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الحم�دُ ل ّل ِه رب الع ِ
المين ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َلى
ِّ َ
َ
ِ
ٍ
الم ْر َسلِين
ُم َح َّمد َخات ِم النَبِيين وت ََمام عدّ ة ُ
آل�ه ال َطيبِي�ن ال َط ِ
وع َل�ى ِ
اهري�ن َو َص ْحبِ�ه
َ
ّ
المنْت ََجبِين.
ُ

أول المسار
كلما ازداد وضع األمة سو ًءا في هذا العصر ،ارتفعت حدّ ة النقد للحالة الدينية فيها،
ٍ
عما وصلت إليه
س�ات
ومؤس
فكرا
ً
ورموزا ،بتحميلها المسؤولية أو الجزء األكبر منهاّ ،
ّ
ً
األمة من تخ ّلف وانحدار.
فف�ي المجتمعات األخرى ـ خ�ارج األمة ـ تتصاعد موجات االتّهام لإلسلام بأنه
دي�ن تخل�ف وإرهاب ،و ُينظر إلى مظاهر التد ّين اإلسلامي كمؤش�رات س�لبية مريبة،
والمؤسسات اإلسالمية كمبعث قلق وخطر على األمن الوطني.
وإلى المراكز
ّ
وداخ�ل األم�ة تتعام�ل الس�لطات السياس�ية ف�ي معظ�م البل�دان اإلسلامية ،م�ع
التوجهات والجماعات الدينية بحذر وقلق بالغ ،وتخوض المواجهة العنيفة مع بعض
أجنحتها وأطرافها.
وقد تحدث مس�ؤولون بارزون في عدد من الحكومات اإلسلامية ،عن دور سلبي
معيق للتنمية واالستقرار تشكله الجهات الدينية.
وأذكر بالمناسبة كال ًما سمعته من رئيس إحدى دول المنطقة ،في لقاء لي معه قال:
إنّه كان مرة في ضيافة زعيم دولة أخرى ،وكان في مجلس�ه كبار علماء الدين في بلده،
هامسا في أذنه ،وهو يشير إلى العلماء قائلاً ّ :
إن هؤالء
فالتفت الزعيم المض ّيف لضيفه
ً
ّ
أخرونا مئتي سنة!!
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أم�ا التي�ارات الليبرالي�ة والعلمانية ف�ي األمة ،فإنّه�ا ال تتوقف عن تس�جيل اإلدانة
والنقد للحالة الدينية ،وتحميلها المسؤولية عن ّ
كل المساوئ ّ
والشرور.
وحتى في األوس�اط الدينية ،يتس�اءل كثير من المتد ّينين العاديين بغرابة وامتعاض،
ع�ن بعض ما يصدر من فت�اوى وآراء دينية ،يرونها غير مقبولة وال منس�جمة مع العقل
ومنطق العصر ،كما يبدون اس�تياءهم ورفضهم لتصرفات وممارسات تقوم بها جهات
محسوبة على اإلسالم.
فإن الحالة الدينية يحاصرها النقد واالتّهام من ّ
وهكذاّ ،
ُوجه إليها سهام
كل جهة ،وت ّ
اإلدانة من ّ
كل جانب.

ومن اإلنصاف أن نش�ير إلى أنّه حتى في داخ�ل الحالة الدينية تتصاعد ظاهرة النقد
الذاتي ،حيث ظهرت اعترافات وإقرارات بوجود أخطاء في المناهج واآلراء والمواقف
والممارسات.
وق�د تحدّ ث�ت عن ذلك قيادات أساس�ية ف�ي الحال�ة الدينية ،من بينه�ا مراجع دين
كبار كاإلمام الخميني ،والش�هيد الس�يد محمد باقر الصدر ،والعالمة السيد فضل الله،
والش�يخ محم�د الغزالي ،والش�يخ القرض�اوي ،وش�يخ الجامع األزه�ر أحمد الطيب
وأمثالهم.
كم�ا اعترف�ت قي�ادات مهم�ة ،ف�ي ح�ركات إسلامية ب�ارزة ،بض�رورة المراجعة
لمسيرتها ،وتصحيح األخطاء ،وتغيير استراتيجيات العمل.
ونجد مثل هذه المواقف في مستويات مختلفة من جهات الحالة الدينية ،في البعد
العلمي والسياسي والثقافي والحركي واالجتماعي.
فواقع الحالة الدينية ،ال يقبل الدفاع والتبرير .لكن ما تجب مناقشته وبحثه هو مدى
وحجم المسؤولية الذي تتحمله هذه الحالة تجاه سوء الواقع الذي تعيشه األمة؟ وعن
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كيفية التصحيح والمعالجة لمسار الحالة الدينية؟
وهذا ما نريد تسليط الضوء عليه من خالل النقاط التالية:

أولّ :
اً
إن الحال�ة الدينية جز ٌء م�ن واقع األمة ،وهي كما تؤثر فإنّها تتأثر بحال س�ائر
األجزاء ،إنّها لم تنزل من السماء ،ولم تنبت في أرض كوكب آخر ،وال تعيش
ّ
وألن الحال العام في األمة سيئ فإنّها جزء منه ،وال
خارج فضاء مجتمعاتها،
يمك�ن اال ّدعاء بأنّها العنصر المحرك ّ
لكل األوضاع ،وأنّها تنفرد بالتأثير على
ّ
كل شيء ،دون أن تؤثر فيها العوامل األخرى.
فتتحمل جز ًءا من المسؤولية
إنّها ش�ريكة مع س�ائر العناصر في صناعة هذا الواقع،
ّ
عنه ،بمقدار حجم تأثيرها في ّ
شماعة تعلق عليها
كل مجتمع ،وليس
ً
صحيحا أن تصبح ّ
ّ
أي دور.
كل األطراف مسؤولية ما يجري ،وتبريء نفسها عن ّ
وواضح ّ
تأثيرا من العوامل األخرى ،بما فيها الجانب
أن العامل السياسي هو األكثر ً
الديني؛ ّ
ألن العامل السياسي بيده القوة والسلطة والمال واإلعالم وسائر اإلمكانات.

وفي معظم األحيان يكون هو المس ّير والمهيمن على الحالة الدينية ،يوجهها لتبرير
تتمرد أو تس�تعصي عليه بعض أطرافها ،لك ّن الس�يطرة
وتأيي�د سياس�اته وقراراته ،وقد ّ
عليها ليس�ت عس�يرة ،بالتفاهم معه�ا ،أو الفرض عليه�ا ،بالترغي�ب أو الترهيب .وقد
تكون هناك استثناءات في بعض الموارد والمجتمعات.
ّ
إن واق�ع االس�تبداد السياس�ي ،وتخ ّل�ف التنمي�ة واالقتص�اد ،وانحدار المس�توى
العلمي والتعليمي ،وس�وء الخدمات المعيشيةّ ،
كل ذلك ليس من صنع الحالة الدينية،
وإن كانت قد تُستغل لتبريره ،لكنها ليست األساس فيه.
ثانيا:ليس بعيدً ا عن الحقيقة ما أكّدته الدراس�ات والبحوث الميدانية ،من ّ
أن س�وء
ً
الواقع السياس�ي واالقتصادي واالجتماعي ،هو س�بب رئيس للتخلف وتع ّثر
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التنمي�ة ونش�وء ح�ركات التط�رف والعنف ،وقد ش�هدت حقبة زمنية س�ابقة
ظهور مثل هذه الحركات العنفية بغطاءات إيديولوجية أخرى ،مثل الشيوعية
والقومي�ة .مم�ا يعني ّ
أن هناك واق ًعا س�ي ًئا يدف�ع لالنفجار ،يمكن أن تس�تغله
الجهات والتوجهات المختلفة.

ثالثًاّ :
إن الدين نزعة وجدانية إنس�انية ،وشأن اجتماعي ،ال يملكه الناطقون باسمه،
وال يحتكره الممثلون له ،وإذا ما حصل تزييف وتحريف في الدين ،أو أس�اء
المتص�دّ ون له ممارس�ة دوره�م ،وو ّظفوا الدين ض�دّ أهدافه النبيل�ة ،وقيمه
الس�امية ،لخط�أٍ والتباس في فهمه�م ،أو خدمة ألغراض وأجن�دة مصلحية،
فإن على الواعين المخلصين من مختلف الش�رائح والطبقات ْ
ّ
أن يه ّبوا إلنقاذ
الدين ،وأن يضعوا حدًّ ا الستغالله ،وأن يستعيدوه من أيدي المتاجرين به.

فالنص الديني مفتوح أمام عقل اإلنسان ،وليس محظورا على أي ٍ
أحد أن يتأ ّمل فيه
ّ
ً
ان ِّللن ِ
ون ا ْل ُق ْر َ
َّاس} ،ويقول تعالىَ { :أفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ
{هـ َٰذا َب َي ٌ
آن
ويس�تنتج منه ،يقول تعالىَ :
�ى ُق ُل ٍ
{هـ َٰذا َب َص ِائ ُر لِلن ِ
{و َل َقدْ
وب َأ ْق َفا ُل َها} ،ويقول تعالىَ :
َّاس} ،ويقول تعالىَ :
َأ ْم َع َل ٰ
آن لِ ِّ
َي َّس ْرنَا ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر َف َه ْل ِمن ُّمدَّ ِك ٍر}.
وتخص ًصا في التعامل مع النصوص الدينيةّ ،
فإن
وإذا كان علم�اء الدين أكثر تفر ًغ�ا
ّ

ذل�ك ال يعن�ي حرمان المفكري�ن والمثقفين وعلم�اء الطبيعة من االنفت�اح على النّص
الدين�ي واإلف�ادة من�ه ،وإث�راء الثقافة الديني�ة بإبداعاته�م وإس�هاماتهم ،وبإمكانهم أن
تخصصات
يقدّ م�وا إضاف�ة نوعية للفكر الديني ،حيث ينظرون م�ن زوايا أخرى خارج ّ
عالم الدين.
وف�ي تاريخ األمة الماض�ي والحاضر ش�واهد عديدة لكفاءات أس�همت في إنتاج
المعرفة الدينية ،مثل محمد إقبال ،ومالك بن نبي ،والدكتور علي شريعتي وغيرهم.
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كما ّ
المؤسس�ة الدينية ،فليس�ت هناك حصانة وال
أن األمة مدعوة للرقابة على أداء
ّ
قداسة ألصحاب المواقع والمناصب الدينية.
وحي�ن يتحدث الق�رآن الكريم عن انحراف زعامات الديانات الس�ابقة ،من علماء
اليه�ود والنصارى ،من األحبار والرهبان ،فإنّه يوجه بذلك رس�الة تحذير لألمة ،بلزوم
اليقظة واالنتباه والمراقبة ألداء قياداتها الدينية ،حتى ال تقع فيما وقع فيه أولئك األحبار
والرهبان.
ِ
ِ
�ار والر ْهب ِ
�ان َل َي ْأ ُك ُل َ
ون َأ ْم َو َال
يق�ول تعالىَ { :ي�ا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُ�وا إِ َّن كَث ًيرا ِّم َن الأْ َ ْح َب ِ َ ُّ َ
يل ال َّل ِ
الن ِ
ون َعن َسبِ ِ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
ـه}.

وف�ي األحادي�ث والروايات نصوص كثي�رة ،تتحدث عن خطورة فس�اد وانحراف
يتوهم أحدٌ حصانتهم وقداس�تهم.
عال�م الدي�ن ،حتى ال تغفل األمة عن مراقبتهم ،وال ّ
يستحق الصادقون المخلصون منهم أعلى درجات اإلكرام والتقدير ،ويكونون
بشر
ّ
فهم ٌ
ف�ي موقع القدوة واألس�وة ،والقيادة واالتّب�اع ،بينما يجب فضح وإس�قاط المنحرفين
الفاس�دين منهم ،حت�ى ال يتالعبوا بالدين ،ويعبثوا بأحكامه وتش�ريعاته ،فيصدّ ون عن
سبيل الله.
أي ش�ريحة من ش�رائح المجتم�ع كالسياس�يين واألطباء والمهندس�ين
فكم�ا ف�ي ّ
والفناني�ن ،هن�اك تفاوت في مس�توى أف�راد ّ
كل ش�ريحة ،وفي م�دى إخالصهم ألداء
دورهم الوظيفي ،كذلك الحال في ش�ريحة رجال المؤسس�ة الديني�ة ،وعلى الناس أن
يعتمدوا المقاييس والمعايير الس�ليمة للتمييز بي�ن الكفوئين الصالحين ،وبين األدعياء
الفاسدين.
وعل�ى مس�توى اآلراء واألف�كار الدينية بإمكان الن�اس أن ُيم ّيزوا بي�ن ٍ
رأي وآخر،
فينتص�رون للتوجه�ات األكث�ر موضوعية واعت�دالاً وانس�جا ًما مع مصال�ح المجتمع
وتطورات الحياة.

12

مسارات  ...في ثقافة التنمية واإلصالح |8

م�ا نري�د أن نقوله هو ّ
أن الحالة الدينية ليس�ت كتلة واحدة ،ف�ي اآلراء والتوجهات
الرهان على إبعاد األمة عن انتمائها الديني ،فقد فشلت
والصفات والسمات ،وال يمكن ّ
ّ
كل المح�اوالت التي تبنّت ه�ذا االتجاه ،والخيار الصحيح هو ترش�يد الحالة الدينية،
بالمس�اعدة عل�ى إصالحه�ا وتطويرها م�ن داخلها ،وتوفي�ر األجواء لنم�و التوجهات
التغييرية واإلصالحية فيها.
لق�د وصل�ت األمة إلى مرحلة بالغة الس�وء من التخلف واالنحط�اط ،فمجتمعاتنا
بالتمزق واالنقسام ،وأوطانها تواجه خطر الدمار واالنهيار ،وسمعتها في العالم
مهدّ دة
ّ
مش�وهة ،بحي�ث أصبح�ت حالة ش�اذة بين األم�م والمجتمع�ات ،فال ُب�دّ وأن يتجاوز
الواع�ون م�ن أبنائها بمختل�ف انتماءاتهم الديني�ة والفكرية والسياس�ية ،ومن مختلف
ش�رائحهم وطبقاته�م االجتماعي�ة ،م�ن علماء دي�ن وسياس�يين وأكاديميي�ن ومثقفين
وناش�طين اجتماعيي�ن .أن يتجاوز هؤالء الواع�ون جمي ًعا ،ممن تحت�رق قلوبهم على
مس�تقبل أ ّمته�م وأوطانه�مّ ،
كل خالفاته�م الجانبية مهم�ا كان حجمه�ا ،وأن يتعاونوا
والتمزق ،لتس�تعيد األمة ش�ي ًئا من عافيتها،
بأقص�ى ح�دٍّ ممكن لوقف مس�يرة التدهور
ّ
وتس�تفيد من تج�ارب األمم األخرى التي نهض�ت من تحت الركام ،واس�تطاعت بناء
قوته�ا وحضارته�ا من جديد ،بع�د أن أودت بها صروف الزمان ،كم�ا حصل في أوربا

واليابان.

ال خي�ار لن�ا إلاّ أن تتجاوز ّ
بعضا،
كل األطراف مرحلة تس�جيل النقاط على بعضها ً
الم�ر ،وك ّلنا نعاني
وتب�ادل اللوم واالتّهام واإلدانة ،فك ّلنا ش�ركاء ف�ي صنع هذا الواقع
ّ
من�ه ،وتهدّ دنا أخط�اره ،وتحاصرنا أضراره ،وال ُبدّ أن نش�ترك ونتعاون من أجل تغييره
وإصالح�ه ،حماي�ة لوجودن�ا ،وضمانًا لمس�تقبلنا ومس�تقبل أبنائنا .ول�ن تتمكن جهة
بمفردها أن تنجز هذه المهمة الشا ّقة ،كما ال تستطيع جهة أن تلغي دور جهة أخرى.
ّ
إن القب�ول به�ذه الحقيق�ة ،واالنطالق منها ،ه�و نقطة البداية والتح�رك نحو طريق
الخلاص والنج�اة ،أ ّما اس�تمرار تخن�دق ّ
كل جهة ف�ي مقابل األخرى ،فه�ذا يعني أن
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تعيش األمة والوطن بال ًء تطول مدته ،ويدوم مقامه ،وال يخفف فيه عن أهله.

وبي�ن ي�دي الق�ارئ الكريم ،الج�زء الثامن م�ن كتابي (مس�ارات في ثقاف�ة التنمية
واإلصالح) الذي تحمل صفحات أجزائه هذه الرسالة ،وتؤكّد هذه الدعوة ،من خالل
الكتاب�ات والخطابات والح�وارات ،التي تمثل جهدي ونش�اطي المتواضع في العمل
ويختص هذا الجزء الثامن بتوثيق أنشطة العام 1437ﻫ.
الديني واالجتماعي،
ّ
أس�أل الل�ه تعال�ى أن يجعل فيه ما يخ�دم هذا اله�دف النبيل ،وأن يغف�ر لي زلاّ تي
وأخطائ�ي ،وأن يتق ّب�ل مني هذا القليل في س�بيله ،وأن يو ّفقني وجمي�ع الدعاة الدينيين
ولي التوفيق.
لإلخالص واالستقامة والنجاح .فهو ّ
رب العالمين.
والحمد لله ّ

حسن الصفار
 1شعبان 1438ﻫ
 27أبريل2017م

ُ
خَ
ب الُ
جُ
طُ
مَعة

الجمعة  2محرم 1437ﻫ

 16أكتوبر 2015م

عقلية المغالبة وخراب
األوطان
ورد عن اإلمام الحسين Eأنه قال مخاط ًبا
الجيش األموي« :أ ّيها الناس! إّنها معذرة
إلى اهلل ع ّز ّ
وجل وإليكم ،إني لم آتكم حتى
علي رسلكم ْأن أقدم
أتتني كتبكم وقدمت ّ
علينا فإنه ليس لنا إمام ّ
لعل اهلل يجمعنا
بك على الهدى ،فإن كنتم على ذلك فقد
ّ
أطمئن إليه من
جئتكم ،فإن تعطوني ما
عهودكم ومن مواثيقكم أقدم مصركم،
وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين
انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت
منه إليكم»(((.

يتحم�ل اإلنس�ان المس�ؤولية المطلقة ع�ن تصرفاته في
ش�اءت اإلرادة اإللهي�ة أن
ّ
ه�ذه الحي�اة .وحي�ث ّ
الملم بحصول
إن الله تعالى هو العال�م بما كان وما يكون ،فه�و
ّ
الطاعات ،وحدوث المعاصي ،يعلم بما يجري على أوليائه ،ومحيط بما يفعله أعداؤه،
لكنه تعالى ترك لإلنسان حرية االختيار ،مع سابق علمه تعالى بما سيختاره ّ
كل إنسان.
ّ
شرا ،ال يعني إجبارهم عليها ،ولتقريب
خيرا كانت أم ًّ
إن علم الله باختيارات البشرً ،

((( محمد بن جرير الطبري .تاريخ الطبري .ج ،4الطبعة الخامسة 1409ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات) ،ص.303
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الفك�رة يمكن تش�بيه الحالة ،بحالة المعلم الذي يعلم بمس�توى وجدي�ة ّ
كل واحد من
طالبه ،وهذا ما يكس�به العلم المس�بق بمن هو األجدر بالنجاح أو األقرب إلى الفشل،
غير أنه مع ذلك يقدّ م لهم االمتحان ويتركهمٌّ ،
كل بحس�ب اجتهادهّ .
إن العلم المس�بق
أن للمعلم دخلاً
ل�دى المعل�م بالطلبة الجا ّدي�ن واألقرب للنجاح ،ال يعني ّ
مباش�را في
ً
نج�اح ه�ذا أو فش�ل ذاك .وهك�ذا الحال معه س�بحانه وتعال�ى ،فهو يعل�م بالمطيعين
والعاصين ،غير أنه أعطى هؤالء وهؤالء حرية االختيار في هذه الحياة.
وكذل�ك الحال مع ما يحدث في الحياة م�ن الحوادث ،فإنه عالم بها قبل حدوثها،
فقد أحاط س�بحانه وتعالى في س�ابق علمه بواقعة كربالء ،ولما لتلك الواقعة من عظيم
األهمي�ة والتأثي�ر ،فقد أخبر نبي�ه Aعنها ،وهذا م�ا تناولته الكثير م�ن األحاديث التي
رواها المس�لمون بش�تى فرقه�م ،والتي أجمعت عل�ى ّ
أن النبي قد ُأخبر بما س�يحدث
على س�بطه الحس�ين ،Eوأخبر Aأهل بيته وأصحابه .غير ّ
أن العلم المسبق عند الله
سبحانه وتعالى بها ،ال يق ّلل من كونها جريمة بشعة وفاجعة كبرى ،ما كان ينبغي لها أن
تقع من حيث األصل .على مرأى ومسمع من األمة.

لماذا حدثت فاجعة كربالء؟
وحقيق�ة األم�ر ،لم تكن واقع�ة كربالء لتحصل ل�و ّ
أن األمة قام�ت بواجب الوالء
ألهل البيت .Bفلو استجابت األمة ألمر نبيها ،Aوأعطت أهل بيته حقهم ومكانتهم،
وانحازت إليهم ،لما حصل ما حصل في كربالء .ولو تح ّلت الس�لطة األموية الحاكمة
بش�يء م�ن التعق�ل ،ألمكن تالفي وق�وع هذه الفاجعة ،س� ّيما وأن اإلمام الحس�ينE
ً
متعطش�ا للس�لطة ،فهو Eكس�ائر أئمة أهل البيت Bلم تكن الس�لطة بالنسبة
لم يكن
أساس�ا ،بقدر ما هي تكليف ش�رعي من قبل الله ،يقومون به ما س�نحت لهم
لهم مطل ًبا ً
الفرصة بذلك ،وإال فهم ليسوا في وارد التكالب عليها.
ّ
إن اإلم�ام الحس�ين ل�م يك�ن ليتحرك باتج�اه الكوفة لو ل�م تأته كتب أه�ل العراق
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بعشرات اآلالف ،حتى بلغت أربعين أو خمسين أل ًفا بحسب بعض الروايات ،بخالف
الوفود والمبعوثين والرس�ل الذي�ن أقبلوا عليه في المدينة المن�ورة ،ليدعوه ْ
«أن أقدم،
لي�س علين�ا إمام غي�رك» ،وبمعن�ى أدق ،لق�د كانت األمة تري�د منه تحمل المس�ؤولية
يتهرب عن التصدي لهذه المسؤولية ،وفي ذات الوقت لم تكن
تجاهها ،وما كان له أن ّ
ل�ه رغبة في قت�ال .حتى إنه Eرفض مهاجمة طالئع الجيش األموي ،حين دعاه بعض
أصحابه النتهاز الفرصة ومهاجمتهم ،وأخذ سالحهم ليكونوا بذلك عبرة لمن خلفهم،
وقد كانوا حينها ال يتجاوزون األلف فارس ،قد ك ّظهم العطش ،وأنهكهم التعب ،بقيادة
الح�ر ب�ن يزيد الرياحي ،فم�ا كان من�ه Eإال أن أجابهم بالقول« :إني أك�ره أن أبدأهم
ّ
بقتال» ،وقد تكررت منه Eذات المقولة في يوم العاشر من المحرم.

لق�د بلغ من حرص اإلمام الحس�ين Eعلى تجنّب الص�دام والحرب ،أن نأى عن
الذه�اب للكوف�ة ،وقد كان�ت وجهته األس�اس .ولطالم�ا خطب في الجي�ش األموي
عارض�ا عليهم أن يدعوه ينصرف ،رغبة منه في الع�ودة إلى المدينة المنورة ،أو التوجه
ً
أي مكان آخر .ولو كان لدى السلطة األموية شيء من العقل واإلدراك ،لما تورطت
إلى ّ
في س�فك دماء اإلمام الحس�ين Eوأهل بيته ،ولو ّفروا على األمة مآس�ي هذه الفاجعة
الكبرى .ولو ش�ئنا الوقوف على سبب التعنّت األموي تجاه اإلمام الحسين ،Eلرأيناه
يع�ود إل�ى رغبتهم في انتزاع البيعة منه عنوة ،وهو تعنّت س�لطوي ليس له ما يبرره ،فقد
حص�ل في التاريخ اإلسلامي أن رفض بعض الصحابة أداء البيع�ة للخليفة ،وتأخرت
بيع�ة بعضهم اآلخر ،وقد حصل ذلك مع الخليفة األول أبي بكر ،كما حصل مع اإلمام
عل�ي ،دون أن يص�ل األم�ر إلى هذا القدر من الوحش�ية تجاه الرافضي�ن أو المتأخرين
ّ
الضير في أن يترك الحس�ين Eللذهاب في حال س�بيله ،سيما وقد قال
عن البيعة ،فما ّ
لهم ..« :Eوإن لم تفعلوا ،وكنتم لمقدمي كارهين ،انصرفت عنكم إلى المكان الذي
جئت منه إليكم».
مرارا دعوت�ه Eللجيش األموي بأن يتركونه ينصرف عنهم .فقد وردت
وتكررت ً
ّ
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عنه Eعدة خطب في هذا السياق ،ومن ذلك ما ورد في خطبة له أمام الجيش األموي
الح�ق ألهله ،يكن أرضى لله،
ق�ال فيه�ا« :أما بعد ،أ ّيها الن�اس فإنكم إن تتقوا وتعرفوا
ّ
ونح�ن أه�ل البي�ت أولى بوالية ه�ذا األم�ر عليكم من ه�ؤالء المدّ عين م�ا ليس لهم،
والسائرين فيكم بالجور والعدوان ،وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم ح ّقنا ،وكان رأيكم غير
علي ُر ُس�لكم انصرفت عنكم»((( ،وقد
اس�تمر Eيدعوهم
ّ
م�ا أتتْني كتبكم وقدمت به َّ
على هذا النحو حتى اليوم العاشر من المحرم ،فلم يكن Eيريد لهذه الواقعة المؤلمة
أن تقع.

وق�د جاء في آخر خطبة له يوم عاش�وراء أنه قال« :أتطلبون�ي بقتيل منكم قتلته؟ أو
مال لكم اس�تهلكته؟ أو بقصاص من جراحة؟ قال :فأخذوا ال يكلمونه ،قال فنادى :يا
حجار بن أبجر ،يا قيس بن األشعث ،يا يزيد بن الحارث ،ألم تكتبوا
شبث بن ربعي ،يا ّ
إل�ي أن قد أينعت الثمار ،واخضر الجناب ،وطم�ت الجمام ،وإنما َت ْق ِدم على ٍ
جند لك
ُ
ّ
ّ
َّ
عمك ،فإنهم لن
مجنّد فأقبل ... ،فقال له قيس بن األش�عثَ :أولاَ تنزل على حكم بني ّ
تحب ،ولن يصل إليك منهم مكروه ،فقال له الحس�ين... :Eال والله ،ال
يروك إال ما
ّ
أقر لكم إقرار العبي�د»((( .وقد كانت ّ
جل دعوتهE
أعطيك�م بيدي إعطاء الذلي�ل ،وال ّ
في سبيل درء خطر النزاع ونشوب القتال بين أبناء األمة .غير ّ
أن جوهر المشكلة الكامنة
فرضا
خل�ف التعنّت األموي تكمن في المكابرة ،والرغبة في اإلخضاع ،وفرض الغلبة ً
على اإلمام الحس�ينّ .E
رئيس�ا من أس�باب
إن هذه العقلية األموية المتعنتة تُعدّ س�ب ًبا ً
فاجعة كربالء.

بين المغالبة وتل ّمس الحلول
واس�تلها ًما من فاجعة كربالء ،يمكن الوقوف على نمطين من طرق ّ
حل النزاعات.
((( تاريخ الطبري ،ج ،4ص.303
((( تاريخ الطبري ،ج ،4ص.323
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تنح�و الطريقة األول�ى نحو ابتداع الحل�ول والمعالجات للخروج من المش�كلة ،فيما
تنح�و األخرى نحو الرغبة في كس�ر الط�رف اآلخر واالنتقام من�ه ،ال التوصل معه إلى
حل�ول معقولة .وال ش�ك ّ
ب�أن الطريقة األولى ف�ي إدارة الصراع ،يغل�ب عليها التفكير
العقالني ،الذي يميل نحو ترجيح المصلحة ،ويبحث عن التسويات المعقولة ،وطرح
حل الن�زاع .وغال ًبا ما يجري ّ
التن�ازالت المتبادل�ة ،وتدوير الزوايا ،بما يفضي إلى ّ
حل
المش�اكل على هذا النحو متى ما توفرت الرغب�ة الصادقة ،كما يقول تعالى{ :إِن ُي ِريدَ ا
إِ ْصلاَ ًح�ا ُي َو ِّف ِ
�ق ال َّلـ� ُه َب ْين َُه َما} ،ذلك ّ
أن الخ�روج من النزاعات مش�روط بتوفر اإلرادة
الحقيقية ،والعقلية الراغبة ،في اجتراح الحلول والتسويات.
ّ
إن المش�كلة األساس تكمن في التشبث بعقلية المغالبة في حمأة الصراعات .تلك
العقلية القائمة على المكابرة والتحدّ ي ،التي ال تجد مكانًا للتوافق والصلح مع اآلخر،
على طريقة القول الش�عبي الدارج «إ ّما أنا أو هو» ،ولماذا يا ترى ال تكونان س�و ًّيا؛ أنت
وهو!.
ّ
إن عقلي�ة المغالب�ة ليس�ت مقتصرة عل�ى مجال دون آخ�ر ،فقد تأخ�ذ طريقها إلى
النزاع�ات العائلي�ة مثًل�اً  ،حيث ينش�ب خلاف بين زوج وزوجت�ه ،فإذا بال�زوج يرعد
ويزب�د ،مه�دّ ًدا ومتوعّ�دً ا امرأته بعظائم األم�ور ،والعكس بالعكس ،فق�د يجري األمر
نفس�ه على لس�ان المرأة تجاه زوجه�ا ،وهذا نمط من عقلية المغالب�ة والمكابرة ،الذي
يج�ر وراءه تداعيات مؤس�فة ،تلقي بظاللها الس�يئة على آخرين ،كاألطف�ال مثلاً  ،فقد
ّ
تتح�ول قضية حضان�ة األطفال بين الزوجين المنفصلين إلى مش�كلة المش�اكل ،حتى
تطرق أقس�ام الش�رطة ،وتصل أروق�ة المحاكم ،وقد يك�ون الزوج المكاب�ر غير مهيئ
أصلاً وال أهلاً لحضانة األطفال ،النش�غاله بعمله ،أو زواجه من أخرى ،غير ّ
أن عقلية
المغالبة تأبى إلاّ أن يمضي بعيدً ا في إيذاء طليقته ،حتى لو كان على حساب أوالدهما،
ٍ
لشيء إال انتقا ًما وتحدّ ًيا .في حين ينبغي
أيضا من طرف المرأة ،ال
وقد يحصل العكس ً
أن يس�ود التفكير العقالني ،القائم على الرغبة في معالجة الموضوعّ ،
وحل المش�كلة،

22
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وهذا ما ينبغي أن يجري على النزاعات في ّ
كل المجاالت والمواضيع.

قد تكون عقلية المغالبة هي الس�مة األبرز للمزاج العام ،كما هو حال األمة العربية
ف�ي عصرنا الراهن .حيث لم يعد في األمة صوت يعلو على صوت المغالبة ،وال ّ
محل
فيه�ا للحدي�ث عن العقالني�ة في ّ
ح�ل النزاعات ،والخ�روج من الصراع�ات ،بقدر ما
جر ذلك إلى إزهاق
بات�ت تجثم على صدور الجميع الرغبة في س�حق اآلخر ،حتى لو ّ
ّ
وتدخ�ل األجانب .وترجع جذور عقلية المغالبة هذه إلى
األرواح ،وخ�راب األوطان،
الماضي الس�حيق ،التي ع ّبر عنها الشاعر العربي أبو فراس الحمداني في البيت الشهير
القائل:
َ�اس ال ت ََو ُّس َ
�ط ِعنْدَ نَ�ا
مين أو ال َق ُبر
در ُد َ
�ن ُأن ٌ
َون َْح ُ
ون العا َل َ
َلنَا ّ
الص ُ

فهذه العقلية أبعد ما تكون عن الوسطية واالعتدال ،فهي بين خيارين ال ثالث لهما؛
إم�ا الهيمنة على كرس�ي الحكم أو الموت دون ذلك .واألس�وأ أن تغدو حالة المغالبة
وغي�اب االعتدال مجال ٍ
فخر واعتزاز ،في تناقض صريح مع المنهج القرآني والمنحى
العقالني ،الذي تكشف عنه اآلية الكريمة {والص ْلح َخير و ُأح ِضر ِ
ت الأْ َن ُف ُس ُّ
الش َّح}،
َ ُّ ُ ْ ٌ َ ْ َ
دائما ،دونما حاجة لالحتباس ضمن أضيق الخيارات المتعنتة.
فالصلح هو األفضل ً

تونس أنموذج مشرق
ّ
إن العقلي�ة القائم�ة عل�ى المكابرة والمغالبة تتحمل المس�ؤولية عن معظم مآس�ي
أنهارا تجري
وقسمت شعوبنا ،وجعلت الدماء ً
األمة .فهي العقلية التي د ّمرت أوطانناّ ،
طوال الس�نوات األخيرة في بالد المس�لمين .في حين ليس هناك مش�كلة ال يوجد لها
ّ
حل ،وليس هناك أزمة ال يكون لها مخرج.
ونحن هنا ال نتحدث عن مثاليات وال عن نظريات ،فقد رأينا ما جرى هذا األسبوع
م�ن إعلان عن فوز الرباع�ي التونس�ي بجائزة نوبل للسلام لع�ام 2015م ،والرباعي
التونس�ي يمثل أربع مؤسس�ات مدنية تونس�ية ،وه�ي االتحاد العام للش�غل ،واالتحاد
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التونس�ي للصناع�ة والتج�ارة ،والرابطة التونس�ية للدفاع عن حقوق اإلنس�ان ،والهيئة
مهما في أعقاب الثورة التونسية،
دورا ًّ
الوطنية للمحامين ،وقد لعبت المؤسسات األربع ً
علي عام  ،2011وذلك حين برزت ب�وادر نزاع حا ّد بين مختلف
وس�قوط الرئي�س بن ّ
القوى السياسية الجديدة والقديمة ،ومساعي ّ
كل فريق لضمان حصته السياسية كاملة،
حت�ى أوش�كت تونس عل�ى الدخول في نف�ق النزاع�ات الدموية الت�ي اجتاحت بلدان
الربيع العربي األخرى .غير ّ
أن هذا الرباعي نش�ط بقوة ،وقاد جهود وس�اطة جدية ،بين
مختلف األطراف السياس�ية المتنافس�ة ،حتى نجح في وضع حل�ول معقولة ،أجمعت
عليه�ا مختل�ف األطراف السياس�ية في البالد ،وس�اهمت ف�ي إنقاذ البالد م�ن الدمار
الذي آلت إليه بلدان أخرىّ .
كل ذلك بفضل تحكيم العقالنية ،والركون للحكمة ،عند
مختلف األطراف ،باإلضافة إلى توفر الوسيط المخلص.

ّ
تقديرا مستح ًّقا للتجربة
إن حصول الرباعي التونسي على جائزة نوبل للسالمُ ،يعدّ
ً
الناجحة في إدارة الصراع .وما أحوج أمتنا في جميع الساحات؛ السياسية واالجتماعية
والدينية ،إلى الس�ير على هذا المنحى المتع ّقل في إدارة النزاعات الداخلية ،حتى نو ّفر
على أوطاننا الدمار والخراب ،وفقد األرواح والممتلكات .أوليس األولى إذا اندلعت
مشكلة أن نسعى جمي ًعا في تطويقها ،والبحث عن حلول عقالنية لها ،سواء جرت تلك
المش�كلة بي�ن دول المنطقة ،أو بين األحزاب والجماع�ات المختلفة .وهل نحن بد ًعا
م�ن األمم! ،أوليس هناك ف�ي األمم األخرى نزاعات معقدة ومتش�عبة وأكثر عم ًقا مما
عندنا ،تنش�ب بين الحين واآلخر ،وقد راقبنا منذ أيام مجريات االس�تفتاء على انفصال
إقلي�م كاتلونيا في إس�بانيا ،م�ا ّ
يدل على وجود خالفات عميقة ف�ي تلك البالد ،غير ّ
أن
الف�رق بينه�م وبيننا ،أنهم يعتم�دون المنحى العقالني القائم عل�ى البحث عن الحلول
الممكنة لمعالجة المشاكل ،فيما يجري عندنا العكس تما ًما.
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والسالم
إرادة ّ
الصلح ّ
حاكما على
منهجا
كرس المنه�ج القرآني طريق البحث عن الصلح ،باعتب�اره
ً
ً
لق�د ّ
وجه�ت آيات الق�رآن الكريم إلى الت�زام طريق الس�لم ،والنأي عن
م�ا ع�داه .ولطالما ّ
ِ
ّ
الحث
َ�ح َل َها} ،ومضمون ذلك
اجن ْ
لس� ْل ِم َف ْ
النزاع والقتال ،قال تعالىَ :
{وإِن َجن َُحوا ل َّ
الش�ديد عل�ى التقدم نحو الطرف المقابل ،في حال بدت هن�اك بوادر للحوار والبحث
عن الحلول.
علي Eفي عه�ده لمالك األش�تر« :ولاَ تَدْ َف َع� َّن ُص ْلح ًا
وج�اء ع�ن أمير المؤمني�ن ّ
ُود َك وراح ًة ِمن هم ِ
�ح د َع ًة لِجن ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
د َع َ ِ
وم َك و َأ ْمن ًا
ُ
الص ْل ِ َ
�اك إِ َل ْيه عَدُ ُّو َك ول َّله فيه ِر ًضا َفإِ َّن في ُّ
َ
َ َ ْ ُ ُ
لِبِلاَ ِد َك»(((.

لقد آن أن تس�ود ش�عوب هذه األم�ة حالة التعقل عند الن�زاع والصراع ،والنأي عن
االنفع�ال األج�وف والحماس المنفل�ت ،القائم على عقلي�ة المغالب�ة والمكابرة ،كما
نج�د في حاالت االنج�رار األعمى خلف األصوات المتش�نجة ،الت�ي ترفض الصلح
الص�راع طم ًعا في التغل�ب عليهّ ،
كل ذل�ك نتيجة غياب
م�ع الطرف اآلخ�ر ،وتأبى إلاّ ّ
العقالنية ضمن المحيط العام.
ّ
الصعد ،ف�ي التربي�ة والتثقيف
إن أ ّمتن�ا بحاج�ة إل�ى ب�ذل جهود كبي�رة على ش�تّى ُّ
والتوعي�ة ،وترش�يد الخط�اب الديني ،لع ّلن�ا نتجنب منح�ى المغالب�ة والمكابرة الذي
عانت منه األمة على مدى تاريخها الطويل ،وكان من أبرز نتائجه المرة ،حصول واقعة
كربلاء ،مع ّ
كل ما قام به اإلمام الحس�ين Eمن فتح لألب�واب من أجل تالفي حدوث
السلطة ،الذي قاد في نهاية
الفاجعة ،لوال استحكام عقلية المكابرة والمغالبة عند فريق ّ
بحق آل بيت النبي.A
المطاف إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعةّ ،
((( نهج البالغة ،كتاب .53
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الخطاب الديني حين يخدم
اإلرهاب

َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ
ـه مِن ك َ
الل ُ
اب
ِت
{وقل آمنت بِما أنزل
ٍ
َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ
ـه َر ُّبناَ
الل ُ
وأمِرت أِلعدِل بينكم
َ َ ُّ ُ ْ نَ َ َ ْ َ نُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُْ
وربكم لا أعمالا ولكم أعمالكم
اَ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ جَ ْ
ْ
ل حجة بيننا وبينكم الل
ـه ي َم ُع بَي َن َنا
يَ
ِإَولْهِ ال ْ َم ِ ُ
صري}[سورة الشورى ،اآلية.]15:

ش�هدت البش�رية على مدى تاريخه�ا نزاعات وحرو ًبا كثي�رة .وال تكاد تخلو حقبة
زمني�ة ف�ي تاريخ البش�ر من نش�وب نزاع ،أو ان�دالع حرب .وع�ادة ما تأت�ي النزاعات
والح�روب نتيج�ة ص�راع عل�ى المكاس�ب السياس�ية ،ورغب�ة ف�ي تحقي�ق المصالح
بمختل�ف أوجهها ،غير ّ
أن ما يجري في أحيان كثيرة ،هو اس�تخدام الدين غطا ًء لبعض
تلك الحروب والنزاعات.

الحروب الدينية هي األبشع
وق�د أثبت�ت التجارب ّ
أن الح�روب ذات الش�عارات الدينية كانت األس�وأ واألكثر
بشاعة من بين الحروب ،ومر ّد ذلك إلى ّ
أن خوض الحرب تحت عنوان ديني ،يح ّفز في
عما يؤمن به ويقدّ سه ،وبذلك يكون المقاتل أكثر
اإلنسان أعمق قدراته وطاقاته ،دفا ًعا ّ
قياس�ا على المقاتل في س�بيل تحقيق
نظرا لعمق الدوافع الذاتية عندهً ،
شراس�ة وعن ًفا؛ ً
مصلحة أو بلوغ غرض سياسي .من هنا ،درج السياسيون والمصلحيون طوال التاريخ
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على توظيف الش�عارات الدينية ،بغرض جذب المقاتلين األس�رع اس�تجابة لالستثارة
الدينية ،واألكثر شراسة واستعدا ًدا للقتال.
ّ
تفرغ الدين نفس�ه من محتواه ،وتأخذه
إن الس�مة األس�وأ في الحروب الدينية أنّها ّ
بعي�دً ا عن غاياته ومقاصده .وتنبع فلس�فة الدين ووظيفته من دوره ف�ي توفير الطمأنينة
واالس�تقرار في العالقات االجتماعية بين البش�ر ،إلى جانب تهذيب األخالق ،وتعزيز
القي�م اإلنس�انية .إلاّ ّ
أن الحروب الدينية تفع�ل فعل االنقالب ،وتفت�ك بالقيم الدينية،

ليتح�ول الدين عندها من مص�در للنقاء والطهر ،إلى دافع لالنتق�ام وارتكاب العدوان
ّ
نقضا لغرض الدين في حياة اإلنسان.
الفتك ،وهذا ما يم ّثل ً

الدين ال يأمر بالعدوان
يش�جع الناس على ش� ّن الحروب والعدوان.
إلهي يمكن أن
ّ
ونجزم أنه ما من دين ّ
وهناك آيات صريحة في القرآن الكريم ،تكبح جماح الناس عن القتال في سبيل فرض
دينه�م عل�ى اآلخرين ،وغاية ما س�محت به اآلي�ات القرآنية هو القت�ال دف ًعا للعدوان،
ِ
ِ
ِ ِ
{و َقاتِ ُلوا فِي َس�بِ ِ
ب
ُ�م َولاَ َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّلـ� َه لاَ ُيح ُّ
ق�ال تعال�ىَ :
يل ال َّلـه ا َّلذي� َن ُي َقات ُلو َنك ْ
ِ
ُ�م َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل
ا ْل ُم ْعتَدي� َن} ،وجاء في آي�ة ثانية قوله تعالىَ { :ف َم ِن ا ْعتَدَ ٰى َع َل ْيك ْ
رفضا قاط ًعا أن يكون االختالف في الدين س�ب ًبا
َما ا ْعتَدَ ٰى َع َل ْيك ُْم} ،كما يرفض القرآن ً
ِ
�م ُي َقاتِ ُلوك ُْم فِي الدِّ ِ
ين
للح�رب أو العدوان ،يقول تعال�ى{ :لاَّ َين َْهاك ُُم ال َّلـ ُه َع ِن ا َّلذي َن َل ْ
ِ
ِ
َو َل ْم ُي ْخ ِر ُجوكُم ِّمن ِد َي ِ
ب ا ْل ُم ْق ِسطِي َن}.
ارك ُْم َأن َت َب ُّر ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّلـ َه ُيح ُّ
ّ
إن االس�تبداد السياسي الذي عاش�ته األمة ذهب بعيدً ا في استغالل الدين ،وابتداع
ش�رع القتل وش� ّن الحروب ألغراض دينية مزعومة .رغم ّ
أن الش�ريعة تنهى
فقه ديني ُي ّ
ّ
ْ�را َه فِي
ب�كل صراحة ع�ن إكراه اآلخري�ن على الدي�ن ،وذلك في قول�ه تعالى{ :لاَ إِك َ
ب�أي ٍ
الدِّ ِ
حال اس�تخدام القوة من أجل ف�رض الدين،
ي�ن} ،وبموج�ب ذل�ك ال يجوز ّ
ولنا في رس�ول الله Aأس�وة حس�نة ،فهو الذي بدأ العالقة مع أهل الكتاب من اليهود

اهرإلا مدخي نيح ينيدلا باطخلا
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والنصارى ،بتوقيع المعاهدات ،وعقد التحالفات ،ال التوس�ل بالحرب ضدّ هم ،وإنّما
اندلع�ت الحروب معهم الح ًقا ر ًّدا على نقضهم العه�ود والمواثيق ،وإلاّ فاألصل كان
النأي عن خوض الحرب معهم.
وقد تأخذ الحروب الدينية أشكالاً عدة .وعلى مدى قرون عانت مختلف األمم من
الح�روب الدينية ،التي ربما جرت بين أتباع دين وأتباع دين آخر ،أو بين فرق ومذاهب
م�ن أتباع الدي�ن الواحد ،وهذا ما عانى من�ه األوربيون طويلاً  ،فق�د طحنتهم الحروب

الطويل�ة بي�ن الكاثوليك والبروتس�تانت ،حتى أطلق على إحدى ه�ذه الحروب حرب
الثالثين سنة ،وهي المدة التي استغرقتها تلك الحرب ،بين أتباع الفرقتين ضمن الدين
المسيحي نفسه .وشهد القرنان السادس عشر والسابع عشر سلسلة من الحروب الدينية
الداخلي�ة بين المس�يحيين أنفس�هم ،انطال ًقا من االختالف الديني .غي�ر ّ
أن األوروبيين
تجاوزوا هذا النزاع في نهاية المطاف ،بعد أن بلغوا حالة من الرش�د والنضج ،بخالف
ما يجري اليوم في األمة اإلسلامية التي لم تتجاوز بعد مرحلة الحروب الدينية ،والتي
جعلت من المنطقة العربية بؤرة لالحتراب الديني.

أغراض سياسية باسم الدين
يدرك الجميع ّ
أغراضا سياسية تقف خلف النزاعات والحروب المستعرة،
أن هناك
ً
إلاّ ّ
أن ذل�ك ل�م يمن�ع مختلف األطراف من اس�تمرار اس�تغالل الدين في تس�عير تلك
الحروب .ونتيجة لذلك افتقدت العديد من المجتمعات اإلسلامية األمن واالستقرار
الداخل�ي ،حي�ث بات الناس يجدون أنفس�هم ف�ي خضم حرب طاحن�ة دونما خطوط
مختصا
فاصلة ،وال جبهات معروفة ،فلم يعد يقتصر العنف على ساحة دون أخرى ،وال
ًّ
بم�كان دون آخر ،ولم يعد اإلنس�ان في كثير من مناطق العال�م العربي يعرف مكانًا آمنًا
يلتجئ إليه للنجاة بنفس�ه من آفة اإلرهاب ،فهناك أسواق تستهدف ،ومجمعات سكنية
تفج�ر ،م�ن مس�اجد وحس�ينيات وكنائ�س ،بل لم توف�ر أعمال
تض�رب ،ودور عب�ادة ّ
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اإلرهاب والتفجيرات االنتحارية مواكب تشييع الموتى وال سرادقات العزاء!

دائما؛ إلى متى يس�تمر هذا الواقع المرع�ب في منطقتنا
ويبق�ى الس�ؤال المط�روح ً
العربية واإلسلامية؟ وما هي الس�بل ْ
ألن تتجاوز األمة هذا الواقع الس�يء؟ وإلى متى
تعيش ش�عوبنا ه�ذه الحالة من االحت�راب الداخل�ي ،والعنف المفت�وح على مختلف
الس�احات؟ فلا ت�كاد تنطف�ئ الن�ار في ب�ؤرة حتى تس�تعر في ب�ؤرة أخ�رى ،فمرة في
أفغانس�تان ،وأخرى في الشيشان ،وثالثة في العراق ،وبعدها في سوريا ،حيث تشكلت
ب�ؤر تجتذب العناصر اإلرهابية للتدريب وني�ل الخبرة ،ولتبث بعدها أجواء االحتراب
والعن�ف ف�ي فضاء األم�ة .إن م�ر ّد تصاعد اإلره�اب مرتب�ط بدرجة كبيرة ب�اإلرادات
السياس�ية لدول المنطق�ة .فمتى يا ترى تتوفر اإلرادة السياس�ية عند حكومات المنطقة
لتض�ع حدًّ ا لحالة االحت�راب من خالل الحوار والتفاوض المباش�ر ،والوصول من ثم
إلى توافق على ّ
حل مشاكلهم السياسية؟

الجهات الدينية غطاء وأدوات
ّ
تتحمل مس�ؤوليتها ،وأن تنأى بنفس�ها عن
إن الجهات الدينية في المنطقة ينبغي أن
ّ
حالة االحتراب القائمة .فليس من المقبول أن ترضى الجهات الدينية لنفسها أن تتحول
صب الزيت على نار ه�ذه الحرب القذرة في
إل�ى وق�ود لهذا الص�راع ،وأن تمضي في ّ
بلاد المس�لمين .ينبغي اإلقرار ّ
ب�أن هناك مذاه�ب ومدارس متعددة داخ�ل األمة ،بما
يحمل ذلك من تنوع عقدي وفقهي ،غير أنه ال يجوز للقيادات الدينية أن تضطلع بدور
التبرير والتوظيف للدين ضمن الصراعات السياس�ية .وعل�ى النقيض من ذلك ،ينبغي
تتحمل القيادات الدينية مسؤوليتها في إيقاف هذا النزاع المد ّمر ،وإن لم يكن بيدها
أن
ّ
فعل ذلك ،فلتنأى بنفس�ها عن أن تكون أداة في يد األطراف السياس�ية المتناحرة ،وألاّ
ويصب الزيت على نار الفتنة الناشبة في بالد المسلمين.
تتحول إلى بوق يؤجج العنف
ّ

اهرإلا مدخي نيح ينيدلا باطخلا
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التوصيفات الطائفية
ينبغ�ي أن يتج ّل�ى الن�أي الدين�ي ع�ن الصراعات السياس�ية ف�ي اتّخ�اذ العديد من
الخطوات.

وأول ه�ذه الخط�وات أن يجري تجريد الخط�اب العام من التوصيفات المس�يئة،
م�ن قبيل وص�م اآلخرين بالرواف�ض والنواصبّ .
إن ه�ذه العناوي�ن والتصنيفات هي
التي تس�بغ الحالة الطائفية والمذهبية على النزاعات السياس�ية المس�تعرة ،وما هي إلاّ
توصيفات اختلقت ضمن بيئات وعصور س�ابقة ،لم يعد لها وجود حقيقي على أرض
مبرر لبقائها ،وال االستمرار في تداولها .فال واقعية
الواقع ،وليس هناك من دا ٍع لها ،وال ّ
لمصطلح الروافض مثلاً  ،ولو تتبعنا كتب التاريخ بح ًثا عن ظروف نشأة واستخدام هذا
التباسا شديدً ا حول ظروف النشأة وماهية الفئة التي ينطبق
المصطلح المسيء ،لوجدنا
ً
عليها ،كما س�نجد أن اس�تخدام المصطلح ف�ي تلك الظروف الزمنية الس�حيقة ،مغاير
تما ًما لنمط استخدامه في وقتنا الراهن.
والحال نفس�ه ينطبق على المصطلح المقاب�ل للروافض ،أي النواصب ،فال وجود
ف�ي عصرن�ا الراهن لفرق�ة النواصب ،وه�ي الت�ي كان أتباعها يعلنون الع�داء والبغض
ألهل البيت Bويتع ّبدون به .وضمن سياق الحرب على اإلرهاب وقتال المجموعات
اإلرهابية في العراق ،سئلت المرجعية الدينية في العراق عن إطالق مصطلح النواصب
فصرح�ت المرجعي�ة بأن ه�ؤالء وإن كان�وا مجرمين ُيقاتل�ون دف ًعا
عل�ى اإلرهابيي�نّ ،
إلجرامهم ال ينطبق عليهم وصف النواصب ،إلاّ إذا أعلنوا بغضهم ألهل البيت.B
ّ
ّ
وكأن
إن من الخطأ الفادح تداول التوصيفات الطائفية المس�يئة بين الس�نة والشيعة
الن�زاع المس�تعر ف�ي المنطقة لي�س إلاّ حر ًب�ا بين المذهبي�ن .وهذا غي�ر صحيح جمل ًة
وتفصيًل�اً  ،وال ّ
أدل عل�ى ذلك من ّ
عمت مناطق ال
أن رقعة النزاعات األهلية المس�لحة ّ
وجود فيها للشيعة ،كما في ليبيا ،والسودان ،ومصر ،وأفغانستان ،ومناطق أخرى .ذلك
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ّ
أن المسألة مسألة عنف وإرهاب له أغراض سياسية دنيئة.

الجدل العقيم استفزاز وتحريض
أم�ا الخط�وة األخ�رى ضمن إط�ار النأي الدين�ي ع�ن الصراعات السياس�ية ،فهي
َ
إن من المس�لمات ّ
التوقف عن الجدل المذهبيّ .
جم ًة مختلف بشأنها
أن هناك
مس�ائل ّ

بين السنة والشيعة ،على المستوى العقدي والفقهي ،ولم تكفنا  1400سنة من الجدل
حوله�اّ ،
نس�تمر ف�ي هذا الجدل
مص�رة على قناعاتها ،فإلى متى
وكل جماع�ة ال ت�زال
ّ
ّ
المذهب�ي العقي�م ،القائم على نحو بالغ العبثية؟ ّ
إن مما ينبغ�ي أن يؤخذ بعين االعتبار،
ّ
ص�ب الزيت على نار الفتنة
أن هن�اك من يو ّظف هذا الجدل المذهبي سياس� ًّيا ،بغرض
ّ
واالحتراب المذهبي.
من�ذ ق�رون والش�يعة يحتفلون بمناس�بة عاش�وراء ،ذكرى استش�هاد أبي عب�د الله
الحس�ين ،Eولهم في ه�ذا أدلتهم وبراهينه�م ،ولطالما قالوها وكتب�وا عنها وب ّينوها،
فتل�ك هي قناعته�م ووجهة نظرهم ،فإن كان هناك من لديه وجهة نظر أخرى ،وال يرى
ش�رعية هذه المراسيم العاش�ورائية ،فذلك ح ّقه وتلك وجهة نظره ،وله في ذلك أدلته،
ولطالم�ا ط�رح ّ
كل طرف رأيه واس�تعرض أدلته .غير ّ
أن الس�ؤال المط�روح اآلن؛ هو:
هل ّ
أن زمننا الراهن هو الوقت المناس�ب إلثارة المزيد من الجدل والتراشق المذهبي،
س� ّيما ّ
وأن الش�يعة كجماعة بش�رية ورثوا هذه المراس�يم ،إضافة إلى أدلتهم الش�رعية
أن محاولة ثنيهم عن إحياء هذه الش�عائر ل�م تفلح ّ
عليه�ا ،وأثبت�ت التجارب ّ
قط ،حتى
أي قوم مؤمنين بمعتقدهم ،فلماذا نجدّ د
مع استخدام القوة والقمع ضدّ هم ،وهذا شأن ّ
معركة الجدل المذهبي في ّ
كل عام؟
ّ
إن مواقف بعض الرموز الدينية في المملكة تتس�م بالغرابة الش�ديدة حيال المسألة
المذهبي�ة .وينب�ع وج�ه الغراب�ة م�ن عدم اتّس�اق تل�ك المواقف م�ع ظروف التش�نج
الطائف�ي ،وما يكتنف�ه من أعمال اإلره�اب ،والتهديدات المتوالي�ة ألتباع مذهب أهل
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البيت ،واس�تهدافهم في شعائرهم .وقد رأينا انعكاس ذلك في الهجوم اإلرهابي الذي
استهدف قرية الدالوة في األحساء ،وهذا ما يقتضي ألاّ ُيقدّ م هؤالء مزيدً ا من التبريرات
تعود بعضهم مع
لإلرهابيين ،وألاّ ُيجدّ دوا الغطاء الشرعي للممارسات اإلرهابية .فقد ّ
حلول مناسبة عاشوراء في ّ
كل عام ،أن يصدر البيانات والفتاوى التي تسيء للمحتفلين
بالمناس�بة ،وذلك من الجدل العقيم الذي ال لزوم له .فكما هو الحال عند الس�نة ،لدى
أيضا مالحظاتهم ،فللشيعة مثلاً رأيهم الفقهي حول صالة التراويح التي يحرص
الشيعة ً
الس�نة على تأديتها بصرامة في ليالي ش�هر رمضان المبارك ،إلاّ أنه من غير المقبول أن
يعمد علماء الش�يعة سنو ًّيا إلى إصدار البيانات الرافضة لصالة التراويح ،والتأكيد على
تصح كلما ّ
حل شهر رمضان!
أنّها بدعة ال ّ

فليس هناك أس�هل م�ن إصدار البيان�ات والفتاوى ،غير أنّهم ل�م يفعلوا ذلك؛ ّ
ألن
يم�ت للعقل بصلة ،فضلاً عن أنّهم ليس�وا
كتصرف ال
إص�دار الفتاوى في هذا الش�أن
ّ
ّ
بوارد تضخيم هذه المسألة الفرعية لدرجة تحريض الناس بعضهم على بعض.

معزوفة الفتاوى ومراسم عاشوراء
إننا نس�تغرب بش�دة إصرار بعض المفتين ف�ي المملكة على إثارة مس�ألة الخالف
حول االحتفاء بمناسبة عاشوراء سنو ًّيا .مع علمهم بحساسية المشهد الطائفي الراهن،
المبرر والغطاء لالعتداءات اإلرهابية ،والدفع قد ًما بمس�ألة الش�حناء
وبذل�ك ُيقدّ مون ّ
والبغض�اء بي�ن الناسّ ،
إن هذا أمر بال�غ الغرابة ح ًّقا .وإن كانت الجه�ات الدينية غافلة
عن مضاعفات الفتاوى الطائفيةّ ،
فإن على الجهات السياس�ية التي يفترض فيها الوعي
واإلدراك لمخاطر هذا النوع من الفتاوى ،أن تضع حدًّ ا لها .إلاّ ّ
أن من المؤسف غياب
اإلرادة المس�تعدة لكب�ح جماح هذا التش�دّ د الطائف�ي غير المبرر ،لذل�ك لن نكون في
موقع االستغراب لو وقعت المزيد من االعتداءات اإلرهابية التي تستهدف األبرياء.
ومن ذلك ما رأينا قبل أيام من اعتداء دموي استهدف محيط الحسينية الحيدرية في
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س�يهات بالمنطقة الش�رقية ليلة الرابع من المحرم 1437ﻫ ،حين أقدم إرهابي منفلت،
على إطالق النار على مواطنين أبرياء ،بينهم رجال ونس�اء ،س�قط منهم خمس�ة شهداء
وعش�رة جرحى ،ال ذنب لهم س�وى أنهم كانوا يحيون مراسم دينية يعتقدون بشرعيتها
وصحته�اّ .
إن بالدن�ا ف�ي أم�س الحاجة الى األم�ن واالس�تقرار ،ومواجه�ة اإلرهاب
والعنف ،ومقتضى ذلك أن تتضافر الجهود ،في سبيل تفويت الفرصة على اإلرهابيين،
من خالل النأي عن صناعة األرضية التي تنطلق منها أفعالهم اإلرهابية.

مرارا أنّهم صامدون ،ماضون في طريقهم ،ملتزمون بمبادئهم،
لقد أثبت المؤمنون ً
تعرضه�م لخطر اإلرهاب .فم�ع ّ
كل التهديدات اإلرهابي�ة ،التي أخذ بعضها
حت�ى مع ّ
طريق�ه للتنفي�ذ عمل ًّيا ،إلاّ ّ
أن ذلك لم يفت من عضد المؤمنين ،ولم يؤثر على مس�توى
حضورهم في مجالس العزاء ،ولم ينخفض مس�توى المش�اركة ،ب�ل على العكس من
فالمؤشرات ّ
تدل على ّ
ّ
حضورا وثباتًا وتمسكًا بإحياء شعائرهم
أن الناس ازدادت
ذلك،
ً
ومراس�يمهم الدينية ،مع وجود التهديد اإلرهابي الجاثم على الصدور ،وهذا ما ينبغي
أن يك�ون ّ
محل ش�كر وتقدير ،فه�ؤالء الناس الذي�ن يتوجهون للمجال�س والمواكب
الحسينية ،وهم يعلمون بوجود المخاطر والتهديدات اإلرهابية ،إنّما يدفهم إلى ذلك،
ال�روح اإليمانية ،والحالة القيمية ،والمش�اعر الوجدانية التي تجللهم ،فح ّيا الله هؤالء
الوالئيين الحس�ينيين المتمسكين بإحياء ذكرى استشهاد أبي عبدالله الحسين ،Eغير
آبهين بمختلف األخطار واالحتماالت.

الشكر والتقدير للجهات األمنية
كما ال ُبدّ وأن نشيد بالحضور الالفت للجهات األمنية ،الذي ازداد كثافة بعد وقوع
االعت�داء اإلرهاب�ي .فه�ذا التواجد األمني ف�ي المنطقة هو ما يمنح الن�اس االطمئنان،
ويؤكّ�د معان�ي الوطنية الس�ليمة ،حيث ينظر المواطن�ون بعين التقدي�ر للقوات األمنية
وه�ي تقوم بواجبها األس�اس في حماي�ة الناس ،والدفاع عن الوط�ن .هنا ينبغي القول
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أيضاّ ،
إن من الصحيح أن أفراد القوات األمنية إنّما يقومون بذلك انطال ًقا من واجبهم،
ً
إلاّ أنهم مع ذلك يستحقون منا ّ
كل الشكر والتقدير ،س ّيما ّ
وأن قيامهم بواجبهم في مثل
ه�ذه الظروف الحرجة فيه الكثير من العناء والمش�قة ،ومن خلفهم مس�ؤولو األجهزة
أيضا يستحقون الشكر والتقدير.
األمنية ،الذين يشرفون على التوجيه واإلدارة ،فهم ً
ّ
إن وق�وف رج�ال األمن إلى جان�ب المواطنين في حماية أمن البلاد ،تمثل صورة

يس�تمر التنس�يق بي�ن المواطني�ن وق�وات األمن ،حتى يش�عر
رائع�ة .حي�ث ينبغ�ي أن
ّ
المواطن�ون ّ
أن القوات األمني�ة إنّما وجدت لحمايتهم والدفاع عنهم ،وأن يش�عر أفراد
األم�ن ف�ي المقابل ب�أن ال قلق م�ن ه�ؤالء المواطنين .إنّما ه�م مواطنون مس�المون،
موالون ومح ّبون لوطنهم ،ومدافعون عنه.

الجمعة  16محرم 1437ﻫ

30أكتوبر 2015م

دروس تربوية من العفو
اإللهي

َ
َّ َّ
ْ
الل َ
ـه اَل َي ْغفِ ُر أن ي ُ رْ َ
{إِن
ش َك بِهِ َو َيغفِ ُر َما
ُ َ َ ٰ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َّ َ َ
شك بِاللـهِ فق ِد
دون ذل ِك ل ِمن يشاء ۚ ومن ي ِ
ى إثْ ًما َع ِ ً
ْ َ
ظيما}[سورة النساء ،اآلية]48 :
افت ٰ ِ

تفضلاً منه ،وأفاض عليهم نعمه وخيره ،وأراد لهم أن يعيشوا في
خلق الله تعالى البشر ّ
هذه الدنيا حياة طيبة س�عيدة .غير ّ
أن المشيئة اإللهية أرادت أن تتحقق السعادة والصالح
ورغما عنهم،
ف�ي حياة البش�ر انطال ًقا منهم وباختياره�م ،ال أن تكون مفروضة عليه�م،
ً
وبعبارة ّ
أدق؛ أن يحدّ دوا مصيرهم مخ ّيرين ال مس ّيرين .بخالف سائر الكائنات األخرى،
التي جعلها س�بحانه مسيرة في أس�لوب حياتها .وقد أودع الله في اإلنسان نزعات تغريه
بالفساد واالنحراف ،كما منحه ملكات تدفعه نحو الخير والصالح ،وجعل حياته بر ّمتها
ِ
ورا}[س�ورة اإلنسان،
الس�بِ َيل إِ َّما َش�اك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
س�احة امتحان دائم ،قال تعالى{ :إِنَّا َهدَ ْينَا ُه َّ
{و َهدَ ْينَا ُه الن َّْجدَ ْي ِن}[سورة البلد ،اآلية.]10 :
اآلية ،]3:وجاء في آية أخرى قوله تعالىَ :
ّ
إن الله تعالى يريد لإلنس�ان أن يسلك طريق الخير والصالح ،وأن يعيش حياة طيبة
في هذه الدنيا ،بوعيه واختياره ،ال أن يكون مس ّي ًرا في هذا االتجاه.

وجاءت الرساالت والشرائع الس�ماوية لتب ّين لإلنسان طريق الخير ،وتشجعه على
الس�ير فيه .كم�ا حرصت على تحذيره م�ن العواق�ب الوخيمة المترتبة عل�ى انحرافه.
َ
تتعاط
وانتهجت الرس�االت الس�ماوية التعامل مع اإلنس�ان طب ًقا لطبيعته البشرية ،ولم
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ٍ
بش�راّ ،
وش�هوات ونوازع لالنحراف
فإن له أهواء
مع�ه كملك م�ن المالئكة ،وباعتباره ً
والفس�اد ،إل�ى جانب ما في أعماق�ه من بذور الخي�ر والصالح ،التي ينبغي أن تس�تثار
وتحفز وتستنهض ،وتب ًعا لذلك يمكن القول ّ
إن تعامل الرساالت السماوية مع اإلنسان
ُيعدّ تعاملاً واقع ًّيا ،أبعد ما يكون عن المثالية المجردة.
ومر ّد ذلك علمه س�بحانه وتعالى ،بضعف اإلنس�ان ،وإمكانية ميل�ه في أحيان كثيرة

نحو أهوائه وش�هواته ،فذلك غير منفك عن صميم طبيعته البش�رية .من هنا يأتي السؤال
عن طبيعة التعامل اإللهي مع اإلنس�ان ،إذا ما وقع في ّ
خط االنحراف والفس�اد وضعف
أمام شهواته؟

أبواب النجاة مفتوحة
ّ
إن من عظيم رحمة الله ،أن جعل تعامله س�بحانه وتعالى مع عباده المخطئين أبعد
ما يكون عن الثأر واالنتقام ،بل على نحو االستنقاذ واإلصالح ،واستعادة اإلنسان إلى
الطري�ق القوي�م ،وإبعاده ع�ن النتائج الوخيمة ألفعال�ه المنحرفة .لذلك فت�ح الله أمام
اإلنس�ان أبواب التوبة على مصراعيها ،حتى آخر نفس من حياته .ورد عن النبي Aأنه
قالّ :
«إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»((( ،أي إنه تعالى يقبل التوبة عن العبد
حتى اللحظات األخيرة من حياته .قال تعالى{ :وهو ا َّل ِذي ي ْقب ُل التَّوب َة َعن ِعب ِ
اد ِه َو َي ْع ُفو
َْ ْ َ
َ َ
َ ُ َ
َع ِن السي َئ ِ
ات}[سورة الشورى ،اآلية ،]25 :إنه يدعوهم ّ
بكل تحنّن ولطف إلى العودة إلى جادة
َّ ِّ
الصواب ،مهما بلغت ذنوبهم ومعاصيهم.
وإل�ى جانب فتح باب التوبة ،جعل س�بحانه وتعالى األعم�ال الصالحة با ًبا للمغفرة
والتج�اوز ع�ن أخط�اء العباد .فق�د يو ّفق اإلنس�ان إلى التوبة ت�ارة ،وذلك أعظ�م أبواب
المغفرة ،وتارة تكون أعماله الصالحة طري ًقا واس� ًعا نحو شموله بالمغفرة والتجاوز عن
َات ي ْذ ِهبن السي َئ ِ
ِ
ات}[سورة هود ،اآلية ،]114 :وفي حالة ثالثة،
أخطائه ،قال تعالى{ :إِ َّن ا ْل َح َسن ُ ْ َ َّ ِّ
((( كنز العمال ،ج ،٤ص ،٢١٠حديث.10187
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ق�د يحظى العبد بالش�فاعة التي جعله�ا الله تعالى لألنبي�اء واألولياء واألئمة والش�هداء
حق الشفاعة
والصالحين ،فهؤالء يشكلون با ًبا من أبواب المغفرة ،لما حباهم تعالى من ّ
في الناس ،فيتجاوز سبحانه عن ذنوب العباد وأخطائهم كرامة لعباده الصالحين.

و ُيبقي تعالى فرص النجاة متاحة أمام العباد إلى أبعد الحدود .فلو ّ
أن إنسانًا لم يتب
إل�ى الل�ه ،ولم تكن عن�ده أعمال صالحة ،ولم يكن مس�تح ًّقا للش�فاعة ،فال يعني ذلك
نهاي�ة المطاف ،واألخذ به إلى جهنم ،ذل�ك ّ
أن الله تعالى يمدّ طوق النجاة للعباد حتى
أن ّ
وهم في تلك الحالة .وفي هذا الشأن تشير اآلية الكريمة إلى ّ
كل الذنوب واألخطاء،
تبقى ذنو ًبا قابلة للمحو ،ما بقي العبد تحت س�قف اإليمان بالله والنأي عن الش�رك به،
ون َٰذلِ َك لِ َمن َي َش�ا ُء َو َمن ُي ْش ِ
ق�ال تعال�ى{ :إِ َّن ال َّلـ َه لاَ َي ْغ ِف ُر َأن ُي ْش َ�ر َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
�ر ْك
ِ
ِ ِ
يما}.
بِال َّلـه َف َقد ا ْفت ََر ٰى إِ ْث ًما َعظ ً

ّ
إن اآلي�ة الكريم�ة فيه�ا م�ن الرج�اء الكبي�ر ما ال ح�دّ له ،عل�ى نحو وصفه�ا أمير
المؤمنين Eبأنها أرجى آية في القرآن الكريم .فقد ورد عنه Eأنه قال« :ما في القرآن
آية أرجى عندي من هذه اآلية»((( ،فاآلية الكريمة تفتح باب الرجاء واألمل أمام اإلنسان،
حيث يقول تعالى{ :إِ َّن ال َّلـ َه لاَ َي ْغ ِف ُر َأن ُي ْش َر َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ون َٰذلِ َك} ،أي إنّه باستثناء
فإن ّ
كل الذنوب يمكن أن يستوعبها العفو اإللهي .غير ّ
الشرك باللهّ ،
أن اآلية الكريمة لم
ُتع ِ
ط وعدً ا حتم ًّيا بغفران الذنوب على نحو مطلق ،وإنّما حصرت العفو في قوله تعالى:
ْ
{و َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ون َٰذلِ َك لِ َمن َي َش�ا ُء} .من هنا ،ينبغي أن يتح ّلى اإلنس�ان باليقظة واالنتباه،
َ
كل ذن�ب يقترفه س�يكون ّ
أن ّ
فلا يتوه�م ّ
محل عفو الل�ه وغفرانه ما دام دون الش�رك به
تعال�ى ،ويفهم اآلية خطأ فتغريه بالمعصية .فقد ال ّ
تظلل مش�يئة الله بعض العباد عندما
يبس�طها {لِ َمن َي َش�ا ُء} وفق تعبير اآلية الكريمة .وورد عن اإلمام الصادق Eأنه قال:
ِ
ِ
ِ
«ار ُج ال ّله َ َرجا ًء ال ُي َج ّرئ َ
حمتِ ِه»(((.
ُك على َمعاصيه ،و َخف ال ّله َ َخوفا ال ُي ْؤ ِي ُس َك من َر َ
ْ
((( األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،ج ،3ص.232
((( وسائل الشيعة ،ج ،15ص ،217حديث .20317
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ال يأس وال استهانة
وتزخ�ر اآلية الكريمة بجملة من الدروس واألبعاد المهمة .ويأتي في طليعتها؛ إيالء
األهمية القصوى للتوازن النفس�ي عند اإلنس�ان حيال تعامله مع خالقه ّ
جل وعال ،فمن
جهة ينبغي ألاّ يصاب بالقنوط واليأس مهما بلغت ذنوبه وأخطاؤه؛ ّ
منهي عنه
ألن اليأس ٌّ
بش�دة ،وذلك في قوله تعالىُ { :ق ْل يا ِعب ِ
اد َي ا َّل ِذي َن َأ ْس َ�ر ُفوا َع َل ٰى َأن ُف ِس ِ
�ه ْم لاَ َت ْقنَ ُطوا ِمن
َ َ
الذنُوب ج ِميعا إِ َّنه هو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
ِ ِ
يم}[س�ورة الزمر ،اآلية ،]53 :ومن
َّر ْح َمة ال َّلـه إِ َّن ال َّلـ َه َي ْغف ُر ُّ َ َ ً ُ ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
جهة أخرى ينبغي ألاّ يكون متهاونًا في المعصية .فاألمران في اإلفراط والتفريط س ّيان.
وروي أن�ه قيل لإلمام الص�ادق« :Eقوم يعملون بالمعاص�ي ويقولون نرجو ،فال
يزال�ون كذلك حت�ى يأتيهم الموت ،فقال :ه�ؤالء قوم يترجحون ف�ي األماني ،كذبوا،
ٍ
ليسوا براجينّ ،
شيء هرب منه»(((.
إن من رجا شي ًئا طلبه ومن خاف من

ومما روي في س�يرة اإلمام زين العابدينّ ،E
أن الزهري الذي كان عاملاً عند بني
هائما على وجهه ،لما تس�بب من
ج�راء العقوبة ،فخرج ً
أمي�ة ،عاق�ب رجلاً حتى مات ّ
موت إنس�ان مس�لم ،وترك الناس ملتجأ إلى غ�ار بأحد الجبال ،فط�ال مقامه حتى بلغ
تسع سنين ،وفي إحدى السنوات كان اإلمام زين العابدين Eفي الحج ،فأتاه الزهري،
فقال له اإلمام« :إني أخاف عليك من قنوطك ما ال أخاف عليك من ذنبك فابعث بدية
مس�لمة إلى أهله ،واخرج إلى أهلك ومعالم دينك ،قال :فقالّ :فرجت عني يا س� ّيدي،
عز ّ
وجل وتبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رساالته»(((.
والله ّ

الصفح عن الخطأ
نهج�ا تربو ًّيا مع
أ ّم�ا ال�درس الثاني الذي ُيس�تلهم من اآلية الكريم�ة فهو أن ننتهج ً
يتجس�د في تعاملنا م�ع مرتكبي األخطاء ضمن
م�ن يخطئون علينا .وذلك ما ينبغي أن
ّ
((( الكافي ،ج ،2ص ،68حديث.5
((( بحار األنوار ،ج ،46ص ،7حديث.17

هلإلا وفعلا نم ةيوبرت سورد

39

ٍ
زوجا أم
أي فرد من أفراد العائل�ة تجاه اآلخرً ،
محيطنا البش�ري ،فقد يص�در الخطأ من ّ
زوج�ة أو ابنًا ،وق�د يصدر الخطأ من األصدق�اء والمعارف ،والحال نفس�ه مع العمال
والخدم ،هنا ينبغي أن يتخلق المرء بأخالق الله س�بحانه ،فال يكون قاس� ًيا ،وال يوصد
األبواب أمام المخطئ ،في إمكانية تصحيح نهجه ،والتعديل من مسيره؛ ّ
ألن مآل ذلك
مش�ج ًعا له على االس�تمرار في
س�يكون دف ًع�ا ل�ه إلى مربع اليأس والقنوط ،وس�يكون
ّ
خط�أه واإلصرار على انحرافهّ .
ولعل فيما ينش�ر من قضايا العمال�ة المنزلية خير مثال،
وتم اس�تيعاب الخطأ ،ومنحه فرص�ة أخرى للرجوع
ف�إذا م�ا أخطأ العام�ل أو العاملةّ ،
والتصحيح من مس�لكه ،فس�تمضي األمور على نحو طبيعي هادئ ،وعلى النقيض من
ذل�ك فيما لو جرى التعام�ل معه على نحو ٍ
قاس غليظ ،فلربم�ا دفعه ذلك إلى ارتكاب
فإنما هم بش�ر
جرائ�م داخل المن�زل .وكذلك الحال في التعامل مع أخطاء األصدقاءّ ،
خط�اؤون ،أرأيت كيف يتعامل الله تعالى مع أخطائك تجاهه؟ كذلك ينبغي أن تتعامل
مع اآلخرين ،ذلك ّ
أن من كان يعفو عن الناس كان إلى عفو الله أقرب.

ينبغ�ي للمؤم�ن الواعي أن ين�أى عن العقلي�ة التعصبي�ة الميالة إلى نف�ض اليد من
ينم عن وعي
األقربي�ن واألبعدي�ن عن�د أول اصطدام بهم أو خلاف معهم ،فذل�ك ال ّ
وال حكمة ،بقدر ما ينم عن عصبية وانغالق .ولطالما قرأنا في سير أئمة أهل البيتB
وتعامله�م مع مناوئيهم والقس�اة م�ن أعدائهم ،إذ لم يكون�وا Bيتعاملون معهم بروح
عدو تحول إلى ٍ
موال
انتقامي�ة ،بقدر ما كانوا يفس�حون أمامهم مجال العودة ،وك�م من ٍّ
وصديق ،كما في قوله تعالى{ :ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه
ِ
ِ
يم}[سورة فصلت ،اآلية.]34 :
َول ٌّي َحم ٌ

ّ
اإللهي في استيعاب المخطئين والتجاوز عن المسيئين ،ينبغي أن يكون
إن المنهج
ّ
معتمدً ا على ّ
كل المس�تويات ،بما يش�مل ذلك الحكوم�ات .فقد يخطئ مواطن،
ً
نهجا ّ
ويتج�اوز النظام ،ويخالف قانون البلد ،ومع التس�ليم بضرورة وج�ود الروادع ووضع
العقوبات في سبيل حفظ النظام ،إلاّ ّ
أن تطبيق القانون يمكن أن يأتي على نحو انتقامي
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محض ،أو على نحو إصالحي ،يكون الهدف منه استعادة المواطن المخطئ إلى دائرة
الخي�ر والصلاح ،من خالل فتح المج�ال أمامه حتى يع�ود إلى دائرة اله�دىّ .
إن هذا

النهج االس�تيعابي مع المخطئين ،هو ما ينبغي أن يجري حتى مع الس�جناء المجرمين،
فهذه الفئة من الناس ال ينبغي للمجتمع أن يتعامل معها بقس�وة بالغة ،على ٍ
نحو ال يدع
خيارا آخر سوى االستمرار في ّ
خط الجريمة.
أمام الفرد منها ً

قد يصبح العاصي تقيًّا
أما الدرس الثالث الذي نستلهمه من اآلية الكريمة فهو أن نلتزم اإليجابية في النظرة
إل�ى اآلخري�ن .فقد ينظر بع�ض الناس إلى بعضه�م اآلخر باعتباره�م مخطئين ،وأهل
ضلال وانحراف ،غير ّ
أن الس�ؤال المطروح هنا؛ وما يدري�ك عن المصير األخير لهذا
ون َٰذلِ َك لِ َمن َي َشا ُء}ّ ،
{و َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
اإلنسان المخطئ ،س ّيما ّ
فلعل
وأن الله تعالى يقولَ :
صالحا في مس�تقبل األيام ،ولربما
التوب�ة تدرك هذا اإلنس�ان عاجلاً أم آجًل�اً  ،فيصبح
ً
استوعبه عفو الله سبحانه وتعالى وأدركته المغفرة.
م�ن هن�ا ينبغ�ي ألاّ ينظر الم�رء لآلخرين م�ن حوله على نح�و س�لبي ،كمنحرفين
وفاس�دين وحس�بّ ،
إن هذا اإلنس�ان الذي يمكن أن نراه اليوم قطعة من السوء ،وبؤرة
للخطيئ�ة ،وكتلة من الفس�اد ،ربم�ا أخذ منحى آخر في مقبل األي�ام .من هنا تنبع أهمية
التح ّلي باإليجابية في النظر إلى اآلخرين ،بأن يتوقع لهم الهدى ،ويتمنّى لهم السير في
طري�ق الصالح .عل�ى النقيض مما يفعل البعض ،الذي ال يكاد يرى إنس�انًا قد وقع في
خط�أ حت�ى يذهب بعيدً ا في النظر إليه نظرة حالكة الس�واد ،وتبقى هذه النظرة راس�خة
المتحجر في الحكم
عنده حتى مع مرور الس�نين وتقادم األيام ،وهذا نمط من السلوك
ّ
على اآلخرين ،ينبغي ألاّ يقع اإلنسان المؤمن في براثنه.

الجمعة  23محرم 1437ﻫ

 6نوفمبر 2015م

األغراض السياسية والتحريض
الطائفي
عنأبي عبد اهللجعفر بنمحمد الصادقE
أنه قال ،قال رسول اهلل« :Aالخلق عيال
فأحب الخلق إلى اهلل من نفع عيال
اهلل
ّ
(((
اهلل» .
وعنه Eأنه قال :سئل رسول اهلل:A
أحب الناس إلى اهلل؟ قال« :أنفع الناس
من ّ
(((
للناس» .

ثمة تأكيد واضح في منظومة المفاهيم والقيم اإلسالمية حيال اعتبار اإلنسانية أسرة
واحدة .وهو ما تش�ير إليه جملة من اآليات القرآنية واألحاديث الش�ريفة ،ومنها؛ قوله
سو ِ
ِ
احدَ ٍة}[س�ورة النس�اء ،اآلية،]1:
ُ�م ا َّلذي َخ َل َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ َ
تعال�ىَ { :ي�ا َأ ُّي َها الن ُ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُ
نش َ�أكُم من َّن ْف ٍ ِ ٍ
{ه َو ا َّل ِذي َأ َ
س َواحدَ ة}[س�ورة األنعام ،اآلية:
وج�اء في آية أخرى قوله تعالىُ :
ِّ
 ،]98ومن ذلك ،ما ورد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق Eأنه قال ،قال رسول
فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله» .وعنه Eأنه قال،
الل�ه« :Aالخلق عيال الله
ّ
أحب الناس إلى الله قال« :أنفع الناس للناس» ،وبذلك تؤكّد
سئل رسول الله :Aمن ّ
هذه النصوص وغيرها بوضوح ّ
أن البش�ر جمي ًعا يعودون إلى نفس واحدة ،فهم بمنزلة
أفراد األسرة الواحدة ،التي ينبغي أن يسود بين أعضائها التعايش والتعاون والتراحم.
((( الكافي ،ج ،٢ص ،١٦٤حديث.6
((( الكافي ،ج ،٢ص ،١٦٤حديث.7
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إن من المعلوم ّ
ّ
أن هناك تمايزات داخل األس�رة البشرية ،دينية وعرقية وقبلية ،لكن
هذه التمايزات ال ينبغي أن تؤثر على حالة االنتماء اإلنس�اني الواحد ،وما تس�تلزمه من
تعايش وتعاون وتراحم.
ّ
وكل األدي�ان اإللهي�ة تؤكّد على مفهوم األس�رة البش�رية الواح�دة .حيث ال توجد
ش�رعة س�ماوية فيها ما يؤ ّل�ب الناس بعضهم عل�ى بعض ،أو يبعد الن�اس عن بعضهم
بعضا ،وإنّما العكس هو الصحيح ،حيث دأبت الشرائع السماوية على دفع الناس نحو
ً
بعضا ،تحت ّ
المتجسد في اعتبار الخلق عيال الله.
ظل المفهوم
االقتراب من بعضهم ً
ّ

ويحب
يحب اإلنس�ان عياله ،ويرى نفسه معن ًّيا بسالمتهم ومعيشتهم،
أرأيت كيف
ّ
ّ
من يكرمهم ويخدمهم؟ كذلك ّ
يحب أبناء البش�ر ،وهو المعني
أن الله س�بحانه وتعالى ّ
برعايتهم وسالمتهم ،ويثيب من يعمل لصالحهم.
إن مفهوم األس�رة البش�رية الواحدة يبقى ثابتًا في ّ
ّ
ظل التعددية الدينية والطائفية بين
علي Eعن هذا المفهوم في أجلى صوره ،وذلك في عهده
البش�ر ،وقد كش�ف اإلمام ّ
إل�ى واليه على مصر مالك األش�تر ،بقوله« :فإنّه�م ـ أي الناس ـ صنفان :إ ّما ٌ
أخ لك في
نظي�ر لك في الخلق» ،ومضمون قولهّ E
حق اإلسلام ،أو
الدي�ن أو
أن الناس إ ّما لهم ّ
ٌ
حق اإلنسانية باعتبارهم أعضاء في األسرة البشرية الواحدة.
ّ

واقع المسلمين ومفاهيم الدين
غير ّ
أن هناك مفارقة كبيرة يكش�ف عنها واقع المس�لمين المناقض لمفهوم األس�رة
تعج األوس�اط الدينية بحاالت النزاع
البش�رية الواحدة ،الذي ع ّبر عنه اإلسلام .حيث ّ
والخلاف والتش�نج ،م�ع أنّه�م ينتمون إلى ٍ
دي�ن تش�دّ د مفاهيمه وقيمه عل�ى التعايش
الس�ر خلف
واالنس�جام م�ع اآلخري�ن .وإلاّ م�ا الداف�ع وراء الح�روب الديني�ة؟ وما
ّ
الصراع�ات المذهبي�ة التي تطح�ن هذه المجتمع�ات؟ وأين هذا الواقع المتش� ّظي في
أوساط المتدينين من قيم الدين ومفاهيمه؟

فئاطلا ضيرحتلاو ةيسايسلا ضارغألا
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ّ
ولعل أكثر ما يلفت النظر في هذا الس�ياق أن تجد واقع الناس غير المتدينين أقرب
إل�ى التعايش واالنس�جام من المتدينين .حيث ترى هناك م�ن ال ينتمون للحالة الدينية
بتاتً�ا ،وه�م ينعمون بالوئام واالنس�جام مع غيرهم ،حتى إذا انتموا إل�ى الحالة الدينية،
وأظهروا االلتزام الديني ،أصبحوا في وضع مناقض تما ًما للحالة األولى ،وس�رعان ما
تجدهم ينتقلون إلى مر ّبع العداوة والنزاع.

ّ
ولعل أوضح مثال على هذا التالزم بين التد ّين المتشدّ د وبين التنازع مع اآلخرين ،هو
عوضا عن أن يحدث
واقع ما ُعرف بالصحوة اإلسالمية ،وما صاحبها من نزاعات حادة ً
العكس .حيث كانت مجتمعاتنا قبل الصحوة تعيش أوضا ًعا عادية على صعيد العالقات
االجتماعية والدينية ،وعندما س�ادت أجواء الصحوة أوس�اط المس�لمين س�نة وش�يعة،
وتزاي�د اهتمام ّ
كل مجموعة بأح�كام دينهم ومذهبهم ،رأينا تزاي�دً ا مضطر ًدا في حاالت
وتوس� ًعا في أجواء الصدام واالختالف .فلماذا يحصل ذلك ،س� ّيما مع
التناف�ر والعداءّ ،
وضوح المفهوم الديني حيال وجوب التعايش واالنسجام مع اآلخرين على أسس دينية؟

ف ّتش عن السياسة
لإلجاب�ة عن هذه التس�اؤالت نقول :فتّش عن السياس�ة .إذ ّ
إن المصالح السياس�ية
تق�ف خل�ف غالب النزاعات ،وإن تس�ربلت بش�عارات ديني�ة ،ومر ّد ذلك إل�ى التأثير
الكبير للدين على نفوس الناس ،بما يجعل ّ
كل طرف يلجأ الستخدامه طم ًعا في تحقيق
أغراض سياسية وحشد لألتباع ،وليس هناك أفضل من إثارة العواطف الدينية باعتبارها
الطريق األقصر لبلوغ المآرب السياسية.

بعضا ،في
يفسر استخدام األطراف المختلفة الدين في التعبئة ضد بعضهم ً
وهذا ما ّ
سبيل تحشيد أكبر عدد من األتباع ،وتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
وق�د درج�ت األط�راف المهيمنة ف�ي ّ
كل منطقة م�ن المناطق على إث�ارة القلق في
ّ
الخط السياس�ي
نفوس المحيطين ،وتعبئتهم وتخويفهم من أتباع الدين أو المذهب أو
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المناف�سّ ،
كل ذل�ك في س�بيل خلق حال�ة االصطفاف م�ن حوله�م ،والمحافظة على
مساحة الهيمنة المتاحة وإبعاد المزاحمين عنها.

أيضا طرف يش�تكي التهميش ،وس�لب ما يعتبرها حقو ًقا
كم�ا قد يلجأ لهذه الحيلة ً
مش�روع ًة ،ث�م ال يجد من س�بيل لحش�د المحيطي�ن به إلاّ م�ن خالل إث�ارة المظلومية
الديني�ة ،والتخويف من مؤامرات مزعومة تس�تهدف الدين ،وإلغ�اء المذهب ،وإطباق
الحصار عليه .من هنا نجد ّ
أن النزعات والمصالح السياسية تقف خلف توظيف الدين
توظي ًفا سلب ًيا في مختلف المجتمعات.

انبعاث الطائفية في الهند
وق�د ب�رز ف�ي الهند ّ
مؤخ ً�را أح�د األمثلة للعب�ث السياس�ي ،واس�تخدام الدين في
تحقي�ق المكاس�ب .فه�ذه البلاد التي طالم�ا ضرب به�ا المثل ف�ي التن�وع والتعددية
الديني�ة ،والتعايش القوم�ي والعرقي بين أتباع الديانات المختلفة ،بدأ هذا البلد يش�هد
في الس�نوات األخيرة تش�ن ًّجا بين المس�لمين والهندوس ،ومر ّد ذل�ك إلى بروز حزب
سياس�ي هندوس�ي يطمع في الوصول إلى الحك�م ،ويدعى حزب (جاناتي�ا بهاراتيا)،
ول�م يجد هذا الح�زب بعد أن فقد أغلب مقاعده في البرلم�ان ،إلاّ االعتماد على إثارة
العواطف الهندوسية عند الناخبين ،ودعوتهم للحفاظ على هندوسيتهم ،مقابل الهيمنة
اإلسلامية المزعوم�ة ،إضافة إل�ى تخويف الجمهور من انتش�ار اإلرهاب اإلسلامي
هن�اك ،وقد آتت هذه الحمالت أكله�ا ،وحصد الحزب أغلب مقاعد البرلمان ،وحكم
الهند في مايو 2014م.

وعل�ى ه�ذا النح�و مضى ف�ي تحش�يد الجمهور م�ع ّ
كل حمل�ة انتخابي�ة ،مما قاد
إل�ى حوادث مأس�اوية ،ومن ش�واهدها ما ح�دث ّ
مؤخر ًا من هجوم بع�ض أهالي قرية
كيلومترا ع�ن نيودلهي ،على
(بيس�ارا) ذات الغالبي�ة الهندوس�ية ،الت�ي تبعد نح�و 40
ً
منزل مواطن مس�لم ،يدعى (أخالق أحمد) وقتله وس�حله في الشوارع ،استجابة لنداء
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عب�ر مكبرات الص�وت ،صادر عن معبد القري�ة ،على خلفية ما ثبت الح ًقا أنّها إش�اعة
مكذوب�ة ،حول ذبحه بقرة ،وأكله لحمها بمناس�بة عيد األضح�ى ،وذلك ما اعتبر إهانة
للهندوس الذين يقدّ س�ون البقر ،في حادثة هي األولى التي تشهدها القرية منذ أكثر من
 70س�نة .وقد ثبت الح ًقا ّ
أن من يقف خلف الحادثة هم من أتباع الحزب الهندوس�ي
المتش�دّ د (بهاراتيا جاناتا) نفس�ه ،وغرضهم كس�ب التعاطف وخلق اصطفاف سياسي
خلف الحزب بغرض الفوز في االنتخابات(((.

التفسير الطائفي
ّ
إن توظي�ف الدين من أجل حش�د الجمه�ور ،وتعبئته ألغراض سياس�ية ،تُعدّ حال ًة
س�ائد ًة ف�ي الكثير من المناطق ،وينبغ�ي للناس أن تأخذ العبرة حيال ه�ذا األمرّ .
ولعل
المطلوب إزاء هذه الحالة أمران:

ّأولهما :أن يجري تعزيز الوعي األهلي؛ حتى ال ينخدع الناس بالتعبئة التي تتظاهر
بالدفاع عن الدين ،والمنافحة عن العقيدةّ .
إن من المش�كالت المس�تفحلة في منطقتنا
العربية واإلسالمية سيادة التفسير العقدي للصراعات القائمة ،وخاصة في هذا المقطع
الزمن�ي الراه�ن ،على نح�و يندفع فيه ّ
كل طرف إلى تفس�ير صراع الط�رف اآلخر معه،
العتب�ارات الخل�ل الديني ،والضلال المذهبي ،والتآم�ر التاريخي ،كم�ا تفعل بعض
القن�وات الطائفية الس�نية ،الت�ي تجهد في إقن�اع جمهورها ّ
بأن الح�وادث الراهنة نتاج
للمعتقد الش�يعي وليس�ت وليدة اليوم ،وإنّما امتداد لتاريخ طوي�ل من الصراع العقدي
ضدّ أهل الس�نة ،مس�تحضرين في هذا السبيل رموز النزاعات السابقة من ابن سبأ حتى
ابن العلقمي على ما يزعمون.
والحال نفسه مع الفضائيات الطائفية الشيعية ،التي تتكئ على حجج دينية وتاريخية
مش�ابهة .وبذلك يجري إرجاع المش�كلة إلى التضاد العقدي بين األطراف المتنازعة،
((( جريدة الحياة الصادرة بتاريخ األحد ١٨ ،أكتوبر /تشرين األول ٢٠١٥م.
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متعم�د للن�اس ،غرضه
وه�ذا تفس�ير خط�أ جمل�ة وتفصيًل�اً  ،وينط�وي على تضلي�ل ّ
تأجي�ج الص�راع .بينما يش�ير واقع الحال إلى أم�ر مختلف تما ًما ،حي�ث تعايش الناس
م�ع اختالفاته�م المذهبي�ة على مدى قرون طويل�ة ،حتى برزت األغ�راض المصلحية
والدوافع السياسية خلف الصراعات الراهنة.
ّ
إن التحلي�ل المذهب�ي للصراع�ات الراهن�ة تحلي�ل غي�ر صحيح ،وأبع�د ما يكون
ع�ن الدقة .وال ّ
أدل على ذلك من انتش�ار النزاعات السياس�ية واالحت�راب داخل أتباع
نفس�ر اندالع حاالت االحتراب بين أبناء الس�نة أنفسهم،
المذهب الواحد ،وإلاّ فبماذا ّ
وأبناء الش�يعة أنفس�هم؟ من هنا ،ينبغي ألاّ تنطلي علينا التحليالت الس�اذجة المغرضة
للنزاعات الراهنة.

ترشيد الحالة الدينية
أما األمر الثاني فهو أن يتحمل الواعون مس�ؤوليتهم في س�بيل ترشيد حالة االنتماء
الديني ،وتوظيفه في االتجاه اإليجابي ،نحو التعايش والمح ّبة والتنمية وتقدّ م األوطان،
والنأي عن إثارة مشاعر الناس ،وتأليب بعضهم على بعضّ .
إن من المؤسف ما يحدث
ضم�ن ه�ذا الصراع ،من الجور عل�ى المفاهيم الديني�ة ،ومن ذلك التروي�ج إلى معنى
اعتباطي لمفهوم األخوة اإلسالمية الوارد في اآلية الكريمة{ :إن ََّما ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َوةٌ}.

وبعيدً ا عن الدخول في إش�كالية الفرق بين المؤمن والمس�لم في القرآن الكريم ،ال
ينبغ�ي أن يغيب ع�ن األذهان ما ورد في أحاديث ومرويات أه�ل البيت Bحول اعتبار
المس�لم أخ�و المس�لم مطل ًق�ا .فقد ورد ف�ي الكافي عن أب�ي عبد الله جعف�ر بن محمد
ِ
ِ
�وع َأ ُخو ُهَ ،ولاَ َي ْروى
«ح ُّق ا ْل ُم ْس�ل ِم َع َلى ا ْل ُم ْس�ل ِم َأ ْن لاَ َي ْش� َب َع َو َي ُج ُ
الصادق Eأنه قالَ :
َو َي ْع َط ُش َأ ُخو ُهَ ،ولاَ َي ْكت َِس َي َو َي ْعرى َأ ُخو ُهَ ،ف َما َأ ْع َظ َم َح َّق ا ْل ُم ْس ِل ِم َعلى َأ ِخ ِيه ا ْل ُم ْس ِل ِم»(((.
أيضا عن اإلمام الصادق Eأنه قال« :للمس�لم على
وج�اء في رواية أخرى ف�ي الكافي ً
((( الكافي ،ج ،2ص ،170حديث.5
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الحق أن يس�لم عليه إذا لقيه ،ويعوده إذا مرض ،وينصح له إذا غاب،
أخيه المس�لم من ّ
ويس�مته إذا عط�س ... ،ويجيب�ه إذا دعاه ،ويتبع�ه إذا مات»((( .كم�ا ورد في البحار عن
أمير المؤمنين Eأنه قال« :للمسلم على أخيه ثالثون ح ًّقا .(((»..لذلك ينبغي ألاّ ينساق
المؤمنون الواعون خلف أجواء التعبئة الطائفية ،وإثارة العواطف ،ودغدغة المشاعر.
من هنا ،يمكن القول ّ
يتجس�د في تنمية المش�اعر اإلنسانية تجاه
إن التد ّين الحقيقي
ّ

جمي�ع الن�اس .دون اعتب�ار لالختالف الدين�ي والمذهب�ي أو العرقي ،فالن�اس جمي ًعا
أعضاء في األس�رة اإلنسانية الواحدة ،وهم عيال الله بحس�ب تعبير المرويات الدينية،
عز ّ
ْ
وجل فليحس�ن إلى عيال�ه ،ال أن يعتدي
ف�إن كان اإلنس�ان يطمح إلى رضا الخالق ّ
عليه�م .ويس�تثنى م�ن ذلك ما ين�درج تح�ت ر ّد العدوان ،كم�ا في قوله تعال�ى{ :فَلاَ
يل ال َّل ِ
ِِ
{و َقاتِ ُلوا فِي َس�بِ ِ
عُ�دْ َو َ
ـ�ه ا َّل ِذي َن ُي َقاتِ ُلو َنك ُْم
ان إِلاَّ َع َلى ال َّظالمي َن} ،وقوله تعالىَ :
ِ
ب ا ْل ُم ْعت َِدي َن}[سورة البقرة ،اآلية.]190 :
َولاَ َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّلـ َه لاَ ُيح ُّ
وبخلاف ذلك ،ينبغي ألاّ يكون االنتماء الديني س�ب ًبا للعداوة بين اإلنس�ان وأخيه
لمجرد انجراف اآلخرين
اإلنس�ان .وال مبرر مطل ًقا لالنجراف خلف موج�ات التأليب
ّ
نحوه�ا ،كم�ا يحاجج البع�ض ،مرددين بأن أولئك ب�دأوا ،وهم الذين فعل�وا ،وما إلى
يجسدها قول الشاعر:
ذلك من تبريرات جوفاء ،متناسين المبدأ والقيمة اإلنسانية التي ّ
ّ
يتمس�ك اإلنس�ان بالقي�م األخالقية الواردة
«وكل إن�اء بال�ذي فيه ينضح» ،فاألولى أن ّ
ف�ي منظومته الدينية وإن تجاوزها اآلخرون .وم�ع إدراكنا لصعوبة الوقوف بوجه حالة
االصطف�اف والتألي�ب المذهب�ي ،ومقاوم�ة االنجراف خلفه�اّ ،
وأن تل�ك باتت مهمة
عس�يرة ،إلاّ ّ
أن ثب�ات الواعين المصلحين على المبدأ ،طل ًبا لرض�ا اللهُ ،ي َعدُّ أكثر أهمية
أي شيء آخر.
من ِّ
((( الكافي ،ج ،2ص ،653حديث.1
((( بحار األنوار ،ج ،٧١ص ،٢٣٦حديث.36
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يوم التسامح العالمي ..كيف
تستقبله األمة

َ ْ َ ُّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
ه ل ِلـهِ
{فإِن حاجوك فقل أسلمت وج يِ
ِين أُوتُوا الْك َِتابَ
َو َمن َّات َب َعن َوقُل ّل ِ ذَّل َ
ِ
ِ
َ أْ ُ ّ ّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ
وال ِمي ِني أأسلمتم فإِن أسلموا فق ِد
َ َ بْ اَ ُ
َ َّ َ َّ
ْ
اه َت َدوا ِإَّون ت َول ْوا فإِن َما َعليْك الَلغ
َ َّ
الل ُ
ـه بَ ِ ٌ ْ َ
و
صري بِالعِبادِ}[سورة آل عمران،
اآلية]20:

اتّخ�ذ مفهوم التس�امح ف�ي العصور األخي�رة أبعا ًدا واس�عة تتجاوز معن�اه اللغوي
ٍ
ن�واح أخالقية تنحصر في
المح�دود .إذ في حين يذهب المعنى اللغوي للتس�امح إلى
مفردات التس�اهل والجود والس�خاء والعفو ،إضافة إلى تنازل اإلنس�ان عن ح ّقه تجاه
اآلخرين ،فقد أخذ هذا المفهوم في العصر الراهن أبعا ًدا أوسع وأرحب ،خاصة بعدما
تبنّ�ى هذا المفه�وم التنويريون األوربيون .وقد ح�دّ دت منظمة األم�م المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة «يونس�كو» ،في بيان صادر عنها عام 1995مفهوم التس�امح ،وع ّينت
بمقتض�اه ي�وم  16من نوفمبر من ّ
كل عام يو ًما للتس�امح العالمي ال�ذي اعتمدته األمم
المتحدة ،وحددت المنظمة في ذلك البيان معنى التسامح في اللغة اإلنسانية المعاصرة.

تن�اول البيان مفهوم التس�امح على نحو أرحب وأكثر تفصيًل�اً  .ومن ذلك ،جاء في
معن�ى التس�امح أنه االحت�رام والقبول للتنوع الث�ري لثقافات عالمنا ،ذلك ّ
أن ش�عوب
بعضا،
بعضا ،وأن يحترم بعضهم ً
العال�م تزخ�ر بالتنوع الثقافي فال ُبدّ وأن يقبل بعضهم ً
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وأن ّ
ّ
الحق ف�ي أن تمارس دينه�ا وتع ّبر عن ثقافتها وع�ن ذاتها الحضارية
ل�كل جماع�ة ّ
بالطريقة التي تريدها ،وعلى اآلخرين أن يحترموا هذا األمر.
حيث جاء في المادة األولى من البيان الفقرات التالية:






 ّ
إن التس�امح يعن�ي االحت�رام والقب�ول والتقدير للتن�وع الثري لثقاف�ات عالمنا
وألشكال التعبير وللصفات اإلنسانية لدينا.
بحق اآلخرين ف�ي التمتع بحقوق
التس�امح ه�و اتّخاذ موقف إيجاب�ي فيه إقرار ّ
اإلنسان وحرياته األساسية المعترف بها عالم ًّيا.
يتمسك
حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن ّ
ممارسة التسامح تعني أن المرء ٌّ
اآلخرون بمعتقداتهم .والتسامح يعني اإلقرار ّ
بأن البشر المختلفين بطبعهم في
الحق في العيش بسالم
مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وس�لوكهم وقيمهم ،لهم ّ
أيضا ّ
أن آراء الف�رد ال ينبغي أن
وف�ي أن يطاب�ق مظهرهم مخبرهم ،وه�ي تعني ً
تفرض على الغير.

وبذلك أصبح معنى التس�امح في مفهومه اإلنس�اني العالمي؛ هو اإلقرار بالتعددية
واحترام الناس في تنوعاتهم الدينية والثقافية والحضارية.

الحروب الدينية في أوروبا
ولقد تبلور مفهوم التسامح في شكله الراهن على خلفية أجواء االحتراب والصراع
الذي عاش�ته أوروبا في العصور الوسطى .فقد ش�هدت القارة في تلك اآلونة استبدا ًدا
متعاظما ،فهناك جهة الس�لطة الدينية المتمثلة في الكنيس�ة ،والمتحالفة
دين ًّيا وسياس� ًّيا
ً
مع س�لطة مقابلة متمثلة ف�ي الملك أو اإلمبراطور ،ومن ثم فق�د بات من المحتم على
الناس الخضوع على نحو مطلق للكنيس�ة التي تمثل الدين الرس�مي للدولة ،ونش�أت
على خلفية هذه الحالة ،المقولة الش�هيرة «الناس عل�ى دين ملوكهم» ،ومضمون ذلك
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ّ
أي بلد أوروبي أن يعين للناس ش�كل دينه�م ،تما ًما كما يع ّين
أن م�ن ّ
ح�ق الحاكم ف�ي ّ
للدولة اتجاهها السياسي واالقتصادي.
وقد كان للكنسية تصوراتها الخاصة حول الخلق والكون ومجمل نواحي الحياة،
حي�ث ل�م تقتص�ر آراء الكنيس�ة على األم�ور الروحية بل كان�ت لها تفس�يراتها لحركة
ٍ
أي تصور آخر مغاير ،ولو
الطبيع�ة وأنظمة الكون ،ولم يكن ّ
يحق ألحد من الناس تبنّي ّ
متخصص�ا ،حتى بات يوصف بالهرطقة ّ
كل صاحب رأي علمي أو فلس�في
عالم�ا
ً
كان ً
مخال�ف لرؤية الكنيس�ة ،وقد كان مصي�ر ّ
كل متهم بالهرطقة التع�رض لمختلف أنواع
العقوبات بما في ذلك الموت حر ًقا.

ٍ
عندئذ العقيدة
وقد حدثت إثر ذلك انشقاقات داخل الكنيسة الكاثوليكية .وتشكّلت
البروتس�تانية في مقابل الكنيس�ة الكاثوليكية المهيمنة ،وقد وقفت األخيرة موق ًفا عني ًفا

إزاء ه�ذا االنش�قاق ،وقاد ذلك إل�ى الدخول في حروب وصراع�ات دموية ،وحاالت
اضطه�اد مريرة ،ضد اتباع العقيدة الجديدة ،حتى أحرق أكثر من ثالثمئة من األس�اقفة
ورجال الدين البروتس�تانت .في المقابل ،عندما قويت ش�وكة المذهب البروتس�تانتي
ال�ذي نال حصة األس�د م�ن االضطهاد فيما س�بق ،أع�اد البروتس�تانت عندما حكموا
بريطاني�ا الص�اع صاعين للكاثولي�ك .وهكذا عاش�ت أوروبا حالة اس�تبداد واحتراب
عنوانه�ا الدين المس�يحي كما تفهمه هذه الكنيس�ة أو تلك ،وحصل�ت إثر هذا الصراع
فظائ�ع في أوروب�ا راح ضحيتها آالف العلماء والمفكرين وعامة الناس س�جنًا وتعذي ًبا
وتهجي�را ،حتى ذاع المصطلح الش�هير «ح�رب الثالثين عا ًم�ا» لواحدة
وقتًل�اً وحر ًق�ا
ً
م�ن ج�والت هذا الصراع الذي درات رحاه خالل القرن الس�ادس عش�ر ،والتي ش�هد
ارتكابات وفظائع من ّ
كل جهة ضد الجهة األخرى.

التسامح طريق الخالص
تلمس سبل
وإثر هذا الصراع الديني المد ّمر اتّجه العلماء والمفكرون الواعون إلى ّ
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الخروج من هذه الدوامة القاتلة .وفي هذا السياق طرح مفهوم التسامح ،ذلك التسامح
أحرارا في أديانهم وعقائدهم ،ولهم وحدهم حرية اختيار
ال�ذي يعني أن يعيش الن�اس
ً
الدين أو المذهب أو العقيدة التي يتعبدون بها خالقهمّ ،
وأن الس�لطة الزمنية السياس�ية
معنية فقط بالش�ؤون العامة السياس�ية واالقتصادية ،وال دخل لها من قريب أو بعيد في
الش�أن الفكري والديني للناس .ومن هنا جاءت الدعوات للفصل بين الشأن السياسي
ٍ
ألحد كائنًا من كان أن يضطهد أحدً ا آخر على أساس
والشأن الديني ،وأنه لم يعد يجوز
رأي فكري أو معتقد ديني.

وتب ًعا لذلك بدأت تش�يع فكرة التس�امح .وقد كتب المفك�رون التنويريون مقاالت
ورس�ائل عديدة حول التس�امح ،ودفع كثير منهم أثمانًا باهظة لتبنّيهم هذه الفكرة ،فقد
س�جن وقت�ل وأحرق كثي�رون منهم ،خاص�ة مع وجود كت�اب موالين للكنيس�ة راحوا
يقرن�ون فك�رة التس�امح بالفوضى ودم�ار المجتمع�ات وتقوي�ض العقيدة المس�يحية
الصحيح�ة ،وزعموا أن التس�امح س�يجعل الناس تعي�ش الالمباالة ،مم�ا يقودهم إلى
دخول النار يوم القيامة ،حتى ّ
إن أحدهم التقط عبارة من االنجيل مستدلاًّ على ضرورة
قهرا ،جاء فيه�ا «أرغموهم على الدخول ـ
اجب�ار الن�اس على اعتناق الدين المس�يحي ً
في المسيحية ـ» .ورغم األثمان الباهظة التي دفعها المفكرون التنويريون إلاّ ّ
أن مفهوم
التسامح انتصر في نهاية المطاف ،حين قامت الدولة األوربية الحديثة على أساس هذا
المفه�وم ،وإقرار حق�وق المواطنة واحترام خي�ارات الناس ،وبذلك تج�اوزت القارة
حالة االستبداد السياسي والديني.

جهود المفكرين األوربيين وتضحياتهم
لم يتخلص األوربيون من االستبداد الديني والسياسي بسهولة ويسر ،ولم يحتضن
ال�رأي الع�ام ف�ي مجتمعاته�م مفهوم التس�امح بي�ن عش�ية وضحاها ،ب�ل تط ّلب ذلك

تضحيات كبيرة ،واستغرق قرونًا من النضال وجهود المفكرين والمصلحين.
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ّ
ولع�ل حرك�ة اإلصلاح الديني التي ق�ام بها مارت�ن لوث�ر ( 1483ـ 1546م) هي
بارزا في تلك المجتمعات ،حيث
زخما
وتأثيرا ً
ً
المنعطف التي أعطت لدعوة التس�امح ً
رف�ع صوته عال ًيا ضد القمع وإرهاب الكنيس�ة ،وتحدّ اها أن تواجه الفكر بالفكر وليس
بالعنف ،وقال سنة 1520م« :ينبغي التغلب على الملحدين بواسطة الكتابة ال بواسطة
النار» .وأكدّ مارتن لوثر حرية االعتقاد ،والفصل بين الروحي والدنيوي ،وطالب بإلغاء
محاكم التفتيش ،ووقف ّ
كل إجراء ضدّ من تعتبرهم الكنيسة هراطقة وملحدين.

كم�ا تص�دّ ى المفكر كاس�تيلو (توفي س�نة 1561م) للدفاع عن التس�امح الديني،
مهما عن التس�امح (س�نة 1554م) أورد فيه آراء ف�ي حرية االعتقاد لعلماء
وأ ّلف كتا ًبا ًّ
ومفكرين س�ابقين ،وأكّد ّ
أن عدم التس�امح يتناقض مع المحبة التي دعا إليها المس�يح،
كما يتناقض مع العقل.
وف�ي س�نة 1687م أص�در المفكر وليم ب�ن كتا ًبا ح�ول (معقولية التس�امح وعدم
معقولي�ة قوانين العقوب�ات واالختبارات) أكّد فيه أنه ال يجوز مطل ًقا اس�تخدام اإلكراه
ألن القوة ال يمكن أن تضع نفس�ها ّ
ف�ي ش�ؤون اإليمان؛ ّ
محل تل�ك األمور التي تتصل
مقر ًرا ّ
الحق الطبيعي لإلنسانية.
أن حرية الضمير هي ّ
بعقل اإلنسانّ .
وضمن مس�يرة هذا النضال ضدّ االس�تبداد الفكري كانت كتابات ﭘﻴﲑ بيل بين سنة
مبررات القمع الديني ،الذي يس�تند إلى س�وء تفس�ير
1686 – 1681م الت�ي فنّد فيها ّ
بع�ض عبارات الكتاب المقدّ س ،كالعبارة الواردة ف�ي إنجيل لوقا (إصحاح  14عبارة
فس�روها على أنها دعوة إل�ى إكراه الناس على
« :)23أكرهوه�م على الدخول» حيث ّ
اعتناق المسيحية.

مشيرا إلى ّ
تفسر بمعنى حرفي وإلاّ فإنّها
أن عبارة يسوع هذه ال يمكن وال ينبغي أن ّ
ً
غي�ر معقولة ،وبرهن بحجج برهانية عديدة ْ
أن ال أمر أفظع من إرغام الناس بالقوة على
تغيي�ر دينه�م ،وقد خصص كتا ًبا لل�ر ّد على مقولة «أكرهوهم على الدخول» المنس�وبة
ليسوع المسيح.
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وكتب في الر ّد على المعارضين لمفهوم التس�امح بحجة أنه يتيح الفرصة النتش�ار
الفرق الشاذة وتعدّ دها إلى غير نهاية ،مجي ًبا ّ
بأن «هذا التعدّ د الهائل في الفرق والمذاهب
أفضل من المذابح والمشانق والغارات الهمجية ّ
وكل االضطهادات القاسية التي سعت
الكنيسة بواسطتها إلى المحافظة على الوحدة دون أن تفلح في ذلك».
ويبرز اس�م المفكر جون لوك في طليعة المنظرين لمفهوم التس�امح والمؤثرين في

تعميقه في أوساط المثقفين والنخب الفاعلة في المجتمعات األوربية.

مجرد اس�م آخر
ج�ون لوك كان في بداية مش�واره الفكري مخال ًفا للتس�امح ويراه ّ
للعصيان ،والفوضى كما تش�ير إليه كتاباته س�نة 1662 – 1661م ،لكن بعد س�نوات
قليل�ة بدأ يميل للتس�امح وكتب (بح ًثا في التس�امح) س�نة 1667م وف�ي مذكراته التي
س�جل مالحظ�ات مهمة لتعميق فك�رة التس�امح ،ومواجهة القمع
كتبها س�نة 1679م ّ
واإلكراه الديني والفكري.
وجاء كتابه الش�هير (رس�الة في التسامح) س�نة 1689م ليقدّ م مفهوم التسامح بلغة
ونضج�ا ،وتالقفه المفك�رون والمثقفون في مختل�ف أنحاء أوروبا
تطورا
وبي�ان أكث�ر
ً
ً
وترجم�وه من الالتينية إلى اإلنجليزية وس�ائر اللغات األوربي�ة ،وكانت بعض طبعات
الكتاب تنفذ في شهور قليلة.
ول�م يكن الكت�اب يحمل اس�م مؤلفه في طبعات�ه األولى حيث كان ل�وك يكتم أنه
المؤلف ،ولم يعلن ذلك إلاّ قبل وفاته بش�هر واحد في حاشية وصيته ،حيث توفي سنة
1704م.
وقد ترجم هذه الرس�الة إلى اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن بدوي وكتب مقدمة
مستفيضة وتعليقات مهمة ،ومع اختصار هذه الرسالة إلاّ أنّها كانت مصدر إلهام لجميع
المفكرين في المجتمعات البشرية.
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التسامح واجب سياسي قانوني
ّ
إن مس�ألة التس�امح لم تعد مسألة أخالقية وعظية .سيما وقد بتنا نسمع في أوساطنا
الكثير من الكالم حول التسامح ،ذلك ّ
ونهجا سياس ًّيا
أن التسامح يجب أن يصبح قانونًا
ً
تلتزم�ه الدول وتوفر له البيئة الحاضنة .ولقد أش�ار البيان العالمي للتس�امح لهذا األمر
بوضوح ،حيث ش�دّ د البيان على أن تكون سياس�ة ّ
كل دولة وحكومة منس�جمة ومنبثقة
من مفهوم التس�امح ،وأن تحت�رم التنوع الموجود لدى مواطنيها على مس�توى العقائد
ألي س�لطة أن تنظر إل�ى مواطنيها من خالل
والثقاف�ة
يصح أبدً ا ّ
والتوجه�ات ،وأن�ه ال ّ
ّ
أفكارهم ومعتقداتهم ومذاهبهم ،فالس�لطات غير معنية بهذا األمر مطل ًقا ،لكونه ش�أنًا
أي عنوان
خاص�ا باألفراد أنفس�هم .وتب ًعا لذلك ينبغ�ي أن يكون مفهوم المواطن�ة قبل ّ
ًّ
أي اعتبار آخر.
وفوق ّ
يقول البيان في المادة الثانية:

ّ
إن التسامح على مستوى الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التح ّيز في التشريعات
أيضا إتاحة الفرص
وف�ي إنفاذ القوانين واإلجراءات القضائية واإلدارية .وه�و يقتضي ً
أي تميي�زّ .
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة ّ
فكل اس�تبعاد أو تهميش إنّما
لكل ش�خص دون ّ
يؤدي إلى اإلحباط والعدوانية والتعصب.
يتجس�د ع�دم التس�امح ف�ي تهمي�ش الفئ�ات المس�تضعفة ،واس�تبعادها من
وق�د
ّ
المشاركة االجتماعية والسياسية ،وممارسة العنف والتمييز ضدّ ها.

شق آخر على أهمية التربية والتعليم .أن تكون
كما شدّ د البيان العالمي للتسامح في ّ
التربية والتعليم للناشئة في مختلف المجتمعات قائمة على التسامح واحترام اآلخرين.
وبالفع�ل ّ
فإن مناه�ج التعليم في البالد المتقدم�ة تهتم بتنمية الم�دارك العلمية ،وتربية
صالحا ،بعيدً ا ع�ن الخصوصيات الدينية
ذه�ن الطالب على التفكير ،وإع�داده مواطنًا
ً
الت�ي ق�د تختلف فيه�ا انتماءات الطالب ،ب�ل إنّها تغرس في نفوس�هم قيم�ة االحترام
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وتفهم اختياراته ،وفي بعض تلك البل�دان كبريطانيا تتاح الفرصة للطالب عند
لآلخ�ر ّ
توجهاتهم الدينية أن يش�رحوا دياناتهم وتقاليدهم أمام زمالئهم في الفصل ضمن
تنوع ّ
ّ
مخصصة ،كما نقل ذلك عدد من المبتعثين.
حصص
ّ
أ ّم�ا ف�ي بلاد المس�لمين فمناه�ج التعليم ف�ي كثير منه�ا ال تراع�ي التن�وع الديني
منهجا ف�ي التعليم الديني وفق المذهب الرس�مي للدولة ،وأنه
والمذهب�ي ،بل تفرض
ً

ويتضمن في بعض الحاالت إس�اءة للمذاهب
الح�ق دون المذاهب األخ�رى،
وح�ده
ّ
ّ
التعصب
واحتق�ارا ألتباعها ،وذلك ه�و ما يصنع أرضية طائفي�ة ،وير ّبي على
األخ�رى
ّ
ً
وينمي في نفوس الناش�ئة كراهة اآلخر وممارس�ة التحريض عليه ،مما يهيئ
والتش�دّ دّ ،
توجهات العنف واإلرهاب.
لقبول ّ
تقول المادة الرابعة من بيان التسامح:

ّ
إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع الالتسامح ،وأول خطوة في مجال التسامح ،هي
تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتش�اركون فيها ،وذلك لكي تحترم هذه الحقوق
والحريات ،فضلاً عن تعزيز عزمهم على حماية حقوق وحريات اآلخرين.
ملحة ،ولذا يلزم التشجيع على
وينبغي أن يعتبر التعليم في مجال التسامح ضرورة ّ
اعتم�اد أس�اليب منهجية وعقالنية لتعليم التس�امح تتناول أس�باب الالتس�امح الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية ،أي الجذور الرئيسة للعنف واالستبعاد،
وينبغي أن تس�هم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح
بين األف�راد وكذلك بين المجموعات اإلثنية واالجتماعي�ة والثقافية والدينية واللغوية
وفيما بين األمم.
ّ
إن التعليم في مجال التس�امح يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلى
الخوف من اآلخرين واس�تبعادهم ،ومساعدة النشء على تنمية قدراتهم على استقالل
الرأي والتفكير النقدي والتفكير األخالقي.
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إن م�ن المؤس�ف الق�ولّ ،
ّ
إن المناه�ج التعليمية في بعض بالد المس�لمين صارت
التعص�ب الديني ،فهي ل�م ّ
تتخل عن تربية الناش�ئة على التس�امح
ترب�ي الناش�ئة عل�ى
ّ
التعصب الديني،
وحس�ب ،بل عل�ى النقيض من ذلك ،ذهبت بعي�دً ا في تربيتهم عل�ى
ّ
واحتق�ار أتباع الديانات والمذاهب والثقافات األخرى .والمثير للس�خرية أن يأتي بعد
ذلك من يس�تغرب خروج جحافل اإلرهابيين من أبناء مجتمعاتناَ ،أولس�نا نحن الذين
التعصب ،والتحريض على
غرس�نا في نفوسهم بذرة اإلرهاب ،من خالل تربيتهم على
ّ
الغير ،أوليس هذا هو ما يزرع بذور اإلرهاب والعنف في نفوسهم!

المؤسسة الدينية والدعوة للتسامح
أن ّ
شك ّ
ال ّ
كل مؤسسة دينية تقوم على حماية العقيدة التي تتبناها ،وتؤمن بأحقيتها
وصوابيتها ،لكن هناك س�ؤالين يفرضان نفس�يهما على المؤسس�ة الدينية عبر تاريخها
الطويل:
يحق لها أن تفرض عقيدتها على اآلخرين بالقهر واإلجبار؟
السؤال األول :هل ّ

والس�ؤال الثان�ي :ه�ل يس�تلزم اإليم�ان بأحقي�ة دي�ن أو مذه�ب اإلس�اءة والظلم
واالحتقار ألتباع األديان والمذاهب األخرى؟

يمكن القول ّ
إن اإلخفاق في اإلجابة عن الس�ؤالين بما ينس�جم مع القيم األخالقية
كان حلي ًف�ا لمعظ�م المؤسس�ات الديني�ة في تاريخها الطوي�ل ،مع ّ
أن األنبياء والرس�ل
الذي�ن ج�اؤوا بالش�رائع الدينية ضربوا المث�ل األعلى في التزام قي�م األخالق ومراعاة
العدل والكرامة مع المخالفين لهم والرافضين لدعواتهم.
ولإلنصافّ ،
فإن الكنيسة المسيحية بعد أن كسر المجتمع األوربي هيمنتها ،أصبح
خطابها ينحو نحو االعتدال وخاصة في هذا العصر.
تحول دور الكنيس�ة كل ًّيا في المجتمعات الغربية ،فبعد أن
ولع ّلنا نش�هد اليوم كيف ّ
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االضطهاد والقمع ،تحول الخطاب
أساسا من مصادر
كانت
التعصب ،وتشريع ّ
ّ
مصدرا ً
ً
الدين�ي فيه�ا ـ أو معظمه�ا ـ ،حتى صار النهج العام في الكنيس�ة هو النه�ج القائم على
الدع�وة للمحبة ،ونحن إنّم�ا نقول ذلك ال للدّ عاية ،وإنّما لعرض جانب من مس�ارات
التوجي�ه للمجتم�ع ،حيث بات يج�ري التأكيد من خالل الخطاب الديني في الكنيس�ة
عل�ى المح ّبة واالحت�رام المتبادلْ ،
توجهات متعصبة داخل الكنيس�ة فهي
وإن وجدت ّ
تبق�ى محدودة ومعزولة ،أما النهج العام فيش�دّ د على رفض االضطهاد الديني والتمييز
بين الناس على أساس أديانهم ومذاهبهم.
ف�ي المقاب�ل ال ي�زال الدين يس�تخدم ف�ي مجتمعاتنا اإلسلامية ألغ�راض التعبئة
والتحري�ض ،حيث يتج�ه الخطاب الديني في معظمه نحو تعبئ�ة األتباع ضدّ األطراف
تعج بالمش�اكل االجتماعية واألزم�ات االقتصادية ،إلاّ
األخ�رى ،ورغم ّ
أن مجتمعاتنا ّ
أن الخط�اب الدين�ي فيها ال يجد نفس�ه معن ًيا ّ
ّ
وعوضا عن ذل�ك تراه غار ًقا
ب�كل ذلك،
ً
ف�ي الخالفات العقدي�ة والمس�ائل المذهبية ،وإثب�ات األحقية الديني�ة لفريقه وبطالن
موق�ف الفرق األخرى ،والولوغ بعي�دً ا في القضايا التاريخيةّ .
إن ه�ذه التعبئة ،والفعل
التعصبية.
والتوجهات
ور ّد الفعل ،هي التي تخلق األجواء للظواهر العنفية اإلرهابية
ّ
ّ
إن السلوكيات التعصبية لم ِ
ّ
تأت من فراغ ،بل جاءت كنتيجة لألجواء العامة التعبوية،

والتربية العدوانية تجاه اآلخرين ،حتى بات المرء ال يستطيع أن يمارس عبادته الخاصة
متعصبين
تكرر معي شخص ًّيا في حادثتين منفصلتين ،مواقف متشنجة من
ّ
بحرية .ولقد ّ
مجرد وضعي ورقة أردت الس�جود عليها أثناء الصالة ،وقد
أبدوا ضيقهم الش�ديد من ّ
حدث ذلك في أحد المستش�فيات مرة ،وأخرى في أحد المنافذ الحدودية .وال تفس�ير
التعصب س�وى ّ
بالتعصب ،بحيث لم تعد تتق ّبل أن
أن النفوس باتت مش� ّبعة
لمثل هذا
ّ
ّ
ٍ
شكل من األشكال ،وإلاّ فما الذي يضيرك أنت من أن أع ّبر عن
بأي
ُي َع ِّبر اآلخر عن ذاته ّ
هويت�ي الديني�ة وأن أمارس عبادتي وفق طريقتي ،حتى وإن ل�م تنل رضاك وإعجابك،
الحق في التعبي�ر عن هويتك وعبادت�ك!ّ .
إن هذه الحالة من
تما ًم�ا كما تعطي لنفس�ك ّ
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التنافر هي التي تخلق األجواء وتصنع البيئة المواتية لحاالت العنف واإلرهاب ونشوء
الصراعات واإلحن والبغضاء بين أبناء المجتمعات.

ونحن نحتفي باليوم العالمي للتس�امح ينبغي أن نعود إلى مبادئ ديننا النقيةّ .
ولعل
�ي لِ َّل ِه َو َم ِ
اج َ
�ن ا َّت َب َع ِن َو ُقل
إطالل�ة عل�ى اآلية الكريمة { َف�إِ ْن َح ُّ
وك َف ُق ْل َأ ْس� َل ْم ُت َو ْج ِه َ
ِ
ِ
َاب َوالأْ ُ ِّم ِّيي َن َأ َأ ْس� َل ْمت ُْم َفإِ ْن َأ ْس� َل ُموا َف َق ِد ْاهتَدَ وا َّوإِن ت ََو َّل ْوا َفإِن ََّما َع َل ْي َك
ِّل َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
ا ْلبَل�اَ ُغ وال َّل�ه ب ِصير بِا ْل ِعب ِ
�اد} ،تفيدنا هذه اآلية الكريمة ّ
أن الله يأم�ر نب ّيه أن يب ّين دعوته
َ
َ
َ َُ ٌ
للناس من المنتمين للديانات األخرى وهم أهل الكتاب ،ومن غيرهم ،وأنّهم أصحاب
الحق ،وإن لم
القرار واالختيار ألنفسهم ،فإن استجابوا لدعوة الرسول فقد اهتدوا إلى ّ
يستجيبوا فهم أحرار ،ومسؤولية الرسول تنتهي عند حدود التبليغ ،ثم ترك المسألة بين
الناس وربهم المطلع على أمورهم.

ومؤسس�ات إل�ى تعميق مفهوم
م�ن هنا ،نحن أح�وج ما نكون كأفراد ومجتمعات
ّ
التسامح في حياتنا ،على المستوى العائلي ،وعلى مستوى الخطاب الديني ،فالواجب
الح�رص عل�ى أن يكون الخطاب الذي نصغي إليه ملتز ًما مفهوم التس�امح ،وإذا ما كنّا
نطالب اآلخرين بوجوب التزام الخطاب المتس�امح معناّ ،
فإن الواجب علينا نحن فعل
الحق في التعبير عن الرأي،
الش�يء نفسه ،وال يليق أبدً ا اإلساءة لآلخرين تحت مزاعم ّ
فالحق في التعبير مكفول للجميع ،لك ّن العدوان واإلساءة لآلخرين والتحريض عليهم
ّ
أمر مرفوض قط ًعا أ ًّيا ما كان مصدره.
آن اآلوان أن تفكّ�ر أمتنا ،حكومات وش�عو ًبا وجماعات ومؤسس�ات دينية ،في أن
تتج�اوز هذه الحالة ،وأن نعيش في وئام وسلام ،وأن نتفرغ جمي ًع�ا نحو تنمية أوطاننا
ومعالجة مش�اكلنا وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوج�ي واالقتصادي فيها ،كما تفعل
المجتمعات المتحضرة.

الجمعة  7صفر 1437ﻫ

 20نوفمبر 2015م

الصراع مع الغرب بين
منهجين
علي  Eأنه قال:
ورد عن اإلمام الحسن بن ّ
«رأس العقل معاشرة ال ّناس بالجميل،
بالعقل ُتدر ُ
َك الدّارَان جميعً ا ،ومن حُ ِر َم من
العقل حُ ِر َم ُهما جميعً ا»(((.

ترك�ز التعالي�م الدينية عل�ى محورية العقل في حياة اإلنس�ان ،خاص�ة على صعيد
العالق�ة مع نظرائه من البش�ر .بأن تكون هي المرجعية األس�اس ف�ي تنظيم عالقته مع
علي  Eأنه قال« :رأس العقل معاش�رة النّاس
الناس ،وقد ورد عن اإلمام الحس�ن بن ّ
وجلي
ُدر ُك الدّ َاران جمي ًعا ،ومن ُح ِر َم من العقل ُح ِر َم ُهما جمي ًعا»،
ٌّ
بالجمي�ل ،بالعقل ت َ
ّ
أن الحرمان من العقل هنا ال يقصد به فقدان العقل واإلصابة بالجنون ،حيث المجنون
غير مك ّلف فهو ليس بوارد افتقاد س�عادة اآلخ�رة ،وإنّما المقصود بالحرمان من العقل
هو التخ ّلي عن إعماله واالستفادة من إمكاناته الهائلة في تدبير مختلف شؤون الحياة.

مواجهة المشكالت
ّ
إن م�ن ال�وارد ج�دًّ ا أن يواجه اإلنس�ان ضمن س�ياق عالقات�ه االجتماعية حاالت
م�ن اإلزع�اج واألذى من اآلخرين .ومن ذل�ك التعرض لحاالت اإلس�اءة والعدوان،
وتضارب المصالح والتنافس على نيل المكاسب ،وقد يواجه حالة من غياب االنسجام
((( بحار األنوار .ج ،75ص ،111حديث.6
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مع الغير لجهة اختالف المزاج وأسلوب نمط الحياة ،ما يقود إلى وقوع التنافر.

هن�ا يأت�ي الس�ؤال المط�روح؛ ح�ول س�بل التعام�ل م�ع مختل�ف ه�ذه الحاالت
والمواقف؟ ،س� ّيما ّ
وأن وقوع اإلش�كاالت المزعجة أمر وارد عل�ى مختلف الدوائر،
القريب�ة والبعيدة ،بد ًءا م�ن الزوج�ة واألوالد والجيران والعاملين والزملاء .وقد يقع
التنافر أحيانًا مع طرف يمكن االبتعاد عنه بسهولة ،ليذهب ٌّ
كل في طريقه وينتهي األمر،

فيما قد يقع مع أطراف ال انفكاك من العالقة معها ،ألس�باب معيش�ية واجتماعية ،كان
يصطدم المرء مع مديره في العمل مثلاً  ،أو يدخل في إشكال مع جاره ،هنا حين يدخل
الم�رء في إش�كاالت مع أط�راف هو مضطر للتعاي�ش معها ،فماذا يصن�ع؟ وهذا وارد
أيض�ا على صعي�د المجتمعات ،بأن تندلع اإلش�كاالت بين مجتم�ع وآخر ،أو جماعة
ً
وأخرى ،فما هو ّ
الحل ،وما المفروض أن يفعل الناس عند حاالت تضارب المصالح،
والتعرض لإلساءة؟

منهجيتان في إدارة الصراع
هناك منهجيتان في التعامل مع المشكالت االجتماعية .تنطلق المنهجية األولى من
ألي مش�كلة ،وتتطلب
إعمال العقل والتفكير مل ًّيا في صنع الحلول ،وإيجاد المخارج ّ
هذه المنهجية عدة أمور:

1.1ضرورة التو ّفر على الفهم الج ّيد للطرف اآلخر في المشكلة ،إذ ّ
إن عدم فهم
الطرف اآلخر يمكن أن يقود إلى الفشل في المعالجة.
 2.2ضرورة البحث عن أسباب وبواعث المشكلة مع ذاك الطرف.
3.3الشروع في البحث عن حلول ،والنظر فيما إذا كان يمكن استيعاب المشكلة
واحتواؤها ،أم تجميد المشكلة ،أو الذهاب بعيدً ا في المواجهة ،وهذا ما
يتطلب النظر في مدى امتالك إمكانات المواجهة ،وكيفية توفيرها.
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ه�ذا بمجمل�ه م�ا يمث�ل عناص�ر المنهجي�ة العقالني�ة ف�ي التعامل م�ع الصراعات
والمشكالت االجتماعية.

في مقابل ذلك ،هناك منهجية أخرى في التعاطي مع المشكالت ،تنزع نحو الغرائزية
والتعامل بانفعالية والركون إلى العاطفة .ضمن هذه المنهجية قد يتصرف اإلنس�ان من
وح�ي االنفعال والتوتر ونزعة الث�أر تجاه ما يعتبرها حاالت عدوان وتضارب مصالح،
أي تفكير معم�ق أو تخطيط مس�بق ،ما يمكن أن
لتأت�ي ردود أفعاله س�ريعة بعي�دة عن ّ
يؤدي إلى إيقاع اإلنس�ان في المزيد من المآزق واألضرار ،فضلاً عن العجز عن تقديم
حلول عقالنية ومخارج للمشكلة.

وتختص�ر النص�وص الديني�ة النم�ط االنفعال�ي في ّ
حل المش�كالت ف�ي مصطلح
ش�ر ْ
إن أطلقت�ه د ّمر»،
الغض�ب .ج�اء في كلمة ألمي�ر المؤمنين Eأن�ه قال« :الغضب ٌّ
ذلك ّ
أن إطالق العنان لحاالت الغضب ربما د ّمر حياة اإلنس�ان نفس�ه ،وأنهى مستقبله
يضر بغي�ره .وعنه« :Eإ ّياك والغضب فأوله جنون وآخ�ره ندم» ،والجنون هنا
قب�ل أن ّ
يعني تجميد العقل ،وعدم إعماله فيكون كفاقد العقل وهو المجنونّ .
إن أخطر مشكلة
تواج�ه اإلنس�ان لحظة االنفعال ،ه�و احتجاب نور العق�ل عنه ،فال يع�ود ُيعمل عقله،
وإنّم�ا يصبح تح�ت هيمنة الغريزة وس�يطرة المش�اعر ،وعندها ال يهت�دي إلى الطريق
الصحي�ح لمعالجة مش�كلته ،ويقول« :Eأقدر الناس عل�ى الصواب من لم يغضب»،
وج�اء عن�ه« :Eأعقل الناس أنظره�م في العواقب» ،وورد عن�ه Eأنه قال« :الغضب
يفسد األلباب ويبعد عن الصواب».

تجربة الصراع مع الغرب
وف�ي نفس الس�ياق ّ
ف�إن األكث�ر أهمية هو اتخ�اذ العق�ل مرجعية ف�ي تنظيم عالقة
الش�عوب واألم�م م�ع بعضها .ولنأخ�ذ مثلاً عالقة الش�عوب اإلسلامية بالغرب ،وما
شابها من معاناة تاريخية ،بد ًءا من الحروب الصليبية ثم تالها مرحلة االستعمار الطويل
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ال�ذي بس�ط هيمنته عل�ى أغلب أوطانن�ا ،وما صاحبه م�ن ٍّ
ذل وهوان ونه�ب للثروات
والخيرات ،واس�تمرار تلك المعاناة لما بعد مرحلة االس�تعمار ،متمثلاً في دعم الغدة
الس�رطانية المزروعة في جس�د األمة اإلسالمية؛ وهي إسرائيل التي أنشأها الغرب وما
يزال يدعمها ويقف إلى جانبها ،إ ْذ ّ
إن بريطانيا العظمى هي صاحبة وعد بلفور ،فيما ما
تصرح يوم ًّيا بالتزامها المطلق بأمن إس�رائيل ،وجعلها الدولة
ت�زال الوالي�ات المتحدة ّ
األق�وى في المنطقة .ناهيك عن معاناة ش�عوبنا من دعم الغرب لالس�تبداد ،فكيف إ ًذا
ينبغي أن يجري التعامل مع هذا الغرب ،وما السبيل لمواجهة هيمنته وأطماعه؟

لإلجاب�ة ع�ن هذا التس�اؤل ،يمك�ن القول ّ
إن ُس�بل التعام�ل مع الغ�رب ال تخرج
ع�ن المنهجيتين الس�ابقتين؛ منهجية العقل ،أو منهجية الغض�ب واالنفعال .ولإلضاءة
على الس�بيل األفضل للتعامل مع الغرب يمك�ن النظر إلى تجارب األمم األخرى التي
عان�ت من الغرب كما الش�عوب اإلسلامية ،ومن ذل�ك اليابانيون مثًل�اً  ،فقد تعرضت
الياب�ان س�نة  1945إ ّبان الح�رب العالمية الثاني�ة إلى هجمات م�ن الواليات المتحدة
األمريكي�ة بالقناب�ل الذرية ،ومع نهاية الحرب بلغ عدد ضحاي�ا اليابان أكثر من مليوني
قتي�ل ،وبلغت خس�ائرها المادية ما يرب�و على  562مليار دوالر ،ف�ي وقت كانت قيمة
ال�دوالر أضع�اف ما هي عليه في عصرنا الراهن ،واألس�وأ هو فرض االستسلام على
اليابان وإخضاعها لش�روط مذ ّلة ،ومنها أن يتخلى اإلمبراطور ـ المقدس عند اليابانيين
ـ ع�ن موقع�ه وصالحيات�ه ،وبمعنى آخر جرى ش�طب الزعام�ة الدينية ورمز القداس�ة
عن�د اليابانيي�ن ،فضًل�اً ع�ن إجبارهم على قبول إنش�اء قواع�د عس�كرية أمريكية على
أراضيهم ،التي ما تزال قائمة حتى اليوم ،كما جرى تحديد عدد الجيش الياباني والحدّ
م�ن التصنيع العس�كري لليابان ،بما يل ّبي الحاجة الداخلية فق�ط ،ويمنعها من التصدير
للخ�ارج ،ولفرط اإلذالل الذي ش�عر به اليابانيون آنذاك أق�دم آالف الضباط اليابانيين
عل�ى االنتح�ار .وبعد ّ
كل ذلك ،كي�ف تعامل اليابانيون مع ه�ذا الوضع الجديد وكيف
تجاوزوا الصدمة؟
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لق�د اخت�ار اليابانيون الس�ير وف�ق المنهجي�ة العقالنية لتج�اوز تداعي�ات الحرب
المد ّم�رة ،وم�ا أعقبه�ا م�ن ظروف االستسلام .وعمل�وا ف�ي المق�ام األول على فهم
الوالي�ات المتحدة والغرب عمو ًما ،وأن ينفتح�وا على اإليجابيات الموجودة عندهم،
وأن يعمل�وا عل�ى تقوية أنفس�هم من خلال تطوير التعلي�م وتعزيز الصناع�ة ،على ق ّلة
اإلمكان�ات والث�روات الطبيعية في بلده�م ،ليصنعوا من بلدهم خالل عق�ود قليلة أمة
مصاف االقتصادي�ات العظمى التي
منتج�ا ولينتقلوا ببلدهم إل�ى
ّ
قوي�ة عزيزة ،وش�ع ًبا ً
تدير العالم ،ولينافس�وا الواليات المتحدة حتى داخل األس�واق األمريكية نفس�هاّ .
كل
ذل�ك نتاج المنهجية العقالنية التي س�ار عليها اليابانيون ف�ي التعاطي مع ذيول الهزيمة
تجرعوه بعد الحرب.
العسكرية واإلذالل الذي ّ

االنشغال عن بناء القوة الذاتية
ف�ي مقابل ذلك ،ماذا صنع المس�لمون لتجاوز آثار العالق�ة المضطربة مع الغرب،
منذ الحروب الصليبية حتى مرحلة ما بعد االستعمار؟ وما المنهجية التي اتّبعت لتخ ّطي
جميع ذلك؟ باختصار ،لقد ابتعدت ش�عوبنا ّ
كل البعد عن انتهاج العقالنية في مواجهة
الغربَ ،ف ِل َم نحاول دراس�ة الغرب وفهمه على أس�س صحيحة ،بغرض االستفادة مما
ِ
�م نتوجه لبناء أوطانن�ا وتعزيز قوانا
عن�ده م�ن جوانب إيجابية ،كم�ا فعل اليابانيون ،ول َ
وعوضا عن ذلك انتهجن�ا المنهجية العاطفية ،وتعاملنا بانفعالية كبيرة ،وأصبنا
الذاتي�ة.
ً
التوجس والقلق الدائم من الغرب ،حت�ى بتنا نخاف من ّ
كل منتج يخرج من
بحال�ة من
ّ
كل تط�ور يمكن أن يرخي بظالله علينا ،وذهبن�ا بعيدً ا في اعتبار ّ
هناك ،ونخش�ى ّ
كل ما
يفعله الغرب من صميم المؤامرة على شعوبنا ،واستهداف ديننا واإلضرار بأوطاننا ،بل
رحن�ا نحارب المنتجات الغربية المفيدة س�نين طويلة ،من صناع�ة التلفزيون واإلذاعة
ٍ
لشيء إلاّ لكونه آت ًيا من الغرب .ومر ّد هذه الحالة هو
والهاتف إلى التعليم الحديث ،ال
وتقمص االنفعالية الكبيرة.
الشعور العميق بالهزيمة والضعف ّ
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وغ�رق المس�لمون في ٍ
بحر من الش�عارات المعادي�ة للغرب .فال ي�كاد يخلو منبر
الس�ب والش�تم والدعاء باالنتقام والهالك على اليهود والنصارى ،مصحو ًبا بس�رد
من
ّ
البكائي�ات التاريخي�ة ،ول�م يعلم ه�ؤالء ّ
المج�رد لن يغير م�ن واقع الحال
أن دعاءهم
ّ
شي ًئا ،والنتيجة بقي العالم اإلسالمي على الضعف الذي كان عليه ،فيما انشغلت األمم
األخرى بالعلم وتحقيق التقدم.

ّ
المس�تمرة ض�دّ األمم األخ�رى ،خلقت بيئة
إن ه�ذه األج�واء االنفعالي�ة والتعبئة
ّ
حاضنة وأرضية خصبة لتفريخ العنف واإلرهاب ،الذي انس�اقت خلفه فئات كبيرة من
الش�باب .وبعبارة مقارنة ،ذهب اليابانيون نحو تعبئة أبناء شعبهم نحو العلم والصناعة،
فيما ش�حن المس�لمون ش�بابهم بالعواطف واالنفعاالت الس�لبية ،على ٍ
نحو جعل من
عمن تنفج�ر فيهم من الش�عوب الغربية انتقا ًما
الش�باب المس�لم قنابل متحركة تبحث ّ
منه�م .ف�ي ّ
ظل غياب تا ٍّم ألية برامج تهدف لتقوية ال�ذات والتغلب على حالة الضعف
والعجز الحضاري.
وقد رأينا جان ًبا من نتائج الشحن والتعبئة السلبية متمثلاً في الهجمات اإلرهابية التي
استهدفت األبرياء في العاصمة الفرنسية باريس .فهل يتوقع المهاجمون من خالل هذه
الحوادث أن ُيغ ّيروا من الواقع المتردي للمس�لمين ،أم يزيدون واقعهم تر ّد ًيا ،وخسارة
من س�معتهم ورصيدهم األخالقي ،بل واس�تقاللهم النس�بي الذي حازوا شي ًئا منه بعد
مرحلة االس�تعمار ،على ٍ
مس�رحا
نحو جعل من أوطاننا ،بأجوائها وبحارها وأراضيها،
ً
للق�وى الخارجية التي طالما تباكينا على اس�تعمارهم لنا في س�نوات س�ابقة ،فإذا بهم
يع�ودون مجدّ ًدا تحت عناوي�ن مكافحة اإلرهابّ .
كل ذلك من نت�اج النزعة االنفعالية
في مواجهة المشاكل.
درس من سيرة أهل البيتB

حي�ن نقرأ س�يرة أئمة أهل البي�ت Bوتوجيهاتهم نجدها تدفع نحو ترش�يد وتنمية

نيجهنم نيب برغلا عم عارصلا
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الحالة العقالنية عند أبناء األمةّ .
ولعل هذا الجانب في سيرة أهل البيت يحتاج إلى وقفة
معمقة ،خاصة لجهة مس�اهمتهم الكبرى في حفظ الوحدة واالستقرار
طويلة ودراس�ة ّ
في األمة ،وتعزيز حالة االنضباط في أوس�اط تالميذهم وشيعتهم ،س ّيما في ّ
ظل أجواء
االس�تفزازات الكبي�رة الت�ي كانوا يتعرضون له�ا .ولنا أن نتصور ّ
أن اإلمام الحس�ن بن
علي Eوقد بويع بالخالفة بعد أبيه أمير المؤمنين ،Eوكان تحت يده عشرات اآلالف
ّ

م�ن جنود الجيش ،لكنه مع ذلك تنازل عن الس�لطة عندما تطلبت مصلحة األمة ذلك،
ليجنب األمة استمرار حالة االحتراب .وربما ذهب Eللصالة في المسجد في الوقت
ال�ذي يعمد في�ه الخطيب إلى ش�تم أبيه أمير المؤمنين وس�ائر أهل البي�ت ،وحين ورد
على مجلس معاوية في مناس�بتين على األقل ،كان يس�مع اإلهانة هناك ،وكان جل ًّيا ّ
أن
متعمدً ا يبتغي اس�تفزاز األئمة وأتباعه�م ودفعهم نحو االصطدام والدخول
هناك ً
نهجا ّ
في معركة.

غير ّ
أن الصورة كانت واضحة أمام أئمة أهل البيت .فلم يسمحوا باستدراجهم إلى
ّ
ولع�ل واقعة كربالء هي االس�تثناء الوحيد ال�ذي ينبغي أن
احت�راب داخل�ي في األمة،
يؤكّ�د القاعدة وال ينفيها ،فهناك اثنا عش�ر إما ًما ،أحدهم فقط وهو اإلمام الحس�ينE
تم�ر بها األمة حينه�ا ،بعد أن بذل
انته�ج طري�ق المواجهة ،نتيجة ظ�روف مع ّينة كانت ّ
قص�ارى الجهد لتجنّب الصدام ،وقد خاطب القوم بأن يدعوه يرجع من حيث أتى ،إلاّ
أنّهم تعنّتوا وأبوا إال الصدام .وبذلك نخلص إلى ّ
أن منهجية أئمة أهل البيت Bليست
قائم�ة على االس�تجابة لالس�تفزاز ،إلاّ أنّها لم تك�ن في الوقت عينه منهجية استسلام
وخض�وع وخنوع ،فقد زرعوا في نفوس أبناء األمة العزيمة واإلرادة ،والروح النضالية
ِ
يمض
في نش�ر العلم والمعرفة ،وبناء الخط الرس�الي المس�تمر إلى هذا اليوم .ولو لم
أه�ل البيت على انتهاج العقالنية فلربما لم يس�تمر خطه�م على النحو الذي نراه اليوم.
حي�ث بقيت صفحة أئمة أهل البيت ناصعة البياض مش�رقة في تاريخ األمة ،ولم يجرؤ
أي إمام منهم ،أو إبراز مأخذ يذكر عليه .هذه الصورة بالغة
أحد على النيل من شخصية ّ
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النقاء ،إنّما كانت نتيجة طبيعية للسياسة العقالنية التي اعتمدها أئمة أهل البيت.B

ّ
إن األم�ة أح�وج م�ا تك�ون النتهاج س�بيل العقالنية ف�ي إدارة مش�كالتها الداخلية
والخارجية .س ّيما وهي تعيش حالة مزرية من االحتراب والتشظي في معظم ساحاتها،
وتغرقها الصراعات تحت عناوين مختلفة.
عوضا ع�ن المبالغة في التعبئة
وم�ا أحوج الخطاب الديني ف�ي األمة إلى العقالنية ً
يتورط الشاب
وزيادة مخزون االحتقان تجاه اآلخرين ،بذرائع دينية وطائفية ،وكيف ال ّ
السني في اإلرهاب وهو يخضع لتعبئة مستمرة تُلقي بمشاكل األمة جميعها ،في الماضي
ّ
والحاضر ،على كاهل إخوانه الشيعة .والحال نفسها ما يجري مع الشاب الشيعي الذي
يعيش أجوا ًء محتقنة طائف ًّيا ضد أبناء الس�نة ،ليخرج عندها س� َّبا ًبا ل ّعانًا لرموز اآلخرين
ومس�تفزا لجمهوره�م ،ما أح�وج األمة لقراءة س�يرة أهل البيت ،وخاصة س�يرة اإلمام
ًّ
تج�رع اآلالم والغصص طوال
الحس�ن Eال�ذي نعيش ذكرى ش�هادته ،والذي طالما ّ
حياته وفا ًء لمبدئيته ومنهجيته العقالنية.

الجمعة  14صفر 1437ﻫ

 27نوفمبر 2015م

األمة بين رهابين
«المسلم من
ورد عن رسول اهلل Aأنه قال:
ُ
(((
سلِم المسلمون من لسانِه ويدِه» .
وورد عن اإلمام جعفر بن محمد الصادقE
أنه قال« :المسلم من سلم الناس من يده
ولسانه ،والمؤمن من ائتمنه الناس على
أموالهموأنفسهم»(((.

توجه سلوك اإلنسان وتعامله مع أبناء جنسه.
يمثل اإلسلام منظومة من القيم التي ّ
مجرد حزم�ة من العبادات والطقوس الروحية،
مجرد عقيدة قلبية ،وال ّ
فاإلسلام ليس ّ
الت�ي تربط اإلنس�ان بربه ،عبادة وخضو ًع�ا ،بل ينبغي أن تنعكس ه�ذه العالقة بالخالق
على س�لوك اإلنس�ان مع العباد ،ولإلضاءة على هذا األمر ،يمكن التمعن في الحديث
«المسلم من
يعرف المسلم الحقيقي ،حيث يقول:A
ُ
الوارد عن رس�ول الله Aالذي ّ
س�لم المسلمون من لس�انِه ِ
ِ
ويده»ّ ،
إن المسلم الحقيقي هو الذي ال يصدر عنه العدوان
والج�ور عل�ى حقوق اآلخري�ن المعنوي�ة أو المادية ،فه�و ال يلجأ إل�ى تجريح الناس
مس�لما
واإلس�اءة إليهم بلس�انه ،فضلاً عن أن ينال منهم بيده ،فإن فعل ذلك ،فهو ليس
ً
حقيق ًّيا ،وإن ا ّدعى اإلسالم ومارس الطقوس الدينية.
الرقاق ،باب االنتهاء عن المعاصي ،ص ،206حديث.6484
((( صحيح البخاري ،ج ،4كتاب ِّ
((( معاني األخبار ،الشيخ الصدوق ،ص .٢٣٩
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حسن العالقة مع الناس
ّ
إن حس�ن العالق�ة أمر واجب على المس�لم حي�ال جميع الناس ،ال مع المس�لمين
وحدهم .فقد ورد عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق Eأنه قال« :المس�لم من س�لم
الناس من يده ولسانه ،والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» ،وثمة توضيح
في هذا الصدد للشيخ محمد جواد مغنية حول حديث النبي Aواقتصاره على استخدام
مفردة (المس�لمون) ال عموم الناس في قوله« :Aالمسلم من سلم المسلمون من يده
ولس�انه» ،يقول مغنيةّ :
إن المقصد األس�اس في قول النبي Aهم عموم الناس ،وإنّما
استخدم النبي مفردة المسلمين؛ لصدور الحديث ضمن بيئة إسالمية خالصة .ذلك ّ
أن
أي مجتمع عاش،
العالقة المسالمة مع الناس أمر واجب على المسلم أينما كان ،وفي ّ
ٍ
أي ظرف من الظروف.
فال يعتدي على شيء من حقوق الناس المادية والمعنوية تحت ّ

وهناك آيات قرآنية عديدة ش�دّ دت القول على حفظ حقوق الناس عمو ًما ،وتحريم
ِ
ِ
ن}[سورة البقرة،
ب ا ْل ُم ْعتَدي َ
{ولاَ َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّلـ َه لاَ ُيح ُّ
االعتداء عليهم مطل ًقا .قال تعالىَ :
اآلي�ة ،]190 :والخط�اب ج�اء ناه ًيا ع�ن االعتداء عل�ى نحو اإلطالق ،بص�رف النظر عن
م�ن ه�م ّ
محل االعتداء ،مس�لمين كانوا أم غي�ر ذلك .وجاء في آية أخ�رى قوله تعالى:
{و ُقو ُل�وا لِلن ِ
َّاس ُح ْس�نًا} ،وهو يش�مل عموم الناس وفي مطلق األح�وال ،دونما فرق
َ
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم}،
{ولاَ َت ْب َخ ُسوا الن َ
بين المس�لمين وغيرهم .ويقول تعالى في آية أخرىَ :
وفي ذلك نهي صريح عن ظلم الناس عمو ًما ،ال خصوص المسلمين وحدهم .وبذلك
مسالما وإيجاب ًّيا في عالقته مع أبناء جنسه،
يريد اإلسلام من اإلنسان المسلم أن يكون
ً
س�وا ًء كان ذلك في بيئة إسلامية أم غير إسلامية ،حيث يتمثل جوهر الدين في حس�ن
التعامل مع الناس ،ويعدّ فاقدً ا لجوهر الدين ّ
كل من ال يحسن المعاملة مع الناس ،وإن
قام ّ
بكل طقوس الدين.

يباهر نيب ةمألا
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عبادة الخالق واإلحسان إلى الخلق
ّ
إن الغاية األس�اس من إرس�ال الرس�ل ونزول الش�رائع ،ليس تنظيم عالقة اإلنسان
بالخال�ق وحس�ب ،وإنما تنظيم العالقة بين اإلنس�ان وبني جنس�ه كذل�ك .قال تعالى:
ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِق ِ
ِ
ِ
ِ
سط}[سورة
ُ
{ َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأ َنز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ْ
َاب َوا ْلم َيز َ َ َ
الحدي�د ،اآلي�ة ،]25 :أن يقوم الناس بإحقاق العدل فيما بينهم ،باعتبار ذلك الهدف األس�مى
أي ظل ٍم أو جور في عالقة الناس
للرس�االت والكتب الس�ماوية كافة ،فال يكون هناك ّ
أي
يعوضه ّ
بعضه�م بالبع�ض اآلخر ،فهذا ه�و جوهر الدين ومقصد الش�رع ،ال�ذي ال ّ
الت�زام بمظاهر اإلسلام .وبذلك ينبغي لإلنس�ان المس�لم ف�ي المق�ام األول أن يكون
ملتز ًما بحسن العالقة مع الناس؛ ّ
ألن ذلك من صميم واجبه الديني ،الذي ينيط به التزام
السلم والعدل في عالقته مع أبناء جنسه.

ّ
إن حس�ن التعامل مع الناس كافة ،عنوان أس�اس لتقديم اإلسلام أمام البشر .ذلك
ّ
أن الناس يرون اإلسلام من خالل أتباعه والمنتمين إليه ،فمتى ما كان المس�لم حس�نًا
ف�ي عالقته مع اآلخرينّ ،
فإن انطباعهم عن الدين س�يكون حس�نًا بطبيعة الحال .ومتى
فإن نظرتهم إلى الدين ستكون سيئة؛ ّ
ما كان المتد ّين مسي ًئا لخلق اللهّ ،
ألن من يمارس
اإلس�اءة للناس ال يسيء لنفسه وحسب ،وإنما يسيء إلى الدين برمته بالنظر إلى مقدار
التشويه الذي سيطال اإلسالم نتيجة ممارساته المسيئة لآلخرين.

الكارثة األخطر على اإلسالم
من هنا ،يمكن اعتبار بروز الجماعات اإلرهابية الموغلة في العنف والعدوان باسم
الدين ،أكبر كارثة ح ّلت باإلسالم في هذا العصر ،وال ّ
أدل على ذلك من ّ
أن إقامة الحكم
اإلسلامي ،باتت تمثل اليوم فكرة مخيفة في أوس�اط األجيال الجديدة من المس�لمين
أنفس�هم ،لفرط ما ي�رون بأ ّم أعينهم من المجازر الوحش�ية الت�ي يرتكبها تنظيم داعش
وأضراب�ه ،عل�ى ٍ
نحو جعل من الدين عام�ل خوف ورهاب بين المس�لمين ،فضلاً عن
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األض�رار الخطي�رة التي ح ّلت باألم�ة على يد الجماعات اإلرهابية م�ن نزاعات ودمار
وس�فك للدماء ،وانتهاك للحرمات .وكذلك الحال مع التداعيات الكارثية التي تركتها
الجماعات اإلرهابية على الشعوب واألمم األخرى.
لقد تس�ببت الجماعات المتطرفة بظهور ما بات يعرف باإلسالم فوبيا ،أي الخوف
من اإلسالم ،وقد برزت هذه الظاهرة ضمن تجليات وتعابير مختلفة ،منها:

اً
مص�درا للعنف واإلره�اب ،وقد أخذت
أول:النظ�رة الس�يئة لإلسلام ،واعتباره
ً
هذه النظرة طريقها ضمن األفالم والرس�ومات والكتابات المسيئة للنبيA
والقرآن الكريم.

ثان ًيا:ش�يوع الص�ورة الس�لبية النمطية عن المس�لمين ،فبالرغم م�ن ّ
أن المتورطين
قياس�ا على مليار ونصف مليار مس�لم في
ف�ي اإلرهاب هم عدد ضئيل جدًّ اً ،
العال�م ،إلاّ ّ
أن ذل�ك لم يمنع من أن تنطبع في األذه�ان ،صورة نمطية ،توحي
وكأن ّ
كل المس�لمين إرهابي�ون ،ونتيجة لذلك بتنا نقرأ عن مس�افرين غربيين
يرفض�ون الجل�وس بجان�ب ركاب مس�لمين على مت�ن الطائرات ،وس�كان
يخشون مجاورة المسلمين.

ثال ًثا:حص�ول إس�اءات وإجراءات تمييزي�ة جماعية تطال المس�لمين ،حيث باتت
جاليات إسالمية كبيرة في أوروبا وأمريكا تعيش أجوا ًء من القلق نتيجة الرهاب
من اإلسالم في تلك البالد ،س ّيما في ّ
ظل استغالل هذه الحالة من قوى معادية
لإلسلام ،ومنها اللوبيات الصهيونية ،واليمين المسيحي المتطرف ،والقوى
المناوئة للمهاجرين ،الذين استغ ّلوا هذه األجواء لإلمعان في تشويه اإلسالم
جر إلى حوادث عنصرية كثيرة ،جرى خاللها االعتداء على
والمسلمين ،مما ّ
والتعرض للمسلمات المحجبات.
مراكز ومساجد إسالمية،
ّ
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إيجابيات في المجتمعات الغربية
وال ُب�دّ أن نعترف هنا ّ
ب�أن المجتمعات الغربية لها إيجابي�ات كبيرة ال تنكر ،وعلى
رأس�ها تمتعه�م بقواني�ن تحترم حقوق اإلنس�ان ،وتعل�ي من قيم�ة المواطنة ،وترحب
بالالجئي�ن .لذل�ك فالح�وادث العنصري�ة التي تأخ�ذ مكانه�ا بين حين وآخ�ر ،يمكن
اعتبارها في حكم االستثناء ،وغال ًبا ما تأتي ضمن سياق ردود الفعل اآلنية .كما تتحلى
معظم النخب السياس�ية في تلك البالد بروح المس�ؤولية العالية ،لذلك نجدها تصرح
باستمرار أنّها ليست بوارد محاربة اإلسالم والمسلمين.

ورغ�م اعتقادن�ا بوق�وع ٍ
ق�در من المس�ؤولية عل�ى كاه�ل الحكوم�ات الغربية في
وأن بعضها مدعوم على ٍ
ظه�ور الجماعات اإلرهابية في أوطانناّ ،
نحو مباش�ر من تلك
الحكومات ،إلاّ أنّه وعلى ٍ
نحو عام بقيت التصريحات الرس�مية لكبار المس�ؤولين في
تلك الدول إيجابية تجاه المسلمين .كما ال يمكن تجاهل الدفاع العادل عن المسلمين
ال�ذي اضطلعت به منظمات المجتمع المدني ،وقطاع واس�ع م�ن الرأي العام الغربي،
بالتوجهات اإلنس�انية والحقوقية ،وقد تج ّلى ذلك ف�ي العديد من الحوادث،
المش�بع
ّ
تعرض�ت خاللها امرأة مس�لمة ف�ي مدينة لي�ون الفرنس�ية إلى
ومنه�ا مثًل�اً تل�ك الت�ي ّ
اإلس�اءة م�ن قبل متط�رف غربي في مكان ع�ام ،لينبري عندها غربي�ون آخرون للدفاع
عن المرأة المس�لمة والوقوف بوجه الشخص المسيء لها .وفي الوقت الذي ندين فيه
تعرض الجاليات اإلسالمية في الغرب للمضايقة ،إلاّ أنّنا ندرك في الوقت نفسه
بش�دة ّ
مسؤولية التيارات العنفية في بالدنا عن وقوع هذه األفعال والمضايقات.

اإلسالم فوبيا والشيعة فوبيا
وهن�ا ينبغ�ي اإلش�ارة إلى مفارق�ة الفتة ،فبع�ض المس�لمين الذين يدين�ون ظاهرة
التخويف من اإلسالم «إسالم فوبيا» ،هم أنفسهم يمارسون ما يمكن أن نسميها ظاهرة
«الشيعة فوبيا» .من خالل تخويف مكونات المجتمعات العربية واإلسالمية من بعضها
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بعضا ،كالتخويف من المواطنين الشيعة وتخوينهم واإلساءة إليهم ،وهم جزء ال يتجزأ
ً
من نسيج األمة ،ومواطنون أصالء في الكثير من البلدان اإلسالمية.
والالفت ّ
أن تج ّليات ظاهرة «الشيعة فوبيا» تكاد تتطابق مع ظاهرة «اإلسالم فوبيا»
في الغرب ،فإن كان بعض الغربيين يتهمون اإلسالم بأنه دين إرهاب وعنفّ ،
فإن هناك
في الداخل اإلسلامي من يس�عى التّهام عقائد الش�يعة وتاريخهم ووصمهم بمختلف
التّه�م .ويفتعل�ون لهم ص�ورة نمطية س�يئة ،وهنا ينبغي الق�ول ّ
إن الش�يعة كغيرهم من

المجتمعات ليس�وا مجتم ًع�ا مالئك ًّيا ،وقد يصدر من بعضهم ما ه�و غير مقبول ،تما ًما
كم�ا تص�در ذات األفعال من غيره�م ،لذا ال ينبغي أن يجري تكوي�ن صورة نمطية عن
جميع الشيعة وشيطنتهم.

واس�تطرا ًدا ،لن�ا أن نس�أل ع�ن مبرر ف�رض العقوب�ات الجماعية عل�ى مجتمعات
بأكمله�ا انتقا ًم�ا م�ن مواق�ف وأخطاء أف�راد منهم؟ س� ّيما وقد بلغ مس�توى الحمالت
اإلعالمي�ة والدينية حدًّ ا يهدّ د المجتمع الش�يعي بالخطر ،وقد بات األبرياء الش�يعة في
بلاد كثيرة ،يدفع�ون ثمن هذا التش�ويه اإلعالمي والديني من دمائه�م وأرواحهم ،من
خالل اس�تهدافهم في المس�اجد والحس�ينيات واألس�واق وحافالت ال�ركاب .نتيجة
الحمالت الجائرة التي استولت على المنابر الدينية واإلعالمية فيما نطلق عليه «الشيعة
فوبيا».

صراعات ال عالقة لها بالمذاهب
ّ
تعج بصراعات سياسية محتدمة ،ال شأن لها بالمعتقدات الدينية
إن المنطقة العربية ُّ
م�ن قريب أو بعيد .فهناك صراعات سياس�ية قد تكون أطرافها ش�يعية وس�نية ،كما في
العراق وسوريا ولبنان ،فيما قد تكون أطراف الصراع سنية سنية في ساحات أخرى ،كما
في الصومال وليبيا والس�ودان ،وبذلك ال شأن للمعتقدات الدينية في هذه الصراعات،
تمر بها المنطق�ة بر ّمتها ،والتي يس�عى خاللها ّ
كل
إنّم�ا مر ّده�ا إل�ى حالة التحول الت�ي ّ
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مبررا إلعطاء
ّ
مكون لضمان حصته ودوره السياسي في مستقبل المنطقة .لذلك ال نجد ً
وأغراضا طائفية ،ومن المثير
الصراعات التي يش�كل الش�يعة طر ًفا فيها صبغة مذهبية،
ً
أخيرا من الحكم بالس�جن لس�نتين والضرب  200جلدة على ش�خص بتهمة
ما صدر ً
مجالس�ة الش�يعةّ ،
مكونات المجتمع بعضه�ا على البعض
إن هذه الممارس�ات تؤ ّلب ّ
اآلخر ،وتهدّ د بتفجير النسيج االجتماعي.
م�ن هن�ا ،ال ُبدّ أن تتدخل الحكومات في كبح جماح حمالت التخويف والتش�ويه
الت�ي تس�تهدف مكون�ات اجتماعية أصيلة .وذلك م�ن خالل إقامة العدل والمس�اواة،
وتحقي�ق مفه�وم المواطن�ة ،وقطع الطري�ق على مثل ه�ذه الممارس�ات .وعلى رأس
اإلجراءات المطلوبة يأتي س� ّن قانون تجريم العنصرية والطائفية .كما ّ
أن على الواعين
من الكتّاب والخطباء والمثقفين ،من مختلف
التوجهات ،أن يرفعوا الصوت عال ًيا ضدّ
ّ
نتوجه بالتقدير لبعض األقالم
الممارس�ات التي تهدّ د وحدة أوطاننا .وهنا ال يفوتنا أن ّ
الصعيد ،داعين إل�ى أن تكون هذه هي الحالة العامة
دورا إيجاب ًيا على هذا ّ
الت�ي لعب�ت ً
وسط جميع الكتّاب والمثقفين.

الجمعة 14ربيع األول 1437ﻫ

 26ديسمبر 2015م

تطورات العالقة بين المجتمعات
المسيحية واإلسالمية
جاء في السيرة النبوية أنه وفد إليه وفد
النجاشي فقام Aيخدمهم بنفسه ،فقال
له أصحابه :نحن نكفيك ،يا رسول اهلل،
فقال« :إنهم كانوا ألصحابنا مكرمين وإني
أحب أن أكافئهم»(((.
ّ

ثمة دالالت تاريخية عديدة حول نش�وء عالقة إيجابية بين المس�يحيين والمسلمين
من�ذ مطلع الدعوة اإلسلامية .وم�ن أوائل تلك ال�دالالت ،الهجرة اإلسلامية األولى
إلى الحبش�ة ،فحينما اش�تدّ ت الضغوط على المس�لمين في مكة المكرمة ،خالل السنة
ش�جع رس�ول الل�ه Aأصحابه عل�ى الهجرة إلى
الخامس�ة من البعثة النبوية الش�ريفةّ ،
الحبش�ة ،البلد المس�يحي ،الذي كان يحكمه النجاش�ي ،وجاء في السيرة النبوية أنهA
خاطب ثمانين من أصحابه بالقول« :لو خرجتم إلى أرض الحبشةّ ،
فإن بها ملكًا ال ُيظلم
فرجا مما أنتم في�ه»((( ،فخرجوا
عن�ده أح�د ،وهي أرض ص�دق ،حتى يجعل الله لك�م ً
بحرا .وكما كان متو ّق ًعا فقد اس�تقبل
بقي�ادة جعف�ر بن أبي طالب ،متجهين إلى الحبش�ة ً
أهل الحبشة المسلمين المهاجرين ،استقبالاً حسنًا .وفي ذلك إشارة إلى طبيعة األجواء
اإليجابية السائدة بين المسيحيين في الحبشة ٍ
آنئذ ،الذين أتاحوا الفرصة ألتباع الديانات
((( السيرة الحلبية ،ج ،٢ص.٧٥٨
((( البداية والنهاية ،ج ،٣ص.٨٥
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األخرى للعيش بينهم في أمن وسالم ،وأن يظهروا إيمانهم ويمارسوا عباداتهم.

زوجا للنبي،A
وورد عن أم سلمة وكانت إحدى المهاجرات للحبشة قبل أن تكون ً
أنه�ا قال�ت« :لم�ا نزلنا أرض الحبش�ة جاورنا بها خير جار ،النجاش�ي ،آمن�ا على ديننا
وعبدنا الله ال نؤذى وال نس�مع ش�ي ًئا نكره�ه»((( .وقد بعثت قري�ش خلف المهاجرين
محملاً بالهدايا إلى النجاشي ،طم ًعا في أن يطرد
المسلمين إلى الحبشة ،فأرسلت وفدً ا ّ
المس�لمين م�ن بلاده ويعيدهم إلى مكة ،غي�ر ّ
أن تلك المحاولة باءت بالفش�ل ،وبقي
المهاجرون في الحبشة إلى حين عودتهم إلى المدينة المنورة إ ّبان فتح خيبر ،حتى قال
فرحا ،بقدوم جعفر أم بفتح خيبر»(((.
النبي Aقولته الشهيرة« :ما أدري بأ ّيهما أنا أشدّ ً

النبي ير ّد الجميل للمسيحيين
أنموذجا مش�ر ًقا
عز انتصاره وقوته،
وعلى المقلب اآلخر ،قدّ م رس�ول الله ،Aفي ّ
ً
على صعيد العالقة اإليجابية بين المس�لمين والمس�يحيين .فقد قابل صنيع النجاش�ي
وأه�ل الحبش�ة مع أصحابه ،ف�ي تعامله م�ع وفد النجاش�ي الذي وفد علي�ه الح ًقا في
المدينة المنورة ،إذ بخالف س�ائر الوفود ،انبرى Aلخدمة وفد الحبش�ة بنفسه ،وحين
ع�رض األصح�اب القيام بخدمة الوف�د عارضهم Aبالق�ول« :إنّهم كان�وا ألصحابنا
أحب أن أكافئهم» .وفي ذلك رد ّجميل لموقفهم الحس�ن ،واس�تقبالهم
مكرمين وإني ّ
للمهاجرين المسلمين.

وعل�ى ذات المن�وال ،كان تعامل رس�ول الل�ه ،Aلما جاءه وفد نص�ارى نجران،
فدخلوا عليه المس�جد بعد صالة العصر ،فحانت صالتهم ،فقاموا يصلون في مسجده
فأراد الناس منعهم ،فقال« :Aدعوهم» فاس�تقبلوا المش�رق فص ّلوا بصالتهم وهم في
مسجد رسول الله.((( A
((( مسند أحمد بن حنبل ،ج ،١ص.٢٠٢
((( بحار األنوار ،ج ،٢٢ص.٢٧٦
((( السيرة الحلبية ،ج ،٣ص.٢٣٥
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العالقة اإليجابية مع أتباع الديانات
ّ
إن قيم اإلسالم تدفع باتجاه قيام العالقة اإليجابية مع أتباع الديانات األخرى .ومر ّد
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم}،
ذلك إقرار اإلسالم بأصالة حرمة اإلنسان وكرامته ،قال تعالىَ :
يقر بكرامة اإلنس�ان بما هو إنس�ان ،بصرف النظر عن العرق والدين واللون،
فاإلسلام ّ
يقر للبش�ر بالحرية الدينية ،واختيارهم الدين الذي يرتضونه ألنفس�هم ،قال تعالى:
كما ّ
{لاَ إِك َْرا َه فِي الدِّ ِ
ين} .ناهيك عن ّ
يقر اإليمان بجميع األنبياء ،باعتبار ذلك
أن اإلسلام ّ
ألي
جز ًءا ال يتجزأ من العقيدة اإلسلامية ،فال يمكن أن يكتمل إيمان مس�لم إذا ما تنكّر ِّ
نبي من األنبياء السابقين على النبي محمد ،Aقال تعالىُ { :ق ْل آمنَّا بِال َّل ِ
ـه َو َما ُأ ِنز َل َع َل ْينَا
َ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َماع َيل َوإِ ْس َح َ
يس ٰى
اق َو َي ْع ُق َ
وس ٰى َوع َ
وب َوالأْ َ ْس َباط َو َما ُأوت َي ُم َ
َو َما ُأ ِنز َل َع َل ٰى إِ ْب َراه َ
ون ِمن َّر ِّب ِه ْم لاَ ُن َف ِّر ُق َب ْي َن َأ َح ٍد ِّمن ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
َوالنَّبِ ُّي َ
ون}[سورة آل عمران ،اآلية.]84 :

يقر اإلسلام بوجود الديان�ات األخرى ويعترف بكيانات أتباعها .فلم
وتب ًعا لذلكّ ،
يعمد إلى إجبار أتباع الديانات األخرى على ترك عقائدهم ،ولم يأمر بإجالئهم أو التعدّ ي
عليه�م وإبادتهم ،وإنما تعامل معهم كما هم ،وعلى دياناتهم ،تحت ش�رط واحد فقط،
ِ
�م ُي َقاتِ ُلوك ُْم فِي
ه�و المس�المة وعدم العدوان ،قال تعال�ى{ :لاَّ َين َْهاك ُُم ال َّلـ ُه َع ِن ا َّلذي َن َل ْ
ِ
ِ
ِ
الدِّ ِ
ب ا ْل ُم ْق ِسطِي َن }
ين َو َل ْم ُي ْخ ِر ُجوكُم ِّمن د َي ِارك ُْم َأن َت َب ُّر ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّلـ َه ُيح ُّ
[سورة الممتحنة ،اآلية .]8 :هذه هي المبادئ اإلسالمية للعالقة مع أتباع الديانات المختلفة.
وق�د أولى اإلسلام أهل الكتاب ،من اليه�ود والنصارى والمجوس ،معاملة أش�دّ
خصوصية باعتبارهم أتباع ديانات س�ماوية .بالرغم مما وقع من التحريف في أديانهم،
ينم ع�ن االحترام.
ويكف�ي أن�ه تعالى أطلق عليه�م وصف أهل الكت�اب ،وهو وصف ّ
علاوة على ذل�ك ،دعاهم إلى الحوار والتوافق على المش�تركات ،قال تعالىُ { :ق ْل َيا
َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َل ٰى ك َِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم} .وقد أشاد اإلسالم بالمسيحيين على

قياس�ا على اليه�ود الذين تعاطوا مع الدعوة اإلسلامية من�ذ البدء تعاط ًيا
نح�و ّ
خاصً ،
سلب ًيا ،وحاكوا المؤامرات وخاضوا الحروب مع المسلمين ،على النقيض من الموقف
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اإليجابي الذي أبداه المس�يحيون من الدعوة ،من هنا م ّيز اإلسلام بين الموقفين ،قال
َّاس عَدَ َاو ًة ِّل َّل ِذي َن آمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّل ِذي َن َأ ْشركُوا َو َلت ِ
تعالىَ { :لت ِ
َجدَ َّن َأ َش�دَّ الن ِ
َجدَ َّن َأ ْق َر َب ُهم
َ
َ
َّم َو َّد ًة ِّل َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِنَّا ن ََص َار ٰى}[سورة المائدة ،اآلية.]82:

تع ّثر العالقة مع المسيحيين
غير ّ
أن العالقة بين المس�يحية واإلسلام أخذت منعط ًفا آخر فيما بعد ،على خالف
ش�ق المس�لمون طريقه�م كأ ّمة صاعدة،
م�ا كانت عليه عند بداية ظهور اإلسلام .فقد ّ
فيما اختار المس�يحيون ،ممثلين في حكوماتهم السياس�ية ،الوقوف في وجه هذه القوة
اإلسالمية الجديدة ،مما قاد الشتعال الحروب بين أتباع الديانتين ،بد ًءا من معركة مؤتة
في الس�نة الثامنة للهجرة ،ثم تال ذلك نش�وب معركة تبوك في الس�نة التاس�عة للهجرة،
فعلي بين الطرفين ،لتتابع بعدها حاالت الصراع
التي لم يقع خاللها اصطدام
ّ
عسكري ّ
والحروب بين المس�لمين والمس�يحيين ،إلى أن استطاع المسلمون بسط نفوذهم على
أنحاء كثيرة من العالم ،من خالل الفتوحات اإلسالمية ،فيما تراجعت القوة المسيحية.

هن�ا ينبغ�ي اإلش�ارة إل�ى ما ش�اب الفتوح�ات اإلسلامية م�ن ممارس�ات ال تع ّبر
بالض�رورة ع�ن رأي اإلسلام ،ومر ّد ذل�ك إلى من كان عل�ى رأس ه�ذه الغزوات من
سياس�يين وعسكريين ،بعضهم كانوا يمارسون الظلم والجور على المسلمين أنفسهم،
فضلاً عن غير المس�لمين .ثم جاءت مرحلة الحروب الصليبية التي ش�نّها المسيحيون
ضدّ األراضي اإلسالمية ،ليعقبها فيما بعد عهد االستعمار الغربي لمعظم البالد العربية
واإلسلامية .هذا ما ّ
يلخص على نحو س�ريع المنعطفات التي ش�ابت العالقة الشائكة
بين المسلمين والمسيحيين خالل القرون الماضية.

هذا العصر وفرص التجاوز
وبص�رف النظر عن أح�داث التاريخ ،يبدو ّ
أن الفرصة باتت مؤاتية لقيام عالقة أكثر
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إيجابية بين الش�عوب اإلسلامية والمجتمعات الغربية المس�يحية ،في عصرنا الراهن.
ومر ّد ذلك إلى عوامل عدة ،منها :تغ ّير الحالة الدينية عند المس�يحيين ،وانكفاء الهيمنة
الكنس�ية التي كانت تنش�ب أظفاره�ا في تل�ك المجتمعات ،خالل القرون الوس�طى،
عوض�ا عن ذلك حكومات غربية تعتمد مفه�وم المواطنة ،في النظر إلى أفراد
وج�اءت ً
ش�عوبها ،بصرف النظر عن عقائدهم وأعراقه�م وألوانهم ،وصار أكبر همها العمل من
أجل تحقيق المصالح لبالدها.
زد على ذلك عامل التطور اإلنس�اني في العصر الحديث ،المتمثل في قيام مواثيق
دولية تنظم العالقة بين البشر ،ومنها مواثيق حقوق اإلنسان ،ونشوء المؤسسات الدولية
الراعية لهذه العهود والمواثيق.

وكذل�ك الح�ال على الضف�ة المقابلة ،فقد ش�هدت األمة اإلسلامية حالة انتش�ار
الوع�ي في صف�وف مجتمعاتها ،الت�ي أصبحت ت�درك ّ
واضحا للعيان
تماي�زا
أن هناك
ً
ً
بي�ن الحكوم�ات الغربي�ة م�ن ناحية ،وش�عوبها من ناحية أخ�رى ،على نح�و باتت فيه
للحكومات سياس�اتها وأجندتها ،فيما بات للش�عوب ثقلها ،ورأيه�ا العام ،الذي ربما
معاكس�ا لتوجهات حكوماته�ا .ولذلك توفرت فرص كبيرة للمس�لمين لكس�ب
ج�اء
ً
التوجهات السياسية الحاكمة هناك.
تعاطف الشعوب الغربية مع قضاياهم ،بالضد من
ّ
إن من الصحيح ّ
ّ
أن هناك مراكز قوى متعددة في الدول الغربية .ولهذه القوى خططها
ووس�ائل نفوذها ،كما ّ
أن المجتمعات الغربية مجتمعات منفتحة على التواصل ،ونسج
العالقة ،والقابلية وللتأثر التأثير.

الجاليات اإلسالمية جسور تواصل
وينبغ�ي أن نضع بعين االعتبار عامًل�اً
مؤثرا في العالقة بين الغربيين والمس�لمين،
ً
يتمث�ل ف�ي الهجرات الكبي�رة ألبناء األمة اإلسلامية للدول الغربية ،حي�ث باتت تلك
الدول موطنًا للماليين من المهاجرين المسلمين ،الذين وفدوا عليها ألسباب مختلفة،
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وحصل�وا عل�ى جنس�ياتها ،وباتوا ج�ز ًءا من نس�يجها االجتماعي ،حت�ى ال تكاد تخلو
مدين�ة غربية م�ن وجود إسلامي .وقد ذكّرن�ا احتضان الش�عوب الغربي�ة للمهاجرين
المس�لمين في عصرنا الراهن ،باس�تقبال أسلافهم من مس�يحيي الحبش�ة للمس�لمين
كثيرا م�ن المهاجرين المعاصرين قد هربوا م�ن االضطهاد الديني
األوائ�ل،
س�يما وأن ً
ّ
والسياس�ي والعرق�ي ،أو الحرم�ان االقتصادي الواق�ع عليهم في بالده�م ،فلما ذهبوا
للغ�رب احتضنتهم تلك المجتمع�ات ،ووفرت لهم األمن واالطمئن�ان ،وأتاحت لهم
الفرص ،بما في ذلك ممارس�ة شعائرهم الدينية ،فأقيمت هناك المساجد والحسينيات
والمراكز الدينية والمدارس.

وبعي�دً ا عن رس�م ص�ورة مثالية عن الوضع هن�اك ،يمكن االعت�راف بوقوع وبروز
المش�اكل أم�ام المس�لمين في بع�ض األحيان ،غي�ر ّ
أن هناك ف�ي المقابل مبدأ س�يادة
كثي�را في
القان�ون ،ورس�وخ مفه�وم المواطن�ة ،واحت�رام حقوق اإلنس�ان ،ما يس�اعد ً
محاصرة المشاكل ومعالجتها.
لقد س�اهم تفاعل الجاليات المس�لمة في الغرب ،مع بيئاتهم االجتماعية ،في ترك
التفهم
تأثي�ر إيجابي على العالقة المس�يحية اإلسلامية .ومن مظاهر ذلك ب�روز حالة ّ
لإلسلام في أوس�اط تل�ك المجتمعات ،األم�ر الذي دف�ع كثيرين منه�م للدخول في
انتشارا في الواليات المتحدة األمريكية وفي بلدان
اإلسالم ،حتى أصبح أسرع األديان
ً
وتشربوا القيم الحضارية ،ما يعني
أخرى ،فيما اكتس�ب المهاجرون المس�لمون العلم،
ّ
قيام تأثير وتأثر متبادل بين المهاجرين المسلمين وتلك المجتمعات.
كم�ا ّ
تفه�م أكبر وتداخ�ل عميق بين
أن حال�ة االنفت�اح العالمي أس�همت في بروز ّ
الش�عوب اإلسلامية والمجتمع�ات المس�يحية .وذل�ك بفض�ل التق�دم التكنولوجي،
وتقني�ات االتص�ال ،ومواقع التواص�ل االجتماعي ،على النحو ال�ذي جعل من العالم
قرية واحدة.
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بين الشعوب الغربية وحكوماتها
وكان متو ّق ًعا أن تقوم في هذا العصر عالقات إسالمية مسيحية أكثر ايجابية وأهمية،
حيث كان مس�ار العالق�ة يمضي بهذا االتج�اه ،فهناك فرق كبير بين مناوئة المس�لمين
لسياس�ات الحكومات الغربية ،وبين العالقة مع ش�عوب تلك الدول .ولطالما أظهرت
فئات من الشعوب الغربية تضامنها مع قضايانا العربية واإلسالمية ،وعلى رأسها قضية
ضحى بعض الغربيين بأنفس�هم في دفاعهم عن الفلس�طينيين.
فلس�طين المحتلة ،التي ّ
عما تظه�ره منظمات المجتمع المدن�ي في الغرب من تعاط�ف كبير مع معاناة
ناهي�ك ّ
الشعوب العربية واإلسالمية ،التي ترزح تحت سيطرة حكومات استبدادية.
ّ
يستغل مواقف الحكومات الغربية من قضايا المسلمين
وخال ًفا لما س�بق ،ظهر من
متعمد لألوراق وحرف
ذريعة لإلساءة للشعوب والمجتمعات الغربية .وفي ذلك خلط ّ
أي طرف كان مشكلة مع الحكومات الغربية
للبوصلة ،وتضييع للمسار ،فأن يكون لدى ّ
متفهم ،إلاّ ّ
ّ
أن من غير المفهوم وال المقبول أن
فإن لديه ّ
الحق في مواجهتها ،وذلك أمر ّ
يمارس االعتداء على المواطنين األبرياء في تلك المجتمعاتّ .
إن المنظمات اإلرهابية

زعما لإلسلام أفس�دت العالقة بين الش�عوب اإلسلامية وبين المجتمعات
المنتس�بة ً
الغربي�ة ،من خلال اعتداءاته�ا اإلرهابية ض�دّ أبناء الش�عوب الغربية ،كم�ا حصل في
مؤخرا ،وغير ذلك م�ن المناطق ،مما جعل
أمري�كا وبريطانيا ،وفي العاصمة الفرنس�ية
ً
تمر بمرحلة حرجة ،وبات الوجود اإلسالمي في الغرب
العالقة اإلسلامية المس�يحية ّ
مثيرا للقلق ،وألقى بظالله على ّ
كل مظاهر التواجد اإلسالمي هناك ،من مراكز إسالمية
ً
ومساجد ومدارس ،وعلى ٍ
نحو جعل العائالت اإلسالمية تواجه مصاعب مستجدة لم
تقابلها فيما س�بق ،ناهيك عن اإلجراءات الطويلة التي باتت تفرضها السفارات الغربية
على المس�لمين ،من طالبي تأش�يرات الدخول إلى أوروبا وأمري�كا ،وما يتبع ذلك من
إجراءات أمنية مشدّ دة في المطارات.
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التداعيات الخطيرة للحركات اإلرهابية
يمك�ن الق�ول هناّ ،
حق الدول الغربية أن تتخذ اإلجراءات التي تحفظ أمنها،
إن من ّ
وتمنع من تس�لل اإلرهابيين إلى أراضيها .إلاّ ّ
أن ذلك ترك تداعيات س�لبية على شكل
ٍ
نح�و بات هناك عمل
العالق�ة بين المجتمعات الغربية والوجود اإلسلامي فيها ،على
ٍ
ومعاد لوجود المس�لمين ف�ي الغرب .وفي
عل�ى تكوي�ن رأي عام مناهض لإلسلام،
الوق�ت ال�ذي نعتقد في�ه بوجود قوى مس�تفيدة من حال�ة التوتر في العالقة اإلسلامية
المس�يحية ،بل وتس�تثمر فيها ،وعلى رأس�ها الصهيوني�ة العالمية ،واليمين المس�يحي
المتط�رف ،والجهات السياس�ية المس�تفيدة ،إلاّ أنن�ا ينبغي أن نعترف ف�ي الوقت عينه
يعج تراثنا الديني بالمواقف السلبية المتشنجة
بالمشكلة التي نعيشها في داخلنا ،حيث ّ
م�ن أتباع الديانات األخرى ،بالرغ�م من وضوح المبادئ اإلسلامية اإليجابية ،فهناك
في هذا التراث نصوص وآراء ال تجعل المسلم ينظر نظرة احترام لآلخرين ،أو يتعامل
معهم على نحو سلمي ،لفرط الشحن السلبي الذي توفره بعض مقوالت هذا التراث.
صحي�ح أننا نعتقد أن اإلسلام هو الدين الحق ،كما جاء ف�ي قوله تعالى{ :إِ َّن الدِّ ي َن
ِعن�دَ ال َّل ِ
ـه الإْ ِ ْسَل�اَ ُم} ،لكن ذلك ال يعني أبدً ا إعطاء الضوء األخضر لممارس�ة اإلس�اءة
لألدي�ان األخ�رى .فقد ورد عن النبي Aأنه قال« :أال من ظلم معاهدً ا أو انتقصه أو ك َّلفه
فوق طاقته ،أو أخذ منه شي ًئا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة»((( ،كما أمرنا الباري
{و ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْس�نًا} ،ونهانا
جل وعال أن نقابل الناس كافة باإلحس�ان ،قال تعالىَ :
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم} .أن مما ال شك
{ولاَ َت ْب َخ ُسوا الن َ
عن ظلم الناس ،وذلك في قوله تعالىَ :
فيه أن هناك مقوالت تس� ّللت إلى تراثنا الدين�ي ،إما باصطناع واختالق نصوص مزورة،
أو بإنتاج تفسير سيء لبعض النصوص يعتمدها بعض الفقهاء في إصدار فتاوى متشددة،
وآراء مخجلة من الناحية اإلنسانية في التعامل مع اآلخر ،والشواهد كثيرة معروفة ،كما أن

((( سنن أبي داود .كتاب الخراج والفيء واإلمارة ،باب في تعشير أهل الذ ّمة ،ص ،187حديث ،3052
وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود ،حديث .2626
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هن�اك من علماء الدي�ن ،وخطباء المنابر ،والدعاة ،من احترف التعبئة ضد أتباع الديانات
مبرر
األخرى على نحو اإلطالق ،كالدعاء بالهالك على جميع اليهود والنصارى ،دونما ّ
ش�رعي أو عقلي يبرر هذا الدعاء ،إذ من المفه�وم أن يأتي الدعاء بالهالك على الظالمين
لمجرد كونهم من دين مع ّين.
والمعتدين ،ال أن يكون على عموم الناس
ّ

وماذا عس�انا نتوقع من أتباع الديانات األخرى إذا سمعوا مكبرات الصوت تصدح

من مساجدنا بالدعاء عليهم بالهالك؟ واألغرب من ذلك ،أن يقع بعض أفراد الجاليات
اإلسلامية الالجئين إل�ى الغرب ،في منزل�ق الدعاء بالهالك على تلك الش�عوب التي
احتضنتهم وآوتهم وأحس�نت إليهم ،حتى ّ
إن أحد هؤالء الالجئين المتطرفين سئل في
كما هائلاً من الضغينة عليهم،
لقاء صحفي ،عن سبب بقائه في بالد الغرب وهو يحمل ًّ
ويتمنّى هالكهم؟ فجاء بجواب غاية في القبح بقولهّ :
إن اإلنسان يضطر إلى دخول بيت
الخالء (المرحاض) ولكنه ال يمتدحه!!.

الخطاب المتشنج والتعبئة المتطرفة
ّ
كبيرا
إن الخط�اب الدين�ي المتش�نّج ،والتعبئ�ة السياس�ية المتطرفة،
تتحمل قس� ًطا ً
ّ
من المس�ؤولية عن العالقة الش�ائكة بين الش�عوب اإلسالمية والش�عوب الغربية .ولنا
تنص على منع
أن نراق�ب هذه األيام ص�دور الفتاوى المتزامنة مع أعياد الميلاد ،التي ّ
المس�يحيين في البالد اإلسلامية من االحتفاء بعيد ميالد المس�يح .Eفما هو يا ترى
المبرر من منع ماليين المسيحيين في البالد اإلسالمية من ممارسة عباداتهم واالحتفال
ّ
بأعيادهم ،س� ّيما وقد اس�تضافتهم البالد وفتحت لهم أب�واب العمل وبعضهم من أبناء
هذه البلدان؟
ف�ي مقابل ذل�ك ،لنا أن نلق�ي نظرة على األوض�اع اإليجابية للمس�لمين في البالد
المسيحية ،على ٍ
نحو درجت أعلى المؤسسات السياسية والبرلمانية الغربية على تقديم
التهاني باألعياد اإلسلامية للجاليات المس�لمة في بالدهم ،وحول العالم ،كما راحت
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بعض البلدان المسيحية تعطي عطلة رسمية للعاملين المسلمين في أعيادهم ،فإذا كانت
البالد المسيحية تمنح المسلمين كامل حرياتهم الدينيةّ ،
فإن من الالزم أن تعامل البالد
الحق في ممارس�ة
اإلسلامية المس�يحيين في بالدها معاملة المثل ،بأن تمنحهم كامل ّ
حرياتهم الدينية .ولنا في رس�ول الله Aأس�وة حس�نة في تعامله مع مسيحيي الحبشة،
أحب أن أكافئهم».
الذين وفدوا عليه في المدينة المنورة ،وقد قال Aفيهم ..« :وإني ّ

لذلك ،ال وجه ألن يمنع المسيحيون في بالد المسلمين من أن يع ّبروا عن ذواتهم،
وأن يمارس�وا عباداته�م بحري�ةّ .
إن من الصحيح أن لنا كمس�لمين أعيادنا ومناس�باتنا،
ولس�نا بوارد االحتفال بالمناس�بات الدينية لألمم األخرى ،ولكن ما ربط ذلك بمنعهم
م�ن االحتف�ال بأعياده�م ومناس�باتهم الخاصة به�م؟ واألنكى من ذلك ،م�ا نجده من
مجرد تهنئة المسيحيين وأتباع الديانات األخرى بمناسباتهم
فتاوى تمنع المسلمين من ّ
الديني�ة واالجتماعي�ة ،حتى لو كان�ت التهنئة موجه�ة لعاملة منزلية نصرانية ،أو س�ائق
مس�يحي! ّ
إن التعام�ل م�ع اآلخرين على هذا النح�و من الجفاء ،هو أبع�د ما يكون عن
الحالة اإلنس�انية ،ومر ّد ذلك التفس�ير الس�يئ آلي�ات وأحكام الجهاد في اإلسلام ،ما
يؤدي بدوره إلى صناعة أرضية غير متسامحة مع أتباع الديانات األخرى.

نح�ن مطالب�ون أن نعيد النظر ف�ي تراثنا الديني ،لجهة التعامل مع س�ائر البش�ر من
الديان�ات األخرى .كما ّ
خاص،
أن على المس�لمين الموجودين في الغ�رب على نحو
ّ
القي�ام بمب�ادرات خلاّ ق�ة لتحس�ين ص�ورة اإلسلام ،وس�معة األم�ة ،الت�ي لطخته�ا
الممارس�ات اإلرهابية ،على أن يجري ذلك على نحو منهجي منظم ،ال أن يأتي نتيجة
س�يما ّ
وأن الجماعات المتطرفة
ردود فع�ل على حدث هنا ،أو إس�اءة لإلسلام هناك،
ّ
ٍ
لجهل
آلت على نفس�ها إفس�اد العالقة بين شعوب األمتين اإلسلامية والمسيحية ،إ ّما
وحماقة ،أو ألنها مدفوعة من جهات مغرضة.

الجمعة  21ربيع األول 1437ﻫ

 2يناير 2016م

االحتياط في الدين بين حقوق
الله وحقوق الناس
ورد عن أمير المؤمنين علي Eانه قال
لكميل بن زياد« :أخوك دينك ،فاحتط
لدينك بما شئت»(((.

تنقس�م األح�كام الدينية إلى قس�مين ،قس�م مرتبط بحق�وق الله س�بحانه وتعالى،
وقس�م آخر مرتبط بحقوق الناس .وذلك ما يدعو اإلنس�ان المس�لم ألن يكون محتا ًطا
ف�ي الجانبي�ن ،فكما هو مطالب باالحتياط في األمور المتعلق�ة بالله تعالى ،فهو مدعو
أيضا لالحتياط في األمور المرتبطة بعباد الله.
ً
ِ
الح ْيط�ة ،ومعناه الحفظ والتعهد والرعاية ،فإذا كان
واالحتي�اط لغة؛ من الحيطة أو َ
مهتما برعايته وحفظه وصيانته.
مهتما بشيء ،ويحرص عليه ،فإنه سيكون ًّ
المرء ًّ

ّ
وألن اإلنسان المسلم يهتم بدينه ويحرص على االلتزام به ،فإنه مطالب بأن يحتاط
يفرط وال يتس�اهل في االلتزام
في أمور الدين ،أي أن يصون أمور الدين ويحفظها ،فال ّ
وجهها
علي بن أبي طالب Eفي وصية ّ
باألح�كام الدينية ،فق�د ورد عن أمير المؤمنين ّ
لكميل بن زياد النخعي ،أنه قال« :يا كميل ،أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت».
ّ
إن من مصاديق حقوق الله االلتزام بأداء العبادات المشروعة ،من الصالة والصيام
والحج ،وأن يؤدي الواجبات الشرعية فيما بينه وبين الله ،وأن يتجنب المحرمات التي
((( وسائل الشيعة ،ج ،27ص ،167حديث .33509
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أي خلل فيها أو نقص يعتريها ،سواء
حرمها عليه ،فيؤدي فرائض الله ،كما أراد الله ،دون ّ
كان ذلك في وضوئه وغسله أو صالته وصومه ،وكذلك سائر الفرائض والواجبات.

الوسوسة والهوس في العبادات
أن االحتي�اط في أداء العب�ادات أمر مطلوب ،إلاّ ّ
ورغ�م ّ
أن المبالغة فيه تعدّ مس�ألة
منب�وذة ق�د ترقى إلى مخالفة أوامر الله تعالى .ذلك أنه تعالى يريد أن ُيعبد كما يريد هو
ويأمر ،ال كما يش�تهي اإلنسان ،فقد يذهب بعض الناس في احتياطاتهم الدينية إلى حدّ
الهوس والوسوس�ة ،وذلك س�لوك منهي عنه ش�ر ًعا .فقد ورد عن عبد الله بن س�نان،
وه�و م�ن أصحاب اإلمام الص�ادق ،Eأنه قال ،ذكرت ألبي عبد الل�ه Eرجلاً مبتلى
«وأي ٍ
عقل له
بالوض�وء والصلاة ،وقلت هو رج�ل عاقل ،فقال اإلم�ام الص�ادق:E
ّ
وهو يطيع الش�يطان»((( ،وبذلك اعتبر اإلمام Eالوسوسة في الوضوء والصالة بمنزلة
تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصالة
الطاعة للشيطان .وروي عنه Eأنه قال« :ال ّ
ِ
ّ
فتطمعوهّ ،
يكثرن
فليمض أحدكم ف�ي الوهم ،وال
عود،
فإن الش�يطان خبي�ث يعتاد لما ّ
ّ
نقض الصالة ،فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الش�ك ،قال زرارة ثم قال :إنما يريد
الخبيث أن يطاع ،فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم»(((.
من هنا ،ينبغي للمسلم ألاّ ينقض صالته بدواعي التوهم في سالمة تكبيرة االحرام
ِ
فليمض في صالته دون االلتفات لتلك الوسوس�ة ،حتى ال يعطي الشيطان فرصة
مثلاً ،
التمكن منه .وفي القواعد الثابتة في الفقهّ :
أن كثير الشك ال يعتني بشكّه .وبذلك يكون
أمرا مطلو ًبا وفق الحدود المعقولة ،التي تفيد االطمئنان
االحتياط في المسائل العبادية ً
بأداء الواجبات الشرعية تجاه الله دونما تقصير أو مبالغة.

((( الكافي ،ج ،١ص.١٢
((( الكافي ،ج ،٣ص.٣٥٨
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األهم في حقوق الناس
االحتياط ّ
وم�ع أهمي�ة االحتياط فيما يرتبط بعب�ادة الله ،إلاّ ّ
أن حقوق الن�اس أولى بالرعاية،
وأكثر أهمية عند الله ّ
جل ش�أنه .وقد تواترت في هذا الشأن كثير من النصوص الدينية،
التي تشير إلى ّ
أن الله تعالى سريع التجاوز عن الحقوق المرتبطة به سبحانه ،فلو اعترى
فإن الله س�بحانه قد يغفر له ذلك ،إلاّ ّ
عبادات اإلنس�ان بعض الخللّ ،
أن حقوق الناس
لها شأن آخر ،فال يمكن أن يغفر سبحانه وتعالى لمن يتجاوز على حقوق اآلخرين ،ما
الحق أنفسهم .من هنا تغدو حقوق الناس أجدر باالحتياط وأولى
لم يغفر له أصحاب ّ
بالمراعاة ،دون أن يعني ذلك التساهل في حقوق الله.
ّ
ولع�ل مما يؤس�ف عليه ،االهتم�ام باالحتياط ل�دى بعض األوس�اط الدينية حيال
أم�ر العب�ادات ،من قبيل الت�زام الدقة المتناهية في دخول أوق�ات الصالة ،أو االحتياط
المتشدّ د في اإلمساك عن الطعام مسب ًقا في فجر رمضان ،وكذلك الحال وقت اإلفطار،
فال يتناول الطعام إلاّ بعد غروب الش�مس وزوال الحمرة المش�رقية ،لكنهم يتساهلون
في احترام حقوق الناس.

الدماء ّ
خط أحمر
وهن�اك مظاه�ر عديدة لحقوق الن�اس التي هي األول�ى بالمراعاة ،واألش�دّ حاجة
اللتزام االحتياط حيالها.
ويأت�ي في الطليعة من ذل�ك؛ االحتياط في الدماء ،فقد ورد عن رس�ول الله Aأنه
قال« :لن يزال المؤمن في فس�حة من دينه ما لم يصب د ًما حرا ًما»((( ،فقتل إنس�ان أمر
عظيم عند الله تعالى ،وس�فك الدماء خط أحمر ،ال يمكن أن ُيتس�امح فيها أبدً ا .وجاء
ف�ي حديث آخر عن النبي Aأنه ق�ال« :أول ما يقضى بين الناس في القيامة الدماء»(((،
((( صحيح البخاري ،ج ،4ص ،297حديث .6862
((( صحيح مسلم ،ص ،920حديث .1678
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كف من دم
وق�ال« :Aال يحول� ّن بي�ن أحدكم وبين الجن�ة وهو ينظر إلى أبوابها م�لء ٍّ
ظلم�ا»((( ،وج�اء عنه Aأنه قال« :من ش�رك في دم حرام بش�طر كلمة جاء يوم
أهراق�ه ً
القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله»((( ،فقد يأتي شطر الكلمة ذاك على شكل
حق .وجاء في حديث عنهA
وشاية ،أو تقرير كاذب ،أو قول زور ضدّ إنسان دون وجه ّ
أهون على ِ
ٍ
الله ِمن ِ
ُ
رجل مسل ٍم»(((.
قتل
أنه قالَ « :ل َز َو ُال الدنيا

م�ن هنا ،ورد القول في ش�أن القضاء واألحكامّ ،
أن الحدود تدرأ بالش�بهات ،وتلك
قاعدة قضائية عند جميع المسلمين ،بحيث لو وردت شبهة مهما كانت ضئيلة حول عدم
اس�تحقاق إقامة الحدّ على إنس�ان ،فال ُبدّ وأن تدرأ هذه الشبهة إقامة الحدّ  ،فقد جاء عن
ِ
خرج
رس�ول الله Aأنه قال« :ا ْد َرؤوا الحدو َد عن المس�لمي َن ما اس�تطعتُم ،فإن كان له َم ٌ
ِ
ِ
ِ (((
فخ ُّلوا سبي َلهَّ ،
َ
تقرر
خير من أن ُيخط َئ في ال ُعقوبة»  ،وقد ّ
فإن اإلما َم أن ُيخط َئ في ال َع ْف ِوٌ ،
أقر على
في الفقه لزوم سقوط الحدّ بسقوط اإلقرار بالذنب والتراجع عنه ،فلو أن إنسانًا ّ
نفسه بفعل الزنى مثلاً  ،كان ذلك موج ًبا إلقامة الحدّ عليه ،إلاّ ّ
أن إقامة الحدّ تبقى عرضة
للسقوط متى ما تراجع عن إقراره ذاك ،فالحدود المتعلقة بالتعدي على حقوق الله تسقط
بالتراجع عن اإلقرار بارتكابهاّ .
كل ذلك لبيان عظم حرمة اإلنسان.
إن مما يؤسف عليه في بالد المسلمينّ ،
ّ
أن من يحتاطون بشدة في إقامة الصالة في
ألصح
وقته�ا ،وأداء الصوم بضوابطه ،ويرهقون أنفس�هم في إثبات ظه�ور الهالل تب ًعا
ّ
األق�وال عنده�م ،لي�س عند هؤالء أنفس�هم ما ي�وازي ذلك حي�ال رعاية دم�اء الناس
واالحتياط فيها .فقد باتت تس�فك دماء الناس ألتفه األسباب ،فأين غاب االحتياط في
هذا المجال.
((( مجمع الزوائد ،ج ،١ص.١٨٥
((( كنز العمال ،ج ،١٥ص ،٣١حديث.39935
((( سنن الترمذي ،ج ،2ص ،374حديث .1395
((( كنز العمال ،ج ،5ص ،309حديث.12971
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االحتياط في أموال الناس
أم�ا المظهر الثاني فهو التصرف في أموال الن�اس .حيث يتفق أحيانًا أن تجد بعض
المتش�ددين في أمر العبادات ،ال يعيرون اهتما ًما ألم�وال الناس ،فال يتردد أحدهم في
يتورع ع�ن أكل أموال الن�اس بالباطل ،من مس�روق ومغصوب ،وال
أخ�ذ الرش�ا ،وال ّ
يرع�وي عن التص�رف في ممتل�كات اآلخرين ،وال يأبه ب�ر ّد الدي�ون ألصحابها ،فأين
مال ِ
كل ذلك .لقد ورد عن رس�ول الله Aأنه قال« :ال َي ِح ُّل ُ
غ�اب االحتياط عن ّ
امر ٍئ
ِ
ِ
ٍ
نف�س من� ُه»((( ،وورد عن بع�ض أهل العلم ف�ي هذا الص�ددّ ،
أن من
بطي�ب
مس�ل ٍم إال
أخج�ل أح�دً ا ألجل قبض م�ال منه ،فأعطاه عن غي�ر طيب منه ،فال يك�ون ذلك المال
المقبوض حاللاً  ،وكما قيل« :المأخوذ حيا ًء كالمأخوذ غص ًبا» ،قاعدة شرعية مستفادة
من األحاديث الواردة عن النبي Aوعن أهل البيت« :Bال يحل مال امرئ مس�لم إال
ُ�ون تِ َج َار ًة َعن ت ََر ٍ
ع�ن طيب نفس» ،و{لاَ ت َْأ ُك ُل�وا َأ ْم َوا َلكُم َب ْينَكُم بِا ْل َباطِ ِل إِلاَّ َأن َتك َ
اض
ِّمنك ُْم} ،يعني ال يجوز أن تأكل مال أحد إال إذا كان راضي ًا ،هذا الذي يعطيك عن حياة
فهو ليس راضي ًا ،والذي يعطيك عن خوف فهو ليس راضي ًا.

الش�افع ّية والحنابل�ة أنّه :إذا أخذ مال غيره بالحياء كأن يس�أل غيره ماالً
صرح ّ
وقد ّ
ف�ي ملأ فدفعه إلي�ه بباعث الحياء فقط ،أو أه�دي إليه حيا ًء هد ّي ًة يعل�م المهدى لهّ :
أن
المهدي أهدى إليه حيا ًء لم يملكه ،وال ّ
ّصرف فيه ،وإن لم يحصل طلب من
يحل له الت ّ
مجرد العلم ّ
بأن صاحب المال دفعه إلي�ه حيا ًء ،وال مروءةً ،وال لرغبة
اآلخ�ذ ،فالم�دار ّ
في خير ،ومن هذا :لو جلس عند قوم يأكلون طعام ًا ،وس�ألوه أن يأكل معهم ،وعلم ّ
أن
الضيف أن يقيم في
ذلك
لمجرد حيائهم ،ال يجوز له أكله من طعامهم ،كما يحرم على ّ
ّ
الضيافة ّ
الشرع ّية وهي ثالثة أ ّيام فيطعمه حيا ًء.
بيت مضيفه مدّ ًة تزيد على مدّ ة ّ
فللمأخ�وذ بالحياء حكم المغصوب ،وعلى اآلخ�ذ ر ّده ،أو التّعويض عنه ،ويجب

((( كنز العمال ،ج ،١ص ،٩٢حديث .397
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الجوزي :هذا كالم حسن
أن يكون التّعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم ،وقال ابن
ّ
ّ
ألن المقاصد في العقود معتبرة(((.

وقد بلغ األمر ببعض الناس أنّهم ال يراقبون الله في أموال اليتامى ،مع ّ
أن الله تعالى
ِ
ون َأمو َال ا ْليتَامى ُظ ْلما إِنَّما ي ْأ ُك ُل َ ِ
ِ
َارا َو َس� َي ْص َل ْو َن
َ َ ٰ ً َ َ
يق�ول{ :إِ َّن ا َّلذي َن َي ْأ ُك ُل َ ْ َ
ون في ُب ُطون ِه ْم ن ً
َس ِع ًيرا}[سورة النساء ،اآلية.]10 :

ّ
يصح لمتد ّين أن يتساهل في
إن االحتياط في أموال الناس أمر في غاية األهمية ،فال ّ
الدي�ون والحق�وق التي في ذ ّمته ،كما هو حاصل في أموال اإلرث وحقوق الورثة .فقد
ُيتوف�ى إنس�ان ويترك خلفه عي�الاً وتركة معتبرة ،يفترض أن يق�وم عليها وصي يرعاها،
من ابن كبير أو أخ ،يكون ول ًّيا على األبناء القاصرين ،فيتس�اهل في أداء حقوق الورثة،
هدرا ،سيما إذا كان الورثة نسا ًء
ويس�تأثر لنفسه بأكثر مما يس�تحق ،فيذهب ّ
حق الورثة ً
قص ً�را ،ولي�ت هؤالء يعلمون أنهم في يوم القيامة س�يدفعون ثمنً�ا باه ًظا ّ
لكل مثقال
أو ّ
أيضا على حقوق العمال ،إذ ّ
إن للعامل أجره
أكلوه من أموال اآلخرين .وينسحب ذلك ً
ٍ
المستحقّ ،
العمال ،فذلك اعتداء سافر على
قل أو كثر ،فأ ّيما اعتداء على
شيء من ّ
حق ّ
أموال وحقوق اآلخرين.

النيل من سمعة الناس وأعراضهم
ويتمث�ل المظه�ر الثالث ،ف�ي حرمة أعراض الناسّ .
فلكل إنس�ان حرمته وس�معته
الش�خصية ،ومن الجرم العظيم التعريض بس�معة اآلخرين ،واإلس�اءة لش�خصياتهم.
وم�ن دواعي األس�ف ّ
حرصا ش�ديدً ا في المس�ائل
أن بع�ض المتدينين الذين يظهرون
ً
الش�رعية ،من حلال وحرام ،ال تجد عنده�م ذات القدر من الح�رص عندما يتناولون
اآلخرين بألسنتهم ،وال يبالون في إلقاء القول على عواهنه في أعراض الناس ،فما قيمة
((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الموسوعة الفقهية ،ج ،18الكويت ،الطبعة الثانية 1410ﻫ،
ص.263
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العبادات إ ًذا؟

نصوصا كثير ًة تش�دّ د التأكيد على ّ
ّ
أن س�ائر العبادات من صالة وصوم وغير
إن ثمة
ً
متور ًطا في
ذلك ،ال قيمة لها ،وليس�ت بوارد القبول عند الله س�بحانه ،إذا كان صاحبها ّ
متجاوزا على حرماتهم ،مس�ي ًئا إلى س�معتهم .فقد جاء عن
انته�اك أع�راض اآلخرين،
ً
رسول الله Aأنه قال في خطبة الوداع« :أ ّيها الناسّ ،
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
عليك�م ح�رام كحرمة يومكم هذا في ش�هركم هذاّ ،
حرم الغيب�ة كما حرم المال
إن الله ّ

والدم»((( ،فالرسول Aيساوي حرمة الدماء واألموال بحرمة األعراض .وورد عنهA
مس�لما أو مس�لمة ،لم يقبل الل�ه صالته وال صيام�ه أربعين يو ًما
أن�ه ق�ال« :من اغتاب
ً
وليلة ،إلاّ أن يغفر له صاحبه»((( ،ولنا أن نتخيل كيف للمرء أن يتعب نفس�ه في الصالة
والصوم فال يقبل منه ذلك ،ليس مرة وال يو ًما أو أسبو ًعا ،وإنما على مدى أربعين يو ًما،
ٍ
مسلما في
لشيء إلاّ ألنه انتهك عرض إنسان آخر .وجاء عنه Aأنه قال« :من اغتاب
ال
ً
شهر رمضان لم يؤجر على صيامه»(((.

الحذر واالحتياط الحقيقي
ّ
إن على اإلنس�ان أن يكون ش�ديد الح�ذر واالحتياط حيال حق�وق الناس؛ دمائهم
وأمواله�م وأعراضه�م .فهذا ه�و االحتي�اط الحقيقي ،وهن�ا يكمن االمتح�ان الفعلي
لإلنسان ،فما قيمة الحج الذي يريد أن يؤ ّديه المرء على أكمل وجه ،وهو يزاحم الناس
فج ،فيدفع هذا ،ويضرب ذاكَ ،أوليست هذه الممارسات خالف
في الطواف على نحو ّ
االحتياط المدعى؟ ّ
إن اس�تدراك الخلل في الطواف مث ً
ال أمر متيس�ر ،بأن يتراجع بضع
خط�وات ثم يس�تأنف الط�واف ،أو أن يعيد الطواف فيما لو اضطر إل�ى ذلك ،ولكن ما
الذي يجبر كسر إنسان طاله األذى وإيذاء اإلنسان حرام؟
((( شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ،ج ،٩ص.٦٢
((( بحار األنوار ،ج ،٧٢ص ،٢٥٨حديث.53
((( مستدرك الوسائل ،ج ،٧ص ،٣٢٢حديث.8293
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وكذا الحال مع الموظف المسؤول عن خدمة الناس في الدوائر العامة ،حيث يترك
عمله بحجة أداء الصالة ،و يس�تغرق وقتًا طويلاً خارج عمله ،فإذا ما عاتبه المراجعون
لطول انتظارهم ،لم يتر ّدد في إسكاتهم بحجة انشغاله في الصالة ،وليته علم ّ
أن صالته
تل�ك إذا م�ا زاحمت مصالح المراجعين ّ
فإن فيها تضيي ًعا لحقوق الناس ،س�يما إذا كان
هناك متسع من الوقت ألداء الصالة فيما بعد ،وحتى في حال الوقت المخصص ألداء
الصالة ،ال ينبغي للمرء أن يسترسل في أداء النوافل والمستحبات ،فيما الناس واقفون
بانتظاره ،وإنما يقتصر في ذلك على الواجب من الصالة وحسبّ .
إن االهتمام بحقوق
األهم يتمثل في مراعاة حقوق الناس.
الناس أمر مطلوب في المقام األول ،واالحتياط
ّ

الجمعة  28ربيع األول 1437ﻫ

 9يناير 2016م

معالجة األزمات واطفاء الحرائق
َ
ْ ْ
َ َ
َ ُ
{ِإَون خِف ُت ْم شِقاق بَيْن ِ ِه َما فابْ َعثوا َحك ًما
ّ ْ َْ َ َ َ
ك ًما ّ ِم ْن أَ ْهل َِها إن يُر َ
يدا
ِمن أهلِهِ وح
ِ
ِ
ْ اَ ً ُ َ ّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ
إِصلحا يوف ِ ِق اللـه بينهما إِن اللـه كن
َ ً َ ً
عل ِيما خبِريا}[سورة النساء ،اآلية.]35 :

تأخذ النزاعات االجتماعية غال ًبا طابع التمدّ د ،وتهدّ د باإلضرار بالدوائر األبعد عن
الخاص .لذلك ّ
تحمل أقصى درجات المس�ؤولية حيال
محيطه�ا
ّ
يحث اإلسلام على ّ
رفضا قاط ًعا الوقوف موقف المتفرج
مختل�ف النزاعات الفردية والمجتمعية ،ويرفض ً
منه�ا ،وم�ر ّد ذل�ك إلى ّ
أي مش�كلة أو نزاع يأخ�ذ مكانه في المجتم�ع ،فإنه لن يبقى
أن ّ
محصورا في دائرته الخاصة ،وإنما ينعكس س�ل ًبا عل�ى المجتمع بر ّمته ،ويتمدّ د ضرره
ً
إلى حدود أبعد مما ُيتصور.

ّ
إن المجتمع الرشيد هو الذي يحاصر مشاكله فور اندالعها ،ويشرع في معالجتها.
بخلاف ما إذا جرى الس�كوت عن المش�اكل ،الت�ي قد تبدو صغيرة تافه�ة في بدايتها،
وتتوس�ع ،عندما ال تجد من يس�عى في ح ّلها من�ذ البداية.
إلاّ أنّه�ا س�رعان م�ا تتضخم
ّ
ش�أن ذلك ش�أن الحرائق ،التي متى ما اندلعت في مكان ماّ ،
فإن على الجميع المبادرة
فورا ،تفاد ًيا لتمدّ دها إلى األماكن المجاورة ،وإلاّ ّ
فإن ثمن إهمالها س�يكون
إلخمادها ً
باه ًظا.
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م�ن هن�ا ،ال ُبدّ وأن تكون في ّ
نس�ميها ف�رق إطفاء الحرائق
كل مجتمع ما يمكن أن
ّ
االجتماعية.

اإلصالح بين الزوجين
نموذجا مص ّغ ًرا،
لق�د تناول القرآن الكريم مس�ألة الخالف بي�ن الزوجين باعتب�اره
ً
ينبغ�ي ْ
أن تظهر معه المس�ؤولية االجتماعي�ة ،باتجاه وضع حدٍّ للخلاف بينهما .ذلك
ّ
دورا ف�ي معالجة الخالف�ات العائلية ،قال
أن الش�رع يوج�ب على المجتم�ع أن يلعب ً
{وإِ ْن ِخ ْفت ُْم ِش� َق َ
اق َب ْينِ ِه َم�ا َفا ْب َع ُثوا َحك ًَما ِّم� ْن َأ ْه ِل ِه َو َحك ًَما ِّم� ْن َأ ْه ِل َها إِن ُي ِريدَ ا
تعال�ىَ :
�ق ال َّلـه بينَهم�ا إِ َّن ال َّلـه ك َ ِ
إِ ْصلاَ ًح�ا ُي َو ِّف ِ
يما َخبِ ًيرا}[س�ورة النس�اء ،اآلي�ة ،]35 :وقد ذهب
َ
َان َعل ً
ُ َْ ُ َ
جم�ع م�ن العلم�اء إلى ّ
أن اآلي�ة الكريمة تأخ�ذ طابع الوج�وب ،أي إنّه�ا توجب على
المجتم�ع التدخل لمعالجة الخلاف بين الزوجين ،ورفض موقف ع�دم المباالة منه،
وم�ر ّد ذلك إلى اآلثار الس�لبية الت�ي يمكن أن يتركها هذا الخلاف ،فالزوجان عضوان
في المجتمع ،والخالف بينهما ينعكس س�ل ًبا على نفس�يتيهما وس�لوكهما وإنتاجهما،
كم�ا يمكن أن يؤثر على تنش�ئة األبن�اء ،إضافة إلى إمكانية امتداد الخالف إلى ُأس�رتي
عما يمكن أن يتركه من أثر س�لبي على األم�ن األخالقي للمجتمع،
الزوجي�ن ،ناهيك ّ
نتيجة التفكك األسري ،وانعكاس ذلك على السلوك األخالقي العام للزوجين.
متفر ًجا
لذل�ك ال يقبل الش�رع أن يبقى المجتمع س�اكتًا عن المش�اكل الزوجي�ة ّ
عليها .والس�بيل إلى المعالجة هو ما تقترحه اآلية الكريمة في قوله تعالىَ { :فا ْب َع ُثوا
َحك ًَم�ا ِّم� ْن َأ ْه ِل ِه َو َحك ًَما ِّم ْن َأ ْه ِل َها إِن ُي ِريدَ ا إِ ْصلاَ ًح�ا ُي َو ِّف ِق ال َّلـ ُه َب ْين َُه َما} ،وقد ذهب
مفس�رون إل�ى الق�ول ّ
إن األم�ر { َفا ْب َع ُث�وا} من�وط بالحاك�م الش�رعي ،فيما ذهب
ّ
مفس�رون آخ�رون إل�ى اعتبار ذلك واج ًب�ا كفائ ًيا عل�ى الواعين من أبن�اء المجتمع،
ّ
ف�ي حي�ن قال آخرون ّ
بأن مس�ؤولية ذل�ك تقع عل�ى عائلتي الزوجين .وتش�ير اآلية
بوض�وح إل�ى ّ
أن أم�ر تحقيق اإلصالح يبق�ى مرهونً�ا بتو ّفر اإلرادة ل�دى األطراف
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المعنية ،س�واء كان المقصود في اآلية الزوجان أم الحكمان.

إرادة المصالحة
وعلى نطاق أوس�ع ،يمك�ن القول ّ
إن اس�تحكام حالة التعنّت ،وغي�اب اإلرادة في
اإلصلاح ،عن�د أطراف الخلاف ،هو م�ا جعل س�احتنا اإلسلامية س�احة احتراب،
ومسرحا للمشاكل االجتماعية والسياسية.
ً

ّ
يت�أت له�ا ذلك لوال
إن المجتمع�ات الح ّي�ة الت�ي تنع�م باالس�تقرار والس�لم ،ل�م
َّ
إيمانهم بأهمية السلم االجتماعي أولاً  ،واحتكامهم لسيادة القانون ثان ًيا ،إضافة لوجود
معززة للس�لم المجتمعي ،وذلك بخالف الحال في مجتمعاتنا اإلسلامية،
مؤسس�ات ّ
التي أصبحت س�احة احت�راب واضطراب ،فال يكاد يوجد بل�د إلاّ ويرزح تحت وطأة
يحم�ل المجتمع ك ّله
مختل�ف المش�اكل .م�ع انتماء ه�ذه األمة للق�رآن الكريم ال�ذي ّ
المسؤولية عن محاصرة المشاكل ومعالجتها.
ّ
إن محاصرة المش�اكل ومعالجتها أمر مرهون بتو ّف�ر إرادة الصلح واإلصالح ،كما
يقول تعالى{ :إِن ُي ِريدَ ا إِ ْصلاَ ًحا} ،غير ّ
أن افتقاد الرش�د ،وغياب الوعي ،غال ًبا ما يقود
بعضا ،لتتالش�ى عندها
إلى المكابرة ،وتعنّت مختلف األطراف المتنازعة تجاه بعضها ً
أي إرادة لإلصالح.
ّ

هن�اك ش�روط ينبغ�ي التوف�ر عليها ف�ي س�بيل تحقي�ق إرادة اإلصلاح ،ومعالجة
المش�كالت االجتماعي�ة .ويأت�ي ف�ي الطليع�ة منه�ا :الرج�وع إل�ى العقل ،وحس�اب
ٍ
الخس�ارة والربح ف�ي ّ
عاقل أعمل عقله ،فس�يجد ّ
أن النزاع والش�قاق
كل خطوة ،فأ ّيما
أي ط�رفّ .
إن أحد عوام�ل تس�عير النزاعات ،هو ن�زوع بعض
ل�ن يع�ود بالخير عل�ى ّ
األط�راف إلى التفكي�ر غير العقالني ،ورهان ّ
كل طرف على حس�م الن�زاع لمصلحته،
على حس�اب منافس�يه وخصومهّ ،
إن الس�احة العالمية تش�هد تداخ ً
كبيرا على صعيد
ال ً
أي مكان معزولة عن الخارج ،وإنّما
إدارة الصراعات ،فلم تعد الصراعات المحلية في ّ
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أي منطقة عرضة لتدخل إرادات أخرى تس�اهم في تس�عيره وتعميقه
ب�ات الص�راع في ّ
ان َأن ي ِ
واالس�تثمار فيه ،قال تعالى{ :إِن ََّما ُي ِريدُ َّ
وق َع َب ْينَك ُُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َب ْغ َضا َء}،
الش� ْي َط ُ ُ

أرباحا
تجار الحروب ،ومصنّعو األسلحة الفتاكة ،الذين حققوا
ً
ومن هؤالء الشياطين؛ ّ
خيالية نتيجة الصراعات المستعرة في منطقتنا خالل هذه السنوات.
ّ
إن ما يعرف بكارتل صناعة السالح ،أسعد ما يكونون في حاالت اندالع الحروب
ٍ
ألحد بالعمل على الحدّ من تجارتهم الفتاكةّ .
ولعل
والنزاعات ،وال يمكن أن يسمحوا

أبرز مثال على ذلك النزاع بين اإلدارة األمريكية وكارتل صناعة السلاح في الواليات
قوي ف�ي الكونغرس ،فالرئيس يحمل ش�عار الح�دّ من اقتناء
المتح�دة ،ال�ذي له نفوذ ّ
نظرا لتفاقم حاالت س�وء استخدام السالح هناك ،غير
األس�لحة الفردية داخل أمريكا؛ ً
ّ
أن ذلك يصطدم بصخرة الكونغرس الخاضع لكارتل صناعة السالح.
أي تفكير عقالني س�يقود بطبيعة الحال إلى االس�تنتاج ّ
ّ
بأن المس�تفيد األول من
إن ّ
تفاقم الخالفات في الساحة اإلسالمية هم أعداء األمة.

أم�ا الش�رط الثان�ي فه�و الت�وازن النفس�ي عن�د األط�راف المتنازعة .حي�ث يفقد
المتنازعون غال ًبا توازنهم النفس�ي ،لتفس�ح المجال لس�يطرة العقد النفس�ية ،وحاالت
ح�ب االنتق�ام ،والرغبة ف�ي أخذ الث�أر من الط�رف المقابل ،فلا يعود حينه�ا التفكير
ّ
عقالن ًّي�ا ،إنّما يصبح المتنازعون تحت س�يطرة العواط�ف واالنفعاالت ،لتغيب عندها
أي إرادة لإلصالح.
ّ
المش�جعة عل�ى الصلح وإقامة الس�لمّ .
إن
ويتمث�ل الش�رط األخير ف�ي توفر البيئة
ّ
هن�اك في األمم الواعية بيئ�ة مجتمعية ،وأرضية ثقافية ،تدفع باتجاه المصالحة وتحقيق
الس�لم ،والرغبة في االستقرار ،وعلى النقيض من ذلك في مجتمعاتنا اإلسالمية .لدينا
بيئ�ة حاضنة لالحتراب ،تدفع باتجاه النزاع ،تارة تح�ت عناوين دينية ،وأخرى بصفتها
امتدا ًدا لصراعات التاريخ.
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الخروج من مأزق االحتراب
ّ
إن دينن�ا اإلسلامي يوج�ب أن نكون جمي ًعا دعاة أمن وس�لم واس�تقرار .وهذا لن
يتأت�ى ما لم تكن األطراف المختلفة مس�تعدة لتقديم التن�ازالت المتبادلة ،فإذا ما توفر
التوجه نحو معالجة الجذور الباعثة على اندالع المشاكلّ ،
فإن
هذا االستعداد ،ومن ثم
ّ
أصر ّ
كل
م�ن الممكن تحقي�ق حالة الصلح واالس�تقرار في مجتمعاتنا .بخالف م�ا إذا َّ
مهمة تحقيق االس�تقرار مهمة
ط�رف على اخضاع الطرف اآلخ�ر ،فذلك ما يجعل من ّ
عسيرة.
لقد تسببت حاالت االحتراب القائمة في مجتمعاتنا في تداعيات مؤلمة كبيرة .فقد
بعضاُ ،
وخلقت
تع ّطل�ت التنمية ،واس�تهلكت الث�روات ،وعبئت النفوس على بعضه�ا ً
االصطفافات وحاالت التخندق تحت مختلف العناوين ،وفقدت األوطان اإلسلامية
أمنها واستقرارها ،وباتت تُسفك الدماء في شوارعها على مدار الساعة ،فإلى متى تستمر
ولم غابت المؤسسات التي يفترض بها
هذه الحالة المدمرة؟ وأين ذهب عقالء األمة؟ َ
تقدي�م مبادرات الصلح والسلام ،أولي�س هذا الجهد التصالحي من�وط بمبادرات من
منظمة التعاون اإلسالمي ،التي تبدو األمة اليوم أحوج ما تكون لدورها ومبادراتها؟

ّ
إن عل�ى منظمة التعاون اإلسلامي أن تتح�رك من أجل إطف�اء الحرائق بين الدول
اإلسلامية ،وبين الش�عوب والحكومات ،وبين الطوائف وأتباع المذاهب .وعلى هذا
يتحرك علماء الدين والمفكرون والواعون .وال شك ّ
أن المهمة ستكون
النحو ينبغي أن ّ
دائما بين المطرقة والس�ندانّ ،
فكل طرف يضغط عليهم
ش�اقة نتيجة وقوع المصلحين ً
بوسائله الخاصة ،حتى يصطفوا معه ويكونوا إلى جانبه ،لكن هذه المشقة والصعوبة ال
تسقط الواجب عن عاتق الواعين الغيارى على مصالح األمة ومستقبل شعوبها.

الجمعة  5ربيع اآلخر 1437ﻫ

 16يناير 2016م

االقتصاد في العبادة
روي عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال:
شاب ،فقال لي
«اجتهدت في العبادة وأنا ّ
أبي :يا بني ،دون ما أراك تصنعّ ،
فإن اهلل ع ّز
ّ
أحب عبدًا رضي عنه باليسير»(((.
وجل إذا ّ

يمثل الدين منظومة من القيم والمفاهيم التي يؤمن بها اإلنس�ان ويس� ّير حياته على
هديه�ا .أم�ا العبادات ،م�ن الصالة والصوم والح�ج وغير ذلك ،فهي ج�زء من الدين،
شرعها الله لتذكير اإلنسان بعبوديته للخالق ،وتدريبه على الخضوع ألوامره .فالعبادات
ال ّ
يتقوم بها وحدها ،فالصالة مثلاً  ،وإن كانت عمود الدين كما في
تلخ�ص الدين ،وال ّ
الحديث عن رس�ول الله Aأنه قال« :الصالة عم�ود الدين»((( ،لكن تو ّفر العمود فقط
ال يمث�ل قيم�ة بحد ذاته ،فأية قيمة تذكر لوجود عم�ود في الصحراء دونما بناء حوله أو
أساسا لبناء القيم ،وتشكيل السلوك،
خيمة فوقه؟ وكذلك الصالة ،التي ينبغي أن تكون ً
واعتناق المفاهيم ،ودون ذلك ال قيمة لها.
إن الدي�ن منهج لحياة أفضل ،قال تعالى{ :إِ َّن َهـ َٰذا ا ْل ُق ْر َ
ّ
آن َي ْه ِدي لِ َّلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم}،
ويقول تعالىَ { :م ْن َع ِم َل َصالِ ًحا ِّمن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َث ٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْح ِي َينَّ ُه َح َيا ًة َ
ط ِّي َب ًة}[سورة
ِ
ِ
َاب َوا ْل ِم َيز َ
ان
النحل ،اآلية ،]97:وقال سبحانهَ { :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأ َنز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
((( الكافي ،ج ،2ص ،87حديث.5
((( السيوطي ،الجامع الصغير ،حديث .5186
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لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ط}[س�ورة الحديد ،اآلية .]25 :وبذلك يغدو غرض الدين األس�اس هو أن
ُ
ْ
َ َ
يهت�دي الناس للتي هي أقوم ،وأن يعيش�وا الحياة الطيبة ،في ّ
ظل إقامة العدل والقس�ط
بين الناس.

للعبادات أهداف
وبالرغم من كون العبادات ،فرائض ونوافل ،تمثل جز ًءا ال يتجزأ من الدين ،إلاّ ّ
أن
هناك مشكلتين تعتري المجتمعات الدينية حيال أمر العبادات.

المش�كلة األولى :هي إغفال الهدف من العبادات ،فهناك مجتمعات تمتثل للعبادة
بصورة ش�كلية ،إلاّ أنّها تغفل عن الهدف من وراء تلك العبادة ،ومن ذلك على س�بيل
ِ
الصلاَ َة
{و َأق ِم َّ
المث�ال ،م�ا جاء في القرآن الكري�م من أمر الصالة ،حيث يقول تعال�ىَ :
إِ َّن الصَل�اَ َة َتنْهى ع ِن ا ْل َفح َش ِ
�اء َوا ْل ُمنك َِر}[س�ورة العنكبوت ،اآلي�ة ،]45 :ذلك ّ
أن مقتضى إقامة
َ ٰ َ
ْ
َّ
الصالة وف ًقا لآلية الكريمة ،االنتهاء عن فعل الفحشاء والمنكر ،لذلك ال يغدو للصالة
قيم�ة ،متى ما التزم اإلنس�ان بها ،وأغفل الهدف الذي ش�رعت من أجل�ه .من هنا تأتي
إش�ارة اإلم�ام الصادق Eإلى ض�رورة انعكاس العبادة على س�لوك اإلنس�ان ،فإن لم
يتحق�ق ذلك ،فلا قيمة لتلك العبادة ،قال« :Eال تغت�روا بصالتهم وال بصيامهمّ ،
فإن
الرج�ل ربما له�ج بالصالة والص�وم ،حتى لو تركه اس�توحش ،ولك�ن اختبروهم عند
ص�دق الحدي�ث وأداء األمانة»((( ،النصوص الدينية تؤكّ�د ّ
أن للعبادات هد ًفا ينبغي أن
يتحقق من أدائها وااللتزام بها ،ودون ذلك ال قيمة لها.
إن م�ن المالح�ظ ّ
ّ
أن هن�اك وف�رة ف�ي إقامة العب�ادات ل�دى المجتمع�ات الدينية،
وس�ط غياب لأله�داف المرجوة منها .ويتضح ذلك من خالل كثرة المس�اجد ،وإقامة
الصل�وات ،وأداء الصي�ام ،واإلقبال على الحج والزي�ارة ،إلاّ أنّه في مقابل ذلك ،ال أثر
واضحا لألهداف المرجوة من تلك العبادات ،مما يش�ير إلى وجود خلل متمثل في ّ
أن
ً
((( الكافي ،ج ،2ص ،104حديث.2
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شرعت من أجله.
الوسيلة ال توصل إلى الهدف الذي ّ

وق�د نش�ر باحث�ون ف�ي جامع�ة ج�ورج واش�نطن ّ
مهما ،ش�ارك فيه
مؤخ ً�را بح ًث�ا ًّ
أكاديميون مسلمون يعيشون في الواليات المتحدة ،وقد درس هؤالء الباحثون دساتير
أكثر من  218دولة من دول العالم ،على ضوء أسس الحكم الرشيد ،وإدارة االقتصاد،
وتعامالته�ا م�ع مواطنيه�ا ،وقارنوا محصل�ة ذلك مع  112مبد ًأ إسلام ًّيا مس�تمدً ا من

الكتاب والسنة ،في االقتصاد والحياة العامة ،وأبرزها العدالة وتوزيع الثروة ،والحريات
العام�ة ،وكان الغرض م�ن ذلك ،معرفة أفضل الدول التزا ًما بهذه المبادئ اإلسلامية،
فتوص�ل الباحثون إل�ى نتائج مذهلة ،وأبرزها ّ
أن الدول اإلسلامية ل�م تحتل المراتب
األولى في االلتزام بمبادئ القرآن الكريم ،س ّيما في مجاالت العدالة والحريات وإقامة
الحي�اة الطيبة ،م�ع أنّها مبادئ مرتبطة بصميم العقيدة اإلسلامية ،في مقابل ذلك وجد
ه�ؤالء الباحثون ّ
أن دولاً غير إسلامية ،مثل إيرلندا والدنمارك ولوكس�مبورغ ،جاءت
جميعها على رأس قائمة الدول األكثر التزا ًما بالمبادئ اإلسالمية ،في مجاالت العدالة
والحريات وإقامة الحياة الطيبة!.

واحتل�ت المراتب األولى الـ  21دول غير إسلامية ،وجاءت ماليزيا في المرتبة 22
كأول دولة إسالمية في القائمة! ،في حين احتلت اسرائيل المرتبة  27متقدمة على جميع
ال�دول اإلسلامية األخرى ،وج�اءت الكويت في المرتبة  ،50وتون�س في المرتبة ،72
والس�عودية ف�ي المرتب�ة  ،91فيما ج�اءت مصر في المرتب�ة  ،128والمغ�رب .((( 130
وه�ذا ما ينبغ�ي أن يدعونا إلجراء مراجع�ة جدّ ية حول تطبيقات المبادئ اإلسلامية في
مجتمعاتنا ،ومدى تحقق أهدافها وانعكاسها على أنماط وسبل حياتناّ .
إن هدف العبادات
تركيز القيم ،وال ينبغي للمتد ّينين أن يكتفوا بالعبادات ويغفلوا عن القيم واألهداف التي
شرعت من أجلها.
ّ
(((

http://www.alarabyanews.com/41804
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ّ
تضخم العبادات
ّ
تضخم العبادات ،على حساب المهام والوظائف األخرى.
أما المشكلة الثانية :فهي
لدرجة يكاد يكون فيها اإلنس�ان ،وفق ذهنية بعض األوس�اط الديني�ة ،مخلو ًقا للصالة

أي عمل آخر ،بل ويذهبون بعيدً ا ف�ي المنافحة عن هذه النظرة،
والصي�ام ،بمعزل ع�ن ّ
باالستشهاد باآلية الكريمة في قوله تعالى{ :وما َخ َل ْق ُت ا ْل ِجن والإْ ِ نس إِلاَّ لِيعبدُ ِ
ون}،
َُْ
َ
َّ َ
َ َ
وليتهم علموا أن العبادة الواردة في اآلية الكريمة ،جاءت في عموم الطاعة ألوامر الله
تعال�ى في مختلف مجاالت الحياة ،ال في خصوص أداء الفرائض والنوافل وحس�ب،
تلك الطاعة التي ينبغي أن تشكل منظومة حياة كاملة.
وقد تأتي حالة التضخم في العبادات على المستوى الفردي ،وأحيانًا تصبح ظاهرة
اجتماعي�ة ،فق�د يندفع الش�اب دين ًّي�ا فيقبل عل�ى العبادات والش�عائر الديني�ة بحماس
تمر بالمجتمعات حاالت من الحماس الديني ،وخاصة حين تعيش
شديد ،في حين قد ّ
تل�ك المجتمعات صرا ًعا عل�ى الهوية الدينية ،ما ينتج عنه حال�ة من االندفاع واإلقبال
الشديد ،إلى حدّ التضخم في إظهار الجوانب العبادية والشعائرية ،على حساب المهام
األخرى ،وهذا ما قد يؤدي إلى مفعول س�لبي نتيجة اإلفراط ،جر ًيا على المثل القائل:
ّ
«كل شيء زاد عن حدّ ه ،انقلب إلى ضدّ ه».
وف�ي ه�ذا الس�ياق ،ينبغي اإلش�ارة إلى باب ف�ي مص�ادر الحدي�ث المعتمدة عند
المسلمين ،ككتاب «الكافي» و «بحار األنوار» عند الشيعة وكتاب «رياض الصالحين»
عند السنة ،وعنوان هذا الباب؛ االقتصاد في العبادة ،ولكن ق ّلما س ّلطت عليه األضواء،
الحث عل�ى النأي عن الزي�ادة في العبادة وت�رك المبالغة فيها .والمش�كلة ّ
ّ
أن
وفح�واه
مجرد الحديث عن هذا الموضوع ،أي االقتصاد في العبادة ،بات س�ب ًبا لالتّهام من قبل
ّ
المزايدين في الدين ،بزعمهم ّ
أن المتحدث في هذا الشأن يناكف الدين ،ويقف بالضدّ
من الشعائر ،ويضرب العقيدة ،ويحارب المذهب ،في إغفال تا ّم إلى ّ
أن النبي Aوأئمة
أهل البيت Bهم أول من ّ
حث على االقتصاد في العبادة ،اس�تنا ًدا إلى دعوة الدين إلى
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التوازن ،وجعل األمور العبادية في مقاديرها الطبيعية ،وليس على حساب باقي المهام.

وقد ورد في شأن االقتصاد في العبادة عدد من النصوص الدينية .ومن ذلك ما ورد
ّ
أن عاب�دً ا كان عل�ى عهد رس�ول الله ،Aدائم االش�تغال بالعبادة م�ن الصالة والصوم
عمن ينفق عل�ى هذا العابد ،قالوا
وقراءة القرآن في ليله ونهاره ،فس�أل رس�ول اللهّ A
يا رس�ول الل�ه ينفق عليه أخوه ،فقال« :Aأخوه خير من�ه»((( ،ومعنى ذلك أنه Aيرى
ّ
الس�اعي في س�بيل الرزق ،هو خير وأفضل من ذلك المتفرغ للعبادة
أن الرجل العامل ّ

فيم�ا ينف�ق عليه غيره .وجاء عن أمير المؤمنين علي ب�ن أبي طالب Eفي وصية لنجله
الحس�ن Eأنه قال« :واقتصد يا بني في معيش�تك ،واقتصد ف�ي عبادتك»((( ،في دعوة
صريح�ة من�ه Eإلى أن تكون العبادة متوازنة .وفي رواي�ة عن اإلمام الباقر Eأنه قال:
«ق�ال رس�ول اللهّ :A
إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برف�ق ،وال تكرهوا عبادة الله إلى
ظهرا أبقى»(((.
سفرا قطع وال ً
عباد الله ،فتكونوا كالراكب المنبت الذي ال ً

المبالغة وردّات الفعل
ّ
إن المبالغة في العبادة ربما قادت إلى ردود فعل معاكس�ة .ومما ورد في هذا الشأن
ع�ن اإلمام الصادق Eأنه قال مخاط ًبا تلميذه ..« :س�أضرب لك مثلاً ّ
إن رجلاً كان له
س�حيرا فق�رع عليه الباب
ج�ار وكان نصران ًّيا فدعاه إلى االسلام وز ّينه له فأجابه فأتاه
ً
فق�ال ل�ه :من هذا؟ قال :أنا فالن قال :وما حاجتك؟ فقال :توضأ والبس ثوبيك ومر بنا
إلى الصالة قال :فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه ،قال :فص ّليا ما شاء الله ثم ص ّليا الفجر
ث�م مكث�ا حتى أصبحا ،فقام الذي كان نصران ًّيا يريد منزله ،فقال له الرجل :أين تذهب؟
النه�ار قصي�ر وال�ذي بينك وبين الظه�ر قليل؟ ق�ال :فجلس معه إل�ى أن ص ّلى الظهر،
ث�م قال :وما بي�ن الظهر والعصر قليل فاحتبس�ه حتى ص ّلى العصر ،ق�ال .ثم قام وأراد
((( زهرة التفاسير ،محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي ،ص.2867
((( بحار األنوار ،ج  ،68ص ،214حديث.9
((( الكافي ،ج ،2ص ،86حديث.1
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أن ينص�رف إل�ى منزله فقال له :إن هذا آخ�ر النهار وأقل من أوله فاحتبس�ه حتى ص ّلى
المغ�رب ث�م أراد أن ينصرف إل�ى منزله فقال له :إنّما بقيت صلاة واحدة قال :فمكث
سحيرا غدً ا عليه فضرب عليه الباب فقال:
تفرقا فلما كان
ً
حتى ص ّلى العشاء اآلخرة ثم ّ
من هذا؟ قال :أنا فالن ،قال :وما حاجتك؟
قال :توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا ّ
فصل ،قال :اطلب لهذا الدين من هو أفرغ مني
ٍ
شيء أخرجه منه»(((.
وعلي عيال ،فقال أبو عبد الله :Eأدخله في
وأنا إنسان مسكين
َّ

وعلى هذا النحو ورد عدد من النصوص الحاثة على االقتصاد في العبادة ،والتحذير
من المبالغة فيها .وذلك ما يدعو إلى التزام أقصى درجات التوازن في ّ
حث األبناء على
نحملهم فوق طاقتهم ،وال نضخم في أعينهم القضايا العبادية والش�عائرية،
الدين ،فال ّ
الشاب ذلك في ذروة حماسه واندفاعه الديني ،لكن ربما انقلب ذلك إلى ر ّد
فقد يتق ّبل
ّ
فعل سلبي مع تالشي ذلك الحماس.
فقد ورد عن أم المؤمنين عائش�ة أنها قالتّ :
إن النبي Aدخل عليها وعندها امرأة،
فق�ال م�ن هذه ،قالت ه�ذه فالنة ،تكثر من صالته�ا ،..فقال Aفيما يش�به الزجرَ « :مه
أحب الدِّ ِ
عز َّ
تطيقون فوال َّل ِه الَ ُّ
َ
ين إل ْي ِه ما
عل ْيك�م بم�ا
يمل ال َّل ُه َّ
وجل حتَّى تم ُّل�وا ،و َلك َّن َّ
رهط إلى ب ِ
ثالث ٍ
داوم علي ِ
ُ
ِ
النبي ص َّلى الل ُه
ي�وت
�ه صاح ُب� ُه»((( .وروي أنه «ج�اء
ُ
َ ْ
أزواج ِّ
ِ
عليه وس َّلمَ ،ي َ
سأ َ
النبي ص َّلى الل ُه عليه وس َّلم ،فلما ُأخبِروا كأنهم تَقا ُّلوها،
لون عن عبادة ِّ
النبي ص َّلى الل ُه عليه وس� َّلم؟ قد غ َفر الل ُه له م�ا تقدَّ م من َذنْبِه وما
فقال�وا :أي�ن نحن م َن ِّ
تأخر ،قال أحدُ هم :أما أنا فإني ُأص ِّلي َ
الليل أبدً ا ،وقال َ
َّ
الدهر وال ُأفطِ ُر،
آخ ُر :أنا أصو ُم
َ
رس�ول ِ
آخ ُر :أنا ِ
ُ
وق�ال َ
الله ص َّلى الل ُه عليه وس� َّلم
أتزو ُج أبدً ا ،فجاء
أعتز ُل النس�ا َء فلا َّ
والله إني ألخش�اكم ِ
ِ
لله وأتقاكم له ،لكني أصو ُم
(أنتم الذين قلتُم كذا وكذا؟ أما
فقالُ :
((( الكافي ،ج ،2ص.43
((( صحيح النسائي ،حديث.1641
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و ُأفطِر ،و ُأص ِّلي وأر ُقدُ  ،وأتزوج النساء ،فمن ِ
رغب عن ُسنَّتي فليس مني)(((.
َّ ُ
َ َ
ُ

ّ
إن جميع ما سبق ال يعني التقليل من شأن العبادة أو االلتزام بالشعائر الدينية .وإنّما
المقص�ود من�ه لفت النظر إلى ّ
أن للعبادات أهدا ًفا في الحياة ،ينبغي ألاّ نغفل عنها ،وأن
يكون هناك توازن في التوجه نحو هذه العبادات والشعائر ،حتى ال تكون على حساب
المه�ام األخ�رى ،من العمل وطلب الرزق ،وخدمة الن�اس ،والبحث العلمي ،وإعمار
األرض ،فه�ذه ك ّلها مصادر لألجر والثواب اإللهي ،تضاهي الثواب المتأتي من س�ائر
العبادات .فال بدّ أن تتحلى المجتمعات بالتوازن في الفهم الديني من جهة ،والس�لوك
العملي من جهة أخرى ،فقد جاء عن أبي عبد الله جعفر الصادق Eأنه قال« :اجتهدت
عز ّ
ش�اب ،فقال لي أبي :يا بن�ي دون ما أراك تصنعّ ،
وجل إذا
ف�ي العب�ادة وأنا
فإن الل�ه ّ
ّ
أحب عبدً ا رضي عنه باليسير».
ّ

((( صحيح البخاري ،حديث.5063

الجمعة  12ربيع اآلخر 1437هـ  22يناير 2016م

مجتمعاتنا وما يصرفها عن
إنتاج العلم

أْ َ
َ َ
ُ ُ
اذا ف َّ
الس َم َ
ات َوال ْر ِض
او ِ
{ق ِل انظ ُروا م يِ
َ اَّ
ُ
َو َما ُت ْغن آْاليَ ُ
ات َوانلُّذ ُر َعن ق ْو ٍم ل
يِ
ْ َ
يُؤم ُِنون}[سورة يونس ،اآلية.]101 :

يؤهله للقي�ام بوظيفته ودوره
جاء التصميم اإللهي لخلق اإلنس�ان بالش�كل ال�ذي ّ
{ه َو
ف�ي هذا الكون ،فقد خلقه الل�ه تعالى إلعمار األرض ،كما تق�ول اآلية الكريمةُ :
َأن َْش َأك ُْم ِم َن الأْ َ ْر ِ
اس َت ْع َم َرك ُْم فِ َيها}[سورة هود :من اآلية ]61أي أراد منكم عمارتها.
ض َو ْ
يؤهله لذلك وه�ي القدرات العقلي�ة ،كالتفكير
حي�ث منح الله تعالى اإلنس�ان م�ا ّ
والتحمل.
والمالحظة واالستنتاج ،والقدرات النفسية كاإلرادة والطموح
ّ

ويحرك اإلنسان لتفعيل قدراته عامالن :عامل الحاجة والتحدّ ي للظروف الطبيعية
عما
التي يواجهها في هذه الحياة ،وعامل الفضول الذي أودعه الله في أعماقه ليتساءل ّ
عما وراء الظواهر التي يشاهدها في عالم الوجود.
حوله ،ويبحث ّ
يس�تفز عقل اإلنس�ان ليتساءل ويبحث
هذا الفضول أو الرغبة في المعرفة هو الذي
ّ
ويسجل المالحظات ،ويضع االحتماالت ،ومن ثم ينتج النظريات ،ويقوم بالتجارب،
ّ
ليحقق االكتشافات ،ويصنع اإلنجازات.

وكما يش�ير أح�د الباحثين ّ
ف�إن ذلك الفض�ول العلمي هو ال�ذي كان يمأل وجدان
(دارون) حي�ن التح�ق س�نة 1831م بالباخرة االستكش�افية الت�ي دارت حول األرض
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ٍ
يومئذ اثنين وعش�رين عا ًما ،وراح يالحظ الكائنات الح ّية في
في خمس س�نين ،وعمره
القارات والجزر والبحار ،ويقارن بينها بش�غف ،حتى وضع نظرياته في أصل األنواع،
فح�رك بها س�اكن المعرف�ة على هذا
وف�ي النش�وء واالرتق�اء ،واالنتخ�اب الطبيع�ي،
ّ
الصعيد ،وأصبحت محل أخذ ور ّد.
حرك العالم الهولندي (ليفون هوك) ليرى الكائنات األصغر مما
وهو ذات الدافع الذي ّ

تراه العين المجردة ،فانهمك في تطوير العدسات وتكثيف التجارب عليها لعدد من السنين،
سميناها الجراثيم.
حتى اكتشف عام 1674م من خالل عدساته الكائنات الدقيقة التي ّ

ألحت عل�ى ذهنه
ونج�د مث�ل ذل�ك ف�ي مس�يرة العال�م اإليطال�ي غاليل�و ،ال�ذي ّ
ٍ
ٍ
وجهد دؤوب لتطوير
بعمل
التس�اؤالت حول عالقة األفالك واألجرام ببعضها ،وق�ام
تلسكوب قاده إلى العديد من المالحظات واالكتشافات الفلكية(((.

البيئة االجتماعية وتنمية القدرات العلمية
هذه القدرات والميول التي تدفع اإلنس�ان لالكتشاف واالختراع ،تحتاج إلى تنمية
ورعاي�ة واهتمام ،من قبل الفرد ذاته ،ومن خالل البيئة االجتماعية التي ينتمي إليها ،أما
حين يتجاهل الفرد ما تنطوي عليه نفسه من قدرات واستعدادات ،أو حين يعيش ضمن
المشجعة ،فإنه لن يسلك هذا الطريق.
بيئة تفتقد األجواء
ّ
س�ر التفاوت بين مجتمعات تنجب المبدعين والمخترعين ،وتنتج العلم
وهذا هو ّ
والمعرفة ،وبين مجتمعات تعيش التخلف والركود.
إن اله�دف األس�اس للدي�ن اإلله�ي هو إث�ارة عقل اإلنس�ان ،واس�تنهاض قدراته
وطاقاته ،ليتأمل في ذاته ،ويستكش�ف الكون من حوله ،ويدرس الطبيعة التي تحتضنه،
وبذل�ك يع�رف عظمة القدرة التي أنش�أت الكون والحياة ،وي�درك مهمته في الوجود،
((( إبراهيم كشت .الفضول بمعناه اإليجابي ومعناه السلبي .جريدة الرأي الكويتية الصادرة بتاريخ األربعاء
 16يناير 2013م.
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المتمثلة في الخضوع لله وإعمار األرض ،عن طريق العلم والمعرفة ،والعمل والحركة.
لذا نجد معظم آيات القرآن الكريم تدعو إلى التفكير والنظر والتعقل ،يقول تعالى:
{وفِي َأ ْن ُف ِسك ُْم َأ َفال ُت ْب ِص ُر َ
ون}[سورة الذاريات ،اآلية.]21:
 َ
ض وما َخ َل َق ال َّله ِمن َش ٍ
ُوت الس�م ِ
 { َأو َلم ينْ ُظروا فِي م َلك ِ
يء}[س�ورة
َّ َ َ
ُ ْ ْ
اوات َوالأْ َ ْر ِ َ َ
َ
َ ْ َ ُ
األعراف ،اآلية.]185:
ف ُخ ِل َقت * وإِ َلى الس�م ِ
 { َأفََل�اَ َين ُظ ُ�ر َ
�ف ُرفِ َع ْت * َوإِ َلى
اء َك ْي َ
ون إِ َل�ى الإْ ِ بِ ِل َك ْي َ
ْ َ
َّ َ
ا ْل ِج َب ِ
ف ن ُِص َب ْت * َوإِ َلى الأْ َ ْر ِ
ف ُسطِ َح ْت }[سورة الغاشية ،اآليات .]20-17
ض َك ْي َ
ال َك ْي َ

وحي�ن اس�تجابت األمة اإلسلامية لن�داء مثل هذه اآلي�ات القرآني�ة ،أصبحت أمة
رائ�دة على مس�توى الحض�ارة واإلنتاج العلمي ،وب�رز فيها العلم�اء المبدعون ،الذين
انفتح�وا على تجارب األمم األخرى ،واس�توعبوها وطوروها ،وأضافوا باكتش�افاتهم
واختراعاتهم مكاسب جديدة ،ومنجزات عظيمة ،في مسيرة العلم والحضارة االنسانية.

هك�ذا كانت األمة في ماضيه�ا الزاهر ،أما واقع األمة في الزم�ن الحاضر فهو على
العكس من ذلك تما ًما ،حيث تفصلها عن ركب الحضارة مسافة بعيدة ،وال يكاد يذكر
لها إسهام في مجال العلم والمعرفة.
ّ
وكأن األمة قد أدارت ظهرها لمعظم آيات قرآنها المجيد ،واكتفت بعدد من اآليات
حول العبادة والشعائر الدينية.
ّ
إن أبناء مجتمعاتنا ال ينقصهم ش�يء من المؤهالت الذاتية لنيل المعرفة ،ولتحقيق
اإلبداع واإلنجاز العلمي ،لكن ما ينقصهم هو البيئة المشجعة واألجواء الدافعة.

االنشغال بالصراعات السياسية والدينية
فمن�ذ زمن طويل تفتقد مجتمعاتنا اإلسلامية االس�تقرار السياس�ي ،حيث تخضع

لالس�تبداد ،وتتفج�ر فيه�ا الصراعات السياس�ية القاتلة ،مم�ا يعطي األولوي�ة لمعارك
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الص�راع ،وح�رص ّ
كل ط�رف عل�ى امتلاك أق�وى أدوات المواجهة للط�رف اآلخر،
ويس�تنزف القدرات واإلمكانات الوطنيةّ ،
وكل ذلك على حساب التنمية ،واهتمامات
التقدم العلمي.
كم�ا ال تزال االختالفات الدينية تش�غل مس�احة واس�عة من اهتمام�ات الناس في
مجتمعاتن�ا ،رغ�م م�رور األزمن�ة والقرون على نش�أة ه�ذه المذاه�ب المختلفة ،لكن

ويتأجج تارة أخرى ،بما يستتبعه
مس�تعرا بين أتباعها ،يخبو تارة
الجدل والنزاع ال يزال
ّ
ً
من إثارة للضغائن واألحقاد ،وانقسام في المجتمعات ،وتزييف لالهتمامات.

ف�ي مثل ه�ذه البيئة المنش�غلة بالصراع�ات السياس�ية ،واالختالف�ات الدينية ،من
الطبيعي أن ينحس�ر االهتمام بالعل�م ،وألاّ تتوفر فرص اإلبداع واإلنجاز المعرفي ،وال
حرية التفكير والبحث العلمي.

العائلة ورعاية مواهب األبناء
م�ن ناحية أخرى ّ
ف�إن أبناء مجتمعاتن�ا يفتقدون األج�واء المش�جعة والدافعة لهم
لإلبداع واإلنجاز العلمي ،بد ًءا من العائلة ،التي ال تتعامل مع أبنائها على أس�اس أنّهم
مش�اريع لعلم�اء ومبدعين ،وغاية ما تطمح إلي�ه العائلة غال ًبا ،هو حص�ول أبنائها على
شهادات تؤمن لهم الوظائف لتسيير حياتهم المادية.
أما التعليم في بلداننا فأبعد ما يكون عن تربية الذهنية العلمية؛ ألنه يعتمد أس�لوب
التحفيظ والتلقين ،وال يمتلك معظم المع ّلمين مؤهالت تنمية مواهب الطالب ،وتعزيز
ثقتهم بأنفسهم ،كما تنقص كثير من المدارس أدوات ومختبرات البحث العلمي.

وليس هناك جهد أهلي يذكر لتش�جيع البحوث ،وإنشاء مراكز الدراسات ،وتحفيز
الباحثين.
في مثل هذه البيئة ،وهذه األجواء ،التي تعيش�ها مجتمعاتنا ،ليس متو ّق ًعا ألبنائنا أن
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يلتحقوا بركب المبدعين والمنتجين للعلم ،إلاّ ضمن حاالت فردية محدودة.

وخالل هذا األسبوع ،أعلن في الرياض بتاريخ الثالثاء  8ربيع األخر 1437ﻫ ،عن
أس�ماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية ،حيث فازت ش�خصيات عربية بالجائزة
ف�ي ثالث�ة فروع منها ،هي :خدمة اإلسلام ،والدراس�ات اإلسلامية ،واللغ�ة العربية،
أم�ا في المجال العلمي فقد فاز أس�تاذان هولنديان بجائزة الط�ب ،وأمريكي وبريطاني

بجائزة العلوم.

وف�ي جمي�ع األعوام الس�ابقة ،كان الفائزون بجائزة الملك فيص�ل في فروع الطب
وعلوم الطبيعة هم من األجانب ،إلاّ ما ندر ،بينما تبقى فروع الجائزة في المجال الديني
واألدبي ضمن حصة المسلمين ،حيث ال يتأهل أبناؤهم لمنافسة اآلخرين في مجاالت
نادرا.
العلوم الطبيعية إال ً
من هنا ّ
أي اختراق لهذا الركود العلمي الس�ائد في مجتمعاتنا ،ينبغي اس�تقباله
فإن ّ
بحفاوة واهتمام ،لتوجيه أنظار أبنائنا نحو الطموحات العالية ،وتشجيع االهتمام العائلي
برعاية مواهب األبناء ،وصناعة األجواء االجتماعية الدافعة نحو اإلبداع والتقدم.

كوكب الحمود
خبرا س�عيدً ا يثل�ج الصدر على ه�ذا الصعيد ،وهو
وق�د حمل لنا األس�بوع الماضي ً
ما أعلنته وكالة ناس�ا العالمية لعلوم الفضاء من إطالق اس�م أح�د أبناء محافظة القطيف
الطالب المبتعث عبدالجبار عبدالرزاق الحمود ،على الكوكب الجديد الذي تم اكتشافه
ّ
تقدي�را لما حققه من نج�اح في أبحاثه
�مي الكوكب باس�م (الحمود)
ً
مؤخ ً�را ،حي�ث ُس ّ
العلمية ،وذكرت وكالة ناسا ّ
تكريما للطالب
أن تسمية الكوكب ( )alhamood 31926يأتي
ً
عبدالجب�ار عبدال�رزاق الحم�ود (مواليد س�نة ١٩٩٦م) ،بع�د فوزه بأفض�ل بحث على
المستوى العالمي ،إضافة إلى تحقيق الطالب الحمود المركز األول في بحوث علم النبات
في برنامج انتل ايس�ف العالمي  ٢٠١٥في الواليات المتحدة األمريكية .كما تم تكريمه
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م�ن قبل جائزة «نوب�ل» في حفلها األخير المقام في الس�ويد بتاري�خ 2015/12/10م
الذي حضره العديد من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز «نوبل العالمية» منهم الطبيب
اإليرلندي وليام كامبل (مجال الطب الحيوي) والياباني تاكاكي كاجيتا (مجال الفيزياء)
والبريطان�ي آنغس ديتون (مجال االقتص�اد) والطبيب الياباني ساتوش�ي آومورا (مجال
الطب الحيوي) وكذلك األمريكي بول مودريش (مجال الكيمياء).

وق�د اس�تمع ّ
كل ه�ؤالء العلم�اء إل�ى البحث ال�ذي قدّ م�ه عبدالجب�ار الحمود،
وال�ذي كان بعن�وان «اس�تخدام في�روس  TRVع�ن طريق تحري�ر الجينوم باس�تخدام
نظام  ،»RISPR/Cas9وقد ع�رض الحمود نتيجة بحثه ،حيث تمكن من التخلص من
الفيروس عن طريق حقن النبات بفيروس مضاد ،لتصبح النبتة خالية من الفيروس�ات
الضارة ،وإمكانية زراعة نباتات مثمرة في بيئة غير بيئتها مثل صحراء الس�عودية ،وقد
ثبتت هذه التجربة في مختبرات كاوس�ت.

وقد أثنى على بحثه هذا كبار العلماء من الحضور ،حيث اعتبروه بح ًثا مثال ًّيا ،وثورة
ف�ي عالم جينات النبات ،وتم تكريمه ومنحه جائزة مقدارها  8000دوالر أمريكي من
قبل المركز.
ّ
إن هذا اإلبداع والتفوق كان نتيجة جهد دراسي مكثف بذله هذا الطالب في مرحلة
دراس�ته االبتدائي�ة والمتوس�طة والثانوي�ة ،حي�ث يواص�ل اآلن مرحل�ة البكالوريوس
بجامعة بوسطن األمريكية ،في تخصص هندسة طب وهندسة أحياء حيوية.

فق�د صق�ل عبدالجب�ار ش�غفه العلمي من خلال الصح�ف اإللكتروني�ة العلمية،
والبح�وث العالمي�ة التي تنمي إدراكه ،عندما كان ف�ي المرحلة االبتدائية ،حتى إنّه كان
يقوم بتبس�يط المعلومات الدراس�ية لزمالئه في الفصل ،فقد كان مثالاً للطالب الملتزم
الذي لم يتخ ّلف عن حضوره للحصص اليومية ،كما كان يتطوع في الجمعيات الخيرية
ليقدم أبحاثه العلمية للطلبة الصغار.

ملعلا جاتنإ نع اهفرصي امو انتاعمتجم
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شارك عبدالجبار الحمود في العديد من المسابقات العلمية أثناء دراسته في المرحلة
المتوسطة والثانوية في السعودية ،حيث حصل على ميدالية ودرع وجوائز رسمية أخرى
ف�ي مج�ال الروب�وت ،كما وصل للمرحل�ة النهائية في المش�اركة بمس�ابقة بحث نظام
الحماية من الحرائق على مستوى المنطقة الشرقية ،وحصل على المركز السادس على
المستوى المحلي والثالث عرب ًّيا لمشاركته في برنامج ايسك الذي أقيم في قطر.

وكان لبيئته العائلية دور أس�اس في تش�جيع موهبته وطموح�ه العلمي ،فوالده كان
مهندسا استشار ًّيا في شركة أرامكو السعودية ،ووالدته مع ّلمة ،والهتمامهما بتربية
يعمل
ً
أبنائهماّ ،
فإن إخوة عبدالجبار وأخواته جمي ًعا من ذوي الشهادات العلمية المتقدمة.

بسمات المعلّم وإنجازها العلمي
إنجازا علم ًّيا
وتزامنًا مع هذا اإلنجاز الرائع للحمود ،حققت إحدى بنات المحافظة
ً
مشابها ،حيث حصلت الطبيبة المبتعثة بسمات محمد المعلم على جائزة أفضل بحث
ً
طب العيون ،مقدمة من منظمة دعم أبحاث أمراض
على مستوى أوروبا في فئة أبحاث ّ
العيون األوروبية .»FRO» Funds for Ophthalmology Research
يأتي ذلك نظير اكتش�افها لطفرات وراثية جديدة تتس�بب في إصابة العيون بمرض
الرأرأة الخلقي « »congenital nystagmusوهو شكل من حركات العين الالإرادية ،التي
تؤدي إلى خلل الرؤية وضعفها لدى األطفال.

إضاف�ة لتقديمه�ا لبحث تفصيلي يس�هم في تطوير هذا االكتش�اف والح�دّ منه في
محاض�رة قدمتها بمؤتم�ر طب العيون المنعقد في ش�هر أكتوبر المنص�رم بمدينة نيس
الفرنسية ..»EVER» «European Association for Vision and Eye Research
طب العيون
وتم تكريم الطبيبة المع ّلم بحفل الجوائز المنعقد ضمن برنامج مؤتمر ّ
ّ
البلجيك�ي بمدين�ة بروكس�ل  »OB» Ophthalmologica Belgicaي�وم األربع�اء المواف�ق
2016/01/13م.
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ون�ال هذا البحث عل�ى جائزة بقيمة  8500يورو إضافة إل�ى حصولها على أفضل
محاض�رة قدمت ف�ي المؤتمر من حي�ث األداء والمحت�وى ،ونيلها عل�ى جائزة بقيمة
 1000يورو .Travel Grant for the best presentation

وأوضح�ت الطبيب�ة المع ّل�م التي ت�درس الدكت�وراه في تخصص أم�راض العيون
الجيني�ة بجامع�ة جن�ت البلجيكي�ةّ ،
أن ه�ذه الدراس�ة اس�تغرقت مدة عامي�ن ،تخللها
الفح�ص اإلكلينيك�ي للح�االت المرضي�ة ،واس�تخالص الحمض النووي ،ودراس�ة
الطفرات المسببة للمرض ،وتحديد مدى خطورتها ،وكيفية الحدّ منها.

وتم نش�ر هذا البحث في مجلة طب العيون األمريكية « »IOVS Journalوهي مجلة
علمي�ة محكم�ة ،تحت�ل المرتبة الخامس�ة عالم ًّيا على مس�توى المجلات العلمية في
تخصص طب العيون ،حسب تصنيف .ISI web of knowledge

ّ
إن م�ا حققه الحم�ود وما حققته بس�مات المع ّلم من إنجاز علم�ي نفخر به ،يجب
أن يك�ون داف ًع�ا ألبنائنا وبناتنا نحو الجدّ واالجتهاد في دراس�تهم ،وإقبالهم على العلم
والمعرفة بالتثقيف الذاتي ،والمشاركة في النشاطات العلمية المحلية والدولية.
كما يج�ب أن يكون مح ّف ًزا للعوائل لالهتمام بتعليم أبنائها وبناتها وتنمية مواهبهم
وقدراتهم ،ليكونوا مشاريع إنجاز وإبداع.
تقديرا لها،
وعل�ى المجتم�ع أن يحتفي بالطاق�ات المبدعة ،والكفاءات المتمي�زة،
ً
ولتصبح نماذج اقتداء ألجيالنا الصاعدة.

كما ال يفوتنا اإلش�ادة بالمؤسسات الوطنية المهتمة برعاية الموهوبين والمبدعين،
كمؤسسة موهبة ،وجامعة كاوست.
نس�أل الل�ه تعال�ى أن يو ّفق أبناءن�ا المبدعين لمواصلة مس�يرتهم العلمي�ة وتحقيق
المزيد من العطاء واإلنجاز ،لخدمة وطنهم ومجتمعهم ،وخدمة البش�رية جمعاء .كما
نسأله تعالى لوطننا الرقي واالزدهار واألمن واالستقرار.

الجمعة 19ربيع الثاني1437ﻫ

 30يناير 2016م

تنمية الدخل وترشيد اإلنفاق
ُ
ُ
ُ
{لنفِ ْق ذو َس َع ٍة ّ ِمن َس َعتِهِ َو َمن قد َِر
ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َّ ُ اَ
ََ
ـه ل
عليْهِ رِزقه فلينفِق مِما آتاه الل
ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ْ ً اَّ َ َ َ َ َ ْ ُ
ج َعل
يكل ِف اللـه نفسا إِل ما آتاها سي
َّ
الل ُ
ـه َب ْع َد ُع رْ ُ رْ ً
س يسا}[سورة الطالق ،اآلية.]7 :
ٍ

يترك الوضع االقتصادي الش�خصي تأثيره الكبير على حياة اإلنس�ان .ذلك أنّه متى
تو ّف�رت للم�رء الق�درة الماليةّ ،
فإن حياته س�تكون أفض�ل ،من حيث تلبي�ة احتياجاته،
والتمكّ�ن م�ن الترفيه عن نفس�ه وع�ن عائلت�ه ،إلى جان�ب تعزيز وضع�ه االجتماعي.
وعل�ى النقيض من ذلك ،إذا انخفضت القدرة المالية عند الفرد ،وأصبح يعيش ضغ ًطا
اقتصاد ًّي�اّ ،
ف�إن ذل�ك ينعكس س�لب ًّيا عل�ى وضعه النفس�ي ،وحيات�ه العائلي�ة ،ومكانته
االجتماعية ،وهذا من الوضوح بحيث ال يحتاج إلى أمثلة وشواهد.
تحس�ن الوض�ع االقتص�ادي للف�رد عل�ى أمرين؛ توفي�ر الدخ�ل الكافي،
ويعتم�د ّ
مهما ،فيما يمثل حس�ن
والتدبير المناس�ب في المعيش�ة ،حيث يمثل تو ّف�ر المال ركنًا ًّ
اإلدارة للمعيشة الركن اآلخر .فال مالزمة بين توفير الدخل المالي الج ّيد ،وبين تحقيق
الحياة الطيبة ،بقدر ما ّ
أن ذلك مشروط بحسن اإلدارة للدخل المالي.

زيادة الدخل
ينبغي التأكيد على أهمية أن يرفع الفرد من دخله المالي ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .

118

مسارات  ...في ثقافة التنمية واإلصالح |8

فال ينبغي أن يكتفي بدخل محدود ،بل عليه أن يجتهد ويس�عى لتوفير القدر األكبر من
يش�جع عليه اإلسلام ،فق�د ورد في الحديث عن رس�ول الله Aأنّه
الدخل ،فذلك ما
ّ
ق�الّ :
«إن الل�ه تعالى يحب أن يرى عب�ده تع ًبا في طلب الحالل»((( ،ق�د يكون مفهو ًما
أن يصط�دم الم�رء بانعدام فرص العمل أو محدوديتها ،لكن ما هو غير مفهوم ،أن تأتي
محدودي�ة الدخل نتيجة الكس�ل والمي�ل للدعة والراحة ،في ّ
ظل وج�ود فرص قائمة،
وه�ذا خط�أ كبير ،ذل�ك ّ
أن الراح�ة الحقيقي�ة ال تتأتّى إلاّ م�ن خالل الك�دح والحركة
الدؤوبة ،بينما الس�كون وقلة الحركة س�بب رئيس لألمراض الجسمية ،وعامل أساس
للمشاكل النفسية.
م�ن هنا ينبغي لإلنس�ان أن يواص�ل الكدح والعمل دون أن يقيد نفس�ه بعمر مع ّين،
وبص�رف النظر عن النظم المس�تحدثة من قبي�ل نظام التقاعد عن العم�ل ،التي جاءت
ضمن سياق العمل الوظيفي ،والتطورات التي فرضتها النظم االقتصادية ،فال ينبغي أن
يبقى بال عمل يشغل وقته ،ويزيد من نشاطه وحركته.

مجاالت العمل المختلفة
على اإلنسان أن ينخرط ضمن مجاالت العمل المختلفة ،في سبيل تحسين وضعه
االقتصادي ،ومضاعفة دخله المالي .وهذا ما يجعلنا نش�يد ببعض الش�باب ،الذين لم
تمنعهم الوظيفة ذات الدخل المحدود ،من البحث عن فرص عمل إضافية ،واالنخراط
ف�ي أعمال أخرى ،على النقيض من البعض اآلخر ،الذين ال يبخلون في س�رد األعذار
تبريرا لتقاعس�هم ،وكأنّهم ينتظرون أن تذ ّلل جميع العقبات أمامهم ،وأن يكون الطريق
ً
ً
مفروشا أمامهم بالورود.
لق�د س� ّطر أئمة أه�ل البيت Bأمثلة ح ّية للكدّ والس�عي في س�بيل الرزق الحالل.
عل�ي بن أبي
فق�د ورد ع�ن محم�د بن علي بن الحس�ين أنّه ق�ال« :كان أمي�ر المؤمنين
ّ
((( كنز العمال :ج ،4ص ،4حديث .9200
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طال�ب Eيخ�رج في الهاجرة ،في الحاج�ة قد كُفيها ،يريد أن يراه الله يتعب نفس�ه في
طلب الحالل»((( ،أي إنّه كان Eيخرج للعمل وقت الظهيرة والش�مس الحارقة ،ولم
مضطرا إلى ذلك.
يكن
ً
صحيحا االعتقاد ّ
الش�ائع عند بعض الميس�ورين من الناس ،من أن تو ّفرهم
وليس
ً
عل�ى المال الكافي يعفيهم عن المزيد من العم�ل ،ويو ّفر عليهم عناء مضاعفة الدخل،
ب�ل ينبغي لهؤالء ألاّ يس�تنكفوا ع�ن زيادة الخير الذي بحوزته�م .وقد روي عن اإلمام

جالس�ا عنده في المجلس ،فس�أله عن س�بب عدم
الص�ادق Eأن�ه رأى أحد أصحابه
ً
نزوله إلى الس�وق واش�تغاله بالتجارة كما هو معروف عنه؟ فأجاب الرجل قائلاً ...« :
ٍ
علي ش�يء ،وال أراني آكله حتى أموت،
عن�دي مال كثير .وهو ف�ي يدي ،وليس ألحد َّ
فإن تركه�ا مذهبة للعقل»((( .وجاء في رواي�ة أخرى ّ
فق�ال :Eال تتركها ّ
أن اإلمام قال
عزك»((( .حيث ّ
إن الخمول واإلحجام عن العمل والحركة مدعاة لضياع
ل�هُ « :اغدُ إلى ّ
يعوض عنه مواظبة الرجل على حضور مجلس اإلمام.
الخبرة ،وال ّ

بل ّ
الصعيد ،حيث ورد عنهE
إن اإلمام الصادق Eيقدّ م نفس�ه
أنموذجا على هذا ّ
ً
أن�ه ق�ال« :إنّي ألعم�ل في بعض ضياع�ي حتى أعرق ّ
وإن ل�ي من يكفين�ي ،ليعلم الله
عز ّ
وجل أنّي أطلب الرزق الحالل»((( ،وبذلك تكون االس�تطاعة مدار االس�تمرار في
ّ
مجرد االس�تجابة لعنصر الحاجة ،فمتى ما تو ّفرت االستطاعة
العمل وطلب الرزق ،ال ّ
ّ
ف�إن عل�ى الم�رء البحث عن العمل الذي يتناس�ب وقدراته ،س� ّيما وقد س�اهم التطور

التكنلوجي في توفير أعمال يمكن تأديتها عن بعد ومن خالل اإلنترنت ،التي أثرى من
خاللها كثيرون.
((( من ال يحضره الفقيه ،ج ،٣ص ،١٦٣حديث .٣٥٩٦
((( وسائل الشيعة ،ج ،17ص ،14حديث.21859
((( وسائل الشيعة ،ج ،17ص ،10حديث.21844
((( الكافي ،ج ،5ص ،77حديث.15
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حسن اإلدارة والتدبير
ّ
إن هن�اك صن ًف�ا م�ن الناس بعي�دون عن التفكي�ر في الموازن�ة بين دخله�م المالي
ومستوى اإلنفاقّ ،
إن أكثر العائالت ال تضع ميزانية تراعي التوازن بين الدخل والصرف،
كل ٍ
ويج�ري م�ن خاللها تحديد مقدار الصرف على ّ
بند من بنود المعيش�ة ،من المأكل
والمشرب ،والمالبس والمواصالت والترفيه ،حيث تجتاح مجتمعاتنا نزعة استهالكية
ش�رهة ،هي المس�ؤولة عن س�وء األوضاع االقتصادية لدى كثير من العائالت ،فبعض
الناس يذهب إلى الس�وق دونما هدف محدّ د ،على أمل أن يرى ش�ي ًئا يش�تريه! ،هكذا
تحول التسوق إلى هواية ومتعة!.
ّ
إنّنا مدعوون إلى إعادة النظر في كثير من عادات االستهالك في مجتمعاتنا .خاصة
ّ
وأن بالدن�ا مقبل�ة على ظ�روف اقتصادية صعبة ،دفع�ت حكومات المنطق�ة إلى إعادة
النظ�ر في ميزانياتها وترتيب أولوياتها ،نتيجة انهيار أس�عار النف�ط ،المورد االقتصادي
األس�اس ،إل�ى جانب اش�تعال المنطق�ة بالح�روب المد ّم�رة ،التي اس�تنزفت ثروات
السخي الستقطاب الحلفاء ،ناهيك عن
الش�عوب ،لصالح صفقات السالح ،واإلنفاق ّ
ّ
التضخم االقتصادي القائم.

إن ه�ذه العوامل بأجمعها تف�رض على ّ
ّ
كل مواطن أن يعيد النظر في نفقاته المالية،
صحيحا أن يبقى مس�توى إنفاق األس�رة اليوم ،على ذات الق�در الذي كان عليه
فلي�س
ً
ف�ي الماضي ،حين كان الوضع االقتصادي مختل ًفا ،فقد تضاعفت الرس�وم الحكومية،
وزادت أس�عار الس�لع والخدمات ،من ماء وكهرباء ووقود ،وهذا ما يس�توجب ترشيد
اإلنف�اق تب ًع�ا للظروف القائمة ،وليس من المعيب أن تج�ري العائالت إعادة النظر في
مستوى اإلنفاق ،وإنّما الخطأ هو إغفال هذا األمر .وينبغي أن يجتمع ّ
رب أسرة مع
كل ّ
أفراد عائلته ،ويطلعهم على المس�تجدات االقتصادية ،التي تستوجب الترشيد ،والحدّ
من اإلنفاق.

افنإلا ديشرتو لخدلا ةيمنت

121

وهن�اك منهج قرآن�ي واض�ح إلدارة اإلنفاق وتدبير المعيش�ة .حيث يق�ول تعالى:
ف ال َّلـ ُه َن ْف ًسا
{لِ ُي ِنف ْق ُذو َس� َع ٍة ِّمن َس� َعتِ ِه َو َمن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه َف ْل ُي ِنف ْق ِم َّما آتَا ُه ال َّلـ ُه لاَ ُي َك ِّل ُ
َاها َس َي ْج َع ُل ال َّلـ ُه َب ْعدَ ُع ْس ٍر ُي ْس ًرا}ّ ،
إن مدار اإلنفاق يقوم على مدى تو ّفر القدرة
إِلاَّ َما آت َ
المالي�ة ،فمتى م�ا تو ّفر المال فلينف�ق المرء بالحس�نى ،أ ّما إذا ضعفت الق�درة المالية،
تحس�نت الظروف ،وعب�رت المنطقة
فينبغ�ي أن يأخ�ذ ذل�ك بعي�ن االعتبار ،حت�ى إذا ّ
ّ
فل�كل حادث حدي�ث .وقد ورد عن أمي�ر المؤمني�ن Eأنّه قال:
األزم�ة االقتصادي�ة،
«صلاح العي�ش التدبير»((( ،وجاء عنه Eأنّ�ه قال« :القليل مع التدبي�ر أبقى مع الكثير
مع التبذير»(((.

عادات اجتماعية ضاغطة
وتش�كل العادات االجتماعية عاملاً ضاغ ًطا حيال مس�ائل اإلنف�اق ،إلاّ ّ
أن ذلك ال
مبررا كاف ًيا لالنس�ياق أو التأثر بالعادات واألعراف السائدة ،إذا كانت زائدة عن
ُيش�كّل ً
الحدّ المعقول.

ف�ي دراس�ة نش�رتها صحيف�ة «االقتصادي�ة»((( ،ذك�رت ّ
أن  64بالمئة من الش�باب
الس�عوديين يعزف�ون عن الزواج بس�بب التكاليف الباهظة ،بينما يش�تكي المجتمع من
تزاي�د حاالت العنوس�ةّ ،
وتأخر س� ّن الزواج ،أولس�نا نح�ن الذين زدنا مس�ألة الزواج
تعقيدً ا ،وجعلنا منه عملية مرهقة؟ وأضافت الدراس�ة ّ
أن  37بالمئة من تكاليف الزواج
تذهب لتغطية اس�تئجار القاعة الت�ي يقام فيها العرس ،ناهيك ع�ن العادات واألعراف
المستجدة التي تتزايد بين حين وآخر ،فلم يعد ُيكتفى باحتفال واحد يقام ليلة العرس،
خاصا
ب�ل صار لعقد القرآن احتفاله
الخاص ً
أيضا ،ولم َي ْب َق إلاّ أن يقيم البعض احتفاالً ً
ّ
ساعة يفكّر بالزواج! ،ليدعو الناس لحضور حفلة اتّخاذه قرار الزواج!
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،237حكمة .17
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،54حكمة .1656
((( صحيفة االقتصادية ،الثالثاء  16ربيع اآلخر  1437ﻫ .الموافق  26يناير 2016م ،العدد .8142
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ّ
إن العادات المكلفة مال ًّيا ربما ال تش�كل عائ ًقا أمام المقتدرين ،إلاّ أنّها تمثل ورطة
وعب ًئ�ا ُيره�ق غير المقتدرين .فق�د يقول المقتدرون ّ
خي�را ويرغبون في عقد
إن عندهم ً
أكث�ر من احتفال بمناس�بة زواج ابنه�م أو ابنتهم ،ولهم أن يفعلوا ذل�ك إذا توقف األمر
عنده�م ،غي�ر ّ
أن ما يجري هو انتش�ار هذه العادات في المجتمع ،وش�ي ًئا فش�ي ًئا تصبح
فيتورط بها أغلب الناسْ ،
فإن جاروا األغنياء في عاداتهم
تقليدً ا وعر ًفا اجتماع ًّيا سائدً ا،
ّ
ُأرهقواْ ،
وإن نأوا بأنفس�هم عن ذلك وقعوا في حرج اجتماعي .وأتذكّر في هذا الش�أن
ّ
قرضا مال ًّي�ا قدره  60ألف
أن أح�د األش�خاص من ذوي الدخل المح�دود كان يطلب ً
مبرر االقتراض؟ أجاب :بأنّه يريد تغطية تكاليف زواج ابنته،
ريال ،ولما استفسرت عن ّ
الس�ائدة في مس�ألة الزواج ،واللاّ فت أنه لم يكن
متعلّلاً بضرورة االس�تجابة لألعراف ّ
يملك ما ُيسدّ د به هذا القرض فيما بعد!.
ّ
يتحملون جان ًبا من المسؤولية في س ّن بعض العادات المرهقة.
إن الميسورين مال ًّيا
ّ
وهذا األمر منبوذ ش�ر ًعا ،متى كانت له انعكاس�ات س�لبية على اآلخرين ،وقد ورد في
هذا الشأن عن الحسين بن أبي العال قال« :خرجنا إلى مكة ني ًفا وعشرين رجلاً  ،فكنت
أذبح لهم في ّ
كل منزل ش�اة ،فلما أردت أن أدخل على أبي عبد الله Eقال :يا حس�ين،
وت�ذل المؤمني�ن؟ قلت :أعوذ بالله من ذلك ،فق�ال :بلغني أنّك كنت تذبح لهم في ّ
ّ
كل
من�زل ش�اة ،فقلت :م�ا أردت إلاّ الله ،قال :أما علمت ّ
يحب أن يفعل مثل
أن منهم م�ن ّ
فعالك فال يبلغ مقدرته فتقاصر إليه نفسه ،قلت :أستغفر الله ،وال أعود»(((.

مقت�درا على اإلنفاق الباذخ في
وفي ذلك رس�الة بالغة ،مفادها أن لو كان اإلنس�ان
ً
المناس�بات االجتماعي�ة الخاصةّ ،
فإن عليه أن يفكّر أكثر من مرة في إمكانية أن يرس�ي
بفعله ذاك عر ًفا وتقليدً ا اجتماع ًّيا يتسبب في إحراج اآلخرين ،الذين سرعان ما سيجدون
أنفسهم معنيين بفعل الشيء نفسه ،دون مقدرة منهم ،إلاّ استجابة للضغط االجتماعي.
((( وسائل الشيعة ،ج ،11ص ،415حديث .15142

افنإلا ديشرتو لخدلا ةيمنت
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نحن مطالبون بإعادة النظر في بعض عاداتنا المك ّلفة ،واإلحجام عن االنسياق خلف
صحيحا أن يس�تدين المرء رغبة في إرض�اء الناس ،ودرء انتقادهم
الس�ائد منها ،فليس
ً
ّ
جرت بعض العادات االجتماعية مشاكل عائلية
له ،فليتك ّلم الناس ما شاؤوا ،س ّيما وقد ّ
وكثيرا ما بلغتنا مش�اكل عائلية نتيجة عجز الزوج عن تلبية رغبة زوجته في شراء
كبيرة،
ً
هدية باهظة الثمن ،لتقدّ مها إلى قريبتها أو صديقتها في مناسبة أو أخرى ،وبذلك تتس ّبب
بعض هذه األعراف بأضرار فادحة تصيب شبكة العالقات والحياة العامة.

الجمعة  26ربيع اآلخر 1437ﻫ

 6فبراير 2016م

استالب العقول بإسم الدين
َ لُ ّ
ْ َ ٌ ُ َ ُ َ يّ َ َ ْ َ ُ
استبِقوا
ِك وِجهة هو مو ِلها ف
{ول ٍ
خْ َ
ال َ
ات}[سورة البقرة ،اآلية.]148 :
ي ِ

كبي�را من الوازع الديني ،الذي يفترض أن يرفع
تمتل�ك المجتمعات الدينية رصيدً ا ً
مستوى االلتزام بالقيم والمبادئ فيها ،ويجعلها أفضل مما سواها في انخفاض حاالت
المفاس�د والجرائ�م واالنحراف�ات .غير ّ
أن المجتمع�ات الديني�ة باعتبارها مجتمعات
محصنة عن المفاسد والمس�اوئّ ،
تتعرض له
بش�رية ،ليست
ّ
ولعل أكبر خطر يمكن أن ّ
هو خطر التحريف الديني ،وقيام مراكز قوى تستفيد من التزييف والفهم السيئ للدين.

المؤسسات الدينية في المجتمعات
لقد تناولت آيات الذكر الحكيم مسألة انحراف
ّ
السابقة ،ليس من باب التنديد فقط ،وإنّما للتحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه ،من الغفلة
مؤسس�اتهم الديني�ة ،األمر الذي قاد تل�ك المجتمعات للدّ م�ار ،فالقرآن
ع�ن انحراف ّ
الكريم يريد أن ُي ّ
حذر المس�لمين ويح ّثهم على اليقظة ،قال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
يل ال َّل ِ
ِ
ار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
ون َعن َسبِ ِ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
ـه}
إِ َّن كَث ًيرا ِّم َن الأْ َ ْح َب ِ َ ُّ َ
{و َما ْ
�ف فِ ِيه إِلاَّ ا َّل ِذي َن ُأوتُو ُه
اخ َت َل َ
[س�ورة التوب�ة ،اآلي�ة ،]34:وجاء في آية أخرى ،قوله تعالىَ :
ِم�ن بع ِ
المفس�رون إلى ّ
أن
َات َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم}[س�ورة البقرة ،اآلية ،]213:ويش�ير
�د َما َجا َءت ُْه ُم ا ْل َب ِّين ُ
َْ
ّ
حصرا ،وهم الذين أحدثوا الفرقة
مقصد اآلية الكريمة هم العلماء الذين أوتوا الكتاب
ً
والخالف في مجتمعاتهم.
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لذل�ك ،يمكن الق�ول ّ
تتمس�ك بقيم الدين،
إن المجتمعات الدينية الواعية هي التي ّ
فالتمسك بالدين ال يعني الخضوع لألشخاص
تمسكها بالرموز واألشخاص.
ّ
أكثر من ّ
والرم�وز وجعله�ا بمنزلة الدين؛ ّ
ألن الدي�ن قيم ومبادئ ،وليس للرموز واألش�خاص
قداسة إلاّ بمقدار التزامها بتلك القيم وتق ّيدها بتلك المبادئ ،فمتى ما حدث تباين بين
هذه الرموز وبين قيم الدين ،فال قداسة لها ،وعلى المجتمع أن يرفضها ،وإلاّ فسيكون
إلها آخر ،ويتع ّب�د بدين مختلف ،م�ن هنا جاء في اآلي�ة قوله تعالى:
بمنزل�ة م�ن يتّخ�ذ ً
ِ
ِ ِ
�يح ا ْب َن َم ْر َي َم َو َم�ا ُأ ِم ُروا إِلاَّ
َّخ ُ
{ات َ
�م َأ ْر َبا ًب�ا ِّمن ُدون ال َّلـه َوا ْل َمس َ
�م َو ُر ْه َبان َُه ْ
�ذوا َأ ْح َب َار ُه ْ
لِيعبدُ وا إِ َلـٰها و ِ
احدً ا لاَّ إِ َلـٰ َه إِلاَّ ُه َو ُس ْب َحا َن ُه َع َّما ُي ْش ِرك َ
ُون }[سورة التوبة ،اآلية.]31 :
ً َ
َُْ

ّ
أي مجتمع .وأ ّمتنا
إن التحري�ف الدين�ي واتّباع رموزه هو أكبر خطر يمكن أن يواجه ّ
اإلسلامية كسائر األمم ليست بمنأى عن هذا الخطر ،فقد واجهت طوال تاريخها بروز
المؤسس�ة الدينية ،لكنّهم ضالع�ون في التحريف
م�ن ينتس�بون للدين والمنخرطين في
ّ
اض ِع ِ
ون ا ْلك َِلم َعن مو ِ
الدين�ي ،كما في قوله تعال�ىُ { :ي َح ِّر ُف َ
�ه} ،وإذا كان هناك من بالء
َّ َ
َ
خطير يواجه األ ّمة اليوم ،فهو ذلك المتم ّثل في وجود جهات منتسبة إلى الدين ،تستقطب
أبناء األ ّمة باسمه ،وتزرع فيهم ّ
كل ما يخالف قيمه ،وتدفعهم إلى تدمير مبادئه.

ه�ذا الدّ ين الذي يدعو إلى العدل واإلحس�ان ،والتآل�ف والمحبة ،جعلت منه هذه
الفئات س�احة للعنف واإلرهاب واالحتراب ،إنّهم يتش� ّبثون بمظاهر التد ّين ،ويلتفون
حول أسماء ورموز دينية ،من قبيل «الدولة اإلسالمية» ،والخالفة اإلسالمية ،وشعارهم
وعلمهم ترسم عليه الشهادتان ،غير أنّهم تحت هذه الراية ال يرعوون عن انتهاك حرمة
بي�وت الله ،وضرب ش�عائر الدي�ن ،من خالل ارت�كاب التفجي�رات االنتحارية ،وقتل
األبرياء في المساجد ،وآخرها ما جرى في األسبوع الماضي من اعتداء على المصلين
حي محاس�ن باألحس�اء((( ،ولوال العناية اإللهية ،ووجود
في مس�جد اإلمام الرضا في ّ
((( حادث اعتداء عن طريق إطالق النار واألحزمة الناسفة ن ّفذه شخصان ،وقع في يوم الجمعة  19ربيع
بحي محاسن بمدينة
اآلخر  1437الموافق  29يناير  2016ضدّ مص ّلين في مسجد اإلمام الرضا ّ
المبرز في محافظة األحساء ونتج عنه مقتل  5أشخاص وإصابة  36آخرين بينهم  3رجال أمن.

يدلا مسإب لوقعلا بالتسا
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فأي ٍ
دين هذا الذي يعتنقون؟ وكيف
الحماية التي دفعت األسوأ ،لكانت الكارثة أعظمّ .
استلبت عقول هؤالء ومسخت نفوسهم؟ وكيف إلنسان أن يرتكب هذه الفظائع باسم
الدين؟

استالب العقل
ومع التس�ليم ّ
ب�أن مواجهة اإلرهاب والتط�رف تحتاج إلى خطوات كثي�رة ،إلاّ أنّنا
مهمة ،هي اس�تالب العقل باسم الدين .وهذه معضلة قد يبتلى بها
نش�ير هنا إلى مسألة ّ
أي متد ّين ،مع اختالف درجة االبتالءّ ،
إن ما نراه في هؤالء اإلرهابيين هو صورة مك ّبرة
ّ
لحالة استالب العقول وتغييبها تما ًما باسم الدين ،غير ّ
أن هذه الصورة يمكن أن تتج ّلى
بدرجة أو أخرى عند كثير من المتد ّينين.

ُيفترض في اإلنسان المتد ّين أن يعرف ّ
يصح له أن يتنازل
أن الدين مبادئ وقيم ،وال ّ
ع�ن ش�يء من تلك القيم والمب�ادئ؛ ّ
ألن فالنًا أمره ،أو أفتى له ،فه�ذا عين العبادة لهذا
َّخ ُ
الش�خص أو ذاك ،وهو مص�داق قوله تعالى{ :ات َ
�م َأ ْر َبا ًبا ِّمن
�ذوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َبان َُه ْ
أن طاعة أي ٍ
ون ال َّل ِ
د ِ
ـه} ،ذلك ّ
أحد فيما هو خارج عن قيم الدين ومبادئه ،هو عبادة له.
ّ
ُ
ومما روي في هذا الشأن ،بعد نزول اآلية الكريمةّ ،
عدي بن حاتم قال :أتيت رسول
أن َّ
عدي ،اط�رح هذا الوثن من عنقك!
الل�ه Aوفي عنق�ي صليب من ذهب ،فقال لي :يا ّ
قال :فطرحته ،ثم انتهيت إليه وهو يقرأ من س�ورة الب�راءة هذه اآلية {ات َ
َّخ ُذوا َأ ْح َب َار ُه ْم
حرمون ما
�م َأ ْر َبا ًب�ا} حتى فرغ منها ،قلت له :إنّا لس�نا نعبدهم! فق�ال :أليس ُي ِّ
َو ُر ْه َبان َُه ْ
ّ
حرم الله فتس�تح ّلونه ،أجاب :بل�ى ،فقال :Aفتلك
فتحرمونه ،و ُيح ّلون ما ّ
أح�ل الل�ه ّ

عبادتهم(((.

ّ
إن عل�ى اإلنس�ان المتد ّي�ن أن يكون يق ًظ�ا ،وأن تكون القيم األساس�ية واضحة في

((( سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،7ص ،861حديث  ،3293وأيض ًا تفسير مجمع البيان ،الشيخ
الطبرسي ،ج ،٥ص.44-43
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ذهن�ه ،حتى ال يس�تلب عقل�ه على نحو أو آخر .يق�ول فولتير في هذا الش�أن« :ال يعلم
قسيس�ونا شي ًئا ،س�وى أنّنا س�ريعو التصديق لما يقولون» ،وهذا أجلى معاني اتّخاذهم
ّ
أربا ًبا من دون الله.

استحضار العقل
ّ
نصوص�ا ديني�ة كثيرة تُش�دّ د عل�ى ألاّ يغف�ل اإلنس�ان المتد ّين ع�ن عقله
إن هن�اك
ً
أن النبي Aقال لهِ :
وفطرته .وقد أوردت مصادر الحديث ،عن وابصة بن معبد ّ
«ج ْئ َت
تَس َأ ُلنِي َعن ا ْلبِر والإْ ِ ْث ِم؟ َف َق َالَ :نعمَ .فجمع َأن ِ
ُت بِ ِه َّن فِي َصدْ ِري َو َي ُق ُ
ول:
َام َل ُه َف َج َع َل َينْك ُ
َ ْ َ َ َ
ْ ِّ َ
ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
�ك ثَلاَ َ
اس� َت ْفت َن ْف َس َ
َّ�ت إِ َل ْيه النَّ ْف ُس،
ث َم َّرات ،ا ْلبِ ُّر َما ا ْط َم َأن ْ
اس� َت ْفت َق ْل َب َكَ ،و ْ
َيا َوابِ َص ُةْ ،
ِ
اك فِي النَّ ْف ِ
الصدْ ِر َوإِ ْن َأ ْفت َ
َوالإْ ِ ْث ُم َما َح َ
َّاس َو َأ ْفت َْو َك»(((.
َاك الن ُ
س َوت ََر َّد َد في َّ
بأن الحس�ن والقب�ح أمران عقل ّي�انّ ،
نح�ن نؤم�ن ّ
الس�وي
وأن م�ا يحكم به العقل ّ
السوي والفطرة
يحكم به الشرع ،وينبغي أن نعرض ما يقوله لنا هذا أو ذاك على العقل ّ
الس�ليمة ،ال على العواطف واألهواء .من هنا ورد التأكيد على مرجعية العقل ،حتى ال
يقع المس�لم في فخ االس�تالب العقلي من قبل أي ٍ
جهة من الجهات ،جاء عن رس�ول
ّ
الل�ه Aأن�ه قال« :دي�ن المرء عقله ،وم�ن ال عقل له ال دي�ن له»((( ،وف�ي حديث آخر
عن�ه Aأن�ه قال« :إنّما يدرك الخي�ر ك ّله بالعقل وال دين لمن ال عق�ل له»((( ،وجاء عن
أنس بن مالك ،قال أثنى قوم على رجل عند رسول الله Aفقال :كيف عقله؟ قالوا :يا
رسول الله ،نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ فقال:A
ّ
إن األحم�ق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاج�ر ،وإنّما يرتفع ال ُع ّباد غدً ا بالدرجات
وينال�ون الزلف�ى من ربهم على ق�در عقولهم»((( ،وورد عن�ه« :Aإذا بلغكم عن رجل
((( مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،حديث .17545
((( كنز العمال ،ج ،٣ص ،٣٧٩حديث .7033
((( تحف العقول ،ص.54
((( تحف العقول ،ص.54
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حس�ن حال فانظروا في حس�ن عقله ،فإنّما يجازى بعقله»((( ،ومضمون هذه النصوص
ألاّ
والتنس�ك في ّ
ظل الحماق�ة وغياب العقل ،وانع�دام فهم القيم
مع�ول عل�ى العبادة
ّ
ّ
صحيحا ،وإدراك الواقع إدراكًا دقي ًقا.
فهما
ً
الدينية ً

وف�ي قصة الفت�ة وردت في نهج البالغةّ ،
أن الحارث بن ح�وط جاء أمير المؤمنين
عل�ي بن أبي طالب Eقائلاً « :يا أمي�ر المؤمنين ،أتراني أظ ّن ّ
أن أصحاب الجمل كانوا
ّ
ِ
عل�ى ضاللة؟ فقال اإلمامَ « :Eيا َح ِ
ار ُ
َحت ََك َو َل ْم َتنْ ُظ ْر َف ْو َق َك َفح ْر َت،
ث ،إِن ََّك َن َظ ْر َت ت ْ
ف من َأتَاه ،و َلم َتع ِر ِ
ِ
ف َم ْن َأتَا ُه»((( .لقد استعظم
ف ا ْل َباطِ َل َف َت ْع ِر َ
إِن ََّك َل ْم َت ْع ِرف ا ْل َح َّق َف َت ْع ِر َ َ ْ ُ َ ْ ْ

الرجل أن يكون أصحاب الجمل على ضالل وفيهم شخص ّيات كبيرة!!.

الحق من أهل الباطل ،وال
وورد عن المس�يح عيس�ى بن مريم Eأنه قال« :خذوا ّ
الح�ق ،كونوا ن ّقاد ال�كالم ،فكم من ضالل�ة زخرفت بآية من
تأخ�ذوا الباط�ل من أهل
ّ
كت�اب الل�ه»((( ،يجب أن يكون اإلنس�ان واع ًيا ال يقب�ل ّ
كل ما يعرض علي�ه ،وإلاّ وقع
في فخ اس�تالب عقله ،كما هو ح�ال الفئات اإلرهابية في ص�ورة مك ّبرة ،بحيث يندفع
أي متد ّين
الواحد منهم لقتل األبرياء باس�م الدّ ي�ن ،لكنّها الحالة ّذاتها يمكن أن تصيب ّ
بصيغ وأش�كال مختلف�ة ،على نحو تدفع البعض النتهاك حرمات الناس باس�م الدين،
فإن كان قتل األبري�اء جريمة كبيرةّ ،
باغتي�اب هذا ،وتس�قيط ذاك ،والني�ل من آخرْ ،
فإن
أيضا ،وال يفرق بينها سوى
غيبة الناس وانتهاك حرماتهم وتس�قيطهم هو اآلخر جريمة ً
حجم الجريمة ،فقد ورد عن رس�ول الله Aأنه قالّ :
«كل المس�لم على المسلم حرام،
دم�ه وماله وعرضه»((( ،وبذلك ينبغي أن يجري رفض من يدعو باس�م الدين للنيل من
اآلخري�ن ،وانتهاك حرماتهم وأعراضهم ،واإلس�اءة لرموزهم ،تما ًما كما يجري رفض
((( الكافي ،ج ،1ص ،12حديث.9
((( نهج البالغة ،حكمة .262
((( أحمد بن محمد بن خالد البرقي ،المحاسن ،ج ،١ص ،٢٢٩حديث .169
((( صحيح مسلم ،حديث .2564
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من يدعو لالعتداء على أرواح الناس ،فكالهما ظلم وحرام.

خطر الحماس واالندفاع دون تع ّقل
ّ
إن مما يؤس�ف علي�ه ،غياب القيم الدينية ،واحتجاب العقل ،حينما تس�ود حاالت
الحم�اس واالندفاع ،فيصب�ح الناس أتبا ًعا لهذا أو ذاك دون وعي منهم وال إدراك .فقد
نش�أ هؤالء اإلرهابيون ضمن مجتمعاتنا المحافظة المتد ّينة ،كانوا يرتادون المس�اجد،
وبعضه�م يرت�اد حلقات تحفيظ الق�رآن ،فكيف يخرج من بينهم م�ن يفجر بيوت الله،
ويقتل المصلين األبرياء في وس�ط المس�اجد ودور العبادة؟ ما الذي أصاب عقله؟ وما
الذي مس�خ نفس�ه؟ على نحو دفع أحد ه�ؤالء اإلرهابيين في تنظي�م «داعش» إلى قتل
لمج�رد أنّها نصحته بترك
والدت�ه أمام جمع من الناس في مدينة الرقة بش�مال س�وريا،
ّ
التنظيم ،وأوردت وسائل اإلعالمّ ،
أن االبن وشى بوالدته عند قيادات التنظيم فاعتبروها
فأي
مرت�دّ ة وحك�م عليها بالقتل ،وقام ولدها نفس�ه بإطالق النار عليها أم�ام الناس(((ّ ،
اك َع َل ٰى َأن ت ُْش ِ
ٍ
اهدَ َ
�ر َك بِ�ي َما َل ْي َس َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم
{وإِن َج َ
دي�ن هذا؟ ،أوليس الدين يقولَ :
فََل�اَ تُطِعهم�ا وص ِ
اح ْب ُه َما فِي الدُّ ْن َيا َم ْع ُرو ًفا} ،فالله س�بحانه يدعو إلى مصاحبة األبوين
ُْ َ َ َ
بالمعروف حتى لو دعياه إلى ترك الدين ،والشرك بالله ،وضغطوا عليه في هذا االتّجاه،
فيما يستجيب هذا األخرق إلى أمر التنظيم بأن يقتل أ ّمه بنفسه.

وعل�ى غ�رار ذلك ،ما حصل في المملكة ،من إقدام بعض أفراد هذه الفئة على قتل
آبائه�م وأرحامه�م ،وك ّلنا يتذكّر المقولة المؤلمة« :تكفى يا س�عد» التي ناش�د بها أحد
عمه الداعشي ألاّ يطلق النار عليه ،وقد كان رفيق طفولته وزوج أخته ،لكنه
األبرياء ابن ّ
لم ِ
لمجرد عمله
يرعو بل قتله بدم بارد ،في منطقة نائية ،تحت مزاعم ارتداده عن الدين،
ّ
ضمن القوات المس ّلحة السعودية((( ،وهذا غاية االستالب للعقول ومسخ النفوس.
((( جريدة الشرق األوسط ،السبت  29شهر ربيع األول 1437ﻫ 09 /يناير  2016م ،العدد. 13556
((( جريدة الرياض ،األحد  13ذي الحجة 1436ﻫ  27 /سبتمبر 2015م ،العدد .17261
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ّ
إن مجتمعاتن�ا أحوج ما تكون للثقافة الواعي�ة ،التي تثير لدى الناس دفائن العقول،
وتؤكّ�د محوري�ة العقل والضمي�ر في حياة اإلنس�ان .أ ّما إذا تركنا الحب�ل على الغارب
والتمسك بالشعائر الدينية،
لحاالت الحماس واالنفعال الديني ،تحت شعارات الدين
ّ
فحينئذ س�نكون في ٍ
ٍ
واد آخر غي�ر الوادي الذي أراده الدّ ين لن�ا ،إنّنا ندعو إلى االهتمام
باس�تحضار العق�ل ضمن توجيهاتنا الدينية وحديثنا عن الدي�ن ،وأن نعرض ّ
كل ما بين
أيدين�ا من الدعوات واآلراء على القيم والمبادئ الدينية ،مما يس�تطيع اإلنس�ان إدراكه
بفطرت�ه النقي�ة وعقله الس�وي ،من حس�ن العدل وقب�ح الظلم ،وقيمة اإلحس�ان وقبح
العدوان ،فجميع هذه القيم ينبغي أن يستحضرها اإلنسان المؤمن في حياته وسلوكه.
مؤخرا وراح
وننته�ز الفرصة في هذا المقام إلدانة االعت�داء اإلجرامي الذي جرى
ً
ضحيت�ه اثنان من أفراد الش�رطة كان�ا يقومان بواجبهما في حماي�ة ممتلكات الناس في
مدينة سيهات((( ،فهذا عدوان وإجرام ال يمكن أن يقبل به إنسان ،داعين الجهات األمنية
إل�ى بذل المزيد م�ن الجهود في حماية الوطن ،وحف�ظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم
يمر به الوطن ،إلاّ
مهمة صعبة في هذه الظ�روف الخطيرة التي ّ
وأماك�ن عبادتهم ،وهي ّ
ّ
أن مجتمعنا ووطننا س�يتغ ّلب عليها إن ش�اء الله ،بالتكاتف والتآزر والوعي ،والنفوس

الواثقة المطمئنة.

((( جريدة الرياض ،االثنين  22ربيع اآلخر  1437ﻫ الموافق  1فبراير 2016م ،العدد .17388

الجمعة 3جمادى األولى 1437ﻫ

 12فبراير 2016م

استقالل الشخصية وتأثير
الروابط االجتماعية
عن أبي عبد اهلل جعفر الصادق Eقال:
«قال رسول اهلل« :Aرحم اهلل من أعان
ولده على برّه .قال :قلت :كيف يعينه
على برّه؟ قال :يقبل ميسوره ،ويتجاوز عن
معسوره ،وال يرهقه ،وال يُخرق به»(((.

مع تأكيد اإلسلام عل�ى عمق الرواب�ط االجتماعية بين الن�اس ،وتوجيهه الهتمام
االنس�ان بتوثيق العالقة بمن حوله من اس�رة وأقرباء وجيران ومحيط اجتماعي ،إلاّ أنه
في ذات الوقت يحرص على حماية شخصية اإلنسان كفرد له كيانه وقيمته واعتباره.
فليس المطلوب أن تلغى شخصيته الفردية ،أو تذوب أو تسحق في غمرة استجابته
وتفاعل�ه مع تأثي�رات عالقاته العائلي�ة واالجتماعية .فذلك يخالف رؤية االسلام في
المتقومة بحرية اإلرادة والفكر ،والمتصفة بروح المسؤولية
صناعة الشخصية اإلنسانية
ّ
ومشاعر الثقة والكرامة.
ّ
إن ذوب�ان وانس�حاق ش�خصية الف�رد ف�ي محيط�ه االجتماع�ي يفقده الثق�ة بذاته،
وتحمل المسؤوليات.
ويضعف إرادته وقدرته على اإلبداع واإلنجاز،
ّ
وإذا كان اإلسلام يوص�ي بالتس�امح والتن�ازل واإليثار على الذات ف�ي العالقات

((( الكافي .ج ،6ص ،50حديث .6وقريب منه أخرجه أبو عبدا لرحمن السلمي في (آداب الصحبة)،
ج ،1ص.147
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االجتماعي�ة ،فإن�ه يري�د ذلك لإلنس�ان م�ن موق�ع اإلرادة واالختي�ار ،بع�د االعتراف
بشخصيته وقيمته ،وإقرار حقوقه واحترام خصوصياته.

الوالدان الرابطة األعمق
وهذا ما نلحظه مث ً
ال في توجيهات اإلسالم وتشريعاته للعالقة بين اإلنسان ووالديه،
وه�ي الرابط�ة األعم�ق واألوثق ،والت�ي تحظى بأكب�ر اهتمام من قب�ل الدين ،حيث ال
حق الوالدين ،فاإلحس�ان إليهما هو
حق الله تعالى من ّ
حق أوجب على اإلنس�ان بع�د ّ
ّ
�ك َألاَّ َت ْع ُبدُ وا إِلاَّ
{و َق َض ٰى َر ُّب َ
الف�رض اإللهي التالي لعبادته س�بحانه كما يقول تعالىَ :
إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا}[س�ورة اإلس�راء ،اآلية ]23 :واألمر بشكرهما يأتي مقترن ًا باألمر بشكر
الخالق ،يقول تعالىَ { :أ ِن ْاشك ُْر لِي َولِ َوالِدَ ْي َك إِ َل َّي ا ْل َم ِص ُير}[سورة لقمان ،اآلية.]14 :
لك�ن ذل�ك ال يعني اندكاك ش�خصية الولد في ش�خصيتي والدي�ه ،وال إلغاء كيانه
واس�تقالليته أمامهم�ا ،حتى في مرحل�ة الصغر والطفول�ة ،يوجه اإلسلام إلى احترام
ش�خصية الولد ،وإش�عاره بالقيم�ة واالعتبار ،ليتربى على أس�اس الثق�ة بذاته ،وتعزيز
شخصيته وكيانه.
«يس�مى بأحس�ن األس�ماء ويكنّيه بأحس�ن
فق�د ورد ع�ن رس�ول الله  Aأنّه قال:
ّ
الكنى»(((.

وعنه« :Aأكرموا أوالدكم وأحسنوا آدابهم»(((.
وحي�ن َي ِعدُ األب طفله بش�يء فعليه أن يلتزم وعده ،وال يس�تهين بش�خصية الولد،
حيث ورد عنه  Aأنه قال« :أح ّبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شي ًئا ففوا لهم
فإنّهم ال يدرون إلاّ أنكم ترزقونهم»(((.
((( بحار األنوار .ج  ،١٠١ص .١٢٦
((( وسائل الشيعة .ج ،٢١ص ،٤٧٦كنز العمال .ج ،١٦ص .456
((( الكافي .ج ،6ص ،49حديث.3
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مهمة كبيرة ،كما ورد عن رس�ول
ويوصي اإلسلام بالتعامل مع الطفل كش�خصية ّ
الله« :Aأوالدنا أكبادنا ،صغراؤهم أمراؤنا»((( ،وفي حديث آخر عنه« :Aالولد سيد
سبع سنين»(((.

ف�إذا ما بلغ الولد س� ّن التكليف وامتلك رش�ده ،انتهت والي�ة األب عليه ،وأصبح
أي عقوق
بب�ر والديه ،وح�رام علي�ه ممارس�ة ّ
ش�خصية اعتباري�ة مس�تقلة ،فه�و مل�زم ّ
والتضجر ،يقول تعالىَ { :فال َت ُق ْل َل ُه َما
تجاههما ،ولو كان على مس�توى ألفاظ التذ ّمر
ّ
ف َوال َتن َْه ْر ُه َما َو ُق ْل َل ُه َما َق ْوالً ك َِريم ًا}[سورة اإلسراء ،اآلية.]23 :
ُأ ٍّ

وواج�ب علي�ه اإلنفاق عليهما إن كانا محتاجين وكان مقت�در ًا ،ومطلوب منه إبداء
أعل�ى درجات االحت�رام والتقدير والرعاية لهم�ا ،عرفان ًا بح ّقهما ،ووف�ا ًء لما بذال من
{و َو َّص ْينَا
جه�د
وتحملا من عن�اء في وج�ود الول�د وتربيته ورعايت�ه .يق�ول تعال�ىَ :
ّ
الأْ ِ ن َْس َ
�ان بِ َوالِدَ ْي ِه َح َم َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهن ًا َع َلى َو ْه ٍن َوفِ َصا ُل ُه فِي َعا َم ْي ِن َأ ِن ْاش�ك ُْر لِي َولِ َوالِدَ ْي َك
إِ َل َّي ا ْل َم ِص ُير}[سورة لقمان ،اآلية.]14 :
ّ
إن النصوص الدينية التي تؤكّد البر بالوالدين والتحذير من عقوقهما ال تضاهيها أية
أي عالقة أخرى ،من حيث كمية النص�وص وعددها ،ومن حيث لغة
نص�وص تتن�اول ّ
التأكيد والتشديد فيها.

لك� ّن ه�ذا االهتمام البالغ بتأكيد حقوق الوالدين يوازيه إقرار تش�ريعي باس�تقاللية
يقرر لنفسه ،فليس للوالدين وصاية
ش�خصية الولد ،وح ّقه في إدارة حياته وشؤونه كما ّ
على الولد البالغ الراشد في مختلف مجاالت حياته الفكرية واالقتصادية واالجتماعية.

االستقالل الفكري
يحق للوالدين إكراه الول�د على دين أو مذهب أو عقيدة،
عل�ى الصعيد الفكري ال ّ
((( بحار األنوار .ج  ،١٠١ص.٩٧
((( وسائل الشيعة .ج ،٢١ص ،٤٧٦كنز العمال .ج  ،١٦ص.٤٤٢
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يصح لهما إجباره على الدين.
فلو أسلم الوالدان ،لكن الولد لم يقتنع باإلسالم ،ال ّ
أخرج أبن اسحاق وابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى{ :لاَ إِك َْرا َه فِي الدِّ ِ
ين}
ٍ
رجل م�ن األنصار من بني س�الم بن ع�وف يقال له :الحصي�ن كان له
ق�ال :نزل�ت ف�ي
ال مسلم ًا فقال للنبي :Aأال استكرههما فإنّهما قد أبيا إلاّ
ابنان نصرانيان ،وكان هو رج ً
النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك((( .أي {لاَ إِك َْرا َه فِي الدِّ ِ
ين}.

وف�ي مقابل ذلك لو اختار الولد االسلام ،فمانعه أب�واه ،وضغطا عليه باالنصراف
عن الدين الذي اقتنع بهّ ،
التمس�ك بدينه ،وعدم االس�تجابة لرغبة والديه ،مع
فإن عليه
ّ
اهدَ َ
اك َع َلى َأ ْن ت ُْش ِر َك بِي َما َل ْي َس
{وإِ ْن َج َ
التزامه ببرهما واإلحسان إليهما ،يقول تعالىَ :
َل َك بِ ِه ِع ْلم َفال تُطِعهما وص ِ
اح ْب ُه َما فِي الدُّ ْن َيا َم ْع ُروف ًا}[سورة لقمان ،اآلية.]15 :
ُْ َ َ َ
ٌ
وفي إطار اإلسلام يرغب الوال�دان أن يكون الولد ضمن المذه�ب الذي يعتنقانه
حيث تتعدّ د المذاهب والمدارس ،لكن الولد إذا اختار االنتماء لمذهب إسلامي آخر
يحق لهما إجباره على التمس�ك بمذهبهم�ا ،كما ال يجوز له
ح�ر في اختياره ،وال ّ
فه�و ّ
عما اقتنع بأحقيته وصوابيته استجابة لضغوط والديه.
االنصراف ّ

يحق لهما
نع�م ،يمك�ن للوالدي�ن أن يبذال الجه�ود إلقناعه بم�ا يعتق�دان ،دون أن ّ
الف�رض علي�ه .كما ّ
والبر بوالديه ،وإن
أن على الول�د أن يلتزم أعلى درجات االحت�رام ّ
خالفهما في قناعته العقدية المذهبية.
وضمن المذهب لو تع�دّ دت المناهج والمرجعيات ّ
حر في اتباع المنهج
فإن الولد ّ
والمرجعية التي يطمئ ّن إليها ،وإن خالف توجه أبويه.

النبي نوح كيف تعامل مع ولده؟
وم�ا نلحظه من حدوث مش�كالت وأزمات عائلية واجتماعية ،إذا ما قرر ش�خص
((( محمد بن جرير الطبري .تفسير الطبري ،ج ،5ص ،409الطبعة الثانية( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية).
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ّجاها ومرجعية ضم�ن المذهب تختلف
اختي�ار مذه�ب آخر غي�ر مذهب أس�رته ،أو ات ً
ع�ن اتجاه عائلته ،هذه الحاالت إنّما تعك�س انفعالاً عاطف ًّيا يتجاوز الحدود والحقوق
المش�روعة ،وق�د تأخ�ذ مظه�ر الح�رص الدين�ي ،واالهتمام بصلاح الول�د وتجنيبه
االنحراف ،لكن القهر والقسر وسيلة منحرفة غير مشروعة في مجال الهداية الدينية.
ّ
إن الق�رآن الكري�م حي�ث يتح�دّ ث ع�ن قصة نب�ي الله ن�وح  Eمع ابنه ف�ي قضية

الطوف�ان ،إنّما يريد من خاللها أن يبعث رس�ائل توجيه لآلباء المؤمنين في التعامل مع
نبي عظيم يحمل رسالة الله تعالى ،ويحرص على
أبنائهم في الحاالت المش�ابهة ،فهو ّ
هداية الناس وخاصة ابنه ،وهو يمتلك قدرات االقناع والتأثير ،لكنه اصطدم برفض ابنه
لدعوته حتى وهو يرى زحف الطوفان ،فال مش�كلة في أن يعجز اإلنس�ان عن إقناع ابنه
يتأزم نفس� ًّيا ،وال أن يتعامل مع ابنه بتش�نج وتوتّر ،فهذا نبي الله
بعقيدته ،وال ينبغي أن ّ
نوح يخاطب ابنه ّ
ُوح ا ْبنَ ُه َوك َ
َان فِي َم ْع ِز ٍل َيا
{ونَا َد ٰى ن ٌ
بكل ش�فقة ولطف ،يقول تعالىَ :
آوي إِ َلى جب ٍل يع ِصمنِي ِمن ا ْلم ِ
ُبن ََّي ْاركَب َّم َعنَا َولاَ َتكُن َّم َع ا ْلكَافِ ِري َن * َق َال َس ِ
اء َق َال لاَ
َ َ
ٰ ََ َْ ُ
ِ
ـه إِلاَّ من ر ِحم وح َال بينَهما ا ْلموج َفك َ ِ
اص�م ا ْلي�وم ِمن َأم ِر ال َّل ِ
َع ِ
ن} [س�ورة
َان م َن ا ْل ُم ْغ َرقي َ
َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ َ ْ َ ْ ْ
هود ،اآليتان.]43-42 :
وم�ع هذا الرفض واإلص�رار من قبل االبن ،إلاّ ّ
أن األب النب�ي لم يحقد عليه ،ولم
ُوح َّر َّب ُه
ي�دع علي�ه بالهالك ،بل رفع َّ
{ونَ�ا َد ٰى ن ٌ
كف الضراعة إل�ى الله تعالى إلنقاذ ابنه َ
نت َأحكَم ا ْلح ِ
ِ ِ
ِ
اك ِمي َن}.
َف َق َال َر ِّب إِ َّن ا ْبني م ْن َأ ْهلي َوإِ َّن َوعْدَ َك ا ْل َح ُّق َو َأ َ ْ ُ َ
وأساس� ًا ّ
ف�إن العالق�ات األس�رية العائلي�ة ال ينبغ�ي أن تتأث�ر باختلاف األف�كار
الح�ق ،واألمر بالمع�روف والنهي عن
والمعتق�دات ،بم�ا يتجاوز واج�ب الدعوة إلى
ّ
المنكر حسب مقدور اإلنسان ،وضمن الضوابط واألساليب الشرعية.
ع�ن أب�ي بصير قال :س�ألت أبا عبد الله Eع�ن الرجل يص�رم ذوي قرابته ممن ال
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الحق ،قال« :ال ينبغي له أن يصرمه»(((.
يعرف ّ

وع�ن الجهم بن حميد قال قلت ألب�ي عبدالله جعفر الصادقَ :Eتك ُ
ُون لِ َي ا ْل َق َرا َب ُة
ي ٌءَ ،وإِ َذا كَانُوا َع َلى
الر ِح ِم لاَ َي ْق َط ُع ُه َش ْ 
َع َلى َغ ْي ِر َأ ْم ِرى َأ َل ُه ْم َع َل َّي َح ٌّق؟ َق َالَ « :ن َع ْمَ ،ح ُّق َّ
ِ
َأ ْم ِر َك ك َ
الر ِح ِمَ ،و َح ُّق الإْ ِ ْسلاَ م»(((.
َان َل ُه ْم َح َّقانَ :ح ُّق َّ
يتض�ح م�ن ّ
كل ما س�بق ّ
حق إنس�اني ال يمك�ن تجاوزه
أن حري�ة ال�رأي والمعتقد ّ
أي جه�ة ،وإن كانت أوثق الجهات باإلنس�ان وأعظمها ح ًّقا عليه.
ومصادرت�ه م�ن قبل ّ

الحق ألوالدهم.
فعلى الوالدين أن يعترفا بهذا ّ

وهناك مش�كلة أخرى تتمثل في س�عي اآلباء لفرض نمط معيش�تهم وحياتهم على
أبنائه�م ،مع تط�ور الزمن وتوجه الجيل الصاعد إلى أس�اليب جديدة في إدارة ش�ؤون
ّ
ولع�ل ذلك ما يش�ير إليه اإلم�ام علي Eفي قول�ه« :ال تقس�روا أوالدكم على
حيات�ه،
آدابكم فإنّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم»(((.

التدخل في شؤون حياة الولد
ويب�دو ّ
ح�ق الوالية على أوالدهم م�ن مرحلة الصغر
أن بعض اآلباء يس�تصحبون ّ
والطفول�ة ،ويري�دون ف�رض آرائهم عل�ى أبنائهم حتى بع�د تخطيهم لتل�ك المرحلة،
حق الوالدين والنصوص
استناد ًا إلى أعراف وتقاليد سائدة ،أو بمبرر تأكيد الدين على ّ
وبرهما .لذلك قد ّ
يتدخل الوالدان في الش�أن الخاص بحياة الولد
الواردة في طاعتهما ّ
كاختيار شريك الحياة ،أو التخصص الدراسي ،أو العمل الوظيفي والتصرفات المالية.
حرم اإلسلام عقوق الوالدين ،وأوجب ّبرهما واإلحس�ان إليهما ومعاشرتهما
لقد ّ
بالمع�روف ،لك�ن ذل�ك ال يعن�ي س�لطتهما المطلق�ة على الول�د ،حيث له ش�خصيته
((( الكافي .ج  ،٢ص .344
((( الكافي .ج  ،٢ص .١٥٧
((( شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ،ج ،20ص ،267حكمة رقم .102
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المستقلة ،ومن ح ّقه تنظيم أمور حياته ،وترتيب متطلبات معيشته.
يقول السيد أبو القاسم الخوئي (1413 – 1317ﻫ):

«لم ينهض دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل اإلطالق ،على حدّ إطاعة
العبد لس� ِّيده .نعم ،تجب المعاش�رة الحس�نة ،والمصاحبة بالمع�روف ،على ما نطقت
بمجرد األمر
ب�ه اآلي�ة المباركة ،فال يجوز الع�داء واإليذاء ،وأ ّم�ا الوجوب والتحري�م
ّ
والنهي ،فض ً
ال عن لزوم االس�تئذان في كا ّفة األفعال ،وإن لم يترتّب على تركه اإليذاء،
خصوصا لو صدر من غير ا ّطالع منهما أصالً ،فهو ٍ
عار عن الدليل.
ً
أج�ل قد ورد في بعض النصوص أنه ْ
إن أم�راك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل،
ولكن أحد ًا ال يستريب في ّ
شرعي كما هو واضح
أن هذا حكم أخالقي ،وليس بتكليف
ّ
جد ًا»(((.
ويقول السيد الشيرازي (1422 - 1347ﻫ):

ّ
يتضرر
«إن الق�در المتي ّقن من األدلة حرمة المخالفة التي تؤدي إلى أذيتهما فيما ال
ّ
تضرره أيض ًا ال دليل على حرمتها»(((.
به الولد ،فاألذية مع ّ

قرار الزواج
وما تزال مس�ألة زواج الشاب أو الفتاة تواجه تعقيدات كبيرة بسبب ممارسة األهل
لوصايتهم وسلطتهم على أبنائهم وبناتهم في كثير من الحاالت.
ّ
إن بعض الش�باب قد يرغب في االقتران بفتاة يراها مناسبة له ،لكنه يصطدم برفض
لمبرر مقبول لديه ،ويغلق أهله باب النقاش ،ويخ ّيرونه بين
أهله دون أن يستند الرفض ّ
الخضوع لهم ،أو تخ ّليهم عنه!! مما يسبب له اضطراب ًا عاطف ًّيا وإرباكًا نفس ًّيا ،قد يدخله
((( السيد أبو القاسم الخوئي .مستند العروة الوثقى ،كتاب الصالة .ج ،8ص.106
((( السيد محمد الحسيني الشيرازي ،الفقه ج ،28كتاب الصالة ص.103
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في دوامة مشكلة تؤثر على مستقبله وحياته.

وه�ذا يمث�ل ابت�زاز ًا يرفضه الدين ،حي�ث ال والية لألهل على الولد البالغ الراش�د
حق إب�داء ال�رأي والنصيحة ،وعلي�ه أن يأخ�ذ رأي أهله
ف�ي ق�رار ال�زواج ،نعم ،له�م ّ
ونصيحته�م بعين االعتبار ،لكنه يبق�ى صاحب القرار وعليهم ألاّ يغضبوا حين يمارس
ح ّقه المشروع.
ع�ن ابن أبي يعفور ق�ال :قلت ألبي عبد الله جعفر الصادق :Eإني أريد أن أتزوج
ام�رأة وأن أبويي أرادا أن يزوجاني غيرها؟ قال « :Eتزوج التي هويت ودع التي هوى
أبواك»(((.

يقرر
منحى أش�دّ خطورة بالنسبة للفتيات؛ لوجود رأي
وتأخذ هذه المش�كلة ً
فقهي ّ
ّ
الوالية على البنت البكر في الزواج مهما تقدّ م بها الس� ّن ،أو امتلكت النضج والرش�د،
حق القرار في اختيار
يقابله رأي آخر يرفع هذه الوالية مع بلوغ الفتاة ورشدها ،ويعطيها ّ
شريك حياتها.
ومع اس�تناد ٍّ
كل من الرأيين لنصوص دينية ،إلاّ ّ
أن الرأي الثاني هو األقرب ألصول
التشريع ،وأكثر انسجام ًا مع كرامة اإلنسان وتطور الوعي الحقوقي واالجتماعي.

مبرر
وحي�ن تصل المس�ألة إلى مس�توى عض�ل الفتاة وحرمانه�ا من ال�زواج دون ّ
صحيح ،تسقط تلك الوالية حتى عند الفقهاء القائلين بها.

ّ
كثي�را من الفتيات في مجتمعاتنا اإلسلامية يواجهن مش�كالت كبيرة في اتخاذ
إن ً
ق�رار الزواج وفق رغبته ّن واختياره� ّن ،فقد يفرض عليها القرار من أهلها بالزواج بمن
ال ترغب ،وقد تمنع من الزواج حين تتاح لها الفرصة التي تراها مناسبة؛ العتماد أهلها
معايي�ر طبقية وأعرا ًفا اجتماعية ،مما يدفع بعض الفتيات لالنتحار أو الهروب من بيت
األس�رة ،أو تعاني من العنوس�ة طوال حياتها ،أو تخوض تجربة زواجية فاش�لة ،بسبب
((( الكافي .ج ،5ص ،401حديث.1
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زوجت به ،أو انشدادها عاطف ًّيا لشخص آخر.
عدم رغبتها فيمن ّ

وقد تلجأ بعض الفتيات للمحاكم الش�رعية في مقابل س�وء ممارس�ة الولي لواليته
عليها ،وعضلها عن الزواج ،لكنها في الغالب حاالت محدودة ،حيث تحجم أكثريته ّن
عن اإلقدام على هذه الخطوة ،خوف ًا من نتائجها ،وخضوع ًا لسطوة التقاليد واألعراف.
ففي المملكة العربية الس�عودية ش�هدت المحاكم الش�رعية خالل الس�نة الماضية
1436ﻫ ( )701قضية عضل في شكاوى من فتيات ضدّ أولياء أمورهن بعد أن رفضوا
تزويجه ّن من أشخاص تقدّ موا له ّن دون وجود مانع شرعي في الرجل(((.

وذكر تقرير صادر عن وزارة العدل السعوديةّ :
أن قضايا عضل الفتيات المنظورة في
سجلت ارتفاع ًا ملحو ًظا في الربع األول من العام الحالي 1437ﻫ
المحاكم السعودية ّ
بواقع فتاتين ّ
لكل يوم ،وأشار التقرير إلى ّ
أن هناك قضايا عديدة ال تصل إلى المحاكم؛
نظرا لألعراف االجتماعية المحافظة في السعودية(((.
ً
ّ
لحق الوالدين ،وانتش�ار ثقافة الس�لطة األبوي�ة المطلقة ،ينتج مثل
إن الفه�م الخطأ ّ
هذه الظواهر الس�يئة في المجتمع .وحيث تتبناها أوس�اط من المتد ّينين في مجتمعاتنا،
وتبرره�ا بعناوي�ن ومقوالت ديني�ةّ ،
فإن ذلك يدفع األجيال الش�ابة للنف�ور من الدين،
حرياتهم وتط ّلعاتهم.
والنظر إليه
كمشرع النتهاك حقوق األفراد ومصادرة ّ
ّ

كم�ا ّ
أن ممارس�ة الوالدي�ن للضغط على الولد في ش�ؤونه الخاص�ة ،وعدم احترام
خصوصيته ومصالحه ،قد يدفع الولد لعقوق والديه ،وهذا ما ّ
حذر منه رس�ول اللهA
حين قال« :رحم الله من أعان ولده على ّبره ،قيل :كيف يعينه على بره؟ قال  :Aيقبل
ميسوره ،ويتجاوز عن معسوره ،وال يرهقه وال يخرق به».
إنّنا مطالبون على مس�توى الخطاب الديني بالتأكيد على استقاللية شخصية الفرد،

((( جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 2015/9/28م.
((( جريدة المدينة الصادرة بتاريخ 2016/1/25م.
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كل ٍ
وتعزيز ثقافة حقوق اإلنس�ان ،ليش�عر ّ
فرد بحريته وكرامته في المحيط االجتماعي،
ولتك�ون العالق�ات بي�ن الناس س�و ّية متوازنة ،تق�وم على أس�اس االحت�رام المتبادل
للحقوق والخصوصيات.
ويج�ب االنتباه إل�ى ّ
أن الفرد الذي ينش�أ مكبوتً�ا مقمو ًعا من قبل أس�رته وعائلته،
يكون مشرو ًعا لشخصية ضعيفة تفتقد الثقة بالذات ،والتط ّلع لإلبداع واإلنجاز ،وتق ّبل

ألي سلطة وقوة نافذة.
الخضوع والخنوع ّ

الجمعة 10جمادى األولى1437ﻫ  19فبراير 2016م

لقاء الكنيستين واحترابنا
المذهبي

َ ٰ َ َ َّ َّ
الل َ
ـه نَ َّز َل الْك َِت َ
اب ب حْ َ
{ذل ِك بِأن
ال ّ ِق
ِ
ْ َ َ
َ
َّ ذَّ َ ْ َ َ ُ
اق
ِإَون الِين اختلفوا يِف الكِت ِ
اب ل يِف شِق ٍ
َ
يد}[سورة البقرة ،اآلية.]176 :
بعِ ٍ

الحق،
أن�زل الل�ه تعال�ى الكتب ،وبعث الرس�االت الس�ماوية ،لهداية البش�ر إل�ى ّ
وجمعه�م عل�ى الخير والصلاح .غير ّ
أن هناك مش�كلة نابع�ة من طبيعة البش�ر ،وهي
االختالف في فهم الرساالت والكتب السماوية ،وقد رافقت هذه المشكلة ّ
كل األديان
والرس�االت ،بل ّ
أيضا .ذلك ّ
أن الرسالة السماوية حينما تُوحى
وكل المبادئ الوضعية ً
إل�ى النب�ي ،فإنه يك�ون المك ّلف بتفس�ير معاني رس�الته ،والتفاصيل المرتبط�ة بها ،إلاّ
يدب االختالف إلى أتباعه ،بش�أن تفس�ير وفهم بعض
أنه حين يغيب النبي س�رعان ما ّ
جوانب الرس�الة ،كما يس�اهم اتساع رقعة الرس�الة بش�ر ًّيا ،والمغانم واإلمكانات التي
تتوف�ر عليها ،نتيجة االنتصارات واإلنجازات المتحققة ،في تعقيد حالة االختالف بين
أتب�اع النبي ،الذين هم كس�ائر البش�ر عرضة للتناف�س فيما بينهم ،لذل�ك عرضت ّ
لكل
األديان ظاهرة التشعب إلى مذاهب ومدارس مختلفة داخل الدين الواحد.

ظاهرة تف ّرع األديان
يؤكّ�د القرآن الكريم عل�ى حقيقة االختلاف الداخلي القائم بين أتباع الرس�االت
ِ
�ق َوإِ َّن ا َّل ِذي� َن ْ
اخ َت َل ُفوا فِي
َاب بِا ْل َح ِّ
الس�ماوية .ق�ال تعال�ىَٰ { :ذلِ َك بِ َ�أ َّن ال َّلـ َه ن َّ
َ�ز َل ا ْلكت َ
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اق ب ِع ٍ
ا ْل ِكت ِ ِ ِ
يد} ،مف�ردة الكتاب الواردة ف�ي اآلية الكريمة ،هل تش�ير إلى
َ�اب َلف�ي ش� َق ٍ َ

الق�رآن الكري�م أم التوراة واإلنجيل ،س� ّيما وقد تناولت اآليات الس�ابقة أهل الكتاب،
أم ّ
أن المقص�ود بالكتاب هو جنس الكتاب الس�ماوي ،ولع ّله هو األرجح .ووف ًقا لآلية
ِ
َاب بِا ْل َح ِّق} فالله س�بحانه ينزل كتبه بالحق ،غير ّ
أن منش�أ
الكريم�ة { ..ال َّلـ� َه ن ََّز َل ا ْلكت َ
االختلاف فيه�ا غال ًبا ما يأتي من جانب أتباع الرس�ل ،الذين تندل�ع بينهم االختالفات
ف�ي الفه�م الديني ،واألس�وأ ّ
أن هذه االختالفات غال ًبا ما تتس�م بالعم�ق وطول األمد،
اق ب ِع ٍ
اخ َت َل ُفوا فِي ا ْل ِكت ِ ِ ِ
وهذا ما تش�ير إليه اآلية الكريمة {َ ..وإِ َّن ا َّل ِذي َن ْ
يد}،
َاب َلفي ش َق ٍ َ
في إش�ارة إلى الصعوبة في تس�وية االختالفات الدينية؛ لما له�ا من ارتباط عميق بفكر

اإلنس�ان وروحه ،وتشابك ذلك مع مصالحه الذاتية ،ما يؤدي إلى إطالة أمد االختالف

بين أتباع الديانات.

إن حالة االنقس�ام داخل الديانات والعقائد المختلفة تكاد تكون حالة عامةّ .
ّ
ولعل

يفسر انقسام اليهودية إلى عدة فرق ،وكذلك الحال مع المسيحية واإلسالم ،كما
هذا ما ّ

ال تستثنى من ذلك الديانة البوذية القديمة ،وال األديان حديثة النشأة كالديانة السيخية،
التي نش�أت في الهند في القرن الخامس عش�ر ،على يد «ناناك» الذي اس�تهدف إنش�اء
ديانة تكون وس� ًطا بين الهندوسية واإلسلام ،وبات يربو أتباعها اليوم على  13مليون،

غي�ر ّ
تنج من االنقس�ام هي األخرى ،فقد
أن ه�ذه الديانة مع حداثته�ا ،وق ّلة أتباعها ،لم ُ
تش�عبت إل�ى خمس فرق .والحال نفس�ه ينطبق على المبادئ الوضعية من الماركس�ية

التوجهات ،فالش�يوعية في الصين
واالش�تراكية ،التي أصبحت تنطوي على العديد من
ّ
كانت تختلف عن نظيرتها في االتحاد الس�وفييتي .وبذلك ُت َعدّ ظاهرة اختالف األفهام
والتفس�يرات بي�ن أتب�اع الديان�ات والمب�ادئ الوضعية ظاه�رة عامة ،ق�ادت إلى تعدد
المذاهب ،ونشوء الفرق ،وبروز المدارس.

وق�د تتش�عب الجماعة إل�ى اتجاهات مختلفة م�ع رحيل رمزه�ا األول ،تما ًما كما
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يج�ري على أتب�اع المرجعيات الدينية مثلاً  ،التي يتوزع أتباعه�ا إلى أكثر من اتجاه فور
رحيل رمزها األول.

ضم�ن هذا الس�ياق يمكن فهم الحدي�ث المروي ع�ن النبي Aأنه ق�ال« :تفر َق ِ
ت
َّ
اليهو ُد على إحدى وسبعي َن فِ ْر َق ًةِ ،
ِ
اثنتين وسبعي َن فِ ْر َق ًة والنصارى َ
مثل ذلِ َك ،وت ْفت َِر ُق
أو
ٍ
ثالث وس�بعي َن فِ ْر َق ًة»((( ،مع االلتفات إلى ّ
أن هناك ً
مفصلاً حول هذا
أمتي على
نقاش�ا ّ
الحدي�ث ،الذي نقلته مصادر الس�نة والش�يعة ،لجه�ة المتن والس�ند ،فضلاً عن صحة
التطبيق�ات الخارجية له ،كعدّ فرق اليهودية والمس�يحية واإلسلاميةّ .
إن من الوارد أن
يكون رقم عدد الفرق إشارة إلى الكثرة ،كما هو شائع عند العرب ،وقصارى القولّ :
إن

حالة االنقسام داخل الديانات المختلفة هي أمر واقع ال مناص منه ،وال يمكن تجاوزه،
شئنا أم أبينا.

التعددية وتنظيم العالقات
وتنوع المذاهب واالتجاهات
هنا يأتي السؤال عن كيفية التعامل مع حالة االنقسام ّ
داخ�ل الدي�ن الواح�دّ .
تص�ر على رفض
إن م�ا يج�ري أحيانًا ،ه�و بروز فئ�ة متحجرة
ّ
والتنوع ،وتُجهد نفس�ها في قسر الناس على مذهبها وطريقتها،
االعتراف بحالة التعدّ د
ّ
وهذا سلوك أبعد ما يكون عن الواقعية والعقالنية .فإذا كان تعدد المذاهب والمدارس
أمرا واق ًعا في حياة البشرّ ،
فإن المسار العقالني والمنطقي هو التعايش ،وقبول التعددية
ً
كظاه�رة قائم�ة ،كما يج�ري التعايش م�ع مختلف الظواه�ر األخرى .وذل�ك يعني أن
بعضا ،وااللتفاف حول المصالح
تظه�ر األطراف المختلفة االحترام المتب�ادل لبعضها ً
أن المؤس�ف ّ
المش�تركة ،فهذا ما يقضي به العقل والمنطق .غير ّ
أن هناك من ال يهتدي
لهذا الطريق ،أو ال يريد السير فيه.

((( سنن الترمذي ،ج ،3ص ،455حديث.2640
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بين الكاثوليك واألورثوذكس
وقد ش�هد العالم ّ
تجس�د
مؤخ ًرا حد ًثا ها ًّما على صعيد العالقات الدينية المذهبيةّ ،
في لقاء رأس�ي الكنيس�تين الكاثوليكية الرومانية الغربية ،واألورثوذكسية الشرقية ،بعد
خالف مرير دام أكثر من ألف س�نة ،فقد ش�كّل االنقس�ام بين الكنيس�يتين أكبر انشقاق
ش�هدته المس�يحية عبر تاريخها ،الذي حدث س�نة  1054ميالدية ،ومن�ذ ذلك الحين
انقس�مت المس�يحية إلى الكنيس�ة الكاثوليكي�ة الغربية الت�ي يتبعها غالبية المس�يحيين
في العالم ،بتعداد يفوق المليار ومائتي مليون من األتباع ،في مقابل الكنيس�ة الش�رقية
األرثوذكسية وتعداد أتباعها يربو على  250مليون ،ولهذه الكنيسة بدورها عدة كنائس،
أبرزها تلك الموجودة في العاصمة الروسية موسكو ويتبعها نحو  165مليون شخص.

ويعود سبب االنقسام بين الكاثوليكية واألرثوذكسية إلى أسباب عقدية ،إلى جانب
التنافس على الزعامة بين الكنيس�تين ،حيث ترفض الكنيسة الشرقية الخضوع للكنيسة
الغربية ،وتعتبر نفسها الممثل الحقيقي للكنيسة ،بالنظر إلى انبثاق المسيحية في الشرق،
أضف إلى ذلك من أس�باب الخالف ،االتّهامات المتبادلة بالتبش�ير لمذهب ّ
كل كنيسة
في وسط أتباع الكنيسة األخرى ،الذي تشتكي منه الكنيسة الشرقية بقوة ،حيث اشتدّ ت
هذه االتّهامات بعد س�قوط االتحاد الس�وفييتي .والالفت في األمر ّ
أن ذات األس�باب
الباعثة على التوتر بين الكنس�تين الكاثوليكية واألرثوذكس�ية ،تكاد تتطابق مع أس�باب
التوتر بين المسلمين الشيعة والسنة ،من حيث الخالف العقدي ،والتنافس على النفوذ،
إلى جانب الشكوى من التبشير المذهبي المتبادل.
ورغ�م الص�راع الطوي�ل بي�ن أتب�اع الكنيس�تين ،إلاّ أنّه�م نأوا بأنفس�هم ع�ن حالة
االحت�راب العنيف ،وأقصى ما يمكن أن يقال على ه�ذا الصعيد ّ
أن هناك «حر ًبا باردة»
بين الطرفين .وقد كانت هناك مسا ٍع جدّ ية نحو ترتيب لقاء مباشر بين رأسي الكنيستين،
باءت جميعها بالفش�ل ،إل�ى أن نجحت الجهود ّ
مؤخ ًرا في ترتي�ب اللقاء األول بينهما
في العاصمة الكوبية هافانا ،وذلك بعد نحو ألف س�نة من االنفصال ،وقد قضى زعيما
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الكنيس�تين لقا ًء دام نحو الس�اعتين ،ثم خرجا ببيان مشتركّ ،
يبش�ران فيه بعالقة جديدة
أقرب للتعاون بينهما ،وقد ع ّلق رأس الكنيس�ة الكاثوليكية البابا فرانس�يس قائلاً « :لقد
أخي�را ،نحن إخ�وة ،واضح أنّه�ا إرادة الله» ،فيما ع ّلق رأس الكنيس�ة الش�رقية
التقين�ا
ً
البطريرك كيريل على اللقاء قائلاً « :األمور أوضح اآلن».
وم�ا يلف�ت النظ�ر ّ
أن أحد الطرفي�ن يمثل األكثري�ة المس�يحية الغربية بتع�داد يربو

عل�ى المليار و 200مليون ،فيما يمثل اآلخر األقلية بنحو  250مليون من المس�يحيين
الش�رقيين ،إلاّ أنّهما في نهاي�ة المطاف التقيا واتفقا على عدد م�ن األمور ،ومن أبرزها
بحسب وكالة األنباء الكاثوليكية ،أمران:
يتعرض له المس�يحيون وخاصة في الش�رق
األول :الوق�وف ضدّ االضطهاد الذي ّ
األوس�ط ،لجه�ة خطر اإلب�ادة والتهجير ،نتيج�ة اإلرهاب والتطرف ال�ذي أخذ عنوان
اإلسلام ،ليط�وي الطرف�ان صفح�ة الخالف�ات ويتفق�ا على توحي�د الجه�ود في هذا
الملف .األمر الثاني ،أن تتعاون الكنيس�تان المؤمنتان باألخالق التقليدية على ترس�يخ
هذه األخالق ،في مقابل سيطرة األخالق الليبرالية التي تسود العالم.

درس بليغ
ّ
إن من الضروري أن يستلهم المسلمون الدروس من هذا التطور الالفت ،في أعلى
هرم المس�يحية في العالمّ .
ولعل أول هذه الدروس ،أن نعلم ّ
أن هذا اللقاء الذي جمع
رأس�ي الكنيس�تين ،لم يكن ليأخذ مكانه لوال وجود عوامل خلقت حقائق جديدة على
تتويجا لهذا الواقع الجديد.
األرض ،فجاء اللقاء
ً

وكان م�ن أبرز العوامل المس�اعدة تحييد السياس�ة عن الجان�ب المذهبي في تلك
قائما على أس�اس المواطنة بالدرجة األساس،
الدول ،حيث أصبح التعامل بين الناس ً
بص�رف النظ�ر ع�ن مذاهبهم ،وقد س�اهم ه�ذا التحيي�د بدور كبي�ر في تهيئ�ة النفوس
والعقول لعقد هذا التالقي .وعلى النقيض من ذلك ،ستكون إمكانية اللقاء صعبة ،فيما

148

مسارات  ...في ثقافة التنمية واإلصالح |8

مس�تحكما ،يأخذ مفاعيله على األرض من خالل التمييز بين
لو كان الخالف المذهبي
ً
أتب�اع المذاهب ،مع انحياز هذه الدولة ألتباع هذا المذهب ،وانحياز األخرى لمذهب
آخر ،لتقوم ّ
كل دولة باستثمار المذهبية سياس ًّيا في صراعها مع األخرى .لقد تخلصت
الشعوب الغربية من أعباء المذهبية ،حين أصبح العامل السياسي محايدً ا إلى حدٍّ كبير.
والعام�ل الثان�ي ،هو اقتن�اع الش�عوب الغربية بثقاف�ة التعايش والتس�امح وحقوق

اإلنس�ان ،م�ن خلال ترويج ه�ذه الثقاف�ة عبر التعلي�م ،ووس�ائل اإلعلام ،والقوانين
الناظمة ،ما س�اعد إلى ح�دٍّ كبير في تهيئة األجواء لتجاوز الخلاف بين أتباع الكنائس
المسيحية.

أما العامل الثالث فهو واقعية االهتمام بالمصالح الحاضرة ،فقد باتت تلك الشعوب
تفك�ر في واقعه�ا ومصالحها الراهنة بالدرجة األولى ،ولم تع�د تقبل العيش في أجواء
االحتراب�ات التأريخية ،حيث بل�غ الناس درجة من الوعي على نحو لم يعودوا يعبؤون
بالخالف�ات المذهبي�ة التاريخية ،ويرفضون االنجرار لها ،حت�ى لو جاء من يريد النبش
فيها ،وهذا تطور في غاية األهمية.
إن مش�كلتنا في الش�رقّ ،
ّ
أن الناس ال يزالون يطربون للحالة المذهبية ،ويتفاعلون
معها .فمتى جاء أحد ونبش الخالفات التاريخية والعقدية بين أتباع هذا المذهب وذاك،
فس�يجد األرضية جاه�زة ومهيأة .وهذا أم�ر ملحوظ ،فإذا كان هن�اك خطابان أحدهما
يح�دث الناس ع�ن واقعه�م ومصالحهم ،ويحثه�م على التنمي�ة والتع�اون والتعايش
والتعلي�م والبن�اء ،فيم�ا يغرقه�م الخطاب اآلخ�ر في التأجي�ج العق�دي ،المؤكد على
األحقي�ة المذهبية ،مقابل اآلخر؛ المذه�ب الباطل ،ناهيك عن كيل االتّهامات للطرف
اآلخ�ر ،وتحميل�ه المس�ؤولية ع�ن مصائب العال�مّ ،
فإن معظ�م الناس ف�ي مجتمعاتنا
ستنس�اق خلف الخط�اب األخير ،ومر ّد ذلك إلى ّ
أن األرضي�ة جاهزة والنفوس مهيأة،
على خالف الجمهور في الدول الغربية الذي بات أبعد ما يكون عن هذه الحالة.
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هل تلتقي مرجعيات المذاهب اإلسالمية؟
انطال ًق�ا م�ن ه�ذا التط�ور الكبير في عالم المس�يحية ،ه�ل لنا أن نطم�ح ،أن تلتقي
مرجعياتنا اإلسالمية الكبرى من الشيعة والسنة؟ ،هل لنا أن نحلم ٍ
بلقاء تاريخي يجمع
ّ
الزعماء الدينيين لمذاهبنا اإلسالمية؟.
مرت أكثر من ألف سنة من الخالف المرير بين السنة والشيعة ،و قال ّ
كل طرف
لقد ّ
كلمته ،وأفرغ ما في جعبته ،فلم يس�تطع الس�نة تغيير الش�يعة ،وال اس�تطاع الشيعة تغير
أي طرف ابادة الطرف اآلخر ،فإلى متى يستمر الصراع يا ترى؟.
السنة ،وليس بمقدور ّ

لق�د ضاعت مصالحناّ ،
وحل الخراب بأوطانن�ا نتيجة هذا الخالف المدمر ،وصار
األعداء يش�متون بنا ،فإلى متى نبقى غارقي�ن في هذا الخالف واالحتراب؟ّ .
إن مما ال
شك فيه ّ
أن األغلبية من المسلمين يتمنون في أنفسهم تجاوز حالة االحتراب المذهبي،
وبلوغ الوحدة اإلسلامية ،غير ّ
أن المش�كلة أنهم يحصرون ذلك ضمن مربع التمنيات
أي منهم في ممارس�اته
النفس�ية أو اللفظي�ة ف�ي أحس�ن األح�وال ،في حين ل�و فت�ش ّ
وتصرفات�ه ،لوجده�ا عل�ى النقيض تما ًما من تل�ك األمنيات ،األمر الذي يش�ير إلى ّ
أن
مسألة الوحدة والتعايش لم َ
ترق بعد إلى مستوى القناعة الداخلية في النفوس ،وإلى أن
وألما.
يتحقق ذلك ،ستبقى أوطاننا وأمتنا تنزف د ًما ومعاناة ً
ّ
إن المطلوب من الجميع أن يفتش�وا في ذواتهم ،ويفحصوا مش�اعرهم وسلوكهم،
للنظ�ر فيما إذا كان�وا يطمحون بالفعل لتجاوز الحالة المتردية في األمة أم ال ،فإن كانوا
يريدون ذلك ،فليبدأوا بذواتهم أولاًّ  ،وليهيئوا أنفسهم لتقبل حال جديد.
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األبوة ال تبرر التسلط
َ َ َ ٰ ُ ٌ ْ َ ُ َ اَ َ َ ْ
��ز ٍل
{ون��ادى ن��وح ابن��ه و اَكن يِف مع ِ
َ
َ ُ
يَ��ا بُ�َن�يَ َّ ْاركب َّم َع َن��ا َول تك��ن َّم َع
َ َ
��ال َس��آوي إ ىَ ٰل َج َ
الْ اَكف ِر َ
ب
ين﴿﴾٤٢ق
��ل
ِ ِ
ِ
ٍ
َ َْ َ َ
��ال اَل عاَ
ال ْومَ
ُ
ص َم َ
َي ْع ِصم يِن مِن الماءِ ق
ِ
ْ َ ْ َّ
اللـهِ إ اَّل َمن َّرح َِم َو َح َال بَيْ َن ُهماَ
ِ
مِ��ن أمرِ
َ ُْ ْ
ْ َ ْ ُ َ اَ َ
َ
َ
الموج فكن مِ��ن المغرقِني}[س�ورة نوح،
اآليتان42 :ـ]43

يهتم اآلباء بصالح أبنائهم ،وصناعة مستقبل صالح وسعيد لهم ،انطال ًقا من دوافع
ّ
فطري�ة .ذلك ّ
ح�ب األبناء ،فهم مهتمون غاية االهتمام
أن اآلباء مفطورون غريز ًّيا على
ّ
بتنشئتهم تنشأة صالحة ،حتى قيلّ :
يحب أن يتفوق عليه أحد إطال ًقا سوى
إن اإلنسان ال ّ
ابن�ه ،فق�د يضيق المرء ذر ًعا نتيجة تفوق اآلخرين عليه ،بخالف ما إذا كان المتفوق هو
ابنه؛ ّ
ألن اآلباء يحملون عاطفة وح ًّبا وشفقة عظيمة على أبنائهم.

فكل ٍ
يحمل اآلباء المسؤولية التامة عن حسن التربية لألوالدّ ،
ّ
أب مسؤول
إن الدين ّ
أمام الله سبحانه عن حسن تربية ابنه والعمل على إصالحه.
ويكش�ف الدي�ن عن اآلثار العظيمة التي يتركها صلاح الولد على الوالد ،فقد ورد
ع�ن رس�ول الله Aأنه ق�ال« :الولد الصالح ريحان�ة من رياحين الجن�ة»((( ،وورد عن
((( الكافي ،ج ،6ص ،3حديث.10
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اإلمام الصادق Eأنه قال« :من سعادة الرجل الولد الصالح»((( ،وجاء في رواية أخرى
المؤمن و َلدٌ صالِح يست ِ
يراث ال ّله ِ ِمن َع ِ
عنه Eأنه قالِ :
َغف ُر َل ُه»(((ّ .
«م ُ
لكل ما سبق،
بد ِه
ٌ َ
ِ َ
ذكورا وإنا ًثا ،وذلك ما يتطلب أن ينتهج األب
يسعى اإلنسان ويتطلع إلى صالح أبنائه،
ً
صالحا ،ويبذل أقصى جهد ممكن ،حتى يضمن إنتاج ولد صالح.
منهجا تربو ًّيا
ً
ً

هل يفرض الصالح على األبناء؟
غير ّ
أن السؤال المطروح هنا ،هو ما إذا كان يتوجب على اآلباء أن يفرضوا الصالح
فرضا ،وهل من ح ّقهم فعل ذلك؟
على أبنائهم ً

إن م�ن المالح�ظ ّ
ّ
أن آباء يعمدون إل�ى محاولة فرض الصالح عل�ى أوالدهم .فال
يكتف�ون ببذل ما في وس�عهم نحو تربية األبناء ،وإنم�ا يلجأون إلى فرض الصالح على
استمرارا للوصاية األبوية
بالحق في الهيمنة عليهم،
األبناء باإلكراه ،انطال ًقا من الشعور
ّ
ً
عليهم منذ الصغر ،التي تفرض ـ بظنّهم ـ حتمية رضوخ األوالد ألوامرهم ،وبذلك يريد
ه�ؤالء اآلباء اس�تصحاب حالة الوصاية هذه على األوالد حت�ى في كبرهم ،متصورين
ب�أن من ح ّقهم فرض ما يش�اؤون على أبنائه�م ،باعتبار ذلك طري ًق�ا لصالحهم ،بل ّ
ّ
إن
يتوهم�ون أنهم عن طريق ذلك يقومون بتكليفهم الش�رعي ،ويس�تجيبون
بع�ض اآلباء ّ
ألوامر الله تعالى في رعاية األبناء.

ويأت�ي الع�رف االجتماع�ي باعتباره داف ًع�ا آخر وعامًل�اً ضاغ ًطا عل�ى اآلباء ،نحو
قسرا ،وذلك تحاش ًيا لتلقي العتب االجتماعي ،والتوبيخ من
ممارسة التأثير على األبناء ً
الن�اس ،فيما لو خرج األبناء عن طوعهم ،وبذلك يلج�أون إلى درء العيب االجتماعي
ع�ن أنفس�هم ،من خالل فرض رؤيته�م على األبناء ،بما يصل أحيانًا إلى قس�رهم على
اتّب�اع الع�ادات واألع�راف التي ال صل�ة لها بالدين ،وبم�ا يصل أحيانًا إل�ى االصطدام
((( الكافي ،ج ،6ص ،3حديث.6
((( بحار األنوار ،ج ،101ص ،90حديث .2
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باألبن�اء أو البن�ات ،نتيجة خروجهم على عادة اجتماعي�ة ،أو تقليد مجتمعيّ ،
كل ذلك
رغبة في درء العيب ،وتفاد ًيا للحرج االجتماعي.

شرعا
حدود التربية ً
وبالع�ودة إل�ى النص�وص الش�رعية ،والتعالي�م الديني�ة ،نجده�ا ال تك ّل�ف األب
المس�ؤولية عن األبناء بعد بلوغهم س� ّن التكليف والرش�د .بل يكون دور األب حيال
األبناء ،كدوره حيال س�ائر أفراد المجتمع ،لجهة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
أي خصوصية ش�رعية تلزمه كأب تجاه األبناء ،بأكثر مما تلزمه حيال س�ائر
بمعزل عن ّ
أفراد المجتمع ،فإذا لم يقبل األبناء الراش�دون من أبيهم ،ولم يستجيبوا لتوجيهاته ،فال
مس�ؤولية ش�رعية تقع على عاتقه .ما دام قد قام بواجبه ،وبذل ما بوسعه في تربية أبنائه،
يحمله المسؤولية ويلقي بالالئمة عليه نتيجة تصرفات أبنائه.
فال ينبغي للمجتمع أن ّ
وأبع�د م�ن ذلك ،هل هناك أصلاً إمكانية لدى اآلباء لقس�ر أبنائهم الراش�دين على
ذكورا ،يمثل ٌّ
كل منهم كيانًا مس�تقلاًّ ،
فعل ش�يء ال يريدونه! كلاّ  .فاألبناء ،إنا ًثا كانوا أم
ً
أعط�اه الل�ه تعالى اإلرادة وحري�ة االختيار ،قال تعالىَ { :ف َمن َش�ا َء َف ْل ُي ْؤ ِمن َو َمن َش�ا َء
ناتجا عن الجبر واإلكراه ،سوا ًء
َف ْل َي ْك ُف ْر} ،فلم يرد سبحانه وتعالى أن يكون إيمان الفرد ً

من طرفه سبحانه ،أو عن طريق أنبيائه ،أو بواسطة اآلباء.

النبي نوح واالبن المتمرد
لقد اس�تعرضت قص�ة نبي الله ن�وح Eمع ابنه أثن�اء الطوفان ،ال�واردة في القرآن
الكريم ،جان ًبا من حدود المس�ؤولية الملقاة على عاتق األب حيال أبنائه .وهي رس�الة
مقص ًرا في هداي�ة ابنه؟ أولم
واضح�ة ينبغ�ي أن يلتفت له�ا اآلباء ،فهل كان النب�ي نوح ِّ
يس�لك Eالطريق الس�ليم ف�ي تربيته؟ بلى ،لق�د كان ذلك متو ّف ًرا من جه�ة نوح حيال
ابنه ،غير أنه Eلم يكن يتسنى له فرض أمره على ابنه ،وال إكراهه على اتّخاذ موقف ال
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يريده ،وذلك لسبب بسيط ،وهو ّ
أن ابنه الذي يقف قباله بشر منحه الله الحرية واإلرادة،
المخول في اتخاذ مواقفه ،وتحديد توجهه.
فهو
ّ
ُوح ا ْبنَ ُه
{ونَا َد ٰى ن ٌ
وقد اس�تعرض الق�رآن الكريم قصة نوح مع ابنه في قوله تعال�ىَ :
َان فِي َم ْع ِز ٍل َيا ُبن ََّي ْاركَب َّم َعنَا َولاَ َتكُن َّم َع ا ْلكَافِ ِري َن * َق َال َس ِ
َوك َ
آوي إِ َل ٰى َج َب ٍل َي ْع ِص ُمنِي
ِ
اصم ا ْليوم ِم�ن َأم ِر ال َّل ِ
ِ
ِ
ـه إِلاَّ َمن َّر ِح َم َو َح َ
�ال َب ْين َُه َما ا ْل َم ْو ُج َفك َ
َان ِم َن
م� َن ا ْل َم�اء َق َال لاَ َع َ َ ْ َ ْ ْ
ا ْل ُم ْغ َر ِقي َن}[سورة نوح ،اآليتان42 :ـ.]43

حي�ث ج�رت أح�داث القصة ي�وم الطوفان ،حين ن�ادى نوح ابن�ه وكان في معزل،
وللمفس�رين قوالن في تفس�ير مفردة { َم ْع ِز ٍل} ،فهناك من قال ّ
أن االبن كان في مكان
ّ
مرتف�ع منع�زل وبعيد ع�ن الطوفان ،فيما رأى فري�ق آخر من المفس�رين أن عبارة {فِي
َم ْع ِ
�ز ٍل} تش�ير إل�ى انعزال االبن ع�ن اإليمان برس�الة أبي�ه ،ونأيه في الوق�ت ذاته عن
الكافرين بالرس�الة ،وبمعنى ّ
أدق كان معتزلاً اجتماع ًّيا ،بعيدً ا عن الدخول في الصراع،
نبي عظيم ،س�عى ّ
بكل جهده لهداية
فل�م يكن م�ع هؤالء وال أولئك .إ ًذا نحن هنا بإزاء ّ
قوم�ه ،ومن المؤكّد أنه بذل ما بوس�عه لهداية ابنه ،ب�ل إنّه ّ
ظل يناديه وينصحه بالركوب
�ع ا ْلكَافِ ِري َن}،
َ�ي ْاركَب َّم َعنَا َولاَ َتكُن َّم َ
مع�ه في س�فينة النجاة ،حتى آخر لحظة { َيا ُبن َّ
لك�ن االبن لم يس�تجب لن�داء أبيه ،وآثر الهرب إل�ى قمة جبل ،ظنًّا منه أن ذلك س�بيل
�ل يع ِصمنِي ِمن ا ْلم ِ
اء} ،وكأنه يق�ول ألبيه ضمنًا ،يا ِ
النج�اة { َق َال َس ِ
أبت،
َ َ
�آوي إِ َل ٰى َج َب ٍ َ ْ ُ
ال دخل لك فيما أختار ،ومع ذلك ّ
ظل نوح Eيتعامل مع ابنه العاق بالرأفة والش�فقة،
اصم ا ْليوم ِمن َأم ِر ال َّل ِ
ِ
ـه إِلاَّ َم�ن َّر ِح َم َو َح َال َب ْين َُه َما ا ْل َم ْو ُج َفك َ
َان
مخاط ًب�ا إ ّي�اه { َق َال لاَ َع َ َ ْ َ ْ ْ
ِم� َن ا ْل ُم ْغ َر ِقي� َن} ،وبالرغم من هذا الوضع المأس�اوي ،ظ ّلت الرحمة والش�فقة تج ّلل
المتمرد ،الذي رفض االس�تجابة لرس�الة أبي�ه ،حتى حين كان
نب�ي الله ن�وح تجاه ابنه
ّ
ف�ي أحلك الظروف ،والخط�ر محدق به من ّ
ُوح َّر َّب ُه
{ونَا َد ٰى ن ٌ
كل جانب ،قال تعال�ىَ :
نت َأحكَم ا ْلح ِ
اك ِمي َن * َ
َف َق َ
ُوح إِ َّن ُه
�ال َر ِّب إِ َّن ا ْبنِي ِم ْن َأ ْه ِلي َوإِ َّن َوعْدَ َك ا ْل َح ُّ
قال َيا ن ُ
�ق َو َأ َ ْ ُ َ
�س ِم� ْن َأ ْه ِل َك إِ َّن ُه َع َم ٌل َغ ْي ُر َصالِ ٍح} ،ومضمون قوله تعال�ىَ { :ل ْي َس ِم ْن َأ ْه ِل َك} أي
َل ْي َ
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ّ
إن االبن لم يعد
ّ
يس�تحق الرابطة النسبية بك ،ما دام قد قطع الرباط اإليماني ،الذي ُي َعدّ
أوثق وأكثر عم ًقا من االرتباط النسبي.

الرسالة في القصة
ّ
إن الرس�الة األبرز التي يريد أن يبعثها الخالق س�بحانه من خالل قصة نوح مع ابنه،
ه�ي ّ
أن صالحي�ة اآلباء تج�اه األبناء تقتصر على اإلرش�اد والتوجيه ،وحس�ب .فإن لم
يأخذ اإلرشاد مفاعيله في حياة األبناء ،فليس ذلك موج ًبا لآلباء أن يفرضوا على أبنائهم
م�ا ال يرغب�ون ،ولو كان األمر كذلك لفعله نبي الله نوح مع ابنه ،وفلذة كبده الموش�ك
رغما
عل�ى الهلاك الحتم�ي ،بأن يك ّبل يدي�ه ورجليه مثًل�اً  ،ويأخذه إلى س�فينة النجاة ً
عن�ه! ،لكنه ل�م يفعل .وذلك لعلمهّ E
أن األب ليس مك ّل ًفا إكراه أبنائه وإجبارهم على
الن�زول على ما يريد هو ،وإن كان مح ًّقا ،فضلاً عن ّ
أن الطريق نحو الهداية والرش�اد ال
يتسنّى بالقسر واإلكراه ،خاصة حين يتعدّ ى األبناء مرحلة الطفولة ويبلغون س ّن الرشد.
ّ
إن عل�ى أف�راد المجتم�ع أن يفهموا هذه الرس�الة ج ّي�دً ا ،فال يلج�أون إلى تحميل
ذكورا كانوا أم إنا ًثا ،فال مسؤولية تقع على عاتق
اآلباء المسؤولية عن انحراف أبنائهم،
ً
األبوي�ن أو العائل�ة تجاه االنحرافات التي قد تصدر عن بعض األبناء ،ما دام األبوان قد
أ ّدي�ا واجبهما في تربية األبناء .كما ال ينبغي إلقاء االتّهامات على عواهنها حيال تقصير
اآلب�اء في تربي�ة أبنائهم الذين وقعوا ف�ي االنحراف ،وإنّما يلزم البن�اء على الصحة في
ه�ذا المق�ام ،من خالل حمل عمل المؤمن على الصحة ،م�ا يعني االفتراض ّ
بأن األب
اللهم إلاّ إذا تأكد خالف ذلك ،فهنا ربما
قد أ ّدى واجبه التربوي على أحس�ن ما يكون،
ّ
صح توجيه المالمة.
ّ
وبالمقارن�ة مع المجتمعات الغربية ،تب�دو العالقة بين اآلباء واألبناء في مجتمعاتنا
في غاية اإليجابية ،إلاّ أنّها قد ال تخلو من المبالغة أحيانًا .حيث تتسم العالقة بين اآلباء
واألبن�اء في المجتمع�ات المتحررة بالمبالغ�ة لجهة االنفصال النفس�ي والقانوني فور
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بلوغ األبناء س ّن الثامنة عشرة ،بحيث ال تعود العائلة معنية بتصرفات األبناء نهائ ًّيا ،وال
المجتم�ع يتوق�ع منها ذلك أصلاً  ،في المقابل يمثل االرتب�اط األبوي القائم بين العائلة
واألبناء حالة إيجابية في مجتمعاتنا المحافظة ،إلاّ ّ
أن ذلك قد يوقع كثيرين في المبالغة
يحملهم الله تعالى إ ّياها.
يحمل اآلباء أنفسهم أعباء ومسؤوليات لم ّ
أحيانًا ،على نحو ّ

في بيوت األئمة أبناء متم ّردون
لق�د ش�هد تاريخ أئم�ة أهل البي�ت Bعد ًدا م�ن الحاالت الت�ي كان فيه�ا أبناؤهم
ناتج�ا عن تقصير من األئمة حيال
مخالفي�ن لعقيدته�م ونهجهم الديني .فهل كان ذلك ً
تربي�ة أبنائه�م ،أم أنّهم Bلم يكونوا يحس�نون التوجيه واإلرش�اد ،كلاّ  ،لكن اإلمام ال
الحق الش�رعي في أن يفرض على ابنه ما لم يختره ،وقد ذكر الش�يخ المفيد في
يمتلك ّ
نصه« :كان ألبي عبدالله Eـ الصادق ـ عش�رة أوالد ،وكان إسماعيل أكبر
اإلرش�اد ما ّ
إخوته ،مات في حياة أبيه ،...وكان عبدالله أكبر إخوته بعد إسماعيل ،ولم تكن منزلته
ّهما بالخالف على أبيه في االعتقاد،
عن�د أبيه منزلة غيره من ول�ده في اإلكرام ،وكان مت ً
ويقال إنه كان يخالط الحش�وية ،ويميل إلى مذاهب المرجئة ،وا ّدعى بعد أبيه اإلمامة،
واحت�ج بأنه أكبر إخوته الباقي�ن ،فاتّبعه على قوله جماعة من أصحاب أبي عبدالله،E
ث�م رج�ع أكثرهم بعد ذلك إلى القول بإمامة أخيه موس�ى ،Eلما تبينوا ضعف دعواه،
وقوة أمر أبي الحسن Eوداللة ح ّقه ،وبراهين إمامته ،وأقام نفر يسير منهم على أمرهم،
ودانوا بإمامة عبدالله ،وهم الطائفة الملقبة بالفطحية ،وإنّما لزمهم هذا اللقب؛ لقولهم
بإمام�ة عبدالل�ه ،وكان أفطح الرجلين ،ويقال :إنّهم إنّما لقب�وا بذلك؛ ّ
ألن داعيتهم إلى
إمام�ة عبدالله كان يقال ل�ه :عبدالله بن أفطح»((( ،وورد عن اإلمام الكاظم Eأنه قال:
«يريد عبدالله أن ال يعبد الله»(((.
((( اإلرشاد ،ج ،2ص.211-210
((( الكافي ،ج ،1ص.352

ستلا رربت ال ةوبألا
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إذ ًا نح�ن هن�ا ب�إزاء اب�ن إم�ام ،وأخ إلم�ام ،كان يحم�ل عقي�دة مخالف�ة ،فقد كان
يخال�ط الحش�وية ،وهي الفرق�ة التي كانت ترى خط�أ قتال اإلمام
عل�ي Eألصحاب
ّ
النهروان وصفين ،وقد كان عبدالله هذا يميل إلى رأي هذه الفرقة في تخطئة جدّ ه أمير
المؤمنين ،Eوكذلك ميله إلى مذاهب المرجئة ،ما ّ
يدل على ارتباك شديد في تركيبته
محتجا بأنه أكبر إخوته
العقدي�ة ،ناهيك عن ا ّدعائ�ه اإلمامة بعد وفاة أبيه الص�ادق،E
ًّ
الباقين .وهذا يكشف إلى حدٍّ بعيد ّ
قائما على الفرض واإلكراه
أن نهج األئمة Bليس ً
حتى مع أقرب الناس إليهم وهم أبناؤهم.
كم�ا ّ
أن م�ن الحاالت التي ش�هدها تاريخ أئمة أه�ل البيت ،قصة جعف�ر بن اإلمام
الهادي .وقد اش�تهر باس�م جعفر ّ
الكذاب ،مع أنّه كان ابن إم�ام وأخ إلمام وعم إلمام،
ولم يعصمه ذلك من الوقوع في االنحراف ،قال عنه الشيخ المفيد في اإلرشاد« :وتولى
علي أخو أبي محمد الحسن العسكري ،أخذ تركته  -العسكري ،-وسعى في
جعفر بن ّ
حب�س جواري أبي محمد ،Eواعتقال حالئله ،وش�نّع على أصحابه بانتظارهم ولده،
وشردهم ،وجرى على
وقطعهم بوجوده ،والقول بإمامته ،وأغرى بالقوم حتى أخافهم ّ
مخ َّلف�ي أب�ي محمد Eبس�بب ذلك ّ
كل عظيمة ،م�ن اعتقال وحب�س وتهديد وتصغير
واس�تخفاف ّ
أن جعفر ّ
وذل»((( ،و هناك روايات تش�ير إلى ّ
الكذاب س�عى عند الخليفة
حتى يفرضه إما ًما على الشيعة ،بدلاً عن أخيه الحسن العسكري.E

حدود سلطة اآلباء
ّ
إن عل�ى اآلب�اء أن يعرفوا حدود س�لطتهم على أبنائهم .حتى على صعيد المس�ائل
األساس�ية الكبرى ،ف�ي العقيدة والدين ،فضلاً ع�ن اإللزام باألع�راف والتقاليد ،فهذه
ب�أي حال من األح�وال؛ ّ
ألن هن�اك صن ًفا من
أول�ى ب�أن ال يجري فرضه�ا على األبناء ّ
اآلب�اء يضغط�ون عل�ى أبنائهم للخض�وع إلى أع�راف اجتماعي�ة وتقاليد اعت�اد الناس
((( اإلرشاد ،ج ،2ص.336
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عليها ،أو ربما يسعون إلكراههم على االستجابة لرغبات شخصية عند اآلباء ،من قبيل
إجباره�م على الزواج من هذه العائلة المعينة ،أو اختيار تلك المرأة المحددة ،أو حتى
إجبارهم على العيش وفق طريقة معينة تناسب اآلباء أكثر مما تناسب األوالد أنفسهم،
أي نحو من
وتلك بأجمعها ممارس�ات ال مش�روعية لها ،وال ّ
يحق لألب فرضها على ّ
األنحاء .وقد رد عن أمير المؤمنين Eأنه قال« :ال تقسروا أوالدكم على آدابكم ،فإنهم
مخلوق�ون لزم�ان غير زمانكم»(((ّ .
إن على اآلباء بذل ما في وس�عهم نحو تربية أبنائهم
تربي�ة صالح�ة ،حتى إذا بلغوا س� ّن الرش�د ّ
فإن لآلب�اء أن يقوموا حيالهم ب�دور النصح
واإلرش�اد ،وواجب األم�ر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وبذلك تنتهي مس�ؤوليتهم.
فاآلباء غير مك ّلفين ش�ر ًعا بقس�ر أبنائهم على فعل ما يرونه مناس� ًبا ،ناهيك عن النتائج
السلبية لممارسة الفرض واإلكراه على األبناء.

((( شرح نهج البالغة :ابن أبي الحديد ،ج ،20ص.267

الجمعة  24جمادى األولى1437ﻫ  4مارس 2016م

قوامة الرجل والحرية
الفكرية للمرأة

ّ ُ َ
َ َّ َ
َ لَىَ ّ
{الر َجال ق َّو ُامون ع الن ِ َساءِ ب ِ َما فضل
ِ
َّ ُ َ ْ َ ُ ْ لَىَ ٰ َ ْ َ َ َ َ
نف ُقوا مِنْ
اللـه بعضهم ع بع ٍض وبِما أ
أَ ْم َوال ِ ْ
هم}[سورة النساء ،اآلية.]34 :
ِ

هن�اك قيم أس�اس أرادها الله س�بحانه وتعالى أن تحكم مس�ار العالق�ات بين أبناء
ّ
ولع�ل من أبرز تلك القي�م :قيمة العدل ،فه�ي قيمة بالغة
البش�ر ،ف�ي مختلف الدوائر.
األهمية ،وقيمة احترام انسانية اإلنسان وحفظ كرامته.

ّ
إن هناك دوائر مختلفة للعالقات اإلنس�انية ،تب�دأ بالعائلة ثم المجتمع ،ثم الوطن،
وأخيرا الدائرة اإلنسانية.
ثم األمة،
ً

ومن غير الخافي ّ
أن الدائرة األكثر التصا ًقا باإلنس�ان هي دائرة العائلة .فهي الدائرة
األول�ى الت�ي يرى الفرد الضوء فيها ،وينش�أ في كنفها ،ويتأ ّثر به�ا ،وضمن هذه الدائرة
تلمس القيم العامة ،وتع ّلم االلتزام بها ،فمتى ما نشأ في عائلة تحترم قيم العدالة
يبدأ في ّ
والحرية والكرامة ،وس�ائر حقوق اإلنس�ان ،فإنّه س�يتربى على هذه القيم ،وس�يزعجه
ألي
أي دائرة أخرى ،وس�يكون له موقف حاس�م في ح�ال مواجهته ِّ
مخالفته�ا ضم�ن ّ
اعت�داء على هذه القيم ضمن محيط�ه االجتماعي .وعلى النقيض من ذلك إذا ما عاش
الف�رد أجواء القمع وانتهاك حقوقه اإلنس�انية ضمن محيطه العائلي ،فإنّه س�يتق ّبل ذات
االنتهاكات إذا مورست بح ّقه ضمن محيطه االجتماعي األوسع ،ولن يجد أدنى غرابة
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في خضوعه للقمع في المدرسة أو الشارع أو مكان العمل.

وتتعزز من خاللها
تتك�رس فيها القيم،
فالعائلة هي الدائرة األس�اس التي ينبغي أن
ّ
ّ
المتحض�رة بتعزيز هذه
س�لوكيات االلت�زام بها .ويمكن مالحظ�ة الت�زام المجتمعات
ّ
القي�م ،ضمن المحيط العائلي ،ف�ي المقام األول؛ إلدراكها التا ّم ّ
ب�أن انتهاك هذه القيم
والساحات.
ضمن دائرة العائلة ،سيجعلها منتهكة ومهدورة في باقي الدوائر ّ

التزام القيم في المحيط العائلي
تلمس�ه ضم�ن التعاليم الديني�ة ،فالدين حينما يأم�ر بالعدل ،فإنّه ال
وه�ذا ما يمكن ّ
يأمر بذلك على مس�توى الحالة السياسية أو االجتماعية وحسب ،وإنّما ضمن المحيط
يقرره�ا بد ًءا من
يق�رر احترام كرامة اإلنس�ان ،فهو ّ
العائل�ي بالدرج�ة األول�ى ،وحينما ّ
لس�ت مرات
العائلة ،ونجد أبرز تج ّليات ذلك في تكرار التأكيد على رعاية حدود الله
ّ
في آيتين قرآنيتين من سورة البقرة ،تتناوالن الشأن العائلي ،قال تعالى{ :الطَّلاَ ُق مرت ِ
َان
َ َّ
ِ
ِ
ٍ
�ريح بِإِحس ٍ
َفإِ ْم َس ٌ
وه َّن َش ْي ًئا إِلاَّ
�ان َولاَ َيح ُّل َلك ُْم َأن ت َْأ ُخ ُذوا م َّما آ َت ْيت ُُم ُ
�اك بِ َم ْع ُروف َأ ْو ت َْس ِ ٌ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما
يما ُحدُ و َد ال َّلـه فَلاَ ُجن َ
َ�اح َع َل ْي ِه َما ف َ
ُ�م َألاَّ ُيق َ
يم�ا ُحدُ و َد ال َّلـه َفإِ ْن خ ْفت ْ
َأن َي َخا َف�ا َألاَّ ُيق َ
ـه فَلاَ َتعتَدُ وها ومن ي َتعدَّ حدُ ود ال َّل ِ
ا ْفتَدَ ْت بِ ِه تِ ْل َك حدُ ود ال َّل ِ
ـه َف ُأو َلـ ِٰئ َك ُه ُم ال َّظالِ ُم َ
ون *
ْ َ َ َ َ َ ُ َ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
َاح َع َل ْي ِه َما َأن
َف�إِن َط َّل َق َها فَلاَ تَح ُّل َل� ُه من َب ْعدُ َحت َّٰى تَنك َح َز ْو ًجا َغ ْي َر ُه َف�إِن َط َّل َق َها فَلاَ ُجن َ
ـه وتِ ْل َك حدُ ود ال َّل ِ
ِ
ِ
ـه ُي َب ِّين َُها لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون} ،وقد جاء
ُ ُ
يما ُحدُ و َد ال َّل َ
َيت ََر َ
اج َع�ا إِن َظنَّ�ا َأن ُيق َ
التأكيد على {حدُ ود ال َّل ِ
لست مرات ،بغرض التدليل على ضرورة أن تكون العائلة
ـه} ّ
ُ ُ
منطل ًق�ا لرعاية الحدود ،واحترام القيم ،س�واء في دائ�رة المجتمع ،أم الوطن ،أم األمة،
وصولاً إلى دائرة األسرة اإلنسانية.
ولو أخذنا مسألة إلقاء التحية باعتبارها مثلاً لتوضيح هذه الفكرة ،من حيث تشجيع
تتضمن إعالن السلام واالطمئن�ان بين الناس،
الدي�ن على إفش�اء تحية السلام ،التي
ّ
فس�نجد ّ
أن هذه التحية التي يش�جع اإلسلام على إش�اعتها كممارس�ة وخلق عام في

ةأرملل ةيركفلا ةيرحلاو لجرلا ةماوق
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المجتم�ع ،يض�ع نقطة البداية لها ف�ي المنزل ،قال تعالىَ { :ف�إِ َذا َد َخ ْلتُم ُب ُيوتًا َف َس� ِّل ُموا
ند ال َّل ِ
َحي ًة من ِع ِ
ِ
ِ
ـه ُم َب َار َك ًة َط ِّي َب ًة} ،وجاء عن النبي Aأنّه قال« :إذا دخل
َع َل ٰى َأن ُفس�ك ُْم ت َّ ِّ ْ
رب األس�رة
أحدكم بيته فليس� ّلم ،فإنّه ينزله البركة وتؤنس�ه المالئكة»((( ،أي أن يلتزم ّ
بعض�ا عند دخول المنزل ،حتى يتر ّبى
وأفراد العائلة بإلقاء تحية اإلسلام على بعضهم ً
الجميع على هذا الخلق.
وورد ع�ن اإلم�ام الباقر Eفي تفس�ير اآلية أنه ق�ال« :هو تس�ليم الرجل على أهل
البيت حين يدخل ،ثم ير ّدون عليه ،فهو سالمكم على أنفسكم»(((.

العدل في العالقات األسرية
وكذل�ك الح�ال مع قيمة العدالة ،فحين يش�دّ د الدين على تحقي�ق العدالة على ّ
كل
الصع�د االجتماعية والسياس�ية وفي العالق�ات الدوليةّ ،
فإن نقط�ة االنطالق لتحقيقها
ُّ
أيضا ،قال تعالىَ { :فإِ ْن ِخ ْفتُم َألاَّ َتع ِد ُل�وا َفو ِ
احدَ ةً} ،فيما يرتبط بتعدّ د
يب�دأ من العائل�ة ً
َ
ْ
ْ
الزوج�ات .كما ينس�حب ذلك عل�ى الت�زام العدالة بي�ن األوالد والمس�اواة بينهم في
ال َله و َل ِ
دان
«أبص َر رسول اللهَ Aر ُج ً ُ َ
المعاملة ،فقد ورد عن أمير المؤمنين Eأنّه قالَ :
اآلخ َر َ .ف َ
أحدَ ُهم�ا وت ََر َك َ
قالَ :Aف َه ّ
�يت َبين َُهما»((( ،وجاء في حديث آخر
واس َ
َف َق َّب َ�ل َ
ال َ
عن رس�ول الله Aأنّه ق�ال« :اتقوا الله واعدلوا بين أوالدك�م»(((ّ ،
إن معاناة األبناء من
والسياسي.
التمييز داخل األسرة ،سيجعلهم يتق ّبلون التمييز على ّ
الصعيد االجتماعي ّ

واس�تطرا ًدا ينبغي الوقوف عند الفهم الملت ّبس لمس�ألة قوام�ة الرجل على الزوجة
ون ع َلى النِّس ِ
�اء}.
{الر َج ُال َق َّوا ُم َ َ
َ
في المجتمعات المس�لمة ،انطال ًقا من اآلية الكريمة ِّ
فهل تعني القوامة اإللغاء التا ّم لش�خصية المرأة كما قد يفهم البعض؟ وهل معنى ذلك
((( بحار األنوار ،ج ،٧٣ص.١٧٥
((( بحار األنوار ،ج ،73ص ،5حديث.16
((( بحار األنوار ،ج ،71ص.84
((( كنز العمال ،ج ،16ص ،445حديث .45348
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ٍ
ْ
نح�و تكون فيه خاضعة
أن تتن�ازل المرأة عن ش�خص ّيتها وكيانه�ا لصالح الرجل ،على
للسلطة المطلقة للزوج في ّ
كل المجاالت؟.
ينبغ�ي أن نق�ول بوض�وحّ ،
يقرها الدين،
إن القوام�ة التي تفهم على ه�ذا النح�و ال ّ
وال يقي�م لها الفقه اإلسلامي وزنًا ،لك ّن مجتمعاتنا كانت وم�ا تزال ترزح تحت هيمنة
يم�ت بعضها للدين بصلة ،وما هو إلاّ التكلف في
األع�راف والتقاليد الذكورية التي ال
ّ
تطويع النصوص الدينية بغرض إسباغ الشرعية على تلك األعراف والتقاليد.

هل للرجل سلطة على زوجته؟
فهل للرجل أدنى سيطرة على معتقدات وأفكار زوجته؟ كلاّ  .حيث ّ
إن العالقة بين
أي اثنين من الناس ،فقد تختلف الزوجة
الصعيد الفكري كالعالق�ة بين ّ
الزوجي�ن على ّ
م�ع زوجه�ا عقد ًّيا أو فكر ًّيا ،وال س�بيل له عليه�ا إلاّ محاولة اقناعها برأي�ه ،أو االقتناع
برأيه�ا ،من خالل النقاش وتبادل اآلراءْ ،
فإن ل�م تقتنع الزوجة بوجهة نظر زوجها ،فال
يح�ق له إجبارها على الن�زول عند رأيه .وعلى غرار ذلك إذا كانت الزوجة كتابية مثلاً ،
ّ
ِ
ِ
َاب
{و َط َع�ا ُم ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
بنا ًء على جواز زواج المس�لم من الكتابية ،لقوله تعالىَ :
َات ِمن ا ْلم ْؤ ِمن ِ
ِ
ِ
َات ِم َن ا َّل ِذي َن ُأوتُوا
َات َوا ْل ُم ْح َصن ُ
ح ٌّل َّلك ُْم َو َط َعا ُمك ُْم ح ٌّل َّل ُه ْم َوا ْل ُم ْح َصن ُ َ ُ
ِ
يح�ق للزوج أن يجبر زوجته الكتابية على اعتناق اإلسلام،
َ�اب ِم�ن َق ْب ِلك ُْم} ،فال ّ
ا ْلكت َ
قال تعالى{ :لاَ إِك َْرا َه فِي الدِّ ِ
ين} ،إنّنا بإزاء تش�ريع صارم يحمي حرية اإلنس�ان الدينية
وقوا ًم�ا عليها ،ال يعن�ي تعطيل تلك القيمة األس�اس؛
زوجا ّ
والعقدي�ة ،فك�ون الرج�ل ً
قيم�ة الحرية الديني�ة والفكرية ،وتب ًعا لذلك ال يجوز للزوج إجب�ار زوجته على اعتناق
يحق له إجبار أي ٍ
أحد آخر.
اإلسالم ،تما ًما كما ال ّ
ّ
أيضا على األزواج المختلفي�ن مذهب ًّيا ،بناء على جواز الزواج بين
وينس�حب ذلك ً
المس�لمين عل�ى اختلاف مذاهبهم .ول�و كان أحد الزوجي�ن من أتباع مذه�ب مع ّين،
ٍ
مذهب آخ�ر ،فال يجوز لل�زوج أن يجب�ر زوجته على ت�رك مذهبها
واآلخ�ر م�ن أتب�اع
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واعتن�اق مذهب�هّ ،
الحق في
إن زواج الرج�ل م�ن ام�رأة مختلف�ة عنه مذهب ًّي�ا ال يعطي�ه ّ
التوجهات
تغيي�ر مذهبه�ا ،أو فرض رأيه العق�دي عليها ،وكذلك األمر حي�ال مختلف
ّ
الفكري�ة والميول الدينية التي ال يجوز للزوج أن يفرضها على زوجته ،أو يكرهها على
ح�ال من األحوال ،وقد ش�هدنا في ٍ
ٍ
وقت من األوق�ات محاوالت إجبار
بأي
اعتناقه�ا ِّ
بعض األزواج زوجاتهم على تقليد مرجع ديني دون غيره ،األمر الذي قاد بعضهم إلى
االنفصال ،نتيجة هذا الجهل المركّب بالدين.

ومم�ا يذك�ر في هذا الش�أن ّ
أن اإلمامي�ن زين العابدي�ن Eوالباق�ر Eكانت لهما
علي Eوس� ّبه ،وجاء في
زوجتان خارجيتان ،وما ط ّلقاهما إلاّ إلظهارهما التن ّقص من ّ
رواية عن اإلمام الباقر Eأنه كان له امرأة يقال لهاُ :أ ّم علي وكانت ترى رأي الخوارج،
ق�ال :فأدرته�ا ليلة إلى الصب�ح أن ترجع عن رأيه�ا وتو ّلى أمير المؤمني�ن Eفامتنعت
فلما أصبحت ط ّلقتها(((.
عليّ ،
َّ

وروي ع�ن مالك بن أعين أنه دخل عل�ى أبي جعفر Eوعليه ملحفة حمراء فقال:
ث�م دخلت عليه وقد ط ّلقها،
إن الثقفي�ة أكرهتني على لبس�ها وأنا ُأح ّبها ـ إلى أن قال :ـ ّ
علي فلم يسعني أن ُأمسكها وهي تبرأ منه»((( ،وعدا عن ذلك لم
فقال :سمعتها تبرأ من ّ
يكن ليأبه اإلمام ْ
بأن يكون المرأته رأي مختلف ،فقد كانت جعدة بنت األشعث زوجة
لإلمام الحس�ن ،Eوكان لها انتماء سياس�ي وعقدي مغاير لإلمام ،Eولم يكن اإلمام
ليقسرها على النزول عند رأيه.

((( وسائل الشيعة ،ج ،20ص ،552حديث .26325
((( وسائل الشيعة ،ج ،20ص ،552-551حديث.26324

الجمعة  2جمادى اآلخرة1437ﻫ  12مارس2016م

تكافؤ الفرص بين المرأة
والرجل

َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ يّ اَ ُ ُ َ َ
يع ع َمل
ض
{فاستجاب لهم ربهم أ ِن ل أ ِ
ّ ُ ّ َ َ َ ْ ُ ىَ ٰ َ ْ ُ ُ
اَعم ٍِل ِمنكم ِمن ذك ٍر أو أنث ۖ بعضكم
ّ َْ
ض}[سورة آل عمران ،اآلية.]195 :
ِمن بع ٍ

ظ ّل�ت النظرة الدونية للمرأة س�ائدة عل�ى مدى عهود طويلة ،إلى أن جاء اإلسلام
ليح�ارب هذا الس�لوك العنصري تجاهها .فقد ظهر اإلسلام في ذروة التمييز ّ
وتفش�ي
النظ�رة الدونية للم�رأة ،وهيمنة الثقافة القائمة على تفضيل الرجل عليها ،واعتبارها في
تكرس�ت ه�ذه النظرة انطال ًقا
مرتب�ة أدن�ى من الرجل من حي�ث القيمة واالعتبار .وقد ّ
نظرا لحاجته�ا لحمايته ورعايته .فجاء
من هيمنة الرجل واس�تمرار خض�وع المرأة له؛ ً
اإلسالم لينسف هذه الثقافة البالية ،ويزرع مكانها ثقافة المساواة والتكافؤ بين الجنسين
لجهة القيمة واالعتبار.

ّ
إن تماي�ز دور المرأة عن دور الرج�ل في الحياة العائلية ينبغي ألاّ يترتب عليه تمايز
ف�ي القيم�ة واالعتبار .إذ م�ن الصحيح ّ
أن هن�اك اختال ًف�ا تكوين ًّيا وبيلوج ًّيا بين جس�م
الذك�ر وجس�م األنث�ى ،ما يعني وج�ود تمايز ف�ي الوظيفة وال�دور ّ
ل�كل منهما ،حيث
ُيحدّ د التكوين الجس�دي للمرأة دورها الحيوي في التناسل البشري ،من خالل الحمل
والرضاع�ة ،ورعاية الطفل ،خاصة في المراحل األول�ى من حياته ،غير ّ
أن جميع ذلك
ينبغ�ي ألاّ يترتب عليه تمايز في القيمة واالعتبار ،على ٍ
نحو يجعل من قيمة الرجل ،بما
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ٍ
ٍ
حينئذ ّ
رجل هو أفضل
كل
ه�و رجل ،أعلى مرتبة من قيمة المرأة ،بما هي امرأة ،ليكون
من ّ
كل امرأة.

ليقرر على ٍ
نحو حاس�مّ ،
ب�أن ليس هناك تفاضل بي�ن الرجل والمرأة
جاء اإلسلام ّ
ُ�م ا َّل ِذي َخ َل َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ
س
لجهة القيمة اإلنس�انية .ق�ال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها الن ُ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُ
و ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها} ،وسع ًيا نحو تركيز حقيقة المساواة والتكافؤ بين الجنسين
َ

أورد القرآن الكريم العديد من اآليات التي خاطبت الذكر واألنثى على قدم المس�اوة،
ق�ال تعال�ى{ :ومن يعم ْل ِمن الصالِح ِ
ات ِمن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َث ٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َلـ ِٰئ َك َيدْ ُخ ُل َ
ون
َ َّ َ
َ َ ََْ
ا ْل َجنَّ َة َولاَ ُي ْظ َل ُم َ
ون ن َِق ًيرا} ،وجاء في آية أخرى قوله تعالىَ { :م ْن َع ِم َل َصالِ ًحا ِّمن َذك ٍَر
�ى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْح ِي َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُهم بِ َأ ْح َس ِ
�ن َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون}،
َأ ْو ُأن َث ٰ
�ى َو َج َع ْلنَاك ُْم
وورد ف�ي آي�ة ثالثة قوله تعال�ىَ { :يا َأ ُّي َها الن ُ
َّاس إِنَّ�ا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َث ٰ
ُشعوبا و َقب ِائ َل لِ َتعار ُفوا إِ َّن َأكْرمكُم ِعندَ ال َّل ِ
ـه َأ ْت َقاك ُْم}.
ُ ً َ َ
َ َ ْ
َ َ
الس�واء ف�ي العديد من
تك�ررت مخاطبة الذك�ر واألنث�ى على ّ
وعل�ى ه�ذا النح�و ّ
اآلي�ات القرآني�ةّ ،
كل ذل�ك في س�بيل تعزيز المس�اواة بي�ن الذكر واألنث�ى في مجتمع
ّ
ظ�ل طويلاً معتق�دً ا بتميز الرجل على الم�رأة ،بل ّ
إن الواحد منهم كان يس�تأنف من أن

اس�تمرت هذه الحالة إلى أوق�ات قريبة حين كان البعض
يذك�ر إلى جانب المرأة .وقد
ّ
ُي�ر ّدد عب�ارة« :أج ّلكم الله أو أكرمكم الله» كلما ج�اء على ذكر المرأة في حديثه ،األمر
ال�ذي يش�ير إل�ى الش�عور الداخل�ي والتصور المس�بق على اعتب�ار الرج�ل أفضل من
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ِ ِ
ِِ
َ�ات َوا ْل َقانِتِي َن
َ َ ُ
المرأة ،وق�ال تعالى{ :إِ َّن ا ْل ُم ْس�لمي َن َوا ْل ُم ْس�ل َم َ ُ
اش�ع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ات
الصابِ َرات َوا ْل َخاش�عي َن َوا ْل َخ َ
الصابِ ِري َن َو َّ
الصاد َقات َو َّ
الصادقي َن َو َّ
َوا ْل َقانتَات َو َّ
ات وا ْلحافِظِين ُفروجهم وا ْلحافِ َظ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ات
َ ُ َ ُ ْ َ َ
الصائ َم َ َ
الصائمي َن َو َّ
َوا ْل ُمت ََصدِّ قي َن َوا ْل ُمت ََصدِّ َقات َو َّ
ِ
ِ
اك ِرين ال َّلـه كَثِيرا و َّ ِ ِ
الذ ِ
َو َّ
يما}.
َ ً َ
َ
الذاك َرات َأعَدَّ ال َّلـ ُه َل ُهم َّم ْغف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظ ً

لجرلاو ةأرملا نيب صرفلا ؤفاكت

167

معايير التفاضل
إن الق�رآن يش�ير إل�ى ّ
ّ
كفرس�ي رهان في الس�باق نح�و مكارم
أن الرج�ل والم�رأة
ِّ
بأي ٍ
حال من األحوال ،كما ال تعني الرجولة التميز
األخلاق .فاألنوث�ة ال تعني الدونية ّ
والتف�وق ،وإنّما تتحدّ د معايير التميز والتف�وق في أمور ثالثة؛ يأتي في طليعتها التح ّلي
بالتق�وى ،ق�ال تعال�ى{ :إِ َّن َأكْرمكُم ِعندَ ال َّل ِ
ـ�ه َأ ْت َقاك ُْم} ،وبذل�ك ال يكون الرجل غير
َ َ ْ
لمجرد كونه رجًل�اً  ،ويأتي العلم باعتباره المعيار اآلخر
التق�ي أفضل من المرأة التقية،
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
للتميز بين الناس رجاالً ونسا ًء ،قال تعالىَ { :ي ْر َف ِع ال َّلـ ُه ا َّلذي َن آ َمنُوا منك ُْم َوا َّلذي َن ُأوتُوا
ا ْل ِع ْل�م درج ٍ
�ات} ،وج�اء في آية أخ�رى قوله تعالىُ { :ق ْل َه ْل َي ْس�ت َِوي ا َّل ِذي� َن َي ْع َل ُم َ
ون
َ ََ َ
َوا َّل ِذي َن لاَ َي ْع َل ُم َ
علما ،وأقل
ون} ،وورد عن النبي Aأنه قال« :أكثر الناس قيمة أكثرهم ً
ٍ
مجال من المجاالت،
أي
الناس قيمة أقلهم علم ًا»((( ،فإذا توفرت امرأة على العلم في ّ
وإلى جانبها رجل ال يمتلك علم ًا ،فهل يستقيم القول ّ
بأن ذلك الرجل الجاهل ،أفضل
من تلك المرأة العالمة؟ كلاّ .

أ ّما المعيار الثالث للتميز فهو العمل الصالح ،فمتى كان للمرأة رصيد وافر من العمل
قياس�ا على رج�ل ال يملك مثل ذلك الرصي�د ،فليس من المعق�ول أن يكون
الصال�حً ،
ات ِّم َّما َع ِم ُلوا} ،وجاء في آية
أفض�ل منها
{ولِك ٍُّل َد َر َج ٌ
لمجرد كونه رجلاً  ،قال تعالىَ :
ّ
أخرى قوله تعالى{ :ا َّل ِذي َخ َل َق ا ْل َم ْو َت َوا ْل َح َيا َة لِ َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس� ُن َع َملاً } .وبذلك
قائما على هذه المعايير الثالثة؛ التقوى،
يك�ون
ّ
المعول في التفاضل بين الرجل والمرأة ً
العلم ،العمل الصالح ،فمن كان أكثر التزا ًما بها فهو األفضل ،سواء كان رجلاً أم امرأة.

أهلية المرأة للتفوق
لق�د أثبت التطور البش�ري في ه�ذه العصور ّ
أن حجر الزاوية في مس�ألة تفوق المرأة
أو الرجل يعود إلى مدى الفرص المتاحة أمام ٍّ
كل منهما .وذلك بخالف النظرة الس�ائدة
((( من ال يحضره الفقيه :ج ،4ص  ،٣٩٥حديث .٥٨٤٠
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على مدى حقب طويلة ،التي اعتمدت على القوة الجس�دية باعتبارها المعيار األس�اس
للمفاضل�ة بي�ن الرجل والمرأة .وبما ّ
أن ك ّفة القوة الجس�دية تمي�ل لصالح الرجل ،وهو
المتصدّ ي للمشاركة في الحروب والمعارك ،فقد اعتبر ذلك سب ًبا كاف ًيا لبسط هيمنته على
المرأة ،وكانت له السيادة المطلقة عليها .ويعود السبب األساس إلى فتح المجال واس ًعا
حصرا على حس�اب المرأة ،ونيله نصيب األس�د من الف�رص المتاحة ،في
أم�ام الرج�ل
ً
مقاب�ل انع�دام الفرص أمام المرأة ،ما جعل الرجل يبدو ف�ي وضع أكثر كفاء ًة وتفو ًقا عبر
التاريخ.

ّ
ولع�ل حالة المرأة تش�به إلى حدٍّ كبير حالة المجتمعات والش�عوب التي ال يحظى
أبناؤه�ا بفرص متس�اوية .فالمجتمعات التي تحظ�ى بفرص أكبر ،تزداد في أوس�اطها
الكف�اءات ف�ي مختلف المج�االت ،فيما تتض�اءل الكف�اءات طرد ًّيا ف�ي المجتمعات
المضطه�دة ،حيث ال يحظى أبناؤها بفرص متكافئة مع غيرهم .وبذلك ال يعود س�بب
المضطهدة إلى ضعف القابلية عند أبنائها ،بقدر ما
تض�اؤل الكفاءات في المجتمع�ات ّ
يعود إلى انعدام مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطرفين.
وكذلك الحال بين الرجل والمرأة ،فقد س�ادت عبر التاريخ البش�ري المعادلة التي
تتي�ح للرج�ل الهيمنة ،وتفت�ح أمامه ّ
كل الفرص ،في مقابل انس�داد األف�ق أمام المرأة،
لذلك لم يتس� َّن للمرأة إبراز قدراتها وكفاءاتها ،فبدا ّ
أن الرجل أكثر قدرة وأكثر تأهيلاً ،
أن عق�ل الرجل أكبر من عقل الم�رأة تكوينً�اّ ،
حت�ى اعتق�د البعض ّ
وأن كفاءته الذهنية
تفوق المرأة ،وقدراته العامة في القيادة واإلدارة تتجاوز قدرات المرأة.
أن جميع ذلك قد تغ ّير مع التطورات البش�رية والتقدم الهائل على ّ
غير ّ
الصعد،
كل ُّ
أن ّ
فرصا متس�اوية مع الرجل ،ليتب ّي�ن ّ
كل تلك المقوالت عن قصور
ال�ذي أتاح للمرأة ً
الم�رأة العقلي والذهني والنفس�ي ال أس�اس لها ،حيث باتت الم�رأة تنافس الرجل في
المضمار العلمي على مس�توى األبحاث واالكتش�افات وسائر المجاالت ،ما يعني ّ
أن
الم�رأة ال ينقصها ش�يء لجهة النبوغ العلم�ي والقابلية المعرفية .وق�د أثبتت األبحاث
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العلمي�ة في قياس الذكاء البش�ري عدم وج�ود قابلية متميزة لدى الرج�ل تفوق ما عند
الم�رأة في مجال العلم والمعرف�ة .وغاية ما توصلت إليه األبحاث ّ
أن الرجل قد يتفوق
عل�ى الم�رأة ف�ي بعض الجوان�ب ،لكنها ف�ي الوقت عينه ق�د تتفوق عليه ف�ي جوانب
أخ�رى .وإجمالاً  ،ليس هناك ما يدعو لالعتق�اد ّ
بأن قابلية المرأة أدنى من قابلية الرجل
في تل ّقي العلم والمعرفة ،كما في سائر المجاالت.

المرأة ّ
ومؤهالت القيادة
حك�را على الرجل في أغلب فترات
وعل�ى هذا النحو ،كان مجال القيادة واإلدارة
ً
التاريخ ،غير ّ
الحس اإلنساني في المجتمعات ،دفع إلى فتح
أن التطور البش�ري وتبلور
ّ
المج�ال أم�ام المرأة ،ما جعله�ا تنافس الرجل ف�ي المواقع القيادية ،فهناك اليوم تس�ع
مهمة ،هي
عش�رة س� ّيدة يش�غلن مناصب رئاس�ة الحكومة في العالم ،ومن بينها دول�ة ّ
ألماني�ا الت�ي ترأس حكومتها المستش�ارة انغيال ميركل ،وكذلك الح�ال في األرجنتين
والبرازي�ل ،وتق ّلدت بعض النس�اء أعلى المناصب العس�كرية في بلدانه ّن ،س� ّيما ّ
وأن
العم�ل في هذا المجال لم يع�د مرتب ًطا بالقوة العضلية ،بقدر ما ب�ات مرتب ًطا بالقدرات
العلمية والتكنولوجية ،والكفاءة في التعامل مع األجهزة والمعدات ،ووسائل االتصال
والمعلومات ،فبات هناك خمس نساء يتقلدن مناصب وزارة الدفاع في ألمانيا وإيطاليا
والسويد والنرويج وهولندا.
علاوة على ذلك ،هنالك اليوم امرأتان ّ
مرش�حتان لتو ّلي أعل�ى المناصب القيادية
في العالم ،فهناك هيالري كلينتون المرشّحة لمنصب رئيس الدولة األعظم في العالم؛
الواليات المتحدة األمريكية ،وهناك امرأة أخرى بلغارية ّ
مرشحة لتولي منصب األمين
العام لمنظمة األمم المتحدة ،بعد انتهاء فترة رئاس�ة األمين العام الحالي بان كي مون.
أن قدراتها ال ّ
وبذل�ك أثبتت الم�رأة ّ
تقل عن الرجل متى ما أتيح�ت لها الفرصة كاملة،
على خالف ما كان سائدً ا في الماضي.
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وق�د احتف�ل العالم قب�ل أيام بالي�وم العالم�ي للمرأة ،المص�ادف لي�وم الثامن من
ش�هر مارس م�ن ّ
كل عام .الذي أقرت�ه األمم المتحدة س�نة  ،1977ودرجت العادة أن
يجري خالل االحتفاالت بهذا اليوم ،التأكيد على أفكار المساواة ،وتحقيق مبدأ تكافؤ
الفرص بين الجنسين ،وإعادة االعتبار لدور المرأة في المجتمعات التي ما تزال تنتقص
من ذلك الدور.

حرمان المرأة باسم الدين
ّ
إن من العناصر التي يفتخر بها المسلمون أنّهم أتباع دين استطاع تغيير النظرة السلبية
أن ما يدعو لألسف ّ
للمرأة ،التي كانت س�ائدة على مدى حقب تاريخية طويلة .غير ّ
أن
واقع المس�لمين الراهن ،حيال موضوع المرأة ،ال يتناس�ب مع رؤية اإلسالم في الكثير
من البلدان والمجتمعات ،إذ يقول اإلسالم شي ًئا ،فيما الواقع على األرض يحكي شي ًئا
آخر ،حيث ما تزال تُنتقص حقوق المرأة في الكثير من البلدان اإلسلامية ،و ُينظر إليها
نظرة دونية ،وال تتوفر لها األجواء المناسبة ،وال الفرص المتكافئة ،للمشاركة في تنمية
المجتمع.

وتمث�ل المرأة نص�ف المجتمع ،وحين يجري عليها الظل�م يكون نصف المجتمع
مظلو ًما .وذلك ينعكس سل ًبا على تنمية المجتمع وتطوره ،وهذا أحد جوانب التخ ّلف
تؤرق بالدنا باعتبارها ّ
مؤش ً�را ،فس�نجد
ف�ي مجتمعاتنا .ولو تناولنا مس�ألة البطالة التي ّ
االرتف�اع الهائ�ل ف�ي نس�بة البطال�ة في صفوف النس�اء ،س� ّيما ف�ي أوس�اط حامالت
الش�هادات الجامعية ،فهناك عش�رات اآلالف منه ّن يقبعن في البيوت؛ لعدم حصوله ّن
والتغرب خارج
على فرص العمل ،بعد أن أفنين زهرة شبابه ّن في التحصيل الدراسي،
ّ
البالد لس�نوات كما ف�ي حال بعضه ّن .ولن�ا أن نتصور حجم الخس�ارة التنموية عندما
يكون هناك اآلالف من الكفاءات المعطلة المهملة .ما يقود إلى السؤال عن السبب في
حرمان المرأة من المشاركة والعطاء في خدمة وطنها وتنمية مجتمعها؟
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واألس�وأ في األمر ْ
أن يجري التمييز واإلس�اءة للمرأة تحت عنوان الدين ،إذ كيف
س�ينظر الناس إلى اإلسالم إذا نسبت إليه ش�تّى أنماط اإلساءة الواقعة على المرأة ،من
الظلم والتمييز ،والنظرة الدونية ،وغياب تكافؤ الفرص أمامها؟ أوليس في ذلك أعظم
إساءة إلى الدين؟ .وضمن هذا السياق أثار إعجابي كتاب وضعه أحد علماء الدين في
المنطقة واختار له عنوانًا جميلاً هو «دفا ًعا عن اإلسالم ال عن المرأة»((( ،أي إنّنا عندما
نثير مس�ألة حقوق المرأة ،فإنّنا بذلك ال ندافع عن المرأة فقط ،وإنّما نقوم بتبرئة س�احة
اإلسلام من الممارس�ات التي تنس�ب إلىه ،وهي أبعد ما تكون عنه ،وما هو إلاّ الفهم
السيئ ،والتطبيق الخطأ ،ما ينتهي إلى تشريعات منحازة ضدّ المرأة.

ت ّيار التشدّد ض ّد المرأة
ّ
إن بالدنا تعاني من وجود ت ّيار ديني متشدّ د ،يمعن في ظلم المرأة ويرفض انصافها،
مبكرا ممانعة هذا التيار المتش�دّ د لحقوق
ويمان�ع في إتاحة الفرص أمامها .وقد برزت ً
أقر التعليم الرسمي في البالد ،اقتصر على الذكور ،ولم ِ
يجر إقرار تعليم
المرأة ،فحين ّ
ألن هذا الت ّيار المتش�دّ د ّ
البنات إلاّ بعد س�نوات طويلة؛ ّ
ظل يقف حجر عثرة أمام تعليم
الم�رأة ،اس�تنا ًدا إل�ى مرويات غير ثابت�ة ،وفهم ديني خط�أ يقول بمنع الم�رأة من تعلم
ٍ
جهود كبيرة ،حتّى جرى إقرار قيام مؤسس�ة
الق�راءة والكتاب�ة .وقد احتاجت البالد إلى
خاصة بتعليم البنات ،على غرار تعليم األوالد.
حكومية ّ
وق�د ب�رزت ذات الممانع�ة عند فتح ب�اب العمل أم�ام المرأة ،وكذل�ك الحال مع
مش�روعية مش�اركة الم�رأة ف�ي إدارة الش�ؤون العام�ة ،فقد تعنّ�ت المتش�دّ دون طويلاً
حيال الس�ماح بدخول المرأة في شؤون الوالية العامة حسب مصطلحاتهم المتداولة،
إن بعضهم بال�غ في القول ّ
أي منصب وزاري أو نياب�ي ،بل ّ
إن
برفضه�م لتب�وئ الم�رأة ّ
((( الشيخ محمد العليوات ،دفا ًعا عن اإلسالم ال عن المرأة( ،بيروت :دار اإليمان) الطبعة األولى
1421ﻫ.
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األفضل للمرأة ألاّ تخرج من بيتهاّ .
إن هذا الفهم المتشدّ د ساهم بقوة في تعطيل التنمية،
وش�وه سمعة اإلسلام ،ليس أمام اآلخرين وحس�ب ،وإنّما أمام األجيال الصاعدة من
ّ
أيضا.
أبناء األمة ً
وبالرغ�م مما س�بق ،فقد تح ّقق بع�ض التقدّ م على صعيد حقوق الم�رأة .حيث ُأ ّقر
منذ زمن التعليم العام للجنس�ين ،وأتيحت بعض الفرص لعمل المرأة ،ودخلت المرأة
عضوا في مجلس الش�ورى ،وش�اركت في االنتخابات البلدية ّ
مرشحة وناخبة ،وعلى
ً
بعضا من حقوقها ،وتش�ارك في تنمي�ة مجتمعها ،ونأمل
ه�ذا النحو بدأت الم�رأة تنال ً
استمرار هذه المسيرة ،إلى أن تتبوأ المرأة مناصب وزارية ودبلوماسية ،س ّيما وأننا نرى
كثيرا من النساء تبوأن مناصب عليا في بالده ّن.
على المستوى اإلقليمي واإلسالمي ً

ّ
ألي مجتمع ينبغي أن يصاحبه مش�اركة أوس�ع للم�رأة في تنمية
إن النم�و الطبيعي ّ
مجتمعها ووطنهاّ .
حق المرأة في قيادة السيارة،
إن من المؤسف أنّنا ما نزال نتحدّ ث عن ّ
في الوقت الذي باتت المرأة عبر العالم تقود الطائرات بل وتقود األوطان.
ج�راء القوانين المعوقة
واألنك�ى م�ن ذلك ما يجري عل�ى المرأة من معان�اة كبيرة ّ
وحق حضانة األوالد،
لحركته�ا ،والبعيدة عن إنصافها ،على صعيد ال�زواج والطالقّ ،
وغير ذلك .ومع تفاوت اآلراء الفقهية حيال قضايا األسرة ،بين آراء موغلة في التشدّ د،
مب�ر ًرا لفرض اآلراء المتش�دّ دة ،إنّما
وآراء يطبعه�ا التس�امح ومواكبة العص�ر ،ال نجد ّ
ينبغي االس�تفادة من تعدّ د اآلراء في الفقه اإلسلامي ،وترك اآلراء المتشدّ دة التي باتت
تؤثر س�ل ًبا على أوضاع التنمية في مجتمعاتنا ،ناهيك عن تشويهها لسمعة اإلسالم أمام
العالم ،وأمام الجيل الصاعد من أبناء األمة.
وبمناس�بة اليوم العالم�ي للمرأة ،ندعو للجرأة في إقرار المزي�د من حقوق المرأة.
ونؤكّ�د في هذا الس�ياق ،عل�ى الجميع أن يتأ ّملوا في س�لوكهم ،ويفحص�وا أفكارهم،
لينظ�روا م�ا إذا كانوا يؤمنون بحقوق المرأة فعل ًّياّ ،
وأن لها حقو ًقا مس�اوية للرجل ،كما
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جاء في الحديث عنهّ :A
«إن النس�اء ش�قائق الرجال»((( ،أم أنّه�م ما يزالون يضمرون
بعضا من اآلثار الجاهلية التي تعتبر المرأة في مرتبة أدنى من الرجل؛ ّ
ألن
في نفوس�هم ً
من الس�هل أن يترنّم البعض ـ على المس�توى النظري ـ بحقوق المرأة ،ويتغنّى بالدفاع
ع�ن حريته�ا ،لكنه ف�ور عودته للمن�زل يتعامل مع زوجت�ه وبناته وفق الرؤي�ة والهيمنة
وح�ري بنا أن نتذكّر على الدوام
الذكوري�ة ،وهذا عين االزدواجية والتناقض الفكري.
ٌّ
الحديث الوارد عن رسول« :Aما أكرم النساء إلاّ كريم ،وما أهانه ّن إلاّ لئيم»(((.

((( كنز العمال ،ج ،16ص ،407حديث .45131
((( كنز العمال ،ج  ،16ص ،371حديث.44943

الجمعة  9جمادى اآلخرة 1437هـ  19مارس 2016م

استضعاف المرأة وانتهاك
سلطتها المالية

َ ُ ّ
اء َص ُدقَاتِه َّن نْلَ ًة فَإ ْن ط نْ َ
الن ِ َس َ
ِب
{وآتوا
ِ
ِ
يَ
َ
َ ُ
شء مِنْ ُه َن ْف ًسا فَ لُكُوهُ َهن ِيئاً
ْ
لك ْم عن ْ ٍ
َم ً
ريئا}[سورة النساء ،اآلية.]4 :
ِ

أهم تج ّليات الش�عور بالذات
تم ّثل س�لطة اإلنس�ان على أموال�ه وممتلكاته ،أح�د ّ
وممارسة القدرة .ذلك ّ
حب التم ّلك نزعة فطرية في نفس اإلنسان ،فإذا ما حاز على
ألن ّ
ٍ
أي تعويق لهذه
ش�يء فإنّه يريد أن يش�عر بالحرية التامة في التصرف فيه ،ومن ثم يعتبر ّ
انتقاصا لذاته ،وانتهاكًا لح ّقه .وتقوم ّ
كل الش�رائع واألديان والنظم االجتماعية
الحري�ة
ً
وتج�رم التعدّ ي على
على احترام س�لطة اإلنس�ان عل�ى ماله ،يتصرف فيه كيف يش�اء،
ّ
التصرف في أموالهم.
أموال الغير ،أو تعويقهم من
ّ

الناس ُمسلّطون على أموالهم
ّ
حصرا
بحق الفرد
كثي�را من النصوص الدينية التي تؤ ّيد المفه�وم القاضي ّ
ً
إن هن�اك ً

ف�ي التصرف بأموال�ه وممتلكات�ه .ومنها الحديث الوارد عن رس�ول الل�ه Aأنه قال:
«الناس مس� ّلطون على أموالهم»((( ،ورغم ّ
أن هذا الحديث مرس�ل عند فقهاء الحديث
من ناحية الس�ند ،إلاّ أنّه لقي قبولاً عند العلماء والفقهاء الذين عملوا به واس�تندوا إليه
((( بحار األنوار ،ج  ،٢ص  ،٢٧٢حديث .7
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ف�ي مختل�ف أبواب الفقه ،بل ارتقى إلى أن يكون قاعدة من القواعد الفقهية التي تتفرع
عنها المسائل واألحكام.

المس�ل ِم كَحرم ِة ِ
ِ
وورد عنه Aأنه قال« :حرم ُة ِ
دم ِه»((( ،وفي ذلك إشارة عميقة
مال
ُْ َ
َ
إل�ى قدس�ية الحق�وق المالي�ة الفردية ،على نحو يس�اويها بحرم�ة الدماء ،فكم�ا أنّه ال
ٍ
بأي صورة من الصور ،فكذل�ك الحال مع أموالهم
ّ
يح�ق ألحد التصرف بدماء الن�اس ّ
وممتلكاتهم.

وعنه« :Aال ّ
يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه»(((.

وج�اء عن اإلمام جعفر الصادق Eأنّه ق�الّ :
«إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما
شاء ما دام ح ًّيا ،إن شاء وهبه ،وإن شاء تصدّ ق به ،وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت»(((،
ويؤكّد هذا النص سلطة الفرد وح ّقه في التصرف بماله ما دام على قيد الحياة ،حتى إذا
الحق إلى ورثته .وورد ف�ي رواية أخرى عنه Eأنه قال« :صاحب
م�ا توفي انتقل ذلك ّ
أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء»((( .وبذلك ،تشكل سلطة
المال ّ
الفرد على ماله وممتلكاته قاعدة عامة تجمع عليها الشرائع واألديان والقوانين.
حق التصرف فيما يملك ،لتنتقل معها صالحية
وهنالك اس�تثناءات يفقد فيها الفرد ّ
صغيرا في الس ّن ،أو مجنونًا ،أو غير راشد ،فإنه
التصرف إلى غيره .كما لو كان المالك
ً
حق التصرف في ماله ،بل ّ
حق التصرف لمن كان هذا
إن من الظل�م إعطاء ّ
يفق�د بذل�ك ّ
هدرا.
حاله؛ ألنّه سيبدّ د أمواله ً

المش�رعون ه�ذه الحاالت بتعيي�ن الوالية على أمثال هؤالء األش�خاص،
ويعالج
ّ
يصب في مصلحة المول�ى عليه ،فإذا كبر
حق التصرف في الم�ال ،فيما
ليك�ون للول�ي ّ
ّ
((( كنز العمال ،ج ،1ص ،93حديث .404
((( مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،6ص ،903حديث.20971
((( الكافي .ج ،7ص ،8حديث.10
((( الكافي ،ج ،7ص ،7حديث.1
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الصغير ،أو ش�في المجنون ،أو صلح الفاقد للرش�د ،تنتقل له حينها صالحية التصرف
كاملة باعتباره صاحب المال األصلي.

أهل ّية المرأة
وإذا كان ه�ذا األم�ر يبدو ف�ي غاية الوضوح حي�ال أمر األوالد الذك�ور ،فماذا عنه
ح�ق التص�رف في ماله�ا حينما تكب�ر وتصبح
حي�ال الفتي�ات والنس�اء؟ ،فه�ل للبنت ّ
بالغة عاقلة راش�دة؟ أم ّ
مس�تمرة عليها؟ هناك مجتمعات ال ترى للمرأة
أن هناك والية
ّ
صالحي�ة التصرف في أموالها ،وإنّما تكون محصورة في الرجل القائم على ش�ؤونها،
زوج�ا ،وم�ر ّد ذلك إلى النظرة الدوني�ة تجاه المرأة ،غير ّ
أن اإلسلام يرفض هذا
أ ًب�ا أو ً
التسلط جملة وتفصيلاً .
تقرر على نحو قاطع ّ
ّ
ب�أن للمرأة ،كما الرج�ل تما ًما ،أهل ّية
إن الش�ريعة اإلسلامية ّ
وحق التص�رف في أموالها وممتلكاته�ا .ذلك ّ
أن الحديث الش�ريف« :الناس
التمل�ك ّ
مس ّلطون على أموالهم» ،يصدق على المرأة تما ًما ،باعتبارها جز ًءا من الناس ،وكذلك
الحال مع الحديث اآلخر« :ال ّ
يحل مال أمرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه» .وبذلك تكون
المرأة كالرجل ،لها استقالليتها التامة في قرارها المالي ،ووضعها االقتصادي ،كما لها
حق التملك عبر مختلف الوس�ائل المتاحة ،ومتى تملكت أصبحت المتصرف الوحيد
ّ
ٍ
ألحد عليها ،فاألب ليس ول ًّيا على ابنته في تصرفاتها المالية
بمالها وأمالكها ،وال والية
يحق له التصرف بش�يء من مال ابنت�ه إلاّ بإذنها
إذا كان�ت بالغ�ة عاقلة راش�دة ،كم�ا ال ّ
وموافقته�ا ،ف�إن أج�ازت ألبيه�ا التصرف ،وإلاّ فال يج�وز له ذلك ،فهو ف�ي هذا األمر
كاألجنبي.
والحال نفسه ينطبق على الزوج ،فال قيمومة للرجل على زوجته في الشأن المالي.
فه�ي صاحبة الملك أنى حازت عليه ،س�واء من خلال اإلرث ،أو المهر المعطى لها،
{وآتُوا الن َِّسا َء َصدُ َقاتِ ِه َّن نِ ْح َل ًة َفإِن طِ ْب َن َلك ُْم َعن َش ْي ٍء ِّمنْ ُه َن ْف ًسا َف ُك ُلو ُه َهنِي ًئا
قال تعالىَ :
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َّم ِري ًئا} ،والصداق الوارد في اآلية الكريمة جاء بمعنى المهر ،فإن أعطي للمرأة {نِ ْح َل ًة}
حق التصرف
الحق المطلق فيه ،إذا أعطت هي ّ
بمعنى هبة وعطية ،فقد أصبحت صاحبة ّ
ٍ
أح�د فله ذل�ك ،وإلاّ فال .وهذا ما ينطبق على س�ائر الممتل�كات الواقعة
ألي
بمهره�ا ّ
تح�ت يد المرأة ،م�ن إرث أو هدية ،أو تجارة ،فهو ملكها وتحت تصرفها وحدها ،وال
يص�ح للزوج أن يتصرف في ش�يء من أموال زوجته إلاّ بإذنه�ا ورضاها .هذا ما أجمع
ّ
عليه الفقهاء في ّ
كل المذاهب اإلسالمية.

ّ
حق العمل والكسب للمرأة
حق العمل والكس�ب كما الرجل تما ًم�ا .وإذا كان هناك من تفصيل في هذا
للم�رأة ّ
الش�أن فه�و ذاك المتعل�ق بعمل الم�رأة المتزوج�ة ،وم�ا إذا كان ينبغي له�ا أخذ اإلذن
م�ن زوجه�ا؟ والجواب على ذلك ،أنّه�ا ال تحتاج إلى إذن زوجها للعمل والتكس�ب،
متى كان عملها من داخل بيتها ،كأن يكون عملها من ُبعد باس�تخدام الحاس�ب اآللي،
واالستفادة من شبكة اإلنترنت ،كما بات معرو ًفا في سوق العمل ،أو من خالل الكتابة
ومراس�لة الصحف ،أو خياطة المالبس ،أو النسيج ،أو أعمال التجميل والمكياج ،فال
س�بيل له عليها في جميع ذلك .ومر ّد ذلك إلى ّ
أن للزوج على زوجته ح ّقين فقط ،هما
وحق المساكنة ،وما دام عملها ال يتعارض مع هذين الح ّقين فال حاجة
حق االستمتاع ّ
ّ
لها الستئذان زوجها في العمل.
أما إذا كان عمل الزوجة يستلزم خروجها من البيت ،فعندها ينبغي ألاّ يتعارض مع
حق المس�اكنة ،وذلك بنا ًء على الرأي الفقهي القائل بعدم صحة خروج المرأة من بيت
ّ
زوجها إلاّ بإذنه ،على اختالف تفصيلي بين الفقهاء ،حول ما إذا كان وجوب االستئذان
بالخ�روج عل�ى نحو اإلطالق ،أم ّ
أن الوجوب ال يق�ع إلاّ في حال زاحم خروجها ح ّقه
في االس�تمتاع ،حيث ي�رى بعض الفقهاء ّ
بأن اس�تئذان المرأة في الخ�روج من المنزل
حق االس�تمتاع ،في حين يرى
لي�س واج ًب�ا على نحو اإلطالق ،م�ا دام ال يتعارض مع ّ
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فقه�اء آخ�رون عدم ج�واز خروج المرأة من البي�ت مطل ًقا إلاّ بإذن زوجه�ا .وبنا ًء على
الرأي األخير ،إذا أجاز لزوجته الخروج للعمل ،أو كان ذلك مشرو ًطا في عقد الزواج،
ّ
ف�إن األج�ر الذي تحصل عليه لق�اء عملها يكون ح ّقه�ا وملك ًا له�ا وحدها ،وال يصح
ٍ
شيء منه إلاّ بإذنها ورضاها.
للزوج أن يتصرف في

النفقة ّ
حق ثابت للمرأة
ح�ق النفق�ة ثابت للمرأة على ال�زوج في ّ
ّ
كل األحوال ،حتى ل�و كانت غنية غير
إن ّ
محتاج�ة ،وذلك بخالف نفقة الرجل على والديه ،التي ال تكون واجبة عليه إلاّ إذا كان
الوالدان محتاجين ،وليست واجبة في حال كان الوالدان مقتدرين مال ًّيا ،وكذلك الحال
بالنسبة لنفقة األب على األوالد ،فهي غير واجبة إذا ما كان األوالد مقتدرين مال ًّيا .لكنه
حق ثابت للمرأة في ّ
كل األحوال ،سواء كانت
حق المرأة في النفقة أبدً ا ،فهو ّ
ال يسقط ّ
محتاجة لتلك النفقة ،أم كانت ثرية غير محتاجة.

ابتزاز المرأة ماليًّا
حق
الحق والمتص�رف الوحيد في أموالها وأمالكها .وليس من ّ
الم�رأة هي صاحبة ّ
ٍ
ٍ
أحد ،ال أ ًبا وال ً
ش�يء من أموال المرأة إلاّ بإذنها ورضاها،
زوجا ،التصرف في
أخا وال ً
تعبيرا دقي ًقا ف�ي هذا الصدّ د ،قال تعالىَ { :ف�إِن طِ ْب َن َلك ُْم
وق�د اس�تخدم القرآن الكريم ً
ٍ
�ي ٍء ِّمنْ ُه َن ْف ًس�ا َف ُك ُلو ُه َهنِي ًئا َّم ِري ًئا} ،ويعني ذلكّ ،
شيء
أن االس�تثناء الوحيد ألخذ
َعن َش ْ
من أموال المرأة ،إذا كان ذلك عن طيب نفس منها ،ال أن يجري االستحواذ على مالها
باالبتزاز ،وممارسة الضغوط عليها ،كما بات يجري في كثير من القضايا والحاالت.
واالس�تحواذ عل�ى هذا النحو على مال المرأة ،زوج�ة أو بنتًا أو أختًا ،أمر غير جائز
ش�ر ًعا ،وم�ن ذلك ما يفعله بع�ض اآلباء الذين يحرم�ون بناتهم العاملات من الزواج
طم ًعا في دخله ّن ،وقد نش�رت إحدى الصحف الس�عودية قبل فترة عن امرأة لم يتس� َّن
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لها الزواج إلاّ بعد وفاة أبيها ،وقد بلغت األربعين من العمر ،وذلك ّ
ألن أباها درج على
االس�تحواذ على أجرها الشهري وال يريد أن يخسر ذلك .ولطالما تحجج بعض اآلباء
في رفضهم لطالبي الزواج من بناتهمّ ،
بأن الخاطب إنّما يطلب يد ابنته طم ًعا في مالها،
والصحيح ّ
تصرف األب
أن هذا األب هو الطامع في أموال ابنته ال ذاك الخاطب ،و ُيعدّ ّ
هذا شكلاً من أشكال الجور المحرم شر ًعا.

وتع�ج الصحافة المحلية بالتقاري�ر والتحقيقات التي تتناول هذا النوع من القضايا،
ّ
فما يزال هنالك أخوة يمنعون أخواتهم من اس�تالم نصيبه ّن من إرث أبيهم اس�تضعا ًفا
له� ّن ،ومما يفاقم ذلك انتش�ار ثقافة العيب حيال رفع القضايا أم�ام المحاكم ،ومطالبة
النس�اء بحقوقه ّن من إخوانه ّن ،على اعتبار ّ
أن الدخول في مش�اكل قضائية مع األخوة
لقاء حفنة من المال هو أمر معيب! ،إضافة إلى األعراف والتقاليد المحلية ،حيث تبدو
مشجعة للمرأة في كثير من األحيان ،ما يؤ ّدي إلى
إجراءات التقاضي أمام المحاكم غير
ّ
ضياع وخسارة الحقوق.

وفي هذا الصدّ د نشرت صحيفة المدينة في عددها ليوم  6فبراير  2016تحقي ًقا الفتًا
بعن�وان« :جاهلية القرن الحادي والعش�رين ..وأد ميراث النس�اء» ،وتناولت الصحيفة
عد ًدا من الدراس�ات الجامعية حول الموضوع ،ومن ذلك ما أش�ارت له دراسة مصرية
تقول ّ
إن  95بالمئة من نساء الصعيد محرومات من الميراث ،ولنا أن نتخ ّيل هذه النسبة
الهائل�ة ف�ي مجتمع مس�لم يعيش في هذا الق�رن ،كما أثبتت الدراس�ة ّ
أن  38بالمئة من
الحق!،
النساء ال يطالبن بحقه ّن في الميراث ،لمعرفته ّن باستحالة حصولهن على هذا ّ
في حين اعتبر  29بالمئة من العينة الخاصة بالدراسة ّ
أن تقاليد وعادات العائلة تمنعه ّن
من المطالبة بالميراث.

ويج�در اإلش�ارة هن�ا إلى ّ
أن بع�ض األزواج يس�تندون إل�ى بع�ض المرويات في
ح�ق التصرف بأموال زوجاته�م .ومن ذلك م�ا وردْ :
«أن ليس للمرأة
تخويل أنفس�هم ّ
أن تتص�رف في مالها حتى ف�ي أمور البر إلاّ بإذن زوجه�ا» ،إلاّ ّ
أن هذه الرواية وأمثالها
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نصوص�ا قطعية من الس�نة النبوية ،ناهيك
تتص�ادم وآي�ات قرآنية واضح�ة ،كما تصادم
ً
ع�ن مصادمتها لقواعد أساس�ية في الفقه ،لذلك ال يمك�ن القبول بها .وقد حمل بعض
الفقهاء الرواية على االس�تحباب ،بحيث يستحب للمرأة ،وفق هذا الرأي ،ألاّ تنفق من
أموالها في مختلف أوجه البر إلاّ بإذن زوجها.

مساعدة الزوج
ح�ق المرأة وحدها في التص�رف بأموالهاّ ،
فإن
ينص الحكم الش�رعي على ّ
وحي�ن ّ
ذل�ك ال يعن�ي نأيه�ا عن دعم أس�رتها .وخاص�ة إذا كان الزوج من مح�دودي الدخل،
وذلك على قاعدة العش�رة الحس�نة والحياة المشتركة بينهما ،وما عسى أن تفعل المرأة
وأن بعض النساء يمارسن ً
بالمال إذا لم تخدم به أسرتها ،س ّيما ّ
خطأ حقه ّن في التصرف
بأمواله� ّن ،بتبديده�ا على التبض�ع ومالحقة صرعات الموضة واقتن�اء الكماليات ،في
الوقت الذي يعوز منزل أسرتها أشياء أساسية! وفي حين يمكن القول إنّه ال يجب على
الم�رأة م�ن الناحية الش�رعية أن تنفق على أس�رتها ،ولكن ماذا ع�ن الناحية األخالقية،
وتأثي�ر ذل�ك على حياة األس�رة؟ وفق ه�ذه االعتبارات ينبغ�ي للم�رأة صاحبة الدخل
المال�ي أن تعي�ن زوجه�ا ،وتر ّفه عن أس�رتها؛ ّ
ألن قيمة المال تكمن ف�ي توفيره الراحة
لإلنس�ان ولمن حوله ،وهذا الخطاب يعني الم�رأة المقتدرة كما يعني الرجل المقتدر،
حيث ينبغي للمرأة أن تش�ارك مجتمعها وتس�اعد أسرتها ،شريطة أن يكون جميع ذلك
ابتزازا لها.
فرضا عليها وال
ً
عن طيب نفس منها ،وليس ً
ّ
إن الوس�ط النسائي بحاجة إلى ثقافة واعية تدفع المرأة إلى وضع األولويات حيال
مسألة اإلنفاق ،على نحو تأخذ بعين االعتبار الوضع العائلي وحاجة األرحام ومساعدة
المجتمع.

الجمعة 16جمادى اآلخرة 1437هـ  26مارس2016م

اإلقبال على الدين وتسويق
الخرافات

َّ َ َ نْ
َّ َّ ُ
ُ ً َ
{إِنا أ
نزلَاهُ ق ْرآنا ع َرب ِ ًّيا ل َعلك ْم
َْ ُ َ
تعقِلون}[سورة يوسف ،اآلية] 2:

أي س�لعة من الس�لع المجال أمام ظهور سلع مق ّلدة ومغشوشة.
يفتح اإلقبال على ّ
ويمك�ن أن يقود ذلك إلى وجود س�وق س�وداء قائمة عل�ى ّ
الغش والتدلي�س .ونتيجة
إلى الرغبة الش�ديدة في الس�لعة األصليةّ ،
فإن الناس غال ًب�ا ال يتمكّنون من التفريق بين
األصلية وتلك المغشوش�ة ،بل إنّهم يجدون أحيانًا في رخص ثمن الس�لع المغشوش�ة
عام�ل ج�ذب ،فيقبلون عليها ،إلى أن يلتفت�وا فيما بعد ّ
وأض�رارا ،وأنّها ال
أن بها عيو ًبا
ً
تحقق لهم ما كانوا يصبون إليه ،وهذا أمر معروف وملموس.
وكما تجري ممارس�ة الغش والتزييف في األش�ياء المادي�ة ،فإنّها يمكن أن تجري
ف�ي األم�ور المعنوية والروحية ،ذل�ك أنّه وتحت إلح�اح الحاجة للدي�ن ،والرغبة في
االرتب�اط بالغي�ب ،واإلقبال على م�ا ُيعتقد أنّه يح ّق�ق رضا الله تعال�ى ،يمكن أن يقود
ذلك إلى ظهور سوق دينية سوداء ،تعرض «منتجات» دينية غير أصلية ،وإنّما مغشوشة
ومد ّلسة ،وهذا ما وقع في مختلف العصور لجميع الديانات.

اليقظة ومرجعية العقل
لق�د دأب�ت التعاليم الدينية على ّ
ح�ث الناس عل�ى اليقظة ،والت�زام جانب الوعي،
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أهم الوسائل التي اعتمدها
حتى ال ُيد ّلس عليهم ،وال تُس�تغل مش�اعرهم الدينية .ومن ّ
القرآن الكريم في هذا الس�بيل ،هو التأكيد على مكانة العقل ،بأن يحتكم اإلنس�ان إلى
عقله باستمرار ،حتى ال تنطلي عليه محاوالت التدليس والغش في المجال الديني ،أو
ُيستغفل ويقاد إلى الطريق الخطأ.
إن ن�زول الرس�االت الس�ماوية ال يعني االس�تغناء ع�ن العقل ،فالدي�ن ليس بديلاً
ّ

ع�ن العقل ،ولم يكن غرض الرس�االت الس�ماوية ركن العقل جان ًب�ا ،وإنّما جاء الدين
داعما للعقل ،ومؤ ّكدً ا على مكانته؛ لكون اإلنسان عرضة للغفلة ،وبروز الحواجز التي
ً
تحجزه عن االستفادة من عقله ،من األهواء والشهوات والظنّون واألوهام والخرافات
واتّب�اع اآلخرينّ ،
كل هذه الحجب تمنع اإلنس�ان من إعمال عقله على النحو الس�ليم،
كنزا ثمينًا ،وجوهر ًة عظيم ًة هي العقل ،حا ًّثا إ ّياه
ويأتي الدين من ّب ًها اإلنسان إلى امتالكه ً
على إعماله واالستفادة من قدراته.

ّ
إن التزام اإلنس�ان بدي�ن مع ّين ،أو اختياره لمذهب مح�دّ د ال يكون باالعتماد على
األه�واء واألوهام وتقليد الس�ابقين ،وإنّما من خالل إعم�ال العقل .جاء في الرواية ّ
أن
ابن الس�كيت س�أل اإلمام الهادي Eعن الحجة على الخلق اليوم ،فأجاب اإلمام:E
«العق�ل ،يعرف به الص�ادق على الله فيصدق�ه والكاذب على الله فيكذب�ه»((( ،من هنا
المتكرر على إعمال العقل في عش�رات من آيات الق�رآن الكريم .كقوله
نج�د التأكي�د
ّ
�ون}َ { ،ل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون}َ { ،ل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
ون}َ { ،أفَلاَ َت ْع ِق ُل َ
تعالىَ { :أفََل�اَ َي ْع ِق ُل َ
ون}،
أي لحظة.
وهي تذكير لإلنسان بألاّ يغفل عن عقله في ّ
وق�ال تعالى ف�ي جملة من اآليات الكريم�ة{ :و َأنتُم َت ْت ُل َ ِ
َاب َأفََل�اَ َت ْع ِق ُل َ
ون}،
�ون ا ْلكت َ
َ ْ
ون}َ { ،أ َف َل ْم َتكُونُوا َت ْع ِق ُل َ
{ك ََٰذلِ َك ُي َب ِّي ُن ال َّلـ ُه َلك ُْم آ َياتِ ِه َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
الر ْج َس
ون}َ ،
{و َي ْج َع ُل ِّ
ون}َ { ،أ َف َل ْم َي ِس ُيروا فِي الأْ َ ْر ِ
وب َي ْع ِق ُل َ
ض َف َتك َ
َع َلى ا َّل ِذي َن لاَ َي ْع ِق ُل َ
ون بِ َها}.
ُون َل ُه ْم ُق ُل ٌ
((( الكافي ،ج ،1ص ،25حديث.20
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تسلّل الخرافات واألساطير
وبالرغ�م م�ن التش�ديد القرآني على الت�زام جانب العقل ،لم تس�لم الثقاف�ة الدينية
الس�ائدة في أوس�اط المس�لمين من تس� ّلل الخرافات واألس�اطير والمنتج�ات الدينية
المغشوش�ة .وأصبح هناك س�وق دينية سوداء ،وساحة للغش والدّ جل والتضليل باسم
الدين ،وهذا عين ما ّ
حذر منه رسول الله ،Aحيث قال رسول الله Aفي حجة الوداع:
علي الكذابة»((( ،في إشارة منه Aإلى سوق الكذب واالختالق على لسانه.
« َقدْ كثرت َّ
ّ
إن مم�ا س�اعد أرباب الخرافة وصناع األس�اطير ،اس�تغاللهم بع�ض الجوانب في
الدي�ن .ويأت�ي ف�ي الطليعة من ذلك اس�تغاللهم الجان�ب الغيبي في الدي�ن .حيث من
الصحي�ح ّ
أن إيم�ان المؤم�ن ال يكتم�ل إلاّ باإليم�ان بالغي�ب ،قال تعال�ى في صفات
ُ�ون بِا ْل َغ ْي ِ
�ب}ّ ،
المؤمني�ن{ :ا َّل ِذي� َن ُي ْؤ ِمن َ
إن الخرافيين واالس�تغالليين يحاولون دو ًما
اإليح�اء للناس ّ
بأن قضايا الحياة والك�ون ،يمكن أن تجري تب ًعا لكتابة قصاصة هنا ،أو
إلق�اء دعاء هناك ،وعلى هذا النّحو يجري تبس�يط األم�ور ،كما لو لم تكن هناك قوانين
وسنن تس ّير هذا الكون ،وهذا عين االستغالل الممقوت في الوسط الديني.

إنّ�ه ف�ي الوقت الذي ج�رى التأكيد في الق�رآن الكريم على اإليم�ان بالله وبالغيب
وق�درة الله تعالى ،وغرس المفاهيم الدينية من التوكّل والرجاء والدعاء ،جرى التأكيد
أيضا على ّ
أن للكون قوانين وأنظم ًة وس�ننًا يج�ري عليها ،كما في قوله
ف�ي مقابل ذلك ً
ِ
تعالى{ :وك ُُّل َش ٍ ِ
�ي ٍء َف َقدَّ َر ُه َت ْق ِد ًيرا}،
�يء عندَ ُه بِم ْقدَ ٍار} ،وقال تعالىَ :
َ
{و َخ َل َق ك َُّل َش ْ
ْ
َجدَ لِس�ن َِّة ال َّل ِ
وج�اء في آية ثالثة{ :س�نَّ َة ال َّل ِ
ـه فِ�ي ا َّل ِذي َن َخ َل ْوا ِمن َق ْب ُل َو َلن ت ِ
ـه َت ْب ِديلاً }،
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
وفي آية أخرىَ ..{ :و َلن ت ِ
َح ِويلاً } .ونجد آيات القرآن الكريم تش�ير
َجدَ ل ُس�نَّت ال َّلـه ت ْ
أن الحياة ال يمكن أن تس�ير وف�ق التمنّيات ،قال تعالىَ { :أم لِلإْ ِ نس ِ
بوض�وح إلى ّ
�ان َما
َ
ْ
تَمنَّى} ،وقال تعالى{ :و َأن َّليس لِلإْ ِ نس ِ
ان إِلاَّ َما َس َع ٰى}.
َ ْ َ
َ
َ ٰ
((( بحار األنوار ج،2ص ،225حديث .2
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ّ
إن من غير الوارد أبدً ا أن تجري الحياة بخالف السنن اإللهية ،كما يروج الخرافيون.
مدعو إلى أن يسلك طريق السنن ،ويأخذ باألسباب والنواميس الطبيعية،
لذلك فاإلنسان
ٌّ
ثم يدعو الله تعالى؛ ّ
عوضا عن ذلك
ألن من الخطأ الكبير أن يترك السنن اإللهية ويلجأ ً
إل�ى الدع�اء وحده .وقد تناولت هذا الجانب نصوص دينية كثيرة ،ومن ذلك ما ورد أن
رجًل�اً من البادية ج�اء المدينة المنورة على دابة ،ودخل على رس�ول الله Aوكان في
مشيرا إلى دابته :أأعقلها وأتوكّل أو أطلقها وأتوكل؟ ،فقال
المسجد ،وسأل رسول الله ً
النبي« :Aاعقلها وتوكل»(((.
وفي س�ياق مش�ابه ورد عن اإلمام الص�ادقّ :E
«أن نب ًّيا من األنبي�اء مرض ،فقال:
ال أت�داوى حتى يك�ون الذي أمرضني هو الذي يش�فيني ،فأوحى الله إليه :ال أش�فيك
فإن الش�فاء منّ�ي»((( .وجاء ف�ي رواي�ة ّ
حت�ى تت�داوى ّ
أن العالء بن كام�ل أقبل فجلس
عز ّ
وجل أن يرزقني في
ادع الله ّ
ق�دّ ام أبي عبدالله الصادق Eفقال :يا بن رس�ول اللهُ ،
عز ّ
وجل»((( .وورد عن اإلمام
دع�ة ،فأجابه اإلمام« :ال أدعو لك ،اطلب كما أمرك الله ّ
الص�ادق Eأنه قال« :أربعة ال تس�تجاب لهم دعوة :رج�ل جالس في بيته يقول :اللهم
ارزقن�ي ،فيقال له :أل�م آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدع�ا عليها فيقال له :ألم
أجعل أمرها إليك ،ورجل كان له مال فأفسده فيقول :اللهم ارزقني ،فيقال له :ألم آمرك
باالقتص�اد ،أل�م آمرك باإلصالح»((( .وعلى ه�ذا النحو يع ّلمنا الدين ّ
أن مس�يرة الحياة
مق ّيدة بالسنن والقوانين.

استغالل الدين
ّ
إن الخرافيين يمعنون في اس�تغالل حاجات الناس باس�م الدين .فإذا كانت بعض
((( سنن الترمذي ،ج ،3ص ،390حديث .2517
((( وسائل الشيعة ،ج ،2ص ،409حديث.2496
((( الكافي ،ج ،5ص ،78حديث.3
((( الكافي ،ج ،2ص ،511حديث.2

افارخلا قيوستو نيدلا ىلع لابقإلا

187

األوساط تعاني مشاكل معينة ،فتحوا أذرعهم إليهم ،وراحوا يسوقون عليهم خرافاتهم،
ب�أن خرافاتهم تل�ك هي المفتاح الس�حري ّ
ُموحي�ن إليهم ّ
لحل مش�اكلهم ،وهذا عين
التدليس على الناس.
ّ
ولعل أحد أوجه هذه التخريفات ممارسة الرقية الشرعية الشائعة على نحو أكبر في
المجتمع الس�ني ،فق�د أصبحت الرقية بضاعة رائجة ،يجري من خاللها خداع بس�طاء
الن�اس ،حتى بل�غ بأحدهم ،وف ًقا للصحف المحلية ،أن يدع�و إلى فتح عيادات خاصة

بالرقية الشرعية داخل المستشفيات العامة.

هن�ا ينبغي القول أنّه ال خالف حول فضل تالوة الق�رآن الكريم ،وأنّها من العوامل
الت�ي ترفع معنويات اإلنس�ان ،وتس�تثير الجانب الروحي عنده ،غي�ر ّ
أن مورد الخالف
هنا ،يكمن في اس�تغالل هذه الحالة في تكريس الش�عوذة في أوساط الناس ،من خالل
تروي�ج المزاع�م ّ
مس ،وذاك متل ّبس به الج ّن ،وما إلى ذلك من مزاعم باتت
بأن هذا فيه ٌّ
منتشرة في مختلف األوساط.

علي العمري
وقد نش�رت الصح�ف المحلية قبل أيام ،عن ش�خص يدعى الش�يخ ّ
وكان يم�ارس الرقية الش�رعية مدة عش�رين س�نة ،وقد قال ه�ذا الرجل بع�د أن اعتزل
إن الحديث عن تل ّبس الج ّن باإلنسان أمر غير صحيحّ ،
ممارسة الرقيةّ ،
وأن تك ّلم الج ّن
ٍ
من�اف للواقع ،مب ّينًا ّ
أن مث�ل هذا الحديث ال ينطل�ي إلاّ على طبقة
بلس�ان اإلنس�ان أمر
الس�ذج والمغفلين ،ونقل�ت الصحف عنه القول إنّه لم يثبت في الكتاب وال الس�نة ّ
أن
ّ
الج ّن يمكن أن يتكلم على السنة الناس ،وقال إنّه طيلة عمله لم يحضر إليه طل ًبا للشفاء
الس�ذج والمغفلين فقط ،ثم يتس�اءل العمري؛ هل الج ّن ّ
سذج فال يبحثون عن
إلاّ طبقة ّ
الت ّلبس إلاّ بالفقراء ،ولماذا ال يت ّلبسون باألثرياء(((؟!.
لقد بات للخرافيين والمشعوذين سوق رابحة في عصرنا الراهن ،بلغت حدّ امتالك

((( جريدة عكاظ الصادرة بتاريخ األربعاء  9ربيع الثاني  1437ﻫ الموافق  20يناير 2016م.
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وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية الخاصة .حيث تقوم تجارتهم على استغالل مقيت
لجان�ب الغيب ف�ي العقيدة الديني�ة ،فيقومون بتضخيمه في حياة الناس ،على حس�اب
المفاهي�م الدينية الت�ي تؤكّد خضوع الكون والحياة إلى الس�نن والقوانين اإللهية .وقد
بل�غ األمر بأحدهم ح�دّ ا ّدعاء النبوة وحظي باتباع! ،حيث ا ّدعى النبوة ش�خص عراقي
يعي�ش في دولة الكويت اس�مه حس�ين مويس ،وق�د قبل كالمه جماعة م�ن الناس في
الكويت والس�عودية ،وقد اس�تجاب لدعوته أطباء وأكاديمي�ون ومع ّلمون ومع ّلمات،
وهو اآلن موقوف في الكويت ،فيما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة
بسجن خمسة سعوديين ممن آمنوا بدعوة هذا الشخص((( .ويستغرب اإلنسان من قبول
هؤالء دعوة هذا الالجئ العراقي في الكويت ،وكيف تخ ّلوا عن عقولهم؟ .غير ّ
أن من
المتعجبون من انخداع البعض بالش�عوذة والخرافة في ش�كلها
المه�م أن يتن ّب�ه أولئك
ّ
األكبر واألوضح ،أن يتن ّبهوا إلى أنّهم هم أنفس�هم ربما يصبحون ضحايا لتمرير بعض
الش�عوذات ف�ي صورته�ا المص ّغرة ،لذلك يج�ب أن ُيبقي المرء عقله يق ًظا باس�تمرار،
تمرر عليه مثل هذه ّ
الشعوذات والخرافات.
حتى ال ّ

ترهيب الناس
ويعتم�د الخراف ّيون والمش�عوذون على إث�ارة الترهيب من عواق�ب عدم التصديق
بممارس�اتهم ،واالمتث�ال لها .ومن ذلك على س�بيل المثال ال الحصر ،م�ا ُيتداول بين
الن�اس مناولة أو عبر وس�ائل االتص�ال الحديثة ،من رؤى وأطي�اف مجهولة المصدر،
ويطلب من مس�تلميها كتابتها وتكثيرها فيما ال ّ
يقل عن  13مرة ومن ثم نش�رها ،وذلك
تح�ت طائل�ة الوقوع ف�ي المصائب والمح�ن في حال التلك�ؤ عن فعل م�ا يأمرون به،
ليس�تجيب لذل�ك بعض الناس تحت تأثير الرهبة والخ�وف من العواقب ،وتجد بعض
الن�اس يستس�لمون له�ذه الممارس�ة حتى ل�و قيل له�م بأن ال أص�ل دين ًّيا له�ا ،وذلك
((( جريدة الحياة الصادرة بتاريخ 2016/2/28م.
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مب�رر ّ
يض�ر .وليت أمثال هؤالء يعلمون أنّهم باس�تجابتهم تلك،
أن القيام بها ال
ّ
تح�ت ّ
ومجاراتهم ألولئك ،إنّما يتنازلون عن عقولهم ،ويبيعونها لهؤالء المشعوذين.
ّ
الحث على إعمال المؤمن عقله ،حتى ال تنطلي
وقد وردت نصوص دينية كثيرة في
علي�ه الخرافات .جاء في الرواية عن س�ليمان الديلمي أنه قال ،قلت ألبي عبدالله:E
فالن من عبادته ودينه وفضله ،فقال :كيف عقله ،قلت :ال أدري ،فقالّ :E
«إن الثواب

على قدر العقل»((( ،وورد عن أبي عبدالله الصادق Eأنّه قال :قال رسول الله« :Aإذا
يجازى بعقله»((( ،وجاء في
بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله ،فإنّما ُ
رواية ،عن أبي الحس�ن الرضا Eأنّه قال« :ذك�ر عنده أصحابنا وذكر العقل ،فقال:E
ال يعبأ بأهل الدين ممن ال عقل له ،قلت جعلت فداكّ ،
إن ممن يصف هذا األمر قوم ال
بأس بهم عندنا ،وليس�ت لهم تلك العقول ،فقال اإلمام« :Eليس هؤالء ممن خاطب
الل�هّ ،
وعزتي
إن الل�ه خلق العقل فقال ل�ه :أقبل ،فأقبل ،ثم ق�ال له :أدبر فأدب�ر ،فقالّ :
إلي منك»((( ،ومضم�ون ذلك ْ
أن ال
وجالل�ي ،ما خلقت ش�ي ًئا أحس�ن منك ،أو
ّ
أح�ب ّ
المعني بغي�اب العقل ،أي
أهمي�ة إليم�ان المتد ّين إذا كان ل�م يكن عنده عق�ل ،وليس
ّ
الجن�ون ،فالمجن�ون غير مك ّلف من حي�ث األصل ،وإنّما المقصود به ذلك الش�خص
الذي ال يعمل عقله في مختلف األمور ،وقد يسترس�ل في اتّباع ما يلقى في أذنه .وورد
في رواية أخرى« :كونوا ُن ّقا َد الكَال ِم»((( ،أي ْ
أن يكون اإلنسان في موقع النّاقد ،فال يقبل
بأي كالم وال يأخذه على عواهنه أنّى جاءه.
التسليم ّ
ّ
يكم ّمون بموجبه
إن مش�كلة المشاكل تتج ّلى في صناعة أهل الخرافة ًّ
جوا إرهاب ًّياّ ،
األف�واه .فهؤالء يبتدعون س�و ًقا دينية زائفة ،لترويج الخراف�ات واألوهام ،والمنتجات
((( الكافي ،ج ،1ص ،12حديث.8
((( الكافي ،ج ،1ص ،12حديث.9
((( الكافي ،ج ،1ص ،27حديث.32
((( بحار األنوار ،ج ،2ص ،96حديث.39
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الديني�ة المغشوش�ة والمد ّلس�ة ،ثم ال يجرؤ أحد عل�ى نقدهم والتصدّ ي لش�عوذاتهم،
ٍ
ٍ
خشية أن تنهال عليه التهم ،من ّ
وصوب ،باعتباره غير معتقد بأهل البيت،B
حدب
كل
وأنّه ٍ
موال لغيرهمّ ،
وأن عقيدته غير صحيحة ،وبذلك ُيؤثر المنتقدون السالمة ألنفسهم
ويصمتون ،لتكون النتيجة ش�يوع الخرافة بين الناس ،واالعتقاد باألوهام واألس�اطير،
ولتشوه سمعة الدين ،وتل ّطخ صورة المذهب .واألنكى ،ما يجري من توريط الناس في
ّ
انش�غاالت زائفة ،على حس�اب األولويات واألعمال الجا ّدة الصحيحة ،التي تقود إلى
إعمار الحياة ،وتنمية المجتمع .وهذه مش�كلة كبرى تعيش�ها األوساط المتد ّينةّ ،
ولعل
وتحول الدي�ن والمذهب إلى هوية
واس�تعارا أجواء الحماس الديني،
أوارا
ّ
ً
م�ا يزيدها ً
مغلقة ،وسط انفجار لصراع الهويات ،ليكون ذلك عاملاً مساعدً ا لدعاة الخرافة ،وقيام
السوق السوداء للدين ،والتد ّليس على الناس باسم العقيدة.

الجمعة  23جمادى اآلخرة1437هـ  2أبريل 2016م

مرض التوّ
حد وإنسانية
المجتمع

َ َ ُّ َ إْ َ ُ
َ
��ان َم��ا َغ َّ
��ر َك ب ِ َر ّب ِك
النس
{ي��ا أيها ِ
ذَّ
َ
ْ َ
َ
َ
َ
َ
��واكَ
َ
كري�� ِم﴾٦الِي خلق��ك فس َّ
ال ِ
َ
َ
َ
َ
َف َع َدل��ك﴾٧ف أ ّي ُص َ
��ور ٍة َّم��ا ش َ
��اء
يِ ِ
َّ َ
َرك َبك[}8سورة االنفطار ،اآليات.]8-6 :

خلق الله تعالى اإلنسان على هيئة هي األكثر روعة وجمالاً من بين سائر المخلوقات.
{و َص َّو َرك ُْم َف َأ ْح َس� َن
فقد جعله الله في أبهى صورة ،كما ع ّبرت عن ذلك اآلية الكريمة َ
ُص َو َرك ُْم}.
كم�ا حب�ى الخالق س�بحانه وتعالى اإلنس�ان بأفضل نظ�ام متقن في خلقت�ه وإدارة
نس َ
ان فِي َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم}.
مملكة جسمه ،قال تعالىَ { :ل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ َ

وقد دعا القرآن الكريم اإلنسان في جملة من اآليات إلى التأ ّمل في نفسه ووجوده،
بغ�رض معرف�ة قيمته ولي�درك فضل الله تعالى علي�ه ،ومن أجل أن يحس�ن ادارة ذاته،
{وفِي َأن ُف ِس�ك ُْم َأفََل�اَ ُت ْب ِص ُر َ
علي بن أبي
ق�ال تعالىَ :
ون} ،كما ورد عن أمي�ر المؤمنين ّ
طال�ب Eأن�ه قال« :من عرف نفس�ه ع�رف رب�ه»((( ،فالتأ ّمل في النفس هو س�بيل إلى
عز ّ
وجل.
معرفة الخالق ّ
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،352حكمة .1011
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وظيفة الدماغ واإلتقان اإللهي
أهم جهاز عند اإلنس�ان ،الذي من خالله يدير ويتحكم في
ولو ش�ئنا الحديث عن ّ
كيانه وحياته ،فس�يتمثل ذل�ك في الدماغ .الذي هو مركز التحكم الرئيس في الجس�م،
حيث يس�تقبل عن طريق األعصاب جميع المعطيات الحسية والمعلومات الواردة من
داخل وخارج الجس�م ،ليقوم بتحليلها بسرعة فائقة ،وليصدر على أثرها ردود األفعال
ح�ار أو باردّ ،
المالئم�ة ،فبمج�رد أن تقع يد اإلنس�ان ـ مث ً
ف�إن الجهاز
ال ـ على جس�م ّ
العصب�ي يرس�ل معلومة فوري�ة للدماغ ،ليصدر عن�ه بلمح البصر ر ّد الفعل المناس�ب،
سواء بإبعاد اليد عن ذلك الجسم أم غير ذلك من تصرف يقتضيه المقام ،وهكذا الحال
بالنسبة للنظر أو السمع وسائر الحواس.
ّ
إن هذه الرس�ائل التي يرس�لها الدماغ هي التي تنظم حركة ووظائف الجس�م .كما
أيضا بتخزين المعلومات الخاصة بالخبرات الس�ابقة ،األمر الذي يس�اعد
يقوم الدماغ ً
وغني ع�ن القول ّ
إن
الف�رد عل�ى التعل�م والتذكر والتصرف بن�ا ًء على تل�ك الخبرات.
ٌّ
الدماغ هو المصدر األساس لألفكار واالنفعاالت عند اإلنسان.

وكما هو معروف علم ًّيا يبلغ وزن الدماغ عند حديثي الوالدة نحو نصف كيلو غرام،
ويرتف�ع ال�وزن إلى كيلو وأربعة من عش�رة عند األطفال في س� ّن السادس�ة من العمر،
والحدّ األقصى لوزن الدماغ عند اإلنس�ان ال يتعدّ ى اثنين بالمئة من وزن جس�مه .ومع
ذلك يس�تهلك الدماغ بمفرده نحو  20بالمئة من األوكس�جين الذي يستهلكه الجسم،
وتقوم بإمداده به ش�بكة من األوعية الدموية إلى جانب الغذاء الضروري .وأقصى مدة
يستطيع فيها الدماغ االستغناء عن األوكسجين ال تتعدّ ى مدة الثالث إلى خمس دقائق
فقط ،عدا عن ذلك قد يكون الدماغ عرضة للتلف.
ويحت�وي الدماغ البش�ري على ما يتراوح بين عش�رة ومئة بليون عصبون ،تتش�كل
سليماّ ،
فإن ذلك
خالل األشهر القليلة التي تعقب الوالدة .وحينما يكون وضع الدماغ
ً

عمتجملا ةيناسنإو دّحوتلا ضرم
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أي خلل
ينعكس على سلامة اإلنسان واتّساق حياته ،وعلى النقيض من ذلك ،إذا طرأ ّ
تلم
وظيف�ي أو اضطراب في عم�ل الدماغ ،فلربما انعكس ذلك على هيئ�ة إعاقة دائمة ّ
باإلنسان.

التوحّ د خلل في وظائف الدماغ
وتتعدّ د اإلعاقات الناتجة عن الخلل في وظائف الدماغ أو النظام العصبي المرتبط
التوحد ،وهو موضوع حديثنا بمناس�بة
ب�ه .إحدى هذه اإلعاقات هي ما يعرف بمرض
ّ
التوحد ،المصادف للثاني من ش�هر إبريل من ّ
كل عام،
الي�وم العالمي للتوعية بم�رض
ّ
اعتبارا م�ن عام  ،2008ليبدأ العال�م بعدها االحتفاء بهذا
ال�ذي أعلنت�ه األمم المتحدة
ً
اليوم ،بغرض تسليط األضواء على المرض.

التوحد نتيجة ع�روض خلل وظيفي في الدماغ،
ووف ًق�ا للتقاري�ر الطبية يأتي مرض
ّ
لكن لم يقف العلم حتى اليوم على إجابة ش�افية حول أس�باب نشأة هذا المرض ،فمن
غير المعلوم حتى اآلن ما إذا كان منش�أ المرض أس�باب وراثية ،أم هو مرتبط بعوارض
متعلق�ة بفت�رة الحمل ،أم لخل�ل طارئ يصاحب ال�والدة ،أو المرحل�ة األولى لطفولة
اإلنس�انّ ،
المختصين ،لكنهم
كل هذه االحتماالت ما ت�زال مطروحة من قبل العلم�اء
ّ
وبالرغم من األبحاث الطويلة لم يخلصوا حتى اآلن إلى إجابة حاسمة في هذا الشأن.

وتفي�د التقاري�ر ّ
التوحد عب�ر العالم.
أن هن�اك ما يناه�ز  67مليون مص�اب بمرض
ّ
التوحد.
ويوجد في المملكة وحدها ما يتراوح بين  320و  350ألف حالة من مرضى
ّ
والالفت ّ
أن هناك اتّس�ا ًعا في رقعة انتش�ار المرض ،وس�ط تزايد أكبر في نس�بة انتشاره
قياسا على اإلناث ،فهناك
بين األطفال الذكور ،بما يصل إلى نسبة أربعة أضعاف العدد ً
بالتوحد مقابل ّ
كل طفلة مصابة.
ثالثة إلى أربعة أطفال ذكور مصابين
ّ
وبحسب المختصين يساهم الكشف المبكر عن المرض في التخفيف من تداعياته
على الطفل .ولإلشارة إلى بعض أعراض المرض ،هناك منها ما ينعكس على القدرات
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قادرا على التلفظ بالكلمات على
اللغوية للطفل ،فقد يش�عر بثقل في اللسان وال يكون ً
أيضا في سلوك الطفل المصاب ومدى تفاعله مع الوسط
نحو واضح ،كما يتج ّلى ذلك ً
األصحاء ،عالوة على
المحي�ط به ،بحيث ال يبدي س�لوكًا متوازنًا على غرار األطف�ال
ّ
ر ّدات الفعل غير اإليجابية التي قد تصدر منه ،فقد ال يس�تجيب إلى النداء بس�رعة ،وال
ي�درك ج ّيدً ا معنى قرع جرس الباب ،أو رنين الهاتف .ويش�ير المختصون إلى أعراض
التوحد ،س�يما بالنظر إلى حداثة اكتشاف وتشخيص المرض التي
متفاوتة على مرضى
ّ
ِ
يمض عليها سوى  75سنة تقري ًبا ،على يد الطبيب األمريكي ليو كانر ،لذلك ما يزال
لم
غموضا من بين مختلف االضطرابات العصبية والذهنية لدى
التوحد هو األكثر
مرض
ً
ّ
األطفال.
التوحد صدمة لدى األوساط المعنية.
وقد أثارت أحدث التقارير الطبية حول مرض
ّ
فقد أورد أحد التقارير التي أش�هرها مركز الس�يطرة والتحكم باألمراض والوقاية منها
التوحدّ ،
بأن هناك طفلاً واحدً ا
في الواليات المتحدة س�نة  2012بش�أن انتش�ار مرض
ّ
بالتوح�د من بين ّ
كل  88طفل دون س� ّن الثامنة ،وس�ط تصاعد ف�ي األرقام بين
مصا ًب�ا
ّ
س�نة وأخرى ،فقد كان معدل اإلصابة بالم�رض في عام  2000إلى  2002يبلغ إصابة
واح�دة من بين ّ
كل  150طفلاً  ،لتزيد النس�بة في عام  2004بمع�دل إصابة واحدة من
كل  125طفًل�اً  ،وليتصاع�د الرقم في عام  2006بمعدل إصاب�ة من بين ّ
بي�ن ّ
كل 110
أطف�ال ،ليبل�غ المعدّ ل في عام  2008س�قف اإلصابة الواحدة من بي�ن ّ
كل  88طفلاً ،
وعلى هذا النحو بلغ المعدل في عام  2010إصابة واحدة من بين ّ
كل  68طفلاً .

ّ
التوحد عب�ر العالم يفرض على البش�رية أن
إن المع�دل المتس�ارع النتش�ار مرض
ّ
تولي هذا المرض اهتما ًما أكبر على صعيد األبحاث والدراس�ات .وليت البش�رية توفر
قس� ًطا م�ن إنفاقها في مجال الصناعات العس�كرية وإنتاج األس�لحة الفتاكة والمتاجرة
به�ا ،لتص�ب جان ًبا م�ن تلك الجهود ف�ي مجاالت البح�ث العلمي التي تفيد اإلنس�ان
وتحفظ مستقبل البشرية.

عمتجملا ةيناسنإو دّحوتلا ضرم
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رسالة إلى عوائل التوحّ ديين
نوجه
وبمناس�بة الي�وم العالم�ي للتوعية بمرض
التوح�د ،ينبغي في هذا المق�ام أن ّ
ّ
التوحد من
ثالث رس�ائل :األولى موجه�ة إلى العائلة المبتالة بوجود مص�اب بمرض
ّ
بين أفرادها ،فقد كانت العائالت في الماضي تعيش ش�كلاً من أش�كال الش�عور باإلثم
جراء معرفة الن�اس أن لدى العائلة
والتذ ّم�ر الداخلي ،إلى جان�ب الخجل االجتماعي ّ
طفًل�اً مصا ًب�ا باإلعاقة ،غي�ر ّ
أن المجتمعات البش�رية باتت اليوم أكث�ر وع ًيا ،وصارت
أمرا واق ًعا ،األمر الذي انعكس على نمط التعاطي مع
تعترف بحقيقة المرض باعتبارها ً
ونضجا.
المرض على نحو بات أكثر وع ًيا
ً

م�ن هن�ا ينبغي للعائلة التي تكتش�ف المرض عند أحد أفرادها ،أن تستش�عر الرضا
بقض�اء الل�ه وقدره ،فال خيار وال يد لها في األمر ،وال ُب�دّ أن تكون نفوس أفراد العائلة
مفعم�ة بالثق�ة واالطمئنان بقض�اء الله وق�دره ،وأن يعتب�روا األمر نو ًعا م�ن االمتحان
س�ليما .س�يما ّ
اإللهي ،وهذا ما يفرض التعامل مع الطفل المريض تعاملاً
وأن بإمكان
ً
خاصا،
تحس�ن حالة الطفل المصاب ،متى ما أولت ذلك اهتما ًما ًّ
العائلة أن تس�اهم في ّ
التوحدي بإمكانه اكتس�اب بعض المهارات
وتحلت بالوعي الكافي بالمرض ،فالطفل
ّ
والخب�رات ،ومن ذلك ما يتعل�ق بتناول الطعام والنظافة الش�خصية وارتداء المالبس،
وإن كان ذل�ك عل�ى نحو أكثر بط ًئا م�ن الطفل غير المصاب .وقد لف�ت نظري في هذا
للتوحد تناولت س�بل التعامل مع
الصدد عدد من اإلصدارات عن الجمعية الس�عودية
ّ
أي عائلة الحصول
األطفال المصابين
ميسرة نافعة وبإمكان ّ
ّ
بالتوحد .وهي كتب علمية ّ
عليها.

الحس اإلنساني
استثارة ّ
للتوحد فهي موجهة
أ ّما الرسالة الثانية التي ينبغي أن نتناولها بمناسبة اليوم العالمي
ّ

للمجتمع .إذ ينبغي استثارة الحس اإلنساني تجاه هذه الشريحة ،فهؤالء المصابون هم
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بشر ،على الجميع أن يتعامل معهم بعناية واهتمام خاص.

إن مم�ا يؤس�ف علي�ه ّ
ّ
أن هناك فئة من الناس ال تجيد طريق�ة التعامل مع المصابين
ببعض اإلعاقات الذهنية ،لذلك تجد بعضهم يتعامل مع هؤالء إ ّما بالسخرية أو االبتعاد
عنهم ،كما لو كانوا مصابين بأمراض معدية ،وليتهم علموا ّ
أن وجود هؤالء هو امتحان
إلهي للمجتمع .وليس من قبيل المبالغة القول ّ
إن حقيقة إنسانية اإلنسان إنّما تتمظهر في

نم�ط تعامله مع أفراد ه�ذه الفئة الضعيفة .وقد راق لي رؤية أحد المؤمنين ممن يحضر
بأي ٍ
حال عزل
للصلاة معنا في المس�جد برفقة ابنه المصاب
بالتوحد ،حي�ث ال ينبغي ّ
ّ
ه�ؤالء عن محيطهم االجتماعي ،وإنما ينبغ�ي إدماجهم اجتماع ًّيا ،من خالل الحضور
في المس�اجد والحس�ينيات واألندية الرياضية والمجالس العائلية ،فذلك ما يساعدهم
على الصعيد النفسي ،عالوة على إكسابهم المزيد من المهارات والخبراتّ ،
وكل ذلك
بخالف ما تقوم به بعض العوائل التي تحجب طفلها عن أنظار الناس خشية اإلحراج،
بحق الطفل المصاب .ينبغي القول ّ
إن مرافقة الوالدين للطفل
وهذا خطأ فادح يرتكب ّ
التوحدي ضمن األماكن العامة ،يتضمن إش�ارة قوي�ة إلى حجم الدور الذي يقومان به
ّ
تجاه ابنهما المصاب ،وبذلك يس�تحقان اإلعجاب والتقدير ،عالوة على اس�تحقاقهما
الثواب العظيم من الله تعالى.

الحاجة إلى المراكز المتخصصة
واس�تطرا ًدا ،ينبغي أن يكون هناك المزيد من المؤسس�ات المتخصصة في التعامل
بالتوحد .ومن أس�ف نقول ،إننا ال ن�كاد نجد في محافظة كبيرة ذات
م�ع فئة المصابين
ّ
كثاف�ة س�كانية عالية ،كمحافظة القطي�ف أكثر من بضعة مراكز معنية به�ذه الفئة ،ومنها
مرك�ز تواصل التابع لجمعية القطي�ف الخيرية ،ومركز زهور المس�تقبل التابع لجمعية
ت�اروت الخيري�ة ،ومركز إيالف ف�ي مدينة صفوى ،ومرك�ز الرعاية النهاري�ة في مدينة
القطيف.
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ش�ح المراك�ز المتخصصة في ه�ذا المج�ال ،اتّضح لي من
وف�ي إش�ارة إلى مدى ّ
أن لديهم  47طفلاً
خالل الحديث مع مركز تواصل بالقطيف ّ
توحد ًّيا ،في حين ال يزال
ّ
أكث�ر من خمس�ين طفلاً
مس�جلاً عندهم على قائم�ة االنتظار ،نتيجة ع�دم القدرة على
ّ
نظرا لمحدودية اإلمكاناتّ .
إن المطلوب هو أضعاف المراكز الموجودة.
استيعابهم؛ ً
حملن�ي بع�ض المس�ؤولين ع�ن مراك�ز ذوي االحتياج�ات الخاصة رس�الة
وق�د ّ

وخص�وا به�ا المتصدّ ين لتش�ييد المس�اجد والحس�ينيات ،والقائمين على
للمجتم�ع.
ّ
بعضا من اهتمامهم ،ليس تقليلاً من
األنشطة الدينية ،وفحواها أن يولوا هذه الشريحةً ،
قيمة أماكن العبادة ،وإنّما لغرض لفت نظر المجتمع إلى الحاجة الماسة لوجود المراكز
لدي أدنى ش�ك ّ
أن
الخدمي�ة لذوي االحتياجات الخاص�ة ،وأهميتها القصوى .وليس ّ
األج�ر والثواب المرجو من تش�ييد هذه المراكز الخدمية س�يكون أعظم وأكبر بمقدار
الملحة لوجوده�ا ،إذ ّ
إن تعاظم األجر والثواب بمق�دار تعاظم الحاجة لعمل
الحاج�ة
ّ
الخير .حيث ولله الحمد هناك وفرة في المساجد والحسينيات ،وخير ما يحضرني في
هذا المقام ما روي عن أمير المؤمنين« :Eإذا رأيت الناس قد أقبلوا على كثرة العمل،
فأقب�ل على صفو العمل»((( ،وذلك في إش�ارة منه عليه السلام إلى ض�رورة االلتفات
عوضا عن تكرار ما يقوم به اآلخرون ،والمراكز الخدمية لذوي
الى س�دّ مناطق الفراغ ً
وتس�تحق من الجميع
االحتياج�ات الخاصة تمثل منطقة ف�راغ كبيرة في وقتنا الراهن،
ّ
االلتفات لها ،وليثق المتبرع في هذا السبيل أن ثوابه وأجره على هذا العمل ال ّ
بأي
يقل ّ
ٍ
أجرا وثوا ًبا.
حال عن أجره مقابل التبرع إلى األنشطة الدينية إن لم يفقها ً
أن الجهات الرس�مية تتحمل دفع الرسوم المترتبة عن ّ
وتجدر اإلش�ارة هنا إلى ّ
كل
توحدي للمراكز التي تس�تضيفهم ،والبالغة نح�و ثالثين ألف ريال عن ّ
كل طفل،
طفل ّ
كما تدفع الوزارة إعانة مالية ّ
توحدي ،وينبغي اإلشارة هنا إلى ّ
أن
لكل عائلة لديها طفل ّ
هذه اإلعانة تعدّ من الناحية الش�رعية ح ًّق�ا للولد المعاق ،وال يجوز للعائلة أن تتصرف
((( محمد بن الحسن الحسيني العاملي ،المواعظ العددية ،الطبعة السادسة 1419ﻫ ،قم ،ص.178
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في�ه ،وق�د لفت نظري في هذا الص�دد قول أحدهم ّ
بأن طفله المع�اق «قد تبارك عليه»،
فهو وعائلته يستفيدون من اإلعانة الرسمية المخصصة البنهم في الصرف على العمرة
المخصص للطفل المعاق،
الحق
بأي وجه ش�رعي يس�تح ّلون هذا ّ
ّ
والزيارة ،وال أدري ّ
بأي ش�يء من هذا المال إال ضم�ن أوجه اإلنفاق
حي�ث ال يج�وز لهم ش�ر ًعا التصرف ّ
عليه.

كثي�را ما ش�اهدت ضم�ن مهرجان مدرس�ي نظمت�ه مدرس�ة النجاح
وق�د أكب�رت ً
مخصصة لذوي
الثانوي�ة بالقطيف بتاري�خ 1437/6/20ﻫ ،حيث احتوى على أركان
ّ
االحتياجات الخاصة ،والرسالة الضمنية هي ّ
أن وجود اإلعاقة ال يعني نهاية دور المعاق
في المجتمع ،سيما لجهة اإلمكانية المتوفرة الكتساب هذه الفئة القدرات والمهارات،
وق�د عرضت تلك األركان المدرس�ية جان ًبا م�ن أعمال المعاقي�ن ومعروضاتهم ،مما
يشير إلى إمكانية تطورهم على صعيد مختلف المهارات ،واألهم هو شعور أفراد هذه
الفئة ّ
بأن لهم قيمة في الحياة ،وأنّهم أرقام معترف بها في المجتمع الذي يعيشون فيه.

للعاملين في مراكز ذوي االحتياجات
موجهة للعاملين ف�ي المراكز الخاصة ب�ذوي االحتياجاتّ .
إن
والرس�الة األخي�رة ّ
المع�روف عالم ًّي�اّ ،
أن العمل في ه�ذا النوع من المراكز منوط بم�ن يحملون مؤهالت
متقدم�ة ،فال يدخ�ل ضمن هذه المراكز إلاّ م�ن كان يحمل ش�هادات عليا ،إلى جانب
امتالكه الخبرات الكافية ،والتدريب الالزم للتعامل مع هذه الفئة.
ولكن بالنظر إلى حداثة هذه المؤسسات في مجتمعنا ،فإننا مدعوون لتوفير المزيد
م�ن الخب�رات وتأهيل المتخصصي�ن .وبالرغم من إدراكنا لمدى التع�ب والعناء الذي
يتط ّلب�ه العمل م�ع هذه الش�ريحة ،إلاّ أنه يبقى عمًل�اً يكتنفه الكثير من اإلنس�انية .وقد
كثيرا ما لمس�ته
تحدّ ث�ت إلى بع�ض األخوات العاملات في هذه المراكز ،وأس�عدني ً
عنده ّن من شعور بالسعادة ،كونه ّن يقمن بعمل إنساني كبير ،وهو كذلك بالفعل.
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م�ن هنا ،ال ُبدّ من تش�جيع العاملي�ن في هذه المراكز ،من حي�ث المكافآت المالية
والتقدير واالحترام.

التوحدّ ،
ّ
بأن العمل
إن علينا أن ندرك ونحن نس�تقبل اليوم العالمي للتوعية بمرض
ّ
ف�ي هذا المجال ،تتج ّلى فيها إنس�انية المجتمع ،تما ًما كما يتجل�ى االهتمام الديني في
وجود األماكن العباديةّ .
أي مضمون
أي مجتمع ستكون فارغة من ّ
إن الحالة الدينية في ّ

وتكرس الحالة اإلنسانية
مجرد طقوس ظاهرية ،إن لم تفرز الوجه اإلنساني،
ّ
وس�تبقى ّ
مجرد كالم انطباع�ي ،إنّما هو تعبير ع�ن جوهر الدين ،حيث
ف�ي المجتمع ،ه�ذا ليس ّ
فأحب
ورد في الحديث عن أبي عبدالله Eقال :قال رسول الله« :Aالخلق عيال الله
ّ
الخل�ق إل�ى الله من نفع عيال الل�ه»((( ،فالدين يعتبر مقياس التدي�ن الصادق يتمثل في
االهتم�ام بمناطق الضعف في المجتم�ع ،قال تعالىَ { :أر َأي َت ا َّل ِ
�ذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين *
َ ْ
َف َٰذلِ َك ا َّل ِذي يدُ ع ا ْليتِيم * ولاَ يح ُّض َع َلى َطعا ِم ا ْل ِمس ِ
�ك ِ
ين} ،فاآلية تش�ير بوضوح إلى
ٰ َ
َ ُّ َ َ َ َ ُ
ْ
ّ
أن المكذب بالدين ليس هو المتكاسل في صالته وصيامه ،وإنّما هو ذاك الذي يضطهد
اليتيم وال يطعم المسكين ،وليس في ذلك تقليل ألهمية الصالة ،بقدر ما فيه من تركيز
األهم للتد ّين الصادق المتمثل في رعاية األيتام وإطعام المساكين.
على المظهر
ّ

ّ
كل ذل�ك يدعون�ا إل�ى تركي�ز االهتم�ام ب�ذوي االحتياج�ات الخاص�ة ،والوقوف
بجانبهم ،سائلين الله لهم الصحة والعافية ،ولعائالتهم الثبات والصبر وحسن التعامل
ومزيد األجر والثواب.

((( الكافي ،ج 2ص ،164حديث.6

الجمعة  1رجب1437هـ  9أبريل 2016م

الوضع الصحي ومواجهة
أمراض العصر
علي بن أبي طالبE
ورد عن أمير المؤمنين ّ

أ ّنه قال« :الصحة أفضل النعم»(((.

ُيعدّ التو ّفر على الصحة والعافية ،العامل األس�اس لتمتع اإلنس�ان بحياته .بخالف
ٍ
حينئ�ذ عليه متع�ة الحياة،
م�ا إذا ابتُل�ي الم�رء باألم�راض ،حيث تنغ�ص آالم المرض
علي Eمكانة الصحة
وتمنعه من ممارسة الحركة والنشاط الطبيعي ،وقد أوجز اإلمام ّ
في حياة اإلنس�ان بالق�ول «الصحة أفضل النع�م» ،ذلك ّ
أن االس�تمتاع بمختلف النعم
مشروط بالتمتع بالوضع الصحي السليم ،فإذا فقدت الصحة فما عسى يفيد المال؟ وما
نفع األلقاب والمناصب؟ وكذلك الحال مع سائر المكاسب األخرى.

وف�ي كلمة أخرى وردت عن�ه Eأنّه قال« :بالعافية توجد لذة الحياة»((( ،وورد عن
اإلمام الصادق Eأنّه قال« :العافية نعمة يعجز الشكر عنها»(((ّ ،
إن هذه الحقائق الجلية
بأي ٍ
نحو من األنحاء.
تس�تلزم االهتمام بالرعاية الصحية ،وألاّ يعبث اإلنس�ان بصحته ِّ
غير ّ
أن أغلب الناس ما داموا ينعمون بالعافية ،فإنّهم يغفلون عن رعاية أنفسهم بالشكل
المناسب صح ًّيا ،ألنّهم ببساطة ال يدركون فداحة افتقاد الصحة على حياتهم ،وقد قيل
«الصحة تاج على رؤوس
الصحة واألمان» ،وقيل ً
أيضاّ :
في ذلك« :نعمتان مجهولتانّ :
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،40حكمة .1094
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،165حكمة .86
((( األمالي للشيخ الصدوق ،ص ،300حديث.340
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األصح�اء ،ال ي�راه إلاّ المرض�ى» .وورد عن اإلمام الصادق Eأنّه ق�ال« :العافية نعمة
ّ
خفية ،إذا وجدت نسيت ،وإذا فقدت ذكرت»(((.

التوعية بداء السكري
ق�ررت منظمة الصحة العالمي�ة ،اإلعالن عن يوم
وتقدي�را ألهمي�ة العناية بالصحة ّ
ً
الصح�ة العالمي .وجعلت من ذلك اليوم المصادف ليوم الس�ابع من نيس�ان أبريل من
ّ
ّ
األصحاء
لتوجه
ّ
كل عام ،مناس�بة للتذكير بأهمية التمتع بالصحة والعافية ،وهو مناس�بة ّ
الصح�ة ،وللمرضى بطلب السلامة والعافية منه تعالى،
لل�ه تعالى بالش�كر على نعمة ّ
بالصحة والعافية.
راجين أن يم ّن تعالى على جميع المرضى ّ

المنظمة في ّ
كل عام على التركيز عل�ى مرض مع َّين ،تب ًعا لخطورة ذلك
وق�د دأبت
ّ
خصصت المناس�بة لعام 2016
المرض وس�عة انتش�اره في المجتمع البش�ري ،وق�د ّ
للتوعي�ة بداء الس�كري ،هذا ال�دّ اء الوبيل الفتاك اآلخذ في االنتش�ار عبر العالم ،حيث
تش�ير اإلحص�اءات إلى ّ
أن ع�دد المصابين بالس�كري عبر العالم ب�ات يزيد على 422
مليون شخص ،وهو ما يعادل أربعة أضعاف العدد لعام  ،1980حين كان يالمس المئة
مليون مصاب.

وعلى المس�توى المح ّلي ،تش�ير التقارير إلى ّ
أن الس�عودية احت ّلت المرتبة األولى
عالم ًّيا ،في عدد المصابين بالمرضّ .
وأن ربع الس�عوديين مصابون بهذا الداء الخطير،
إن واح�دً ا من ّ
أي ّ
كل أربعة س�عوديين مصاب بالس�كري ،وبلغة األرق�ام هناك ما يزيد
عل�ى ثالثة ماليين وس�تمئة ألف مصاب بالس�كري ف�ي المملكة ،وهو ما يعادل نس�بة
 23.9بالمئة ،ما يجعلها النس�بة األعلى في الش�رق األوس�ط وش�مال أفريقيا ،وهناك
معرض�ون لإلصاب�ة بالمرض خلال الس�نوات الثالث
نح�و  13بالمئ�ة م�ن الس�كان ّ
المقبلة .وهذه نس�بة عالية خطيرة ،لجهة ما يترتب عليها من مشاكل كثيرة ،من اإلصابة
((( من ال يحضره الفقيه ،ج ،4ص ،406حديث .5878
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في ش�بكية العين المفضية للعمى ،والتأثيرات الس�لبية على القلب والكلى واألطراف،
فهناك إحصاءات س�نوية مذهلة حول عمليات بتر األطراف ،نتيجة اإلصابة بالس�كري
في المملكة ،ناهيك عن الخس�ائر االقتصادية المترتبة على انتش�ار اإلصابة بالمرض،
التي قدّ رت بنحو  80مليار ريال في العام الواحد.

السكري
الوقاية من ّ
الصحة العالمية في س�بيل الوقاية من داء الس�كري على أمرين
وق�د ركّزت منظمة ّ
اثني�ن؛ أولهما االهتمام بسلامة النظام الغذائي ،والثاني ممارس�ة الرياضة .فهناك على
مس�توى النظ�ام الغذائي إفراط ف�ي التهام الطعام ،على نحو تش�ير التقاري�ر إلى ارتفاع
الف�ت في مع�دّ ل الس�عرات الحرارية المس�تهلكة يوم ًّيا عن�د األفراد .فق�د كان معدل
الس�عرات الحراري�ة التي يحصل عليه�ا الفرد يوم ًّيا من الغذاء ،خالل فترة الس�تينيات،
نح�و  1.200س�عرة حرارية ،ليرتفع في الوق�ت الراهن إلى  3.500س�عرة حرارية.
واألنكىّ ،
أن تلك السعرات الحرارية في األزمنة السابقة تجد طريقها للتصريف نتيجة
الحركة والنش�اط ،تب ًعا لطبيعة الحياة وظروف العم�ل ،على النقيض مما يجري اليوم،
كثيرا نسبة الحركة والنشاط ،فإذا اجتمع
حيث ازداد معدل استهالك الطعام ،وتضاءلت ً
انعدام سالمة النظام الغذائي مع ق ّلة الحركة ،تسنّى لنا معرفة سبب تزايد المصابين بداء
السكري في المملكة ،ليصل إلى شخص واحد من بين ّ
كل أربعة سعوديين.

وقد بلغ من اس�تهانة بعض الناس بخطورة اإلفراط في الطعامْ ،
يش�جع أحدهم
أن
ّ
اآلخ�ر عل�ى المبالغ�ة في الته�ام الطعام ،خلال الدع�وات االجتماعي�ة ،أو الرحالت
{و ُك ُلوا َو ْاش َ�ر ُبوا َولاَ ت ُْس ِر ُفوا} ،ومما يفاقم
مدفوعة الثمن ،متناس�ين قول الله تعالىَ :
المش�كلة ارتب�اط مختلف مناس�باتنا الديني�ة واالجتماعي�ة بتقديم الوالئ�مّ ،
إن تدهور
الصحة هو الثمن الباهظ الذي يتع ّين دفعه نتيجة اإلفراط في الطعام .والحال ّ
أن معدّ ل
اس�تهالك الطعام ينبغ�ي أن يرتبط بمعدّ الت الحركة والنش�اط .ذل�ك ّ
أن ارتفاع معدل
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اس�تهالك السعرات الحرارية يس�تلزم وجود حالة تصريف متناسبة ،وإلاّ انعكس ذلك
على معدّ الت الوزن ،وزيادة السمنة ،وأمراض السكر والقلب ،وارتفاع الضغط.

ترشيد العادات الغذائية
ّ
إن مجتمعاتن�ا بحاج�ة إل�ى حمالت توعوي�ة مكثفة ،على صعيد تحس�ين العادات
لرب األس�رة ،باعتباره
الغذائي�ة .وأول خط�وات التوعية تبدأ م�ن المنزل ،حيث ينبغي ّ
مس�ؤولاً ع�ن صحة عائلت�ه ،أن يتح ّلى بالوع�ي الغذائي ف�ي المق�ام األول ،على ٍ
نحو
يجعل�ه يعرف ج ّيدً ا طبيع�ة األغذية التي يجلبها لعائلته ،وضم�ان توفير الغذاء الصحي
له�ا ،فكما ّ
رب األس�رة ال يستس�يغ أن يأت�ي لعائلته بطعام ملوث أو فاس�د أو منتهي
أن ّ
أيض�ا التدقيق في نوعية الطعام ،وإيالء ه�ذا األمر أهمية قصوى،
الصالحي�ة ،ينبغي له ً
ً
أخذا في االعتبار تس ّبب بعض األطعمة في تفاقم أمراض العصر.
عوضا
أيضا ،ينبغ�ي أن تراعي اإلرش�ادات الصحيةً ،
وكذلك بالنس�بة لرب�ة المنزل ً
عن اإلفراط في إعداد األطعمة المش�بعة بالدهون والس�كريات ،أو اس�ترضاء األطفال
والس�ماح لهم بالذهاب للبقاالت لش�راء السكريات والمعلبات ،أو
بإعطائهم النقودّ ،
ارتي�اد مطاعم الوجبات الس�ريعةّ ،
ب�كل ما تحمل هذه النوعية م�ن األطعمة من أضرار
صحتهم.
على ّ
أيضا توعي�ة األطفال أنفس�هم التوعي�ة الصحية المناس�بة ،حتى
وه�ذا م�ا يتط ّل�ب ً
يتجنّب�وا اإلقب�ال على اس�تهالك ّ
كل ما يجدونه أمامه�م ،ومن ذلك على س�بيل المثال
تروجها الس�يارات المتنقلة بين األحياء الس�كنية ،واألماكن
األطعمة والمثلجات التي ّ
الترفيهية ،والتي ال أحد يعلم عن ظروف إعدادها وتحضيرها .وينبغي أن ينسحب ذلك
على المقاصف المدرس�ية ،التي ال ُيراعى فيها توفير األطعمة الصحية للطالب .وهذا
ما يلقي بالمسؤولية على إدارات المدارس نفسها.
الصعيد،
كم�ا
تتحمل المنابر الدينية ً
مهما من توعية الجمهور على هذا ّ
أيضا جان ًب�ا ًّ
ّ
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بالنظر الهتمام الدين بالجانب الصحي في حياة اإلنسان ،حيث ورد عن النبي محمدA
{ر َّبنَا آتِنَا فِي الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َوفِي الآْ ِخ َر ِة َح َسنَ ًة}،
ضمن سياق حديثه عن اآلية الكريمةَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْح َم ِة»(((.
أنّه قال« :ا ْل َح َسنَ ُة في الدُّ ْن َيا ِّ
الص َّح ُة َوا ْل َعاف َي ُةَ ،وفي الآْ خ َرة ا ْل َم ْغف َر َة َو َّ

الصحية
اإلرشادات الدينية ّ
الصحة في حياة المسلم.
وقد وردت نصوص دينية عديدة في ضرورة الحفاظ على ّ
فقد ورد عن أمير المؤمنين Eأنّه قال« :المعدة بيت األدواء ،والحمية رأس الدواء»(((،
ذلك ّ
أن الكثير من المش�اكل الصحية منش�ؤها من األطعمة وأنواع الشراب .وهنا ال ُبدّ
الصحة العامة
م�ن اإلش�ارة إلى أنّه في الوق�ت الذي ينبغي أخ�ذ التعاليم الدينية ح�ول ّ
بعي�ن االعتبار ،ينبغي التزام الحذر حيال الروايات الصحي�ة التفصيلية الواردة في عدد
«طب النبي» المنس�وب ألبي عباس المس�تغفري
من الكتب المتداولة ،من قبيل كتاب
ّ
يص�ح أبدً ا االعتماد على
أو كتاب «طب األئمة» البني بس�طام الحس�ين وعبدالله ،فال
ّ
تلك الروايات في القضايا الطبية التفصيلية ،فهناك في عصرنا الراهن تقدّ م علمي كبير،
وطب حدي�ث ،يمكن االعتماد عليه ،خاصة ّ
وأن الكتابين اآلنفين غير معتبرين لجهالة
ّ
المتخصصين في علم الرجال ،فال أحد يعلم بجامع هذين الكتابين
مؤ ّلفيهما بحس�ب
ّ
عل�ى وج�ه التحديد ،وق�د ذهب العلم�اء إلى الق�ول بعدم اعتب�ار أغلب م�ا فيهما من
الروايات ،وأ ّما ما ورد في غيرهما من الكتب فأكثره ضعيف سندً ا ،والمعتبر منه قليل.
وق�د أورد الش�يخ الصدوق في كتاب�ه «االعتق�ادات» كالم لطيف ح�ول الروايات
الطب أنها على وجوه ،منها
الطبية الواردة ،حيث قال« :اعتقادنا في األخبار الواردة في
ّ
ما قيل على هواء مكة والمدينة ،فال يجوز استعماله في سائر األهوية ،ومنها ما أخبر به
العالم (اإلمام) على ما عرف من طبع الس�ائل ،ولم يتعدّ موضعه ،إذا كان أعرف بطبعه
((( بحار األنوار ،ج ،78ص.174
((( بحار األنوار ،ج ،59ص.75
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منه ،ومنها ما د ّلس�ه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس ،ومنها ما
وقع فيه سهو من ناقله ،ومنها ما حفظ بعضه ونسي بعضه»(((.
ومضم�ون ق�ول الص�دوق ّ
أن الوصايا الطبية ال�واردة عن النب�ي واألئمة ،قد تكون
ج�اءت على وجوه مختلف�ة .فلربما أتى اإلمام مريض في المدينة المنورة يش�تكي من
علة ،فيوصيه اإلمام بوصايا طبية تتناس�ب وأجواء المدينة ،وليس�ت تتناسب بالضرورة

مع من يعيش في أجواء أخرى ،وقد تأتي وصية اإلمام بنا ًء على وضع السائل أمامه دون
غيره من الناس ،تما ًما كما هو جار في عصرنا الراهن حيث يعطي الطبيب الوصفة بنا ًء
على تش�خيص ّ
كل مريض على حدة ،وفي الوجه الثالث يش�ير الصدوق إلى ّ
أن بعض
الرواي�ات الطبية ليس�ت إلاّ روايات مدسوس�ة م�ن أعداء أهل البيت ،بغرض اإلس�اءة
لمذهبه�م ،إضاف�ة إل�ى إمكانية وقوع ال�رواة عن األئمة في الس�هو ،فق�د ينقلون عنهم
خلاف ما س�معوا منهم ،تما ًما كما لو س�ئل القادم من المستش�فى ع�ن كالم الطبيب،
فقد يس�هو عن كثير مما قاله له ،وكذلك الحال مع المس�تمع لخطيب على المنبر ،فقد
ال ينق�ل جميع ما س�معه عل�ى نحو دقيق ،ربما لعدم اس�تيعابه بعض م�ا قيل ،لذلك ال
يمك�ن األخ�ذ بكالم الرواة عن األئمة على عواهنه ،وهن�ا بالتحديد يكمن دور العلماء
المح ّققي�ن ف�ي تمحيص الرواي�ات والوقوف على م�دى صحتها .لكنّ�ه يمكن األخذ
بالوصاي�ا الطبية العام�ة الواردة في الت�راث الروائي ،ومنها تلك المتعلق�ة بالحمية ،أو
االقتص�ار على تناول الطعام وق�ت الجوع والقيام عنه «وأنت تش�تهيه» ،وتجنّب النوم
والطب الحديث.
توصل له العلم
ّ
بمعدة متخمة بالطعام ،هذه الوصايا تنسجم مع ما ّ

النظام الغذائي والحركة والنشاط
م�ن هن�ا ،وبمناس�بة يوم الصح�ة العالمي ن�و ّد التأكيد عل�ى أمرين؛ أولهم�ا التق ّيد
بسلامة النظام الغذائي ،فال يفرط المرء في تناول الطعام والش�راب ،وأن يلتزم الغذاء
((( الشيخ الصدوق .االعتقادات في دين اإلمامية ،ص.115
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الصح�ي ،بعيدً ا عن اإلكثار من الس�كريات والمع ّلبات ،واألطعمة المش�بعة بالدهون،
المضرة.
والمشروبات الغازية
ّ

واألمر الثاني ضرورة التزام الحركة والنش�اط ،والنأي عن حالة الركود والخمول،
لم�ا ف�ي الحرك�ة من فوائ�د صحية كبي�رة .وق�د لفتني إق�دام البعض على ب�ذل الجهد
بأنفس�هم في غس�يل الس�يارة مثلاً  ،وعندما يقال له�م أن يك ّلفوا عامًل�اً بالمهمة مقابل
مبل�غ زهي�د ،ويو ّفروا على أنفس�هم العن�اء ،فإنّهم يقول�ون ّ
إن الفائدة الصحي�ة العائدة
عليه�م م�ن بذل الجهد والحركة ،ه�ي أضعاف مضاعفة من ذلك المبل�غ الزهيد الذي
ُيعطي للعامل ،وينسحب ذلك على سائر أشكال الحركة في المنزل ،من تنظيف أرجاء
المنزل وخارجه ،والعناية بتنظيف وتنس�يق الحديقة ،وهذا ما نراه شائ ًعا عند الناس في
البالد األخرى.
ّ
ولع�ل جان ًبا من أس�رار وغايات بع�ض الممارس�ات العبادية ،يكمن في ممارس�ة
الحرك�ة ،م�ن صالة النوافل والس�ير إلى المس�اجد لحض�ور صالة الجماعة ،وتش�ييع
الجنائز .وتتزايد ممارسة الحركة والنشاط البدني أهمية في عصرنا الراهن ،ففيه تكمن
الراحة الحقيقية للبدن ،بالنظر لتفاقم األمراض المرتبطة بالكسل والخمول.

الجمعة  8رجب1437هـ  16أبريل2016م

هل تمتلك المرأة قرار
زواجها؟

ُ َّ َ ٌ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َّ
{هن لبِ اس لكم وأنتم لبِ
اس ل ُه َّن}
[سورة البقرة ،اآلية.]187 :

أخ�ص وأوثق العالقات بين بني البش�ر .فالعالقة بين
ُت َع�دّ العالقة الزوجية إحدى
ّ
الزوجين مفتوحة على جانبي الروح والجسد ،عالوة على التداخل واالندماج النفسي
بينهم�ا ،حت�ى وصف الق�رآن الكريم ه�ذه العالق�ة باعتباره�ا نو ًعا من الس�كن لنفس
ِ
ِِ
اإلنس�ان ،قال تعالىِ :
اجا ِّلت َْس� ُكنُوا إِ َل ْي َها}،
{وم� ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلكُم ِّم ْن َأن ُفس�ك ُْم َأ ْز َو ً
َ
فالزوج وفق التعبير القرآني سكن لزوجته ،والزوجة سكن لزوجها.

وذهب�ت آي�ة قرآنية أخ�رى إلى وص�ف العالقة الزوجي�ة باللباس ،فال�زوج بمنزلة
ال ّلب�اس للزوجة والعك�س صحيح ،قال تعالى{ :ه�ن لِباس َّلكُم و َأنت ِ
اس َّل ُه َّن}،
ُ�م ل َب ٌ
ُ َّ َ ٌ
ْ َ ْ
ومن المعلوم ّ
أن عالقة اإلنسان بلباسه تمتاز بااللتصاق في المقام األول ،حيث يلتصق
اللب�اس بالجس�م تما ًما ،وحينم�ا يصف القرآن الكري�م العالقة الزوجي�ة بال ّلباسّ ،
فإن
ذل�ك من باب التمثيل لحالة القرب الش�ديد إلى حدِّ االلتصاق بين الزوجين .كما يأتي
والحر
وص�ف العالقة الزوجي�ة بال ّلباس ،لما في ال ّلباس من حماية للجس�م ،من البرد
ّ
والغبار ،وسائر العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على اإلنسان ،ومضمون ذلك ّ
أن
العالقة الزوجية يفترض بها أن تو ّفر الحماية المتبادلة بين الزوجين .وإضافة إلى ذلك،
يأت�ي وصف العالق�ة الزوجية بال ّلباس لما في اللباس من س�تر لعورة اإلنس�ان ،حيث
وأخيرا ،جاء وصف الزواج بال ّلباس لما
س�ترا أخالق ًّيا لإلنس�ان.
ً
تم ّثل العالقة الزوجية ً
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يتجمل كذلك بالعالقة
يتجمل اإلنس�ان بلباسه ،فهو
في اللباس من زينة ،فبالقدر الذي
ّ
ّ
الزوجية في حياته االجتماعية ،فالزوج بمنزلة الزينة للزوجة ،والعكس بالعكس.

الدراسة المتأ ّنية لقرار الزواج
وعلي�ه ،ينبغ�ي ألاّ يدخل اإلنس�ان في العالق�ة الزوجية إلاّ بعد دراس�ة ٍّ
وتأن؛ ألنّها
كأي عالق�ة أخ�رى .فالعالقة الزوجية ليس�ت محلاًّ
مس�تأجرا يختار اإلنس�ان
ليس�ت ّ
ً
يتح�ول الزوج إلى جزء
أخلاّ ءه متى ش�اء ،وإنّما هو ش�راكة مصيري�ة في الحياة ،حيث
ّ
أس�اس من حياة زوجته والزوجة كذلك ،نتيجة الش�راكة العميق�ة والتداخل القائم بين
الطرفين.
تؤس�س هذه العالقة على أساس صحيح سليم ،وإلاّ ّ
فإن التأثيرات
لذلك ينبغي أن ّ
أهم األس�س في إنش�اء
الس�لبية س�تكون كبي�رة على ش�خصية اإلنس�ان وحياته .ومن ّ
العالق�ة الزوجي�ة حس�ن االختيار ،بحيث يحس�ن ٌّ
كل من الطرفين اختيار ش�ريكه ،فال
يكون االختيار منبع ًثا من حالة عاطفية ،أو على ٍ
نحو ارتجالي ،وألاّ يأتي نتيجة فرض أو
يصح أن ُيفرض على رجل ق�رار زواجه من امرأة ،وال أن ُيفرض على امرأة
إك�راه ،فال ّ
زوج بغير رضاها.

المرأة وقرار الزواج
حق اتخاذ القرار في أمر زواجها وحدّ ها ،أم
يأتي السؤال هنا حول ما إذا كان للمرأة ّ
يلزم اتخاذ ٍ
أحد آخر قرار زواجها نيابة عنها؟ .وتنبع أهمية الس�ؤال انطال ًقا من خطورة
ه�ذا الق�رار على مس�تقبلها ،فهي التي س�تكون تح�ت قوامة الزوج ،عل�ى النقيض من
الس�لطة وبيده قرار الطالق ،كم�ا ّ
أن المرأة هي الطرف
الرج�ل الذي س�يكون صاحب ّ
األكثر انفعالاً وتأ ّث ًرا في الحياة الزوجية ،وعليه ،فهي معنية مباشرة باتّخاذ قرار الزواج،
إن هذا الموضوع لم يكن ّ
حق اتّخاذ القرار بالزواج أم ال؟ ينبغي القولّ ،
محل
فه�ل له�ا ّ

؟اهجاوز رارق ةأرملا كلتمت له
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بحث في العصور الماضية ،حين كانت المرأة تعاني التهميش الشديد ،والنظرة الدونية،
نتيجة الهيمنة الذكورية المتفش�ية ،لذلك لم يكن للمرأة رأي يذكر في تحديد مصيرها،
ب�ل لم يك�ن ينظر للم�رأة باعتبارها في مرتبة موازي�ة للرجل ،وإنّما هي ف�ي مرتبة دون
الرجل ،كما في بعض الحضارات والتنظيمات االجتماعية القديمة.
جذري في نمط التعامل مع المرأة الجاري
لقد ساهم ظهور اإلسالم في بروز تغيير
ٍّ

ف�ي األقوام الس�ابقة .ولك�ن ما الذي أضافه اإلسلام حي�ال امتالك الم�رأة قرارها في
حق المرأة
الزواج؟ .حقيقة األمر ،هناك نقاش محتدم بين فقهاء اإلسالم حيال موضوع ّ
في اتخاذ قرار الزواج .ولقد بلغ من اختالف الفقهاء في مسألة تزويج المرأة نفسها حدًّ ا
جعل أحد العلماء الكبار؛ الشيخ يوسف البحراني ،يقول في كتابه الحدائق «وقد عدّ ها
األصح�اب من أ ّمه�ات المس�ائل ،ومعضالت المش�اكل ،وقد صنفت فيها الرس�ائل،
وكثر السؤال عنها والسائل ،وأطنب جملة من األصحاب فيها االستدالل لهذه األقوال
وأكثروا فيها القيل والقال»((( ،وهذا ما يشير إلى مدى التعقيد المحيط بهذه المسألة.
حق المرأة في تزويج نفس�ها ،فهن�اك ثالثة أقوال،
أهم األقوال في مس�ألة ّ
أ ّم�ا ع�ن ّ
حي�ث يحص�ر الق�ول األول ق�رار التزويج بي�د الولي فق�ط ،إذ يرى جملة م�ن الفقهاء
م�ن مختلف المذاه�ب ّ
أن قرار الزواج بالنس�بة للبنت البكر محصور بي�د ول ّيها ،الذي
ق�د يك�ون األب أو الجدّ لألب ،وعلى رأي المذاهب الس�نية ينتق�ل القرار للعصبة من
أعم�ام وأخوال في حال وف�اة األب والجدّ  ،وبذلك ال قرار للبنت في أمر زواجها وف ًقا
ّ
واس�تدل هذا الفريق من الفقه�اء بجملة من الروايات ،ومن ذلك صحيحة
لهذا الرأي،
فضل بن عبد الملك عن أبي عبدالله الصادق Eأنه قال« :ال تُس�تأمر الجارية التي بين
يزوجه�ا هو أنظر له�ا»((( ،أي ّ
إن البن�ت ال رأي لها إذا ما ّقرر
أبويه�ا ،إذا أراد أبوه�ا أن ّ
والدها تزويجها ،واس�تد ّلوا كذلك برواية أخرى عن اإلمام الصادق ،كما في صحيحة
((( المحقق الشيخ يوسف البحراني ،الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،ج ،23ص.212
((( الكافي ،ج ،5ص ،394حديث.5
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رضا منها ،أنه ق�ال« :Eليس لها مع أبيها أمر،
يزوجها أبوها بغير ً
الحلب�ي ف�ي الجارية ّ
إذا أنكحها جاز نكاحها وإن كانت كارهة»((( ،وقد استند هذا الفريق من الفقهاء الشيعة
على هذه الروايات ،وقالوا ّ
بأن القرار بيد الولي ،ويوافقهم في ذلك الشافعية والمالكية
حيث قالوا؛ تثبت الوالية إجبار ًّيا لألب ،وللجدّ عند عدمه ،فلألب تزويج البكر صغيرة
أو كبي�رة بغير إذنها ،ويس�تحب اس�تئذانها .وجماع القول عند ه�ذا الفريق ّ
أن البنت ال
ق�رار لها في أمر زواجها ،وإنّما يتخذ بالنيابة عنه�ا ،أخطر قرار يتحدّ د بموجبه مصيرها
ومستقبلها.

القرار بيد الفتاة
أ ّم�ا في الق�ول الثاني ،فقد ذهب فريق آخ�ر من الفقهاء إلى القول ّ
ب�أن قرار الزواج
هو بيد البنت ،وليس بيد الولي ،ما دامت بالغة عاقلة رش�يدة .وع ّللوا ذلك ّ
بأن األصل
في الش�ريعة ،هو س�لطة اإلنس�ان على نفس�ه ،وكون المرأة إنس�انًا فهي كذلك مس ّلطة
الحق من
على نفس�ها ،وإلاّ فما الذي يجعل الرجل يمتلك قراره بيده ،فيما ينتزع ذلك ّ
ٍ
حق تزويج نفس�ها ،لكن
الم�رأة؟ هن�ا يمكن القول بوجود
اس�تثناء في عدم منح المرأة ّ
ذلك يستلزم دليلاً
واضحا وهو غير موجود ،وف ًقا لهذا الفريق من الفقهاء.
ً

أيض�ا إلى جملة من األدل�ة والنصوص الديني�ة الدالة على
ويس�تند ه�ؤالء الفقهاء ً
ّ
ّ
تس�تقل بقرار تزويج نفس�ها ،ومن ذل�ك ما روي ع�ن زرارة عن اإلمام
أن الفت�اة البك�ر
الباقر Eأنه قال« :إذا كانت امرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من
فإن أمرها جائز تزوج ْ
مالها ما شاءت ّ
إن شاءت بغير إذن ول ّيها ،وإن لم تكن كذلك فال
حق المرأة في
يج�وز تزويجها إلاّ بإذن ول ّيه�ا»((( ،ومضمون ذلك وف ًقا للرواي�ة ،يتقيد ّ
وإن كان بغير ٍ
تزويج نفسها باستقالليتها المالية ،ورشدها العقليْ ،
إذن من ول ّيها.
((( وسائل الشيعة ،ج ،20ص ،286-285حديث .25643
((( االستبصار ،ج ،3ص ،234حديث .842
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وضمن هذا الس�ياق نقل الس ّيد محسن الحكيم في المستمسك خبر ابن عباسّ ،
أن
بكرا جاءت إل�ى النبي Aفقالتّ :
زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيس�ته
إن أبي ّ
جاري� ًة ً
وأن�ا ل�ه كارهة ،فقال« :Aأجي�زي ما صنع أبوك» ،فقالت :ال رغب�ة لي فيما صنع أبي،
قال« :Aفاذهبي فانكحي من ِ
شئت»((( ،وقد ورد هذا الحديث عن ابن ماجة((( .وبنا ًء
ّ
والمتأخرين،
على هذه األدلة وأمثالها ذهب إلى هذا الرأي كثير من العلماء المتقدّ مين
وأصبح هو الرأي المشهور .حتى ّ
إن بعض الفقهاء ا ّدعى اإلجماع على هذا الرأي كما
عند الس� ّيد المرتضى ،وصاحب الجواهر ،والشهيدين في ال ّلمعة ،ومال إلى هذا الرأي
الس ّيد الشيرازي في بحثه االستداللي ،حيث قال« :واألقرب في النظر ّ
أن الوالية بيدها
وحدها لألدلة التي تقدّ مت ،وال تقاومها سائر األدلة ،إذ ّ
إن أدلة سائر األقوال ،باإلضافة
إلى منافاتها لألد ّلة العامة ،مثل «الناس مس ّلطون» ونحوه ،ال ُبدّ أن تحمل على نوع من
األدب»((( ،فه�و ي�رى في بحثه االس�تداللي ّ
أن أخذ المرأة اإلذن م�ن وليها في الزواج
يأتي من باب التأ ّدب وحسبْ ،
وإن قال في فتاواه العملية باالحتياط.
وذه�ب فري�ق ثالث م�ن الفقه�اء إلى الجم�ع بين األمري�ن ،على نح�و يفضي إلى
االشتراك في اتّخاذ قرار التزويج ،بين موافقة الولي ورضا البنت على حدٍّ سواء .وبهذا
يش�ترط في صحة التزوي�ج إحراز موافقة المرأة وول ّيها ،فإن ت�م إحراز موافقة أحدهما
يصح الزواج.
دون اآلخر فال ّ

تطور العصر وظروف الحياة
لقد كان هذا الجدل الفقهي س� ّيد الموقف في أوقات س�الفة ،في حين بات الناس
يعيش�ون الي�وم في عصر مختلف تما ًما .فقد انتزع البش�ر في العص�ر الراهن حرياتهم،
وبات اإلنس�ان ،رجًل�اً أو امرأة ،أحرص ما يكون على انتزاع ح ّق�ه في اتخاذ القرارات
((( السيد محسن الطباطبائي الحكيم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،14ص.442
((( سنن ابن ماجة ،محمد بن يزيد القزويني ،ج  ،١ص  ،٦٠٢حديث  1874بتفاوت يسير.
((( السيد محمد الشيرازي ،الفقه كتاب النكاح ،ج ،64ص.27
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التي تحدّ د مصيره ،وس�اهمت في ذلك المواثيق الدولية لحقوق اإلنس�ان ،التي جاءت
مؤكّدة على الحقوق الفردية .فإذا كانت هذه سمات العصر الراهن الذي يعيشه الناس،
أهم شأن من
فمن الصعوبة بمكان أن نطبق رأ ًيا فقه ًّيا ينتزع ّ
حق الفتاة في إبداء رأيها في ّ
الحق لوالدها أو ول ّيها ،أو أن تواجه الفتاة بـ «فيتو» من
شؤونها وهو الزواج ،وترك ذلك ّ
ول ّيها يمنعها من الزواج بمن تختاره ،مع ما يترتب على ذلك من عواقب وتداعيات.
وإضاف�ة إلى اختالف ظ�روف العصر ،يأتي تغ ّير الظ�روف االجتماعية عاملاً ثان ًيا،
حق اختيار وتحديد مصير حياتها الزوجية ،فقد يصدق
يصب في ترجيح ك ّفة الفتاة في ّ
ّ
القول ّ
قديما ،حيث
إن أباها «هو أنظر لها» ضمن الظروف االجتماعية التي كانت سائدة ً
كانت المرأة تعاني التهميش واألمية وعدم اإللمام بما يجري في مجتمعها ،وبذلك قد
تكون فاقدة للقدرة على التشخيص ،ومعرفة الناس ،ومن ثم اتّخاذ القرار المناسب.
غير ّ
أن جميع ذلك قد تغ ّير تما ًما ،فالمرأة اليوم ليس�ت كما كانت نظيرتها باألمس.
تعليما وأكثر ا ّطال ًعا ومعرفة بمجتمعها ،ولم َي ُعدْ مستس�ا ًغا وال
فق�د باتت المرأة أكث�ر
ً
مقب�ولاً النظ�ر إليها اليوم عل�ى نحو االس�تصغار والدونية ،وكأنّها غائب�ة عن محيطها،
وجاهل�ة بمجتمعه�ا ،وبعض بنات الي�وم أعلم من آبائه ّن بأح�وال المجتمع ،وظروف
العصر ،س� ّيما مع توفر الدراس�ات والبحوث ،ووس�ائل التواصل االجتماعي ،وشبكة
العالقات الواس�عة االنتشار .وقد أثبتت األحداث هذه الحقيقة ،فلطالما روى آباء عن
خاطبي�ن تقدّ م�وا لبناتهم ،فلما كلموه ّن في ذلك ،ذهبت البنات للتنقيب بأنفس�ه ّن عن
كم كبير من المعلومات والتفاصيل عنهم ،على ٍ
نحو لم
أولئك الخاطبين ،وتوفرن على ٍّ
يكن يخطر على بال اآلباء ،وهذا ما يشير إلى ّ
أن بنات اليوم لسنا كبنات األمس.

األ ّمة والتحدّي الحضاري
وق�د باتت األ ّمة الي�وم تعيش تحدّ ًيا حضار ًّي�ا جدّ ًّيا ،بلغ حدّ اتّهام اإلسلام بأنّه ال
يق�ر الحري�ات ،وال يعترف بحقوق اإلنس�ان ،ويضطهد المرأة .وما من ش�ك ّ
أن بعض
ّ
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اآلراء الفقهية تس�اهم في تعزيز تلك االتّهامات ،وتفس�ح المجال واس ًعا لتشويه سمعة
اإلسالم.
م�ن هنا يغدو م�ن اللاّ زم أخذ ظروف العصر الراهن بعي�ن االعتبار ،حين النظر في
تل�ك اآلراء الفقهية المتع ّلقة بالمرأة .إذ ينبغي ألاّ نغفل واقع العصر الراهن ،عند بحث
الخ�اص بالمرأة فقه ًّيا ،بغرض ترجيح أحد اآلراء ،م�ع أهمية النظر في تأثيرات
الش�أن
ّ
شرعي على سمعة اإلسالم ،وواقع المسلمين.
أي حك ٍم
اختيار أو ترجيح ّ
ٍّ

س ّيما وأننا ما نزال نواجه استغاللاً لبعض اآلراء الفقهية المتقادمة ،في تعزيز بعض
العادات واألعراف ،وإمضائها في المجتمع ،ومنها تلك المتع ّلقة بمسألة تكافؤ النسب
ٍ
ٍ
بين الزوجين ،الذي يعني ّ
ش�خص يعتبره هو
تزوجت إحدى أقاربه من
أي
ش�خص ّ
أن ّ
م�ن قبيل�ة أو عائل�ة ّ
أقل ش�أنًا وأدنى مكانة من قبيلت�ه ،فله ْ
أن يرفع قضي�ة في المحكمة
متكررة في المملكة ،حيث انشغلت
للتفريق بينهما .وهذا ما حصل بالفعل في حاالت ّ
الصحاف�ة المح ّلي�ة وال�رأي العام ف�ي اآلونة األخيرة بقضي�ة من هذا القبي�ل ،كما ورد
ف�ي صحيفة الحي�اة بتاريخ  29جمادى اآلخ�رة  1437بعنوان« :حكم قضائي بفس�خ
علما ّ
بأن زوجه�ا يعمل جند ًّيا في القوات المس�لحة ،وهو
فتاة س�عودية من زوجه�ا»ً ،
مبرر عدم تكافؤ النس�ب ،ومر ّد ذلك
م�ن المقاتلين على الحدّ الجنوب�ي ،وذلك تحت ّ
إل�ى ّ
أن أعم�ام الزوج�ة رفعوا دعوى إلح�دى محاكم الرياض ،وقد نظ�رت المحكمة
ف�ي الدّ ع�وى ،فيما لجأت الزوجة إل�ى ّ
مصور انتش�ر عبر
بث معاناتها من خالل مقطع ّ
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،وقد كانت تس�تغيث وتأمل م�ن الملك ،وول�ي العهد،
ووزارة العدل ،معالجة أمرها ،وإعادة النظر في قرار المحكمة؛ لكونها حاملاً  ،ويشغل
كثيرا التفكير في مس�تقبلها ومصير وليدها المرتقب ،س� ّيما وأنّها تتشبث بزوجها،
بالها ً
وهو كذلك ال يريد التخ ّلي عنها .وهذه ليست القضية األولى وال الوحيدة التي تنظرها
المحاكم في قضايا تكافؤ النس�ب ،فقد نظرت المحاكم الس�عودية أكثر من  63دعوى
بمبرر عدم تكافؤ النسب.
لفسخ عقد نكاح ّ
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مشكلة تكافؤ النسب
ينبغي اإلش�ارة إلى ّ
أن هناك ً
نقاش�ا فقه ًّيا يحيط بمس�ألة تكافؤ النس�ب .إ ْذ بخالف
مسألة التكافؤ في الدين المتفق عليها بين المسلمين استنا ًدا إلى الحديث« :المسلم كفو
للمس�لمة»((( ،ظ ّلت مس�ألة التكافؤ في النسب ّ
محل خالف بين فقهاء المسلمين ،وفي
حين ال اعتبار لمس�ألة تكافؤ النس�ب عند فقهاء اإلمامية ،فال يش�ترط عندهم أن يكون
الزوج متكافئ النسب مع الزوجة ،خالفهم في ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة ،الذين
اس�تد ّلوا على رأيهم بقول الخليفة عمر بن الخطاب« :ألمنع ّن فروج ذوات األحس�اب
إلاّ م�ن األكف�اء ،قال :قلت :وما األكف�اء ،قال :في الحس�ب»((( ،واالعتبار عندهم في
النس�ب لآلباء ،حي�ث قالوا ّ
كفؤا للعربية،
إن
األعجمي أب ًا وإن كانت أ ّمه عربي�ة ،فليس ً
َّ
وإن كانت أ ّمها أعجمية.
وذهب المذهب المالكي إلى عدم اعتبار النسب ،كما المذهب اإلمامي ،حيث قال
مال�ك« :أهل اإلسلام كلهم بعضهم أكفاء بعض؛ لقوله تعال�ى{ :إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر
و ُأن َثى وجع ْلنَاكُم ُشعوبا و َقب ِائ َل لِ َتعار ُفوا إِ َّن َأكْرمكُم ِعندَ ال َّل ِ
ـه َأ ْت َقاك ُْم}»(((.
ْ ُ ً َ َ
َ ٰ َ َ َ
َ َ ْ
َ َ

وقال الحنفية« :العرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص ،وال تكون العرب كف ًئا لقريش،
لفضيلة قريش على سائر العرب ...،والموالي بعضهم أكفاء لبعض بالنص ،وال تكون
واألصح
الموالي أكفاء للعرب ،لفضل العرب على العجم»((( ،وكذلك قال الش�افعية.
ّ
عند الحنفية ّ
كفؤا
عالما أو سلطانًا ،فهو ليس ً
أن العجمي ال يكون ً
كفؤا للعربي ولو كان ً
للزواج من عربية .وذهب بعض الفقهاء إلى القول بالتكافؤ استنا ًدا إلى الحرفة والمهنة،
الس�نة إلى القول ّ
إن الرجل صاح�ب الصناعة أو الحرفة
فق�د ذهب جمهور فقهاء أهل ّ
((( الكافي ،ج ،5ص.341
((( ابن قدامة .المغني ،ج ،9ص.392
((( الموسوعة الفقهية ،ج ،34ص.273
((( الموسوعة الفقهية ،ج ،34ص.274
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كفؤا لبنت صاحب الصناعة أو الحرفة الرفيعة أو الشريفة؛ ّ
ألن
الدنيئة أو الخسيسة ليس ً
الناس يتفاخرون بشرف حرفهم .وقال الحنفية« :تثبت الكفاءة بين الحرفتين في جنس
واح�د ،كالبزاز مع البزاز ،والحائك مع الحائك ،وتثبت عند اختالف جنس الحرفة إذا
بعض�ا ،كالبزاز مع الصائغ ،والصائغ مع العط�ار ،وال تثبت فيما ال
كان يق�ارب بعضها ً
مقاربة بينهما ،كالعطار مع البيطار ،والبزاز مع الخراز»(((.

مبرر ل�ه في جميع هذه األق�وال ،واألغرب
ولن�ا أن
ّ
نتص�ور مدى التعقي�د الذي ال ّ
ّ
أن جميع ما س�بق هو من كالم الفقهاء الذين يقرأون قول رس�ول الله« :Aكلكم آلدم
وآدم م�ن تراب ،ال فضل لعربي على عجم�ي وال لعجمي على عربي وال ألبيض على
أحمر» ،لكنهم يجعلون ذلك في باب االستثناء.

اختيار اآلراء الفقهية المناسبة
إن م�ن الواض�ح ّ
ّ
أن اآلراء الفقهي�ة الت�ي ذهب�ت إل�ى الق�ول بتكافؤ النس�ب كانت
متأ ّث�رة بظروف البيئة االجتماعية والثقافية الس�ائدة في زمانه�م .ولكن ماذا عن العصر
الراه�ن ّ
يصح أن يبقى
بكل تحدّ ياته ،المختلفة كل ًّيا عن ظروف العصور القديمة؟ وهل ّ
المس�لمون في العصر الحديث محكومين بهذه اآلراء المتقادمة؟ نحن ْ
وإن كنّا نحترم
تلك االجتهادات ضمن سياقاتها المغايرة ،إلاّ أنّنا إذا انفتحنا على النصوص والمبادئ
الديني�ة ،وأخذن�ا بعين االعتبار التحدّ ي�ات والظروف المعاصرةّ ،
ف�إن ذلك يتط ّلب منا
تسامحا وانسجا ًما مع مبادئ الدين وروح العصر .س ّيما ّ
وأن تطبيق
ترجيح اآلراء األكثر
ً
حق
مس�ألة تكافؤ النس�ب غير داخلة في باب اإللزام والوجوب ،وإنّما غاية ما يقال إنّه ٌّ
أهم وأولى.
من الحقوق ،التي يمكن التنازل عنها ،إذا ما تعارضت مع ما هو ّ
م�ن هن�ا ،وتب ًعا لظروف العصر الراه�ن ،ينبغي األخذ بعين االعتب�ار رأي الفتاة في
تصر على الزواج من ش�اب مع ّينّ ،
فإن رأيها ينبغي أن يكون
مس�ألة الزواج .وإذا كانت ّ
((( الموسوعة الفقهية ،ج ،34ص.277
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ّ
مح�ل احت�رام ،وذلك بالنظ�ر إلى التداعي�ات الخطي�رة المتوقعة ،في ح�ال تم صرفها
ع�ن ال�زواج ممن تري�د تحت ضغط العائل�ة ،وغاية ما هناك ّ
أن يج�ري الحديث معها،
مبررات صحيحة ،وإلاّ
ومحاولة إقناعها بصرف النظر عن ذلك الزواج ،إذا كانت هناك ّ
فال جدوى من الضغط عليها إذا تش� ّبثت برأيه�ا ،لما في ذلك من عواقب غير محمودة
إذا تزوج�ت الح ًق�ا بم�ن ال ترغب فيه ،حيث س�تفقد االس�تقرار في عالقته�ا الزوجية
الجديدة ،بالنظر النشدادها وعواطفها المنشغلة ٍ
بأحد آخر.
والحال نفس�ه مع ّ
الش�اب الذي جرى رفض ارتباطه بالفتاة التي يحب ،إذ س�تكون
عالقته الزوجية المس�تقبلية غير مس�تقرة ،النشداده إلى فتاة أخرى ،ما يقود جميع ذلك
إل�ى بروز مش�اكل جدّ ي�ة ،ربما قادت إلى انحراف�ات أخالقية ،وتفكّك أس�ري .لذلك
ينبغ�ي إع�ادة النظر في هذا األم�ر ،على ٍ
بحق الفت�اة ،في قرار
نحو يك�ون هنالك إقرار ّ
الزواج بمن تش�اء ،وعلى األسرة أن تمحضها الرأي ،وتساعدها في ترشيد قرارها ،مع
حفظ ح ّقها في اتّخاذ القرار النهائي.

الجمعة  15رجب 1437هـ  23أبريل 2016م

أحكام شرعية يغيّرها الزمان
علي بن أبي طالب ـ َع ْن َقوْلِ
ُسئ َِل Eـ ّ
الر َُّسولِ َ Aغ ِّيرُوا َّ
الش ْي َب َولاَ َت َشبَّ ُهوا بِا ْل َي ُهودِ،
ال :Eإ ِ َّن َما َق َ
َف َق َ
الَ Aذل َِك َوالد ُ
ِّين ُق ٌّل َفَأ َّما
َب بِ ِجرَانِهِ َف ْام ُر ٌؤ
الآْ َن َو َق ِد ا َّت َس َع ن َِط ُاقهُ َو َضر َ
َو َما ْاخ َتاَر(((.

نهي عن رس�ول الله ،Aعبر قول أو ممارس�ة ،فإنّه يعتبر تشري ًعا
أمر أو ٌ
حين يصدر ٌ
دين ًّيا ،لوجوب إطاعته Aعلى األ ّمة فيما يأمر وينهي ،وكذلك الحال بالنسبة ألئمة أهل
البيت Bضمن المعتقد الشيعي ،الذي يراهم امتدا ًدا لدور النبي Aفي تبيين األحكام
الشرعية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه أمام تلك النصوص الدينية التي تحمل التشريعات،
بعد الفراغ من مناقشة سندها :هل ّ
أن مفادها التشريعي يحمل صفة الثبات والدوام بما
يتجاوز الزمان والمكان ،في ّ
كل تلك النصوص الواردة؟
أم ّ
تأثيرا على س�ريان مفعول تلك األحكام
أن لتغ ّي�ر األزمنة والظروف االجتماعية ً
الشرعية؟
أن األصل في ّ
ال شك ّ
كل حكم شرعي هو الثبات واالستمرار ،فقد ورد في الكافي
بس�ند صحيح عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه ق�ال« :حالل محمد حالل أبدً ا إلى يوم
((( نهج البالغة ،حكمة .17
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القيامة ،وحرامه حرام أبدً ا إلى يوم القيامة»(((.

لكن الوجدان والواقع يحكم ّ
بأن الش�رع قد يضع أحكا ًما لغايات ومقاصد محدّ دة
بزم�ن وظرف مع ّين ،وحين تنتفي تلك المقاصد والغايات ،بتغ ّير الظرف والزمان ،فإنّه
ينتهي ويتوقف مفعول تلك األحكام.

وقد تحدّ ث القرآن الكريم ،عن التغيير والتطوير في الشرائع اإللهية التي أنزلها الله
تعالى على أنبيائه ،حيث تنسخ الشريعة الجديدة أحكام الشرائع السابقة ،مواكبة لتطور
حياة البشر ،حتى جاءت الشريعة اإللهية الخاتمة على يد النبي محمد خاتم النبيين.A
لك ّن ختم الشرائع بشريعة اإلسالم ال يعني توقف التطور والتغ ّير في حياة البشر ،بل
يعني قابلية شريعة االسالم الستيعاب المتغيرات ،ومالحقة التطور ،وهذا هو التحدّ ي
الكبير الذي يواجهه المسلمون في فهمهم لدينهم ،واكتشافهم لمنهجية معرفة أحكامه
التي تواكب مستجدّ ات الزمن ،وتطور الحياة.
ّ
إن تأثي�ر خصوصي�ات الزم�ان ف�ي مناط�ات األح�كام الش�رعية ،حقيق�ة يج�ب
ٍ
اس�تحضارها عند ممارس�ة االجتهاد ،واس�تنباط األحكام في ّ
عصر ومجتمع ،فهي
كل
مبرر أساس لضرورة وجود الفقهاء والمجتهدين في ّ
كل زمن وجيل.
ّ

وهي الحقيقة التي اس�تدعت التغيير في ش�رائع األنبياء ،واس�تدعت وجود النس�خ
�خ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْس�ها ن َْأ ِ
ت
َ
في القرآن الكريم ،الذي أش�ارت إليه اآلية الكريمةَ { :ما َنن َْس ْ ْ َ ْ
بِ َخ ْي ٍ
�ر ِمن َْه�ا َأ ْو ِم ْث ِل َها}[س�ورة البق�رة ،اآلي�ة .]106 :على اختالف بين العلماء في نوعية النس�خ
المقصود ،وفي مساحة وقوعه.
وف�ي بحثه حول النس�خ في القرآن ،أش�ار الس� ّيد الخوئي إلى ه�ذه الحقيقة بقوله:
«والنس�خ بهذا المعنى ـ أي نس�خ الحكم ـ ممكن قط ًعا ،بداهةّ :
إن دخل خصوصيات
ّ
تصورنا وق�وع مثل هذا
الزم�ان ف�ي مناط�ات األح�كام مما ال
يش�ك في�ه عاق�ل ،وإذا ّ
((( الكافي ،ج  ،1ص  ،58حديث.19
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فلنتص�ور أن تكون للزم�ان خصوصية م�ن جهة اس�تمرار الحكم وعدم
ف�ي الش�رائع،
ّ
استمراره ،فيكون الفعل ذا مصلحة في مدّ ة معينة ،ثم ال تترتب عليه تلك المصلحة بعد
انتهاء تلك المدة ،وقد يكون األمر بالعكس»(((.

النبي يرفع بعض أحكامه
يتضح من الس�يرة النبوية الش�ريفة ،ومن عدد من األحادي�ث الواردة عن النبي،A
ّ
أن هن�اك تش�ريعات أصدرها النبي Aوعمل بها المس�لمون ،لكنه بع�د مدة من الزمن
أعل�ن رف�ع تلك التش�ريعات ،من ّب ًها أنّه أمر به�ا لمصلحة ،وحين انتفائه�ا فإنّه Aيلغي
ذلك التشريع.
وم�ن تل�ك األحاديث ما ورد في صحيح البخاري عن س�لمة بن األكوع قال« :قال
النب�ي :Aم�ن ضح�ى منكم فال يصبح�ن بعد ٍ
ثالثة وبق�ي في بيته منه ش�يء .فلما كان
ّ
ّ
العام المقبل ،قالوا :يا رسول الله ،نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال :كلوا ،أطعموا،
وا ّدخرواّ ،
فإن ذلك العام كان بالناس جهد .فأردت أن تعينوا فيها»(((.

وف�ي رواية اخ�رى عنه Aأنه ق�ال« :إنّي كن�ت نهيتكم عن لح�وم األضاحي فوق
ثالث ،كيما تسعكم ،لقد جاء الله بالخير فكلوا ،وتصدّ قوا ،وا ّدخروا»(((.
وأورد اب�ن حج�ر ف�ي فتح الباري عن أبي س�عيد «كان رس�ول الله Aق�د نهانا أن
نأكل لحوم نسكنا فوق ثالث ،قال فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي ـ وذلك بعد
األضحى بأيام ـ فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدً ا ،فقالت :هذا من ضحايانا،
فقلت لهاَ :أو لم ينهنا؟ فقالت :إنّه ّ
رخص للناس بعد ذلك ،فلم أصدقها حتى بعثت إلى
أخي قتادة بن النعمان ـ فذكره وفيه ـ قد أرخص رسول الله للمسلمين في ذلك»((( .كما
((( البيان في تفسير القرآن ،ص .278
((( البخاري ،باب ما يؤكل من لحوم األضاحي ،حديث رقم .5569
((( كنز العمال ،ج ،5ص ،92حديث .12201
((( فتح الباري ،ج ،10ص.32
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أورد ّ
أن النب�ي Aقام في حج�ة الوداع فقال« :إنّي كنت أمرتكم أن ال تأكلوا األضاحي
فوق ثالثة أ ّيام لتسعكم ،وإني ُأحله لكم ،فكلوا منه ما شئتم»(((.
ٍ
ش�يء من األضاحي لما بعد ثالثة
فهناك أمر صادر من رس�ول الله Aبعدم ا ّدخار
أي�ام ،ثم تبعه في الس�نة األخرى إلغاء له�ذا األمر؛ ّ
مبرره وهو وج�ود الحاجة لها،
ألن ّ
والضائقة عند الناس لقلة اللحوم قد زالت.

ومثل�ه م�ا ورد عنه ،Aكما في فت�ح الباري ،أنه قال« :كنت نهيتك�م عن القران في
التم�رّ ،
وس�ع عليكم فاقرنوا»((( حيث عنون البخ�اري في صحيحه با ًبا بعنوان
وإن الله ّ
ضم تمرة إلى تمرة لم�ن أكل مع جماعة ،فقد نهى النبي Aعن
الق�ران ف�ي التمر ،وهو ّ
وسع الله عليهم رفع النبي Aعنهم
ذلك وقت الضيق االقتصادي عند المسلمين ،فلما ّ
ذلك النهي.
الصعيد ،حي�ث يحمل عدد من
وبوس�ع الباحث أن يجد ش�واهد أخرى عل�ى هذا ّ
األحادي�ث النبوي�ة عبارة «كن�ت نهيتكم» أو «كن�ت أمرتكم» ،وما يش�بهها من األلفاظ
الدالة على رفع نهي أو أمر.

أحكام إلهية وأحكام تدبيرية
وقد م ّيز الش�هيد الس�يد محم�د باقر الصدر بي�ن نوعين من األح�كام الصادرة عن
رسول الله ،Aالنوع األول هو األحكام اإللهية التي ب ّينها لألمة كمب ّلغ عن الله تعالى،
وه�ذه أحكام ثابتة .أ ّما النوع الثان�ي فهي األحكام اإلدارية التدبيرية التي تصدر عنهA
كقائ�د وحاكم للمجتم�ع ،وهذه بطبيعتها قد تس�تدعي التغيير والتبدي�ل تب ًعا للمصالح
واألوضاع االجتماعية.
ق�ال في كتاب�ه «اقتصادنا»« :جاء ف�ي الرواي�ةّ :
إن النبي قضى بين أه�ل المدينة في

((( مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،5ص ،560حديث .16311
((( فتح الباري ،ج  ،9ص .708
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النخ�ل :ال يمن�ع نفع بئر .وقض�ى بين أهل البادية :إنّه ال يمنع فض�ل ماء وال يباع فضل
تعبيرا عن حكم
كأل .وهذا النهي من النبي عن منع فضل الماء والكأل ،يمكن أن يكون ً
ش�رعي عام ،ثابت في ّ
أيضا
كل زمان ومكان ،كالنهي عن الميس�ر والخمر ،كما يمكن ً
أن يع ّب�ر عن إجراء مع ّي�ن ،اتّخذه النبي بوصفه ولي األمر المس�ؤول عن رعاية مصالح
حكما ش�رع ًّيا عا ًّم�ا ،بل يرتبط
المس�لمين ،ف�ي ح�دود واليته وصالحيات�ه ،فال يكون
ً
بظروفه ومصالحه التي يقدّ رها ولي األمر.
وموضوعية البحث في هذا النص النبوي تفرض على الباحث استيعاب كال هذين
التقديرين ،وتعيين أحدهما على ضوء صيغة النص وما يناظره من نصوص.

وأ ّما أولئك الذين يتخذون موق ًفا نفس� ًّيا تجاه النص بصورة مس�بقة ،فهم يفترضون
منذ البدء أن يجدوا في ّ
دائما إلى النبي من خالل
نص
كل ٍّ
حكما شرع ًّيا عا ًّما ،وينظرون ً
ً
النص�وص بوصف�ه أداة لتبليغ األحكام العام�ة ،ويهملون دوره اإليجاب�ي بوصفه ولي
شرعي عا ّم.
فيفسرون النص اآلنف الذكر على أساس أنّه حكم
ّ
األمرّ .
الخاص في تفسير النّص لم ينبع من النّص نفسه ،وإنّما نتج من اعتياد
وهذا الموقف
ّ
ذهن�ي على ص�ورة خاصة عن النبي ،وطريق�ة تفكير مع ّينة في�ه ،درج عليها الممارس،
دائم�ا ،باعتب�اره مب ّل ًغا ،وانطمس�ت أمام عينيه ش�خصيته
واعت�اد خالله�ا أن ينظ�ر إليه ً
حاكما ،وانطمس�ت بالتالي ما تع ّبر به هذا الش�خصية عن نفس�ها في
األخ�رى بوصف�ه
ً
النصوص المختلفة»(((.

شواهد ونماذج
وذك�ر في أواخر مباحث «اقتصادنا» ش�واهد ونماذج لتأكيد هذه الفكرة ،وهي كما
يلي:
((( اقتصادنا ،ص.391
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أن النبي نهى عن منع فضل الماء والكأل .فعن اإلمام الصادق
أ .جاء في النصوصّ :
أنّه قال« :قضى رس�ول الله بين أهل المدينة في مش�ارب النخل أنّه ال يمنع فضل
ماء وكالء».

وه�ذا النه�ي نهي تحري�م كما يقتضيه لف�ظ النهي عر ًفا .وإذا جمعن�ا إلى ذلك رأي
جمه�ور الفقهاء القائلّ :
بأن منع اإلنس�ان غيره من فض�ل ما يملكه من ماء وكالء ،ليس

المحرمات األصيلة في الش�ريعة ،كمنع الزوجة نفقتها وش�رب الخمر ..أمكننا أن
من
ّ
نستنتجّ :
ولي األمر.
أن النهي من النبي صدر عنه ،بوصفه ّ

فه�و ممارس�ة لصالحياته في م�لء منطقة الفراغ ،حس�ب مقتضيات الظ�روف؛ ّ
ألن
مجتمع المدينة كان بحاجة ش�ديدة إلى إنماء الثروة الزراعية والحيوانية ،فألزمت الدولة
األفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكألهم لآلخرين ،تشجي ًعا للثروات الزراعية والحيوانية.
وهك�ذا ن�رى ّ
أن بذل فضل الماء والكالء فعل مباح بطبيعت�ه ،وقد ألزمت به الدولة
إلزاما تكليف ًّيا ،تحقي ًقا لمصلحة واجبة.
ب.ورد ع�ن النب�ي Aالنه�ي ع�ن بي�ع الثم�رة قب�ل نضجه�ا .فف�ي الحدي�ث عن
المسماة من أرض ،فتهلك ثمرة
الصادق :Eأنّه سئل عن الرجل يشتري الثمرة
ّ
تل�ك األرض ك ّله�ا؟ فقال« :قد اختصموا في ذلك إلى رس�ول الله ،Aفكانوا
يذكرون ذلك ،فلما رآهم ال يدعون الخصومة ،نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ
الثم�رة ،ولم يحرم�ه ،ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم» .وفي حديث آخر:
أن رسول الله ّ
أحل ذلك فاختلفوا .فقال :ال تباع الثمرة حتى يبدو صالحها.
ّ

فبيع الثمرة قبل بدو صالحها عملية مباحة بطبيعتها وقد أباحتها الشريعة اإلسالمية
بصورة عامة .ولكن النبي نهى عن هذا البيع بوصفه ولي األمر ،دف ًعا لما ُيس�فر عنه من
مفاسد وتناقضات.
ج.ونق�ل الترمذي عن رافع بن خديج أنّه قال :نهانا رس�ول الله Aعن أمر كان لنا
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ناف ًع�ا ،إذا كانت ألحدنا أرض أن يعطيها ببع�ض خراجها أو بدراهم ،وقال :إذا
كانت ألحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها.

ونحن حين نجمع بين قصة هذا النهي ،واتفاق الفقهاء على عدم حرمة كراء األرض
نصوصا كثي�رة واردة عن الصحابة ،تدل
في الش�ريعة بصورة عام�ة ،ونضيف إلى ذلك
ً
على جواز إجارة األرض ..نخرج بتفس�ير مع ّين للنّص الوارد في خبر رافع بن خديج،
وهو ّ
حكما شرع ًّيا عا ًّما.
ولي األمر وليس
أن النهي كان
ً
صادرا من النبي بوصفه ّ
ً

فإج�ارة األرض بوصفه�ا عملاً من األعم�ال المباحة بطبيعتها ،يمك�ن للنبي المنع
ولي األمر من ًعا تكليف ًّيا ،وف ًقا لمقتضيات الموقف.
عنها باعتباره ّ
د.جاءت في عهد اإلمام Eإلى مالك األش�تر أوامر مؤكّدة بتحديد األس�عار ،وف ًقا
لمقتضي�ات العدال�ة .فقد تحدث اإلم�ام إلى واليه عن التج�ار ،وأوصاه بهم ،ثم
ِ
ِ
ِ ِ ِ
عق�ب ذل�ك اً
«وا ْع َل ْم َم َع َذلِ َ
يحا
�حا َقبِ ً
ك َأ َّن في كَث ٍير من ُْه ْم ضي ًقا َفاح ًش�ا َو ُش ًّ
قائلَ :
ٍِ ِ
واحتِ�كَارا لِ ْلمنَافِ� ِع وتَحكُّما فِ�ي ا ْلبِياع ِ
ات َو َذلِ َ
ب َع َلى
اب َم َض َّ�رة ل ْل َع َّامة َو َع ْي ٌ
ك َب ُ
َ َ
َ ْ
َ َ ً
ً َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ�ع م َن اِال ْحتك ِ
�ول ال َّل�هَ Aمن ََع منْ ُه َو ْل َيك ِ
َار َفإِ َّن َر ُس َ
�م ًحا
�و اَلة َف ْامن ْ
ا ْل ُ
ُن ا ْل َب ْي ُع َب ْي ًعا َس ْ
ار اَل تُج ِ
ين َعدْ ٍل َو َأ ْس َع ٍ
بِ َم َو ِاز ِ
ح ُ
ف بِا ْل َف ِري َق ْي ِن ِم َن ا ْل َبائِ ِع َوا ْل ُم ْبتَاعِ».
ْ

ٍ
ومن الواضح فقه ًّياّ :
أحب ،وال تمنع الش�ريعة من ًعا
بأي
س�عر ّ
أن البائع يباح له البيع ِّ
عا ًّما عن بيع المالك للس�لعة بس�عر مجحف .فأمر اإلمام بتحديد الس�عر ،ومنع التجار
ولي األمر .فهو اس�تعمال لصالحياته في ملء
ع�ن البي�ع بثمن أكبر ..صادر منه بوصفه ّ
منطقة الفراغ ،وف ًقا لمقتضيات العدالة االجتماعية التي يتبنّاها اإلسالم»(((.
وبه�ذا يفتح الش�هيد الصدر أف ًقا واس� ًعا في مج�ال التعامل مع كثي�ر من النصوص
التشريعية ،ودراسة إمكانية التغيير فيها مع تطورات الحياة والزمن.
((( اقتصادنا ،ص 685ـ .686
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االجتهاد والتجديد ضرورة في
كل عصر

َْ
َ
َ
نس ْخ م ِْن آيَة أَ ْو نُنس َ
{ما نَ َ
ي
ب
ت
أ
ن
ا
ِه
ِ
خِ
َ َ ٍ َ َ َّ لَىَ ٍ
َ ٰ لُ ّ
ّ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َّ
ك
ع
ـه
الل
ن
ِمنها أو مِثل ِها ۗ ألم تعلم أ
ِ
يَ ْ َ ٌ
ش ٍء قدِير}[سورة البقرة اآلية]106 :

جاء اإلسالم كرسالة جديدة إلنقاذ البشرية من التخ ّلف والجهل الذي كانت ترزح
تحت�ه .وكان م�ن الطبيعي أن تجابه هذه الرس�الة الجديدة قوى مناوئ�ة مختلفة .غير ّ
أن
أكثر القوى التي ناصبت الرس�الة الجديدة العداء ،هي القوى المنتسبة للدين ،من أتباع
الرساالت السماوية السابقة ،وخاصة اليهود ،الذين كانت مواجهتهم للرسالة الجديدة
أكثر حدّ ة من غيرهم ،معتمدين في ذلك على إثارة الشكوك وطرح اإلشكاالت المربكة
لألذهان ،التي انبرى القرآن الكريم إلى الر ّد عليها وتفنيدها.
وكانت من جملة اإلشكاالت التي أثارها اليهود مسألة التغيير الذي جاء به اإلسالم،
فكانوا يستشكلون على النبي Aتبديله تعاليم التوراة ،في الوقت الذي كان يعترف ّ
بأن
نبي مرسل من عند الله ،فكيف يغ ّير الله شريعة أنزلها للناس ،ويبدّ ل أحكا ًما
موسىّ E
ّقررها على عباده فيما سبق؟ وكيف تقولون ّ
نبي صادق ،والتوراة
نبي الله موسىّ E
إن ّ
من�زل من عن�د الله ،ثم يأتي الق�رآن ويبدّ ل ما جاء في تلك الش�ريعة؟ ف�إذا كانت تلك
صحيح�ة فلم يجري تبديله�ا؟ وإذا اعتبرتم ما جاءت به خطأ فأنت�م بذلك تتهمون الله
تعالى بارتكاب الخطأ في إقرار تلك الشريعة؟
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تل�ك كان�ت جملة م�ن إش�كاالتهم .وازدادت تلك اإلش�كاالت حدّ ة مع تش�ريع
استمر المسلمون في
اإلسلام تغيير القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام ،بعد أن
ّ
ش�هرا بعد الهجرة ،فاستش�كل اليهود
نحوا من 16
التوجه للصالة ناحية بيت المقدس ً
ّ
ً
ح�ول ما إذا كانت صالة المس�لمين ناحية بيت المق�دس صحيحة ،أم كانت خاطئة مع
توجههم نحو القبلة الجديدة؟

اليهود يستشكلون على تغيير التشريعات
وقد انبرى القرآن الكريم للر ّد على إش�كاالت أه�ل الكتاب وإثاراتهم ،التي كانت
تستهدف إثارة البلبلة بين المسلمين .ومن ذلك ما جاء لتفنيد اإلشكال حول التغيير في
ُنسها ن َْأ ِ
ِ
ِ ٍ
ت بِ َخ ْي ٍر ِّمن َْها َأ ْو ِم ْث ِل َها َأ َل ْم َت ْع َل ْم
َنس ْخ م ْن آ َية َأ ْو ن َ
تعاليم الشرائع ،قال تعالىَ { :ما ن َ
�ي ٍء َق ِد ٌير} ،وبذلك أرس�ت اآلية الكريمة قاع�دة عامة ،مفادها ّ
أن
َأ َّن ال َّلـ� َه َع َل ٰى ك ُِّل َش ْ
التشريعات اإللهية يمكن أن تتغ ّير وتتبدّ ل ،انطال ًقا من ّ
أن تلك التشريعات إنّما وضعت
لحفظ مصالح الناس ،فإذا تغ ّيرت الظروف ،واس�تلزم األمر وجود تشريع آخر ،فليكن
بأي ٍ
متالئما
حال بطالن التشريع السابق في وقته ،وإنّما لكونه كان
ذلك .وهذا ال يعني ِّ
ً
مع ظروف العصر الذي نزل فيه .فاليهودية كانت تمثل الش�ريعة المناسبة للبشرية حين
أيضا ،غي�ر ّ
أن تقادم الزمن ،وتغ ّير الظروف ،جاء
نزولها ،وكذلك الحال مع المس�يحية ً
بالش�ريعة اإلسالمية مختلفة عن سابقاتها من الشرائع .فاآلية الكريمة جاءت في سياق
التقري�ر ّ
بأن التبديل في الش�رائع أمر ال ضير فيه ،فالش�رائع متغ ّيرة بينما العقائد ليس�ت
كذلك؛ ّ
ألن عقائد األنبياء واحدة ال تقبل التغيير.
تمسكهم
ولقد عارض اليهود بش�دّ ة مس�ألة التغيير الذي جاء به اإلسلام .زاعمين ّ
{وإِ َذا ِق َيل َل ُه ْم
أي ش�ريعة الحقة ،قال تعال�ىَ :
بالش�ريعة التي نزلت عليهم وتجاهلهم ّ
ن�ز َل ال َّلـ ُه َقا ُل�وا ن ُْؤ ِم ُن بِ َم�ا ُأ ِنز َل َع َل ْينَ�ا َو َي ْك ُف ُ�ر َ
ون بِ َم�ا َو َرا َء ُه} ،وهنا محور
ِآمنُ�وا بِ َم�ا َأ َ
تمس�كهم بالش�ريعة اليهودية اس�تجابة ألمر الله ،فإنّه تعالى
اإلش�كال عليهم ،فإن كان ّ
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بالتمسك بشريعة اإلسالم ،فلماذا يقبلون األولى ويرفضون الثانية؟
نفسه يأمرهم
ّ

رفض التغيير من الداخل
وكما حصل االستشكال على التغيير بين شريعة وأخرى عند األمم السالفة ،امتدّ ت
حالة االستش�كال ذاتها إلى داخل األمة اإلسلامية .ذلك ّ
أن تغ ّي�ر الزمان والمكان أمر
حاك�م على الش�ريعة ،م�ا يعني انعكاس ذلك على األحكام الش�رعية ،حتى يس�توعب
ق�ر مبدأ
اإلسلام تط�ورات العص�ر ال�ذي يعيش فيه ،وه�ذا تحدي�دً ا ما جع�ل الدين ُي ّ
االجتهاد ،األمر الذي يعني أن يكون هناك في ّ
كل عصر ،من يبذل جهده ،ويعمل فكره،
في س�بيل اس�تنباط الحكم الشرعي المناسب لزمانه ،وقد س�ار على ذلك المجتهدون
مر العصور ،حيث تتفق جميع مذاهب األمة على ّ
أن االجتهاد واجب كفائي على
على ّ
األم�ة في ّ
كل عص�ر ،لماذا يا ترى؟ أوليس في اجتهادات الماضين الذين تركوا خلفهم
كبيرا ما يكفينا عناء االجتهاد؟
ترا ًثا فقه ًّيا ً

حقيق�ة األم�رّ ،
إن م�ر ّد فت�ح ب�اب االجته�اد في األم�ة يعود إل�ى ب�روز المتغ ّيرات
والظ�روف المس�تجدة من جهة ،ومن جهة أخرى لكون اجته�ادات الماضين نابعة من
فهمهم وظروف عصرهم .وهذا ما يس�تلزم من المجتهدين في هذا العصر أن يجتهدوا
و ُيعمل�وا فكره�م في اس�تنباط األح�كام المالئمة للظ�روف الراهنة ،فلربما اس�تنبطوا
أحكا ًما أكثر مالءمة لظروف عصرهم.

وعل�ى الرغم من فتح باب االجتهاد في األم�ة ،إلاّ ّ
أن المالحظ بروز االعتراضات
أي اجتهاد جديد خالف ما ألفه الناس من أحكام وتشريعات.
عند ظهور ّ
هنا ينبغي القولّ ،
متمسكة بهويتها وقيمها الدينية ،وال يسبب
إن األمة كانت وما تزال ّ
أي مش�كلة النس�جام المعتقدات اإلسلامية األساسية مع الفطرة
لها انتماؤها العقدي ّ
والعقل ،كما ّ
أقرتها مواثيق حقوق اإلنس�ان
قيما عالميةّ ،
أن القيم اإلسلامية أصبحت ً
والمعاه�دات الدولية .غير ّ
أن مكمن مش�كلة المس�لمين في ه�ذا العصر هو في بعض
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جوانب التش�ريعات المنظمة لحركة المجتمع ،السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية،
حيث غدا بعضها س�ب ًبا إلثارة المش�كالت في هذا العصر .وبات من الواضح ّ
أن األمة
تواج�ه تحدّ ي�ات جدي�دة ،تتطلب منه�ا المواءم�ة والتك ّيف بي�ن االلتزام بالتش�ريعات
ومواكبة تطورات الحياة.

خيارات لمواجهة التحدّي
هذا التحدّ ي يجعل المسلمين أمام عدة خيارات؛ فإ ّما التخ ّلي عن تلك التشريعات
والتماش�ي مع ظروف العصر ،والتك ّيف مع التغيرات الهائلة التي فرضت نفس�ها على
البش�رية ،أو التشبث بالتش�ريعات الدينية كما كانت عليه ،بمعزل عن تطورات العصر،
س�واء توافق�ت معها أو خالفتها ،وس� ّيان رض�ي العالم أم أبى ،تما ًم�ا كما فعلت بعض
الجه�ات اإلسلامية المتش�دّ دة ،كحركة طالبان إ ّبان س�يطرتها على أفغانس�تان ،حيث
الخاصة تب ًعا ألفكاره�م المنغلقة ،فال مدارس وال مصارف،
أرادوا أن ينش�ئوا إمارتهم
ّ
وال تطعيم لألطفال ،وال فرصة لعمل المرأة ،وإنّما العزلة التا ّمة عن العالم.

حقيقية األمر ،ال خيار التخ ّلي التا ّم عن التشريعات اإلسالمية صحيح ،وال اللجوء
للعزلة نتيجة التش�بث بالموروثات على عالّتها صحيح هو اآلخر .فليس�ت األمة بوارد
التخ ّل�ي ع�ن دينه�ا بغرض التماش�ي مع الحض�ارة الغربي�ة ،وال هي ب�وارد العزلة عن
العالم ،لصالح ٍ
خاص يحاكي ظروف الحياة قبل قرون طويلة خلت ،وإنّما
حياتي
نمط
ّ
ّ
المطل�وب أن يج�ري التكيف مع ظروف العص�ر ،دون التخ ّلي عن الضوابط والقواعد
والنصوص الدينية المعتبرة.

ويكم�ن الخي�ار األمثل أمام األمة اإلسلامية ،ف�ي البحث جدّ ًّيا ف�ي إمكانية إعادة
يستحق األمر المحاولة
مفتوحا ،أال
النظر في بعض التشريعات ،وما دام باب االجتهاد
ّ
ً
والس�عي في س�بيل التوص�ل إلى نتائج تس�اعد على التك ّي�ف مع التطورات البش�رية؟
فكثيرا ما وقف رجال الدين موقف الضدّ والتحريم حيال بعض القضايا والتحذير منها،
ً
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لكنهم ش�ي ًئا فش�ي ًئا أعادوا النظر وقبلوا ذلك فصارت من األمور الطبيعية ،وهناك أمثلة
ونماذج كثيرة في ّ
كل بلد إسلامي ،ومن ذلك مواقفهم الرافضة ابتدا ًء لما أطلقوا عليه
تصوير ذوات األرواح ،وتعليم البنات ،وأجهزة الهاتف والتلفزيون.

من هنا يأتي الس�ؤال؛ عن س�بب انتزاع التغيير انتزا ًعا من الجهات الدينية في العالم
ٍ
ثم
تمر اس�تجابتهم لظروف العصر بعد
مخ�اض مؤلمّ ،
اإلسلامي؟ ،ولم�اذا ينبغي أن ّ

عملي�ة قيصري�ة ،إلى أن يفرض الواقع نفس�ه عل�ى الجميع؟ ،ولماذا ال يج�ري التغيير
أي تفعيل نش�ط لمبدأ االجته�اد ،في ّ
ظل
انطال ًق�ا م�ن مبادرة ذاتية؟ وما س�بب غي�اب ّ
والتمرد
االلتزام بالضوابط واألصول والقيم اإلسالمية؟ حيث ال يدعو أحدٌ لالنفالت
ّ
على األسس الشرعية وضوابطها.

عوائق التجديد
ّ
إن هناك عوائق كثيرة تقف أمام تفعيل مبدأ االجتهاد والتجديد في العالم اإلسالمي.
ّ
مؤسسات البحث العلمي الداعمة
ولعل أبرز تلك العوائق اثنان؛ يتمثل األول في غياب ّ
للعم�ل الفقه�ي ،حيث ما ي�زال الفقيه المس�لم يجتهد في اس�تنباط األحكام الش�رعية
اعتم�ا ًدا عل�ى جهده الف�ردي في الغالب ،فه�و يراجع الكتب بنفس�ه ،ويبحث عن آراء
الفقه�اء اآلخرين ،ليعطي بعدها رأيه في المس�ألة ّ
محل البح�ث .في حين بات البحث
مؤسسات ،ويتعاون على إنجازه باحثون كثر ،وهذا
العلمي اليوم مجالاً واس ًعا تنبري له ّ
ما تحتاجه الحوزات والمعاهد الدينية في عصرنا الراهن ،لتقديم يد المساعدة للفقهاء،
مؤسسات للبحث العلمي ،لديها القدرة
تصرفه ّ
حيث يحتاج الفقيه إلى أن يكون تحت ّ
على دراس�ة الظ�روف الموضوعية ،السياس�ية واالقتصادي�ة ،والبيئ�ة االجتماعية التي
صاحبت صدور الحكم الشرعي في زمن النبي Aواألئمة من بعده ،Bومقارنة ذلك
بظروف العصر الراهن.
ّ
إن ه�ذا الجان�ب يتط ّل�ب بح ًثا تاريخ ًّي�ا وميدان ًّيا ،هو غير داخل ف�ي أدوات البحث
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الفقه�ي واألصول�ي اليوم ،ناهيك عن غي�اب القدرة أو الوقت الكافي ،لدراس�ة الفقيه
جميع الفترات التاريخية ،والظروف االجتماعية ،التي واكبت صدور ّ
كل حكم شرعي،
يتوصل إليها بين
لذلك يتطلب األمر فري ًقا بحث ًّيا يقوم بهذه
المهمة ،ويضع النتائج التي ّ
ّ
يدي الفقيه.
وينس�حب عم�ل مراك�ز البح�ث العلم�ي المس�اندة لعم�ل الفقه�اء ،على دراس�ة
ظروف الواقع المعاصر .فحين يتع ّلق األمر بإصدار حكم ش�رعي متع ّلق بتشريح جسد

مؤسس�ات
اإلنس�ان ،أو طبيعة الموت الس�ريري ،أو عمل المصارف ،فهو بحاجة إلى ّ
بحثية مس�اعدة تُس�دي إليه المش�ورة ،وتضع بين يديه دراس�ات مد ّعم�ة بالمعلومات
ً
وأخذا في االعتبار مالبسات صدور النص
التقنية الدقيقة ،بشأن تلك المسائل وغيرها.
الديني ،واإلحاطة بظروف الواقع المعيش ،سيكون الفقيه ٍ
آنئذ أقدر على تنزيل الحكم
الشرعي على الواقعة المعاصرة ،غير ّ
أن هذا المستوى من المقاربة الفقهية والبحثية لم
يأخذ بعدُ طريقه على أرض الواقع.

قمع المجتهدين
أم�ا العائ�ق الثان�ي ال�ذي يق�ف أم�ام تفعي�ل مب�دأ االجته�اد والتجديد ف�ي العالم
اإلسلامي ،فه�و غي�اب حرية التعبير ع�ن الرأي ،وانع�دام المجال أم�ام اإلفصاح عن
االجته�ادات الجديدة .حيث يواجه المجته�دون صعوبة بالغة ،تمنعهم من التعبير عن
آرائهم الفقهية الجديدة المخالفة للسائد ،ومر ّد ذلك إلى جملة أسباب:

منها :األلفة المجتمعية لآلراء الس�ائدة ،حتى عدّ ها الناس مس ّلمات دينية ،وثوابت
مغاي�را ،يصادم ما ألفوه
ال تقب�ل التغيي�ر ،وال ينبغ�ي تجاوزها ،فإذا جاء م�ن يطرح رأ ًيا
ً
وتعودوا عليه ،فإنّهم غال ًبا ما يرفضون ذلك.
ّ
وأ ّم�ا الس�بب الثاني ،فهو التحذي�ر الدّ ارج ف�ي المنظومة الدينية من مس�ألة البدعة
واالبتداع ،ومعناها إدخال ما ليس من الدين في الدين ،ونس�بة ش�يء للدين وهو ليس

صع لك يف ةرورض ديدجتلاو داهتجالا
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منه ،والغرض من ذلك في األصل صيانة الدين من التحريف والتزوير ،غير ّ
أن التحذير
م�ن البدع�ة أخذ في التضخم ف�ي األذهان ،حتى بل�غ درجة الخلط بي�ن مفهوم البدعة
واإلبداع.

من هنا ينبغي التوضيحّ ،
يمت
بأن االجتهاد وإعادة النظر في مسألة من المسائل ،ال ّ
للبدع�ة بصل�ة ،ما دام األمر متع ّل ًقا بإبداء رأي في فه�م النص ،ضمن الضوابط الفقهية،
الس�ابقون .لكن هذا الخلط والتش�ويش ،صنع
وإن كان مخال ًف�ا لم�ا ذهب إليه الفقهاء ّ
لكل ٍ
أرضي�ة المناوئة ّ
رأي جديد ،وهذا ما دفع أصحاب اآلراء واالجتهادات الجديدة،

إلى التحفظ عن إبداء اجتهاداتهم ،تحاش ًيا لوصمهم بتهمة االبتداع.

التحس�س تجاه الحضارة الغربية ،باعتباره س�ب ًبا ثال ًثا .ومر ّد ذلك إلى معاناة
ويأتي
ّ
األم�ة طويًل�اً  ،من مرحلة الح�روب الصليبية ثم االس�تعمار الغربي للبالد اإلسلامية،
مرورا بالحمالت التبش�يرية المس�يحية ،وانتهاء بدعم االحتالل اإلسرائيلي ،ومساندة
ً
تحس ًسا عند المسلمين تجاه مجمل الحضارة
حكومات االستبداد ،وهذا بأجمعه خلق ّ
أي اجتهاد فقهي جديد ،فيه مماش�اة ومس�ايرة لظروف العصر،
الغربية ،وقاد إلى اتّهام ّ
باعتب�اره ممارس�ة للتغري�ب ،أو تميي ًعا للدين ،أو علمنة اإلسلام وما إلى ذلك من تهم
مشابهة.
يعج بها الوسط
وأ ّما الس�بب
األهم من أسباب رفض التجديد فهو الصراعات التي ّ
ّ
الديني نفس�هّ ،
أن الوس�ط الديني عرضة لبروز االختالفات وتضارب المصالح ،ش�أنه
أي وس�ط اجتماعي آخر ،ونتيجة لهذه الصراعات أخذ بعض أفراد هذا الوس�ط،
ش�أن ّ
سالحا لتصفية الحسابات ،ومادة للتشهير
أي اجتهاد جديد ،واعتباره
ً
في استغالل طرح ّ
بصاح�ب ذلك الرأي ،والنيل من ش�خصيته وتس�قيطه .ونتيجة له�ذه العوائق بأجمعها
ص�ارت حرك�ة التجدي�د واالجتهاد بطيئ�ة ،وباتت إع�ادة النظر في بعض التش�ريعات
أم�را مواز ًيا لالبتداع ف�ي الدين ،إلى درجة جعلت بعض الفقه�اء يتح ّفظون على طرح
ً
اجتهاداتهم ،رغم اقتناعهم التام بها ،إلاّ أنّهم ال يرون مصلحة في طرح آرائهم المغايرة،
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تحت شعار« :ليس ّ
كل ما يعلم يقال».

ّ
إن جمهور األمة أحوج ما يكون إلى التح ّلي بسعة األفق ،حتى يتق ّبل مختلف اآلراء
مجبرا على التخلي عن آرائ�ه ،واألخذ باالجتهادات
واالجته�ادات .فليس هناك أح�د
ً
المستجدة ،لكنه مطالب بالنأي عن التجريح في أصحاب اآلراء األخرى ،وترك الطعن
لمجرد طرحهم رأ ًيا مخال ًفا
في نزاهتهم ،والتش�كيك في دينهم ،وإخراجهم من الملة،
ّ

في مسألة من المسائل الدينية ،عقدية أو فقهية.
ُنس�ها ن َْأ ِ
ِ
إن اآلية الكريمة{ :ما نَنس ْ ِ ٍ
ّ
ت بِ َخ ْي ٍر ِّمن َْها َأ ْو ِم ْث ِل َها} أرادت أن
�خ م ْن آ َية َأ ْو ن َ
َ َ
تؤصل لحالة الحركة في التش�ريعات اإللهية ،في مقابل الجمود والركود ،وكأنّه تعالى
ّ
يريد أن يقول للبش�رّ :
إن التش�ريع اإللهي خاضع للتطور مع تطور الزمن ،ضمن قواعد
وضواب�ط ،إ ّما من خالل مجيء نبي جديد قبل ختم النبوة ،أو بس�لوك طريق االجتهاد:
اس�تنا ًدا إل�ى الكليات والقواع�د التي من خاللها يمك�ن النظر في الكثير من المس�ائل
والنوازل.

الجمعة  29رجب1437ﻫ  7مايو 2016م

اإلسالم والحضارات األخرى
قطيعة أم تفاعل

ً
َ َ َ نْ َ يَ ْ َ
ك الْك َِت َ
اب ب حْ َ
ال ّ ِق ُم َص ّ ِدقا
{وأنزلا إِل
ِ
ل ِّ َما َبينْ َ يَ َديْهِ م َِن الْك َِتاب َو ُم َهيْمناً
ِ
ِ
ََ
عليْهِ} [سورة املائدة ،اآلية.]48 :

كان الن�اس يعيش�ون خالل فترات ما قب�ل التاريخ ضمن جماع�ات صغيرة .دأبهم
التّنق�ل م�ن مكان إلى آخر بح ًثا ع�ن الطعام ،فكانوا يصطادون الحيوانات واألس�ماك،
ويجمع�ون النباتات البرية .ولم تكن هذه الحياة البس�يطة القائمة على الروابط العائلية
المحدودة ،تحتاج إلى وجود تنظيم اجتماعي مع ّقد.

ومع اكتش�اف اإلنس�ان ط�رق الزراع�ة ،اتّجهت ه�ذه الجماعات إلى االس�تقرار،
مس�تقرة ف�ي أماكن مح�دّ دة ،األم�ر الذي أب�رز حاجة هذه
تجمعات إنس�انية
ّ
ونش�أت ّ
المجتمع�ات إلى التنظيم ،لتنش�أ عند هذه النقط�ة بداية النظم االجتماعي�ة .وقد ارتبط
الصعد ،بتق�دّ م المجتمع اقتصاد ًّيا وسياس� ًّيا
تق�دم هذه النظ�م وتكاملها عل�ى مختلف ُّ
واجتماع ًّي�ا وثقاف ًّيا ،وصولاً إلى بل�وغ مرحلة الحضارة ،وانتقال المجتمعات البش�رية
إلى حقبة قيام الحضارات.

توارث الحضارات
ويقدّ ر المؤرخون نش�أة أقدم الحضارات البش�رية بثالثة آالف وخمسمائة سنة قبل
الميالد .حين بدأت المجتمعات تدير شؤون حياتها ،ضمن تنظيمات مع ّقدة ،اقتصادية
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واجتماعية وسياسية وثقافية ،وقد انبثقت أولى الحضارات في الشرق ،فكانت حضارة
وادي الف�رات في العراق ،وحضارة وادي النيل الممتدة في المنطقة التي تش�مل مصر
والس�ودان ،وثالثة في وادي الس�ند فيما يعرف اليوم بباكس�تان ،ورابعة في منطقة هيان
اس�تمرت ّ
كل منها
تش�ي ف�ي الصين ،وش�كّلت بمجموعها الحض�ارات القديمة ،التي
ّ
حقبة زمنية معينة إلى أن شاخت ،وتو ّقفت عن العطاء.
أي حضارة
و ُيش� ّبه علماء التاريخ س�يرورة الحض�ارات بالكائن
تم�ر ّ
الحي ،حيث ّ
ّ
بمرحل�ة الطفولة والش�باب ثم الش�يخوخة ،وصولاً إل�ى مرحلة االنهي�ار .وكما يقول
مؤرخ الحضارات آرنولد توينبيّ ،
إن الحضارات تنهار حينما يفقد الناس قدرتهم على
ّ
االبت�كار .وما يج�ري في واقع الحال ّ
أي حضارة غال ًبا م�ا يعقبه قيام حضارة
أن أف�ول ّ
أخ�رى ،مس�تلهمة من تجربتها ،وبانية عل�ى ميراثها ،فالعالقة بين الحضارات البش�رية
ه�ي عالقة توارث وتدوير للتج�ارب ،وتبادل لها ،على طريقة تناقل الش�علة األولمبية
بين األفراد وف ًقا لتشبيه أحد العلماء ،فالحضارات اإلنسانية في الغالب لم تكن تبدأ من
الصفر؛ ّ
أي مجتمع إنساني ،فإنّه ينتقل بصورة أو أخرى لسائر
أي تقدّ م يحصل في ّ
ألن ّ
المجتمعات األخرى ،س�وى ّ
أن الفارق هو بطء عملية االنتقال في الماضي التي كانت
قياس�ا بتقدمها ف�ي الحاضر ،مما زاد
تس�تغرق وقتًا أطول ،نتيجة بطء عملية التواصلً ،
سرعة التفاعل بين الحضارات واألمم.
محمد Aفي القرن السادس الميالدي ،مع بلوغ حضارتين
وقد تزامنت بعثة النبي ّ
عريقتي�ن مراحلهم�ا األخيرة .حيث كان�ت الحضارة الفارس�ية والرومانية قد اعترتهما
حالة الشيخوخة والتآكل الداخلي ،بعد سنوات طويلة على تس ّيدهما الساحة العالمية،
حيث فقدت مجتمعاتهما حيويتها ،وكانتا في طريقهما نحو التفكّك واالنهيار.
وكان العرب في الجزيرة العربية ٍ
آنئذ يعيشون على هامش الحضارة ،وكانت النظم
والعادات واألعراف االجتماعية المهيمنة على حياتهم في منتهى البس�اطة والتخ ّلف.
محمدً ا ،Aفجاء إلنقاذ مجتمعه
ووسط هذه األجواء المحلية والعالمية بعث الله نبينا ّ

فت مأ ةعيطق ىرخألا تاراضحلاو مالسإلا

237

والتوج�ه من خالله إلنق�اذ المجتمعات األخرى على مس�توى العالم،
المحل�ي ّأولاً ،
ّ
وبذلك جاء اإلسالم كمشروع حضاري إلنقاذ البشرية.
من هنا يأتي السؤال ،بشأن ما إذا كانت بداية اإلسالم كمشروع حضاري انطلقت من
نقطة الصفر ،بمعزل عن الحضارات السابقة عليه ،أم ّ
أن اإلسالم شأنه شأن الحضارات
مر آن ًفا؟ وتنطلق أهمية الس�ؤال لما فيه
األخرى ،خاضع لس�نة توارث الحضارات كما ّ

مهمة ،بشأن نمط العالقة المفترضة بين المسلمين في العصر الراهن
من تأسيس لفكرة ّ
والحضارات األخرى ،وما إذا كان ينبغي أن تتّس�م هذه العالقة بالقطيعة ،أم يمكن لها
أن تكون عالقة قائمة على التواصل والحوار واالستفادة من التجارب؟
وال يخفى ّ
أن هناك فري ًقا من المسلمين ال يرون ضرورة لوجود عالقة بين اإلسالم
كدين وحضارة ،وبين الحضارات األخرى القائمة ،ويميل هؤالء إلى انغالق المسلمين
على أنفس�هم ،واكتفائه�م بالحفر في تراثهم ،على نحو ينحت�ون به حضارة منطلقة من
عمق تراثهم الديني وحده ،بمعزل تا ٍّم عن الحضارات األخرى.

اإلسالم وتجارب الحضارات

إن بزوغ اإلسالم كدين وحضارة لم يبدأ من الصفر ،ولم ِ
حقيقة األمرّ ،
يأت بمعزل
عن منجزات الحضارات األخرى ،وإنّما استفاد منها ،وبنى عليها ،وأخذ من تجاربها.
وهذا ما يؤكّده القرآن الكريم ،الذي قدّ م اإلسلام باعتباره امتدا ًدا للرساالت السماوية
ين ما وصى بِ ِه نُوحا وا َّل ِ
الس�ابقة ،قال تعالىَ :
�ذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َو َما
ً َ
{ش َ�ر َع َلكُم ِّم� َن الدِّ ِ َ َ َّ ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
يموا الدِّ ي َن َولاَ َت َت َف َّر ُقوا فِ ِيه} ،ومن الواضح ّ
أن
�ى َأ ْن َأق ُ
يس ٰ
�ى َوع َ
وس ٰ
يم َو ُم َ
َو َّص ْينَا بِه إِ ْب َراه َ
اآلية الكريمة تش�ير بجالء إلى ّ
أن اإلسلام هو امتداد لما سبقه من الرساالت واألديان
الس�ماوية ،وعل�ى غرار ذلك هناك ثماني عش�رة آي�ة في القرآن الكريم تش�ير إلى ذات
وتصرح ّ
بأن القرآن الكريم جاء { ُم َصدِّ ًقا} للرس�االت والكتب الس�ماوية
المضمون،
ّ
ِ
َاب بِا ْل َح ِّق ُم َصدِّ ًقا ِّل َما َب ْي َن َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْل ِكت ِ
َاب
{و َأ َنز ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
التي س�بقته ،قال تعالىَ :
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َو ُم َه ْي ِمنً�ا َع َل ْي ِه} ،فالقرآن الكريم جاء مصدّ ًقا لما س�بقه من الكتب ،ومهيمنًا عليها ،أي
مستوع ًبا لها ،ومكملاً ألهدافها وأغراضها.
إن اإلسلام نس�خ ما تقدّ م من رس�االت سماويةّ .
ربما يقول البعض ّ
إن اإلسالم لم
ً
نس�خا تا ًّما ،على نحو يلغي جميع ما جاءت به الشرائع السابقة،
ينس�خ تلك الرساالت
وط�ور البعض اآلخر .وصحيح ّ
أن الق�رآن الكريم تحدّ ث عن
بعضا منها،
وإنّما نس�خ ً
ّ
التحري�ف ال�ذي طرأ على التوراة واإلنجيل ،لكنه لم يقل أبدً ا ّ
بأن جميع ما في الكتابين
باط�ل محض ،وهذا ما تش�ير إلي�ه آيات كثيرة في الق�رآن الكريم ،قال تعال�ىَ { :يا َأ ُّي َها
ِ
ِ
َاب ِآمنُوا بِ َم�ا ن ََّز ْلنَا ُم َصدِّ ًقا ِّل َما َم َعكُم} ،فالق�رآن الكريم يدعو اليهود
ا َّلذي� َن ُأوتُ�وا ا ْلكت َ
موع�زا إليهم ّ
نقيض�ا تا ًّما لما بين
والنص�ارى التّباع اإلسلام،
بأن الدي�ن الجديد ليس ً
ً
أيديه�م من الكتب المقدس�ة وال الغ ًيا لها ،وإنّما مص�دّ ق لما فيها ،مع تطوير لتعاليمها
بما يتناسب وتطور الحياة.

إقرار العادات العربية الطيبة
أيضا على مس�توى مجتمع الجزيرة العربية ،حيث لم ُي ْل ِغ اإلسالم
وانس�حب ذلك ً
ّ
كل األعراف والتقاليد التي كانت س�ائدة قبل بزوغ الرس�الة .فبالرغم من س�وء الحالة
العام�ة ف�ي المجتم�ع ،حيث الجه�ل والتخ ّلف والفس�اد واالنحراف ،لك�ن المجتمع
العرب�ي مع ذلك لم يك�ن يخلو من الصفات الطيبة ،والعادات الحس�نة .لذلك لم ِ
يأت
اإلسلام الس�تئصال ّ
كل ما كان في ذلك المجتمع من عادات وتقالي�د عن بكرة أبيها،
وإنّم�ا عم�د إلى اإلبقاء عل�ى الجوانب اإليجابي�ة ،من العادات واألع�راف التي كانت
سائدة في المجتمع.
إن م�ن المعل�وم ّ
ّ
أن المجتمع�ات البش�رية عل�ى وج�ه العم�وم تت�وارث الحاالت
اإليجابي�ة فيم�ا بينه�ا ،ولربم�ا كان�ت منابعه�ا األولى تع�ود إل�ى األنبياء ،إل�ى جانب
الفطرة اإلنس�انية الس�ليمة .وفيما روي عن النبي Aأنّه قال« :إنّما بعثت ألتمم مكارم
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وجلي ّ
أن النبي Aاستخدم مفرد « ُأتمم» في إشارة إلى أنّه Aلم يدّ ع أنّه
األخالق»(((،
ٌّ
جاء لتأس�يس مسار األخالق من نقطة الصفر ،وإنّما جاء Aإلتمام ما كان موجو ًدا من
مكارم األخالق.
وهناك العديد من النصوص الدينية التي تش�ير إلى ّ
أقر بعض السنن
أن اإلسلام قد ّ
والع�ادات الموج�ودة ف�ي المجتمع العربي الس�ابقة على ظهوره .فق�د ورد عن اإلمام
عليّ ،
إن عبد المطلب س� ّن ف�ي الجاهلية
ّ
عل�ي Eع�ن رس�ول الله Aأنّه قال ل�ه« :يا ّ

كنزا
حرم نس�اء اآلب�اء على األبن�اء ،ووجد ً
خم�س س�نن أجازها الله له في اإلسلام؛ ّ
س�ماها س�قاية الحاج ،وس ّن في القتل
فأخرج منه الخمس وتصدّ ق به ،ولما حفر زمزم ّ
مئة من اإلبل ،ولم يكن للطواف عدد عند قريش ،فس ّن فيهم الطواف لسبعة أشواط»(((.

وثم�ة أعراف أخرى أجازها اإلسلام كذلك ،ومنها حدود منطق�ة الحرم في مكة،
ّ
ألي كان حتى ل�و كان مطلو ًبا بدم .والحال
التعرض ضمن نطاقه�ا ٍّ
الت�ي يفت�رض عدم ّ
نفس�ه مع إقرار عدة األشهر الحرم التي كانت س�ائدة في مجتمع الجاهلية .وامتدّ ذلك
أيضا إلى الكثير من العادات الحسنة ،ومن ذلك إقرار اإلسالم عادة إكرام الضيف التي
ً
كان يتفاخ�ر به�ا العرب ،حيث ورد ع�ن النبي Aأنّه قال« :من كان يؤم�ن بالله واليوم
حق المس�تجير،
اآلخر فليكرم ضيفه»((( .وكذلك الحال مع إقرار حالة الجوار وحفظ ّ
ٍ
ْ
ألح�د أن يخفر ذ ّمته وينتهك ج�واره ،حتى لو كان
يحق
ف�إن أج�ار أحد
مس�تجيرا ،فال ّ
ً
الجاهلي عند
المستجير من جهة معادية ،وكان النبي Aنفسه قد استفاد من هذا العرف
ّ
ذهابه إلى الطائف ،واستجارته بالمطعم بن عدي.
فأقرها اإلسلام بعد
وق�د كانت س�دانة البيت الحرام ،وس�قاية الحاج ،بيد قريشّ ،
فتح مكة ،وأبقى عليها كما كانت ،بل وأبقى الس�دانة في بني ش�يبة أنفسهم .وعلى هذا
((( مجمع الزوائد .الهيثمي ،ج  ،٩ص  ،١٥وبحار األنوار ،ج  ،٦٨ص .٣٨٢
((( الخصال .الشيخ الصدوق ،ص .٣١٢
((( الكافي ،ج ،6ص ،285حديث.1
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النحو يمكن الوقوف على العديد من األعراف والتقاليد التي كانت سائدة قبل اإلسالم،
وأقرها النبي Aفيما بعد.
ّ

منهجية تفاعلية
لقد وضع اإلسلام منهجي�ة تفاعلية مع ّ
رب
فلم ُي ِّ
كل ما هو إيجابي عن�د اآلخرينَ .
عما عند اآلخرين ،قال تعالى{ :ا َّل ِذي َن َي ْس�ت َِم ُع َ
ون
أتباعه على القطيعة واإلعراض التا ّم ّ
�و َل َف َيتَّبِ ُع َ
�ون َأ ْح َس�نَ ُه} .وورد ف�ي الحدي�ث ع�ن رس�ول الل�ه« :Aالحكمة ضالة
ا ْل َق ْ
المؤم�ن»((( ،وجاءت الحكمة لغو ًّيا من اإلحكام واإلتقان ،وال ش�ك ّ
بأن ذلك يش�مل
االستفادة من اآلخرين في مجال نظم إدارة الحياة وشؤون المجتمع.
وجاء عن اإلمام علي Eأنّه قال« :الحكمة ضا ّلة المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك
أحق بها وأهلها»((( ،وورد عنه ف�ي كلمة أخرى« :الحكمة ضا ّلة المؤمن ،فخذ
تكون�وا ّ
الحكمة ولو من أهل النفاق»((( .وتب ًعا لهذه المنهجية ،انفتح المسلمون على الحضارات
األخرى إ ّبان مرحلة الفتوحات اإلسلامية ،واحتكاكهم بتلك المجتمعات ،واجتهدوا
في االستفادة مما عندهم من إيجابيات كبيرة.

وقد أنش�أ المس�لمون في زمن المأمون العباس�ي ما عرف ببي�ت الحكمة ،فاجتمع
في�ه كبار العلماء والمفكّري�ن ،وكانت مهمتهم ترجمة الكت�ب العلمية من الحضارات
األخرى ،اليونانية والفارس�ية والهندية ،وضمن مجاالت عدة ،من الفلس�فة والسياسة
والطب وغيرها ،وكان ذلك عملاً
عظيما ،حيث لم يكتف المسلمون
مهما
والرياضيات
ّ
ً
ًّ
بترجمة تلك العلوم ،وإنّما أضافوا عليها وطوروها ،فقد ترجم الكندي فلسفة أفالطون
وطورها ،لتأتي بعد ذلك الحضارة الغربية ،ولتس�تفيد من أعمال الكندي في
وأرس�طو ّ
((( الترمذي :محمد بن عيسى ،سنن الترمذي ،حديث رقم  ،2687الطبعة األولى  2000م ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.
((( بحار األنوار ج 75ص ،34حديث.115
((( نهج البالغة :قصار الكلمات ،رقم.80
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فهم فلس�فة أفالطون ،والحال نفس�ه مع إبداعات ابن سيناء في مجال الفلسفة العقلية،
وابن خلدون وإضافاته على علم االجتماع ،وابن رش�د ودوره في إنتاج فلسفة عقالنية
اس�تفاد منه�ا الغ�رب في بن�اء حضارته الحديث�ة ،وهكذا الح�ال مع س�ائر العلوم التي
أنجزها المسلمون.
وهن�اك ف�ي المكتب�ات الغربي�ة عش�رات اآلالف م�ن الوثائ�ق الت�ي تش�هد بفضل

الحضارة اإلسالمية على الغرب ،والتي ال ينكرها الغربيون أنفسهم ،بل كتبوا في ذلك
ٍ
طورها
بحو ًثا ودراسات كثيرة ،حول استفادة الحضارة الغربية الحديثة من العلوم التي ّ
المسلمون العرب.
وط�وروا منه ،وأضافوا
لق�د أخذ المس�لمون العلم من الغرب ،واس�توعبوه ج ّيدً ا،
ّ
علي�ه ،ثم عاد الغربيون ليس�تفيدوا من ه�ذا التراث العلمي ،والجمي�ع يعلم ج ّيدً ا مدى
استمرت ثمانية قرون ،حتى القرن الخامس
تأثير الحضارة اإلسالمية في األندلس التي
ّ
كثيرا من إنجازاتها العلمية.
عشر الميالدي ،والتي ورث الغربيون ً

الثقة بالنفس دافع االنفتاح
ال يج�د الواثق�ون من أنفس�هم ،ش�عو ًبا أو حض�ارات ،أدنى مش�كلة ف�ي االنفتاح
عل�ى الحض�ارات األخرى .وذلك عل�ى النقيض من الذين يعيش�ون الهزيمة النفس�ية
واالنكس�ار ،وال يملكون الثقة بأنفس�هم ،ويرتابون مما عند اآلخرين ،وهذا تحديدً ا ما
تعيش�ه أ ّمتن�ا في العصر الراهن .حي�ث لم تكن عند األ ّمة إ ّبان مرحل�ة رق ّيها الحضاري
أي مش�كلة في االنفت�اح على الثقافات والحضارات األخرى ،بل هي التي س�عت إلى
ّ
ذل�ك ،وترجم�ت أ ّمهات الكت�ب العلمية لتلك الحض�ارات ،واس�تفادت من تجارب
االخرين ،وأضافت عليها ،أ ّما في وقتنا الراهن فقد باتت تسيطر الروح االنهزامية على
الريب
معظم المس�لمين ،لذل�ك تجدهم ينظرون إل�ى اآلخرين ومنجزاتهم بكثي�ر من ّ
يحرمون االنفت�اح على ما عند اآلخرين واالس�تفادة منه ،فال ديمقراطية
والش�ك ،فهم ّ
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وال انتخابات وال حقوق للمرأةّ ،
كل ذلك بدعوى أنّه من التغريب.

ّ
نم�و األمم
إن ه�ذه المنهجي�ة المرتاب�ة ،تأت�ي بخلاف س�نن الحي�اة عل�ى صعيد ّ
والحضارات ،حيث ال يمكن لنا أن ننطلق ونبني حضارتنا ونحن في حالة انغالق تا ّم،
وال يسعنا تأسيس انطالقة حضارية جديدة ،إلاّ باإلقدام على ما فعله أسالفنا المسلمون
فيما س�بق ،من االنفتاح على الحضارات األخرى ،واس�تيعاب ما لديها من إيجابيات،
نطور ونقدّ م للبشرية شي ًئا جديدً ا.
وتالفي السلبيات ،ومن ثم نستطيع أن ّ

ونح�ن نحتف�ي بالمبعث النبوي الش�ريف ،ينبغي أن ننأى بأنفس�نا ع�ن الته ّيب من
االنفت�اح على الحضارات األخرى .نحن مدعوون للتس�لح بقيمنا ومبادئنا ،تلك القيم
التي بدأت المجتمعات األخرى االس�تجابة لها على نحو أكبر؛ لما في القيم اإلنس�انية
الحاكم�ة ف�ي تلك المجتمعات من جذور وأصول في ديننا ،إلاّ أننا مع األس�ف أضعنا
الكثير منها.

عمدة لندن مسلم باكستاني
وق�د تاب�ع العالم ف�ي األيام القليل�ة الماضي�ة االنتخاب�ات الجارية الختي�ار عمدة
واقتصادي ورمزي�ة كبيرة ،حيث خاض تلك
سياس�ي
لن�دن؛ لما لهذه المدينة من وزن
ّ
ّ
العمال ،مسلم بريطاني ،من أصل باكستاني ،يدعى صادق خان،
االنتخابات عن حزب ّ
متفو ًقا على مواطنه المس�يحي
وف�از فيها بمنص�ب عمدة المدين�ة البريطانية األع�رقّ ،
ّ
مرشح حزب المحافظين.
ّ
إن هذه الحالة التي ش�هدها المجتمع البريطاني ُت َعدّ حالة بالغة التقدّ م ،فقد استقبل
هذا المجتمع أس�رة مهاجرة قادمة من باكس�تان ،لتصبح جز ًءا من المجتمع ،ثم ّ
يرش�ح
مهم في تلك البلاد ،فيتقبل المجتمع ذلك
أحد أبناء تلك األس�رة نفس�ه لتق ّلد منصب ّ

ويتفاعل معهّ ،
ويرش�حه ،ه�ذه في حقيقة األمر قيمة إنس�انية عظيمة ،نجد جذورها في
مبادئنا اإلسلامية ،لوال أنّنا أضعنا هذه القيم ،خاصة حيال مس�ألة التعامل مع الوافدين

فت مأ ةعيطق ىرخألا تاراضحلاو مالسإلا

243

والمهاجرين إلى ديارنا ،بل األنكى أنّنا أضعنا تلك القيمة حتى على مستوى تعاملنا مع
بعضا ،عندما أوصدنا األبواب في وجه الكثيرين ،وحرمناهم من تبوئ المواقع
بعضن�ا ً
المهمة ،حتى لم يع�ودوا يجرؤون على التفكير أو حت�ى الحلم بالوصول
والمناص�ب
ّ
إلىها ،ال لش�يء س�وى انتمائهم إلى أق ّلية قومية أو دينية أو مذهبية .من هنا ينبغي التأكيد
كثيرا مما ينبغي أن نس�تقيه منهم ،س� ّيما ّ
مجدّ ًداّ ،
وأن ذلك
أن عند المجتمعات األخرى ً
ليس من عند ّيات تلك المجتمعات على نحو مطلق ،وإنّما هو عصارة التجارب البشرية
والفكر اإلنساني.

الجمعة  6شعبان1437هـ  14مايو 2016م

تراثنا األخالقي وواقع التخلف
والفساد
علي بن
ورد عن اإلمام زين العابدين ّ
الحسين Eأنه قال في دعاء مكارم
«اللهم ّ
صل على مح ّمد وآله،
األخالق:
ّ
وسدّدني ألن أعارض من ّ
غشني بالنصح،
وأجزي من هجرني بالبر ،وأثيب من حرمني
بالبذل ،وأكافي من قطعني بالصلة
وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر ،وأن
أشكر الحسنة ،وأغضي عن السيئة»(((.

مهما في حي�اة ّ
ّ
كل أمة ،ومدع�اة لفخرها
يحت�ل الت�راث الفكري والمعن�وي جان ًبا ًّ
وحق ّ
لكل أمة أن تفخر بذلك ،وأن تس�تلهم منه الثقة بذاتها ،وتعزيز
أمام س�ائر األممّ .
نبراسا ألجيالها الصاعدة.
مكانتها ،وأن يكون ذلك التراث ً
ب�ل ّ
إن الت�راث ال�ذي يحم�ل القي�م النبيل�ة ،والمضامين اإلنس�انية ،يصب�ح مور ًدا
حكرا على األمة الت�ي أنتجته .ونحن نحتفي ه�ذه األيام بذكرى
لإلنس�انية جمع�اء ،ال ً
والدة عدد من الكواكب المضيئة في تاريخ أمتنا الحضاري ،حيث يصادف اليوم ذكرى
علي بن الحسين ،Eلذلك من المناسب أن نلقي نظرة على
ميالد اإلمام زين العابدين ّ
كيفية احتفاء األمم األخرى بتراثها وشخصياتها.
((( الصحيفة السجادية ،دعاء مكارم األخالق ،ص.103
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االحتفاء بشكسبير
فق�د احتفل البريطاني�ون والعالم يوم الثالث والعش�رين من أبري�ل  2016بذكرى
م�رور  400س�نة على وف�اة ويليام شكس�بير ( ،)1616 – 1564الش�اعر المس�رحي
اإلنجليزي المعروف ،الذي أطبقت ش�هرته اآلفاق ،والذي تمثل تراثه الفكري في 38
مسرحية و  154قصيدة.

كثيرا ،ونشروا تراثه عبر
لقد أولى البريطانيون شكس�بير اهتما ًما بال ًغا ،وكتبوا حوله ً
العال�م ،بم�ا في ذلك صور المدرس�ة التي تلقى فيها تعليمه ،والتي م�ا تزال قائمة حتى
اآلن ،من�ذ إنش�ائها س�نة  1417ميلادي ،وقد ترجم�ت قصائده ومس�رحياته إلى أكثر
م�ن  100لغ�ة عالمية ،وعرضت مس�رحياته في أكثر م�ن  170بلدً ا عب�ر العالم ،وبلغ
من الش�عبية العالمية حدًّ ا جع�ل االقتصاد البريطاني يجني الفوائد من مكانته وش�هرته
المتصاعدة ،لجهة جلب الس ّياح ،وتعزيز مكانة بريطانيا ،والثقافة اإلنجليزية في العالم.
وقد نقل عن رئيس الوزراء البريطاني األش�هر وينس�تون تشرتش�ل أنه قال« :لو خ ّيرونا
بين التخ ّلي عن ّ
كل مستعمراتنا وقصائد شكسبير الخترنا االحتفاظ بقصائد شكسبير».
واحتوت مكتبة فولغر األمريكية وحدها على أكثر من  250ألف كتاب ووثيقة تناولت
حياة شكسبير ونتاجه الفكري .على هذا النحو تحتفي األمم بعظمائها وقاماتها الفكرية.
في مقابل ذلك ،هناك أمم لديها عظماء ،لكنها ال تحسن االحتفاء بهم ،وال تخليدهم
بالش�كل المناس�ب .فبالرغم من توفر األمة اإلسلامية على تراث قيمي كبير ،وافتخار
أتب�اع مدرس�ة أهل البي�ت بانتمائهم إل�ى أئمة ه�داة مصلحين ،لكنهم بعدُ لم يحس�نوا
االحتف�اء بهذه الثروات المعنوي�ة والفكرية العظيمة التي يمتلكونها .فهل يا ترى توجد
أي إم�ام من أئمة أهل البيت ،على غرار ما عند اإلنجليز من
لدين�ا  250ألف وثيقة عن ّ
وثائق متعلقة بشكسبير؟ وهل نشرنا كت ًبا مترجمة إلى مئة لغة عن حياة األئمة ،أو كتاب
مقصرون
نه�ج البالغة ،أو رس�الة الحقوق ،أو الصحيفة الس�جادية؟ هنا يتب ّين ك�م أنّنا ّ
تج�اه ت�راث أئم�ة أهل البيت ،حي�ث عجزنا عن إب�راز المضمون اإلنس�اني في تراثهم
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مصرين على إبقائهم حبيس�ي طوائفنا ومجتمعاتنا المحلية ،كما لو
وس�يرتهم ،وما زلنا ّ
أنّه�م أئمة لهذه القبائ�ل والمجتمعات فقط ،غافلين عن أنّهم ثروة أرادها الله للبش�رية
جمعاء.

زين العابدين وتراثه العظيم
عظيم�ا ،ونب ًعا روح ًّيا داف ًقا،
لقد ترك اإلمام زين العابدين Eس�يرة مش�رقة ،وترا ًثا
ً
برنامجا حقوق ًّيا وأخالق ًّيا ثر ًّيا متمثلاً في رس�الة
متمثلاً في الصحيفة الس�جادية .وترك
ً
الحقوق ،وس�ائر توجيهاته وتعاليمه األخرى ،غير أنن�ا عجزنا عن إبراز هذا المضمون
واألهم م�ن ذلك ،أنّنا لم نتمثل بع�دُ هذا التراث األخالق�ي العظيم في حياتنا
للعال�م،
ّ
وسلوكنا وتعاملنا.

ومم�ا ورد في س�يرته Eما جاء عن الصحابي الجلي�ل جابر بن عبدالله األنصاري
أن�ه ق�ال« :ما رؤي في أوالد األنبياء مثل علي بن الحس�ين»((( ،وقال الصحابي الجليل
ّ
س�عيد بن المس�يب« :ما رأيت ّ
أهم ما
علي بن الحس�ين»(((.
ولع�ل من ّ
ق�ط أفضل من ّ
جاء في س�يرته ،Eالملك�ة األخالقية العظيمة التي تح ّلى بها ،فلم يكن ّ
قط يس�تجيب
لالس�تفزازات والضغ�وط ،وإنّما كانت القيم األخالقية تمأل نفس�ه ،وتحكم س�لوكه،
وتغمره من رأسه إلى أخمص قدميه.
الصددّ ،
لئيما س ّبه ذات يوم ،فأشاح Eبوجهه عنه ،فقال
ومما روي عنه في هذا ّ
أن ً
(((
ينم عن قدرة كبيرة في
ل�ه اللئي�م؛ إ ّياك أعني ،فأجابه اإلمام؛ وعنك أغضي  .وه�ذا ما ّ
أيضا ّ
أن
والس�يطرة على فورة الغضب .ومما روي ً
ضبط النفس والتحكّم باألعصابّ ،
علي آن ًفا فقلت
رجلاً افترى عليه وبالغ في س ّبه ،فقال« :Eيا أخي إنك كنت قد وقفت َّ
((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام الباقر ،ص.34
((( تاريخ اليعقوبي ،ج ،2ص.303
((( بحار األنوار ،ج ،46ص.96
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ف�ي فغفر الله
في فاس�تغفر الله من�ه ،وإن كنت قلت ما ليس َّ
وقل�ت ،ف�إن كنت قلت ما َّ
لك»(((.

اهتم
كبيرا .حيث ّ
الس�جاد جانب المساعدات االجتماعية اهتما ًما ً
وقد أولى اإلمام ّ
كثي�را بالفق�راء والمحتاجي�ن والضعف�اء في مجتمعه ،فق�د تحدّ ث التاريخ عن س�يرته
ً
الصعيد ،حيث كان يطعم الناس في داره ّ
ظهرا ،وكان يعول
المش�رقة على هذا ّ
كل يوم ً
الس�ر ،حاملاً الطعام والحطب على ظه�ره إلى بيوت الفقراء والمحتاجين
مئة بيت في ِّ
ّ
الجراب.
كل مس�اء ،وكان�وا ينتظرونه وه�م ال يعرفونه ،فإذا ما جاء قال�وا جاء صاحب ُ
علي بن الحس�ين .وحينما ثار
الس�ر حتى مات ّ
وق�د قي�ل إنّه ما فقد أهل المدينة صدقة ِّ
أه�ل المدين�ة على األمويين ،وهم الذي�ن فعلوا في أهل البيت م�ا فعلوا ،والذين عاش
اإلمام وأهل بيته بس�ببهم أقس�ى وأش�د المعاناة في كربالء والكوفة والشام ،ومع ذلك
لما ثار أهل المدينة عليهم لم يجد مروان بن الحكم ،األموي البارز والمش�هور بعدائه
أله�ل البيت ،لم يجد أحدً ا يلجأ إليه إلاّ
علي بن الحس�ين ،Eفلجأت عائلته إلى بيت
ّ
اإلمام.

األزمة األخالقية في األمة
ّ
إن م�ن غي�ر الكافي إبداء اإلعج�اب إزاء الس�يرة األخالقية لإلمام زي�ن العابدين.
وإنّما المطلوب تم ّثل س�جاياه وعظيم أخالقياتهْ ،E
نحولها إلى سلوك في حياتنا
وأن ّ
وعالقاتن�ا االجتماعي�ة ،وإلاّ فم�ا فائدة أن نفخر ّ
ب�أن لنا أئمة كهؤالء دونم�ا اتّباع لهم.
ّ
إن امتالكن�ا هذه الثروة األخالقية الكبيرة المتمثلة في س�يرة أئمتن�ا ،ينبغي أن يضاعف
المسؤولية علينا حيال التم ّثل بسيرتهم وهداهم.
ّ
مهما من الثروة األخالقي�ة والروحية التي تركها
وتحت�ل الصحيفة الس�جادية جان ًبا ًّ
وتضرع ،وإنّما
مج�رد مناجاة
اإلم�ام زين العابدين .Eفل�م تكن األدعية التي احتوتها
ّ
ّ
((( اإلرشاد .الشيخ المفيد ،ج ،2ص.146

سفلاو فلختلا عقاوو يقالخألا انثارت 
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وتذكيرا بنعمه وآالئه ،واالنفتاح على القدرة
منهجا لمعرفة الله سبحانه وتعالى،
تشكل
ً
ً
اإللهي�ة ،واس�تلهام القوة والعزيم�ة منها ،في مواجه�ة المحن والش�دائد .ولو لم يكن
منه�ا إلاّ دعاء مكارم األخالق لكفى ،هذا الدع�اء العظيم الذي يحمل القيم األخالقية
العظيمة ،والذي ينبغي أن يحفظه ّ
كل إنسان ،وأن يتم ّثله في حياته وسلوكه ،كما تركE
لنا ثروة أخرى متمثلة في رسالة الحقوق.

إن مجتمعاتن�ا أحوج م�ا تكون لاللتزام بالقيم األخالقية .ذل�ك ّ
ّ
أن األزمة الحقيقية
أهم ثروة
التي تعيشها مجتمعاتنا ،هي في واقعها أزمة أخالقية ،فهذه األمة التي تمتلك ّ
فقرا مدق ًع�ا في واقعه�ا األخالقي ،حيث
أخالقي�ة ،وأروع ت�راث قيم�ي ،باتت تعي�ش ً
ينتش�ر فيها الظلم والفساد ،وانتهاك حقوق اإلنس�ان .ولو أجرينا مقارنة بين مجتمعاتنا
اإلسلامية والمجتمعات األخرى ،لرأينا الهوة كبيرة ،والمس�افة شاسعة بين الطرفين،
لجهة مراعاة حقوق اإلنسان ،والعدالة االجتماعية ،والشفافية ،والتوزيع العادل للثروة
عند األمم األخرى ،في مقابل واقع التخلف والظلم والفساد الذي تعيشه المجتمعات
التي تنتمي لإلسالم ،وتفخر بتراثها األخالقي.
ّ
المتحضرة يتمثل في األخالق ،وال نعني بذلك الس�لوك
إن الوجه المش�رق لألمم
ّ
الش�خصي لألفراد ،بق�در ما نعني بذل�ك التش�ريعات والنظم المعتمدة ،والسياس�ات
المنفذة في تلك البلدان ،التي تنعكس إيجا ًبا على األجواء االجتماعية العامة.

ضرورة المراجعة األخالقية
الصعي�د
إنّن�ا وبمناس�بة ذك�رى ميلاد اإلم�ام زي�ن العابدي�ن Eمدع�وون عل�ى ّ
كل ٍ
الشخصي ،إلى إجراء مراجعات أخالقية .على ٍ
نحو ينبغي معه أن يفحص ّ
فرد مدى
حظ ّ
التزامه بالقيم األخالقية في سلوكه وتعامله مع اآلخرين ،وما ّ
كل منّا من القيم التي
تضمنها دعاء مكارم األخالق الذي تركه لنا هذا اإلمامE؟
ّ
ق�د يراه�ن البعض أحيانًا على نق�اط القوة األخرى عنده ،من قبي�ل امتالك المال،
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أو التحصي�ل العلم�ي ،أو المنص�ب الوظيفي ،لكن م�ا قيمة ّ
كل ذلك إذا فقد اإلنس�ان
إن نبين�ا األك�رم محمدً ا ،Aوم�ع كونه خاتم األنبي�اء وأعظمه�م ،إلاّ ّ
أخالق�هّ .
أن الله
ي�ظ ا ْل َق ْل ِ
ُن�ت َف ًّظا َغ ِل َ
�ب لاَ ن َف ُّضوا ِم� ْن َح ْولِ َك}،
{و َل ْو ك َ
تعال�ى يخاطب�ه بقوله تعال�ىَ :
أن النبوة والرس�الة والقرآن ّ
ذل�ك ّ
وكل ما جاء به ،Aل�ن يجدي ولن يكون له تأثير في
اجت�ذاب الناس ،لوال القيم األخالقية العظيمة ،والس�جايا الفاضلة التي تحلى بها.A
كل ٍ
وه�ذا ما ينس�حب على ِّ
أحد ،فأ ّيم�ا عالم ،بال ًغا ما بلغ علمه ،ل�ن يكون لعلمه قيمة
ما لم يمتلك األخالق الفاضلة ،ويتعامل مع الناس وفق السلوك القويم .والحال نفسه
أدوارا عامة ،اجتماعية أو سياسية ،فقد يذهب بعضهم بعيدً ا في المراهنة
مع من يلعبون
ً
عل�ى دوره ذاك ،فيجت�رئ على الناس ،ويس�يء لهم ،وينته�ك حقوقهم ،ويخوض في
أعراضه�م .فما قيمة تلك األدوار والمناصب إذا ل�م يصحبها التزام بالقيم األخالقية؟
س� ّيما ّ
وأن بعضهم لم ينفك�وا يطالبون اآلخرين أفرا ًدا وحكوم�ات بأن يكونوا قيميين،
وأن يلتزموا القوانين واألنظمة الس�ليمة ،فم�اذا عنك أنت في تعاملك مع عائلتك ومع
أبناء مجتمعك؟

الصعيدين الفردي والمجتمعي.
نحن أحوج ما نكون لاللتزام بالثقافة األخالقية ،على ّ
تل�ك الثقاف�ة التي تعطي للقيم مكانتها الواقعيةّ ،
إن العل�م والعبادة ال قيمة لهما عند الله
سبحانه وتعالى ما لم يصحبهما الخلق القويم .وقد ورد عن رسول الله Aأنه قال« :إِ َّن
الليلِ ،
ات ِ
�ه درج ِ
ِ ِ ِ
صائ ِم الن ِ
قائ ِم ِ
َ
َّه�ار»((( ،وعنهّ :A
«إن العبد
الرجل َل ُيدْ ِر ُك
بحس�ن ُخ ُلق َ َ َ
ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات اآلخرة وشرف المنازل ،وإنّه لضعيف العبادة»((( .لذا
ينبغي أن نولي الجانب الس�لوكي اهتما ًما أكبر ،وأن نؤكّد على هذا المنحى في س�لوكنا
الصعيد المجتمعي العام.
الشخصي ،وننشر هذه الثقافة األخالقية على ّ

((( سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،2ص ،437حديث .795
((( المحجة البيضاء في تهذيب األحياء ،ج ،5ص.93

الجمعة  25ربيع األول 1428ﻫ

 13أبريل 2007م

تجدد األمل في مسيرة
الوحدة والتقارب

(((

ُ
ُ ُ ً
ََ
َّ َ
{إِن ه ٰـ ِذه ِ أ َّم ُتك ْم أ َّمة َواح َِدةً َوأنا
َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ون}[سورة األنبياء ،اآلية.]92 :
ربكم فاعبد ِ

تمثل ذكرى ميالد الرس�ول األكرم محمد Aمناس�بة للتذكير بالوحدة اإلسلامية.
حي�ث صارت تحتف�ل مجاميع من األم�ة بما بات يعرف بأس�بوع الوحدة اإلسلامية،
من خالل إقامة البرامج في بلدان مختلفة إحياء لهذه المناس�بة العظيمة .وقد اكتس�بت
مر باألمة خالل الش�هور الماضية،
ه�ذه البرامج أهمية خاصة في هذا العام ،وذلك لما ّ
جراء عوامل وظروف سياس�ية ،ونتيج�ة لدخول الجهالء
م�ن عاصفة طائفي�ة هوجاءّ ،
والعمالء والمغرضين والحمقى على خط األزمة ،حتى امتألت أجواء األمة اإلسالمية
في بقاع عديدة بالصخب الطائفي ،والتهريج ،وإثارة الفتن الطائفية ،وقد سقط في هذا
روا ًدا ودعاة للوحدة.
المستنقع بعض ممن كانت تعقد األمة عليهم اآلمال ،وترى فيهم ّ
حي�ث وقع بعض هؤالء ف�ي الفخ ،وراحوا ،تحت تأثير األجواء السياس�ية والحمالت
اإلعالمي�ة ،يثي�رون األضغ�ان ويبث�ون األحق�اد بين أتب�اع المذاهب اإلسلامية ،حتى
أصبحت سماء المنطقة العربية بشكل خاص ،مل ّبدة بغيوم الطائفية والفتن المذهبية.
وهذا ما بعث القلق في نفوس المخلصين الواعين ،وأثار جملة من األس�ئلة ،حول

((( هذه الخطبة والخطب التي تليها من خطب عام 1428هـ لم تنشر ساب ًقا.
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ما إذا كانت األمة بعد لم تنضج تجاه مسألة الوحدة ،وحول جدوائية المضي في مسيرة
العمل على صعيد التقريب والتقارب بين أتباع المذاهب اإلسلامية ،حيث بدأ الش�ك
يس�اور بع�ض النفوس حي�ال هذا األمر .س�يما وقد س�اهمت حالة التوتر ف�ي انتعاش
التيارات المتطرفة على الجهتين الس�نية والش�يعية ،حتى بدأ المتطرف السني يع ّير دعاة
الوحدة في أوس�اطه ،ويذكرهم بتحذيراته لهم من التقارب مع الش�يعة ،وكذلك الحال
مع التيار الش�يعي المتش�دد ،الذي بدأ يوجه اللوم والتوبيخ لدعاة الوحدة في مجتمعه،
س�اخرا من رهانهم على التقارب مع الس�نة ،وعلى هذا النحو انتعش المتشددون على
ً
الجانبي�ن ،وه�ذا ما بعث التوجس والقل�ق في نفوس المخلصين ،لي�س على ذواتهم،
وإنّما على مش�روع التقارب والوحدة بين المس�لمين ،الذي نذروا أنفسهم لتحقيقه في
سبيل تجنيب األمة الفتن واالنقسامات.

مؤتمر الوحدة اإلسالمية
وقد جاء انعقاد مؤتمر الوحدة اإلسلامية العش�رين ف�ي العاصمة اإليرانية طهران،
مؤخ�را بتاري�خ  19-17ربيع األول
بمش�اركة علم�اء ومفكري�ن من الس�نة والش�يعة
ً
1428ﻫ ،ليبعث األمل من جديد في اس�تمرار مش�روع التق�ارب والوحدة .وقد مثلت
وتلم ًس�ا لحالة الساحة ،في أعقاب
هذه االجتماعات ش�كلاً من أش�كال ّ
جس النبضّ ،
الموج�ة الطائفي�ة األخيرة .ولي أن ّ
أبش�ركم من خلال ما رأيت وم�ن التقيت في تلك
االجتماع�اتّ ،
المضي في مس�يرة الوحدة والتق�ارب بين أبناء
إص�رارا على
ب�أن هناك
ّ
ً
األمةّ ،
وأن هناك عز ًما أكيدً ا عند الواعين المخلصين من الطرفين ،ألاّ يتراجعوا عن هذا
المشروع؛ ّ
ألن البديل عن ذلك لن يكون سوى الكارثة ،ودمار األمة.

لقد م ّثل المؤتمر محطة ليطمئ ّن من خاللها الجميع على العالقة بين مختلف فئات
األم�ة بع�د الموجة الطائفية األخيرة .س�يما مع توافد ما بين  150و  200ش�خصية من
العلم�اء والمفكرين على المؤتمر قادمين من أكثر من س�تة وأربعين بلدً ا إسلام ًّيا ،من

راقتلاو ةدحولا ةريسم يف لمألا ددجت
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مختلف التوجهات من الس�نة والشيعة والزيدية واإلباضية والصوفية .وبحمد الله فقد
تب ّي�ن ّ
أن أكثرية الحضور لم يقعوا في ّ
فخ الش�قاق الطائف�ي ،بل وأظهروا التصميم على
مواصلة الس�ير على طريق الوح�دة والتقارب والتقريب ،وذلك م�ن خالل الخطابات
واألبح�اث الت�ي ألقي�ت في المؤتم�ر من قب�ل العلم�اء والباحثين ،والت�ي كانت تؤكّد
الموسعة
بأجمعها على ضرورة تحقيق الوحدة اإلسلامية .وعالوة على االجتماعات
ّ
ش�هدت أروقة المؤتمر الكثير من اللق�اءات الثنائية التي كانت خاللها جميع األطراف
متشوقة لاللتقاء ببعضها ،وقد تبين كذلك من خالل هذه اللقاءات ّ
بأن األمة قد تجاوزت
مؤخرا.
ـ إن شاء الله ـ المحنة التي عصفت باألمة
ً

وقفات للمراجعة
وشهدت جلسات المؤتمر وقفات للمراجعة تناولها الحضور من جوانب مختلفة.
ولعل أبرز ما صبغ تلك الوقفات ،هو انتقاد ّ
ّ
كل طرف للمواقف الذاتية وجوانب القصور
عند فريقه ،فقد أبدى علماء ومفكرون من أهل الس�نة س�خطهم وانزعاجهم من بعض
المواقف المتش�نجة التي خرجت عن بعض المحس�وبين عليهم ،كما وجدنا في مقابل
ذل�ك مواقف س�اخطة وناقدة من قبل علماء الش�يعة على بعض التوجهات المتش�ددة
والمتش�نجة عن�د المحس�وبين عليه�م .وه�ذا أم�ر الفت ومه�م عند علم�اء ومفكري
الطرفين ،إذ ليس من الش�جاعة وال البطولة أن ينتقد طرف مواقف الفريق اآلخر ،حتى
وإن وج�د البعض في هذه الممارس�ة وس�يلة للب�روز في صفوف أبن�اء جماعته .وهذا
تحدي�دً ا هو المحور الذي تناولته ش�خص ًّيا ضمن المس�احة المتاح�ة لي للحديث أمام
المؤتمر ،وقد ش�ددت في الكلمة على حاجة ّ
كل فريق إلى أن يقف وقفة مراجعة ونقد
ذاتي لتراثه وممارسات فاعلياته فيما يرتبط بموضوع الوحدة والتقريب.
ذلك ّ
أن العالم السني إذا انتقد الشيعة ،كما لو وضع مصنّ ًفا ينتقد فيه كتاب الكافي أو
بحار األنوار وغير ذلك ،فإنه سيجد في أوساط جماعته من يمجده ويثني عليه ويضعه
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ف�ي عداد األبطال ،عل�ى اعتبار دفاعه عن مذهبهم من جه�ة ونقده للمذهب اآلخر من
جه�ة أخ�رى .وكذلك الحال مع العالم الش�يعي فيم�ا لو وضع كتا ًبا ينتق�د فيه روايات
البخاري أو صحيح مس�لم أو غير ذلكّ ،
فإن جماعته س�يمجدونه ويثنون عليه ويعدون
عمل�ه بطول ًّي�ا .غير ّ
أن الش�جاعة الحقيقية ليس�ت في انتق�اد اآلخرين ،وإنّم�ا في انتقاد
العلم�اء والمفكري�ن لتراثهم الخ�اص ،وغربلته من ّ
كل ما يثير التفرقة بين المس�لمين،
فه�ذه ه�ي البطولة الحقيقية وهذا ما ينفع األمة ويعزز الوحدة اإلسلامية .وقد كنا فيما
سبق نجد االستعداد ضعي ًفا للتصدّ ي لهذا األمر.

أنموذجان لشجاعة النقد الذاتي
وقد س�ردت في الكلمة أمام المؤتمر مثالين لعالمين ش�جاعين ،أحدهما من السنة

عوضا ع�ن التفرغ لمهاجمة
واآلخر من الش�يعة ،مم�ن انبروا إلى نق�د تراثهم الخاص ً

المذه�ب اآلخ�ر .فقد انب�رى العالمة الكبير الش�يخ أب�و األعلى الم�ودودي ،من كبار

علماء أهل الس�نة ومؤس�س ورئيس الجماعة اإلسالمية في باكس�تان ،إلى نقد جوانب

من التراث السني حين وضع مصنف «الخالفة والملك» ،وقد ّفرق في كتابه بين مرحلة
الخالفة الراش�دة وبين فترة الحكم األموي والعباس�ي ،ورأى ّ
أن الحكم األموي جرى
التمهيد له في عهد الخليفة عثمان بن عفان ،على يد الحاشية المحيطة بالخليفة ،الذين
هي�ؤوا لظه�ور القوة األموية الح ًق�ا .ومع ّ
كل ما اتّس�م به كتاب الم�ودودي من العمق
العلمي ،وهو الحاصل على جائزة الملك فيصل في العام  ،1979ومع كون كتبه تمثل

مرجعية فكرية لحركة اإلخوان المس�لمين وأوس�اط إسلامية واس�عة لكن�ه حين قدم

وتضررت ش�خصيته ،تحت مزاعم
مقاربت�ه النقدي�ة للتراث ثارت حوله ضج�ة كبيرة،
ّ
قيامه بالتجريح في الصحابة ،والنيل من الس�لف الصالح ،ونقده خير القرون ،..ورغم

مقامه الديني والعلمي الرفيع فقد غ ّير كثيرون رأيهم فيه ،وصاروا يش�ككون في صدق
توجهات�ه ،حت�ى اضطره األمر ألن يكتب مقالاً يوضح فيه موقفه ويبين فيه أدلته ،نش�ره
ّ
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في الطبعات التالية لكتابه.

كثيرا حين
وعلى المقلب اآلخر ،واجه اإلمام الس�يد محس�ن األمين العامل�ي عنتًا ً
انبرى إلى نقد جوانب من الممارس�ات الشعائرية الشيعية .هذا العالم الجليل لم يشك
أح�د يو ًما في اجته�اده وفقاهته ودفاعه عن الدين والذب ع�ن مذهب أهل البيت ،فهو
صاحب أكبر موس�وعة في تراجم رجال الشيعة «أعيان الشيعة» وغيرها من المصنفات

الكثي�رة ،كم�ا كان زعي�م الطائفة في جب�ل عامل وبالد الش�ام ،لكنه حي�ن أصدر بحثه
الناقد لبعض الممارس�ات الش�عائرية بعنوان «التنزيه في أعمال الشبيه» ،اعتبره البعض
متجاوزا للخط األحمر ،لذلك اتّهموه وش�تموه وأنش�دوا
من داخل الس�احة الش�يعية
ً
القصائد الهجائية فيه ،حتى إنّه حين أراد زيارة النجف األشرف نصحه كثير من العلماء
بألاّ يذهب إلى هناك؛ ّ
ألن حياته س�تكون في خطر .أصبحت حياة هذا المرجع الديني
ٍ
لش�يء سوى أنّه اتّخذ
الكبير في خطر في مهد الحوزة العلمية في النجف األش�رف ،ال
الموقف المناسب بممارسته النقد الذاتي تجاه بعض الممارسات الدينية.

انهيار حاجز الرهبة
ّ
إن مم�ا يثي�ر الغبطة الي�وم هو انهيار حاجز الرهبة حيال ممارس�ة النق�د الذاتي عند
الفريقين الس�نة والش�يعة .هناك علماء ومفكرون على الجانبين يمارس ٌّ
كل منهم النقد
يمهد لتصفية األج�واء ،وتجنب األح�كام التعميمية
الذات�ي داخ�ل مجتمعه ،وهذا م�ا ّ
الجائرة ،فإذا ما أساء أحد من أهل السنة للشيعة فال ينبغي أن يحمل تصرفه على جميع
أهل الس�نة ،والحال نفس�ه إذا ما أساء أحد الشيعة إلى أهل السنة فال يعمم سوء تصرفه
بأي حال ،وذلك ما لن يتحقق
على جميع الشيعة ،فهذا التصرف ال يمثل جميع الشيعة ّ
سوى باال ّطالع بموضوعية على التعددية القائمة لدى ّ
كل فريق.
وحقيق�ة األمر ،جاء مؤتم�ر الوحدة اإلسلامية بمنزلة الرافعة لمعنوي�ات الواعين
المصلحين وجدد األمل في الوحدة اإلسلامية .س�يما مع قيام سلس�لة من نش�اطات
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الصعيد ذاته ،فقد انعق�د في العاصمة األردني�ة مؤتمر لجمع من
إقليمية مش�ابهة عل�ى ّ
العلماء الس�نة من أه�ل العراق الذين أصدروا بيانًا أكّدوا فيه على حرمة الدم المس�لم،
التوحد
س�ن ًّيا كان أم ش�يع ًّيا ،وعلى رف�ض توجهات اإلرهاب والعنف ،والس�عي إل�ى
ّ
والتق�ارب بين أبناء الش�عب العراقي ،وه�ذا تطور بالغ األهمية ،وأح�وج ما تكون إليه
الس�احة ،يض�اف إل�ى ذلك ما رش�ح بحس�ب وس�ائل اإلعالم م�ن توافق بي�ن فصائل
المقاومة في العراق على التصدي للتوجهات العنفية الطائفية ،وهذا مما يبش�ر بالخير،
فقد أدرك الجميع ّ
توهم البعض في هذا الفريق
أن اإلرهاب ال دين وال مذهب له ،مهما ّ
أو ذاك أن�ه ه�و الوحي�د المس�تهدف بالقتل واإلبادة ،عل�ى نحو دفع بعضه�م إلى عقد
مؤتمر لنصرة أهل السنة في العراق!.
واضحا للجميع اليوم هو ّ
غي�ر ّ
أن تيارات اإلرهاب يس�تهدفون في حقيقة
أن م�ا بدا
ً
األم�ر الس�نة والش�يعة على ح�دٍّ س�واء ،وال ّ
أدل على ذلك م�ن تلك التفجي�رات التي
تستهدف المدنيين هنا وهناك ،وأحدثها سقوط عشرات القتلى والجرحي في تفجيرات
إرهابية في الجزائر ،وجميعهم من أهل السنة ،وكذلك الحال مع األعمال اإلرهابية في
المغرب ،وعلى غرار ذلك ما يجري من قتل وتنكيل في أفغانستان والصومال ،ما يؤكّد
عل�ى ّ
أن وج�ود هذه التي�ارات العنفية هو بح�دّ ذاته خطر على الجمي�ع لزعزتها األمن
واالستقرار في البالد اإلسالمية ،وإعطائها الفرصة بذلك ألعداء األمة.

غاي�ة ما هناك ّ
أن ه�ؤالء اإلرهابيين يبدّ ل�ون جلودهم من بلد آلخر ،ويس�تخدمون
عناوين مختلفة لتبرير إرهابهم ،فهم يمارسون القتل تحت العنوان المذهبي في العراق
نتيجة التنوع المذهبي هناك ،بينما يقترفون ذات الجرائم تحت عناوين مختلفة في بالد
أخرى.

وبذل�ك نخل�ص إلى ّ
أن المس�ألة ليس�ت حر ًب�ا طائفية بين الس�نة والش�يعة .وإنّما
ه�ي توجه�ات عنفية إرهابي�ة متطرفة تحترف التقاتل وتس�لب األمن م�ن حياة الناس،
وبذل�ك ينبغي للجميع أن يقفوا بمواجهته�ا ،واألهم من ذلك مجابهة أفكارها العنفية.
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إنن�ا نرجو أن تمضي مس�يرة التقري�ب والوحدة في طريقها وتحق�ق النجاحات .وعلى
المس�توى الوطني وضمن ذات الس�ياق يمكن النظر إلى اس�تضافة أخينا الشيخ محمد
الصف�ار ف�ي مهرج�ان الثقاف�ة والفن�ون ف�ي مدينة عني�زة بمنطق�ة القصي�م بتاريخ 26
ربي�ع األول 1428ﻫ ، واس�تقباله بق�در كبي�ر من االحت�رام والترحيب هن�اك ،من قبل
المسؤولين وسائر الكتاب والمثقفين المشاركين ،الذين أكّدوا جمي ًعا أنّهم مع الوحدة
الوطني�ة واإلسلامية ،ال يقبلون التفرقة وال إثارة الفتنة ،نق�ول إنه يمكن النظر إلى هذا
أيضا من زاوية اعتبار التوجه الرئيس في شعبنا وأمتنا هو توجه داعم للوحدة ومستجيب
ً
لنداءات اإلسلام والقرآن الكريم في هذا المجال ،مهما علت بعض األصوات النشاز
التي يخيل للكثيرين بس�بب علو صوتها أنّها تس�ود الس�احة وأنّها تمثل الصوت العام،
وهذا غير صحيح.

الجمعة  8جمادى األولى 1428ﻫ

 24يونيو 2007م

التاريخ للعبرة أو للفتنة
ْ رْ َ ٌ أّ ُ
َ
َ َ اَ َ
{لق ْد كن يِف ق َص ِص ِهم عِبة ِلول
َ
أْ بْ َ
اب}[سورة يوسف ،اآلية]111:
الل ِ

تعتز ّ
كبيرا ،باعتباره المكون األبرز لهوية
كل أمة من األمم بتاريخها ،وتوليه اهتما ًما ً
األمة ،الذي يمنحها طابعها المميز والخاص بها .غير ّ
أي
أن هناك تفاوتا ب ّينًا بين اهتمام ّ
أمة وأخرى بتاريخها ،لجهة طريقة تعاملها مع أحداثه ورجاالته.

التغ ّني باألمجاد
فهناك أمم تتس�لى بالتاري�خ وتتغنى بأمجاده الماضية ،فه�م ينامون ويصحون على
المنج�زات الت�ي حققها أسلافهم من الح�كام والقادة ف�ي الماضي الس�حيق ،لعلهم
يجدون في ذلك السلوى عن واقعهم وتخلفهم الراهنّ ،
ولعل أصدق ما قيل في هؤالء
قول الشاعر ابن الرومي:
ٍ
بآب�اء ذوي حس�ب
لئن فخرت

لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا

وأقص�ى ما يقال له�ؤالء ّ
إن آباءكم كانوا عظماء وماضيكم مجي�دً ا ،ولكن ماذا عن
واقعك�م اآلن!ّ .
إن م�ن الخط�أ الف�ادح والخداع لل�ذات الركون إلى التس�لي بالتاريخ
والتغني بأمجاد الماضي.

260

مسارات  ...في ثقافة التنمية واإلصالح |8

التقديس والتنزيه
هناك منهجية تقديسية خاطئة في النظر للتاريخ يقع فيها كثيرون .وهي تلك القائمة
أن ّ
على التقديس المطلق للتاريخ بأحداثه وش�خصياته ،حيث يرى هؤالء ّ
كل ما جرى
ف�ي ذل�ك التاريخ هو خي�ر ،ويأنفون ع�ن النقد ،وال يقبل�ون بوضع رج�االت التاريخ
موض�ع الجرح والتعديل ،ال من الحكام األمويين وال العباس�يين ،وال من س�بقهم من
األصحاب والتابعين ،فال يصح ـ عند هؤالء ـ المساس بالسلف الماضي.

فادحا ،لما فيه من خلط لألوراق وحرمان
وهذا التقديس الشامل للتاريخ يعدّ خطأ ً
لألمة من االس�تفادة من تجاربها ،تلك االستفادة التي لن تتحقق إال من خالل االطالع
الدقي�ق على مجري�ات التاريخ والوقوف على الصالح والطالح فيه ،وهذا ما لن يتحقق
ف�ي ّ
ظل حال�ة التقديس المطل�ق للماضي ،حي�ث ال تبيان للخطأ والص�واب ،وال فرز
للس�لبيات واإليجابيات .ومر ّد هذا اإلحجام عن مراجعة التاريخ هي حالة االصطفاف
المذهبي من جانب ،والرغبة في انتزاع الشرعية من ذلك التاريخ من جانب آخر ،وهذا
ما جعل االس�تبداد ف�ي كثير من مجتمع�ات األمة متوار ًث�ا ،والظلم مألو ًف�ا ،واإلقصاء
والتهميش عادة سائدة ،استنا ًدا إلى سيرة حاكم من الحكام أو خليفة من الخلفاء.

االنشغال بالتاريخ
وف�ي مقابل الفئة التي تقدّ س التاريخ وترفض المس�اس به ومراجعة أحداثه ،هناك
فئ�ة أخ�رى من الن�اس غارقون إل�ى آذانهم في تفاصي�ل التاريخ بأحداثه وش�خصياته.
منش�غلون إلى أقصى الح�دود بالصراعات التاريخية بش�خوصها وأدق وقائعها ،وهذا
منهج خطأ هو اآلخرّ .
عوضا عن أخذ العبر،
ألن ذلك يجعل من التاريخ
مصدرا للفتن ً
ً
ّ
ف�كل فئة من الفئات س�تنزع حينها لالنتصار للطرف التاريخي األق�رب إليها من ناحية
االنتم�اء واالعتق�اد ،وبذلك يبقى الن�اس في أجواء صراع�ات تصرمت ومضت عليها

القرون المتطاولة.

ةنتفلل وأ ةربعلل خيراتلا
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الدراسة واالعتبار
ّ
إن القرآن الكريم يش�ير بوضوح إلى الغاية من دراس�ة التاريخ وهي أخذ العبرة من
َان فِي َق َص ِص ِه ْم ِع ْب َر ٌة لأِّ ُولِي الأْ َ ْل َب ِ
أحداثه .قال تعالىَ { :ل َقدْ ك َ
اب} ،ومقتضى أخذ العبر
من التاريخ أن يجري النظر في الوقائع بتجرد والتمحيص فيها بروح الباحث .وجاءت
مف�ردة العب�رة في اآلية الكريمة من العبور ،مع اإلش�ارة إلى ّ
أن األق�در على أخذ العبر
م�ن التاري�خ هم ذوو األلباب وأصحاب العقول النيرة .عل�ى النقيض من أولئك الذين
تس�تولي عليهم الغرائز وتغلب عليهم لغة العواطف ،حتى ال يعودون يتحركون إال من
فعوضا عن أن يكون في قصصهم عبرة،
وحي أهوائهم وعواطفهم ،حينها تنقلب اآلية،
ً
يصبح في قصصهم فتنة! .فأحداث التاريخ مليئة بالعبر ألولي األلباب ،لكنها س�تكون
مليئة بالفتن ألهل األهواء .والله س�بحانه يريد لنا أن نقرأ التاريخ بغرض أخذ العبر ،ال
التغن�ي بأمجاد الماضي أو اس�تجالب الفت�ن .ومر ّد ذلك إلى طريق�ة النظر في التاريخ
بأحداثه وشخوصه.
ّ
إن االحتفاء بالمناس�بات التاريخية أمر محمود ،ش�ريطة أن يكون محطة لالستفادة
المناس�بة وأخ�ذ العبر والدروس .وبحم�د الله يحتفل مجتمعن�ا بالعديد من األحداث
التاريخي�ة المتعلق�ة بذكريات القادة الدينيين وخاصة أئمة أه�ل البيت ،Bولكن يبقى
قائما عن الكيفية التي ينبغي أن يظهر عليها االحتفاء والفائدة المرجوة من ذلك.
السؤال ً

زينب والدور االجتماعي للمرأة
وق�د م�رت علينا ف�ي هذه األي�ام ذكرى ميالد الس�يدة زين�ب بنت أمي�ر المؤمنين،
وهي مناس�بة نحتاج الى االحتف�اء بها وإيالئها االهتمام المناس�ب ،خاصة في ظروف
مجتمعاتنا المعاصرة.
ونح�ن حينما نحتفي بالس�يدة زينب ،تلك المرأة العظيم�ة الرائدة ،فنحن أحوج ما
نك�ون للتركيز على نقطتين هما من موارد االعتبار الكبيرة في س�يرتها .Fاألمر األول
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هو التركز على دور المرأة االجتماعي ،لما في أغلب مجتمعاتنا اإلسالمية من تهميش
لدور المرأة ،كما لو لم يكن للمرأة شأن باألوضاع االجتماعية والسياسية والثقافية ،في
وق�ت باتت المرأة عبر العالم تعيش مرحلة تاريخي�ة انتزعت خاللها دورها المحوري
الصعد ،وهذا تطور تاريخي رائع .فحين نقرأ على س�بيل المثال ان الحكومة
على كافة ّ
الفرنس�ية المتش�كلة حدي ًثا ،يش�كل النس�اء نصف مقاعدها ،فهذا مكس�ب إنس�اني ال
يمكن القفز عليه .نقول ذلك مع نقدنا للنزعة الغرائزية التي تخرج المرأة من إنس�انيتها
وتركز على أنوثتها ،وتنظر لها من زاوية اإلثارة الجنس�ية ،على نحو يغيب فيها العفاف
والطهارة األخالقية.
ينبغ�ي أن نش�يد بالتطور اإليجاب�ي الذي جعل الم�رأة صنو الرجل في بن�اء الحياة
وصناع�ة التنمية وقي�ادة األوطان ،فهذا ما ينبغي أن يكون علي�ه الوضع في هذا العالم،
ال�ذي باتت تفاخر فيه الدول بأدوار المرأة في المش�اركة في قيادتها وصنع سياس�اتها،
وهو األمر الغائب عن مجتمعاتنا ،وما يتطلب منّا تجاوزه.

ّ
إن االحتف�اء بالس�يدة زينب Fينبغي أن يكون مناس�بة الس�تعادة ال�دور الحقيقي
للمرأة المس�لمة .ذلك أن االحتفاء بها Fلم ِ
يأت انطال ًقا من دورها العائلي المحض،
ولكونها سيدة بيت جيدة ،أو مربية أطفال كفوءة ،أو ألنها كانت حسنة التبعل لزوجها،
فمع ّ
أن الجميع يعلم ّ
كل ما يستحق ذلك من اإلشادة ،إال ّ
أن التمجيد الذي نالته السيدة
زين�ب لم ِ
يأت نتيجة لهذه األس�باب ،وإنما جاء انطال ًقا من مش�اركتها في النهضة التي
قام بها أخوها اإلمام الحسين.E
ّ
إن ذكر الس�يدة زين�ب والحديث عنه�ا وتمجيدها إنّما هو ف�ي جوهره حديث عن
مواقفه�ا ف�ي تلك النهض�ة العظيمة .فق�د كان لثورة الحس�ين وجه�ان وصانعان ،هما
الحس�ين وزينب ،فال يكاد يذكر الحس�ين إال ويس�تحضر الذهن زينب ،وال تكاد تذكر
كربلاء إال وتحض�ر زينب في قلب الصورة ،فلا يمكن تجريد واقع�ة كربالء من دور
زين�ب ،فقد كان وجودها وجو ًدا أساس� ًّيا .وقد ذهب بع�ض العلماء إلى القول ّ
بأن دور
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اإلم�ام الحس�ين انتهى باستش�هاده ظهر اليوم العاش�ر من محرم ،بخالف دور الس�يدة
زينب الذي اس�تمر بعد ذل�ك .وكان دورها في تلك الثورة أط�ول زمن ًّيا من دور اإلمام
الحس�ين ،وال نتح�دث عن الفضل والعظم�ة التي هي راجحة لجه�ة اإلمام ،Eوإنّما
عن المساحة الزمنية التي احتلتها السيدة زينب في مجريات الثورة إلى ما بعد استشهاد
اإلم�ام ،وق�د يكون من غير المبالغ فيه القول إن اآلالم التي تك ّبدتها الس�يدة زينب فيما
بعد تضاهي اآلالم التي تك ّبدها اإلمام ،Eويكفيها Fأنها عاينت مصرع أخيها اإلمام،
فذلك بمفرده يمثل مصيبة عظيمة ،ناهيك عن باقي فصول المأساة.

من هنا يأتي السؤال المهم حول دور المرأة المسلمة في العصر الراهن .وأين بات
موقعها اليوم من األدوار التي لعبتها النس�اء العظيمات في صدر اإلسلام ،من خديجة
وفاطم�ة وزينب وس�ائر النس�اء العظيمات الالتي ش�اركن في صناع�ة التاريخ ،ولماذا
تقلص دور المرأة المسلمة إلى أدنى الحدود؟

التكوين التربوي
وبمناسبة الحديث عن السيدة زينب ينبغي أن نتناول التكوين التربوي لشخصيتها،
فذل�ك أمر بال�غ األهمية ،فهناك إهمال تربوي ألبناء الجيل الجديد من األوالد بش�كل
خاص .فلم يعد األبناء يحضون بالرعاية المناسبة ،وال يجدون
عام ،والبنات على نحو
ّ
األحض�ان الدافئة ،وال يتش�بعون بالعاطفة والمحبة من عوائلهم ،ولذلك ينش�أ األبناء،
الحب والمودة
أوال ًدا وفتي�ات ،وه�م يعانون من جوع عاطفي ،ومن جفاء ونق�ص في
ّ
والحب خارج
عما ينقصها م�ن العاطفة
ّ
داخل العائلة ،وس�رعان ما تج�د الفتاة تبحث ّ
العائلة.
وفي هذا الس�ياق نش�رت جريدة االقتصادية بتاريخ دراس�ة جامعية عن دار الرعاية
للفتي�ات ،وه�ي ال�دار التي ت�ودع فيه�ا الفتي�ات الالتي يقعن ف�ي جرائ�م وانحرافات
س�لوكية ،وكان مح�ور تس�اؤل الدراس�ة هو عن األس�باب الت�ي دفعت الفتي�ات نحو
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الجريم�ة واالنحراف ،وقد خلص�ت إلى أن  86بالمئة من الفتي�ات وقعن في الجريمة
بس�بب الحرم�ان العاطفي! .وبنظ�رة خاطفة على م�ا يجري من حوارات عبر وس�ائل
التواص�ل االجتماعي ،تجدها تكش�ف بوض�وح عن مدى القس�وة والجفاف العاطفي
ال�ذي تعاني�ه الفتيات في المن�زل .وطالما تلقينا ف�ي مكتبنا اتصاالت ومراسلات من
فتيات ونس�اء يرفعن ش�كاواهن ويبثثن همومهن نتيجة ما يالقين من قسوة بين جدران
المن�زل .وه�ذا ما يدفعنا لس�ؤال الرج�ال عن الدواف�ع التي تجعلهم ُيلجئ�ن أزواجهم
لبث ش�كواهن خارج المن�زل! ،ولماذا ال تجد الفتاة المس�احة التي تصارح فيها أهلها
بمش�اكلها وقضاياها ،بداف�ع الحياء والخجل ،أو إلع�راض الوالدين اللذين ال يجدان
الوق�ت لالس�تماع لبناتهم ،وذلك ما يجع�ل الفتيات يعانين النقص الح�ا ّد في الجانب
العاطفي.
ّ
أي
إن إطالل�ة عل�ى
الج�و األس�ري الذي عاش�ت فيه الس�يدة زينب ،يكش�ف إلى ّ
ِّ
م�دى صنع منها ه�ذا الطود النضالي الش�امخ .فقد كانت تحت كن�ف والديها ،تتقلب
الح�ب والعطف والحن�ان واالحترام ،وهذا عين ما أش�ار إلي�ه أهل البيت،
ف�ي أجواء
ّ
فق�د ورد عن اإلمام الحس�ين Eالقول« :يأبى الله لنا ذلك ورس�وله وحجور طابت»،
وذلك ما يكشف عن التأثير البالغ ِ
للح ْجر الطيب ،واألجواء العائلية الدافئة ،في تكوين
شخصية األبناء .سيما إذا أخذنا في االعتبار أن السيدة زينب قد تربت في عائلة عظيمة،
يمر ي�وم إال ويدخل فيه على بي�ت فاطمة ،وقد
فجدّ ه�ا رس�ول الله ،Aال�ذي ال يكاد ّ
كان يق�ف على ب�اب فاطمة عند ّ
كل صالة مناد ًيا الصالة الصلاة أهل البيت ،إنّما يريد
تطهيرا ،وكان إذا أراد الس�فر جعل
الل�ه أن يذه�ب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
ً
بيت فاطمة آخر بيت يو ّدعه ،وإذا عاد من س�فره جعل بيت فاطمة أول بيت يدخله بعد
المسجد ،وقد استفاضت كتب السيرة والتاريخ بأنه Aكان إذا دخل بيت فاطمة قضى
وقتًا في مالعبة الحسنين وحملهما ،واإلغداق عليهما من فائض حنانه.
صور الشيخ محمد جواد مغنية جان ًبا من الدفء العائلي والمحبة والحنان في
وقد ّ
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بيت فاطمة ،حيث قال« :كان النبي Aال يصبر عن بيته هذا وال يشغله عنه شاغل خاصة
بع�د أن نبتت فيه رياحينه (مع والدة الحس�نين وزينب وأم كلث�وم) ،فإذا دخله ق ّبل هذا
وش�م ذاك وابتس�م لتلك ،ودخله ذات يوم وأخذ الحس�ن وحمله ،فأخذ علي الحسين
ّ
لج�و الصفوة
وحمل�ه ،فأخ�ذت فاطمة زين�ب وحملتها ،فاهت�زت أركان البي�ت طر ًبا
ّ
المختارة ،وابتهاج الرس�ول Aبآله ،وابتهاجهم به ،وتدلن�ا هذه الظاهرة وكثير غيرها،
ّ
أن محمدً ا Aكان أكثر األنبياء غبطة وس�عادة بأهل بيته»((( .وقد كان Aإذا دخل بيت

فاطم�ة أخ�ذ زينب Fوقبلها ثم يق�ول« :أوصيكم بها فإنها ش�بيهة جدتها خديجة»(((،
ولطالما تداول الخطباء خبر خروج زينب لزيارة قبر جدها رس�ول الله Aليلاً  ،وكيف
كانت تخرج وس�ط موكب يتقدمه أبوها علي ،وأخوها الحس�ن عن يمينها ،والحس�ين
عن ش�مالها وسائر إخوتها خلفها ،وقد يتبادر ألذهان البعض ّ
أن هذا الموكب المهيب
إنّم�ا يأت�ي للحف�اظ على خدر الس�يدة زين�ب ،في حين يأت�ي في حقيق�ة األمر إلظهار
مكانتها وهيبتها ،وهي تتوس�ط هؤالء العظم�اء الذين يخرجون لمرافقتها ،كما يتضمن
إظهارا ألقصى درجات االحت�رام والتقدير لمكانتها ورمزيته�ا وهي بعد ال تزال
ذل�ك
ً
فتاة صغيرة.
أي�ن هذا مما بتنا نراه هذه األيام من إرس�ال البعض أهاليه�م من زوجة أو بنات مع
الس�ائقين األجانب لقضاء حوائجهن من تسوق وزيارات وغير ذلك ،في حين يستلقي
هو على أريكته في المنزل ،ال لش�يء إال لكس�ل ينتابه أو ملل يس�تولي عليه .ونحن هنا
ال نتناول هذا األمر من زاوية الحالل والحرام ،بقدر ما نتلمس مقدار العطف والحنان
واالحت�رام الذي يوليه أهل البيت ألهليهم في مقابل ما بات الناس عليه اليوم ،ومن ثم
قياسا على الثاني.
معرفة النتاج التربوي المرتقب عن النمط التربوي األولً ،
((( محمد جواد مغنية .مع بطلة كربالء ،الطبعة الرابعة 1989م ،ص.22
((( السيد نور الدين الجزائري ،الخصائص الزينبية ،انتشارات الشريف الرضي ،قم ـ إيران 1418هـ،
ص.42
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صور من عظمة زينب
ّ
إن نم�ط التربي�ة الذي اعتمده أهل البيت Bهو الذي جعل من الس�يدة زينب تلك
الش�خصية العظيمة .إذ باإلضافة إلى المعارف التي اكتس�بتها ومكانتها عند الله ،يكفي
عمة عالم�ة غير معلمة
أن يق�ول اإلم�ام زين العابدي�ن في ح ّقه�ا «وأنت بحمد الله ي�ا ّ
وفهمة غير مفهمة» .ويكفي من مواقف زينب Fأنها حين رأت المصرع األليم ألخيها
وتخر الجبال هدّ ا ،حيث رأته ملقا على
الحس�ين Eالذي تكاد السماوات تتفطرن منه
ّ
البوغاء بتلك الحالة األليمة موزع األعضاء والدماء تشخب من وريديه ،وقد كانت بين
صفين من العسكر وهم يسلطون األنظار عليها يراقبون ما تفعل أو تقول ،ولعلهم كانوا
ينتظرون منها أن ترفع تحت هول المشهد راية االستسالم وتعلن الهزيمة ،وما إذا كانت
ستندب ح ّظها وتلطم وجهها كمدً ا على أخيها ،ولكن خاب ظنهم ،فما إن وقفت على
مص�رع أخيها وخمد صخب الجيش ،رفعت يديها إلى الس�ماء وقالت «اللهم تقبل منا
هذا القربان ،اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى» ،هذه هي زينب ابنة علي.
ولطالما رأينا آثار هذه المدرس�ة الزينية العظيم�ة في المجتمعات المؤمنة من أتباع
أهل البيت ،التي ابتليت باعتداءات الجيوش الغازية ،كما في جنوب لبنان ،فهم ومهما
طالهم الدمار وس�قط منهم الش�هداء فهم ال يقبلون االنكس�ار وال يعلنون الهزيمة قط،
وإنّم�ا ش�عارهم قول زينب Fالبن زياد حينما س�ألها :كيف رأي�ت صنع الله بأخيك؟
فردت عليه بقولها :والله ما رأيت إال جميلاً  .فش�عار أتباع المدرس�ة الزينية هو أنّهم ال
يرون في التضحيات وس�قوط الشهداء إال جميلاً  ،س�واء كان في الضاحية الجنوبية أم
الجنوب اللبناني ،فذلك بأجمعه في س�بيل الله وحف ًظا لكرامتهم واس�تقاللهم ،وتلك
هي مدرسة النبي وعلي والحسين وزينب وسائر أئمة أهل البيت.B

الجمعة  15جمادى األولى1428ﻫ

 1يونيو 2007م

أفضلية الزهراء وحياتها
العائلية
ُ
«فاطمة
ورد عن رسول اهلل Aأنه قال:
فم ْنأَ ْغ َضَبهاأَ ْغ َضَبني»(((.
بِ ْض َع ٌة ِم ِّني َ ،

حظي�ت الس�يدة فاطم�ة الزه�راء Fبمكان�ة عظيم�ة ومق�ام متم ّي�ز ضم�ن حياتها
العام�ة والخاص�ة .ولقد كان النب�ي Aأول من ش�دّ د على هذه المكان�ة بقوله Aكما
ِ
فم ْن َأ ْغ َض َبها َأ ْغ َض َبن�ي» ،وهو حديث متواتر عند
أورد البخ�اري« :فاطم ُة بِ ْض َع ٌة منِّ�يَ ،
تضمن الحديث
الفريقين ،وال يختلف في صحته وثبوته اثنان من علماء الحديث .وقد ّ
معاني عظيمة وهامة ،ومن ذلك تسليطه الضوء على مكانة السيدة الزهراء ،Fإذ حينما
َ
إن الزهراء بضعة منهّ ،
يقول رس�ول الل�هّ A
فإن معنى ذلك أنّه�ا جزء من كيانه المادي
والمعن�وي ،وبذل�ك يغ�دو ّ
كل فضل وقيمة وموقعية Aس�ارية في كيانه ،فهي تس�ري
كذلك على الزهراء Fألنّها جزء منه ،وهذا دليل واضح على المكانة المتميزة للسيدة
فاطمة.F

كم�ا ّ
أن من المعاني الت�ي تضمنها الحديث ،هي العصم�ة والنزاهة التي تتحلى بها
أن مشاعرها محكومة وعواطفها مقيدة بأوامر الله .ذلك ّ
السيدة الزهراء ،Fما يعني ّ
أن
العاطف�ة هي مكمن االبتالء عن�د الخلق ،فهي التي ربما قادت الش�خص إلى الخروج
((( صحيح البخاري ،ج ،2ص ،470- 469حديث .3714
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عن جادة الصواب ،وأوقعته في ش�رك ارتكاب األخط�اء واقتراف اآلثام ،فإذا ما كانت
العواطف تحت الس�يطرة فس�يكون اإلنس�ان قد بلغ درجة العصمة .من هنا حين يشير
الرس�ول Aإلى عاطف�ة الزهراء ومش�اعرها ،غضبها ورضاهاّ ،
وأن ذل�ك وثيق الصلة
بغضبه ورضاهّ ،
فإن ذلك يفضي إلى القول بعصمة الزهراء Fتلقائ ًّيا.

االصطفاء اإللهي
إن م�ن المس�لم به في العقيدة اإلسلامية ّ
ّ
أن الله تعالى قد فض�ل بعض عباده على
البعض اآلخر .وقد ورد هذا المعنى في عديد من اآليات القرآنية ،ومن ذلك قوله تعالى:
ِ
يم َو َآل ِع ْم َر َ
ان َع َلى ا ْل َعا َل ِمي َن * ُذ ِّر َّي ًة َب ْع ُض َها ِمن
اص َط َف ٰى آ َد َم َون ً
{إِ َّن ال َّلـ َه ْ
ُوحا َو َآل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
َب ْع ٍ
يم} ،وورد في آية أخرى اصطفاء الله سبحانه لمريم Fفي قوله
ض َوال َّلـ ُه َسم ٌ
يع َعل ٌ
اك ع َلى نِس ِ
ِ
ِ
ِ
اء ا ْل َعا َل ِمي َن} .ويعود
اص َط َفاك َو َط َّه َرك َو ْ
تعالى َ ...{:يا َم ْر َي ُم إِ َّن ال َّلـ َه ْ
اص َط َف َ ٰ َ
اصطف�اء الله لبعض عباده وتفضيله بعض خلقه إما على نحو مباش�ر من الله تعالى من
خالل كتابه الكريم ،أو من خالل رسوله Aوهو المبلغ عنه سبحانه ،الذي وصفه بأنه
�ق َع ِ
وح ٰى} ،ومعنى ذل�ك؛ أنه Aحين يقول
{و َم�ا َينطِ ُ
�و إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
�ن ا ْل َه َو ٰى * إِ ْن ُه َ
َ
ع�ن ابنت�ه أنه�ا بضعة منه ،فهذا يكش�ف عن تفضيل الل�ه تعالى لفاطم�ة ،Fوقد ذهب
كل ٍ
بعض العلماء انطال ًقا من هذا الحديث إلى القول بأفضلية السيدة الزهراء على ّ
أحد
بعد رس�ول الله ،Aوذهب الش�يعة إلى أفضليتها على جميع الخلق بعد أبيها النبيA
علي ،Eوقد أشارت بعض النصوص الدينية إلى أفضليتها على ولديها الحسن
وبعلها ّ
والحس�ين وباق�ي األئمة ،ومن ذلك م�ا روي عن اإلمام الحس�ين« Eأمي خير منّي».
علي
وبذلك يكون الرسول Aفي المقام األول من الفضل ،ويأتي بعده أمير المؤمنين ّ
بن أبي طالب ،Eثم تأتي األفضلية بعدهما للسيدة الزهراء.F
وذهب بعض علماء أهل السنة إلى القول ّ
بأن السيدة الزهراء هي أفضل الخلق بعد
رسول الله .Aوقد أورد أحد علماء الحديث في المدرسة السلفية ،وهو الشيخ محمد
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س�عيد ب�ن محمد ممدوح ،ف�ي كتاب له مطبوع ف�ي اإلمارات العربي�ة المتحدة بعنوان
«غاية التبجيل وترك القطع بالتفضيل» ،وقدّ م له مستش�ار رئيس دولة اإلمارات ،الس�يد
علي الهاشم ،أورد المؤلف جملة من اآلراء في تفضيل السيدة الزهراء على ّ
كل الناس
بعد رس�ول الله .تحت عنوان تنوير األفئدة الزكية بتفضيل البضعة النبوية قائلاً  :ومنهم
ـ أي الصحابة وعلماء المسلمين ـ من يفضل السيدة فاطمة ابنة النبي Aعلى الجميع،
باعتباره�ا بضعته الش�ريفة المنيف�ة ،وقال :كان مذه�ب أم المؤمنين عائش�ة رضي الله
عنها تفضيل فاطمة صلوات الله وسلامه على والدها وعلى آله وعلى س�ائر الصحابة
رضوان الله عليهم ،وهذا ثابت في الصحيح ،فقد أخرج الطبراني في األوس�ط حديث
رقم (... )2721عن عمر بن دينار قال :قالت عائش�ة« :ما رأيت أفضل من فاطمة غير
أبيها» ،عزاه الهيثمي في المجمع ألبي يعلى بلفظ« :ما رأيت أحدً ا أصدق من فاطمة»،
 ...وق�ال الهيثم�ي :رجالهما رجال صحيح ،وقال الطبراني س�نده صحيح على ش�رط
الشيخين(((.
وينق�ل ممدوح في مؤلفه كال ًما للخليفة الثاني عمر ب�ن الخطاب ،قائلاً  :وللخليفة
عم�ر بن الخط�اب كالم جليل هنا ،فقد أخرج الحاكم في المس�تدرك بإس�ناد ثابت ّ
أن
أحب إلى رس�ول الله Aمنك،
عم�ر ق�ال لفاطمة :Fيا فاطم�ة ،والله ما رأيت أح�دً ا ّ
إلي من�ك .وهو منق�ول ـ أي الرأي
والل�ه م�ا كان أحد م�ن الناس بعد أبي�كّ A
أحب ّ
بتفضي�ل فاطمة على الجميع ـ ع�ن اإلمام مالك ،ففي الحاوي للحافظ الس�يوطي قال
مال�ك« :ال أفض�ل على بضعة رس�ول الل�ه Aأحدً ا» ،وج�اء في كت�اب اإلجابة في ما
اس�تدركته عائش�ة على الصحابة ،ذكر األستاذ أبو سهل الصعلوكي ،أحد أئمة أصحابنا
في كتاب األصول الخمسة عشر ،كال ًما في فضل عائشة وفاطمة ،قال ،فكان شيخنا أبو
س�هل محمد بن س�ليمان الصعلوكي وابنه س�هل يفضالن فاطمة على عائشة ،وبه قال
الش�افعي ،وللحس�ين بن الفضل رسالة في ذلك ،قال الزركش�ي وهذا مما ال شك فيه،
((( غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل ،الطبعة األولى 1425هـ ،ص.96-95
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وقد قال رسول الله Aفاطمة بضعة مني وال نعدل ببضعة رسول الله Aأحدً ا.

«ولم�ا ذك�ر المناوي ف�ي فيض القدي�ر حديث فاطمة بضع�ة منّي قال :اس�تدل بها
السهيلي على ّ
أن من س ّبها كفر؛ ألنّه يغضبه ،وألنّها أفضل من الشيخين» ،أي أفضل من
أب�ي بكر وعمر ،وفي فيض القدير ذكر العلم العراق�ي ّ
أن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل
م�ن الخلفاء األربعة باالتفاق ،وقال اآللوس�ي ،في تفس�يره «روح المعاني»ّ :
إن فاطمة

حق الس�يدة فاطمة
م�ن حي�ث البضعية ال يعدلها أحد ،وقال اإلمام الس�بكي وغيره في ّ
رضي الله تعالى عنها :ال نفضل على بضعة رسول الله Aأحدً ا ،فأنت تراهم وصفوها
بالبضعي�ة الت�ي هي داعية إل�ى التفضيل على أمه�ا خديجة ومريم وعائش�ة ولم يقولوا
ال نفض�ل عل�ى زوجة علي أو أم الحس�نين أو غير ذلك من أوصافها الش�ريفة» ـ وإنّما
على البضعة ـ...« .وصرح بأفضلية السيدة فاطمة على جميع الصحابة ،الشيخين فمن
عداهما ،الشمس العلقمي ،وقيده المناوي بحيثية البضعية»(((.

أخطار التفكك األسري
الس�رد عن مقام الس�يدة الزهراء من أن نتناول طر ًفا من س�يرتها
وال ُبدّ لنا بعد هذا ّ
الش�ريفة .وس�نكتفي هن�ا بالتطرق إل�ى زاوية واحدة م�ن حياتها ،وهي تل�ك المرتبطة
ماس�ة للحدي�ث في هذا األمر،
بعالقته�ا م�ع بعلها أمير المؤمنين ،Eفنحن في حاجة ّ
بالنظر إلى بروز ظاهرة خطيرة تهدّ د وضعنا االجتماعي والتربوي واألخالقي ،أال وهي
تضج
ظاهرة التفكك األس�ري ،وتفاقم المشاكل العائلية بين األزواج ،فالمحاكم باتت ّ
بالدعاوى المتعلقة بالخالفات الزوجية والمشاكل األسرية ،ولكثرتها بات المصلحون
االجتماعيون المتصدّ ون لمعالجة هذه المشاكل يبذلون جهو ًدا مضنية ويصرفون أوقاتًا
طويل�ة في معالجتها ،ناهيك عن تقارير الدوائر األمنية الجنائية ودور اإليواء ومالحظة
األحداث ،التي ترجع الكثير من االنحرافات والجرائم إلى التفكك األسري.
((( غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل ،ص.98-96
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وتحظ�ى العالق�ة الخاصة بين الزوجي�ن بموقعية ف�ي منتهى األهمية عند الش�ارع
{و َج َع َل
المق�دس .ج�اء ذل�ك في جمل�ة من اآلي�ات القرآني�ة ،كما في قول�ه تعال�ىَ :
ُ�م إِ َل ٰى َب ْع ٍ
ض} ،وجاء في آية
�و َّد ًة َو َر ْح َم ًة} ،وقال تعالىَ :
َب ْينَكُ�م َّم َ
{و َقدْ َأ ْف َض ٰى َب ْع ُضك ْ
{و َأ َخ ْ
�ذ َن ِمنكُم ِّمي َثا ًقا َغ ِلي ًظا} ،وقال تعالىِّ { :لت َْس� ُكنُوا إِ َل ْي َها} ،وقال تعالى:
أخ�رىَ :
ِ
ِ
اس َّل ُه َّن} .وهذا ما يشير إلى األهمية البالغة للعالقة الزوجية
ُ
اس َّلك ُْم َو َأنت ُْم ل َب ٌ
{ه َّن ل َب ٌ
اإلنسانية الوثيقة والحميمة ،التي ال ينبغي أن تكون عرضة لالضطراب.
غي�ر ّ
أن هناك أس�با ًبا عديدة ربما جعلت العالقة الزوجية عرضة لش�تى المش�اكل.
ومن ذلك ما يمكن اعتباره س�ب ًبا عا ًّما تش�ترك فيه قطاعات كبيرة من البش�ر ،وهو بروز
الحالة األنانية والشهوانية في النفوس ،بأن تكون اهتمامات األشخاص متمحورة حول
حتما لوقوع التضارب والتنازع وانحسار
ذواتهم ومصالحهم وشهواتهم ،وهذا ما يقود ً
حالة الوئام واالنس�جام بين الزوجين .وعلى النقيض من ذلك س�تكون العالقة بينهما،
أقل تعقيدً ا وأكثر ميلاً للحل وبكلفة ّ
ّ
أقل ،إذا س�ادت روح اإليثار والتنازل والتفكير في
مصلحة اآلخر .ولنا أن نتخيل وضع األس�رة حين يطلق األب العنان لشهواته ورغباته،
ويلهث خلفها أين ومتى ش�اء ،حتى لو كان على حس�اب عواطف زوجته ومش�اعرها،
واس�تقرار وتربية األبناءّ ،
أي قرار،
فإن من المتوقع من هذا الزوج األناني اإلقدام على ّ
غير عابئ بنتائجه .في مقابل ذلك ،يأتي الزوج غير األناني الذي وإن تاقت نفسه لبعض
الرغبات الشهوانية خارج العائلة ،فإنه سيعطل رغبته ،ويكبح شهوته واندفاعته ،حفا ًظا
على استقرار بيته ووضع عائلته.

وكذلك الحال مع الزوجة التي تريد االسترس�ال مع رغباتها وطلباتها وش�هواتها،
دون أدنى اعتبار لرضا زوجها أو غضبه ،وما إذا ساد التعثر حياتها األسرية أم االنسجام،
وم�دى انع�كاس ذلك على حي�اة األوالد ،هذه الحالة األنانية عن�د المرأة هي األخرى
حتما إلى تفكك األسرة.
ستقود ً
ّ
إن مش�كلة األناني�ة عن�د الزوجين أو أحدهما ت�كاد تكون ظاهرة عام�ة تعاني منها
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جمي�ع المجتمع�ات ،وقد أش�ار القرآن الكريم إل�ى عالج هذه الحالة ف�ي قوله تعالى:
�ى َأن َتك َْر ُهوا َش� ْي ًئا َو َي ْج َع َ�ل ال َّلـ ُه فِ ِيه َخ ْي ً�را كَثِ ًيرا} ،ومضمون
{ َف�إِن ك َِر ْهت ُُم ُ
وه َّن َف َع َس ٰ
ذل�كّ ،
أن مج�رد إق�دام الزوجة على اقتراف م�ا يكره زوجها ويتض�ارب مع مصالحه،
مبررا الندفاعة عكس�ية من طرفه ،وإنّما ينبغ�ي التفكير في مختلف
ال ينبغ�ي أن يك�ون ً
الجوان�ب والمصال�ح األخرى ،م�ن انعكاس ذلك عل�ى األبناء والوض�ع االجتماعي
العام ،ناهيك عن الوضع األخروي والوقوف بين يدي الله.

مع الزهراء في عالقتها الزوجية
ّ
التأس�ي بالس�يرة العائلية العطرة بين الس�يدة الزهراء
إن من الواجب في هذا المقام ّ
واإلمام علي Cوأخذ الدروس منها .وإنه لمن الغريب أن يحتفي الناس بذكرى رحيل
الس�يدة الزهراء ويس�تمعون من خالل المنابر الدينية لجوانب كثيرة من س�يرتها وسيرة
بالتأس�ي واالقتداء بهم واالستفادة من ّ
كل ذلك
س�ائر أئمتهم ،Bلكنهم ق ّلما يلتزمون
ّ
وأن من المعروف من س�يرة السيدة الزهراء واإلمام علي ّ
في حياتهم العملية .س� ّيما ّ
أن
غرو،
حالة االنس�جام والوئ�ام واإليثار المتبادل بينهم�ا كانت في أعل�ى درجاتها ،وال َ
فهما خير رمزين بعد رسول الله.A

وق�د وردت نصوص في وص�ف تلك العالقة المميزة بين الس�يدة الزهراء واإلمام
علي .Eحيث ورد عن علي Eأنه قال ألحد أصحابه :أال أحدّ ثك عنّي وعن فاطمة؛
أحب أهل�ه ـ النبي Aـ إليه ،وإنّها اس�تقت بالقربة حتى
إنّه�ا كانت عن�دي وكانت من ّ
اغبرت
أث�ر ف�ي صدرها ،وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها ،وكس�حت البي�ت حتى ّ
ثيابه�ا ،وأوق�دت النار تحت القدر حت�ى دكنت ثيابها ،فأصابها من ذلك ضرر ش�ديد،
فطلبت منها أن تذهب إلى رس�ول الله ،Aوأن تش�كو له حاله�ا وأن تطلب منه جارية
بالحق
خادمة ،فذهبت وسألته ذلك فبكى رسول الله ،Aوقال :يا فاطمة والذي بعثني
ّ
ّ
إن في المسجد أربعمئة رجل ما لهم طعام وال ثياب ،ثم ع ّلمها التسبيح ـ تسبيح فاطمة
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الزهراء Fـ ،وبعد مدة حينما أفاء الله عليه أعطاها جارية ،هي فضة التي بقيت تخدمها
حتى وفاتها.
ولن�ا أن نش�ير إلى فائدة في هذا المق�ام ،وهي أنّه حتى مع عدم الوجوب الش�رعي
لقيام المرأة بالخدمة المنزلية ،إلاّ ّ
أن الوازع اإلنس�اني واالجتماعي والشعور بالشراكة
مع الزوج في إدارة أمور البيت وتس�يير شؤون األسرة وتربية األبناء ،يحتم عليها اعتبار
الخدمة المنزلية بمنزلة العبادة والشرف التي تتشرف به .غير ّ
أن الحال بات على خالف

ذل�ك ف�ي بعض المجتمعات ،نتيجة ر ّد فعل على االتج�اه المحافظ الذي يريد تحجيم
بأي دور اجتماعي أو ثقافي خارجه .وبذلك
المرأة في حدود المنزل ،وعزلها عن القيام ّ
ظهر اتجاه يحمل نظرة متطرفة يسخر من الخدمة المنزلية عند المرأة ،ويزدري اقتصار
دور المرأة على دور ربة المنزل .وهذه نظرة خاطئة ،حيث تمثل الخدمة المنزلية فضلاً
عارا وال ه�ي وظيفة متدني�ة ،وإنّما هي من
له�ا ،وتجل ًّي�ا إلنس�انيتها ،وليس�ت عي ًبا وال ً
تحجيما لها وال
أش�رف وأعظم الوظائف التي تقوم بها المرأة ،ش�ريطة ألاّ يكون ذلك
ً
من ًع�ا له�ا من ممارس�ة األدوار االجتماعية األخرى ،فالمس�ألة ال تتعلق بإحالل وظيفة
ّ
مح�ل أخرى ،وإنّم�ا تتعلق بالتوفيق بالمقدار الممكن ،وبمق�دار ما تقتضي األولويات
بين حياتها وظروف عائلتها ومجتمعها.

وهناك نصوص أخرى وردت كذلك في وصف العالقة العائلية بين السيدة الزهراء
واإلم�ام عل�ي وتش�اركهما الخدمة في المنزل .فق�د ورد في الس�يرة ّ
أن النبي Aدخل
ذات ي�وم بي�ت عل�ي وفاطمة فوجدهما يش�تركان ف�ي الطحن بالج�اروش ،فقال:A
أ ّيكم�ا أعيا؟ فقال علي :فاطمة ،يا رس�ول الله ،فقال له�ا :قومي يا بنية ،فقامت وجلس
النب�ي Aموضعها مع علي فواس�اه في طحن الحب .ومضمون ذل�ك ّ
أن عل ًّيا Eكان
يتشارك مع السيدة الزهراء في الخدمة المنزلية ،وفي ذلك لفتة مهمة إلى األزواج الذين
يترفعون عن المشاركة في الخدمة المنزلية ،بل ويعتبرون المشاركة في غسل الصحون
أو تنظيف البيت عي ًبا ينأون بأنفسهم عنه ،وليتهم علموا ّ
عظيما وتربية
أن في ذلك ثوا ًبا
ً
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للنف�س وتقديم القدوة لألبناء ،حي�ن يروا والديهما يتعاونان في إدارة ش�ؤون المنزل،
وهل ثمة تربية أعظم من هذه! .كما ّ
أن في مشاركة النبي Aعل ًّيا في طحن الحب ،دليل
على تلك الروحية التي يتمتع بها Aمع عظم مقامه ورفعة منزلته .وهذا خالف ما لدى
البعض من الذين حباهم الله وظيفة مرموقة أو منزلة اجتماعية رفيعة ،والذين س�رعان
ما يجدون أنفسهم فوق أن يمارسوا هذه األدوار.

وورد ع�ن جابر ب�ن عبدالله األنصاري أنه رأى النب�ي Aفاطمة وهي تطحن بيدها
تعجلي مرارة الدنيا بحالوة
وترضع ولدها ،فدمعت عينا رسول الله Aفقال« :يا بنتاهّ ،
اآلخرة ،فقالت :يا رسول الله ،الحمد لله على نعمائه والشكر له على آالئه»(((.
وج�اء ع�ن اإلمام الصادق Eأن�ه قال« :كان أمي�ر المؤمنين Eيحتطب ويس�تقي
ويكنس ،وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز»(((.

هذه العالقة بين علي وفاطمة وهذا االنسجام بينهما هو الذي جعل كلاًّ منهما يشيد
باآلخر ،ويذوب في ح ّبه واحترامه حتى الرمق األخير .وقد كانت وصية السيدة فاطمة
الزهراء ألمير المؤمنين في آخر لحظات حياتها وصية وجدانية مؤثرة ،ينبغي أن نطالعها
بعين االس�تفادة واالقت�داء ،وجاء فيها أنها قالت« :Fيا ابن ع�م ،ما عهدتني كاذبة وال
وأبر وأتقى وأكرم
خائنة وال خالفتك منذ عاشرتني ،فقال :Eمعاذ الله ،أنت أعلم بالله ّ
وأش�دّ خو ًفا من الله ْ
أن أو ّبخك بمخالفتي»((( ،قال عل�ي« :Eفوالله ما أغضبتها ،وال
ّ
أمرا ،ولقد
عز
أكرهته�ا على أمر حتى قبضها الله ّ
وج�ل ،وال أغضبتني ،وال عصت لي ً
كنت أنظر إليها فتنكش�ف عن�ي الهموم واألحزان»((( .وهذه م�ن أجلى مظاهر العالقة
الزوجية الحميمة ،حيث يعود الرجل إلى منزله مثقلاً بأعباء الحياة وأتعابها ،فينظر إلى
((( بحار األنوار ،ج ،43ص.86
((( الكافي ،ج ،5ص ،86حديث.1
((( بحار األنوار ،ج ،43ص ،191حديث.20
((( بحار األنوار ،ج ،43ص.134
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امرأته فتنكشف عنه الهموم واألحزان.

وكذل�ك الح�ال مع المرأة التي تك�ون متعبة بهموم الحياة ومش�اكل البيت ،فإذا ما
رأت وجه زوجها ابتسمت أمامها الدنيا وامتأل قلبها من الفرح والسرور .وهذا ما يجب
أن تكون عليه العالقة بين الزوجين .من هنا ندرك مدى حزن أمير المؤمنين Eبافتقاده
م�رت بها ُب َع ْيدَ
الس�يدة فاطم�ة الزهراء ،Fخاصة ف�ي أواخر أيامها وم�ع المعاناة التي ّ

وف�اة رس�ول الله ،Aويكف�ي من ذلك ما ورد ف�ي نهج البالغة عن أمي�ر المؤمنينE
وعز عليه ذلك ،فاتجه صوب رسول الله Aوقال كلماته
حينما وارى الس�يدة الزهراء ّ
�ول ال َّل ِه َعنِّي و َع ِ ِ
ِ ِ ِ
الس ِ
«السَل�اَ ُم َع َل ْي َك َيا َر ُس َ
�ري َع ِة
َ
�ن ا ْبنَت َك الن َِّاز َلة في ج َو ِار َك َو َّ
المؤث�رةَّ :
ِ ِ
اق بِ َكَ ،ق َّل يا رس َ ِ
ال َّل َح ِ
َج ُّل ِدي إِلاَّ َأ َّن فِي الت ََّأ ِّسي
�ول الله َع ْن َصف َّيت َك َص ْب ِري َو َر َّق َعن َْها ت َ
َ َ ُ
لِي بِعظِي ِم ُفر َقتِ َك و َف ِ
اد ِح ُم ِصي َبتِ َك َم ْو ِض َع َت َع ٍّز َف َل َقدْ َو َّسدْ ت َ
اض ْت
ُك فِي َم ْل ُحو َد ِة َق ْب ِر َك َو َف َ
َ
َ
ْ
ت ا ْلو ِديع ُة و ُأ ِخ َذتِ
ونَ ،ف َل َق ِد استُر ِجع ِ
ِ
ِ
ِ
َب ْي َن ن َْح ِري َو َصدْ ِري َن ْفس َك َفإِنَّا ل َّله َوإِنَّا إِ َل ْيه ِ
راج ُع َ
َ َ َ
ْ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْت بِ َها
�هدٌ إِ َل�ى َأ ْن َي ْخت ََار ال َّل ُه ل�ي َد َار َك ا َّلتي َأن َ
الرهينَ� ُة َأ َّما ُح ْزني َف َس ْ�ر َمدٌ َو َأ َّما َل ْيلي َف ُم َس َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
است ْ
َخبِ ْر َها ا ْل َح َال َه َذا
الس َؤ َال َو ْ
يم َو َس ُتنَ ِّب ُئ َك ا ْبنَت َُك بِت ََضا ُف ِر ُأ َّمت َك َع َلى َه ْضم َها َف َأ ْحف َها ُّ
ُمق ٌ
ِ
الذكْر َوالسَل�اَ م َع َل ْيكُما سَل�اَ م م َو ِّد ٍع لاَ َق ٍ
ال َولاَ َس ِئ ٍم َفإِ ْن
َ َ َ ُ
َو َل ْم َي ُط ِل ا ْل َع ْهدُ َو َل ْم َي ْخ ُل من َْك ِّ ُ َّ ُ
ِ
ِ
ٍ
الصابِ ِري َن»(((.
َأن َْص ِر ْ
ف فَلاَ َع ْن َملاَ َلة َوإِ ْن ُأق ْم فَلاَ َع ْن ُسوء َظ ٍّن بِ َما َوعَدَ ال َّل ُه َّ
ص ّلى الله على فاطمة الزهراء وعلى أبيها وبعلها وبنيها.

((( ِمن كَلاَ ٍم َله Eر ِوي عنْه َأ َّنه َقا َله ِعنْدَ د ْف ِن سيدَ ِة النِّس ِ
اء َفاطِم َة Fكَا ْلمن ِ
َاجي بِ ِه َر ُس َ
ول ال َّل ِهِ Aعنْدَ َق ْب ِر ِه،
ْ
َ َ ِّ
ُ ُ َ َ ُ ُ ُ
ُ
َ
َ
خطبة .202
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الحالة الدينية والنقد البنّاء
روي عن أمير المؤمنين Eأنه قالَ « :م ِن
وه الآْ رَا ِء َعر َ
َف َم َواق َِع ا ْل َخ َطإ ِ»(((.
ْاس َت ْقَب َل وُجُ َ

وزوده بقدرات هائلة عل�ى التفكير للوصول إلى الموقف
منح الله اإلنس�ان العقل ّ
نظ�را لما يحيط باإلنس�ان من
الس�ليم وال�رأي الصائ�ب والحكم على األم�ور .ولكن ً
مالبس�ات وظ�روف مختلفةّ ،
فإن ذل�ك ربما حجب عن�ه إمكانية الوص�ول إلى الرأي
الصائب ،أو األكثر صوابية ،ذلك أنه ربما جاء الرأي الصائب في مقابل الرأي الخاطئ
ت�ارة ،وتارة يأتي ف�ي مقابل رأي أكثر صوابي�ة .ومر ّد ذلك إلى الظروف والمالبس�ات
المتعلق�ة بصاح�ب ال�رأي حيال الموض�وع ّ
محل التفكي�ر ،التي ربما جعل�ت منه غير
وغني عن القول إنه إذا ما غابت بعض المالبسات
محيط بمختلف مالبسات المسألة.
ّ
عن اإلنس�انّ ،
فإن ذلك سيفضي به إلى التش�خيص الخطأ ،األمر الذي سيقود في نهاية
المطاف إلى تبنّي آراء وأحكا ًما خاطئة حيال المشكلة ّ
محل النظر.
وإضافة إلى ما سبق ،قد يفتقر اإلنسان إلى التوازن في النظر إلى جوانب الموضوع،
والحكم على األش�ياء ،بالنظر إل�ى التداخل بين عناصر عديدة ضمن مش�كلة واحدة،
الذي ربما قاد إلى االنجذاب إلى جانب على حساب الجوانب األخرى ،ما يفضي إلى
تبنّيه رأ ًيا غير متوازن.
((( نهج البالغة ،حكمة .173
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هذا بخالف ما يمكن أن يس�تولي على اإلنس�ان من أهواء ورغبات وضغوط وغير
ذلك ،ما يجعل منه غير قادر على التوصل بمفرده إلى الرأي الصائب ،أو األكثر صوابية.
وبالنظ�ر إلى جميع ذلك ،جاءت التوجيهات الدينية مش�دّ دة عل�ى أهمية النظر في
اآلراء األخرى ،وضرورة تمحيصها ،وإن لم يرد الش�خص اإلذعان لها بداية .ذلك ّ
أن
اآلخري�ن ربما كانوا متجاوزين لألهواء والضغوط واالنش�دادات الت�ي يقع فيها الفرد

نفس�ه ،وعندها سيكون اتخاذ القرار الشخصي بعد االستماع آلراء اآلخرين ،غيره قبل
االس�تماع لتلك اآلراء .أ ّما إذا أعرض اإلنس�ان عن آراء اآلخرين ،فإنه س�يكون عرضة
علي Eأنه قالَ « :قدْ َخا َط َر َم ِن
للوق�وع في الخطأ على نحو أكبر ،وقد ورد ع�ن اإلمام ّ
اس َت ْغنَى بِ َر ْأ ِي ِه»(((.
ْ

التعامل اإليجابي مع المعارضة والنقد
وإذا كان األفراد على المس�توى الش�خصي محتاجين لال ّطالع على آراء اآلخرين،
فإنّهم أكثر حاجة إلى ذلك إذا كانوا في موقع المسؤولية واإلدارة في الشأن العام .سواء
كان على مستوى إدارة األسرة ،أم إدارة الشركة ،أو رئاسة الجمعية أم غير ذلك.

ومن المعلوم ّ
أن اإلنسان أكثر ح ًّبا لالستماع للمديح وأكثر ميلاً إلى اآلراء الموافقة
لرأيه ،فهو غال ًبا ما ينتشي عند اإلشادة برأيه من طرف اآلخرين ،وعلى النقيض من ذلك
ق�د يضيق ذر ًعا باالعت�راض واالنتق�ادات الموجهة إليه ،فهو ال يري�د أن يكون عرضة
للتخطئة واالنتقاد.
والناس متفاوتون في ر ّدات فعلهم على حالة االنتقاد ،فمنهم من يتأثر قليلاً ومنهم
من يس�تولي عليه الغضب واالنزعاج الكبيران ،ومنهم من يهاجم المنتقدين لرأيه يق ّلل
من ش�أنهم ،عا ًّدا نفس�ه ـ ضمنًا ـ أبعد م�ا يكون عن الوقوع في الخط�أ .وهذا بحدّ ذاته
عمن هو متصدٍّ للشأن العام فذلك أدهى
خطأ فادح يقع فيه األفراد عمو ًما ،أما إذا صدر ّ
((( نهج البالغة ،حكمة .211
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وأم�ر ،حيث س�تقود مواقفه تلك إلى الخس�ارة على نطاق مجتمعي أوس�ع ،ربما طال
ّ
ٍ
األمة والدين ،ال لشيء إلاّ ألنفته عن االستماع لالنتقادات واآلراء المغايرة.
دورا إيجاب ًّي�ا تلعبه عملية النق�د والمعارضة في ال�رأي .وحقيقة األمر ّ
ّ
أن
إن هن�اك ً
أن الرأي المؤيد ربما ّ
الرأي الناقد ربما عُدّ أكثر فائدة من الرأي المؤيد ،ذلك ّ
بث ش�ي ًئا
من التشجيع المؤقت في النفس ،بخالف الرأي الناقد الذي يقرع جرس اإلنذار ،ويلفت

النظر إلى نقاط الضعف ،وبذلك يصقل الرأي ويجعله أكثر رصانة .وهنا يمكن تش�بيه
أي شائبة في
اآلراء الناقدة بالمرآة التي تمكن اإلنسان ،حين النظر لها ،من الكشف عن ّ
الوجه ،والتي بدونها قد ال يتس�نّى له ذلك .من هنا أن ال ينزعج اإلنس�ان من النقد وال
يرفض المعارضة ،سيما إذا كان في موقع التصدي للشأن العام ،على المستوى الديني
أو االجتماعي أو السياسي.

مع التجربة النبوية
وعلى المتصدّ ين للشأن العام أن يستثيروا عقول الناس ،تما ًما كما كان يفعل رسول
علي» ،مع م�ا لديه Aمن مقام رفيع
الله Aحين يخاطب المس�لمين بقوله« :أش�يروا ّ
وعقل كامل واتصال مباش�ر بالس�ماء من خالل الوحي ،ولم يكن ذلك إلاّ لتش�جيعهم
على الكالم وإبداء ما عندهم من مالحظات في هذا الشأن أو ذاك ،وقد سبق ذلك األمر
{و َش ِ
�او ْر ُه ْم فِي الأْ َ ْم ِر} ،بالرغم من عدم حاجتهA
اإلله�ي للنبي Aفي قوله تعالىَ :
لذلك ،لوال أنّها المنهجية التي يريد الله ورسوله سنّها في األمة إلى يوم الدين.
وقد حصل أن اعترض على النبي Aبعض المعترضين من األعراب بأس�لوب ٍّ
فظ
خش�ن ،وبالرغم م�ن عدم صحة اعتراض هؤالء فضلاً عن س�وء أدبه�م معه ،لكنهA
ّ
ولع�ل مغزى التص�رف النبوي
بعظي�م خلقه وس�عة ص�دره لم يكن يقابلهم بخش�ونة،
الحكيم هو ّ
أن المواجهة الخشنة مع صاحب االعتراض الخاطئ ربما جعلت صاحب
الصعيد
النق�د الصحي�ح يحجم ع�ن طرح رأيه .ومما ورد في الس�يرة النبوية عل�ى هذا ّ
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ّ
أن رجلاً أتى رس�ول الله Aيتقاضاه فأغلظ له ،فهم به أصحابه ،فقال رس�ول الله:A
الحق مقالاً »((( ،ومضمون قولهّ A
«دعوه ّ
أن األعرابي كان رجلاً
محتاجا
فإن لصاحب ّ
ً
وق�د دفع�ه ذلك لفع�ل ما فعل ،وه�ذا من عظي�م خلقه Aوحس�ن منهجيت�ه في تقبل
االعتراض والنقد ولو شاب ذلك النقد الخشونة واالنفعال .كما ورد في السيرة أنهA
كان بخلاف القادة الذين ينتش�ون حين يرون اآلخرين يخش�ون جبروته�م ويهابونهم
ويرتعدون عند الوقوف بين يديهم ،فإنه Aحين الحظ تلك الحالة على بعض من ورد
«هون عليك ،فإنّما أن�ا بن امرأة من قريش كانت تأكل القديد»(((،
علي�ه خاطبه بالقولّ :
وفي ذلك تواضع منه Aحتى يزيل الرهبة من قلوب اآلخرين في تعاملهم معه.

علي وترحيبه بالنقد واالعتراض
وقد ضرب اإلمام علي Eبعد النبي أروع األمثلة في هذا الشأن ،حتى وصفه ضرار
بالق�ول« :كان فين�ا كأحدنا» ،هذا مع كونه Eحينها إما ًم�ا وخليفة وقائدً ا لألمة ،إلاّ أنه
كان Eيس�تثير عقول أتباعه ويتيح لهم فرص المساءلة والنقد وإبداء االعتراض عليه،
وق�د ورد في إحدى خطبه Eأنه ق�ال« :لاَ ُت َك ِّل ُمونِي بِ َما ُت َك َّل ُم بِ ِه ا ْل َج َبابِ َر ُة َولاَ َتت ََح َّف ُظوا
ِ
ادر ِة ولاَ ت َ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
استِ ْث َقالاً فِي
منِّي بِ َما ُيت ََح َّف ُظ بِه عنْدَ َأ ْه ِل ا ْل َب َ َ
ُخال ُطوني بِا ْل ُم َصا َن َعة َولاَ َت ُظنُّوا بِي ْ
ِ ِ
ِ
ح ٍّ ِ ِ
اس� َت ْث َق َل ا ْل َح َّق َأ ْن ُي َق َال َل� ُه َأ ِو ا ْل َعدْ َل َأ ْن
�ق ق َيل لي َولاَ ا ْلت َم َ
َ
اس إِ ْع َظا ٍم لنَ ْفس�ي َفإِ َّن ُه َم ِن ْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُي ْع َر َض َع َل ْيه ك َ
�ورة بِ َعدْ ٍل َفإِ ِّني
َان ا ْل َع َم ُل بِ ِه َما َأ ْث َق َل َع َل ْيه فَلاَ َت ُك ُّفوا َع ْن َم َقا َلة بِ َح ٍّق َأ ْو َم ُش َ
�ت فِي َن ْف ِس�ي بِ َف ْو ِق َأ ْن ُأ ْخطِ َئ َولاَ آ َم ُن َذلِ َك ِم ْن فِ ْع ِلي إِلاَّ َأ ْن َيك ِْف َي الل ُه ِم ْن َن ْف ِس�ي َما
َل ْس ُ
ُه َو َأ ْم َل ُك بِ ِه ِمنِّي»(((.
رفضا قاط ًع�ا مخاطبته بلغ�ة التعظيم والتملق على غ�رار ما تُك ّلم به
إن�ه Eيرفض ً
الحكام الجبابرة ،كما يرفض Eتحفظ أصحابه من إبداء اعتراضاتهم عليه خش�ية من
((( سبل الهدى والرشاد ،ج ،7ص.20
((( المستدرك على الصحيحين ،ج ،3ص  ،50حديث.4366
((( نهج البالغة ،خطبة .216
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بالحق في حضرت�ه ،ناهيك عن نأيه التام عن
إغضاب�ه ،أو ظنًّا منهم بأنه يس�تثقل نطقهم
ّ
خصوصا ال تص�در إلاّ عن حقراء النفوس
اس�تدرار إعظ�ام اآلخرين له ،وهذه األخيرة
ً
الحق وعرض
الذين تنعدم فيهم الثقة بأنفس�هم ،ويرجع Eضرورة االستماع إلى قول ّ
الع�دل علي�ه ،إلى ّ
أن ذلك س�يكون توطئة للعمل بهما ،على النقي�ض ممن يضيق ذر ًعا
بذلك فهو أكثر بعدً ا من العمل بهما.

ويمض�ي Eف�ي تحري�ض أصحابه على محض�ه النصيح�ة ومصارحت�ه بالحقيقة
ٍ
�ور ٍة بِ َعدْ ٍل » ،ويذه�ب Eبعيدً ا في مصارحة
بقول�ه« :فَلاَ َت ُك ُّف�وا َع ْن َم َقا َلة بِ َح ٍّق َأ ْو َم ُش َ
ِ
�ت فِي َن ْف ِس�ي بِ َف ْ ِ
�ئ» ،وهذا ما يظهر عظي�م تواضعه أمام
الق�وم بقولهَ « :ل ْس ُ
�وق َأ ْن ُأ ْخط َ
قوم�ه ،ويمض�ي في قوله إن جميع ما عنده من ملكات وعصمة نفس�ية هي من عند الله
تعالى بقوله« :إِلاَّ َأ ْن َيك ِْف َي الل ُه» ،وإلاّ ّ
فإن صدور الخطأ في القول والفعل أمر وارد تب ًعا
للطبيعة البشرية.

الشأن العام يهم الجميع
وعل�ى هذا النح�و ينبغي أن يكون الق�ادة الحقيقيون في اس�تماعهم للنقد وتق ّبلهم
حق أصيل من حقوق الناس عليهم،
لالعتراض .حيث يعتبرون إبداء النقد واالعتراض ٌّ
وه�ذا م�ا ينبغي أن يش�مل الحالة الدينية ،ه�ذه الحالة المتمثلة في ثالث�ة عناصر؛ وهي
األف�كار واآلراء ،والنظ�م والمؤسس�ات ،والرموز واألش�خاصّ .
إن الحالة الدينية في
مفتوحا على مصراعيه لالس�تماع للنقد
أبعاده�ا الثالثة ينبغ�ي أن يكون المجال عندها
ً
تأس ًيا بالسيرة النبوية والعلوية وسير أئمة أهل البيت
وتل ّقي االعتراضات وتق ّبل النصحّ ،
التي درجت على تقبل الرأي اآلخر دون أدنى غضاضة ،س ّيما ّ
وأن أحدً ا أو مؤسسة دينية
ل�م تدّ عي العصمة لنفس�ها من الخطأ ،ولم يزعم فقيه أو مرج�ع ديني ذلك ّ
قط ،ومعنى
ذل�ك ّ
أن الخط�أ وارد عليهم ،لذلك ينبغي أن يكون صدرهم رح ًبا حيال االس�تماع إلى
النقد الموضوعي واالعتراضات البنّاءة.
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ّ
إن من الخطأ الفادح التعامل مع جميع االنتقادات الموجهة للحالة الدينية بوصفها
استهدا ًفا لرجال الدين وإضعا ًفا للمؤسسات الدينية ،بل على النقيض من ذلك ،يساهم
النق�د البناء في تقوية الحالة الدينية وش�دّ عودها ،متى ما تعاملت معه على نحو واقعي
عقالني ،فالدين عميق قوي وال خوف عليه.

بين النقد والتجريح
هنا ينبغي اإلش�ارة إلى ض�رورة التفريق بين النقد البناء وممارس�ة التجريح التي ال
تم�ت للنقد بصلة .فالتجريح حالة مرفوضة جملة وتفصيلاً  ،س�واء جاءت ضدّ األفراد
ّ
العاديين أم غيرهم من أصحاب القامات والمتصدّ ين للشأن العام .وبخالف ذلك ينبغي
أن تك�ون الص�دور رحبة لتلقي االعتراضات وتق ّبل المش�اريع واالقتراحات والتفاعل
مع وجهات النظر المختلفة .ولإلش�ارة إلى المدى الواس�ع المتاح لطرح االجتهادات
واآلراء واألف�كار المختلف�ة ،يقول الفقه�اء إن ّهناك ما ال يزيد عن خمس�ة بالمئة فقط
من األحكام الفقهية التي تعدّ أحكا ًما قطعية وتعتبر من الضروريات المجمع عليها من
الفقهاء ،وما عدا ذلك يعتبر الفقهاء ّ
أن  95بالمئة من األحكام الفقهية خاضعة لالجتهاد
وهي قابلة لألخذ والر ّد.

وجدير بالذكر هنا ّ
أي مسألة ضمن الحالة الدينية ربما جاء على مستويين،
أن نقاش ّ
أحدهما أن يبدي أحدهم وجهة نظر عابرة في الموضوع ،أو يلفت النظر إلى ثغرة معينة
ينبغ�ي أن تس�دّ أو نقطة ضع�ف يلزم أن تعالج ،وهذا ال تثري�ب عليه من حيث األصل،
س�واء كان على مستوى األفكار الدينية أم األعراف والنظم المؤسسية ،س ّيما ّ
كثيرا
وأن ً
من هذه النظم هي مس�تحدثة ولم يكن لها وجود في الس�ابق ،والحال نفسه تجاه النقد
الموجه لألشخاص في الحالة الدينية ،والذي ينبغي ألاّ يحجر عليه ،فرجال الدين ليسوا
معصومين .أما المستوى الثاني فهو ما يأتي ضمن تقرير الرأي العلمي للمسائل الدينية
الذي يتحتم معه السير وف ًقا للضوابط العلمية المتعارف عليها ضمن أهل االختصاص.
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وهنا يمكن تش�بيه هذين المس�تويين بالشخص العادي الذي له أن ينتقد مستوى العناية
في المستش�فى أو يرفض إهمال الطاقم الطبي أو ينتقد س�وء الخدمات ،فهذا أمر متاح
للجميع ،بخالف ما إذا وصل األمر إلى الش�أن الطبي التخصصي الذي ال يتس�نّى ّ
لكل
ٍ
أحد بطبيعة الحال اإلدالء بدلوه فيه ،وإنما هو مقتصر على أهل االختصاص.
وصفوة القول ،يش�جع الدين اإلسالمي أتباعه على استثارة عقولهم وطرح آرائهم
انخرا ًطا منهم في الشأن العام .الديني واالجتماعي والسياسي ،فهذه المجاالت ليست

حكرا على فئة دون أخرى ،ومن واجب الجميع أن يفكروا ويناقشوا ويعتصروا أذهانهم
ً
م�ن أجل الوص�ول إلى األفضل .ولذلك ينبغي أن ترحب الحال�ة الدينية بالنقد وتتقبل
المالحظات وتتفاعل مع االعتراضات الموجهة لها ،سواء جاءت على هيئة مقترحات
أم مش�اريع أم تبي�ان ثغ�رات ،أو الكش�ف عن نق�اط ضعف ،والمطلوب أن تس�تجيب
للمالحظات الجوهرية وأن تأخذها بعين االعتبار وتس�تفيد منها على ّ
كل المستويات؛
ّ
ألن ذل�ك هو ما يوصل إل�ى الصواب ،كما قال أمير المؤمنين« :Eمن اس�تقبل وجوه
اآلراء عرف مواقع الخطأ».

الجمعة  6ذو القعدة 1428هـ  16نوفمبر 2007م

تصاعد وتيرة االنحراف
ّ
السلوكي واألخالقي في المجتمع
َ َ
خلَ َف مِن َب ْعده ِْم َخلْ ٌف أَ َض ُ
اعوا
{ف
ِ
اَ
َّ
َّ
َ َ َْ ََْ ْ َ
َّ َ
ُ
ات ۖ فسوف يلقون
الصلة َوات َبعوا الش َه َو ِ
َ ًّ
غيا}[سورة مريم ،اآلية]59:

والسلوكيات على نحو متتابع
تتناقل األجيال البش�رية المعارف والعلوم والعادات ّ
جيلاً بعد جيل .حيث ينش�أ ّ
السابق عليه ،وعبر هذه التنشئة
كل جيل في أحضان الجيل ّ
والس�لوكيات من جيل إلى جيل ،فاألبناء الذين يتربون في كنف
والس�مات ّ
تنتقل اللغة ّ
عوائله�م ،وبيئته�م التي تحمل س�ماتها الخاصة ،تنتق�ل إليهم بطبيعة الح�ال ّ
كل تلك
أن ّ
الس�مات األس�رية والمجتمعية ،لذلك نجد ّ
لكل مجتمع س�ماته وطبائعه الخاصة،
ّ
م�ن ألوان الملبس والمأكل إلى س�ائر أمور الحياة .هنا يأتي الس�ؤال حول ما إذا كانت
القيم واألفكار ـ كما سائر الطبائع ـ تنتقل على ذات المنوال من جيل إلى جيل.

صعوبات توارث القيم األخالقية
شك ّ
ال ّ
والسلوكيات من
أن التنشئة تساهم على نحو أساس في نقل القيم واألفكار ّ
الس�ابق إلى اللاّ حق .لكن انتقال القيم واألفكار بين األجيال ال يتس�م بالسهولة
الجيل ّ
عل�ى غرار انتق�ال اللغة وأس�اليب الحياة وعادات المعيش�ة ،حيث يتس�م انتقال القيم
بصعوب�ة أكب�ر .ويتطلب إيالء األمر اهتما ًما بال ًغا وعناية أكبر ،ذلك ّ
أن الطبيعة البش�رية
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م ّيالة نحو الش�هوات واألهواء ،واالندفاع خلف المصالح ،وهذا بدوره ُي َعدّ معو ًقا من
السوية.
معوقات االلتزام بالقيم واألخالقيات ّ

كل ٍ
ماس�ة ألن يبذل ّ
جيل االهتمام الكبير لتحقيق انتقال سلس
من هنا تبدو الحاجة ّ
للقي�م للجي�ل الذي يلي�ه .أما إذا غ�اب االهتمام والعناي�ة والتركيز ّ
ف�إن نتيجة ذلك قد
الس�ياق يمكن النظر
تك�ون ب�روز جيل
متم�رد على قيم آبائ�ه ومخال ًفا له�ا .ضمن هذا ّ
ّ

إل�ى اآلية الكريمة في س�ورة مري�م التي تناولت س�يرة األنبياء اله�داة والصالحين من
أتباعهم ثم أعقبت ذلك بس�يرة الجيل الذي لحقهم ،قال تعال�ىُ { :أو َلـ ِٰئ َك ا َّل ِذي َن َأ ْن َع َم
ِ
ال َّلـه َع َلي ِهم من النَّبِيين ِمن ُذري ِة آدم و ِممن حم ْلنَا مع ن ٍ ِ
ِ
يم َوإِ ْس َ�ر ِائ َيل
ِّ َّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ
ُ ْ ِّ َ ِّ َ
ُوح َومن ُذ ِّر َّية إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
�جدً ا َو ُبك ًّيا} ،تش�ير اآلية
اج َت َب ْينَا إِ َذا ُت ْت َل ٰى َع َل ْي ِه ْم آ َي ُ
الر ْح َمـ ِٰن َخ ُّروا ُس َّ
َوم َّم ْن َهدَ ْينَا َو ْ
ات َّ
السمة اإليمانية التي كانت تجلل جيل األنبياء والقيمية التي كانوا يتصفون
الكريمة إلى ّ
ف ِمن
به�ا وأتباعهم ،بخالف الجيل التالي الذين وصفتهم اآلية في قوله تعالىَ { :ف َخ َل َ
ِ
الصلاَ َة َوا َّت َب ُعوا َّ
ف َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا} ،ويتضمن الشطر
�و َ
َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
�ه َوات َف َس ْ
الش َ
ف َأ َضا ُعوا َّ
الصلاَ ةَ} ولم يقل إنّهم
األخير من اآلية الكريمة إش�ارة لطيفة بقوله تعال�ىَ { :أ َضا ُعوا َّ
ترك�وا الصلاة ،أي ّ
إن أبن�اء ه�ذا الجيل ربما لم يكون�وا يتركون الصالة بق�در ما كانوا
المفس�رون ،على نحو قاد اس�تخفافهم بالصالة إلى تفريغها
يس�تخفون بها ،كما يقول
ّ
أي مضمون ،والنتيجة الطبيعية لتلك
من محتواها حتى باتت ممارسة شكلية خالية من ّ
الغي مقابل الرشد ،أي إنّهم انزلقوا نحو شهواتهم،
االستهانة واالستخفاف ،الوقوع في ّ
وافتقدوا قيمهم ومبادئهم ،وصار مستقبلهم عرضة للشقاء والضالل والفساد.

االنتقال السلس للقيم واألخالق
من هنا يأتي السؤال عن كيفية تمكن الجيل الملتزم بالقيم أن ينقل هذا االلتزام إلى
الجي�ل الذي يليهّ .
إن تحقيق انتقال س�لس للقيم واألفكار يحت�اج إلى توفر عدة أمور،
وأبرزها ثالثة:

لا فارحنالا ةريتو دعاصت 
جملا يف يقالخألاو يكولّس
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األم�ر األول :أن تتحقق البيئة الصالحة التي ينش�أ ضمنها أبناء الجيل الجديد ،على
نحو تس�اهم ه�ذه البيئة في زراع�ة األخالق والمب�ادئ والقيم الصالحة في نفوس�هم،
وتخلق عندهم االستعداد والتهيئة للصالح ،وعلى النقيض من ذلك إذا نشأ أبناء الجيل
الجدي�د في بيئة فاس�دة ،عندها ال ينف�ع التمنّي وحده وال الرغبة ف�ي صالح األبناء في
نشأتهم أسوياء صالحين.
لذلك ينبغي للمهتمين بانتقال القيم الصالحة لألجيال الصاعدة أن يسهموا أولاً في
إيجاد البيئة الصالحة التي يعيش ضمنها األبناء ،ليكونوا بذلك أكثر استعدا ًدا للصالح.

األمر الثاني :أن يجري توفير التربية والتعليم المناسبان ،ذلك ّ
أن التربية والتعليم قد
تكون قشرية أو تنتهج أساليب عفا عليها الزمن ،كانت صالحة ألجيال عاشت في قرون
خلت ،وهذه مش�كلة الكثير من المناهج الدينية القائمة في بالدنا اإلسلامية ،حيث لم
تنجح بالدنا حتى اليوم في وضع مناهج تربوية تعليمية تستقطب األجيال الجديدة نحو
األخالق والقيم الدينيةّ .
ولعل أحد أبرز المظاهر في هذا الصدد ،هو التش ّبث في مجال
التعليم بمفاهيم قديمة في الفقه والتفسير والعقيدة التي وضعها أناس في عصور ماضية،
ربما كانت تناسب تلك العصور ،غير أننا نأتي لتعليم أجيال اليوم تلك المفاهيم البعيدة
ع�ن واقعه�م الراهن .ومن ذل�ك مثلاً تدريس مفاهي�م حول الش�رك والبدعة وغيرها،
مس�توحاة من ممارس�ات ألناس في عصور أخرى ربما أوهمت بوقوعهم في الشرك،
فم�ا الداع�ي للتركي�ز على هذا األمر ف�ي عصرنا الراه�ن وجعلها أصلاً م�ن األصول،
أمورا معيش ًة اآلن.
وجز ًءا من مناهج التعليم كما لو كانت تلك الممارسات ً

لق�د أثبت�ت مناهج التعليم الدين�ي المعتمدة منذ عقود عجزها التام عن اس�تقطاب
األجيال الجديدة ،وغرس�ها القيم والمبادئ في نفوسهم .لم يعد الناس جهالء ّ
سذ ًجا،
ٍ
لش�يء إلاّ
لذلك لم يعد مستس�ا ًغا اتّهام المس�لمين بالش�رك والكفر وعبادة القبور .ال
ألنهم قاموا بممارس�ات أرادوا بها إظهار ح ّبهم لرس�ول الله Aوألهل بيته الكرامB
وصحابته األخيار .وكيف ُيستساغ االتّهام بالشرك لحجاج أتوا إلى بيت الله الحرام من
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ّ
فج عميق يبتغون رضى الله وغفرانه ،وهم يلهجون بالشهادتين ليل نهار ويطوفون
كل ٍّ
بالبيت ويصلون إلى الكعبة.

التعارض بين القيم والمصالح
أم�ا األمر الثالث :فهو عالج التعارض بين القيم والمصالح .فاألجيال الجديدة لها
أهدافها وتطلعاتها الكبيرة على الصعيد الشخصي والعام ،وتب ًعا لذلك ال ُبدّ وأن يكون
هناك مالءمة بين رعاية المصالح وااللتزام بالقيم في هذا العصر المتسارع الذي نعيش.

وحقيقة األمر ،ينبغي أن نعترف ّ
س�جلت
بأن مجتمعاتنا لم تنجح في االمتحان ،بل ّ
فشلاً ذري ًعا في نقل األخالق والقيم والمبادئ إلى أجيالنا الجديدة .وال ّ
أدل على ذلك
م�ن مالحظ�ة األجواء العامة التي تكش�ف بجالء ّ
أن الجيل الجدي�د ،ما عاد يحمل قيم
آبائ�ه وال يلتزم بمبادئهم وأخالقياتهم ،وال ّ
أدل على هشاش�ة الحالة القيمية من ّ
تفش�ي
الجريمة والفساد واالنحرافات األخالقية.
الصدد إلى نتائج مؤلمة ،مع أنّها ال تشمل
حيث تشير اإلحصاءات الرسمية في هذا ّ
كّل ما يجري وإنّما ما يصل منها لألجهزة الرسمية ،فقد أشارت إحصاءات األمن العام
الس�عودي لعام  2006بش�أن الجرائم في المملكة ،إلى ّ
أن عدد جرائم القتل لهذا العام
بلغت  15492جريمة قتل((( ،أي بمعدل  43جريمة قتل في ّ
كل يوم ،فهل من المعقول
أن يجري هذا في بلد ّ
تحتل فيه الدروس الدينية نصف مناهجه التعليمية ،بخالف آالف
المحاض�رات وخطب الجمعة وبرامج التلفزيون وجهاز هيئة األمر بالمعروف والنهي
والس�رقات التي تنض�ح بها الصحف
ع�ن المنكر .ناهيك عن انتش�ار ح�االت العنف ّ
اليومية على مدار العام ،فقد أش�ارت إحصائية األمن العام إلى ّ
الس�رقة بلغت
أن جرائم ّ
في العام ( 39608 )2006جرائم ،أي بمعدل يومي مقداره  110جرائم سرقة .وعلى
صعيد الجرائم األخالقية تشير اإلحصائية إلى  11680جريمة(((.
((( جريدة الشرق األوسط الصادرة يوم السبـت  14شـوال  1428هـ  27اكتوبر  2007العدد .10560
((( المصدر نفسه.

لا فارحنالا ةريتو دعاصت 
جملا يف يقالخألاو يكولّس
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والس�ؤال المط�روح هنا ،هو عن الس�بب الرئيس خلف هذا المق�دار المتنامي من
الجريمة والفساد التي تضرب الجيل الجديد .أليست في ذلك مفارقة عظيمة ،ينبغي أن
تلفت أنظار الجميع ،إلى الفش�ل الذريع في نقل القيم والمبادئ من الجيل الس�ابق إلى
الجيل الحاليّ .
ولعل إحدى المعضالت في هذا السبيل ،هي مدى التزام الجيل المربي
نفس�ه بهذه القيم نفس�ها! فهناك آباء هم أنفس�هم غير ملتزمين بالحدّ األدنى من القيم،
لكنهم يتمنّون في الوقت ذاته أن يجدوا أبناءهم ملتزمين بها! ،وترى الواحد من هؤالء
متور ًطا في مش�كلة
اآلب�اء مع ع�دم التزامه بالمبادئ األخالقي�ة ،يصدم حينما يرى ابنه ّ
وح�ري بأمثال ه�ؤالء ،آباء وعائالت ،أن ُيس�ائلوا
أخالقي�ة أو جرائ�م س�رقة أو قتل!،
ٌّ
أنفس�هم عن مدى المسؤولية التي يتحملونها في انحدار أبنائهم إلى درك الجريمة ،من
هنا ينبغي ّ
وأعزاؤه في ّ
فخ اإلجرام واالنحراف
لكل من يتمنّى أن ال يقع أبناؤه وأقرباؤه ّ
جسد هذا التمنّي من خالل االلتزام الشخصي واالهتمام الذاتي بالتوجيه
والفساد ،أن ُي ِّ
والتربية وتوفير األجواء الصالحة للناشئة.

الجمعة  13ذو القعدة 1428ﻫ

 23نوفمبر 2007م

التوافق الصعب في المجتمعات
العربية
َ ُّ ْ ُ َيرْ ٌ َ ُ ْ َ أْ َ ُ
ُ
ت النفس
قال تعاىل{ :والصلح خ ۗ وأح رِ
ض ِ
َّ
اَ
ُّ
َ
الش َّح ۚ ِإَون حُتْس ُِنوا َو َت َّت ُقوا فَإ َّن الل َ
ـه كن ب ِ َما
ِ
ََُْ َ َ ً
تعملون خبِريا} [سورة النساء ،اآلية]128 :

ّ
والصراعات في المجتمعات البش�رية هو أمر طبيعي ومتوقع.
إن ب�روز الخالفات ّ
وم�ر ّد ذل�ك إ ّم�ا الختلاف اآلراء واألف�كار بي�ن الن�اس أف�را ًدا وفئ�ات ،أو لتضارب
حق ّ
كل إنس�ان أو فئة أن يكون
المصال�ح فيم�ا بينهم ،وكال األمرين مش�روعان ،فم�ن ّ
أن من الطبيع�ي أن يدافع ّ
له�ا رأيه�ا الخاص ،كم�ا ّ
كل طرف عن مصالح�ه ،وما يعتبره
ح ًّق�ا من حقوقه .وق�د يجري هذا االختلاف والتضارب في المصال�ح ضمن حدوده
المعقول�ة ،وربم�ا زاد عن حدّ ه ليتحول بذلك إلى اختالف مد ّم�ر ونزاع محتدم ،تهرق
جراءه األمن واالستقرار .لهذا ك ّله تدعو الفطرة
بسببه الدماء وتنتهك الحرمات ويفتقد ّ
والعق�ل والش�رع إلى الجلوس على طاولة الحوار عند ان�دالع الخالفات ،وأن يتح ّلى
للصراع.
الجميع بروحية واستعداد للوصول إلى الوفاق ووضع حدٍّ ّ

النضج االجتماعي يدفع للوفاق
لقد س�اهم نضج المجتمعات البش�رية ،في السير بهذا االتّجاه كما في المجتمعات
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المتقدمة ،على ٍ
نحو صارت فيه النزاعات تعالج ضمن آليات واضحة تدار وفقها جميع
الخالفات .اس�تنا ًدا على وجود مرجعيات يحتكم لها ف�ي نهاية المطاف .هذه اآلليات
السياس�ية
التنظيمي�ة والقانوني�ة بات�ت تش�كل الحك�م الفص�ل بين ال�دول واألحزاب ّ
والش�ركات التجارية وس�ائر األفراد ،على ٍ
نحو يمنع من بلوغ الخالفات فيما بينها إلى
حالة االحتراب ،األمر الذي انعكس إيجا ًبا على استقرار الحياة االجتماعية والسياسية
واالقتصادية في تلك البالد.

وبخالف ذلك نجد المجتمعات التي لم تبلغ مستوى من النضج ،وال تمتلك آليات
تدير النزاعات من خاللها ،ومنها أغلب مجتمعاتنا العربية واإلسالمية ،فال سبيل أمامها
ٍ
خالف ،س�وى التّصعي�د وصولاً إل�ى االحتراب المباش�ر ،وق ّلما تجد
أي
عن�د اندالع ّ
ف�ي هذه المنطقة خال ًف�ا انتهى بالصلح عن طريق التفاهم والتق�ارب ،األمر الذي جعل
مجتمعاتنا العربية واإلسالمية ساحات مفتوحة للصراع المزمن وافتقاد األمن المستمر.

م�ن هن�ا يأتي الس�ؤال؛ عن الس�بب في ك�ون مجتمعاتنا أق�رب ما تكون م�ن النزاع
أمورا بعيدة المنال وال تحظى
منه�ا إلى الوفاق ،ولماذا يغدو الصل�ح والتفاهم والحوار ً
بأولوية تذكر؟ .هذا والجميع ينتمي إلى دين س�ماوي يضع قاعدة كبيرة للتصالح ّ
وحل
الص ْل ُح َخ ْي ٌر} ،وقد أورد المفس�رون في معنى
{و ُّ
والنزاع�ات ،وذلك في قوله تعال�ىَ :
مفردة َ
{خ ْي ٌر} الواردة في اآلية الكريمة ،أنّها جاءت في مقام الصفة المشبهة ،فكما يقال
ه�ذا رجل س�مح ،جاءت اآلية لتصف الصل�ح بأنّه خير ،وليس كما يمك�ن أن ُيظ ّن بأن
الصلح على النزاع ،فذلك أمر بديهي وال شك فيه.
مفردة الخير جاءت في مقام تفضيل ّ

التنازالت المتبادلة
غي�ر ّ
الس�ير عل�ى طري�ق الصل�ح بي�ن المتنازعي�ن يتطل�ب س�يطرة كبي�رة على
أن ّ
االنفع�االت الذاتي�ة .وق�د وصف الله تعال�ى الحالة النفس�ية عند المتنازعين بالش�ح،
وذلك في قوله تعالى{ :والص ْلح َخير و ُأح ِضر ِ
ت الأْ َن ُف ُس ُّ
الش َّح} .فمن المعلوم وقت
َ ُّ ُ ْ ٌ َ ْ َ

ةيبرعلا تاعمتجملا يف بعصلا قفاوتلا
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النزاع�ات ّ
بعضا ،حت�ى تغلب عليها صفة
أن النف�وس عادة ما تك�ون مع ّبأة ضد بعضها ً
ٍ
ّ
شيء يعتبره
أي من المتنازعين التنازل لخصمه عن
الش�ح ،أي البخل الشديد ،فال يريد ّ
أمرا بعيد المنال.
ح ًّقا من حقوقه ،أو مكس ًبا يريد الحصول عليه ،مما يجعل قيام الصلح ً
قدرا من التنازالت المتبادلة من
س� ّيما وإن إبرام االتفاقات وعقد المصالحات يتطلب ً
جميع األطراف.
ّ
الس�احات ،ولعلنا
إن حالة
ّ
الش�ح هذه ،تس�تولي على نفوس الكثيرين في مختلف ّ
نج�د بين حين وآخر ،كيف ينتقد البعض األفرق�اء المتنازعين في المجتمعات والدول
المجاورة ،مع ّ
أن نزاعاتهم تلك غال ًبا ما تدور حول قضايا كبيرة ،من مناصب الرئاس�ة
يحج�م هؤالء المنتقدون
ومواقع الحكم ووس�ائل الس�يطرة ومصادر الثروة ،في حين ّ
أنفس�هم ع�ن التنازل ع�ن مواقفهم ف�ي قضايا ّ
أقل بكثي�ر وال تكاد تذك�ر بالقياس على
قضايا اآلخرين ،من هنا يمكن القول ّ
إن المش�كلة هي مش�كلة أخالقية ونفس�ية تعتمل
في قلوب الكثيرين فتمنعهم من السير في طريق الصلح والتوافق!

افتعال المشاكل واألزمات
هن�اك مجتمع�ات بلغت درج�ة متقدمة من النض�ج الفكري والسياس�ي ،ما جعلها
أكث�ر ميلاً للح�وار والتفاهم والوف�اق .في حين بقي�ت مجتمعات أخ�رى مفتقدة لهذا
النض�ج ،فهي أكثر ميلاً للنزاع والش�قاق ،وربما ال تكتفي ه�ذه المجتمعات بما عندها
م�ن مش�اكل ،حتى تجدها تفتش عن ٍ
مزيد من األس�باب التي تضاع�ف من أوار نزاعها
عوضا عن البحث عن قواس�م مش�تركة توصلهم للوفاق .بل ّ
إن حال البعض
الداخليً ،
أي معترض على
في مجتمعاتنا كحال األعرابي الذي مدّ رجله في الطريق يو ًما متحدّ ًيا ّ
تصرف�ه م�ن القبائل األخرى! ،وما هي إلاّ الرغبة في التنازع مع اآلخرين دونما س�بب!
حتى اعترضه أحدهم وضربه بالس�يف ،ليثور بعد ذلك النزاع ويس�قط القتلى بين أفراد
القبيلتين!.
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ّ
كثيرا ما يكون نتيجة ألسباب مشابهة لتصرف
إن منشأ النزاعات العائلية واالجتماعية ً
هذا األعرابي ،حيث يفتّش بعضنا عن مش�اكل ينش�غل بها ،ومواضيع يتنازع عليها ،وإن
بأي فائ�دة ،وإلاّ فما الداعي
ل�م تك�ن ّ
تمت لواقعنا بصلة وال يعود النقاش بش�أنها علينا ّ
ألن يث�ار النقاش حول فضالت المعصومين وما إذا كانت طاهرة أم نجس�ة! أوليس من
بحق المعصومين إثارة هذا النوع م�ن المواضيع التي ال تقدم وال تؤخر ،وهل
المعي�ب ّ
يمث�ل ه�ذا الموضوع ّ
محل ابتالء حتى يجري الخوض فيه! ولكن مع ذلك فقد انش�غل
به جمع من العلماء ،وكتبت فيه الرس�ائل ،ونش�ب بسببه النزاع واالفتراق بين أتباع أهل
كل ذلك نتيجة نقاش في موضوع ال ّ
البيتّ ،
محل له من اإلعراب في وقتنا الراهن.
وعلى غرار ذلك ،يأتي النقاش في مسألة إمكانية رؤية الله تعالى يوم القيامة ،فريق
ّ
ين�زه الله عن الرؤية
يؤم�ن بإمكانية الرؤية
ويس�تدل على ذلك م�ن القرآن ،وفريق آخر ّ
ّ
أيضا ،فإذا كانت هذه حدود المسألة فما الدّ اعي ألن يتنازع
ويستدل على ذلك بالقرآن ً

القوم بشأنها فيتاس ّبون ويتشاتمون ،كما لو كانت مسألة يتوقف عليها مصيرنا الراهن!.
وعالوة على ما س�بق ،تروي كتب السير أنه جرى في وقت متقدّ م من تاريخ المسلمين
إثارة مسألة قدم القرآن أو خلق القرآن ،هل ّ
أن القرآن مخلوق أم قديم ،وكم من العلماء
س�جن وقتل على إثر هذا الخالف غير المبرر .وإذا كانت الخالفات آنفة الذكر مرتبطة
بخالف�ات فكري�ةّ ،
ف�إن هن�اك نو ًعا آخر م�ن النزاعات بش�أن مواقف م�ن موضوعات
خارجية ،فتنشب النزاعات على مسائل مفتعلة ،على ٍ
نحو يظ ّن معه المرء ّ
أن لدى بعض
المجتمعات ش�هية مفرط�ة للمنازعات ،مما يجعل من العس�ير التفاهم والحوار وعقد
المصالحات فيما بينهم.

دوافع التعنت
ويمكن القول ّ
إن هناك ثالثة أسباب تقف خلف حالة التعنّت عند نشوب الخالفات.
وأول هذه األسباب هو س�يطرة العواطف واالنفعاالت على حساب حالة التع ّقل،
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إذ إنّ�ه ت�ارة يرك�ن المرء إلى التفك�ر في حالة الن�زاع المندلع بينه وبي�ن الطرف اآلخر،
جراء هذا النزاع،
فيض�ع بذلك ميزانًا عقالن ًيا يقيس بموجبه األرباح والخس�ائر المتأتية ّ
ح�ب االنتقام من
وت�ارة أخ�رى يخضع الواحد إلى االنفعاالت ،ويغدو تحت س�يطرة
ّ
محملاً الطرف
خصم�ه .ولتأجيج هذا الش�عور في نفس�ه يقوم باس�تحضار الماض�يّ ،
اآلخر المس�ؤولية المطلقة عن أفعال س�ابقة ال يريد نسيانها وال تجاوزها ،حتى لو كان
من مصلحته تجاوز الماضي س�ع ًيا نحو إطفاء نائرة النزاع ،لكنه يتجاهل ذلك نتيجة ما
وحب االنتقام ،واس�تيالء الحالة االنفعالي�ة على تصرفاته
يعتمل في نفس�ه م�ن الحنق
ّ
ومواقفه.
أ ّما السبب الثاني لحالة التعنّت فهي الرغبة في الغلبة وفرض الهيمنة على اآلخرين،
الت�ي يقابله�ا االعت�راف باآلخرين وإب�داء روح المش�اركة معهم .والحاص�ل مع نزعة
الغلبة هذه ّ
أن المتورط في النزاع ال يريد أن يخرج منه إلاّ بإثبات غلبته وفرض هيمنته،
وهذا ٍ
مناف تما ًما للرغبة في الصلح والوصول للتوافق ،الذي يتطلب االعتراف بوجود
اآلخر في المقام األول ،واإلقرار ّ
بأن لهذا اآلخر حقو ًقا ينبغي أن ينالها وأولها ح ّقه في
الشراكة واالعتراف بالوجود.

أما الس�بب الثالث فهو فقدان المرجعية الدستورية التي يحتكم لها الجميع للفصل
بين المتنازعين .فقد س�اهم تقدم البش�رية في اتخاذ المجتمعات المتحضرة مرجعيات
دستورية عليا تحتكم لها عند نشوب الخالفات ،وقانونًا يخضع له الجميع سواء بسواء،
إضافة لوجود خبراء يقدمون رأيهم في تفس�ير المواد الدستورية ،في مقابل ذلك تغيب
في مجتمعاتنا القوانين الناظمة والمرجعيات الدس�تورية الت�ي تفصل بين المتنازعين،
فإنه�ا هي األخرى تمث�ل مادة للنزاع واالختالف ف�ي التطبيق والتضارب
وإن وج�دت ّ
في تفسيرها.

كتابات

بيان لعلماء الشيعة في المنطقة حول العراق

*(((

أصدر جمع من علماء الشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية،
نصه:
بيانًا حول األحداث األخيرة في العراق هذا ّ
بسم الله الرحمن الرحيم

رب المستضعفين مبير الظالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء
الحمد لله ّ
محمد وآله الطاهرين.
بعد أكثر من ثالثة عقود عاشها أبناء العراق في ّ
ظل حكم دموي ديكتاتوري ،امتزج
فيها األلم والصبر والجهاد ،شاءت القدرة اإللهية أن يزول هذا الكابوس الثقيل ،وأن
ينهار واحد من أعتى النظم الديكتاتورية التي عرفها التاريخ.

وقد ع ّبرت الجماهير العراقية عن فرحتها في ّ
كل مكان ،واحتفلت بهذا الحدث
الذي انتظرته منذ وقت طويل .وإذ نشارك الشعب العراقي أفراحه لسقوط ذلك النظام
البغيض ،لنرجو أن تكتمل الفرحة بالخالص من هيمنة االحتالل األجنبي ،ليعود
كريما بإدارة أبنائه وإرادتهم المستقلة.
حرا ً
العراق ًّ
وهذا التطلع الكبير إنّما يتحقق بتكاتف قوى الشعب العراقي بمختلف انتماءاتها
القومية والفكرية والسياسية ،واعتماد منهجية الحوار والتسامح وتغليب المصلحة
* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2003/4/17م.
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العامة على المصالح الفئوية والشخصية.

وإذ نعرب عن قلقنا البالغ لما حصل في النجف األشرف من اغتيال سماحة السيد
عبد المجيد الخوئي رحمه الله وانتهاك حرمة مشهد أمير المؤمنين عليه السالم وما
تناقلته األنباء من التعرض لمقام المرجعية الدينية ،لنأمل أن يتدارك الواعون المخلصون
مثل هذه الحوادث ،وأن يضعوا حدًّ ا لهذه الممارسات الغريبة عن قيمنا اإلسالمية التي
ال يستفيد منها إلاّ األعداء في ظرف تحتاج فيه الساحة العراقية لتكثيف الجهود وتعبئة
اإلمكانات من أجل المساهمة الجادة في تحرير العراق واستقالله وإعماره.
ّ
إن المتوقع والمأمول من الشعب العراقي الغيور االلتفاف حول القيادات الدينية
والوطنية الواعية المخلصة وأن يستهدي بتوجيهات مراجع الدين الكرام التي هي
ضمانة االستقامة واالتحاد.
عزته وكرامته.
أخذ الله بيد الشعب العراقي إلى ما فيه ّ

رب العالمين.
وحماه من كيد األعداء والطامعين .والحمد لله ّ

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 12صفر 1424ﻫ

		
السيد عيل السيد نارص السلامن

الشيخ عبد اهلل اخلنيزي

			
السيد حممد العوامي

الشيخ فوزي السيف

			
الشيخ جعفر الربح

الشيخ عبد الكريم احلبيل

			
الشيخ حسن الصفار

			
الشيخ حسني املصطفى
			
الشيخ حممد الصفار
الشيخ حسن النمر

الشيخ يوسف املهدي
السيد حيدر العوامي

الشيخ حممود السيف

الشيخ الصفار :ليس هناك إساءة لإلسالم أكبر من أن
يصبح عنوانًا لإلرهاب

*(((

نشرت مجلة اليمامة ،في عددها الصادر  1838السبت  20ذو القعدة 1425ﻫ
تصريحا لسماحة الشيخ حسن الصفار ،ضمن تحقيق صحفي عن الهجوم اإلرهابي
ً
األخير على وزارة الداخلية في الرياض قال فيه:

إنّه ليس هناك إساءة لإلسالم أكبر من أن يصبح عنوانًا لإلرهاب وقتل األبرياء.
وتخريب المنشآت.

ّ
إن هذه الفتاوى والبيانات والخطابات التي تدعو إلى اإلرهاب باسم الجهاد،
وتستشهد بنصوص من القرآن والسنة ،وفق تفسيرات خاطئة ،إنّما تقدم أفضل وثيقة
إلدانة اإلسالم والمسلمين من قبل الجهات المعادية .وارتكاب جرائم الخطف
والقتل والتفجيرات تحت شعارات إسالمية كما حصل في الرياض مساء يوم األربعاء
1425/11/17ﻫ وكما يحدث ّ
كل يوم في العراق ،إنما هو أكبر مصداق للصدّ عن
سبيل الله ،وتنفير العالم من اإلسالم ،بل وحتى في وسط المسلمين نشأت ردة فعل
قوية تجاه التيارات اإلسالمية بسبب انتساب هذه الجرائم إلى جهات محسوبة على
أهم من تطهير ساحة األمة من هذه
اإلسالم .وال خدمة لإلسالم في الوقت الحاضر ّ
التوجهات اإلسالمية.
* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2005/1/14م.

إلى أصحاب مواقع اإلنترنت :اتّقوا الله في
مجتمعكم

*(((

على ضوء التعليقات والتعقيبات التي نشرتها بعض مواقع اإلنترنت حول زيارة
الوفد لمقابلة خادم الحرمين الشريفين صرح سماحة الشيخ حسن الصفار بما يلي:

مع التقدير للدور الكبير الذي تقوم به مواقع اإلنترنت على المستوى المعرفي
وتكثيف التواصل بين تيارات المجتمع وشرائحه ،ومع االحترام لحرية التعبير عن
الرأي ،لكنّي منزعج جدًّ ا للدور السلبي الذي يقوم به بعض الكتاب والمع ّلقين في
بعض هذه المواقع.

فقد نشرت مقاالت قبيل االنتخابات البلدية في المنطقة تثير الحزازات
والحساسيات بين شرائح المجتمع ،وتعيد إلى مجتمعنا صراعات قديمة قد تجاوزها،
تضر بوحدة المجتمع
كما رافقت االنتخابات ونتائجها الكثير من الكتابات السلبية التي ّ
وتماسكه.
واآلن وعلى ضوء سفر هذا الوفد الذي نأمل أن يكون فيه خير وفائدة للمجتمع
واستعادة لتالحمه ،فاجأتني بعض التعليقات والتعقيبات السيئة ،وإني أرفض هذا
المنحى وأرفض المتاجرة باسمي في هذه التهريجات فلست بحاجة لمن يدافع عنّي
* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2005/8/24م.
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أو يشيد بي بهذه الطريقة ،وال أرضى بتجريح أحد من أبناء المجتمع العاملين ،الذين
أقدّ ر نشاطهم وتحركهم لخدمة قضايا المجتمع.

ّ
إن المعلومات التي نشرت أكثرها خاطئة والتفسيرات والتحليالت تستهدف إثارة
فتنة .وإنني أبرأ إلى الله تعالى من هذه األساليب القذرة وأرفضها من أي ٍ
جهة صدرت
ّ
أتحمل مسؤولية ما ينشر على هذه المواقع من هذه الكتابات
أي موقع كانت وال
وعلى ّ
ّ

الفجة.
ّ

وأطالب أصحاب المواقع والكتّاب فيها أن يتّقوا الله في وحدة مجتمعهم،
وأخاطب من يظهرون محبتي والدفاع عنّي ألقول لهم إنّهم يسيئون لي بهذا األسلوب
رب
شر الجاهلين والمغرضين ،والحمد لله ّ
المثير للفتن والحساسيات ،كفانا الله ّ
العالمين.

الشيخ الصفار ينعى آية الله السيد محمد رضا
الشيرازي

*(((

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّا لِ َّل ِه َوإِنَّا إِ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
ون﴾
َ

بقلوب مؤمنة مطمئنة بقضاء الله تعالى وقدره ننعى إلى الحوزة العلمية ،ومجتمع
المؤمنين في ّ
كل مكان ،وكافة األوساط اإلسالمية ،فقد رجل العلم والتقوى ،سليل
األسرة العريقة في العلم والجهاد األستاذ آية الله السيد محمد رضا ،نجل المرجع
سرهما الشريف ،الذي اختطفته يد المنون فجأة
الراحل السيد محمد الشيرازي ،قدّ س ّ

صباح هذا اليوم.

لقد كان الفقيد الراحل شعلة أمل في الوسط العلمي والديني ،تر ّبى في أحضان
فقيها
العلم والفضيلة ،ونهل من معين الفقاهة واالجتهاد في س ٍّن مبكرة ،فأصبح ً
تعقد عليه اآلمال ،وكان قمة في األخالق واألدب ،والتزام الورع والتقوى ،كما ّ
تدل
محاضراته وخطاباته على سعة أفقه المعرفي ،وإدراكه العميق لمشاكل األمة ،وحمله
لهم الرسالة.
ّ
ّ
إن فقده مصاب أليم ،وخسارة عظيمة للحوزة العلمية وألسرته الكريمة ،وألمثالي

* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2008/5/31م.
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ممن انتهل من نمير علمه واستفاد من مجلس بحثه ودرسه ،لكن األمر لله ،فإنا لله وإنا
إليه راجعون.
بأحر التعازي لسماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي دام
إنّني أتقدّ م
ّ
ظله ولوالدة الفقيد الفاضلة حفظها الله ،وإلخوانه األجالء ،وفي طليعتهم آية الله
تغمده الله تعالى
السيد مرتضى الشيرازي دام تأييده ،ولجميع أفراد األسرة الكريمةّ ،
بواسع رحمته ،وأعلى مقامه ،وحشره مع أجداده الطاهرين ،وخلف على األمة أحسن
العلي العظيم.
الخلف ،وال حول وال قوة إال بالله
ّ
حسن الصفار
 27مجادى األوىل 1429ﻫ
 1يونيو 2008م

الشيخ الصفار :غياب المشروع
العربي الوحدوي يُذكي الخالف الطائفي

*(((

أجاب سماحة الشيخ حسن الصفار عن أسئلة من أحد محرري موقع (إسالم
أون الين نت) عبر الهاتف حول ردة الفعل الغاضبة التي واكبت تصريحات الدكتور
القرضاوي عن الشيعة بقوله:
أي تصريح لعالم تأتي على قدر وزن هذا العالم ،وقياس تأثيره
(ردود الفعل على ّ
في الرأي العام ،ولما كان الدكتور القرضاوي شخصية مهمة لها وزنها ومكانتها ،كانت
ردود الفعل من األوساط الشيعية على آرائه الخاصة بالشيعة بهذا الحجم على قدر
مكانته وتأثيره).

وأشاد الشيخ الصفار بتوضيح الشيخ القرضاوي الذي نفى فيه القول ّ
بأن أكثرية
الشيعة تقول بتحريف القرآن ،وألقى الالئمة على جريدة (المصري اليوم) بأنها لم
تنقل عنه بدقة.
وأكد الشيخ الصفار (أنّه يتع ّين علينا أن نعترف بوجود اختالفات سنية شيعية
تاريخية عمرها  14قرنًا ال يمكن ح ّلها في يوم وليلة ،ولكن على العلماء والدعاة
الواعين والشيخ القرضاوي في طليعتهم ،ألاّ يجعلوها مادة لإلثارة والتداول في
* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2008/9/22م.
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الشارع اإلسالمي ،بما يشغل الجمهور عن قضاياهم المصيرية.

ور ًّدا على سؤال المحرر حول الموقف من المشروعين األمريكي للهيمنة على
المنطقة واإليراني للنفوذ في المنطقة العربية.

أجاب الشيخ الصفار ّ
(بأن المشروع اإليراني عنوانه مواجهة المشروع األمريكي،
والمشكلة هي غياب المشروع السياسي العربي الوحدوي الذي يستوعب مكونات
العالم العربي بمختلف تنوعاتها ،ويواجه التحديات األساسية كاالحتالل اإلسرائيلي
وتخلف التنمية).

وقالّ :
(إن تهميش المواطنين الشيعة في المنطقة العربية ،ثم اإلساءة إليهم
بالتشكيك في والئهم ،هو من مظاهر الخلل الفادحة في النظام السياسي العربي).
وقد نقل موقع (إسالم اون الين) فقرات من اإلجابة مع بعض التصرف من المحرر
بحذف عبارات وإضافة أخرى.

طالبالقياداتالدينيةبعدماالنشغالبالتبشيرالطائفي

الصفار يخالف القرضاوي ويرفض التنكر لدوره

*(((

نص تصريح سماحة الشيخ حسن بن موسى الصفار لمراسل صحيفة الوطن
ّ
السعودية األستاذ عضوان األحمري:
بسم الله الرحمن الرحيم

يبدو ّ
أن األجواء في ساحة األمة تتل ّبد فيها غيوم طائفية وفيها شيء من االحتقان
المذهبي ،على خلفية أحداث الصراعات السياسية في العراق ولبنان ،التي أخذت
صبغة مذهبية.
لذا نجد ّ
أي تصريح يصدر من جهة مرموقة يالمس الجانب المذهبي يحدث
أن ّ
تفاعلاً وتكون له تداعيات يستغ ّلها هذا الطرف أو ذاك.

من هنا كنا نأمل أن تراعي القيادات الدينية الواعية والشيخ القرضاوي في طليعتها،
طبيعة الظروف التي تعيشها األمة وتواجهها المنطقة.
خاصة ّ
وأن بعض وسائل اإلعالم قد ال تنقل الكالم بأمانة ودقة كما أشار الشيخ
القرضاوي إلى أن جريدة المصري اليوم غ ّيرت بعض أقواله.

إنّني أخالف الشيخ القرضاوي في بعض ما جاء في تصريحه ،وكنت أتو ّقع منه
كال ًما يساعد على تخفيف االحتقان المذهبي .لكني أرفض اإلساءة إلى مقامه أو
* جريدة الوطن الصادرة يوم الثالثاء  23رمضان 1429هـ الموافق  23سبتمبر 2008م العدد (.)2916
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التنكّر إلى جهوده في خدمة اإلسالم واألمة.

وأدعو نفسي وجميع الدعاة والقيادات الدينية من السنة والشيعة إلى االستجابة
للتحدّ يات الكبرى التي تواجهها األمة ،وعدم االنشغال باإلثارات المذهبية والتعبئة
الطائفية ،أو التبشير المذهبي للسنة في وسط الشيعة أو للشيعة في وسط السنة.

جدير بالذكر ّ
أن الجريدة نشرت يوم الثالثاء  23رمضان 1429ﻫ الموافق 23
سبتمبر 2008م العدد ( )2916النص التالي:

طالب المرجع الشيعي الشيخ حسن الصفار القيادات السنية والشيعية بعدم
االنشغال بقضية التبشير الطائفي وترك األحداث المهمة التي تحيط باألمة .وقال الشيخ
الصفار لـ «الوطن» في معرض تعليقه على تصريح الداعية الدكتور يوسف القرضاوي
بشأن محاوالت االختراق الشيعي للمجتمعات السنية إنّه يخالفه في بعض ما ورد في
تصريحه ،لكنه يرفض اإلساءة لمقامه والتنكّر لجهوده في خدمة اإلسالم واألمة.
وأضاف الشيخ الصفار قائلاً ّ :
إن األجواء في ساحة األمة تتل ّبد فيها غيوم طائفية
وشيء من االحتقان المذهبي على خلفية الصراعات السياسية في العراق ولبنان ،ومن
ثم أدعو نفسي وجميع القيادات الدينية من السنة والشيعة إلى االنتباه للتحدّ يات التي
تواجه األمة.

الشيخ الصفار ينعى آية الله العظمى الشيخ بهجت

*(((

﴿إِنَّا لِ َّل ِ
ـه َوإِنَّا إِ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
ون﴾
َ

بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره ننعى للمؤمنين أحد أبرز مراجع الدين الربانيين في
حوزة قم العلمية آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت رضوان الله عليه الذي التحق
بالرفيق األعلى صباح هذا اليوم األحد 1430/5/21ﻫ الموافق 2009/5/17م عن
عمر يناهز  93عا ًما قضاها في خدمة العلم والدين ،وكان شخصية روحانية عرفانية،
يشع من مح ّياه نور العبادة والتقى ،وتحكي سيرته حياة الورع والزهد ،ويفيض على
الناس منه عطر األخالق الرفيعة.

ّ
بأحر التعازي للمراجع
إن فقده يمثل خسارة كبيرة ألهل العلم والدين ،لذا أتقدّ م ّ
الكرام والعلماء األعالم وألبنائه األفاضل والحوزة العلمية في قم المقدسة والنجف
األشرف وإلى جميع المؤمنين.
سائلاً الله تعالى للفقيد الراحل رفيع الدرجات ،وأن يخلف على األمة اإلسالمية
والسلوان ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.
بالخلف الصالح ويلهم ذويه الصبر ّ
حسن الصفار
1430/5/21ﻫ

* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2009/5/17م

الشيخ الصفار يعزّي بوفاة السيد الحكيم

*(((

بمناسبة ارتحال حجة اإلسالم والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله
نصها:
بعث سماحة الشيخ حسن الصفار برسالة تعزية لنجل الفقيد الراحل ،هذا ّ
بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة حجة اإلسالم والمسلمين السيد عمار الحكيم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

حفظه الله

أتقدّ م إليكم وألسرتكم الكريمة وأبناء الشعب العراقي األبي وجميع األوساط
بأحر التعازي لوفاة والدكم المجاهد الكبير حجة اإلسالم والمسلمين
العلمية والدينية ّ
السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله .الذي كانت حياته سجلاًّ مشر ًقا بالجهاد
عزة الشعب العراقي وإنقاذه من
والتضحية والعمل الدؤوب في سبيل الله ومن أجل ّ
براثن الديكتاتورية والفساد.
أقر
لقد قضى عمره الشريف في ساحة العلم والعمل وخدمة اإلسالم واألمة ،حتى ّ
الله عينيه بزوال نظام االستبداد والطغيان من أرض العراق.

وإن فقده اآلن خسارة كبرى لحاجة الساحة العراقية واإلسالمية إلى خبرته وحكمته
في هذه الظروف الحساسة الخطيرة .لكن األمر لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2009/8/26م.
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وعزاؤنا بوجود شخصيتكم الكريمة وإخوتكم الكرام لتكونوا خير خلف لخير
سلف وأفضل امتداد لمسيرة الفقيد الراحل وجهاد أسرة آل الحكيم الشريفة.

تغمد الله الفقيد الغالي بواسع رحمته وحشره مع أجداده الطاهرين وحفظكم الله
ورعاكم وح ّقق للشعب العراقي ما يصبوا إليه من آمال وتطلعات.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسن الصفار

 5رمضان 1430ﻫ

لماذا الشحن والتحريض على الكراهية

*(((

قال الشيخ حسن الصفار في تصريح له :إنّه ينبغي النظر بإيجابية وتقدير لمواقف
اإلدانة والشجب واالستنكار التي صدرت من كثير من علماء ومثقفي الشيعة وخاصة
في وطننا الحبيب تجاه اإلساءة أل ّم المؤمنين عائشة ،حيث توالت بيانات وتصريحات
العشرات من علماء الشيعة في القطيف واألحساء والدمام والخبر والمدينة المنورة،
وك ّلها تتبرأ من ذلك الفعل المشين وممن قام به.

مما يؤكّد ّ
أن االتّجاه العام في المجتمع الشيعي يتبنّى االعتدال ويرفض إثارات
الخالف ،وتوجهات التشدّ د ،واإلساءة إلى الرموز الدينية والشخصيات اإلسالمية
المحترمة كصحابة الرسول Aوزوجاته الطاهرات.
ويجب البناء على ذلك في تعزيز الوحدة اإلسالمية وتصليب الوحدة الوطنية،
وتفويت الفرصة على األعداء والحاقدين الذين أرادوا إشعال الفتنة ّ
وبث الضغائن
واألحقاد.

لك ّن بعض الجهات بدل أن تأخذ هذا المنحى اإليجابي ،وتسعى لتطوير هذا
الساحة
تكرس االحترام المتبادلّ ،
وتقوي المناعة في ّ
التوجه إلى صنع أجواء جديدة ّ
الوطنية واإلسالمية ضدّ محاوالت الفتنة واالختراق.
بدل ذلك اتّجهت هذه الجهات مع األسف الشديد الستغالل ما حدث في

* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2010/9/20م.
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التحريض على الكراهية ،ومواصلة الشحن الطائفي ،وفرض مطالب على الشيعة بأن
وكأن ّ
ّ
كل الشيعة وخاصة
يقولوا كذا ويفعلوا كذا ،وهو أسلوب استعالئي اتّهامي،
أي
أي كلمة أو ممارسة يقوم بها متطرف شيعي في ّ
الشيعة السعوديون مسؤولون عن ّ
مكان من العالم؟
أي عمل إرهابي ينسب لمسلم في العالم؟
فهل
يتحمل المسلمون مسؤولية ّ
ّ

أي عمل
أو هل
أي فتوى تكفيرية للشيعة أو ّ
يتحمل أهل السنة كلهم مسؤولية ّ
ّ
إرهابي يستهدفهم في ّ
كل مكان؟

وطالما صدرت إساءات للشيعة من دعاة داخل المملكة فلم يكلف أحدٌ نفسه من
هؤالء الذين يطلبون من الشيعة ويطلبون ،عناء الر ّد على تلك اإلساءات.

ووهما ،ويدعو إلى
وإذا كان بعض الدعاة يرى التقريب بين المذاهب خرافة
ً
التعايش فقطّ ،
فإن التحريض على الكراهية ،وتأييد الشحن الطائفي الذي تقوم به
أيضا إلى َو ْه ٍم وخرافة ،كما حصل في بلدان
يحول التعايش ً
بعض الفضائيات ،قد ّ
أخرى؛ ّ
ألن الشحن الطائفي يدفع نحو ما ال تحمد عقباه.

ّ
إن التقريب إذا كان يعني التنازل عن القناعات المذهبية فهو بالفعل َو ْه ٌم وخرافة؛
ٍ
أحد أو تطلب من ٍ
ألنّه ليس ممكنًا أن تفرض على ٍ
شيء من قناعاته
أحد التنازل عن
التي يؤمن ويعتقد بها.
وهذا ما ال نقصده من التقريب ،وإنّما المقصود هو التعارف والتواصل واالحترام
المتبادل بين أتباع المذاهب ،وذلك هو ما يحقق التعايش.

أجدّ د دعوتي وندائي إلى إخوتي العلماء والدعاة بأن ننطلق مما أعلنته بيانات
علماء الشيعة من رفض اإلساءة لصحابة الرسول وزوجاته الطاهرات ،لتأكيد رفض
دعوات التكفير والتحريض الطائفي؛ تحقي ًقا لألخوة اإلسالمية ،وحماية لوحدتنا
وتعزيزا للتعايش اإلنساني.
الوطنية،
ً

حادثة سيهات لن تزيدنا إال صمو ً
دا ووالءً

*(((

بسم الله الرحمن الرحيم

رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه
الحمد لله ّ
الطيبين.

مرة أخرى تمتدّ يد اإلجرام واإلرهاب إلى ربوع وطننا الغالي ليلة الثالث من
المحرم في محيط الحسينية الحيدرية بسيهات ،لتسفك دماء مواطنين أبرياء مسالمين
ال ذنب لهم إلاّ التمسك بدينهم ،والوالء للنبي محمد وآله الكرام صلوات الله عليهم
أجمعين وإلحيائهم ذكرى استشهاد سبط رسول الله الحسين بن علي.
بأحر التعازي بالشهداء األبرار
إنّنا إذ نستنكر هذا العمل اإلجرامي الفظيع نتقدم ّ

لعوائلهم الكريمة ،ونضرع إلى الله سبحانه أن يم ّن على المصابين والجرحى بالشفاء
العاجل.
وبهذه المناسبة األليمة نؤكّد على ما يلي:

أولّ :
اً
إن هذا الحادث اإلرهابي األليم لن يزيد المؤمنين إلاّ ثباتًا وصمو ًدا ووال ًء
لدينهم ووطنهم ،وسيكون جوابهم العملي هو تكثيف الحضور والمشاركة
في إحياء هذه الشعائر الدينية المباركة.

* جهينة اإلخبارية 2015/10/17م
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حسهم األمني وأن يشاركوا في واجب
ثانيا:على المؤمنين أن يرفعوا من مستوى ّ
ً
الحفاظ على األمن وحماية المجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية
واألمنية.

ثالثًا:مع وافر شكرنا للقوى األمنية على ما تبذل من جهد مقدر فإننا نطالبهم
ببذل المزيد من الجهد وتواجد الدوريات بكثافة أكبر لحماية المواطنين في
تجمعاتهم الدينية.

حفظ الله بالدنا وأهلها والمقيمين فيها من ّ
كل مكروه وجميع بالد المسلمين.

والسالم على الحسين وعلى أوالد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله
وبركاته.
 3حمرم 1437ﻫ
		
السيد عيل السيد نارص السلامن

			
الشيخ عبدالكريم احلبيل

الشيخ حسن الصفار
السيد حسن النمر

				
الشيخ حممد عبيدان

الشيخ فوزي آل سيف

الشيخ غازي الشبيب			

السيد كامل احلسن

			
الشيخ حسن اخلويلدي

الشيخ حممد عمري

				
الشيخ جعفر الربح
				
الشيخ عبداهلل النمر

			
السيد حسن العبد اهلل النمر

الشيخ عبداملحسن النمر

الشيخ يوسف املهدي

الشيخ حممد حسن احلبيب
الشيخ عباس املازين

مناشدة لخادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأ ّيده
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

نعيش في مجتمعنا قل ًقا بال ًغا إزاء أنباء تنفيذ حكم القتل تعزير ًا الصادر بحق الشيخ
نمر النمر ومجموعة من الشباب من أبناء المنطقة؛ وألن الحكم تعزيري فإن من
صالحيتكم كولي لألمر التدخل إليقافه بعدم توقيعكم عليه.
لذلك نناشد قلبكم الرحيم وصدركم الرحيب العفو وعدم تنفيذ حكم القتل ،وفي
ذلك تهدئة للخواطر والمشاعر وسدٌّ للثغرات على من يريد االصطياد في الماء العكر،
وإثارة القالقل وتشويه سمعة البالد والنظام ،وقد قال تعالىَ { :ف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه
َع َلى الله}.

وأملنا في الله تعالى وطيد ثم في حكمتكم ،وسعة صدركم ،وليس ذلك بغريب
على حكام هذه البالد من ملوك األسرة الحاكمة ،فنهج والدكم المؤسس طيب الله
ثراه مدرسة في العفو والتسامح .حفظكم الله ورعاكم وحمى بكم البالد والعباد.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 19صفر 1437ﻫ

 1ديسمرب 2015م
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أسماء الموقعين:
1.1السيد علي ناصر السلمان.
2.2الشيخ حسن الصفار.

3.3الشيخ عبدالكريم كاظم الحبيل.
4.4الشيخ محمد أحمد العبيدان.
5.5الشيخ غازي شبيب الشبيب.

6.6الشيخ فوزي محمد تقي آل سيف.
7.7الشيخ عادل عبدالله بوخمسين.
8.8السيد هاشم محمد الشخص.

9.9الشيخ جعفر محمد حسن الربح.
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من تكريم التفوق إلى صناعة التفوق
إشادة وتقدير لدور اللجنة األهلية لتكريم المتفوقين
بصفوى
بسم الله الرحمن الرحيم

رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه
الحمد لله ّ
الطيبين.
ّ
األهم للتفوق والتم ّيز تكمن في قدرة الطالب على تفعيل طاقاته،
إن الداللة
ّ
واكتشاف مواهبه ،وممارسة الجدّ واالجتهاد ،وحين يتحقق ذلك تنفتح أمام الطالب
آفاق المستقبل الزاهر ،ويصبح أكثر ثقة بنفسه في مختلف الميادين.

ّ
إن التفوق يهيئ صاحبه ليكون شخصية مؤثرة في محيطه االجتماعي ،وعلى
المستوى الوطني والعالمي ،حيث نشهد االحتفاء بالمتفوقين والمتميزين ،وتكريمهم
الصعيد المحلي والدولي.
باألوسمة والجوائز ،على ّ

فخرا ألسرته ومجتمعه ووطنهّ ،
إن ما يدخله الطالب المتفوق
كما يصنع المتفوق ً
على قلب والديه من سرور وابتهاج ،وشعور بالسعادة والرضا ،تعجز أبلغ الكلمات
أهم عطاءات التفوق ومكاسبه بمعيار اإلنسانية والوجدان.
عن التعبير عنه .وهو من ّ
ّ
إن المتفوقين هم رصيد القوة لمجتمعهم ،ومعقد اآلمال إلنجاز التنمية والتقدم
ألوطانهم ،فالعلم هو مفتاح التنمية والبناء ،وهو لغة الحضارة والتقدم ،وميدان

322

مسارات  ...في ثقافة التنمية واإلصالح |8

التنافس بين األمم واألوطان.

ويجب أن يعرف ّ
مؤهل للتفوق والتم ّيز ،ومدعو لاللتحاق بهذا
كل طالب أنه ّ
الركب دعوة مفتوحة ،إن لم تساعده الظروف على تلبيتها في عام أو مرحلة ،فلن تفوته
وشمر عن ساعد الجدّ واالجتهاد.
فيما بعد ،إن ّقرر االستجابة للتحدّ يّ ،
أن ّ
وعلى ّ
كل أسرة أن تدرك ّ
كل واحد من أبنائها وبناتها مشروع تفوق وتم ّيز ،فتمنحهم
جمي ًعا ما يحتاجون إليه من الرعاية واالهتمام ،وتبذل أقصى الجهود لخلق الظروف
واألجواء الدافعة للنجاح والتفوق الدراسي ،فذلك هو االستثمار األفضل في الحياة.

ّ
إن من بشائر الخير في مجتمعنا ،انبثاق هذه المبادرات الرائعة ،لتكريم المتفوقين
والمتميزين في مجاالت العلم والمعرفة ،وكم هو رائع وجميل الشعار الذي ترفعه
اللجنة األهلية لتكريم المتفوقين في صفوى ،وهو االنتقال من تكريم التفوق إلى
صناعة التفوق.
لقد أسعدني ح ًّقا ما ا ّطلعت عليه من برامج اللجنة ،وما الحظته من تأثير نشاطها
في أوساط أبناء المجتمع ،فجزى الله العاملين في هذه اللجنة خير الجزاء ،ووفق
الله المجتمع لبذل المزيد من الدعم والتفاعل ،مع هذا المشروع الوطني العظيم،
وبارك الله للمتفوقين والمتميزين من أبنائنا وبناتنا في ّ
كل عام ،وشكر جهود أسرهم
ومعلميهم وإدارات التعليم في مدارسهم.

األعزاء في صناعة التفوق والتقدم وخدمة المجتمع
وإلى األمام أ ّيها المواطنون
ّ
والوطن.
رب العالمين.
والحمد لله ّ
حسن موسى الصفار
1437/6/25ﻫ
2016/4/3م

تقديم لكتاب:
أعداد مجلة الوعي التاريخية

*(((

رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآل الطاهرين.
الحمد لله ّ

أتاحت لي إقامتي في مسقط بسلطنة عمان أول فرصة مفتوحة لممارسة النشاط
عز الحيوية
االجتماعي الديني ،فقد كنت في س ّن السابعة عشرة من العمر ،وفي ّ
والحماس ،وبعد أن انخرطت كطالب علم في الحوزة العلمية بالنجف األشرف ،وقم
المقدسة ،والكويت ،ومارست الخطابة لعدة سنوات في وقت مبكر من حياتي ،لكني
ألي ٍ
دور اجتماعي ،فاألوضاع في بلدي القطيف لم تكن مهيأة
لم أكن قد تصدّ يت بعد ِّ
آنذاك ،بسبب طبيعة الظرف السياسي واالجتماعي.

مشجعة على خوض مثل هذه التجربة ،حيث دعيت
في مسقط كانت الظروف
ّ
للخطابة من قبل أحد وجهاء الجماعة اللواتية في مطرح وهو الحاج محمد موسى عبد
مثيرا للجمهور تمكّني
اللطيف رحمه الله ،بمناسبة أيام شهر صفر سنة 1394ﻫ ،وكان ً
من الخطابة مع صغر سنّي ،مما جذب حشو ًدا ضخمة من المستمعين ،وخاصة من
أوساط الناشئة والشباب.
استقر فيها بضعة
وكان قد سبقني للمجيء إلى مطرح الشيخ قاسم األسدي حيث
ّ

* إعداد وتقديم عبد الحسين محمد حسن اللواتي ،الطبعة األولى 1438هـ( ،بيروت :دار المحجة البيضاء).
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أشهر ،لكنه لم يكن خطي ًبا حسين ًّيا ،فلم تتح له فرصة العمل االجتماعي بالشكل
المطلوب ،وهو من قيادات الحركة الرسالية في العراق ،من مدينة كربالء المقدسة،
عرف فيما بعد باسم (الشيخ محسن الحسيني) وتوفي رحمه الله بنوبة قلبية في األول
من شهر رجب 1424ﻫ بعد شهور من عودته لكربالء في أعقاب سقوط نظام صدام.
علي بتمديد مدة بقائي في سلطنة عمان ،حيث رأى اإلقبال الكبير من
أصر َّ
وهو من ّ

وتعرفت من خالله إلى الحاج علي
الشباب على حضور مجالسي ،وااللتفاف حوليّ ،
يوسف الفاضل (أبو لؤي) وجماعته في مدينة مسقط ،الذين لم يكن في أوساطهم
عالم دين يقيم لهم صالة الجماعة ،ويجيب عن األسئلة الدينية ،بينما كان في مدينة
مطرح العالم الجليل السيد حسين أسد الله الموسوي ،المعروف بـ (السيد حسين
العالم) وهو من أهالي المنطقة ،ووكيل المرجعية الدينية هناك منذ عقود من الزمن،
حتى توفي رحمه الله بتاريخ  27شعبان 1403ﻫ.
فصرت أتر ّدد على زيارة سلطنة عمان ،وخاصة في المواسم الدينية ،وأمكث فيها
ما يزيد على أربعة أشهر في ّ
كل عام ،لمدة ثالث سنوات (1394ﻫ 1397 -ﻫ).
وقد هيأ لي الحاج (أبو لؤي) حفظه الله سكنًا في مسقط ،كان عبارة عن غرفة في
حسينية البحارنة قرب مقر مكتب العاصمة في مسقط ،قبل زواجي ،ثم نقلني إلى شقة
سكنية بعد زواجي ،وو ّفر لي ّ
كل ما أحتاج من نفقات جزاه الله خير الجزاء ،ألقيم
ظهرا ،وفي مسجد الحاج جعفر عبد الرحيم مسا ًء،
صالة الجماعة في مسجد البحارنة ً
إضافة إلى القراءة في المناسبات الدينية.
كانت إقامتي في مسقط ،لكن نشاطي وعملي االجتماعي والثقافي كان في مطرح؛
المتلهف للمعرفة والنشاط ،وهم أبناء الجماعة
ألني تعرفت فيها إلى جيل من الشباب
ّ
التي يطلق عليها «اللواتية» ،وجدتهم شبا ًبا ينطوون على عمق من االنتماء والعاطفة
الدينية ،ويتصفون بالذكاء والثقة بالذات ،واالهتمام بالدراسة والتعليم ،وقد منحتهم
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تربيتهم األسرية وبيئتهم االجتماعية المحافظة رق ًّيا في األدب واألخالق.

وأساسا ّ
فإن الجماعة اللواتية يعتبرون الطبقة المتعلمة والمثقفة ذات الخبرة
ً
التجارية االقتصادية في المجتمع العماني آنذاك.

كثيرا من هذه
مع هؤالء الشباب بدأت تجربتي في العمل االجتماعي ،واستفدت ً
التجربة ،وكان تعرفي إليهم فرصة ثمينة المتحان قدراتي اإلدارية واالجتماعية ،وتنمية
اهتماماتي الفكرية الثقافية.

وقد تفاعل معي هؤالء الشباب؛ ألنّهم رأوني في سنّهم وعمرهم ،أقدّ م لهم الفكر
الديني باللغة التي يفهمونها ،وألول مرة ـ كما كانوا يقولون ـ يجدون رجل دين يعيش
معهم ،ويشاركهم بعض البرامج الترفيهية كالرياضة والرحالت ،ويتعاطى معهم دون
كلفة وال حواجز .حيث لم يكن في منطقتهم إلاّ عالم دين كبير في الس ّن ،صحيح أنه
يزورهم بعض الخطباء في المواسم الدينية ،إلاّ ّ
أن العالقة معهم كانت تقتصر على
التل ّقي واالستماع غال ًبا ،وأتحدّ ث هنا عن تلك الحقبة الزمنية في النصف األول من
سبعينيات القرن الماضي.
وبحمد الله تعالى فقد تر ّبى من هؤالء الشباب جيل من الكفاءات والقدرات التي
شق بعضهم طريقه إلى مواقع قيادية في الدولة والمجتمع
يفخر بها مجتمعهم ،وقد ّ
وساحة الثقافة واإلعالم.

كانت آليات التحرك والنشاط آنذاك إلى جانب الخطابة في المناسبات الدينية،
تتمثل في إقامة الدروس التربوية الخاصة بالشباب ،حيث اعتمدت نصوص «نهج
البالغة» كمحور أساس .وكنت أكتب ّ
كل درس في ملزمة ،يطبعها الشباب ويكثرونها
عبر جهاز (استانسل) ويتداولونها ،ثم طبعت مجموعة من تلك الدروس في كتاب
بعنوان «رؤى الحياة في نهج البالغة».
مقرا وعنوانًا لنشاط الشباب باسم «مكتبة الرسول
أسسنا مكتبة عامة لتكون ًّ
كما ّ
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األعظم »Aعلى سطح المسجد الرئيس للجماعة الواقع على كورنيش مدينة مطرح.

وينموا مواهبهم وطاقاتهم ،في مجتمع
ومن أجل أن يع ّبر الشباب عن ذواتهمّ ،
تقليدي يدير شؤونه كبار الس ّن والبارزون من رجال األعمال ،شكّلنا دورة للتدريب
على الكتابة والتأليف ،واجتهدت في تشجيع الموهوبين منهم على إنجاز بعض
مثيرا لالهتمام في ذلك الوقت أن يؤلف شاب صغير كتا ًبا
الكتابات وطبعها ،فكان ً
يشق طريقه إلى الطباعة والنشر .كما تشكلت فرقة لإلنشاد واألداء المسرحي.
ّ

حررها
ومن اإلنجازات المهمة في تلك المرحلة إصدار مجلة باسم «الوعي» ُي ّ
الشباب بأقالمهم ،ويقومون بإخراجها ومتابعة طباعتها ونشرها ،وجمع التبرعات
وعزز ثقتهم
لتمويلها ،مما أكسبهم خبرات وتجارب في المجال اإلعالمي والثقافيّ ،
بأنفسهم ،ولفت أنظار المجتمع إليهم.
أعتقد ّ
كثيرا من الشباب إلى
أن تلك األنشطة ،واألجواء التي خلقتها ،اجتذبت ً
أحضان الحالة الدينية والثقافية ،وأنقذتهم من حالة الضياع والمزالق التي يتعرض
لها الشباب ،وخاصة في تلك المرحلة من بداية انفتاح المجتمع العماني ،بعد استالم
السلطان قابوس للحكم.
وقد ساعدنا على النجاح في هذا الحراك والنشاط ،حسن العالقة القائمة بين
الجماعة وحكومتهم ،وأجواء التسامح المذهبي في سلطنة عمان ،حيث تتعايش
المكونات المذهبية من اإلباضية والسنة والشيعة في حالة من الوئام واالنسجام ،دون
شعور بالتفرقة والتمييز ،وال معاناة من التعبئة والتحريض الطائفي.
وكنت أتواصل مع الوزراء والمسؤولين فأجد منهم ّ
كل احترام وترحيب بتلك
البرامج ،وكانت لي صداقة طيبة مع كبار علماء اإلباضية كالمفتي السابق الشيخ
إبراهيم بن سعيد العبري رحمه الله ،والعالم األديب رئيس محكمة مطرح الشيخ سالم
السيابي رحمه الله ،والمفتي الحالي الشيخ أحمد الخليلي حفظه الله.
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كما نشرت مقاالت في عدد من الصحف والمجالت العمانية كجريدة عمان،
وجريدة الوطن ،ومجلة العقيدة ،ومجلة األسرة.

وفي ذاكرتي كثير من الصور والمشاهد الرائعة عن تلك األيام الجميلة التي قضيتها
في سلطنة عمان ،أرجو أن أجد الفرصة المناسبة للكتابة عنها في المستقبل إن شاء الله
تعالى.
وأتقدم هنا بالشكر الجزيل لألخ الكريم األستاذ عبد الحسين محمد حسن جعفر
(أبو سمية) الذي بادر لتوثيق تلك المرحلة ،وهو من صنّاعها الناشطين ،وروادها
المخلصين.
الصعيد ،عزمه على إعادة طباعة أعداد
ومن مبادراته الجميلة المشكورة على هذا ّ
مجلة «الوعي» حيث طلب مني كتابة هذه السطور كمقدمة للكتاب الذي يجمع أعداد
ّ
ولكل إخوتي وأحبتي في مطرح ومسقط الذين
المجلة .فله جزيل الشكر والتقدير،
سعدت بالتعرف إليهم ،واستفدت منهم ،لهم جمي ًعا ّ
كل المحبة والثناء ،وخالص
الدعوات بالتوفيق واالستقامة في خدمة الدين والمجتمع والوطن.
رب العالمين.
والحمد لله ّ
حسن الصفار

 7شعبان 1437ﻫ
2016/5/14م
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علماء القطيف :نستنكر عملية قتل الشهيد العنزي..
والهجوم عمل مشين

*(((

استنكر علماء القطيف العملية اإلرهابية يوم الثالثاء الماضي ،على مركز شرطة
القطيف التي أدت الستشهاد العريف عبد السالم العنزي.
وقال البيان الموقع من سبعة من علماء القطيفّ ،
إن العملية اإلرهابية فعل مستنكر
أي كان ،لبلد تاريخها األمن واألمان وحفظ
أي كان ،ضدّ ٍّ
ومدان ،ال نرتضيه من ٍّ
اإلنسان.
نص البيان:
ّ

بسم الله الرحمن الرحيم

في الوقت الذي نطلب فيه التح ّلي باألخالق الفاضلة ،وااللتزام ّ
بكل ما يحافظ على
مؤسسات الدولة ،وتعاون المواطنين مع القوى األمنية في
السلم االجتماعي ،ورعاية ّ
مواجهة اإلرهاب واإلجرام ،نتفاجأ بتصرف مشين من قبل بعض المجهولين ،بإطالق
النار على مركز شرطة القطيف.
كانت من آثاره الدنيئة استشهاد جندي من رجال األمن البواسل.

* جهينة اإلخبارية 2016 / 8 / 20م .
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أي كان ،لبلد تاريخها األمن
أي كان ،ضدّ ٍّ
إنّه لفعل مستنكر ومدان ،ال نرتضيه من ٍّ
واألمان وحفظ اإلنسان.
1437/11/14ﻫ
علامء حمافظة القطيف

 .1الشيخ عبدالله الخنيزي
 .2الشيخ حسن الصفار

 .3الشيخ عبد الكريم الحبيل

 .4الشيخ جعفر الربح

 .5الشيخ منصور السلمان
 .6الشيخ يوسف المهدي
 .7الشيخ محمد العبيدان

كلمة للجنة أنوار القرآن بسيهات

رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الطاهرين.
الحمد لله ّ

ّ
المؤسسات الثقافية االجتماعية هو مظهر من مظاهر حيوية المجتمع
إن قيام
ّ
ونهوضه.
أي مؤسسة للقرآن الكريم يفترض أن يجعلها في موقع الصدارة والريادة؛
وانتساب ّ
ّ
ألن القرآن الكريم ُيلهم أبناءه روح الصدق واإلخالص في العمل ،ويزرع في نفوسهم
حب الناس وحسن التخاطب معهم ،فيصبحون أكثر نشا ًطا وجدّ ية وعطا ًء ،وأقدر على
ّ
الجذب واالستقطاب.
ومع تقديري وإكباري للجهود الطيبة التي تبذلها لجنة أنوار القرآن بسيهات،
وسائر اللجان القرآنية في المنطقة ،إلاّ أني ُأهيب بهم لمضاعفة الجهد والتحركّ ،
فإن
المجتمع يواجه تحدّ يات خطيرة على الصعيد المعرفي واألخالقي ،ال يمكن مواجهتها
إلاّ بمزيد من الفاعلية والنشاط.

المؤسسات القرآنية ،ورفدها بالكفاءات،
كما أدعو أبناء المجتمع الحتضان هذه
ّ
ودعمها باإلمكانات ،لتقوم بدورها وتؤدي رسالتها.
وإذا كان لي من توصية أؤكّد عليها فهي التوجه أكثر لجيل الناشئين ،الذين تتلقفهم
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مختلف فضاءات العالم االفتراضي ،وأحدث برامج التواصل اإللكتروني ،وال يمكن
صدّ هم عن التفاعل مع هذا العالم ّ
الجذاب ،لكن المطلوب إعدادهم وتهيئتهم للتفاعل
السليم ،الذي يمنحهم المكاسب ،ويجنبهم األضرار والمخاطر .وذلك عبر تعزيز
مبادئ القرآن في نفوسهم ،وترسيخ القيم الفاضلة في حياتهم.
و ّفقكم الله يا حملة القرآن ،وأنار بجهودكم طريق الحياة ،وهني ًئا لكم بهذا االنتماء

واالنتساب للقرآن الكريم.

حسن الصفار

1437/12/1ﻫ

ّ
أي اعتداء خارج القانون مرفوض

تصريح للشيخ حسن الصفار بتاريخ  28ذي الحجة 1437ﻫ الموافق  30سبتمبر
2016م بخصوص اشتباه األهالي بمواطن إنه «داعشي»:
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرك مشبوه،
في الوقت الذي ندعو فيه المواطنين لليقظة واالنتباه ،لرصد ّ
أي ّ
يمكن أن يقوم به اإلرهابيون ،وأن يتكامل دورهم مع األجهزة األمنية ،فإننا نؤكّد
شخصا
اختصاص األجهزة األمنية باتخاذ اإلجراءات العملية .فحين يرى المواطنون
ً
يحق لهم القيام
يشكّون في وضعه ،عليهم اإلبالغ عنه ،وتسليمه للجهات األمنية ،وال ّ
مخول لممارسة سلطة
بأي اعتداء عليه ،الحتمال براءته وهو األصل ،وألنّه ال أحد ّ
ّ
أي إنسان خارج النظام والقانون مرفوض
وأي اعتداء على ّ
تنفيذية إلاّ الجهات المعنيةّ ،
ومحرم شر ًعا.
ومدان،
ّ
فكل مواطن شريك في ّ
ونحن نعتقد بالشراكة الوطنيةّ ،
ذرة من تراب الوطن،
كل ّ
والمواطنون على اختالف مناطقهم ومذاهبهم يشكلون كتلة واحدة ،وص ًفا واحدً ا،
المؤسس طاب
وهذه من النعم الكبيرة التي نعيشها منذ توحيد البالد على يد الملك
ّ
ثراه.
وكل مواطن هو ّ
ّ
أي بقعة من بقاع الوطن ،كما نرى بالفعل تواجد
محل ترحيب في ّ
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أبناء هذه المنطقة في المناطق األخرى من البالد ،للدراسة أو العمل ،وكذلك تواجد
أعداد كبيرة من أبناء المناطق األخرى في هذه المنطقة.

وهذا مما نفخر به ،ويجب أن نحافظ عليه ،طب ًقا لتعاليم ديننا ،وتجسيدً ا للوحدة
الوطنية ،وتحقي ًقا للسلم األهلي واالجتماعي ،وإذا ما حدث تصرف من أحد خارج
مبررا لترويج النزعات
هذا السياق ،فهو خطأ يحاسب عليه وحده ،وال يصح أن يكون ً
العنصرية الطائفية أو القبلية.

حسن الصفار

1437/12/28ﻫ

تقديم لكتاب :
بيوتات جمرية

*(((

القروي ،وبحثوا في
س ّلط علماء األنثروبولوجيا األضواء على طبيعة المجتمع
ّ
دراساتهم التخصصية سمات وخصائص مجتمع القرية ،والفوارق بينه وبين مجتمع
المدينة.

وكان من تلك السمات التي نالت ح ًّظا من االهتمام في دراساتهم وأبحاثهم،
ما يرتبط بالعالقات داخل مجتمع القرية ،فهو مجتمع متجانس ،تسوده حالة من
التضامن والتماسك ،وتشتد فيه أواصر العالقة بدرجة كبيرة ،حيث تقوم على اللقاء
المباشر الوجه للوجه ،في مختلف األوقات والمجاالت ،فالشوارع محدودة ،وكذلك
دائما وأبدً ا ،ويتداخلون عائل ًّيا ،لذلك
األسواق وأماكن التجمعات ،فيتالقى الناس ً
يعرف القروي أفراد مجتمعه ك ّلهم تقري ًبا ،بأسمائهم وعوائلهم وانتماءاتهم ووظائفهم
وصفاتهم.
ٍ
أي بيت تريد فيها ،ويعطيك المعلومات
فأي واحد من أهل القرية يدلك على ّ
ّ
ٍ
األولية عن ّ
واحد من أهلها.
كل
كما يخضع الناس في القرية لمنظومة من األعراف والتقاليد ،ونظام القيم السائدة

التمرد
التي تحكم مختلف مجاالت الحياة ،بحيث يصعب على الفرد االنفالت أو
ّ
* المؤلف الشيخ حسن الغسرة ،البحرين.
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ٍ
الصعيد الفكري والسلوكي ،إذ
على شيء منها ،فنطاق الفردية محدود للغاية ،على ّ
تسود المجتمع أفكار وتقاليد يأخذ بعضها درجة القداسة ،حين تكون له صبغة دينية،
أو ّ
تجذ ٌر في العرف االجتماعي.
ورقابة األسرة والمجتمع في القرية صارمة على األفراد ومحيطة بهم .كما ّ
أن
موحدة ومحدودة.
مصادر المعرفة والتلقي تكاد تكون ّ

ّ
إن حالة الطيب والبساطة والمودة والتكافل االجتماعي ،هي من أبرز السمات
اإليجابية لمجتمع القرية ،الذي ّ
تقل فيه بسبب ذلك األمراض النفسية ومعدّ الت
قياسا بمجتمع المدينة ،كما يشير الباحثون.
الجريمةً ،
وقد عاش جيلنا المخضرم في المنطقة الخليجية ،تج ّليات هذه السمات والصفات،
في مجتمعات القرى المتناثرة على ضفاف الخليج ،كالبحرين والقطيف واألحساء.

لكن القرية اآلن تكاد أن تنحسر وتختفي ،حيث زحف قسم من أهلها إلى المدن،
كما تحولت القرية إلى مدينة ،بسبب تطورات الحياة االقتصادية واالجتماعية ،فقد
انتشر التعليم ،وتنوعت مصادر الدخل ،وتوفرت اإلمكانات المادية ،وتقلصت مساحة
وتوسعت الخدمات العمرانية ،وغزت القرى العمالة الوافدة من
العمل الزراعي،
ّ
مختلف مجتمعات العالم ،على حساب تجانسها االجتماعي ،ولم تعد هناك فوارق
كبيرة بين المدينة والقرية.
ملح ًة على الصعيد الثقافي والتاريخي لتوثيق حياة القرية ،في
وهنا تبدو الحاجة ّ
ماضيها المتم ّيز ،ومرحلتها االنتقالية الحاضرة ،حف ًظا للتراث االجتماعي ،ورفدً ا
وتذكيرا بالقيم الفاضلة ،واألخالق النبيلة ،والصفات
لذاكرة األجيال الصاعدة،
ً
وتكريما للشخصيات الفاعلة المؤثرة ،التي قدمت عطا ًء علم ًّيا وأدب ًّيا
الجميلة ،وإحيا ًء
ً
واجتماع ًّيا في مختلف المجاالت.
فقد أنجبت هذه القرى علماء وفقهاء فطاحل ،وأدباء وشعراء موهوبين ،ونشطاء

337

بيوتات جمرية

في المجال االجتماعي ،والعمل التطوعي ،والنضال السياسي.

ففي هذه القرى تراث يجب أن يحفظ ،وعطاء يجب أن ُيقدّ ر ،وإسهامات وطنية
ال تنكر.

من هنا تأتي قيمة الجهد الكبير الذي بذله أخونا الكريم وصديقنا العزيز الشيخ
حسن الغسرة ،في توثيق تاريخ مجتمع قريته بني جمرة من قرى البحرين الغالية.
وقد صرف أكثر من عشرين عا ًما في جمع هذه المادة المعلوماتية القيمة ،عن
أنساب البيوت والعوائل في هذه القرية ،وتراجم شخصياتها ،ووصف أساليب الحياة
فيها.
ومصدرا لكثير من الدراسات
هذه المادة المعلوماتية ،يمكن أن تكون مرج ًعا
ً
التراثية االجتماعية ،القائمة على التحليل والمنهجية العلمية.

فشكرا للمؤلف الكريم على ما بذل من جهد ،ووفقه الله للمزيد من العطاء في
ً
خدمة الدين والمجتمع.
رب العالمين.
والحمد لله ّ

حسن الصفار

 28ذو احلجة 1437ﻫ
 30سبتمرب 2016م

مراجعة التراث ونقد الذات
وجهت للشيخ حسن الصفار مجموعة من األسئلة من قبل عدد من الطلبة المبتعثين
ّ
والمقيمين في (نيوزلندا) ضمن منتداهم األسبوعي ،مساء يوم األحد  30ذو الحجة
1437ﻫ الموافق 2016/10/2م وكانت األسئلة تدور حول النقد والمراجعة للتراث
نصها:
والذات المذهبية ،فأجاب عليها الشيخ الصفار بمداخلة هاتفية هذا ّ
رب العالمين والصالة والسالم على نبينا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ّ
محمد وآله الطاهرين.
السالم عليكم أ ّيها اإلخوة واألخوات ورحمة الله وبركاته.

أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لمشاركتكم في هذا اللقاء المبارك ،وأكبر

فيكم هذه الروح الدينية االجتماعية ،كما أقدّ ر اهتمامكم بمناقشة هذه المواضيع
النوعية المهمة .أرجو الله تعالى لكم التوفيق والنجاح في مسعاكم العلمي والعملي.

موسم لتعزيز الوالء وترسيخ القيم
فيما يرتبط بموضوع الخطاب الديني في هذا الموسم لعاشوراء ،وتناول نقد
الذات ،ومراجعة التراث ،أو ّد أن أؤكّد ّ
أساسا
أن الخطاب الديني في هذا الموسم
ً
يجب أن يستهدف ترسيخ الوالء الديني ،وتعزيز القيم السامية في النفوس ،فهو ليس
خطا ًبا نخبو ًّيا حتى ينشغل بالنقد فقط ،وإنّما هو خطاب شعبي جماهيري عام ،تستمعه
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موج ًها لتعزيز الوالء ،وترسيخ القيم ،وتوعية
جميع شرائح المجتمع ،فينبغي أن يكون ّ
الناس بظروفهم وأوضاعهم.

وفيما يرتبط بمجتمعاتنا أكّدت على إخوتي الخطباء في هذا الموسم ،أن ُيركّزوا
كبيرا
على ثقافة النجاح ،وبناء الفرد الناجح ،والمجتمع الناجح؛ ألنّنا نواجه تحدّ ًيا ً
الصعيد.
على هذا ّ

ضرورة النقد والمراجعة
لكن موضوع النقد والمراجعة ينبغي ألاّ يغيب عن هذا الخطاب؛ ألنّه يالمس
ضرورة ،ويلبي حاجة ،ويعالج إشكاليات في أذهان وسلوكيات شريحة كبيرة من أبناء
المجتمع.
أساسا موضوع النقد ضروري في ّ
كل المجاالت ،وال أحد يناقش في ضرورته
ً
وأهميته في الجانب العلمي ،فالنظريات العلمية يجب أن تتعرض للنقد والتحديث،
وكذلك في الجانب السياسي ،الجميع يؤمن بضرورة النقد والمعارضة السياسية ،وفي
أيضا ّ
كل المجتمعات تراجع قوانينها وسياساتها االقتصادية ،هذا
المجال االقتصادي ً
أمر طبيعي ،والسؤال اآلن :هل المجال الديني مستثنى من مسألة النقد والمراجعة؟
ٌ

بعض الناس قد يرون ذلك ،على أساس ّ
أن الدين يرتبط بالمطلق والثابت،
أن ّ
ويتصورون ّ
كل الجوانب والتفاصيل المرتبطة بالدين تصطبغ بصبغة الثبات،
وبالتالي ال يمكن تغييرها أو تطويرها.
بالطبع هذه الفكرة ليست دقيقة؛ ّ
ألن الدين فيه مساحة ثابتة ،وهي محدودة جدًّ ا،
لكن المساحة األكبر متحركة قابلة للتغيير ،ففي المجال العقدي :الثابت هو اإليمان
بالمعتقدات الرئيسة على المستوى اإلسالمي ،اإليمان بالله تعالى ،وبالنبي صلى الله
عليه وآله ،وباآلخرة ،وعلى المستوى المذهبي الشيعي يضاف إليها العدل واإلمامة،
لكن تفاصيل هذه المعتقدات وجزئياتها وما ينبثق عنها من أفكار ،ك ّلها تفاصيل قابلة
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للنقاش واألخذ والر ّد ،والدليل على ذلك وجود مدارس متعددة ضمن األمة اإلسالمية،
توجهات مختلفة ضمن المذهب الواحد ،مما ّ
يدل على ّ
أن التفاصيل في هذه
ووجود ّ
المعتقدات ال تأخذ منحى الثبات ،بحيث ال يمكن مراجعتها أو تغييرها.

في الجانب اآلخر ،هناك األحكام الفقهية ،والعلماء يقولون ّ
إن المسائل الشرعية
الضرورية القطعية ال تزيد مساحتها من  %5-6فقط وتبقى نسبة %95من المسائل

الشرعية ليست قطعية وضرورية ال يمكن النقاش فيها ،وإنّما هي مسائل قابلة لالجتهاد،
قد تختلف فيها آراء المجتهدين ،وقد تتغير بعض اآلراء فيها.

الجانب الديني ليس مستثنى من النقد
إ ًذا الجانب الديني ليس مستثنى من النقد ،وإذا ما أخذنا بعين االعتبار ّ
أن الجانب
الديني يتمثل في البعد الفكري الثقافي ،والبعد السلوكي ،والممارسات الدينية ،وبعد
وأخيرا في المواقف التي يمكن أن
المؤسسات والرموز التي تتصدّ ى للحالة الدينية،
ً
ّ
يتخذها المجتمع الديني تجاه مختلف القضايا.

هذه األمور األربعة قابلة للنقد والمراجعة ،ألننا ال نعتقد بعصمة األفراد ،ألنّهم
بشر قد يصيبون ،وقد يخطئون في أفكارهم ،والثقافة الدينية هي اجتهاد بشري فيما
نمر على آيات القرآن الكريم التي تأمر بالتفكر
عدا النص الثابت الب ّين الداللة ،وحينما ّ
كقوله تعالىَ { :أفَلاَ َت َت َفك َُّر َ
ون} فإنّها ال تقصد زمنًا مع ّينًا فقط ،بحيث ال نحتاج إلى
التفكر بعده ،وهكذا على المستوى الفقهي استمرار عملية االجتهاد في الحوزات
العلمية ،وعند الفقهاء ،دليل على إمكانية المراجعة ،والتغيير في بعض األحكام.
أ ّما السلوكيات والممارسات فهي أداء بشري معرض للخطأ ،وقد تكون ممارسة
معينة صحيحة في وقت ما ،لكن مع تغ ّير الزمان والظروف يكون المطلوب تغيير
وتطوير هذه الممارسة وهذا النشاط.
ونقر
أ ّما على صعيد الرموز الدينية من علماء ووكالء وشخصيات ،فك ّلنا نعترف ّ
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بأنّهم ليسوا معصومين ،وبالتالي ّ
فإن الغفلة والخطأ أمر وارد  ،فال مانع من النقد ،وال
مانع من المراجعة ،نحن نجد ّ
أن أمير المؤمنين عل ًّيا Eيدعو الناس من حوله إلى
النقد ،وإلى ألاّ يتر ّددوا في قول كلمة يرونها ح ًّقا أمام أمير المؤمنين المعصوم Eكما
ِ
ِ ِ
ِ
في نهج البالغة« :ولاَ َت ُظنُّوا بِي ِ
اس إِ ْع َظا ٍم لِنَ ْف ِسي َفإِ َّن ُه
است ْث َقالاً في َح ٍّق ق َيل لي َولاَ ا ْلت َم َ
َ
ْ
ِ
ِ
َان ا ْل َع َم ُل بِ ِه َما َأ ْث َق َل َع َل ْيه فَلاَ
اس َت ْث َق َل ا ْل َح َّق َأ ْن ُي َق َال َل ُه َأ ِو ا ْل َعدْ َل َأ ْن ُي ْع َر َض َع َل ْيه ك َ
َم ِن ْ
ٍ
ور ٍة بِ َعدْ ٍل َفإِنِّي َل ْس ُت فِي َن ْف ِسي بِ َف ْو ِق َأ ْن ُأ ْخطِ َئ».
َت ُك ُّفوا َع ْن َم َقا َلة بِ َح ٍّق َأ ْو َم ُش َ

هل النقد ضمن دائرة خاصة؟
هناك نقاش هل ّ
خاصا داخل وسط ديني مع ّين ،كالعلماء
أن النقد ينبغي أن يكون ًّ
مفتوحا أمام الجمهور والرأي العام؟
والحوزات العلمية فقط أو أنّه يكون نقدً ا
ً

مؤسسات ضمن القيادات الدينية
نعترف أنه ال توجد آلية للنقد
ّ
الخاص ،وال توجد ّ
فإن القول ّ
تعنى بالمراجعة والنقد ،وبالتالي ّ
خاصا في دوائر معينة ،مع
بأن النقد يكون ًّ
عدم وجود منهجية وآلية تقوم بهذا الدور ،فهذا يعني تعطيل النقد.

من ناحية أخرى ،نعيش اآلن في مجتمع بشري ،يتسابق أبناؤه في المعرفة والثقافة
شعارا وقيمة عليا ،فما عاد ممكنًا أن تقول
واال ّطالع ،في زمن أصبحت فيه الشفافية
ً
إن الشيوخ أبخصّ ،
للجمهور ّ
والتوجهات
وأن عليكم أن تتبعوا هذه األفكار واآلراء
ّ
دون تساؤل ونقد واعتراض ،هذا ال يمكن في هذا الزمن.
وما الذي يجعلنا نتر ّدد تجاه النقد والمراجعة؟ نحن واثقون من أصول ديننا،
والمراجعة هي في التفاصيل وهذا ال يؤثر على أصل الدين ،وعلى قوة الدين ،لو
أن هذه الفتوى ما عادت صالحة لهذا العصر ،أو ّ
اتّضح ّ
أن هذه الفكرة ليست صحيحة
بالكامل ،أو ّ
أن فالنًا من الناس الذي يمثل الحالة الدينية في موقع من المواقع ،أخطأ
أو اشتبه أو انحرف ،نحن نرى القرآن يتحدث عن نماذج من هذا النوع ،ونرى التاريخ
يخبرنا ّ
أن هناك قيادات وشخصيات دينية تورطت في الخطأ المقصود أو غير المقصود،
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يضر بقوة الدين ،وال يضعف هيبة الدين.
فهذا ال ّ

إضعاف الموقف أمام المخالفين
البعض يقول :نحن نعيش في صراع ،وهناك مناوؤن ومخالفون ،فإذا انتقدنا
وراجعنا تراثنا ،ننشر غسيلنا أمامهم.

أن هذه الدعوى ليست متينة؛ ألنّه ما عاد هناك شيء مستورّ ،
وواضح ّ
كل التراث،
وكل المواقف ،أصبحت معروفة أمام الجميع ،في الماضي كانت ّ
وكل اآلراءّ ،
ّ
لكل
مذهب مصادر وكتب تتداول في داخله في كثير من األحيان  ،اآلن ّ
كل الكتب موجودة
على الشبكة العنكبوتية ،وبإمكان ّ
كل واحد أن يرجع إليها ،وأن يتحصل عليها  ،في
الماضي كانت بعض الممارسات الشعائرية تدور ضمن حارات مغلقة ،لكن الشعائر
والمناسبات الدينية أصبحت تبث على الفضائيات ،فليس هناك شيء مخف ًيا ،ولو رأينا
أن ّ
اآلن الجهات التي تنتقد السنة من الشيعة ،أو تنتقد الشيعة من السنة ،لوجدنا ّ
كل
طرف قد بالغ في البحث والتمحيص في تراث وأحوال الطرف اآلخر .فإ ًذا مسألة نشر
الغسيل ،وإضعاف المذهب أمام اآلخرين ،ليس حجة سليمة.

ونحن نرى ّ
أن القرآن الكريم كان يعرض النقد حتى تجاه رسول الله ،Aوما
يضر بهيبة رسول الله ومكانته وعصمته؛ ّ
الرب الذي يخضع له
ألن النقد كان من ّ
كان ّ
ْت َل ُه ْم} ،ويقول
ويقر له بالعبودية ،يقول تعالىَ { :ع َفا ال َّل ُه َعن َْك لِ َم َأ ِذن َ
الرسولّ ،A
ِ
ُحرم ما َأ َح َّل ال َّل ُه َل َك َت ْبت َِغي مر َضا َة َأ ْز َو ِ
اج َك} ويقول تعالى:
َْ
تعالىَ { :يا َأ ُّي َها النَّبِ ُّي ل َم ت َ ِّ ُ َ
َّاس َوال َّل ُه َأ َح ُّق َأ ْن ت ْ
ُخ ِفي فِي َن ْف ِس َك َما ال َّل ُه ُم ْب ِد ِيه َوت ْ
{وت ْ
َخ َشا ُه} وكذلك جاءت
َخ َشى الن َ
آيات كثيرة في القران الكريم فيها نقد لواقع المجتمع الديني في العصر النبوي ،كقوله
{و َي ْو َم ُحنَ ْي ٍن إِ ْذ َأ ْع َج َب ْتك ُْم َك ْث َر ُتك ُْم َف َل ْم ُت ْغ ِن َعنْك ُْم َش ْي ًئا َو َضا َق ْت َع َل ْيك ُُم الأْ َ ْر ُض
تعالىَ :
{وإِ َذا َر َأ ْوا تِ َج َار ًة َأ ْو َل ْه ًوا ا ْن َف ُّضوا إِ َل ْي َها َوت ََرك َ
ُوك َق ِائ ًما} إ ًذا
بِ َما َر ُح َب ْت} وكقوله تعالىَ :
ومفتوحا أمام الرأي العام.
واضحا
ال مشكلة في أن يكون النقد
ً
ً
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مبادرات في النقد والمراجعة
الصعيد ،هناك مبادرات عديدة ،أصبحت أكثر جرأة،
وحول ما تحقق على هذا ّ
انتشارا ،من قبل علماء قاموا بالنقد للتراث ،وقاموا بالتجديد في كثير من المسائل
وأكثر
ً
الفكرية والفقهية ،يمكننا ذكر دور السيد محسن األمين العاملي ،والشيخ محمد جواد
مغنية ،والشهيد مطهري ،والعالمة فضل الله ،وعدد من العلماء الذين قدّ موا طروحات
نقدية ،وآراء بديلة لما ينتقدونه ،ومن العلماء المعاصرين (الشيخ محمد آصف
كل الروايات ّ
محسني) الذي قام بدور مهم في هذه السنوات؛ ألنّه راجع ّ
وكل التراث
الوارد عن أهل البيت ،Bوقام بعملية غربلة وتصفية حسب رؤيته ،وأصدر موسوعة
مهمة تحت عنوان (معجم األحاديث المعتبرة) تقع في ثمان مجلدات ،وكذلك الشيخ
الصعيد.
حب الله الذي يقوم اآلن بدور كبير على هذا ّ
حيدر ّ
بطبيعة الحال أمور كثيرة تقتضي نو ًعا من االختالف في اآلراء واألفكار ،وهذا ال
ُيخاف منه ،وال يبعث قل ًقا ،حينما نقول مراجعة التراث ،ال يعني ّ
أن الطائفة أو المجتمع
الديني ك ّله يتفق على رأي واحد ،فهذا خالف طبيعة المجتمع البشري.

الصعيد ،لكنني ال أريد أخذ وقت أكثر ،خاصة ّ
وأن
هناك حديث طويل على هذا ّ
الوقت محدود في جلستكم ،أرجو أن أكون قد طرحت ما يهمكم التساؤل عنه ،وأرجو
أن أستفيد من مداخالتكم ومالحظاتكم ،حفظكم الله ورعاكم ،والسالم عليكم
ورحمة الله وبركاته.

إشادة بمجلة ريادة للدراسات الدينية

*(((

األخ الكريم الشيخ الدكتور محمد بن جواد الخرس

حفظه الله

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

بيد الشكر والتقدير استلمت هديتكم الق ّيمة العدد األول (التجريبي) من مجلة
ريادة للدراسات الدينية الصادرة عن الحوزة العلمية باألحساء التي ترأسون تحريرها.

كثيرا بانطالقة هذا المشروع المبارك ،الذي يمكّن الحوزة العلمية من
وقد سعدت ً
تحقيق أهدافها وتط ّلعاتها ،في تنمية الكفاءة العلمية ألبنائها ومنسوبيها ،وتطور قدرات
البحث المنهجي العلمي لديهم.
ّ
كبيرا من العلماء وطالب العلوم الدينية ،ففي إيران
إن في حوزاتنا العلمية عد ًدا ً
وحدها ينتسب للحوزات العلمية ما يقرب من مئة وخمسين أل ًفا ،كما نشرت بعض
الصحف اإليرانية الصادرة بتاريخ 2014/9/2م إلى جانب عشرات اآلالف في
الحوزات العلمية في العراق وغيرها.
لكن نسبة الباحثين والمنتجين للعلم والمعرفة يشكّل نسبة محدودة جدًّ ا ،وذلك

* مجلة فصلية ُم َّ
حكمة متخصصة تصدر عن الحوزة العلمية باألحساء ،العدد األول (التجريبي) جمادى
اآلخرة ـ رمضان 1437ﻫ 2016/م.
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بسبب عدم اعتماد برنامج في الحوزات العلمية لتنمية قدرات البحث واإلنتاج
المؤسسات األكاديمية كالكليات والجامعات التي نشأت في رحاب
العلمي ،إلاّ في
ّ
بعض الحوزات العلمية.

األعزاء في الحوزة العلمية بالقطيف إلى إصدار مجلة علمية
وقد بادر بعض إخوتنا
ّ
(الفقاهة) تعنى بنشر البحوث في العلوم الشرعية تشجي ًعا للكتابة واإلنتاج المعرفي
حيث صدر العدد التجريبي شتاء 2006م ـ 1426ﻫ ،وما تزال مستمرة في الصدور،
وقد صدر منها العدد الثالثون.

وجاء مشروعكم المبارك في الحوزة العلمية باألحساء المتمثل بإنشاء إدارة
للبحث العلمي ،وتدريس مقرراته ،وإصدار مجلة محكمة متخصصة ،ليشكّل خطوة
الصعيد.
رائدة متقدمة على هذا ّ

إنني كنت وما أزال أعتقد ّ
فرصا كبيرة للنّمو والتقدم ،في مختلف
بأن أمام مجتمعنا ً
المجاالت ،من أجل تعزيز مكانته الوطنية ،وأخذ موقعه الالئق بين سائر المجتمعات،
أما وجود المشاكل والتحدّ يات فهو أمر طبيعي في حياة جميع الشعوب والبلدان،
لكن التحدّ يات ال تواجه بالتقاعس واجترار الغبن ومشاعر المظلومية ،وإنّما تواجه
بالفاعلية ،والوعي الستثمار الفرص الممكنة ،واالستفادة من اإلمكانات المتاحة.
لذلك أشدّ على أيديكم ،وأقدّ ر جهود إدارة الحوزة العلمية باألحساء ،في تبنّيها
لمختلف البرامج العلمية والدينية البناءة ،وكلي أمل وثقة في تطور هذه المجلة الرائدة
(ريادة) لتأخذ موق ًعا طليع ًّيا في صدارة المجالت العلمية التخصصية ،مما يوجب
الفخر واالعتزاز لجميع أبناء هذه المنطقة.
واسمحوا لي بتقديم مالحظات متواضعة سجلتها من خالل تص ّفحي السريع لهذا
العدد األول من المجلة:

انحصرت بحوث العدد في الجانب الفقهي ،وكان من األفضل لو تنوعت البحوث
لتشمل جوانب أخرى من المعرفة الدينية ،كاألصول ،والحديث ،وعلم الكالم ،وقراءة
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التاريخ العلمي للمنطقة ،ودراسة نتاج أعالمها.

وجدت أنكم خصصتم صفحة قبل ّ
كل بحث ،تحمل رواية من تراث أهل
البيت ،Bومن األفضل أن يكون المصدر المعتمد الذي تنقل منه الروايات من
المصادر األساسية للحديث.
كما أقترح أن يكون اختيار النص مناس ًبا لموضوع البحث ،أو حول أخالقيات
العلم والمعرفة ،وليس من األحاديث الوعظية العامة.

تتكرس في البحوث منهجية تخريج األحاديث المذكورة فيها،
من المناسب أن ّ
كما هو متداول في بحوث إخواننا أهل السنة غال ًبا ،بأن ُيشار في الهامش إلى سند
الحديث ودرجته ،هل هو صحيح أو ضعيف أو موثق حسب مصطلح علم الحديث،
بنا ًء على رأي الباحث أو وفق المشهور.
لفت نظري في أحد البحوث ،عرض لرأي عدد من الباحثين حول ترجيح قول
فقهي على قول آخر ،فإذا كان الباحث صاحب رأي فليطرح رأيه وأدلته ،أما إذا لم يكن
ّ
صاحب رأي ّ
فإن ترجيحه ال وجه له .فالموضوع ليس بح ًثا اجتماع ًّيا أو ثقاف ًّيا ،وإنما
فقهي ينطلق من استنباط واجتهاد.
هو رأي
ّ
وفي الختام أرجو لكم المزيد من التوفيق والنجاح في هذا المشروع المبارك،
وأسأل الله تعالى أن يكأل الحوزة العلمية بحفظه وعين رعايته ،وأن يجزي القائمين
على إدارتها خير الجزاء.
وإلى األمام يا أبناء الوطن على طريق المعرفة والتنمية.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

حسن موسى الصفار

 19ذو القعدة 1437ﻫ
 22أغسطس 2016م

متابعات

الشيخ الصفار جهد متواصل في التنوير
*(((
والتقريب
بقلم الدكتور محمد علي البار

(((

مم�ن انته�ض لمهم�ة إذكاء روح األخوة والمحب�ة بين فرق المس�لمين في العصر
الحديث الش�يخ رش�يد رضا والشيخ محمد عبده واألس�تاذ حسن البنا والشيخ يوسف
القرضاوي والس�يد محمد أحمد الش�اطري والش�يخ حس�ن بن موس�ى الصفار الذي
ولد في مدينة القطيف من المنطقة الش�رقية بالمملكة العربية الس�عودية عام 1377ﻫ/
علما وخل ًقاّ ،
همه منذ حداثة سنه وميعة
كل ّ
1957م فقد جعل الش�يخ حسن ،زاده الله ً
صباه أن يدعو إلى الله بالموعظة الحسنة ،وأن يزيل قدر المستطاع تراكمات الحزازات
واإلح�ن من القل�وب بين طائفتين م�ن طوائف المس�لمين اقتتلتا طويًل�اً  ،وتعادتا عبر
األزم�ان والقرون المتطاولة ..وهما طائفة الش�يعة اإلمامية الجعفرية وطوائف الس�نة،
* جريدة المدينة ،الجمعة  10شعبان 1422ﻫ الموافق  26اكتوبر 2001م ،العدد  ،14065السنة السابعة
والستون( .الدكتور محمد علي البار مفندً ا الهجوم على اإلسالم وداع ًيا التحاد أبنائه).
((( الدكتور محمد علي البار طبيب وباحث سعودي ،ولد سنة 1939م ،أخصائي أمراض باطنية ومستشار
في قسم الطب اإلسالمي ،مركز الملك فهد للبحوث الطبية ـ جامعة الملك عبد العزيز ،جدة .له
العديد من المؤلفات العلمية والطبية .شارك في عدة مؤتمرات وندوات طبية مختلفة .شارك في
أبحاث هيئة اإلعجاز العلمي ومؤتمراتها ،كتب مئات المقاالت في الصحف والمجالت الصادرة في
المملكة العربية السعودية وخارجها.
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واس�تمعت إلى خطبه العديدة في المناس�بات والجمع وفي عاشوراء مسجلة ،وقرأت
وتبصيرا لمن يس�تمع إليه بأخلاق المصطفى
علم�ا وخل ًق�ا،
ً
كثي�را من كتب�ه فوجدت ً
ً
صلوات ربي وسالمه عليه ،وأخالق آل بيته الكرام وكيف كانوا في القمة من السماحة
عمن ظلمهم.
ولين الجانب والعفو ّ

كرم الل�ه وجهه ورضي عنه يدع�و الخوارج الذي�ن أغلظوا له
علي ّ
فه�ا هو اإلم�ام ّ
القول إلى الجا ّدة بالحكمة والموعظة الحسنة ،بل ويسمح لهم باإلصرار على موقفهم
الظالم والخطأ طالما أنّهم لم يس�فكوا الدم الحرام ..فلما س�فكوا الدم الحرام قاتلهم،
ولكن لم يجهز على جريحهم ،ولم يس�تعبد أس�يرهم ولم يأخذهم وأموالهم غنيمة بل
عامله�م معاملة أهل البغي كما فعل ف�ي ّ
كل حروبه (فهم إخواننا بغوا علينا) ،وتحدّ ث
عن موقف الحسن بن علي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه س ّيد شباب أهل
الجنة هو وأخيه الحسين Eوكيف تنازل الحسن Eعن الخالفة لمعاوية مع يقينه أنه
واألحق به�ا ،ولكنه فعل ذلك ك ّله م�ن أجل حقن دماء المس�لمين وإقامة
ه�و األج�در
ّ
الصلح بين الفئتين.

سمه
عمن ّ
�م الحس�ن وتق ّطعت أمعاؤه بفعل الس�م سأله أخوه الحس�ين ّ
وعندما ُس ّ
يصرح باس�مه حتى ال يثير فتنة ..وكذلك أوصى أخاه الحس�ين بأن يدفنه عند
فأب�ى أن ّ
ج�دّ ه بعد أن أذنت الس�يدة عائش�ة إلاّ إذا أبى مروان وثارت الفتن�ة وطلب من أخيه ألاّ
تسفك فيه محجمة دم ،وقبل أن يدفن بالبقيع وفعل الحسين ذلك وآل بيته على مضض.
وهك�ذا ف�ي العت�رة ك ّلها ،فما أج�در اتّباعه�م أن يتخلقوا بأخالقهم ويس�يروا على
هديه�م ويقول�وا بقولهم .فما عرف من أحد منهم ّ
قط أنه كان س� ّبا ًبا ،بل تحملوا األذى
والس�باب وس�وء الخلق بتل�ك األخالق النبوي�ة العالي�ة ،وكانوا منارات ه�دى ودعاة
وح�دة ،وصب�روا على الضيم حت�ى ال تتفرق األم�ة وتتمزق ّ
كل مم�زق .فكيف يدّ عي
م�ن أتى بعدهم وانتس�ب إليهم أنّ�ه منهم وهو س� ّباب لعان .ما ه�ذه طريقتهم وال هذه
دعوتهم ،بل هم دعاة هدى ومنارات للوحدة والوئام.

الشيخ الصفار جهد متواصل في التنوير والتقريب
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وهكذا بذل الشيخ حسن الصفار جهده وعلمه في توضيح طريق األئمة وجهادهم
وصبره�م ورفيع أخالقهم وحرصهم على وحدة الصف ولم الش�عث ووحدة الكلمة،
مع تر ّفعهم عن الس�باب واللعان والصخب والمم�اراة {وإِ َذا َخا َطبهم ا ْلج ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا
َُ ُ َ
َ
إن معركتنا اليوم مع يهود وأش�ياعهم ال تس�مح ألحدٍ
َسَل�اَ ًما} [س�ورة الفرقان ،اآلية ،]63 :ثم ّ
بأن يصرف أي ٍ
جهد س�وى في استنقاذ األقصى من براثن هذه الطغمة الفاسقة الفاجرة
ّ
إخوة القردة وأشباه الخنازير ،وهذا ال يعني ّ
أن الخالفات بين الفرق اإلسالمية ستزول
ويقرب ال البحث عن
بي�ن ليلة وضحاها ..ولكن المطلوب ه�و االلتقاء على ما يجمع ّ
نقط االختالف وتوسيع ش ّقة الخالف ..وما يجمع فرق المسلمين كثير كثير.

فقه التعايش

*(((

د .عبدالمحسن يوسف جمال

في مبادرة لها قيمتها العلمية والمعنوية نظم اإلخوة في المملكة العربية الس�عودية
«الملتقى الفقهي الس�نوي األول» لتقريب اآلراء اإلسلامية الس�نية والشيعية في الفقه
ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة بينهما ،وهي وال شك أرضية واسعة جدًّ ا.

فقد ن ّظم «مركز الفقاهة للدراسات والبحوث الفقهية» بالقطيف هذا المؤتمر الذي
حضرت�ه مجموعة كبيرة من الش�خصيات الدينية والثقافية ورج�ال أعمال من مختلف
مناطق المملكة.
ّ
ملموس�ا بدأ الناس
ولعل هذا التوجه التقاربي بين أبناء المملكة أصبح اليوم واق ًعا
ً
يتلمس�ونه ويقدّ رون التوجيهات الس�امية لخادم الحرمين الش�ريفين الت�ي بدأت تؤتي
ّ
ثماره�ا م�ن خالل ه�ذا التجان�س الرائع بين أبن�اء المملك�ة ،وبداية التوجه المش�ترك
إليجاد فقه التعايش بين المسلمين بعيدً ا عن التعصب.

ولقد كان لس�ماحة الش�يخ حسن الص ّفار ورقة عمل متطورة في هذا الملتقى تحت
عنوان «التأس�يس للتس�امح الديني» ،وهو المطلوب في هذه األيام وس�ط الصراعات
العديدة التي نشاهدها هنا وهناك.
* جريدة القبس الكويتية الصادرة يوم اإلثنين  22فبراير 2010م الموافق  8ربيع األول 1431ﻫ ـ العدد
.13196
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ويمتاز الش�يخ الص ّفار برؤيته االس�تراتيجية وحرصه على إنجاح هذا التقارب بين
مثابرا لتأصيل هذا المبدأ داخل المملكة وخارجها .وكذلك
علماء األمة ،حيث يسعى ً
مهم�ة أخرى ّ
حث فيها
كان للدكت�ور محمد الهرفي من كلية الش�ريعة باألحس�اء ورقة ّ
عل�ى الوحدة اإلسلامية ،وأوض�ح آراء العلماء المس�لمين على م�دار التاريخ بحرمة
تكفير اآلخر واتهامه.
وب ّي�ن أنه في الس�نوات الـ( )30الماضي�ة قام العديد من العلم�اء بوضع الكثير من
األبحاث والكتب حول الفقه والمذاهب اإلسالمية.
مهمة منها:
وخرج المؤتمر بعدّ ة توصيات ّ

ّ 1.1
المؤسس لمناخ
حث أتباع المذاهب اإلسالمية على التواصل العلمي
ِّ
التعايش بين المسلمين.
2.2ضرورة تشجيع البرامج واللقاءات والفعاليات ذات النَ َفس الوحدوي بغية
ورص صفوفهم.
تعزيز كلمة المسلمين
ّ
3.3ضرورة التواصل مع الحكومات اإلسالمية بغية ترغيبها في تبني مشروع
التعايش وتجريم حاضني ومروجي العنف والكراهية.
4.4التركيز على أهمية تبني وسائل اإلعالم للخطاب المعتدل وحظر نشر ّ
وبث
خطاب التخوين والتكفير.
5.5االتصال بالقائمين على مناهج التعليم في الدول اإلسالمية وح ّثهم على
تنقيتها من كل ما يثير البغضاء والتنافر.

الشيخ الصفار ..منهجه اإلصالحي ومقاومة
*(((
الخوف من التجديد
بقلم األستاذ :محمد محفوظ

ول�د الش�يخ حس�ن بن موس�ى ب�ن الش�يخ رض�ي الصف�ار س�نة 1377ﻫ الموافق
1958م ف�ي مدين�ة القطيف من المنطقة الش�رقية من المملكة العربية الس�عودية .وفي
مراحل�ه العمرية األولى تعلم الق�رآن الحكيم ضمن الكتاتيب األهلية ودرس االبتدائية
والمتوسطة في مدينة القطيف .وبعدها هاجر إلى مدينة النجف لطلب العلم والدراسة
ف�ي حوزته�ا المعروفة .وكان ذل�ك في ع�ام 1391ﻫ الموافق 1971م ،ث�م انتقل إلى
الحوزة العلمية في مدينة قم بإيران س�نة 1393ﻫ الموافق 1973م ،ثم التحق بمدرسة
الرس�ول األعظم في الكويت س�نة 1394ﻫ الموافق 1974م ،وتلق�ى علومه ومعارفه
الدينية عند مجموعة من العلماء والفقهاء أبرزهم المرجع الديني السيد محمد الحسيني
الشيرازي والمرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي.
وتقديرا لكفاءته العلمية وأنش�طته الديني�ة والثقافية والدعوية المختلفة ،منحه عدد
ً
م�ن كب�ار المرجعيات الدينية إجازات وش�هادات للرواية والتصدي للمهام والش�ؤون
الديني�ة والثقافي�ة المختلفة .ومن أبرز ه�ؤالء المعاصرين المرجع الديني الس�يد علي
السيستاني.

* جزء من دراسة عن نظام الفتوى عند الشيعة اإلمامية في الخليج ،لألستاذ محمد محفوظ ،صدرت ضمن
كتاب :الفتوى في الخليج :الشيعة  -الثورات – التأثير – 2013م.
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ويتم ّي�ز الش�يخ الصفار بخطابات�ه الدينية الجريئ�ة والمتميزة .وقد م�ارس الخطابة
الدينية من عام 1388ﻫ الموافق 1968م وعمرة إحدى عشرة سنة ،واستضافته العديد
م�ن المحافل الدينية والثقافية واالجتماعية إلحياء المناس�بات الدينية والمش�اركة في
المواسم الثقافية في القطيف واألحساء والبحرين والكويت وسلطة عمان وقطر ودبي
ودمش�ق وقم وطهران .ولديه مئات المحاضرات الدينية المسجلة والمبثوثة في بعض
وسائل اإلعالم المختلفة.

ومنذ اس�تقراره في مدينة القطيف في عام 1994م ،بعد هجرة دامت عقدً ا ونصف
العق�د م�ن الزمن ،انش�غل فيه�ا الش�يخ الصفار بأنش�طة ثقافي�ة واجتماعية وسياس�ية،
تحول مجلس�ه العامر إلى منب�ر إللقاء الدروس والمحاض�رات واالجتماعات الثقافية
واالجتماعية والوطنية.
وال زال الش�يخ يواص�ل دوره الدين�ي واالجتماع�ي والثقاف�ي والوطني ،وينش�ط
عل�ى أكثر من صعيد ،وذلك من أجل زيادة الوعي الدين�ي في المجتمع ،وترقيته ثقاف ًّيا
وسياس ًّيا ،وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني ،والمطالبة بحقوق مجتمعه عبر الحوار
والتواصل مع الجهات الرسمية العليا في المملكة.

مؤلفاته وكتبه:
لع ّلن�ا ال نجان�ب الص�واب حي�ن الق�ولّ :
إن الش�يخ حس�ن الصف�ار كأح�د أعالم
توس�ل بوس�ائل عديدة من
اإلصالح الديني في منطقة الخليج وش�به الجزيرة العربيةّ ،
أجل التعريف بأفكاره اإلصالحية ،وزيادة وعي الناس الديني والثقافي والسياسي.

وم�ن هذه الوس�ائل وس�يلة التألي�ف والكتابة .إذ ّ
إن الش�يخ ومنذ انطالقت�ه الدينية
واإلصالحي�ة األولى ،وهو يلقي المحاضرات ،ويؤلف الكتب ،ويش�ارك في الندوات
والملتقيات الثقافية واالجتماعية .ولذلك لديه عشرات الكتب واألبحاث ،التي تعكس
رؤيت�ه وموقفه من مختل�ف التطورات والتحوالت .وبعض ه�ذه المؤلفات ترجم إلى
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لغات أخرى ،ومن أبرز مؤلفاته األسماء التالية:
1.1التعددية والحرية في اإلسالم ـ بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب.
2.2التسامح وثقافة االختالف :رؤى في بناء المجتمع وتنمية العالقات.
3.3الشيخ علي البالدي القديحي :دراسة في شخصيته وتاريخه.
4.4فقه األسرة :بحوث في الفقه المقارن واالجتماع.
5.5الحوار واالنفتاح على اآلخر.

6.6شخصية المرأة بين رؤية اإلسالم وواقع المسلمين.

7.7أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (سبعة مجلدات).

8.8التنوع والتعايش :بحث في تأصيل الوحدة االجتماعية والوطنية.
9.9الخطاب اإلسالمي وحقوق اإلنسان.
1010السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل.

1111المذهب والوطن :مكاشفات وحوارات صريحة.
1212السلم االجتماعي مقوماته وحمايته.
1313السياسة النبوية ودولة الالعنف.

1414علماء الدين ..قراءة في األدوار والمهام.
1515العمل والفاعلية طريق التقدم.

1616اآلحادية الفكرية في الساحة الدينية.
وغيره�ا م�ن الكتب والمؤلفات ،إضاف�ة إلى مكتبة صوتي�ة متكاملة ،حيث تحوي
المحاضرات الدينية كدروس تفسير القرآن ،والثقافية والسياسية.

إضاف�ة إل�ى مش�اركته الدائم�ة ف�ي المنتدي�ات والن�دوات والمؤتم�رات ،وكتاب�ة
األبحاث ونش�رها في بع�ض المجالت كمجلة الكلمة ومجل�ة الواحة ومجلة البصائر
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ومجلة الحج والعمرة ومجلة المنهاج ومجلة رس�الة التقريب .ونش�ر بعض المقاالت
األس�بوعية ف�ي بع�ض الصحف كصحيف�ة اليوم الس�عودية وجري�دة الوط�ن الكويتية
وجريدة األيام البحرينية.
إضافة إلى التزامه بصالة وخطبة الجمعة في مدينة القطيف.

منهجه اإلصالحي:

1.1التصدي لشؤون المجتمع واألمة .فالشيخ الصفار ومنذ انطالقته الدينية في
عقد السبعينات ،وهو يتصدى عبر وسائل عديدة لشؤون مجتمعه ووطنه
وأمته .حتى أضحى بفعل هذا التصدي ،أحد زعماء المجتمع الذي يشار
إليه بالبنان ،فهو يلقي المحاضرات والتوجيهات اإلسالمية ،ويتدخل
لعالج بعض المشكالت واألزمات االجتماعية ،ويساهم في مساعدة
الفقراء والمحتاجين ،ويرعى ويدعم العاملين ألجل مجتمعهم وأمتهم،
ويلتقي المسؤولين ورجال السياسة ليطالب بحقوق الناس وضرورة
إنصافهم في شؤون الحياة المختلفة ،ويفتح قلبه وعقله وينسج العالقات
الوطنية واإلسالمية من أجل ما ينفع حاضر المسلمين ومستقبلهم.

فصور التصدي الذي يمارس�ه الشيخ الصفار متعددة ومتنوعة ،إلاّ ّ
أن أجلى وأظهر
صورة لعملية التصدي هي بناؤه ورعايته لحركة إسلامية مستنيرة ،تنشط على أكثر من
صعيد ،وتطالب بإصالح األوضاع السياس�ية واالجتماعي�ة في المملكة وبالخصوص
فيما يرتبط ووضع الشيعة في المملكة العربية السعودية.
كل العناوين التي
2.2التواصل واالنفتاح مع النخب الدينية والثقافية ،وتجاوز ّ
تحبس اإلنسان ضمن أط ٍُر ضيقة.
فالشيخ الصفار ومن خالل ممارساته ومبادراته ،هو أحد أعالم االنفتاح والتواصل
سواء في الدائرة اإلسالمية أو الدائرة الوطنية .فهو أحد المطالبين والمبادرين للتقريب
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بي�ن المذاهب اإلسلامية ،كم�ا أنه في ذات الوق�ت أحد المطالبين والمبادرين لنس�ج
عالقات سوية بين جميع مكونات المجتمع والوطن.
إضاف�ة إلى س�عيه المتواص�ل لالنفتاح والتواص�ل مع مختلف الق�وى والفعاليات
الديني�ة والثقافية واالجتماعية في المجتمع المحلي .فهو طاقة متحركة باتجاه االنفتاح
والتواصل .ويعمل عب�ر كتاباته ومحاضراته لتأصيل هذا الخيار ،وتفكيك ّ
كل العوامل
المضادة إليه.
لذل�ك فه�و يقول في أح�د كتبه« :ف�ي الواقع ّ
كل التراث اإلسلامي ،س�واء كانت
المصادر عند الشيعة أو عند السنة ،تحتاج إلى تنقية وغربلة ،وبعضها يحتاج إلى التوثق
من صحته وصدوره ،وبعضها يحتاج إلى إعادة النظر في فهمنا للنص حتى على تقدير
صحة النص فكيف نفهمهّ .
فكل التراث س�واء كان ما عند السنة وما عند الشيعة يحتاج
لبح�ث ،لكن اللاّ ف�ت للنظر أننا نهرب م�ن النقد الذاتي ّ
وكل واح�د يوجه نقده لآلخر
وليس لذاته .فالش�يعي ينتقد ما في تراث أهل الس�نة ،لكنه ال يتحلى بالجرأة لكي ينقد
أيضا ينقد ما في تراث الش�يعة وال يتح ّل�ى بالجرأة لينقد ما عنده هو
تراثه هو ،والس�ني ً
أيضا ويعي�د النظر فيه ،وفي الحقيقة ّ
كل تراثنا الس�ني والش�يعي بحاجة إلى
م�ن ت�راث ً
إعادة نظر».
ألي
3.3بناء ورعاية ومساعدة المؤسسات االجتماعية والثقافية .حيث إنه ال يمكن ّ
ٍ
فرد وحده مهما أوتي من طاقات وقدرات متميزة ،أن يفي بحاجات ومتطلبات
المجتمع أو مشروع اإلصالح الديني والثقافي .وإنّما هو بحاجة إلى مشاركة
جميع فئات ومؤسسات المجتمع في هذا المشروع .لهذا ّ
فإن الشيخ الصفار
ووفق رؤيته اإلصالحية ،فإنه يعتني بالتواصل والرعاية للعديد من األنشطة
والمؤسسات الدينية واالجتماعية والثقافية ،فيعمل على تشجيعها ودعمها
وتذليل العقبات من أمامها ،وفتح آفاق جديدة لها .ويوظف في سبيل ذلك
ّ
كل عالقاته ومعارفه واحترامه في المجتمع ،من أجل تقوية هذه المؤسسات،
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ومدّ ها بأسباب القوة واالستمرار.

4.4التعاون ونسج عالقات التضامن مع مختلف القوى والفعاليات .فالمجتمع
ّ
بكل فئاته وشرائحه ،يزخر بالعديد من الكفاءات والطاقات .والرؤية
بعضا،
اإلصالحية للشيخ الصفار ،تقتضي تشجيع الجميع للتعاون مع بعضهم ً
والقيام ببعض األعمال المشتركة ،وإنجاز تفاهم عميق بين مختلف األطراف
دائما من الباذلين جهدً ا ،في سبيل خلق تفاهم عميق بين
واألطياف .وهو ً
مختلف المكونات والتعبيرات.

هم
وإياه في ّ
5.5رعاية واحتضان مجموعة من الطاقات والكفاءات التي تشترك ّ
اإلصالح والتغيير .فهو ال يعمل وحده ،وإنّما يعمل على إشراك آخرين معه
في العمل.
ويق�وم ف�ي س�بيل إنج�اح تجرب�ة الش�راكة ،بالكثي�ر م�ن الجه�ود ،لتذلي�ل بعض
المشكالت ،وضبط بعض التوترات ،وإدارة بعض التباينات.

فالمنه�ج اإلصالحي للش�يخ الصفار ،يتّجه عب�ر هذه األعمال والمناش�ط لتعميق
والساعين
خيار اإلصالح والتغيير في المجتمع ،ولتوس�يع دائرة المطالبين باإلصالحّ ،
نحو نيله وتجسيد حقائقه في الواقع الخارجي.

من أفكاره:
 -1اإلنسان أساس التنمية:

« اإلنسان هو أساس التنمية ،ومحور النهوض والتغيير ،فال تحدث تنمية حقيقية إلاّ
من خالل إنس�ان فاعل ،وال يتح ّقق تقدّ م إلاّ عبر مجتمع ناهض ،وأوطاننا ومجتمعاتنا
ل�ن تتجاوز تخلفها إلاّ إذا ّقرر أبناؤها اس�تخدام قدراته�م وطاقاتهم في العمل والبناء،
وهل ينقص إنساننا شيء .إنّه ال ّ
يقل ذكا ًء وفطنة عن أبناء المجتمعات األخرى ،وليست
مواهبه واس�تعداداته أضعف من اآلخرين ،لكن ما يحتاج إليه إنس�اننا هو إرادة العمل.
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وإرادة العم�ل تعن�ي نف�ض غبار الكس�ل والخمول ،ورف�ض منطق التبري�ر والتواكل،
تفجرت
والصعوبات،
وتحمل المشقة والعناء .وإرادة العمل إذا ما ّ
وتحدّ ي المش�اكل ّ
ّ
وأش�رقت في نفس اإلنس�ان ،انعكس�ت أش�عتها وآثارها على مختلف جوانب حياته،
حواسه
فبها يتفتّق ذهنه عن الخطط والمش�اريع ،وينتج عقله اآلراء واألفكار ،وتنش�ط
ّ
وأعضاؤه للحركة واألداء».
 -2الحرية في الساحة الدينية:

«ليس من الخطأ أن يقتنع اإلنس�ان برأي ،أو ينتمي إلى مدرس�ة ،أو يؤمن بقيادة ،أو
يثق بمرجعية ،كما أنّه من ح ّقه أن يع ّبر عن رأيه ،وأن ينتصر لتوجهه ،وأن يبشر بأفكاره،
الحق لنفس�ه وإنكاره ذلك على اآلخرين .إنّنا في س�احتنا
لك� ّن الخط�أ هو احتكار هذا ّ
بحق االختالف ،وتعزيز حرية الرأي ،ونشر ثقافة التسامح
الدينية بحاجة إلى االعتراف ّ
وقبول اآلخر .ويجب أن نرفع الصوت عال ًيا ضدّ اإلرهاب والقمع الفكري ،ومحاوالت
الهيمنة ،وفرض الوصاية على عقول الناس وأفكارهم ،باسم العقيدة والدين».
 -3تنمية روح التعاون في المجتمع واألمة:

«إنّنا بحاجة إلى ثقافة تدعو إلى التعاونّ ،
وتبش�ر به في جميع األوس�اط والميادين،
ويج�ب أن نفض�ح العوائ�ق الفكري�ة والنفس�ية الت�ي تعرقل مس�يرة التع�اون ،وتوقف
حركتها ،وخاصة ما ينسب منها إلى الدين؛ ألنّها تعني تحميل الدين مسؤولية التخلف،
وأن�ه العائق أمام إرادة التعاون .ولكي تس�ود منهجية التعاون ف�ي مجتمعاتنا ،ينبغي أن
الص ُعد ،لتتراكم التج�ارب ،وتتوفر النماذج
تنطل�ق المبادرات التعاونية على مختل�ف ُّ
إن عل�ى ّ
المش�جعةّ .
كل م�ن يؤلمه واقع العالق�ات المتردية داخل األم�ة ،ويتطلع إلى
س�يادة روح التع�اون والعمل الجمعي ،أن يبادر بش�خصه ومن موقع�ه ،وبما يمثل من
دور ،لم�د يدّ التع�اون واالنفتاح على اآلخرين ،لتحويل التطلع إلى واقع ،والفكرة إلى
عم�لّ .
يخطو باتج�اه التعاون مع
إن عل�ى المرجع الدين�ي الذي يدعو إلى التع�اون أن
َ
س�ائر المرجعي�ات الديني�ة .والمفكّر الذي ينظ�ر للوحدة عليه أن يطرح مش�روع عمل
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يش�ترك فيه مع المفكرين اآلخرين .والسياس�ي الذي ُيندّ د بحالة التشرذم والخالفات،
نموذجا للتعاون مع اآلخرين .ورجل األعمال الذي تبهره ضخامة
عليه أن يقدّ م نفس�ه
ً
مؤسساتهم االقتصادية ،وهكذا
الشركات األجنبية عليه أن يسعى إلقناع أمثاله باندماج ّ
العاملون في المجال االجتماعي والعلمي وسائر المجاالت».

الصفار ..ومقاومة الخوف من التجديد:
ّ
دائما المجتمعات الس�اكنة والجام�دة ،تخاف من التغيير والتجديد .وهذا الخوف
ً
يتح�ول بفعل عمق الجمود والتك ّلس إلى ره�اب .أي إلى مرض مجتمعي يحول دون
أن ينفتح المجتمع على آفاق التغيير والتجديد وموجباتهما.

وفي هذا الس�ياق تبرز المفارقة الصارخة ،التي تعيش�ها المجتمعات الجامدة .فهي
تعي�ش التخل�ف والجمود والس�كون عل�ى ّ
الص ُعد ،وتعتمد عل�ى غيرها من األمم
كل ُّ
كل ش�يء ،وترضى ّ
والمجتمع�ات ف�ي ّ
ب�كل متواليات ه�ذا الواقع الس�يئ .وفي ذات
الوقت تخاف التغيير ،وترفض التجديد ،وتقبل العيش في ّ
ظل هذا الواقع السيئ..

ولعلن�ا ال نبال�غ حين الق�ولّ :
والرهاب م�ن التجديد ،ليس
إن الخوف من التغيي�ر ّ
خاص�ا بمجتمع دون آخ�ر ،وإنّما هي من خصائص المجتمع�ات المتخلفة والجامدة،
ًّ
بص�رف النظر عن أيدلوجيته�ا وبيئتهاّ ..
فكل المجتمعات الجام�دة تخاف من التغيير،
ّ
وكل األمم المتخلفة تخشى من التجديد لمستوى الرهاب.
م�ن هنا ّ
فإن لحظة االنطالق الحقيقية في هذه المجتمعات ،تتش�كل حينما تتجاوز
هذه المجتمعات حالة الخوف والرهاب من التغيير والتجديد .فحينما يكسر المجتمع
قي�د الخوف من التغيير والتجديد ،حينذاك يبدأ المجتم�ع الحياة الحقيقية ،التي تمكنه
ألي س�بب من األس�باب
م�ن اجت�راح فرادته وتجربته .أما المجتمعات التي ال تتمكن ّ
المرضي م�ن التجديد ،فإنه سيس�تمر في التقهقر
م�ن تج�اوز حالة الره�اب والموقف َ
الص ُعد والمس�تويات ..والفئات والش�رائح التي لها مصلحة في
والتراج�ع على جميع ُّ
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المرضي�ة وتبني عليه�ا الكثير من
اس�تمرار التقهق�ر والجمود ،ستس�تثمر ه�ذه الحالة َ
المرضي من
المواق�ف واإلجراءات ،والتي تعم�ق حالة التخلف وتزيد حال�ة الخوف َ
ّ
كل آفاق ومتطلبات التغيير والتجديد.

الصدد عن التاريخ الصين�ي القديم ،أنه في ّ
ظل سلالة هان (-25
وينق�ل في ه�ذا ّ
ألي مت�أ ّدب أن يطرق،
ين�ص على أنه ال يجوز ِّ
 220ق.م) ص�در مرس�وم إمبراطوري ّ
ٍ
لكائن من كان
يح�ق
أي موضوع لم يعينه له أس�تاذه .فليس ّ
بص�ورة ش�فهية أو خط ّي�ةّ ،
أن يتخ ّطى ميراث مع ّلمهّ .
تس�ول له نفس�ه أن يتعدّ ى الحدود المرس�ومة يغدو
وكل من ّ
مبتد ًعا.
تأس�س رهاب البدعة الذي ّ
ش�ل قدرة المثقفين الصينيين على التفكير كما
وهكذا ّ
ّ
يتسرب إليها
على التخيل.
فلكأن عقولهم قد حبست في أكياس من البالستيك حتى ال ّ
أي جديد.
ّ

فالن�زوع القه�ري إلى رفض التغيي�ر والخوف من التجديد ،ه�و حالة مرضية ،تزيد
م�ن انحط�اط المجتمع�ات ،وتبقيها تح�ت ضغط الجم�ود والتخلف .وال تق�دّ م لهذه
الرهاب م�ن التغيير والتجدي�د ..ونحن هن�ا ال نقول ّ
إن
المجتمع�ات إلاّ بإنه�اء حال�ة ّ
التجدي�د ف�ي المجتمعات بال صعوب�ات وبال مش�اكل ،ولكننا نو ّد القولّ :
إن مش�اكل
المجتمع�ات م�ن فع�ل التغيي�ر والتجدي�د أه�ون بكثي�ر م�ن اس�تمرار حال�ة التخلف
والجم�ودّ ..
وإن المجتمعات لم تتقدّ م إلاّ حينما انخفض منس�وب الخوف من التغيير
والتجدي�د إلى ح�دوده الدنيا .بدون ذلك س�تبقى مقوالت التق�دم والتجديد والتغيير،
مقوالت جامدة ومنفصلة عن الحياة االجتماعية.
الصعيد.
فس�ر لنا حالة بعض المجتمعات العربية واإلسلامية عل�ى هذا ّ
وه�ذا ما ُي ّ
فه�ي مجتمعات مليئة في اإلط�ار النظري بمقوالت التقدم والحري�ة والتجديد ،إلاّ ّ
أن

تتوجس خيفة
واقعها الفعلي ،أي واقع النخب وأغلب الش�رائح والفئات االجتماعيةّ ،
م�ن هذه المقوالت ،وتنس�ج عالقة مرضية م�ع مقتضيات التقدم والحري�ة والتجديد.

366
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فتج�د اإلنس�ان يصرخ ليل نهار باس�م التغيي�ر والتجديد ،إلاّ أنه ف�ي ذات الوقت يقف
موق ًفا سلب ًّيا من ّ
كل الوقائع االجتماعية والثقافية والسياسية التي تنسجم ومقولة التغيير
والتجدي�د ،فتتضخ�م لديه الخصوصيات إل�ى درجة إلغاء مقولة التجديد ..فهو باس�م
الثواب�ت يح�ارب المتغي�رات ،وباس�م الخصوصية يح�ارب التجديد ،وبعن�وان عدم
التماهي مع اآلخر الحضاري يقف ضدّ ّ
الصعيد
كل نزعات التغيير والتجديد .فهو على ّ
ّ
الصعي�د الواقعي ،جزء من المش�كلة
النظ�ري ،ج�زء من مش�روع
الح�ل ،إلاّ أنه عل�ى ّ
والم�أزقّ .
وكل ذلك بفعل رهاب التجديد والتغيي�ر .وهي عناوين ومقوالت ال يكفي
والس�لوكي بمقتضياتهما
التبج�ح به�ا ،وإنّما من الض�روري االلتزام النفس�ي والعقلي ّ
ومتطلباتهما .وهنا حجر الزاوية في مشروعات التجديد في ّ
كل األمم والمجتمعات.
ألي إنس�ان ومجتم�عْ ،
أن ينس�ج عالقات جدلي�ة ونقدية مع
له�ذا من الض�روري ّ
مقوالت�ه وش�عاراته ،حتى ال تتحول ه�ذه المقوالت والش�عارات إلى أقانيم مقدّ س�ة،
تحارب التجديد في العمق والجوهر ،وهي تتبنّاه في المظهر.

ويب�دو م�ن خالل التج�ارب اإلنس�انية المدي�دةّ ،
أن المجتمعات تتماي�ز على هذا
الصعي�د ف�ي ه�ذه المس�ألةّ ..
ف�كل المجتمعات تص�دح بض�رورة التطوي�ر والتجديد
ّ
والتغيي�ر ،إلاّ ّ
الصعيد
أن هن�اك مجتمعات تخاف حقيقة من التجدي�د ،لذلك فهي على ّ
الواقعي تحارب ّ
كل ممارسة تجديدية .فالتمايز يكون بين المجتمعات ،بين مجتمعات
ترفع ش�عار التجديد وتلتزم ّ
كل مقتضياته ومتطلباته .ومجتمعات ترفع ش�عار التجديد
دون التزام ّ
كل المتطلبات.

ّ
أهم األس�باب لهذا التماي�ز بين القول والممارس�ة هو ف�ي الخوف من
ولع�ل م�ن ّ
التجدي�د والره�اب م�ن التغيي�ر .صحيح ّ
أن ه�ذه المجتمع�ات ترفع ش�عار التجديد،
الصعيد النفس�ي والثقاف�ي تخاف من المقتضي�ات والمتطلبات .فهي مع
إلاّ أنه�ا على ّ
شعارا فحسب ،أ ّما التجديد الذي يتحول إلى مشروع
التجديد الذي ال يتعدّ ى أن يكون
ً
يتحرر من
عم�ل وبرام�ج عملي�ة متكاملة ،فهي ترفض�ه وتخاف من�هّ .
وأي مجتم�ع ال ّ
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رهاب التجديد ،فإنه لن يتمكن على المس�توى الواقعي من االستفادة من فرص الحياة
ومكاسب الحضارة الحديثة.

تتحرر مجتمعاتن�ا من رهاب التجديد والتغيير ،م�ن الضروري التأكيد على
ولك�ي ّ
النقاط التالية:


 ّ
إن التجدي�د والتغيي�ر ف�ي المجتمع�ات اإلنس�انية ،ال يحت�اج فق�ط إل�ى تو ّفر
الش�روط المعرفي�ة والثقافية والسياس�ية ،وإنّم�ا من الض�روري أن يضاف إلى
هذه الشروط ،شرط االستعداد النفسي والعملي لدفع ثمن ومتطلبات التجديد
ف�ي الفض�اء االجتماع�ي .وبدون توف�ر هذا الش�رط ،لن تتمك�ن المجتمعات
م�ن ول�وج مضمار التجدي�دّ .
ألن التجديد بحاجة إلى جهد إنس�اني متواصل،
واس�تعداد نفسي مس�تديم إلنتاج فعل التجديد والتغيير في الواقع االجتماعي.
السياق ،ليس ا ّدعا ًء ُيدّ َعى ،وإنّما هو
واالس�تعداد النفسي الذي نقصده في هذا ّ
ممارس�ة سلوكية ،تحتضن وتس�توعب ّ
كل شروط التجديد ،وتعمل على تمثل
وتجسيد متطلباته في الذات والواقع العام.

الصعوبات
فطريق التجديد في مجتمعاتنا ،ليس مع ّبدً ا أو س�هلاً  ،وأمامه العديد من ّ
والمآزق ،وبدون االس�تعداد النفس�ي والعملي لدفع ثمن التجديد والتغيير ،لن تتمكن
دائما وأبدً ا ومن أجل
مجتمعاتن�ا من القبض عل�ى حقيقة التجديد والتغيير .فالمطلوب ً
االس�تيعاب الدائ�م لمكاس�ب العص�ر والحضارة الحديث�ة ،هو توفر الجهد اإلنس�اني
أي ٍ
حقل من
الموازي لطموحاتنا وتط ّلعاتنا .وبدون ذلك ستصبح دعوات التجديد في ِّ
حرث في البحر .وعليهّ ،
ٌ
فإن التجديد في المجتمعات اإلنس�انية،
حقول الحياة وكأنّها
يجسدون قيم ومبادئ التجديد ،ويعملون من أجل بناء حقائق
يتطلب وجود مجدّ دينّ ،
ووقائع في الحياة االجتماعية منسجمة وقضايا التجديد ومتطلباته.


 ّ
إن قان�ون التغيي�ر والتجديد ف�ي المجتمعات اإلنس�انية ،ال يعتم�د على قانون
دائما ممارس�ة
المفاج�أة أو ّ
الصدف�ة ،وإنّم�ا على التراك�م .فالتجدي�د يتطلب ً
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تراكمي�ة ،بحيث ت�زداد وتتعمق عناصر التجديد في الواق�ع االجتماعي .ولهذا
وم�ن هذا المنطلق فنحن مع ّ
كل خط�وة أو مبادرة صغيرة أو كبيرة ،تعمق خيار
التجدي�د وتراكم من عناص�ره في الفضاء االجتماعي .وف�ي المحصلة النهائية
ّ
ف�إن التجديد هو نات�ج نهائي لمجم�وع الخطوات والمبادرات والممارس�ات

اإليجابية في المجتمع.

ويشير إلى هذه الحقيقة المفكّر العربي (جورج طرابيشي) في كتابه (هرطقات عن
الديمقراطي�ة والعلمانية والحداثة والممانعة العربية) بقول�ه :والواقع ّ
أن قانون الترابط
بي�ن حرك�ة اإلصلاح الدين�ي والتق�دم الثقافي د ّل�ل على فاعلي�ة نموذجية ف�ي الدول
الصغي�رة الحج�م ف�ي المقام األول .وتل�ك هي حالة الس�ويد التي كان�ت أول بلد في
برنامجا ش�املاً لمحو األمي�ة .فانطال ًقا من فكرة لوثر البس�يطة القائلة ّ
إن
العال�م يطور
ً
جمي�ع المس�يحيين بال اس�تثناء كهنة ،وبم�ا ّ
تصور بش�ر ما
أن الكاهن هو بالتعريف في ّ
قب�ل الحداثة م�ن يعرف القراءة ،بات واج ًبا على البش�ر ،كي يكون�وا ك ََهنَ ًة ،أي محض
مسيحيين ،أن يتعلموا القراءة.
وعلى العكس من الكنيس�ة الكاثوليكية التي عارضت وصول العامة إلى النصوص
الس�واء على
المقدّ س�ة ،ش�جعت الكنائس البروتس�تانتية أهالي المدن واألرياف على ّ
تعلم القراءة .ومنذ مطلع القرن الس�ابع عشر أطلقت كنيس�ة السويد اللوثرية ،بمساندة
ٍ
حمالت واس�عة النطاق لمح�و األمية .وفي ّ
أقل من ق�رن ،كان ثمانون في
م�ن الدولة،
إن ّ
المئة من السكان ،في ذلك البلد القروي ،قد أضحوا من المتع ّلمين .وما ْ
أطل القرن
الثام�ن عش�ر حتى كان تعميم التعليم في الس�ويد قد أضحى ظاه�رة جماهيرية ناجزة،
وهذا بدون وجود شبكة موازية من المدارس واألجهزة التربوية.
م�ن خالل هذه التجرب�ة نرى أهمية أن تترجم دعوات التجدي�د والتغيير إلى خطط
وبرام�ج ومب�ادرات ،حت�ى يتس�نّى للمجتمع اكتش�اف ب�ركات ومناف�ع التجديد على
الخاص والعام.
المستويين
ّ
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إن التجديد في مجتمعاتنا ضرورة قص�وى .ولكن هذا ال يعني ّ
وجم�اع الق�ولّ :
أن
طريق التجديد س�الك ومع ّبد وبدون مشاكل ،بل على العكس من ذلك حيث ّ
إن طريق
والصعاب .والشرط الضروري الذي يو ّفر لنا إمكانية
التجديد والتغيير مليء باألشواك ّ
تجاوز ّ
كل هذه العقبات وإبراز منافع التجديد والتغيير هو إنهاء حالة الرهاب والخوف
من التجديد.

والش�يخ الصف�ار م�ن أب�رز المصلحي�ن المعاصرين ،ال�ذي عمل عب�ر محاضراته
وخطابات�ه ومؤلفات�ه ،ومواقف�ه الفكري�ة والسياس�ية ،عل�ى كس�ر حاجز الخ�وف عند
الرهاب
المجتمع ،ودفعهم نحو المش�اركة وتحمل المس�ؤولية ،بعيدً ا ع�ن الجمود أو ّ
من الجديد .وقد أ ّلف كتا ًبا في نهاية عقد الثمانينات الميالدية ،أطلق عليه عنوان (كيف
ن�ص الكتابّ ،
إن المجتمع الذي ينش�د التقدم
نقه�ر الخ�وف) أراد أن يقول من خالل ّ
والتغلب على مش�اكله وأزماته السياس�ية واالقتصادية والحضارية ،فإنه لن يتمكن من
كل موجباته وتفكيك ّ
ذلك ،إال بقهر الخوف وتجاوز ّ
كل عوامله وأسبابه.

فالتق�دم الحضاري للمجتمعات ،ال يمكن أن يتحق�ق إلاّ بإنهاء حالة الخوف ّ
بكل
أش�كالها ومستوياتها .لذلك نجد ّ
أن الش�يخ الصفار ُيع ِّبر في أحد نصوصه الموسوم بـ
الس�احة الدينية)ّ ،
ب�أن التجديد هو قضيت�ه الجوهرية والدائمة.
( اآلحادي�ة الفكرية في ّ
إذ يقول« :التجديد في الفكر اإلسلامي حالة حصلت في الس�احة اإلسلامية عند ّ
كل
المذاهب .فاإلسلام كإسلام ال يتغ ّير ،لكن فهم المسلمين لإلسالم في بعض الحقب
والظروف قد يتخلف عن مسايرة التطور الفكري واالجتماعي ،وتتراكم عليه مجموعة
من األفكار والتصورات التي تع ّبر عن فهم متخلف من قبل بعض المس�لمين ،ولكنهم
ينسبونها إلى اإلسالم ،لكن يحتاج الفكر اإلسالمي ،بل واإلنساني بشكل عام بين فترة
اله�زة أو إلى إزال�ة ما تراكم عليه م�ن غبار ،ودفعه
وأخ�رى إل�ى ن�وع من االنتفاضة أو ّ
لمس�ايرة التطور الذي يحدث في حياة المجتمع وحياة البش�ر ،وهذه الحالة توجد في
الصعيد اإلسالميّ ،
وكل المذاهب اإلسالمية
مختلف المدارس الفكرية والدينية وعلى ّ
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أيضا في الحالة اإليجابية تعيش مثل هذه الحالة (حالة التجديد)».
ً

وتحركي ،فقد
ويضي�ف في نفس الكت�اب« :إنّني أعدّ ه�ذه القضية منطلق نش�اطي
ّ
نش�أت ف�ي بيئ�ة دينية محافظ�ة ،ورأيت أقران�ي من الش�باب معرضين ع�ن الدين وعن
فانضموا إلى األحزاب
الحالة الدينية ،وهناك من اس�تقطبته االتجاهات المادية الوافدة،
ّ
اليسارية من شيوعية وبعثية وقومية مختلفة كانت موجودة آنذاك ،وهناك من عاشوا حياة
الالمب�االة ،فال يهتمون بالجان�ب الديني وال بالجانب االجتماعي ،ويمارس�ون التد ّين
ممارسة تقليدية عادية ،في حين تخ ّلى البعض حتى عن هذه الممارسة وهم كثيرون.

وف�ي مثل ه�ذه األجواء ب�دأت أفكّر أنه ال يمك�ن أن يكون الخلل ف�ي الدين ذاته،
كم�ا ال يمكن أن تتهم هؤالء الش�باب ّ
مرض�ا أو انحرا ًفا طبيع ًّيا ذات ًّيا،
بأن لديهم خب ًثا أو ً
فليس�ت المش�كلة في الدين ،وال في الناس وال في الشباب ،إنّما المشكلة فيما يعرض
من الدين ،وفي طريقة عرض الدين.

أتوجه إلى التجديد ف�ي طرح الدين ،والتجديد في فهم الناس للدين.
لذل�ك بدأت ّ
السائد
أتعرف إلى حقيقة الدين ،وهل الدين هو نفسه ّ
وبدأت بنفس�ي أولاً فحاولت أن ّ
عن�د آبائن�ا وأمهاتنا وف�ي األجواء الت�ي نراها أمامن�ا؟ أو ّ
أن هناك ش�ي ًئا أعمق وأصدق
وأقرب إلى حقيقة الدين؟».
وال يمكن أن يتم تجاوز حالة الرهاب من التجديد أو القبض على حقائق اإلصالح
والتجديد إلاّ بالنقاط التالية:


تأصي�ل قي�م الحري�ة والتعددية ف�ي المجتمع�ات العربية واإلسلامية ،وذلك
لي�س م�ن أجل تش�ريع الفوضى واالنقس�ام في جس�م األم�ة ،وإنّم�ا من أجل
تحقي�ق الوحدة والتعايش بين جميع المكونات والتعبيرات على قاعدة الحرية
واالحترام والمتبادل والتعايش الحضاري.

ويق�ول الش�يخ الصفار في هذا الس�ياق في كتابه الموس�وم بـ (التن�وع والتعايش –
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بح�ث ف�ي تأصيل الوح�دة االجتماعية والوطني�ة)ّ « :
إن أول خطوة تضعن�ا على طريق
التنمي�ة والتق�دم ،هي امتالك إرادة التعايش والقدرة على تحقيقه .فإذا ما اعترف بعضنا
ٍ
ٍ
ببع�ض ،واحت�رم ّ
حينئ�ذ يمكننا العمل م ًعا
وأقر بش�راكته ودوره،
كل واحد منّا اآلخرّ ،
لتجاوز حالة التخلف العميق واالنطالق نحو أفق الحضارة الواس�عّ .
إن المس�افة بيننا
وبين ركب الحضارة والتقدم بعيدة شاس�عة ،ونحتاج إلى بذل أقصى الجهود ،وتفعيل
ّ
كل الطاق�ات والق�درات ،حتى نقطع ش�و ًطا من ذل�ك الطريق الطوي�ل .والتنمية تحدٍّ
صارخ ،حتى لألقطار التي تنعم بالسالم واالستقرار ،كما ّ
أن هناك سبا ًقا عالم ًّيا محمو ًما
بين الدول الصناعية والمتقدمة نفسها ،كما هو واضح اليوم بين أمريكا واليابان.

تحركنا ومشينا بالسرعة نفسها التي يمشي بها اآلخرون ،لما استطعنا اللحاق
إننا لو ّ
بهم؛ لوجود مس�افة كبيرة فاصلة ،فمن يقطع أمامك ألف كيلومتر ويس�ير بسرعة 120
كلم في الساعة ،لن تدركه أبدً ا إذا مشيت أنت بالسرعة نفسها ،بل ال ُبدّ لك من مضاعفة
تعوض ما فاتك من المسافة التي قطعها أمامك.
السرعة ،لعلك ّ
َب ْي�دَ ّ
أي محاولة للنه�وض واإلقالع،
أن واق�ع التنافر واالحت�راب الداخلي يع�وق ّ
فش�عوبنا كس�ائر المجتمعات البش�رية ،تتنوع ضمنها االتجاهات ،وتتعدّ د االنتماءات،
دين ًّي�ا وقوم ًّيا وسياس� ًّيا ،لك ّن مش�كلتنا ّ
أن كل اتجاه أو انتماء يعي�ش القلق من اآلخرين
بعضا ،وهو
ف�ي محيطه ،حيث تس�ود أجواءنا حالة من الش�ك واالرتياب تج�اه بعضنا ً
ٍ
م�ا يدفع ّ
ط�رف للحذر من اآلخر ،واالس�تعداد لمواجهته ،والعم�ل على إضعافه،
كل
ويوجه طاقاتنا نحو الهدم بدل البناء.
فيحول بيننا وبين التعاون الجا ّد المخلص ،بل
ّ
إن أذهانن�ا وأفكارن�ا مش�غولة بمعاركنا الداخلي�ةّ ،
ّ
وإن الجزء األكبر م�ن إمكاناتنا
تستنزفه تلك المعارك».
ويضيفّ « :
إن جروح االحتراب الداخلي ال تزال تنزف من جس�م أمتنا اإلسلامية
في أكثر من مكان ،وبدرجات متفاوتة .وذلك يؤكّد ضرورة التوافق على مبدأ التعايش،
والقبول باآلخر ومش�اركته ،بدلاً من التفكير في إلغائه أو تجاهله أو تهميشه» .ومفهوم
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التعاي�ش الذي يبلور الش�يخ الصفار معالمه وحدوده ،ال يس�اوي التن�ازل عن الثوابت
أن يعترف ّ
أو الميوع�ة ف�ي التزام المب�ادئ والقيم وإنّم�ا يعني « ْ
كل ط�رف لآلخر بح ّقه
في التمس�ك بقناعات�ه ومعتقداته ،وممارس�ة ش�عائره الدينية ،والعمل وف�ق اجتهاداته
المذهبي�ة ،ويتعامل الجمي�ع كمواطنين متس�اوين في الحقوق والواجب�ات ،متعاونين
لتحقيق المصلحة العامة ومواجهة األخطار المشتركة».


رفض ّ
كل أشكال الوصاية الفكرية وتأصيل حرية الرأي واالختيار .فالله سبحانه
ٍ
يضطهده بسبب قناعاته وأفكاره.
وتعالى لم يشرع
ألحد أن ينزع حرية أحد ،أو ّ
الحق واألهلية للتعبير عن ذواتهم وأفكارهم.
فالناس سواسية ولهم كامل ّ

ويوض�ح الش�يخ الصفار رؤيت�ه حول رف�ض الوصاية الفكري�ة بقول�ه« :لقد عانى
اإلنس�ان وال زال يعاني من نوعين من محاوالت االس�تعباد والتسلط :استعباد لجسمه
يق ّيد حركته ونشاطه ،وتس ّلط على فكره يصادر حرية رأيه ،وح ّقه في التعبير عنه.
وإذا كانت مظاهر االستعباد المادي قد تق ّلصتّ ،
فإن ممارسات الوصاية الفكرية ال
تزال واسعة النطاق ،خاصة في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.

وتعني الوصاية الفكريةّ :
الحق في تحديد س�احة التفكير
أن جهة ما تعطي لنفس�ها ّ
أمام الناس ،وتسعى إللزامهم بآرائها وأفكارها عن طريق الفرض والهيمنة.
ومن أبرز مظاهر الوصاية الفكرية ما يلي:
1.1فرض الرأي على اآلخرين بالقوة ،ومصادرة حريتهم في االختيار.

2.2النيل من الحقوق المادية والمعنوية لآلخرين بسبب اختياراتهم الفكرية.
3.3االحتقار وسوء التعامل مع ذوي الرأي اآلخر».

ويضي�فّ « :
إن اعتقاد اإلنس�ان بص�واب رأيه ،وإخالصه لذلك ال�رأي ،ورغبته في
اتباع اآلخرين لهّ ،
كل ذلك أمر مش�روع ،ولكن ليس عبر الفرض والوصاية ،وإنّما عن
حر في اختياره ،مح ًّقا كان
طريق إقناع اآلخرين بذلك الرأي ،ومن يرفض االقتناع فهو ٌّ
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أو مبطلاً  ،وليس من العقل والمنطق إجباره».

و« ّ
أي فكرة ومبدأ ،هو عرضها بأحسن
إن الطريق المشروع والنهج الصحيح لنشر ّ
بي�ان ،والدعوة إليها بالمنط�ق والبرهان ،والجدال عنها بأفضل أس�اليب التخاطب مع
ق�رره القرآن الكري�م ،يقول تعالى:
العق�ول والنف�وس ،وذلك هو النه�ج اإللهي الذي ّ
�ة ا ْلحس�ن َِة ۖ وج ِ
�ك بِا ْل ِحكْم ِة وا ْلمو ِع َظ ِ
�ى َس�بِ ِ
يل َر ِّب َ
اد ْل ُهم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس� ُن}.
َ َ
َ َ َْ
َ َ
{ا ْد ُع إِ َل ٰ
كذلك ّ
فإن مواجهة األفكار الباطلة ،واآلراء الخاطئة ،يكون بنقدها ومناقشتها ،وتسليط
األضواء على مكامن انحرافها ،ونقاط ضعفها».
4.4تأصيل قيم االنفتاح والتواصل بين جميع المكونات والتعبيرات .ويقدّ م
الشيخ الصفار مجموعة من المقترحات في هذا السياق .إذ يقولّ « :
إن
ساحة األمة ،وبخاصة في هذا العصر الذي تشتد فيه التحدّ يات ،وتتسم
أجواؤه باالنفتاح المعرفي ،بحاجة إلى مبادرات جريئة لكسر حالة الجمود
الصعيد العقدي معرف ًّيا ،وتوفير فرص التواصل العلمي،
والقطيعة على ّ
وعرض اآلراء واألفكار بموضوعية وإنصاف ،ويمكن أن تكون المقترحات
التالية سبيلاً للتواصل:
1.1إنشاء كلية لدراسة العقائد وعلم الكالم المقارن على نسق دراسة علم الفقه
المقارن.
2.2تشكيل مؤسسة علمية إسالمية ،تهتم بالدراسات والبحوث العقدية،
بمشاركة علماء ومفكرين يمثلون مختلف المدارس الكالمية في األمة،
على غرار مجمع الفقه اإلسالمي .ونتمنّى تكرار التجربة الرائدة لمجمع
الفقه اإلسالمي التي سبقت اإلشارة إليها :من تكليف ممثلي ّ
كل مذهب
بتقديم رأي مذهبهم على صعيد القواعد األصولية والفقهية ،نتمنّى حصول
أيضا ،بأن يقدّ م العلماء من ّ
كل مذهب
الصعيد العقدي ً
مثل ذلك على ّ
آراءهم العقدية والكالمية بأسلوب علمي مو ّثق ،ليكون ذلك هو المصدر

374

مسارات  ...في ثقافة التنمية واإلصالح | 8

والمرجع المعتمد لدى اآلخرين عنهم.

متخصصة ببحوث علم الكالم والدراسات العقدية ،تنفتح
3.3إصدار مجلة
ّ
التوجهات ،بنشر كتاباتها العلمية ،وإجراء الحوارات مع
على مختلف
ّ
شخصياتهم المعرفية.
تخصصية تناقش قضايا العقيدة وعلم الكالم ،تشارك فيها
4.4عقد مؤتمرات
ّ
مختلف المدارس ،ويبحث ّ
كل مؤتمر قضية محدّ دة ،مثلاً  :مسألة العصمة،
أو القضاء والقدر ،أو أسماء الله وصفاته ،أو اإلمامة .وكذلك بحث
المسائل الجديدة في علم الكالم كالتعددية الدينية ،والعالقة بين الدين
والعلم ،والهرمنوتيك أو تفسير النصوص».
5.5تجذير قيم النقد والمحاسبة في المجتمعات العربية واإلسالمية ،وينبغي
ألاّ نخاف من ممارسة النقد لذواتنا وتاريخها ،وال ُبدّ من االبتعاد عن ّ
كل
ٍ
حقل
أي
الحاالت النرجسية التي ترفض مساءلة الذات أو مراقبة أدائها في ّ
من حقول الحياة.

ويع ّبر الش�يخ الصفار عن هذه الحقيقة بقوله« :إننا بحاجة إلى ش�جاعة أدبية وجرأة
موضوعي�ة لتش�خيص مواق�ع الخطأ ،كما نش�يد بمواقع الق�وة ونفخر بها ف�ي تاريخنا
المجي�د .وال يعن�ي ذل�ك أن نس�تغرق ف�ي مش�اكل التاري�خ الماضي ،وال أن ننش�غل
بالخلاف حول أحداثها ،وال أن نمعن في جلد ال�ذات ،ولكن تقديس الذات وتبرئتها
وتمجيد ّ
كل ما سلف وسبق هو حالة سلبية خاطئة.
إنّنا نفصل بين واقع االستبداد في تاريخ األمة وطبيعة تعاليم اإلسالم وإنسانية قيمه
وتشريعاته ،كما ندرك ّ
أن أعالم األمة الصالحين من الفقهاء والمفكرين كانوا مخالفين
لمس�يرة الظل�م بل كانوا ضحايا لها ف�ي غالب األحيان ،لذلك فإنّن�ا ال ندين ّ
كل تاريخ
األم�ة وإنّما ندين ما يس�تحق اإلدان�ة ،قصرت مس�احته أو غلب�ت .والتقديس المطلق
والتنزيه التبريري العاطفي هو نوع مرفوض من خداع الذات».

عالم الدين الشيخ حسن الصفار يزور الحسينية
*(((
الحيدرية ر ًّ
دا على االعتداء اإلرهابي عليها
زار عالم الدين الش�يخ حس�ن الصفار الحس�ينية الحيدرية في س�يهات بالسعودية،
وذلك بعد العمل اإلرهابي الذي اس�تهدفها أمس الجمعة ( 16أكتوبر /تش�رين األول
 ) 2015وأسفر عن استشهاد  5أشخاص.
صورا للصفار في الحسينية.
وأوردت عدد من الحسابات على «تويتر»
ً

* صحيفة الوسط البحرينية ،العدد ،4788 :السبت  17أكتوبر 2015م الموافق  03محرم 1437ﻫ.

الشيخ الصفار :التصريحات الدينية
المسيئة للشيعة توفر الغطاء لإلرهاب
*(((
ضدهم
قال رجل الدين الس�عودي الش�يخ حس�ن الصف�ار ّ
إن التوصيفات الدينية المس�يئة
الص�ادرة ع�ن رم�وز دينية س�عودية ضد أتباع أه�ل البيت بات�ت تمنح المب�رر والغطاء
الشرعي لالعتداءات اإلرهابية ضد المواطنين الشيعة.

جاء ذلك خالل حديث الجمعة في مسجد الرسالة بمدينة القطيف شرق السعودية
في التاسع من محرم 1437ﻫ الموافق  23أكتوبر /تشرين األول .2015

وانتقد الش�يخ الصفار بش�دّ ة تصريحات بعض الرموز الدينية المحلية الكبيرة التي
درجت سنو ًّيا على مهاجمة إحياء المسلمين الشيعة لمراسم عاشوراء وأطلقت بح ّقهم
توصيفات غير الئقة.
وقال أمام حش�د م�ن المصلين ّ
إن التصريحات الدينية المس�يئة ألتب�اع أهل البيت
باتت تمنح المبرر وتوفر الغطاء الشرعي لالعتداءات اإلرهابية ضدّ المواطنين الشيعة،
مستغر ًبا إطالق هذه التصريحات في الوقت الذي يأخذ اإلرهاب المحلي طاب ًعا طائف ًّيا
مع سلس�لة االعت�داءات الت�ي اس�تهدفت المواطنين الش�يعة وراح ضحيتها عش�رات
الشهداء األبرياء.
* صحيفة الوسط البحرينية العدد ،4796 :األحد  25أكتوبر 2015م الموافق  11محرم 1437ﻫ.
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وأعرب الش�يخ الصفار عن عدم استغرابه في ّ
ظل أجواء الشحن الطائفي من وقوع
اعتداءات منفلتة على غرار الهجوم اإلرهابي الذي سقط فيه خمسة شهداء في الحسينية
الحيدرية في سيهات قبل أيام.
ّ
وحث الصفار الجهات السياس�ية على لجم األصوات الطائفية إذا لم تكن األخيرة
تدرك خطورة األوضاع الراهنة .معر ًبا عن أس�فه إزاء غياب اإلرادة السياسية التي تضع
للتوجهات الطائفية.
حدًّ ا
ّ
وقال ّ
إن حكومات المنطقة هي المسؤولة عن وضع حدٍّ لالحتراب في المنطقة من
خالل الحوار والتفاوض متى ما توفرت اإلرادة السياسية.

حرب قذرة
وقال الش�يخ الصفار ّ
إن الس�عودية في حاجة إلى مواجهة اإلرهاب والعنف «وهذا
يقتضي تضافر ّ
كل الجهود لعدم إتاحة الفرصة لصناعة األرضية التي تنطلق منها أعمال
اإلرهاب».

وفيم�ا أعرب عن اعتقاده ّ
أن الحكومات هي المس�ؤولة بالدرجة األولى عن وضع
حدٍّ لالحتراب الطائفي ،دعا في الوقت عينه المؤسس�ات الدينية إلى النأي عن التحول
إلى وقود لالحتراب في المنطقة.
وقال «ينبغي للجهات الدينية ألاّ ترضى لنفس�ها أن تك�ون وقو ًدا لهذا الصراع وألاّ
صب الزيت على نار هذه الحرب القذرة في بالد المسلمين».
تستمر في ّ
ّ

وأضاف ّ
بأن القيادات الدينية إذا لم تستطع أن توقف االحتراب في البالد اإلسالمية
لصب الزيت على نار الفتنة بين المسلمين.
فينبغي ألاّ تصبح أداة
ّ

ودعا الرموز الدينية إلى نزع التصنيفات الطائفية التي تنبز المسلمين تب ًعا النتماءاتهم
المذهبية من قبيل النواصب والروافض وغير ذلك ،معلّلاً ّ
«تكرس
أن هذه التوصيفات ّ
الحالة الطائفية للنزاع».
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وقال ّ
إن النزاعات المش�تعلة في بالد المس�لمين من أفغانس�تان إلى ش�مال أفريقيا
مر ّدها إلى انتشار مجموعات إرهابية لها أغراضها وال عالقة لها ال بالسنة وال الشيعة.

وأضاف ّ
أن السياس�يين المستبدين غال ًبا ما يو ّظفون الش�عارات الدينية الستقطاب
المقاتلين المناصرين األكثر شراسة وعن ًفا.
وحث على النأي عن الجدل المذهبي العقيم والعبثي القائم منذ  1400سنة .قائلاً
ّ
ّ
ّ
لصب المزيد من الزيت على نار االحتراب
يستغل ويوظف سياس ًّيا
إن هذا الجدل بات
ّ

الطائفي.

وأش�اد الش�يخ الصف�ار بمواقف المؤمني�ن الذين واظب�وا على حض�ور المجالس
الحس�ينية إلحياء ذكرى استشهاد اإلمام الحس�ين رغم الهجمات الدموية والتهديدات
اإلرهابية المتواصلة باستهدافهم.

وثم�ن مواق�ف الجه�ات األمنية التي تق�وم بواجبها في تنفيذ انتش�ار أمني ملحوظ
ّ
لتأمين سائر المنطقة في أعقاب اعتداء سيهات.

وش�دّ د على ّ
أن اإلرهاب لن يفلح في ثني الش�يعة عن إقامة ش�عائرهم الدينية التي
ورثوها عن أئمتهم ال بالقوة وال اإلرهاب والعنف.

الشيخ الصفار في استقباله للدكتور الرباعي:

تجديد الفكر والخطاب الديني
مهمة جميع الواعين
قال سماحة الشيخ حسن الصفارّ :
إن مهمة تجديد الفكر والخطاب الديني ليست
محص�ورة في المؤسس�ة الدينية ،وإن كان لعلم�اء الدين الدور األس�اس فيها ،لك ّن ما
تعاني�ه المؤسس�ة الدينية من حالة رك�ود وجمود ،وتأث�ر بالضغوط المختلفة الش�عبية
والرس�مية ،يجعلها عاجزة ع�ن إنجاز هذه المهمة ،مما يس�تلزم تضافر جهود الواعين
م�ن أبناء األمة م�ن مفكرين ومثقفين وإعالميين وناش�طين اجتماعيين وكل من يحمل
ه�م الدين والمجتمع ،للدفع والتحفيز والمب�ادرة باتجاه التجديد في الفكر والخطاب
ّ
الدين�ي ،ودع�م التوجهات اإلصالحية في وس�ط علم�اء الدين ،ه�ذه التوجهات التي
تواجهها ضغوط شديدة من داخل المؤسسة وخارجها.
جاء ذلك في حوار سماحته مع الدكتور علي بن محمد الرباعي مدير مكتب جريدة
ع�كاظ ف�ي منطق�ة الباحة وأح�د كتّابه�ا البارزين .الذي زار الش�يخ الصف�ار في مكتبه
بالقطيف مساء يوم األحد  19محرم 1437ﻫ الموافق  2نوفمبر 2015م.

رحب الشيخ الصفار بضيفه الكريم مشيدً ا باهتماماته الفكرية وبجرأته النقدية،
وقد ّ
مؤ ّكدً ا على حاجة الساحة الوطنية لتعزيز مشروعية النقد وحرية الرأي والفكر ،لتجاوز
هيمنة االتجاه الواحد الذي يدّ عي لنفسه احتكار الدين وامتالك الحقيقة المطلقة.

م�ن جهته أبدى الدكتور علي الرباع�ي اهتمامه بمتابعة الحراك الثقافي في محافظة
القطي�ف ،واس�تعرض بع�ض اإلش�كاليات المتعلقة بمهم�ة تجديد الفك�ر والخطاب
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معتب�را ذلك م�ن األولويات الت�ي يجب أن تش�غل بال ّ
كل مثق�ف غيور على
الدين�ي،
ً
وأن العوائق أمام حركة التجديد والنقد أصبحت أضعف ّ
مصلحة الدين والوطنّ ،
وأقل

قياسا بالفترة القريبة الماضية.
ً

حوارا ثقاف ًّيا صحف ًّيا نش�ر ف�ي جريدة عكاظ يوم األحد
وأجرى مع الش�يخ الصفار
ً
 24صفر1437ﻫ الموافق  06ديسمبر 2015م ،كما اصطحبه الشيخ الصفار في جولة
شاكرا لضيفه العزيز زيارته الكريمة.
على أرجاء مكتبته العامرة،
ً

الصفار يحذر من االنخداع بالتأجيج
*(((
تظاهرًا بالدفاع عن الدين
ّ
حذر عالم الدين الشيخ حسن الصفار ،من االنخداع بالدعاوى التي تتظاهر بالدفاع
عن الدين والعقيدة ،فيما تكمن وراءها أغراض ومصالح سياسية.

جاء ذلك خالل خطبة أمس الجمعة ( 6نوفمبر /تشرين الثاني  )2015في مسجد
الرسالة بمدينة القطيف شرق السعودية.
ودعا الش�يخ الصف�ار إلى الت�زام الحذر ،وعدم االنخ�داع بالدع�اوى التي تتظاهر
بالدف�اع ع�ن الدي�ن أو المذه�ب ،وتذه�ب بعيدً ا ف�ي التأجي�ج الطائف�ي ،والتحريض
المذهبي ألغراض سياسية.

وأعرب س�ماحته عن اعتقادهّ :
أن بع�ض األطراف المهيمنة ،تلجأ لزراعة الخوف،
وإثارة القلق في األوساط المحيطة بها ،لغرض تحشيد األتباع وزيادة اصطفاف الناس
من حولها.
ٍ
حشد من المصلينّ :
إن إثارة العواطف الدينية هي أفضل طريق يلجأ إليه
وقال أمام
البعض لحشد األتباع وتحصيل المكاسب.

ورفض الصفار ما وصفه بالتحليل المذهبي للصراعات والخالفات ،الذي يذهب
أي نزاع سياسي
إلى الطعن في العقائد الدينية لآلخرين :وتحميلها المسؤولية عن نشوء ّ
* صحيفة الوسط البحرينية ،العدد  ،4809السبت  07نوفمبر 2015م الموافق  24محرم 1437ﻫ.
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ال وجه دين ًّيا له.

وانتقد القنوات الطائفية السنية والشيعية ،التي تنحو إلى إسباغ الوجه العقدي على
الخالفات السياسية ،التي قد يكون وراءها أغراض سياسية.
إل�ى ذل�ك رفض الش�يخ الصفار تضلي�ل الناس ،بإرج�اع النزاعات السياس�ية إلى
أس�باب دينية ومذهبية ،مس�تدّ لاً على بطالن ذلك بوجود ح�االت احتراب بين فصائل
واتجاهات دينية داخل الطوائف والمذاهب نفسها.

ومضى يقول ّ
إن توظيف الدين توظي ًفا سلب ًّيا ،غال ًبا ما يأتي نتيجة الدوافع والمصالح
السياسية.

ّ
وح�ث الصف�ار على ترش�يد االنتماء الدين�ي ،وتوظيفه في االتّج�اه اإليجابي نحو
التعايش والمح ّبة ،والتنمية وبناء وتقدّ م األوطان .ورفض في مقابل ذلك تأليب الناس
بعضا.
على بعضهم ً

ينمي المش�اعر اإلنس�انية في نفس�ه تجاه ّ
وق�ال ّ
كل
إن المتد ّي�ن الحقيقي هو الذي ّ
الناس «وإن خالفوه في الدين والمذهب ..فجميعهم أخوة في األسرة اإلنسانية وكلهم
عيال الله».
وأض�اف ّ
مجرد االنتماء الديني إلى عقيدة من العقائد ،ال ينبغي أن يكون س�ب ًبا
ب�أن ّ
للكراهية ومشاعر العداء بين اإلنسان وأخيه اإلنسان.

ورفض االنسياق خلف التقاذف الديني تحت مبرر الرد على استفزازات اآلخرين.

وق�ال الصفار ،إنّه مهما كانت الموجة الطائفية كبي�رة ،وتجرف معها الكثيرين ،إلاّ

ّ
أن رضا الله أهم من حش�د األتباع ،وهو أهم من كس�ب المشاعر والعواطف من خالل
التأجيج الديني.

الصفار ّ
يحث على التسامح على
*(((
مستوى األفراد والحكومات
ّ
ح�ث الش�يخ حس�ن الصفار عل�ى تعمي�ق مفهوم التس�امح عل�ى مس�توى األفراد
والمؤسس�ات والحكومات والجماعات والتزام قيم العيش المش�ترك والتفرغ للتنمية
ّ
والتقدم ،وف ًقا لما نقله الموقع اإللكتروني الخاص بالشيخ حسن الصفار على اإلنترنت.

ج�اء ذلك خالل حديث الجمعة ( 13نوفمبر /تش�رين الثاني  )2015في مس�جد
الرسالة بمدينة القطيف شرق السعودية.
وأس�ف الشيخ الصفار لمرور مناسبة اليوم العالمي للتسامح المصادف  16نوفمبر
فيما تغرق األمة في «حالة بشعة من االحتراب والتطاحن».
ٍ
يمر يوم عل�ى مجتمعاتنا دون وقوع
وأض�اف أمام حش�د من المصلين أنّه ال ي�كاد ّ
فظائ�ع إنس�انية وآخرها ما حدث م�ن تفجير انتحاري في ضاحية بي�روت الجنوبية ليل
أمس وراح ضحيته عشرات األبرياء.

وق�ال ّ
إن التس�امح ف�ي مفهومه اإلنس�اني المعاصر يعن�ي اإلقرار بالتن�وع واحترام
توجهات الناس الدينية والثقافية والحضارية.
ّ
وتابع ّ
نهجا سياس� ًّيا وقانونًا
مجرد مس�ألة أخالقية بقدر ما بات ً
أن التس�امح لم يعد ّ
وثقافة وبيئة حاضنة ينبغي أن تلتزم بها الدول والمجتمعات.
* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،4816السبت  14نوفمبر 2015م الموافق  01صفر 1437ﻫ.
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إن البيان العالمي للتسامح يفرض أن تحترم ّ
ومضى يقول ّ
كل حكومة التنوع القائم
والتوجهات ورفض النظر إلى المواطنين
بين مواطنيها على مس�توى األديان والعقائ�د
ّ
على أساس أفكارهم ومعتقداتهم.
وأس�ف الش�يخ الصفار إلى تعليم الطالب في مجتمعاتنا على كراهية أتباع األديان
عوضا عن تربيتهم على احترام عقائد وأفكار اآلخرين.
والعقائد األخرى ً

وقال إنّنا ال ينبغي أن نس�تغرب خروج أفواج اإلرهابيين في مجتمعاتنا معلّلاً «بأننا
التعصب والتحريض على
نحن الذين زرعنا البذرة في نفوسهم من خالل التعليم على
ّ
الغير».

وعلى المستوى الديني قال ّ
إن الخطاب الديني بات يتجاهل مشاكل الناس الحقيقية
في مقابل التركيز على تعبئة األتباع وشحنهم بالكراهية ضدّ األطراف األخرى.
وتابع ّ
أن التعبئة الطائفية المتبادلة هي التي تخلق األجواء لنشوء التوجهات التعصبية
والظواهر اإلرهابية.

وف�ي الس�ياق أعرب عن األس�ف إزاء تحول حوادث صغيرة إل�ى قضايا كبرى من
قبيل اس�تخدام موظفة نغمة دينية في هاتفها الجوال أو احتفاظ س�ائق تاكسي فقير برمز
ديني في سيارته.
إن هذه السلوكيات الرافضة للتسامح لم ِ
ومضى يقول ّ
تأت من فراغ بقدر ما جاءت
نتيجة أجواء وتربية وحالة اجتماعية باتت تفرز هذه األمور.

ّ
وحث على العودة إلى المبادئ الدينية النقية وتعميق مفهوم التس�امح على مستوى
والمؤسسات والحكومات والجماعات ،والتزام قيم العيش المشترك ،والتفرغ
األفراد
ّ
للتنمية والتقدم على غرار األمم والمجتمعات المتحضرة.

الشيخ الصفار :التعبئة االنفعالية ض ّ
د
الغرب والطوائف األخرى خلقت
*(((
اإلرهاب في مجتمعاتنا
دعا عالم الدين الشيخ حسن الصفار إلى النأي عن «البكائيات» والشعارات الشتائمية
الداعي�ة بالهلاك واالنتقام من الش�عوب الغربية والطوائف اإلسلامية ،معلًّل�اً ّ
بأن تلك
الدعوات خلقت أرضية العنف واإلرهاب في مجتمعاتنا ،حسبما نقل موقعه اإللكتروني.

جاء ذلك خالل حديث أمس الجمعة ( 20نوفمبر /تشرين الثاني  )2015في مسجد
الرسالة بمدينة القطيف شرق السعودية.
وقال الصفار ّ
إن التعبئة االنفعالية تجاه الشعوب والطوائف األخرى هي التي خلقت
في مجتمعاتنا أرضية العنف واإلرهاب الذي بات يضرب العالم اليوم.

ودان الصفار في الس�ياق الهجم�ات اإلرهابية التي طالت األبري�اء في مدينة باريس
الجمعة الماضية.

وأوض�ح أمام حش�د م�ن المصلي�ن ّ
أن المناب�ر الدينية ف�ي المجتمعات اإلسلامية
س�ادت فيها طويلاً المسلكية االنفعالية والنفسية االنهزامية واالستسالم لنظرية المؤامرة
والتوجس الدائم من الغرب.
ّ
ّ
وح�ث المنابر الدينية على النأي عن «خطاب التعبئ�ة وزيادة مخزون االحتقان تجاه

* صحيفة الوسط البحرينية ،العدد  ،4823السبت  21نوفمبر 2015م الموافق  08صفر 1437ﻫ.
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اآلخر الديني والمذهبي».

ووف ًق�ا للصفار فقد س�ادت في منابرن�ا «البكائيات» والش�عارات الش�تائمية الداعية
عوضا عن االستفادة من التقدم والنهضة العلمية
بالهالك واالنتقام من الش�عوب الغربية ً
الموجودة عندها.
ف�ي مقابل ذلك تن�اول الصفار المنهجي�ة العقالنية الت�ي اتّبعها الش�عب الياباني في
االس�تفادة م�ن الغرب في تحقيق نهض�ة علمية واقتصادية كاس�حة ،والخروج من ذيول
الهزيمة وفرض االستسالم بعد الخسائر البشرية الهائلة التي تكبدها على يد الغرب نفسه
أبان الحرب العالمية الثانية.

وقال الش�يخ الصفار ّ
إن اليابانيين عبأوا ش�بابهم باتجاه السباق العلمي واالقتصادي
والصناع�ي مع الغرب ،فيما اتجهت منابرنا لحقن وتعبئة ش�باب األمة باألحقاد والرغبة
في تفجير أنفسهم انتقا ًما من الغرب.
وق�ال ّ
إن ش�عوب المنطقة باتت تدفع ثم�ن الجرائم اإلرهابية من س�معتها وتنميتها
واستقاللها «النسبي» الذي تحقق بعد مرحلة االستعمار.

وأضاف ّ
أن أجواء بالدنا وأراضيها تحولت نتيجة المس�لكية االنفعالية الس�ائدة إلى
مس�رح مفتوح للقوى الخارجية تحت عنوان (مكافحة اإلرهاب) وعلى نحو أس�وأ مما
شهدته المنطقة أبان مرحلة االستعمار الغربي.
ّ
ومنهجا في إدارة الصراعات والنأي في قبال ذلك
وحث على اتخاذ العقالنية مرجعية
ً
عن المسلكية االنفعالية والغرائزية.

أن المنهجية العقالنية في ّ
وأضاف ّ
حل الصراعات أمر مطلوب على مستوى األفراد
كما الشعوب واألمم.

أن الس�لوك االنفعال�ي المندفع والمتعج�ل ال ّ
وأوض�ح ّ
يحل المش�اكل االجتماعية
والسياسية غال ًبا وإنما هو أقرب إلى إيقاع اإلنسان في المآزق واألضرار.

الشيخ الصفار يدعو الحسينيات لتبنّي طباعة
*(((
الكتب ضمن برامجها وميزانياتها
طالب الش�يخ حس�ن الصفار أن تأخذ مس�ألة الكتاب دورها في مراس�يم االحتفاء
بمناس�بة عاش�وراء العظيمة ،وسائر المناس�بات ،وأن تتبنّى ّ
كل حسينية وموكب طباعة
كتاب عن اإلمام الحسين ،لما لذاك «من أثر ثقافي وعلمي كبير».
ونش�را ،دوره في مراس�يم االحتفاء
وتابع :ال ُبدّ أن يأخذ الكتاب الحس�يني طباع ًة
ً
بهذه المناسبة العظيمة «إذ ال يزال اإلقبال عليه محدو ًدا وليس بالمستوى المطلوب».

ج�اء ذلك خالل الحفل الذي أقامته في حس�ينية العس�يف بالش�ويكة ،لجنة اإلمام
الجواد بالقطيف ،لتكريم  83كات ًبا مشاركًا في كتاب «في كربالء» الذي تصدره اللجنة
ّ
كل عام ،مساء الجمعة/ليلة السبت  7صفر 1437ﻫ الموافق  20نوفمبر 2015م.

وقال الش�يخ الصف�ارّ :
كل جهد يبذل في إحياء ذكرى س� ّيد الش�هداء أب�ي عبدالله
الحسين فهو جهد مقبول ومشكور عند الله تعالى إن شاء الله ،ونحن نعتقد ّ
أن استمرار
خط ومدرس�ة أهل البيت رهن بهذا النش�اط وهذه الجهود التي تب�ذل في إحياء ذكرى
الحسين.E
ودع�ا س�ماحته إل�ى األخذ برواي�ة« :إذا رأي�ت الناس ق�د أقبلوا على كث�رة العمل

* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2015/11/25م.
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فأقبِ�ل على صفوة العم�ل»(((« ،فهناك أعمال يقبل عليها الكثيرون ،ويقومون بها ،وهي
ميس�ورة ،واألج�واء جاهزة ومهيئ�ة للتفاعل معه�ا ،وهناك أعمال ال يق�وم بها إلاّ عدد
محدود من المجتمع ،والتفاعل معها في الغالب يكون محدو ًدا».
كبيرا في المجتمع مسألة الكتابة
وأضاف :من تلك األعمال التي ال تجد لها تجاو ًبا ً
والكتاب.

وتابع :في أيام عاشوراء يبذل المؤمنون الكثير من المال والوقت والجهد في إحياء
ه�ذه المناس�بة ،وهذا جهد مش�كور ،ويتطلع الجمي�ع لألجر من الله تعال�ى ،وفي ّ
كل
مجلس هناك خطابة وإطعام غال ًبا ،أو على ّ
األقل هناك ضيافة بالمرطبات.

وتس�اءل س�ماحته :لماذا ال يكون جز ٌء من برنامج ّ
كل مأتم وحسينية وموكب عزاء
أن تطب�ع كتا ًب�ا؟ ولماذا ال ترصد ّ
كل حس�ينية مبل ًغا لطباعة كت�اب ،وإذا صار جز ًءا من
مصرف الحسينية يجوز الصرف عليه حتى من الوقف.
ودع�ا لتخصي�ص ميزانية للكت�اب ،كم�ا تخصص ميزاني�ة للخطي�ب ،ولإلطعام،
ولصيانة المأتم ،ونفقاته المختلفة.
وأوضح ّ
أن هذا العمل هو ما يجب أن يتوجه له الواعون المخلصون من أبناء المجتمع،
فطباعة الكتاب ونشره اليوم سهل يسير ،ولو تبنّت نصف حسينياتنا طباعة كتاب ّ
كل عام،
كبيرا ،حيث تقدر المآتم في محافظة القطيف بالمئات.
فإنّها ستنتج حراكًا ثقاف ًّيا ً

وأش�ار إل�ى ّ
أن طباع�ة الكتاب ونش�ره تُحدث ح�راكًا فكر ًّيا وثقاف ًّي�ا ،هناك مؤلف
يق�وي حركة الفك�ر والثقافة ف�ي المجتمع،
يؤلف ،وناش�ر ينش�ر ،وق�ارئ يقرأ ،وهذا ّ
ويخدم قضية اإلمام الحسين ،والقضية الدينية التي هي قضية اإلمام الحسين.E
وع�ن طباعة الكتاب في الماضي قال س�ماحته :كانت الطباعة في الماضي مكلفة،
كبيرا ،وكانت هناك عقبات أمام توفير الكتاب ونشره.
وتعتبر
ً
إنجازا ً
((( محمد بن الحسن الحسيني العاملي ،المواعظ العددية ،الطبعة السادسة 1419ﻫ ،قم ،ص.178
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علي المرهون رحمه الله «إذ كان يصرف وقتًا طويلاً
واستشهد بما كان يبذله الشيخ ّ

ف�ي متابع�ة طباعة كتب وتراث البلد ،وكان يش�كو معاناته الدائمة م�ع المطابع ومتابعة
الكتاب» مضي ًفا :أما الكتاب اآلن فتوفيره أمر سهل ميسور.
وأش�اد الش�يخ الصف�ار بالعاملين ف�ي لجنة اإلمام الجواد ،الذين س�نّوا هذه الس�نة
الحس�نة في البل�د ،وهذا عمل ج ّيد ،لك�ن المطلوب دعم هذا البرنامج وتوس�عة رقعة
القيام به.
وأبان ّ
أن طباعة ألف نس�خة أو ألفين من كتاب عن الحس�ين ال تكفي ،فعدد سكان
القطيف على ّ
األقل  600ألف ،ومعظم نس�اء ورجال المنطقة يقرؤون ،حيث تالش�ت
لكل ٍ
نس�بة األمي�ة إلى حدٍّ كبي�ر ،فنحن مطالبون بتوفي�ر كتاب عن اإلمام ِّ
ف�رد من أفراد
المجتمع.

القراء في المنطقة  100ألف فنحتاج إلى  100ألف نسخة ،وبحاجة
وتابع :إذا كان ّ
متوفرا ّ
لكل الحس�ينيات
إل�ى زيادة كمية الكتاب ،وأن يطبع قبل عاش�وراء ،وأن يكون
ً
والمواكب.
تعجبه لعدم استنساخ هذا المشروع
عمم هذه التجربة ،وأبدى ّ
وطالب المجتمع أن ُي ّ
ف�ي م�دن وقرى المحافظة ،رغم أهمي�ة الكتاب ،وأهمية الحديث عن اإلمام الحس�ين
ونهضته ،مقارنًا ذلك باستنساخ برامج أخرى كالمضايف التي انتشرت بسرعة.

وختم الشيخ الصفار كلمته بشكر القائمين على هذا المشروع ،وعلى استمراريتهم،
تستمر ،وأن يتسع نطاق النشر والطباعة ،وشكر الكتّاب والمشاركين داع ًيا لهم
آملاً أن
ّ
باألجر والمثوبة.

وتضم�ن الحفل كلمة للش�يخ عبد الغني العب�اس ،وكلمة لعض�و اللجنة أخصائي
التغذي�ة العالجية رضي منصور العس�يف ،ومش�اركة ش�عرية للش�اعر حس�ين الجامع
بقصيدة بعنوان« :تراتيل الطف» ،كما تم تكريم الكتّاب المشاركين.
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الصفار يدعو الحكومات إلى تجريم
العنصرية والطائفية ويُ ِّ
حذر من
*(((
“تفجير األوطان”
رفض الش�يخ حس�ن الصفار بش�دة ما وصفها ظاهرة «الش�يعة فوبيا» التي تفتعلها
بع�ض الجهات ضدّ مواطنيها الش�يعةّ ،
محذ ًرا من تفش�ي هذه الممارس�ة التي تهدّ د بـ
«تفجير األوطان» ،وذلك بحسب ما نقله الموقع اإللكتروني الخاص بالشيخ الصفار،
نقلاً عن خطبة أمس الجمعة ( 27نوفمبر /تش�رين الثاني  )2015في مس�جد الرس�الة
بمدينة القطيف شرق المملكة العربية السعودية.

وحمل الشيخ الصفار وسائل اإلعالم مسؤولية ترويج ظاهرة «الشيعة فوبيا» القائمة
ّ
بعضا.
على أساس تخويف مكونات األمة والوطن من بعضها ً
وأضاف ّ
أن بعض المنزعجين من ظاهرة «اإلسلام فوبيا» في بالد الغرب باتوا هم
أنفسهم يفتعلون ظاهرة «الشيعة فوبيا» ضدّ مواطنيهم من المسلمين الشيعة.

وانتقد الشيخ الصفار ما ع ّبر عنه بمعاقبة أو إدانة شخصيات عامة لمجرد مجالستها
المواطنين الش�يعة والصالة في مس�اجدهم ـ وف ًقا لما نقله الموقع اإللكتروني الخاص
به ـ.
ّ
وحذر الصفار من «تفجر األوطان» نتيجة هذه الممارسات الضارة بوحدة المجتمع

* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،4830السبت  28نوفمبر 2015م الموافق  15صفر 1437ﻫ.
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بعضا.
وتماسكه وتأليب مكوناته على بعضها ً

وأضاف ّ
كأي مجتمع آخر فيهم الخ ّير وفيهم غير ذلك «فهم
أن المس�لمين الش�يعة ّ
رافضا على نح�و قطعي تعميم الصورة النمطية عن الش�يعة بأجمعهم
ليس�وا مالئكة»ً ،
واتّهامهم في دينهم.
ومض�ى يق�ولّ :
إن حملة التخويف من المس�لمين الش�يعة بات يدف�ع ثمنها آالف
األبرياء من حياتهم نتيجة االعتداءات الطائفية على المس�اجد والحسينيات واألسواق
وحافالت الركاب في أفغانستان وباكستان وبنغالديش والعراق ولبنان والخليج.

ودعا حكومات المنطقة إلى تجريم العنصرية والطائفية لوضع حدٍّ لمحاوالت ّ
بث
الفرقة في أوساط مواطنيها وصولاً إلى تعزيز المساواة على أساس المواطنة وحدها.
ّ
وح�ث الواعين من الخطباء والكتّ�اب والمثقفين من مختل�ف التوجهات الفكرية
الضارة بوحدة مجتمعها.
والمذهبية على «رفع صوتهم» ضدّ الممارسات
ّ
معر ًبا عن ترحيبه بالمواقف اإليجابية الصادرة عن بعض الكتّاب علنًا.
ٍ
س�ياق ذي صلة ،رفض الصفار إعطاء صبغة طائفية «سنية شيعية» للصراعات
وفي

المكون الش�يعي طر ًفا في
لمجرد وجود
السياس�ية المحتدم�ة في مناطق عربية عدي�دة
ّ
ّ
بعضها.
وأرج�ع النزاعات المتفجرة في المنطقة العربية لظروف التحول السياس�ي ،ورغبة
ٍ
ّ
طرف في ضمان حصته السياسية.
كل
مس�تدلاًّ عل�ى ذلك بما يجري في بعض البالد المضطرب�ة كالصومال ومصر وليبيا
مكونات مذهبية فيها.
أي ّ
دون وجود ّ

زيارة شخصيّات ومراكز إسالمية في لندن
بداع�ي إجراء الفحوصات الطبية س�افر س�ماحة الش�يخ حس�ن الصف�ار إلى لندن
بتاري�خ  19صف�ر 1437ﻫ الموافق  2ديس�مبر 2015م برفقة الش�يخ حس�ين رمضان
القري�ش والدكت�ور عقيل الفردان ،حيث اس�تمرت الرحلة مدة أس�بوعين إلى تاريخ 6
ربيع األول 1437ﻫ الموافق  18ديسمبر2015م.

وق�د اغتنم س�ماحة الش�يخ الفرص�ة للتواصل مع الش�خصيات العلمي�ة والمراكز
مقر
اإلسلامية في العاصمة البريطانية ،حيث استقبل عد ًدا من العلماء الذين زاروه في ّ
ومؤسساتهم.
إقامته ،كما ل ّبى بعض الدعوات لزيارة مراكزهم
ّ
وفيما يلي عرض ألهم تلك اللقاءات والزيارات:

مؤسسة اإلمام علي ـ مكتب المرجع السيستاني
اس�تقبل الش�يخ الصفار مساء يوم الثالثاء  8ديس�مبر 2015م سماحة السيد محمد
س�عيد الخلخال�ي المرش�د الدين�ي في مؤسس�ة اإلمام عل�ي (مكتب المرج�ع األعلى
رحب بزيارة الشيخ الصفار ونقل إليه تحيات سماحة السيد مرتضى
السيس�تاني) الذي ّ
مس�افرا ،ودعاه لزيارة المؤسس�ة حيث أقام
الكش�ميري ممثل المرجعية العليا ،لكونه
ً
مأدبة غداء على ش�رفه ،ظهر يوم الخميس  10ديسمبر 2015م ،حضرها العاملون في
المؤسسة وعدد من الشخصيات العلمية والثقافية ،من بينها أصحاب السماحة الدكتور
السيد فاضل الميالني ،والشيخ إحسان الجواهري ،والسيد مجتبى فقيه إيماني ،والسيد
هاشم شبر ،والسيد مهدي طعمة ،والسيد مهدي الشهرستاني ،والسيد محمد العوامي،
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والدكتور غانم جواد ،والحاج صادق زكي.

مؤسسة االمام الخوئي
في صباح يوم األحد  13ديس�مبر2015م اس�تقبل الش�يخ الصفار س�ماحة آية الله
الدكتور الس�يد فاضل الميالني ،وس�ماحة الس�يد عبد الصاحب الخوئ�ي األمين العام
لمؤسسة اإلمام الخوئي ،وقدّ ما له دعوة لزيارة المؤسسة ،حيث أقيمت مأدبة غداء على
ّ
ش�رفه ظهر يوم االثنين  14ديس�مبر 2015م حضرها جمع من العلماء والش�خصيات
من بينهم أصحاب السماحة :الشيخ حسن التريكي ،والشيخ رشاد األنصاري ،والسيد
جعفر الميالني ،والسيد محسن الخوئي ،والسيد محسن الخلخالي ،كما تف ّقد سماحته
أقسام المؤسس�ة المختلفة ،وا ّطلع على مجمل أنشطتها التعليمية والثقافية واإلعالمية
المؤسسات والجهات الدينية والسياسية.
واهتمامها بالعالقات مع سائر
ّ

الشيخ الكرباسي ـ المركز الحسيني للدراسات
كم�ا اس�تقبل س�ماحته صب�اح ي�وم الثالث�اء  8ديس�مبر 2015م س�ماحة آي�ة الله
الش�يخ محمد صادق الكرباس�ي مؤس�س المركز الحس�يني للدراس�ات ،وبرفقته عدد
من المس�اعدين والباحثين في المركز ،وقدم الش�يخ الكرباس�ي دعوة لسماحته لزيارة
المرك�ز ،حيث أقاموا مأدبة عش�اء وحفلاً تكريم ًّيا لس�ماحته ليلة الجمعة  11ديس�مبر
2015م ألقى فيه الش�اعر الدكتور عبدالعزيز ش� ّبين قصيدة بالمناس�بة ،وتجول الشيخ
الصف�ار ف�ي أرج�اء المركز ،حيث تص�در دائرة المعارف الحس�ينية التي ُت َع�دّ من أكبر
وأوس�ع دوائر المعارف ،ويتوقع أن يصل أجزاؤها إلى  500جزء صدر منها حتى اآلن
أكثر من  100جزء ،إلى جانب إصدارات فقهية وأدبية مختلفة.

رابطة علماء الدين ـ حسينية الرسول األعظم
واس�تقبل الش�يخ الصفار صباح يوم السبت  12ديس�مبر 2015م عد ًدا من العلماء
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في رابطة علماء الدين وهم أصحاب الس�ماحة :الش�يخ عبدالرحمن الحائري والشيخ
فاضل الخطيب والس�يد مصطفى الموسوي والسيد هاشم آل ماجد ،وقدّ موا لسماحته
الدع�وة لزيارتهم ف�ي مقرهم في من�زل الش�يخ عبدالرحمن الحائري بجانب حس�ينية
الرس�ول األعظ�م ،وأقام�وا مأدب�ة عش�اء على ش�رفه مس�اء ي�وم االثنين  14ديس�مبر
2015م بحض�ور جم�ع م�ن العلماء والخطباء ،من بينهم أصحاب الس�ماحة :الش�يخ
حس�ن غديري ،والس�يد فيصل الس�يد مرزوق العلوي ،والش�يخ علي برهان ،والش�يخ
كاظم الحائري ،والس�يد مصطفى الموسوي ،والسيد هاش�م آل ماجد ،والشيخ فاضل
الخطي�ب ،والش�يخ عبدالرحمن الحائ�ري ،والحاج راضي عباس الكربالئي مس�ؤول
حسينية الرسول األعظم.A

استقباالت أخرى
كما اس�تقبل س�ماحته خالل فترة إقامته عد ًدا من الش�خصيات التي ج�اءت لزيارته،
منه�م :الدكت�ور عب�اس إمامي ،واإلعالم�ي أنيس القديحي ،واألس�تاذ عقي�ل الدك ،من
الناش�طين في جماعة الخوجة بلندن ،واألستاذ علي التميمي ،والسيد عبد المنعم محمد
الحسن ،والشيخ أيوب.
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�س
�م؟
َك ْي َ
�ف ان َْج َل ْ
ال�رؤى َغ َل ٌ
وس�ى َو ُّ
َي�ا ن َْج َ�ل ُم َ
�ك ال ُّظ َل ُ
ِ
اك َع َل�ى س ِ
ِ
َج ِ
ـ�ج ال َّل ْي ِ
ـ�را َأ َر َ
�فينَتِ ِه
�م!
�ري َو ُل ُّ
ت ْ
َ
خ ْض ً
�ل َي ْلتَط ُ
فِر َع�و ُن ي ْغش�ى ك َُّل كَو َكب ٍ
�ة
َظ ْم�أى َون َْه ُ�ر َك َح ْو َلهـ�ا َش�بِ ُم!
ْ َ
َ
ْ ْ
ِ
ِ
َأر ُض ال َقطِ ِ
ت َي ِ
ي�ف بِدَ ا َي� ُة ا ْلك َِل َم�ا
�م!
�ر ُّ
ْ
ف َم ْط َل ُع َه�ا َو َينْتَظ ُ
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ِ
�ت َس�نَا َم َش ِ
�ار ِق َها
يه�ا ا ْف َتت َْح َ
ف َ
ِم�ن ب�و ِح َقافِي ٍ
�ة ت َِع�ي َو َطنـً�ا
َ
ْ َ ْ
ْ�س ِمن َ
ْ�ك َبنُ�و ُح َس� ْي َن َي�دً ا
ـ�م َين َ
َل ْ
َر ْم َلت ََه�ا
�ت
وس�و َع ٌة
َأ ْر َو ْي َ
َم ُ
م ِ
�اذ ُّي َك ِّف َ
ـ�م َي َ�ز ْل َب َ�ر ًدا
�ك َل ْ
َ
َأ ْد ِخ ْ�ل َي�دً ا َمْل�أْ ى بِ ُج َّبتِ َه�ا
ِ
اح َ
�ح ِر ُّي َأ ْبدَ َع َه�ا
�ك
الس ْ
م ْص َب ُ
ِّ
اك�ي يب ِ
الز ِ
الش َ
َف ُم َ
َّ
اد ُل َه�ا
�ك
�ذا َّ
َُ
اج َ
�ك ا ْل ُع ْل َي�ا َل َه�ا َس�نَدٌ
َأ ْب َر ُ
وص�دَ ٌة
اب
َّ�ار
ُم َ
�و ُ
َواألَ ْب َ
الن ُ
�ر ِم�ن م ِ
فِ�ي َغابِ ٍ
وح ِ
س�ـرا
�ش ا ْل َح َ
ْ ُ
آب ال ُغ�راب إ َل�ى وس ِ
�ائ ِدنَا
َ ُ
َ
َ َ
َه ْ�ل َح َّركُ�وا َن ْبضـً�ا؟ َو ِم� ْن َع َج ٍ
�ب
ي�ر ُ
�ات تَ�أك ُُل ِم� ْن
ان َوال ُّظ ُل َم ُ
َح َ
ِ
ِ
ِ
ي�م َم َ�را
�ي الن ُ
َّ�اي ال َقد ُ
َي ْحك�ي ل َ
َ�ت
َي�ا ُأ َّم� ًة ف�ي ِع ِّز َه�ا ُط ِعن ْ
ُخصـ�ي َضر ِ
َي�ا ُأ َّم� ًة ت ْ
اغ َم َه�ا
َ
�ت بِال ُع ْق� ِم ن ْ
َخ َلت َُه�ا
َق�دْ ُأ ْر ِغ َم ْ
ا ْل�ك ُُّل فِ�ي ا ْلعرص ِ
�ات َق�دْ َو َق ُف�وا
ََ َ
ُن ْقتَ�ا ُد لاَ نَ�دْ ِري إ َل�ى َو َمتَ�ى
ِ
ِ
�وس بِنَ�ا
م� ْن َأ ْل�ف َع�ا ٍم َوال َب ُس ُ
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ح ْلمـً�ا ي ُض�وع بِن ِ ِ
الس� َل ُم!
ُ
َ
ُ
َش�ـره َّ
تَس�ت ُ ِ
�م!
َاف حي� َن َي ُه ُّ�ز َك الن ََّس ُ
ْ
بي َض�ا َأ َع ُّ ِ ِ
َ�ر ُم!
َْ
�ف ص َفات َه�ا الك َ
وال َّظ ِام ُئ َ
�ون بِ ِف َ
ي�ك َق�دْ ُختِ ُم�وا
ينْه ُّ�ل ِمنْ�ه الس ِ
�ائ ُل ا ْل َع ِ
�ر ُم!
ُ
َ َ
َّ
ِ
ـ�ر ْت َل َه�ا الدِّ َي ُم!
ت ُْس�ك ْ
َب بِ َم�ا َخض َ
�ك ال َّت ْي َه ُ
َأ ْم ن َْج ُم َ
�ان َأ ْم َض َ�ر ُم؟
ِ
ِ
�م!
�س َل ْي َ
م ْس�كـًا َت َب َّج َ
�س َينْ َفط ُ
َعب�ر الم َط ِ
ِ
�م!؟
�اف َف َك ْي َ
�ف َتنْ َثل ُ
ْ َ َ
لاَ ت َْس�تَطِ ُيل َي�دٌ َولاَ َق�دَ ُم!
ِ ِ
�م!
ي�ب ال ْ
ت َأغ ُ
ـم ُ
أه ٌ�ل َولاَ ُل َ
ِ ِ
ِ
�م!
إ ْذ ن َ
َ�اح م ْث َ�ل ن َُواح�ه ال َغ َم ُ
�م!
ُي ْص ِغ�ي إ َل�ى آلاَ ِمنَ�ا
َّ
الص َم ُ
ِ
ِ
�م َو َم�ا َع ِل ُم�وا!
َقوم�ي َذ َوائ َب ُه ْ
ي�ه الت�ي ف�ي الصم ِ
ثِ ِ
�ت ت َْض َّط ِ
�ر ُم
َّ ْ
ِعنْ�دَ ال ِّطع ِ
�ان ُو ُجو ُد َه�ا عَ�دَ ُم!
َ
ُ�ذاد بِأن ِْف ِ
�ه ِّ
�م!؟
َم� ْن َذا ت َ ُ
الذ َم ُ
�م!؟
َو ُس�ؤا ُلنَاَ :ه ْ�ل ُتن ِْج ُ
الر َم ُ
�ب ِّ
لاَ ال ُق�دْ ُس َذ َ
ـم!
اك َوال ا ْل ُو ُق ُ
�وف ُه ُ
َتن َْ�زاح َع�ن أ ْعن ِ
َاقنَ�ا ُ
�م!؟
ْ
ُ
الخ ُط ُ
ت ُْذكَ�ى َف ِ
�ذي َع�ا ٌد َو ِذي َإر ُم!

مَمُألا َ
انَتاَتَش ُديِرُت
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الح َط�ا ُم َو َغ ْي ُرنَ�ا َس� َق ٌر
ن َْح� ُن
ُ
َش َ
�م َف َر ِائ ُس�نَا
ـ�م ُت ْف َط ْ
�اخ ْت َو َل ْ
َم َقابِ ِ
�ري ُل َغ� ٌة
َ َف َه ْ�ل ت ُِفي�دُ
ُم َب ْع َث َ�ر ٍة
ِم ْس� َب َح ٍة
َو ُب�ك ُِّل
اح َت ْي َ
�ك َن َب�ا
َوإ َذا ا ْل ُح َس�ا ُم بِ َر َ
�ت َقو ِ
اد ُم� ُه
َوإ َذا
الح َم�ا ُم َج َث ْ
َ
َ
ض ال َقطِ ِ
َل ِك� َّن ِم� ْن َر ْو ِ
ي�ف َص َب�ا
مكْرم ٍ
ِ
س ِ
�ة
�ل ٌيل
�ي
َ ُ َ
َ
ال َّل ْو َذع ُّ
�اب َش ِ
�ار ُق ُه
ا ْل ُح ُّ�ر َم ْه َم�ا َغ َ
ي�ا َأنْج�م ا ْلحري ِ
�ة ا ْن َف ِل ِق�ي
ُ ِّ َّ
َ
ُ َ
الش� َف ِاه ال َّل ْح� ُن َن ْب ُ
ِّ
�ذ ُر ُه
َف َع َل�ى
ِ
�وى
لاَ َينْ ُب ُ
وب س َ
�ض األ َم ُ�ل ال َّط ُ�ر ُ
�اس
�ار
َوالك َْر َب ُ
َص َّف ُ
�ذ ِ
ان الجنَاح ِ
َذ ِ
�ان ال َّل َ
ان َع َل�ى
َ َ
الش�مو ِع ت ِ
َح� ُّن َد ِ
اج َي� ٌة
َفإ َل�ى
ُّ ُ
ِ
الم�دَ ى َق�دَ ٌر
َأن َ
الم َهاج ُ�ر َو َ
ْ�ت ُ
َث ْغ�ر ال َقطِ ِ
ي�ف إذا َش�دَ ا بِ�دَ ٌع
ُ
العب ِ
�ن ِ
�ت ِم� ْن َز ْي ِ
�اد ُح ُ�رو
ُع ِّل ْم َ
َ
ِ
ِ
ال�ولاَ َ ،فإل�ى
من َْه�ا إل�ى ن ََج�ف َ
ِذي ك َْر َبلا ُأ ُّم ال َقطِي�ف َون ُْس�ـ
َخ ِ
ار َطتِ�ي
�ت
بِ ُع ُرو َبتِ�ي
َض َّي ْع ُ
َب ْين َُه َم�ا

ِ
بِ ُش ِ ِ
�م!
�وى
�واظه ن ُْش َ
َ
َو َنن َْهش ُ
َ�ر َه ِ
َه َ
�ر ُم!
َع َل ْي َه�ا
�ذا
َعنْت ٌ
ِ
�م!؟
َص َّم�ا ُء ُيدْ م�ي ُج ْر َح َه�ا ا ْل َع َج ُ
َأ َب�دً ا بِ َه�ا اإل ْل َه�ام َينْس ِ
�ج ُم!
َ
ُ
ِ
�م!؟
الص ْي َح ُ
َه ْ�ل ُت ْثم ُ�ر َّ
�ات َوال ُّل ُج ُ
ـ�م ُي ْغ ِ
�م!
�ر ِه الت َّْح ِل ُ
ي�ق َواألُ ُج ُ
َل ْ
ِ
ِ ٍ
�م!
َح َملاَ ئ�ك َي ْش�دُ و َو َي ْبتَس ُ
ِ
ن َْج ُ�ل األَك ِ
ـم!
�م ُ
َار ِم َوا ْل ُع َل�ى ش َ
ِ
ِ
�ذا ال َف ْج ِ
اج َه َ
�ـر ِ
�م!
�ر ُم ْعتَص ُ
بِس َ

ْ
�م!
َي ْب ُ�ر ْق َلنَ�ا
اإلش َ�ر ُاق َو ُ
الح ُل ُ
ِ
ِ ِ ِ
�م!
َو َع َل�ى الج َب�اه الع ُّ�ز َي ْرتَس ُ
اد م�ن تَر َق�ى بِ ِ
بِ ُف َ ِ
�ه ِ
�م!
اله َم ُ
�ؤ َ ْ ْ
�ؤد ِد ِ
الق�دَ ُم!
الس ْ َ
ن ََس ٌ
�ب َل� ُه ف�ي ُّ
�م
�ار
َوالدُّ ُع ُ
ُور ْي ِه َم�ا اإل ْب َح ُ
ن َ
ِ
ِ
�م
الربِي� ِع ُضحـً�ى َيط ُ
ي�ب َف ُ
َوم� َن َّ
َم�ا َب ْي� َن َذا َأ ْو َذ َ
�م
اك ُم ْلت ََح ُ
ِم�ن ك ُِّل ِس�ح ٍر َلي�س ينْج ِ
�ذ ُم
ْ َ َ َ
ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ف َم ِ
�م
َ
�ن ا ْنت ََش�ى ف�ي َبدْ ئ�ه ا ْلكَل ُ
ِ
�م!
�مَ ،و َب ْع�دُ ك َُو ْيتُ� ُه
الرح ُ
َّ
ُق ٍّ
ِ
وح ْي ِ
ُ
�م!
الر َ
ـ�غ ُ
�ن ُم ْل َت َث ُ
الح ْ�زن ف�ي ُّ
أضا َعنِ�ي اإل ْغ َم�ا ُء َوالنَّ�دَ ُم!
َو َ
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ـ�م َأ َّد ِك ْ�ر َحتَّ�ى
َل ْ
�ف ا ْفت ََر ْقنَ�ا ِم ْث َ�ل
َك ْي َ
َغا َيتِ�ي ُف ْ�ر ٌس َولاَ
لاَ
ِ ِ
�ت َع َل ْي�ـ
ـ�را َك َت ْب ُ
أنَ�ا طينَت�ي َخ ْض َ

ُط ُفو َلت ََه�ا
ِش ْ�ر ِذ َم ٍة
َع َ�ر ُب

�اني ال ُع َّ�زى َو َم� ْن َحك َُم�وا!
َأن َْس َ
ِ
�م!؟
ش� َيعـًا ت ُِري�دُ َش�تَا َتنَا األُ َم ُ
ِ
ِ
�ي اإلن َْس ُ
�م!
�ان
َوالق َي ُ
َف َم َرام َ
ِ
ـه�اُ :ج ْر ُحنَ�ا بالدِّ ِ
�م
َ
ي�ن َي ْلتَئ ُ

انتقد حرمان المسيحيين العاملين في البالد العربية واإلسالمية من االحتفاء بمناسباتهم الدينية

الشيخ الصفار :الجماعات المتطرفة أفسدت
*(((
العالقة بين المسلمين والشعوب األخرى
حمل الش�يخ حس�ن الصفار ،خالل حديث الجمعة في ( 14ربي�ع األول 1437ﻫ)
ّ
الموافق ( 25ديس�مبر /كانون األول  ،)2015في مس�جد الرسالة بمدينة القطيف شرق
الس�عودية ،الجماعات المتطرفة المسؤولية عن إفساد العالقة بين المسلمين والشعوب
األخرى «إ ّما لجهل وحماقة أو ألنّها مدفوعة من جهات مغرضة».
وقال الش�يخ الصفار ّ
«حرفت
إن الهجمات اإلرهابية التي طالت األبرياء في الغرب ّ
العالقة بين المجتمعات اإلسالمية والشعوب الغربية حتى بلغت اآلن مرحلة حرجة».

ومض�ى ّ
مثيرا للقلق على نحو غير مس�بوق
أن الوجود اإلسلامي ف�ي الغرب أصبح ً
بحق األبرياء هناك.
نتيجة أفعال الجماعات اإلرهابية ّ
ٍ
حشد من المصلين ّ
أن الجماعات المتطرفة أخذت على عاتقها مهمة إفساد
وتابع أمام

العالقة بين الشعوب اإلسالمية والشعوب األخرى «إ ّما لجهل وحماقة أو ألنّها مدفوعة
من جهات مغرضة».

وق�ال الصف�ار ّ
إن هناك فر ًق�ا بين معارض�ة الموقف السياس�ي للحكوم�ات الغربية
رافضا الخلط بين األمرين.
والعالقة مع الشعوب الغربية المسيحيةً ،
وتابع ّ
متفهم» ،غير أنه من المرفوض قط ًعا
أن مناوءة الحكومات الغربية سياس ًّيا «أمر ّ
بحق المواطنين األبرياء من شعوب تلك الدول.
ارتكاب أفعال العدوان ّ
* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،4858السبت  26ديسمبر 2015م الموافق  15ربيع األول 1437ﻫ.
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تكون رأي عام غربي مناهض لوجود المس�لمين في
وضمن التداعيات ،أش�ار إل�ى ّ
البالد الغربية ضاعف منه دفع اللوبيات الصهيونية واليمين المتطرف.

وحمل الشيخ الصفار جان ًبا من التراث اإلسالمي لدى مختلف المذاهب والمدارس
ّ
الفقهية المسؤولية عن وجود آراء سلبية ال تساعد المسلمين على النظر باحترام والعيش
بسالم مع أتباع الديانات األخرى.
وقال ّ
إن العالقة اإلسالمية المسيحية ظ ّلت طويلاً محكومة بنصوص تراثية «مخجلة
ّ
وحث على إعادة
من الناحية اإلنس�انية» بعضها موضوعة وأخرى جرى إساءة تفسيرها.
النظر في نصوص من التراث اإلسالمي على صعيد العالقة مع الديانات األخرى.
وتابع ّ
أن في التراث اإلسالمي ما يخلق األرضية للعداء مع اآلخرين واإلساءة إليهم،
ومن ذلك إساءة الفهم آليات الجهاد في اإلسالم.

ورفض في الس�ياق الدعاء بالهالك على «جميع» اليهود والنصارى ،مش�دّ ًدا على ّ
أن
موج ًها ضد المعتدين والظالمين.
الدعاء ينبغي أن يكون ّ
وانتقد على نحو الذع حرمان المسيحيين العاملين في بعض البالد العربية واإلسالمية
من االحتفاء بمناسباتهم الدينية ،وإصدار الفتاوى بحرمة تهنئتهم بأعيادهم.

أن اعتقاد المس�لم ّ
وش�دّ د على ّ
بأي حال اإلساءة إلى
أن دينه هو الدين ّ
الحق ال يعني ِّ
أتب�اع الديانات األخرى .داع ًيا المس�لمين في الغرب على وج�ه الخصوص إلى إطالق
المبادرات سع ًيا وراء تحسين صورة اإلسالم هناك.

وفي الس�ياق ،بارك لألمة اإلسلامية والشعوب المس�يحية ذكرى مولد النبي محمد
وميالد الس�يد المسيح ،متمن ًيا أن يكون تزامن المناسبتين سب ًبا في إحالل األمن والسالم
على جميع أبناء البشرية.
مريضا وإصابة العشرات
كما رفع تعازيه
الحارة إلى أهالي جازان في وفاة أكثر من ً 25
ّ
ف�ي الحريق الذي اندلع في مستش�فى ج�ازان يوم أمس األول ،داع ًي�ا بالرحمة للمتوفين
والشفاء العاجل للمصابين.

الشيخ الصفار وخطاب االعتدال

*(((

وسام السبع

الشيخ حسن الصفار ،أحد كبار علماء الدين في المنطقة الشرقية ،بالمملكة العربية
توس�عوا في تقدي�م رؤية واقعي�ة متقدمة
الس�عودية ،وم�ن المفكري�ن البارزي�ن الذين ّ
وعميق�ة ،لواقع ومس�تقبل التعاي�ش المذهبي ف�ي المنطقة ،وهو يح�رص عمل ًّيا ،على
تأس�يس عالق�ات مفتوح�ة مع جميع الش�خصيات واألطي�اف الفكري�ة والمذهبية في
ش�هدت ش�خص ًّيا عد ًدا من هذه اللقاءات ،س�واء ف�ي مكتبه بالقطيف،
المجتمع ،وقد
ُّ
رئيس�ا في محافلها وفعالياتها
أو ف�ي مملكة البحرين ،التي يتردد بين حين وآخر خطي ًبا ً
الدينية.
ومنذ أن عاد الش�يخ الصفار من مهجره الدمشقي ،على إثر المصالحة الوطنية التي
تم�ت بين المعارض�ة والنظام في عهد الملك الراحل فهد ب�ن عبد العزيز (ت )2005
مطلع تس�عينيات القرن الماضيَّ ،
دش�ن الش�يخ رؤية جديدة للعمل في الداخل ،ترتكز
عل�ى ثالث دعائ�م :االنفتاح على الدولة ،النهوض بواقع مؤسس�ات المجتمع المدني
وأخي�را التعاطي اإليجابي م�ع المحيط عب�ر التواصل مع رموز
وبن�اء ورعاي�ة قدراته،
ً
المذاه�ب اإلسلامية داخل وخارج المملكة .وقد قدّ م ط�وال أكثر من عقدين ونصف
في ّ
كل هذه المحاور الثالثة جهو ًدا ج ّبارة على المستويين التنظيري والميداني.
* صحيفة الوسط البحرينية ،العدد  ،4861الثالثاء  29ديسمبر 2015م ،الموافق  18ربيع األول 1437ﻫ.
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حظيت قبل أيام بلقاء مع الش�يخ
ح�ي الجزيرة بمحافظة القطي�ف،
ُ
ف�ي مكتب�ه ،في ّ
الصفار ،س�ألته عن مواضيع كثيرة ،وأجاب بتلقائيته وصراحته المعهودة ،لكنه ،كعادته
دائما ،س�ألني عن تط�ورات الوضع البحريني العام ،وركّز بش�كل خاص على الحراك
ً
الثقافي الذي يراه ضعي ًفا ،وال يتناس�ب مع الحيوية واأللق العلمي الذي كان للبالد في
تاريخها الغابر ،قلت :نعاني من فوضى في األولويات ،والتس�يس جزء من المش�كلة،
لدينا واقع مس ّيج بالتسيس ،وعقلية ابن البلد ،على األغلب ،تعتبر القضايا الثقافية شأنًا
ت ََرف ًّيا.

مش�يرا إل�ى حقيقة ّ
أن
لكن�ه تح�دث عن مس�ؤولية المجتمع ف�ي تغيير ثقافة أبنائه،
ً
ظاه�رة التراج�ع الثقافي في البحرين ـ وضمنًا بالطبع يدخ�ل تراجع الخطاب الديني ـ
سبقت اندالع األزمة السياسية األخيرة كما الحظ ،وأنّها فاقمته فحسب.

عض�وا في االتح�اد العالم�ي لعلماء المس�لمين ،وفي الجمعي�ة العمومية
وبصفت�ه
ً
للمجم�ع العالم�ي للتقري�ب بين المذاهب اإلسلامية ،وكان قد ش�ارك ف�ي مؤتمرات
حرصت على أن أس�أله عن إمكانية والدة
للحوار الوطني بالمملكة العربية الس�عودية،
ُ
مبادرات سياسية ،تنطلق من المجتمعات الشيعية ،لتحريك األوضاع باتجاه فتح قنوات
تواص�ل م�ع الدولة في ٍّ
كل من البحرين والس�عودية ،وصولاً إلى تس�ويات كبرى ،تعيد
ماس�ة في ّ
األم�ور إل�ى نصابه�ا الصحي�ح ،أكّ�د الش�يخ ّ
ظ�ل األوضاع
أن الحاجة باتت ّ
الحالية ،إلى ضرورة بناء نخب ش�يعية «مدنية» قادرة على التواصل مع الدولة ،وترتيب
أي وقت مضىّ ،
بأن على
األوضاع الداخلية لدولنا ،وقالُّ :
«بت على قناعة اآلن أكثر من ّ
(عالم الدين) أن ينأى بنفس�ه عن العمل السياس�ي ،فهو غير قادر على أداء دوره بحياد،
ف�ي ّ
ظل القيود والضغوط التي يفرضها المجتمع عليه» ويضيف« :عالم الدين غير قادر
دائما مق ّيد بتوقعات المجتمع
في مجتمعنا اليوم على القيام بمسؤولياته بحرية تامة ،فهو ً
ورغبات الفاعلين فيه ،ومن شأن تصدّ ي النخب الشيعية «غير العلمائية» ،أعيان ووجهاء
ومثقفون ،للعمل في قضايا الشأن العام أن تفيد منه الطائفة والدولة م ًعا».

الشيخ الصفار وخطاب االعتدال
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ف�ي األزمات والمنعطفات الح�ا ّدة ،تبدو الجماهير تواق�ة لإلصغاء إلى األصوات
دائم�ا لالس�تماع إل�ى األص�وات الحكيمة
المتش�ددة ،لك�ن الحاج�ة تبق�ى ضروري�ة ً
والعاقل�ة ،وف�ي الغال�ب ّ
فإن هذه األص�وات ال ُيس�مع صوتها مع ضجي�ج األحداث،
وتراكم األخطاء ،إلاّ بعد فوات األوان.

وانطال ًقا من ركائزه الثالث ،التزم الصفار موق ًفا متحف ًظا من الحراك السياسي الذي
ش�هدته المنطقة ،ونأى بنفس�ه ع�ن االنخراط في تأييده؛ ألنه لم يع�د يؤمن ّ
بأن الصدام
خيارا صائ ًب�ا ،فضلاً عن أن�ه خيار يصطدم ـ ف�ي الجوهر ـ
م�ع الدول�ة أ ًّي�ا تكن بواعث�ه ً
مع مش�روعه الهادف إل�ى تعزيز حالة التع�اون والثقة مع الدولة ،والتأس�يس لعالقات
ود ّي�ة عاب�رة للمذاه�ب ،والعمل عل�ى ترتي�ب البيت الش�يعي على الصعيد اإلنس�اني
واالجتماعي واإلنمائي ،ضمن رؤية وطنية مرنة تعترف باآلخر.
الصف�ار ،ط�رح في اللقاء أكثر من قضية ،وفتح أكثر من ملف إش�كالي ،العالقة مع
أيضا طرح إش�كالية ت�راث الخصومة ال�ذي يحضر بقوة في
الدول�ة كان أحده�ا ،لكنه ً
الخطاب السياسي واإلعالمي ،ويؤجج الخالفات المذهبية ،ويشحن عقلية الجماهير
بس�موم الكراهي�ة ،وهو خطاب طائف�ي تفاقم بص�ورة مرعبة ،وأخذ ّ
يغ�ذي صراعات
المنطقة الدموية منذ العام 2003م.

وتحدّ ث عن مس�ؤولية علماء الشيعة في تنقية التراث الشيعي مما علق به ،وأكّد أن
الشيعة مسؤولون ـ كما غيرهم ـ عن التعاطي النقدي مع الموروث العقائدي والروائي
الدخيل ،إذا ما ُأريد لمساعي التقريب أن تنجح فعل ًّيا.
وانتقد الشيخ الصفار بعض الظواهر السلبية الموجودة في بعض األوساط الشيعية
المتشددة ،كالتعرض لصحابة الرسول األعظم ،Aوالطعن في أمهات المؤمنين ،وقد
حرص على إهدائي في ختام اللقاء كتاب «أمهات المؤمنين على ضوء مصادر الشيعة»
للش�يخ حس�ين عل�ي المصطفى ،يق�دم فيه الكت�اب رؤي�ة منصفة ألمه�ات المؤمنين،
ويوضح مكانته ّن وعفته ّن وبراءته ّن مما ينسبه لهن بعض الموتورين الغالة.
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الشيخ الصفار صاحب بيان عذب ،ومنطق جميل ،ورؤية واضحة ،وخطابه الديني
معتدل ،وفيه مساحة واس�عة من االهتمام بشؤون الحياة ،وقضايا المجتمع ،والنهضة،
وبن�اء الش�خصيةّ ،
وبث ثقافة الوح�دة والتس�امح ،وحماية حقوق اإلنس�ان .ومهاراته
الخطابي�ة بدأت تب�رز بوضوح منذ صغره ،وقد بدأ ممارس�ة الخطاب�ة العام (1968م)
وعمره إحدى عشرة سنة!!
وقلم�ه ال ّ
يق�ل جم�الاً وفائدة ع�ن خطابات�ه التي تكتس�ب راهنية ،وتتمي�ز بالعمق
والرصان�ة العلمية ،وق�د أصدر ما يزيد على مئة كتاب ف�ي مختلف مجاالت المعارف
الديني�ة والثقافية ،وترج�م بعضها إلى لغات أخرى ،ومن مؤلفاته المطبوعة «التس�امح
وثقاف�ة االختلاف :رؤى في بن�اء المجتمع وتنمي�ة العالقات» ،و«التن�وع والتعايش»
و«أحادي�ث ف�ي الدي�ن والثقاف�ة واالجتم�اع» ص�در منه  10مجل�دات .و«الس�لفيون
والش�يعة نحو عالق�ة أفضل» وغيره�ا .وكان وما يزال يم�ارس دور الريادي في حركة
التواصل واالنفتاح مع مختلف األطياف والتوجهات في الساحة الوطنية واإلسالمية.

أعتقد ّ
أن إبراز هذا النوع من الشخصيات اإلسالمية والعلمية المرموقة في إعالمنا،
واإلصغ�اء لطروحاتها وآرائها يعطي فرصة لتج�اوز األخطاء وتصحيح المفاهيم ،كما
ويعط�ي صورة جميلة لإلسلام المتس�امح الذي يح�ث على التعايش وقب�ول اآلخر،
واحترام الحالة التعددية في مجتمعاتنا.

الشيخ البلوشي يدعو للتعلم من الغرب عمق
البحث العلمي وتنوعه
دعا الدكتور الش�يخ حس�ن البلوش�ي للتعل�م من الباحثي�ن الغربيي�ن عمق البحث
العلمي وتنوع فروعه.
وأبان ّ
أن علماء الغرب والباحثين درس�وا العالم اإلسلامي بش�كل عميق ومفصل
ومنوع ،مؤكد ًا أنّهم امتازوا بعمق البحث ودقته.
ّ
جاء ذلك خالل محاضرة ألقاها في مكتب س�ماحة الشيخ حسن الصفار مساء يوم
الخميس  ٢٠ربيع األول ١٤٣٧ﻫ الموافق  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م.
وأوضح البلوشي ّ
أن بعض العلماء والباحثين في الجامعات الغربية انتقلوا لدراسة
المسائل الدقيقة في الفقه واألصول العقائد.
وقال :لم تعد دراساتهم عنا في الفقه واألصول والعقائد فقط بل شملت حتى علم
الحديث والرجال والتفسير.

وأض�اف :ب�ل ش�ملت تاريخ التش�يع ،وتاريخ الغل�و والغالة ،وتفاصي�ل دقيقه في
الفقه كتاريخ اللغة بعد اآلخوند ،واختالف منهج الخوئي عن البروجردي في تصحيح
الرجال.

وأش�ار إلى أنه لن يتعجب إذا التقى طالب ًا فرنس� ًّيا فس�أله من يق ّل�د؟ أو طال ًبا ألمان ًّيا
فسأله عن عالقة هذه الجماعة بتلك ،أو أبدى مالحظاته على فكر المرجع الفالني.
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وض�رب أمثلة لإلصرار على البحث بأس�تاذه (البروفيس�ور روب�رت قليف) الذي
اشتغل مدّ ة عشر سنوات ليكتب دراسة عن تاريخ الحركة اإلخبارية.
ب�أن ّ
وع�ن التن�وع في البح�وث أفاد ّ
كل الحقول باتت مطروقة كالش�عر والش�عراء
مرورا بالحركات اإلسالمية والتوجهات الجديدة.
والتفسير والمفسرين،
ً
وألمح إلى ّ
أهم أسباب التقدم لديهم التطور المنهجي في دراسة اآلخر.
أن من ّ

وتابع :إذا أراد أحدهم دراس�ة فكرة ما فلا ُبدّ من العيش ضمن هذه الفكرة والتقاء
القائلين بها ومعرفتها من قرب.
وأض�اف :لو أراد أحد الباحثين الكتابة عن الش�عائر الحس�ينية مثًل�اً فال ُبدّ أن يزور
ويدون مالحظاته عن قرب.
منطقة شيعية ،فيحضر مجالسهم ،ويستمع لقصائدهم،
ّ

حك�را على الغربي،
س�ماه «التحول في بني�ة الباحثين» فلم يعد البحث
ً
وأش�اد بما ّ
الخاص بالعالم االسلامي يحضره الغربي والش�رقي ،المسلم بجنب
بل تجد المؤتمر
ّ
المسيحي.

مقتصرا على األبيض المس�يحي اليوم صار
وأض�اف :كان البحث في هذه المراكز
ً
للجالية اإلسالمية دور في البحث مما سبب تغير في النكهة.
انحي�ازاّ ،
واضحا ،فالدراس�ات أصبحت ّ
غرورا،
وأقل
أقل
وتاب�ع :هذا التغير صار
ً
ً
ً
وأقرب للواقع ،وأقرب للمصادر بمعنى الواقعيات وليس التصورات.

سماه غياب المسلمين عامة والشيعة خاصة عن المشهد
وانتقد الباحث البلوشي ما ّ
العلمي والثقافي الغربي.
أي ترجم�ة متقنة لكتبنا المعتبرة كنه�ج البالغة والكتب
وق�ال :حت�ى اآلن لم نقدّ م ّ
األربعة.
وتاب�ع :يجب أن نقدّ م للباحثين مصادر نترجمها أو نش�رف عل�ى ترجمتها لنقدّ مها

هعونتو يملعلا ثحبلا قمع برغلا نم ملعتلل وعدي يشولبلا خيشلا
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صافية بعيدة عن سوء الفهم.

كم�ا انتق�د غي�اب الترجم�ة للبح�وث والدراس�ات الغربي�ة ،وغيابها عن الس�احة
اإلسالمية رغم عمق بعضها وشموله وتطوره.
وأش�ار الدكتور البلوش�ي إلى انعق�اد ثالثة إلى أربعة مؤتمرات وجلس�ات وورش
عمل ش�هر ًّيا حول الفكر الش�يعي في مراكز األبحاث المختصة ،وبعضها يحضره أكثر
وتأس�ف لعدم اس�تفادتنا م�ن األوراق التي تقدّ م في ه�ذه المؤتمرات
م�ن مئة باحثّ ،
وذلك بسبب حاجز اللغة.

أن هذه المؤتمرات تتطرق ّ
وأوضح ّ
لكل جوانب الفكر الشيعي عقائده وفقه ورجاله
وأعيانه وإسهاماته ،ووضعه الحالي والمستقبلي وتطورات دوله ومناطقه.
ودع�ا الغتن�ام الفرص للتعاون العلم�ي والثقافي مع هذه الجه�ات العلمية ،وعقد
المؤتمرات والزيارات المتبادلة.

وكش�ف عن سعيه مع بعض المراكز اإلسالمية إلقامة مؤتمر عن شخصية الرسول
األعظم يشارك فيه عدد من الباحثين من جميع أنحاء العالم.

وأش�اد بالتوج�ه العلمي ل�دى بعض الش�باب المتد ّي�ن وإقبالهم على الدراس�ات
األكاديمية ،واال ّطالع الواس�ع على الفكر المعاصر والفك�ر الديني ،وتناولهم للقضايا
الفقهية والعقدية بمنهجية وأسلوب علمي ،داع ًيا للدّ قة فيما يتناولونه وبمنهجية علمية.

كلمة الشيخ الصفار
هذا وقد بدأ اللقاء بكلمة لس�ماحة الشيخ حسن الصفار عرف من خاللها بالضيف
الذي جمع بين الدراس�ة الحوزوية واألكاديمية ،وتم ّيز بالنشاط العلمي والثقافي حتى
وصل إلى درجات ج ّيدة في الدراسة الدينية ،ونال درجة (الدكتوراه) من جامعة اكسترا
في لندن.
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وقال الش�يخ الصفارّ :
حل علينا الش�يخ حسن البلوش�ي ضي ًفا وجرى الحديث عن
صورة الفكر الش�يعي في األوس�اط األكاديمية في بريطانيا عامة والجامعة التي يدرس
فيها بشكل خاص ،فأحببت أن يشاركنا اإلخوة في سماع هذا الحديث.
وأش�اد س�ماحته بالحالة العلمي�ة والتقدم البحثي ل�دى فئة من الش�باب المتدينين
ٍ
متواز مع الحوزات ،داع ًيا
الملتحقين باألكاديميات العلمية ،التي أصبحت تسير بشكل
إلى عم�ق األبحاث ودقتها من خالل المناهج العلمي�ة المتبعة لدى بعض الجامعات،
والنشاط في الكتابة والترجمة لتعم الفائدة على الجميع.

مداخالت
وأوضح األستاذ علي الحرز في مداخلته ّ
أن النظرة السلبية للمستشرقين كان سببها
ّ
أن بعضهم كان سيئ السمعة وعمالته لالستخبارات كانت واضحة ،ولكن هذا ال ينفي
ّ
أن العالم اإلسالمي استفاد من بعض إنتاجاتهم.

وطالب األستاذ منصور سالط بقراءة كتاب (االستشراق) إلدوارد سعيد ،بعيدً ا عن
التعصب؛ ألنه كان يتحدث عن الظاهرة ويبين سلبياتها من إيجابياتها.
وعن الحذر من المستش�رقين قال األس�تاذ عبد الباقي البصارة :نحن نعلم ّ
كثيرا
أن ً
م�ن المستش�رقين هم أعي�ن لالس�تخبارات ،ودورهم البحث عن نق�اط الضعف لدى
المسلمين لكي يسهل القضاء عليهم ،مؤ ّكدً ا ّ
أيضا على الجميع.
أن هذا ال ينطبق ً
إن ما ذكر ليس الصورة الكاملةّ ،
م�ن جهته قال الدكتور البلوش�ي ّ
وإن االستش�راق
منهجا آخر بس�بب تنوع المصادر ،ففيهم من دافع�ه الفضول العلمي ،وهناك
ب�دأ يأخذ
ً
التقاطع العلمي بين تاريخ أوروبا وتاريخ الشرق.

وروى ّ
أن أس�تاذه في الجامعة تبرأ من االستش�راق وبين أنه ليس مستش�ر ًقا بل هو
باح�ث أنثروبولوجيا ( ،)Anthropologyمؤ ّك�دً ا ّ
أن (النية) هي التي تب ّين الهدف من
الدراسات والبحوث.

الشيخ الصفار يدعو إلى التوازن بين أداء العبادات واالهتمام بشؤون الحياة

المتدينون المزايدون قد ال يعجبهم الكالم عن
*(((
“االقتصاد في العبادة”
دعا رجل الدين الس�عودي الش�يخ حس�ن الصفار المجتمعات الديني�ة إلى تحقيق
التوازن بين أداء العبادات واالهتمام بشؤون الحياة األخرى من العمل وإعمار األرض
وخدمة الناس.

ج�اء ذلك خالل حديث أمس الجمعة ( 15يناير /كانون الثاني  ،)2016بمس�جد
الرسالة بمدينة القطيف شرق السعودية.
وقال الش�يخ الصفار ّ
إن من مش�اكل المجتمعات الدينية «إغف�ال هدف العبادات»
حت�ى مع انتش�ار األج�واء العبادية الظاهري�ة من كثرة المس�اجد وصيام ش�هر رمضان
واإلقبال على الحج والزيارة.

وأضاف ّ
أيضا ما وصفها بمشكلة تضخم الجانب العبادي على
أن من المش�كالت ً
حساب المهام الحياتية األخرى «كما لو ّ
أن اإلنسان خلق ليصوم ويصلي فقط».
ومضى يقول ّ
إن الكا ّدين في طلب الرزق والعاملين في خدمة الناس والباحثين عن
اكتشافات تنقذ حياة البشر لهم ثواب عند الله تعالى يضاهي ثواب من يصرفون وقتهم
ف�ي أداء الحج والزيارة .وأوضح س�ماحته ّ
أن الغاية األصل للدي�ن هي أن يحيا الناس
حياة طيبة في أجواء يسودها إقامة القسط والعدل بين الناس.
* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،4879السبت  16يناير 2016م الموافق  06ربيع اآلخر 1437ﻫ.
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موض ًح�ا ّ
بأن هدف الصالة هو النأي عن الفحش�اء والمنك�ر ،فإن لم يتحقق
وتاب�ع ّ
هذا الهدف فال قيمة عندها لتلك الصالة ،وكذلك الحال مع سائر العبادات.

وق�ال الش�يخ الصفار «ال ينبغ�ي بالمتدينين أن يأخذوا بالعب�ادات فيما يغفلون عن
القيم واألهداف التي شرعت من أجلها تلك العبادات».

وأض�اف س�ماحته ّ
أن حالة التفاوت بين أداء العب�ادات وتحقيق الهدف من وراءها
« ُينب�ئ ع�ن وج�ود خلل» .ولفت س�ماحته إلى ّ
أن ذل�ك الخلل ال يقتص�ر على األفراد
وحدهم وإنّما يطال األمم والمجتمعات.

وفي الس�ياق أش�ار س�ماحته إلى توصل باحثين ف�ي الواليات المتح�دة إلى نتائج
الفت�ة حول أكث�ر الدول التزا ًما بمبادئ القرآن الكريم ف�ي مجاالت العدالة االجتماعية
والحريات العامة.

ب�أن الباحثي�ن توصل�وا إل�ى ّ
وق�ال ّ
أن ثلاث دول غربي�ة ه�ي إيرلن�دا والدنمارك
ولوكس�مبورغ احتلت المراتب األولى في التزام مبادئ القرآن في تلك المجاالت في
حين جاءت الدول اإلسالمية في مراتب متأخرة.

االقتصاد في العبادة
وأش�ار الش�يخ الصفار إل�ى ّ
أن من وصفه�م بالمتديني�ن المزايدين ق�د ال يعجبهم
تعج بها المصادر اإلسلامية
ال�كالم عن مس�ألة «االقتصاد في العب�ادة» حتى لو كانت ّ
مروية عن النبي وأئمة المسلمين ،وهو عنوان باب من أبواب الحديث في مصادره.
وتاب�ع ّ
بأن الغرض من الحديث هن�ا ليس التقليل من أهمية أداء العبادات المختلفة
وإنما لفت األنظار إلى عدم إغفال األهداف الكامنة خلف تلك العبادات.

ودعا المؤمنين إلى ضرورة تحقيق التوازن بين العبادة وش�ؤون الحياة األخرى من
العمل وإعمار األرض وخدمة الناس.

۲۰۱۷/٦/۱۹

ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺻﺭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻡ

ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ < ﺍﻟﺭﺃﻱ < ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺻﺭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭhttps://aawsat.com/node/553676 :

ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺻﺭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء   16ﺷﻬﺭ ﺭﺑﻳﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  1437ﻫـ   27ﻳﻧﺎﻳﺭ  2016ﻣـ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ][13574

ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺻﻔﺎﺭ

ﺧﻁ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ

+A

A

ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻥ ،ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻘﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻹﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ»:ﻫُ َﺃﻧ َ َ
َ
ﺍﺳﺘَﻌْ ﻤَ ﺮ ُ
ﺍﻷﺭْ ِ
َﻛ ْﻢ ﻓِ ﻴﻬَ ﺎ« ،ﺃﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻤﺎﺭﺗﻬﺎ.
ﻮَ
ﺽ ﻭَ ْ
ْﺸﺄ ُﻛ ْﻢ ﻣِ ﻦَ

ﻭﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﺎﻹﺭﺍﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤّ ﻞ.

ﻭﻳﺤﺮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥَ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻋﺎﻣﻼﻥ :ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ

مجتمعاتنا وما يصرفها عن إنتاج
*(((
العلم

ﺃﻭﺩﻋﻪ ﷲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ ﻟﻴﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ ،ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ.

ّ
ﻭﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ،ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻔﺰّ ﻋﻘﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻴﺘﺴﺎﺀﻝ ﻭﻳﺒﺤﺚ
ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ،ﻭﻳﺼﻨﻊ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ.

ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻸ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﻭﻥ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺳﻨﺔ 1831ﻡ ﺑﺎﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ،ﻭﻋﻤﺮﻩ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻋﺎﻣً ﺎ ،ﻭﺭﺍﺡ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴّ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،

ﻭﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻐﻒ ،ﺣﺘﻰ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﻮﺀ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ،ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﺤﺮّ ﻙ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻞ ﺃﺧﺬ ﻭﺭﺩّ.
ﻭﻫﻮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮّ ﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟِﻢ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ ﻟﻴﻔﻮﻥ ﻫﻮﻙ ،ﻟﻴﺮﻯ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ،ﻓﺎﻧﻬﻤﻚ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﺳﺎﺕ
ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻋﺎﻡ 1674ﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ.
ﻭﻧﺠﺪ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟِﻢ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﻴﻠﻮ ،ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﺃﻟﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻫﻨﻪ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﻼﻙ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﻡ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻭﻗﺎﻡ

ﺑﻌﻤﻞ ﻭﺟﻬﺪٍ ﺩﺅﻭﺑﻴﻦ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﺴﻜﻮﺏ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ]ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺸﺖ .ﺟﺮﻳﺪﺓ »ﺍﻟﺮﺃﻱ« ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ16 .
ٍ

ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ( 2013ﻡ[.

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ،ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻣﻦ ﻗِ ﺒَﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺃﻭ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ
ّ
ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺳﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﻨﺠﺐ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ ﻭﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺩ.
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يؤهله للقيام بوظيفته ودوره في
جاء التصميم اإللهي لخلق اإلنس�ان بالش�كل الذي ّ
﴿ه َو َأن َْش َأك ُْم
هذا الكون ،فقد خلقه الله تعالى إلعمار األرض ،كما تقول اآلية الكريمةُ :
ِم َن الأْ َ ْر ِ
اس َت ْع َم َرك ُْم فِ َيها﴾ أي أراد منكم عمارتها.
ض َو ْ
يؤهل�ه لذلك وهي الق�درات العقلي�ة ،كالتفكير
حي�ث من�ح الله تعالى اإلنس�ان ما ّ
والتحمل.
والمالحظة واالستنتاج ،والقدرات النفسية كاإلرادة والطموح
ّ

ويحرك اإلنس�ان لتفعيل قدراته عامالن :عامل الحاجة والتحدّ ي للظروف الطبيعية
عما
التي يواجهها في هذه الحياة ،وعامل الفضول الذي أودعه الله في أعماقه ليتس�اءل ّ
عما وراء الظواهر التي يشاهدها في عالم الوجود.
حوله ،ويبحث ّ

يس�تفز عقل اإلنس�ان ليتس�اءل ويبحث
هذا الفضول أو الرغبة في المعرفة هو الذي
ّ
ويس�جل المالحظات ،ويضع االحتماالت ،ومن ثم ينتج النظريات ،ويقوم بالتجارب،
ّ
ليحقق االكتشافات ،ويصنع اإلنجازات.
وكم�ا يش�ير أح�د الباحثين ّ
فإن ذل�ك الفضول العلم�ي هو ال�ذي كان يمأل وجدان
(دارون) حي�ن التح�ق س�نة 1831م بالباخ�رة االستكش�افية الت�ي دارت حول األرض
ٍ
يومئذ اثنين وعش�رين عام ًا ،وراح يالحظ الكائنات الح ّية في
في خمس س�نين ،وعمره
* صحيفة الشرق األوسط ،األربعاء  17ربيع اآلخر 1437ﻫ الموافق  27يناير 2016م ،العدد .13574
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الق�ارات والجزر والبحار ،ويقارن بينها بش�غف ،حتى وض�ع نظرياته في أصل األنواع،
الصعيد،
فحرك بها ساكن المعرفة على هذا ّ
وفي النشوء واالرتقاء ،واالنتخاب الطبيعيّ ،
وأصبحت ّ
محل أخذ ور ّد.
حرك العالم الهولندي (ليفون هوك) ليرى الكائنات األصغر مما
وهو ذات الدافع الذي ّ
تراه العين المجردة ،فانهمك في تطوير العدسات وتكثيف التجارب عليها لعدد من السنين،
سميناها الجراثيم.
حتى اكتشف عام 1674م من خالل عدساته الكائنات الدقيقة التي ّ

ألحت على ذهنه التساؤالت
ونجد مثل ذلك في مسيرة العالم اإليطالي غاليلو ،الذي ّ
ٍ
ٍ
وجهد دؤوب لتطوير تلسكوب قاده
بعمل
حول عالقة األفالك واألجرام ببعضها ،وقام
إلى العديد من المالحظات واالكتشافات الفلكية(((.

هذه القدرات والميول التي تدفع اإلنس�ان لالكتش�اف واالختراع ،تحتاج إلى تنمية
ورعاي�ة واهتمام ،من قبل الفرد ذات�ه ،ومن خالل البيئة االجتماعية التي ينتمي إليها ،أما
حين يتجاهل الفرد ما تنطوي عليه نفسه من قدرات واستعدادات ،أو حين يعيش ضمن
المشجعة ،فإنه لن يسلك هذا الطريق.
بيئة تفتقد األجواء
ّ
وهذا هو ِس ُّ�ر التفاوت بين مجتمعات تنجب المبدعي�ن والمخترعين ،وتنتج العلم
والمعرفة ،وبين مجتمعات تعيش التخلف والركود.
ّ
إن الهدف األساس للدين اإللهي هو إثارة عقل اإلنسان ،واستنهاض قدراته وطاقاته،
ليتأمل في ذاته ،ويستكش�ف الك�ون من حوله ،ويدرس الطبيع�ة التي تحتضنه ،وبذلك
يعرف عظمة القدرة التي أنشأت الكون والحياة ،ويدرك مهمته في الوجود ،المتمثلة في
الخضوع لله وإعمار األرض ،عن طريق العلم والمعرفة ،والعمل والحركة.
ل�ذا نجد معظم آيات القرآن الكريم تدعو إلى التفكير والنظر والتعقل ،يقول تعالى:
﴿وفِي َأ ْن ُف ِسك ُْم َأ َفال ُت ْب ِص ُر َ
ون﴾
َ
((( إبراهيم كشت .جريدة الرأي الكويتية  16يناير 2013م.
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ُوت السماو ِ
﴿ َأو َلم ينْ ُظروا فِي م َلك ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َو َما َخ َل َق ال َّل ُه ِم ْن َش ْي ٍء﴾
َّ َ َ
َ
َ ْ َ ُ
ف ُخ ِل َقت * وإِ َلى الس ِ
ف رفِ َع ْت * َوإِ َلى ا ْل ِج َب ِ
﴿ َأفََل�اَ َين ُظ ُر َ
ال
ون إِ َلى الإْ ِ بِ ِل َك ْي َ
ْ َ
�ماء َك ْي َ ُ
َّ َ
ف ن ُِص َب ْت * َوإِ َلى الأْ َ ْر ِ
ف ُسطِ َح ْت﴾
ض َك ْي َ
َك ْي َ

وحي�ن اس�تجابت األمة اإلسلامية لنداء مث�ل هذه اآلي�ات القرآني�ة ،أصبحت أ ّمة
رائ�دة على مس�توى الحضارة واإلنت�اج العلمي ،وبرز فيه�ا العلماء المبدع�ون ،الذين
انفتح�وا على تج�ارب األمم األخرى ،واس�توعبوها وطوروها ،وأضافوا باكتش�افاتهم
واختراعاتهم مكاسب جديدة ،ومنجزات عظيمة ،في مسيرة العلم والحضارة اإلنسانية.

هك�ذا كانت األم�ة في ماضيها الزاهر ،أم�ا واقع األمة في الزم�ن الحاضر فهو على
العكس من ذلك تما ًما ،حيث تفصلها عن ركب الحضارة مس�افة بعيدة ،وال يكاد يذكر
لها إسهام في مجال العلم والمعرفة.
وكأن األمة قد أدارت ظهرها لمعظم آيات قرآنها المجيد ،واكتفت بعدد من اآليات
حول العبادة والشعائر الدينية.

ّ
إن أبناء مجتمعاتنا ال ينقصهم ش�يء من المؤهلات الذاتية لنيل المعرفة ،ولتحقيق
اإلبداع واإلنجاز العلمي ،لكن ما ينقصهم هو البيئة المشجعة واألجواء الدافعة.

فمن�ذ زم�ن طويل تفتقد مجتمعاتنا اإلسلامية االس�تقرار السياس�ي ،حيث تخضع
لالس�تبداد ،وتتفج�ر فيه�ا الصراع�ات السياس�ية القاتلة ،مم�ا يعطي األولوي�ة لمعارك
الص�راع ،وح�رص ّ
كل ط�رف عل�ى امتلاك أق�وى أدوات المواجه�ة للط�رف اآلخر،
ويس�تنزف القدرات واإلمكانات الوطنيةّ ،
وكل ذلك على حس�اب التنمية ،واهتمامات
التقدم العلمي.

كم�ا ال ت�زال االختالفات الدينية تش�غل مس�احة واس�عة من اهتمام�ات الناس في
مجتمعاتنا ،رغم مرور األزمنة والقرون على نشأة هذه المذاهب المختلفة ،لكن الجدل
مستعرا بين أتباعها ،يخبو تارة ويتأجج تارة أخرى ،بما يستتبعه من إثارة
والنزاع ال يزال
ً
للضغائن واألحقاد ،وانقسام في المجتمعات ،وتزييف لالهتمامات.
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ف�ي مثل ه�ذه البيئ�ة المنش�غلة بالصراع�ات السياس�ية ،واالختالف�ات الدينية ،من
الطبيع�ي أن ينحس�ر االهتمام بالعلم ،وألاّ تتوفر فرص اإلب�داع واإلنجاز المعرفي ،وال
حرية التفكير والبحث العلمي.

م�ن ناحية أخ�رىّ ،
فإن أبن�اء مجتمعاتنا يفتق�دون األجواء المش�جعة والدافعة لهم
لإلب�داع واإلنج�از العلمي ،بد ًءا من العائلة ،التي ال تتعامل مع أبنائها على أس�اس أنّهم
مش�اريع لعلم�اء ومبدعين ،وغاي�ة ما تطمح إليه العائل�ة غال ًبا ،هو حص�ول أبنائها على
شهادات تؤ ّمن لهم الوظائف لتسيير حياتهم المادية.
أم�ا التعلي�م في بلداننا فأبعد ما يكون عن تربية الذهنية العلمية؛ ألنه يعتمد أس�لوب
التحفيظ والتلقين ،وال يمتلك معظم المع ّلمين مؤهالت تنمية مواهب الطالب ،وتعزيز
ثقتهم بأنفسهم.

وخالل هذا االس�بوع ،أعلن في الرياض عن أس�ماء الفائزين بجائزة الملك فيصل
العالمي�ة ،حي�ث فازت ش�خصيات عربي�ة بالجائ�زة في ثالثة ف�روع منها ،ه�ي :خدمة
اإلسالم ،والدراسات اإلسالمية ،واللغة العربية ،أما في المجال العلمي فقد فاز أستاذان
هولنديان بجائزة الطب ،وأمريكي وبريطاني بجائزة العلوم.
وف�ي جميع األعوام الس�ابقة ،كان الفائ�زون بجائزة الملك فيصل ف�ي فروع الطب
وعلوم الطبيعة هم من األجانب ،إلاّ ما ندر.

الصعيد ،وهو
خبرا س�عيدً ا يثلج الصدر على ه�ذا ّ
وق�د حمل لنا األس�بوع الماضي ً
ما أعلنته وكالة ناس�ا العالمية لعلوم الفضاء من إطالق اس�م أحد أبناء محافظة القطيف،
تم اكتشافه
الطالب المبتعث عبد الجبار عبد الرزاق الحمود ،على الكوكب الجديد الذي ّ
ّ
تقدي�را لما حققه من نج�اح في أبحاثه
مؤخ ً�را ،حيث س�مي الكوكب باس�م (الحمود)
ً
العلمية ،وذكرت وكالة ناس�ا ّ
تكريما
أن تسمية الكوكب (  ) alhamood 31926يأتي
ً
للطالب عبد الجبار عبد الرزاق الحمود (مواليد س�نة ١٩٩٦م) ،بعد فوزه بأفضل بحث
على المس�توى العالمي ،إضاف�ة إلى تحقيق الطالب الحمود المرك�ز األول في بحوث
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علم النبات في برنامج انتل ايسف العالمي  ٢٠١٥في الواليات المتحدة األمريكية .كما
تم تكريمه من قبل جائزة «نوبل» في حفلها األخير المقام في السويد.

وق�د اس�تمع ّ
كل هؤالء العلماء إلى البحث الذي قدّ م�ه عبد الجبار الحمود ،والذي
كان بعنوان «استخدام فيروس  TRVعن طريق تحرير الجينوم باستخدام نظام CRISPR/
.»Cas9

وقد أثنى على بحثه هذا كبار العلماء من الحضور ،حيث اعتبروه بح ًثا مثال ًّيا ،وثورة
ف�ي عالم جينات النبات ،وتم تكريمه ومنحه جائ�زة مقدارها  8000دوالر أمريكي من
قبل المركز.

ش�ارك عب�د الجبار الحم�ود في العدي�د من المس�ابقات العلمي�ة أثناء دراس�ته في
المرحلتين المتوس�طة والثانوية في الس�عودية ،حيث حصل على ميدالية ودرع وجوائز
رس�مية أخرى في مجال الروبوت ،كما وصل للمرحلة النهائية في المش�اركة بمس�ابقة
بح�ث نظ�ام الحماية من الحرائق على مس�توى المنطقة الش�رقية ،وحصل على المركز
الس�ادس على المستوى المحلي والثالث عرب ًّيا لمش�اركته في برنامج ايسك الذي أقيم
في قطر.

وكان لبيئت�ه العائلية دور أس�اس في تش�جيع موهبته وطموحه العلم�ي ،فوالده كان
مهندسا استشار ًّيا في شركة أرامكو السعودية ،ووالدته مع ّلمة ،والهتمامهما بتربية
يعمل
ً
أبنائهماّ ،
فإن إخوة عبد الجبار وأخواته جمي ًعا من ذوي الشهادات العلمية المتقدمة.

إنجازا علم ًّيا
وتزامنًا مع هذا اإلنجاز الرائع للحمود ،حققت إحدى بنات المحافظة
ً
مش�ابها ،حيث حصلت الطبيبة المبتعثة بسمات محمد المعلم على جائزة أفضل بحث
ً
على مستوى أوروبا في فئة أبحاث طب العيون ،مقدمة من منظمة دعم أبحاث أمراض
العيون األوروبية.
يأتي ذلك نظير اكتش�افها لطفرات وراثية جديدة تتس�بب ف�ي إصابة العيون بمرض
ال�رأرأة الخلق�ي « »congenital nystagmusوه�و ش�كل م�ن ح�ركات العين الال
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إرادية ،التي تؤدي إلى خلل الرؤية وضعفها لدى األطفال.

إضافة لتقديمها لبحث تفصيلي يسهم في تطوير هذا االكتشاف والحدّ منه في محاضرة
قدّ متها بمؤتمر طب العيون المنعقد في شهر أكتوبر المنصرم بمدينة نيس الفرنسية.

وأوضح�ت الطبيب�ة المعل�م التي ت�درس الدكتوراه ف�ي تخصص أم�راض العيون
الجينية بجامعة جنت البلجيكيةّ ،
أن هذه الدراسة استغرقت مدة عامين ،تخللها الفحص
اإلكلينيك�ي للح�االت المرضي�ة ،واس�تخالص الحمض الن�ووي ،ودراس�ة الطفرات
المسببة للمرض ،وتحديد مدى خطورتها ،وكيفية الحدّ منها.
وتم نش�ر ه�ذا البحث في مجل�ة طب العي�ون األمريكي�ة « »IOVS Journalوهي
مجلة علمية محكمة ،تحتل المرتبة الخامسة عالم ًّيا على مستوى المجالت العلمية في
تخصص طب العيون ،حسب تصنيف .ISI web of knowledge
ّ
إن م�ا حقق�ه الحمود وما حققته بس�مات المعل�م من إنجاز علم�ي نفخر به ،يجب
أن يك�ون داف ًعا ألبنائنا وبناتن�ا نحو الجدّ واالجتهاد في دراس�تهم ،وإقبالهم على العلم
والمعرفة بالتثقيف الذاتي ،والمشاركة في النشاطات العلمية المحلية والدولية.
كم�ا يجب أن يكون مح ّف ًزا للعوائل لالهتم�ام بتعليم أبنائها وبناتها وتنمية مواهبهم
وقدراتهم ،ليكونوا مشاريع إنجاز وإبداع.
تقديرا لها،
وعل�ى المجتمع أن يحتف�ي بالطاقات المبدع�ة ،والكفاءات المتمي�زة،
ً
ولتصبح نماذج اقتداء ألجيالنا الصاعدة.

بالمؤسس�ات الوطنية المهتمة برعاية الموهوبين والمبدعين،
كما ال يفوتنا اإلشادة
ّ
كمؤسسة موهبة ،وجامعة كاوست.
نسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا المبدعين لمواصلة مسيرتهم العلمية وتحقيق المزيد
من العط�اء واإلنجاز ،لخدمة وطنهم ومجتمعهم ،وخدمة البش�رية جمعاء .كما نس�أله
تعالى لوطننا الرقي واالزدهار واألمن واالستقرار.

الشيخ “الصفار” :يشيد بالمواقف الحكيمة،
ٌ
*
عصية على المعتدين
و“الخرس” :األحساء
طالب الموسى ـ األحساء نيوز

أش�اد الشيخ حس�ن الصفار بالمواقف الحكيمة لعلماء وأعيان ورجاالت األحساء
واألهال�ي وتماس�كهم ف�ي أش�دّ الظ�روف الصعب�ة وما ش�هدته األحس�اء م�ن أعمال
تمت لإلسلام بصله حيث طالت تلك األعمال اإلرهابية مس�اجد
تخريبي�ة إرهابي�ة ال ّ
الله والحرمات واس�تباحت دماء المؤمنين األبري�اء ،وذلك لتصدّ يهم لكافة الفتن التي
تحاك ضدّ المجتمع األحسائي الذي عرف كأنموذج للتعايش السلمي بين كافة طوائفه
مر األزمان والعصور ،ومشيدً ا بصوت الوحدة الوطنية الذي
اإلسلامية بال تفريق على ّ
دائما هن�ا للتصدي لكافة الفتن الذي ته�دف ّ
لبث نار الفت�ن الطائفية في المنطقة
يعل�و ً
والوطن.
م�ن جهت�ه أكّ�د الوجيه محم�د الخ�رس لصحيفة (األحس�اء ني�وز) ّ
بأن األحس�اء
بوحدته�ا وتعايش�ها الس�لمي «عصي� ٌة» على أه�ل الفتن والمخربي�ن أ ًّي�ا كان مبتغاهم
ومش�يرا إلى مواقف أهالي األحساء التي جاءت بعد تلك األحداث
وأهدافهم الضالة،
ً
التخريبي�ة التي تعرضت لها المنطقة ّ
مؤخ ًرا ،وداع ًيا الجميع إلى الترابط والصمود ضدّ
ه�ذه الفتن�ه والوقوف مع الدولة ص ًّفا واحدً ا لكي تكتمل الجهود لحفظ أمن هذه البالد
الغالية ليعيش الجميع بسل ٍم وسالم.
كان ذلك خالل زيارة ٍ
وفد من علماء الدين بالقطيف يتقدّ مهم سماحة الشيخ حسن
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الصف�ار إلى رج�ل األعمال الوجيه األحس�ائي محمد الخرس «أبو هاني» مس�اء أمس
الخميس في منزله بالخرس ،وذلك على هامش تواجدهم في األحس�اء لتقديم واجب
العزاء ومواس�اة األهالي في عزاء ش�هداء مس�جد اإلمام «الرضا» بمحاس�ن األحس�اء
الذين قضوا نحبهم في التفجير اآلثم في صالة الجمعة الماضية.

ورحب الوجيه الخرس بالمش�ائخ لتش�ريفه بهذه الزي�ارة ولحراكهم المبارك
ه�ذا ّ
وتواجدهم في األحس�اء لتقديم واجب الع�زاء ،حيث دار الحديث خالل الزيارة حول
الظ�روف الصعبة والتحدّ ي�ات التي يواجهها المجتمع واألفع�ال اإلرهابية في المنطقة
التي كان آخرها التفجير األليم في مسجد اإلمام «الرضا» بمحاسن األحساء الذي راح
ضحيته أربعة من شهداء الصالة األبرياء.

وكان الش�يخ الصفار بمعية عدد من المش�ايخ قد ش�ارك في مجلس عزاء الش�هداء
صب�اح األربعاء  24ربيع اآلخ�ر الموافق  3فبراير 2016م ،ول ّبى دعوة الغداء في منزل
الح�اج محم�د الخرس (أبو هان�ي) ،الذي دعا جم ًع�ا من العلماء والش�خصيات على
شرف سماحته.

ح ّذر من جهات تسعى إلى تشويه صورة اإلسالم

الشيخ حسن الصفار يدين
حادثة األحساء اإلرهابية وقتل
*(((
الجنديين في سيهات
منير النمر

ش�دّ د الشيخ حس�ن الصفار على ّ
أن األعمال اإلرهابية التي تستهدف المصلين في
المس�اجد تعود إلى حالة من «اس�تالب العقول» يمارسها منتسبون للدين ،إذ يشحنون
شباب األمة بالتشدّ د وبما يخالف و ُيد ّمر قيم ومبادئ الدين اإلسالمي.

وقال في مس�جد الرس�الة بمدينة القطيف ّ
«إن هناك جهات محسوبة على اإلسالم،
عمدت إلى تحويل الدين الذي يدعو إلى العدل واإلحسان إلى مادة للعنف واإلرهاب
واالحت�راب ،وانته�اك الش�عائر والحرمات الدينية ،عبر تفجير المس�اجد واس�تهداف
األبرياء».

بحي محاس�ن في االحس�اء ،واص ًفا إ ّياه
ودان الصفار االعتداء على مس�جد الرضا ّ
بالعمل اإلرهابي الذي راح ضحيته أربعة شهداء ،كما دان في الوقت نفسه حادثة مقتل
رجلي أمن في مدينة س�يهات ،إذ كان الشهيدان يقومان بواجبهما في حماية سيارة نقل
األموال في سيهات مطلع األسبوع الماضي.
* جريدة الرياض الصادرة بتاريخ الثالثاء  30ربيع اآلخر  1437ﻫ الموافق  9فبراير 2016م ،العدد
 ،17396صفحة رقم ( .) 8
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وق�ال ّ
إن األم�ة اإلسلامية ابتلي�ت بجهات تنتس�ب إل�ى الدين ،عمل�ت وال تزال
عل�ى تزري�ق ّ
كل ما يخال�ف ويد ّمر قيم ومب�ادئ الدين في عقول ش�باب األمة ،مضي ًفا
ّ
يصح أبدً ا أن
«إن االنس�ان المتد ّي�ن ينبغ�ي أن يلتزم مبادئ وقي�م الدين االنس�انية ،وال ّ
ألن فالنا أمره ،أو قال له أو أفتاه» ،مشدّ ًدا ّ
يتنازل عن شيء من تلك القيم؛ ّ
أي
بأن طاعة ّ

شخص بخالف قيم الدين إنّما هي عبادة لذلك الشخص من دون الله.

وأض�اف يقول ّ
«إن اإلنس�ان المس�لم ينبغ�ي أن تكون المبادئ الديني�ة واضحة في
ذهنه ،حتى ال ُيس�تلب عقله من هذا أو ذاكّ ،
وأن المتد ّين العادي مدعو للحذر الش�ديد
من حالة استالب العقل ،التي قد يمارسها بح ّقه اآلخرون في مواضيع عديدة».

وذكر الش�يخ الصفارّ :
بأن اس�تالب العقل قد يدفع المتد ّين العادي إلى الطعن في
أعراض الناس ،والنيل منهم ،وتس�قيطهم باس�م الدين ،تما ًما كما يدفع اإلرهابي لقتل
المصلين في المساجد ،مضي ًفا ّ
أيضا».
«إن هذا حرام وذاك حرام ،وهذا ظلم وذاك ظلم ً
داع ّي�ا إل�ى ثقافة ديني�ة واعي�ة ،تثير للن�اس دفائن العق�ول ،وتؤكّد محوري�ة العقل
والضمير في نفس اإلنسان.
وأكّد على االهتمام باستحضار العقل في التوجيه الديني ،وتقييم مختلف الدعوات
واآلراء والمواق�ف الدينية ،على ضوء المبادئ والقيم ،من العدل واإلحس�ان ،ورفض
الظلم والعدوان ،خاصة على صعيد الشأن العام والعالقات االجتماعية.

في تأبين المال خليل أبو زيد

الشيخ الصفار يؤكد ضرورة التصدي للشأن
*(((
االجتماعي وتواصل نخب المجتمع
أش�اد س�ماحة الش�يخ حس�ن الصف�ار،

بخدم�ة الفقي�د الراح�ل المال خلي�ل أبو زيد
للمنبر الحس�يني ،طيلة سبعة عقود من حياته،

وبتربيت�ه لجيل م�ن الخطب�اء الالمعين(توفي

في 2016 / 2 / 21م).

جاء ذلك في ختام مجالس التأبين ألستاذ

خطباء تاروت المال خليل أبو زيد ،في مسجد

بحي التركي�ة بالقطيف (ليلة الجمعة  17جمادى األولى 1437ﻫ الموافق
المصطفى ّ

2016/2/26م).

وركّز الش�يخ الصفار على الدور الذي كان يمثله المجلس اليومي في منزل الفقيد

الراح�ل ،حيث يجتمع عدد من خطباء ت�اروت ومثقفيها ،ويتداولون أخبار المجتمع،
ويتبادل�ون التج�ارب والخب�رات ،ويع�ززون فيم�ا بينهم مش�اعر المح ّب�ة واالحترام

والتعاون.

* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2016/ 2/28م.
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مؤك�دً ا أهمي�ة التواص�ل داخ�ل نخ�ب المجتم�ع ،وض�رورة تصدّ يه�ا للش�أن
االجتماع�يالع�ام.

وأش�ار إل�ى ّ
أن مجتمع المنطقة يزخر بالكفاءات والق�درات المتميزة ،في مختلف
المجاالت العلمية واألدبية والفنية والرياضية .واس�تعرض عد ًدا من األس�ماء الالمعة
ف�ي تاريخ المنطقة ،كالش�يخ إبراهيم القطيفي (945ﻫ) الذي ن�ال احتفا ًء واحترا ًما من
كب�ار علم�اء النجف األش�رف ،حينما هاج�ر إليها ،وتتضم�ن كتبه العلمية ط�رح آرائه
ومناقش�ة اآلراء األخ�رى كبح�وث المحقق األردبيل�ي ،وصاحب الجواهر ،والش�يخ
األنص�اري .ودخل الش�يخ إبراهيم القطيف�ي معركة علمية مع المحق�ق الكركي الفقيه
البارز في الدولة الصفوية في إيران آنذاك.
وكذل�ك الش�يخ محمد آل عب�د الجب�ار (توف�ي 1252ﻫ) الذي كانت ل�ه مرجعية
حكما في
ف�ي أطراف إيران والع�راق والخليج ،وارتضاه العلماء في النج�ف وكربالء
ً
الخالف حول آراء الس�يد الرشتي .وله ش�رح ألحاديث أصول الكافي يعتبر من أوسع
الشروح وأد ّقها في الوسط العلمي.

كما استعرض الشيخ الصفار لمحة عن شخصية الشيخ حسن علي البدر (1278ﻫ
ـ 1334ﻫ) وجهاده ضدّ الغزو اإليطالي لليبيا ،واالحتالل البريطاني للعراق.

واس�تذكر س�ماحته ف�ي هذا الس�ياق ش�خصية الش�يخ علي أب�و الحس�ن الخنيزي
(1324ﻫ ـ 1374ﻫ) ،ورياديت�ه ف�ي طرح موضوع التقارب المذهب�ي من خالل كتابه
الق ّي�م (الدع�وة اإلسلامية إلى وح�دة أهل الس�نة واإلمامي�ة) الذي يقع ف�ي مجلدين
كبيرين ،وأسف الشيخ الصفار لتغييب هذا الكتاب مع حاجة الساحة الوطنية لمنهجيته
ف�ي معالجة الخالفات المذهبية ،بروح علمية ،وبلغة موزونة معتدلة ،وليس بأس�لوب
التشنج والبذاءة.
وأش�ار إلى شخصية األستاذ س�لمان الصفواني (1319ﻫ ـ 1409ﻫ) الذي أصدر
جريدة (اليقظة) سياس�ية يومية في بغداد سنة 1924م ،وشخصية األستاذ محمد حسن

الشيخ الصفار يؤكد ضرورة التصدي للشأن االجتماعي وتواصل نخب المجتمع
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النم�ر(1300ﻫ ـ 1397ﻫ) ال�ذي أص�در هو اآلخر جريدة (بهلول) سياس�ية نقدية في
بغداد س�نة 1932م .وقد وصف الش�يخ الصفار هذه الكف�اءات وأمثالها ،بأنها تمتلك
الثق�ة بالذات ،والتطلع والطموح ،والجرأة في ط�رح المواقف واآلراء ،وتبنّي القضايا
الكبرى لألمة والدين.
وقال الشيخ الصفار ّ
إن بروز الكفاءات في المجتمع مكسب عظيم ،لكن المطلوب
إل�ى جانب ذلك تالق�ي هذه الكف�اءات وتواصلها ،وتصدّ يها للش�أن االجتماعي .وما
يش�كو من�ه مجتمعن�ا هو ضع�ف روح العم�ل الجمعي ،وخاص�ة في أوس�اط النخب
االجتماعية.
مش�يرا إل�ى ّ
والتوجهات ال ينبغ�ي أن يكون عائ ًق�ا أمام تواصل
أن اختلاف اآلراء
ّ
ً
النخب ،لبلورة اآلراء وإنضاجها ،وتنظيم االختالف وحسن إدارته.

وختم الشيخ الصفار حديثه باإلشادة بالسمات األخالقية الفاضلة لشخصية الفقيد
الراحل.

الشيخ الصفار :ال شأن للزوج ّ
بأي
*(((
فكرة أو مذهب تعتنقه الزوجة
قال رجل الدين الس�عودي الشيخ حس�ن الصفار ّ
إن «القوامة الشرعية للرجل على
ب�أي فكرة أو مذهب
الم�رأة ال تش�مل الجان�ب الفكري والعقدي  ...فال ش�أن للزوج ّ
تعتنق�ه الزوج�ة» .جاء ذلك خالل حديث الجمعة أم�س ( 4مارس /آذار  ،)2016في
مسجد الرسالة بمدينة القطيف شرق السعودية.

وقال الشيخ الصفار ْ
أن ال سلطة للرجل على زوجته في المجال العقدي والفكري
موض ًحا ّ
أي اثنين من سائر الناس
بتاتًاّ ،
بأن العالقة بينهما في هذا المجال كالعالقة بين ّ
تخض�ع لعن�وان الح�وار والس�عي للهداية واإلرش�اد .وأوضح ّ
ب�أن قوام�ة الرجل في
حق االس�تمتاع الجنسي
حق الرجل على زوجته في أمرين اثنين؛ ّ
الش�ريعة ال تزيد عن ّ
وحق المس�اكنة «أي ألاّ تخرج م�ن المنزل إلاّ ب�إذن الزوج».
م�ا ل�م يكن هناك مان�عّ ،
حق شرع ًّيا للرجل على زوجته خارج هذين األمرين.
وأضاف سماحته بأن ال ّ
وش�دّ د الصفار ّ
بأن قوامة الرجل على المرأة ال تش�مل الجانب الفكري والعقدي،
بأي فك�رة أو رأي أو مذهب تعتنقه الزوج�ة ،وإذا كانت زوجته كتابية
فال ش�أن للزوج ّ
يصح له إجبارها على اإلسلام .ومضى يقول أمام حشد من المصلين
غير مس�لمة فال ّ
إن القوامة ال تعني أن تتنازل المرأة عن شخصيتها وكيانها وتصبح طوع الرجل في ّ
ّ
كل
شيء ّ
يقره التشريع اإلسالمي».
«فإن هذا ما لم يقل به الدين ولم ّ
* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،4928السبت  5مارس 2016م الموافق  26جمادى األولى 1437ﻫ.
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وأوضح الشيخ الصفار ّ
بأن قوامة الرجل على الزوجة ال تعني اإللغاء التام لشخصية
المرأة واإلخضاع المطلق لس�لطة الزوج في مختل�ف المجاالت .وانتقد «المتكلفين»
في تطويع النصوص الدينية إلس�باغ الش�رعية على بعض العادات واألعراف والتقاليد
تعزز الهيمنة على المرأة .وقال ّ
إن بعض العادات واألعراف والتقاليد
االجتماعية التي ّ
قد يوافق تشريعات الدين وآدابه فيما الكثير منها بخالف ذلك.

وأش�ار الش�يخ الصفار إلى ّ
أن بعض أئمة أهل البيت كانت لهم زوجات مخالفات
على ٍ
نحو كبير في الرأي والتوجه العقدي والسياسي ،ولم يكونوا يجبرونهن على تغيير
أي مب�رر .وأرجع ذلك إلى ّ
وحق التعبير
أن اعتبار اإلنس�انية والكرامة ّ
قناعاته�ن تحت ّ
ّ
عن الذات قيم حاكمةّ ،
مستقل ينبغي احترام إنسانيته وقراره وحريته.
وأن اإلنسان كيان

«الصفار» يرفض الفهم الديني الخطأ
*(((
والمنحاز ض ّ
د المرأة
وجه رجل الدين الس�عودي ،حس�ن الصف�ار انتقادات لما وصفه ب�ـ «الفهم الديني
محملاً إ ّياه المسؤولية عن تعطيل التنمية وتشويه
الخطأ والسيئ والمنحاز ضدّ المرأة» ّ
سمعة اإلسالم حيال قضايا المرأة.

جاء ذلك خالل خطبة الجمعة اليوم ( 11مارس /آذار  )2016في مسجد الرسالة
بمدينة القطيف شرق السعودية ،وتلقت «الوسط» من مكتب الصفار نسخة من الخطبة.

وق�ال الصفار «ال تزال تنتقص حقوق المرأة في الكثير من المجتمعات اإلسلامية
وينظر إليها نظرة دونية وال تتوفر لها الفرص المتكافئة للمشاركة في تنمية المجتمع».

وأوضح ّ
تيارا متشدّ ًدا يمانع من إنصاف المرأة
أن المملكة العربية الس�عودية تواجه ً
وإتاحة الفرص أمامها في العمل والمشاركة العامة استنا ًدا إلى فهم ديني خطأ ومقوالت
غير ثابتة.

وأض�اف ّ
أن الفه�م الدين�ي المتش�دّ د والمتح ّيز ضدّ الم�رأة هو الذي ع ّط�ل التنمية
وشوه سمعة اإلسالم عند األجيال الصاعدة من أبناء األمة وعند اآلخرين.
ّ
وانتق�د «الفه�م الديني الخطأ والس�يئ والمنحاز ضدّ المرأة» ال�ذي تنبع منه بعض
القوانين والتشريعات.
* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،4934الجمعة  11مارس 2016م الموافق  2جمادى اآلخرة 1437ﻫ.
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وش�دّ د الق�ول ّ
«إن المرأة تمثل نصف المجتمع ،وحينم�ا تظلم المرأة يكون نصف
المجتمع مظلو ًما».
وتاب�ع «عندما يجري اإلس�اءة للمرأة بعن�وان ديني ّ
فإن ذلك يعني اإلس�اءة للدين،
عندما ينسب إليه احتقار المرأة والنظرة الدونية إليها».

وج�اءت تعليقات الصفار عل�ى خلفية اليوم العالمي للم�رأة المصادف للثامن من
مارس /آذار.

إل�ى ذلك ،أعرب الصفار عن رفضه القاط�ع النظرة القائلة بأفضلية الرجل المطلقة
على المرأة.
وق�ال ّ
إن «األنوث�ة ال تعن�ي الدوني�ة والرجولة ال تعن�ي التميز والتف�وق ..الرجولة
مسو ًغا للتميز واألنوثة ليست سب ًبا للتأخر».
ليست ِّ

وأوض�ح ّ
ب�أن معايي�ر التفوق بي�ن الرجل والمرأة تع�ود في نظر الش�ريعة إلى ثالثة
معايير فقط ،هي :التقوى والعلم والعمل الصالح.
وأسف إلى واقع الكثير من البالد والمجتمعات اإلسالمية المخالف لنظرة اإلسالم
وأحكام الدين على صعيد حقوق المرأة.

وأع�رب عن اعتقاده ّ
ب�أن النظ�رة «الجاهلة» القائل�ة بالتفوق الذك�وري مر ّدها إلى
عهود س�حيقة كانت فيها القوة الجس�دية هي المعيار الوحي�د للتفوق والهيمنة في ّ
ظل
انعدام فرص البروز أمام المرأة.
وأش�اد الصفار بالتقدم النس�بي في السعودية المتمثل في تعليم المرأة وفتح «بعض
األبواب» على صعيد العمل إلى جانب دخول المرأة مجلس الش�ورى ومش�اركتها في
االنتخابات البلدية.
أي موانع ش�رعية من تعيين امرأة س�فيرة للبالد أو وزيرة ضمن الحكومة
واس�تبعد ّ

«الصفار» يرفض الفهم الديني الخطأ والمنحاز ض ّ
د المرأة
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قائًل�اً «م�ا الذي يمنع أن تك�ون هناك امرأة وزي�رة على غرار البلاد الخليجية والعربية
واإلسالمية األخرى».
ودعا في الس�ياق إلى إصالح قوانين األحوال الش�خصية التي ال تزال تعوق حركة
الم�رأة وال تنتص�ف لها في مج�االت الزواج والطلاق والحضانة ،عب�ر إعمال اآلراء
الفقهية المتسامحة والنأي عن فرض اآلراء الفقهية المتشددة على المجتمع.

الحق في قيادة المرأة للسيارة في
وأسف الصفار إلى «احتدام النقاش في بالدنا عن ّ
الوقت الذي باتت فيه المرأة تقود األوطان عبر العالم».
فرصا متكافئ�ة للرجل والمرأة كش�ف عن
وأض�اف «التط�ور البش�ري الذي أت�اح ً
تنافس حقيقي بين الجنسين على صعيد الذكاء والتفوق العلمي واإلدارة والقيادة».

وتاب�ع ّ
«إن ذل�ك قاد إلى تس�لم المرأة رئاس�ة الحكومة في  19دول�ة أبرزها ألمانيا
والبرازيل واألرجنتين إلى جانب خمس وزيرات دفاع منها في ألبانيا وإيطاليا وهولندا».
وأفاد ّ
بأن «هناك عالوة على ذلك مرش�حتين بارزتي�ن اليوم إحداهما لقيادة الدولة
األعظم الواليات المتحدة االميركية والثانية لقيادة منظمة األمم المتحدة».

الشيخ الصفار مؤب ًنا السيد الوداعي

كان أنموذ ً
جا في الورع والقرب من الناس
ع ّبر س�ماحة الش�يخ حس�ن الصفار ع�ن عميق حزنه وألم�ه لوفاة س�ماحة العالمة
الس�يد جواد الس�يد فضل الوداعي من كبار علماء الدين في البحرين ،والذي انتقل إلى
رحمة الله تعالى يوم االثنين  12جمادى اآلخرة 1437ﻫ الموافق  21مارس 2016م،
وكانت والدته بتاريخ  17جمادى األولى سنة 1342ﻫ الموافق  24ديسمبر 1923م.

وأش�اد الش�يخ الصف�ار بأهم صف�ات الفقي�د الراحل وه�ي ال�ورع والنزاهة حيث
عرف ببس�اطة العيش والتواض�ع ،والتزام االحتياط في األمور الدينية ،وحس�ن الخلق
مهتما بالدفاع عن
م�ع جميع الناس بغ�ض النظر عن اتفاقه أو اختالفه معهم ،كم�ا كان ً
حقوق الناس.
وامت�از رحمه الل�ه بالقرب م�ن الناس وتفقد حاج�ات الضعفاء منه�م ،واإلصغاء
لتس�اؤالتهم واإلجاب�ة عليه�ا ب�كل لط�ف ووض�وح ،لذلك اتف�ق الناس عل�ى محبته
واحترامه على اختالف توجهاتهم الفكرية والسياسية.
وأش�ار الش�يخ الصفار إلى تواصل الفقيد الراحل مع األوس�اط العلمية الدينية في
القطيف حيث يحرص على التواصل معهم في مناسبات األفراح واألتراح.

وقد بادر س�ماحة الش�يخ الصفار للذهاب إلى البحرين للمش�اركة في عزاء الفقيد
الراحل ،وتقديم واجب العزاء ألسرته الكريمة ،ولعلماء البحرين األفاضل ،صباح يوم
األربعاء  14جمادى اآلخرة 1437ﻫ الموافق  23مارس 2016م.

تغمده الله بواس�ع رحمته وحش�ره مع النبي وآله الطاهري�ن ،وخلف على مجتمعه
بالخلف الصالح.
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الشيخ حسن الصفار يهاجم «الخرافيين
الذين خلقوا ً
*(((
سوقا سوداء للدين»
انتقد الشيخ حسن الصفار بشدة من وصفهم بالخرافيين الذين خلقوا «سو ًقا سوداء
للدين قائمة على الخرافة واألوهام واألس�اطير والثقافة الدينية المغشوش�ة وترويجها
السذج والمغفلين» ،حسبما نقل موقعه اإللكتروني.
بين ّ

جاء ذلك خالل حديث الجمعة في مسجد الرسالة بمدينة القطيف شرق السعودية
بتاريخ ( 16مارس /آذار .)2016

وقال الصفار ّ
إن «الخرافيين يس�تغ ّلون مس�ألة الغيب في الثقافة الدينية ،التي توازي
وجود الس�نن والقوانين اإللهية ،في إيهام الن�اس ّ
بأن قضايا الحياة يمكن أن تجري من
خالل الممارسات الخرافية والطالسم المبهمة».
وانتقد الصفار الخرافيين قائلاً إنّهم «خلقوا س�و ًقا س�وداء للدين قائمة على ترويج
زورا».
الخرافة واألوهام واألساطير والثقافة الدينية المغشوشة المنسوبة لإلسالم ً

وأضاف ّ
أن «بعض األوس�اط أصبحت بيئة خصبة للغش والدجل والتضليل باس�م
الدين» .وذكر «من يوهمون اآلخرين بقدرتهم على ّ
حل مش�اكلهم عن طريق الغيبيات
وحدها إنّما يمارسون التدليس على الناس».
واعتب�ر الصف�ار «االنس�ياق خلف الممارس�ات الخرافية أمر يس�اهم ف�ي تكريس

* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،4950األحد  27مارس 2016م الموافق  18جمادى اآلخرة 1437ﻫ.
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ثم كتابة
نمط الش�عوذة بين الناس القائم على مزاعم حول تلبس الج ّن والش�ياطين من ّ
األحجبة وا ّدعاء الرقية الشرعية».

وأض�اف ّ
أن «الخرافيي�ن والمش�عوذين ال تق�وم س�وقهم الرائج�ة إلاّ عل�ى أكتاف
�ذج والمغفلين فقط» .وتابع ّ
الس ّ
أن «الخرافيين يلجأون إلى ترهيب الناس من عواقب
ّ
أساس�ا عل�ى األوهام واألطياف
ع�دم امتالثهم لخرافاتهم التي ال أس�اس لها والقائمة ً
والمنامات».
وأضاف ّ
أن «مش�كلة المشاكل تكمن في وجود أجواء ترهيبية غرضها تكميم أفواه
المنتقدي�ن والمعترضي�ن باتهامهم في دينهم ووصمهم بالع�داء ألهل البيت والخروج
عن العقيدة الصحيحة».

وأش�ار إلى ّ
«المحصل�ة النهائية لتكميم األفواه هي انطلاء الخرافات واألوهام
أن
ّ
على الناس وتش�ويه صورة الدين وتلويث س�معة المذهب وإشغال الناس باهتمامات
وتنمي مجتمعاتهم».
زائفة على حساب األعمال الحقيقية التي تثري حياتهم ّ

وأع�رب الصفار ع�ن اعتقاده ّ
دورا في قيام
ب�أن «ألجواء التوتر وص�راع الهوي�ات ً
الس�وق الس�وداء التي تم�ارس التدليس تحت ش�عار الدين» .مضي ًف�ا ّ
«أن هناك قنوات
فضائية عديدة باتت جز ًءا من التوجهات الخرافية».
ٍ
حشد من المصلين ّ
حث الصفار على اليقظة و«أن ال يتنازل المرء عن عقله»
وأمام
خضو ًعا لخرافات وأوهام ما أنزل الله بها من سلطان.

كما ّ
حث على التق ّيد بالسنن اإللهية واألخذ باألساليب الطبيعية والتوكل على الله.
مضي ًفا ّ
بأن من الخطأ الكبير االكتفاء بالغيبيات وتجاهل القوانين والسنن الطبيعية.

ّ
ولخص العالقة بين ضرورة اتباع السنن الطبيعية واالعتماد على الغيب في الحديث
النبوي الشريف «اعقلها وتوكل».

الشيخ الصفار يدعو إلى وقفة
أكثر إنسانية حيال ذوي االحتياجات
*(((
الخاصة
دعا الش�يخ حس�ن الصف�ار إلى وقف�ة اجتماعي�ة أكثر إنس�انية حي�ال أوضاع ذوي
االحتياج�ات الخاصة من خالل المس�اهمة على نحو أكبر في إنش�اء المراكز الخاصة
برعاية أفراد هذه الفئة.

جاء ذلك خالل خطبة الجمعة في مس�جد الرس�الة بمدينة القطيف شرق السعودية
اليوم الجمعة ( 1أبريل /نيسان .)2016
التوحد الذي يصادف يوم الس�بت تمنّى
وبمناس�بة الي�وم العالمي للتوعية بم�رض
ّ
الش�يخ الصف�ار عل�ى البش�رية توفير جانب م�ن إنفاقها عل�ى األس�لحة الفتاكة لخدمة
األبحاث العلمية الخاصة بمرض التوحد الكتشاف أسبابه والحدّ من انتشاره.
ٍ
وقال ّ
بواحد من كل  88طفلاً ال يزال يعتبر حتى
إن مرض التوحد الذي بات يفتك

غامضا لم يقف العلماء على أسبابه الفعلية.
مرضا
ً
اآلن ً

وعل�ى الصعي�د المحلي دعا الصف�ار إلى ترجم�ة الحالة الدينية ف�ي المجتمع إلى
مشاعر إنسانية حيال الضعفاء وذوي االحتياجات الخاصة.
* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،4955الجمعة  01أبريل 2016م الموافق  23جمادى اآلخرة
1437ﻫ.
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وأم�ام عجز المراكز القليلة القائمة عن اس�تيعاب األع�داد المتزايدة من المصابين
دعا الصفار إلى مساهمة اجتماعية أكبر في إنشاء المراكز الخاصة بمرض التوحد.

أن مس�اندة ذوي االحتياجات الخاصة ال ّ
وأوضح ّ
أجرا وثوا ًبا عن المس�اهمة
تقل ً
ف�ي بناء المس�جد أو الحس�ينية أو س�ائر األعمال الدينية ب�ل قد تكون أكثر حين تش�تدّ
الحاجة إلى ذلك.
وتابع القول انه إذا لم تترجم الحالة الدينية في المجتمع إلى مشاعر إنسانية فستكون
أي مضمون.
حالة دينية شكلية
وطقوسا فارغة من ّ
ً
وقال الش�يخ الصفار «إنّما تتجلى إنس�انية اإلنسان في الحقيقة في طريقة تعامله مع
ذوي االحتياجات الخاصة».

وفي الس�ياق ّ
حث الصفار األس�ر الت�ي لديها أطفال مصاب�ون بالتوحد على الرضا
رافض�ا عزل الطفل المصاب
بقض�اء الله والتعاطي مع الحال�ة كأمر واقع يثابون عليهً .
عن محيطه االجتماعي في المس�جد والحس�ينية والنادي والمدرس�ة داع ًيا إلى تكثيف
الجهود لتأهيلهم لالندماج في المجتمع.
كما أعرب عن تقديره للعاملين في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة .مؤ ّملاً

في زيادة أعداد العاملين في هذا المجال.

ورغ�م تقديره التّس�اع رقع�ة المتفهمين ألوض�اع ذوي االحتياج�ات الخاصة في
المجتمع انتقد سماحته في الوقت عينه الذين يقابلون المعاقين باالزدراء.

 140شخصية دينية واجتماعية تشارك في
*(((
افتتاح مقرّ “البيت السعيد” بصفوى
فضيلة عباس

ش�ارك  140شخصية اجتماعية ورجال دين ورؤس�اء وأعضاء الجمعيات الخيرية
المقر الرس�مي الدائم لمركز البيت
ولجان التنمية األهلية بمحافظة القطيف في افتتاح
ّ
بحي الحجرية في صفوى.
السعيد مساء السبت ّ
وأثنى الش�يخ حس�ن الصفار خالل كلم�ة للداعمين على مس�يرة المركز وصموده
تعم تجربة المركز في مدن
أمام التحدّ يات والصعوبات التي واجهتهُ ،مبد ًيا أمله في أن ّ
والمؤسسات التي تُعنى باألسرة.
وقرى المحافظة ،داع ًيا إلى دعم المراكز
ّ
وحضر الحفل الذي حمل عنوان «البيت الس�عيد ..مسيرة متجدّ دة» عدد من رجال
الدين في مقدمتهم الش�يخ يوس�ف المهدي والش�يخ حس�ن الخويلدي والس�يد حسن
النمر والسيد حيدر العوامي والشيخ محمد العليوات.
الم�درب والمستش�ار األس�ري ناص�ر الراش�د خلال الحف�ل كلمة باس�م
وق�دم
ّ
المدربي�ن ،متحد ًث�ا فيه�ا عن العائد الحي�وي للتدري�ب ،وأهدافه ،والحاج�ة إلى دعم
المجتمع والمدربين المحترفين في المجال األسري للمركز.
وتضمن االفتتاح جولة تعريفية بأقس�ام المركز واال ّطالع على معرض الكاريكاتير

* نشر في جهينة اإلخبارية بتاريخ 2016 / 4 / 26م .
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األس�ري وحفلاً خطاب ًّيا تعريف ًّيا بإنجازات المركز م�ع تكريم الداعمين للمركز وتناول
وجبة العشاء على شرف االفتتاح.

وابتدأ عريف الحفل وأحد أعضاء المركز المهندس عادل األحمد بالتقديم للحفل،
تاله تالوة من آيات الذكر الحكيم قدمها القارئ الشبل علي خضر الغاشي.

واستعرض رئيس المركز الشيخ صالح آل إبراهيم أهم إنجازات المركز خالل 15
س�نة ماضية ،وفي ختام الحفل قام الش�يخ يوس�ف المهدي والسيد حسن النمر بتكريم
داعمي المركز.
واش�تمل الحفل على فقرة أدبية للش�اعر سعيد آل رهين ونجله أحمد ،مستعرضين
فيها أهمية صفاء الجو األسري من خالل أوصاف أدبية في األسرة.
وأشاد رئيس لجنة التنمية بسنابس علي آل ادغام بجهود المركز وإنجازاته وبفقرات
حفل االفتتاح خالل كلمة وجهها للمركز.

وب�ارك الس�يد محم�د الش�خص افتت�اح المرك�ز وم�ا احتواه م�ن تعري�ف بأهدافه
مش�يرا إلى أن إخراج الحفل بهذه الصورة يس�اهم في تعزيز الثقة واجتذاب
وإنجازاته،
ً
العديد من أهل الخير لمد يد العون.
وأثن�ى األخصائي النفس�ي أحمد آل س�عيد على التطور المس�تمر للمركز ،مش�يدً ا
المقر الجديد للمركز وما تضمنه االفتتاح.
باحتفالية افتتاح
ّ

وق�ال عل�ي الجعفر« :اطلعت على أقس�ام المرك�ز وعلى اإلنج�ازات الكبيرة التي
قام بها المركز خالل مدة الخمس�ة عش�ر عا ًما من مس�يرته المباركة ،ونقله من المحلية
والوصول به إلى المحافل الدولية».
وأش�اد بالجهود المبذولة من رئي�س المركز والكوادر العامل�ة ،واص ًفا بأنّها «فخر
الجميع من أبناء المجتمع وداللة على العمل المتواصل الدؤوب».
الجدير بالذكر ّ
أن مركز البيت الس�عيد مؤسس�ة اجتماعية تُعن�ى بالتثقيف والتأهيل

 140شخصية دينية واجتماعية تشارك في افتتاح مقرّ “البيت السعيد” بصفوى
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تأسست عام  1422هجرية.
والتدريب الزوجي والتربوي واألسريّ ،

ويهدف المركز إلى توعية األفراد بأهمية األسرة والحفاظ عليها وإرشاد األسر إلى
عوامل االس�تقرار والس�عادة وتبصير المقبلين على الزواج بالحياة الزوجية ومتطلباتها
وإكس�اب األزواج مه�ارات وفن�ون التعام�ل الزوج�ي وتأهي�ل األزواج للقي�ام بمهام
الزوجية وإدارة ش�ؤون األس�رة والمن�زل وتوعية األفراد بط�رق إدارة الخالف العائلي
وتدريب اآلباء على أساليب التربية السليمة لألبناء.
وتتضمن أنش�طة المركز «ال�دورات التدريبية ،المحاضرات ،اللق�اءات الحوارية،
الملتقي�ات األس�رية ،المع�ارض والمهرجان�ات األس�رية ،اإلص�دارات األس�رية،
االستشارات الزوجية والتربوية ،المشاركات الدولية».
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الشيخ الصفار في استقباله الشيخ علي بن يحيى بابكر:

تجسير العالقة بين السنة والشيعة واجب ديني
وطني
قال الش�يخ حس�ن الصفارّ :
وأي مواطن غيور ال يس�عه أن يقف
أي مس�لم وا ٍع ّ
إن ّ
موق�ف المتف�رج والالأبالي تج�اه محاوالت التفرق�ة ،وإيقاد الفتنة الطائفية بين الس�نة
والشيعة ،ذلك ّ
أن اإلصالح بين فئات األمة ومكونات المجتمع واجب ديني ومسؤولية
وطني�ة ،لصريح قوله تعال�ى{ :إِن ََّما ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
�و ٌة َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْي� َن َأ َخ َو ْيك ُْم} ولقوله
ُون إِ ْخ َ
تعالى{ :وإِن َط ِائ َفت ِ
ّ
وألن حسن العالقة بين
َان ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِي َن ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُه َما}.
َ
المكونات الوطنية هو الذي يحفظ وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
ج�اء ذلك في اس�تقبال س�ماحته للمحامي الباحث الش�يخ علي بن يحي�ى بابكر
بتاري�خ  29رج�ب 1437ﻫ الموافق  5مايو 2016م ،وهو مدي�ر لمكتبة المحامين في
الرياض ،وكان قد أ ّلف كتا ًبا بعنوان (جواز الصلح بين أهل الس�نة والش�يعة في العراق
وغيره�ا) طبع س�نة 1430ﻫ ف�ي الرياض ،وه�و ر ّد على من عارض اجتم�اع مكة بين
األطراف العراقية من الس�نة والش�يعة الذي انعقد بمبادرة من حكومة المملكة في شهر
رمضان س�نة 1427ﻫ ،وتمخضت عن�ه وثيقة للصلح والتوافق آن�ذاك ،فعارضه بعض

(((

((( الشيخ علي بن يحيى بابكر ولد في جدة سنة 1385ﻫ ،وبعد تخرجه من الثانوية اتجه لدراسة العلوم
الشرعية في الرياض التي انتقل إليها سنة 1405ﻫ وحضر دروس كبار المشايخ والعلماء ،كما رحل
إلى قرية دماج في صعدة باليمن والتحق بمدرسة الشيخ مقبل الوادعي لعدة أشهر .وله عدد من
المؤلفات المطبوعة ،منها( :قضايا الطالق والحضانة والنفقة والزيارة) ،و(كيف تطالب بحقوقك أمام
القضاء؟) ،و(فهرسة نظام المرافعات مع الئحته التنفيذية) وغيرها ،يعمل في مجال المحاماة.
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المتعصبي�ن المتش�دّ دين؛ ألنّه�م ي�رون أن ال
مصالح�ة بين الس�نة والش�يعة .فكتب الش�يخ
بابك�ر وهو س�عودي من أص�ل حضرمي هذا
الكت�اب ر ًّدا عليه�م ،وتأكي�دً ا عل�ى ض�رورة
الصلح والتوافق بين السنة والشيعة في العراق
وسائر بالد المسلمين.

وحين وصلت نسخة من الكتاب لسماحة
الش�يخ الصف�ار ب�ادر للتواص�ل م�ع المؤلف
ش�اكرا له مبادرت�ه واهتمامه به�ذا الموضوع،
ً
مق�دّ ًرا غيرت�ه عل�ى وح�دة األم�ة واس�تقرار
أوطانها.

وكتب الش�يخ الصفار للمؤلف رسالة ش�كر وتقدير وأعقبها برسالة تتضمن بعض
المالحظ�ات والمقترحات حول آراء ومعلومات وردت في الكتاب ،كما دعا المؤلف
خيرا ،واس�تضافه س�ماحة الش�يخ ،وقد حضر
لزي�ارة القطيف ،فل ّبى الدعوة جزاه الله ً
اللقاء سماحة الشيخ علي آل محسن فكان فرصة طيبة للتعارف والحوار والتأكيد على
أهمية تعزيز التعايش والوحدة بين المواطنين وأبناء األمة على اختالف مذاهبهمّ ،
وأن
المدخ�ل إل�ى ذلك هو التواصل والمعرفة المباش�رة ،با ّطلاع ّ
كل جهة على معتقدات
وأف�كار الجهة األخرى من مصادرها المعتم�دة الموثوقة ،وليس من خالل المقوالت
واإلشاعات التي تهدف إلى إيقاع الخصومة والنزاع.
وقد أعرب الباحث الش�يخ علي بن يحيى بابكر عن ش�كره للحفاوة التي اس�تقبل
بها ،مبد ًيا عزمه على تنقيح الكتاب وإعادة طبعه.

وفيم�ا يلي نص الرس�الة التي بادر الش�يخ الصفار لكتابتها للمؤل�ف ،وكانت بداية
التعارف والتواصل:
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نطو ينيد بجاو ةعيشلاو ةنسلا نيب ةقالعلا ريسجت

بسم الله الرحمن الرحيم

األخ الكريم األستاذ علي بن يحيى بابكر

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

حفظه الله

كان وص�ول كتاب�ك الق ّي�م (ج�واز الصلح بين أه�ل الس�نة والش�يعة) بمثابة نعمة
غير مترقبة ،حيث لم يس�بق لي أن س�معت ع�ن الكتاب أو عن ش�خصية المؤلف ،مع
اهتمام�ي بموضوع البحث وس�عيي للتعرف على المبش�رين بثقاف�ة التعايش والوحدة
الوطنية واإلسالمية.
تعزز األمل بوجود شريحة
شعرت بالسعادة والتفاؤل وأنا أقرأ صفحات الكتاب؛ ألنّها ّ
م�ن الواعين المخلصين الذي�ن يتجاوزون تأثي�رات أجواء الش�حن اإلعالمي الطائفي،
ويتحدّ ون زوابع األحداث السياسية المج ّيرة لتفتيت األمة وتمزيق شعوب المنطقة.

ويب�دو ّ
أن وجود الواعين المخلصين ليس قليلاً في س�احة وطنن�ا الغالي ،ولكنهم
ينقصه�م التع�ارف والتعاون عل�ى خدمة هذا المب�دأ العظيم ،وحدة األم�ة واالعتصام
{وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل ال َّل ِه
بحب�ل الل�ه ،ومواجهة التفرقة والنزاعات ،وتلبية ألمره تعال�ىَ :
ِ
يحك ُْم}.
ب ِر ُ
{وال َتن ََاز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
َجميع ًا َوال َت َف َّر ُقوا} .وقوله تعالىَ :
أس�أل الله سبحانه وتعالى لك األجر والثواب والمزيد من التوفيق في خدمة الدين
والوطن.
وأرجو أن نحظى بزيارتك قري ًبا إن شاء الله.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
حسن بن موسى الصفار

 16مجادى األوىل 1436ﻫ
 7مارس 2015م

الشيخ الصفار في استقباله للدكتور المحرج:

االنفتاح والتواصل منهج يتمسك به الواعون
أكدّ س�ماحة الش�يخ حس�ن الصفار ّ
أن االنفتاح والتواصل مبدأ ومنهج يتمس�ك به
الواع�ون المخلصون ،وال يتراجعون عنه بس�بب األحداث الطارئ�ة ،أو االختالف في
بعض اآلراء والمواقف ،جاء ذلك في سياق حديثه للترحيب بزيارة الدكتور الشيخ عبد
الرحمن بن عبد العزيز المحرج لس�ماحته يوم الخميس  28رجب 1437ﻫ الموافق 5
مايو 2016م.
وأشاد الشيخ الصفار باستمرارية وإصرار الدكتور المحرج على التواصل واالنفتاح
متجاوزا تحفظ�ات المتأثرين
م�ع األوس�اط الدينية والثقافية ف�ي القطيف واألحس�اء،
ً
بالخالفات المذهبية واألحداث السياسية.

وقال الشيخ الصفار :رأينا بعض األشخاص ممن تفاعلوا مع دعوة الحوار الوطني
واالنفت�اح الفك�ري ،وقالوا كال ًم�ا ط ّي ًبا ،وزارون�ا وزرناهم ،لكنهم ع�ادوا إلى خطاب
التش�دّ د والفت�ور ف�ي التواص�ل بمبرر حص�ول بعض األحداث والمش�اكل السياس�ية
والتوترات الطائفية على المستوى اإلقليمي.
مضي ًفا سماحته :أنه مبرر غير مقبول؛ ّ
ألن المشاكل والتوترات يجب أن تدفع المخلصين
الواعين إلى تكثيف جهودهم لمحاصرتها ،ومنع تأثير تداعياتها على وطننا ومجتمعنا.

من جهته ع ّبر الش�يخ الدكت�ور المحرج عن تأييده لما طرحه الش�يخ الصفار قائلاً :
تعرف�ت على الش�يخ الصفار منذ س�نوات وأن�ا أتابع خطابه ،وأش�هد بصدق
إنّ�ي من�ذ ّ
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اعتداله ،وإيمانه بالوحدة والتقارب ،وأرى ّ
آثارا طيبة على
أن هذا التوجه المعتدل ترك ً
المس�توى الوطني ،وفي أوساط من المشايخ كانوا متح ّفظين ساب ًقا تجاه الشيعة لكنهم
اآلن أكثر تق ّبلاً واستجابة.

شاكرا للش�يخ الصفار حسن استقباله وكريم ضيافته ،وكان برفقة الدكتور المحرج
ً
الشيخ جازع بن عبد العزيز آل طايع الدوسري ،من العاملين في إدارة اإلرشاد والتوجيه
بالحرس الوطني.
الهوة وتشجيع التالقي بين
وقد بذل الدكتور المحرج جهو ًدا مش�كورة في تجس�ير ّ
العلماء والمثقفين من المواطنين الس�نة والش�يعة في المملكة ،تجاو ًبا مع الجهود التي
يبذلها الشيخ الصفار في ذات السياق ،وانعقدت لقاءات في الرياض والقطيف لخدمة
ه�ذا التوج�ه الوطني الوحدوي ،وذلك بعد أن حمل الدكتور المحرج رس�الة تضمنت
عد ًدا من التساؤالت واإلشكاليات لدى بعض األوساط السلفية تجاه الشيعة ،طال ًبا من
الشيخ الصفار اإلجابة عليها بما يوضح الصورة ويخلق أرضية للتالقي واالنفتاح ،وقد
كتب الش�يخ الصفار إجابة شافية على تلك التساؤالت وقام الدكتور المحرج بإيصالها
لعدد من العلماء السلفيين .ويمكن االطالع على نص الرسالتين في المجلد األول من
كتاب مسارات صفحة  559وعلى الرابط التالي على شبكة اإلنترنت:
https://www.saffar.org/index.php?act=artc&id=1845

الشيخ الصفار :ال نهضة حضارية لألمة
*(((
مع العزلة والروح االنهزامية
ق�ال عال�م الدين الس�عودي الش�يخ حس�ن الصف�ار ّ
إن النهوض الحض�اري لألمة
اإلسالمية لن يتحقق في ّ
ظل حالة العزلة والروح االنهزامية والخشية من االنفتاح على
منجزات الحضارة الحديثة والثقافات األخرى.

جاء ذلك خالل حديث اليوم الجمعة ( 6مايو  /أيار ،)2016في مس�جد الرس�الة
بمدينة القطيف شرق السعودية.
وقال الصفار في حديثه عن المبعث النبوي ّ
إن الحضارة االسالمية عندما كانت في
أوج رق ّيها لم تكن تخشى االنفتاح على الحضارات والثقافات األخرى.
وأضاف ّ
إن المس�لمين عندما تملكتهم الروح االنهزامية جعلوا ينظرون لمنجزات
اآلخرين بعين الريبة والشك.

ومضى يقول ّ
عما عند اآلخرين
إن «اإلسالم لم ُي َر ِّب أبناءه على القطيعة واإلعراض ّ
بأن الش�ريعة مضت باس�تمرار نحو تش�جيع ّ
ولو كان حس�نًا» .مضي ًفا ّ
كل ما هو إيجابي
عند اآلخرين قولاً أو فعلاً .
وتاب�عّ :
إن الحضارة اإلسلامية لم تح�دث قطيعة مع الحضارات التي س�بقتها بل
بنت عليها واستفادت منها وأخذت من تجاربها.
* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،4990الجمعة  06مايو 2016م الموافق  29رجب 1437ﻫ.
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وأوضح ّ
بأن هذا الذي قاد إلى ترجمة العرب للعلوم الطبيعية واإلنس�انية المختلفة
التي تركتها الحضارات السابقة ومن ثم تطويرها واإلضافة عليها ،وهو ما شكّل الح ًقا
أساسا النطالق الحضارة الغربية الحديثة.
ً
إن النه�وض الحض�اري للمس�لمين لن يأخ�ذ طريقه في ّ
ومض�ى يق�ول ّ
ظ�ل حالة
االنغالق التا ّم على الذات والقطيعة مع اآلخرين «فذلك خالف مسيرة الحضارات».
وأض�اف ّ
ب�أن الس�بيل إل�ى النهوض ل�ن يتأت�ى إلاّ عل�ى ذات المنوال ال�ذي فعله
المس�لمون األوائ�ل باالنفتاح على الحض�ارات األخرى واس�تيعاب منجزاتها والبناء
عليها.
وقال الش�يخ الصفار ّ
إن االسلام لم يبدأ مسيرته انطال ًقا من نقطة الصفر وإنّما كان
امتدا ًدا وتصدي ًقا للشرائع والرساالت السماوية السابقة.

وتابع يقولّ :
إن اإلسالم لم يتنكر للرساالت والكتب السماوية السابقة وإنّما هناك
 18آية في القرآن الكريم وصفت اإلسالم ْ
بأن جاء مصدّ ًقا لتلك الرساالت.
وأوض�ح ّ
أن النص�وص الديني�ة الت�ي تحدثت ع�ن التحري�ف الذي طال الش�رائع
السماوية األخرى لم تصل إلى حدِّ إبطال تلك الشرائع جملة وتفصيلاً .

إن اإلسلام على المس�توى العربي لم يح�دث قطيعة نهائية م�ع ّ
وق�ال ّ
كل عادات
وتقالي�د وتاري�خ العرب في عصر الجاهلية وإنّما أبقى عل�ى بعض العادات الطيبة التي
كانت سائدة في المجتمع العربي آنذاك.

محافظ القطيف يزور
*(((
فضيلة الشيخ الصفار

ق�ام س�عادة محاف�ظ القطيف خال�د بن عب�د العزيز الصفي�ان صباح الي�وم الثالثاء
 11ماي�و 2016م بزي�ارة ودية إلى فضيلة الش�يخ حس�ن الصفار بمنزل�ه بحي الجزيرة
بالقطيف ،حيث كان في اس�تقباله الشيخ وعدد من أعيان المحافظة ،وتم خالل الزيارة
تبادل األحاديث الودية.

* http://www.alqhat.com/news-action-show-id-34695.htm

إجراء عملية قلب جراحية
أجري�ت عملي�ة قل�ب جراحي�ة ناجحة بحمد الل�ه تعالى لس�ماحة الش�يخ الصفار
ف�ي مستش�فى (س�بير  )Spire Southampton Hospitalبمدين�ة (س�اوثهامبتون
 )Southamptonالت�ي تبع�د عن العاصم�ة البريطانية «لندن» نح�و  120كلم باتجاه
الجنوب الغربي ،في يوم الجمعة  12ش�عبان 1437ﻫ الموافق  20مايو 2016م وهي
عملية قلب مفتوح لترقيع وإصالح الصمام.

وكان الش�يخ الصف�ار قد غادر البالد مس�اء ي�وم األحد  8ش�عبان الموافق  15مايو
برفقة الدكتور عقيل الفردان ودخل المستش�فى يوم الخميس  11ش�عبان الموافق 19
مايو ،وخرج من المستشفى  18شعبان الموافق  26مايو ،وعاد إلى البالد بالسالمة يوم
السبت  27شعبان الموفق  4يونيو 2016م.

كثيرا من االتص�االت لتهنئته بنجاح
وتلقى س�ماحته خالل وجوده في المستش�فى ً
العملية ولالطمئنان على صحته ،أبرزها اتصال من مكتب صاحب السمو الملكي ولي
العهد وزير الداخلية األمير محمد بن نايف ،ومن صاحب السمو الملكي األمير سعود
بن نايف أمير المنطقة الش�رقية ،ومن محافظ محافظة القطيف األس�تاذ خالد الصفيان،
ومن الممثل العام للمرجع األعلى السيد السيستاني سماحة السيد جواد الشهرستاني،
ومن المرجع الديني الش�يخ جعفر الس�بحاني ،ومن س�ماحة الس�يد حس�ين الشيرازي
ع�ن والده المرجع الس�يد ص�ادق الش�يرازي ،ومن آية الله الس�يد مرتض�ى القزويني،
ومن مكتب المرجع الس�يد فضل الله في لبنان ،والعالمة الش�يخ عباس كاشف الغطاء
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م�ن النج�ف األش�رف ،وآي�ة الله الش�يخ عبدالكري�م الحائري م�ن كربالء المقدس�ة،
واألس�تاذ إبراهيم الش�يخ محمد مهدي ش�مس الدين من لبنان ،وسماحة السيد محمد
باقر الكش�ميري ممثل المرجع السيس�تاني في أمريكا الشمالية ،وآية الله الشيخ محمد
صادق الكرباسي من لندن ،والدكتور الشريف حاتم العوني من مكة المكرمة ،والسيد
زي�د الفضي�ل من جدة ،والدكتور مرزوق بن تنباك من الري�اض ،والدكتور عبد الجليل
السيف ،،وشخصيات كثيرة أخرى من مختلف المناطق والبلدان.

وعن�د عودته إل�ى البالد اس�تمرت االتصاالت ،وبدأ اس�تقبال المهنئين بالسلامة
ليل�ة الجمع�ة  5رمض�ان المبارك المواف�ق  11يوني�و 2016م ،حيث تواف�د عدد كبير
وأتم على
خيراّ ،
م�ن المواطني�ن من مختلف الطبقات مدّ ة أس�بوع .جزى الله الجمي�ع ً
سماحته الصحة والعافية.

تحية قلب لقلب
فريد عبد الله النمر

(((

أخ�ص من القل�ب ما ِضيم وم�ا ُه ّما
ّ

وما أوش�م الحب من جرح وما َز ّما

ّ
ل�كل قصي�دة
في�ا س� ّيد الرؤي�ا

تغني�ك ه�ذا النبض تمنحه�ا العلما

أخص من القلب ما كان مغر ًما يطوف
ّ
أخ�ال تحيات�ي التي تش�رح الصدى

أقاس�مك اآلم�ال ف�ي ّ
كل وجه�ة

ب�ه اإلب�داع حي�ن اصطف�ى العزم�ا
عناوين�ك الكبرى التي تولم الحلما

تضيء لها بالشوق ما يشعل المرمى
الحب ما ش�ابه اإلس�ما
لتمن�ح هذا
ّ

وذي رئت�ي تصط�اد من�ك حنينه�ا
ٍ
ك�ون يس�يح دراي�ة
وهمس�ك م�ن

بجوه�ره المعن�ى فيقتح�م الفهم�ا

له�ز حقيق�ة
وكف�اك ك�م ترن�و
ّ

تثي�ب بني اإلنس�ان للقيمة العظمى

عرفن�اك عال�ي النف�س ذا عبقري�ة

وأن�ت صب�اح ك ّل�ه ف�ي أثي�ره
وأن�ت م�داد الص�دق م�ا زال طلع�ه
حناني�ك ه�ذا ال ّطهر جرحك رعش�ة

وروحك روح الشمس ساطعة الرؤى
((( كاتب وشاعر سعودي.

تضيف�ك ف�ي اآلالء أنش�ودة تنم�ى

تر ّبى على األخالق منهجك األسمى

كما يشرق اإليمان في حالك الظلما

طليعي�ة األن�داء تختب�ر النجم�ا

ض�ر لمهجته�ا أدم�ى
أعيذه�ا م�ن ٍّ
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فلا أبص�رت لل�داء من�ك عيون�ه

وال أوهن�ت م�ن سلامتك العظما
تت�وق لكن ِ
ْ�ه الوع�ي تعتص�ر الكرما

جوهرا
م�دى للعل�م م�ا زال
وأن�ت
ً
ً

بكينون�ة اإلنس�ان تورق�ه الس�هما

فكن حيث قلب الصدق نحو بصيرة
وقلب�ك مفت�اح الس�كينات إن همى

ل�ك الش�رفة بيض�اء حبل�ى بضوئها
حناني�ك م�ن ج�رح وم�ن ّ
كل عل�ة
بمق�دار م�ا تمت�دّ فين�ا لفك�رة

لنلق�اك ف�ي ّ
ظ�ل الحكاي�ات حكمة
الح�ب أجل�وه هاهنا
ك�ذاك حدي�ث
ّ

عل�ى أل ٍم تحن�و وقلبك هال�ة قطيفية
لك الح�ب أحلا ٌم ..خالص�ة رؤية
ٍ
قل�ب وعوفيت من نهى
فعوفيت من
زك�ي النف�س يا فك�رة الهدى
لتبق�ى
ّ

أراه بعي�ن الصب�ر يغت�رف النعم�ى

الحق تش�عله الحسما
تديف جمال ّ
تباغتك الش�كوى لتلتحف الس�قما
أي الك�ون يبقي ب�ك العزما
نرتّ�ب ّ
تلي�ق به�ذا الوع�ي توس�عه حجم�ا
ٍ
لنافل�ة س�محاء تلهمن�ا الرحم�ى

تطف�و عل�ى األرض لألس�مى
فج�را ونش�رعها رس�ما
تراودن�ا
ً
َ
مي�راث التس�امح والس�لما
يؤث�ث
وتبق�ى منار العلم في فكرك األنمى
فريد النمر

2016/6/6م

محافظ القطيف يطمئن على صحة الشيخ
*(((
حسن الصفار
جعفر الصفار ـ القطيف

شدّ د محافظ القطيف خالد الصفيان ،على أهمية ال ُّلحمة الوطنية ،بين اإلخوة وابناء
الش�عب الواحد في ّ
ظل قيادة حكيمة راش�دة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله».
وق�ال الصفي�ان خلال زيارت�ه صب�اح أم�س الش�يخ حس�ن الصف�ار في مجلس�ه
بمحافظ�ة القطيف لالطمئنان على صحته ،بع�د إجرائه عملية جراحية في القلب بأحد
المستش�فيات البريطانية وعودته ،مس�اء يوم الجمعة الماضي« :إننا نعمل س�و ًّيا يدً ا بيد
مش�يرا
لم�ا يخ�دم مصلحة الوطن والمواطن في ه�ذا الجزء العزيز من وطننا الغالي»،
ً
إلى أهمية اللقاءات والتواصل المباشر في توطيد الوحدة الوطنية ،مؤ ّكدً ا ّ
أن توجيهات
والة األمر ،وصاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ،تؤكّد
على جميع المس�ؤولين ،ضرورة االنفتاح على المواطني�ن والتواصل معهم لما يحقق
مصلح�ة البلاد وخدم�ة المواطنين ،س�ائلاً المولى العل�ي القدير أن يم ّن على الش�يخ
الصفار بالصحة والعافية وبالشفاء العاجل.
مشيرا إلى النهج الحميد في
ثمن الش�يخ حس�ن الصفار زيارة المحافظً ،
من جهتهَّ ،

* جريدة اليوم ،االثنين  01رمضان  1437ﻫ الموافق  6يونيو  2016العدد .15697
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ّ
وج�ل ـ أن يجعل ذلك في موازين حس�ناته ،وأن
عز
التواص�ل الدائم ،س�ائلاً البارئ ـ ّ
واطمأن عليه ،سائلاً
ّ
يمتعه بالصحة والعافية ،وع َّبر عن ش�كره وامتنانه لجميع من سأل
المولى ـ ّ
أي مكروه.
جل شأنه ـ أن يمتعهم بالصحة والعافية ،وألاّ يريهم ّ

نفحات شهر رمضان

*(((

قال الش�يخ حسن الصفار في مقال له إن «في هذا الشهر الكريم الذي جاءت اآليات
واألحاديث والروايات في تبيان فضله وعظمته ،بما يفوق تصور اإلنسان ،علينا االهتمام
باستثمار فرص الخير والرحمة والمغفرة فيه».

فقد ورد عن رسول الله Aأنه قال ألصحابه لما حضر شهر رمضان« :سبحان الله! ماذا
تستقبلون وماذا يستقبلكم»((( ،كما ورد في حديث آخر عنه« :Aلو يعلم العبد ما في رمضان
لو ّد أن يكون رمضان الس�نة»((( ،وفي حديث آخر عنه« :Aش�هر رمضان س ّيد الشهور»(((،
وعنه« :Aهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره اإلجابة والعتق من النار».

وهذا اإلمام الصادق Eيوصي ولده إذا دخل شهر رمضان قائلاً « :فأجهدوا أنفسكم،
ّ
فإن فيه تقس�م األرزاق وتكتب اآلجال ،وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه ،وفيه ليل ٌة
ُ
العمل فيها خير من العمل في ألف شهر»(((.
برنامجا مم ّي ًزا لهذا الش�هر المميز ،حتى ال يكون كغيره من
على اإلنس�ان أن يضع له
ً
الش�هور ،فليحرص اإلنسان المؤمن بأن يكون له فيه برنامجان :على المستوى الفردي،
وعلى المستوى العائلي ،فعلى المستوى الفردي في هذا البرنامج:
* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،5023األربعاء  08يونيو 2016م الموافق  03رمضان 1437ﻫ.
((( مستدرك الوسائل .ج  ،7ص  ،425حديث .8589
((( بحار األنوار .ج  ،93ص  ،346حديث.12
((( بحار األنوار .ج  ،40ص  ،54حديث .89
((( وسائل الشيعة .ج  ،10ص  ،305حديث .13481
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اً
علي« :Eعليكم في ش�هر
أول :تلاوة الق�رآن الكريم والدعاء واالس�تغفار ،يقول ّ
رمض�ان بكثرة االس�تغفار والدع�اء ،فأ ّما الدعاء فيدف�ع به عنكم البالء ،وأ ّما االس�تغفار
فيمحي ذنوبكم»(((.
وبحم�د الله لدينا كن�وز روحية من الدع�اء ،تركها أهل بيت النبوة ،وجدّ هم رس�ول
فكل لحظة من لحظات هذا الشهرّ ،
الله Aكدعاء السحر ،وأدعية األيامّ .
وكل ساعة من
ساعاته ،هناك دعاء من األدعية يقرأ فيها ،فعلى اإلنسان االستفادة من ذلك.
ثانيا :المواظبة على صالة الجماعة.
ً

ثالثًا:صلاة اللي�ل والنوافل المس�تحبة ،ف�إذا كان اإلنس�ان طوال الس�نة لدي�ه مختلف
برنامجا ألداء
األش�غال واألعم�ال ،فعليه في ش�هر رمضان المب�ارك أن يجعل ل�ه
ً
النوافل المستحبة ،وأن يسعى بالمقدار الممكن لتعويد نفسه على هذه النوافل.
أي الصدقة أفضل؟ ،قال :صدقة في رمضان»(((.
رابعا:الصدقة« ،فقد سئل رسول اللهّ ،A
ً
فعلى اإلنس�ان بذل ما يستطيع في هذا الشهر الكريم ،لمختلف األعمال الخيرية،
من مساعدة للفقراء ،ودعم للنشاطات االجتماعية.

خامسا:صل�ة األرحام والتواص�ل االجتماعي ،بأن يكون لإلنس�ان برنامج يومي لزيارة
ً
أرحامه ،وتفقد أحوالهم.

سادسا:حضور مجالس الذكر والمعرفة ،ففيها من الفوائد الروحية واالجتماعية والثقافية
ً
الشيء الكثير.

وهن�اك برنام�ج عل�ى الصعيد العائلي :بإش�عار العائلة بميزة هذا الش�هر على س�ائر
األهم .وذلك
الش�هور ،ليس بالجوانب المادية فق�ط ،ولكن بالجوانب الروحية ،وه�ي
ّ
بتدري�ب األوالد عل�ى الصالة والصيام والق�راءة الجماعية للقرآن والدع�اء .والزيارات
العائلية واالجتماعية ،بأن تشارك العائلة ك ّلها في الزيارة لألرحام ،ولسائر أبناء المجتمع.
((( الكافي .ج  ،4ص  ،88حديث .7
((( سنن البيهقي .ج  ،4باب الجود واإلفضال في شهر رمضان ،ص .305

المئات يعودون الشيخ الصفار بعد رحلة
*(((
عالجية
توافد المئات مس�اء الخميس على مكتب الشيخ حسن الصفار في مدينة القطيف،
لتهنئة سماحته بمناسبة العودة من رحلة عالجية في الخارج.
ضم المئات من الشخصيات الدينية واالجتماعية والثقافية،
واصطف طابور طويل ّ
الذين توافدوا من مختلف مدن المنطقة الشرقية للسالم على الشيخ الصفار.

وضمت قائمة الزائرين شخصيات وطنية معروفة من مناطق ومدن األحساء والخبر
والجبيل.
واس�تمر س�يل الزائرين بالتوافد طوال مدة اللقاء التي دامت نحو ساعة واحدة فقط
ّ
مراعاة للوضع الصحي للشيخ الصفار.
وأعلن مكتب الشيخ الصفار عن استمرار استقبال الزائرين في الليالي القادمة.

وكان الش�يخ الصف�ار عاد األس�بوع الماضي م�ن رحلة عالجية دامت أس�ابيع في
العاصمة البريطانية تكللت بالنجاح وف ًقا للفريق الطبي الذي أشرف على عالجه.

* جهينة اإلخبارية 2016/ 6/11م
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مهداة للشيخ الصفار من األديب األستاذ أحمد اللويم

شَ
قلب لَْ
ٌ
يخ
ن يَ ِ

تش�تار
م�ن وح�ي منب�رك النّه�ى
ُ
ٍ
لظام�ئ
ال زال منب�رك الملا َذ

ش�مس تُب ِّل ُ�ل بالضي�اء عيونَن�ا
ٌ
رف عل�ى التُّخ�وم فب�ادرت
الفج�ر َّ
ُ

فتس�ابقت نح�و الكري� ِم َبري ُق� ُه
زك�ي ال رأيت َ
غي�ر م�ا
ُ�ك
أأب�ا
َ
ٍّ
ِ
�ك مث َق ِ
همومن�ا
لات
حمل�ت ذرا ُع َ ُ
الضمير ول�م تكن
وبقي�ت يوق ُظ�ك
َ
ُ
والصب�ح طائف� ٌة علي�ك غيو ُم� ُه

األف�كار
وع ًي�ا تض�ي ُء س�ما َءه
ُ
األنه�ار؟
أوم�ا ج�رت م�ن فوق�ه
ُ

األبص�ار
م�ن بع�د م�ا ج َّف�ت به�ا
ُ
قط�اف و ِ
األطي�ار
ع�وده
تجن�ي
َ ُ
ُ
المضم�ار
م�ا ض�اق ع�ن أس�رابها
ُ
واإلكب�ار
ترج�و ل�ك العلي�اء
ُ

�ار
حت�ى َت َق َّ
�و َس س�اعدٌ ج َّب ُ
إعص�ار
مم�ن ين�ا ُم ولي ُل�ه
ُ
أمط�ار
تعب�ر حي�ث ال
كالح ْل� ِم
ُ
ُ
ُ

******
ِ
ِ
ٍ
ِ
فك�رة
بأجم�ل
يعص�ف
الي�أس ل�م
غب�ار
الرف�وف
ولئ�ن عاله�ا ف�ي
ْ
ُ
ُ

زل�ت تحم ُله�ا وإن َب ُع�دَ الم�دى
ال
َ
�ت بك األحلام حت�ى ُأت ِ
ْخ َمت
غص ْ
َّ
ُ
ُ
الم�كان حكاي� ًة
ومش�يت يمل�ؤك

القطي�ف تُعي�دُ أغني� ًة عل�ى
فهن�ا
ُ

َ
تك�ون حلي َف� ُه
�ت ب�أن
وط� ٌن َحل ْف َ

عث�ار
خط�وا ف�ي المس�ير
وأرا َغ
ً
ُ
األع�ذار
وتدحرج�ت م�ن س�قفها
ُ
اإلن�كار
أبدي� ًة ل�م ُين ِْس�ها
ُ
ِ
األقم�ار
فتنتش�ي
س�م ِع النج�وم
ُ
ْ
كن�ت تُس ِ
ع�ار
�ل ُم ُه فذل�ك
م�ا
ُ
ُ ْ
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روح َ
�ك ف�ي م�دا ُه ِمش�عل
َأ ْو َق�دْ َت َ
ن�أوي إلي�ك نَج�ر عيب� َة ِ
يأس�نا
ُ ُّ

ِ
ِ
نه�ار
�ب
َفدُ َج�ا ُه ف�ي
المح ِّ
ُ
عي�ن ُ
َ
اإلص�رار
فن�راك ِم ْ�ل ُء حديثِ�ك
ُ

�ت َعرا َم� ًة
وإذا َت َعال�ى
الم�وج ُر ْض َ
ُ
ِ
ْ
المج�دول م�ن
احف�ظ بقاي�ا قلبِ�ك

َفأيق� َن أن َ
�ار
في�ه
َّ�ك ال َب َّح ُ
ِ
األزه�ار
�م
ُ
ن ََس� ِم الربي� ِع ل َتنْ َع َ
ُ
اس�تنفار
�ب عز َمه�ا
فخط�اك ُي ْل ِه ُ
ُ

******
زك�ي ك�م ُي َج ِّرع�ك الم�دى
أأب�ا
المغ�وار
الف�ارس
ركض�ا وأن�ت
ً
ُ
ٍّ
ُ
بالصب�ر حت�ى ش�اب ِ
ِ
ٍ
ش�باب مفع� ٍم
نه�را م�ن
األنه�ار
ت
َأ ْه َر ْق َ
َ
�ت ً
ُ
ِ
ٍ
َّ
واث�ق
بنظ�رة
وبقي�ت ممتل ًئ�ا
األس�حار
النه�ار ت ُِع�دُّ ُه
أن
َ
ُ
َ
ٍ
َّ
َ
َ
يقي�ن ل�م يك�ن
وب�أن طفًل�اً م�ن
األعم�ار
ش�اخ ْت بِ�ه
ليش�يخ ل�و
ُ
ِ
ِ
ُم ْ
ضف�اف قلوبِن�ا
نب�ت اليقي� ُن عل�ى
�ار
�ذ
َ
َ
ف�اض م�ن إرش�ادك الت َّي ُ
القل�وب مس�اجدٌ معم�ور ٌة
ف�إذا
المخت�ار
فرض� ُه
فيه�ا ُيص َّل�ي
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّخ ْ
َأ َوم�ا ات َ
الح�وار س�فين ًة
�ذ َت م�ن
اإلبح�ار؟
قص�د ِه
َ�وى ع� ْن
وإن الت َ
ُ

َّ
صع�ب َط ُّي� ُه
رب
أدري
ٌ
ب�أن ال�دّ َ
وتعي�دُ م�ا َب�دَ َأ ْت ي�داك بن�ا َء ُه
ِ
أيقن�ت َّ
أن حص�ا َد
صب�رك واع�دٌ
َ

ينه�ار
وتقي�م من�ه جان ًب�ا
ُ
ُ
ِ
ِ
ُ
مار
ولس�وف
َ
تضحك في السِّلال ث ُ

******
ِ
أأب�ا زك�ي لِ
لقطي�ف ت ُ
َ
بِ َ
َفاخ ٌ�ر
َغار
�ي من ُأخ�رى
ٍّ
علي�ك ت ُ
�ك َو ْه َ
َ
وعليك ل�و ُي ْغ ِض�ي الوف�ا ُء ألَ ْط َب َق ْت
األس�وار
القل�وب كأنَّه�ا
تل�ك
ُ
ُ
ِ
ْ�ك م�ن البِ ِ
ع�اد ْ
َوألَن َْذ َرت َ
وإن َق َس�ا
اإلن�ذار
معش�وقها
يو ًم�ا عل�ى
ُ
ٍ
ِ
�ت إلى
األنظ�ار
ضرب�ت ت َُش�دُّ ها
وع�د
برح ْ
َ
ُ�م ه�ي األحس�ا ُء ما َ
ت ْلك ْ
ُ
ِ
ٍ
لم�ه
إعص�ار
صب�ر س�ا َمها
بجب�ال
َ
�م ُح ُ
عوفي�ت م�ن س�ق ٍم تح َّط َ
ُ

َخيِشَي نَل ٌبلق
ْ

ِ
ِ
ثغ�ر ُه
�م
َقا َب ْلتَ� ُه
ُ
بالش�كر َي ْبس ُ
َحم�ل ف�ي الس ِ
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الشيخ الصفار يشكر المطمئنّين على صحته..
*(((
وقصر الزيارة على ليلتي الجمعة والسبت
قدّ م الش�يخ حس�ن الصفار ش�كره الجزيل لوفود الزائرين الذين قص�دوا مكتبه في
مدينة القطيف على مدى األسبوع الماضي لالطمئنان على صحته إثر عودته من رحلة
عالجية.

وتدف�ق عل�ى مكتب الش�يخ الصفار على م�دى الليالي الماضية الكثي�ر من الوفود
األهلية والش�خصيات الديني�ة ووجوه المجتمع لالطمئنان على صحة الش�يخ الصفار
وتهنئته بسالمة الوصول.
وج�اء من مكتب الش�يخ الصفار ّ
«إن الش�يخ الصفار يتقدم بوافر الش�كر واالمتنان
ّ
لكل زائريه والمتصلين لالطمئنان على صحته من مس�ؤولين ومرجعيات دينية وعلماء
وش�خصيات من مختلف مناطق الوطن وخارجه وس�ائر أفراد المجتمع ويسأل الله أن
يمتّعهم جمي ًعا بالصحة والعافية».
ه�ذا وأعلن المكتب عن قصر أوقات الزيارة في األي�ام القادمة على ليلتي الجمعة
«مساء الخميس» والسبت «مساء الجمعة» من الساعة  9:30إلى .10:30
مؤخ�را من رحل�ة عالجية دامت أس�ابيع ف�ي العاصمة
وكان الش�يخ الصف�ار ع�اد
ً
البريطانية خضع خاللها لعملية جراحية تكللت بالنجاح وف ًقا للفريق الطبي المعالج.
* جهينة اإلخبارية 2016/ 6/18م.
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لدى استقباله إدارة جمعية العوامية ولجنة مسجد الرسالة

الشيخ الصفار يطالب الجمعيات الخيرية بجذب
*(((
الكفاءات
طالب س�ماحة الش�يخ حس�ن الصفار إدارات الجمعيات الخيرية ،بأهمية االنفتاح
عل�ى الكف�اءات األكاديمية واالجتماعية في ّ
كل منطقة ،من أجل تس�هيل عملية جذب
المتطوعي�ن لألنش�طة المختلفة ،ولالس�تفادة من الطاق�ات االجتماعي�ة ،وتوفير إدارة
أفضل.
مضي ًف�ا خلال اس�تقباله وف�دً ا م�ن إدارة جمعي�ة العوامي�ة الخيري�ة ،ف�ي مجلس�ه
األس�بوعي ،مس�اء الجمعة  ١٧ش�وال ١٤٣٧ﻫ ّ
إن مجتمعنا يزخر بالكثير من الطاقات
والكفاءات في كافة المجاالت ،وهذا يتطلب اكتش�اف ه�ذه الطاقات ودعوتها للعمل
في األنشطة التطوعية.

ووض�ع وف�د إدارة جمعي�ة العوامي�ة الخيرية ،ال�ذي م ّثله كل من رئي�س الجمعية،
ونائ�ب الرئيس ،وعدد من األعضاء ،الش�يخ الصفار في أجواء أنش�طة الجمعية ،وأبرز
العوائق التي يواجهونها ،ومن أهمها قلة وجود المتطوعين في الجمعية.
وأش�اد الش�يخ الصفار بما يحتضنه مجتمع العوامية من كفاءات بارزة ،في مختلف
المج�االت األكاديمي�ة واألدبي�ة واالجتماعي�ة ،داع ًيا إل�ى تكثيف الجه�د لخدمة هذا
المجتم�ع ،الذي يحتاج إلى الكثير من الخدمات .كما ش�كر للجمعي�ة الخيرية دورها
* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2016/7/24م.
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ونش�اطها في هذا المج�ال ،متمنّ ًيا تفاعلاً أكبر من المجتمع معه�ا ،بانضمام الكفاءات
إليه�ا ،وحضورهم جمعيتها العمومية ،وإقبالهم على الترش�يح لمجلس اإلدارة وإدارة
اللجان.

وف�ي جان�ب آخر أكّد الش�يخ الصفار خلال اس�تقباله اللجنة القائمة على مس�جد
الرس�الة بالقطيفّ ،
أن المساجد في المنطقة ولله الحمد ،أصبحت اليوم متوفرة بشكل
أن األهم هو ّ
كبير ،وهذه نعمة عظيمة ،إلاّ ّ
حث الناس على الحضور للمساجد ،وتوفير
البرامج المناسبة لهم.

وأش�اد س�ماحته بك�وادر حماية الصالة في مس�اجد وحس�ينيات المنطق�ة ،الذين
خصوصا
والحر الشديد،
يقومون بمهمة حفظ المصلين ،رغم قسوة الظروف المناخية،
ً
ّ
هذه األيام.
بدوره أش�اد فضيلة الش�يخ محمد الخميس باس�م القائمين على مس�جد الرس�الة،
بس�ماحة الش�يخ الصف�ار ،ودوره الفكري على المس�توى اإلسلامي ،وليس المحلي
فقط ،متمن ًيا له باسم الوفد الزائر دوام الصحة والعافية والمزيد من العطاء.

في استقباله لمدير مكتب اإلشراف التعليمي:

الشيخ الصفار :مطلوب ضبط غياب الطالب
باسم المناسبات الدينية
قال سماحة الشيخ حسن الصفارّ :
إن التساهل في غياب الطلبة عن مدارسهم باسم
المناسبات الدينية أمر غير مقبول ،منتقدً ا شياع هذه الظاهرة في أيام كثيرة من السنة بين
الطالب في المنطقة ،بعنوان ذكريات مواليد ووفيات أهل البيت عليهم السالم.

مؤكّد ًا ّ
مبررا في المناسبات الدينية الرئيسة كعاشوراء مثلاً  ،أما
أن الغياب قد يكون ً
الغياب في ّ
كل مناس�بة وعلى اختالف روايات المناس�بات ،فهذا ما يكون على حساب
تحصيل الطالب ومصلحتهم الدراسية.

ج�اء ذل�ك خلال اس�تقبال س�ماحته لمدير وأعض�اء مكت�ب اإلش�راف التعليمي
والتربوي في محافظة القطيف األس�تاذ عبد الكري�م العليط بتاريخ  15رمضان 1437
الموافق  21يونيو2016م حيث ناقشوا هذا الموضوع وشكوا من كثرة غياب الطالب
بهذا العنوان ،واآلثار السلبية المترتبة عليه.

وتحدّ ث الشيخ الصفار عن أهمية االحتفاء بالمناسبات الدينية ،وأنّها تربط األجيال
الناش�ئة بتاريخهم ورموزهم الدينية ،وتش�كّل فرصة لتعزيز المب�ادئ والقيم ،ومعالجة
المش�اكل االجتماعية ،لكن ذلك ال يس�تلزم تعطيل المدارس واألعمال ،حيث تجري
معظم االحتفاءات مس�ا ًء ،وعنوان تعظيم الش�عائر خاص بالمناس�بات الرئيسة المهمة
كعاشوراء مثلاً .
مضي ًفا أنه في مختلف المجتمعات الش�يعية ال يجري التعطيل في ّ
كل المناس�بات
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وعملاً بمختلف الروايات .ففي إيران والعراق هناك مناسبات دينية محددة فقط يجري
التعطيل فيها.
أن هناك من يقولّ :
وأش�ار الش�يخ الصفار إلى ّ
إن بعض المعلمين هم من يشجعون
الطالب على الغياب بهذا العنوان ،ليوفروا ألنفسهم الراحة ،داع ًيا اإلدارة التعليمية إلى
ممارسة دورها وصالحياتها في ضبط هذا االنفالت والتس ّيب.

وأش�اد الشيخ الصفار بمجلة (المعرفة) التي تصدرها وزارة التعليم ،متمن ًّيا حرص
ّ
كل معلم على قراءتها؛ الحتوائها على تجارب قيمة عن تطوير التعليم في المجتمعات
والشعوب المتقدمة ،وألنّها تذكر المعلم بمسؤوليته الخطيرة في إعداد األجيال ،وبناء
الكفاءات.
كم�ا جرى تن�اول بعض الهموم والقضايا التي ترتبط بالعملية التعليمية ،وقد ش�كر
سماحته األس�تاذ عبد الكريم العليط ومرافقيه زيارتهم ،مقدّ ًرا اهتمام مكتب اإلشراف
التعليم�ي ف�ي محافظ�ة القطيف برفع مس�توى البيئ�ة التعليمي�ة واالرتقاء بمس�تويات
الطلاب ،حيث أحرز طلاب مدارس القطيف مواقع متقدمة في مختلف المس�ابقات
المحلية واإلقليمية والدولية.
ب�دوره ش�كر األس�تاذ العلي�ط للش�يخ الصفار حس�ن اس�تقباله وما طرح م�ن آراء
ومقترحات مفيدة نافعة.

التواضع في سيرة اإلمام علي

*(((

قال الش�يخ حس�ن الصف�ار في مقال ل�ه وف ًقا لمكتب�ه :حينما ينعم الل�ه تعالى على
اإلنس�ان بمكان�ة من العل�م أو المال أو المنص�ب أو الجاهّ ،
فإن عليه تج�اه هذه النعمة
أن يش�كر الله س�بحانه وتعال�ى ،ومن أجلى مظاهر ش�كر الله على النعم�ة التي منحها

لإلنسان ،هي أن يتواضع لآلخرين قربة إلى الله تعالى.

ّ
إن اإلنسان حينما يكون واث ًقا من نفسه ،وعار ًفا لقدر نفسه ،فإنه يتواضع لآلخرين،

فالرفعة الحقيقية تنعكس تواض ًعا بين الناس .أ ّما اإلنسان الذي يشعر من نفسه الضعف

يعوض ما يش�عر به بالتظاه�ر بحالة من الرفعة بين الناس ،لذلك
واله�وان ،فإنه يريد أن ّ
يقول علي« :Eما تواضع إلاّ رفيع» ،اإلنس�ان الرفيع في مش�اعره وأحاسيسه ،يتعامل
م�ع الن�اس بتواضع ،فال يتعال�ى وال يتكبر .بينما اإلنس�ان الخاوي الف�ارغ من داخله،

يحاول أن يصطنع له مكانة بالتعالي والترفع على الناس.

ونستفيد هذا الدرس من الطبيعة ،حيث نرى غصن الشجر الذي ال ثمرة فيه متعال ًيا،

أما غصن الشجر المليء والمثقل بالثمار فنرى انحناءه وتدليه.

وهك�ذا هو اإلنس�ان ،إذا كان ملي ًئا بالثم�ار ،وبنقاط القوة ،وه�و وا ٍع بتلك الحالة،

فإنه يكون كالغصن المتدلي ،بحيث إذا ملك ش�ي ًئا عليه أن يبذله للناس ويتقرب منهم.
* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،5040السبت  25يونيو 2016م الموافق  20رمضان 1437ﻫ.
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ّ
إن أمير المؤمنين Eكان يقول« :عليك بالتواضع فإنّه من أعظم العبادة»((( ،والتواضع

فضفاضا ،وال فكرة خيالية ،وإنّما هو س�لوك وطبع يتط ّبع به اإلنس�ان في
لي�س مفهو ًما
ً
تعامله مع اآلخرين ،فيتواضع في تعامله مع زوجته ومع الوالدين واألبناء.

يتج ّل�ى التواض�ع أكثر في التعامل مع م�ن هو دونك في المكان�ةّ ،
علما
وأقل منك ً
ومالاً وقدرة.

وه�ل من الفخ�ر التواضع أمام زعيم م�ن الزعماء وتبجيله واحترام�ه؟ ّ
إن ذلك قد
مفروض�ا على اإلنس�ان ،إنّما الفض�ل والتواض�ع الحقيقي هو االحت�رام للفقير
يك�ون
ً
والضعيف ،ومن يعمل تحت إشرافك.

مشاهد وتجليات

لِ َنر كيف يتج ّلى التواضع في سيرة أمير المؤمنين Eعبر األمثلة التالية:

تواض�ع أمي�ر المؤمني�ن Eوتعامله م�ع خادمه قنبر ال�ذي كان يحترم�ه ،حتى إنّه
يذهب معه إلى الس�وق ،فيش�تري ثوبين ،فيعط�ي قنبر الثوب األغل�ى ،ويقول له :أنت
ش�اب ولك ش�ره الش�باب ،فخذ هذا الثوب ،ويأخذ هو الثوب ّ
األقل قيمة ،مع أنه كان
ٌّ
واألهم من ذلك ما يتمتع به من كماالت وخصائص ،لكنه
في موقع الخالفة والحكم،
ّ
لم يتعامل على أساس التعالي ،بل كان يرفض ذلك من الناس أن يتعاملوا معه على هذا
األساس ،وقال لهم« :فَلاَ ُت َك ِّل ُمونِي بِ َما ُت َك َّل ُم بِ ِه ا ْل َج َبابِ َرةَُ ،ولاَ َتت ََح َّف ُظوا ِمنِّي بِ َما ُيت ََح َّف ُظ
ِ
ادر ِة ،ولاَ ت َ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اس�تِ ْث َقالاً فِي َح ٍّق ِق َيل لِي
بِ�ه عنْ�دَ َأ ْه ِل ا ْل َب َ َ
ُخال ُطوني بِا ْل ُم َصا َن َعةَ ،ولاَ َت ُظنُّوا بِي ْ
ِ ِ
ِ
اس� َت ْث َق َل ا ْل َح َّق َأ ْن ُي َق َال َل ُه َأ ِو ا ْل َعدْ َل َأ ْن ُي ْع َر َض َع َل ْي ِه،
َولاَ ا ْلت َم َ
اس إِ ْع َظا ٍم لنَ ْفس�يَ ،فإِ َّن ُه َم ِن ْ
ٍ
ِ
ك َ
ور ٍة بِ َعدْ ٍل»(((.
َان ا ْل َع َم ُل بِ ِه َما َأ ْث َق َل َع َل ْيه ،فَلاَ َت ُك ُّفوا َع ْن َم َقا َلة بِ َح ٍّق َأ ْو َم ُش َ
ومر باألنب�ار ،اس�تقبله جماع�ة ومعهم دهاقينه�م ،فلما
وعندم�ا ع�اد من صفي�نّ ،

((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،14ص.301
((( نهج البالغة .خطبة  ،216ومن خطبة له Eخطبها بصفين.
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تعظيما له ،فالتفت إليهم
استقبلوه نزلوا ،وجاؤوا يشتدون معه ،ويسيرون أمامه وخلفه،
ً
أمير المؤمنين قائلاً  :ماذا تصنعون؟

قال�وا :هذا خلق نع ّظم به األم�راء ،فرفض أمير المؤمنين ه�ذه الطريقة ،وقال« :أما
هذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به األمراء ،فوالله ما ينتفع بهذا األمراء ،وإنكم
لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم ،فال تعودوا له»(((.

يأت�ي ل�ه ضيف م�ع ابنه ،فيقدم ل�ه الطعام ،وبعد انته�اء الطعام ،يقوم اإلمام بنفس�ه
فيصب الماء
ليص�ب الم�اء على يد الضيف ،فيخجل الرجل ،ولكن عل ًّي�ا يلزمه بذلك،
ّ
ّ
صب الماء
عل�ى يد ضيفه ،ولما جاء دور الولد ،التف�ت اإلمام إلى ولده محمد ،وقالّ :
على يد الغالم ،وقال للغالم ما يش�به االعتذارّ :
ألن أباك موجود فإني أم ّيز أباك احترا ًما
ويصب ولدي على ي�دك ،ولو لم يكن أبوك موج�و ًدا لصببت أنا
أصب على ي�ده،
ل�ه،
ّ
ّ
على يدك.
كان متواض ًعا في داره ،يخدم في البيت مع عياله ،وكان يخرج إلى الشارع في وضع
عادي دون أ ّبهة ،ودون موكب ،كعادة ما يصاحب الزعماء أو الحكام.

وقد ورد عنه Eأنه كان يمشي حاف ًيا ،ويع ّلق نعليه بيده اليسرى في خمسة موارد:
ي�وم عي�د الفط�ر ،وعيد األضح�ى ،ويوم الجمع�ة ،وعند العي�ادة حينما يذه�ب لعيادة
فأحب أن أكون فيها حاف ًيا.
مريض ،وتشييع الجنازة ،ويقول :إنّها مواضع لله،
ّ
إن من يتوالى عل ًّيا ويح ّبهّ ،
ّ
فإن عليه أن يقتفي أثره في التواضع والتسامح مع الناس،
القريبين والبعيدينّ ،
فإن ذلك هو سبب العلو والرفعة.

((( بحار األنوار .ج ،100ص.55

الشيخ الصفار في استقباله رئيس تحرير جريدة اليوم:

للصحافة دور أساس في تعزيز الوعي الوطني
ونهج التسامح
أكّ�د س�ماحة الش�يخ حس�ن الصفار أهم ّي�ة ال�دور الكبير ال�ذي يج�ب أن تقوم به
الصحاف�ة ووس�ائل اإلعالم ف�ي تعزيز الوع�ي الوطني ،ونه�ج التس�امح ،وخاصة في
تمر به�ا المنطقة ،حي�ث تعصف بها أم�واج الفتن
الظ�روف
الحساس�ة الخطي�رة الت�ي ّ
ّ
الطائفي�ة ،وتداعي�ات الصراع�ات اإلقليمي�ة والدولية ،حيث تس�عى قوى الش�ر لنش�ر
الفوضى والنزاع في مختلف األوطان.
جاء ذلك في اس�تقبال س�ماحته رئي�س تحرير جري�دة اليوم األس�تاذ عبد الوهاب
الفاي�ز والدكتور يوس�ف مكي بتاريخ  15ش�وال 1437ﻫ المواف�ق  21يوليو 2016م
حي�ث كان اللق�اء فرصة لتداول الحديث حول تجديد الخط�اب الديني ،ليتجاوز حال
االنش�غال بأحداث التاري�خ ونزاعاته السياس�ية الدينية ،وليواكب تط�ورات الحياة بما
تحتاج من مفاهيم وتشريعات مناسبة.
وقال الش�يخ الصفارّ :
إن على الصحافة أن تعك�س واقع التنوع المذهبي والفكري
بعضا من خالل القراءة المباش�رة واال ّطالع
ف�ي المنطق�ة ،ليتعرف الناس إلى بعضه�م ً
الميداني ،وليس عبر الوسائط غير النزيهة التي تفتقد الموضوعية واإلنصاف.
بدوره أشاد األستاذ عبد الوهاب الفايز بالحراك الثقافي واألدبي النشط في المنطقة،
وأبدى اعتزازه بالعالقات والروابط التي تشدّ ه إلى كثير من األدباء والمثقفين فيها.
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كم�ا تح�دث الدكتور يوس�ف مكي ع�ن ضرورة الوع�ي بما يجري ف�ي العالم من
تغيرات سياس�ية وتحوالت عميقة ،ال ينبغي النظر إليها بسطحية وبمواقف إيديولوجية
جامدة.

ً
حراكا
الشيخ الصفار في عمان قاد
*(((
اجتماعيًا رغم حداثة سنه!

أديب أبو المكارم

«ضفاف الروح  ..من وحي مكتبة الرسول األعظم» بحث أصدره الكاتب األستاذ
ً
مؤرخا فيه لحقبة زمنية
عبد الحس�ين محمد حسن جعفر (أبو سمية) من سلطنة عمان،
ش�هدت فيها بلدته الطيبة حركة ش�بابية لصناعة تغيير اجتماع�ي ،نحو الوعي والثقافة،
قادها الشيخ الصفار رغم حداثة سنه ،وحداثة عهده بتلك البلدة.
بحث صغير طبع سنة 2013م ،ويقع في خمسين صفحة من القطع الصغير ،إلاّ أنه
كبير فيما حواه من معلومات تشدّ ك إلى تلك الحقبة الزمنية ،التي شهدت فيها المنطقة
انشدا ًدا وميلاً نحو التد ّين الواعي ،لمصاحبته للفكر والثقافة.

ّ
حل الش�يخ الصفار ابن الس�بعة عش�ر عا ًما على بل�دة عمان خطي ًبا لموس�م محرم
1394ﻫ ،ذلك الس ّن الذي أربك مستقبليه ومضيفيه ،وتقبلوا األمر على مضض؛ ألنّهم
لم يكونوا يتوقعون ّ
أن خطيب الموسم حدث الس ّن!
حضورا عاد ًّي�ا ،تضاعف في الليل�ة التالية ،حين
ش�هدت الليل�ة األولى م�ن قراءته
ً
ذاع صي�ت الخطبة األولى وتَمكُن الخطيب ،مم�ا اضطرهم بعد ذلك لنقل القراءة إلى
مسجد الرسول األعظم.
* جهينة اإلخبارية 2016/ 7/27م.
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«فصرت أتر ّدد على زيارة سلطنة عمان ،وخاصة في المواسم الدينية ،وأمكث فيها
م�ا يزيد على أربعة أش�هر في ّ
كل عام ،لمدة ثالث س�نوات 1394( :ـ 1397ﻫ) يقول
الش�يخ الصفار في تقديمه للكتاب ،ويضيف« :كانت إقامتي في مس�قط ،لكن نش�اطي
وعمل�ي االجتماعي والثقافي كان في مطرح؛ ألني تعرفت فيها على جيل من الش�باب
المتلهف للمعرفة والنشاط ،وهم أبناء الجماعة التي يطلق عليها (اللواتية)».
لم يحصر الش�يخ الصفار نش�اطه ف�ي الخطاب�ة والتوعية الدينية ،من خلال المنبر
فحس�ب ،بل ق�اد حركة ثقافية في مجتمع تقليدي ،يدير ش�ؤونه كبار الس� ّن والبارزون
من رجال األعمال كما يع ّبر عنه في تقديمه .بدأ الشيخ الصفار بتحفيز الشباب لتأسيس
أنش�طة جديدة عل�ى مجتمعهم ،وقد واجه�ت بعضها بعض التحدّ ي�ات ،لكن إصراره
مكّن�ه أن ينجز في عمان خلال فترة وجيزة عملاً
جبارا ،ربم�ا يعجز عن إنجازه الكثير
ً
من الناس .كما يع ّبر المؤلف.

ثالث هيئات بقيادة شابة
أسس الشيخ الصفار ثالث هيئات تدار من قبل الشباب:

األولى :مكتبة الرسول األعظم عند قبيلة اللواتية في مطرح.
الثانية :مكتبة اإلمام الصادق عند قبيلة العجم في جبرو.

الثالثة :الجمعية اإلسالمية عند قبيلة البحارنة في مسقط.

وقد تحدّ ث الكاتب عن بداية تأسيس ّ
كل هيئة على حدة ،وما واجههم من عقبات،
وكيف تم تخطيها ،وصولاً إلى استخراج تصريح رسمي لها.
ليس وحده تأس�يس الش�يخ ـ رغم حداثة س�نّه ـ لهذه الهيئات الالفت لالنتباه ،بل
تحفيزه الشباب وإعدادهم إلدارة هذه الهيئات هو ما يلفت االنتباه أكثر.
حي�ث عق�د الش�يخ ورش عمل ،ودورات تدريبي�ة ،ربما لم تكن معه�ودة في تلك

ً
حراكا اجتماعيًا رغم حداثة سنه!
الشيخ الصفار في عمان قاد
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الحقب�ة الزمني�ة ،ولع ّله�ا األول�ى من نوعها .فقد ش�كّل ورش�ة عمل في ف� ّن الخطابة،
وإعداد الخطيب الحسيني .وأخرى في ف ّن الكتابة والتأليف.

وق�د تخ�رج على يديه مجموعة م�ن المثقفين والكتاب ،وتم إص�دار مجلة الوعي
التي كانت تطبع بموافقة من وزارة اإلعالم.

ثبات المبدأ
أيضا ،تبينان مبدأ الش�يخ منذ بداية عهده بالعمل الديني
وهن�ا نقطتان تثيران االنتباه ً
والفكري واالجتماعي ،وهما:
يش�جع ويؤكّد ضرورة أخذ الموافقة الرس�مية
الح�س الوطني .حيث كان
األولى:
ّ
ّ
م�ن الدولة ،كما في مكتبة الرس�ول األعظم ومجلة الوع�ي ،إيمانًا منه ّ
بأن
المؤسس�ي واالجتماعي فرصة أكبر لالنتش�ار والقبول.
ذلك يعطي العمل
ّ
إضاف�ة إلى نش�ر مقاالته في الصح�ف المحلية ،كجريدة عم�ان والوطن.
مس�تفيدً ا من حس�ن عالقة المجتمع العماني بحكومتهم ،وأجواء التسامح
المذهبي كذلك.
الثانية:التعايش والتواصل مع األطراف األخرى .لم يكن الشيخ في ذلك المجتمع
المتس�امح دين ًّي�ا منغل ًقا عل�ى أبناء طائفته ،ب�ل انفتح على أعلام المذاهب
األخ�رى ،كما أش�ار ف�ي تقديمه« :كان�ت لي صداق�ة طيبة مع كب�ار علماء
اإلباضي�ة كالمفتي الس�ابق الش�يخ إبراهي�م بن س�عيد العبري رحم�ه الله،
والعال�م األدي�ب رئيس محكمة مطرح الش�يخ س�الم الس�يابي رحمه الله،
والمفتي الحالي الشيخ أحمد الخليلي حفظه الله».

في الكتاب معلومات ثرية ،عن حقبة زمنية ،ال يزال جيلها يعطي من ثمراتها لألجيال
التي تلته .وفيه معلومات تاريخية عن تلك الفترة الزمنية بعضها خاصة بس�لطنة عمان،
وبعضها تشترك فيها مع بقية دول الخليج العربي .إضافة إلى دور الشيخ الصفار حفظه
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الل�ه في تلك الفترة ،ودور الش�باب الرس�الي ال�ذي تفاعل معه ،وأكمل معه المش�وار
الديني والفكري .وقد كان في طليعتهم الناش�ط االجتماعي والمثقف مؤلف الكتاب،
وه�و باحث ومؤرخ عماني ولد س�نة 1954م وتخرج في جامع�ة القاهرة بكالوريوس
جيولوجيا .ويزاول التجارة حال ًيا في مطرح بسلطنة عمان.
مث�ل ه�ذه الدراس�ات وهذه النم�اذج تزرع ف�ي نفوس الش�باب األم�ل ،ومواجهة
التحديات ،لتحقيق األهداف النبيلة ،التي تجنح بمجتمعاتهم نحو التغيير لألفضل.

في استقباله إدارة نادي الترجي:

الشيخ الصفار :على المجتمع األهلي احتضان
األندية الرياضية
قال سماحة الشيخ حسن الصفار في استقباله إلدارة نادي الترجي الرياضي بالقطيف
بتاري�خ  25رمضان 1437ﻫ المواف�ق  30يونيو 2016مّ :
إن على المجتمع األهلي أن
يحتض�ن األندي�ة الرياضي�ة ،فدعمها ليس مهم�ة الحكومة فق�ط ،وإنّما هي مس�ؤولية
ألن مس�تقبل أبنائنا وش�بابنا يجب أن ّ
أيضا ،ذلك ّ
يحتل س� ّلم األولويات في
المجتمع ً
اهتماماتنا.
وقد اس�تمع الش�يخ الصفار لما عرضه أعضاء مجلس اإلدارة ،وهم :األس�تاذ عبد
المجيد حس�ن المحاس�نة نائب رئيس مجلس اإلدارة ،واألستاذ عبدالله حسن الصباغ
أمي�ن ع�ام النادي ،ومن األعض�اء :نزار علي آل عب�اس ،وعصام عبدالله أبو الس�عود،
ورسول شفيق الجشي ،وفؤاد أحمد آل كرم.

تض�م :ملع ًبا لكرة القدم،
ع�ن إنجازات النادي وانتقاله إلى منش�أته الجديدة ،التي
ّ
ومضمارا دول ًّيا لس�باقات ألعاب القوى ،وصالة س�باحة ،وصالة رياضية مغ ّطاة لجميع
ً
األلعاب الرياضية ،مثل :كرة الس�لة وكرة اليد والكرة الطائرة والعديد من المنافس�ات
الرياضية.

كما عرضوا لس�ماحته ما يواجه الن�ادي من تحدّ يات وخاصة على الصعيد المالي؛
نظ�را لمحدودي�ة الدعم الرس�مي في ه�ذه المرحلة ،وما تس�تلزمه عملي�ات التدريب
ً
والتأهيل لالعبين استعدا ًدا لخوض المباريات والمنافسات من كلفة عالية.
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م�ن جهته دعا الش�يخ الصفار رج�ال األعمال وأهل الخير ف�ي المنطقة للمزيد من
دع�م األندية الرياضية ،أس�و ًة برجال األعمال في س�ائر مناطق المملك�ة الذين ُيقبلون
ويتنافس�ون على دعم أندية مناطقهم ،مشيدً ا بالكفاءات الرياضية العالية ألبناء المنطقة
وم�ا حققته من إنجازات كبيرة ف�ي مختلف الميادين الرياضية على المس�توى الوطني
واإلقليمي والدولي.

أن دع�م األندي�ة الرياضية ال ّ
وأض�اف الش�يخ الصف�ار :إنن�ي أعتقد ّ
يق�ل ثوا ًبا عن
دعم المس�اجد والحس�ينيات واألنش�طة الديني�ة؛ ّ
ألن األندية تجاوزت ف�ي هذا الزمن
مجرد النش�اط الجس�مي الرياضي ،وأصبحت حاضنة للش�باب لتصريف طاقاتهم في
ّ
التوجهات الس�يئة المنحرفة ،كما أصبحت عنوانًا
المجاالت اإليجابية ،حف ًظا لهم عن
ّ
لثقة المجتمع واعتزازه بذاته في محيطه الوطني والعالمي.
وطالب سماحته إدارة النادي باالنفتاح أكثر على المجتمع لتوفير مزيد من التواصل
والتفاعل.

خالل لقائه مع فتيات مركز نور

الشيخ الصفار :أجواء
التحديات فرصة لصقل
*(((
المواهب
قال الشيخ حسن الصفار ّ
إن التحديات الفكرية واالجتماعية والسياسية التي تحيط
بالمجتمع هي أكبر فرصة لصقل المواهب ،وتنمية القدرات.

جاء ذلك خالل لقاء س�ماحته مع فتيات مركز نور ،ضمن برنامج مستكشفات ،في
مكتبه مساء يوم السبت  ١٠ذو القعدة ١٤٣٧ﻫ الموافق  13اغسطس 2016م.

أن اإلنس�ان في ّ
وأب�ان س�ماحته ّ
كل وق�ت يحتاج للطمأنينة واالس�تقرار النفس�ي،
موض ًحا ّ
ويضر به.
أن القلق واالضطراب يؤذيه
ّ
ّ
وتاب�ع قد يعيش اإلنس�ان أجواء تبعث عل�ى االطمئنان ،أو تو ّلد القل�ق ،فال ُبدّ من
مواجهتها واالستفادة منها.

وخاط�ب الحاض�رات :أنت ّن تعش�ن ظرو ًف�ا يزداد فيه�ا القلق ،فهن�اك اضطرابات،
تل�ح على اإلنس�ان ح�ول انتمائه وهويته ووضع�ه .وأوض�ح ّ
أن الوضع يكون
وأس�ئلة ّ
أحيانًا هادئًا ال أسئلة مقلقة ،وال اضطرابات أو تموجات فكرية يعاني منها.
وأبان ّ
أن الوضع المقصود والتحدّ يات التي تواجه اإلنس�ان هو الوضع السياس�ي،
واالجتماعي ،والفكري.
* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2016/8/14م.
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وتابع :هذا الوضع يعني الحاجة لمنابع يستقي منها اإلنسان االطمئنان والثقة ،مستشهدً ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب﴾.
بقوله تعالى﴿ :ا َّلذي َن َآ َمنُوا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُلو ُب ُه ْم بِذك ِْر ال َّله َألاَ بِذك ِْر ال َّله َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
وقال ّ
إن ذكر الله دافع لالطمئنان ،لكن ما هو ذكر الله الذي يورث االطمئنان؟

وأوض�ح ّ
أن ذك�ر الله ه�و حضور القيم اإللهية واإلنس�انية في فكر اإلنس�ان ،ومن
يمتل�ك ه�ذه القي�م ال يواج�ه التحديات بخ�واء ،وإنّما بمب�ادئ وقيم علي�ا ،تمكّنه من
التغلب عليها.

وعن الس�بيل ليكون اإلنس�ان مطمئنًا قال س�ماحته :أن يؤمن اإلنس�ان بقوة مطلقة
تتحك�م بهذا الكون ،وتهمي�ن عليه ،وأن ينفتح عليها ليحصل على النتائج المرجوة ،إذ
ال يحصل شيء إلاّ باختيار الله وتقديره ،والله ال يختار لإلنسان إلاّ الخير والصالح.
وتابع س�ماحته :الثقة بالله ت ِ
ُلهم اإلنسان في وجه الصعوبات ،ومن يعيشون الخطر
إذا لم يتسلحوا بالثقة بالله ،فإنّهم يعينون على أنفسهم ،وتكون قدرتهم على المواجهة
ضعيفة ،كالمريض الذي يترك الدواء فيفتك المرض بجسمه.

وعن األمر الثاني الذي يجب على اإلنسان أن يتسلح به في وجه الصعاب هو «الثقة
بال�ذات» ،فالواثق من نفس�ه يطمئن وال يضطرب .مبينًا ّ
أن الثق�ة بالذات لها دور كبير،
وعلى اإلنسان أن يثق بذاته.
ّ
وحذر سماحته من األخبار المتشائمة ،فالحياة فيها فرص كثيرة ،ولطف الله ورحمته
كبيرة ،والمستقبل يحمل الكثير من اآلمال ،ويجب أن ندرس التحدّ يات بحجمها.

وطال�ب الفتيات بألاّ يقبلن باإلحباط ،وال يتركن له س�بيلاً للتس�لل إلى أنفس�هن،
ّ
فكل التحدّ يات ليست فوق إرادة اإلنسان ،وال يعجز اإلنسان في مواجهتها.

أن للمرأة مستقبلاً
وفي إجابته عن تساؤالت حول دور المرأة في التنمية؟ أشار إلى ّ
مش�ر ًقا في الوطن فق�د فتحت أمامها بعض األب�واب المغلقة ،ونأم�ل أن تتكافأ فرص
ّ
الم�رأة م�ع الرجل عل�ى مختلف المس�توياتْ ،
تحت�ل مكانها في مجل�س الوزراء
وأن
والسلك الديبلوماسي.
ّ

الشيخ الصفار في تأبين المقابي:

َّ
أحب الناس ووقف معظم ثروته ألعمال الخير
في المجلس األخير لعزاء الفقيد الحاج سعيد بن عبد الحسين المقابي (رحمه الله)
مس�اء األربعاء ليلة الخميس 1437/11/22ﻫ الموافق  26أغس�طس2016م تحدث
س�ماحة الش�يخ حس�ن الصفار عن حياة الفقيد الراحل ومآثره ،وقال عنهّ :
إن قلبه يفيض
بح�ب الن�اس ،وكانت راحته وس�عادته ف�ي التواصل م�ع الناس ،فهو يتفق�د ّ
كل معارفه
ّ
وأصحابه تليفون ًّيا بش�كل ش�به يوم�ي ،وكان يحفظ المئات من أرق�ام الهواتف عن ظهر
قلب ،حيث فقد بصره.
أن الحاج سعيد المقابي يعتبر نفسه مسؤولاً عن عائلة ّ
وأضاف الشيخ الصفار ّ
كل من
س�افر من أصدقائه ،حيث يتواصل مع العائلة يوم ًّيا لتف ّقد احتياجاتها ويبعث لها شي ًئا من
المؤونة وإن لم تطلب ذلك.
وكان يزور أرحامه نس�ا ًء ورجالاً حتى مع عجزه عن المش�ي ،واس�تخدامه لكرس�ي
يص�ر على حض�ور مجالس الع�زاء للمتوفي�ن ممن يعرفه�م من مختلف
متح�رك ،كم�ا
ّ
ّ
المناطق ،وكذلك مناسبات األفراح والزواج ،غير عابيء بضعفه ومرضه.
وقد انتقل الحاج سعيد المقابي إلى رحمة الله تعالى صباح يوم األحد  18ذي القعدة
1437ﻫ الموافق 2016/8/21م ،حيث تصدّ ى الشيخ الصفار ألمور تجهيزه والصالة
عليه وإقامة عزائه لمدة ثالثة أيام.

مؤسسي جمعية القطيف
وأش�ار الشيخ الصفار في حديثه عن الفقيد إلى أنه كان من ّ
الخيرية ،وأنه وقف معظم ثروته لمختلف أعمال الخير في حياته.
والجدير بالذكر ّ
أن الفقيد الراحل حينما علم بشراء الشيخ الصفار لألرض المجاورة
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لمنزله في منطقة الجزيرة ليبني عليها مجلس ًا الستقباالته ونشاطه العلمي واالجتماعي،
التزم رحمه الله بتكاليف البناء ،حيث أشاد مبنى من ثالثة أدوار وقبو ،فأطلق عليه الشيخ
ويض�م قاعة كبيرة
الصف�ار (مجل�س الحاج س�عيد المقاب�ي) وفا ًء ل�ه وتخليدً ا لذك�راه،
ّ
للمحاضرات ،ومكتبة للمطالعة ،وشق ًقا للضيافة ،ومكاتب للعمل والنشاط االجتماعي،
وقد افتتح المبنى سنة 1436ﻫ.
ولد الحاج سعيد المقابي سنة 1345ﻫ ،أما والده الحاج عبد الحسين المقابي فكان
من األخيار الصالحين (1319ﻫ1396-ﻫ) ،وأصلهم من قرية مقابا ،من البحرين تو ّطن
جدهم القطيف.

وق�د درس الحاج س�عيد المقابي علوم العربية (األجرومية وقطر الندى وش�رح ابن
مال�ك عل�ى األلفية ومغنى اللبي�ب) على يد ابن عمته الش�يخ أحمد الس�ويكت (– ....
1395ﻫ) ،ومن زمالئه في الدراسة الشيخ محمد حسن الشيخ منصور المرهون ،وأخوه
الملا صادق المره�ون ،والمال باق�ر المدن ،والمال مه�دي المناميي�ن ،والمال عبدالله
المناميين ،والحاج أحمد المناميين.
حريصا على التزام
وكان يحفظ الكثير من ألفية ابن مالك والشواهد النحوية ،كما كان
ً
قواعد النحو في كالمه ،وينتقد أخطاء بعض الخطباء النحوية حين يستمع إليهم.

يس�يرا في ش�بابه ثم انصرف ألعمال التجارة ،ضمن
مارس الخطابة الحس�ينية وقتًا
ً
واستمر في إدارة مؤسسته حتى بعد أن فقد
مؤسسته لبيع الساعات واألجهزة الكهربائية،
ّ
بصره سنة 1400ﻫ ،ولم يترك الحضور اليومي في المؤسسة رغم كبر سنه ومرضه ،إلى
أن عجز تما ًما عن الحركة وأصبح طريح الفراش في السنة األخيرة من حياته حتى اختاره
الله تعالى إليه.
أخيرا مع الشيخ الصفار،
كانت له عالقة وثيقة مع علماء بلده ،وعالقته األوثق كانت ً
حيث كان يحضر مجلسه ليل ًّيا ،ويحرص على حضور خطاباته في المواسم الدينية.

يهمه؛ ألنه ال عقب له،
وكان يعتبر الش�يخ الصفار بمنزلة الولد له ،ويعتمد عليه فيما ّ
تغمده الله بواسع الرحمة والمغفرة.
وكان الشيخ الصفار شديد االهتمام والعناية بهّ .

مشيداً بمجلة ريادة

الشيخ الصفار يدعو الحوزات العلمية
إلى تنمية قدرات البحث واإلنتاج
*(((
العلمي
دعا الشيخ حسن الصفار الحوزات العلمية إلى اعتماد برامج لتنمية قدرات البحث
واإلنتاج العلمي في أوساط منسوبيها.

وأش�ار إلى ّ
تضم مئة وخمس�ين ألف طالب
أن الحوزات العلمية في إيران وحدها ّ
إل�ى جان�ب عش�رات اآلالف ف�ي الح�وزات العلمية ف�ي الع�راق وغيرها .لكن نس�بة
الباحثين والمنتجين للعلم والمعرفة يشكّل نسبة محدودة جدًّ ا.

جاء ذلك ضمن إش�ادة الش�يخ الصفار بمبادرة الحوزة العلمية في األحساء إلنشاء
إدارة للبح�ث العلم�ي وتدري�س مقرراته ،وإصدار مجل�ة متخصصة محكم�ة بعنوان
«ريادة» حيث صدر منها العدد األول (التجريبي).

وفي رس�الة وجهها ألمين عام الحوزة العلمية في األحس�اء س�ماحة الس�يد هاشم
الس�لمان ولرئيس تحرير المجلة الدكتور محمد ج�واد الخرس بتاريخ  19ذي القعدة
1437ﻫ قال الشيخ الصفار:
إنني كنت وال أزال أعتقد ّ
فرصا كبيرة للنمو والتقدم ،في مختلف
بأن أمام مجتمعنا ً
المجاالت ،من أجل تعزيز مكانته الوطنية ،وأخذ موقعه الالئق بين سائر المجتمعات،
* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2016/9/8م.
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أم�ا وجود المش�اكل والتحدّ ي�ات فهو أمر طبيعي ف�ي حياة جميع الش�عوب والبلدان،
لك�ن التحدّ ي�ات ال تواجه بالتقاعس واجترار الغبن ومش�اعر المظلومي�ة ،وإنّما تواجه
بالفاعلية ،والوعي الستثمار الفرص الممكنة ،واالستفادة من اإلمكانات المتاحة.
لذلك أش�دّ على أيديكم ،وأق�دّ ر جهود إدارة الحوزة العلمية باألحس�اء ،في تبنّيها
لمختلف البرامج العلمية والدينية البناءة ،وك ّلي أمل وثقة في تطور هذه المجلة الرائدة
(ري�ادة) لتأخ�ذ موق ًعا طليع ًّي�ا في صدارة المجلات العلمية التخصصي�ة ،مما يوجب
الفخر واالعتزاز لجميع أبناء هذه المنطقة.
وأش�ار الش�يخ الصفار إلى مبادرة س�ابقة ق�ام بها بع�ض الباحثي�ن الحوزويين في
القطي�ف بإص�دار مجل�ة «الفقاهة» التي صدر الع�دد التجريبي منها ش�تاء 2006م وال
تزال مستمرة في الصدور ،حيث صدر منها ثالثون عد ًدا.

وختم الشيخ الصفار رسالته بإبداء بعض المالحظات والمقترحات لتطوير المجلة
«ريادة» ولرفع مستوى بحوثها.

الشيخ الصفار يدعو إلى التزام الحذر على أعتاب
*(((
مناسبة عاشوراء




 ويشير إلى تحذيرات من مخاطر أمنية محتملة خالل عاشوراء.

ويح�ث على النأي عن نش�ر أجواء الرع�ب والفزع والخوف في

ّ
األوساط االجتماعية.
ويدعو إلى أقصى درجات التعاون مع األجهزة الرس�مية المنوط

بها حماية المنطقة.

دعا س�ماحة الش�يخ حس�ن الصفار أهالي المنطقة ،إلى اتّخ�اذ أقصى االحتياطات
تحس� ًبا من وقوع اعتداءات إرهابية دموية على
الالزمة ،على أعتاب مناس�بة عاشوراءّ ،
غرار ما جرى في السنتين الماضيتين.

ون�وه س�ماحته خالل احتفالية حاش�دة ،أقيمت في القاعة الكبي�رة بمجلس الحاج
ّ
سعيد المقابي بمدينة القطيف ،إلى تحذيرات من مخاطر أمنية محتملة ،تهدد الفعاليات
الدينية خالل عاشوراء.
وحض�ر االحتفالي�ة الت�ي أقيم�ت ي�وم الثالث�اء  18ذي الحج�ة 1437ﻫ الموافق
2016/9/20م بمناس�بة يوم الغدير جمع من علماء الدين ،والش�خصيات ،ووجهاء
المنطقة ،وجمهور المستمعين.
* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2016/9/21م.
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وش�هدت مناسبة عاش�وراء في العام الماضي والعام الذي س�بقه هجومين دمويين
باألس�لحة الرشاشة ،استهدفا مس�جدً ا في قرية الدالوة باألحساء ،والحسينية الحيدرية
في مدينة سيهات في القطيف ،راح ضحيتها عدد من الشهداء.

ودعا الش�يخ الصفار إلى اس�تقبال موسم عاشوراء ّ
بكل ش�جاعة ،ودونما خشية أو
أن إحياء مناسبة أهل البيت يمثل عملاً
قلق ،ووضع الثقة بالله سبحانه ،واالطمئنان إلى ّ
مقدّ ًسا ،وينبغي أن تو ّطن النفوس على ما يصيبها في هذا السبيل.
ّ
وح�ث عل�ى الن�أي ع�ن نش�ر أج�واء الرع�ب والف�زع والخ�وف ،ف�ي األوس�اط
جراء المخاطر األمنية غير المستبعدة.
االجتماعيةّ ،

وأش�اد سماحته بالش�باب القائمين على حماية المساجد والحسينيات والمواكب،
ف�ي أرج�اء المنطق�ة ،الذين قال إنّهم اكتس�بوا خبرة ج ّي�دة خالل الس�نتين الماضيتين،
ونالت جهودهم تقدير الجهات األمنية العاملة معهم جن ًبا إلى جنب.
ألي طارئ،
تحس� ًبا ّ
ودع�ا الش�باب إلى التحلي باليقظ�ة والوعي ،وروح المبادرةّ ،
إل�ى جان�ب إظهار أقص�ى درجات التع�اون مع أفراد األجهزة الرس�مية ،التي س�تتخذ
االحتياطات األمنية الالزمة ،في محيط المنطقة وداخلها.
وقال ّ
إن أفراد األجهزة األمنية هم إخواننا ،وأبناء مجتمعنا ،ويواجهون األخطار من
أج�ل حمايتنا ،وينبغي أن يقابلوا بالتعاون ،وأن يس�معوا من منابرنا الخطاب الجاذب،
والبعيد عن التنازع والصدام.

ودعا س�ماحته إلى اس�تثمار الوجود المك ّثف لرجال األمن في مناطق االحتفاالت
أع�زاء على مجتمعن�ا ،ينبغي أن
الديني�ة ،خالل مناس�بة عاش�وراء ،واعتباره�م ضيو ًفا ّ
يحظوا بالترحيب الالئق ،ويسمعوا الكالم الطيب.

ويدعو إلى الوقوف بوجه األصوات التكفيرية
إلى ذلك ّ
تسرب حاالت التطرف الديني إلى
حذر سماحة الشيخ الصفار بشدة من ّ

الشيخ الصفار يدعو إلى التزام الحذر على أعتاب مناسبة عاشوراء
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أتباع مدرس�ة أهل البيت .معر ًبا عن رفضه القاطع لحاالت التش�كيك في أديان الناس،
لمجرد االختالف الجزئي معهم ،في أمر أو آخر.
ومض�ى يقول ّ
إن الش�روع في اتّهام اآلخرين بالضلال واالبتداع ،ومن ثم المزايدة
عليه�م ف�ي أديانهم ،هو المع�ادل الطبيعي للتكفي�ر عينه ،الذي يقود إل�ى اإلخراج من
الدين والملة.
وحذر س�ماحته من ّ
ّ
أن السكوت عن حاالت اتّهام اآلخرين في أديانهم ،ووصمهم
بالضالل ،ربما قاد إلى تفش�ي الممارس�ات التكفيرية المتش�ددة في أوس�اط أتباع أهل
البيت ،على غرار ما أصاب المجتمعات األخرى.

وقال س�ماحته ّ
إن العالقة بأهل البيت ينبغي أن تكون س�ب ًبا لتعميق مش�اعر األخوة
والمودة بين شيعتهم ومحبيهم ،ال أن تكون وسيلة للتنازع والشقاق.
ودع�ا إل�ى اإلمس�اك عل�ى ي�د المتورطين ف�ي التش�دّ د الدين�ي ،حماية لمس�تقبل
مجتمعاتنا ،من مصير مشابه لآلخرين.
وأرجع الشيخ الصفار جان ًبا من األوضاع المأساوية ،وحاالت االحتراب في األمة
اإلسلامية ،إلى ّ
تفش�ي القطيع�ة ،واتّهام اآلخرين ،والتش�كيك في أديانه�م ،كما تفعل
المدارس التكفيرية ،والتيارات المتطرفة.
وأضافّ :
بأن الجماعات التكفيرية «جعلت الدين على مقاس�ها وفكرها ،واعتبرت
ّ
كل من خالفها مشركًا أو مبتد ًعا».

وق�ال ّ
تس�ربها إلى المناه�ج التعليمية،
ترس�خت نتيجة ّ
إن هذه النزعات التكفيرية ّ
والمنابر الدينية ،لتنتهي بالواقع اإلسالمي إلى ما هو عليه اليوم من حاالت النزاع.
وتاب�عّ :
إن هذه الحالة المأس�اوية التي باتت تض�رب الكثير من مجتمعات األغلبية
الس�نية ف�ي البالد اإلسلامية« ،هي ثم�رة لفكر التطرف والتش�دّ د واتّه�ام اآلخرين في
ُّ
أديانهم».
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الصفار يدعو إلى اتّخاذ االحتياطات خالل عاشوراء
*(((
تفاديًا للتهديدات اإلرهابية بالسعودية
دعا رجل الدين الس�عودي الش�يخ حس�ن الصفار أهالي منطقة القطيف بالسعودية
تحس� ًبا من وقوع
إلى اتّخاذ أقصى االحتياطات الالزمة على أعتاب مناس�بة عاش�وراء ّ
اعت�داءات إرهابي�ة دموي�ة على غرار م�ا جرى في الس�نتين الماضيتين ،وف�ق ما أفاد به
مكتبه في تصريح صحافي.

ون�وه خالل احتفالية حاش�دة أقيمت ف�ي القاعة الكبيرة في مكتب الش�يخ الصفار
ّ
بمدين�ة القطيف إلى تحذيرات من مخاطر أمني�ة محتملة تهدد الفعاليات الدينية خالل
عاشوراء.

وحضر االحتفالية التي أقيمت أمس الثالثاء ( 20س�بتمبر /أيلول  )2016بمناسبة
بيوم الغدير جمع من علماء الدين والشخصيات ووجهاء المنطقة وجمهور المستمعين.

وش�هدت مناسبة عاش�وراء في العام الماضي والعام الذي س�بقه هجومين دمويين
باألسلحة الرشاشة استهدفا مسجدً ا في قرية الدالوة باألحساء والحسينية الحيدرية في
مدينة سيهات في القطيف راح ضحيتها عدد من الشهداء.
ودع�ا الصفار إلى اس�تقبال موس�م عاش�وراء ّ
بكل ش�جاعة ودونما خش�ية أو قلق
أن إحياء مناس�بة أهل البي�ت يمثل عملاً
ووض�ع الثق�ة بالله س�بحانه واالطمئنان إل�ى ّ
* صحيفة الوسط البحرينية .العدد  ،5128األربعاء  21سبتمبر 2016م الموافق  19ذي الحجة 1437ﻫ.
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مقدّ ًسا وينبغي أن توطن النفوس على ما يصيبها في هذا السبيل.

ّ
وحث على النأي عن نشر أجواء الرعب والفزع والخوف في األوساط االجتماعية
جراء المخاطر األمنية غير المستبعدة.
ّ
وأش�اد سماحته بالش�باب القائمين على حماية المس�اجد والحسينيات والمواكب
في أرجاء المنطقة الذين قال إنهم اكتسبوا خبرة جيدة خالل السنتين الماضيتين ونالت
جهودهم تقدير الجهات األمنية العاملة معهم جن ًبا إلى جنب.
ألي طارئ
تحس� ًبا ّ
ودع�ا الش�باب إل�ى التحل�ي باليقظة والوع�ي وروح المب�ادرة ّ
إل�ى جان�ب إظه�ار أقصى درج�ات التعاون مع أف�راد األجهزة الرس�مية التي س�تتخذ
االحتياطات األمنية الالزمة في محيط المنطقة وداخلها.

وق�ال ّ
إن أف�راد األجه�زة األمني�ة هم ف�ي نهاية المط�اف إخوانن�ا وأبن�اء مجتمعنا
ويواجه�ون األخط�ار من أج�ل حمايتنا وينبغ�ي أن يقابل�وا بالتعاون وأن يس�معوا من
منابرنا الخطاب الجاذب والبعيد عن التنازع والصدام.
ودع�ا إلى اس�تغالل الوجود المكثف لرجال األمن في مناط�ق االحتفاالت الدينية
أع�زاء عل�ى مجتمعن�ا ينبغ�ي أن يحظوا
خلال مناس�بة عاش�وراء واعتباره�م ضيو ًف�ا ّ
بالترحيب الالئق ويسمعوا الكالم الطيب.

إلى ذلكّ ،
حذر الصفار بش�دة من تس�رب حاالت التطرف الديني إلى أتباع مدرسة
أه�ل البي�ت .معر ًب�ا عن رفض�ه القاطع لح�االت التش�كيك ف�ي أديان الن�اس لمجرد
االختالف الجزئي معهم في أمر أو آخر.
ومضى يقول ّ
«إن الش�روع في اتهام اآلخرين بالضلال واالبتداع ومن ثم المزايدة
حتما إلى اإلخراج من
عليهم في أديانهم ،هو المعادل الطبيعي للتكفير عينه الذي يقود ً
الدين والملة».
وحذر من ّ
ّ
أن الس�كوت عن حاالت اتّهام اآلخرين في أديانهم ووصمهم بالضالل

الصفار يدعو إلى اتّخاذ االحتياطات خالل عاشوراء تفاديًا للتهديدات اإلرهابية بالسعودية
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الذي ربما قاد إلى تفش�ي الممارس�ات التكفيرية المتشددة في أوساط أتباع أهل البيت
على غرار ما أصاب المجتمعات األخرى.

وقال ّ
«إن العالقة بأهل البيت ينبغي أن تكون س�ب ًبا لتعميق مش�اعر األخوة والمودة
بين شيعتهم ومحبيهم ال أن تكون وسيلة للتنازع والشقاق».
ودعا إلى اإلمساك على يد المتورطين في التشدّ د الديني حماية لمستقبل مجتمعاتنا
من مصير مشابه لآلخرين.
وأرج�ع الصف�ار جان ًب�ا م�ن األوض�اع المأس�اوية وح�االت االحتراب ف�ي األمة
اإلسلامية إل�ى تفش�ي القطيع�ة واتّه�ام اآلخري�ن والتش�كيك ف�ي أديانهم كم�ا تفعل
المدارس التكفيرية والتيارات المتطرفة.
وأض�اف ّ
بأن الجماع�ات التكفيرية «جعلت الدين على مقاس�ها وفكرها واعتبرت
ّ
كل من خالفها مشركًا أو مبتد ًعا».

وق�ال ّ
ترس�خت نتيجة تس�ربها إلى المناه�ج التعليمية
إن هذه النزع�ات التكفيرية ّ
والمنابر الدينية لتنتهي بالواقع اإلسالمي إلى ما هو عليه اليوم من حاالت النزاع.
وتاب�ع ّ
أن ه�ذه الحالة المأس�اوية التي باتت تضرب الكثير م�ن مجتمعات األغلبية
الس�نية ف�ي البالد اإلسلامية «ه�ي ثمرة لفك�ر التطرف والتش�دّ د واتّه�ام اآلخرين في
ُّ
أديانهم».
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في حفل تكريم المعلمين المتقاعدين

الشويكة :الشيخ الصفار يدعو المعلمين
لغرس قيم الصالح ومنهجية التفكير لدى
*(((
الطالب




ويدع�و المعلمين المتقاعدين لتس�جيل تجاربهم واالنخراط في
العمل االجتماعي.
تحديات فكرية وسلوكية كبيرة.
أن الجيل الجديد يواجه ّ
ويؤكد ّ

تهتم بش�أن المعلمين ومساعدتهم للقيام
ويقترح انبثاق مؤسس�ة ّ
بأدوارهم بأكمل وجه.

دعا سماحة الشيخ حسن الصفار :المعلمين إلى بذل أقصى جهودهم لغرس القيم
الصحيح�ة ،وتبصي�ر الطالب بما يواجههم م�ن صعوبات ،مؤك�دً ا ّ
أن األجيال الحالية
تواجه تحدّ يات ثقافية وقيمية كبيرة وخطيرة.
وأب�ان س�ماحتهّ :
أن االنفتاح الفكري الي�وم يمثل ناحية إيجابي�ة ،لكنها تحتاج إلى
صناعة جيل قادر على االنتقاء والتمييز ،وتقويم اآلراء واألفكار.

ج�اء ذل�ك خلال الحفل ال�ذي أقامه أهالي الش�ويكة ل�ـ  33مع ّل ًم�ا ومع ّلمة ،بعد
تقاعدهم ،مساء الخميس  14ذي الحجة 1437ﻫ الموافق  15سبتمبر 2016م.
وأبان س�ماحتهّ :
أن مس�ؤولية المعلم في هذا الزمن الراه�ن كبيرة ،فالجيل الجديد

* نشر على  www.saffar.orgبتاريخ 2016/9/25م.
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يواجه تحدّ يات كبيرة على المستوى القيمي واألخالقي.

كبيرا
وتاب�ع :في الماضي لم تكن هذه التحدّ يات بهذه الدرج�ة ،اآلن نواجه تحدّ ًيا ً
الصعد.
وخطيرا ،يتمثل في االنفتاح على كافة ُّ
ً

وأوض�ح ّ
أن أذه�ان أبناء الي�وم أصبحت منفتحة على س�ائر التي�ارات والتوجهات
الفكري�ة والثقافي�ة ،وه�ذا لي�س س�لب ًّيا في ح�دّ ذات�ه؛ ّ
ألن االنفت�اح يوفر ف�رص العلم
والمعرفة.
وقالّ :
قادرا على االنتقاء والتمييز،
السلبي في األمر حينما ال يكون ذهن الشاب ً
إن ّ
وتقويم اآلراء واألفكار ،وهنا تأتي مهمة المعلمين والمربين.

وأش�ار إلى ّ
أن المس�ألة التعليمية ليست أن نحش�و األذهان بالمعلومات ،بل األهم
أن نرسي منهجية الفهم واإلدراك العلمي ،والقدرة على التعامل مع األفكار واألوضاع
المحيطة.
ونوه إلى ّ
أمرا صع ًبا ،فاإلنترنت يو ّفر مختلف
ّ
أن الحصول على المعلومات لم َي ُعدْ ً
المعلوم�ات ،لك�ن األهم هو كي�ف يتعامل اإلنس�ان م�ع المعلومة ويوظفها بالش�كل
السليم.

وعن الجانب الس�لوكي قال سماحة الش�يخ الصفار :أصبح الشباب اليوم يعيشون
أجوا ًء ضاغطة من اإلغراءات ،تدفع نحو األهواء والشهوات والالمباالة.
نبصر أبناءنا بالسلوك السليم بإقناعهم ،وبغرس التوجهات
ومضى يقول :واجبنا أن ّ
الصحيحة داخل نفوسهم ،والمع ّلم يعقد عليه اآلمال بالقيام بهذا الدور الكبير.

وأبان سماحتهّ :
إن دور المع ّلم أصبح أكبر من دور األسرة ،وأكبر من دور الخطيب
تمر عليه ّ
والعالم الديني ،الذين ال يلتقون مع ّ
كل أجيال
كل الناس ،عكس المع ّلم الذي ّ

المجتمع ،ويقضي معهم أوقاتًا طويلة تستمر سنوات.

وأوضحّ :
إن الطالب يعيش تحت إشراف المع ّلم ،ويتأثر به ،فعلى المع ّلم أن يزرع

الشويكة :الشيخ الصفار يدعو المعلمين لغرس قيم الصالح ومنهجية التفكير لدى الطالب
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روح االجته�اد ،وتوجهات الصالح ،في نفس الطالب ،عن طريق س�لوكه ،وأس�لوب
طرحه.
مج�رد وظيفة
وتاب�ع :يج�ب أن نذك�ر المعلمي�ن بمس�ؤوليتهم ،فالقضي�ة ليس�ت
ّ
وتحصي�ل مرت�ب ش�هري ،وإنّما ه�ي مس�ؤولية دينية ،تن�درج تحت عناوين ش�رعية،
كالهداية ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وتعليم الخير.

وق�ال :نعق�د اآلمال على المعلمين م�ن أجل أن يقوموا بدورهم الس�ليم في إعداد
الجيل ،ومساعدته لمواجهة التحدّ يات.
أن هؤالء الطالب ليس�وا أجانب عنهّ ،
إن عل�ى ّ
كل معل�م أن يعرف ّ
وأوض�حّ :
فكل
ٍ
جهد يصرفه في سبيل تربيتهم ،وتقويم سلوكهم ،ينعكس عليه بشكل مباشر.
وأضاف :هذا الطالب قد يكون الطبيب الذي يعالجك ويعالج أسرتك ،وقد يكون
زوج ابنتك ،أو مع ّلم حفيدك.

ّ
وح�ذر الش�يخ الصف�ار من تدنّ�ي التحصيل العلمي ال�ذي يؤثر على حي�اة األبناء،
وعلى مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم.
وفي جانب آخر تحدث س�ماحة الش�يخ إل�ى المتقاعدين ،وق�ال :ال يعني التقاعد
انتهاء دور اإلنسان في الحياة والمجتمع ،بعد هذه السنين التي قضاها ،وأصبحت لديه
خبرة وتجربة ،عليه أن يفيد اآلخرين من تجربته.

وطال�ب المعلمي�ن والمعلم�ات المتقاعدين :بأن يكتب�وا تجاربه�م وانطباعاتهم،
ليستفيد منها المعلمون الجدد.
وق�ال :مع األس�ف نحن ال نحترم تجاربنا ،س�نين يقضيها المعل�م في التعليم ،وال
يسجل تجربته ،ليستفيد منها اآلخرون.
ودعاهم ألن يأخذوا دورهم في المجتمع ،وخدمة الشأن العام ،مؤ ّكدً ا حاجة المجتمع
إلى انبثاق مؤسسة تهتم بشأن المعلمين ومساعدتهم للقيام بأدوارهم بأكمل وجه.
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الشيخ الصفار في استقباله لجمعية العطاء النسائية:

نتطلع إلى دور اجتماعي أكبر للمرأة في
المنطقة
قال س�ماحة الش�يخ حس�ن الصفارّ :
إن قيام جمعية أهلية رس�مية للنش�اط النسائي
ف�ي محافظ�ة القطيف كان أمنية يتطلع له�ا الواعون من أبناء وبن�ات المنطقة ،منذ عهد
بعي�د ،وق�د تحقق ذل�ك والحم�د لله بتأس�يس جمعي�ة العط�اء النس�ائية بالقطيف في
1429/7/26ﻫ والمنطقة بحاجة إلى وجود أكثر من مؤسسة مماثلة لكثافتها السكانية
الزاخرة بالكفاءات والقدرات النسائية في مختلف المجاالت.

جاء ذلك في اس�تقباله إلدارة جمعية العطاء النسائي في القطيف د .أحالم القطري
رئيس�ة الجمعي�ة ،وهن�اي علي آل س�يف نائبة الرئيس ،وعالية س�عود الحداد ،وس�عاد
عب�اس الخني�زي عض�وات الجمعي�ة بتاري�خ  26ذي الحج�ة 1437ﻫ المواف�ق 29
س�بتمبر2016م حيث اس�تمع إلى تقرير عن دور الجمعية ونش�اطها والتحدّ يات التي
تواجه خططها ومشاريعها.
وقد ش�كر س�ماحته لألخوات الكريم�ات زيارته ّن ،وأبدى تقدي�ره وامتنانه للدور
ال�ذي تق�وم به جمعي�ة العطاء واإلنج�ازات الت�ي حققتها ،وق�ال :إننا نتطل�ع إلى دور
اجتماعي أكبر للمرأة في المنطقة؛ ّ
ألن تطورات الحياة وضعت المجتمع أمام تحدّ يات
كبيرة على الصعيد االجتماعي ،فهناك أسر فقيرة تحتاج إلى الدعم والمساعدة ،وهناك
أخطار تهدّ د تماس�ك األس�رة ،حيث تتعدد ألوان المش�كالت األس�رية ،وترتفع نس�بة
الطالق ،وتحصل حاالت العنف األس�ري ،كما ّ
أن الفتيات تحاصره ّن القيود ويبحثن
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عن فرص لتنمية قدراته ّن وتفعيل طاقاته ّن.

ودعا س�ماحته إدارة الجمعية إلى وضع الخطط الس�تقطاب الكف�اءات والعناصر
النس�ائية على مس�توى المحافظة من صفوى إلى س�يهات ومن دارين إلى الجش فهي
جمعية ّ
لكل المحافظة.
مؤ ّكدً ا ضرورة المرونة لتكون الجمعية مظلة لألنشطة المختلفة في كافة المحافظة،
أسوة بالجمعيات الخيرية األخرى التي استوعبت لجانًا قرآنية واجتماعية وثقافية ،بأن
يفس�ح المجال ّ
لكل لجنة أن تمارس نش�اطها تحت س�قف نظام الجمعية دون مركزية
شديدة.
وفي مناقش�ة موض�وع الصعوبات المالية التي تواجه الجمعية أش�ار س�ماحته إلى
وج�ود عدد كبي�ر من النس�اء ذوات الوظيفة واالمكاني�ة المالية ،لكنن�ا بحاجة إلى ّ
بث

ثقافة اإلنفاق وتحمل المس�ؤولية تجاه المجتمع في أوس�اطه ّن .ومه�م جدًّ ا مبادرات
التواص�ل من قبل الجمعية واالنفت�اح على العناصر والتجمعات النس�ائية في مختلف
أرجاء المنطقة ،وتوفر المناسبات الدينية فرصة طيبة الستحضار دور الجمعية وعرض
مش�اريعها وبرامجها ،كليلة القدر ،وعاش�وراء ،وسائر المناس�بات حيث تقام مجالس
واجتماعات نسائية حاشدة.
بدوره ّن تقدمن األخوات في إدارة جمعية العطاء بالش�كر الجزيل لس�ماحته على
حسن االستقبال والتشجيع والمقترحات البناءة التي قدّ مها.

الشيخ الصفار :ملتقى الصحة النفسية استجابة
ضرورية واعية ٍّ
لتحد كبير
في زيارته لملتقى تعزيز الصحة النفسية في القطيف بتاريخ  27ذي الحجة 1437ﻫ
الموافق  30س�بتمبر 2016م أش�اد سماحة الشيخ حس�ن الصفار بمبادرة تأسيس هذا
المركز المهم ،ورآها استجابة ضرورية واعية لتحدٍّ كبير يواجه المجتمع؛ ّ
ألن تطورات
الحياة وضغوطها المختلفة تزيد من نس�بة األمراض النفس�ية ف�ي المجتمع ،فال ُبدّ من
نش�ر ثقافة احت�واء هذه األم�راض ،بالتأكيد على أس�اليب الوقاية وبرام�ج العالج ،أما
يكرس تلك األمراض ويزيد من تداعياتها على حياة المصابين،
التجاهل والتغافل فإنّه ّ
مما ينكد عيش أسرهم ،ويهدّ د المجتمع بأخطار كثيرة.
وقد قام أعضاء إدارة الملتقى ـ األس�تاذ فيصل العجيان والدكتور مصدق الخميس
عرضا عن
واألس�تاذ جعف�ر العيد ـ بجول�ة مع س�ماحته على أقس�ام المركز ،وقدّ م�وا ً
جهودهم وأنش�طتهم ،والصعوبات التي تواجههم في مش�روعهم ،ش�اكرين لس�ماحة
الشيخ الصفار وقوفه معهم منذ بداية انطالق المشروع ودعمه المتواصل لهذا المجهود
اإلنساني التطوعي في المنطقة.
ودع�ا الش�يخ الصفار إدارة الملتقى إل�ى التواصل المكثف م�ع العلماء والخطباء،
لي ّطلع�وا أكث�ر على مدى انتش�ار األمراض النفس�ية ف�ي المجتمع ،وبرام�ج احتوائها،
ليس�اعدوا ف�ي تقدي�م اإلرش�اد والتوجيه�ات الالزم�ة ف�ي خطاباته�م وأحاديثهم في
المناسبات الدينية ،وليتكامل دورهم مع المؤسسات االجتماعية القائمة.
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كما طالب س�ماحته أهل الخير ورجال األعمال بدعم هذا الصرح اإلنس�اني الذي
تشتدّ الحاجة إلى جهوده في الوقت الراهن.

يذك�ر ّ
أن المرك�ز يه�دف إل�ى تقدي�م ثقاف�ة نفس�ية واجتماعي�ة عب�ر المحاضرات
والن�دوات واللقاءات والكتيبات والنش�رات ،ويقيم المركز أربع محاضرات ودورتين
شهر ًّيا ،باإلضافة لتقديم االستشارات عبر الهاتف االستشاري والواتس آب ّ
وكل وسائل
التواصل االجتماعي ،مما يعطي فرصة للتواصل والتفاعل مع الخبراء والمهنيين.

الشيخ الصفار :يدعو لتعزيز العمل التنموي
*(((
االجتماعي ودعم مؤسساته
دعا سماحة الشيخ حسن الصفار إلى العمل على تعزيز العمل االجتماعي وتطوير
مؤسس�اته ،وتقديم الدع�م المادي والمعن�وي ،واالنخراط في المش�اريع االجتماعية
لخدمة المحتاجين والنهوض بالعمل االجتماعي على أكمل وجه.
جاء ذلك خالل تدشين جمعية القطيف الخيرية مكتب خدماتها بجنوب القطيف،
ال�ذي يخدم األحياء الجنوبية في المحافظة «الش�ويكة ،الكويك�ب ،الخضيرة ،مياس،
الدبابي�ة ،أم اج�زم» الواقع�ة ضمن نط�اق خدماتها ،وذل�ك يوم الخمي�س ليلة الجمعة
1437/12/28ﻫ الموافق 2016/9/29م.
وع ّبر الش�يخ الصفار عن س�عادته بافتتاح الفرع الخاص لألحي�اء الخاصة بجنوبي
القطيف ،ذات الكثافة السكانية بالمنطقة.

وتح�دّ ث ع�ن بداية تأس�يس جمعية القطي�ف الخيرية ،ف�ي هذه األحي�اء الجنوبية
م�ن القطي�ف ،قبل أكثر من خمس�ين عا ًم�ا على يد الش�يخ علي المره�ون رحمه الله،
ومجموع�ة من المؤمنين ،تحت اس�م الصن�دوق الخيري بالدبابية ،حتى تم ترس�يمها
ضمن اسم الجمعية.
وقال سماحته :ال ُبدّ من تعزيز المؤسسات االجتماعية والعمل المؤسساتي ،فأهل

* نشر على 2016/10/1 www.saffar.orgم.
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الخي�ر ف�ي مجتمعنا كثي�رون ،ومح ّب�و الخير ال زال بعضه�م ينهجون العم�ل الفردي،
ونحن بحاجة إلى تعزيز العمل الجمعي المؤسساتي.
وتابع :عندما نقرأ عن المؤسس�ات االجتماعية في مختلف البلدان نراهم يحتفلون
بالذكرى المئوية لتأسيسها ،ففي مصر مثلاً قرأت عن جمعية احتفلت بمرور  126سنة
على تأسيسها.
تعزز المجتمع ،وأصبح
وأوضح :أنه ك ّلما تجذرت األعمال الخيرية في المجتمعّ ،
من الس�هل على الجيل التالي المزيد من التطوير والدعم ،ولن يعانوا كما عانى الجيل
األول.

وأب�ان الش�يخ الصف�ارّ ،
إن الجي�ل الي�وم ال ُب�دّ أن يك�ون أكث�ر إقبالاً عل�ى العمل
علما وا ّطال ًعا على أهمية هذا النشاط.
المؤسسي الخيري ،فهو أكثر ً

ونوه إلى أنّه في بعض األحيان ال يكون للناس فكرة واضحة عن هذه المؤسسات،
ّ
لوجود ضعف في اإلعالم ،مرج ًعا ذلك لعدم االستفادة من المنابر المؤثرة.
وأض�اف :لألس�ف ّ
فإن المنب�ر والمس�جد ال يجد نفس�ه معن ًّيا بالحدي�ث عن هذه
المؤسسات المجتمعية.
وقال س�ماحتهّ :
لعل مناسبة عاش�وراء فرصة للحديث والدعوة لدعم المؤسسات
األهلية والخيرية.

واستنكر من يتحدث عن العمل االجتماعي ،لكنه يتحاشى ذكر أسماء المؤسسات
القائم�ة ،مؤ ّك�دً ا عل�ى انتهاج أس�لوب الوض�وح في دعم ه�ذه المؤسس�ات ،ووجود
إشكاالت وتساؤالت ال يعني ألاّ يجهر الخطيب برأيه.

وتاب�ع :يجب أن نك�ون أكثر صراحة في الدعم واإلش�ادة بالجمعي�ات ،والنماذج
المتميزة من أبناء المجتمع.
واوض�ح ّ
أن العم�ل االجتماعي تج�اوز مش�كلة اإلمكانات المادية إل�ى حدٍّ كبير،
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511

ومش�كلته اليوم هي اإلمكانات البش�رية ،من الناش�طين والمثقفين والواعين ،لذا علينا
أن نستقطبهم باتجاه العمل االجتماعي.
وتساءل سماحته :إلى متى ونحن منشغلون بالجدليات بين اإلسالميين واللبراليين،
وبين الش�يعة والسنة ،أو بين الوطنية والقومية ،ونصرف جهدً ا ووقتًا دون طائل ،ونترك
العمل األهم الذي يتمثل في العمل إلنهاض المجتمع ودعم مشاريعه االجتماعية؟

وقال :من أه�م األولويات في مجتمعنا اليوم هو تعزيز العمل التنموي االجتماعي
في حالته المؤسسية.
وأضاف :ينبغي أن نصرف جهدً ا من أجل إقناع الناس وتوجيههم لهذا العمل ،كما
ينبغي استيعاب الشباب لكي ال يكونوا صيدً ا سهلاً للعصابات والتوجهات المنحرفة.

وأبان ّ
مجرد زخم عاطفي ،بل ال ُبدّ أن تدعو
أن المواكب العزائية ال ينبغي أن تكون ّ
الهم االجتماعي.
تحمل ّ
المشاركين فيها للعمل االجتماعي ،وال ُبدّ من ّ

أكد ّ
أي سلطات تنفيذية من اختصاص الدولة وحدها وال يجوز منازعتها
أن ّ

السعودية :الصفار يُن ّ
دد بتعرّض مواطن
*(((
العتداء في القطيف
ن�دّ د رج�ل الدي�ن الس�عودي الش�يخ حس�ن
الصف�ار باعت�داء مواطني�ن في محافظ�ة القطيف
عل�ى مواط�ن قص�د إح�دى البل�دات وتع�رض
للتوقي�ف واالعتداء بدعوى االش�تباه في انتمائه
إلى تنظيم داعش اإلرهابي.
وأك�د الصف�ار ف�ي بي�ان تلق�ت «الش�رق
يحق ألي ٍ
أحد ممارسة
األوسط» نسخة منه أنه ال ّ ّ
أي س�لطة تنفيذية بمعزل ع�ن الدولة ،وقال« :ال
ّ
مخول لممارسة س�لطة تنفيذية إلاّ الجهات
أحد ّ
ٍ
اعتداء على أي إنسان خارج النظام
المعنية ،و ّأي
ومحرم شر ًعا».
والقانون مرفوض ومدان
ّ

وكان مصدر أمني س�عودي في المنطقة الش�رقية قال مس�اء أول م�ن أمس إنه «عند
العاش�رة والنصف من مس�اء اليوم (أول من أمس) تبلغت ش�رطة محافظة القطيف عن
تعرض مواطن عشريني يقطن بمحافظة رأس تنورة لالعتداء بالضرب وإحداث تلفيات
بمركبته من قبل مجموعة من األشخاص أثناء تواجده ببلدة البحاري بمحافظة القطيف».
* جريدة الشرق األوسط الصادرة يوم السبت  28ذو الحجة 1437ﻫ 1 ،أكتوبر 2016م العدد .13822
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وأضاف :إنّه تم نقل المعتدى عليه «إلى المستشفى لتلقي العالج الالزم فيما شرع
المختصون بالشرطة في إجراءات الضبط الجنائي للبالغ والكشف عن مالبساته».

وتش�هدت القطيف واألحس�اء إجراءات أمنية غير مس�بوقة في ّ
ظ�ل تحذيرات من
تع�رض مجال�س العزاء الحس�ينية العت�داءات ،ودعت الس�لطات األمني�ة المواطنين
ّ
للحذر والتعاون مع الجهات المختصة.
وقال الشيخ الصفار أمس إنّه «في الوقت الذي ندعو فيه المواطنين لليقظة واالنتباه
أي تحرك مشبوه يمكن أن يقوم به اإلرهابيون ،وأن يتكامل دورهم مع األجهزة
لرصد ّ
األمنية ،فإنّنا نؤكّد على اختصاص األجهزة األمنية باتخاذ اإلجراءات العملية».

ش�خصا يش�كّون في وضعه ،عليه�م اإلبالغ عنه
وأض�اف« :حين يرى المواطنون
ً
بأي اعتداء علي�ه؛ الحتمال براءته وهو
وتس�ليمه للجهات األمنية وال
ّ
يح�ق لهم القيام ّ
وأي اعتداء
مخول لممارس�ة سلطة تنفيذية إلاّ الجهات المعنيةّ ،
األصل ،وألنّه ال أحد ّ
أي إنسان خارج النظام والقانون مرفوض ومدان ومحرم شر ًعا».
على ّ

فكل مواطن ش�ريك في ّ
ومض�ى يق�ول« :نحن نعتقد بالش�راكة الوطنية ّ
ذرة من
كل ّ
ت�راب الوط�ن ،والمواطنون عل�ى اختالف مناطقه�م ومذاهبهم يش�كلون كتلة واحدة
وص ًّف�ا واح�دً ا ،وهذه م�ن النعم الكبيرة التي نعيش�ها منذ توحيد البلاد على يد الملك
وكل مواطن هو ّ
المؤسس طاب ثراهّ ،
أي بقعة من بقاع الوطن».
محل ترحيب في ّ
ّ
وأض�اف« :كم�ا نرى بالفع�ل تواجد أبن�اء هذه المنطق�ة في المناط�ق األخرى من
البلاد للدراس�ة أو العمل ،وكذلك تواجد أع�داد كبيرة من أبن�اء المناطق األخرى في
هذه المنطقة».

وأكّ�د ّ
أن «ه�ذا مما نفخر ب�ه ويجب أن نحافظ علي�ه ،طب ًقا لتعاليم ديننا وتجس�يدً ا
للوحدة الوطنية وتحقي ًقا للس�لم األهلي واالجتماع�ي ،وإذا ما حدث تصرف من ٍ
أحد
مب�ررا لترويج
خ�ارج ه�ذا الس�ياق فهو خطأ يحاس�ب عليه وحده وال يص�ح أن يكون
ً
النزعات العنصرية الطائفية أو القبلية».

ندوات ومحاضرات
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*(((

َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن
{ َيا َأ ُّي َها الن ُ
ِ
ِ
ِ
يم َخبِ ٌير}[سورة الحجرات ،اآلية.]13 :
َأك َْر َمك ُْم عنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ

هذا الوجود البشري الكبير المتنوع في أعراقه ،وألوانه ،ولغاته وثقافاته ،يرجع
إلى أصل واحد ،كما يؤكّد ذلك القرآن الكريم ،وكما تؤكّد ّ
كل النظريات العلمية،
فأبناء البشر يرجعون إلى أصل واحد ،والخالق هو إله واحد وهو ال ّله سبحانه وتعالى،
والمكونات األساس ألبناء البشر هي مكونات متساوية في أصل وجودها ،وإن كانت
متفاوتة في مستويات استخدامها وتفعيلها ،فالجوارح واألعضاء والمكونات الجسمية
واحدة عند أبناء البشر ،وكذلك الحال في المكونات الفكرية ،والروحية ،والنفسية
هي متشابهة عند أبناء البشر ،لكن التفاوت يحصل في درجة استخدام هذه األعضاء
الجسمية وهذه القوى الفكرية والنفسية ،فهناك من ُيف ّعل هذه القدرات المادية أو
المعنوية أكثر من اآلخرين.
هؤالء البشر كلهم يعودون إلى أصل واحد وخالقهم هو إله واحد ،والمقومات
األساس في شخصياتهم هي مقومات واحدة ،لكن شاءت حكمة الباري وقدرته
ّ
جل وعال أن تتنوع الخصائص وأن تتفاوت المستويات ،فالخصائص بين أبناء البشر
والمستويات متفاوتة ،وهذا له أسبابه الطبيعية.

* ألقيت املحارضة بمجلس سامحة الشيخ حسن الصفار بتاريخ  17صفر 1428هـ.
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كيف نشأ التفاوت؟
نشأ الناس في البداية في محيط واحد  ،حيث كان أبو البشر آدم ُيشكّل العائلة
اإلنسانية األولى ،هو مع زوجته حواء و أوالدهم  ،ومع استمرار التناسل البشري انتشر
أبناء آدم في أنحاء مختلفة من األرض ،هذا االنتشار جعل ّ
كل مجموعة تعيش ضمن
بيئة تختلف عن البيئة األخرى ،هذا االختالف البيئي ،والجغرافي ،في الحياة الطبيعية
انعكس اختال ًفا ماد ًّيا وثقاف ًّيا ،أشكال حياة الناس قد تختلف في أجواء حارة أو أجواء
باردة ،في مناطق جبلية أو ساحلية ،هذا التفاوت في البيئة الطبيعية التي يعيشها الناس
تنعكس اختال ًفا على أوضاعهم المادية ،وتنعكس اختال ًفا في ثقافاتهم ،فحصلت
تنوعات وتفاوت في أبناء البشر ،وبمرور الوقت أصبحت البشرية تنقسم إلى قبائل
وعشائر ،وإلى شعوب .وهذا التنوع ال ينفي األصل الواحد.

َّاس} ،اآلية
لذلك تتوجه اآلية الكريمة بالخطاب إلى أبناء البشر جمي ًعاَ { :يا َأ ُّي َها الن ُ
الكريمة في سورة الحجرات ،واآليات السابقة لها كانت تخاطب المؤمنينَ { :يا َأ ُّي َها
ِ
ِ
َّاس}؛
ا َّلذي َن آ َمنُوا} ،هنا انتقل الخطاب منَ { :يا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُوا} إلىَ { :يا َأ ُّي َها الن ُ
ّ
ناسا بغض
خاصا بالمؤمنين ،وإنما هو
ّ
ألن الحديث ليس ًّ
متوجه إلى الناس باعتبارهم ً
َّاس} ،خطاب عام ّ
لكل من ينطبق عليه هذا
النظر عن أديانهم ومعتقداتهمَ { :يا َأ ُّي َها الن ُ
العنوان ،مهما كان لونه ،و لغته وعرقه ،ودينه ،ومذهبه{ :إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم} ،والخطاب من
قبل الله سبحانه وتعالى هو الخالق{ :إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى} ،وفيه إيحاء وتبيين
يمهد ويؤكّد أرضية الوحدة بين أبناء
للفلسفة التي تريد اآلية أن تصل لها ،وهي أنه ّ
البشر ما دام الخالق واحدً ا ،وليس هناك أحدٌ من البشر من خلق إله آخر ،وال يوجد إله
آخر إلاّ الله سبحانه وتعالى ،فالتأكيد على ّ
أن الخالق واحد من أجل إعداد األرضية
الفكرية والنفسية ،لتوطيد العالقات بين هؤالء الذين خلقهم إله واحد.
ثم تشير اآلية إلى الحكمة في التنوع ،وإلى وحدة األصل{ :إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر
َو ُأ ْن َثى}ّ ،
أي دين كان ،من
أي لون كان من ّ
وإن الطريقة التي يأتي منها هذا اإلنسان من ّ
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أي مستوى كان ،هي نفس الطريقة التي يأتي منها اإلنسان اآلخر ،فليس هناك إنسان
ّ
يأتي للحياة بطريقة متميزة مختلفة ،والنتيجة إ ًذا ّ
أن اإلله واحد ،وطريقة الخلقة إ ًذا
{و َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل} ،هذا التنوع إنّما حصل بإرادة ال ّله تعالى وبحكمته
واحدةَ ،
وليس بإرادتكم أنتم.
وفي هذا إيحاء ّ
لكل إنسان يريد أن يتصور ّ
بأن كونه من هذه القبيلة أو كونه من هذه
العائلة مدعاة للتميزّ ،
وأن كون اآلخر من عائلة وقبيلة أخرى سب ًبا للدونية ،هل أنت
أن ّ
اخترت انتسابك لهذه القبيلة! وهل ذلك اآلخر اختار انتسابه لتلك القبيلة؟ هل ّ
كل
إنسان يوجد في هذه الحياة قبل مجيئه للحياة يعرض عليه معجم القبائل واألنساب
ويقال له :اختر القبيلة التي تريد أن تولد منها ،أو تكون منتم ًيا إليها؟ نحن نعرف اآلن
ّ
أن اإلنسان في اختياره للجامعة للدراسة تعرض عليه مختلف الجامعات ،هو يختار
الجامعة التي يريد ،وهو يتحمل مسؤولية اختياره ،نحن نعرف ّ
أن مختلف القضايا

المكتسبة يكون لإلنسان رأي فيها ،لك ّن انتماءك العائلي ،والقبلي ،والقومي والعرقي
ال اختيار لك فيه ،فال فخر لك فيه ،وال يشكل نقطة ضعف لك ،المسألة ترتبط بالله
سبحانه وتعالى.

الشعوب والقبائل
كثيرا حول المقصود بالشعوب والقبائل وأ ّيهما أوسع من اآلخر ،هل
تك ّلم المفسرون ً
أن الشعب أوسع من القبيلة ،أو ّ
ّ
أن القبيلة أوسع من الشعب ،ال شأن لنا في هذا االختالف،
أن بينهما تداخلاً  ،يطلق على ّ
لكن من حيث الفهم المعاصر نجد ّ
كل من يعيشون في
وطن واحد تحت ّ
ظل نظام واحد بأنه شعب ،ويقال الشعب األمريكي ،الشعب الياباني،
إطارا يستوعب قبائل مختلفة ،هنا
الشعب السعودي ،الشعب العراقي ،وهذا الشعب يعتبر ً
يبدو الشعب أوسع من القبيلة؛ لكننا في نفس الوقت نجد ّ
أن بعض القبائل لها فروع في
مختلف الشعوب ،وعلى المستوى العربي نجد ّ
أن بعض القبائل لها فرع في العراق ولها
فرع في سورية ولها فرع في السعودية ولها فروع في مختلف المناطق.
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الهدف لتعارفوا
طبيعة الحياة اقتضت أن تكونوا متنوعين في انتماءاتكم الشعوبية والقبلية ،هذا
االختالف ينعكس اختال ًفا في الثقافات ،ينبغي أن يكون داف ًعا للتعارف.

هذا التنوع هو مظهر من مظاهر القدرة واإلبداع اإللهي ،كما نجد ّ
أن الفنان الذي
يستطيع أن يصنع مناظر مختلفة متعددة يبرز قدرته بهذا التنوعّ ،
إن الحديقة التي تكون
فيها األلوان متنوعة مدعاة لقيمة أكبر لهذه الحديقة ،وهذا الوجود البشري هو مظهر
من مظاهر القدرة اإللهية ،لذلك آيات أخرى من القران الكريم تعتبر اختالف ألسنتكم
وألوانكم آية من آيات الله سبحانه وتعالى ،ومظهر من مظاهر العظمة اإللهية يقول
{...و ْ
ف َأ ْل ِسنَتِك ُْم َو َأ ْل َوانِك ُْم.}...
تعالى:
اختِلاَ ُ
َ

قواعد التعارفوآفاقه
اً
أول :المعرفة

التعارف ينبثق أولاً من المعرفة ،الله سبحانه وتعالى أعطى اإلنسان هذه الخاصية ـ
{و َع َّل َم آ َد َم الأْ َ ْس َما َء ُك َّل َها ُث َّم
خاصية المعرفة ـ وقيمته تأتي من تفعيله لهذه الخصيصةَ ،
اء هؤ ِ
ِ
الء إِ ْن ُكنْتُم ص ِ
َعر َضهم َع َلى ا ْلم ِ
اد ِقي َن * َقا ُلوا ُس ْب َحان ََك
الئك َِة َف َق َال َأنْبِ ُئونِي بِ َأ ْس َم َ ُ
ْ َ
َ
َ ُ ْ
ال ِع ْل َم َلنَا إِلاَّ َما َع َّل ْم َتنَا}[سورة البقرة ،اآليتان 31:ـ .]32

فضله الله على المالئكة وأمر
ميزة آدم أنه كانت له قابلية المعرفة والعلم ،وبذلك ّ
المالئكة بأن يسجدوا له ،والتعارف ينبثق من خاصية المعرفةّ ،
أن اإلنسان القادر على
المعرفة ينبغي له أن يستفيد من التنوع البشري في كسب المعرفة ،وعلينا أن نتأمل في
أن ّ
كلمة {لِ َت َع َار ُفوا} ،يعني ّ
تعر ًفا
كل طرف يتعرف إلى اآلخر كحالة متقابلة ،ليس ّ
من جهة واحدة فقط وإنّما من الجهتينّ ،
إن التعارف قيمة كبيرة في حياة البشر ،أنت
تنتمي إلى دين وآخر ينتمي إلى دين آخر ،أنت تنتمي إلى مذهب واآلخر ينتمي إلى
مذهب آخر ،تنتمي إلى ثقافة وهو ينتمي إلى ثقافة أخرى ،إلى قبيلة وهو ينتمي إلى
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قبيلة أخرى ،إلى شعب وهو إلى شعب آخر ،هذا التنوع فيه تجارب مختلفة ،أول ما
ينبغي أن تهتم به في حالة التنوع أن تتعرف إلى خصائص وصفات الطرف اآلخر ،هذا
ما يجب أن تسعى إليه.
البعض من الناس تحصل عندهم حالة انطواء على ذاتهم ،القومية ،القبلية ،أو
الدينية ،أو الفئوية ،ال يكون لديهم سعي للتعرف إلى الطرف اآلخر ،وتهيب من التعرف
ـ أنا ليس لي دخل بالتعرف على أتباع المذهب اآلخر ،ماذا أصنع بهم؟ ما معنى أن
أتعرف إلى أتباع الدين اآلخر؟ ،على أصحاب الثقافة األخرى ـ وتضيق الدائرة إلى
ّ
أن يكون أناس ضمن مذهب واحد لكن لهم مدارس متعددة ،فيعزف ّ
كل طرف عن
التعرف إلى ما عند الطرف اآلخر ال يجد نفسه مندف ًعا كي يتعرف إليهم.
وفي بعض األحيان يكون له صورة خطأ عن الطرف اآلخر ينشغل بها وال يسعى
للتعرف الحقيقي ،أنا أرسم في ذهني صورة لصاحب المذهب اآلخر ،وأكتفي بهذه
الصورة وأزعم ّ
أن هذا هو اآلخر فأقول :السنة كذا ،األباضية كذا ،الشيعة كذا الزيدية
كذا ،من قال إنّهم كذا؟ أنا أفتعل صورة ،أنا أتق ّبل صورة رسمت ضمن بيئة معينة وال
أن هذه اآلية الكريمة تخلق داف ًعا ّ
أسعى للتعرف الحقيقي ،يفترض ّ
لكل مؤمن ،بأن
تعرفت إليهم تتيح لهم الفرصة بأن
يتعرف إلى اآلخرين ،كما هم على حقيقتهم ،فإذا ّ
يتعرفوا إليك ،واآلية الكريمة تقول{ :لِ َت َع َار ُفوا} يعني ـ تبادل ـ تتعرف وتعرف حتى
يتحقق هذا المبدأ وتتحقق هذه القيمة.
ثانيا :التعارف
ً

في آخر حديثنا نشير إلى أنّه حتى على المستوى الفردي ،بعض الناس لديهم هذا
االهتمام بأن يتعرفوا إلى األفراد اآلخرين ،فإذا جلس في مجلس وكان إلى جانبه
بأن ّ
شخص يندفع للتعرف إليه ،في المجتمعات الغربية أصبح متداولاً ّ
كل شخص
عنده بطاقة تعريف (كارت) من يلتقي مع اآلخر تجده يعرفه بنفسه ويعطيه (كارت)،
خلق حضاري ،لكن هذه العادة ليست رائجة لدينا إلاّ على المستويات الرسمية،
هذا ٌ
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شخصا
وعلى مستوى رجال األعمال ،بينما هي عادة طيبة أن اإلنسان حينما يلتقي
ً
يتعرف إليه .هنالك رواية عن اإلمام الصادق ،Eتقولّ :
«أن من صحب مؤمنًا أربعين
خطوة سأله الله عنه يوم القيامة»(((.
البعض من الناس ليس لديه توجه التعرف إلى اآلخرين ،بينما هناك بعض
شخصا يتعرف إليه،
األشخاص عندهم هذا االهتمام بل عندهم براعة بمجرد أن يلتقي
ً
يكسبه ،يتبادل معه المعرفة ،ثم يفكر كيف يستثمر هذه العالقة ،نحن بحاجة إلى هذا
الخلق الحضاري على مستوى األفراد ،لن تخسر شي ًئا بل ستربح ثروة من المعارف
جرب أن تهتم بالتعرف إلى أكبر قدر ممكن من األشخاص
من األفكار ،من التجاربّ ،
الذين تكون في محيطهم أو يكونون في محيطك بسبب أو بآخر ،فتجد أمامك آفا ًقا
مفتوحة.

اسع للتعرف إليهمَ :م ْن هم ،ما أفكارهم ،ما
حينما تسمع عن جماعة معينةَ ،
اسع للتعرف إليهم عبر التواصل المباشر أو عبر القراءة عنهم،
آراؤهم ،ما مواقفهمَ ،
يذكرون أنه في أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،أقبل األمريكيون بشغف
كل ما يتعلق باإلسالم والمسلمين ،وفرغت المكتبات من ّ
على مطالعة ّ
كل كتاب يرتبط
ألن األمريكي يسمع في وسائل اإلعالم ّ
باإلسالم والمسلمين ،لماذا؟ ّ
أن هذه الحادثة
حصلت وخلفها إسالم ومسلمون ،فيتساءل :ما هو اإلسالم؟ ومن هم المسلمون؟
صار يبحث ،يذهب للمكتبة ،يشتري كتا ًبا ،والعلماء المسلمون ـ بعد أحداث الحادي
عشر من سبتمبر ـ يقولون :صرنا ندعى في الجامعات والمراكز داللة على ّ
أن الناس
هناك يبحثون عن المعرفة{ ،لِ َت َع َار ُفوا} ،بينما نحن ـ مع األسف ـ في كثير من األحيان
نسمع عن جهة ،وال نكلف أنفسنا ونكتفي بالمعلومات الجاهزة ـ يقال إنّهم كذا ـ
يصلنا خبر بأنّهم كذا ،هذا خطأ .إنّها قيمة كبيرة يركّزها القرآن الكريم :قيمة التعارف
{لِ َت َع َار ُفوا}.
((( بحار األنوار ،ج ،73ص ،275حديث.30

الوّ
د الذي يمنحه الله

*(((

ِ ِ
ِ
ِ
الر ْح َم ُن ُو ًّدا}[سورة مريم ،اآلية.]96 :
{إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
الصال َحات َس َي ْج َع ُل َل ُه ُم َّ
حينما يمتن الله سبحانه وتعالى على ٍ
أحد من عباده بشيء ويعده بذلك الشيء ،فال
ّ
بدّ أن يكون ذلك الشيء عظيما ،واآلية الكريمة تؤكّد أن ال ّله سبحانه وتعالى ِ
يعدُ عباده
ً
المؤمنين ويم ّن عليهم بنعمة كبيرة من نعمه ،تلك النعمة هو أنه سيجعل لهم و ًّدا في
القلوب والنفوس .فال ُبدّ أن يكون وجود المحبة والمودة لإلنسان في قلوب اآلخرين
مهما لما وعد الله به صفوة عباده ،ولما نسب وجود ذلك
مهما ،ولو لم يكن شي ًئا ًّ
شي ًئا ًّ
الو ّد إلى ذاته سبحانه وتعالى.
{إِ َّن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا} ،يعني ّ
أن الناس الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالمبادئ الدينية
والقيم األخالقية السامية ،هؤالء الذين يمتلكون صفة اإليمان وهي صفة عقلية نفسية؛
ّ
ومقره النفس .وإلى جانب هذه الصفة ،هناك صفة أخرى
ألن اإليمان مصدره العقل
ّ
{و َع ِم ُلوا الصالِح ِ
ات}ّ ،
فإن اإليمان هذه الصفة النظرية النفسية يجب أن تتحول إلى
َّ َ
َ
سلوك وعمل وممارسة ،أما إذا بقيت مجرد نظرية أو فكرة ولم تتحول إلى سلوك
خارجي فإنّها ال تعتبر ذات قيمة وتأثير ،..فالقيمة والتأثير والفائدة في انعكاسها على
الحياة العملية ،لذلك ّ
فإن الله سبحانه لم يكتف بصفة اإليمان {إِ َّن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا} بل
* ألقيت املحارضة بمجلس سامحة الشيخ حسن الصفار بتاريخ  24صفر 1428ﻫ.
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أردفها {و َع ِم ُلوا الصالِح ِ
ات}.
َّ َ
َ

صحيح ّ
أن اإليمان يفترض أن يدفع للعمل الصالح ،لكن بعض الناس قد يكتفون
باإليمان النظري ،وبالحالة العقدية دون أن يترجم ذلك إلى عمل .الله سبحانه وتعالى
يقول ّ
أن من يكتفي باإليمان النظري العقدي في قلبه وال يلتزم معطيات هذا اإليمان،
{وا ْل َع ْص ِر* إِ َّن الأْ ِ ن َْس َ
ّ
ان َل ِفي ُخ ْس ٍر*
فإن ذلك ال يؤدي إلى نتيجة وكما يقول تعالىَ :
ِ ِ
ِ
ِ
}أي ّ
إن اإليمان يجب أن يكون إلى جانبه العمل
الصال َحات ّ
إِلاَّ ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
المنبثق من حالة اإليمان ،لذلك يقول ال ّله تعالى{ :إِ َّن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا} ،الذين تتوفر في
عقولهم الرؤية الصحيحة للكون والحياة وللمبدأ والمعاد {و َع ِم ُلوا الصالِح ِ
ات}،
َّ َ
َ
سلوكهم وعملهم وممارساتهم منسجمة مع مقتضى ذلك اإليمان ،ومن وحي ذلك
اإليمان ،هؤالء الذين يمتلكون هاتين الصفتين سيجعل لهم الله سبحانه و ًّدا ،الو ّد هو
المحبة والمودة ،أي ّ
إن الله سبحانه سيجعل لهم المح ّبة والمو ّدة في قلوب الناس.

صور الو ّد اإللهي
{س َي ْج َع ُل} هذا الجعل كيف يكون؟ ولإلجابة يمكننا تصور ذلك على نحوين:
َ

األول :الجعل الغيبي :أي ّ
إن الله سبحانه وتعالى سيجعل القلوب منجذبة إليهم،
أحب
وهناك روايات تؤ ّيد هذا المعنى :ورد في حديث عن رسول الله Aأنّه قال« :ذا َّ
ُ
ُ
َ
جبريل في
جبريل ،فينادي
يحب فالنًا فأحبِ ْبه ،ف ُي ِح ُّبه
جبريل :إن الل َه
الل ُه العبدَ نادى
ُّ
ِ
ِ
ِ
وض ُع له ال َق ُ
يحب فالنًا فأح ُّبوه  ،ف ُي ِح ُّبه ُ
بول في
السماء :إن الل َه
أهل
أهل السماء ،ثم ُي َ
ُ
األرض»((( .إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدً ا ـ (أي ٍ
ِ
عبد من عباده) ـ والسؤال:
َّ
ّ

يحب الله عبدً ا من عباده؟ إنّه ّ
جل وعال ال يح ّبه لمنظره أو جماله أو ماله ،إنما
كيف
ّ
يح ّبه؛ ألنه يستحق المحبة ،لصفاء قلبه ،لخلوص نفسه ،لسالمة سلوكه وعمله ،هذا
هو التأثير الغيبي ،أي :يح ّبه أهل السماء ،ويجعل الله سبحانه له جاذبية فتنجذب نحوه
((( صحيح البخاري .ج ،4ص ،95حديث .6040

الو ّ
د الذي يمنحه الله
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إلهي.
غيبي ّ
القلوب والنفوس في األرض ،هذا تأثير ّ

الثاني :النحو اآلخر الذي يمكن أن نفهم به هذا الجعلّ :
أن طبيعة اإليمان والعمل
الصالح ،تجعل اإلنسان في موقعية المحبوب عند الناس.
تحب
صالحا ،محسنًا ،ط ّي ًبا ،القلوب
شخصا؟ يحبونه إذا رأوه
فالناس متى يح ّبون
ّ
ً
ً
شخصا كهذا .المؤمن الذي يعمل األعمال الصالحة ،طبيعة شخصيته وسلوكه تجذب
ً
النفوس إليه ،فهو مثلاً يتصف باإلحسان إلى اآلخرين واحترامهم ،ورد في الحديث:
حب من أحسن إليها»((( ،فمن الطبيعي أن يح ّبه الناس ،لماذا؟
«جبلت القلوب على ّ
ألنه محسن ،ألنه يخدم اآلخرين ويحترمهم وال يسيء إليهم ،بل يحسن معاملتهم،
ّ
إن سلوك اإلنسان المؤمن وطبيعة شخصيته تجعله محبو ًبا لدى اآلخرين ،حين يكون
ملتز ًما أخالق اإليمان وآدابه.

بعض األحيان يكون اإليمان في أذهاننا ونظرنا يتخذ صورة معينة ،مثلاً نقول:
ّ
إن المؤمن هو ذلك الذي يذهب إلى المسجد ويتع ّبد ويطيل في صالته ويصوم ،وال
ً
بشوشا ،حلو المعشر ،كريم األخالق والطباع ،لذلك نصاب
نفكر أنه يجب أن يكون
بالعجب عندما يقال ّ
إن المؤمن محبوب .فمثلاً هناك أناس مؤمنون ـ حسب تصورنا
لإليمان ـ ولكنهم غير محبوبين ،حتى أقرباؤهم ال يو ّدونهم ،لذلك نحن نحتاج أن
نصحح صورة المؤمن في أذهاننا.

المؤمن والو ّد
هناك تساؤل :هل المؤمن من يصلي ومن يذهب للمسجد ويقرأ األدعية والقرآن
ويصوم؟
الجواب :هذه ليست الصورة الكاملة لإليمان ،إنّما الصورة الكاملة تكون بإفشاء
السالم وإطعام الطعام ،من يكون حزنه في قلبه وبشره في وجهه ،من يحسن إلى
((( من ال حيرضه الفقيه .ج ،4ص ،381حديث.5826
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الناس ،من ال يسيء إليهم ..إلخ .فمن يلتزم األخالقيات الحميدة يح ّبه الناس ،حتى لو
لم يظهروا مح ّبتهم له ،نحن نجد في سيرة رسول الله Aوفي سيرة األئمة الطاهرين
عليهم أفضل الصالة والسالم ،حتى أعداؤهم الذين يكيدون لهم ،في أعماقهم إعجاب
وانبهار ،ولكن المصالح والصراع الدنيوي والمصلحي جعلتهم في هذه الموقعية.

وهناك رأي للسيد الخوئي (رحمه الله) :عندما يتحدث عن معنى النواصب ـ الذين
ينصبون العداء آلل البيت ـ يقول كال ًما مؤ ّداه :أنه ليس بالضرورة ّ
أن الخلفاء الحاكمين
ـ الذين كانوا في عصر أهل البيت ـ نواصب ،نعم ،هم يؤذون أهل البيت ،لكن طلب
المصلحة والعرش والحكم والسلطة جعلهم يؤذونهم ،ولكن داخل قلوبهم ليس
لديهم عداوة ألهل البيت ،بل ربما كان هناك إعجاب ومح ّبة لهم ،كما قال هارون
الرشيد لولده في القصة المنقولة لما رآه يحترم اإلمام الكاظم Eفي ذلك الكالم
الطويلّ :
«إن الملك عقيم ولو نازعتني فيه أنت ألخذت الذي فيه عينيك» ،هذا ليس
ناصب العداوة لولده ،ولكن إذا اقتضت المصلحة يقتل ولده .وقد نقل هذا الرأي عن
السيد الخوئي السيد محمد مهدي الخلخالي في تقريره لدرسه بعنوان دروس في فقه
لحق أمير المؤمنينE
الشيعة ،ومما جاء فيه« :من هنا يحكم بإسالم األولين الغاصبين ّ
ظاهرا ـ عداوة أهل البيت وإنّما نازعوهم في تحصيل
إسال ًما ظاهر ًّيا لعدم نصبهم ـ
ً
المقام والرياسة العامة»(((.

التودّد الحقيقي
ظاهرا في أعماق نفسه وقلبه
اإلنسان المؤمن له مح ّبة في النفوس ،حتى من يعاديه
ً
لديه انشداد نحوه ،لدينا نصوص كثيرة تتحدث حول قيمة وأخالقية التو ّدد إلى الناس.
والتو ّدد يعني :طلب المودة ـ أي أن تطلب محبة الناس ـ أن تسعى ألن يح ّبك

((( فقه الشيعة ج 3صً ،126
وأيضا مباين منهاج الصاحلني ،السيد تقي القمي ج 3ص( ،250بريوت :دار
الرسور) 1997م ـ 1418ﻫ.
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الناس ،بعض الناس ليس لديهم هذا التوجه ،الروايات والنصوص تطلب من اإلنسان
المؤمن أن يسعى لكسب قلوب الناس ومحبتهم ،لكن ،كيف تحصل على مو ّدتهم؟
كثيرا ّ
أن بعض هذه المفاهيم األخالقية
طلب مودة اآلخرين بما يوجبها ،وإني أستغرب ً
السلوكية تكاد تكون مغ ّيبة في وعينا وأفكارنا ،وخاصة في الوسط الديني ،نحن نعرف
فضل الصالة والزيارة والعزاء ،وفضل كثير من العبادات والمستحبات ،لكن هناك من
المفاهيم والسلوكيات ما ترتبط بالتعامل مع الناس ،والتركيز عليها في الوسط الديني
مهتما ببعض العبادات الطقوسية ،لكنه غير مهتم
قليل ،وهذا يجعل اإلنسان المؤمن ً
بالمعاملة مع الناس وحسن العالقة معهم ،هذا إيمان مبتور «إيمان ببعض الكتاب»
ون بِ َب ْع ٍ
ُون بِ َب ْع ِ
ض ا ْل ِكت ِ
َاب َو َت ْك ُف ُر َ
{ َأ َفت ُْؤ ِمن َ
ض}[سورة البقرة ،اآلية.]85 :
لِنُ ْل ِق نظرة على بعض النصوص ،ورد في الحديث عن رسول الله« :Aرأس العقل

أهم بعد اإليمان بالله سبحانه من أن تسعى
بعد اإليمان التو ّدد إلى الناس»((( ،ال شيء ّ
لكسب محبة الناس ،اإليمان بالله والتو ّدد إلى الناس .في رأس القائمة واألولويات،
بأن تتصرف بشكل يح ّبك ويو ّدك الناس.

وفي حديث آخر عنه« :Aرأس العقل بعد اإليمان بالله التح ّبب إلى الناس»((( هنا
دعوة إلى التح ّبب إلى الناس كافة ـ لم يقل إلى المؤمنين أو المسلمين أو األقرباء ـ إنما
الناس بشكل عام ،وعنه« :Aالتو ّدد نصف العقل»((( أي ّ
إن كسب محبة الناس ،يمثل
مجمد.
 % 50من استخدام العقل ،ومن ال يسعى لمحبة الناس نصف رأس مال عقله ّ
وعن أمير المؤمنين علي« :Eأول العقل التو ّدد»(((.

((( وسائل الشيعة .ج ،16ص.295
((( بحار األنوار .ج ،1ص.131
((( من ال حيرضه الفقيه .ج 4ص ،416حديث.5904
((( غرر احلكم ودرر الكلم ،ص ،119حكمة .548
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الدين المعاملة
جاء عن رسول الله« :Aالتو ّدد نصف الدين»((( ليس فقط نصف العقل بل نصف
الدين ،ولكن ما معنى نصف الدين؟ الدين له هدفان :حسن العالقة مع الخالق ،وحسن
العالقة مع المخلوقين.
نصف الدين أن تتعامل مع الله بشكل سليم :عبادة الله والخضوع له.

أما النصف الثاني :المعاملة الطيبة مع الناس ،وهي جزء من العبادة لله.

المودة قرابة
المودة تخلق وشيجة مع اآلخرين تشبه الرحم والقرابة.

ورد عن أمير المؤمنين Eأنه قال« :المودة قرابة مستفادة»((( .أي كلما كسبت
مودة ٍ
أحد اكتسبت أقرباء جد ًدا ،وعنه« :Eالمودة إحدى القرابتين»((( ،فالقرابة إ ّما
عبر الرحم أو عبر المودة والمحبة ،بل هناك نصوص تشير ّ
أن مكانة المودة أكثر من
الرحم ،عن أمير المؤمنين« :Eالمودة أقرب نسب»((( ،وفي رواية أخرى «المودة
أقرب رحم»((( ،وفي رواية ثالثة «المودة أقرب األنساب»((( ،وهناك روايات تقارن بين
القرابة الرحمية وقرابة المودة :عن رسول الله« :Aالقريب من َّقربته المو َّدة وإن بعد
نسبه ،والبعيد من ب ّعدته المو َّدة وأن قرب نسبه»((( ،قريبك ولكن ال تربطكما محبة،
ال تحبه وال يحبك .وآخر بعيد ـ ليس بينكما صلة قرابة ـ ولكن بين الطرفين مودة
((( بحار األنوار .ج ،71ص.392
((( من ال حيرضه الفقيه .ج 4ص.389
((( غرر احلكم ودرر الكلم ،ص ،65حكمة .2053
((( غرر احلكم ودرر الكلم ص ،65حكمة .2055
((( غرر احلكم ودرر الكلم ص ،65حكمة .2054
((( بحار األنوار .ج ،74ص.419
((( الكايف .ج 2ص.643

الو ّ
د الذي يمنحه الله

529

عليّ :E
«كل قرابة تحتاج
هذا هو أقرب األقرباء ،وفي كلمة جميلة ألمير المؤمنين ّ
إلى مودة»((( ،كونه قريبك :أخوك أو ابن عمك أو ابن خالك ،هذا ال يكفي ما لم تكن
هناك ألفة ومحبة ،وفي كلمة أخرى« :تحتاج القرابة إلى مودة ،وال تحتاج المودة إلى
«رب أخٍ لم تلده أمك»(((.
قرابة»((( ،كلمة رائعة ،وعنهَّ :E
علي Eقال« :أنفع الكنوز محبة القلوب»((( يا لها
ونختم برواية عن أمير المؤمنين ّ
من عبارة رائعة ،أنفع الكنوز ـ ال المال ال المنصب ال شيء آخر ـ محبة القلوب هو
أهم رصيد ،لذلك يبذل اإلنسان ماله وجاهه وجهده من أجل أن ينال المحبة والمودة
ّ
من اآلخرين.

((( بحار األنوار .ج ،75ص.7
((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ،ج ،20ص ،305حديث .489
((( غرر احلكم ودرر الكلم ،ص ،214حكمة .2
((( غرر احلكم ودرر الكلم ،ص ،118حكمة .520

قواعد األلفة والمحبة في الهدي
*
النبوي
(((

ف َب ْي َن ُق ُلوبِ ِه ْم َل ْو َأ ْن َف ْق َت َما فِي الأْ َ ْر ِ
ض َج ِمي ًعا َما َأ َّل ْف َت َب ْي َن ُق ُلوبِ ِه ْم َو َل ِك َّن ال َّل َه
{و َأ َّل َ
َ
ِ
يم}[سورة األنفال ،اآلية.]63 :
َأ َّل َ
ف َب ْين َُه ْم إِ َّن ُه َع ِز ٌيز َحك ٌ

طبيعة الحياة البشرية تحصل فيها شوائب وموانع تكدِّ ر صفو العالقات بين الناس،
خاصا بالحياة البشرية ،حتى بقية أنواع الحياة تجد فيها أشياء مشابهة،
وهذا ليس شي ًئا ًّ
فمثلاً  :من يقرأ في مجال الزراعة يجد ّ
كبيرا ُيصرف ،ونظريات كثيرة
أن هناك جهدً ا ً
تُطرح ،حول الوجودات واألشياء الضارة في عالم الزراعة ،هناك نباتات غير مرغوبة
أضرارا في بعض األحيان للنباتات المرغوبة ،ويطلق عليها الخبراء
للناس ،وتسبب
ً
الزراعيون األعشاب الضارة أو العشب الضار ،تنتشر في المساحات المزروعة ،وحتى
في الطرقات ،ومختلف األماكن ،تنتشر بعض النباتات يطلق عليها األعشاب الضارة،
ورغم ّ
أن الناس ال يرغبون في وجودها إلاّ أنّها تنتشر من دون قصد من الناس.
ويقول الخبراء ّ
إن هذه البذور واألعشاب الضارة قد تنتقل عن طريق الرياح،
وقد تنتقل عن طريق المياه ،وقد تنتشر عن طريق نقل الحيوانات لها والطيور ،بل قد
تنتشر عبر ثياب المزارعين ،تعلق بثياب المزارع من مكان ،فيذهب ليواصل عمله في
* ألقيت املحارضة بمجلس سامحة الشيخ حسن الصفار بتاريخ  2ربيع األول 1428ﻫ.
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ٍ
لسبب أو آلخر تسقط على األرض وتنبت
مزرعته ،هذه البذور التي أصبحت على ثوبه
تلك األعشاب الضارة.

أيضا هناك الفطريات التي تنشأ في مختلف جوانب الحياة ،ويعدّ د العلماء منها
ً
100ألف نوع من أنواع الفطريات ،التي يقسمونها إلى نوعين :فطريات طفيلية ال تنتج
وال تصنع غذاءها بنفسها ،إنما تتغذى على حساب البيئة المحيطة بها ،وفطريات تنشأ
يضر ،لكن الفطريات
في األشياء المتح ّللة ،التي ال حاجة للناس بها ،ووجودها ال ّ
أيضا في النباتات ،وبين
الطفيلية ال أحد يرغب فيها ،هذه الطفيليات تحصل ً
المزروعات ،وتسبب مشاكل كثيرة فيها.

الوقاية من الطفيليات
لذلك صرف اإلنسان منذ بداية انشغاله بالزراعة جهو ًدا كبيرة للقضاء على العشب
الضار ،وعلى الطفيليات ،وتطورت الحالة من استخدام اليد لقطع هذه األعشاب
وأخيرا إلى المبيدات الكيماوية التي ّ
ترش من أجل إبادة
الضارة ،إلى حرقها بالنار،
ً
هذه األعشاب الضارة.

الزراعة تنبت فيها هذه األعشاب الضارة ،وقد تكون لها جانب منفعة لكنها غير
واضحة ،حيث تكون بعض األعشاب ضارة في مكان لكنها نافعة في مكان آخر.

ٍ
لسبب أو
وفي عالم اإلنسان تنشأ شوائب في نفس اإلنسان ،وفي العالقات االجتماعية،
آخر ،هذه الشوائب تكون لها بذور (بذور الحسد ـ بذور التنافر ـ بذور األنانية) هذه البذور
التي تنتقل بنفسها ،وهي موجودة في أعماق اإلنسان ،بسبب طبيعة خلقته ،وتحتاج إلى
مكافحة ،وإذا لم تكافح هذه الشوائب ّ
فإن الحياة االجتماعية ال تطاق ،تما ًما كاألعشاب
أضرارا على حساب النباتات
الضارة والطفيليات ،إذا لم تكافح في عالم الزراعة ،تسبب
ً
الصالحة ،وتكون سا ّمة في كثير من األحيان ،كذلك في الحياة االجتماعية ال ُبدّ وأن
يصرف جهد في مقاومة األعشاب الضارة في ساحة العالقات االجتماعية.

قواعد األلفة والمحبة في الهدي النبوي
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وتما ًما كما ّ
أن الخبراء الزراعيين يطورون جهودهم لمواجهة العشب الضار،
يضر
ولمواجهة الطفيليات السامة ،كذلك في المجتمع اإلنساني ال ُبدّ من مقاومة ما ّ
الحياة االجتماعية ،ولكن كيف يمكن مقاومة العشب الضار والطفيليات في ساحة
العالقات االجتماعية؟

هناك جهود مادية قد تصرف لتنقية األجواء في العالقات اإلنسانية ،لكن الجهود
المادية يبقى دورها محدو ًدا ،ما دامت العالقات ترتبط بالحالة العاطفية والروحية،
فإنّها تحتاج إلى جهد أعمق من الجهود المادية الخارجية ،التي تتمثل في المصالح
المادية ،والمشاركة في مصالح معينة ،واالستقطاب عن طريق إغراءات معينةّ ،
إن
معالجة المشاكل بوسائل مادية نحتاج لها ،ويكون لها دور ،لكنها ال تؤدي ّ
كل الدور
المطلوب.
م}[سورة
ُق ُلوبِ ِه ْ

ف َب ْي َن
{و َأ َّل َ
اآلية الكريمة التي تبركنا بتالوتها ،يقول ال ّله تعالىَ :
األنفال ،اآلية ،]63:والسؤال قلوب من؟ إنّها قلوب العرب الذين استجابوا لدعوة رسول
الله ،Aوكانوا من قبائل شتّى ،ففي مكة كان هناك حالة من التمايز القبلي ،وكانت
ّ
كل قبيلة تفتخر على القبيلة األخرى ،وكذلك في المدينة المنورة كان هنالك حروب
بين األوس والخزرج امتدت سنين طويلة ،والحياة القبلية التي كان يعيشها العرب
كانت تعطي فرصة للكثير من األعشاب الضارة ،والفطريات السامة ،التي كانت تشوب
العالقات بين الناس ،حيث كانت الحروب تحصل بين القبائل ،والعالقات كانت
متوترة ومتشنجة..
فلما جاء اإلسالم ،أراد رسول اللهْ A
يوحد هؤالء الناس ،ولكن كيف؟
أن ّ
هل بالوسائل المادية؟ لو استخدمت الوسائل المادية فقط لتنقية العالقات بين أبناء
المجتمع البشري لما استطاعت أن تصل إلى المستوى المطلوب ،هناك حاجة إلى
وسائل أخرى ..إلى وسائل روحية ،تغسل ما في القلوب ،تصحح مسار العواطف
والمشاعر التي في أعماق النفوس .وهذا هو عمق رسالة اإلسالم ،وجوهر الدور
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ف َب ْي َن ُق ُلوبِ ِه ْم} المسالة ليست
{و َأ َّل َ
الذي قام به رسول الله ،Aالله تعالى يخاطبهَ :
ف َب ْي َن ُق ُلوبِ ِه ْم َل ْو َأ ْن َف ْق َت َما
{و َأ َّل َ
تألي ًفا بين األجسام والمصالح ،وإنما بين القلوب َ
فِي الأْ َ ْر ِ
ض َج ِمي ًعا َما َأ َّل ْف َت َب ْي َن ُق ُلوبِ ِه ْم} ،إن استخدام المسائل المادية فقط إليجاد

عالقات سليمة داخل أي مجتمع إنساني ،أو بين المجتمعات اإلنسانية ،ال تحقق
المطلوب إذا اقتصرنا عليها ،ليس مجتمع الرسول فقط بل ّ
كل المجتمعات البشرية
واإلنسانية.

مناهج لتحسين العالقات
وال شك ّ
أن المجتمعات الحضارية المتقدمة لديهم المناهج والبرامج لتحسين
العالقات ،والعالقات االجتماعية الموجودة فيها ظاهرها ج ّيد ،ولكن في العمق هناك
خلل كبير ،يتحدث عنه الباحثون والعلماء ،ومراكز الدراسات في تلك المجتمعات،
وعن نتائجه ،هذا اإلنسان األمريكي الذي يقوم بهذه الجرائم الفظيعة في العراق ،في
التعامل مع المعتقلين واألسرى والناس األبرياء ،يهجمون على عائلة؛ ّ
ألن ابنتهم
كانت جميلة فيغتصبونها ثم يقتلونها ويقتلون أباها وأمها ثم يقتلون إخوتها ،هذه
الحادثة المشهورة التي وقعت في العراق ،والجندي اآلن يحاكم في أمريكا على هذه
الجريمة ،وأمثالها الكثير من الحوادث ،هذا اإلنسان عاش في المجتمع األمريكي،
بل في مؤسسة فيها انضباط هي(المؤسسة العسكرية) وكذلك ما حدث من جرائم في
سجون أبو غريب والبصرة ،والذي ظهر هو ّ
أقل من الحقيقة ..وكذلك في الصومال
والسودان في دارفور وفي مناطق مختلفة من العالم ،بل ّ
تقريرا كاملاً عن
إن هناك
ً
جرائم موظفي وقوات األمم المتحدة في مختلف دول العالم ،بعض هؤالء يقومون
بجرائم سرقة وذبح ونهب واغتصاب داخل أمريكا ومختلف المناطق.
هذا ال يعني ّ
أن مثل هذه الجرائم متمركزة في تلك المناطق فقط ،ففي المجتمعات
أيضا توجد مثل هذه األمور ،لكننا نريد أن نقول ّ
إن البرامج والمناهج
اإلسالمية ً
الموضوعة في المجتمعات الغربية هي مناهج جيدة وقيمة ،ونحتاج إليهاّ ،
إن للقضاء
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دورا في رعاية وحماية العالقات بين الناس،
دورا ،وللنظام ً
دورا ،ولإلعالم والقانون ً
ً
ّ
إن هذه الوسائل مطلوبة وال يمكن االستهانة بها ،ولكننا نريد أن نقول إنّها وحدها ال
ٍ
ف َب ْين َُه ْم}
{و َل ِك َّن ال َّل َه َأ َّل َ
تكفي ،نحتاج إلى شيء آخر ،وهو ما تشير إليه اآلية الكريمة َ
محضا ،أي ّ
إن الله بالغيب والتوفيق،
بعض المفسرين أعطى الموضوع طاب ًعا غيب ًّيا
ً
أ ّلف بين هؤالء الناس ،ببركة وجود رسول الله ،Aوال شك ّ
دورا ،ولكني
أن للغيب ً
أعتقد ّ
أن القضية ال تقتصر على هذا الجانب ،وليس هو الجانب األساس في المسألة،
وإنما التأليف الذي صنع بين هذه القلوب إنما صنع بواسطة البرامج التي تساعد على
تهذيب النفوس والقلوب.

البرامج األربعة
يمكننا اإلشارة إلى أربعة برامج كانت في رسالة النبي Aهي التي أنتجت هذه
الوحدة العجيبة في التاريخ:
اً
أول :تحقيق العدالة والمساواة بين الناس:

ّ
ألن الناس إذا حصل تمييز بينهم ،يوغر القلوب بالعداوة ،أنت ال تستطيع في جمع
يؤلب بعضهم على بعض ،أن تحقق المحبة فيما بينهم ،ونجد ذلك في حال التمييز بين
األبناء ،لذا يجب المساواة بينهم ،وهذا ما تشير إليه مضامين النصوص الكريمةّ ،
إن
مما يؤلب صدور األبناء تجاه بعضهم هو التمييز بينهم.
وبين الناس بشكل عام ،إذا كان نظام من األنظمة ،أو دولة من الدول تم ِّيز بين
مواطنيها ،وتمارس سياسة التمييز بينهم ،من الطبيعي ّ
أن هذه السياسة ال تساعد على
جو المحبة والوئام ،فالذي يحصل على االمتيازات سيشعر بالتعالي ،ويريد أن
إيجاد ّ
يحافظ على تلك االمتيازات ،ومن يفقد تلك االمتيازات يشعر بالغبن ،ويريد أن ينتقم
لظالمته.
اإلسالم مبادئه جاءت لترسي العدالة والمساواة بين الناس ،وقد طبقها رسول
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المستحب شر ًعا ّ
أن الرجل
الله Aفغرس المحبة ،وجعل النظام هو الحاكم ،مثلاً :
ّ
إذا شرب الماء يعرض على من حوله ،فيبدأ بمن على يمينه ،ثم من على شماله ،كائنًا
من كان ،الرواية تقول ّ
جالسا وجيء له بماء ليشرب منه ،وكان على
إن الرسول Aكان
ً
يمينه صبي صغير ،وعلى شماله شيوخ الصحابة ـ ووف ًقا لالستحباب الشرعي أراد أن
يبدأ بمن على يمينه ،ولكن وف ًقا للحالة االجتماعية التي تراعي موقعية الشخصيات
الكبيرة ،تقول الرواية« :التفت الرسول Aإلى الصبي الذي على يمينه وسأل الصبي
إن كان يأذن أن يبدأ كبار وشيوخ الصحابة بشرب الماء ،فأجابه الصبي بالرفض حرص ًا
منه على التبرك بسؤر رسول اللهّ ،»A
إن هذا التصرف من رسول الله تحقيق وتطبيق
لمبادئ العدل والمساواة ،وهي ُت َعدّ عاملاً
أساسا من عوامل توفير المحبة والوئام في
ً
نفوس الناس.
ثانيا :التهذيب الروحي واألخالقي
ً

الناس إنما يتنافرون ويتعادون فيما بينهم بسبب حاالت األنانية المفرطة ،والحسد
إن الحضارة المادية تفتقد إلى االهتمام بتهذيب النفس والروح ،ذلك ّ
واألحقادّ ،
أن
أساليب وخطاب التهذيب الروحي والنفسي عند المتدينين لم تتطور ،كما يقتضي
تطور الحياة الفكرية واالجتماعية ،لذلك تجدون ّ
أن دور التوجيه المعنوي والروحي
والتهذيب األخالقي في الحياة اإلنسانية محدود.
ثالثًا :التوجيه لألهداف العليا المشتركة

أي جماعة يكون لديها هدف جماعي رفيع ،ال ُبدّ وأن يشغلها عن الصغائر
والقضايا الجانبية ،اإلسالم أعطى أولئك الناس ـ الذين كانوا يعيشون حياة الصحراء
كبيرا وتط ّل ًعا آخر،
والتقاتل على المرعى ،والتفاخر باألشياء الثانوية ـ منحهم هد ًفا ً
فجمع عقولهم وقلوبهم على هدف سا ٍم كبير.
رابعا :نشر ثقافة المحبة
ً
بعضا ،ذلك أننا نجد ّ
أن هناك نوعين من
الثقافة التي تجعل الناس
يحب بعضهم ً
ّ
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الثقافة :ثقافة تؤلب الناس بعضهم على بعض ،تبرز ّ
لكل طرف الجانب السلبي عن
وتحرض على الكراهية.
اآلخر،
ّ
مثلاً تعبئ المسلمين ضد الغربيين بشكل عام ،وفي أوساط الغرب تحرض على
الكراهية ضد المسلمين ،وضد الشعوب األخرى باعتبارها شعو ًبا متخ ّلفة ورجعية،
هذه ثقافة مد ّمرة تحرض على الكراهية.

وبين المسلمين أنفسهم ،هنالك تحريض على الكراهية .فعلى الصعيد المذهبي،
ّ
وكأن السنة خارج اإلسالم،
مثلاً  :هناك ثقافة داخل بعض أوساط الشيعة ضد السنة،
ك ّلهم في جهنم ال مكان لهم في الجنة ،فك ّلهم جاحدون ،وفي أوساط بعض السنة
تجاه الشيعة وأنّهم مشركون مبتدعون مأواهم النار ،هذه ثقافة تحريض على الكراهية،
بوجودها ال يمكن أن تكون هناك وحدة أو وئام؛ ألنها تمنع هذا التوجه النفسي والقلبي.

تعزيز التآلف بين الناس
ّ
إن اإلسالم يهتم بإنتاج ونشر ثقافة المحبة بين الناس ،وإن اختلفت انتماءاتُهم
القبلية والمذهبية والمناطقية والدينية ،اإلسالم ال يقول لك ّ
إن من يختلف معك في
الدين تحقد عليه وتكرهه وتبغضه ،إلاّ أن يكون معتد ًيا ،فالله سبحانه وتعالى يقول:
ين َو َل ْم ُي ْخ ِر ُجوك ُْم ِم ْن ِد َي ِ
{ال َين َْهاك ُُم ال َّل ُه َع ِن ا َّل ِذي َن َل ْم ُي َقاتِ ُلوك ُْم فِي الدِّ ِ
وه ْم
ارك ُْم َأ ْن َت َب ُّر ُ
َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم}[سورة الممتحنة ،اآلية ]8 :والرسول Aيقول فيما روي عنه« :من آذى ذم ًّيا
فقد آذاني»ّ ،
عزز الوحدة
إن إنتاج ثقافة المحبة ،والترويج لها بين الناس من شأنه أن ُي ّ
واأللفة.
ونكتفي بذكر بعض النصوص التي تؤكّد جانب المحبة:

عن إبراهيم بن شعيب قال إنه سمع اإلمام جعفر بن محمد الصادق Eيقول:
ٍ
شيء أحلى؟
أي
«سأل داوود النبي ابنه سليمان ـ ليعلم ما بلغ من الحكمة ـ قال له :بني ّ
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فأجابه نبي الله سليمان« :Eالمحبة وهي روح الله في عباده»(((.

الحب»(((  ،الدين في
ورد في رواية أخرى عن اإلمام الباقر« :Eوهل الدين إال
ّ
الحب ،للحياة وللناس ،وروي عن النبي« :Aال تزال أمتي بخير ما تحابوا»(((،
عمقه
ّ
وعن النبي« :Aرأس العقل ـ بعد اإليمان بالله ـ التح ّبب إلى الناس»((( ،وعن النبي:A
(((
«رأس العقل بعد اإليمان بالله ـ التو ّدد إلى الناس واصطناع الخير إلى ّ
كل َب ٍّر وفاجر»
أن التودد إلى المؤمنين فقط ،بل اصطناع الخير ّ
يتوهم اإلنسان ّ
لكل َب ٍّر وفاجر،
حتى ال ّ
شر الناس ،قالَ « :م ْن ُي ْب ِغ ُض
وعنه« :Aالتو ّدد نصف الدين»((( ،وعنه Aفي وصف ِّ
ِ
حب من أحسن إليها وبغض من
َّاس َو ُي ْبغ ُضو َن ُه»((( ،وعنه« :Aجبلت القلوب على ّ
الن َ
ُؤمنوا .وال ِ
لون الجنَّ َة حتَّى ت ِ
َدخ َ
أساء إليها»((( ،وعنه« :Aال ت ُ
تؤمنوا حتَّى تَحا ُّبوا»(((،
لعلي« :Eيا علي ،إذا أردت مدينة أو قرية ،فقل
وفي وصية جميلة للنبي Aأوصاها ّ
شرها .ال ّلهم حببنا إلى أهلها،
حينما تعاينها :ال ّلهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من ِّ
وحبب صالحي أهلها إلينا»(. ((1
وهناك نصوص كثيرة جدًّ ا على هذا الصعيد من أجل أن تكون نفس اإلنسان عامرة
بالحب تجاه اآلخرين ،وليس الحقد عليهم ،فإذا قال هذا أكرهه ألنه يختلف معي في
ّ
الدين ،أو ألنه يختلف في المذهب ،أو يختلف معي في المرجع أو الفئة التي أنتمي
((( بحار األنوار ،ج ،14ص.68
((( الكايف .ج ،8ص ،67حديث.35
((( وسائل الشيعة .ج ،15ص.254
((( بحار األنوار .ج ،71ص.158
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص.295
((( بحار األنوار .ج ،71ص ،392حديث.11
((( املصدر نفسه .ج ،74ص ،128حديث.34
((( من ال حيرضه الفقيه .ج ،4ص.381
((( صحيح مسلم ،ص ،47حديث.54
( ((1وسائل الشيعة .ج ،11ص.444

قواعد األلفة والمحبة في الهدي النبوي

539

لها ،وأكره ذاك ألنه يختلف معي في الرأي ،إ ًذا من يبقى له من الناس؟

سمع بعض الناس خطي ًبا يتحدث عن حوض الكوثر ،ويقول ّ
إن صفته كذا
ومساحته كذاّ ،
وإن عدد الكؤوس التي عليها كذا ،ثم أخذ يتحدث عن الذين سيردون
هذا الحوض ويشربون منه فاستثنى اليهود والنصارى ،وقال إنّهم لن يردوه ،ثم عطف
على أتباع المذاهب األخرى وقال إنّهم لن يردوه ،ثم أشار إلى الذين يردونه من داخل
أهل المذهب ،وقال الفرقة الكذائية ال ترد والكذائية ال تستحق ،فقال هذا الرجل إلى
علي Eوحده.
الخطيب :إ ًذا لن يرد هذا الحوض إلاّ اإلمام ّ

نسأل ال ّله أن يعيننا على االلتزام بأحكامه ،ولألخذ بمكارم األخالق ،وأن يجعلنا
وإ ّياكم ممن يحفظون إخوانهم في غيبتهم وأن يبعد أسماعنا عن الغيبة وعن فضول
رب العالمين وصلى
ولي التوفيق ،والحمد لله ّ
الكالم وما يسبب اإلثم والعذاب ،إنه ّ
الله على محمد وآله الطاهرين.
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اإلنسان مكلف بإعمار األرض

*(((

نش َأكُم ِّم َن الأْ
{ه َو َأ َ
ُ

ِ

َ ْر ِ
يها} [سورة هود ،اآلية]61 :
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َ
ض َو ْ

حين نتأمل في آيات القران الحكيم ،نرى مجموعة كبيرة من اآليات الكريمة قد
تصل إلى العشرات ،تتحدث عن مهمة أساس لإلنسان في هذه الحياة ،وهي مهمة
إعمار األرض ،واستثمار الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون.
ِ
نش َأكُم ِّم َن الأْ َ ْر ِ
{ه َو َأ َ
يها} [سورة هود،
يقول الله سبحانه وتعالىُ :
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َ
ض َو ْ
اآلية ،]61 :فاإلنسان مخلوق من تراب األرض ،أ ّما لماذا أنشأنا الله منها؟ وما هي مهمتنا
اس َت ْع َم َرك ُْم فِ َيها} ،يشير المفسرون ،وتصرح
في هذا الوجود؟ فالله تعالى يقولَ :
{و ْ
بعض النصوص الواردة في هذا المجال ّ
أن المعنى «طلب منكم عمارة األرض» ،أي
أن «تعمروها».

علي بن أبي طالب يتحدث فيها عن المقصود
هناك كلمة رويت عن أمير المؤمنين ّ
ِ
{ه َو َأ َ
نش َأكُم ِّم َن
يها} قال( :أما وجه العمارة فقولهُ :
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َ
بقوله تعالىَ :
{و ْ
ِ
الأْ َ ْر ِ
يها} فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة)((( ،يعني أنت
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َ
ض َو ْ
صادر من
أمر
ٌ
مطلوب منك عمارة األرض ،وهذا ليس مسألة كمالية إضافية ،بل هو ٌ
قبل الله تعالى.
* حمارضة ألقيت يف مكتب الشيخ حسن الصفار يوم اخلميس 1433/3/2هـ املوافق 2012/1/26م.
((( بحار األنوار .ج 90ص.47
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وهنا نقف مع مالحظة مهمة وهي ّ
أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إنّه عمر األرض
لكم ،بل إنّه سبحانه خلق هذا الكون وأودع فيه الثروات والخيرات واإلمكانات ،ثم
ّ
يستغل هذه الثروات واإلمكانات من أجل إعمار األرض.
فوض إلى اإلنسان أن
ّ
أرأيت كيف ّ
أن المالك يأتي بمواد البناء ،ويطلب من البنّاء أن يبني أرضه؟ يقول له
تفضل ،هذه األرض ،وهذه مواد البناء ،وهذه أدوات التعمير جاهزةّ ،
وكل ما تحتاجه
ّ
موجود ،ه ّيا قم ببناء مسكن أو عمارة.

هذا ما فعله الخالق سبحانه وله المثل األعلى ،فقد خلق اإلنسان ،وخلق له هذا
الكون ،ثم قال له :أ ّيها اإلنسان ،اعمر هذه األرض بما مكّناك من ثروات الكون
وطاقاته.

بالعقل تستثمر ثروات الكون
أهم
الله سبحانه عندما طلب من اإلنسان أن يعمر األرض لم يتركه ً
تائها ،بل و ّفر له ّ
المقومات وتتمثل في أمرين:
األول :اإلمكانات والوسائل التي يتمكن بها من عمارة األرض.

قادرا على االستفادة من هذه الثروات ،وهذه
الثاني:القدرة العقلية التي تجعله ً
اإلمكانات.

ومما ّ
يدل على ذلك وجود عشرات اآليات الكريمة التي تتحدث عن تسخير الكون
لإلنسان ،لماذا يقول الله تعالى{ :س َّخر َلكُم ما فِي السماو ِ
ات َو َما فِي الأْ َ ْر ِ
ض}؟ إنّما
َّ َ َ
َّ
َ َ
يقول ذلك ليبين لإلنسان أن ّ
كل اإلمكانات تحت تصرفه ،فيا أ ّيها اإلنسان استفد منها،
اشتغل فيها ،استخدمها من أجل إعمار األرض.

في أكثر من عشرين آية يتحدث القران الكريم بهذا اللفظ (التسخير) وفي آيات
أخرى يتحدث عن خلق الله لهذه الخيرات ،ولهذا الوجود من أجل اإلنسانَ ،
{خ َل َق
َلكُم} ماذا خلق؟ خلق سبحانه ما تستفيدون منه ،بأن تستثمروه ،وأن تسخروه
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{و َس َّخ َر َلك ُُم ا ْل ُف ْل َك لِت َْج ِر َي فِي ا ْل َب ْح ِر بِ َأ ْم ِر ِه َو َس َّخ َر
لمصلحتكم ،الله سبحانه يقولَ :
ِ
َلك ُُم الأْ َن َْه َار * َو َس َّخ َر َلك ُُم َّ
ار} [سورة
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َدائ َب ْي ِن َو َس َّخ َر َلك ُُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َ
إبراهيم ،اآلية.]33 :
وفي آيات أخرى يقول الله سبحانه وتعالىَ { :أ َل ْم ت ََر ْوا َأ َّن ال َّل َه َس َّخ َر َلك ُْم َما فِي
السماو ِ
ات َو َما فِي الأْ َ ْر ِ
ض}[سورة لقمان ،اآليةّ .]20 :
كل ما في السموات وما في األرض
َّ َ َ
{ه َو ا َّل ِذي َخ َل َق َلكُم َّما فِي الأْ َ ْر ِ
ّ
ض َج ِمي ًعا}
سخره الله تعالى لكم ،ويقول تعالىُ :
[سورة البقرة ،اآلية ،]296 :هذه اآليات جاءت موجهة لإلنسان إلى هذه المهمة المطلوبة منه
في هذه الحياة.

أين موقع المسلمين؟
لكن مما يؤسف عليه ّ
وخاصة في هذه
أن المسلمين غفلوا عن هذه اآليات،
ّ
مهتما بعمارة األرض ،وكأنّها أصبحت
العصور المتأخرة ،ما عاد المسلم ملتفتًا وال
ًّ
ّ
فكأن الله خلقه في هذه األرض لكي
مهمة األمم األخرى ،واألقوام اآلخرين ،أ ّما هو
ّ
طقوسا عبادية فقط.
يؤ ّدي
ً
وقد قال أحد المشائخّ :
«إن الله سبحانه وتعالى ّ
أمما أخرى ،حتى
سخر للمسلمين ً
يكتشفوا ويخترعوا ،والمسلمون يستفيدون من ذلك ليتفرغوا لعبادة ربهم» ،هكذا
يتصور البعض ّ
أن الله خلقنا حتى نصلي ونصوم ،واألمم األخرى خلقها حتى تعمر
األرض من أجلنا.
موجه إلينا بشكل
هذا فهم سقيم ،الله سبحانه وتعالى طلب منّا ،والقرآن الكريم ّ
أساس ،طلب منّا أن نقوم بهذه المهمة وبمقتضى العبودية لله تعالى علينا أن نستجيب
لهذا األمر ،يجب على ّ
كل إنسان أن يفكر في دوره في عمارة األرض ،ويسأل نفسه:
ماذا يستطيع أن يعمل في عمارة الحياة ،وتنمية الحالة العمرانية واالقتصادية؟ بحيث
يكون هناك حراك في هذه الحياة ،وهذا ما تؤكّده كثير من النصوص.
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ّ
إن المجتمع اإلسالمي مهمته الكبيرة واألساس هي القيام بإعمار األرض ،ضمن
سياق الخضوع ألوامر الله سبحانه وتعالى ،وإعمار األرض في طليعة هذه األوامر،
وفي ظالل المبادئ ،وفي إطار القيم التي شرعها الله سبحانه وتعالى.

استثمار الثروات
من المؤسف جدًّ ا ألاّ تستفيد البلدان اإلسالمية من اإلمكانات الهائلة الموجودة
تستغل ّ
ّ
كل الثروات التي عندها ،إنّهم يستفيدون من
في بيئتها ،بينما تجد األمم األخرى
وجود ّ
كل شيء ،من وجود األجواء الطبيعية ،والبحر واألراضي الخصبة ،والخيرات
الموجودة في بيئتهم ،وفي الطبيعة التي يعيشون فيها.
وماذا عنا نحن المسلمون؟ إننا ورغم ّ
أن الطبيعة في بلداننا زاخرة باإلمكانات
والثروات ،لكننا مع األسف الشديد ال نستثمرها االستثمار المناسب ،وال نستفيد منها
في عمارة بلداننا.

التنمية مقياس أداء الحكومات
ٍ
مقياس نق ّيم؟
فبأي
أي حكومة ِّ
نقوم أداء ّ
حينما نريد أن ّ

علي بن أبي طالب إنّه قال( :فضيلة السلطان عمارة
ورد عن أمير المؤمنين ّ
علي ،يشير فيه إلى ّ
أن مقياس التقويم هو
البلدان)((( ،هذا منهج نقدي يضعه اإلمام ّ
إنجاز الحكومات في تنمية البلد ،فهل استطاعت أن تحقق تقدّ ًما في البلد؟
التنمية هي المقياس وهذا هو المعمول به عالم ًّيا اليوم ،حينما تقاس الحكومات
وأداؤها ،يؤخذ بعين االعتبار مدى التقدم الذي حققته في البلد ،ومدى التنمية الذي
صنعته ،وهذا هو المقياس الصحيح.
وينبغي للمجتمعات المسلمة أن تتفاعل مع برامج التنمية ومشاريع اإلعمار ،وأن

((( غرر احلكم ودرر الكلم ،ص ،276حكمة .50
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يتوجه ّ
كل مواطن لإلنجاز والفاعلية ،من أجل بناء وطنه وإعمار بالده.

قد تفخر بعض المجتمعات اإلسالمية بما حققته من إنجازات في الناحية الدينية،
ونفخر ّ
بأن هذا المجتمع ،وهذه البالد بها كذا من المساجد ،فيها كذا من الحسينيات،
فيها كذا من األعمال الدينية ،هذه األمور الدينية العبادية أمر مطلوب ُيفخر به ،لكن
ال ُبدّ أن يرتبط الفخر بمدى انعكاس هذه األمور في حياة الناس ،وهل تربي اإلنسان
طقوسا فارغة
ليقوم بالمهام التي أوكلها الله سبحانه إليه ،أ ّما في غير هذه الحالة فتكون
ً
من المضمون والمحتوى.
بعض المجتمعات تتباهى باألنشطة الدينية والشعائرية ،ولكن ينبغي ألاّ يغيب عن
البال ّ
أن هذه األنشطة الدينية ليست مقصودة بذاتها ،وإنّما هي مقصودة للعطاء الذي
تقدمه في حياة اإلنسان ،لذلك حينما تتحدث اآليات الكريمة عن الصالة أو الصوم
والحج ،فإنّها تشير إلى النتائج التي تؤديها هذه العبادات في نفس وسلوك اإلنسان،
يقول تعالى{ :إِ َّن الصلاَ َة َتنْهى ع ِن ا ْل َفح َش ِ
اء َوا ْل ُمنك َِر}[سورة العنكبوت ،اآلية ،]45 :ويقول
َ ٰ َ
ْ
َّ
ِ
ِ
ب َع َلى ا َّل ِذي َن ِمن َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون}[سورة البقرة،
الص َيا ُم ك ََما كُت َ
ب َع َل ْيك ُُم ِّ
تعالى{ :كُت َ
اآلية ،]21 :القرآن الكريم يتحدث عن مردود هذه العبادات ،فما هو العطاء؟ وما هو
التأثير الذي تتركه هذه العبادة على شخصية اإلنسان؟

النصوص الدينية منظومة متكاملة
من ناحية أخرىّ ،
فإن النصوص الدينية تشكل منظومة متكاملة ،ال ينبغي لنا أن
نركز على النصوص التي توجهنا إلى هذه األمور الشعائرية ،ونغفل عن النصوص التي
توجهنا إلى إعمار األرض ،وإلى التنمية ،وإلى العمل الجا ّد في مختلف المجاالت
والحقول ،نحن نجد في النصوص الواردة عن رسول الله Aوعن األئمة Bما
موج ًها الدعوة للعمل حتى آخر لحظة من لحظات
يؤكّد هذا األمر ،فالنبي Aيقول ّ
يد ِ
قامت الساع ُة و في ِ
ِ
استطاع أن ال تقو َم حتى ِ
يغر َسها
أحدكم فسيل ًة  ،فإن
الدنيا( :إن
َ
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فليغرسها)((( ،وورد عنه Aأنّه قال( :ما من ِ
يزرع زر ًعا ْ
فيأك ُُل منْ ُه
مسل ٍم
غرسا أو ُ
ُ
يغرس ً
ِ ْ
إنسان أو َبهيم ٌة إلاَّ
َ
ٌ
كان َل ُه بِ ِه صدق ٌة)(((.
طير أو
ٌ

إنّنا مطالبون ّ
ببث ثقافة اإلعمار والتنمية ،ال ينبغي أن يعيش المسلم انفصالاً بين
الحالة الدنيوية التي يعيشها ،والخطاب الديني الذي يسمعه ،وبين المهام الموكلة إليه
كإنسان في هذه الحياة.

حينما نقرأ النصوص التي تأمرنا بالدعاء ،وتالوة القران ،والصالة والزيارة ،وسائر
العبادات ،ينبغي ألاّ نعرض عن النصوص األخرى التي تأمرنا بالتجارة ،والزراعة
فنغض
وطلب العلم ،وإعمار الكون ،وتأمرنا بالعمل والتحرك ،لماذا نعيش ازدواجية ّ
الطرف عن هذه النصوص ونتمسك بتلك؟ إنّها منظومة متكاملة ،وال ُبدّ من العمل
بمجمل النصوص.
إن ّ
ّ
أي وطن ،ومجتمع ،ينبغي أن يفتح ذهنه ،وأن يفكر
أي أرض ،وفي ّ
كل إنسان في ّ
في استغالل الثروات الموجودة في بالده ،من األرض والمياه والثروات المعدنية،
وهذه الطبيعة التي مكننا الله منها ،وأن يتساءل :كيف نستغلها؟ كيف نستفيد منها؟ ال
ينبغي لك أن تعزف عن هذا األمر ،بل ال ُبدّ أن تفكر فيما تضيف إلى مجتمعك ،إلى
وطنك ،في مجال اإلعمار ،والتنمية االقتصادية.
أن ّ
لو ّ
نقوي
نقوي الزراعة في بالدنا؟ كيف ّ
كل إنسان فكر على هذا الصعيد ،كيف ّ
نقوي الحركة االقتصادية
نقوي التجارة في بالدنا؟ كيف ّ
الصناعة في بالدنا؟ كيف ّ
والتنمية في بالدنا؟

أن ّ
لو ّ
كل إنسان شغل ذهنه بهذا األمر ،لكانت النتيجة أن يكون عندنا اهتمام
عام ،ونحن نرى في المجتمعات األخرى كيف ّ
أن هذا هو ما يشغل أذهانهم ،نحن
نأخذ عليهم ّ
أن االهتمامات الروحية ضعيفة عندهم ،ولكن في المقابل يؤخذ علينا
((( سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،1ص ،11حديث .9
((( صحيح البخاري ،ج ،2ص  ،76حديث.2320
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اهتمامات اإلعمار ،والتنمية ضعيفة عندنا ،ما أحوجنا أن نستفيد من همتهم في مجال
العمل ،وأن نعطيهم شي ًئا مما لدينا في مجال التنمية الروحية والمعنوية.
بالطبع ّ
أي مجتمع يحتاج إلى منظومة متكاملة ،األمر
إن إعمار األرض وتنميتها في ّ
يرتبط بالوضع السياسي ،وبالمستوى العلمي المعرفي ،وبالبيئة المشجعة ،ولكن ّ
كل
إنسان منّا يستطيع أن يقوم ٍ
بدور ما على هذا الصعيد.
نسأل الله أن يو ّفقنا وإ ّياكم لكي نقوم بما أمرنا الله تعالى به في مختلف المجاالت
والحقول المعنوية والمادية ،فاإلسالم برنامج واحد إلسعاد اإلنسان في الدنيا واآلخرة
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اب الن َِّار}[سورة البقرة ،اآلية.]201 :
{ر َّبنَا آتنَا في الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َوفي الآْ خ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
َ
رب العالمين ..وص ّلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
والحمد لله ّ
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*(((

السادة العلماء والخطباء والفضالء ،اإلخوة األعزاء جمي ًعا ،السالم عليكم ورحمة
الله وبركاته.
يسر لنا ولكم هذا اللقاء
أولاً أشكر استجابتكم لهذه الدعوة ،وأحمد الله تعالى أن ّ
في هذا اليوم المبارك.

الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بوالية أمير المؤمنين على بن أبي طالبE
واألئمة الطاهرين ،ال أريد اإلطالة عليكم ،فكلكم والحمد لله أبناء منابر الوالية،
وخريجو مدارس المحبة والمودة ،ولكني بهذه المناسبة وددت التأكيد على أمرين:

األمر األول :
إلفات النظر إلى أحد المستحبات التي ذكرتها كتب األدعية في هذا اليوم ،وهو
إعالن المؤاخاة مع إخوانك المؤمنين ،حيث يستحب لإلنسان أن يضع يده على يد
أخيه المؤمن ويقول له العبارات التالية :
آخيتك في الله ،وصافيتك في الله ،وصافحتك في الله ،وعاهدت الله ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،وأنبياءه ،واألئمة المعصومين ،Bعلى أني إن كنت من أهل الجنة

* ألقاها سامحـة الشيخ حسن الصفار يف االحتفال بيـوم الغديـر يف جملـس احلـاج سعيـد املقــايب بتاريـخ 18
ذواحلجة 1437هـ املوافق  21سبتمرب 2016م.
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والشفاعة ،وأذن لي بأن أدخل الجنة ،ال أدخلها إال وأنت معي ،فيقول األخ المؤمن:
قبلت(((.

النص المهم هو محتوى عالقة المؤاخاة ،وعالقة المحبة بين
هذا الدعاء وهذا ّ
يعمق مشاعر اإلخوة
المؤمنين وانتماؤنا ألمير المؤمنين Eوألهل البيت ،Bيجب أن ّ
والمودة في ما بيننا.

نحن نرى األمة اإلسالمية اآلن تعيش هذا الوضع المأساوي ،من االحتراب ،ومن
االقتتال ،ومن الفتن ،لم يعد هناك بلد من بلدان المسلمين بعيدً ا عن شرر هذا الحالة
السيئة ،لو بحثنا ما هي الجذور و األسباب لوجدنا أن من األسباب انتشار ثقافة القطيعة
والتشكيك في أديان اآلخرين ،اتهام اآلخرين في أديانهم ،هذه المدارس التكفيرية،
والتيارات المتطرفة جعلت الدين على مقاس فكرها ،وكل من خالفها فهو مشرك كافر
رسخت في أذهان أجيالنا عبر مناهج التعليم ،وعبر
مبتدع ،هذه التوجهات المتشددة ّ
الفتاوى ،وعبر خطب المنابر ،فكانت النتيجة ما يعيشه المسلمون اآلن ،نحن نتألم لما
يعيشه إخوتنا أهل السنة ،والحمد لله وضعنا كموالين وكأتباع ألهل البيت Bلحدّ
اآلن في منجى من هذا الخطر .لكن علينا أن نأخذ العبرة ،فهذه الحالة التي تحصل في
هذه المجتمعات هي ثمرة لفكر التطرف و التشدد ،لفكر اتهام اآلخرين في أديانهم،
وعلينا أن نكون حذرين ألاّ تتسرب إلينا بذور هذه التوجهات.
إن أي توجه يشكّك في أديان الناس من حوله؛ ألنهم يختلفون معه في فكر أو
رأي فهو تطرف وتشدد .اإلمام الصادق Eيقول « :ما أنتم والبراءة ،يبرء بعضكم من
بعض ،إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أكثر صالة من بعض وبعضهم
بصرا من بعض وهي الدرجات»((( ،حتى لو رأيت نفسك أنك أكمل عقيدة ،وأن
أنفذ ً
يسول لك الشيطان أن
معارفك الدينية أفضل من معارف اآلخرين ،لكن ال ينبغي أن ّ
((( مستدرك الوسائل ،ج ،6ص ،279حديث.3
((( الكايف ،ج ،2ص ،45حديث.4
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تشكك في أديان وتوجهات إخوانك المؤمنين ،ألنهم يختلفون معك في هذا الرأي
أو في تلك الفكرة ،يجب أن نحذر إذا سكتنا على هذا التوجهات المتطرفة التكفيرية،
ماذا يعني التكفير؟ التكفير قد ال يأتي ضمن فتوى أنت كافر ،وإنما االتهام باالبتداع
والضالل يمثل أرضية للتكفير ،إذا سكتنا عن مثل هذه التوجهات نبتلى بما ابتلى به
بعضا ،وإذا
اآلخرون ،لذلك يجب أن نتواصى بهذا الحق ،ويجب أن يذكّر بعضنا ً
سمعنا من يتحدث بهذا المنحى ،أو يطرح مثل هذه اآلراء ،علينا أن ننصحه ،وأن نقف
أمامه ،وإال فالمصير رأيناه يحصل عند اآلخرين.

األمر اآلخر:
ترتبط بالمناسبة المقبلة علينا وهي مناسبة عاشوراء ،نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ،وأن
يوفقنا وإياكم إلحياء الشعائر الحسينية والمشاركة فيها ،وتعلمون أننا في هذه السنوات
أمرا مستجدً ا ،هو اإلرهاب ،هذا الخطر الذي لم يوفر أحدً ا ،وال مكانًا ،وال دينًا،
نواجه ً
وال طائف ًة ،وال مذهب ًا ،وفي كل مكان يستخدم مبررات معينة ،هو ال يستهدف الشيعة
فقط ،وال المسيحيين فقط ،وإنما يستهدف كل البشر ،وأهل السنة من حيث األرقام
هم الضحايا األكثر لهذا اإلرهاب في أفغانستان ،والعراق ،وسوريا ،والصومال ،وفي
المناطق المختلفة  .إذا فهو إرهاب أعمى قذر ،يستهدف الجميع ،وخطر على الجميع،
ومع األسف الشديد وصل إلينا ،وكنا نأمل أن نكون في مناعة ،ولكن الوضع مضطرب
في اإلقليم وفي العالم ،فال بدّ أن يصل إلينا شيء من شرره وأضراره.

وكما تعلمون حصلت كوارث بد ًءا من حادث الدالوة  ،و حادث القديح ،وحادث
مسجد العنود ،الحوادث األخيرة في القطيف في شهر رمضان المبارك ،نحن مقبلون
على هذه المناسبة وهذا الخطر يتهددنا.
في السنة الماضية في المحرم كان استهداف للحسينية الحيدرية كما تعلمون ،ولكن
الله تعالى دفع ما هو أعظم ،نحن نستقبل هذه المناسبة بثقة واطمئنان ،ال نشعر بقلق،
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وال بخوف ،ثقتنا بالله عظيمة ،واطمئناننا بأننا نقوم بعمل مقدّ س ،مهما أصابنا في هذا
السبيل نوطن أنفسنا على تحمله ،لذلك ال ينبغي أن ننشر أجواء الرعب والخوف،
لكن ذلك ال يعني عدم أخذ الحيطة والحذر ،ال بدّ من التوازن ،نحن نقبل بكل ثقة
أيضا أن نأخذ االحتياطات الالزمة ،الحمد
وشجاعة على إحياء شعائرنا ،ولكن ينبغي ً
لله إن شبابنا خالل هذه السنوات الثالث صارت لديهم خبرة وتجارب ،وأصبحوا في
مستوى متقدم ،حتى أن الجهات األمنية في البلد تشيد بشبابنا و بتعاونهم و بمواقفهم،
ونأمل في هذا العام أن يكون الحذر أكبر ،واليقظة أوسع ،وعلى شبابنا الذين يحمون
المساجد والمأتم والمواكب أن يتحلوا باليقظة والوعي ،وروح المبادرة ،حتى يكونوا
منتبهين ألي شيء مشبوه ،الحذر أمر مطلوب ،واألمر المهم هو التعاون مع األجهزة
األمنية ،هناك أخطار جادة تستهدف هذا المجتمع الوالئي ،وتستهدف المناسبة،
وسيكون هناك تواجد أمني حسب ما وعد المسؤولون حول المنطقة كلها ،على أساس
ثالثة أحزمة أمنية ،حول المنطقة ،و داخل المناطق ،و على المواقع التي فيها تجمعات.
ينبغي أن نتعاون مع هذه الجهات ،وأن نحسن االستفادة من المناسبة لالنفتاح
على هؤالء المعنيين بحفظ األمن ،إذا كان هناك ألف أو خمس مائة شخص من رجال
األجهزة األمنية نزلوا عند مأتمنا ومواكبنا ،هؤالء أبناء أمتنا ووطننا ،قد ال تكون لهم
معرفة بنا ،قد ال تكون لهم انطباعات وصورة واضحة عنا ،اآلن جاؤونا فعلينا أن
نستفيد من هذه الفرصة.

اً
ثانيا :أن يكون الخطاب العام لنا كما
أول :أن نتعاون معهم في مواجهة األخطارً ،
هو الخطاب الذي أراده أهل البيت ،Bالخطاب الذي يستقطب ويجتذب وال ين ّفر،
المسألة ليست أن هذا الكالم صحيح أو خطأ ،حتى الكالم الصحيح ال يقال في كل
وقت وفي كل وضع ،وبأي لغة إن الله تعالى يقول{ :ا ْد ُع إِ َل ٰى َسبِ ِ
يل َر ِّب َك بِا ْل ِحك َْم ِة
َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ا ْل َح َسن َِة} لذلك يجب أن نراعي هذا األمر ،وخاصة الخطباء الواعون
المتميزون يدركون أن هذه فرصة إليصال رسالة المجتمع ألذهان هؤالء ،وأن تكون

كلمة في عيد الغدير
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جاذبة ال من ّفرة ،حتى لو أدى ذلك للتنازل عن بعض المظاهر واألمور ،وهذا ما نستشفه
من كالم أئمتنا.B

هؤالء الجنود حول مآتمنا ومواكبنا ينبغي أن نستضيفهم ،وأن نحسن إليهم ،خاصة
أثرا كبير ًا ،وقد
أن مائدة الحسين عامة ووافرة ،وثقوا أن هذه التصرفات اإليجابية تترك ً
وصورا عن بعض رجال
سمعت كثيرين من مناطق مختلفة من المملكة ينقلون مشاهد
ً
األمن الذين كانوا في السنة الماضية هنا ينقلون إلى أهاليهم ،وإلى أصدقائهم الصور
المشرقة ،والمشاهد الجميلة ،التي راءوها في المنطقة ،واألصل في البشر هو الطيب،
غالب الناس أطياب ،الخبثاء حالة محدودة و يجب أن نراهن على طيب الناس ،أسأل
الله أن يوفقنا وإياكم إلحياء هذه الشعائر على أفضل وجه ،وأن يدفع عنا األخطار
والمكاره ،وعن جميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعاء ،وأجدد التبريك
لكم بهذه المناسبة ،أهلاً وسهلاً بكم ،وكل عام وانتم بخير.
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حوارات

ح ّذر من تشويه سمعة اإلسالم بالتطرف والكراهية
الصفار :اللحظات الحرجة تستوجب ل ّ
م الصف
وتجاوز الخالف

*(((

حاوره :علي الرباعي ـ القطيف

الس�مو ،بارتقاء لغة ووع�ي الضيف،
يرتق�ي الح�وار في مرات�ب الفكر ودرج�ات ّ
وقدرته على سبر أغوار السؤال ،والذهاب في اإلجابة إلى إرواء غليل السائل ،ولطالما
ً
مدهش�ا لس�امعيه ومحاوريه ،ذلك أنّه فقي�ه ولغوي ومفكر
كان الش�يخ حس�ن الصفار
أي
يتبرم من طرح ّ
ومثقف ووطني ،ومن أبرز مكونات الشخصية الحضارية فيه ،إنّه ال ّ
نص الحوار:
سؤال ،وإلى ّ

أي مستوى نجح الحوار الوطني في إزالة الحواجز بين األطياف في المملكة؟
QQإلى ّ
_ _حينم�ا تتن�وع فئات المجتمع وش�رائحه ،كما هي طبيعة ّ
كل مجتمع بش�ريّ ،
فإن
التالق�ي والتواص�ل بي�ن هذه الفئ�ات المتنوع�ة عرق ًّي�ا أو فكر ًّيا أو سياس� ًّيا ،هو
الحرف األول من أبجدية تعايش�ها ،وحف�ظ كيانها االجتماعي ،فالتواصل يحقق
ألفة النفوس ،ويربط وشائج العواطف ،ويصنع لغة العالقة اإلنسانية المنبثقة من
حالة فطرية ،تجذب اإلنسان إلى أخيه اإلنسان.
ذل�ك أنّ�ه إذا م�ا انعدم التواصل بي�ن فئة وأخ�رى ،وحتى بين ش�خص وآخرّ ،
فإن

* جريدة عكاظ الصادرة يوم األحد  1437/02/24هـ املوافق  06ديسمرب 2015م ،العدد .17998 :
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الجفاء النفس�ي ،والجفاف العاطفي يصبح أرضية لنم�و بذور التنافر والكراهية ،لذلك
اعتب�ر الحدي�ث النبوي الش�ريف ّ
أن األلفة مع اآلخري�ن مقياس لخيرية اإلنس�ان ،كما
روي عنه« :Aخياركم أحس�نكم أخال ًق�ا الذين يألفون ويؤلف�ون» ،وانطال ًقا من قوله
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َث ٰى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش� ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا}
تعال�ىَ { :يا َأ ُّي َها الن ُ
يتض�ح ّ
أن التع�ارف يجب أن يك�ون هدف الحوار ،وليس التبش�ير ب�رأي المذهب ،أو
تس�جيل نقاط غلبة وانتصار ،وتحديد أهداف الحوار بين أطرافه ش�رط ها ّم إلنجاحه،
ولترش�يد مساراته ،ليمكن خدمة األهداف وتحقيقها ،ذلك أنّه إذا لم يكن للمتحاورين
ناجحا
هدف محدد ،أو اختلفت االس�تهدافات بين أطراف الحوار ،فلن يكون الحوار
ً
مثمرا ،ولن تنتظم إيقاعاته بشكل موضوعي سليم.
ً
QQكيف ترى أثر الحوار على الوحدة الوطنية؟

لكل أمة ومجتمع في ّ
ملحة ّ
كل وقت ،لكنها تصبح أكثر ضرورة
_ _الوح�دة ضرورة ّ
إلحاح�ا عند المنعطفات الخطي�رة ،وأمام التحدّ ي�ات الصعبة ،وكنت وما
وأش�دّ
ً
ّ
وس�أظل أؤكّد على وحدة األمة اإلسلامية بش�كل عام ،وحماي�ة وحدتنا
زل�ت
نم�ر بلحظات
الوطني�ة ف�ي المملك�ة العربية الس�عودية بش�كل
ّ
خ�اص ،وعندما ّ
ول�م الصفوف ،وتج�اوز الخالفات
حرج�ة ،ال ُب�دّ من االهتمام بجمع الش�ملّ ،
والصراعات ،لتتركز جهودنا واهتماماتنا.
QQه�ل تأث�رت عالق�ات المس�لمين ببعض النص�وص النقلي�ة الحاضرة ف�ي التراث
اإلسالمي؟
_ _هن�اك تأثر بنص�وص وآثار قد ال تبلغ مرتبة الصحة ،أو أنّه�ا ضعيفة ،انبنت عليها
وتكرست عن أطراف وأطياف انطباعات مشوشة
ظنون المس�لمين في بعضهم،
ّ
ومشوهة ما خلق قطيعة ،وفي ّ
ظل أجواء القطيعة والتباعد تكرست االنطباعات،
وتأكّدت ألوانها القاتمة ،بفعل التعبئة والتحريض المتبادل على الكراهية.
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QQمتى يمكننا توظيف النّص الشرعي لخدمة غايات إنسانية؟
_ _التوظي�ف يأتي بع�د الفهم والوعي ،وقراءة الواقع ج ّيدً اّ ،
ولعل مش�روع األنس�نة
حاضرا في أذهان بعض العلماء والمفكرين من الس�ابقين والمعاصرين،
لم يكن
ً
وربما يغفل البعض أو ُيغفل ّ
بنص القرآن رحمة للعالمين.
أن دين اإلسالم جاء ّ

أن أخذ العبر من الواقع ومن األمم السابقة ضعيف في واقع المسلمين؟
QQأال ترى ّ

_ _علمن�ا الق�رآن الكريم ّ
أن الحديث عن مظالم ومفاس�د األم�م األخرى ،يجب أن
يك�ون مبع ًثا للتفكير واالعتبار ،الس�تفادة الدروس من تجارب وتحوالت س�ائر
األم�م ،حتى نتالفى م�ا وقعوا فيه من أخطاء ،ليحذرنا من الوقوع فيما وقعوا فيه،
وما فعلوه بدينهم ،إذ حرفوه ،وتالعبوا به ،وأساؤوا استخدام عنوانه وشعاراته.
QQهل يمكن إلزام أو إكراه الناس على مذهب واحد؟
أم�را جديدً ا ف�ي حياة األمة،
_ _نش�أة المذاه�ب والمدارس العقدي�ة والفقهية ليس ً
وال حال�ة طارئ�ة مس�تحدثة ،ب�ل هو واق�ع معيش من�ذ العهد اإلسلامي األول،
وم�ن التفكي�ر العبثي التنكر لهذه الحقيقة وتجاهله�ا ،والنظر إلى تعدد المذاهب
علما بأنّه ّ
لكل مذهب تاريخه
وكأنه حالة مرضية ،ال ُبدّ من رفضها واس�تئصالهاً ،
العري�ق ،ومنظومت�ه المعرفية ،التي تكرس القناعة به عند أتباعه ،وقد يمكن تغيير
قناع�ة بعض األف�راد ،ليتحولوا من مذهبه�م إلى مذهب آخر ،لك�ن التيار العام،
ّ
ويظ�ل الوطن للجميع،
والكي�ان االجتماعي ،ل�ن يتأثر بخروج عدد من األفراد،
والدولة دولة الجميع.
للنص المقدّ س؟
QQأين تقف من القراءة المتجدّ دة ّ
حمال أوجه ،وثر ًّيا بالدالالت ،وال يمكن أن
_ _بالطبع ،كون النص القرآني تحديدً ا ّ
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يأت�ي من يقول انتهى م�راد النصوص ،إلاّ من انتهت قدراته وإمكاناته في التعامل
م�ع النصوص ،والقراءة المتج�ددة ألمح إليها العالم التونس�ي محمد الطاهر بن
عاش�ور في تفس�يره الكبير (التحرير والتنوير) ودعا إليها الشيخ الحبيب بلخوجة
م�ن خالل بحثه (قراءة جديدة لمقاصد الش�ريعة) ،ولو عدت للقرآن س�تجد فيه
آي�ات تتحدث ع�ن الرقيق وأحكامه ،وفي الواقع اليوم البش�ر ك ّلهم أحرار ،وعن
علما ّ
بأن السلم هو األصل والحرب استثناء،
القتال بلغة توحي بفرضيته الدائمةً ،
مبكرا داللة النص ،ولذا قال عند آخر غزواته« :عدنا من الجهاد
والنبي Aأدرك ً
األصغر إلى الجهاد األكبر» ،وأتمنّى أن نُعلي من ش�أن الحوار والقيم اإلسلامية
وجها حسنًا عن ديننا.
السلمية الحضارية ،الواردة في كتاب الله ،لنقدّ م ً

ّ
يستغل البعض النّص الديني في توظيف غير إنساني؟
QQألم

_ _أرى ّ
أن البع�ض يق�ع ف�ي هذا ،وبعض النص�وص واآلثار يس�تغلها البعض لظلم
المرأة أو الجور عليها ،والبعض يحرص على النصوص المبررة للعنف ،لكنه ال
يلتفت آليات ميراث المرأة ،وهذا من التناقض.
QQعلى ماذا الرهان مع األجيال والشباب؟
_ _عل�ى العل�م والمعرف�ة ،في الس�نوات التأسيس�ية في عم�ر اإلنس�ان ،أي مرحلة
وتؤسس لتوجهاته وسلوكه ،فمن
الطفولة ،هي الس�نوات التي تصوغ شخصيته،
ّ
يهم�ه أمر الجي�ل الصاعد ،فعليه أن يبدي االهتمام به�ذا الجيل في المرحلة
كان ّ
التأسيسية ،في مرحلة الطفولة.
QQهل يمكن من خالل المدرسة التصدّ ي للتطرف؟
_ _البع�ض من الناس يفكر أمام حدوث الجرائم والمش�اكل في ال�ردع أو التوجيه،
فينادي بس ّن العقوبات ،ويطالب الخطباء والو ّعاظ بالحديث على المنابر ،ولكن
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هذه األمور وحدها ال تكفي .نحن بحاجة إلى خطط وبرامج ّ
لحل المش�كالت،
وبحاج�ة إلى مال لتنفيذ هذه الخططّ ،
وكل مؤسس�ات الدولة إذا وضعت خططا
بعضا يمكنها التصدّ ي.
وبرامج تكاملية وال ينقض بعضها ً
QQماذا تقول لمن يدعم التطرف أو اإلرهاب من الوعاظ أو الدعاة؟
_ _عليه�م أن يتأ ّمل�وا ف�ي نتائ�ج وتداعي�ات التوجه�ات اإلرهابي�ة والمتطرفة على
الدين واألمة ،فقد تش�وهت س�معة اإلسلام في العالم ،وس�اد الخراب والدمار
بالد المس�لمين ،وأصبحت س�احة مفتوحة لتدخالت ونف�وذ اآلخرين ،ولم تعد
يس�رهم
للمس�لمين قيم�ة ،وال لدمائهم حرم�ة ،فهل ترضيهم هذه النتائج؟ وهل ّ
هذا الواقع األليم؟.
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