اهلل Aخيرج معها أبوها وإخوهتا ألجل احرتام ومهابة هذه املرأة..
ما أحوج نسائنا وأوالدنا إىل أن يشعروا منا بالعطف واحلنان واإلكرام واالحرتام.

النقطة الثالثة

احلديث عن السيدة زينب Fأفق واسع رحيب ملا تعنيه سرية السيدة زينب من

ممانعة وصمود ،فإن كون العدو يمتلك القوة وكونه مدجج ًا بالسالح وقاسي ًا يف عدوانه،

كل ذلك ال يربر لك أن ترفع رايات االستسالم واهلزيمة ،وإنام عليك أن ُتشهر أمام
متمنعا يف وجه
العدو أمىض وأقوى سالح وهو سالح اإلرادة والصمود ،وأن تكون
ً

زينبيا إن كنت إنسا ًنا تعرف
بطش العدو مهام متادى يف البطش والعدوان ،فعليك إن كنت ًّ

دورك يف هذه احلياة عليك أن تتمسك بحقوقك وإرادتك.

اجليش األموي آنذاك كان مدجج ًا بالقوة والسالح ،وزينب بعد ظهر عاشوراء

أصبحت أسرية وقد قتل كل محاهتا ورجاالت أرسهتا وبقيت مع مجع من الصبية واأليتام
والنساء الثكاىل ،لكن عزيمتها مل تضعف ومل تشعر بأي وهن ..بالعكس من تلك اللحظة
تفجرت إرادة السيدة زينب Fوجتىل صمودها وجتلت بسالتها ..لو رمقناها بعيون قلوبنا
وهي تسري سري الواثق املطمئن بني صفني من اجلند يشهرون سيوفهم ورماحهم مسرية

واثقة حتى تصل إىل جسد أخيها احلسني ،Eوأمام اجلسد املمزق ويف ذلك اجلو املؤمل
واحلزين وقفت السيدة زينب عىل اجلسد العزيز عىل قلبها ورفيقها ،ورمقت اجليش
فقالت دون أن تبكي أو تشق اجليب أو تتأوه بل رفعت رأسها للسامء قائلة « :اللهم تقبل

منا هذا القربان».

مل تعترب ما حصل نكبة أو مصيبة أو فادحة وإنام اعتربته كرامة ،واعتربت احلسني

أيضا « :اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض» ،هذا
قربا ًنا يف سبيل اهلل ،وقالت ً
يعني أن هذه ليست آخر تضحية تقدمها السيدة زينب بل هي مستعدة لتقديم املزيد من
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التضحيات يف سبيل اهلل عز وجل ،يف سبيل األمة ،يف سبيل القيم.

وحينام أخذت إىل الكوفة والشام وأحرضت يف جملس احلاكم الذي أعلن العيد

والشامتة ،يلتفت إليها ابن زياد قائ ً
ال :كيف رأيت صنع اهلل بأخيك احلسني؟

فأجابته بلغة الواثق املطمئن الذي ال يمكن أن تسلك اهلزيمة والرعب إىل قلبه:

«واهلل ما رأيت إال مجي ً
ال»!

هذه زينب التي علمت املقاومني أن ينظروا إىل آثار العدوان يف لبنان واخلراب

زينبيا ـ واهلل ما حصل يف
الدمار الذي فعله الصهاينة نظرة اجلامل فمنطقهم كان منطقًا ًّ

الضاحية واجلنوب إال مجي ً
ال بمعنى أنه أظهر مجال التضحية وفضح وحشية العدو ـ
والغرو فهم أبناء زينب وهم استمرار ملسرية احلسني وزينب.

ونرى مثل هذا الصمود يف فلسطني والعراق وبالد الشام وما حوهلا ..الشام

التي باركها اهلل تعاىل هبذه املقدسات العظيمة وباركها اهلل بمقام عظيم هو مقام السيدة
زينب Fالذي يستلهم الناس منه صمودهم وبسالتهم.

بارك اهلل الشام وأهل الشام وملن حول الشام ،نسأل اهلل أن يبارك هلم وأن يبارك

جلميع العرب واملسلمني هذه املناسبة العطرة.

ومع جتديد الشكر للدكتور عصام عباس وللمتجاوبني معه واملؤازرين له يف هذا

املهرجان الوالئي..

وشكرا إلصغائكم ...والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ً

يف اجللسة العلمية األوىل :التي ترأسها املفكر اإلسالمي الدكتور حممد حبش رئيس

مركز الدراسات اإلسالمية ـ عضو جملس الشعب ،فقد شارك :الشاعر الدكتور حممد
عباس ،والشيخ حممد جعفر الطبيس ممثل املرجع الديني آية اهلل الشيخ فاضل اللنكراين
بسورية ،وغبطة القس معن بيطار رئيس السنودس اإلنجييل الوطني يف سورية ولبنان،

واملهندس عيل قبالن نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي اإلسامعييل األعىل بسورية،

730

الشيخ الصفار مشارك ًا في مهرجان النجمة المحمدية بدمشق

والدكتور املحامي محود البكفاين ممثل طائفة املسلمني املوحدين املؤمنني (الدروز) يف

سورية ،باإلضافة إىل الشيخ الصفار.

ويف اجللسة العلمية الثانية :التي ترأسها سامحة الشيخ حسن الصفار فقد شارك:

أ.د أسعد عيل مرشد االحتاد العاملي للمؤلفني باللغة العربية ،شارك بقصيدة ألقاها نيابة

عنه الشيخ فرحات الكسم ،والشيخ جواد اخلاليص (العراق) ،والباحث اإلسالمي
املهندس مراد عبدامللك غريبي (اجلزائر) ،والسيد الرشيف الدكتور حممد حممد أبو

خزام الشحومي احلسني أمني عام مساعد للمجمع العلمي للسادة األرشاف (اجلامهريية

العظمى).

أما اجللسة العلمية الثالثة :التي ترأسها غبطة القس معن بيطار ،فقد شارك فيها:

األستاذ مظهر جركش مدير ثقايف مركز الدراسات اإلسالمية بدمشق ،واألستاذ هشام
احلرك مدير مدونة مصياف الثقافية عضو احتاد كتاب اإلنرتنت العرب ،واألستاذ نجيب
فضل اهلل الرشيطي (طائفة املوحدين الدروز يف لبنان) ،والباحث اإلسالمي األستاذ

مكي البغدادي (العراق) ،والشاعر األستاذ عبداللطيف اخلطيب.

الشيخ الصفار يف مهني القطيف :ثقافة حب العمل
تصنع احلضارة

(((

«الحضارة وليدة العمل الدؤوب ،وأمتنا اإلسالمية كانت تحمل مشعل الحضارة

يوم كانت مدننا مراكز اإلشعاع في العالم» ،عبارات رنانة افتتح بها سماحة الشيخ حسن
الصفار كلمته في حفل تكريم المتقاعدين والمتميزين في معهد المهني بالقطيف ،يوم

األربعاء 1428/5/19هـ.

وقال الشيخ الصفار :نحن نشاهد اليوم البلدان املتقدمة وما تقدمه من تطور

علمي وتكنولوجي وصناعي ،ويف املقابل نرى أنفسنا بمثابة ضيوف عىل حضارة تلك
املجتمعات ،هم خيرتعون وينتجون ،ودورنا استهالك ما ينتجون! كلنا يطمح أن نعيش

اكتفاء ذاتي ًا كأمة مسلمة ،بل نطمح أن نعود إىل سابق جمدنا حينام كنا رواد ًا عىل وجه الكرة
األرضية ،كانت أمتنا اإلسالمية هي األمة الرائدة ،وكانت بقية األمم والشعوب ترسل

((( إعداد :ماهر الصفار.
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أبناءها للدراسة يف مراكزنا العلمية ،وكانت تستفيد من آراء علامئنا ومفكرينا يف مجيع
العلوم ،ولكن دورة الزمن وأحداث التاريخ فعلت فعلها ،فأصبحت أمتنا اإلسالمية

يف آخر الركب ،وهكذا هي احلضارات ،فكل حضارة هلا دورة وزمن ،إذا مل حتافظ عىل
ين﴾.
اها َق ْوم ًا َ
مقومات قوهتا ورثتها أمة أخرى ،وكام يقول تعاىلَ ﴿ :و َأ ْو َر ْث َن َ
آخ ِر َ
وأضاف« :إننا اليوم نشعر بأمل هذه احلقيقة ،وهي ال حتتاج إىل رشح وتفكري ،كام
أن بالد املسلمني تتفاوت من بالد إىل أخرى يف نسبة اكتفائها ،واستقالهلا العلمي ،ونحن
كرمه باحتضان احلرمني الرشيفني ،كام أن
بحمد اهلل نعيش يف بلد من خري البالد ،ألن اهلل ّ
اهلل أنعم علينا بثروة هائلة عظيمة ،هي الثروة النفطية التي تدفقت من أراضينا ،وبحمد

اهلل فإن أوضاعنا السياسية إذا ما قسناها ببلدان أخرى فإننا نعيش استقرار ًا وأمن ًا سياسي ًا،

وإن كان األعداء يسعون لتخريب هذه املسرية عرب تسلل بعض الفئات اإلرهابية الضالة،
التي نرجو أن يعني اهلل قادة البالد بتعاون املواطنني عىل وضع حد خلطر هذه الفئات

اإلرهابية ،ولكن مع ما لدينا من نعم وثروات إال أننا نستعني كثري ًا باآلخرين لتسيري أمور

حياتنا ،وخاصة يف اجلانب املهني».

وبينّ الشيخ الصفار أن احلياة يف املايض كانت متواضعة ،وكان أبناء البلد يسيرّ ون
أمور معيشتهم وحياهتم االقتصادية بأنفسهم ،كان منهم البحار ،والنجار ،واحلداد،
والبناء ،وغري ذلك من احلرف ،ولكن تطورات احلياة ،وهي تطورات طبيعية ،كانت

سبب ًا يف تغري أنامط احلياة.

وقال مؤكد ًا« :إن هذا التغري والتطور ،مل يواكبه ختطيط مدروس ،بحيث يقلل من

خسائر مرحلة التغري والتحول ،لذا أصبحنا نعيش حالة ال أعتقد أننا نرتاح هلا ،حيث

االعتامد عىل العاملة األجنبية يف خمتلف جماالت حياتنا».

وقد ألفت سامحة الشيخ إىل أنه ال يدعو إىل وضع احلواجز والسدود أمام العاملة

األجنبية ،قائ ً
ال« :هذا غري ممكن ،بل بالعكس قد نحتاج يف صناعتنا وهنضتنا إىل االستفادة
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من الشعوب األخرى ،فأمريكا والدول الغربية تتنافس عىل جذب الكفاءات ،مع فارق
أهنم جيذبون الكفاءات والعقول ،ونحن ال نزال يف مرحلة جذب األيدي العاملة! نحن

بحاجة إىل األيدي العاملة حتى لو اشتغل مجيع أبناء الشعب ،فإن هناك حاجة لأليدي

العاملة ،ولكن املؤسف هو املبالغة يف االعتامد عىل العاملة األجنبية ،يف الوقت الذي نعاين
فيه من مشكلة بطالة ،والبحث عن لقمة العيش!».

وأضاف« :لعل البعض يف ذهنه أن عىل احلكومة أن توفر راتب ًا لكل مواطن ،منذ
ٍ
حينئذ سنكون شعبا كسو ً
ال ،سنكون
ساعة امليالد ،وبالتايل فهو ال حيتاج إىل العمل ،لكننا

هامشيا يف حياته ،ونحن ال نتمنى ألنفسنا» .ثم أشار سامحته إىل املعاجلة الصحيحة
شعب ًا
ًّ

ملشكالت البطالة التي حيددها يف« :تنمية الكفاءات والقدرات ،وسد احلاجات التي

يعانيها سوق العمل يف بالدنا».

وحذر الشيخ الصفار من أن جميء العاملة الوافدة من اخلارج هبذه األعداد الضخمة

مع وجود حالة من البطالة يف البلد ،يؤدي إىل نتائج مدمرة ،وأوهلا االقتصاد ،وقال« :إن
اململكة هي يف املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة األمريكية عىل مستوى العامل يف جمال
التحويالت املالية من العاملة الوافدة ،فالتقارير تقول أنه يتم حتويل  149مليار دوالر من

سنويا بينام يف أمريكا  341مليار دوالر ،وهذا مبلغ ضخم لو استثمر نصفه داخل
اململكة
ًّ
البالد لكان عائده كبري ًا عىل الوطن وأبناء الوطن».

وأضاف« :يف بالدنا  7مليون عامل أجنبي ،هذه العاملة متارس خمتلف املهن

واحلرف ،وبعضها ليست صعبة املنال وممكن أن يتعلمها املواطن برسعة ،فلو أننا اجتهدنا
يف تنمية كفاءاتنا املهنية واحلرفية ،لوفّرنا الكثري من اقتصادنا الوطني ،إضافة إىل إشكاالت
العاملة الوافدة األخالقية والقانونية» .وأوضح سامحته أن حجم العاملة الوافدة يف املجال
املهني يفوق العاملة السعودية بأضعاف ،وأشار إىل إحصائية تقول« :العاملة الوافدة متثل

 %88من العاملني يف القطاع اخلاص يف اململكة و %12من املواطنني ،حجم العاملة
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الوافدة يفوق بأضعاف العاملة السعودية ،عدا املديرين ،وعدا املهن الكتابية  %41من

العاملة الوافدة يف مهن اخلدمات ،و %31ترتكز يف املهن اهلندسية األساسية املساعدة».

وأضاف مشيد ًا بدور املعهد ومطالب ًا إياه« :نحن بحاجة إىل رصف املزيد من اجلهود

يف تنمية الكفاءات املهنية ومثل هذا املعهد يتوقع منه دور كبري .هذا املعهد هو جزء من

مؤسسة هلا فروعها املمتدة يف أرجاء الوطن ،ونحن نتوقع من هذه املؤسسة أن تساعد
الوطن عىل جتاوز هذه املشكلة ،بتنمية الكفاءات واأليدي العاملة املهنية املتمرسة ،هذا

من جانب ،ومن جانب آخر ،نحن بحاجة إىل ثقافة وتربية تشجع عىل العمل ،وتشجع
عىل بذل اجلهد ،ومشكلتنا أنه مع تطور نمط احلياة ضعفت هذه الثقافة.

يف املايض كان األوالد يعيشون يف ظل عائلة كادحة ،فالولد منذ صغره يرى كدح

أبيه ،والبنت ترى كدح أمها وأبيها ،واآلن ينشأ الولد وأبوه يعمل بعيد ًا عنه ،فال يرى كدح

أبيه ،وأغلب اآلباء يعملون أعامل مرحية ،فال يشعر الولد أن أباه يتعب ،والكثريون منا

خاصة ممن تقدم هبم العمر يتذكرون كيف كان األهل يعملون ،وكان األوالد يشاهدون
ويالحظون العمل الزراعي املتعب واملجهد ،والعمل يف البناء ،وكانوا يرون كدح وعناء

العائلة ،فيرتبى الولد منذ صغره عىل العمل وبذل اجلهد ،ومع تطور احلياة أصبح الولد

يعيش ما يقرب من  20سنة وهو ضيف رشف يف البيت! والبنت ترى أمها تعتمد عىل
وسائل حديثة ،وال حتتاج إىل جهد كبري ،فام عاد أبناؤنا يرتبون يف أجواء كدح وعمل،
وسادت ثقافة الرفاهية ،وثقافة الراحة ،وهي سبب لكثري من األمراض ،فليس هناك

رصف للطاقة الغذائية».

وأكد« :العمل سبيل إىل الراحة النفسية ،وخيطئ من يتصور أن عدم العمل راحة،

أيضا« :من قصرّ يف العمل ابتيل
ورد عن أمري املؤمنني عيل« :من يعمل يزدد قوة» ،وقال ً
باهلم» .ويف حديث املقارنة بني العاملة الوافدة ،والعاملة املحلية ،قال« :أصحاب الرشكات

كثري ًا ما يشكون من العامل واملوظفني املحليني بسبب توانيهم وتراخيهم يف العمل،
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ولعلكم تابعتم السجال الذي دار بني وزارة العمل ،وأصحاب املؤسسات الصناعية
واالقتصادية .وزارة العمل يف اململكة تريد أن حتد من إعطاء التأشريات ،ففي السنة

املاضية صدرت  170ألف تأشرية يف سنة واحدة ،لكن أصحاب املؤسسات واملصانع
يشكون من أن العامل املحيل ال يسد احلاجة التي تشعر هبا هذه الرشكات واملؤسسات

بحجة عدم كفاءة ونشاط العامل املحيل ،وال شك أن للموضوع صلة بالرواتب وفارق

األجر».

ثم قرأ سامحته إحصائية نقلها عن جريدة املدينة بتاريخ 1428 -5-1هـ تتحدث

عن ارتفاع عدد الوفيات يف اليابان بسب اإلفراط يف العمل ،تقول اإلحصائية( :ازداد

عدد الوفيات النامجة عن اإلفراط يف العمل يف اليابان خالل السنة احلالية بالرغم من
احلملة احلكومية للحد من نظام الساعات اإلضافية املنترش إىل حد كبري يف املؤسسات).

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية :أن  355موظفًا أصيبوا بأمراض خطرية أو توفوا هلذا

السبب بني مارس  2006ومارس  2007تويف  147مواطن إثر جلطة دماغية أو إثر

أزمات قلبية وكانت وفاهتم مرتبطة بالعمل املفرط ،وهي ظاهر باتت تشكل آفة اجتامعية
حقيقية خالل مرحلة النمو االقتصادي بعد احلرب.

لفت أحد املحامني إىل أن الشبان ممن ترتاوح أعامرهم بني  30-20عام ًا ما زالوا

يتمتعون باحليوية يميلون إىل جتاوز حدود قدراهتم وهم يصابون باضطرابات قلبية مما

قد يؤدي إىل الوفاة واإلفراط يف العمل هو السبب الوحيد الذي يفرس ذلك .ويف تقرير

صادر عن احلكومة اليابانية يقول :إن  %10من الذكور الذين يموتون يف اليابان بسب
كثرة العمل ،واإلجازة يف اليابان يف السنة أسبوع واحد ،واقرتحت احلكومة اليابانية

ختفيض ساعات العمل من  44ساعة يف األسبوع إىل  42ساعة فخرجت املظاهرات من
الناس يرفضون ختفيض ساعات العمل.

ثم قال سامحته« :بمثل هذه الروح بنيت اليابان ،وبمثل هذه الروح أصبحت
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اليابان دولة صناعية تكنولوجية كربى بعد أقل من ثالثة عقود من أصابتها يف احلرب

العاملية الثانية ،حيث رضبت بالقنابل الذرية.

إننا بحاجة إىل ضخ ثقافة العمل يف نفوسنا ،ويف نفوس أبنائنا ،حتى يعلم الواحد

والدعة التي ال تنتج إال
منا أنه بالعمل ينال الراحة ويستمتع بحياته ،وليس بالرتاخي ِّ

ونكرم هؤالء املدربني
األمراض واهلموم النفسية واملشاكل االجتامعية ،ولذلك حينام نأيت
ّ

إنام نكرم هذه الروح التي تريد أن تنمي كفاءات أبنائنا وأن تسد هذه احلاجة الكبرية يف

وطننا».

ثم شكر سامحته إلدارة املركز مبادرهتا الكريمة بتكريم املدربني املتميزين ،كام قام

بتوزيع اجلوائز واهلدايا التذكارية عليهم ،بدوره قدم مدير املركز هدية تذكارية لسامحة

الشيخ الصفار.

وكان حفل التكريم قد افتتح بتالوة آيات من القرآن الكريم ،ثم ألقى مدير املركز

األستاذ عباس الصايغ كلمة ترحيبية بسامحة الشيخ الصفار شاكر ًا له رعايته للحفل

واستجابته للدعوة.

الشيخ الصفار يشيد مبآثر الشيخ التويجري ويقدم ألبنائه العزاء

أشاد سماحة الشيخ حسن الصفار بمآثر فقيد الوطن معالي الشيخ عبدالعزيز بن

عبدالمحسن التويجري نائب رئيس الحرس الوطني المساعد Dالذي وافاه األجل
يوم األحد 1428/5/24هـ .وقال سماحة الشيخ الصفار« :كان الشيخ عبدالعزيز
التويجري رجل دولة واسع األفق ،استثمر معرفته العميقة بالتاريخ ،ومواكبته لتطورات
الفكر والثقافة ،في خدمة مشروع الدولة ،بإنضاج الرأي وتسديد الموقف لمؤازرة

القيادة السياسية».

وأضاف الشيخ الصفار« :كان يمتلك قدرة هائلة عىل صنع عالقة الثقة واملودة

واالنفتاح مع كل من يلتقيه ،حتى وإن كان خمتلف ًا معه.

وكانت وسيلته يف ذلك االجتهاد يف فهم اآلخر ،والصدق معه ،واالحرتام له .إنه

وحيمل اجلميع مسؤولية احلفاظ
يكره التعصب ،ويمقت الطائفية ،ويؤكد عىل التسامحّ ،
عىل اإلنجاز الوطني الكبري الذي حققه الراحل املؤسس امللك عبدالعزيز طاب ثراه».

وأشار الشيخ الصفار إىل عالقته الوثيقة بالفقيد قائ ً
ال« :فتح لنا قلبه عند عودتنا
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إىل الوطن ،وكان قد بدأ التواصل معنا قبل ذلك ،وأعاننا كثري ًا يف توثيق الصلة بوالة

األمر واملسؤولني.

وكنا نستيضء برأيه ،ونطلب عونه عند أي مشكلة تواجهنا فيام يرتبط بمصالح

الوطن واملواطنني .وكان يغمرنا بلطفه وثنائه وأخالقه كلام حظينا بلقائه» .مؤكد ًا

سامحته« :لذا نشعر باحلزن واخلسارة الكبرية لوفاته ،لكننا نأمل خري ًا يف أوالده الكرام،

الذين تربوا يف مدرسته الوطنية الرائدة عىل مكارم األخالق واإلخالص للوطن وحب

الناس واحرتامهم».

ويف مساء يوم الثالثاء 1428/5/26هـ املوافق 2007/6/12م ،زار سامحة

وقدم التعازي ألبنائه األفاضل وأرسته
الشيخ الصفار دار الفقيد الراحل يف الرياضّ ،
الكريمة عىل رأس وفد من رجاالت القطيف واألحساء واملدينة املنورة.

وقد أكد معايل الشيخ عبداملحسن التوجيري نجل الفقيد الراحل واملستشار يف

الديوان امللكي ،عند استقباله للشيخ الصفار ومرافقيه عىل التزام هنج والدهم الراحل،

واستعدادهم خلدمة كل املواطنني ،شاكر ًا لسامحة الشيخ ومن معه وفاءهم لفقيد الوطن،

وتعاطفهم مع أبنائه وأرسته يف مصاهبم األليم.

الشيخ الص ّفار يف أسبوع زين الدين الثقايف :تكرمي العلماء
من املظاهر احلضارية لألمم

(((

بتقدم العلماء والمبدعين فيها ،وال تشاد هذه األمم
تتقدم األمم والشعوب ّ
ّ
والحضارات والمدنيات الحديثة إال بسواعد عظمائها وقادتها ،وقد أدركت األمم

المتقدمة ذلك ،ولذلك عاد ًة ما تهتم بتكريم قادتها وعلمائها في حياتهم وبعد مماتهم.
ّ

تكريميا
الس ّنة احلسنة أقام أهايل بلدة كرزكّ ان البحرينية مهرجا ًنا
انطالقًا من هذه ُّ
ًّ

للمرجع الديني الراحل الشيخ حممد أمني زين الدين( Dتويف  1419هـ) بعنوان:
بدءا من يوم اجلمعة املوافق لِـ  1428 /06 /7هـ.
«أسبوع زين الدين الثقايف» ،وذلك ً
احتفاء باملناسبة،
واملهرجان حيتوي عىل العديد من الربامج والندوات الثقافية واألدبية
ً
وقد بدأت فعالياته بكلمة افتتاحية يف ليلته األوىل لسامحة العالّمة السيد عبد اهلل الغريفي

ـ أحد أبرز علامء البحرين .بينام شارك يف الليلة الثانية ـ يف ندوة فكرية مشرتكة ـ كل من
((( إعداد :حسين الشيخ.
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سامحة الشيخ حسن الصفّار وسامحة الشيخ شاكر الفردان ،يف حمورين رئيسني :تناول
الشيخ الصفّار ـ يف املحور األول ـ :اجلانب الرسايل يف شخصية الشيخ زين الدين ،بينام
تناول الشيخ الفردان :اجلانب األخالقي يف شخصية املحتفى به.

وقد بدأ الشيخ الصفّار حديثه عن أمهية تكريم العلامء واإلشادة بمناقبهم يف

حياهتم وبعد مماهتم ،لينتقل بعد ذلك للحديث عن سامت ومعامل الشخصية الرسالية
فعده من بني أهم الشخصيات اإلصالحية يف النجف األرشف يف
للشيخ زين الدينّ ،

عرصه.

وقد َز َاو َج الشيخ الصفّار بني معنى الرسالية واإلصالح ،فاملصلح هو إنسان

رسايل ،ويف املقابل الرسايل هو إنسان مصلح كذلك .وباعتبار أن احلركة اإلصالحية
تواجه بر ّدات فعل قد تكون قاسية،
التي يقودها املصلحون يف مجيع املجتمعات عاد ًة ما َ

بد أن يتم ّتع املصلح
وبخاصة يف وسط املجتمعات التقليدية والدينية منها بالذات ،ال ّ
ّ
بذكاء وفطنة اجتامعية متكنه من جتاوز ر ّدات الفعل هذه والعقبات الكثرية التي قد

تواجهه ،فألفت الشيخ الصفّار إىل أن الشيخ زين الدين كان يمتلك هذه الفطنة والذكاء

يف عملية اإلصالح الذي كان يامرسه ،فلم حياول أن يدخل يف املسائل اخلالفية التي قد
تثري األطراف األخرى عليه ،وكذلك كان يعمل هبدوء ودون بروز واضح ،وضمن
جمموعة من علامء الدين الذين تولىّ تربيتهم وإرشادهم وتنمية مواهبهم ،ليكونوا ـ بعد

ذلك ـ قاعدة فكرية ُ
خلطاه اإلصالحية.

أربعا من معامل شخصية الشيخ زين الدين
بعدها ّ
عدد سامحة الشيخ حسن الصفّار ً

الرسالية ،بدأها باحلديث عن الكفاءة العلمية ،فاملحتفى به وصل إىل أعىل رتبة علمية،
وهي مرتبة الفقاهة واالجتهاد يف الرأي الفقهي ،وذلك مسلم به له يف األوساط العلمية،
ورسالته العملية «كلمة التقوى» شاهد عميل واضح عىل مستوى الكفاءة العلمية التي

امتلكها ،فهي نص فقهي شامل جلميع أبواب الفقه بلغة عربية رزينة حمكمة.
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حتدث عنه
ليشيد بعد ذلك باملعلم الثاين ،وهو حتليه باجلانب اخللقي الرفيع ،الذي ّ

مفص ً
ال الشيخ شاكر الفردان يف املحور الثاين من حماور الندوة« .اإلخالص» هو املعلم
َّ

الثالث من معامل شخصية زين الدين الرسالية ،وقد أشار الشيخ الصفّار إىل أن هذه امليزة

من أبرز سامت املحتفى به ،وهي النقطة التي سلط حوهلا الضوء يف بحثه عن الشيخ زين

الدين يف ذكرى أربعينه ،حيث كتب بح ًثا بعنوان« :الشيخ زين الدين جتربة يف اإلصالح
دون حضور الذات».

ويف املعلم الرابع حتدث الشيخ الصفّار عن «االنفتاح» عند الشيخ زين الدين،

وقصد به االنفتاح االجتامعي عىل مجيع التيارات والطبقات والتوجهات ،وكذلك
االنفتاح الفكري والثقايف ،حيث يعد الشيخ زين الدين من أوائل علامء الدين يف النجف

األرشف الذين ّ
اطلعوا عىل الثقافة األدبية والسياسية والفكرية يف العامل العريب يف ذلك
نوعا من املخالفة الرشعية.
الوقت ،يف حني كان يعد مثل هذا االنفتاح ـ يف ذلك الوقت ـ ً
مقدمهم العالّمة الشيخ عيسى
وقد حرض احلفل عدد من علامء الدين البحرينيني ،يف ّ

قاسم والعالّمة السيد عبد اهلل الغريفي وجمموعة من املثقفني واجلمهور البحريني.

الشيخ الص ّفار :أدعو لالهتمام بالداخل االجتماعي

(((

شارك الشيخ حسن الصفّار مساء يوم االثنين ليلة الثالثاء 1428/6/10هـ ـ

مع مجموعة من العلماء والفضالء ومثقفي ووجهاء القطيف واألحساء ـ بالحضور
على مأدبة عشاء أقامها الوجيه األستاذ عبد الجبار بومرة وأخوه األستاذ فؤاد بومرة ،في

مجلسهم العامر بسيهات.

مقدم احلضور قايض حمكمة األوقاف واملواريث بالقطيف الشيخ حممد
وكان يف ّ

العبيدان ،وقايض هيئة التدقيق الشيخ عيل آل حمسن ،والشيخ حسن بو مخسني القايض يف
حمكمة املواريث واألوقاف باألحساء ،والشيخ عبداهلل الياسني ،والشيخ فوزي السيف،

والشيخ يوسف املهدي ،والشيخ حسن اخلويلدي ،والشيخ عبد اهلل اليوسف ،والشيخ

حممد الصفّار ،ومجع من العلامء والوجهاء واملثقفني.
ّ

وشدد عىل أمهية اللقاء
رحب فيها باحلضور،
ّ
وقد ألقى األستاذ بومرة كلمة ّ

شاكرا هلم
والتالقي بني نخب ومثقفي املنطقة ،حيث تأيت هذه الدعوة يف هذا السياق،
ً
((( إعداد :حسين الشيخ.
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تلبيتهم هلا وجتشمهم عناء القدوم.

بعده ألقى سامحة الشيخ حسن الصفّار نيابة عن الفضالء والعلامء احلضور ،شكر

ليتحدث بعد ذلك عماّ يواجهه كل إنسان وكل
فيها األستاذ بومرة عىل دعوته الكريمة،
ّ
جمتمع من حتديات خارجية ،وداخلية.

فشدد عىل أن اإلسالم يويل األمهية األكرب ملواجهة التحدي الداخيل ،حيث تكون
ّ

املعركة أصعب وأطول ،كام أن اإلنسان قد يغفل عنه ،ويعلق كل مشاكله عىل مشجب
التحديات اخلارجية.

حتدث سامحته عماّ تعيشه جمتمعاتنا من خلل وأمراض داخلية
وفيام خيص جمتمعاتنا ّ

قد تؤ ّدي بأبنائنا الذين يعيشون يف أجواء هذه املجتمعات إىل منزلقات خطرية.

منبها إىل أن ذلك يتأتى من خالل
فأشار إىل أننا بحاجة إىل تصحيح أوضاعناً ،

ثالثة أمور:

•استنفار اجلهود والطاقات لرفع املستوى الديني واالجتامعي والثقايف يف
واملوجهة
املنطقة ،وذلك من خالل تكثيف الربامج واألنشطة املختلفة
ّ

لكافّة املستويات والطبقات االجتامعية ،واملشاركة يف دعم هذه األنشطة

ومعنويا ،مثم ًنا الدور اإلجيايب الذي يقوم به األستاذ عبد اجلبار يف هذا
ما ّد ًيا
ًّ

االجتاه ،وذلك من خالل ما يقوم من دعم متواصل لألنشطة الدينية والثقافية

يف املنطقة.

والتوجهات واألنشطة يف املنطقة،
•تنسيق اجلهود والعالقات بني كافّة التيارات
ّ
سعيا لتاليف اخلالفات الشخصية والفئوية ،وصو ً
ال إىل التعاون املشرتك
وذلك ً

مجيعا .وأدان سامحته حاالت القطيعة أوالتشنج بني املختلفني يف آرائهم
بيننا ً

وتوجهاهتم ،مؤكد ًا عىل رضورة االلتزام بأخالق اإلسالم يف قبول التعددية،
واحرتام الرأي اآلخر ،والتعاون يف خدمة املصالح املشرتكة.
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وبخاصة مع من نختلف معه ضمن اإلطار الوطني،
•االنفتاح عىل اآلخرين،
ّ
وهو النهج الذي توارثناه من قادتنا من أئمة أهل البيت Bالذين كانت

سريهتم االنفتاح عىل كافّة املذاهب والتيارات املوجودة يف وقتهم.

حاجزا
واملعوقات التي قد تقف
داعيا يف الوقت نفسه إىل تذليل مجيع الصعوبات
ً
ّ
ً

بعضا.
أمام انفتاحنا عىل بعضنا ً

وقال :إن البعض قد يتساءل ،ماذا استفدنا من احلوار الوطني ،واالنفتاح عىل

اآلخر ،بينام ال تزال هناك إساءات ومواقف طائفية متشنجة؟

وأجاب سامحته :إن هناك آثار ًا إجيابية بينة ال يمكن إنكارها ،وال ينبغي أن نتوقع

زوال تراكامت قرون وعقود من الزمن بني عشية وضحاها ،ووجود بعض األصوات

املتشنجة يف أوساط الطرفني قد ال ينتهي بشكل كامل ،كام أن وجود هذه املشاكل جيب

أن تكون دافع ًا لالستمرار يف احلوار واالنفتاح ال مربر ًا لرتكه ،وإال فإهنا ستزيد.

وهنج اإلسالم وأخالق الرسول الكريم حممد Aوأهل بيته الطاهرين Bتؤكد

عىل موضوعية وإسرتاتيجية االهتامم بالوحدة واحلوار واالنفتاح ،فهي ليست طريقية

وتكتيك ًا.

األحساء :الصفار واخلباز يف أحلى ليايل الرميلة

(((

بمناسبة الذكرى السنوية لوالدة الدرة الطاهرة فاطمة الزهراء Fوبمناسبة زواج

ثلة من شباب قرية الرميلة ،تنورت القلوب ،وازدهرت األكوان فرح ًا وتغريد ًا ،في ليلة

جمعت األصالة والعمق ،تنوعت وتعددت فيها حقول المعرفة ،شرفها وزانها قطبان
من أقطاب منطقة القطيف ،وهما :سماحة العالمة الشيخ حسن الصفار.

سامحة العالمة السيد منري اخلباز .كلمة السيد منري اخلبازُ :افتتح اللقاء يف حسينية

مساء ،بآيات مباركات تالها املقرئ طه الراشد،
اإلمام اخلوئي Kعند الساعة التاسعة
ً

وبعدها كانت أبيات نثرية صاغها الشاعر عقيل العبد الكريم ،ثم تقدم معرف االحتفال
واللقاء ،الشاب يوسف الراشد بنبذة موجزة لكل من السيد اخلباز ،والشيخ الصفار.

كلمة ال�شيخ ح�سن ال�صفار

بعد ذلك اعتىل منصة االحتفال سامحة العالمة الشيخ حسن الصفار بكلمة فاقت

((( إعداد :صادق العلي.
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ِ
ين َآم ُنوا ا َّتقُ وا ال َّل َه َوكُ و ُنوا
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
الوصف ،وزينت القلوب ،افتتحها باآلية املباركة َ
ِِ
يؤمن له
الصادق َ
ني﴾ .حيث قال سامحته« :أن يكون اإلنسان مع الصادقني هذا ما ّ
َم َع َّ
السعادة يف الدنيا واآلخرة ،ولكن من هم الصادقون؟».

وأضاف« :من أهم جتليات الصدق حينام يكون الفكر متطابقًا مع السلوك،

وهذا ما امتازت به الفئة الرائدة وهم حممد وأهل بيته الكرام ،فأهل البيت Bيمثلون
أفضل جتسيد للصدق ،وهلذا حينام نبحث يف حياة أهل البيت جيب أن نبحثها يف البعدين

واالجتاهني التاليني:

�أو ًال :البعد الفكري
لنرى كالمهم يف عمقه وأصالته وتوجيهاته العظيمة كام وضحها وأشار إليها

سامحة السيد اخلباز قبل قليل يف حديثة املبارك.

البعد الثاني� :أن نقر�أهم في �سيرتهم

وهذا ما نريد الرتكيز عليه ،ألن سريتم كانت الوجه اآلخر لفكرهم ولتوجيهاهتم

وكالمهم ،فهذا ما يدل عىل صدق الكالم الذي قالوه وقدموه ،ولذلك كانت السيدة
الزهراء Fأروع أمثولة لالقتداء والتأيس ،ونحن نعيش هذه األيام ذكرى والدهتا

الطاهرة ،لذلك ال بد أن نشري إىل بعض الشذرات من حياهتا » .ولكون كل حياة السيدة

نورا وقدوة ،كان تركيز الشيخ الصفار عىل موضوع التأيس
الزهراء ويف خمتلف جوانبها ً

بالسيدة الزهراء Fيف حياهتا الزوجية.

فقال سامحته« :الزواج نعمة كبرية جيب أن نشكر اهلل تعاىل عليها ،إننا اآلن

نعيش يف عرص أصبحت املؤثرات فيه كثرية عىل سلوك اإلنسان وعىل حياته ،فهناك
ضغوط خمتلفة ،ومالبسات خمتلفة ،أنتجت الكثري من االضطرابات يف عالقة الناس مع

بعضا.
بعضهم ً

لذلك عىل اإلنسان أن يمتلك الوعي الكايف للنجاح يف حياته الزوجية اجلديدة،
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فأهم يشء يف احلياة الزوجية االحرتام املتبادل بني الزوجني ،وهو أن ينظر ٌّ
كل منهام

لآلخر باحرتام وتقدير ،وأن يعرف ٌّ
كل منهام أن هذا االحرتام تكليف عليهام من قبل اهلل،

وواجب رشعي عليهام ،لذلك عىل كل منهام أن يدرك أن أي خدش لالحرتام وأي جرح
ملشاعر الطرف اآلخر هذا يسبب غضب اهلل سبحانه وتعاىل».

وأضاف« :عىل الزوج أن يعرف أنه معني بأحاسيس ومعنويات زوجته ،وأن
ال يسبب أي خدش ملشاعرها وأحاسيسها ،وكام ُسئِل الفقيه املرجع الراحل السيد
اخلوئي Kيف أحد االستفتاءات ،عن مرشوعية رفع الصوت من قبل الزوج عىل زوجته،
وكان مضمون جواب السيد أنه إذا كان مصداق ًا لعدم املعارشة باملعروف فإنه ال جيوز.

لذلك جيب أن يتعامل الزوج مع زوجته باملعروف انطالقا من اآلية املباركة
شوهن بِالمْ َعر ِ
وف﴾».
َ
{و َعا ُِ ُ َّ ْ ُ
ثم أشار سامحة الشيخ الصفار إىل دور الزوجة يف احرتام وتقدير زوجها« :ال

بد أن يكون حمور االحرتام متبادلاً بينهام ،فقد كانت السيدة الزهراء واإلمام عيل خري
مثال للتاريخ ،وخري مدرسة للتأيس واالقتداء ،حيث كانت عالقتهام الزوجية مبنية عىل
االحرتام املتبادل».

بعد ذلك انتقل سامحة الشيخ إىل القسم الثاين الذي جيمع الزوجني مع بعضهام،

وهو قسم الرشاكة الزوجية ،واملشاركة عىل مهوم املعيشة ،وبناء احلياة ،وإدارة العالقة

الزوجية نحو األمان.

أما األمر الثالث الذي حتدث عنه سامحة الشيخ الصفار فهو النجاح يف تربية

الذرية الصاحلة ،وهذا هو النموذج األكمل الذي قدمه عيل وفاطمة Cحينام أنجبا

احلسن واحلسني ،وزينب وأم كلثوم.

سويا يف اهلموم العامة
ويف النقطة األخرية أشار الشيخ الصفار إىل املشاركة ًّ

والدينية ،قائ ً
ال« :عىل الزوجني أن يعرفا أن حياهتم الزوجية ال تنحرص يف حدود البيت،
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فالبيت جزء من املجتمع ،وبالتايل جيب عليهام أن يعمال من أجل مصلحة املجتمع وخدمة
املجتمع ،فعيل وفاطمة مل تتلخص حياهتام الزوجية يف حدود البيت وشؤون البيت العائيل،

وإنام كانا حيمالن هم األمة وهم املجتمع ،لذلك حينام تطلبت مصلحة األمة ،ومصلحة
الرسالة ،غادرت الزهراء بيتها وخرجت إىل املسجد وألقت خطبتها العظيمة يف الدفاع

عن مصلحة اإلسالم وعن مستقبل األمة».

وأضاف« :لذلك نجد بعض الشباب يكون له نشاط اجتامعي قبل الزواج ،فإذا

تزوج ذاب نشاطه ،وضعفت مهته يف خدمة املجتمع ،ومن هذا ال بد أن يكون الزواج

مفتاح ًا لنشاط مضاعف ،خلدمة الدين واملجتمع لكل من الطرفني».

الشيخ الص ّفار مؤ ِّبنًا السيد علي ِّ
الشخص :كان ح ّر التفكري
قوي الشخصية

شارك سماحة الشيخ حسن الصفّار في ذكرى أربعين الخطيب الحسيني السيد

علي الشخص (1428 – 1344هـ) الذي أقيم بمجلس سماحة السيد علي السيد ناصر
السلمان بالدمام مساء يوم الجمعة ليلة السبت الموافق 1428/6/21هـ.

فأشاد بمآثره وبدوره يف إحياء مناسبات أهل البيت Bكخطيب حسيني ،مبي ًنا

ما هلذا اجلانب من دور يف تعزيز القيم واملبادئ التي من أجلها حورب أهل البيتB

ومورست أنواع التضييق والتعتيم من أجل إخفاء ذكرهم ،ومتجيد آخرين للتغطية عىل
فضلهم وإعالء اسمهم.

مشريا يف الوقت نفسه لصفات شخصية للفقيد الشخص كانت يمتاز هبا ،مركّ ًزا
ً

عىل اثنتني ،ومها :قدرته عىل حتليل األحداث والشخصيات وإعطاء رأي حوهلا دون أن

ومتأثرا بام يثار ويشاع حوله ،ففي الوقت الذي تكثر فيه الشائعات حول
يكون «إمعة»
ً
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بعض الشخصيات تراه يستفيد من قراءته للتاريخ يف هذه النقطة ،فيعدد تلك األحداث

التارخيية التي نتجت عن مثل هذه الشائعات ،فال ينجرف معها ،بل يبحث ويتحقق إىل

أن يصل إىل ما يقنعه.

وكذلك من صفاته ثقته بشخصيته وبنفسه ،وهي الصفة التي نفتقدها يف جمتمعاتنا،

فال نمتلك اجلرأة والثقة اجليدة بالنفس وتقديم الذات.

﴿ر ِّب َه ْب
وفيام ييل تلخيص ملا ورد يف الكلمة :قال اهلل العظيم يف كتابه احلكيمَ :
ليِ ح ْكماً و َألحْ ِ ْقنِي بِالصالحِ ِني * واجعلْ ليِ لِسانَ ِصد ٍق فيِ َ ِ
اج َع ْلنِي ِم ْن َو َر َث ِة
ْ
اآلخ ِر َ
ُ
َ
َ َ ْ َ
َّ
ين * َو ْ
َ
َج َّن ِة ال َّن ِع ِ
يم﴾ [سورة الشعراء :اآليات 83 :ـ .]85
هذا دعاء ينقله القرآن الكريم عن لسان أيب األنبياء إبراهيم ،يطلب فيه من اهلل
تعاىل طلبات مهمة ،لعل من أبرزها قوله﴿ :واجعلْ ليِ لِسانَ ِصد ٍق فيِ َ ِ
ين﴾.
ْ
اآلخ ِر َ
َ ْ َ
ّ
َ

حيدد بام يطلبه يف
الدعاء يف واقعه يم ّثل تطلعات اإلنسان ،فهو حينام يدعو اهلل إنام ّ

دعائه تطلعاته يف هذه احلياة ،وماذا يريد أن حي ّقق فيها.

ربه ،فيطلب منه أن جيعل له لسان صدق يف اآلخرين
ونبي اهلل إبراهيم Eيدعو ّ
(يف املستقبل) ،واملقصود بِـ (لسان صدق) هو تعبري عن الذكر احلسن اجلميل لإلنسان يف

األجيال املقبلة ،أي بعد وفاته ،ألن هناك من الناس َم ْن إذا مات ُنسيِ َ ذكره ،وهناك من
يذكر الذكر السيئ ،كذكر الطغاة والظلمة واألشقياء ،بينام هناك من يوفقه اهلل تعاىل لنيل
الذكر احلسن ،اجلميل يف األجيال الالحقة.

يقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eيف إحدى خطبهَ :
«أال وإِ َّن ال ِّل َسانَ
ِ
ِ
ال ي ِ
هلل َت َعالىَ لِ ْل َمر ِء فيِ ال َّن ِ
الصالِ َح يجَ ْ َع ُل ُه ا ُ
ور ُث ُه َم ْن ال يحَ ْ َم ُد ُه»((( ،ألن املال
َّ
اس َخيرْ ٌ َل ُه م َن المْ َ ُ
ْ

قد يرثه الوارثون ،فال حيمدونه العتبارات معينة ،ولكن العمل والقول الصالح يبقى

مستمرا لصاحبه طوال التاريخ.
محده
ًّ

((( نهج البالغة .من كالم له يذكر فضله ويعظ الناس.
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ويف مناسبة أخرى يتحدث إمامنا عيل بن أيب طالب Eعن فضل العلم فيقول:
«بِ ِه َي ْك ِس ُب اإل ْن َسانُ َّ
اع َة فيِ َح َياتِ ِه ،وجمَ ِ َ
األح ُدو َث ِة َب ْع َد َوفَاتِ ِه»(((.
الط َ
يل ْ

من هنا ينبغي أن حيرص اإلنسان املؤمن عىل أن تكون له سمعة حسنة يف حياته،

وذكر مجيل بعد وفاته.

نفرق هنا بني الشهرة املذمومة
بني الذكر احلسن وحب إظهار الذات وجيب أن ّ

وصفة الرياء وبني التحليّ بالصفات احلسنة يف التعامل مع اآلخرين ،فحينام يتط ّلع اإلنسان
إىل السمعة الطيبة احلسنة والذكر اجلميل فهذا يعني أن يأخذ بالعوامل واألسباب التي

حت ّقق ذلك ،ومن أبرزها العمل الصالح والتعامل احلسن مع الناس ،ال أن يتص ّنع ذلك

جمرد املدح واإلطراء حتى بام مل يفعل وبام ال ي ّتصف ،إن ذلك من صفات
فيسعى إىل ّ
ِ
ين َيف َْر ُحونَ بِماَ َأ َتو ْا َّويحُ ِ ُّبونَ َأن يحُ ْ َم ُدو ْا بِماَ لمَ ْ
املنحرفني الذي يقول اهلل تعاىل عنهم ﴿ا َّلذ َ
ِ
از ٍة ِّم َن ا ْل َع َذ ِ
َيف َْع ُلو ْا َف َ
يم﴾ [سورة آل عمران :اآلية .]188
ال تحَ ْ َس َب َّن ُه ْم بِ َم َف َ
اب َولهَ ُ ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
حينام يتط ّلع محلةُ الرساالت للذكر احلسن بعد رحيلهم عن الدنيا إنام يوظفون هذا
الذكر خلدمة رسالتهم واملبادئ التي يبشرّ ون هبا ويدعون إليها ،ألن السمعة احلسنة ألي
إنسان تنعكس عىل الفكر الذي ينتمي إليه ،وعىل املبدأ الذي يعتنقه ،فصاحب الرسالة

واملبدأ إذا كان له ذكر وسمعة حسنة فإن مبدأه يستفيد من تلك السمعة.

ومن هذا املنطلق تفتخر األمم بعظامئها ،ألن هؤالء العظامء هم الذين يصنعون

السمعة احلسنة والصيت الذائع اجلميل لتلك األمة.

ونحن يف هذه الليلة نحتفي بأربعني فقيدنا الغايل اخلطيب احلسيني السيد عيل

الشخص ،ونتذكّ ر هذا السيد اجلليل الذي نذر عمره وحياته يف خدمة العقيدة وذكر أهل
بيت النبوة.

((( نهج البالغةِ .من َكال ٍم َل ُه لِ ُكمي ِل ب ِن ِزي ٍ
اد ال َّن َخ ِع ِّي.
ْ
َْ ْ َ
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وهنا أحب أن أركّ ز عىل ثالث نقاط وجدته يتوفّر عليها ،فهي من ذكره اجلميل

الذي جيب أن يذكر ويعرف به:

األوىل :إحياء ذكر أهل البيت Bمن خالل خطابته احلسينية طغت عىل شخصيته

حبه خلدمة أهل البيت Bوتغنيه بسريهتم وإحياؤه لذكراهم ومصائبهم وفضائلهم،

جدا ،وظل عىل هذه املسرية إىل السنوات والشهور األخرية يف حياته،
وذلك يف عمر مبكر ًّ
حريصا عىل أن يرتقي املنرب ويواصل
فإنه بعد أن أدركه الضعف والوهن اجلسمي ،ظل
ً

ذكر أهل البيت.

ومن املناسب أن أشري إىل الدور الذي قام به املنرب احلسيني ،الذي أدى وظائف

ومهمة يف تاريخ اإلسالم وحياة األمة ،وذلك يف مقابل ما كانت تعمل عليه
كبرية
ّ
احلكومات التي تسلطت عىل رقاب املسلمني من السعي حلجب ذكر أهل البيت Bوإىل

التعتيم عىل سريهتم وإىل العمل عىل فصل األمة عن تعاليمهم.

احلكام أن انشداد األمة إىل أهل البيت Bيعني يقظ َة
حيث كان يعلم أولئك
ُ

وإحياءها يف نفوس الناس ،وهذا ما جيعل الناس يأبون اخلضوع
الضامئر ووجو َد الكرامة
َ
للظلم والتضليل والفساد ،ومن أجل أن خيلقوا عند الناس القابلية لالستحامر وللضالل

بد ـ حينها ـ أن يبعدوا الناس عن املدرسة التي حتيي نفوسهم وتوقظ الكرامة
واخلنوع ال َّ

والعزة يف شخصياهتم ،ولذلك كانت هناك معركة طويلة بني إحياء ذكر أهل البيتB
ّ
وبني هذه السياسات الظاملة.

ويف هذه النقطة كانت سيدتنا احلوراء زينب Fتسترشف املستقبل ،ملا متتلكه من
ذهن ثاقب ،فقالت للطاغية يزيد بعد واقعة كربالءِ :
«فكد كَ ي َدك ،واسع سعي َك ،ون ِ
َاص ْب
َ
ْ َ َ َْ
ْ ْ
ُج ْه َد َك ،فَواهللِ َ
ال متحو ذكرنا وال متيت وحينا»(((.
وكان هؤالء الظلمة هلم أساليبهم املختلفة للتغطية عىل فضائل ومكانة أهل
((( بحار األنوار .ج 45ص.135
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البيت ،وكان من مجلتها إحياء ذكر اآلخرين وتضخيم شخصياهتم يف مقابل شخصيات
متجد الصحابة ،وذلك للتغطية عىل مقام
أهل البيت ،من اختالق ووضع ألحاديث كثرية ّ

أهل البيت.

الرؤية املتوازنة للصحابة :ومن اجليد هنا أن أزيل بعض الضباب حول النظرة

التي حيملها بعض إخواننا السنة عن الشيعة يف مسألة النظر إىل الصحابة ،فنحن لسنا

ضد ذكر صحابة رسول اهلل Aومتجيدهم واإلشادة بفضلهم ،فإمامنا زين العابدينE
ّ
السجادية يف الصالة عىل أصحاب األنبياء واإلشادة هبم،
له دعاء خاص يف الصحيفة
ّ

ولإلمام عيل Eيف هنج البالغة كالم كثري يف اإلشادة بأصحاب رسول اهلل ،Aكام أن

ويتحدثون عن مآثرهم ،ونحن ال نعيش عقدة
أئمتنا Bيشيدون بالصحابة املخلصني
ّ

يتحدث عن أن الشيعة يرفضون االعرتاف بفضل
أو مشكلة مع مثل هذا الطرح ،ومن
ّ

يدعونه.
هيرجون أو وامهون فيام ّ
الصحابة ومتجيدهم ،هؤالء إما أهنم ّ

إننا ـ فيام خيص الصحابة ـ ننظر إىل سريهتم بعقول واعية وعيون مبرصة ،ونقرأ

سريهتم بموضوعية ،نأخذ بموضوع االقتداء ونتجنب موارد األخطاء .وهذا بخالف

غض الطرف عن تاريخ السلف وال تريد اخلوض فيه ،بدعوى «عفا
املدرسة التي تتب ّنى ّ

اهلل عماّ سلف».

ونحن ال نضع موقف سالطني بني أمية والعباسيني وكأنه موقف إخواننا أهل

السنة ،ألن هؤالء احلكام كان موقفهم ينطلق من موقف سيايس ضد أهل البيت ،فكانوا
يستثمرون تضخيم صورة الصحابة للتغطية عىل إبراز دور ومكانة أهل البيت ،وليس

دفاعا عن الصحابة ومواقفهم وصحبتهم لرسول اهلل.A
حبا أو ً
ًّ

الطابع اجلامهريي للمنرب احلسيني :ويف مقابل هذه األساليب التي كان يامرسها

للحد من تعظيم وإحياء مناسبات أهل البيت ،حافظت املجتمعات
هؤالء احلكام
ّ
الشيعية عىل إحياء هذه املناسبات ،وكان املنرب احلسيني الدعامة األساس لالحتفاء
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ويكرسون بذلك قيمهم ومبادئهم
بذكراهم ،خي ّلدون من خالله ذكرى أئمتهمB
ّ
وجسدوها .وقد كرس فقيدنا الغايل حياته ضمن هذا
السامية الصحيحة التي محلوها
ّ

السياق ،فهو ينتمي إىل املدرسة التارخيية يف اخلطابة ،التي يركّ ز فيها اخلطباء مواضيعهم
عىل ذكر أحداث التاريخ وسرية أهل البيت ،فيتناولون حياهتم بالتحليل والتفصيل.

عاما،
الثانية :حرية التفكري
ُ
تعرفت إىل الفقيد الراحل قبل ما يقرب من عرشين ً

فبدأت أكتشف
يف جوار السيدة زينب ،حيث كان مقيماً يف دمشق ،وحصل بيننا تواصل،
ُ

القوة يف شخصيته الطيبة ،فهذا الرجل رأيت فيه ثقته اجليدة بنفسه ورأيه ،فكان
فيه نقاط ّ
يسعى لتكوين رأيه اخلاص حول األحداث والشخصيات ،عىل العكس من اآلخرين

كثريا بقدرهتم عىل تكوين آرائهم اخلاصة ،ويقنعون من أنفسهم أن يكونوا
الذين ال يثقون ً

سائدا يف جمتمعهم وبيئتهم.
رأيا ً
تابعني ومق ِّلدين ملن يروهنم أصحاب رأي ،أو ملا جيدونه ً
وهو خالف ما توصينا به األحاديث والنصوص الرشيفة ،حيث يروى يف ذلك

عن رسول اهلل Aقوله :ال تكونوا إمعة((( تقولون :إن أحسن الناس أحسنا ،وإن أساؤا

أسأنا ،ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن حتسنوا وإن أساؤا أن ال تظلموا(((.

خريا
وقال اإلمام موسى بن جعفر الكاظم Eلتلميذه الفضل بن يونس« :أبلغ ً

خريا وال تكن إمعة .قلت :وما اإلمعة؟ قال :ال تقل :أنا مع الناس وأنا كواحد من
وقل ً
الناس»(((.

سائدا بينهم أن ترى
واحدا
رأيا
أتباعا لبعضهم ً
ً
ً
وما جيعل الناس ً
بعضا وجيعل ً

رشحيةٌ من الناس نفسها غري معنية أو ليس هلا القدرة عىل إبداء الرأي وتقييم املواقف،
وبخاصة موقفنا من
مع أننا نؤمن يف ثقافتنا اإلسالمية أن اهلل حياسبنا عىل آرائنا ومواقفنا،
ّ

((( إمعة :اإلمعة بكسر الهمزة وتشديد الميم :الذي ال رأى له ،فهو يتابع كل أحد على رأيه .
((( كنز العمال .ج 15ص 773ح.43045
((( تحف العقول .ص.304
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بمجرد شائعة تر ّدد حوله
اآلخرين ،فليس من اجلائز أن نتهم إنسا ًنا يف شخصيته وسلوكه
ّ
والتحري عن مثل هذه األحكام واالهتامات.
هنا أو هناك ،بل من الواجب الفحص
ّ

يرتبى ويعيش ضمنها،
ال
يصح ألي إنسان أن يسرتسل مع البيئة واألجواء التي ّ
ّ

فيجمد عقله من التفكري والتحليل.
وأن يعفي نفسه من املسؤولية،
ّ

وهذا ما رأيت الفقيد الراحل يمتاز به ،فمع أنه كان يعيش يف أوساط احلوزة

العلمية ،ويرتبط مع العلامء واخلطباء ،ولكنك حينام تتحدث معه حول بعض الشخصيات

الذين قد يثار حوهلم بعض اإلشاعات ،فتجده صاحب رأي حول كل شخصية من هذه

الشخصيات.

كنت أستغرب من آرائه املخالفة ،فكان حيدثني بأن الرأي السائد قد يكون سببه

بعض املصالح والرصاعات واإلشكاالت ،ويعقب ـ بعد ذلك ـ بأنه عاد ًة ما يسأل
ليقيم بعدها ذلك املوقف أو
ويبحث للوقوف عىل حقائق وخلفيات هذه الرصاعاتّ ،

تلك الشخصية ،دون تأثّر بكثرة ما يقال أو يثار.

فيكون ـ بعد
قليل من الناس يمتلك هذه النفسية ،بحيث يتح ّقق من األمور،
ّ

رأيا حول القضايا املثارة أو حول بعض الشخصيات املعروفة.
البحث ـ ً

كثريا ما يستشهد بالوقائع التارخيية التي كانت بعض شخصياهتا ضحية
وكان ً

افرتاءات ورصاعات شخصية وفئوية ،فتس ّقط شخصيات وترفع من شأن أخرى ،وهي

استفادة واعية من التاريخ وأحداثه.

يقدم نفسه ورأيه
الثالثة :الثقة بالذات والتعبري عن الرأي :كان الفقيد الراحل ّ

لآلخرين بشكل جريء وواثق ،وهي صفة يفتقدها الكثريون يف جمتمعنا ،فتجد احلالة

العامة هي صفة احلياء واخلجل والتواضع املفرط والشعور بالدونية والتأثّر باحلصار وبام
ّ
يثار حولنا من إشكاالت ،لذلك جتد البعض يتعامل بشخصية ضعيفة مهزومة.

ٍ
بسبب
ومتميزة ،ولكننا
إن جمتمعنا حيتوي عىل كفاءات وطاقات وقدرات عالية
ّ
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نقدم أنفسنا لآلخرين باملستوى الذي نمتلكه من
من هذا اخلجل والتواضع السلبي ال ّ

هذه الكفاءات والطاقات.

الكثري م ّنا ال يملكون هذه الروحية واإلقدام الذي كان يملكه فقيدنا ،فيدخل

يقدم رج ً
ويؤخر أخرى،
ال
ّ
البعض إىل األوساط األخرى بنفسية مهزومة خائفة مرت ّددةّ ،

املربر من أنفسنا ،ألننا بحاجة إىل هذه اجلرأة
نحن بحاجة إىل أن ننزع هذا اخلوف غري ّ
وء تحَ ْ َت
والشجاعة يف املواقف ،يقول أمري املؤمننيَ « :Eت َك َّل ُموا ُت ْع َرفُوا فَإِ َّن المْ َ ْر َء مخَ ُْب ٌ
لِ َسانِ ِه »(((.
«اجلس يف مسجد
ويروى عن اإلمام الصادق Eقوله لتلميذه أبان بن تغلب:
ْ
ِ
املدينة
وأفت الناس ،فإين أحب أن يرى يف شيعتي مثلك»(((.

إننا حينام نظهر ونربز ما يف جمتمعنا من كفاءات وشخصيات فاعلة تزول كثري من

املشاكل التي نعانيها اليوم ،فهذه احلالة من االنطوائية واالهنزامية واخلجل لدى الرشحية
األكرب يف املجتمع هي املسؤولة عن قسم من هذه املشاكل.

فرصا كبرية يف وسائل اإلعالم ويف وسائل النرش ،ولكننا ال نستثمر
إننا اليوم نعيش ً

هذه الفرص .بل نجد أنفسنا نعيش حالة من املرض النفيس ،فإذا برز أحد كفاءات

املجتمع وطرح نفسه ُيتهم بحب الظهور ،ويفرس بروزه بتفسريات سلبية ،بينام ينبغي م ّنا

تشجيع مثل هذه الظاهرة ،وبخاصة يف هذه املرحلة.

وقد كنت أرى يف فقيدنا السيد الشخص هذه الصفة ،فرتاه يف جمالس العلامء

واألدباء والشخصيات املرموقة يبادر للحديث وللطرح والنقاش ،فيعرتض ويطرح رأيه

ويدافع عن وجهة نظره ،ويلفت األنظار إليه.

وهذه صفة كانت متوفرة يف أخيه الراحل اخلطيب املشهور السيد حممد حسن

((( نهج البالغة .من قصار كلمه.
((( مستدرك الوسائل .ج  ،17ص .315
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مقداما ،فكان يف أي منطقة يذهب إليها يرمي ببرصه
الشخص ،فكان هو اآلخر جري ًئا
ً
ويتصدر املجالس ويثبت
أقىص القوم ،ويذهب لزعاماهتا ورؤسائها ،وملجالسها الكبرية
ّ
وجوده ،ونحن بحاجة إىل هذا النوع من الشخصيات.

يقدم خدمات كبرية وجليلة ملبدئه وجمتمعه.
هذه اجلرأة هي التي مكنت الفقيد أن ّ

حتدثوا يف اإلذاعة العراقية ،ففي عامي  1960ـ
ومما يذكر يف جرأته أنه من أوائل من ّ

وحترك العراقيون
1961م أثريت فكرة أن تلقى يف اإلذاعة العراقية حمارضات دينيةّ ،
ألجل ذلك ،وعندما أصبح باإلمكان تطبيق هذه الفكرة ،واجهوا مشكلة مع اخلطباء
خاصة يف املجالس الداخلية ،يف الوقت الذي حتتاج املحارضة التي
تعودوا عىل لغة ّ
الذين ّ
تلقى يف اإلذاعة إىل لغة أكثر عمومية ،باإلضافة إىل ٍ
بعض من حتسني األداء واملستوى
املناسب ،فكان السيد عيل الشخص من أوائل من بادر يف ذلك.

فرع عن الثقة
فألقى سلسلة أحاديث يف شهر رمضان ويف املناسبات الدينية ،وهذا ٌ

بالنفس واجلرأة والوعي ،وينبثق من القدرة عىل تقديم الذات.

ومن أمثلة ذلك أنه كان يسعى حلل مشاكل اآلخرين لدى بعض أجهزة الدولة،

فكان يعيش يف العراق يف الكاظمية ،وحتصل بعض املشاكل للزائرين السعوديني أو
ويتحرك من أجل ذلك من دائرة ألخرى ومن
فيتصدى حللها،
لبعض اجلهات الدينية،
ّ
ّ

مؤسسة إىل مؤسسة ثانية ،ومن مسؤول آلخر ،ومن جهة إىل جهة.

جدير بالذكر أن احلفل الذي قدم له األستاذ /مفيد العيل ،ضم باإلضافة إىل كلمة

سامحة الشيخ الصفار عد ًدا من الفقرات ،منها :كلمة لعائلة الفقيد ألقاها نيابة عنهم السيد
ضياء الشخص ،وقصيدتني للشاعرين حممد حسني الرمضان والسيد موسى الشخص.

كام أن احلفل احلاشد ضم عدد ًا من العلامء واملثقفني ،منهم سامحة السيد عيل

السلامن ،والسيد هاشم السلامن ،والشيخ يوسف املهدي ،وآخرون.

أخالقيات الصراع يف نهج البالغة

(((

الم�ؤ�س�سات التخ�ص�صية في المجتمع

يف البدء أجد من واجبي اإلشادة وإبداء التقدير هلذا النهج الذي سلكه اإلخوة

موضوعا للندوات واملحارضات
األعزاء يف بيت احلكمة حينام اختاروا هنج البالغة
ً

ماسة إىل وجود ختصصات يف
الشهرية التي تقيمها هذه املؤسسة الثقافية ،فنحن بحاجة ّ

هتتم بالقرآن الكريم
العمل الثقايف يف جمتمعاتنا ،فمن الرضوري أن تكون هناك مؤسسات ّ

ً
بد أن تكون
وحفظا
تفسريا
ً
وجتويدا وكل ما يرتبط بعلوم القرآن ومعارفه ،وكذلك ال َّ
ً

السجادية ورابعة باألدب العريب
هتتم بنهج البالغة ،وأخرى بالصحيفة
ّ
هناك مؤسسات ّ
وخامسة بالتاريخ وغريها بالعقيدة والفقه ،حتى تأخذ املعرفة والثقافة مداها يف شتى

املجاالت ،وحتى تكون اجلهود جهو ًدا ختصصية مركّ زة ترتاكم فيها التجربة واخلربة.

((( محاضرة لسماحة الشيخ حسن الصفار في بيت الحكمة بالقديح مساء يوم الخميس الموافق 27جمادى
اآلخرة  1428هـ الموافق 2007/7/12م
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لماذا الحديث عن �أخالقيات ال�صراع؟

العنوان املختار هلذه الندوة هو «أخالقيات الرصاع يف هنج البالغة» ،واختياره يأيت

لسببني ،مها:

وبخاصة يف عهد خالفته ـ
األول :أن اإلمام عيل بن أيب طالب Eابتيل يف حياته ـ
ّ

املدة القصرية التي قضاها يف احلكم (مخس
بالرصاعات واخلالفات مع خصومه ،فربغم ّ

املدة الزمنية املحدودة كانت كثرية
سنوات
تقريبا) إال أن الفتن والرصاعات يف تلك ّ
ً
وعديدة ،وقد واجهها أمري املؤمنني Eبصرب وثبات وحكمة وأخالق.

لذلك تأيت دراسة أخالقيات الرصاع يف هنج البالغة من باب تسليط الضوء عىل

جانب مهم من فكر وسرية اإلمام عيل Eومواقفه.

الثاين :أن ظاهرة الرصاعات ال خيلو منها جمتمع ،وق َّلام يستطيع جت ّنبها فرد من

األفراد أو فئة من الفئات .ولك ّنها قد تكون يف بعض األوقات أكثر ،ويف بعض املجتمعات

بصورة أكثف.

ويبدو أن املرحلة احلارضة التي نعيشها هي مرحلة انبعاث وحتول يف جمتمعاتنا،

وعادة ما يصاحب ذلك حالة من الرصاع واالختالف ،فينبغي أن يكون هناك هدي
وبصرية للتعاطي مع مثل هذه املشكلة.

�أ�سباب ال�صراعات واالختالفات

الرصاعات واخلالفات تنبعث من أحد أسباب أربعة ،هي كالتايل:

والتوجه الفكري
 .1االختالف في الر�أي
ّ

توجه مجيع
ال يتفق مجيع األفراد يف أي جمتمع من املجتمعات ،وكذلك ال يتفق ّ

املجتمعات والشعوب يف اجتاه ورأي واحد ،فاالختالف س ّنة إهلية.

سببا يف وقوع عدد من الرصاعات
وربام تكون حالة االختالف يف الرأي أو املوقف ً
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وبخاصة
الفردية أو بني بعض املجتمعات ،بحيث تدفع هذه االختالفات نحو الرصاع،
ّ
حينام يريد البعض االنتصار لرأيه بأسلوب صدامي ،فيتحول االختالف أداة من أدوات

التصارع والنزاع.

 .2ت�ضارب الم�صالح والمكا�سب
غالبا ما يكون تضارب املصالح والتنازع عىل املكاسب هو الدافع األبرز لنشوء
ً

حالة الرصاع ،فأغلب الرصاعات يف املجتمعات البرشية هي رصاعات عىل املصالح
واملكاسب ،سواء كانت هذه املصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية ،كام أهنا يف هذا

الرصاع قد تأخذ هلا عناوين أخرى وحتت شعارات ر ّنانة ،لكنها يف جوهرها هي رصاعات

عىل املصالح أو املكاسب.

 .3الحالة المزاجية و�أ�سلوب التعامل
يف بعض األحيان ال يكون هناك اختالف يف الرأي أو رصاع من أجل املصلحة،

لكن سوء أخالق التعامل حيدث رصاعات وخالفات وحساسيات شخصية ،وهذا ما

عموما يف تعاملهم مع بعضهم
نجده يف اخلالفات الزوجية ،وبني اجلريان ،وبني الناس
ً

بعضا ،فقد خترج بعض الكلامت أو التعبريات النابية ،أو يصدر ترصف غري مناسب،
ً
ورسعان ما يو ّلد حالة من االنفعال والغضب ،تصل يف بعض حاالهتا إىل نوع من اخلالف
املحتدم واملتصاعد ،وذلك بسبب هذه احلالة املزاجية أو سوء األخالق.

 .4التدخل ال�سلبي للأطراف الأخرى

قد تنشب بعض الرصاعات بسبب وجود طرف ثالث يدفع باجتاه االختالف
والرصاع بني شخصني أو فئتني ،ففي بعض احلاالت قد ال يكون هناك مربر ٍ
كاف لربوز

حالة الرصاع ،ولكن بسبب تدخل طرف خارجي أو داخيل يدفع باجتاه هذا النوع من
اخلالف ،حتدث هناك بعض حاالت التصارع والنزاع.
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كثريا حول هذا املوضوع،
عليا Eحتدث ً
حينام نقرأ هنج البالغة نجد أن اإلمام ًّ

بل قد نرى أن اجلزء األكرب من هنج البالغة هو ملعاجلة مشكلة الرصاع وأساليب التعامل

معها.

سجلت عناوين كثرية حول هذا املوضوع وجدت أهنا ذات عالقة مبارشة
وقد
ُ

ممتعا يف قراءة هنج البالغة
بمسألة أخالقيات وآداب الرصاع مع اآلخر ،وقد
ُ
قضيت وق ًتا ً
فوجدت عناوين كثرية فيه يمكن استنباطها واستنطاقها
للبحث حول هذا املوضوع،
ُ
للحديث حول هذه املشكلة ،وسأحتدث هنا بام يسمح به املجال حول بعضها ،وهي

كالتايل:

التوجيه �إلى تجنّب ال�صراع والخالف
يف هنج البالغة توجيهات كثرية من أمري املؤمنني Eحول جت ُّنب الدخول يف أي

رصاع أو خالف ما استطاع اإلنسان إىل ذلك سبي ً
أمرا
ال ،ألن الرصاع واخلالف ليس ً

ممتعا ومر ًحيا ،إنام هو عبء عىل نفس اإلنسان ،ويستهلك جهده وطاقاته وجيعله يعيش
ً
ويسبب حالة من الفرقة
يبدد طاقات املجتمع
يف حالة من األمل والضيق النفيس ،كام أنه ّ
ّ

والشقاق بني جمموعاته وأفراده ،من هذا املنطلق ينبغي لإلنسان العاقل أن يتحلىّ باحلرص

سببا يف
عىل جت ّنب أي رصاع ما أمكنه ذلك ،فال يبادر باخلصومة مع اآلخرين ،وال يكون ً
وقوع خصومة أو عداوة بينه وبني أي طرف ،بل حياول إجياد املخارج واحللول ،ال أن يقع
فريسة االستفزاز واالستدراج التي يامرسها البعض إلحداث الفتن والنزاعات داخل

املجتمع ،لكي يكون هو املستفيد منها.

لذلك عىل الواعني من أبناء املجتمع أن يمتلكوا الوعي ملثل هذه املؤامرات

واالستفزازات ،اخلارجية والداخلية ،ألن الرصاع واخلصومة نفق إذا دخلت فيه فئة من

الفئات ال تعلم متى وبأي كيفية ونتائج ستخرج.
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ومن أبرز التوجيهات الداعية إىل هذا األدب يف مسألة الرصاع ما ورد بشأن

اتصاف اإلنسان بصفة احللم يف مواجهة حالة االنفعال واالعتداء من قبل الطرف اآلخر،
ِ
يتعرض له اإلنسان من
فهناك تأكيد من اإلمام Eعىل صفة احللم ،وذلك يف مقابل ما ّ
استفزازات ،التي إذا استجاب هلا برزت عوامل الرصاع واخلصومة ،بينام إذا اعتصم
اإلنسان باحللم َس ِل َم من الوقوع يف ذلك الفخ.
ِ
او ْز ِع ْن َد
ولذلك يؤكّ د اإلمام Eعىل موضوع احللم ،فيقول« :اكْ ظ ِم ا ْلغَ ْي َظ ،وتجَ َ َ
ب ،واص َفح مع الدو َل ِةَ ،ت ُكن َل َك ا ْلع ِ
المْ َ ْق َد َر ِة ،واح ُلم ِع ْن َد ا ْلغَ َض ِ
اق َبةُ »((( ،يف هذا النص
ْ
َ
ْ ْ َ َ َّ ْ
ْ ْ
يبينّ اإلمام عيل Eبأن احلليم هو املستفيد يف عاقبة األمور.
ويف كلمة بليغة له Eحول اخلصومة ،يقول فيها« :الحْ ِ ْلم ِفدام الس ِف ِ
يه»(((.
ُ َ ُ َّ
والفدام لغة :رباط الفم.
وهذه كلمة مجيلة ،يعبرّ فيها اإلمام عيل Eعن احلالة التي تصيب السفيه عندما
حياول استفزاز شخص ،فال يستجيب الستفزازه ،وكأنه أخرسه ،ألن احلليم عندما ال
يستجيب الستفزاز السفيه كأنه ربط لسانه.

ويف مسألة عدم الدخول يف الرصاعات ترد عن اإلمام Eكلمة أخرى يف ذلك،
يقول« :إِ ْن لمَ ْ َت ُك ْن َح ِلي ًام َف َت َح َّل ْم ،فَإِ َّن ُه َق َّل َم ْن تَشَ َّب َه بِق َْو ٍم إِال َأ ْو َش َك َأ ْن َي ُكونَ ِم ْن ُه ْم»(((.

بحجة
ألن البعض قد يعتذر عن مسألة الغضب ورسعة االنفعال التي يقوم هبا ّ

ّ
اإلمام
يوجه
أنه ال يتاملك نفسه ،وبأن هذه صفة نفسية ال يستطيع
ُ
التحكم فيها ،لذلك ّ
عيل Eاإلنسانَ إىل أن يبذل جهده بأن يتحلىّ ببعض الصفات ،حتى لو مل تكن من طبعه
يروض نفسه عىل ذلك ،حتى لو مل تكن هذه احلالة موجودة يف
وسجيته ،فينصحه بأن ّ

((( نهج البالغة .من كتاب له إلى الحارث الهمذاني.
((( المصدر السابق .من قصار كلمه.
((( المصدر السابق.
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نفسه إىل أن يوجدها.

ومن كالمه ووصاياه يف مسألة جت ّنب الرصاع وصيته ملعقل بن قيس الرياحي،
يقول فيها« :وال ُتقَاتِ َل َّن إِال َم ْن َقا َت َل َك»(((.
ويف عهده ملالك األشرت حني أنفذه إىل مرص يقول فيه« :وال َت ْدف ََع َّن ُص ْلح ًا َد َع َ
اك
ِ
ِ
ِ
وأمن ًا لِبِ ِ
لجِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
الد َك»،
ور َ
إِ َل ْيه َع ُد ُّو َك وللِهَّ فيه ر ًضا ،فَإ َّن فيِ ُّ
الص ْل ِح َد َع ًة ُ ُنود َكَ ،
اح ًة م ْن همُ ُوم َكْ َ ،
﴿وإِن َج َن ُحو ْا
وهي كلمة يطبق فيها اإلمام التوجيه القرآين الكريم الوارد يف قوله تعاىلَ :
ِ
َاج َن ْح لهَ َا﴾ [سورة األنفال :اآلية .]61
لس ْل ِم ف ْ
ل َّ

فاإلمام عيل بن أيب طالب Eيف هذا العهد التفصييل الذي بعث به واليه عىل مرص

ً
العدو بوادر
مالكا األشرت يوصيه بأنه من آداب املعركة العسكرية ـ حينام تظهر لدى
ّ
لوقف القتال وفرص املصاحلة ـ فعىل قائد املعركة أن يستجيب هلذه املبادرة.
ومن كلامته يف هنج البالغة هبذا الشأن مقولته الشهرية« :كُ ن فيِ ا ْل ِفتن ِة كَ اب ِن ال َّلب ِ
ون
ْ
َْ ْ
ُ
ال َظ ْه ٌر َفيرُ ْ كَ َب وال ضرَ ْ ٌع ف َُي ْح َل َب»(((.
حيث إن اإلمام يف هذه الكلمة حيذر اإلنسان من االنجرار إىل اخلالفات التي تكون

بني أطراف بينهم مصالح وخالفات شخصية ال عالقة له هبا ،وحيذر اإلنسان أ َّ
ال ينساق

للدخول يف رصاعات ال مصلحة له فيها.

ومن كلامته املؤثرة يف هذه النقطة كلمة حيذر فيها من أي خصومة ،فيقول« :إِ َّن
ِ
وم ِة ق َُح ًام»((( .يريد بالقحم :املهالك ،ألهنا تقحم أصحاهبا يف املهالك واملتالف.
ل ْل ُخ ُص َ
«م ْن َبا َل َغ فيِ
وكلمة أخرية نوردها يف خصوص االبتعاد عن اخلصومة ،يقولَ :
ِ
ِ
ِ
الخْ ُ ص ِ ِ
يع َأ ْن َي َّت ِق َي ا َ
اص َم»(((.
هلل َم ْن َخ َ
ومة َأث َمَ ،
ُ َ
وم ْن َقصرَّ َ ف َيها ُظل َم ،وال َي ْس َتط ُ
((( من وصية له وصى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام.
((( نهج البالغة ،من قصار كلمه في نهج البالغة.
((( المصدر السابق .من غريب كالمه المحتاج إلى التفسير.
((( المصدر السابق .من قصار كلمه.
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ألن اإلنسان إذا بالغ يف اخلصومة واستعمل يف ذلك قوته ملواجهة خصمه أثم،

قوته وال يقابله
يف حني اعتدى عىل اخلصم ،ويف املقابل عندما يستعمل خصمه كامل ّ

ثم ّ
حيذر Eمن مسألة اخلصومة ،ألن من يدخل يف خصومة حا ّدة
بام يدفعه عنه ُي ْظلمَّ .
يصعب عليه ـ عادة ـ أن يراعي التقوى وااللتزام باحلدود الرشعية ،ألن اإلنسان جيد
نفسه يف حال من الرصاع والتنافس مع الطرف اخلصم ،فرييد أن ينترص لذاته حتى لو

خالف ذلك حدود التقوى.

دفاعا عن الم�صلحة العا ّمة
حين يفر�ض ال�صراع ً

وي ْض َّطر إىل الدخول فيه ،مراعاة
يف بعض األحيان ُيف َْرض الرصاع عىل اإلنسانُ ،

العامة ،والدفاع عن الدين واملبدأ.
للمصلحة ّ

وقد واجه اإلمام عيل Eهذا النوع من الرصاع ،فقد خاض يف فرتة حكمه التي

استمرت ألقل من مخس سنوات ثالثة حروب كبرية (اجلمل وصفّني والنهروان).
ّ

ومضطرا خلوض مثل هذه الرصاعات،
فاإلمام Eوجد نفسه يف موقع املسؤولية
ًّ

مضطرا ملثل هذه املواجهة ،ومن أمثلة ذلك عندما
حتدث يف أكثر من مورد بأنه كان
وقد ّ
ًّ
ال يتبع طلحة والزبري وأ َّ
أشري عليه بأ َّ
الض ُب ِع
«واهللِ ال َأكُ ونُ كَ َّ
ال يرصد هلام القتال ،فقالَ :
ول ال َّلد ِم حتى ي ِص َل إِ َليها َطالِبها ويخَ ْتِ َلها ر ِ
َت َنام علىَ ُط ِ
اص ُد َها و َل ِك ِّني َأضرْ ِ ُب بِالمْ ُ ْقبِ ِل إِلىَ
ُ َ
َُ
َْ
ْ َ َّ َ
َ َ
الحْ َ ِّق المْ ُ ْدبِ َر َع ْن ُه»(((.

مهمة ،وهي بأن هناك من هو مقبل
اإلمام Eيف هذه الكلمة يريد أن يبينّ نقطة ّ
عىل احلق ،وهناك من هو مدبر عنه ٍ
معاد له ،واملسؤولية التي يتحملها اإلمام بام يتق ّلده
من منصب اخلالفة واإلمامة أن حيارب هؤالء املحاربني واملعادين للحق بأولئك املؤمنني

احلق.
املقبلني عىل ّ

يتحدث اإلمام حول معركة صفّني وكيف أنه
ويف كلمة أوضح يف هذا السياق
ّ

((( المصدر السابق .من كالم له في أنه ال يخدع.
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األم َر
خاض احلرب والرصاع هناك وقاتل جيش معاوية ،حيث يقول« :و َق ْد َق َّل ْب ُت َه َذا ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َب ْط َن ُه َ
ود بِماَ َج َاء بِ ِه محُ َ َّم ٌد،
وظ ْه َر ُه َح َّتى َم َن َعني ال َّن ْو َمَ ،فماَ َو َج ْد ُتني َي َس ُعني إِال ق َتالهُ ُ ْم َأ ِو الجْ ُ ُح ُ
ِ ِ
ِ
َاب ،ومو َتات الد ْنيا َأهونَ عليَ َّ ِمن مو َت ِ
ِ ِ
ات
َت ُم َعالجَ َ ةُ ا ْلق َتال َأ ْه َونَ َعليَ َّ م ْن ُم َعالجَ َ ة ا ْلعق ِ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ َ
ف ََكان ْ
ْ َْ
ِ
اآلخ َر ِة»(((.
يتحمل مسؤولية
مهمة ،وهي أنه
ّ
اإلمام يف هذا النص يريد أن يوضح نقطة ّ

حتمل هذه
وواجبا
رشعيا ،فهو يف موقع اإلمامة وقيادة األمة ،وال يستطيع أن يتخلىّ عن ّ
ً
ًّ

املسؤولية ،فام وجد ح ًّ
ال يسعه إال قتاهلم أو خيالف ما جاءت به تعاليم الرسالة اإلسالمية،

فكان قتاهلم أهون من خمالفة هذه التعاليم واملبادئ اإلهلية.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
س
وقال :ال َّل ُه َّم إ َّن َك َت ْع َل ُم َأ َّن ُه لمَ ْ َي ُك ِن ا َّلذي كَ انَ م َّنا ُم َناف ََس ًة فيِ ُس ْل َطان وال ا ْلتماَ َ
ول الحْ ُ َطا ِم و َل ِكن لِن ِرد المْ َعالمِ َ ِمن ِدينِ َك و ُن ْظ ِهر اإلصالح فيِ بِ ِ
شيَ ْ ٍء ِمن ف ُُض ِ
الد َك ف ََي ْأ َم َن
ْ
ْ
ْ َ َ َ
ْ َ
َ
اد َك و ُتقَام المْ ُع َّط َلةُ ِمن حد ِ
المْ َ ْظ ُلومونَ ِمن ِعب ِ
ود َك(((.
ْ ُ ُ
َ َ
ُ
ْ َ
ِ
الد َو ِاء ا ْل َك ُّي»((( .وهي
وكلمة أخرية أنقلها هنا عنه ،يقول« :وإِ َذا لمَ ْ َأ ِج ْد ُب ّد ًا فَآخ ُر َّ
كلمة بليغة تبينّ أن مسألة الدخول والرصاع تكون آخر احللول التي يلجأ إليها ،وذلك
بعد استنفاذ مجيع احللول األخرى.

تجاوز طرح مو�ضوع الخالفة

تعد مسألة اخلالفة وما دار حوهلا من خالف من أكثر املوضوعات حساسية يف

تاريخ اإلسالم ،فتشعبت بسببها املذاهب واملدارس ،حيث كان أساس اخلالف مسألة
خالفة رسول اهلل ،وحصلت رصاعات دامية بسبب املوقف من هذه املسألة احلساسة.

لنتتبع موقف اإلمام من إثارة هذه املسألة ال نجدها
ونحن حينام نقرأ هنج البالغة ّ

((( المصدر السابق .من خطبة له وفيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام.
((( من كالم له في حال نفسه وأوصاف اإلمام مطل ًقا وفي الوعظ.
((( من كالم له بعد ما بويع له بالخالفة ،وقد قال له قوم من الصحابة« :لو عاقبت قو ًما ممن أجلب على
عثمان».
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عليا Eهو املعني باملوضوع بالدرجة األوىل ،ألنه ـ كام نعتقد
حارضة ّ
بقوة ،مع أن اإلمام ًّ

وكام يشري هو Eـ هو صاحب احلق الرشعي يف هذا املقام ،ولكنه مع ذلك كان يتجاوز

يتحدث حوله ،وال كان يثريه ،وحينام كان البعض يثريه فإن اإلمام كان
إثارته ،فام كان
ّ
رسيعا وال يقف عنده طوي ً
ال.
مرورا
يمر عليه
ً
ً
ّ

وهنا علينا أن نتساءل عن حالة احلامس التي نجدها عند الكثريين يف طرح هذا

املوضوع بطريقة قد تكون مثرية لألطراف األخرى ،بينام نجد أن صاحب القضية ،وهو
اإلمام عيل Eما كان يطرح هذا املوضوع أو يقف عنده هبذه الصورة املبالغ فيها يف بعض

األحيان.

كثريا إىل هذه
يتطرق ً
إننا عندما نراجع خطب وكتب هنج البالغة ال نرى اإلمام ّ

تطرق
املسألة إال بشكل عام وبإعطاء اإلشارات واللمحات ،بل إن اخلطبة الوحيدة التي ّ
فيها بيشء من التفصيل هلذه املسألة ـ وهي اخلطبة الشقشقية ـ مل تكن تلك العبارات

حتدث هبا اإلمام حول هذا املوضوع إال يف حلظة من حلظات التنفيس وزفرات األمل
التي ّ

موضوعا يشغل بال اإلمام.
العابرة ،ومل تكن
ً

حتدث فيها اإلمام Eعن اخلالفة هبذا التفصيل ،وهي
وهي من نوادر اخلطب التي ّ
اخلطبة الثالثة يف هنج البالغة ،يقول فيهاَ :
ُالن وإِ َّن ُه َل َي ْع َل ُم َأ َّن محَ َ ل
«أ َما واهللِ َلق َْد َتق ََّم َص َها ف ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
الس ْي ُل ،وال َي ْر َقى إِليَ َّ َّ
الطيرْ ُ  ،ف ََس َد ْل ُت ُدونهَ َ ا
الر َحىَ ،ي ْن َحد ُر َع ِّني َّ
م ْن َها محَ َ ُّل ا ْلقُ ْطب م َن َّ
وط ِف ْقت َأر َتئِي ب َأ ْن َأص َ ِ ٍ
َث ْوب ًاَ ،
بِ َعلىَ َط ْخ َي ٍة
وط َو ْي ُت َع ْن َها كَ ْشح ًاَ ْ ُ َ ،ينْ َ
ُ
ول ب َيد َج َّذ َاءَ ،أ ْو َأ ْص َ
ِ
عمياء ،رم ِفيها ا ْل َكبِري وي ِش ِ
وي ْك َد ُح ِف َيها ُم ْؤ ِم ٌن َح َّتى َي ْلقَى َر َّب ُه .ف ََر َأ ْي ُت
َ ْ َ َ يهَ ْ َ ُ َ
ُ َ ُ
ريَ ،
يب ف َيها َّ
الصغ ُ
َأ َّن الص َعلىَ َها َتا َأح َجى ،ف ََص ُت وفِ ا ْلع ِ
ي َق ًذى ،وفِ الحْ َ ْل ِق َش ًجاَ ،أ َرى ُت َراثِي نهَ ْ ب ًا».
َ
َّ برْ َ
ْ
برَ ْ
ويف هذه اخلطبة يبي Eموقفه من استالم اخلالفة يف هذا الوقت ورصاعه ملعاوية
ليزحيه عن والية الشام ،وهو الذي مل يصارع من أجل اخلالفة أيام أيب بكر وعمر وعثامن،
«أما وا َّل ِذي َف َلق الحْ َ ب َة وبر َأ النسم َة َلو ال ح ُضور الحْ َ ا ِ ِ
وقيام الحْ ُ ج ِة بِوج ِ
ود
َّ ُ ُ
ُ
فيقولَ َ :
ضِ َ ُ
ُ
َ َّ َ َ َّ َ َ ْ
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هلل َعلىَ ا ْل ُعلَماَ ِء أال ُيقَاروا َعلىَ ِك َّظ ِة َظالِ ٍ وال َسغَ ِ
ال َّنا ِ
وما َأ َخ َذ ا ُ
ب َم ْظ ُلو ٍم لأَ َ ْلق َْي ُت َح ْب َل َها
صِ َ
ُّ
ِ
ِ
آخر َها بِ َك ْأ ِ
س َأ َّو َلِا ولأَ َ ْل َف ْي ُت ْم ُد ْن َياكُ ْم َه ِذ ِه َأ ْز َه َد ِع ْن ِدي ِم ْن َعف َْط ِة
َعلىَ غَ ار َبِا و َل َسق َْي ُت َ
َع ْن ٍز».
حيث يشري إىل أنه لو ال ما حصل من تدافع الناس عليه وإبدائهم النرصة له ،وما
أخذ اهلل عىل العلامء من واجب لرفع الظلم عن الناس ،أللقى حبل اخلالفة عىل غارهبا،

فهي ال تساوي عنده عفطة عنز.
وبعد هذا املقطع َقام إِ َلي ِه رج ٌل ِمن َأه ِل السو ِاد ِعند ب ُل ِ
وغ ِه إِلىَ َه َذا المْ َ ْو ِض ِع ِم ْن
ْ ْ
َ ْ َ ُ
َْ ُ
َّ َ
يه مسائِ َل كَ انَ ي ِريد اإلجاب َة عنها ،ف ََأقْب َل ين ُظر ِف ِ
ُخ ْطبتِ ِه َفناو َله ِكتاب ًا ِق َ ِ ِ ِ
يهَ ،ف َلماَّ ف ََر َغ
ُ ُ
َ َ َ ُ َ
َ َ ََْ
يل إ َّن ف َ َ
َ َْ ُ
ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
ال َل ُه اب ُن َعب ٍ
نيَ ،ل ِو َّ
اط َر َد ْت ُخ ْط َب ُت َك ِم ْن َح ْي ُث َأ ْف َض ْي َت؟»،
ري المْ ُ ْؤمن َ
اسَ :
«يا َأم َ
م ْن ق َر َاءته َق َ ْ َّ
ٍ ِ
ِ ِ
اس« :فَواهللِ
ال اب ُن َعب ٍ
َفق َ
«ه ْي َه َ
َالَ :
َ
ات َيا ْاب َن َع َّباس ،ت ْل َك ش ْقش َقةٌ َه َد َر ْت ُث َّم َق َّر ْت»َ ،ق َ ْ َّ
ِِ
ِ
ِ
ني َب َل َغ ِم ْن ُه َح ْي ُث
ري المْ ُ ْؤمن َ
َما َأ َسف ُ
ْت َعلىَ كَ ال ٍم َق ُّط كَ َأ َسفي َعلىَ َه َذا ا ْل َكال ِم أال َي ُكونَ َأم ُ
َأ َرا َد».
فاإلمام يف هذه اخلطبة كان من الواضح أن حديثه عن موضوع اخلالفة كان

حتدث به كان زفرة من زفرات األمل ،وإال فهو ليس من منهجه
موضوعا
جانبيا ،وما ّ
ً
ًّ
اإلغراق يف احلديث عن هذا املوضوع ،ألنه موضوع قد انتهى وجتاوزه إىل واقع جديد.

يتحدث فيها عن موضوع اخلالفة ،وذلك ملّا عزم املسلمون
ويف كلمة أخرى له
ّ
ِ
عىل بيعة عثامن ،حيث قالَ « :لق َْد َع ِلم ُتم َأن َأ َح ُّق ال َّن ِ
اس بِا ِم ْن غَ ِ
ألس ِل َم َّن
ييَ ،
وواهلل ْ
َ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ألج ِر َذلِ َك وفَض ِلهِ،
ِ
ور المْ ُ ْسل ِم َ
ْ
ني ولمَ ْ َي ُك ْن ف َيها َج ْو ٌر إِال َعليَ َّ َخ َّ
َما َسل َم ْت ُأ ُم ُ
اصةً ،ا ْلتماَ س ًا َ ْ
وز ْهد ًا ِفيماَ َت َنافَس ُتموه ِمن ُز ْخر ِف ِه ِ
وز ْب ِر ِج ِه».
ُ
ْ ُ ُ ْ
ُ
حيث يبني يف هذه الكلمة ح ّقه يف اخلالفة ،ولكنه يعلن عدم إثارته هذا املوضوع ما
كان ذلك يف سالمة ووحدة األمة من الفتن والرصاعات ،بحيث ال يقع احليف إال عليه

خاصة.
ّ
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ويف مناسبة ثالثة يسأله أحد أصحابه« :كيف دفعكم قومكم عن هذا املقام وأنتم
أحق به؟» ،فقال« :يا َأ َخا بنِي َأس ٍد ،إِ َّن َك َلق َِل ُق ا ْلو ِض ِ
نيُ ،تر ِس ُل فِ غَ ِ
ي َس َد ٍد ،و َل َك َب ْع ُد
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
َ ِ
ِ
االستِ ْب َد ُاد َع َل ْي َنا َبِ َذا المْ َقَا ِم ،ون َْح ُن
ذ َم َامةُ ِّ
اس َت ْع َل ْم َت ف ْ
الص ْه ِر َ
َاع َل ْمَ :أ َّما ْ
وح ُّق المْ َ ْسأ َلة ،و َقد ْ
ِ
ِ
َ
وس َق ْو ٍم،
األع َل ْونَ ن ََسب ًا
الر ُسول Aن َْوط ًا ،فَإِنهَّ َ ا كَ ان ْ
ْ
َت َأ َث َر ًة َش َّح ْت َع َل ْي َها ُنفُ ُ
واألش ُّدونَ ب َّ
ِ ِ
ِ
ين ،والحْ َ َك ُم ا ُ
يح فِ
وس َ
آخ ِر َ
هلل والمْ َ ْع َو ُد إِ َل ْيه ا ْلق َي َامةُ َ ،و َد ْع َع ْن َك نهَ ْ ب ًا ص َ
َ
وس َخ ْت َع ْن َها ُنفُ ُ
يث الرو ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اح ِل َو َه ُل َّم الخْ َ ْط َب فِ ْاب ِن َأبِ ُسف َْيانَ ».
َح َج َراته و َلك ْن َحديث ًا َما َحد ُ َّ َ
إن اإلمام يف هذه الكلمة حرص موضوع اخلالفة يف أنه ال يتجاوز كونه استئثار ًا
ً
وتسلطا واستبدا ًدا منها ،بسبب ما اعتقدت من أنه مكسب هلا ،واإلمام عندما
من فئة
تساميا منه عىل حطام هذا املنصب ،وأن احلساب
مل يتنافس يف السعي للخالفة ،كان
ً
واملحاكمة بيد اهلل سبحانه الذي نعود إليه مجيعنا يوم القيامة.

وهيتم
ثم يلفت السائل إىل نقطة يف غاية األمهية ،وهي ما كان املفرتض أن يسأل
ّ
به ،وهو اخلطر احلارض واملاثل ،وهو الرصاع مع معاوية ،ال أن يشغل باله بحدث تارخيي

عاما.
قد انقىض قبل أكثر من ثالثني ً

وهي إلفاتة من اإلمام علينا أن نأخذ منها الدرس والعربة ،فنحن مطالبون أن

نعيش اللحظة الراهنة وما نواجهه من أخطار وحتديات ،ال أن نعيش املايض هبمومه

ورصاعاته قبل أكثر من ألف وأربع مئة سنة.

وهذا ال ينايف أن تكون لنا نظرتنا للوقائع التارخيية املاضية ،ففي هذه الوقائع

تأسست عقائدنا ورؤيتنا لكثري من القضايا واملواقف ،ولكن ليس معنى هذا أن نستغرق
ّ

وتوجهاتنا غافلني عماّ تعيشه األمة اليوم من حتديات
ونوجه إليه مجيع طاقاتنا
يف ذلك
ّ
ّ
وخماطر حتدق هبا من كل حدب وصوب.

وهنا حيرضين االستشهاد برأي للمرجع املعارص ،وهو السيد الربوجردي أحد

أبرز مراجعنا الشيعة يف هذا العرص ،حيث ينقل عنه تالمذته بأنه كان يرى بأن يركّ ز
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الشيعة يف كتاباهتم وخطاهبم عىل توجيه الناس إىل مرجعية أهل البيت العلمية وتوضيح

مكانتهم وقدرهم ،ال أن يثار موضوع اخلالفة ،وأحقيتهم يف ذلك ،ملا قد يثريه هذا الطرح

من حساسية ال ختدم الواقع املعارص كام أهنا ال تغري شي ًئا من واقع قد مىض ،واملهم هو أن
تستفيد األمة اآلن من توجهات أهل البيت Bومدرستهم األصيلة.

مراعاة الم�صلحة العا ّمة

حينام يكون هناك رصاع بني فئتني فمن املفرتض أن يكون هناك مراعاة للمصلحة

جدا ،وهذا ما نجده يف أمري املؤمنني Eكمثال
مهمة ًّ
ّ
العامة لألمة والدين ،وهذه مسألة ّ

عمه العباس ومع أيب سفيان حينام جاءا
بارز يف سريته ،ومن أمثلة ذلك ما دار بينه وبني ّ
إليه بعد وفاة الرسول Aيعرضان عليه البيعة ،حيث رفض ذلك ،ألنه رأى أن ذلك

العامة لإلسالم ،مع أنه كان يرى نفسه صاحب احلق ،ولكنه رفض
يصطدم مع املصلحة ّ
ً
حفاظا عىل هذه املصلحة.
االنصياع للرغبة الشخصية

واألحداث التارخيية تثبت كيف كانت عالقة اإلمام عيل Eمع اخللفاء جيدة

ً
حفاظا عىل الدين واألمة ،فاإلمام مل جيعل اخلالف عىل موضوع
وإجيابية ،وما ذلك إال
حاجزا يمنعه من أداء واجبه الرشعي يف كل ما من شأنه حفظ ورعاية هذا الدين،
اخلالفة
ً
ولذلك أشار عىل اخلليفة عمر أ َّ
شخصيا لقتال الفرس،
ال خيرج لغزو الروم ،وأال خيرج
ًّ

وهناك أكثر من ثامنني مور ًدا تذكرها كتب التاريخ والسري أشار فيها اإلمام عيل Eعىل

اخلليفة عمر يف شتى األمور.

وهذا ّ
أبدا أن
يدل عىل أن اإلمام يأخذ املصلحة
العامة بعني االعتبار ،وال يصح ً
ّ

يكون اخلالف ـ يف نظره ـ عىل حساب مصلحة الدين واألمة.

وهناك كلامت كثرية يف هنج البالغة تتناول هذه النقطة أعرضت عنها خوفًا من

اإلطالة.

وبخاصة يف مثل هذه الظروف
ولك ّني أدعو إىل دراسة هذا اجلانب يف هنج البالغة،
ّ
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توجه من مزايدات مذهبية ،وكأننا أحرص
التي تعانيها األمة ،وما نعيشه داخل كل ّ
من الدين واملذهب من أئمة املذهب ،بينام لو قرأنا كالم أمري املؤمنني Eوبقية األئمة

نتحرك فيها.
الطاهرين Bلعرفنا احلدود التي ينبغي أن ّ

يوضح فيه رؤيته ملسألة اخلالف ،يقولَ :
«أ َّما َب ْع ُد ،فَإِ َّن ا َ
هلل
نصا لإلمامّ ،
وأنقل هنا ًّ
ِ
ِ ِ ِ
از َع المْ ُ ْس ِل ُمونَ
نيَ ،ف َلماَّ َمضىَ َت َن َ
وم َه ْي ِمن ًا َعلىَ المْ ُ ْر َسل َ
ُس ْب َحان َُه َب َع َث محُ َ َّمد ًا Aنَذير ًا ل ْل َعال َ
ني ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
األم َر
األم َر م ْن َب ْعده ،ف ََواهلل َما كَ انَ ُي ْلقَى فِ ُروعي وال يخَ ُْط ُر ب َبالِ َأ َّن ا ْل َع َر َب ُت ْزع ُج َه َذا ْ
ْ
ِِ
ِِ
ِ
ال ال َّن ِ
وه َع ِّني ِم ْن َب ْع ِد ِهَ ،فماَ َر َاعنِي إِال ا ْنثِ َي ُ
اس َعلىَ
م ْن َب ْعده َع ْن َأ ْه ِل َب ْيته ،وال َأنهَّ ُ ْم ُم َن ُّح ُ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
َ
اإلسال ِم َي ْد ُعونَ
فُالن ُي َباي ُعون َُه ،فَأ ْم َس ْك ُت َيدي َح َّتى َر َأ ْي ُت َراج َع َة ال َّناس َق ْد َر َج َع ْت َعن ْ
وأه َله َأ ْن َأرى ِف ِ
إِلىَ محَ ْ ِق َدي ِن محُ َ م ٍد ،ف ََخ ِش ُ ِ
ِ
يه َث ْل ًام َأ ْو َه ْدم ًاَ ،ت ُكونُ
الم َ ْ ُ
اإلس َ
َ
ْ
يت إ ْن لمَ ْ َأ ْنص ْ
َّ
ِ
ِ
ت ِو ِ
المْ ُ ِصيبةُ بِ ِه عليَ َّ َأع َظم ِمن فَو ِ
اع َأ َّيا ٍم َقالئِ َلَ ،ي ُز ُ
ول ِم ْن َها َما كَ انَ
اليت ُك ُم ا َّلتي إِ َّنماَ ه َي َم َت ُ
َ
َ
َ ْ َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
كَ ماَ َي ُز ُ
اح ا ْل َباط ُل
الس َح ُ
األح َداث َح َّتى َز َ
ابَ ،ف َن َه ْض ُت فِ ت ْل َك ْ
ول السرَّ َ
اب ،أ ْو كَ ماَ َي َتق ََّش ُع َّ
وز َه َقْ ،
ين و َت َن ْه َن َه»(((.
َ
واط َم َأ َّن ِّ
الد ُ
اإلمام يف هذا النص يبينّ استغرابه لتنحيته عن موقعه الرشعي ،ولك ّنه يبينّ أنه
أمسك عن البيعة يف البداية لكنه ملا رأى خطر الر ّدة عن اإلسالم وضياع هيبة األمة ،بايع
اخللفاء وساعدهم يف مواجهة التحديات.

ت�صنيف المخالفين وفرزهم

من املامرسات اخلطأ أن نصنف مجيع املخالفني ونضعهم يف س ّلة واحدة ،وهذا

منطق خطأ ،فاإلنسان يف تعامله مع اآلخرين عليه أن يكون دقيقًا يف تصنيف الناس
من حوله ،حتى املخالف واخلصم منهم ،وهذا ما ينتهجه اإلمام عيل Eيف تعامله مع

خصومه.

نتحدث عن الغرب
ألن هذه حالة نمطية تعميمية يف احلكم عىل اآلخرين ،فعندما ّ

((( من كتاب له إلى أهل مصر مع مالك األشتر لما واله إمارتها.
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ال ـ علينا أ َّ
ـ مث ً
نفرق بني
ال نتحدث عنهم وكأهنم فكر واحد وطبيعة واحدة ،بل علينا أن ّ
األمريكيني واإلنجليز والفرنسيني واألملان وغريهم من القوميات والثقافات ،كام جيب
علينا أن نبحث عن املعتدلني منهم يف النظرة إلينا ،فهناك يف الغرب عقالء ومعتدلون

ينارصوننا يف كثري من قضايانا.

بل نجد هذا األمر لدى اليهود ،ليس كل اليهود مع الصهيونية وضد قضايا

وحقوق الفلسطينيني ،فهناك مجاعات منهم يناهضون الدعوة إىل قيام إرسائيل ومع عودة

احلق الفلسطيني إىل أهله ،حتى داخل األرايض املحت ّلة.

وفيام خيص احلالة املذهبية ،فليس من املقبول أن ينظر إخواننا من أهل السنة إىل

الشيعة نظرة واحدة ،ألن الشيعة جتمع كبري ،وليس من املنطقي أن ينظر إليهم وكأهنم

نسيج ورأي وفكر واحد.

كام أنه ليس من املقبول أن ينظر الشيعة إىل إخواهنم من أهل السنة نظرة واحدة.

ونتعدى ذلك إىل املدارس ،فاملدرسة السلفية داخل املذهب الس ّني ال يمكن النظر إليها

بنظرة واحدة ،واختاذ موقف واحد من مجيع أفرادها ،ففي هذه املدرسة املعتدلون ،كام

التوجهات
املتشددين ،لذلك من املفرتض بالباحث أن يفرز بني هذه
املتطرفني
أن فيها
ّ
ّ
ّ
املتعددة داخل كل تيار ومذهب وطائفة.
واخلطوط
ّ

جليا يف هنج البالغة يف أكثر من مورد ،ومن ذلك ما يروى عنه يف
وهذا ما نراه ًّ

واقعة اجلمل ،ففي الوقت الذي يعد كل من طلحة والزبري جبهة واحدة ضده ،كان

يميز يف أسلوب التعامل معهام ،وذلك عندما أنفذ عبد اهلل بن عباس إىل الزبري قبل وقوع
تده كَ الثو ِر ع ِ
اقص ًا َق ْرن َُه،
احلرب يوم اجلمل ،إذ قال له« :ال َت ْل َقينَ َّ َط ْل َحةَ ،فَإِ َّن َك إِ ْن َت ْلق َُه ِ ْ ُ َّ ْ َ
ِ
الز َبيرْ َ  ،فَإِ َّن ُه َأ ْلينَ ُ َع ِر َ
الذ ُل ُ
ويقُ ُ
ول ُه َو َّ
يكةً».
ول ،و َلك ِن ا ْل َق ُّ
الص ْع َب َ
َي ْركَ ُب َّ
وهذا درس وعربة لنا عندما نواجه أي جبهة ،حيث من املفرتض أن نحاول أن
ندرس هذه اجلبهة املخالفة دراسة فحص وعناية ،حتى نقع عىل ما يمكننا النفاذ بواسطته
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إىل هذه اجلبهة ،وذلك من خالل املعتدلني فيها ،ومن يمكن االلتقاء معهم يف بعض
املواقف واآلراء.

وهذا أمر نلحظه يف تعامل اإلمام مع خصومه ،وذلك يف كلمة له حول اخلوارج،

فرق اإلمام بينهم وبني معاوية ،حيث أوىص بأن ال يقتل اخلوارج من بعده ،يقول:
حيث َّ
ِ
ارج بع ِدي َف َليس من َط َلب الحْ َ ق ف ََأخ َط َأه كَ من َط َلب ا ْلب ِ
ِ
اط َل ف ََأ ْد َركَ ُه»،
َ
َّ ْ ُ َ ْ
ْ َ َ ْ
«ال ُتقَات ُلوا الخْ َ َو َ َ ْ
َ َ
ويع ّلق الرشيف الريض عىل ذلك بقوله« :يعني معاوية وأصحابه».

الحوار مع الآخر

عندما نطالع هنج البالغة نجد أن عدد الرسائل التي بعثها اإلمام عيل Eإىل معاوية

يف هنج البالغة فقط أربع عرشة رسالة.

عدة من النهج حوارات له مع اخلوارج ،وحوار له مع
كام أننا نجد يف مواضع ّ

طلحة والزبري ،وكذلك مراسالت لعمرو بن العاص وغريه من املخالفني.

وهذا يدل عىل أن اإلمام حياور من خيالفه ًّأيا كان ،بينام نجد بعض مظاهر اخلالف

يف جمتمعنا ذي املذهب الواحد والثقافة الواحدة ،بحيث إذا ختالف بعض أفراده الذين

التوجه اآلخر ال يقابالن بعضهام إال
توجه خيتلف يف بعض اجلزئيات عن
ّ
قد ينتمون إىل ّ

بعضا ،وال يتزاوران أو جيلسان يف جملس واحد.
بوجه مكفهر ،وال يسلامن عىل بعضهام ً

ينم عن ختلف يف الرؤية ،ألن االختالف يف املوقف ال يفسد للو ّد
هذا األسلوب ّ
قضية ،وال يؤدي إىل هذا النوع من القطيعة ،وهو خالف التعاليم واآلداب واملبادئ
التي ورثناها عن أئمتنا ،فها هو اإلمام عيل Eحياور معاوية واخلوارج ،ومجيع خصومه

يتمسك بمبدأ
وأعدائه ،ألن هذا املوقف منه يدل عىل قوة يف الرأي
ّ
واحلجة يمتلكها من ّ
احلوار ،ويف املقابل يدل موقف القطيعة وعدم املواجهة عىل ضعف يف احلجة والرأي.

�آداب و�أخالقيات ال�صراع

نكتفي يف هذه النقطة بذكر موقفني لإلمام ،أوهلام كلمة لإلمام عيل Eملا سمع
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ني،
بعض أصحابه يسبون أهل الشام ،حيث قال هلم« :إِن َأكْ َر ُه َل ُك ْم َأ ْن َت ُكو ُنوا َس َّبابِ َ
و َل ِك َّن ُكم َلو َو َص ْف ُتم َأ ْعماَلهَ ُ م وذَكَ ر ُتم َحالهَ ُ م كَ انَ َأ ْص َو َب فِ ا ْلقَو ِل َ
وأ ْب َل َغ فِ ا ْل ُع ْذ ِر ،و ُق ْل ُت ْم
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احق ْن د َم َاءنَا ود َم َاء ُهمَ ،
واهده ْم م ْن
وأ ْصل ْح َذ َ
َم َكانَ َس ِّب ُك ْم إ َّي ُ
وب ْينه ْم ْ
ات َب ْين َنا َ
اه ْم :ال َّل ُه َّم ْ
ْ
َضال َلتِ ِهم ،حتى يع ِر َف الحْ َ َّق من ج ِه َله ،ويرع ِوي ع ِن ا ْلغَ ي وا ْلعدو ِ
ان َم ْن لِ َج بِ ِه».
َ ْ َ ُ َْ َ َ َ
ِّ ُ ْ َ
ْ َ َّ َ ْ
والسب ،حتى
فام قبل من أفراد جيشه أن يواجهوا جيش معاوية بأسلوب الشتم
ّ

لو كان ذلك يف حال معركة ورصاع مس ّلح.

حتدث حدي ًثا
ويف موقفه من أم املؤمنني السيدة عائشة عندما سئل عنها ،حيث ّ
«وأما فُال َنةُ [أي السيدة عائشة] ،ف ََأدركَ ها ر ْأي النس ِ
اء [احلالة العاطفية
ً
خمترصا ،فقالَّ َ :
ْ َ َ َ ُ ِّ َ
الغالبة عىل النساء]ِ ،
وض ْغ ٌن غَ ال فِ َص ْد ِر َها كَ ِمر َج ِل ا ْلق ِ
ال ِم ْن غَ ِ
َي ،و َل ْو ُد ِع َي ْت لِ َت َن َ
يي
ْ
ِ
اب َعلىَ اهللِ َت َعالىَ ».
َما َأ َت ْت إِليَ َّ لمَ ْ َتف َْعلْ  ،ولهَ َا َب ْع ُد ُح ْر َم ُت َها األولىَ  ،وال َس ُ
يتحدث عن موقف السيدة عائشة وما قامت به من دور سلبي
فاإلمام بعد أن
ّ
يف حماربته ،فإنه بعد ذلك يقول« :ولهَ َا َب ْع ُد ُح ْر َم ُت َها األولىَ » ،فلها مكانتها من أهنا زوج
الرسول Aوأم املؤمنني ،وأن ما قامت به حياسبها اهلل عليه يوم القيامة ،أما يف الدنيا فلها

احرتامها ومكانتها.

عليا Eزارها يف منزهلا بالبرصة بعد انتهاء معركة اجلمل زيارة
كام أن اإلمام ًّ

مكرمة.
املنورة ّ
احرتام ،وأعادها بعد ذلك إىل املدينة ّ
معززة ّ

ولذلك أؤكّ د هنا عىل أن يكون تعاملنا منسجماً مع تعامل اإلمام أمري املؤمنني

مع السيدة عائشة ،مع انسجامنا مع اإلمام عيل Eيف موقفه منها ،فنخطئ موقفها يف
حرهبا لإلمام عيل Eوندينه ،ولكن علينا أن نراعي ـ يف تعاملنا مع السيدة عائشة ـ حرمة
رسول اهلل.A

كلمة �أخيرة

موضوع آداب وأخالقيات الرصاع يف هنج البالغة موضوع كبري وواسع ،والنهج
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ميلء باألخالقيات واآلداب حول هذا املوضوع ،وال يمكن هلذه العجالة أن تفي
والتوسع
باملوضوع ح ّقه ،لذا أدعو من هذا املنرب إىل دراسة النهج انطالقًا من هذه النقطة
ّ

وحري بنا أن نسرتشد اهلدي العلوي يف
فيها ،فهي نقطة غنية بامدهتا وداللتها ونتائجها،
ٌّ

نظرتنا وتعاملنا مع اآلخر من خالل ما لدينا يف هذا السفر العظيم ،الذي يضم يف طياته

يتجدد مع مرور األيام وتعاقب األزمان.
بعد،
مجا ملَّا يكشف عنه ُ
ّ
علماً ًّ

احلوارالقرآينمعسماحةالشيخحسنموسىالصفار
ندوة قر�آنية �ضمن فعاليات االحتفال بمنا�سبة افتتاح
برنامج دبلوم علوم القر�آن الكريم في م�ؤ�س�سة
علوم القر�آن ب�أم الحمام بتاريخ  26جمادى الآخرة
1428هـ الموافق  12يوليو2007م.

ال وسه ً
األستاذ محمد الشبيب :سماحة الشيخ حسن الصفار ،أه ً
ال بك في

مؤسسة لقيت منكم االهتمام والدعم والرعاية منذ بدء نشأتها ...ونحن في مؤسسة
علوم القرآن الكريم سعيدون بتشريفكم لهذا الحفل ،والمؤسسة في مرحلة جديدة من

مراحل نموها وتكاملها ،وهي مرحلة منح شهادة دبلوم علوم القرآن الكريم ،ونتمنى أن
يكون هذا اللقاء إن شاء الله نواة للقاءات موسعة حسبما تتيح الفرصة ،وحسبما يتيح

وقتكم الثمين لكي نستفيد من توجيهاتكم ورعايتكم.

Iفي البدء سماحة الشيخ ضمن زياراتكم العديدة لكثير من الدول

اإلسالمية ،واهتمامكم بالنشاط اإلسالمي العام ،والنشاط االجتماعي،
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الحوار القرآني مع سماحة الشيخ حسن موسى الصفار
كيف ترون اهتمام العالم اإلسالمي بالقرآن الكريم ،وهل يرقى هذا

االهتمام إلى المستوى المطلوب؟ وما هي النسبة في هجر القرآن
الكريم؟ هل هي في تراجع أم في ازدياد سلب ًا أو إيجاب ًا؟

الشيخ الصفار :أود يف البدء أن أعرب عن بالغ رسوري وعميق سعاديت بمشاركتكم

يف هذا الربنامج القرآين الرائع ،كام أسجل تقديري لإلخوة األعزاء يف مؤسسة علوم

القرآن الكريم عىل ما يبذلونه من جهد ،وما يقدمون من خدمات كبرية لكتاب اهلل

املجيد ،وللمجتمع من خالل خدمتهم للقرآن ،إهنم يستحقون كل شكر وتقدير ،أسأل
اهلل سبحانه وتعاىل هلم عظيم األجر والثواب ،وأن حيقق عىل أيدهيم اآلمال والتطلعات.

بالنسبة للسؤال املطروح حول اهتامم العامل اإلسالمي بالقرآن الكريم :نرى أن

هناك اهتامم ًا يف ساحات كثرية ،وضمن مشاريع عديدة ،بالقرآن الكريم ،يف خمتلف بقاع
العامل اإلسالمي ،ولكننا لو أردنا أن نرسم الصورة العامة لواقع العامل اإلسالمي ،لرأينا
وجهت مثلها يف
وجهت إساءة كربى للقرآن الكريم ،مل حيدث أن ِّ
أنه يف هذا العرصِّ ،

عرص من عصور اإلسالم السابقة ،يف هذا العرص ،عرص العوملة ،وعرص تفتح العقول

واألذهان ،وعرص تعطش البرشية للينابيع الروحية املوجودة يف القرآن الكريم ،يف هذا
العرص بالذات ،ابتليت األمة بتيارات وتوجهات خلقت صورة مشوهة للقرآن واإلسالم

أمام الرأي العام العاملي ،ومل حتصل يف التاريخ املايض جرأة عىل القرآن واإلسالم عىل
املستوى الثقايف واإلعالمي ،هبذا املستوى الذي حصل يف هذا العرص ،جتدون السياسيني

واملثقفني يف املجتمعات الغربية يتبارون يف إظهار اإلساءة إىل اإلسالم ،وقبل أيام لعلكم
تابعتم خرب تكريم ذلك الكاتب الذي حاول تشويه القرآن واإلسالم وسرية رسول اهللA
املرتد سلامن رشدي ،تكريمه من قبل أعىل املستويات يف بريطانيا ،حيث سلمته الوسام

ملكة بريطانيا ،وواضح أن هذا التكريم تكريم لدور اإلساءة الذي قام به جتاه اإلسالم،
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وقبل ذلك ما حصل يف الدانامرك ،بنرش الرسوم املسيئة إىل رسول اهلل ،والكتابات التي

حتصل يف أمريكا ،والتشويه اإلعالمي عرب خمتلف الوسائل ،وكذلك كلام سمع العامل عن
األعامل اإلرهابية التي جتري يف خمتلف أنحاء العامل ،وأنه يكون خلفها أناس منتمون إىل
اإلسالم ،ويتظاهرون بتقديس القرآن ،هذا تشويه كبري ،وأعتقد أن املعركة الكربى اليوم،

التي جيب أن خيوضها العامل اإلسالمي ،وأن خيوضها املسلمون يف هذا العرص ،جيب أن
تكون إلنقاذ القرآن وإنقاذ اإلسالم من خمتطفيه ،اإلسالم خمتطف يف هذا العرص من قبل
تيارات التشدد واإلرهاب ،اختطفت اإلسالم ورسمت له صور ًة مشوهة أمام الرأي
العام العاملي ،قد يقول البعض إهنا أيادي استعامرية ،ومؤامرات استكبارية ،هذا قد يكون

صحيح ًا ،ولكننا ال نستطيع أن نتجاهل أن هناك أرضي ًة خصبة ساعدت عىل نمو هذه
التيارات يف أوساط املسلمني ،وهلذا نعتقد أن العامل اإلسالمي بحاجة إىل جهد كبري يف

هذا العرص ،حتى يرمم ،وحتى يتالىف التشويه الذي حصل لصورة اإلسالم ،ولقداسة

القرآن أمام الرأي العام العاملي ،وال يصح لنا أبد ًا أن نرىض عن أنفسنا ملجرد وجود
بعض األنشطة القرآنية داخل جمتمعاتنا اإلسالمية ،إننا ال نستطيع أن نرمم هذا الضعف

الذي حصل يف سمعة اإلسالم والقرآن أمام العامل ،إال إذا أطلقنا محل ًة واسعةً ،جيهر فيها
العدد األكرب من علامء اإلسالم بآرائهم ضد اإلرهاب ،وضد التخلف واالستبداد ،بحيث

يرى العامل الغريب الصورة الصحيحة لإلسالم واملسلمني ،صورتنا أصبحت خمجلة أمام

العامل ،بسبب هذه التوجهات اإلرهابية املتشددة املتطرفة ،إذ ًا مع التقدير لألنشطة القرآنية
املوجودة يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي من اهتامم بطبع القرآن إىل اهتامم بحفظ القرآن
وتالوة القرآن وترتيل القرآن ،لكن ذلك كله ليس يف مستوى التحدي ،وال يستطيع أن

يغيرِّ الصورة املشوهة التي ارتسمت لإلسالم والقرآن.

Iاألستاذ محمد الشبيب :سماحة الشيخ كيف تقومون مدى االهتمام
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الحوار القرآني مع سماحة الشيخ حسن موسى الصفار
بالقرآن في أوساط أتباع أهل البيت؟
الشيخ الصفار :ال بد أن نعرتف أن هناك قصور ًا وتقصري ًا كبريين ،عىل مستوى

حوزاتنا العلمية ،وجمتمعاتنا ،وهذا ليس اهتام ًا من أحد يوجه للحوزات العلمية ،وإنام
هو اعرتاف وإقرار من علامء كبار يف حوزاتنا العلمية ،الحظوا هذا التقصري ودعوا إىل
جتاوزه ومعاجلته ،يف حوزاتنا العلمية مل يأخذ القرآن الكريم املكانة التي جيب أن يأخذها

يف جمتمع ينتمي إىل الثقلني كتاب اهلل وعرتة رسول اهلل ، Aكام قال رسول اهلل Aفإن

التمسك ينبغي أن يكون هبام «فإنكم ما إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي» ،وأهل البيت
عليهم أفضل الصالة والسالم كانوا يأمروننا أن نعرض أحاديثهم ،وما ورد عنهم عىل

ترسب إىل تراثنا الشيعي من أخطاء ومن غلو ،من
القرآن الكريم ،وأعتقد أن بعض ما َّ
أسبابه الرئيسة ضعف الثقافة القرآنية ،وعدم حمورية القرآن ،ليس عىل نحو العموم،
وإنام عىل نحو األغلب ،لو أننا يف األحاديث والروايات والعادات والتقاليد عرضنا

نميز بني كثري من الغث والسمني ،بني
كل ما يف تراثنا عىل القرآن الكريم ،الستطعنا أن ِّ

الصحيح واخلطأ ،بينام ينبغي أن يقبل وما ال يقبل ،أئمتنا عليهم أفضل الصالة والسالم

دس ًا يف كتبهم ،كام روى هشام بن
حذرونا من أن هناك كذب ًا كثري ًا عليهم ،من أن هناك ّ
احلكم أنه سمع أبا عبد اهلل Eيقول( :ال تقبلوا علينا حديث ًا إال ما وافق القران والسنة

دس يف كتب
أو جتدون معه شاهد ًا من أحاديثنا املتقدمة ،فإن املغرية بن سعيد لعنه اهلل َّ

حيدث هبا أيب ،فاتقوا اهلل وال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعاىل
أصحاب أيب أحاديث مل ّ
وسنة نبينا حممد )(((  ،وبالفعل عىل الصعيد النظري العلمي ،ليس عندنا كتب صحاح

نعتمدها بالكامل ،لعل من الفوارق األساس بيننا وبني مدرسة إخواننا أهل السنة ،أن
عندهم بعض الكتب ،اعتربوها صحاح ًا كصحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،ولكن

((( المجلسي :محمد باقر ،بحار األنوار ج ،2صـ  ،250الطبعة الثالثة  ،1983دار إحياء التراث العربي،
بيروت.
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علامئنا مل يعتربوا أي ًا من الكتب واملجاميع احلديثية مقدسة ،بحيث أن كل ما فيها صحيح،

هناك بعض اآلراء عند بعض علامئنا السابقني ترى صحة ما ورد يف الكتب األربعة:
الكايف ،والتهذيب ،واالستبصار ،ومن ال حيرضه الفقيه ،لكن رأي املحققني من علامئنا،
وهو الرأي السائد عند فقهائنا ،أن هذه املجاميع احلديثية جيب أن خيضع كل حديث

بناء عىل ذلك كان ينبغي أن نعرض هذه الروايات
فيها لقواعد علم الرواية والدرايةً ،
نميز مابني هذه الروايات
واألحاديث عىل كتاب اهلل ،وفق الضوابط العلمية ،وبالتايل ِّ

واألحاديث ،وهذا يف املجال الفقهي معمول به ،يف البحوث الفقهية نجد أن هناك دقة

الفقهاء يبذلون جهود ًا كبرية ،كل حكم رشعي يبحثون عن آيات األحكام فيه ،ويبحثون

عن الروايات ،ويبحثون عن آراء الفقهاء ،وبالتايل كل مسألة فقهية عندنا حوهلا تراكم

علمي معريف عىل ما هنالك من مالحظات يف املسار الفقهي ،ولكننا نعاين من مشكلة
كبرية يف املجال العقدي والتارخيي ،حيث مل تبذل جهود كافية لتمحيص تفاصيل املسائل
العقائدية واألحداث التارخيية ،وتركت هلذا الرتاث املرتاكم ،ولآلراء الدخيلة ،وكذلك

يف املجال السلوكي واألخالقي ،كثري من القضايا األخالقية التي يعرب عنها باملستحبات

بناء عىل قاعدة التسامح يف أدلة السنن مل جير البحث يف كثري منها ،ومل حتصل
والسنن ً
حمورية آليات القرآن الكريم عىل هذا الصعيد ،لذلك جتد يف بعض األحيان ُتقدم بعض
الروايات واألحاديث الضعيفة عىل آيات قرآنية حمورية ،وهذا ما رفضه أئمتنا أهل البيت

صلوات اهلل وسالمه عليهم ،حيث قدموا قيمة الوحدة مث ً
ال ،وقيمة العدالة ،وقيمة
احلرية ،هذه القيم األساس التي ينادي هبا القرآن عىل كثري من القضايا اجلانبية.

Iاألستاذ محمد الشبيب :بالتحديد في منطقة القطيف الكثير من
المؤسسات القرآنية التي وجهتم قبل سنوات إلى ضرورة توحيدها،

وتوحيد المسمى ،وطباعة المناهج ،وإقامة المسابقات الموحدة ،ما هي
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الحوار القرآني مع سماحة الشيخ حسن موسى الصفار
توصياتكم في هذا المحفل في هذه المؤسسة؟
الشيخ الصفار :ألنكم أرشتم إىل هذا االقرتاح أود التوضيح ،إننا يف حمافظة

القطيف لدينا أنشطة يف خمتلف املجاالت يف مدننا وقرانا ،وهذا أمر جيد وممتاز ،نحن

بحاجة إىل مرحلة جديدة ،أن تصبح عندنا مؤسسات كبرية يف كل جمال عىل مستوى

املحافظة ،وتكون هلا فروع يف خمتلف املناطق ،مث ً
ال النشاط القرآين مجيل أن تكون عندنا

يف كل مدينة وقرية مؤسسة قرآنية ،ولكن ينبغي أن تكون مؤسسة مركزية عىل مستوى
املحافظة ،بحيث تصبح هذه املؤسسات القرآنية أشبه بالفروع هلا وضمن هذه املؤسسة
القرآنية عىل مستوى حمافظة القطيف ،يكون هناك ٍ
تعاط عىل املستوى الوطني والعاملي،
وتعاون يف املناهج ،ال أعتقد أنه من املناسب أنه يكون لكل قرية منهج خاص خيتلف عن
القرية األخرى ،أو برامج خاصة ،حيتاج أن نفكر يف هذه املحافظة كمنطقة ،وكوحدة

اجتامعية ،وتكون عندنا مؤسسات مركزية ملثل هذه املجاالت ،فعىل مستوى اململكة

يوجد مؤسسات قرآنية ضخمة ،الدولة تتعاطى معها ،والعامل يتعاطى معها ،نحن ال
نستطيع أن نتعامل عىل مستوى مؤسسات جزئية يف كل قرية ،هذا مقرتح قابل للنقاش،
نحتاج إىل مؤسسة مركزية ،يتم فيها تراكم اخلربة والتجربة ،ويتم التعامل عىل املستوى

الوطني والعاملي ،مث ً
ال نحن بحاجة إىل موقع الكرتوين قرآين ،تشرتك فيه خمتلف الطاقات

والقدرات ،بحيث يكون موقع عىل املستوى العاملي ،كام نرى موقع إسالم أون الين،

وموقع اإلسالم اليوم ،مواقع ضخمة ،يعمل فيها عرشات األفراد إن مل يكن مئات
األفراد ،وهلا ماليني الزائرين ،وال يصح أن نكتفي بمواقع صغرية عىل مستوى قرانا

ومناطقنا ،بحيث يشتغل هبا شخصان أو ثالثة ،ويدخل عليهم مائة أو مائتي زائر ،هذا

مستوى ينبغي أن نتجاوزه ،نحتاج إىل موقع الكرتوين قرآين يعرب عن كل املنطقة ،وتشرتك
فيه كل اجلهود ،كذلك بالنسبة إىل املجالت ،نحن بحاجة إىل جملة قرآنية مركزية ،تعرب عن
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املستوى الرفيع يف دراساتنا القرآنية ،وهذا حيتاج أن نقتنع هبذه الفكرة إن وجد أهنا فكرة

صاحلة ،وإىل أن نتحىل باملرونة النفسية ،بحيث نتجه إىل اهلدف ،وإىل املقصد األساس،

وليس مسألة االنتصار لقريتي وجلامعتي ،بمقدار ما نسعى إلظهار هذه املنطقة باملظهر
الالئق ،وتكريس اخلربات والتجارب فيها.

Iاألستاذ محمد الشبيب :قبل ختام الحوار ،سماحة الشيخ هنالك

العديد من التفاسير عند الشيعة والسنة ،على الصعيد الشخصي إلى أي

هذه التفاسير ترجعون عادة عند البحث حول آيات الكتاب المجيد؟

شخصيا يف أي آية ،ارجع إىل جمموعة من التفاسري ،ويف بعض
الشيخ الصفار :أنا
ًّ

األحيان حينام أحتاج إىل تعمق أكثر يف اآلية الكريمة ،فإنني ارجع إىل جمموعة أكرب من

التفاسري.

عىل املستوى الشيعي ،أرجع إىل تفسري امليزان للسيد الطباطبائي ،وتفسري األمثل

للشيخ مكارم الشريازي ،وتفسري من هدى القرآن للسيد املدريس ،وتفسري من وحي

القرآن للسيد فضل اهلل ،أما إذا كانت آيات أحتاج فيها إىل بحث أكثر ،فإنني أرجع إىل
عدد أكرب من التفاسري ،كتفسري السيد السبزواري ،وتفسري الدكتور الصادقي ،وتفسري

جممع البيان ،وتفسري الشيخ حممد جواد مغنية ،أما يف تفاسري إخواننا أهل السنة ،فإنني
عادة ما أرجع إىل تفسري التحرير والتنوير البن عاشور ،وإىل تفسري الشيخ السعدي

باعتباره يعرب عن وجهة النظر السلفية يف اململكة ،لذلك أحرص عىل الرجوع إليه ،وإىل

تفسري يف ظالل القرآن للسيد قطب ،وحينام تكون اآلية حتتاج إىل بحث أكثر أرجع إىل
الفخر الرازي ،والطربي ،واآللويس ،وسائر التفاسري.

مؤسسة علوم القرآن الكريم تتقدم بالشكر اجلزيل لسامحة الشيخ حسن الصفار

وجلميع من ساهم يف خدمة القرآن الكريم.
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الحوار القرآني مع سماحة الشيخ حسن موسى الصفار
ويف ختام احلفل قام سامحة الشيخ الصفار بتقديم اجلوائز للمعلمني واإلداريني

املتميزين يف املؤسسة ،والطالب املتفوقني ،وامللتحقني بدورة التجويد التمهيدية للكبار،
وشارك يف تقديم اجلوائز رئيس مجعية أم احلامم اخلريية األستاذ ماجد عبد العال ،وأدار

احلفل فضيلة الشيخ إبراهيم احلجاب ،وحرضه حشد كبري من املواطنني.

حتويل التجربة العملية للمؤسسات الدينية يف املنطقة
إىل جتربة مكتوبة

(((

استضافت مجاعة اهلدى للتعليم بالقديح سامحة الشيخ حسن الصفّار يف زيارة

تفقدية ملواقع التعليم للجامعة ،يف مسجدي السدرة واإلمام عيل ،وذلك مساء يوم األحد

 1428 /06 /30هـ ـ  2007 /07 /15م ،حيث ألقى سامحته كلمة تشجيعية عىل
أعضاء اجلامعة من هيئة تدريس وكادر إداري وتنفيذي باجلامعة.

وقد ركّ ز سامحة الشيخ الصفّار يف كلمته عىل ثالث نقاط ،حتدث يف أوالها عن

«أمهية التعليم الديني كعمل عبادي» له من األجر والثواب الشأن العظيم .ويف النقطة

الثانية أشار سامحته إىل «املردود الشخيص من هذه األعامل» ،التي تتمثل يف اخلربة يف جمال
العمل واإلدارة وتطوير الذات ،التي يكتسبها العامل يف الشأن االجتامعي والثقايف من

خالل تراكم هذه التجربة واخلربة.
((( إعداد :حسين الشيخ.
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ويف النقطة األخرية حتدث سامحته عن أمهية تطوير العمل والذات مع االستمرار

يف هذه األنشطة .ف ََبينَّ َ ما ينقص جمتمعنا من وجود قيادات فاعلة يف املجتمع ،وذلك
داعيا يف هذه النقطة إىل كتابة
بسبب عدم تطوير الذات يف العمل الوظيفي واالجتامعيً ،

هذه التجربة امليدانية جلامعة اهلدى وتوثيقها وتنميتها من خالل املقرتحات واخلطط

يمهد الطريق ألن تستفيد باقي اجلامعات األخرى من هذه
التي ّ
يقدمها أفراد اجلامعة ،ما ّ

التجربة الغنية.

كتطور جلامعة
جدير بالذكر أن مجاعة اهلدى للتعليم تأسست عام 1415هـ
ّ
متتد ألكثر من 25
تعليمية هتتم بتعليم أحكام الصالة وبعض األحكام العبادية األخرىّ ،
سنة ،ويتشكل معظم الكادر التعليمي واإلداري هلذه اجلامعة من خرجيي هذه الدورات

التعليمية.

سنويا
وتعد اجلامعة من أنشط وأوسع اجلامعات التعليمية يف املنطقة ،حيث تستقبل ًّ

أكثر من أربع مئة طالب ،ويف هذا العام بلغ عدد الطلبة املستفيدين من برناجمها الصيفي

طالبا ،لألعامر من السابعة وحتى اخلامسة عرشة ،وبلغ عدد الكادر التعليمي
ً 495
شخصا.
واإلداري أكثر من 80
ً
ويتضمن الربنامج الصيفي للجامعة :تعليم الفقه واألخالق والعقيدة والسرية

والتفسري ،باإلضافة إىل العديد من األنشطة الطالّبية ،يف جماالت :اخلط والرسم واإلنشاد
واملرسح والرحالت الرتفيهية والدوري الريايض.

ن�ص الكلمة� :أهمية االنخراط يف العمل اخلريي

يف البداية أعرب عن رسوري وتقديري هلذا اجلهد املبارك الذي تبذلونه يف احتواء

أبناء املجتمع وتعليمهم وإرشادهم ،فهذا العمل الذي تقومون به من خالل هذه احللقات
والدورات يعد من أفضل األعامل من حيث الثواب واألجر عند اهلل سبحانه ،وهذا قول

تعج هبا مصادرنا
ليس للمجاملة أو املبالغة ،وإنام هو ما تؤكِّ د عليه كثري من الروايات التي ّ
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احلديثية حول فضل التعليم واإلرشاد وهداية الناس.

وبخاصة أن هذا العمل ليس له عائد شخيص مصلحي عىل اإلنسان ،وإنام عائده
ّ

أخروي ديني اجتامعي ،وانطالقًا من هذه الزاوية ُي ْغ َبط اإلنسان الذي تكون لديه مثل

هذه الفرص التي سنحت لكم ،وخرسها كثريون ،أسأله تعاىل أن يوفقكم وأن يديم

الربكة يف أعاملكم وأرزاقكم ونشاطكم.

اه َد
﴿و َمن َج َ
أعامل اخلري والصالح تعود عىل صاحبها بالنفع ،يقول اهلل تعاىلَ :
اهد لِنف ِْس ِه إِ َّن ا َ ِ
ِ
ِ
ني﴾ .تفيد هذه اآلية الكريمة ،بأن اإلنسان الذي
هلل َلغَ ن ٌّي َع ِن ا ْل َعالمَ َ
فَإِ َّنماَ يجُ َ ُ َ
العامة ،سيكون انعكاس ذلك عليه بالدرجة
يبذل جهده يف أعامل اخلري ،وخدمة املصلحة ّ
األوىل ،وال تنحرص فائدة عطائه عىل اآلخرين فقط ،إنام هو يف األصل عطاء للذات.
عائدا عىل الذات من ٍ
نواح ثالث:
ويمكن تصور كيف يكون ذلك ً

العامة
 1 .1األجر والثواب اجلزيلني اجلهد الذي يبذله اإلنسان من أجل املصلحة
ّ
وخدمة اآلخرين له ثواب وجزاء عظيم عند اهلل ،وهذا ما تواترت حوله النصوص

الدينية املتضافرة.

وفيام خيص التعليم الديني ،لدينا روايات ونصوص كثرية وردت تبني ما له من

الفضل والثواب ،ومن ذلك ما روي عن اإلمام احلسن العسكري Eأن امرأة حرضت

عند الصديقة فاطمة الزهراء Fفقالت :إن يل والدة ضعيفة وقد لبس عليها يف أمر صالهتا

يشء ،وقد بعثتني إليك أسألك ،فأجابتها فاطمة Fعن ذلك فثنت فأجابت ثم ثلثت إىل

أن عشرّ ت فأجابت ثم خجلت من الكثرة ،فقالت :ال أشق عليك يا ابنة رسول اهلل،
يوما يصعد إىل سطح بحمل ثقيل
قالت فاطمة :هايت وسيل عام بدا لك أرأيت من اكرتي ً

وكراه مئة ألف دينار يثقل عليه؟ ،فقالت :ال .فقالت :اكرتيت أنا لكل مسألة بأكثر من

ملء ما بني الثرى إىل العرش لؤلؤا فأحرى أن ال يثقل عيلَّ.

فإذا كانت سيدتنا الزهراء Fتطمع يف ثواب التعليم واهلداية ،فكيف ال يكون
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بقية الناس العاديني حريصني عىل ثواب اهلداية والتعليم؟! وروي عن أيب عبد اهلل اإلمام

الصادق قال :معلم اخلري تستغفر له دواب األرض ،وحيتان البحر وكل صغرية وكبرية

يف أرض اهلل وسامئه.

يوجه املعلمني يف إيران بأن يتوضؤوا قبل
ولذلك ُي ْنقَل أن الشهيد املطهري كان ّ

الذهاب إىل التعليم ،وأن ينوي كل معلم يف وضوئه بأنه يذهب إىل عبادة اهلل.

وتقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل يعد
ذلك ألن االهتامم بالتعليم وأداءه عىل طهارة ّ

تقرب هبا إليه سبحانه.
من أفضل األعامل العبادية التي ُي َّ

وعندما يقوم اإلخوة املعلمون يف مجاعة اهلدى هبداية وتعليم هؤالء الصبية طوال

هذه السنوات ،هلو من أفضل األعامل اخلرية الطيبة املباركة.

ال كام ً
وأنتم بذلك تربون جي ً
ال عىل االنتامء واالستقاء من نمري اإلسالم ،وهذا له

يعد وال حيىص.
من األجر والثواب ما ال ّ

 2 .2تبلور طاقات اإلنسان وقدراته اإلنسان تتبلور طاقته وقدراته من خالل العطاء،
ويف ذلك يقول أمري املؤمنني« :Eوا ْل ِع ْلم يزكُ وا َعلىَ اإل ْن َف ِ
اق».
ُ َْ
اكتساب اإلنسان للقدرات الذهنية والفكرية واملهارات اإلدارية يف التوجيه

والتنسيق أمر حيتاج إىل تدريب ومران ،ومن أجل ذلك تعقد الدورات لدى كربيات

املعاهد ومراكز التدريب عىل مستوى العامل.

لذلك تكون الفرتة التي يقضيها املتطوع ،ويتعامل فيها مع خمتلف الرشائح،

كثريا من هذه القدرات واملهارات ،ومن خالهلا يصقل نفسه وينميها،
فرصة جيدة تكسبه ً

ويكتشف ما لديه من مواهب وطاقات.

توجه بفكره إىل
إن اإلنسان
املتطوع لعمل اخلري يف الشأن االجتامعي والثقايف إذا ّ
ّ

عمليا لآلية الكريمة:
جدا ،وبذلك يكون مصداقًا
هذه األعامل يستفيد منها بشكل كبري ًّ
ًّ
﴿ومن جاهد فَإِ َّنماَ يجُ َ ِ
اه ُد لِ َنف ِْس ِه﴾.
ََ َ َ َ
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يف ثقافتنا اإلسالمية ،يستفيد اإلنسان من أي عمل بمقدار ما يقبل عىل هذا العمل،

جمرد طقوس
فالصالة يستفيد منها اإلنسان بمقدار ما يتوجه بقلبه إليها ،أما يف حال كانت ّ

توجه فعيل ،فإنه ال حيصل منها عىل التأثري املطلوب.
روتينية يامرسها دون ّ

وكذلك األعامل اخلرية التي تقومون هبا ،إنكم تستفيدون منها بمقدار إقبالكم

عليها .ولذلك فليعلم اإلخوة الذين يع ّلمون يف هذه احللقات ،أهنم يف حال توجهوا

والتقدم ،ولنمو
لالستفادة من ممارستهم للتعليم ،فإهنم يقدمون ألنفسهم فرصة للرقي
ّ

الطاقات واملواهب يف ذواهتم.

3 .3تطوير الذات من خالل املامرسة ويف هذه النقطة أو ّد اإللفات إىل أمر مهم ،وهو

املاسة إىل الكفاءات والقدرات القيادية ،وهو أمر ال يعود
ما نشعر به من احلاجة ّ
لنقص يف أبناء املجتمع ،وإنام ألن الغالبية منهم ال يعطون ألنفسهم الفرصة يف
تبلور طاقاهتم وقدراهتم ،وهلذا تصبح العنارص القيادية حمدودة يف مثل هذه

املجتمعات.

هتتم الرشكات واملؤسسات بخربة اإلنسان
اإلنسان حيتاج إىل خربة وجتربة ،ولذلك ّ

حسابا.
العملية ،وحيسبون هلا
ً

وأنتم بانتامئكم إىل هذا العمل اخلري تكتسبون خربات اجتامعية وتنظيمية من

املفرتض أن تستفيدوا منها يف واقعكم العميل ،وأرجو أ َّ
تتحول هذه احللقات والدور
ال
َّ

الذي متارسونه إىل حالة رتيبة وعمل اعتيادي ،بل ينبغي أن يكون هناك تفكري لتطوير

أدائكم وقدراتكم وطاقاتكم.

وهذا هو الفارق الكبري بني الناس الناجحني املتقدمني ،وبني أولئك العاديني.

لدينا يف املنطقة موظفون ومتخصصون يف شتى املجاالت ،فهناك املعلم واملهندس

والطبيب والعامل والفني ،وغريها من التخصصات واملهن.
ٍ
سنوات طوال يف عمله ،إىل أن حيال عىل التقاعد،
ومما يؤسف له ان معظمهم يقيض
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ختصصه ،فكم من معلمي اللغة
دون أن يكتب وريقات حول جتربته وخربته يف جمال ّ
ٍ
طبيب تقاعد
كتابا حول جتربته يف جمال تدريس هذه املا ّدة ،وكم
العربية يف منطقتنا ألف ً

وأفاد من يأيت بعده ببحث حول جتربته يف الطبابة ،وكم من مزارع كتب حول الزراعة،
وصفات بعض منتجات املنطقة؟ ولذلك أدعوكم فيام خيص نشاطكم الرتبوي ونطاق

عملكم إىل أن يفكر كل فرد من أفراد كادر مجاعة اهلدى ـ من خالل احتكاكه باألبناء
وتدريسه هلذه األفكار ـ أن يكتب عن هذه التجربة.

وأنا أنتظر ـ ولو من بعضكم ـ أن يظهر هذه التجربة عىل شكل دراسة حول تعليم

املواد الدينية ،ويشري إىل ما لديه من أفكار وجتارب ومقرتحات مفيدة ،أرجو أن تبادروا

السباقني.
وتكتبوا يف هذا املجال ،ألنكم بذلك ستكونون ّ

ألن ًّأيا منكم إذا اعترص ذهنه ،وركّ ز فكره ،يصل
وهذه ليست من األمور الصعبةَّ ،

إىل أفكار جديدة ،فالذين وصلوا هم برش أمثالكم ،ولكنهم حاولوا أن حيولوا جتربتهم

إىل ما ّدة مكتوبة يستفيد منها من يأيت بعدهم ،فبعضهم قد نجح ،واآلخر يكفي أنه قد
بادر وحاول ،لذلك أرجو أن يكون لديكم الثقة بأنفسكم ،فهذه املبادرات ستكون من

املبادرات اجلديدة ،التي ستصبح مراجع تعتمد يف هذه املجاالت.
املهتمني هبذه النوعية من الدراسات ،وأحس بفخر واعتزاز
وأنا َأ ُع ُّد نفيس من
ّ
كبريين عندما تظهر عندنا دراسات جا ّدة يف هذه املجاالت ،وأن تكون هذه الدراسات

من هذه املنطقة.

جيدا وستطورون من أسلوب عملكم وممارستكم ،جيب أن حتولوا
ركزوا وفكروا ً

هذه املامرسة إىل فكرة وجتربة مكتوبة ،وهو أمر ال أقرتح أن تقوموا به هنا فقط ،بل يف كل

وبخاصة يف جمال عملكم وختصصاتكم.
مكان تتواجدون فيه،
ّ

ومن اجليد أن تكون لديكم دراسات ميدانية متس عملكم األساس ،وهو االعتناء

بإعداد جيل صالح.
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بحيث تكون لديكم أرقام واضحة حول أعداد الطالب الذين التحقوا هبذه

الدورات ،ومن الذي خترج منها ،ومعلومات تفصيلية عن هؤالء الطالب حول مراحلهم

الدراسية وختصصاهتم العلمية ،وتوجهاهتم يف العمل اخلريي ،وهذا يتم عادة بالتواصل

مع هذه الرشحية التي كانت يف يوم من األيام ضمن أفراد هذه احللقات ،ولذلك عليكم
يف البدء أن هتتموا بمسألة التواصل الدائم معهم ،لتكون وسيلة جيدة ملعرفة مدى نجاح

وحتقيق أهداف هذه الدورات ،واألفكار التي حتاولون غرسها يف نفوسهم.

دراسيا منهم ،أو من التحق منهم
فتكون لديكم إحصاءات عن عدد املتفوقني
ًّ
وم ْن ِم ْنهم له
بدراسة العلوم الدينية ،وكذلك من التحق بالعمل االجتامعي واخلرييَ ،
سرية حسنة يف املجتمع.

تطبقه أكثر اجلامعات الراقية يف العامل ،حيث يقومون بعمل ما يشبه
وهذا أمر ّ

تتحدث عنها اآلية الكريمة ال تأيت
الرابطة للطالب املتخرجني .إن آثار بذل اجلهد التي
ّ
ونية جا ّدة لتطوير الذات من خالل تراكم اخلربات
إال بعد إقبال وا ٍع عىل هذه األعاملّ ،
والتجارب يف مثل هذه األعامل.

مزيدا من التطوير والتجديد والتوفيق وجزيل الثواب ،إنه
أسأل اهلل تعاىل لكم ً

تعاىل ويل كل ذلك ،وهو أرحم الرامحني ،واحلمد هلل رب العاملني.

معطيات اإلميان باإلمام املهديP

بدعوة من القائمين على مأتم بن زبر (المنامة :البحرين) شارك سماحة الشيخ

حسن الصفار في االحتفال المقام بمناسبة ميالد اإلمام الثاني عشر من أئمة أهل
البيت Bاإلمام المهدي.P

وقد أقيم احلفل الذي شارك فيه باإلضافة لسامحة الشيخ الصفار كل من السيد

أمحد املاجد ،والشاعر األستاذ /عدنان احللواجي ،ليلة اخلميس 1428/8/15هـ

املوافق 2007/8/29م.

وقد التقى سامحة الشيخ عىل هامش احلفل جمموعة من العلامء ،منهم الدكتور محيد

النجدي.

هذا وقد حتدث سامحة الشيخ الصفار عن املعطيات التي نستفيدها من إيامننا

بقضية اإلمام املهدي ،والواجبات التي جيب أن نتحملها.
وهذا خمترص الكلمة التي ألقاها سامحته:

ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال :لو مل يبق من الدهر إال يوم ،بعث ال ّله رجلاً من
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أهل بيتي يملؤها عد ً
ال كام ملئت جور ًا(((.

اإلمام املهدي قضية إسالمية ال يستطيع أن يتنكر هلا أي مسلم يرى نفسه ملزم ًا

بقول رسول ال ّله Aألن األحاديث الواردة عنه Aال تقبل اإلنكار وال تقبل التأويل يف

هذا املجال ،ولذلك أمجع علامء األمة إال من َّ
شذ منهم عىل التأكيد عىل هذا املوضوع وأن

ال ّله يبعث يف آخر الزمان من يصلح أمر الدين واألمة وينرش العدل واحلق يف العامل كل

العلامء املسلمني يف خمتلف مذاهبهم ومدارسهم ،حتى املدرسة السلفية قرر رموزها هذه
احلقيقة ،قال الشيخ ابن تيمية( :إن األحاديث التي حيتج هبا عىل خروج املهدي أحاديث
صحيحة رواها أبو داود والرتمذي وأمحد وغريهم)(((.

وحتت عنوان( :خروج املهدي حقيقة عند العلامء) ذكر املحدث السلفي املعارص

الشيخ حممد نارص الدين األلباين أسامء ستة عرش عامل ًا من كبار أئمة احلديث قد صححوا
أحاديث خروج املهدي(((.

ونرشت جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية

واإلفتاء – األمانة العامة هليئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية بحث ًا للشيخ
يوسف الربقاوي حتت عنوان (عقيدة األمة يف املهدي املنتظر) جاء فيه:

(إن موضوع املهدي من عالمات الساعة الكربى وأرشاطها العظمى التي

أخرب عنها رسول ال ّله ،فأرشاط الساعة الكربى من األمور الغيبية التي كلف ال ّله عباده
بالتصديق هبا ،واإليامن بمدلوهلا ،وعقيدتنا متيل علينا وجوب اإليامن بذلك).
ونقل عن السفاريني احلنبيل قوله:

>من أرشاط الساعة التي وردت فيها األخبار وتواترت يف مضموهنا اآلثار من
((( سنن أبي داوود :حديث.4283
((( ابن تيمية الحراني :شيخ اإلسالم أحمد ،منهاج السنة ج 4ص 211الطبعة األولى1322هـ ،المطبعة
الكبرى األميرية – مصر.
((( سلسلة األحاديث الصحيحة :ج 4ص 38حديث.1529
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العالمات العظمى وهي أوهلا أن يظهر اإلمام املهدي املقتدى بأقواله وأفعاله اخلاتم لالئمة

فال إمام بعده ،كام أن النبي هو اخلاتم للنبوة والرسالة فال نبي وال رسول بعده<(((.

وقد مجع الشيخ لطف ال ّله الصايف يف كتابه (منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش)

األحاديث الواردة حول اإلمام املهدي من كتب الفريقني السنة والشيعة فبلغت ()6277

حديث ًا(((.

إ ًذا فالقضية ثابتة لسنا بحاجة ملناقشتها ،هناك نقاش يف التفاصيل عىل مستوى

النقاش الوارد يف خمتلف املسائل العقائدية من كتاب التوحيد إىل الكتب الفقهية يف أحكام

الصالة والوضوء.

ولكن ملاذا التأكيد عىل اإليامن هبذه القضية والدعوة للتمسك هبا؟

أربعة:

هناك معطيات كبرية وعظيمة لإليامن بقضية اإلمام املهدي Pسنتحدث عن أهم
أو ًال :روح األمل

إحياء روح األمل يف نفس اإلنسان املسلم ويف األمة املسلمة التي تتعرض يف

مسريهتا للنكسات واملصاعب والعقبات واالعتداءات.

وأي اعتداء عىل األمة إنام هيدف يف األصل ثقتها يف نفسها ،العدو يريد أن يوقع

اهلزيمة النفسية ببث اليأس والقنوط يف نفوس أبناء األمة ،وإذا ما سيطر اليأس واإلحباط

عىل النفوس فإن األمة ال تستطيع املواجهة واملقاومة ،لذلك ال بد من وجود جذوة األمل

يف النفوس ،اإليامن باإلمام املهدي Pهو الذي جيعل جذوة األمل متقدة دائام يف نفوس
املؤمنني الذين ،مع كل ما يصيبهم من عقبات ومصاعب يثقون بنرص ال ّله تعاىل ،وأن

((( البرقاوي :يوسف بن عبد الرحمن ،عقيدة األمة في المهدي المنتظر ،مجلة البحوث اإلسالمية عدد
 49ص.305-304
((( الصافي :لطف ال ّله ،منتخب األثر ،الطبعة الثانية 1385هـ مركز الكتاب ،طهران – إيران.
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العاقبة للمتقني ،وأن الباطل إىل زوال وانتهاء ،وأن احلق سيظهر وينترص.

قضية األمل من القضايا املهمة التي حتتاجها األمة اليوم ،فقد عانت من بث روح

اهلزيمة واليأس يف النفوس ،وباخلصوص بعد أن صنعت القوى الكربى هذا الكيان

الصهيوين املحتل ألرضنا يف فلسطني وأمدوهم بالسالح وحاول إعالمهم أن يقنعنا أن

الصهاينة قوة ال تقهر وأن املسلمني ال يستطيعون مقاومتها وال حماربتها ،فمن أجل ذلك
ال تستطيع األمة إال الركوب يف قطار السالم املصطنع والتفاوض معها.

فقد الكثري من أبناء األمة األمل وتسلل اليأس يف نفوسهم وصاروا
وبالفعل َ

يرددون :ليس لنا قدرة عىل حرب إرسائيل ،اخليار الوحيد أن نستجيب للسالم ،إرسائيل

قدر ال بد أن نستسلم له ،وعقدوا مؤمترات سموها مؤمترات سالم وهي يف الواقع

مؤمترات استسالم ،ولكن ثبت أن ذلك مل يكن إال إشاعات يريدون منها ختدير األمة
وتضليها لتنتزع ثقة األمة يف نفسها.

وهنا يأيت دور العقيدة باإلمام املهدي التي توقد يف النفوس األمل وقد ثبت أن

إرسائيل قوة مزيفة ،وأهنا تقهر.

قلوبا عامرة باألمل وتتطلع
املقاومة اإلسالمية يف جنوب لبنان التي كانت حتمل ً

لصاحب العرص والزمان واثقة هبذا النرص العظيم هي التي وقفت يف وجه الغطرسة
اإلرسائيلية.

وتوضح احلقائق بجالء إهنم يعيشون اآلن الرعب واخلوف منا بعد أن زرعوا يف

نفوسنا اخلوف منهم عقو ًدا من الزمن ،ذكرت بعض الصحف أن إرسائيل اآلن تريد أن
تصنع حلكومتها خنادق يف جبال القدس ال خترتقها الصواريخ استعدا ًدا ملواجهة قادمة

ال حمالة ،إهنم اآلن يعيشون الذعر واخلوف ويصنعون املخابئ لقياداهتم ،ونحن جيب أن
نعيش األمل والثبات ونتمسك به.
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ثاني ًا :التطلع للعدل

قد تكون للظلم جولة وقد يسيطر اجلور عىل بعض اجلهات ،لكن مهام كانت قدرة

الظلم وقوة اجلور ال بد لإلنسان أن يتطلع للعدل ليوم يتخلص فيه من هذه اآلفات

املكبلة حلريته وإنسانيته ،نحن نتطلع إىل إمام يملئ األرض ً
قسطا وعدلاً  ،وهذا يستلزم

أن نكون نحن أولاً جمسدين حلقيقة العدل يف عالقاتنا مع زوجاتنا وأبنائنا مع إخواننا،
وأقربائنا وكذلك مع اآلخرين من جريان وزمالء عمل وما شابه ،وأن يرفض الظلم

أينام كان وممن كان وعىل من وقع ،مهام كانت قوته ،ومهام كان بطشه ،وأن يكون يف
املعسكر املتطلع للعدل ،فاإليامن باإلمام املهدي Pجيب أن يعمر قلوبنا بالتطلع للعدل

والتخندق يف معسكره.

ثالث ًا :الرؤية العاملية

إذا خرج اإلمام املهدي Pفام هو دوره؟ هل سينترص جلامعته وطائفته أم أن له

دورا أكرب من ذلك؟
ً

دورا أكرب من املذهب والطائفة
النصوص الواردة توضح وتؤكد أن لإلمامً P

واجلامعة واألمة ،فهو املصلح األكرب وإصالحه سيشمل البرشية مجعاء ،فهو املنقذ
ِ
للعامل كلهِ َ ،
ين اس ُت ْض ِعفُ وا فيِ الأْ َ ر ِ
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم
﴿و ُنر ُيد َأن َّن ُم َّن َعلىَ ا َّلذ َ ْ
ْ
ا ْلو ِ ِ
ني﴾ [سورة القصص :اآلية  ]5إذا اإلمام  Pعندما يأيت سيأيت بخطة إنقاذ عاملية ،وهذا
ارث َ
َ

يعني أن املؤمنني به جيب أن يتحملوا هذه املسؤولية وينطلقون من هذه الرؤى ويعملون

عىل هذا املستوى.

إخواين :من املؤسف أن تبقى بني املسلمني وبني هذه الرؤى هذه املسافة الكبرية،

فالرؤية العاملية ما زالت حمدودة يف جمتمعاتنا ويف أفكارنا ،تسيطر علينا الرؤية املحلية

والذاتية ،ال يشغلنا ما حيدث من حولنا حتى لألقربني منا ،بينام نجد املجتمعات الغربية
قد جتاوزت املسألة املحلية وانطلقت للعاملية ،حاملة مسؤوليات عاملية ،ففي الغرب اليوم
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مؤسسات تعمل عىل مستوى البرشية كهيئات األمم املتحدة وأطباء بال حدود التي هتتم
باملناطق املنكوبة املصابة بالكوارث وتبعث األطباء للعالج فيه ،ومنظمة العفو الدولية

التي تدافع عن املعتقلني يف أي مكان بغض النظر عن أعراقهم وجنسياهتم وأدياهنم،

جيب علينا كمسلمني أن نخجل من أنفسنا ونحن نرى مجعيات ومؤسسات من اليابان
وأمريكا وأوربا تعمل عىل مستوى كوين ،ونحن منشغلون باحلاجات الشخصية الضيقة

بل بالكاد نتحمل مسئولية قريتنا.

جيب أن نرتقي باهتامماتنا وتطلعاتنا فنحن نؤمن بمصلح عاملي سيملئ األرض

عدلاً
ً
وقسطا.

رابع ًا :التوجه ألهل البيت

لقد قام كيان اإلسالم عيل يد رسول ال ّله ،Aوكان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

إىل جواره ،وستعود هذه القوة اإلسالمية وهذه النهضة عىل يد رجل من عرتة رسول

ال ّله ،وهذا ما تقوله الروايات الواردة واألحاديث.

ال وإغفا ً
لقد مرت قرون عىل األمة عاشت يف جمملها جتاه ً
ال وإبعاد ًا ألهل

وإقصاء ملدرستهم ،أما اآلن فالكون كله يتحدث عن أهل البيت Bوالفضاء
البيتB
ً

يزدهر بأسامئهم وقضاياهم واحلديث عن املاليني التي تزحف إىل كربالء بمناسبة اخلامس

عرش من شعبان.

حاول األعداء أن جيعلوا ذكر أهل البيت خاملاً  ،بالوقوف أمام نوره وحماولة
حجبه لسنني وألجيال لكن ﴿ي ِريدونَ َأن ي ْط ِفؤو ْا ُنور ال ّله بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو َي ْأ َبى ال ّل ُه إِ َّ
ال َأن
ُ ُ
ُ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
جافيا هلم
ُيت َّم ُن َ
ور ُه َو َل ْو كَ ر َه ا ْل َكاف ُرونَ ﴾ [سورة التوبة :اآلية  ،]32بل لقد رأينا حتى من كان ً
اضطر اليوم لذكرهم وبيان أنه حيبهم وحيرتمهم وال ينكر فضلهم ،وهذا يعني أن أهل

البيت Bأصبحوا حقيقة ساطعة ال جمال إلنكارها ،وسيكون ظهور اإلسالم واحلق عىل
يد فرد من أفراد هذه الشجرة الطيبة ،جاء يف احلديث عن رسول ال ّله :املهدي من عرتيت
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من ولد فاطمة(((.

أخريا أهيا املؤمنون :علينا يف مثل هذه املناسبة أن نجدد العهد مع اإلمام املهديP
ً

ومع أهل البيت Bعىل أن نلتزم بنهجهم ،ونتمسك بطريقهم ،فاملسألة ليست ادعاء بل

هي التزام.

نسأل ال ّله أن يوفقنا للتمسك بنهجهم والسري عىل درهبم.

((( مسند ابي داوود .حديث .4284

الشيخ الصفار مؤبنا الشاعر خزام
�إننا نحتفي برجل كان يمار�س حقه في التعبير عن ر�أيه
وعن م�شاعره ،م�ستعد ًا لدفع ثمن ذلك.

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في حفل (باقة وفاء) الذي أقيم لتكريم

الشاعر الفقيد عباس مهدي خزام ( 5 -1352جمادى اآلخرة 1428هـ) بكلمة تحدث

فيها عن وجوب السماح لإلنسان بإبداء آرائه ومشاعره لما لذلك من ايجابيات كبيرة

يستفيد منها الفرد نفسه والمجتمع ،كما أبان سماحته أن من أهم صفات الراحل أنه كان
(يمارس حقه في التعبير عن رأيه وعن مشاعره ،مستعدا لدفع ثمن ذلك).

جدير بالذكر أن فقرات احلفل الذي أقيم يف  8شعبان 1428هـ املوافق 21

أغسطس2007م يف جملس الشيخ حممد صالح املبارك بالقطيف كانت كالتايل:

•كلامت :لسامحة الشيخ حسن الصفار والشاعر السيد عدنان العوامي
واإلعالمي خليل الفزيع.

•قصائد :للشاعر حممد عيل النارص وحممد احلامدي وحيدر الرمضان.
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•مداخالت :لسعود الفرج ونجيب اخلنيزي وحسن عيل الزاير.

وهذا خمترص كلمة سامحة الشيخ:

الرأي ما أنتجه فكر اإلنسان وعقله واملشاعر ما تنتجه عواطف اإلنسان

وأحاسيسه ،وهناك مرحلتان األوىل يتم فيها صناعة الرأي والشعور ،والثانية هي مرحة

التعبري عنهام.

رأيا
يكون ً
صناعة الرأي تعني :أن يتجه اإلنسان بفكره وعقله نحو أمر ما لكي ّ

فكريا حوله ،والناس يتفاوتون يف االمتداد بآرائهم يف اآلفاق ،فمنهم
أو يصنع موقف ًا
ًّ
من يقمع فكره وعقله وال يسمح له باالنطالق إال يف مساحة حمددة ،ويرى أن باقي
املناطق واملساحات حمضور عليه أن يعمل فكره وعقله فيها ،لذلك يتفاوت الناس يف

رأيا حول قضية ما أو تقويم شخصية
صنع الرأي ،فهناك من ال يتجرأ عىل أن يبلور له ً

مث ً
ال ،وهناك من يطلق العنان لعقله وفكره ويفكر يف كل يشء يريد التفكري فيه ويسعى

رأيا ،واألصل أن يكون اإلنسان كذلك ،فإن ال ّله تعاىل قد منحه العقل
أن يكون حوله ً
لكي يفكر به وأطلق أمامه العنان لكي يفكر يف كل يشء ،فليس هناك أمر حيرض عىل

رأيا ،بل إن أهم وأخطر قضية وهي وجود اخلالق
اإلنسان أن يفكر فيه وأن يكون حوله ً

رأيا وعقيدة تعتمد عىل الدليل
سبحانه وتعاىل فإن ال ّله تعاىل يدعو اإلنسان لكي يكون ً

والربهان يعني أن يفكر فتكون عقيدته ناجتة عن تفكري ودليل وبرهان ،القرآن الكريم

خياطبنا ويطالبنا أن نتفكر يف اآلفاق ويف خلق اإلنسان ويف أنفسنا ،يقول تعاىل يف وصف
املؤمنني﴿ا َّل ِذين ي ْذكُ رونَ ال ّله ِقياما وقُعودا وعلىَ َ جنوبهِ ِم ويت َف َّكرونَ فيِ َخ ْل ِق السماَ و ِ
ات
َّ َ
َ َ ً َ ُ ً َ َ ُ ُ ْ َ ََ ُ
َ َ ُ
ِ
ض ربنا ما َخ َل ْقت هذا ب ِ
اب ال َّن ِ
َو َ
اط ً
ار﴾ [سورة آل عمران :اآلية،]191
ال ُس ْب َحان ََك فَق َنا َع َذ َ
األ ْر ِ َ َّ َ َ
َ َ َ
وهذه دعوة للتفكري يف كل يشء ،مع حلاظ امتالك أدوات التفكري وصناعة الرأي.

ومثله صنع املشاعر ،فقد يتصور بعض الناس أن صنع املشاعر واألحاسيس هي

إفراز عفوي طبيعي ال حتتاج إىل عناية وتوجه لصنعها وبلورهتا ،فاإلنسان حيزن يف مكان
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احلزن ويفرح يف مكان الفرح ،حيب ويكره ،يتأمل ويأمل ،وبالتايل فال حتتاج املسألة للحديث

عن صناعة املشاعر واألحاسيس ،لكن وبعد التأمل يتضح أن الناس يتفاوتون يف بلورة

رسيعا وقد ال تصل إىل درجة من
مشاعرهم وأحاسيسهم ،ألن احلالة العفوية قد ختبوا
ً
النضج تنعكس من خالهلا احلالة التي يعيشها اإلنسان يف عواطفه ومشاعره ،وقد يتجه
اإلنسان ألي حالة من احلاالت التي متر عليه فيسمح ملشاعره وأحاسيسه أن تتبلور

صورا رائعة لنفسه ولآلخرين ،إ ًذا فالناس يتفاوتون
وأن تنمو وأن تنضج فيصنع منها
ً

يف صناعة الرأي والشعور ،وهذه مرحلة تأيت بعدها مرحلة التعبري عن الرأي والشعور

رأيا وقد تكون له مشاعر وأحاسيس
وهذه ً
أيضا يتفاوت الناس فيها ،فقد يصنع اإلنسان ً

لكن هل يعرب عن رأيه؟ هل يبوح بمشاعره وأحاسيسه؟ وهنا يتفاوت الناس وتتفاوت
أوضاع املجتمعات من حيث توفري أجواء التعبري عن الرأي والشعور.

قسم كبري من الناس يف جمتمعاتنا يقمع رأيه فال يعرب عنه وال يتحدث عن مشاعره

أمام اآلخرين ،بل قد يضطر يف بعض األحيان أن يظهر خالفها ،وهذا يرتبط بأمرين:

يرتدد بالتعبري عن آرائه ومشاعره،
األول :ثقة اإلنسان بنفسه وشجاعته ،فال َّ

وعكسه من يسيطر عليه اخلوف والشعور بالضعف فال يتحدث عن مشاعره وآرائه،

والعامل األقوى يف كل ذلك هي األجواء املحيطة باإلنسان ومدى صالحيتها ،فهناك
أجواء تشجع عىل التعبري عن الرأي وهناك أجواء تقمع اإلنسان حتى ال يعرب عن آرائه.

قرأت بح ًثا حول االستبيانات واالستفتاءات التي جترى يف املجتمع ،يقول البحث:

إن بعض املجتمعات عندما يسأل اإلنسان عن رأيه وعن انطباعه فإنه جييب وأنت متأكد

أنه يعرب عن رأيه بالفعل ،وهناك جمتمعات أخرى أنت ال تستطيع أن تثق بأن ما قاله هذا
اإلنسان حول هذا املوضوع يعرب فع ً
ال عن رأيه احلقيقي ،فالكالم قد يصدر منه لرغبة أو

رهبة ،أو جماملة أو مدارة.

هذه احلالة املنحرفة إذا سادت يف املجتمع تتحول إىل كابوس حتى يف العالقات
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العائلية فتجد اإلنسان يرتدد حتى يف التعبري عن مشاعره وأحاسيسه فض ً
ال عن آرائه،

البعض يشعر بالعيب أن يتحدث عن حبه لزوجته أو أن يتحدث هلا عن حبه هلا ،أو عن

حبه ألوالده.

من العادات اجلاهلية التي حارهبا اإلسالم هي هذا اجلفاء العاطفي يف األرسة،

فالعرب يف اجلاهلية كانوا يأنفون أو يعيبون عىل الرجل أن يبادله أهله احلب وأن خيربها

بحبه هلا ،لذلك جاءت الروايات عن رسول ال ّله Aختالف ذلك وحتث املجتمع املسلم

أن تسود املحبة األرسة ،يقول :Aقول الرجل للمرأة :إين أحبك ال يذهب من قلبها

أبدا(((.
ً

وروي أن رسول ال ّلهَّ Aقبل احلسن واحلسني ،Cفقال األقرع بن حابس :إن يل

عرشة من األوالد ما قبلت واحد ًا منهم ،فقال :ما ع َّ
يل أن نزع ال ّله الرمحة منك(((.

إننا حينام نحتفي بشاعرنا الكبري املرحوم االستاذ عباس مهدي خزام Dفإننا

مستعدا لدفع ثمن
نحتفي برجل كان يامرس حقه يف التعبري عن رأيه وعن مشاعره،
ً
ذلك.

ربام وجد بعض الناس أن رصاحة الشاعر الراحل يف بعض األمور جارحة هلم،

داعيا ألن اقمع
لكنه ومن خالل النقاش معه يف األمر يقول ـ كام قال يل مرة ـ إنني ال أجد ً
مشاعري ،هذا رأيي وهذه مشاعري حول احلدث أو الشخص ،فأنا إذا أعرب عن رأيي
الذي قد يغضب هذا أو يسخط ذاك ،لكني ال أستطيع أن أخفي مشاعري وآرائي رغم

أنني أدفع ثم ًنا باهظ ًا يف بعض األحيان.

نحن بحاجة إىل تشجيع حرية التعبري عن اآلراء والشعور ملا لذلك من أثر كبري
مرتاحاٍ ،
راض عن نفسه منسجماً معها،
سويا
ً
عىل الشخص نفسه ،والذي يصبح إنسا ًنا ًّ

((( وسائل الشيعة .ج 20ص.23
((( بحار األنوار .ج 101ص.92
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وبالعكس اإلنسان الذي يكبت مشاعره يعيش االضطراب والتناقض واملشاكل النفسية،

واجتامعيا ،ويعمل عىل صقل جتاربه العقلية
نفسيا
إ ًذا التعبري عن الرأي يريح اإلنسان
ًّ
ًّ

والفكرية والثقافية وكذا االجتامعية ،ويصقل مشاعره وأحاسيسه ،وبالتايل يكون يف

مستوى أعىل حينام يعرب عن آرائه أو مشاعره ،كام أن لذلك تأثري ًا عىل املجتمع ويساعد
ً

عىل عمل حراك ثقايف وسيايس.

لألسف الشديد اإلنسان يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية يعيش يف دائرة كبرية من

القمع ،فقمع سيايس وقمع اجتامعي وآخر ثقايف وهكذا ،لذلك نجد أن اإلنسان عندنا
منهك من القمع يعيش يف مستوى ظاهر من الضعف والتخلف.

نحن حينام نحتفي بشاعرنا الراحل ينبغي أن نمجد هذه القيمة ،قيمة التعبري عن

الرأي وحرية التعبري عن املشاعر ،وقد يسأل سائل :هل أنت مع التعبري عن اآلراء دون
حدود؟ فأقول :ال بد من ضوابط وحدود ،لكن ما هي حدود هذه احلدود ،ففي كثري

من األحيان باسم احلدود والضوابط تنتهك وتصادر حرية التعبري والتفكري وكل فرص

التعبري عن املشاعر.

إن احتفاءنا هبذا الشاعر يأيت يف هذا السياق الذي نأمل أن يتمتع جمتمعنا هبذه

اخلصلة الطيبة ،وهي السامح ألصحاب اآلراء واملشاعر بإبدائها وعدم كبتها لنعيش

كأفراد وكمجتمع بحالة من اهلدوء والسالم والسكينة ،كام أمتنى أن هيتم جمتمعنا بتكريم

املبدعني وتشجيعهم لتنمو فيه املواهب والطاقات.
رحم ال ّله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه.

رسالة األسرة

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في مهرجان األسرة الوطني األول الذي أقيم

يوم الخميس 1428/9/8هـ المواقف 2007/8/20م على صالة الملك عبدالله بن
عبد العزيز بالقديح ،بكلمة بعنوان( :رسالة األسرة) أشاد في افتتاحيتها بمبادرة اإلخوة

المنظمين للمهرجان من حيث اهتمامهم بموضوع األسرة وتناوله بشكل حضاري
مؤكدا أنه
عن طريق برنامج حيوي يعالج المشكالت التي تعترض طريق بناء األسرة،
ً

الطريق األفضل في عصرنا الحالي.
وجاء يف كلمة سامحته:

تتحدد يف ثالثة عناوين متثل الرسالة األهم يف املجتمع
أهيا األخوة :رسالة األرسة
َّ

اإلنساين:

توفير الراحة واال�ستقرار

حتد ٍ
يات يف حياته ينبع مصدرها من جانبني :جانب األهواء
يواجه اإلنسان ِّ
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والشهوات التي تتنازعه ذات اليمن وذات الشامل ،ومواجهة املشكالت اخلارجية ،من

جانب آخر.

فاألرسة متثل يف هذا الرصاع الكهف اآلمن واحلصن الذي يعطي اإلنسان األمان،

ولسنا ـ يف مقام إثبات هذه احلقيقة ـ بحاجة إىل أدلة وبراهني عقلية وفلسفية أو حتى

نقلية ،فالوجدان يثبت دور األرسة املهم يف إشباع عواطف اإلنسان ويف توفري الدفء
احلساسة والصعبة.
واحلنان ،وبخاصة يف األوقات َّ

تاج عىل رؤوس األصحاء ال يراه إال املرىض ،فكذلك ال
وكام قيل ،إن الصحة ٌ

يدرك دور وأمهية األرسة يف إشباع العواطف وتوفري الدفء واحلنان إ َّ
ال َم ْن أجربته

فاقدا للمشاعر املغ َّلفة
بعيدا عن األجواء األرسيةً ،
ظروف ورصوف الدهر فعاش ً

باحلب واحلنان ،إ ْذ ُيفرتض يف أجواء األرسة أن يتوفر عنرصا املودة والرمحة انطالقًا من
التعبري القرآين اجلميل يف تصوير احلياة الزوجية األرسية الواردة يف اآلية  21من سورة
{و ِم ْن َآياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َل ُك ْم ِم ْن َأ ْنفُ ِس ُك ْم َأ ْز َواج ًا لِ َت ْس ُك ُنوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة
الروم َ
َو َرحمْ َ ةً﴾.

تن�شئة الأجيال

يرتبى األبناء ،وتتواصل حياة الشعوب واملجتمعات يف حميط األرسة ،فهي
َّ

التي تنقل إليهم اخلربات والتجارب من حيث انتهى السلف ،مع إعطاء فرص اإلبداع

كبريا يف شخصيته ،فإن قيل إن
والتطوير ،وافتقاد اإلنسان ملحيط األرسة ُيوجد فراغً ا ً

يف املؤسسات واملالجئ بديلاً هلذا املحيط ،فهي غري قادرة عىل توفري الزخم املناسب

اًّ
كم وكيفًا مقابل الذي متنحه األرسة ألفرادها من دفء وعطف وحنان وتوجيه سليم
للمشاعر واألحاسيس.
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تعزيز قيم الخير على ال�صعيد االجتماعي

تزداد قيم اخلري يف املجتمع الذي تتوثق فيه ُعرى الرتابط األرسي ،باعتبار أن

املكونة للمجتمع ،وشاع
األرسة هي نواة املجتمع ،فكلام ازداد متاسك أفراد األرس
ِّ

تعززت ونمت قيم اخلري والصالح يف املجتمع ،وكلام برزت
بينهم الوفاق واالنسجامَّ ،
حالة التشتت واالنفالت ،استرشت حاالت العنف واجلريمة والفساد ،وهذا التناسب

الطردي تؤكده الدراسات والتقارير ذات الشأن هبذا اجلانب االجتامعي.

وال يكفي املعرفة النظرية هلذه العناوين ،فهي إنام تتحقق باملستوى املطلوب إذا

ِ
أعينُ القائمني عىل شؤون املجتمع ومصاحله ،وأما الغفلة والتجاهل
ما ُجع َل ْت ُن ْص َب ْ
فال تؤدي إ َّ
ال إىل أرسة تأخذ شك ً
مقرا لألكل
ظاهريا،
ال
ًّ
َّ
فيتحول البيت إىل فندق يكون ًّ

والرشب والنوم ،أما املشاعر واألحاسيس والتوجهات اخليرِّ ة فمآهلا خارج حميط
األرسة.

االهتمام بالأ�سرة

ومن هنا ينبغي االهتامم باألرسة بتجسيد هذه العناوين بتفعيل العوامل املساعدة

تتلخص يف اآليت:
التي َّ

الأنظمة والقوانين التي تحمي الأ�سرة
يتعرض كيان األرسة خلطأ ما من قبل أحد أفرادها يؤدي إىل إيذاء بقية أفراد
قد َّ

املترضر ،وهي تتمثل يف
األرسة ،فال ُب َّد ـ يف هذه احلالة ـ من قوانني وضوابط حتمي
ِّ

األحكام الرشعية لألرسة ،فلدينا ـ نحن املسلمني ـ باب االجتهاد مفتوح ،نستنبط عن

أحكاما رشعية ملا ُيستجد من أوضاع ،باعتبار أن األرسة يف عرصنا احلايل تواجه
طريقه
ً
ٍ
حتديات مل تكن مألوفة عند األرس فيام سبق من الزمان ،فاملالحظ أن الفتاوى الفقهية
والرسائل العملية تتناول جانب مشكالت األرسة من منظور تقليدي بحت ،فالفقيه
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يعيش يف جمتمعات تضم األرس املحافظة التي قد ال ينترش فيها مشكالت متعددة اجلوانب

حتدث يف حميط جغرايف يبعد عنه مسافات نائية.

واألمر اآلخر املتمثل يف الضوابط والقوانني ،مراجعة دستور النظام القضائي يف

اململكة ،فهو بحاجة إىل إعادة تنظيم وإضافة فيام يرتبط بحامية األرسة.

الثقافة والوعي

بناء عىل األعراف
كثريا من األفراد يامرسون حياهتم الزوجية ً
مما يؤسف له أن ً
والتقاليد املتوارثة فيام يرتبط بالتعامل مع الزوجة أو األوالد ،فهم يف ٍ
واد ،وتعليامت

وإرشادات الدين اإلسالمي يف ٍ
واد آخر ،مع أهنا ـ تلك التعليامت ـ مبثوثة يف بطون

خمتلف الكتب ،إ َّ
ال أهنا غري متاحة لكل الرشائح االجتامعية ،فنحن إ ًذا بحاجة إىل جهود
مكثفة لنرش هذه الثقافة الكفيلة بإنجاح احلياة الزوجية ،فمناهجنا الدراسية ليس فيها
ما يكفي ،والتوجيه العام يستصحب األعراف واملوروثات التقليدية ،وما يصلنا من

مشكالت زوجية عرب وسائل االتصال املختلفة يؤيد صحة ما ذهبنا إليه.

وتقدم
إنشاء املؤسسات األهلية التي هتتم بموضوعات األرسة وتعالج مشكالهتا ِّ
العالج الوقائي لألرس كافة ،فلو توفر يشء من اجلهد لالهتامم ُبأسرَ ِ املجتمع ،الستطعنا

فحبذا
تاليف الكثري من املشكالت التي تقف عائقًا دون الوصول إىل حياة زوجية سعيدةَّ ،

لو عملنا عىل إجياد مثل هذه املؤسسات يف أرسع وقت ممكن ،وأدعو شبابنا الواعي إىل
التحرك يف هذا االجتاه ،وأشيد بجهودهم وأعامهلم اإلبداعية التي حتتاج منهم إىل كثري
من الثبات والصمود حتى يدرك املجتمع الدور املهم الذي تقوم به ،كام أدعو مجيع أفراد

تصب يف سالمة
املجتمع إىل التجاوب والتفاعل اإلجيايب مع ما يقومون به من مناشط
ُّ
املجتمع وسعادته.

الشيخ الصفار :العالقات امتحان اإلنسان األصعب

(((

(نهج التسامح االجتماعي) هو عنوان المحاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ

حسن الصفار في حسينية البحارنة في الدوحة ـ قطر ،وذلك يوم 1428/9/15هـ.
وكانت حماور املحارضة الثالثة التي تناوهلا سامحته كالتايل:

املحور األول :العالقات امتحان اإلنسان األصعب ،وقد حتدث سامحته فيها عن

بعيدا عن املجتمع وال
اإلنسان وعالقاته إذ ال يستطيع أي إنسان يف هذه الدنيا أن يعيش ً

منعز ً
ال عن أبناء جنسه إذ ال غنى له عنهم ،وال بد أن يعيش معهم ألن حياته مرتبطة هبم

عىل كل الصعد.

فعىل الصعيد النفيس مث ً
ال اإلنسان يأنس إىل أبناء جنسه ،بل قال اللغويون :إن

اشتقاق اسم اإلنسان جاء من األنس لوجود األنس بينهم أي يستأنسون ببعض ،وهلذا

بعيدا عن الناس ،ولذلك نجد
فإن اإلنسان تصيبه الكآبة ويصيبه احلزن إن عاش وحده ً

أن من أصعب العقوبات عىل نفس اإلنسان هو ما يعرف بالسجن االنفرادي ،حيث يبقى
((( إعداد :عبد الباري الدخيل.
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الشيخ الصفار :العالقات امتحان اإلنسان األصعب

بعيدا عن الناس ،وذلك ألن اإلنسان ينشد إىل الناس من بني
املسجون يف مكان وحده ً
جنسه ،وجيد راحته يف التعاطي معهم ولقاءهم.

مشريا
وحتدث سامحة الشيخ يف املحور الثاين عن (طريق النجاح يف العالقات)
ً

إىل أن نجاح األمة ال يكون إال إذا كانت العالقة بني أفرادها حسنة وكذلك بني تياراهتا
ومذاهبها وطوائفها وكل فعالياهتا ،وهذا واضح من خالل سرية النبي Aالذي ّ
وطد

العالقة بني املسلمني وأول فعل فعله هو أن آخى بني املسلمني.

كام أن عىل اإلنسان أن يكون فاع ً
ال ضد اإلثارات الصادرة من اآلخر ،وأن جيعل

لغضبه كوابح فال يرتك أعصابه تفلت لتحطم كل يشء.

وأما املحور الثالث فقد حتدث فيه سامحة الشيخ الصفار عن :سرية اإلمام

احلسن Eكنموذج للعالقات االجتامعية ،وعن القوة يف السيطرة عىل األعصاب،

مستعرضا سامحته بعض القصص من السرية العطرة لإلمام احلسن Eالتي تبني ذلك.

املعرفة والتثقيف الذاتي

(((

ِ
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق * َخ َل َق الأْ ِ ْن َسانَ ِم ْن
انطالق ًا من قول الله تعالى﴿ :اق َْر ْأ ب ْ
ِ
ِ
َع َل ٍق * اق َْر ْأ َو َر ُّب َ
ك الأْ َ كْ َر ُم * ا َّلذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم الأْ ْن َسانَ َما َل ْم َي ْع َل ْم﴾ [سورة العلق:

اآليات ]5 -1

حتدث سامحة الشيخ حسن الصفار يف حمارضة ألقاها يف حسينية البحارنة يف

الدوحة – قطر ،ليلة 1428/9/18هـ عن (املعرفة والتثقيف الذايت).

وقد جاء احلديث عىل حماور ثالثة تطرق سامحة الشيخ من خالل املحور األول

عن :املعرفة ميزة اإلنسان ،فاإلنسان كام هو معلوم ليس أكرب وال أقوى املخلوقات،
ولكنه بفضل قابلية كسب العلم واملعرفة متايز عنها مجيعها ،فقد استطاع بعلمه ومعرفته
تطوير احتياجاته ،فقاوم احلر بتكييف اهلواء ،والربد بالتدفئة ،واملسافات الطويل باخرتاع

السيارة القطار والطائرة ،وهكذا عكس باقي احليوانات التي ظ ّلت عىل ما هي عليه منذ

أن خلقها اهلل تعاىل.

((( إعداد :عبد الباري الدخيل.
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المعرفة والتثقيف الذاتي

وحتى هذه القابلية الناس فيها ليسوا سواء ،فالبعض يستخدمها بطريقة أمثل من
ِ
ِ
ِ
ين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم
ين َآم ُنوا م ْن ُك ْم َوا َّلذ َ
﴿ي ْرف َِع اللهَّ ُ ا َّلذ َ
البعض اآلخر ،هلذا يقول اهلل تعاىلَ :
درج ٍ
ات﴾ [سورة املجادلة :اآلية ،]11فالدرجات هنا يعني تفاوت أهل العلم ،حسب تفاوت
ََ َ
مستوياهتم العلمية وحسب توجههم لكسب العلم واملعرفة.
فعن رسول اهلل :Aأكثر الناس قيمة أكثرهم عل ًام ،وأقل الناس قيمة أقلهم عل ًام.
وقال أمري املؤمنني :Eقيمة كل امرئ ما حيسنه.

ويف املحور الثاين حتدث سامحته عن :كسب املعرفة ،وكيف أهنا فريضة ،فاحلديث
الرشيف يقول :طلب العلم فريضة ،واهلل سبحانه أول ما خاطب نبيه ،قال له﴿ :اق َْر ْأ﴾،
وقال أصل ديني العقل ،فاإلنسان مطلوب منه أن يتعلم وأن يعطي عقله مساحة للتفكري،
فالعقيدة التي تنطلق من معرفة وتفكر تكون أقوى أمام الشبهات والتحديات ،وبالتايل
أحدا ،بل
فالتساؤالت التي تطرح حول بعض القضايا العقدية أو الفقهية جيب أال تزعج ً

جيب أن تشجع ،ألهنا طريق املعرفة القوي والسليم ،وبدل االنزعاج جيب تقديم إجابات
يقبلها العقل السليم والفطرة الصافية.

حكرا
وتطرق سامحة الشيخ يف املحور الثالث لربامج التثقيف الذايت ،وأهنا ليست ً

عىل أحد وال عىل جهة معينة ،بل اجلميع مدعوون ،فال جيوز أن نلقي الثقل يف مسؤولية
التعليم والتعلم عىل الدولة أو عىل املؤسسة الدينية من علامء ومراجع وحوزات ،فكسب

ذاتيا ،وال
العلم واملعرفة جيب أن يكون ًّ
مها يشغل اجلميع ،واالندفاع له جيب أن يكون ًّ

بد من جهود أهلية يبذهلا الناس من أجل ذلك ،فكل إنسان مسؤول عن تعليم وتثقيف
نفسه وعن نرش العلم والثقافة بني أفراد املجتمع.

ورد يف احلديث« :ما تصدق أحد بصدقة خري من نرش العلم».

أولوية الوحدة عند اإلمام عليE

(((

في ليلة 1428/9/19هـ تحدث سماحة الشيخ حسن الصفار ،عن :أولوية

الوحدة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،وذلك في حسينية البحارنة ،الدوحة ـ

قطر.

وقد كان حديث سامحته يف املحور األول عن تعدد االنتامءات يف املجتمع البرشية،

وطبيعية ذلك ،فكل جمتمع يف من املجتمعات يتكون من تنوع يف االنتامءات وتنوع يف

األعراق ،وكذا بعض املجتمعات يوجد فيها تنوع يف املذاهب واألديان.
وبا َو َق َبائِ َل
قال تعاىلَ :
اس إِ َّنا َخ َل ْق َناكُ م ِّمن ذَكَ ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْل َناكُ ْم ُش ُع ً
﴿يا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾ [سورة احلجرات :اآلية .]13
ارفُوا إِ َّن َأكْ َر َم ُك ْم ع َ
ل َت َع َ
ند ال َّله َأ ْتقَاكُ ْم إ َّن ال َّل َه َعل ٌ
مطلوبا،
إ ًذا علينا أن تتسع صدورنا لالختالفات اجلانبية ،فالتطابق يف اآلراء ليس
ً
بل علينا أن نقبل الرأي والرأي اآلخر؛ ألن البعض ينزعج من مسألة االختالف.

وحول السؤال :ما معنى الوحدة؟ كان حمور املحور الثاين :إذ إن الوحدة عىل

((( إعداد :عبد الباري الدخيل.
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أولوية الوحدة عند اإلمام عليE

صعيد األمة إنام تكون بالتأكيد عىل املشرتكات ،وعىل احرتام حق اإلسالم ملن قال« :ال
إله إال َّ
الله حممد رسول ال َّله» ،فهو مسلم له حقوق اإلسالم دون النظر ألي مذهب
انتمى ،فالوحدة ال تكون بصهر الناس يف بوتقة مذهب واحد ،أو أن جهة تقرس اآلخرين

عىل ما تريد.

الوحدة هي االحترام المتبادل

وجاء املحور الثالث عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وإخالصه لوحدة األمة.

لقد كان أمري املؤمنني Eرجل الوحدة ورائدها ،ففي الوقت الذي يرى نفسه

صاحب احلق يف اخلالفة واإلمامة ،ويعتقد يف نفسه أنه األجدر واألحق باخلالفة وإمامة
املسلمني ،وقد عبرّ عن ذلك ،فقالَ :
ُالن وإِ َّن ُه َل َي ْع َل ُم َأ َّن محَ َ ل
«أ َما وال َّل ِه َلق َْد َتق ََّم َص َها ف ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
الس ْي ُل وال َي ْر َقى إِليَ َّ َّ
الطيرْ ُ » ،وقد كان بإمكانه
الر َحى َي ْن َحد ُر َع ِّني َّ
م ْن َها محَ َ ُّل ا ْلقُ ْطب م َن َّ
أن ينربي للدفاع عماَّ يعتقده أنه حق له ،وقد كان يعلم أن يف توليه اخلالفة مصلحة لألمة
العامة يف ذلك
والرسالة ً
أيضا ،ولكنه وجد أن هذا التصدي وهذا املوقف يرض باملصلحة ّ

الظرف ،ولذلك مل يطالب بحقه ،حتى عندما جاء إليه أبو سفيان وصار هيتف« :يا بني
عبد مناف فيام أبو بكر منكم؟ أين َ
األ َذ َّ
ال ِن؟ أين املستضعفان عيل والعباس؟ يا أبا حسن،
ابسط يدك أبايعك فأنت األوىل بخالفة رسول ال َّله» ،زجره عيل بن أيب طالب وقال:

«وال َّله ما أردت بكالمك هذا إال فتنة ورشًّ ا لإلسالم واملسلمني» ،فلم يستجب له ومل
ِ
ألس ِل َم َّن
يرحب به ومل يقع يف الفخ الذي كان يريده له أعداء األمة ،وإنام أعلنَ :
«ووال َّله ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اص ًة ا ْلتِماَ س ًا َ
َض ِل ِه
ور المْ ُ ْسل ِم َ
أل ْج ِر َذل َك وف ْ
ني ولمَ ْ َي ُك ْن ف َيها َج ْو ٌر إِال َعليَ َّ َخ َّ
َما َسل َم ْت ُأ ُم ُ
وز ْهد ًا ِفيماَ َت َنافَس ُتموه ِمن ُز ْخر ِف ِه ِ
وز ْب ِر ِج ِه».
ُ
ْ ُ ُ ْ
ُ
ويف كلمة أخرى يقول« :ف ََص ُت وفِ ا ْلع ِ
ي َق ًذى وفِ الحْ َ ْل ِق َش ًجا َأ َرى ُت َراثِي
َ
برَ ْ
نهَ ْ ب ًا».
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إن عيل بن أيب طالب حتمل مسؤوليته ،فكان مع اخللفاء ومع األمة ،حيرض املسجد،

ويشارك يف صالة اجلامعةُ ،ي ْس َتشَ ار ،ويشري فيعطي رأيه ،وينقذ األمة ،وينقذ اخللفاء يف
مواقف كثرية ،فكان من ُيلتجأ به ،ويستشار.

يف مؤمتر األمن االجتماعي بالبحرين

بدعوة من المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في مملكة البحرين شارك سماحة

الشيخ حسن الصفار في أعمال مؤتمر «األمن االجتماعي ..تطلعات وتحديات» الذي
انعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء في العاصمة البحرينية المنامة بتاريخ  20-18شوال

1428هـ الموافق  31-29أكتوبر 2007م.

وقدم سامحة الشيخ الصفار بحثه للمؤمتر يف جلسته الثالثة صباح يوم الثالثاء 19

شوال املوافق  30أكتوبر حتت عنوان «املؤسسات األهلية ومحاية األمن االجتامعي».

وشارك يف أعامل املؤمتر عدد من الشخصيات اإلسالمية البارزة ،منهم :مفتي

الديار املرصية الدكتور الشيخ عيل مجعة ،ومفتي سلطنة عامن الشيخ أمحد اخللييل ،وآية اهلل

الشيخ حممد عيل التسخريي أمني عام املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية،

والدكتور عصام البشري من السودان ،والدكتور نارص بن عيل اخلليفي أستاذ الفقه املقارن
يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،والشيخ الدكتور عبد العزيز اخلياط وزير سابق

لألوقاف يف األردن ،والدكتور الشيخ أمحد حممد هليل قايض قضاة األردن ،واللواء
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في مؤتمر األمن االجتماعي بالبحرين

الدكتور سعد بن عبد اهلل العريفي من السعودية ،والدكتور الشيخ فتحي يكن من لبنان،

والدكتورة مريم بنت حسن آل خليفة ،والدكتور خالص جلبي والدكتور حممد عامرة من

مرص ..وآخرون.

وقد استقبل رئيس جملس الوزراء الشيخ خليفة بن سلامن آل خليفة الضيوف

املشاركني يف مكتبه شاكر ًا هلم تلبية الدعوة.

ودارت أبحاث املؤمتر حول ستة حماور ،هي:

•املبادئ اإلسالمية لتحقيق األمن االجتامعي.

•أثر األمن االجتامعي يف حياة األفراد واملؤسسات (األرسة ،املدرسة ،املسجد)
والدول.

•األمن االجتامعي من منظور األفراد ومؤسسات املجتمع املدين والدول.

•دور مؤسسات املجتمع املدين يف إرساء األمن االجتامعي.

•اآلفات التي هتدد األمن االجتامعي ،ويشمل( :الفقر والبطالة ـ السلوك
املنحرف ـ املخدرات ـ الفوىض ـ عدم االلتزام بالقوانني)

•مقومات األمن االجتامعي ،وتشمل :األمن الصحي والغذائي ـ األمن
الفكري ـ املشاركة يف الشؤون العامة...

وعقد سامحة الشيخ أثناء املؤمتر عدد ًا من اللقاءات مع أبرز الشخصيات

املشاركة.

األسرة هي املنطلق إلصالح املجتمع

(((

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار يوم األربعاء 1428/11/11هـ في افتتاح

مركز األسرة السعيدة بسيهات.

وبعد أن قام سامحته بالتجول يف املبنى املخصص إلدارة شؤون املركز واملكون من

فصيل دراسة ومكتبة ،حتدث سامحته للحارضات بكلمة جاء فيها بعد هتنئتهم باالفتتاح

والدعاء هلم بالتوفيق:

إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فريضة واجبة عىل األمة واملجتمع وهي تعني

السياج واحلصن ألخالق واستقرار املجتمع ،ألن املعروف هو السلوكيات الطيبة واملنكر

هو الفساد واجلريمة.

موضح ًا سامحته أن :هذا العرص أصبح فيه الفساد طوفان ًا عاصف ًا حتركه مافيات

جتارية تتاجر باالنحالل والتفسخ ،وألن اهلدم أسهل فهم خياطبون الغرائز والشهوات

بغيت إفساد املجتمع ،وهذا عكس ما جاءت به الرشائع الساموي التي محلت لإلنسانية
((( إعداد :عبد الباري الدخيل.

824

األسرة هي المنطلق إلصالح المجتمع

الرقي والسمو الروحي.

حمذر ًا سامحته من فقد األمن واالستقرار بسبب الفساد واالنحراف ،فاجلريمة

تسلب املجتمعات راحتها ،وتبث اخلوف بني الناس فال يأمن اإلنسان عىل نفسه وال عىل

عرضه وماله.

ثم تساءل سامحته :نحن ال نحب بالتأكيد ال ألنفسنا وال ألبنائنا أن ينجرفوا خلف

تيارات االنحالل ،إ ًذا كيف نساعد عىل حتصني جمتمعنا؟

وأجاب سامحته :احلل الوحيد هو بالتمسك بفضيلة األمر باملعروف والنهي عن

املنكر وبالتوايص بالصالح ،فإننا إذا مل نأمر باملعروف ومل ننهى عن املنكر فإننا بذلك نسلم

أنفسنا وجمتمعنا إىل حيث اهللكة والدمار.

مؤكد ًا سامحة الشيخ :أن األرسة هي املنطلق إلصالح وصالح املجتمع ،فإذا

ونساء صاحلات يبنون املجتمع
صلحت األرسة أخرجت للمجتمع رجالاً صاحلني
ً
وحيافظون عليه ،والعكس صحيح فعندما تتفسخ األرسة وتتفكك فإن القيم واألخالق
تنسحب ليحل حملها االنحراف واجلريمة.

فضعف احلالة األرسية واالهتزازات التي تصيبها واملشاكل التي تعصف هبا

والتي تعرب عن عدم االنسجام بني أفرادها هو الذي جيعل أفرادها يبحثون عن االستقرار

واألمن واحلب خارج البيت.

إذا مل يبادل أفراد األرسة بعضهم مشاعر احلب والكرامة واالحرتام فإهنام يصبحون

فريسة ألي شيطان يريد هبم الرش والسوء.

ثم أشار سامحته إىل املجهود الذي يقوم به املخلصون من أجل إصالح جمتمعهم

الفت ًا نظر احلضور إىل أن العمل الفردي ال يكفي فنحن بحاجة إىل مؤسسات ومراكز
تتضافر جهودها من أجل إنشاء جمتمع صالح ،فالعمل الفردي مل يعد له ذلك التأثري الذي

كان يف السابق.
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وختم سامحة الشيخ الصفار كلمته بحث األخوات واألخوة املسؤولني عن

املركز بالعمل الدؤوب عىل أن يكون مركزهم نواة إصالح يقوم بنرش الثقافة اإلسالمية
الصحيحة يف بناء األرسة املسلمة ،والتصدي ملعاجلة املشكالت وحماولة االرتقاء بثقافة

قويا وسلي ًام.
األرس ،ليكون البناء ًّ

الشيخ الصفار يدعو أرامكو ملنع تكرار احلوادث الفادحة

دعا سماحة الشيخ حسن الصفار شركة أرامكو السعودية لمضاعفة جهودها

لتشديد إجراءات السالمة في جميع منشآتها النفطية ،حفاظ ًا على أرواح العاملين فيها،

وتعزيز ًا لسمعتها الرائدة كشركة عمالقة ذات تاريخ عريق من االنجاز واالنضباط.

وحتدث عن دور رشكة أرامكو املهم يف املنطقة وعالقة أبناء املنطقة هبا ،منذ بداية

تأسيسها ،حيث يشكلون أغلبية اجليل املؤسس ألعامهلا ومنشآهتا.

جاء ذلك يف كلمة ألقاها الشيخ الصفار مساء يوم اخلميس  20ذو القعدة

1428هـ املوافق  30نوفمرب2007م يف ختام جملس التأبني للفقيد الشاب عيل عبداهلل
آل طالق أحد ضحايا انفجار احلوية الذي وقع يوم األحد  8ذو القعدة 1428هـ املوافق

 18نوفمرب 2007م ،من أبناء قرية (حلة حميش) يف حمافظة القطيف.

وأكد الشيخ الصفار عىل اإليامن بالقضاء والقدر ،فكل نفس ذائقة املوت ،وأسبابه

خمتلفة ،فهناك الكوارث الطبيعية التي يموت فيها آالف الناس ،وحوادث املرور ،وضحايا

طبيعيا.
احلروب ،ومن تفرتسهم األمراض القاتلة ،ومن يموتون مو ًتا
ًّ
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الشيخ الصفار يدعو أرامكو لمنع تكرار الحوادث الفادحة
ودعا للشاب الفقيد عيل عبداهلل آل طالق باملغفرة والرمحة ،فهو فارق احلياة

يف ساحة جهاد ،حيث روي عن رسول اهلل Aأنه قال( :الكا ّد عىل عياله كاملجاهد يف

وقدم التعازي لوالده وأبنائه وإخوته وأرسته داعي ًا هلم أن يلهمهم اهلل الصرب
سبيل اهلل)ّ .
والسلوان وأن ِّ
يعظم هلم األجر.

مهمتني يف الشأن االجتامعي:
ثم تناول الشيخ نقطتني َّ

جدية الشباب يف العمل ،ففي البالد فرص كبرية وإمكانات هائلة ،لكنها
األوىلّ :

وجدية ،وعىل الشباب أن يتوجهوا ملشاريع العمل احلر والنشاط
بحاجة إىل كفاءة
ّ
التجاري ،وأن ال جيعلوا الوظيفة هي اخليار الوحيد ،فهي أدنى اخليارات ،وإنشاء مشاريع

العمل اخلاص هي الباب األوسع للرزق.

وليس صحيح ًا أن األمر يتوقف عىل رأسامل كبري ،فالفكرة اإلبداعية ،والكفاءة

اإلدارية هي أكرب رأسامل ،وهناك عدد كبري من رجال األعامل بدؤوا من الصفر ،ومن

املناسب أن يقرأ الشباب عن جتارهبم.

كام أن الفرصة الوظيفية اجليدة متوفرة ،لكنها حتتاج إىل الكفاءة والتأهيل ،فمجرد

الشهادة الدراسية ال تكفي يف هذا الزمن.

باجلدية واالنضباط يف أدائهم العميل،
مضيف ًا :أن أبناء املنطقة يتمتعون يف املايض
ّ

لكن شيئ ًا من الكسل والتسيب قد ترسب إىل بعضهم اآلن ،بسبب اإلدمان عىل السهر،
والتوجه للهو ،وقضاء الوقت يف اللقاءات الشللية غري املفيدة.

الثانية :أشاد الشيخ الصفار بتعاطف أهايل قرية (حلة حميش) مع أرسة الفقيد،

ودعا إىل حتويل التكاتف والتضامن االجتامعي إىل سلوك دائم ،وليس أمر ًا طارئ ًا تفرضه

حاالت الكوارث واملصائب ،مستنهض ًا أبناء (حلة حميش) للسعي لتأسيس مجعية خريية
رسمية ،أسوة بسائر القرى يف املحافظة التي حصلت أخري ًا من وزارة الشؤون االجتامعية
عىل تراخيص إلنشاء مجعيات خريية مثل أم الساهك والسنابس وعنك.

يف ذكرى الشهيد الصدر الثاين

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في المهرجان الكبير الذي أقيم في قاعة

فندق سفير بمنطقة السيدة زينب بدمشق ،مساء يوم األحد  8ذو القعدة 1428هـ

الموافق 2007/11/18م بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة الستشهاد اإلمام السيد
محمد محمد صادق الصدر ( 1999-1943م ).

وقد ألقى سامحة الشيخ الكلمة الرئيسة للمهرجان يف حضور حشد من العلامء

والشخصيات السياسية ووسائل اإلعالم ،وتناول يف كلمته حمورين :األول حول أبرز
سامت شخصية الشهيد الصدر الثاين ،والثاين حول إغراء السلطة الذي يواجه اإلسالميني

يف العراق.

وفيام ييل تلخيص ألهم ما جاء يف كلمة سامحته:

من أهم ما متتاز به شخصية الشهيد السيد حممد الصدر ثالث سامت:

ال�سمة الأولى :العمق العلمي

حيث نشأ يف أحضان عائلة علمية عريقة ،فأمه بنت املرجع األعىل يف عرصه الشيخ
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في ذكرى الشهيد الصدر الثاني

حممد رضا آل ياسني ،وأبوه وأعاممه من أفاضل العلامء ،وقد انرصف للعلم يف احلادية

عرشة من عمره ،واستمر يف الدرس والتدريس والكتابة والبحث إىل اليوم األخري من

حياته ،وحرض أبحاث كبار الفقهاء يف احلوزة العلمية ،حيث تتلمذ عىل يد أربعة من
فطاحل العلامء يف الفقه واألصول ،هم السيد حمسن احلكيم والسيد أبو القاسم اخلوئي
والسيد روح اهلل اخلميني والشهيد السيد حممد باقر الصدر ،كام خاض جتربة الدراسة

األكاديمية يف كلية الفقه يف النجف األرشف ،وكان ضمن الدفعة األوىل من خرجييها.

ومن يقرأ كتبه وأبحاثه يرى دقته العلمية ،وقدرته الفكرية العالية ،حيث يبحث

املسألة التي يتناوهلا من خمتلف الزوايا واألبعاد ،ويعرض لكل الفروض واالحتامالت،
وجيتهد يف معاجلة اإلشكاالت الواردة .مما يكشف عن ذهنية وقادة ،وسعة أفق واطالع.

ويتجىل ذلك يف أبحاثه املختلفة يف الفقه واألصول والتاريخ وتفسري القرآن الكريم،

ويف دراسة القضايا اخلارجية التي ترتبط باملسائل الفقهية ،والتي أطلق عليها مصطلح ما
وراء الفقه .وكتب حوهلا موسوعة رائعة هبذا العنوان يف عرشة جملدات ،تضمنت أبحا ًثا

دقيقة يف مسائل من علم الفلك واجلغرافيا والطب والرياضيات واالقتصاد واالجتامع

وغريها مما يكون مورد ًا النطباق أحكام رشعية.

أما موسوعته حول اإلمام املهدي ،فهي كام وصفها الشهيد السيد حممد باقر

الصدر( :موسوعة مل يسبق هلا نظري يف تاريخ التصنيف الشيعي حول املهدي Eيف

إحاطتها وشموهلا لقضية اإلمام املنتظر من كل جوانبها ،وفيها من سعة األفق ،وطول
النفس العلمي ،واستيعاب الكثري من النكات واللفتات ما يعرب عن اجلهود اجلليلة التي

بذهلا املؤلف يف انجاز هذه املوسوعة الفريدة).

وحني اجته لتفسري القرآن الكريم ،مبتدئ ًا من السور األخرية فإنه يقف عند كل آية،

ليعالج كل ما ورد أو يرد حوهلا من التساؤالت واإلشكاالت....

إن العمق العلمي هو من مفاخر علامء مدرسة أهل البيت Bالذين يتبوؤون
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مواقعهم يف األمة من خالل قوة العلم واملعرفة ،وصفات الورع والتقوى.

ال�سمة الثانية :التفاعل الجماهيري

خالف ًا ملا هو سائد من انحصار دائرة انفتاح املرجع الديني عىل الوسط احلوزوي

العلمي ،فإن الشهيد الصدر الثاين حني تصدى للمرجعية انفتح عىل مجهور الشعب ،فكان

خياطبهم وخيطب فيهم ،ويتبنى آالمهم وآماهلم ،ويضع املعاجلات الفقهية ملشاكلهم.

وكانت صالة اجلمعة التي أقامها يف مسجد الكوفة ،منعطف ًا كبري ًا يف العالقة بني

املرجعية واألمة ،حيث كانت شعرية دينية معطلة ،فأحياها واستثمرها يف حتشيد اجلمهور،
وبث الوعي والثقافة عربها يف صفوف مجيع الطبقات االجتامعية.

كام التفت إىل أمهية دور العشائر العراقية ،التي ابتعدت عن املرجعية إلعراض

املرجعية عنها ،وأصبحت تدور يف فلك السلطة حتت وطأة الرتهيب وإغراء الرتغيب،

فتوجه الشهيد الصدر لالنفتاح عليهم ،واستقبل شيوخهم ،وبعث الوكالء إليهم ،وعالج
ّ
مسألة موضوع األحكام واألعراف العشائرية ،فيام أطلق عليه فقه العشائر.

من ناحية أخرى ،فقد اعتمد جمموعة كبرية من الشباب امللتزمني األكاديميني

وكالء رشعيني ملرجعيته ،ومل حيرص متثيله يف العلامء وطالب العلوم الدينية.

لقد أنجز الشهيد الصدر أروع جتربة مرجعية يف االنفتاح عىل الشعب يف العراق،

وصنع بذلك حتو ً
ال اًّ
مهم يف احلالة الدينية.

ال�سمة الثالثة :المبادرة ال�سيا�سية
لقد اقتنص اللحظة املناسبة ،حيث كان النظام بعد هزيمته وانسحابه املهني من

يضيق اخلناق عىل الشعب
الكويت يف موقع ضعف وانكسار ،وكان احلصار الدويل ّ

العراقي ،كام أن قمع النظام لالنتفاضة الشعبية قد مأل نفوس املواطنني بالسخط
والغضب ،ولتنفيس هذه احلالة اجته النظام الصدامي للتظاهر باالهتامم بالدين ،ورفعه

شعار ًا يف مقابل أمريكا وحلفائها.
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في ذكرى الشهيد الصدر الثاني
ورأى الشهيد الصدر أن الفرصة سانحة الستثامر هذا الظرف ،واملبادرة لتفعيل

ساحة املجتمع ،وجتذير القيم واملبادئ الدينية يف أوساطه ،لكي تستعيد املرجعية دورها

القيادي ،بعدما انقطعت عن اجلمهور ،وتعرضت ألعنف الرضبات القاتلة من قبل

النظام.

وما كان يمكنه ذلك إال بتحييد النظام ،وعدم استثارته ،بل إظهار الوجه الذي

يطمئنه ،وهذا ما أقدم عليه الشهيد الصدر ،مع إدراكه ملا يعنيه هذا املوقف من إثارة

الشكوك حوله واهتام نزاهته يف أوساط كثرية ،لكنه ّ
حتمل االهتامات
وطن نفسه عىل ّ

مضحي ًا بسمعته ،حيث اهتم بالعاملة للنظام وأنه مرجع السلطة ،من أجل
واإلهانات،
ّ
إحياء احلالة الدينية ،واستعادة دور املرجعية ،وإعداد الشعب العراقي لتحمل مسؤوليته

جتاه االستبداد واالستعامر.

وكان النظام يراهن عىل استغالل مرجعية الصدر ،بينام كان الشهيد الصدر يراهن

عىل التقاط اللحظة التارخيية ،وحتقيق أهدافه املرسومة يف غفلة من النظام وسيطرة

الضعف عليه.

وحني اتضح للنظام فشل رهانه ،وشعر بخطورة حركة الصدر عىل املستوى

الشعبي ،سارع إىل التخطيط لتصفيته واغتياله ،لكن الشهيد الصدر كان مطمئن ًا إىل

مرحب ًا بالشهادة يف سبيله،
إنجازه العظيم ،سعيد ًا بالثامر التي حققها ،منتظر ًا للقاء اهللِّ ،
ليلتحق بركب الشهداء من أسالفه الطاهرين.

الإ�سالميون في العراق واختبار ال�سلطة

أصبح لإلسالميني من أبناء الشهيد الصدر يف العراق دورهم السيايس البارز،

حيث حيتلون أهم مواقع السلطة واحلكم ،من رئاسة الوزراء ،وخمتلف احلقائب الوزارية،
ويف جملس الشعب ،وإدارة املحافظات ،وسائر التشكيالت واملؤسسات احلكومية.
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صحيح أن العراق حتت وطأة االحتالل ،وأن سيادته منقوصة ،وساسته ال

يمسكون بأزمة األمور بشكل كامل ،لكن هلم مساحة من القرار ،وحتت ترصفهم الكثري
من إمكانات الشعب العراقي ،وبإمكاهنم أن يعملوا الكثري إلنقاذ شعبهم وتقدمه.

إغراء شديد ًا ،قد يسقط فيه من نجح يف امتحان قمع النظام السابق،
إن للسلطة
ً

وحتمل التعذيب والتنكيل ،وعانى آالم الغربة واهلجرة ،قد يسقط
من صمد يف السجون ّ
اآلن يف فخ إغراء السلطة ،إذا مل يتسلح بالوعي ويقظة الضمري ،وإذا مل يتوفر عىل درجة

حس املسؤولية جتاه اهلل والشعب.
عالية من ّ

والتاريخ حيدثنا عن كثريين ممن فقدوا التزامهم وتقواهم حينام الح هلم بريق

السلطة ،وبعد أن كانوا ينتقدون من عارضوه من الطغاة الظلمة ،أصبحوا حني تسلموا

السلطة أظلم وأطغى ممن عارضوه.

ويف عهد خالفة اإلمام عيل Eفإن عدد ًا ممن اختارهم كوالة عىل بعض األمصار

خانوا األمانة ،وهنبوا من بيت املال وأساؤوا التعامل مع الناس.

إن جتربة اإلسالميني يف العراق عىل املحك ،وإن من صالح اجلهات األخرى

إسقاط الثقة هبم يف أوساط الشعب .وإظهارهم بمظهر الالهثني خلف مواقع السلطة،
واملتالعبني بثروات البالد وإمكانات الشعب.

إنكم ،أهيا املسؤولون ،ورثة دماء الشهداء ،وشعبكم العراقي ينتظر منكم مداواة

اجلد
جراحه ،وتعويض احلرمان الذي عاناه عقود ًا طويلة من الزمن ،إنه يستحق منكم ّ
واالجتهاد واألمانة واإلخالص ،فال ختيبوا ظنون شعبكم ،وال ختونوا دماء الشهيد
الصدر وكل شهداء العراق من الفقهاء والعلامء والعسكريني والشباب.

مكان.

نأمل أن تقدموا نموذج ًا مرشق ًا يفخر به الشعب العراقي ويفخر به املؤمنون يف كل

صدر للمؤلف
١ .١ال�صوم مدر�سة الإيمان

الطبعة األوىل1394 :ﻫ ـ1974م ،دار الرتاث اإلسالمي ،بريوت ـ لبنان.

٢ .٢ولكل �أمة ر�سول

الصادق،
الطبعة األوىل1394 :ﻫ ـ1974م ،منشورات مكتبة اإلمام ّ

الكويت.

الطبعة الثانية1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

 ٣ .٣الر�سول طريق �إلى الق ّمة

الطبعة األوىل1396 :ﻫ ـ1975م ،منشورات مكتبة الرسول األعظم العامة،

مطرح ـ سلطنة عامن.

 ٤ .٤الح�سين وم�س�ؤولية الثورة

الطبعة األوىل1396 :ﻫ ـ1976م ،مطابع دار السياسة ،الكويت.

الطبعة الثانية1398 :ﻫ ـ1978م ،مطابع دار السياسة ـ الكويت.

الطبعة الثالثة1400 :ﻫ ـ1979م ـ أمريكا.

الطبعة الرابعة1400 :ﻫ ـ 1980م ـ فرنسا.

الطبعة اخلامسة1401 :ﻫ ـ1980م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية
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اإليرانية.

الطبعة السادسة1406 :ﻫ ـ1986م ،دار احلوراء ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة السابعة1412 :ﻫ ـ 1991م ،دار البيان العريب ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثامنة1418 :ﻫ ـ1998م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،

القطيف ـ السعودية.

�٥ .٥أئمة �أهل البيت ر�سالة وجهاد

الطبعة األوىل1397 :ﻫ ـ1977م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ـ

لبنان.

الطبعة الثانية1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

الطبعة الثالثة1424 :ﻫ ـ2003م ،دار املحجة البيضاء ،بريوت ـ لبنان.

٦ .٦الإمام المهدي �أمل ال�شعوب

الطبعة األوىل1399 :ﻫ ـ1979م ،منشورات مكتبة الرسول األعظم العامة،

مطرح ـ سلطنة عامن.

الطبعة الثانية1399 :ﻫ ـ1979م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثالثة1401 :ﻫ ـ1982م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (إمام مهدى اميد م ّلتها) ،املرتجم
حممد عيل جميديان ،نرش آفاق ،طهران ،الطبعة الرابعة1417 :ﻫ.

 ٧ .٧م�س�ؤولية ال�شباب

الطبعة األوىل1400 :ﻫ ـ1980م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
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الطبعة الثالثة1406 :ﻫ ـ1986م ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الرابعة1412 :ﻫ ـ1992م ،دار البيان العريب ،بريوت ـ لبنان.

 ٨ .٨المر�أة م�س�ؤولية وموقف

الطبعة األوىل1399 :ﻫ ـ1979م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
الطبعة الثانية1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
الطبعة الثالثة1405 :ﻫ ـ1985م ،دار الزهراء ،بريوت ـ لبنان.

٩ .٩المر�أة والثورة

الطبعة األوىل1400 :ﻫ ـ1980م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

 ١٠١٠م�س�ؤولية المر�أة

الطبعة األوىل1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
الطبعة الثانية1404 :ﻫ ـ 1984م  ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان

الطبعة الثالثة1412 :ﻫ ـ1992م ،دار البيان العريب ،بريوت ـ لبنان.

١١١١الإمام الح�سين رمز الت�ضحية والفداء

الطبعة األوىل1397 :ﻫ ـ1977م ،مكتبة الرسول األعظم ،Aمطرح ـ

سلطنة عامن.

الطبعة الثانية1414 :ﻫ ـ 1993م ـ الكويت.

١٢١٢ر�ؤى الحياة في نهج البالغة

الطبعة األوىل1397 :ﻫ ـ1977م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1400 :ﻫ ـ1980م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
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بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثالثة1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

الطبعة الرابعة1418 :ﻫ ـ1998م ،دار الصفوة ،بريوت ـ لبنان.
الطبعة اخلامسة2004 :م ،دمشق ـ سوريا.

الطبعة السادسة2005 :م ،مطبعة الفرقان ،النجف األرشف ـ العراق.

Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (تصوير زندكي در هنج البالغة)،
املرتجم لطيف رشدي ،الطبعة األوىل1413 :ﻫ ،انتشارات قدس ،قم.

Iمتت ترمجته إىل اللغة الطاجيكية حتت عنوان (aЙxIII Ҳacah Mўco

 ،)Caффopطبعة قم 2005م ،النارش فاضل.

١٣١٣حياة الأئمة والتاريخ المزيف

الطبعة األوىل1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
الطبعة الثانية1401 :ﻫ ـ 1981م ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان.

١٤١٤رم�ضان برنامج ر�سالي

الطبعة األوىل1401 :ﻫ ـ 1981م ،دار اجلزيرة ،لندن – بريطانيا.

الطبعة الثانية1406 :ﻫ ـ 1986م ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان.
الطبعة الثالثة :الكويت.

الطبعة الرابعة :طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

الطبعة اخلامسة1411 :ﻫ ـ 1991م ،دار البيان العريب ،بريوت ـ لبنان.

 ١٥١٥قراءة في فكر الإمام الخميني

الطبعة األوىل1401 :ﻫ ـ 1981م ،باريس ـ فرنسا.

�١٦١٦أعلنا الوالء بالدم

الطبعة األوىل1401 :ﻫ 1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
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الطبعة الثانية1402 :ﻫ ـ1982م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

١٧١٧ب�صائر وهدى

الطبعة األوىل1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

إلي
١٨١٨ال�سجن �أحب � ّ

الطبعة األوىل1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

يتحدى ال�سجون
١٩١٩ال�شعب
ّ

الطبعة األوىل1403 :ﻫ ـ 1983م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٢٠٢٠الثورة والإرهاب

الطبعة األوىل1402 :ﻫ ـ1982م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

نتحدى الطغاة
٢١٢١كيف
ّ

الطبعة األوىل1404 :ﻫ ـ1984م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٢٢٢٢رم�ضان وق�ضايا الثورة

الطبعة األوىل1401 :ﻫ ـ1981م ،طهران ـ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

٢٣٢٣الن�ضال على جبهة الثقافة والفكر

الطبعة األوىل1403 :ﻫ ـ1983م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٢٤٢٤فلنحطم الأغالل

الطبعة األوىل1402 :ﻫ ـ1982م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.
الطبعة الثانية1407 :ﻫ ـ1987م ،دار البداية ،القاهرة ـ مرص.

٢٥٢٥الجماهير والثورة

الطبعة األوىل1402 :ﻫ ـ1981م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

ال�سقوط
٢٦٢٦خطر ُّ

الطبعة األوىل1401 :ﻫ ـ1981م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.
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٢٧٢٧النف�س منطقة الخطر

الطبعة األوىل1402 :ﻫ ـ 1981م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

الطبعة الثانية1404 :ﻫ ـ1984م ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثالثة1418 :ﻫ ـ1997م ،مركز اجلواد للطباعة ،األحساء ـ
السعودية.

الطبعة اخلامسة2005 :م ،مطبعة الفرقان ،النجف األرشف ـ العراق.

Iترجم إىل لغة األوردو ،قام برتمجته سيد عباس موسوي ،الطبعة األوىل:

يناير  2004يف  126صفحة من قبل جامعة الكوثر (إسالم أباد ـ باكستان).

Iترجم اىل اللغة السواحيلية بعنوان (،)NAFSI MAHALI PA HATARI

كينيا 1428ﻫ ـ 2007م.

Iصدر الكتاب بعنوان( :وهنى النفس عن اهلوى) ،عن دار الصفوة ،بريوت

ـ لبنان.

 ٢٨٢٨القلب حرم اهلل

الطبعة األوىل1406 :ﻫ ـ 1986م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٢٩٢٩لكي ال نحتقر �أنف�سنا

الطبعة األوىل1404 :ﻫ ـ1984م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٣٠٣٠رم�ضان دعوة �إلى �ضيافة اهلل

الطبعة األوىل1404 :ﻫ ـ1984م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

 ٣١٣١فئات العمل الر�سالي

الطبعة األوىل1407 :ﻫ ـ 1986م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٣٢٣٢عن المثقفين وعطلة ال�صيف

الطبعة األوىل1407 :ﻫ ـ 1986م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.
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 ٣٣٣٣ر�سالة المجال�س الح�سينية

الطبعة األوىل1407 :ﻫ ـ1986م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٣٤٣٤الأنانية وحب الذات

الطبعة األوىل1409 :ﻫ ـ1988م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٣٥٣٥معرفة النف�س

الطبعة األوىل1412 :ﻫ ـ 1991م ،دار البيان العريب ،بريوت ـ لبنان.

٣٦٣٦التغيير الثقافي �أو ًال

الطبعة األوىل1405 :ﻫ ـ1985م ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان.

 ٣٧٣٧كيف نقهر الخوف

الطبعة األوىل1404 :ﻫ ـ1984م ،مركز الشباب املسلم ،أمريكا.

الطبعة الثانية1404 :ﻫ ـ1984م ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثالثة1405 :ﻫ ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

الطبعة الرابعة1424 :ﻫ ـ 2003م ،دار املحجة البيضاء ،بريوت ـ لبنان

Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (غلبه بر خوف).

٣٨٣٨كيف نقاوم الإعالم الم�ضاد

الطبعة األوىل1404 :ﻫ ـ1984م ،مؤسسة الشهيد للثقافة واإلعالم.

الطبعة الثانية1406 :ﻫ ـ1986م ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان.

Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (رويار ويى تبليغاتى) ،املرتجم
سعيد خاكرند ،الطبعة األوىل1411 :ﻫ ،نرش بقيع ،طهران.

 ٣٩٣٩الثائر وال�سجن (درا�سة في حياة الإمام الكاظم )E
الطبعة األوىل1405 :ﻫ ـ1985م ،دار البصائر.

الطبعة الثانية1406 :ﻫ ـ1986م ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان.
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٤٠٤٠يوم البقيع

الطبعة األوىل1411 :ﻫ ـ1991م ،مؤسسة البقيع إلحياء الرتاث ،بريوت ـ

لبنان.

الطبعة الثانية1412 :ﻫ ـ1992م ،اجلمعية اجلعفرية ،اسرتاليا.

 ٤١٤١مخت�صر الطفل بين الوراثة والتربية

الطبعة األوىل1404 :ﻫ ـ1984م ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1423 :ﻫ ـ 2002م ،مؤسسة البالغ ،بريوت ـ لبنان.

٤٢٤٢ال�شيخ علي البالدي القديحي

الطبعة األوىل1410 :ﻫ ـ 1990م ،مؤسسة البقيع إلحياء الرتاث،

بريوت ـ لبنان.

التعددية والحرية في الإ�سالم :بحث حول حرية المعتقد وتعدد
٤٣٤٣
ّ
المذاهب
الطبعة األوىل1410 :ﻫ ـ1990م ،دار البيان العريب ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1416 :ﻫ ـ1996م ،دار الصفوة ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثالثة1418 :ﻫ ـ 1998م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،
القطيف ـ السعودية.

الطبعة الرابعة1431 :ﻫ ـ 2010م ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ـ

بريوت ـ لبنان.

Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (ﭼندگونـﮕـى وآزادى در
إسالم) ،ترمجة محيد رضا آﮊير ،نرش بقيع.

 ٤٤٤٤المر�أة العظيمة :قراءة في حياة ال�سيدة زينبF

الطبعة األوىل1414 :ﻫ ـ1993م ،دار البيان العريب ،بريوت ـ لبنان.
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الطبعة الثانية2000 :م ،مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثالثة1423 :ﻫ ـ 2002م ،مؤسسة الثقلني ،بريوت ـ لبنان.
الطبعة الرابعة2007 :م ،دار التآخي ،دمشق ـ سوريا.

الطبعة اخلامسة1428 :ﻫ ـ 2008م ،دار الفردوس ،بريوت ـ لبنان.

٤٥٤٥الوطن والمواطنة :الحقوق والواجبات

الطبعة األوىل1416 :ﻫ ـ1996م ،دار الصفوة ،بريوت ـ لبنان.
الطبعة الثانية1418 :ﻫ ـ1998م ،دار الصفوة ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثالثة1418 :ﻫ ـ 1998م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،
القطيف ـ السعودية.

 ٤٦٤٦التنوع والتعاي�ش

الطبعة األوىل1418 :ﻫ ـ 1997م ،دار الصفوة ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1418 :ﻫ ـ 1998م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،
القطيف ـ السعودية.

الطبعة الثالثة1420 :ﻫ ـ1999م ،دار الساقي ،لندن ـ بريطانيا.
الطبعة الرابعة2004 :م ،دار التآخي ،دمشق ـ سوريا.

الطبعة اخلامسة2005 :م ،مطبعة الفرقان ،النجف األرشف ـ العراق.

 ٤٧٤٧التطلع للوحدة وواقع التجزئة في العالم الإ�سالمي

الطبعة األوىل1998 :م ،دار الكنوز األدبية ،بريوت ـ لبنان.

٤٨٤٨علماء الدين قراءة في الأدوار والمهام

الطبعة األوىل1999 :م ،دار اجلديد ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1420 :ﻫ ـ 2000م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،

القطيف ـ السعودية.
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٤٩٤٩ال�شيخ محمد �أمين زين الدين :تجربة في الإ�صالح دون ح�ضور الذات
الطبعة األوىل1999 :م ،دار اجلديد ،بريوت ـ لبنان.

٥٠٥٠الكوارث وم�س�ؤولية المجتمع :حديث في �أربعين فاجعة القديح
الأليمة
الطبعة األوىل1999 :م ،مؤسسة البالغ ،بريوت ـ لبنان.

٥١٥١العمل والفاعلية طريق التقدم

الطبعة األوىل2000 :م ،دار الكنوز األدبية ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1426 :ﻫ ـ 2005م ،دار اهلادي ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثالثة2007 :م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف – السعودية.

�٥٢٥٢شهر رم�ضان واالنفتاح على الذات
الطبعة األوىل1421 :ﻫ.

الطبعة الثانية1425 :ﻫ ـ2004م ،مطابع الرجاء ،اخلرب ـ السعودية.

الطبعة الثالثة1425 :ﻫ ـ2004م ،مطابع الرجاء ،اخلرب ـ السعودية.

الطبعة الرابعة1429 :ﻫ ـ 2008م ،دار الصفوة ،بريوت ـ لبنان.

�٥٣٥٣أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الأول)

الطبعة األوىل1422 :ﻫ ـ2002م ،مؤسسة البالغ ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1430 :ﻫ ـ 2009م ،دار العارف للمطبوعات ـ بريوت ،أطياف
للنرش والتوزيع ـ القطيف ـ السعودية.

�٥٤٥٤أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الثاني)

الطبعة األوىل1422 :ﻫ ـ 2002م ،مؤسسة البالغ ،بريوت ـ لبنان.

�٥٥٥٥أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الثالث)

الطبعة األوىل1423 :ﻫ ـ2003م ،مؤسسة البالغ ـ دار الواحة ،بريوت ـ
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لبنان.

�٥٦٥٦أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الرابع)
الطبعة األوىل1424 :ﻫ ،مؤسسة البالغ ،بريوت ـ لبنان.

�٥٧٥٧أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الخام�س)

الطبعة األوىل1424 :ﻫ ـ 2004م ،مؤسسة البالغ ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1427 :ﻫ ـ 2006م ،مؤسسة املعارف ،بريوت ـ لبنان ،أطياف
للنرش والتوزيع ،القطيف ـ السعودية.

�٥٨٥٨أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد ال�ساد�س)

الطبعة األوىل1427 :ﻫ ـ 2006م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ

السعودية.

�٥٩٥٩أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد ال�سابع)

الطبعة األوىل1430 :ﻫ ـ 2009م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ

السعودية.

�٦٠٦٠أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الثامن)

الطبعة األوىل1430 :ﻫ ـ 2009م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ

السعودية.

�٦١٦١أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد التا�سع)
بني يديك

٦٢٦٢ال�سلم االجتماعي ـ مقوماته وحمايته

الطبعة األوىل1423 :ﻫ ـ 2002م ،دار الساقي ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1424 :ﻫ ـ 2004م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،
القطيف ـ السعودية.
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٦٣٦٣الت�سامح وثقافة االختالف ـ ر�ؤى في بناء المجتمع وتنمية العالقات
الطبعة األوىل1423 :ﻫ ،دار املحجة البيضاء ،دار الواحة ،بريوت ـ لبنان.

٦٤٦٤الإمام المهدي وب�شائر الأمل

الطبعة األوىل1423 :ﻫ ،دار املحجة البيضاء ،دار الواحة ،بريوت ـ لبنان.

٦٥٦٥الإمام الح�سن ونهج البناء االجتماعي

الطبعة األوىل1423 :ﻫ ـ 2003م ،دار املحجة البيضاء ،دار الواحة،

بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1423 :ﻫ ـ 2003م ،دار املحجة البيضاء ،دار الواحة،
بريوت ـ لبنان.

٦٦٦٦كيف نقهر الو�سوا�س

الطبعة األوىل1423 :ﻫ ،دار املحجة البيضاء ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1425 :ﻫ ،دار املحجة البيضاء ،بريوت ـ لبنان.

�٦٧٦٧شخ�صية المر�أة بين ر�ؤية الإ�سالم وواقع الم�سلمين

الطبعة األوىل2003 :م ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ـ املغرب.

الطبعة الثانية2004 :م ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ـ املغرب.

الطبعة الثالثة2007 :م ،مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ـ لبنان ،أطياف
للنرش والتوزيع ،القطيف ـ السعودية.

�٦٨٦٨إحياء المنا�سبات الدينية بين الواقع والطموح

الطبعة األوىل1423 :ﻫ ،دار املحجة البيضاء ،دار الواحة ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية2004 :م ،دار التآخي ،دمشق ـ سوريا.

٦٩٦٩الإمام ال�شيرازي مالمح ال�شخ�صية و�سمات الفكر

الطبعة األوىل1423 :ﻫ ،هيئة حممد األمني ،Aبريوت ـ لبنان.
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الطبعة الثانية1423 :ﻫ ـ 2003م ،مؤسسة عاشوراء ،قم ـ اجلمهورية

اإلسالمية اإليرانية.

٧٠٧٠ر�ؤية حول ال�سجال المذهبي

الطبعة األوىل1424 :ﻫ ـ 2004م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،
القطيف ـ السعودية.

الطبعة الثانية1426 :ﻫ ـ 2005م ،مؤسسة العارف للمطبوعات ،بريوت ـ

لبنان.

٧١٧١بناء ال�شخ�صية ومواجهة التحديات

الطبعة األوىل1424 :ﻫ ـ2003م ،دار املحجة البيضاء ـ دار الواحة،

بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1428 :ﻫ ـ 2007م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ

السعودية.

٧٢٧٢عن اللقاء الوطني للحوار الفكري

(الذي انعقد يف الرياض بتاريخ 15ـ 1424/4/18ﻫ املوافق 15ـ

2003/6/18م )

الطبعة األوىل1424 :ﻫ ـ 2003م ،دار املحجة البيضاء ـ دار الواحة،

بريوت ـ لبنان.

٧٣٧٣الإمام علي Eونهج الم�ساواة

الطبعة األوىل1424 :ﻫ ـ 2003م ،دار املحجة البيضاء ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1425 :ﻫ ـ 2005م ،دمشق ـ سوريا.

Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (إمام عيل (ع) وراه برابري)،
ترمجة حممد رضا ضيايى.
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٧٤٧٤الحوار واالنفتاح على الآخر

الطبعة األوىل1425 :ﻫ ـ 2004م ،دار اهلادي ،بريوت ـ لبنان.
الطبعة الثانية1427 :ﻫ ـ 2006م دار التآخي ،بريوت ـ لبنان.

٧٥٧٥ال�سلفيون وال�شيعة نحو عالقة �أف�ضل

الطبعة األوىل1425 :ﻫ ـ 2004م ،دار الواحة ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1426 :ﻫ ـ 2005م ،مؤسسة العارف للمطبوعات ،بريوت

ـ لبنان.

الطبعة الثالثة2007 :م ،مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ـ لبنان ،أطياف
للنرش والتوزيع ،القطيف ـ السعودية.

٧٦٧٦فقه الأ�سرة :بحوث في الفقه المقارن واالجتماع

الطبعة األوىل1425 :ﻫ ـ 2004م ،دار اهلادي ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1426 :ﻫ ـ 2005م ،دار اهلادي ،بريوت ـ لبنان.

٧٧٧٧النادي الريا�ضي والمجتمع

الطبعة األوىل1425 :ﻫ ـ 2004م ،مطابع الرجاء ،اخلرب ـ السعودية.

الطبعة الثانية2005 :م ،مطبعة الفرقان ،النجف األرشف ـ العراق.
الطبعة الثالثة1429 :ﻫ ـ 2008م ،دار الصفوة ،بريوت ـ لبنان.
Iمتت ترمجته إىل اللغة السواحيلية بعنوان:

 ،)NA JAMIIكينيا1428 ،ﻫ ـ 2007م.

٧٨٧٨الزواج �أغرا�ضه و�أحكامه

(KILABU YA MICHEZO

الطبعة األوىل1425 :ﻫ 2004م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،
القطيف ـ السعودية.

٧٩٧٩ال�سيا�سة النبوية ودولة الالعنف
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الطبعة األوىل1425 :ﻫ ـ 2004م ،دار املحجة البيضاء ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1427 :ﻫ ،مؤسسة املعارف ،بريوت ـ لبنان ،أطياف للنرش
والتوزيع ،القطيف ـ السعودية.

٨٠٨٠العمل التطوعي في خدمة المجتمع

الطبعة األوىل1425 :ﻫ ـ 2004م ،مطابع آفان ،سيهات ـ السعودية.

الطبعة الثانية1426 :ﻫ ـ 2005م ،مؤسسة العارف للمطبوعات ،بريوت ـ

لبنان.

الطبعة الثالثة1428 :ﻫ ـ 2007م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ

السعودية.

٨١٨١كيف نقر�أ الآخر؟

الطبعة األوىل1425 :ﻫ ـ 2004م ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1426 :ﻫ ـ 2005م ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ـ لبنان.

٨٢٨٢الح�ضور في زمن الغيبة

الطبعة األوىل1425 :ﻫ ـ 2004م ،البحرين.

الطبعة الثانية1425 :ﻫ ـ 2004م ،دار املحجة البيضاء ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثالثة1426 :ﻫ ـ 2005م،مطبعة الفرقان ،النجف ـ العراق.

٨٣٨٣الخطاب الإ�سالمي وحقوق الإن�سان

الطبعة األوىل2005 :م ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ـ املغرب.

الطبعة الثانية2007 :م ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ـ املغرب.

�٨٤٨٤سل�سلة( قوانين ال�سعادة الزوجية و�أبجديات الحب)
•احلب احلقيقي( الزواج أحكامه وأغراضه).

•قوانني الزواج من األلف إىل الياء (من عقد الزواج إىل ليلة الزفاف).
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•مملكة احلب (احلقوق الزوجية).

•اخلطوات الذكية الختيار النصف اجلميل (اختيار الزوج).

•تزوج وكن سعيد ًا (قرار الزواج).

•صناعة املودة (العالقات الزوجية).
•البوابة الذهبية (عقد الزواج).

الطبعة األوىل2005 :م ـ 2006م ،مركز الراية للتنمية الفكرية ،دمشق ـ

سوريا.

٨٥٨٥اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي

الطبعة األوىل1426 :ﻫ ـ 2005م ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ـ لبنان.

 ٨٦٨٦االجتهاد والتجديد في الفقه الإ�سالمي

الطبعة األوىل1426 :ﻫ ـ 2005م ،مطابع الرجاء ،اخلرب ـ السعودية.

٨٧٨٧الإمام الح�سين ال�شخ�صية والق�ضية

الطبعة األوىل1426 :ﻫ ـ 2005م ،دار املحجة البيضاء ،بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1427 :ﻫ ـ 2006م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،
القطيف ـ السعودية.

الطبعة الثالثة1427 :ﻫ ـ 2006م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،
القطيف ـ السعودية.

٨٨٨٨المذهب والوطن :مكا�شفات وحوارات �صريحة مع �سماحة ال�شيخ ح�سن
ال�صفار �أجراها الأ�ستاذ عبدالعزيز قا�سم.
الطبعة األوىل1427 :ﻫ ـ 2006م ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش،

بريوت ـ لبنان.

الطبعة الثانية1429 :ﻫ ـ 2008م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
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السعودية.

الطبعة الثالثة1429 :ﻫ ـ 2008م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ

السعودية.

 ٨٩٨٩ال�شباب وتطلعات الم�ستقبل

الطبعة األوىل1427 :ﻫ ـ 2006م  ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

 ٩٠٩٠الأوقاف وتطوير اال�ستفادة منها

الطبعة األوىل1427 :ﻫ ـ 2007م ـ أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

 ٩١٩١الإمام علي وق�ضايا الأمة

الطبعة األوىل1428 :ﻫ ـ 2007م– أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ

السعودية.

الطبعة الثانية1429 :ﻫ ـ 2008م ،دار الصفوة ،بريوت ـ لبنان.

٩٢٩٢الحوار المذهبي والم�سار ال�صحيح (محا�ضرة ال�شيخ ح�سن ال�صفار وحفل
تكريمه في اثنينية ال�شيخ عبدالمق�صود خوجة)
الطبعة األوىل2008 :م ،مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ـ لبنان ،أطياف
للنرش والتوزيع ،القطيف ـ السعودية

٩٣٩٣الح�سين في وجدان الأمة

الطبعة األوىل1429 :ﻫ ـ 2008م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،

القطيف ،السعودية.

٩٤٩٤الم�ؤ�س�سات الأهلية حماية الأمن االجتماعي

الطبعة األوىل1429 :ﻫ ـ 2008م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ

852

صدر للمؤلف
السعودية.

الطبعة الثانية1429 :ﻫ ـ 2008م ،دار الصفوة ،بريوت ـ لبنان.

٩٥٩٥الأحادية الفكرية في ال�ساحة الدينية

الطبعة األوىل1429 :ﻫ ـ 2008م ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ـ لبنان.
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السعودية.

الطبعة الثانية1430 :ﻫ ـ 2009م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
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١٠١٠١الإ�صالح الديني وال�سيا�سي ـ حوارات مع �سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار ـ
الجزء الأول
الطبعة األوىل1430 :ﻫ ـ 2009م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ،دار
الصفوة ،بريوت ـ لبنان.

١٠١٠٢الإ�صالح الديني وال�سيا�سي ـ حوارات مع �سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار ـ
الجزء الثاني
الطبعة األوىل1430 :ﻫ ـ 2009م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ،دار
الصفوة ،بريوت ـ لبنان.

�١٠١٠٣صالة الجماعة بحث فقهي اجتماعي

الطبعة األوىل1430 :ﻫ ـ 2009م ،دار املحجة البيضاء ـ بريوت ـ لبنان.

١٠١٠٤الطائفية بين ال�سيا�سة والدين

الطبعة األوىل1430 :ﻫ ـ 2009م ،املركز العريب الثقايف ـ الدار البيضاء ـ

املغرب.

١٠١٠٥من �أعظم �شعائر الدين �صالة الجماعة

الطبعة األوىل1430 :ﻫ ـ 2009م ،مطابع الرجاء ـ اخلرب ـ السعودية.

�١٠١٠٦شجاعة التعبير عن الر�أي (محمد جواد معنية �أنموذج ًا)

الطبعة األوىل1430 :ﻫ ـ 2009م ،مؤسسة االنتشار العريب ـ بريوت ،أطياف
للنرش والتوزيع ،القطيف.

الطبعة الثانية1430 :ﻫ ـ 2009م ،مؤسسة االنتشار العريب ـ بريوت ،أطياف
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�١٠١٠٧إ�ضاءات من �سيرة �أهل البيتB

الطبعة األوىل1430 :ﻫ ـ 2009م ،مؤسسة العارف للمطبوعات ـ بريوت.

الطبعة الثانية1431 :ﻫ ـ 2010م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.
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