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  مقدِّمة

اإلعالم ـ وبخاّصة يف عرصنا احلارض ـ وسيلة فاعلة ومؤثرة, 
خلق الرأي العام وتوجيهه الوجهة التي يريدها صانعوه هلا دور يف و

 .واملسيطرون عليه
وهي يف الوقت نفسه وسيلة مهّمة من وسائل املعرفة, بل 

 .أصبحت اليوم أهم وسيلة معرفية مجاهريية
ومن أهم سامهتا ـ كوسيلة معرفية ـ أهنا تعتمد عىل اإليقاع 

فيها من كثرة التفاصيل  يمّل املتلقيبحيث الرسيع يف تقديم املعلومة, 
وزيادة الرشح واإليضاح, وهو أمر ال يقترص عىل اإلعالم يف شّقه 
املرئي أو املسموع, بل يتعّدامها إىل مجيع وسائل اإلعالم, التي تشمل ـ 

 .الصحف واملجّالت واإلنرتنت: باإلضافة إىل التلفزيون واإلذاعة ـ
للقيادات  , ندرك قيمة احلضور اإلعالميمن هذاانطالًقا و

الدينية, بام يعّزز من تطوير اخلطاب اإلسالمي, ويمّكنه من نرش 
الثقافة بام يتالءم وحاجات العرص, واللغة التي تتناغم والتطّلعات 

 .العاملية يف بناء احلضارة اإلنسانية
, وحتتاج إىل الدينيةوهي قضية ال تزال يف بواكريها يف جمتمعاتنا 
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يف احلضور, بعيًدا عن الرتّدد الذي ال  مزيد من الوعي, وإىل تكثيف
قيادات الدينية تعيشه, بام ينعكس سلًبا يف نرش وبث التزال كثري من 

 .املواقف واملفاهيم اإلسالمية
وهو ـ يف الوقت ذاته ـ ما يتعارض واألدبيات التي نتناقلها يف 

الرضا  عيل بن موسى ماماإلفعندما نتناول سرية  ة األئمة اهلداة,سري
  وحضوره يف قرص اخلليفة العبايس املأمون, نورد استثامره لتلك

الفرصة يف حماوراته ومناظراته العلمية والعقائدية والفكرية التي نرش 
 .معارف اإلسالمهبا كثًريا من 

, الذي اجلواد  حممد ماماإلواحلال عينه عندما نتناول سرية 
سّلم اإلمامة يف سن اضطّر للبقاء يف قرص اخلليفة, وهو اإلمام الذي ت

مبكرة, ما حّفز الكثريين من حاشية اخلليفة ملناظرته وحماورته يف 
 القضايا الفقهية والعقائدية, وهو األمر الذي أثر يف إظهار مكانته

 .وعلّو قدره 
وقد كانت تلك املناظرات واملحاورات منابر إعالمية استفاد 

 .ي أنزهلم اهللا فيهامنها األئمة يف بث علومهم, وبيان منزلتهم الت
الدور الذي يقوم به سامحة قيمة تأسيًسا عىل ما مىض, ندرك 

الشيخ حسن الصّفار يف حضوره اإلعالمي, يف املحارضات 
والربامج التلفزيونية, فهو حضور  الصحفية والندوات واملقابالت

به املرحلة الراهنة, يف ظّل هذا االنفتاح العاملي واملحّيل عىل تتطلّ 
 .خاّصة الشيعيةو إلسالمية,اات واملجتمعات القياد

وهي جتربة رائدة, ومتمّيزة, اخرتنا منها جانًبا مهام, وهو جانب 
 وجمموعاتاللقاءات واحلوارات الصحفية, لتظهر عىل أجزاء 

, كان الغرض منها إبراز هذه التجربة بشكل مستقّل, ملا فيها متتالية
مرشوع سامحته الفكري من طرح ثقايف وسيايس حيمل جانًبا من 
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مثاًال ألنموذج االنفتاح والسيايس واالجتامعي, وكذلك لتكون 
, وهي يف القضايا احلياتية املطروحة الدينيةاإلعالمي وتقديم الرؤية 

 جتربة ال جيب أن تقترص عىل الشيخ الصّفار, بقدر ما جيب أن تتنّوع
ل هذه القيادات والشخصيات الدينية التي حتاول ـ من خال فيها

الوسائل ـ أن تطّل عىل اجلمهور مِربَزًة اجلانب املرشق يف تعاليم 
, وذلك ضمن أطر وضوابط الظهور اإلعالمي واخلطاب اإلسالم

 .الذي يتالءم وحاجات ونمط احلياة املعارصة
وهي ضوابط ومعايري كانت واضحة يف خطاب الشيخ الصّفار 

جانًبا يف عناوين يف حواراته وإطالالته اإلعالمية, نعرض منها 
 :حمّددة, وهي كالتايل

  الخطاب اإلسالمي العاّم. ١
الشيخ حسن الصّفار شخصية منفتحة عىل مجيع األطراف, وال 

ا الضيقة, وذلك بام بناه يف تؤطره املذهبيات والعصبيات بأطره
خطابه اإلرشادي والتوجيهي طيلة عمله السيايس واالجتامعي, 

 .ألكثر من ربع قرن من الزمان
قبل عىل حماورته واالنفتاح وهي سمة تدفع كل إعالمي إىل أن يُ 

وسائل اإلعالم التي ر يمكن أن نراه جليا يف تنوع عليه أيًضا, وهو أم
 .يطل منها عىل مجهوره املتنّوع

وكذلك نرى ذلك يف األطروحات العاّمة التي يقّدمها, التي ال 
نها يطرحها بصفتها حيّدها بإطار مذهبي خاّص, بل نجده يف كثري م

 .اإلنسانية البحتة
  القدرة على تحليل الظاهرة. ٢

العمل السيايس واالجتامعي مارس سامحة الشيخ حسن الصّفار 
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, وذلك الرتباطه باملنرب واخلطابة احلسينية من تلك مبّكرة من سنٍّ 
, وهو املنرب الذي يعالج ـ وبخاّصة يف )سنة ١٢(السّن الصغرية 

لقضايا االجتامعية احلّية, وهو أمر أكسبه ـ مع موسم عاشوراء ـ ا
الزمن ـ خربة يف معاجلة هذه القضايا وحماولة اقرتاح البدائل واحللول 

بوضوح يف هذه احلوارات, التي ـ غالًبا ـ  ذلك نلمسإذ العملية هلا, 
إىل املشكلة األساس, ويف كثري من  فيها ما حياول أن ُيرِجع كل مسألة

إىل  ـ مع حماِوِرهـ ىل عّدة عوامل وأسباب, ليخرج األحيان يرجعها إ
طريق ممكنة ملعاجلة هذه األسباب, ما يفتح األفق أمام املتلقي إىل آفاق 
أرحب, وإىل نوع من الشعور باألمل عندما جيد أن كثًريا من املشاكل 

ن اخللل فيها ـ أمكنه الوصول جتامعية ـ إذا اكتشف اإلنسان مكمَ اال
وبخاّصة عندما يضع الشيخ الصّفار املتلقي يف قلب , إىل معاجلتها

 .املشكلة, بحيث يكون له دور فاعل يف الوصول إىل احلّل 
  التوازن في الطرحوالمرونة . ٣

من أساسيات خطاب سامحة الشيخ الصّفار أنه يرى أمهية كسب 
أكرب رشحية من اجلمهور لينخرطوا يف سلك التدّين, مقتنعني بأال 

تزام الديني واملامرسة احلياتية املنفتحة والرحبة, تعارض بني االل
ولذلك نرى مرونة متوازنة يف إجاباته احلوارية هذه, فنراه يف أحد 
األسئلة التي وجهت إليه عن عادة السهر التي يامرسها اجليل الشاب 
يف ليايل شهر رمضان املبارك, بحيث يقضون هنارهم ـ بعد ذلك ـ 

أشار إىل أن ذلك ـ ما دام ال يتعارض  نياًما, ففي معِرِض إجابته
والتقصري يف أداء الصلوات يف أوقاهتا ـ ال رضورة للحديث حوله 

 .واستنكاره بشكل مبالغ يف سلبيته



مة    ١١  مقدِّ

  التنّوع في طرح الحلول. ٤
خاض الشيخ الصّفار العمل السيايس املنّظم, وباإلضافة إىل 

ة والتبليغية, ذلك شارك يف العديد من الربامج الثقافية واالجتامعي
وقد صقلته هذه التجربة, فرتى أثرها يف إجاباته احلوارية, مما يدّلل 

 .عىل عمق التجربة التي خاضها سامحته
فإنه يف أي سؤال يوّجه إليه عن املقرتحات التي يعرضها حلّل أي 
قضية من القضايا, جتد اجلواب حاًرضا لديه, وبعّدة أشكال, ويف 

 .نقاط متسلسلة متتابعة
  إشراك الجمهور في تحّمل المسؤولية. ٥

مجهور احلوارات اإلعالمية ال يقترص عىل رشحية حمّددة, وهذا ما 
فاًتا إىل إرشاك اجلمهور تيستدعي من ضيف احلوار أن يكون أكثر ال

 .يف عموم اخلطاب الذي يوجهه أثناء عملية احلوار وإجابة األسئلة
ّفار يف معظم وهذا ما نجده حاًرضا لدى سامحة الشيخ الص

نخب ومثقفي و احلكومات لقاءاته وندواته, ففي الوقت الذي حيمل
املجتمع وأصحاب النفوذ فيه جزًءا كبًريا من املسؤولية, ال يغفل عن 
أن جيعل للجمهور دوًرا واضًحا يف القضايا املطروحة, وبخاّصة 

 .عندما ال تكون مسألة استجابة املسؤول أمًرا ميًرسا
الدعوات التي يطلقها يف العديد من احلوارات وهذا من خالل 

إلنشاء املؤسسات االجتامعية, أو دعواته لاللتفاف حول القيادات 
الرقي االجتامعي الواعية والفاعلة اجتامعًيا, دعًام ملسرية التطوير و

والديني باخلصوص, أو من خالل إرشاده اجلمهور إىل سلوك 
 .تلكاجتامعي معّني ملعاجلة هذه القضية أو 

  التأصيل الديني. ٦
يكاد املتتّبع ال يرى خطاًبا أو حواًرا مع سامحة الشيخ الصّفار, 
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حاًرضا, وهي  إال واآلية القرآنية أو النص الديني أو املوقف التارخيي
سامحته, وبخاّصة يف العناوين العاّمة التي  سمة غالبة عىل خطاب

أصيلة, لعل  تطبع مرشوعه, الذي يقوم عىل مبادئ وقيم إسالمية
أمهها مرشوع الوحدة اإلسالمية, والنهوض بالواقع الديني, 
والرجوع به إىل قيمه األوىل, ومبادئه التي أرساها رسول اإلسالم 

 .حممد 
وال بدَّ لنا من اإلشارة إىل أن هذه احلوارات حصلت يف سنوات 
سابقة, وبعضها يرتبط بأحداث آنية, وقضايا كانت مثارة يف حينها, 

تتأّثر بظرفها, ولو طرحت للنقاش   شكَّ أن املعاجلة هلا يف احلواروال
أو تغيري بعض النقاط والعنارص حتتاج إىل إضافة  من جديد, قد

 .الواردة فيها, لكننا أبقينا احلوارات كام حصلت, دون تدّخل أو تغيري
نأمل أن جيد القارئ فيها ما يفيده, وأن جيد فيها الباحثون 

 .راسة احلالة الدينية االجتامعية ما يثري بحوثهمواملهتّمون بد
 .واهللا خري موفق ومعني

 حسني منصور الشيخ
 بمكتب سامحة القسم الثقايف

 الشيخ حسن موسى الصفار
 ه١٤٢٩ ربيع اآلخر ٢٥

 
 
 



   

 :)١(األول احلوار[*] 

^ÃÖ]æ<íÃéÖ]< <

 :الشيخ الصّفار
املطلوب منا التبشري بمرحلة جديدة نتجاوز فيها  - 

 .بيات االختالفسل
وال مدرسة فقهية مذهبية  اعقائديً  االتشيع ليس تيارً  - 

فقط, بل هو رؤية وموقف جتاه الواقع الذي تعيشه 
 .األمة اإلسالمية

نحن بحاجة إىل أجواء احلرية واالنفتاح الفكري  - 
 .لتتحرك العقول وتبدع األفكار

ن األوان لعقد احلوارات البناءة واملؤمترات اهلادفة آ - 
 .م ودراسة الواقع احلوزوي واملرجعيلتقوي

ة احلسينية ضمن نطالب بمعاهد خاصة للخطاب - 
 .حوزاتنا العلمية

فصلية مصورة ُتعنى باآلثار والرتاث, تصدر عن دار املوسم جملة  :املوسم )١(                                                 
 .م١٩٩١ − ه١٤١٢, املجلد الثالث ١١لعدد بريوت, ا −لإلعالم 





    

  

  التوجهات الشيعية الداخلية

كيف ترون صورة العالقات والتعامل بني  
التوجهات والتجمعات املختلفة واملتعددة داخل الطائفة 

 الشيعية?
ة واالختالف يف ال بد أن نقرر يف البداية أن التعددي 

املجتمعات البرشية حالة طبيعية وحق مرشوع, فلو استقصينا أوضاع 
املجتمعات البرشية يف أزمنة التاريخ, مهام كانت أدياهنم ومذاهبهم, 
لرأينا حالة االختالف والتعددية موجودة وقائمة, وقد يرتاءى 

دمنا للبعض أن املجتمع الديني ال جمال فيه لالختالف والتعددية, فام 
نؤمن بدين واحد فام هو مربر االختالف وتعدد اآلراء  امجيعً 

واجلهات? ولكن بيشء من التأمل يكتشف اإلنسان بساطة هذا 
التصور, فهناك أسباب وعوامل عديدة تستلزم حصول التفاوت 
والتباين داخل املجتمع الديني, ولدينا مفاهيم وتعاليم توضح هذه 

 ..تعامل معهاالعوامل وتوجهنا إىل كيفية ال
التفاوت يف املستوى اإليامين ودرجاته, والذي وردت : فأوًال 

بحار (يف موسوعته  ;حوله نصوص كثرية أفرد هلا العالمة املجليس 



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ١٦

يف كتاب  »درجات اإليامن وحقائقه«: حتت عنوان اخاص  ابابً ) األنوار
 .١٧٥إىل ص ١٥٤من ص ٦اإليامن والكفر ج

يف اآلراء  ايامن قد يسبب تفوتً وبالطبع فإن تفاوت مستوى اإل
ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد اهللاِ واهللا {: اىلتع اهللابقول . والسلوك واملامرسات

 . )١(}َبِصٌري بَِام َيْعَمُلونَ 
الصادق  اهللاقال يل أبو عبد : وعن عبد العزيز القراطييس قال

 :» يا عبد العزيز إن اإليامن عرش درجات بمنزلة السّلم, يصعد
: قاة بعد مرقاة, فال يقولن صاحب االثنني لصاحب الواحدمنه مر

فال تسقط من هو دونك, .. حتى ينتهي إىل العارشة.. لست عىل يشء
فيسقطك من هو فوقك, وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة 
فارفعه إليك برفق, وال حتملن عليه ماال يطيق فتكرسه, فإن من كرس 

 .)٢(»فعليه جربه امؤمنً 
إشارة مهمة إىل أنه حينام تقاطع من خيتلف معك,  ويف احلديث

فإن اآلخرين سيقاطعونك الختالفك معهم, كام يوجه احلديث 
إىل من يسقطون اعتبار إخواهنم املؤمنني ويتجاهلون  اشديدً  احتذيرً 

حقوقهم وشخصياهتم ال ليشء إال ألهنم ال يوافقوهنم يف كل ما 
 ..يعتقدون أو يعملون

يروهيا الصباح أبو  ااإلمام الصادق أيًض  ويف رواية أخرى عن
ما أنتم والرباءة يربأ بعضكم من بعض? إن «: أنه قال سيابة, عنه 

املؤمنني بعضهم أفضل من بعض, وبعضهم أكثر صالة من بعض, 

 .١٦٢سورة آل عمران,  )١(                                                 
 .١٦٥, ص٦٦حممد باقر, بحار األنوار, ج: املجليس )٢(



   ١٧  الشيعة والعامل

 .)١(»وبعضهم أنفذ بصرية من بعض, وهي درجات
فام كل احلقائق يكتشفها : تفاوت مستوى املعرفة والوعي: وثانًيا

ل الناس, وبدرجة واحدة من الوضوح, ونصيب الناس من العلم ك
ن نََّشاء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم {: يقول تعاىل اليس واحدً  َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ

 .)٢(}َعلِيمٌ 
يف اآلراء  اواختالف مستوى العلم واملعرفة حيدث اختالفً 

معني,  والتوجهات, فقد تتجىل حقيقة فبعضنا تقوده إىل قناعة وعمل
بينام يرفض اآلخرون تلك القناعة وذلك العمل, لعدم اطالعهم 

: واقتناعهم بتلك احلقيقة األساس, لذلك يقول اإلمام عيل 
 .»اس أعداء ما جهلواالن«

وقد تتوفر ألحدنا معلومات تدفعه ملوقف معني, بيد أن من ال 
يمتلك تلك املعلومات أو ال يعتمدها ال يمكنه أن يتخذ ذات 

وهذا وارد ليس بني املؤمنني فقط بل حتى بالنسبة لألنبياء .. وقفامل
تعاىل أن يطلع  اهللاواألولياء املعصومني املقربني, فإذا شاءت حكمة 

عىل حقيقة معينة حيجبها عن النبي اآلخر فسوف تكون النتيجة  انبيً 
كام يبدو .. من التفاوت واالختالف يف الرأي بني ذينك النبيني انوعً 

التي يذكرها القرآن الكريم يف  موسى واخلرض  اهللاة نبي من قص
إذ حيكامن  يف قضاء النبيني داود وسليامن  اوأيًض .. سورة الكهف

 .يف احلرث, حسبام ورد يف سورة األنبياء
وعىل هذه األرضية يكون اختالف الفقهاء واملجتهدين يف 

درته الفتوى, حيث يبذل كل واحد منهم جهده العلمي, ويستخدم ق
 .١٦٨املصدر ص )١(                                                 

 .٧٦سورة يوسف,  )٢(
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يف كل مسألة, ولكنهم قد خيتلفون يف  اهللاالجتهادية الكتشاف حكم 
واختالفهم .. فتاواهم حتى يف املذهب الواحد كام هو معروف لدينا

مظهر من واقعية االختالف يف حياة البرش وقبول اإلسالم هلذه 
 ..الواقعية

فاملعصوم فقط هو الذي تكون دوافعه : اختالف املصالح: وثالًثا
أفكاره وأعامله ومواقفه نابعة من احلق وقاصدة إليه, والعصمة يف 

ْكَرُموَن {رتبة عظيمة خيتص هبا املالئكة الذين هم  الَ  *ِعَباٌد مُّ
واألنبياء فالنبي معصوم  )١(}َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهم بَِأْمِرِه َيْعَمُلونَ 

واألئمة الذين  )٢(}ٌي ُيوَحىإِْن ُهَو إِالَّ َوْح  *َوَما َينطُِق َعِن اَهلَوى {
 .ا عنهم الرجس فطهرهم تطهريً أذهب اهللا

أما سائر الناس ومنهم املؤمنون ومهام علت درجات إيامهنم فهم 
برش, للمصالح واألهواء دخل وتأثري عىل آرائهم ومواقفهم, فكل 
جهة أو فئة أو مجاعة تسعى للدفاع عن مصاحلها ومنافعها, وعىل 

 ..اقفها وتتبنى قناعاهتاأساس ذلك تتخذ مو
من كل ما سبق نقرر أن حالة االختالف والتعددية حالة طبيعية 
عند الشيعة كام عند غريهم, ولكن الكالم حول التعامل مع هذه 

 ااحلالة حيث يكون هذا االختالف والتعدد يف غالب األحيان سببً 
ا للتباعد والعداوات والنزاعات, وهذا ما تعاين منه بعض جمتمعاتن

حيث أصبح االختالف يف االنتامء هلذا املرجع أو تقليد ذلك املرجع, 
أو االختالف يف املوقف السيايس واالنتامء احلزيب, أو االختالف 
حتى يف بعض اآلراء واألفكار, ويف بعض األحيان حتى بني 

 .٢٧ − ٢٦سورة األنبياء,  )١(                                                 
 .٤, ٣: سورة النجم, اآليتان )٢(
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 اأصبح ذلك االختالف سببً .. أصحاب احلسينيات ومواكب العزاء
 !!التعاونللوحدة و اللرصاع ومعوقً 

أن نبرش بمرحلة جديدة نتجاوز فيها  اواملطلوب منا حاليً 
سلبيات االختالف, فالعامل من حولنا يدخلون اآلن عهد وفاق 
جديد, بعد فرتة طويلة من احلرب الباردة بني املعسكرين الغريب 
والرشقي, ومنطقتنا الرشق األوسط قد تكون مقبلة عىل وضع 

ر السياسيني يف العامل, والعقد املايض جديد, كام تشري ترصحيات كبا
يف  اما حفل به من جتارب وأحداث, جيب أن يعطينا جتربة ونضجً 

 :تعاملنا مع بعضنا البعض ضمن احلدود التالية
 : االعرتاف بحالة التعددية ومرشوعيتها: أوًال 

أما إذا تنكر كل منا لوجود اآلخر, واعترب وجوده وحده هو 
أن يفرض وصايته عىل اآلخرين, وأن  املرشوع واألصل, وأراد

للرصاعات والفتن,  ايذوبوا فيه ويلتحقوا به, فإن ذلك سيجعلنا هنبً 
 ..وتكون مصلحتنا كمذهب وكطائفة ضحية هلذا الطلب غري واقعي

وضع حد للنزاعات والرصاعات كي تسود أخالقية : ثانًيا
ع االحرتام املتبادل فقد رأينا كيف عادت علينا حاالت النزا

بالرضر,  اوالدعايات واالهتامات املتبادلة, عادت علينا مجيعً 
وهنا .. واستغلتها األطراف اخلارجية, والعنارص املغرضة يف داخلنا

يأيت دور وسطاء اخلري ودعاة اإلصالح من الواعني املخلصني وعلامء 
الطائفة ورجاالهتا, بأن ينربوا ملعاجلة أي خالف ينشب أو سوء 

ندرة هذا النوع من املواقف, حيث أن  اؤسف جدً تفاهم حيدث, وم
الكثريين إما أن يتورطوا يف الرصاعات وينحازوا ألحد أطرافها, أو 

أو مسؤولية يف  ايرتكوا احلبل عىل الغارب وال يرون ألنفسهم دورً 
 .هذا الشأن
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نرش ثقافة التقارب والتسامح والتعاون وحماربة األفكار : ثالًثا
التعصب والعزة باإلثم, فعن اإلمام الصادق  واإلثارات التي تشجع

 :»ويف حديث آخر عنه »من اهتم أخاه يف دينه فال حرمة بينهام ,
 :» عز  اهللاإياكم واخلصومة يف الدين فإهنا تشغل القلب عن ذكر

 .»ق, وتكسب الضغائن, وتستجري الكذبوجل, وتورث النفا
النزاعات وأسوأ يشء هو إضفاء صفة الرشعية عىل الرصاعات و

حيث يعتقد البعض أن تكليفه الرشعي يكون يف إسقاط اآلخرين 
 !!املخالفني له, وأن له الثواب يف نرش املساوئ عليهم

وضع صيغ للتعاون بني خمتلف اجلهات عىل املستوى : رابًعا
وهناك تباشري وآمال كبرية يف بدء .. العام أو عىل الصعيد املحيل

التعاون بني خمتلف جهات الطائفة مرحلة جديدة يسودها الصفاء و
تعاىل, وأرجو أن تلعب جملة املوسم  اهللاوعىل كل مستوياهتا إن شاء 

يف جمال اإلعالم والثقافة خلدمة اجتاه الوحدة والتعاون  ارياديً  ادورً 
لكل اآلراء  امفتوًح  اداخل الطائفة وسائر املسلمني وأن تكون منربً 

 ..واالجتاهات الفاعلة
  ياسية الشيعية مرحلة المعارضةالحركات الس

هناك من يرى بأن األنشطة السياسية واألعامل  
اجلهادية التي قامت هبا بعض احلركات واجلهات الشيعية 

سلبية عىل الوضع الشيعي  ايف العقد املايض قد خلفت آثارً 
, كام أعطت املربر لتشويه صورهتم عىل اوسياسيً  ااجتامعيً 

 يكم?املستوى الدويل فام هو رأ
معلوم أن هناك توجهني يف فهم اإلسالم والتشيع وعالقتهام  

بالواقع االجتامعي, فالتوجه األول ينظر إىل الدين يف حدود املسائل 
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العقائدية والعبادية والوعظية, دون االهتامم والتدخل يف الشؤون 
السياسية واالجتامعية, وبناء عىل هذا الفهم فالتحرك والنشاط 

وإحياء شعائرهم,  يف االلتزام بفقه أهل البيت  الشيعي ينحرص
وال ينبغي أن يتجاوز ذلك إىل العمل .. ونرش أفكارهم وفضائلهم

حسب (اجلهادي والسيايس, ألن ذلك يتناقض مع مفهوم التقية 
للدور التغيريي الشامل الذي  اوترسعً  اويشكل استباقً ) نظرهتم

وألصحاب .. ـ  رجهف اهللاعجل ـ سيقوم به صاحب العرص والزمان 
هذا التوجه منظومة من األفكار والقناعات يستدلون هبا بمختلف 

ولسنا اآلن يف مورد مناقشة .. النصوص الدينية واملواقف التارخيية
هذا املوضوع ولكنا نريد اإلشارة إىل أن للتساؤل املطروح هذه 

 ..منه حيصل هذا اإلشكال ااخللفية, وانطالقً 
ى أن الدين معني بجميع جوانب حياة أما التوجه اآلخر فري

اإلنسان واملجتمع, والشأن السيايس له الدور الرئييس والتأثري الكبري 
عىل كل جماالت احلياة, فمن غري املمكن جتاهله وإمهاله من قبل 

وال مدرسة فقهية  اعقائديً  اوالتشيع ليس تيارً .. اإلنسان املؤمن
اقع الذي تعيشه األمة, مذهبية فقط, بل هو رؤية موقف جتاه الو

تدفع أتباعهم إىل حتمل املسؤولية يف  وتوجيهات أهل البيت 
الدفاع عن مصالح اإلسالم وقضايا املستضعفني فأمري املؤمنني عيل 

 عىل العلامء إن ال يقاروا عىل كظة ظامل وال  اهللاوما أخذ «: يقول
  اهللايروي عن جده رسول  واإلمام احلسني  »سغب مظلوم

لعهد اهللا,  احلرام اهللا, ناكثً  مستحًال  اجائرً  امن رأى سلطانً «: ولهق
باإلثم والعدوان فلم يغري  اهللالسنة رسول اهللا, يعمل يف عبادة  اخمالفً 

إىل كثري من .. »أن يدخله مدخله اهللاعىل  اعليه بفعل وال قول كان حقً 
ليم النصوص والروايات املوجودة يف مظاهنا, وإىل جانب هذه التعا
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والتوجيهات هناك حياة األئمة أنفسهم والتي كانت حافلة بمواقف 
اجلهاد والثورة واملعارضة للفساد والظلم, ونتيجة لذلك حتمل أهل 

لتلك املواقف,  االبيت تبعات مواقفهم الرسالية, ودفعوا حياهتم ثمنً 
وعاشوا اآلالم والغصص والترشيد والتنكيل, وأتباع أهل البيت 

وا يف التاريخ بأهنم ضمري األمة ومحاة الرسالة, وشيعتهم عرف
 ..وثورات العلويني واهلاشميني الدائمة مثال عىل ذلك

والنشاط السيايس والتحرك اجلهادي للحركات الشيعية 
املعارصة إنام هو امتداد لذلك التاريخ, وانبثاق من ذلك الفهم لدور 

اش, وبناء عىل هذا الدين يف احلياة ومسؤولية املؤمن جتاه الواقع املع
الفهم والتوجه ال ضري يف حتمل املعاناة والصرب عىل املوقف اإليامين 

وأسوة هبم, فقد شوهت  الرسايل وامللتزم, اقتداء بأهل البيت 
سمعتهم وشكك البعض حتى يف دينهم كام هو احلال يف اهتام 
اخلوارج لإلمام عيل بالرشك, ودعاية معاوية ضده بأنه ال يصيل وال 

باخلروج عن الدين,  يغتسل عن اجلنابة, وكام اهتم اإلمام احلسني 
 وسبيت نساؤه وعائلته, ويمكن القول إن حياة أهل البيت 

 .واملستضعفني اهللاسلسلة متواصلة من اجلهاد والفداء من أجل 
من ناحية أخرى فإن ما قامت به احلركات الشيعية من جهاد 

إسالمية هّب نسيمها عىل مجيع وحترك إنام يأيت ضمن صحوة وهنضة 
املسلمني, حيث أفاقت مجاهري األمة عىل نفسها لرتى أن واقعها بعيد 

, وأهنا تعيش حياة التبعية والتخلف, ويلفها احلرمان اهللاعن منهج 
واجلهل, وأزمة أمورها بأيد غري كفوءة وخملصة, فتحركت الغرية 

لت احلركات والشعور باملسؤولية لدى الواعني املخلصني, وتشك
واملنظامت, وحدثت االنتفاضات والثورات, يف خمتلف البلدان 

والشيعة وهم جزء ال يتجزأ من األمة اإلسالمية ما كان .. اإلسالمية
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يصح هلم التخلف عن ركب الصحوة والنهضة اإلسالمية التي 
, وإعادة أجماد اهللاهتدف إىل حتكيم الدين يف احلياة وإعالء كلمة 

ا حصل كان ضمن هذا السياق وهو يف جممله مدعاة وم.. املسلمني
كام أن شدة الظلم والقمع واالضطهاد الذي . للفخر واالعتزاز

 اودافعً  اضاغطً  تتعرض له الطائفة يف بعض البلدان يشكل عامًال 
 . باجتاه املقاومة ورد الفعل

وإذا كانت هناك آالم ومآيس ومضاعفات قد حصلت للطائفة 
ألعامل السياسية واجلهادية فإهنا ال يصح أن الشيعية بسبب تلك ا

حتجب عنا رؤية اإلنجازات واملكاسب التي حتققت لإلسالم 
واملسلمني من خالل تلك األنشطة, حيث انترشت رقعة الوعي 
الديني, وازداد التفاف اجلمهور حول القضايا اإلسالمية, واضطرت 

بالتزامه,  العديد من احلكومات إىل االهتامم باإلسالم والتظاهر
يفرض نفسه عىل املستوى العاملي  اوموافقً  اوأصبح اإلسالم واقعً 
 ..واملحيل واالجتامعي

بالطبع فإن احلديث عن مرشوعية التحرك ومربرات النشاط 
السيايس اجلهادي ال يعني القبول بجزئيات وتفاصيل كل املامرسات 

ة, من ذلك, فاملجال مفتوح والساحة واسع االتي حتصل انطالقً 
ألساليب العمل املختلفة وأشكاله املتعددة, ويمكن النقاش حول 
بعض املامرسات, أو توجيه النقد لبعض املواقف, فقد تتعدد 

 ..االجتهادات, وحتدث التداخالت, وحتصل األخطاء
وال يفوتنا أن نشري إىل أن هناك جهات دولية وسلطات حملية, 

 تضخيم بعض عىل اوبعض املغرضني الطائفيني, عملوا كثريً 
السلبيات, وإثارة االهتامات ضد احلركات اإلسالمية اجلهادية بشكل 
عام واحلركات الشيعية منها باخلصوص, وعلينا أن ال نخضع 
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للحرب النفسية, وننهزم أمام التضليل اإلعالمي, فاإلعالم كان وال 
يستخدمه املستكربون والظاملون ضد حترك املستضعفني  ايزال سالًح 

 .منيواملظلو
  الجّدية في أطروحات التقريب والوحدة اإلسالمية

يف مقابل إثارة النعرات الطائفية والتفرقة املذهبية  
طروحات ومشاريع للتقريب بني أبني السنة والشيعة هناك 

املذاهب اإلسالمية ولتوثيق أوارص الوحدة بني املسلمني, 
م وباعتباركم من املهتمني بطرح هذه القضايا يف كتاباتك

طروحات جادة يف هذا أهل ترون يف األفق  ,وخطاباتكم
 السبيل?

الرصاعات الطائفية يف األمة وإثارة التفرقة املذهبية عادة ما  
العامل السيايس, حينام ختطط جهات أجنبية أو : يكون خلفها عامالن

سلطات منحرفة, إلشغال املسلمني عن قضاياهم املصريية أو لتمزيق 
كان حيدث يف العقد املنرصم, هو بسبب هذا  وحدهتم, وأكثر ما

العامل, فقد أرعب االستكبار العاملي, أحست األنظمة املنحرفة 
باخلطر الداهم, من نمو الصحوة اإلسالمية, وحترك املسلمني 
وعودهتم إىل دينهم واملطالبة بتحكيمه يف احلياة, ويف مواجهة هذه 

ثرية كان من بينها نبش اليقظة اإلسالمية استخدم األعداء إجراءات ك
 ..أوراق اخلالفات الطائفية املذهبية

والعامل الثاين هو التخلف الذي تعيشه قطاعات كبرية من األمة 
يف املجال الثقايف واألخالقي, هذا التخلف الذي يتجىل يف جهل 
املسلمني ببعضهم البعض, ويف عدم وجود االنفتاح املتبادل, واحلوار 

وطوال .. ة التعصب والتشدد جتاه الرأي اآلخراإلجيايب, ويف أخالقي



   ٢٥  الشيعة والعامل

تاريخ املسلمني كان هناك خطان ونمطان يف التعامل مع االختالف 
خط التسامح وجتاوز مناطق اخلالف إىل أفق .. والتعدد املذهبي

الوحدة اإلسالمية واملصلحة املشرتكة, خط التعصب واإلرهاب 
خمها حتى ال تكون جزئيات االختالف ويض الفكري الذي يثري دائًام 

والتوجه العام ألئمة أهل .. هناك فرصة ألي لقاء أو حوار أو تعاون
وألتباعهم الواعني هو يف مسار اخلط األول, وليس عىل  البيت 

صعيد التوجيه واإلرشاد فقط وإنام حتى عىل مستوى املامرسة 
واحلكم يف الفرتات التي تكون بيدهم السلطة الزمنية, كام يروي 

حينام  يف التهذيب عن موقف اإلمام عيل  الطويس مثًال  الشيخ
توىل اخلالفة من املسائل الفقهية املخالفة لرأيه وال يستسيغ حصول 
مشكلة تكدر صفو الوحدة, أو ختدم أهداف املغرضني من أجل 

الكوفة  ملا قدم أمري املؤمنني «: مسألة جانبية, جاء يف التهذيب أنه
ال صالة يف شهر رمضان يف : ادي يف الناسأمر احلسن بن عيل أن ين

يعني صالة الرتاويح التي أفتى هبا عمر بن اخلطاب −املساجد مجاعة 
فنادى احلسن بن عيل يف الناس بام أمره أمري املؤمنني فلام  −يف عهده

فلام رجع .. واعمراه: سمع الناس مقالة احلسن بن عيل صاحوا
يا أمري املؤمنني الناس : فقالما هذا الصوت? : احلسن إىل عيل قال له

 .)١(»..فقال أمري املؤمنني هلم صلوا!! واعمراه واعمراه: يصيحون
 اوحدويً  ايف املرحلة احلارضة من أن هناك وعيً  اوإين متفائل جدً 

أخذ ينترش يف صفوف املسلمني, وأن أخالقية التسامح وسعة الصدر 
ترتفع فيه واحرتام الرأي اآلخر هي من سامت هذا العرص الذي 
 .. أصوات الدعوة إىل الديموقراطية واحرتام حقوق اإلنسان

  .٧٠, ص٣الطويس, التهذيب, ج )١(                                                 



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ٢٦

ولعل مما خيدم اجتاه الوحدة اإلسالمية انفتاح املسلمني عىل 
بعضهم البعض وانتشار املعرفة املذهبية, بأن تتاح الفرصة أمام كل 
مسلم لإلطالع بشكل مبارش عىل آراء سائر املذاهب اإلسالمية, أما 

 .الق فهو أرضية قبول الدعايات والشائعات املغرضةاجلهل واالنغ
  نقد الحالة المرجعية داخل البيئة الشيعية

احلديث الذي أدىل به سامحة العالمة السيد حممد  
 ملجلة املوسم ونرش يف العدد الثامن أثار ضل اهللاحسني ف

وخاصة فيام يتعلق  ,العديد من املناقشات والتساؤالت
نية فام هو رأيكم وتعليقكم عىل هذا بموضوع املرجعية الدي

 اجلانب?
يف البدء أعرب عن احرتامي وتقديري للدور الذي يقوم به  

يف إثراء الثقافة اإلسالمية  ـ حفظه اهللاـ سامحة العالمة فضل اهللا 
بإنتاجه الفكري الذي يتميز بمواكبته ملتطلبات الساحة وبمعاجلته 

رأة الشجاعة يف طرح القضايا باجل اللمشاكل واهلموم احلارضة, وأيًض 
 .واملسائل التي يتهيب الكثريون من طرحها

وبالنسبة إىل حديث سامحته حول املرجعية والواقع الشيعي 
 :املعاش أود اإلشارة إىل النقاط التالية

أننا جيب أن نتجاوز حالة اخلوف من النقد, واختاذ املوقف : أوًال 
ي العصمة ألنفسنا, ونتطلع السلبي الرافض جتاهه, فام دمنا ال ندع

لألفضل, ونؤمن بدور التناصح والتوايص, فعلينا أن نقبل النقد 
والتقويم لكل أوضاعنا وقضايانا, والذين يرفضون النقد كأهنم 

العصمة, أو يفتقدون التطلع لألفضل ويرون أنه ليس  ايدعون ضمنً 
قبول  باإلمكان أفضل مما كان من أعامهلم, أو يتعالون ويرتفعون عىل
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 .التناصح والتوايص
والقرآن احلكيم حينام يذكر توجيهات وتأديبات الباري سبحانه 

عىل مسامع األجيال, ويتحدث عن أخطاء  وتعاىل لنبيه حممد 
هلم إىل تالفيها  اوثغرات املجتمع اإلسالمي األول مرشدً 

عىل  اوتصحيحها, إنام لكي يريب األمة اإلسالمية والبرشية مجعً 
 .تقويم واملراجعة والنقدرضورة ال

, وال يصح النظر إىل أي نقد عىل أنه اعدائيً  اوالتقويم ليس موقفً 
جتريح أو تشهري أو انتقاص, وربام تتصور بعض األوساط الدينية أن 
النقد يسبب كشف ثغراتنا ونقاط ضعفنا أمام اآلخرين, وأمام 

تصور اجلمهور فتقل وتضعف ثقته يف اجلهات الدينية, ولكن هذا ال
ينطوي عىل بساطة واضحة, حيث مل يعد وضع الطائفة الشيعية وال 

بل هي حتت املجهر وتسلط عليها  اخفيً  اواقع مرجعيتها, أمرً 
األضواء, وجتري حول أوضاعها البحوث والدراسات, وقد يكون 
ما يعرفه اآلخرون من تفاصيل أوضاعنا أكثر مما يعرفه الكثريون 

واملعرفة وانفتاح جمتمعاتنا عىل العامل, فإن  وبسبب انتشار الوعي.. منا
يدور يف أوساط اجلمهور الشيعي  اواسعً  اتساؤالت كثرية, وحديثً 

حول مؤسساته الدينية القيادية, وعلينا ترشيد وتوضيح القضايا 
واألمور حتى ال يستغلها األعداء لتضليل جمتمعاتنا, وذلك 

 ..لتسرت عليها والتعتيمبمناقشتها وتداوهلا والتحاور حوهلا وليس با
إننا بحاجة إىل أجواء احلرية واالنفتاح الفكري, لتتحرك : ثانًيا

العقول, وتبدع األفكار, أما إذا ساد اإلرهاب الفكري, واهتمنا كل 
من يطرح فكرة جديدة, وشككنا يف نوايا كل من ينتقد أو يعرتض, 

اء الصائبة, فإننا بذلك نحرم أنفسنا من اإلبداع الفكري, ونخرس اآلر
 .ونشّل العقول واألفكار
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إذا كانت قيمنا ومبادئنا ثابتة دائمة, فإن الربامج والوسائل : ثالًثا
واألساليب قابلة للتغيري والتطوير كلام تقدم الزمن, نحو األحسن 
واألفضل وهذا ما يؤكده علينا ديننا احلنيف كام هو مفاد احلديث 

ن استوى يوماه فهو م«: الرشيف عن اإلمام موسى الكاظم 
مغبون, ومن كان آخر يوميه رشمها فهو يف نقصان, ومن كان إىل 

, وقريب منه حديث عن اإلمام عيل »نقصان فاملوت خري له من احلياة
  وآخر عن اإلمام الصادق  ٧٨كام يف بحار األنوار اجلزء 
ويف دعاء يوم األحد لإلمام  ٣٧٧ص ٧٧واجلزء ٣٢٧, ص٢٧٧ص

واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي «: زين العابدين 
 .»ويومي

ومسرية التقدم والتطور يف حياتنا املعارصة بوترية رسيعة يف 
خمتلف األصعدة والتكنولوجيا ووسائل املعرفة واإلعالم واإلدارة, 
فإذا ما متسكنا بذات األساليب واألدوات واملناهج املوروثة يف 

املسافة الفاصلة بيننا وبني  أجوائنا العلمية والدينية, فسوف تكون
 ..ركب التقدم املعارص كبرية وواسعة

وقد انطلقت من وسط احلوزات الدينية واألجواء املرجعية 
رصخات خملصة واعية تنادي برضورة التغيري والتطوير يف مناهج 
الدراسة احلوزوية, وأساليب الرتبية العلمية, وطرق التثقيف 

دي للمرجعية, وكتابات اإلمام واإلرشاد, ووسائل التصدي القيا
ومواقفه تعترب مدرسة متكاملة يف هذا املجال, كام أن  Jاخلميني 

آراء وأفكار نقدية وتطويرية  Jللمرجع الشهيد السيد الصدر 
لواقع احلوزات والدور املرجعي, أشار إىل بعضها يف مقدمة حلقاته 

, ويف دروس يف علم األصول, ويف أطروحته حول املرجعية الصاحلة
 )..املحنة(حمارضته األخرية التي طبعت حتت عنوان 
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ويف إيران كان موضوع تطوير واقع املرجعية حمل بحث ونقاش 
من قبل العديد من العلامء واملفكرين عقيب وفاة املرجع السيد 

وانعقدت جلسات شارك فيها مثل املرحوم  ـ رمحه اهللا ـالربوجردي 
واملفكر حممد تقي رشيعتي  السيد الطالقاين والشهيد املطهري

وغريهم, وطبعت عىل أثر ذلك عدة بحوث يف كتاب بعنوان 
باللغة الفارسية, وقد ترجم بحث الشيخ ) مرجعيت وروحانيت(

وال ). االجتهاد يف اإلسالم(املطهري إىل اللغة العربية وطبع باسم 
خ ننسى يف هذا املجال اآلراء اجلريئة التي بثها العالمة املرحوم الشي

 ..حممد جواد مغنية ضمن كتاباته املختلفة العديدة
وقد آن الوقت ألن يكون موضوع تقديم ودراسة الواقع 
احلوزوي واملرجعي مدار بحث ونقاش جاد, ضمن جلان مهتمة, أو 

 .مؤمترات هادفة, أو حوار بناء من خالل املنابر الثقافية واإلعالمية
يف األمة وواقعها يؤثر للمرجعية الدينية دورها اخلطري : رابًعا

عىل أوضاع الطائفة الشيعية, من هنا فهي ليست بعيدة عن  ابالغً  اتأثريً 
حتمل مسؤولية ما تعيشه الطائفة من واقع وأوضاع, وإذا كانت هناك 
معوقات وعقبات تضعف قدرة املرجعية عىل التصدي القيادي 

ات مسؤولية معاجلة تلك املعوق افيجب أن تتحمل الطائفة مجيعً 
وإذا كانت التحديات الكبرية املعارصة تفرض عىل .. وإزالة العقبات

األمة أن تكون يف مستوى االستجابة هلذه التحديات فإن املرجعية 
 .هي املعنية بذلك بالدرجة األوىل

لذلك فمن حق املخلصني والواعني أن يدقوا أجراس اخلطر, 
, وأملنا يف ويبدو ختوفهم وقلقهم عىل مستقبل املرجعية الدينية

املراجع العظام, واملسؤولني الكرام يف احلوزات العلمية أن ال 
تشغلهم مزايدات املصفقني واملؤيدين عن اإلصغاء ألصوات 
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 .املخلصني الواعني
  المنبر الحسيني والدور المطلوب

للمنرب احلسيني واملجالس احلسينية دور كبري  
م أحد وباعتبارك ,واضح يف واقع املجتمعات الشيعية

خطباء املنرب كيف تقّيمون دور وواقع املنرب واخلطابة 
وهل تواكب األوضاع والتطورات  ااحلسينية حاليً 

 السياسية واالجتامعية?
كام هو معروف أصبح املنرب احلسيني الوسيلة املتاحة للتثقيف  

يف تنمية الوالء ألهل  اكبريً  ااجلامهريي لدى الشيعة, ولعب دورً 
شداد النفيس لتارخيهم وذكرياهتم يف أوساط املجتمع واالن البيت 
 .الشيعي

وهناك عوامل وعنارص قوة كبرية متوفرة للمنرب واملجلس 
احلالة الشعبية اجلامهريية هلذه الظاهرة حيث تنعقد : احلسيني منها

املجالس بمبادرات أهلية ال شأن وال دور للسلطات فيها, وخيتار 
 اون تدخل من أحد, وأيًض الناس خطباءهم وفق رغبتهم ود

فتجاوب الناس وإقباهلم والتفافهم حول املجالس احلسينية وخاصة 
يف أيام املحرم وسائر املناسبات الدينية أمر يدعو إىل اإلعجاب 

كام أن األجواء العاطفية املشحونة التي تسيطر عىل . والدهشة
يبثه املجالس جتعل القلوب والنفوس مستعدة للتأثر والتفاعل مع ما 

 ..اخلطيب
وبذلك تستطيع املجالس احلسينية أن تفعل الكثري, وأن ترتك 
األثر يف اجلمهور الشيعي, إال أن هناك بعض املعوقات التي تضعف 

 :منها ,دور املنرب وقدرته عىل إحداث أقىص ما يمكن من تأثري
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التي حتد من حرية اخلطيب يف طرح  ,الظروف السياسية - 
ضاع واملهتمة بشؤون الساعة, فام املواضيع املواكبة لألو

دامت احلرية الفكرية والسياسية غري متوفرة يف العديد من 
.. بام حتيطه من ظروف االبلدان, فإن املنرب يكون مقيدً 

ونعرف كيف أن بعض اخلطباء الذين أرادوا تبليغ رسالتهم 
 االدينية دون مباالة بالظروف املحيطة قد دفعوا حياهتم ثمنً 

والبعض حتملوا السجون والتنكيل والترشيد, لشجاعتهم, 
كام حصل خلطباء إيران املجاهدين يف عهد الشاه املقبور, 

 .وكام حصل يف العراق
حيث ترص بعض املجتمعات عىل التزام : الضغوط التقليدية - 

اخلطيب بنمط وأسلوب تقليدي موروث يف خطابته, وأن 
 يكرر عليهم ما ألفوه من قصص وقضايا السرية, دون
التعرض ملشاكل املجتمع ومهومه, كام أن مقياس جودة 
اخلطيب يف هذه األوساط التقليدية يكمن يف مدى قدرته 
عىل استثارة العواطف, ومقدار رقة الصوت يف طرح مآيس 

بالطبع ال بد أن نقول إن مثل هذه . أهل البيت 
الضغوط بدأت يف التقلص واالنحسار بانتشار الوعي 

 .والفهم
فمع قدم اخلطابة احلسينية عندنا, : طيب وهدفيتهمستوى اخل - 

وشدة احلاجة إىل اخلطباء, وانتشار املجالس احلسينية, إال أن 
إعداد اخلطيب يتم بشكل عفوي واندفاع وبرنامج ذايت, 
فليس لدينا معاهد يف حوزاتنا العلمية إلعداد اخلطباء أو 
لتحسني مستوياهتم, وليست هناك برامج مساعدة لرتبية 
اخلطباء وتطويرهم, ومع األسف حتى أن الفصل املخترص 
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حول صناعة اخلطابة يف كتاب املنطق للمرحوم الشيخ 
املظفر, عادة ما ينرصف املدرسون والطالب عن تدريسه يف 

وكل ذلك أدى إىل أن يكون أكثر .. احلوزات العلمية
اخلطباء يف جمتمعاتنا ليسوا باملستوى املطلوب من حيث 

 .مي والثقايفنضجهم العل
, فبعض اخلطباء مستوى اهلدف والرسالة: واألمر اآلخر - 

أصبح املنرب لدهيم مهنة ومصدر معيشة, والبعض اآلخر 
أصبحت اخلطابة لدهيم هواية واحرتاف, وال ينكر أن لدينا 

جمموعة من اخلطباء اهلادفني الرساليني الذين  −واحلمد هللاَّ−
املقدسة, ويستثمرون  يعتربون املنرب وسيلة خلدمة األهداف

املنرب يف توعية الناس وتوجيههم لتحمل مسؤوليتهم الدينية 
 ..واالجتامعية

واملطلوب يف هذه املرحلة احلساسة االهتامم بوضع املنرب 
واملجالس احلسينية من قبل جماميع اخلطباء واجلهات الواعية يف األمة 

 :ويمكن أن يتم ذلك عرب املقرتحات التالية
هبذا اجلانب برعاية شؤون  اتبدي املرجعية الدينية اهتاممً  أن: أوًال 

إذا طلب  اخلطباء وتفقد أحواهلم, وتقديم التوجيهات هلم, فمثًال 
املرجع الديني من اخلطباء أن يركزوا يف جمالسهم يف هذا املوسم 

عىل مواضيع حمددة يرى أمهيتها, فإن ذلك ) كان أو رمضان احمرمً (
من أكثر اخلطباء, وقد فعل ذلك املرحوم  سيلقى استجابة وقبوًال 

حيث كان يستقبل اخلطباء اإليرانيني أو خطباء  Jاإلمام اخلميني 
العاصمة طهران قبيل عرشة حمرم ويوجه إليهم نصائحه وآراءه فكان 

 .مع أخذ الفوارق بعني االعتبار اجيدً  اذلك مؤًرش 
اء وضع برامج ضمن احلوزات العلمية لرتبية اخلطب: ثانًيا
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 .وتنميتهم
عقد مؤمترات عاملية أو حملية بني اخلطباء لتبادل الرأي : ثالًثا

والتجارب وللمناقشة يف اختيارهم املواضيع وتطوير املحتوى 
واألسلوب اخلطايب, إننا لنتعجب من أخبار املؤمترات التي تعقد يف 

عن مؤمتر  االغرب حول أبسط األشياء وأسخفها كام قرأت أخريً 
فنلندا أواخر الشهر / خنني الذي انعقد يف هلسنكيحقوق املد

م, والذي نرشت عنه اجلرائد ١٩٩٠احلادي عرش من السنة امليالدية 
عن دول  ممثًال  ١٢٠ووكاالت األنباء وأنه استمر يومني وحرضه 

أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وأمريكا الالتينية واسرتاليا 
 !!واليابان

لالستغراب  امثريً  اىل مؤمتر للخطباء أمرً بينام تكون الدعوة إ
وقد يعتذر البعض بعدم مساعدة الظروف ! واجلدل يف أوساطنا

يف كل مكان, فهناك  االسياسية عىل مثل ذلك, لكن هذا ليس واردً 
 .بلدان يمكن خلطبائها أن جيتمعوا ويتبادلوا الرأي والتجربة

سنة  ومن الذكريات العزيزة عىل نفيس يف هذا املجال يف
م هاجرت إىل منطقة عبادان يف خوزستان ودعوت ١٩٧٩/ ه١٣٩٩

اخلطباء هناك من عبادان والقصبة إىل التعاون واالجتامع فتشكلت 
بمستوياهتم  اخطيبً  ٤٠مجعية اخلطباء كان يشارك فيها حوايل 

, ونتبادل االستفادة, ولكن اندالع ااملتفاوتة, وكنا نلتقي أسبوعيً 
اك ثم وقوع احلرب مزق ذلك الشمل املشاكل السياسية هن

 .واالجتامع
إصدار املجالت املتخصصة التي تعنى بشؤون اخلطابة : رابًعا

وقضايا اخلطباء, والعامل يعج اآلن باملجالت التخصصية يف خمتلف 
املجاالت الفكرية واالجتامعية, وكذلك حول امليكانيك, وحول الفن, 
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صدور  ان املناسب جدً فم.. وحول األزياء, وحول أغلب املجاالت
جمالت هتتم بأخبار اخلطباء وترامجهم املاضني منهم واملعارصين, 
وبأخبار املجالس احلسينية, وبالقضايا التي هتم اخلطباء من حيث حمتوى 

 .اخلطابة أو أسلوهبا
أن يتفضل اخلطباء الكفوؤون الناجحون بتقديم : خامًسا

اء, كالعالمة اخلطيب جتارهبم وأفكارهم ليستفيد منها سائر اخلطب
حممد تقي فلسفي واألستاذ اخلطيب الدكتور الشيخ أمحد الوائيل 
واخلطيب البارع الشيخ عبد احلميد املهاجري, إن آراء وجتارب مثل 
هؤالء األساتذة الرواد ستكون مفيدة ونافعة للخطباء اجلدد 

 .والناشئني



   

 :)١(ثاينال احلوار[*] 
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طرأ عىل ساحة الفكر الشيعي منذ مطلع التسعينات ما يسمى 
ض حيث يطالب املنادون به بإعادة النظر يف بع »التجديد«بفكر 

املفاهيم والقيم, ومراجعة منهجية وأسلوب طرح الرسالة الفكرية 
الشيعية, لقد طالب املنادون هبذا الفكر باالعتدال ونبذ الطائفية, 

وأعلنوا احلرب عىل بعض . وفتح قنوات احلوار والتعاون مع اآلخر
التقاليد التي متارس باسم التشيع وهو غري معني هبا, كام شهدت 

الشيعية آراء جديدة تناقش قضايا أصولية يف املذهب  الساحة الفكرية
بل  ,»املهدي املنتظر«و »عصمة األئمة«و »كاإلمامة بالنص«الشيعي 

طالب بعض أقطاب الفكر الشيعي بمراجعة بعض الروايات 
املشهورة لدى املذهب التي تسهم بتعزيز الفرقة مع السنة أو تكريس 

 .النظرة السلبية ألعالمهم وأئمتهم
ا تفاعل الساحة الفكرية الشيعية يف حوارات ختتلط أحيانً وت

ا بني مدرسة كام يشتد احلوار حالي . األوراق العلمية واإلقليمية فيها
وخاصة أن رئيس اجلمهورية اإليرانية . التشدد ومدرسة االنفتاح

  .يعترب من أنصار مدرسة االنفتاح واالعتدال »خامتي«
هو  مهم,يف جممله عىل مبدأ  »الشيعي −الشيعي «ويدور احلوار 
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مدى قبول مناقشة ومراجعة بعض املسائل الفكرية واألصولية, 
ويتأثر هذا . ومدى إمكانية االنفتاح عىل الرأي اآلخر, وحدود ذلك

بل .. عىل الساحة اإليرانية واللبنانية والعراقية ااحلوار بام يطرأ سياسيً 
من بعيد أن هناك  ويبدو للمراقب.. ما حيدث يف اخلليج اومؤخرً 

إىل  »قم«خفية عىل الزعامة الفكرية إن صح التعبري, فمن  احربً 
بل حتى القاعدة .. باألقطاب الفكرية يف لبنان امرورً  »النجف«

الشيعية يف اخلليج تعمل عىل أن يكون هلا نصيب يف ترتيب األوراق 
هذا اللقاء مع الشيخ حسن  »الوطن« وقد كان لـ.. الفكرية الشيعية

يف حوار جريء حول املستجدات الفكرية يف اإلطار .. الصفار
والشيعي بشكل خاص, ومل خيل احلوار من  ااإلسالمي عمومً 

الرصاحة والوضوح, وندعو قارئنا العزيز لقراءة تفاصيل احلوار عرب 
أن الشيخ حسن الصفار من رواد مدرسة  امناطقه امللتهبة, خصوًص 
 .التجديد ودعاة االنفتاح

  د قضيتيالتجدي

طرأ عىل ساحة الفكر الشيعي يف السنوات األخرية  
ما يسمى بفكر التجديد, الذي يدعو إىل االنفتاح 

أين يقع الشيخ حسن .. واالعتدال والتقارب مع اآلخر
 !الصفار من هذا اإلطار?

التجديد يف الفكر اإلسالمي حالة حصلت يف الساحة  
إسالم ال يتغري, لكن فهم فاإلسالم ك.. اإلسالمية عند كل املذاهب

املسلمني لإلسالم يف بعض احلقب والظروف حيدث أن يتخلف عن 
مسايرة التطور الفكري واالجتامعي, وترتاكم عليه جمموعة من 
األفكار والتصورات التي تعرب عن فهم متخلف من قبل بعض 
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املسلمني, ولكنهم ينسبوهنا إىل اإلسالم, لكن حيتاج الفكر اإلسالمي 
إلنساين بشكل عام بني فرتة وأخرى إىل نوع من االنتفاضة أو بل وا

اهلزة أو إىل إزالة ما تراكم عليه من غبار, ودفعه ملسايرة التطور الذي 
حيدث يف حياة املجتمع وحياة البرش, وهذه احلالة توجد يف خمتلف 
املدارس الفكرية والدينية وعىل الصعيد اإلسالمي, وكل املذاهب 

حالة «ا يف احلالة اإلجيابية تعيش مثل هذه احلالة اإلسالمية أيض
 .»التجديد

ويف تراثنا اإلسالمي هناك بعض النصوص الواردة التي تشري إىل 
أنه عىل رأس كل قرن أو كل مئة : هذا اجلانب, كاحلديث املتداول

 .جمددا جيدد الدين للناس اهللاسنة يبعث 
املحددة, وإنام  وقد ال يكون املقصود بمئة سنة الفرتة الزمنية

املقصود هو بني كل حقبة زمنية وأخرى حيتاج الناس إىل جمدد يدفع 
باحلالة إىل مواكبة التطورات, ويزيل الرتاكامت التي تنشأ والغبار 

 .الذي حيصل عىل فهم الناس اإلسالم وللدين
بالنسبة يل تعترب هذه القضية هي منطلق نشاطي وحتركي, فقد 

افظة, ورأيت أقراين من الشباب معرضني عن نشأت يف بيئة دينية حم
الدين وعن احلالة الدينية, وهناك من استقطبته االجتاهات املادية 
الوافدة, فانضموا إىل األحزاب اليسارية من شيوعية وبعثية وقومية 
خمتلفة كانت موجودة آنذاك, وهناك من عاشوا حياة الالمباالة, فال 

نب االجتامعي, ويامرسون التدين هيتمون باجلانب الديني وال باجلا
ممارسة تقليدية عادية, يف حني ختىل البعض حتى عن هذه املامرسة 

 . وهم كثريون
ويف مثل هذه األجواء بدأت أفكر أنه ال يمكن أن يكون اخللل 

 ايف ذات الدين, كام ال يمكن أن تتهم هؤالء الشباب بأن لدهيم خبثً 
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, فليست املشكلة يف ذات الدين وال اذاتيً  اطبيعيً  اأو انحرافً  اأو مرًض 
يف ذات الناس وذات الشباب, إنام املشكلة فيام يعرض من الدين, ويف 

 .طريقة عرض الدين
لذلك بدأت أتوجه إىل التجديد يف طرح الدين, والتجديد يف فهم 

فحاولت أن أتعرف عىل حقيقة  وبدأت بنفيس أوًال . الناس للدين
سائد عند آبائنا وأمهاتنا ويف األجواء التي الدين, وهل الدين هو نفسه ال

 أعمق وأصدق وأقرب إىل حقيقة الدين?  انراها أمامنا? أم أن هناك شيئً 
كانت هناك كتابات لعلامء مسلمني جمددين هم الذين  اطبعً 

بذروا بذور الصحوة اإلسالمية املباركة اجلديدة, وباالطالع عليها 
ت أن أتوصل إىل حقيقة أنه واالقرتاب منها والتأمل فيها استطع

ينبغي أن يكون يل دور يف دفع ودعم حركة التجديد الديني يف 
املجتمع; من أجل أن يعرف الناس حقيقة دينهم, ومن أجل إعادة 

هؤالء الذين تركوا دينهم وهم يف الواقع مل .. هؤالء الناس إىل دينهم
دين يف يرتكوا الدين وإنام تركوا ما سمي بالدين, وما عرف بأنه 

 . بيئتهم ويف جمتمعهم
وبدأنا وهللاَّ احلمد نامرس دورنا يف هذا املجال عرب الكتابة 

أسهمنا يف هذه الساحة  اهللاوبتوفيق . واخلطابة, وعرب اللقاء املبارش
 .القبول والتوفيق اهللانسأل .. ويف هذا املجال

دعنا نتحدث عن احلرية يف اإلطار الفكري الشيعي,  
للفكر الشيعي  ايعية كتبت ما تعتربه جتديًد فهناك جتارب ش

من خالل مراجعتها لكتب الرتاث الشيعي ورؤيتها لبعض 
الروايات واملوقف من بعض القضايا, وعىل سبيل املثال ما 

الشيخ فضل  اكتبه املوسوي وأمحد الكاتب ويردده مؤخرً 
هل تعتقدون أن ما . وردود األفعال يف اإلطار الشيعي اهللا
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ه يف هذا اإلطار يوصف هذه املحاوالت بأهنا غري يتم تداول
الئقة ويشكك بأصحاهبا ويصبح هناك توجه بعزهلا, 

 بمعنى حتديد احلرية الفكرية يف الدائرة الشيعية?
يف الواقع جيب أن نفرق بني نوعني من هذه احلاالت, فهناك  

حالة فكرية حمضة بمعنى أن يكون اإلنسان لديه رأي أو فكرة, 
ال يواجه إال بالفكر, وإذا كانت هناك مواجهات خاطئة عرب والفكر 

أساليب أخرى غري املواجهة الفكرية فهي خطأ وال يصح أن تواجه 
وهذه احلاالت التي تكون فيها أفكار وآراء معينة . الفكر بيشء آخر

لرأينا أن األئمة  لو تصفحنا تاريخ الشيعة وتاريخ أئمة الشيعة 
املخالفة هلم أو التي يعتربوهنا منحرفة باحلوار,  كانوا يستقبلون اآلراء

كان  , ففي عهد اإلمام جعفر الصادق اعلميً  اوكانوا يردوهنا ردً 
هناك جمموعة ممن عرفوا بالزنادقة, وهؤالء كانوا يدخلون عىل اإلمام 

ويطرحون عليه تشكيكاهتم وتوجهاهتم اإلحلادية, فام  الصادق 
وال بانزعاج وال بإساءة معاملة, بل  كان اإلمام يواجههم ال بغضب

بالعكس كان يفتح هلم قلبه وصدره ويتحدث معهم بكل وضوح, 
وهم كانوا يشيدون هبذه األخالق عند اإلمام الصادق, حتى أن أحد 
تالمذة اإلمام واسمه املفضل بن عمرو وقد أمىل عليه اإلمام الصادق 

, وسبب »ملفّضلتوحيد ا« رسالة مهمة وعظيمة عن التوحيد تعرف بـ
يف مسجد رسول  اجالًس  ان يومً إمالء اإلمام هلذه الرسالة عليه أنه كا

يف املدينة املنورة فجاءه بعض هؤالء املشككني يف الدين ويف   اهللا
الكريم بن أيب  املبدأ, وكانوا يعرفون بالزنادقة واملالحدة مثل عبد

ب املفضل العوجاء وأمثاله فصار يتحدث بأحاديثه التشكيكية فغض
إن كنت صاحب كالم «: وقابله بغضب وانزعاج فالتفت إليه وقال له

ما هكذا كان  اهللافكلمنا, وإن كنت من تالمذة جعفر بن حممد فو
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يعاملنا, وإنا كنا لنرجع إليه فنلقي عليه كل كالمنا وأكثر مما سمعت 
 .»فام كان يبدي ردة فعلك هذه

يرونه منحرفا  منهجهم يف مواجهة الفكر الذي فاألئمة 
 .هو منهج احلوار وهو منهج املواجهة الفكرية اوخاطئً 

وطرح اآلراء وإن كانت خمالفة للسائد وإن كانت خمالفة 
للمألوف أمر ال يمكن منعه والوقوف أمامه, فنحن ال نستطيع أن 

سبحانه وتعاىل مل  اهللانمنع الرأي اآلخر املخالف ملا نرى ونعتقد, و
الَ {:  قمع األفكار واآلراء, فالقرآن يقوليعطنا الرخصة أيضا يف

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ ويقول أيضا جل .. )١(}إِْكَراَه ِيف الدِّ
ا {: ويقول )٢(}الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَهُ {: جالله َوإِنَّ

اُكْم َلَعَىل ُهًدى َأْو ِيف َضالَ  بِنيٍ َأْو إِيَّ  .)٣(}ٍل مُّ
  الثقافة والعالقات اإلنسانية

ما دمنا نتحدث عن الدين والتجديد فلنعرج إىل  
اإلسالمي فال شك أن الصحوة  −احلوار اإلسالمي 

, وخالل هذه التجربة ااإلسالمية خاضت جتربة غنية جًد 
واجهت عوائق متنوعة ضد ما كانت تطرح من أفكار, 

عاملت معها بشكل معني وواجهت كذلك أنظمة سياسية ت
أدى إىل تأخر تقدمها يف مرحلة ما, ثم كان هذا االنفتاح 

 .يف العامل العريب والعامل أمجع االذي نراه حاليً 
اإلسالمي ليس فقط بني املذاهب  −احلوار اإلسالمي 

 .٢٥٦: سورة البقرة, اآلية )١(                                                 
 .١٨ :يةاآلسورة الزمر, ) ٢(
 .٢٤ :يةاآلسورة سبأ, ) ٣(
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املختلفة إنام حتى يف املذهب الواحد نجد أن هناك قصورا 
 هذه القضية? يف قضية احلوار وإمكاناته فأين منشأ

يرتبط بالوعي  :العامل األول: يف ظني أن املنشأ عامالن 
احليايت للكثري من أوساطنا وجمتمعاتنا ففيه ضعف كثري, إن من يعي 
احلياة ويعي طبيعة اإلنسان وطبيعة املجتمع ويعي التطورات التي 
حصلت, فإن وعيه يدفعه لكي ينهج منهج االنفتاح واحلوار مع 

حينام يعيش اإلنسان ضمن أفكار مقولبة وضمن أشياء اآلخرين أما 
جاهزة يؤمن هبا فهذا دليل عىل أن وعيه ضعيف; لذلك ال يسعى 
لالنفتاح عىل اآلخرين واالستفادة مما عندهم وإقناعهم بام عنده هو, 

فهو عامل  أما العامل الثاين .فالعامل األول هو عامل الوعي
لف أو تقدم أي أمة رهن األخالق االجتامعية حيث يبدو أن خت

 :جلانبني
وتعاين . وجانب نمط العالقة السائدة ,جانب الفكر والثقافة

من التخلف يف هذا املجال وهو نمط العالقات  اجمتمعاتنا كثريً 
السائدة بينها; لذلك يصعب علينا التعاون, ويصعب علينا التفاهم, 

التخلف, ويصعب علينا أن نخدم مصاحلنا املشرتكة, وهذا ناتج عن 
فعامال ضعف الوعي والتخلف األخالقي بمعنى أخالق التعامل 
والتعاطي, مها وراء ضيق األفق, ووراء التمنع عن احلوار وعن 

 .االنفتاح
  الحوار مع اآلخر

يف الواقع اإلنسان حينام تكون له فكرة, أو يكون له رأي هل 
 يريد أن يضلل نفسه فيقتنع ويأخذ فكرة خاطئة, إنه كاإلنسان

املريض الذي يصيبه الداء, فلامذا يتناول الدواء أليس من أجل 
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.. الصحة, لذلك جيب أن يبحث عن الدواء الذي يوصله إىل الصحة
أنا أريد الفكرة التي توصلني إىل احلقيقة لذلك عيل أن أتأكد أن 
الفكرة التي عندي هي الطريق السليم إىل احلقيقة فكيف أتأكد من 

 ذلك?
سية للتأكد أن أطلع عىل األفكار األخرى حتى من الطرق األسا

أتأكد أن فكريت هي الصحيحة, أو أن هناك فكرة أخرى هي 
الصحيحة, أو أصح من فكريت, فاإلنسان من أجل ذاته هو جيب أن 

 .ينفتح عىل األفكار األخرى
إن الشخص منا عندما يذهب ليشرتي أي سلعة فإنه حياول 

وال يقبل بأول خيار يطرح أمامه, االطالع عىل اخليارات املختلفة 
 .ألنه يريد أن يتأكد أن السلعة التي يأخذها هي األفضل

 ..هذا كمثال
أما يف اجلانب الفكري فيجب أن نكون أحرص عىل صحة 
أفكارنا وعىل صواهبا لذلك هناك كلمة مجيلة تنقل عن اإلمام احلسن 

يف عجبت ملن يفكر يف مأكوله كيف ال يفكر «: يقول بن عيل 
ففي اجلانب  »معقوله فيجنب بطنه ما يؤذيه ويدخل إىل عقله ما يرديه

ومن منهجية التأكد أن . الفكري حينام أسمع فكرة جيب أن أتأكد منها
واطالعي عىل الفكرة األخرى إما أن . أطلع عىل األفكار األخرى

يؤكد يل صحة فكريت أو يكشف يل عن صحة الفكرة األخرى, وأينام 
 .ب أن آخذه حتى ولو كان عند غرييوجدت احلق جي

  المصالح المشتركة

 الشيعي من أين تكون البداية? − يف اإلطار السني  
يف الواقع هناك نقاش حول من أين يبدأ احلوار, حيث يرى  
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البعض أن احلوار جيب أن يبدأ من اجلانب العقائدي باعتبار أن 
عتقداته مواقف كل طرف أو كل مذهب من املذاهب تعتمد عىل م

فنبدأ احلوار من اجلانب العقائدي, وهناك علامء يؤمنون هبذا الرأي 
وهناك رأي ثاٍن آخر يرى أن احلوار ينبغي أن يكون من . والطرح

خالل أصول الفقه والترشيع عىل اعتبار أن العقائد واألفكار تكون 
حالة نفسية ذهنية, بينام يكون الترشيع هو احلالة املعاشة بني الناس, 
وال يمكن أن نتحاور حول املسائل الفقهية املختلف ألهنا تعتمد عىل 

أما الطرح . مبان معينة ولنتناقش حول هذه املباين وهي أصول الفقه
الثالث فهو أن يبدأ احلوار من أرض املصالح املشرتكة والواقع 

أفضل أن يبدأ احلوار من هذا  ااملعاش الذي تعيشه األمة, وأنا شخصيً 
 :يس يف املجالني السابقني ألمرين مهمنياملجال ول
خلطورة الوضع الذي حييط بأمتنا العربية واإلسالمية يف : أوهلام

هذا العرص والتحديات واملخاطر التي حتف بنا, وهذا يوجب علينا 
أن نتحاور من أجل أن نحفظ أنفسنا, فكلنا نستقل طائرة واحدة 

غرق كلنا بمختلف وسفينة واحدة إذا أصابنا الغرق أو العطب فسن
عىل حفظ هذه السفينة التي  عقائدنا ومذاهبنا وآرائنا, فلنعمل أوًال 

نمتطيها فنبدأ احلوار حول مصاحلنا املشرتكة وحول القضايا املعاشة 
 .التي حتيط بنا ألهنا األكثر خطورة وحساسية

للحوار يف بقية  اواجتامعيً  اوفكريً  األهنا متهد لنا نفسيً : هامثاني
وحينام نجيد التحاور والتفاهم حول املصالح املشرتكة هذا . باجلوان

ويف .. جيعل أنفسنا مهيأة من أجل أن نتحاور يف أمور أصول الفقه
 .أمور العقيدة ويف كل األمور

إذا بدأنا من املصالح املشرتكة يسهل علينا بعد االنتقال للحوار 
بدأنا من تلك  العقائدي ويف مباين الفقه, بينام يف رأيي الشخيص إذا
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احلقول فهذا سيشغلنا عن واقعنا الذي ال يتحمل التأخري يف التوجه إليه, 
ويف معاجلة قضاياه, وقد يسبب بعض التشنجات ألن النفوس غري 

 .مهيأة
  البداية من الرموز الفكرية

فيام تعتقد أن املبادرة تبدأ من رموز فكرية أو  
بادر بمناداة مؤسسات فكرية, فمن الذي يبدأ باحلوار وي

الطرف اآلخر, هل األسلم هلذه املبادرات أن تكون من 
خالل رموز شعبية فكرية أم من خالل مؤسسات ومنشآت 

 فكرية?
يف الواقع الرموز الفكرية هلا تأثري مجاهريي واجتامعي, وهي التي  

جيب أن تبادر باحلوار, وكان هذا هو املؤمل من رجاالت الصحوة 
اإلسالمية, فالصحوة اإلسالمية ليست موجودة عند اإلسالمية واحلركة 

الشيعة دون السنة وال السنة دون الشيعة, فبالتايل هناك صحوة إسالمية 
عند السنة والشيعة, ورجاالت الصحوة اإلسالمية عند املذاهب 
اإلسالمية بشكل عام معنيون باحلوار, فإن رجاالت اإلسالم الواعني 

كام . سالمية ينبغي أن يبدأ احلوار منهمالذين يتبنون حالة الصحوة اإل
أعتقد أن املؤسسات الرسمية خاصة عندنا يف منطقة اخلليج واجلزيرة 
العربية معنية باحلوار كذلك, فاألنظمة واحلكومات عندنا تدرك األخطار 
املحيطة هبذه املنطقة, وقد واجهت املشاكل السياسية, الداخلية واخلارجية 

وأنا آمل أن تكون هذه األنظمة مشجعة حلالة احلوار يف املرحلة املاضية, 
بني أتباع املذاهب املوجودين يف هذه املنطقة; ألن هذا هو الذي يضمن 

ولذلك أمتنى . تالحم أبناء املنطقة مع بعضهم البعض وتصدهيم لألخطار
أن تكون من اهتاممات جملس التعاون اخلليجي واحلكومات يف دول 
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النفتاح بني املذاهب السائدة يف أوساط جمتمعات اخلليج أن تشجع حالة ا
 .اخلليج وشعوب اخلليج

فنحن نعرف أن هناك من ينتمي إىل املذهب الزيدي, واملذهب 
بايض, ومن ينتمي إىل املذهب االثني عرشي الشيعي, ومن ينتمي اإل

إىل املذاهب األربعة من أهل السنة, وكلهم يعيشون يف هذه املنطقة, 
ج املنطقة ترتبص هبذه املنطقة, وإذا مل يكن هناك وهناك قوى خار

تعاون وانفتاح فإن هذه اخلالفات املذهبية قد تكون ثغرة للقوى 
اخلارجية األخرى تنفذ منها للعبث يف أمن منطقتنا وبالدنا; 
فحكومات املنطقة أيضا ينبغي أن تشجع وتدفع باجتاه احلوار 

 .واالنفتاح املذهبي
  بين قم والنجف

عن هذا اإلطار ونتحدث حول ما  ل قليًال ننتق 
باحلرب  يطرح يف الساحة الفكرية الشيعية بام يسمى جدًال 

فإن كان هذا الوقع موجودا  »النجف«و »قم«الباردة بني 
فهل باعتقادكم له أسباب ومنشأ علمي أم أن هناك أسبابا 

 إقليمية بمعنى بني املدرسة اإليرانية واملدرسة العراقية?
أعتقد أنه يف هذه املرحلة هناك حرب باردة بني النجف  أنا ال 

وقم; ألن النجف دورها اآلن شبه جممد ومعطل يف ظل النظام 
العراقي, واحلوزة العلمية يف قم هي احلوزة البارزة والتي حتتضن 

وصحيح .. اآلن الدراسات الدينية الشيعية وحتتضن العلامء واملراجع
جع وهناك جمموعة من الطالب أنه يف النجف األرشف هناك مرا

لكنهم ال يأمنون حتى عىل أنفسهم, وكام عرفنا خالل األشهر املاضية 
أن أكثر من عامل تعرض لالغتيال والتصفية, والعلامء املوجودون اآلن 
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يف النجف واملراجع الكبار غري آمنني عىل أنفسهم, ولذلك أغلقوا 
وال خيرجون من  عىل أنفسهم بيوهتم وما عادوا يستقبلون الزوار

ففي ظل وضع كهذا ليس هناك حديث عن حرب باردة بني . بيوهتم
 .النجف وقم

  حوزة علمية في الخليج

مادمنا نتحدث عن احلوزات العلمية ما رأيكم فيام  
يطرح حول إقامة أو رضورة وجود حوزة علمية يف 

 اخلليج?
أنا أعتقد برضورة هذا األمر, وأعتقد برضورة وجود  
دينية للشيعة يف كل منطقة من مناطقهم; وذلك ألن من حوزات 

من مقتبل العمر, وهذا الشاب الذي  ايرتادون احلوزة العلمية غالبً 
إذا مل نوفر له الدراسة الدينية يف بلده ويف ظروف  ادينيً  ايكون متحمًس 

أوضاع بلده وخيرج إىل بلدان أخرى فال نعرف كيف سيكون وضعه, 
سيعيش فيها يف تلك البلدان? ويبقى لفرتة وما هي األجواء التي 

طويلة هناك ثم يعود غري مواكب للظروف املتطورة واملتغرية يف 
فمن األفضل أن تكون هناك حوزات علمية للشيعة يف . جمتمعه

مناطقهم يف اخلليج واجلزيرة العربية, فطالب العلوم يدرسون 
اسات العليا دراساهتم األولية يف هذه احلوزات وإذا احتاجوا للدر

ما, ونضجت شخصيته, وجتاوز فرتة  ايكون الطالب قد كرب نوعً 
الشباب واملراهقة والعنفوان وفيام بعد ليس هناك أي مشكلة يف أن 

 .يسافر إىل أي بلد آخر ملواصلة دراسته العليا
لكن بسبب عدم وجود حوزات علمية دينية للشيعة يف اخلليج 

ب يف الدراسة الدينية يف مقتبل واجلزيرة العربية فإن أي شخص يرغ
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العمر فعليه أن هياجر من بلده إىل منطقة أخرى وهو يف هذا العمر, 
ويعيش يف جو آخر خيتلف عن جو بلده وظروف بلده السياسية 
واالجتامعية والفكرية, وقد حيصل أنه يعيش حالة من اإلرباك أو 

تركه,  حالة من عدم النضج يف أخذ ما جيب أخذه أو ترك ما ينبغي
 .فاألفضل أن تكون هذه احلوزات يف مناطق الشيعة

  أسباب علمية وسياسية

هل هي . ما هي أسباب عدم وجود هذه احلوزات 
 أسباب سياسية أم علمية?

يف بعض األحيان أسباب علمية ألن وجود حوزة حيتاج إىل  
وجود عدد من العلامء املتفرغني للتدريس, والعلامء يف هذه املناطق 

ويف بعض األحيان . واملوجود منهم منشغل بمهامه االجتامعية. قلة
يكون السبب عدم وضوح أمهية وجود احلوزة أمام اجلهات احلاكمة 

 .وأمام األنظمة واحلكومات مما جيعلهم ال يشجعون مثل هذا األمر
هل هناك تفكري جاد إلجياد مثل هذه احلوزات يف  

 ?اخلليج مستقبًال 
اآلن لكنها حتتاج للتشجيع والوقت حتى  هناك بدايات طيبة 

كانت هناك  ١٩٧١تنمو بشكل أفضل, فمثال يف الكويت منذ عام 
جتربة إجياد حوزة دينية حينام كان هنا اإلمام السيد حممد الشريازي 
فقد أنشأ مدرسة دينية وأقمت أنا فيها عدة سنوات وكانت حماولة 

مناطق دول اخلليج رائدة وجيدة, وتوجد اآلن حماوالت يف خمتلف 
واجلزيرة العربية هبذا املنحى, لكنها حتتاج إىل دعم أكثر من قبل 

 .الناس وتشجيع من قبل احلكومات يف هذه املنطقة
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  المرأة والرجل مواقع متساوية

ننتقل اآلن إىل املرأة وموقعها يف الفكر الشيعي,  
عىل قضية املرأة هناك حتفز غري مفهوم ودفاع  اوتعليقً 
 يت عن قضية املتعة?مستم

من نافلة القول أن نقول أن املرأة يف اإلسالم هي يف نفس  
موقع الرجل وليس هناك فارق بني قيمة الرجل وبني دور الرجل أو 

ويف النصوص اإلسالمية من خالل القرآن ومن . قيمة ودور املرأة
خالل األحاديث والروايات, ومن خالل سرية املسلمني األوائل 

 افارق بني الرجل واملرأة, وهذه الفوارق التي نراها عمليً  ليس هناك
يف حياة املسلمني بني الرجل واملرأة هي ليست من اإلسالم وإنام هي 
من وحي األعراف والتقاليد والتخلف العام الذي تعيشه املجتمعات 

 .لكنه نسب إىل اإلسالم, وهذا الواقع ليس من اإلسالم وبعيد عنه
جلوانب سواء يف اجلانب السيايس أو يف اجلانب املرأة يف خمتلف ا

إال ما  ااالجتامعي أو يف اجلانب العلمي شأهنا كشأن الرجل متامً 
, ولذلك جتد أن هناك اآلن طروحات جديدة ااستثني وهو قليل جدً 

وجادة لتجاوز هذه اهلوة املصطنعة بني موقع الرجل وموقع املرأة يف 
 .املجتمع اإلسالمي
ن يف إيران هناك انتخابات جملس اخلرباء وهو تعلمون أنه اآل

واآلن هناك كالم جاد يف الساحة . املجلس الذي ينتخب القيادة
اإليرانية بأنه ينبغي أن ترتشح املرأة ويكون هلا احلق يف الرتشيح 
ملجلس اخلرباء, ويف دستور اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ليس هناك 

املجلس وهو أعىل هيئة تنتخب  ما يمنع أن ترتشح املرأة يف هذا
 . القيادة يف إيران وترشف عىل سري القيادة

ومن الناحية الفقهية هناك نقاش بني علامئنا حول جواز تقليد 
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املرأة أم ال, ونحن لدينا يشء اسمه املرجع وهو الذي يقلد وكل 
الفقهاء يف مقام االستقالل والنقاش يقولون ليس هناك مانع من 

َفاْسَأُلوْا َأْهَل {ية لتقليد املرأة ألن العمومات الواردة الناحية الرشع
ْكِر إِن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمونَ  ليس فيها تقييد برشط أن أهل الذكر  )١(}الذِّ

الروايات والنصوص الواردة بالرجوع إىل العلامء .. من الرجال
وتقدير العلامء والعلم أيضا ليست خاصة بالرجال دون النساء فيقول 

ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن الَ {: رآن احلكيمالق
أو  ويميز القرآن العامل عىل اجلاهل سواء كان رجًال  )٢(}َيْعَلُمونَ 
ويف تارخينا كان للمرأة دور قيادي سيايس وعلمي ديني أيضا, . امرأة

ونحن حينام نتحدث عن قضية كربالء وعاشوراء نذكر أن اإلمام 
أوىص إىل أخته السيدة زينب وكانت بعد استشهاد  حلسني ا

احلسني هي مرجع الشيعة ألن اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني 
وعندنا . , فكان الشيعة يرجعون إىل السيدة زينباأيًض  اكان مريًض 

يف تاريخ أئمتنا كانوا يأمرون بالرجوع إىل النساء يف  اعدة قضايا أيًض 
يدل عىل أن أخذ املرأة ملوقع أن تكون مرجعا للتقليد بعض املسائل مما 

 .للفتوى الرشعية ال مانع فيه اأو مصدرً 
  المرأة والسياسة

 اوالدور السيايس واضح منذ العهد اإلسالمي األول بدءً 
بموقف السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم التي كانت صاحبة رأي 

هلا رأي  اأيًض  , والسيدة عائشة سيايس بعد وفاة الرسول 
, وانتهاء بالكثري من سيايس خيالف رأي اخلليفة اإلمام عيل 

 .٤٣ :يةاآلسورة النحل,  )١(                                                 
 .٩ :يةاآلسورة الزمر,  )٢(
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 .األحداث التي كان للمرأة فيها دور ومشاركة سياسية
فاحلالة املوجودة من تفاوت بني موقع الرجل واملرأة بحيث 
تكون املرأة حمصورة بأعامل البيت فقط هذه حالة ليست نابعة من 

من األعراف والتقاليد يف املجتمعات  اإلسالم, وإنام هي نابعة
وباملناسبة فأنا لدي كتاب مطبوع يف هذا املجال حتت عنوان . احلديثة

 .وفيه مناقشة هلذه اجلوانب »مسؤولية املرأة«
  حول المتعة

ا من تكرار أتقزز كثريً  اأما فيام يرتبط بموضوع املتعة فأنا شخصيً 
نه, وأعتقد أن الطرفني طرح هذا املوضوع ومن املبالغة يف الدفاع ع

رشيكان, فالطرف الذي يطرح هذه اإلشكالية ويشهر هبذا املوضوع 
ويعترب أن قول املذهب الشيعي بجواز املتعة موجب للتشهري والعيب 
بالشيعة ألهنم يقومون بإباحة املتعة فهذا التشهري يندرج يف إطار 

ة والكل يعرف أن قضية املتعة ليست خاص. اإلثارات الطائفية
باملذهب الشيعي فهي مذكورة يف القرآن احلكيم, وهي مذكورة يف 

وأصل ترشيع املتعة . صحيح البخاري, ومذكورة يف صحيح مسلم
يعرتف به اجلميع إنام اخلالف أهنا نسخت أم مل تنسخ, فام دامت 
املسألة موجودة يف القرآن ويف األحاديث الصحيحة الواردة عن 

, وكلنا نعرتف بأن هذا األمر ايبتدع شيئً  فالقائل هبا مل رسول اهللا 
كام تشري الروايات   لكن هل نسخ يف عهد رسول اهللا اعً كان مرش

الواردة يف صحيح البخاري وصحيح مسلم, أم أن النسخ كان يف 
زمن اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب كام تشري روايات أخرى? فام 

وهلا أصل يف الرشع دامت املسألة فقهية تبحث يف كتاب فقه النكاح 
 . فلامذا تؤخذ كامدة للتشهري ولإلعابة

ويف اجلانب اآلخر بالنسبة لنا نحن الشيعة يف بعض األحيان 
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أحاول  احيدث استدراج هلذه اإلثارة, وأنا عندما أجد أن هناك تشهريً 
رأيي وموقفي من جممل الترصفني األول  اوأيًض . الدفاع عن نفيس

امم هبذا األمر وكأنه هو قضية القضايا والثاين أهنام جعال االهت
 .ومشكلة املشاكل

من الناحية الرسمية اآلن يف اجلمهورية اإلسالمية يف إيران زواج 
وحينام نأيت إىل الكالم من . وغري متناول ااملتعة غري مرشوع قانونيً 

 االناحية االجتامعية, وهل هلذا الترشيع أرضار أو منافع فهذا أيًض 
أما أن نأخذ القضية وكأهنا عنوان للمذهب . اوعيً موض ايكون بحثً 

الشيعي, ويأخذها الشيعة وكأهنا معركة رئيسية هلم, فهذا يشء ال 
 .داعي له ومثري لالشمئزاز والتقزز

  بين التراث السني والشيعي

بالنسبة إىل مراجع الفقه والرتاث الشيعي هناك من  
بعض الروايات  بتنقيتها من يعتقد بأهنا بحاجة ملراجعة أمًال 

املكتوبة والتي تزيد من حجم املسافة ما بني املذهب 
الشيعي واملذاهب األخرى وهذه مسرية طويلة, أال 

 تعتقدون بأن هذا املرشوع يستحق من ينربي له بجد?
يف الواقع كل الرتاث اإلسالمي سواء كانت املصادر عند  

ها حيتاج إىل الشيعة أو عند السنة حتتاج إىل تنقية وغربلة, وبعض
التوثق من صحته وصدوره, وبعضها حيتاج إىل إعادة النظر يف فهمنا 
للنص حتى عىل تقدير صحة النص فكيف نفهمه, فكل الرتاث سواء 
كان ما عند السنة وما عند الشيعة حيتاج لبحث, لكن امللفت للنظر 
أننا هنرب من النقد الذايت وكل واحد يوجه نقده لآلخر وليس لذاته 

شيعي ينتقد ما يف تراث أهل السنة, لكنه ال يتحىل باجلرأة لكي فال
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ينقد ما يف تراث الشيعة وال يتحىل  اينقد تراثه هو, والسني أيًض 
ويعيد النظر فيه, ويف احلقيقة  اباجلرأة لينقد ما عنده هو من تراث أيًض 

 .كل تراثنا السني والشيعي بحاجة إىل إعادة نظر
نظر يف الرتاث الشيعي أن الشيعة ليس ومما يساعد عىل إعادة ال

عندهم صحاح, وإذا كان أهل السنة عندهم الصحاح اخلمسة أو 
الصحاح الستة وإذا كان هناك صحيح البخاري وصحيح مسلم, 

وإنام يرون أن  افالشيعة ليس عندهم مصدر تراثي يعتربونه صحيحً 
ة الكتب األربع كل ما يف مصادرهم خاضع للبحث والنقاش, فمثًال 

الكايف, والتهذيب, : عندنا نحن الشيعة والتي تعترب مصادر
واالستبصار, ومن ال حيرضه الفقيه, وهذه الكتب األربعة عندنا 
نعتمدها كمصادر وكل فقيه من الفقهاء وكل مرجع حينام يأيت جيب 
أن جيتهد يف كل رواية يف هذه املصادر وال يصح له أن يعتمد عىل أن 

لكليني أو الطويس, وبناًء عىل ذلك يعمل هذه الروايات صححها ا
وقد ألف أحد العلامء . هبا, وإنام جيب أن ُيْعِمل رأيه واجتهاده فيها

حيوي منتخب الروايات التي  »صحيح الكايف«املعارصين كتابا سامه 
يراها صحيحة اعتربها صحيح الكايف فاعرتض عليه سائر العلامء; 

يف نظر املجتهدين وقد  األن هذا صحيح يف نظرك أنت وليس صحيحً 
خيتلفون معك يف الرأي, فليس هناك ما هو مقطوع أو مسلم به يف 
كتب الرتاث إال بعد الدراسة والبحث واالجتهاد, وهذا ما يسهل 
عىل الشيعة مهمة املراجعة ومهمة إعادة النظر يف بعض الروايات 

 .سواء يف صحة سندها وثبوت ورودها, أو يف فهمهم هلا
يكون بالنسبة إلخواننا أهل السنة نوع من الصعوبة ألن ولكن قد 

بعض الصحاح وخاصة صحيح البخاري وصحيح مسلم أصبح هلام 
  .مكانة يف النفوس وثقة عند العلامء بحيث يصعب خمالفة يشء مما ورد فيها
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ومن وجهة نظرنا نرى أنه مفروض أن يكون هناك جمال إلعادة 
سبحانه وتعاىل الذي  اهللاهو كتاب واملقطوع به . النظر يف كل ما ورد

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه, ما عدا ذلك فاالحتامالت 
 .واردة أما يف صحة ورود النص أو يف فهمنا للنص

  مخالفات باسم عاشوراء

مناسبة سنوية يتناول فيها الشيعة  »عاشوراء« 
ويتم فيها  »كربالء«بشكل مكرر وتقليدي تفاصيل 

ا بشكل يراه ا ومذهبي ر القاعدة الشيعية عاطفي استنفا
البعض ال خيدم حتى حقيقة الفكر الشيعي, وما يصاحب 
أجواء املناسبة من لبس األسود, ومالبس لألطفال يكتب 

.. هذا االستهالك السنوي..  »يا لثارات احلسني«عليها 
أال يمكن تغيري .. ماذا جيني منه املسلمون واألمة اإلسالمية

ثامر هذه املناسبة بشعارات تنموية وإجيابية تسد حاجة است
, وتناقش مشاكل األمة اخرييً  اوتنشئ مرشوعً . املسلمني

 !وما تواجهه من خماطر?
هناك : يف الواقع احلديث عن عاشوراء عند الشيعة له بعدان 

بعد املفروض وهناك بعد الواقع يف املامرسة املعاشة, بالنسبة لبعد 
رسة املعاشة, بالفعل هناك الكثري مما يستوجب النقد ومما الواقع واملام

يستوجب التغيري والتجديد سواء كان يف اخلطاب الذي يتم عىل املنرب 
يف املحرم أو يف األجواء العامة التي حتيط باملناسبة, وهناك ما 
يستوجب النقد والتطوير, وهذا مطروح حتى يف داخل املذهب ومن 

لكن اجلانب اآلخر حول أصل . هبقبل علامء ومفكري املذ
 املوضوع, أصل املناسبة ملاذا حيتفى بمناسبة عاشوراء?
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عاشوراء هي مناسبة سنوية لتجديد الوالء ألهل البيت النبوي, 
وهذا يف األصل ال غبار عليه, وهناك مناسبة أخرى يف شهر ربيع األول 

وعىل صحبه,  عند كثري من املسلمني حول ميالد الرسول 
سلمون يف خمتلف املناطق حييون هذه املناسبة باحتفاالت وعطلة وامل

رسمية يف خمتلف الدول اإلسالمية, وهناك حمطات زمنية يستذكر 
املسلمون من خالهلا معامل تارخيهم وجيددون العهد بشخصيات دينهم 
ومبدئهم, هذا يف األصل ال غبار عليه, وإنام اإلشكال يف طريقة اإلحياء 

وما يصاحبها من  »عاشوراء«ـ سة, والنقطة الثانية بالنسبة لِ وطريقة املامر
احلالة الروحية والعاطفية التي حتيط هبا فيمكن استثامرها استثامرا 

فيام ينفع الناس وينفع هذه البلدان وينفع هذه الشعوب, وأعتقد  »اجيدً «
أن هناك تطبيقات هلذا األمر, فعندنا اآلن بعض اخلطباء األكفاء الذين 

رحون خطابات جيدة ومنفتحة ومتنورة ويفيدون املجتمع من خالل يط
 .هذه اخلطابات

  عاشوراء في اإلطار التربوي
آخر إلحياء هذه املناسبة, فنحن  اونحن نلحظ أن هناك جانبً 

نرى أن إحياء هذه املناسبة يساعدنا كثريا يف الوقوف أمام هذا السيل 
جمتمعاتنا, ونلحظ نحن أثر  اجلارف من األفكار املادية والشهوانية يف

هذه املناسبة; ألن الشباب ذكورا أو إناثا خالل هذه األيام العرشة 
يعيشون هذه األجواء الدينية ويستمعون إىل اخلطابات ويسمعون 

ونرصد نحن يف . اقضايا الدين والتاريخ واألخالق, وهو مفيد جدً 
بحيث لو مل  جمتمعاتنا املعطيات اإلجيابية يف هذا املوسم لكل عام,

يكن هذا املوسم وهذه التعبئة الدينية الروحية لكان الوضع يف 
جمتمعاتنا من الناحية األخالقية واالجتامعية والدينية أسوأ بكثري مما 

 .هو عليه
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ولكن هذا ال يعني القبول بكل ما جيري, وال يصح أن نكتفي 
الزمن بأساليب ووسائل كانت متداولة عند آبائنا وأجدادنا مع تطور 

والعرص, وينبغي أيضا أن تتطور الوسائل واألساليب, وهذا اآلن 
 امطروح, لكن كام تعلمون عامة الناس واجلمهور حينام يألف طقوًس 

, خاصة أن هناك قوى تقليدية سهًال  امعينة ال يكون التغيري فيها أمرً 
تواجه أي حماولة للتغيري والتطوير, ونحن مثال جربنا طرح مرشوع 

بالدم يف أيام املحرم ونجح هذا املرشوع واإلقبال كان شديدا التربع 
بحيث ال نستطيع استيعاب املتربعني بدمائهم يف هذه املناسبة, مثل 
هذه املشاريع متثل جانبا من جوانب االستفادة من هذه املناسبة وأنا 
أؤيد الرأي الذي ذكرمتوه وأدعو له أيضا وطرحته يف بعض 

 .حمارضايت
سنة أيام عاشوراء ينبغي أن نفكر يف شعار بعنوان إننا يف كل 

تتمحور حوله اخلطابات واألطروحات, ونعبئ املجتمع باجتاهه, 
فمرة مثال حول الوحدة الوطنية والوحدة اإلسالمية, ويف سنة أخرى 
يكون حول رفع الكفاءات, ويف سنة أخرى يكون حول مواجهة 

يف  االرأي, ونرى أيًض نحن نرى هذا . حالة البطالة وقضايا التنمية
كل سنة أن نطرح مرشوعا اجتامعيا ينتج عن هذه املناسبة كأن يتبنى 

وهذه . املجتمع دور األيتام, ومرة أخرى مراكز لألبحاث وهكذا
األفكار نطرحها وهي موجودة يف الساحة لكنها اآلن يف حالة خماض 

 .ملواجهة املوروث واملألوف واملتعارف عليه
  إلسالميأولويات العمل ا

العمل اإلسالمي يف اخلليج أو ما يسمى بالتيار  
هل التنسيق بني فصائله أو .. اإلسالمي ماذا ينقصه
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وهذا .. االنفتاح عىل اجلمهور للدخول يف مشاريع التنمية
التيار اإلسالمي املتنوع يف مدارسه سواء الفكري أو 

 املذهبي ماذا ينقصه?
 :تصوري عدة أمور يف الواقع ما ينقص هذا التيار يف 

األولويات االجتامعية واملحلية إن صح التعبري, : األمر األول
فغالب التيارات اإلسالمية والتوجهات اإلسالمية املوجودة يف 
اخلليج هي باألصل مدارس فكرية انبثقت يف مناطق أخرى, فبالتايل 
قد نلحظ أهنا نقلت اهتاممات وأولويات املناطق األخرى إىل 

نحن نحتاج إىل . ومل تأخذ الواقع املحيل كثريا بعني االعتبارمناطقها, 
أن تتأقلم هذه اجلهات اإلسالمية أو التيارات اإلسالمية مع حميطها 
 .وجتعل أولوياهتا هي أولويات مناطقها وجمتمعاهتا هذه النقطة األوىل

هي موضوع التنسيق واالنفتاح مع تنوع  :والنقطة الثانية
احلالة املذهبية, بشكل عام جيب أن يكون هناك  االجتاهات ومع تنوع

 .انفتاح بني هذه التوجهات املختلفة
ما أرشتم إليه وهو مسألة التنمية ومشاركتها  :واملوضوع الثالث

يف التنمية ويف تنمية هذه املجتمعات, ويف معاجلة التحديات التي 
 .تعيشها هذه املجتمعات

التجديد الفكري,  :وهو ,اآخر رابعً  اوأضيف إىل ذلك شيئً 
فمجتمعاتنا يف اخلليج جمتمعات حمافظة وذلك الفكر املحافظ 
متكرس يف ساحتنا أكثر من أي منطقة أخرى, واحلركة اإلسالمية 
ينبغي أن تقوم بعملية توعية وجتديد وتفهيم الناس حركة دينهم بام 
يتناسب مع هذا العرص ومع ما يتناسب مع هذه التطورات, والبقاء 

فهم السابق وعىل املصطلحات السابقة وطرح االهتاممات عىل ال
واألولويات القديمة وما تعاين منه الكثري من ساحاته هذا يكون 
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عائقا لتطور احلالة اإلسالمية والصحوة اإلسالمية, فأعتقد هذه 
 األمور األربعة هي ما حتتاجه احلالة اإلسالمية
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, ـ دام عزهـ سامحة العالمة املجاهد الشيخ حسن الصفار  
بكم يف هذا اللقاء,  وسهًال  وأهًال  ,وبركاته اهللالسالم عليكم ورمحة 

كام هننئكم بحلول الشهر الكريم رمضان املبارك, أعاده اهللا علينا 
 .وعليكم باليمن والغفران والربكات

  الشائكةالهالل واإلرباكات 

حتصل الكثري من اإلرباكات الشائكة يف الساحة  
اإلسالمية يف قضية اهلالل, حيث نرى من يصوم ومن ال 
د يصوم ونرى من يفطر ومن ال يفطر, أما من صوت مرش

 ?لوقف هذا التقاطع بني املسلمني
 

الصوم واإلفطار مسألة رشعية ال بد فيها من االعتامد عىل  
الرشع لتحديد التكليف فيها, فهناك ضوابط الضوابط التي وضعها 

جيب بمقتضاها الصوم أو اإلفطار عىل املكلف وال يصح أن تكون 
للرغبات واالنتامءات واحلساسيات فإذا ما شخَّص املكلف  امرسًح 

للضوابط الرشعية فعليه االلتزام  اأن واجبه الصوم أو اإلفطار وفقً 
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فهم إذا اختلف التشخيص وعىل اآلخرين أن يلتزموا بتكلي. بتكليفه
يف حتقق تلك الضوابط,وليعذر كل واحد اآلخر وال داعي أن تدخل 

 ايف القضية الرصاعات واالهتامات املتبادلة وال أن تكون سببً 
 .للتشنج

إن جمتمعاتنا بحاجة ماسة للوعي باحرتام الرأي اآلخر 
ع واالعرتاف به, وخاصة يف املجال الديني القائم عىل أساس االقتنا

ينِ ﴿واالطمئنان   .)١(﴾الَ إِْكَراَه ِيف الدِّ
ويبدو يل أن االختالف يف موضوع اهلالل سيستمر ما دامت 
املسألة تعتمد عىل الثقة واالطمئنان بالرؤية, نعم إذا عوجلت قضية 
االعتامد عىل العلم والقول الدقيق للفلكيني واملراصد الفلكية, إذا 

املراجع بذلك فسيكون يف ذلك عوجلت من الناحية الفقهية وأفتى 
 .احلل والعالج

  التوقف عند محطات الزمن

حتى نعرف كيف نتوقف عند حمطات الزمن,كيف  
 الكريم? اهللانستقبل هالل شهر 

الكريم باالستعداد جلرد احلساب  اهللاجيب أن نستقبل شهر  
مع الذات, فكام لكل مؤسسة موعد سنوي جلرد حساباهتا ومراجعة 

لك عىل كل إنسان مسلم أن يتوقف عند هذه املحطة أمورها, كذ
الزمنية املباركة ملحاسبة نفسه, واألحاديث الرشيفة تأمرنا بمحاسبة 
أنفسنا كل يوم وليلة, لكن شهر رمضان بخصائصه ونفحاته هو 

 .أفضل حمطة للمحاسبة واملراجعة والتقويم السنوي
 . ٢٥٦ :اآلية ,سورة البقرة )١(                                                 
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يقية, لريى ليكتشف اإلنسان خبايا ذاته,ويتأمل صورة نفسه احلق
نقاط ضعفه, ومواقع قوته, ثم يبدأ التخطيط لتاليف نقاط الضعف, 

 .لسنته القادمة اوتنمية مواقع القوة ويضع له برناجمً 
فباالستعداد للمحاسبة واملراجعة والتقويم, والعزم عىل التطوير 

 .والتخطيط والربجمة جيب أن نستقبل هذا الشهر الكريم
  اهللابرامج شهر 

حمطة زمانية يتخذها املسلمون للتزود  اهللاشهر  
 اهللابالوقود الروحي واملعريف والثقايف وغريه, ليتجهوا إىل 

 كيف نؤسس هذه الربامج الرمضانية?. واآلخرة
الربامج الروحية واملعرفية لشهر رمضان املبارك جيب أن  

ختضع للدراسة والتقويم والتطوير, ال أن تكون روتينية تقليدية 
اليبها دون أخذ املستجدات واالحتياجات بعني االعتبار, نتوارث أس

وال شك أن مستجدات كثرية حتدث, ومشاكل عديدة حتصل يف 
املجتمع, وليست أوضاع اليوم كاألمس, وال معاناة هذا اجليل 

 .كاجليل السابق
ونحن نرى كيف أن اجلامعات واملدارس التعليمية تراجع مناهجها 

فلامذا نحن نرص عىل نوعية معينة من . كل عام أو بني عام وآخر
إن املحتوى واجلوهر جيب . األساليب والربامج دون تغيري أو تطوير

احلفاظ عليه,أما األسلوب والطريقة فال بد وأن خيضع للتطور حسب 
 .املتطلبات

  محطة فضائية

يف شهر رمضان تتقاطر وسائل اإلعالم بمختلف  
 افية يف السلوك,القضايا الثقافية والسياسية, واالنحر
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أمل حين الوقت إلجياد . وغريها من الغزو الثقايف املنحط
حمطة فضائية شيعية حلل مشاكل الشيعة وقضاياهم 

 املصريية وغريها وكذلك تثقيفهم بزاد ثقايف أصيل ?
إجياد املحطات الفضائية أصبحت حاجة ملحة, وما ننفقه  

ه لتمويل هذا عىل براجمنا وحسينياتنا يف كل منطقة يكفي بعض
 .املرشوع

فإن املحطات  اوإذا كان بناء املساجد واحلسينيات مطلوبً 
الفضائية يمكن أن تقوم بدور ال يقل عن دور املساجد واحلسينيات 
بل إهنا قد حتمي املساجد واحلسينيات وتشجع عىل إعامرها 

 .وااللتفاف حوهلا
ة ال لكن نظرة املتربعني ومن بيدهم األوقاف واحلقوق الرشعي

 .تدرك إىل اآلن مستوى أمهية هذه الوسائل احلديثة
إن كل منطقة من مناطقنا تستطيع أن متول إنشاء حمطة فضائية 
من خالل األوقاف واحلقوق الرشعية وتربعات املؤمنني, لكننا 

 .بحاجة ملن حيمل راية هذا العمل ويمتلك الكفاءة إلدارته
 بعض املحطات لتنمية كام ينبغي االستفادة من الفرص املتاحة يف

 .الوعي وتوجيه اجليل الناشئ
  تطوير المناسبات

كيف نطور عالقتنا بأجواء العبادة واحلزن والفرح  
 ?اهللاواملواقف واملناسبات التارخيية وغريها يف شهر 

عالقتنا باألجواء الروحية واملناسبات الدينية تتطور حينام تواكب  
 .فها يف إسعاد حياتنا وحتسني واقعنا املعايشواقعنا احليايت, وحينام ندرك هد

الدين ليس برناجما إلصالح اآلخرة فقط بل هو قبل ذلك 
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ْنَيا َحَسنًَة {: إلصالح الدنيا لذلك تقول اآلية الكريمة نَا آتِنَا ِيف الدُّ َربَّ
 .)١(}َوِيف اآلِخَرِة َحَسنَةً 

ث ويف حدي »من ال معاش له ال معاد له«: ويف احلديث الرشيف
 .»فهو عن آخرته أعجز امن كان يف دنياه عاجزً «: آخر

فعلينا أن نقوي الصلة واالرتباط بني الربامج الدينية والواقع 
احليايت لنرى انعكاس ديننا عىل أمور دنيانا وقد وعدنا ا هللاَّ تعاىل أن 

ا ِمْن َذَكٍر َأْو {: تكون حياتنا طيبة إن التزمنا بديننا َمْن َعِمَل َصاِحلً
 .)٢(}نَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبةً أُ 

  الجولة الروحية

كيف نعيش اجلولة الصالتية, الصومية, الدعائية,  
ال عهد له  اجديًد  ا, وكيف نصنع إنسانً اهللالقرآنية يف شهر 
 ?)إنسان ما قبل رمضان(باإلنسان القديم 

إرادته, وعىل اتباعه كل تغيري يف حياة اإلنسان يعتمد عىل  
الطريق الصحيح للتغيري, ويف شهر رمضان املبارك ومن خالل أجواء 
الصالة والصيام والدعاء وقراءة القرآن جيب أن نستثري يف أنفسنا قوة 
اإلرادة, وأن نحرر إرادتنا من الشهوات واألهواء وهذا هدف أسايس 

َياُم َكَام ُكتَِب {: للصوم ُكْم ُكتَِب َعَلْيُكْم الصِّ َعَىل الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَّ
 .)٣(}َتتَُّقونَ 

والتقوى هي التحرر من الشهوات واألهواء, فإذا حرر اإلنسان 

 . ٢٠١ :اآلية ,سورة البقرة )١(                                                 
 . ٩٧ :اآلية ,سورة النحل )٢(
 . ١٨٣ :اآلية ,سورة البقرة )٣(
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إرادته وقرر استخدامها يف االجتاه الصحيح فذلك هو طريق التغيري 
 .والتجديد يف حياته ولشخصيته

أما إذا ضعف أمام الشهوات وخضع للتقاليد والعادات 
من  اتجاب لدواعي الكسل والرتاخي فإنه سوف ال يستفيد شيئً واس

بركات هذا الشهر العظيم, وحتى لو صام فسينطبق عليه احلديث 
 .»كم من صائم ليس له من صومه إال اجلوع والعطش«: الرشيف

  اهللاصومان في شهر 

صوم فردي وهو :هناك صومان يف شهر رمضان 
هناك صوم مجاعي عز وجل, و اهللاجولة روحية فردية مع 

عىل مستوى األمة اإلسالمية وهو نقلة مجاعية إليه عز 
 ترى ما هي حقيقة هذين الصومني?.وجل

اجلانب اجلامعي يف العبادات اإلسالمية له أمهية كربى حيث  
تعاىل احلرية لإلنسان أن يصوم أي فرتة يف العام بل جعل  اهللامل يرتك 

 .يام مجاعية عىل مستوى األمةالصيام يف شهر حمدد لتكون فريضة الص
للتالقي يف  وكذلك فإن احلج يف أيام معلومات ليكون موسًام 

 .أجواءه عىل مستوى األمة
لكنها يف يوم اجلمعة  اوالصالة وإن كانت يف األصل تؤدى إفرادي 

وبشكل عام األفضل أن ) عىل تفصيل فقهي(والعيدين تؤدى مجاعية 
 .تؤدى مجاعة

إصالح الفرد ال يكفي وال حيقق الغرض  إن ذلك ينطلق من أن
فاملطلوب إنشاء أمة مؤمنة تؤسس حلضارة . املطلوب من الرسالة

ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَىل النَّاِس {إهلية  َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ
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ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ٌة َيْد {, )١(}َوَيُكوَن الرَّ ُعوَن إَِىل َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ
ْريِ َوَيْأُمُروَن بِ   .)٢(}نَْكرِ املْعُروِف َوَينَْهْوَن َعْن املاْخلَ

إننا حينام نعيش الصوم عىل مستوى األمة فذلك جيب أن يعزز 
فينا روح االنتامء هلذه األمة وأن نتحمل املسؤولية جتاهها وأن نعيش 

 .أجواء الصوم عىل مستواها وليس عىل املستوى الفردي فقط
  طغيان الجو التقليدي على المناسبات

إن العبادة الرمضانية حتولت يف : يقول البعض 
أذهان الكثري إىل أجواء روتينية رتيبة وإىل طقس ميت,ألهنا 

فام هو تعليقكم عىل هذا القول . تتحرك يف أجواء تقليدية
 والتفكري?

هذا القول صحيح إىل حد كبري, فالتعامل مع العبادات عند  
من املسلمني يتم دون االلتفات إىل هدف العبادة وحمتواها  كثري

 .وروحها
أكثر املسلمني يؤدون الصالة ولكنهم يتجاهلون هدف الصالة 

َالَة َتنَْهى َعْن اْلَفْحَشاِء وَ {  .)٣(}نَْكرِ املإِنَّ الصَّ
والقرآن الكريم يتهدد بعض املصلني بالويل ألهنم يغفلون عن 

الَِّذيَن ُهْم َعْن َصَالِهتِْم  *لِْلُمَصلَِّني َفَوْيٌل {غاية صالهتم 
 .)٤(}َساُهونَ 

 .١٤٣: اآلية ,سورة البقرة )١(                                                 
 .١٠٤: اآلية ,سورة آل عمران )٢(
 .٤٥: اآلية ,نكبوتسورة الع )٣(
  .٥, ٤: تاناآلي ,سورة املاعون )٤(
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ُكْم َتتَُّقونَ {والصوم إلجياد التقوى يف النفس  , ومع أن )١(}َلَعلَّ
 أكثر املسلمني يصومون لكن املتقني هم األقل, أليس كذلك ?

 .ما أكثر الضجيج وأقل احلجيج: واحلج ورد يف حديث
االكتفاء بمظهر العبادة دون إن كل ذلك بسبب االنشغال و

أال وإن «: التطلع إىل أهدافها وغاياهتا يقول أمري املؤمنني عيل 
 .»لإلسالم غايات فانتهوا به إىل غاياته
  التطور في القرن الواحد والعشرين

هناك الكثري من املثقفني وغريهم يتحدثون عن  
القرن الواحد والعرشين, وما يعده الغرب من الثورة 

فهل أن , لوماتية والثورة التكنولوجية وغريها هلذا القرناملع
مستعدون ألن خيرجوا  −عىل مستوى العامل  −املسلمني 

مستجدات عىل الساحة العاملية تتواكب مع العرصنة? أم 
أهنم سيبقون عىل واقعهم املزري من التأخر والتخلف كام 

 يقول البعض?
سالمية املباركة, ففي األمل باهللا تعاىل كبري, ويف الصحوة اإل 

الساحة اإلسالمية اآلن قيادات دينية واعية, وجتمعات إيامنية خملصة, 
وهناك مؤرشات لنهضة إسالمية واعدة, لكنها اآلن تواجه حتديات خطرية 

 :أمهها
حتدي اكتشاف مفاهيم اإلسالم ورؤاه ومناهجه بعد أن تراكم عىل تراث 

 .اسب التقاليد, وضغوط العاداتاملسلمني الكثري من شوائب التخلف ورو
حتدي الديكتاتورية واالستبداد يف الكثري من بالد املسلمني 
والذي ال يسمح للمفكرين والعاملني أن يعلنوا عن أفكارهم 

 .٢١ :سورة البقرة, اآلية )١(                                                 
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 .ويعملوا وفق اجتهاداهتم
حتدي مواجهة العدوان والتآمر اخلارجي, والذي ال يريد لألمة أن تنطلق 

واجليل اإلسالمي الواعي خيوض اآلن هذه . وأن تستعيد عزهتا وكرامتها
التحديات وعىل مدى كسبه وانتصاره يتحدد مستقبل اإلسالم واألمة يف هذا 

 العرص, هل تواكب عرصها وتقدم للعامل نموذجها أم تبقى متأخرة متخلفة?
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 هائلة قدرة لإلسالم بأن اجيًد  ندرك ,الشيخ سامحة 

 كام املجاالت, خمتلف يف التقدم نحو البرشية قيادة عىل
 التاريخ يف املضيئة املحطات خالل من ذلك يظهر

 املقومات كل املسلمني لدى توفرت بحيث اإلسالمي,
 حدود ىلإو اغربً  األندلس من شاسعة إمرباطورية لقيادة
 جغرافية ومناطق دول قيادة فقط وليس ,ارشقً  نيالص

 اإلسالم انحسار أسباب هي ما سامحتك نظر يف, صغرية
 نجحت وكيف الواقعية? احلياة جمريات عن وإبعاده اليوم
 الشعوب قيادة استالم يف العلامنية احلكومات بعض

 اخللل? يكمن وأين اإلسالمية?
 والصالة ,العاملني رب هللا احلمد ,الرحيم الرمحن اهللا بسم 
 .الطاهرين وآله حممد نبينا عىل والسالم
 هذا إنجاز عىل وتصميمكم ظنكم حسن لكم أشكر البداية يف
 أسئلتكم عىل اإلجابة اهللا بمشيئة سأحاول .األمة قضايا حول احلوار
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 .بطرحها تفضلتم التي للقضايا وإدراكي معرفتي بمقدار
 لالنحسار أسباب عدة اكهن الواقع يف :األول لسؤالكم بالنسبة

 السيايس باالنحراف ويتعلق تارخيي :السبب األول ذكرتم, الذي
 إىل الوصول استطاع حيث األمة, هذه تاريخ يف وقع الذي املبكر
 إىل احلكم وحولوا املسؤولية, مستوى يف ليسوا أشخاص السلطة
 بالغلبة احلكم عىل يسيطرون أو بينهم, يتداولونه وراثي, منصب
 هذا .الظالم يف حتاك التي والدسائس واملؤامرات العسكرية, ةوالقو

 احلكام بأمثال وجاء األمة, تاريخ يف وقع الذي السيايس االنحراف
 هذه .وغريهم عثامنيني من بعدهم جاء ومن والعباسيني, األمويني
 األول السبب هي أغلبها يف املنحرفة واحلكومات السياسية القيادات

 .وانحطاط ختلف من اليوم املسلمون يعيشه وما اإلسالم انحسار يف
 لدى وقيمه لإلسالم الصحيح الفهم بغياب يرتبط :السبب الثاين

 اخلاص, منهجه له املتميزة, احلضارية رؤيته له اإلسالم .األمة
 هذه لكن اإلنساين, الفعل أبعاد مجيع يشمل الذي املتكامل ونظامه
 التخلف عصور يف املسلمني لدى غابت احلضارية الرؤية

 بالية, وتقاليد سطحية طقوس جمرد إىل اإلسالم فتحول واالنحطاط,
 بالعمق يزخر الذي لإلسالم القيمي املضمون ذلك وراء وتوارى
 ومبادئه قيمه مع والتعاطي اإلسالم فهم يف الرتاجع هذا واحلياة,

 عىل والرتاجع االنحسار هذا يف األسباب أهم من يعترب وشعائره,
 .الواقعي املستوى

 فالركود املذكورين, السببني نتيجة فهو :أما السبب الثالث
 جوانب عىل قضت اإلسالمي, العقل أصابت التي السبات وحالة
 .املجاالت مجيع يف هبا يتمتعون املسلمون كان التي واحليوية, النشاط
 باإلضافة واالنحطاط, والتواكل التقاعس مظاهر انترشت وبالتايل

 يكن مل اإلسالمية, واحلضارة اإلسالم فأعداء خلارجية,ا العوامل إىل



   ٧٧  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 واكبت لذلك والريادة, القيادة موقع يف اإلسالم لظي أن يروقهم
 مرسح عن اإلسالم إلزاحة وجدي دقيق ختطيط عملية هنضتهم,

 بلدانه عىل السيطرة من ليتمكنوا التأثري, مواقع عن وإبعاده احلياة,
 .شعوهبا وتوجيه
 الذي االنحسار حالة يف تسببت التي هي تمعةجم األسباب هذه
 .نشهده
  العلمي والتطور اإلسالم

 عىل قدرة لإلسالم أن ترون هل ,الشيخ سامحة 
 الكثرية احلديثة, واالكتشافات العلمي, التطور مواكبة

 واملتتالية?
 أن معرفة من بد ال وإنام فقط, ذلك عىل قدرة له ليس 
 مجيع يف والرقي التقدم باجتاه يدفع اليمهوتع وترشيعاته بقيمه اإلسالم

 آفاق يف والنظر العقل, استخدام عىل حيث فاإلسالم املجاالت,
 ليس وتقدمه, تطوره يف منها واالستفادة خرياته الستثامر الكون,
 وحيارب طريقه, سلوك عىل اإلنسان ويشجع بالعلم يؤمن دين هناك

 النبوية األحاديثو القرآنية واآليات اإلسالم من أكثر اجلهل,
 اإلنسان وحتث العقل متجد التي , البيت أهل أئمة وروايات
 ,اجدً  كثرية والطبيعة الكون يف والتفكر عقله استخدام عىل املسلم
ُقْل ِسُريوا ِيف األَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ { :تعاىل قوله منها

آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا الَِّذيَن  اهللاُ َيْرَفِع { :تعاىل وقوله ,)١(}اَخلْلَق 

 .٢٠ :, اآليةالعنكبوتسورة ) ١(                                                 



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ٧٨

 .)١(}اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 
ن اْلِعْلِم إِالَّ َقلِيًال { :تعاىل وقوله  .)٢(}َوَما ُأوتِيُتم مِّ
 معني مستوى إىل الركون لعدم واضحة إشارة فيها اآلية وهذه

 أرقى لبلوغ املستمر, البحث من البد وإنام واملعرفة, العلم من
 الطريق بداية يف دائًام  فنحن :والعلمية املعرفية ياتواملستو الدرجات

 دائًام  يكون أن جيب املسلم وشعار قليال, إال العلم من أوتينا فام
بِّ ِزْدِين ِعْلًام {  .)٣(}َوُقل رَّ

  الحاضرة وأزماتها البشرية

 العلامين الفكر أن نرى السابق, السؤال عىل بناء 
 العامل ملشاكل التصدي عىل قدرته بعدم اإلسالم يتهم

 عىل الرد يمكن كيف هلا, املناسبة احللول وإجياد املعارص
 ?اوعمليً  انظريً  واالهتام دعاءاال هذا

 هو اإلسالم بأن ونؤمن نعتقد نحن النظرية, الناحية من أوًال  
 األعلم هو وتعاىل سبحانه أنه وبام خللقه, اهللا ارتضاه الذي الدين

 اهللا رشيعة هو اإلسالم أن وبام نفعهم,ي وما عباده يصلح بام واألعرف
 عىل القدرة الدين وهلذا الرشيعة هلذا تكون أن الطبيعي فمن األكمل,

َأالَ َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو { :تعاىل يقول اإلنسانية, املشاكل مجيع حل
بِريُ   ْفِسَد ِمنَ املَيْعَلُم  اهللاوَ { :تعاىل يقول أخرى آية ويف )٤(}اللَّطِيُف اْخلَ

 .٥٨ :اآلية ,املجادلةسورة ) ١(                                                 
 .٨٥ :اآلية ,اإلرساءسورة ) ٢(
 .١١٤ :اآلية ,طهسورة ) ٣(
 .١٤ :اآلية ,امللك سورة )٤(



   ٧٩  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 .)١(}ْصلِِح امل
 ال فمام بخلقه, العامل اهللا من ورشيعةً  ادينً  اإلسالم دام فام إذن

 كذلك واألقدر البرشية, مشاكل مجيع معاجلة عىل األقدر أنه فيه شك
 .احلياة هذه يف البرشية تواجه التي األزمات عمق وإدراك فهم عىل

 يطرحها التي املشاكل هي ما أخرى جهة من جهة, من هذا
 األمر هلا? احللول تقديم عن اعاجزً  اإلسالم, وجيدون علامنيون,ال

 األساسية املصادر يف موجودة فهي احللول, هذه باكتشاف يتعلق
 حسب العقل استخدام خالل ومن والسنة, الكتاب يف لإلسالم,
 .اإلسالمي املنهج

 إىل فيه يرجع اإلسالمي, املجتمع أو اإلنسان يواجه مشكل فأي
 تقصري هناك كان وإذا والكايف, الوايف احلل الكتشاف املصادر هذه
 مسؤولية يتحمل ال فاإلسالم احللول, هذه اكتشاف يف املسلمني من
 للمشاكل احللول كل اإلسالم يف بأن نعتقد نحن .التقصري هذا

 .واستنباط اكتشاف إىل حتتاج احللول هذه لكن اإلنسانية,
 احللول يستنبطوا أن واحلارض املايض يف علامؤنا استطاع لقد
 .املشاكل ملختلف

 أزمة دارها عقر ويف اآلن تعيش العلامنية بأن نعرف أن وجيب
 أزمات هناك العلامنية, الغربية الدول باقي ويف أمريكا يف خانقة
 وثلة السياسيني القادة كبار من عدد به اعرتف ما وهذا كثرية, عميقة
 معاجلة أو حل عىل قادرة دتع مل املادية فاحلضارة هناك, املفكرين من
 أخالقي ملنهج ماسة حاجة يف أصبحت والبرشية األزمات, هذه

 اخافيً  يعد ومل .املستعصية وأزماهتا مشاكلها حل عىل يعينها وروحي,
 .٢٢٠ :اآلية ,البقرة سورة )١(                                                 



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ٨٠

 أن واملفرتض وتفكريهم, العلامنيني أصاب الذي والعجز الفشل
 العكس وليس ونظرياهتم, آرائهم عن دفاع موقع يف اآلن يكونوا
 ألزمات باحللول ومطالبته بالتقصري, واهتامه اإلسالم عىل واهلجوم

 ومن وعلامؤه احللول لديه اإلسالم نعم, .نظرياهتم لتطبيق نتائج هي
 احللول وقدموا اإلسالم, نظر وجهة استعرضوا كتبوه, ما خالل

 بالرغم املعارصة, املشاكل هذه ملعاجلة اإلسالم مصادر من املستنبطة
 اإلسالمية التجارب وقلة تعرتضهم, التي اخلاصة املشاكل من

 الرأي وإبداء للبحث, املجال هئوعلام لإلسالم تفسح التي الواقعية
 .وأزماته العرص مشاكل عالج يف واملشاركة

  األمة وحدة

 باحلدود اإلسالم يعرتف هل ,الشيخ سامحة 
 املسلمني? بني اجلغرافية

 وحيثهم واحدة, أمة يكونوا أن املسلمني من يريد اإلسالم 
 كيانات إىل واالنشطار والترشذم التمزق بحالة يقبل وال ذلك, عىل

ُكْم { :تعاىل يقول وخمتلفة, متعددة ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ إِنَّ َهِذِه ُأمَّ
 .)١(}َفاْعُبُدونِ 

 حتقيق وجوب عىل واضحة داللة تدل كلها واألحاديث فاآليات
 كيان ضمن املسلمون يعيش أن ورضورة الواقع, يف األمة مفهوم
 وأهدافهم ومقصدهم واحد, ونبيهم واحد, فرهبم جيمعهم, واحد

 أمهية ال لذلك كذلك, واحدة والعبادة الصالة يف وقبلتهم واحدة,
 هي اآلن املوجودة واحلدود السياسية, اجلغرافية لحدودل اعتبار وال

 .٩٢ :اآلية ,األنبياءسورة ) ١(                                                 



   ٨١  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 هبا, يعرتف ال واإلسالم وتعاليمه, لإلسالم وخمالفة طارئة حالة
 مجيع كنفها يف يعيش التي األمة مفهوم لتحقيق إلزالتها, ويدعو

 احلدود من غريها أو جغرافية, حدود أو حواجز دون املسلمني
 .األخرى واحلواجز

  اإلسالمية األخوة

 املسلم يعترب وهل اإلسالمية األخوة تعني ماذا 
 إسالمي? بلد أي يف امواطنً 

 املسلمني, مجيع بني العاطفي التفاعل تعني سالميةاإل األخوة 
 اأفرادً  املسلمني, قضايا مع اوعاطفيً  انفسيً  يتفاعل أن جيب مسلم كل

 األمة مصالح عن الدفاع يف االشرتاك كذلك وتعني .وجمتمعات
 يف مشاركة عام بشكل هي اإلسالمية واألخوة أفرادها, ومصالح
 فأي احلقوق, عن والدفاع والتنارص واملصالح, واآلالم, اآلمال
 هيب أن اإلسالمية خوةاأل واجب فمن مسلم, أي عىل يقع اعتداء
 كاملة مسؤولية األخوة ألن عنه, الظلم ورفع للدفاع املسلمني بقية
 احلديث عنه عرب ما وهذا والعقيدة, الدين يف خوةاإل مجيع جتاه

 منه شتكىا إذا الواحد كاجلسد املسلمني اعترب الذي الرشيف النبوي
 األخوة هذه وألمهية .واحلمى بالسهر األعضاء بقية له تداعت عضو
 هيتم ومل أصبح من أن أحاديثه بعض يف يرصح  الرسول نجد
 من يب آمن ما , قال آخر حديث ويف .منهم فليس املسلمني بأمور
 .جائع وجاره اشبعانً  بات

 مني,املسل بني والتفاعل التعاون اإلسالمية, األخوة هي هذه
 .املشرتكة املصالح عن والدفاع واآلالم اآلمال يف واالشرتاك
 اإلسالمية, البلدان مجيع يف امواطنً  مسلم كل العتبار بالنسبة أما



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ٨٢

 مجيع فللمسلم اإلسالمي, الترشيع يف األصل هو هذا أن احلقيقة
 البلدان مجيع ويف اإلسالم, بقاع كل يف الكاملة املواطنة حقوق

 الواقع حيث من أما له, وتدعو الرشيعة تقرره ما هذا اإلسالمية,
 جتزأت لقد امتامً  خيتلف فاألمر اإلسالمية, األمة تعيشه الذي املعارص
 جزء عىل حمدودة سيادة ذات إقليمية, ومناطق قطرية دول إىل األمة
 ينسجم ال واملقسم املجزأ الواقع هذا الكبرية, اإلسالم جغرافية من
 اواقعً  اآلن أصبح لكنه الواحدة, األمة مفهومو اإلسالم, تعاليم مع

 .به ومعموًال  امعاًش 
  اإلنسان حقوق

 عدد اهتامم يشغل اإلنسان حقوق موضوع صبحأ 
 بدأ بحيث الغربية, الدول يف واهليئات املؤسسات من كبري

 امليدان, هذا يف الرائدة هي الغربية احلضارة أن يعترب البعض
 الدين اهتم حد يأ إىل لنا توضحوا أن يمكن هل

 أم اعرضيً  اهتاممه جاء وهل اإلنسان? بحقوق اإلسالمي
 عاجلتها التي املرسمة املوضوعات من اإلنسانية احلقوق أن

 ومتميزة? جديدة رؤية فيها وقدمت اإلسالمية, الرشيعة
 اإلنسان, حقوق بموضوع اإلسالم اهتامم مدى ندرك لكي 

 والرسالة اإلسالم جميء من اهلدف هو ما نعرف أن البداية يف جيب
 وال غني اهللا ألن ,اهللا أجل من تأت مل والرشيعة فالدين ? املحمدية

إِن َتْكُفُروْا َأنُتْم َوَمن ِيف األَْرِض َمجِيًعا َفإِنَّ { الناس كفر ملكه يف يؤثر
 التوحيد ومبادئ اإلنسان, أجل من الدين وإنام ,)١(}َلَغنِيٌّ َمحِيٌد  اهللا

 .٦٤ :اآلية ,احلج سورة )١(                                                 



   ٨٣  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 حقوق هناك اإلنسان, لكرامة محاية وأهدافها أساسها يف هي والعبادة
 يرشك وال يعبده أن اإلنسان عىل اهللا حق ومن لإلنسان, وحقوق هللاَّ
 اخلضوع عدم له يضمن وحده, هللا اخلضوع وهذا أحدا, عبادته يف

 إيامنه وكذلك جنسه, بني من لآلخرين اعبدً  يكون أن أو لغريه,
 غري وقيم لتعاليم اخلضوع عدم له يضمن وتعاليمه, بقيمه بالدين
 .حقوقه وتنتهك كرامته من حتط ربانية,

 الطبيعي من لذلك وملصلحته, اإلنسان أجل من جاء فاإلسالم
 مهم أمر وهناك وضامهنا اإلنسان حقوق احرتام عىل تعاليمه تقوم أن

 مفاهيم أو مصطلحات تكن مل عندما سنة, مئة وأربع ألف فقبل ,اجدً 
َوَلَقْد { :ليعلن اإلسالم جاء متداولة, أو معروفة ناإلنسا حقوق

َن الطَّيَِّباِت  ْلنَاُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهم مِّ ْمنَا َبنِي آَدَم َوَمحَ َكرَّ
َّْن َخَلْقنَا َتْفِضيًال  ْلنَاُهْم َعَىل َكثٍِري ممِّ  .)١(}َوَفضَّ

 فليس ترشيعاته, مجيع يف اواضحً  والتفضيل التكريم هذا وظهر
 لإلنسان, مصلحة جللب أو مفسدة لدرء وهو إال ترشيع أي هناك
 اإلنسان مصالح بني تعارض أي نجد ال بحث أو مراجعة أي ولدى
 .تفصيال أو مجلة اإلسالم به جاء ما وبني احلقيقية, واملعنوية املادية

 ورسالة النبوية واألحاديث القرآنية, اآليات خالل من إذن
  عيل اإلمام عهد يف جاء وما , العابدين زين إلمامل احلقوق
 واضح بشكل تظهر الكثرية, ورواياهتم األئمة وأقوال األشرت, ملالك
 واهتاممه اإلنسان, حقوق جمال يف وتقدمه ومتيزه اإلسالم ريادة

 .واملعنوية املادية مصاحله عن والدفاع وجوده, واحرتام بكرامته,
 اإلنسان, حلقوق انتهاكات من الماإلس تاريخ يف وقع ما أما

 .٧٠ :اآلية ,اإلرساء سورة )١(                                                 



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ٨٤

 عن البيت أهل إبعاد بسبب وإنام اإلسالم, لتعاليم يرجع ال فالسبب
 للحكم, بأهل ليسوا هم من وسيطرة اخلالفة, ومنصب احلكم أزّمة
 أو هبا االلتزام عىل حيرصون وال وقيمه, اإلسالم تعاليم جيهلون ألهنم

 أجواء وسادت والقمع, اداالستبد انترش أن النتيجةكانت و تطبيقها,
 وقع وهنا اإلنسان, حقوق مجيع فيها انتهكتو دكتاتوريةال

 ال اإلنسان, حقوق من اإلسالم موقف ينتقدون فالذين االلتباس,
 املايض يف املسلمني تاريخ من املظلمة الوقائع هذه بني يميزون

 تكرم التي مبادئه وحقيقة املتعالية, اإلسالم تعاليم وبني واحلارض,
 .شأنه من وترفع اإلنسان

 املسلم, اإلنسان حقوق احرتام فيها يتم فرتات هناك كانت اطبعً 
 تعاليم حيرتمون أكفاء, رجال احلكم إىل يصل كان عندما وذلك

 يكون ثم ومن املجاالت, مجيع يف تطبيقها عىل وحيرصون اإلسالم,
 .اإلنسان حلقوق احرتام هناك
  والتطبيق النظرية بين

 بأن القول دائًام  يكررون املسلمني أن حظاملال من 
 حقوق باحرتام املنادية الغربية الدعوات سبق اإلسالم

 هذه يدعم الغرب يف إعالن أو ميثاق ظهر وكلام اإلنسان,
 هذه مثل لدينا بأن بالقول يبادرون املسلمني نجد احلقوق,
 عالقة ال نظرية تظل الدعوات هذه لكن أفضل, بل املبادئ

 ارقة?فامل هذه يف سامحتكم رأي ما .قعبالوا هلا
 , الرسول سرية يف نجده ملبادئ,ا هلذه واقعي تطبيق هناك 
 لاللتزام رائعة نامذج هناك خالفته, مدة أثناء  عيل اإلمام وسرية
 هذه أولت التي اإلسالمية املبادئ من انطالقا اإلنسان, بحقوق
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 الغربية التطبيقات هلا ترقى ال تطبيقات هناك بل كربى, أمهية احلقوق
 تطبيق يوجد ال الغرب يف بأنه كذلك ندرك أن وجيب .املعارصة
 القضية هذه مع الغريب والتعامل اإلنسان, حلقوق وكامل حقيقي
 توجد فحيث بمكيالني, يكيلون فهم ازدواجية, من ويعاين مبتور
 احلديث عن يفرتون ال نجدهم اقتصادية, أو سياسية مصلحة لدهيم
 يف احلقوق هلذه املرتدي الوضع عىل والبكاء اإلنسان, قحقو عن
 عن الطرف يغضون نجدهم الوقت نفس يف الدول, أو املناطق تلك

 ودول أماكن يف تقع اإلنسان حلقوق مسيئة وممارسات انتهاكات
 للكيان بالنسبة احلال هو كام مصاحلهم, ترعى أو فلكهم يف تسبح

 يف اإلنسان حقوق أبسط يوم كل ينتهك الذي املغتصب, اإلرسائييل
 الدول, هذه داخل واضحة انتهاكات هناك .لبنان وجنوب فلسطني

 كام عالمه,إ وسائل يف عنها يتحدث وال طرفه, يغض الغرب لكن
 السياسية مصاحله دائرة عن اخلارجة للبلدان بالنسبة يفعل

 من الكثري هناك نفسها الغربية الدول داخل ويف .واالقتصادية
 اعرتف وقد اإلنسان, حلقوق واالنتهاكات والنواقص األخطاء
 طالب ولقائه للصني زيارته أثناء كلينتون بيل األمريكي الرئيس
 األمريكي املجتمع يعيشها مستعصية مشاكل هناك بأن بكني, جامعة
 الكتب املشاكل هذه حول ُكتب وقد العنرصي, التمييز ظاهرة مثل

 لذلك ,امثاليً  ليس هناك ساناإلن حقوق ووضع الكثرية, والدراسات
 ال اطبعً  عندهم, اإلنسان حقوق بوضع التبجح للغربيني حيق ال

 فيه شك ال فمام عندنا, بالوضع هناك احلقوقي الوضع مقارنة يمكن
 بالوضع مقارنتها يمكن وال أفضل, هناك اإلنسان حقوق وضع أن

 اإلسالم, يقدمه ما وبني واقعهم بني املقارنة عند لكن بلداننا, داخل
 لإلنسان اإلسالم يقدمه فام اإلسالمي, والتفوق والتميز الفرق يظهر
 .املعارصة املادية احلضارة تقدمه مما وأعمق وأشمل بكثري أفضل



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ٨٦

  الحرية مساحات

 حدود هي وما احلرية, مبدأ إىل اإلسالم ينظر كيف 
 لإلنسان اإلسالمي الرشع يضعها التي احلرية ومساحات

 املسلم?
 اشيئً  وليس اإلنساين, الوجود يف أصًال  احلرية يعترب الماإلس 

 عنه عرب ما وهذا ,احرً  اإلنسان يكون أن فاألصل ,امكتسبً  أو اطارئً 
 اهللا خلقك وقد غريك عبد تكن ال« :قال عندما عيل املؤمنني أمري
 عبودية كل من للتحرر اإلنسان تدعو الكثرية القرآنية واآليات »احر 
 أصل حريته ألن كان, ألي حريته عن يتنازل ال وأن الق,اخل اهللا لغري

 األصلية حقوقه من حق فهي ويامرسها, يعيشها أن جيب وجوده,
 وال احلق, هذا بمامرسة إال العيش يمكنه ال بحيث بوجوده, املرتبطة
 اإلمام عن رواية إليه أشارت ما وهذا ,اأبدً  عنها التنازل له جيوز

 إليه يفّوض ومل كله أمره املؤمن إىل فّوض اهللا إن« :تقول  الصادق
 .»ذليًال  يكون أن

 األحكام األول حدان, فهناك احلرية, هذه حلدود بالنسبة أما
 أو ,اهللا حدود عىل ييعتد أن له جيوز ال املسلم اإلنسان ألن الرشعية,
 وليس خمّري  التكوينية الناحية من أنه مع املعصية, يف حريته يامرس

 ال الترشيعية الناحية من لكن أراد, إذا املعصية عمل نهوبإمكا امسريً 
تِْلَك ُحُدوُد { :تعاىل قال .اهللا حدود عىل والتعدي ذلك فعل له جيوز
 .)١(}َفُأْوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ  اهللاَفَال َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد  اهللا

 :الثاين احلد اإلسالم, يف اإلنسانية للحرية األول احلد هو هذا
 رضر ال« اإلسالمية القاعدة من فانطالقا :وحرياهتم اآلخرين حقوق

 .٢٢٩ :اآلية ,البقرة سورة )١(                                                 
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 حريات جتاوز دون لكن حريته املسلم اإلنسان يامرس »رضار وال
 .وحقوقهم اآلخرين
  التقدم طريق التعددية

 اإلسالمي, العامل بشؤون املهتمني بني اتفاق هناك 
 الرئيسة باباألس من يعترب السيايس االستبداد أن عىل

 واالقتصادية السياسية املجاالت مجيع يف دوله لتأخر
 امنطلقً  تشكل أن احلزبية التعددية بإمكان هل واالجتامعية,

 هذه عىل يعرتض من يف رأيكم وما التخلف? هذا يتجاوز
 بدورها تتسبب قد ألهنا منها ويتخوف السياسية التعددية

 خر?آ مشكل يف
 املعاش, الواقع خالل ومن لعلامء,وا املختصون ذلك أكد كام 

 حقيقية, تنمية هناك ليس اإلنسان, من تبدأ أن جيب التنمية أن نرى
 بتنمية االهتامم دون عام, بشكل مادية أو عمرانية أو اقتصادية
 اإلنسان وتنمية وهدفها, التنمية حمور هو اإلنسان ألن ,أوًال  اإلنسان
 احلقوق هذه باحلرية, متتعه رأسها وعىل حقوقه بكامل يتمتع أن تعني
 .واقعه يف التنمية لتحقيق الدوافع لديه ختلق التي هي

 بالديمقراطية, اآلن يسمى ما أو السياسية للتعددية بالنسبة أما
 اإلنسان يمتلك أن فتعني املصطلح حول النقاشات عن النظر وبغض
 اخلد القرار اختاذ يف ويشارك العام, الشأن يف رأيه إبداء يف احلرية
 القوى بني السلطة تداول إمكانية إىل باإلضافة وجمتمعه, بلده

 تقدم أن هلا يتيح مما الساحة, عىل املتواجدة والسياسية االجتامعية
 اختاذ يف تساهم كام املجتمع, ملشاكل وحلوهلا واقرتاحاهتا أفكارها

 هي التعددية تصبح املعنى هبذا ,اسلميً  السلطة وانتقال القرارات,
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 قد ما أما املجتمع, داخل السياسية للحياة األفضل والصيغة جاملخر
 جتاوز يتم وباملامرسة طبيعية, حالة فهذه وأخطاء مشاكل من يرافقها
 مؤهلة غري شعوبنا أن من احلكام بعض به حيتج وما .األخطاء هذه

 الصحة, عن عار االدعاء فهذا الديمقراطية, أو التعددية هذه ملامرسة
 فالشعب والديكتاتورية, السيايس االستبداد تمراريةالس تربير وهو
 املامرسة هذه وعرب بمامرستها, إال للديمقراطية يتأهل أو يتهيأ ال

 ولدينا .ويكتمل الشعب لدى اإلدراك, وينضج الوعي, يتطور
 من عقد أو سنة خالل تنضج مل الديمقراطية فتجربته كمثال الغرب
 يف أحد يقل ومل السنني, لعرشات التجربة هذه ترجع بل الزمن,
 ألن املطلقة, هنايتها إىل ووصلت اكتملت قد جتربتهم أن الغرب

 واإلضافات, والتجدد التغيري دائمة وأنظمتهم وقوانينهم دساتريهم
 .وشعوهبم ألممهم وأفضل أحسن يرونه ما نحو

 حالة من املخلص واحلل املخرج هي التعددية أن نرى لذلك
 البدء نقطة وهي اإلسالمية, الشعوب اتعيشه التي االستبداد,
 التجارب, عرب وتطوره اإلنسان, تنمية العامة, التنمية لتحقيق
 التعددية ملامرسة املطلوبة اخلربة يكتسب حتى األخطاء, ومعاجلة
 أمام للوقوف الواهية التربيرات إجياد أما .حاالهتا أحسن يف السياسية
 االستبداد حالة استمرارية يعني فإنه التجربة, هذه خلوض االنطالق
 فيه تتخبط الذي التخلف جذور ترسيخ ثم ومن وإبقائها, السيايس
 .اإلسالمية الشعوب
  تاريخي أنموذج

 بعض لنا تذكروا أن يمكن هل ,الشيخ سامحة 
 من اإلسالم موقف فيها يظهر قلتم, ما عىل التارخيية النامذج
 ?مثًال  التعددية
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 اإلسالم تعاليم يف واضح هذا النظرية الناحية من أوًال  
 وروايات النبوية واألحاديث القرآنية اآليات خالل ومن ومبادئه,

 األئمة بيد تكن مل ةيالسياس األمور أزّمة أن نعلم لكننا البيت, أهل
 لكن الواقع, أرض عىل املبادئ هذه تطبيق من يتمكنوا حتى 
 أيب بن عيل املؤمنني أمري عهد يف وقعت التي األمثلة بعض لدينا
 . طالب

 مع ولتوجهاته, له املخالفة األحزاب قيام يمنع مل   فاإلمام
 من يمنعه مل هذا لكن الطاعة, واجب ,ارشعيً  وخليفة اإمامً  كان أنه

 نفسه عن وأخذ ,ايومً   خاطبهم فقد اخلوارج, بحقوق االعرتاف
 عهميمن ال وأن الفيء, يف حقهم يمنعهم ال نأو بقتال, يبدأهم ال أن

 سكتوا وإذا حاججهم تكلموا وإذا فيها, والصالة املساجد دخول
 من عيل اإلمام موقف هو هذا فسيحارهبم, بغوا إذا أما تركهم,
 اإلسالمي, للعدل جتسيد إنه مسلحة, معارضة كانوا وقد اخلوارج
 له املخالف الرأي إبداء يعترب ومل إسكاهتم, أو بقمعهم يأمر مل فاإلمام
 إذا أي تكلموا, هم إذا حماججتهم طلب بل عليها, يعاقب جريمة
 .خطئهم لبيان عليهم الرد من البد املخالفة, آراءهم طرحوا

 الفساد وأشاعوا بغوا إذا إال بمحاربتهم يطالب ومل باحلق, وتعريفهم
 .األرض يف

 أن نعتقد ونحن الدينية, باملسائل تتعلق أخرى أمثلة وهناك
 واألعلم , اهللا لرسول وويص معصوم إمام هو   عيل اإلمام
 رأي هو به حيكم أو يقوله فام لذلك , رسوله وسنة اهللا بكتاب

 من بنوع املسائل هذه يف له املخالفني مع يتعامل نجده لكننا اإلسالم,
 يصلون الناس ووجد الكوفة, إىل دخل عندما ذلك يظهر التسامح,

 السنة أهل وانناإخ يسميه ما أو رمضان, شهر يف مجاعة النوافل فيها



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ٩٠

 ال بأن الناس من يطلب بأن احلسن اإلمام ابنه أمر فقد بالرتاويح,
 أمره ما احلسن اإلمام فعل وملا رمضان, شهر يف مجاعة النوافل يصلوا

 : الروايات بعض ويف »عمراه سنة وا« :املسجد يف الناس تصايح به,
 دعوهم قال الناس, يقوله بام   عيل اإلمام أخرب فلام »رمضاناه وا«

 الصالة هذه أن يعلم   اإلمام أن هنا نرى نحن يريدون, وما
 الناس بقمع ويأمر سلطته يستخدم مل لكنه النبوية, السنة من ليست

 التحكيم واقعة هناك كذلك .املساجد يف إقامتها عن بالقوة ورصفهم
 طالب بل بالتحكيم يقبل مل  اإلمام صفني, حرب يف املشهورة
 للتحكيم, معاوية دعوة أن وعرف احلرب, يف ستمرارباال أصحابه

 التحكيم قبول عىل أّرصوا أصحابه من الغالبية لكن خدعة, هي إنام
 اواحرتامً  ااعرتافً  يعترب وهذا رأهيم, عند فنزل حوله, من انفضوا وإال

 اطبعً  .القرارات اختاذ يف باملشاركة هلا والسامح ولألمة العام للرأي
 هذا ألن عنها, احلديث جمال هنا ليس مالبسات احلادث هلذا كانت
 اأيًض  له كانت القبول عدم لكن سلبية, نتائج له كانت القبول

 القبول بخطأ يعلم كان  واإلمام خطرية, وآثاره مضاعفات
 سرية من أخرى شواهد بالطبع وهناك .غري ال خدعة وأنه بالتحكيم
 .ذكرناه ما عىل   واإلمام  الرسول
 تكن مل اآلن املوجودة بصيغتها فالتعددية مالحظة هناك لكن
 الفكري املستوى ألن سنة, ألف أو سنة مئة وأربع ألف قبل لتوجد
 األفكار تطبيق يف مدخلية له التطور وهذا تطور, قد لإلنسان

 التطبيق لكن ,اموجودً  كان التعددية مبدأ أو الفكرة فأصل واملفاهيم,
 واضح مثال ولدينا اإلنسان, رفهع الذي للتطور اتبعً  صيغه تطورت

  الرسول عهد ففي املجاالت, خمتلف طال الذي التطور هذا عىل
   األئمة عهد ويف معينة, بطريقة الدين يتعلمون الناس كان
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 ظهرت قرون وقبل واآلن والتعلم, التعليم أساليب تطورت
 مبدأ لكن التعليم, يف وطرقه أساليبه عرص فلكل العلمية, احلوزات

 .يتغري مل العلم طلب عىل واحلث لتعلما
  الطليعة ودور الوعي انتشار

 من اإلسالمي العامل يتمكن كيف ,الشيخ سامحة 
 متسك والدكتاتورية السيايس امليدان يف التعددية تطبيق

 هبذه ينادي من كل ضد والقمع العنف ومتارس بالسلطة,
 ممارستها? يف يرشع أو التعددية

 بني السيايس الوعي انتشار إىل اجبالطبع إن ذلك حيت 
 املجال يف فقط ليس اإلسالم رؤية عىل ويطلعوا ليعرفوا املسلمني,
 العام الوعي إىل باإلضافة احلياتية, املجاالت مجيع يف ولكن السيايس,
 فيه, يعيشون الذي والسيايس االجتامعي والواقع بالظروف
 .يةالبرش تعرفه الذي والتقدم التطور من واالستفادة
 من املسؤولية حتمل رضورة أخرى, جهة ومن جهة, من هذا
 الوعي, هذا نرش مسؤولية يتحملون هؤالء الواعية, الطليعة طرف

 التعددية, إىل تدعو التي واملبادئ املفاهيم تطبيق أجل من والعمل
 مستوى ألن واملبادئ, املفاهيم هذه لصالح املستقبل أن ونعتقد
 وسائل انتشار بسبب تطور, قد عام بشكل الناس لدى الوعي

 اإلنسان يتمكن بحيث العامل, بقاع من املعلومات وتدفق اإلعالم,
 العلمية, احلقائق ومعرفة اآلخرين, جتارب عىل االطالع من

 وينضج وعيه مستوى من يرفع وهذا والسياسية, واالجتامعية
 وعي نضج بتطور متفائلون باملستقبل, متفائلون نحن لذلك مواقفه,

 .واملامرسة التطبيق نحو طريقها التعددية مبادئ جتد ثم ومن لناس,ا
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  للدين خاطئة قراءة العنف

 الساحة تشغل التي واملشاكل الظواهر من 
 الذي املسلح والعمل العنف ممارسة مشكلة اإلسالمية,

 إىل الوصول بغية اإلسالمية, اجلامعات بعض به تقوم
 منهج العنف اماستخد أن ترون هل, تدعي كام أهدافها
 من املامرسة هذه أن أم األهداف, إىل للوصول إسالمي

 الراهن? الوقت يف سليمةال وغري اخلاطئة االجتهادات
 اجلهات بعض تدفع التي األسباب معرفة من البد البداية يف 
 :سببان رأينا حسب هناك العنف, استخدام إىل للجوء الدينية

 فبعض للدين, اطئةاخل القراءة يف ويكمن :السبب األول
 تطبيق بني فيشتبه األوراق, عليه وتلتبس اخللط, يف يقع املتدينني
 عنده فيحصل املنكر, عن والنهي باملعروف األمر مسألة وبني احلق
 يعرف ال عندها األخرى, اإلسالمية واملبادئ املبدأ هذا بني تزاحم

 .األمهيات و األولويات
 ومبدأ الدين, يف إكراه ال :مثل أساسية إسالمية مبادئ هناك
 والرمحة, الرفق ومبدأ احلريات, واحرتام اإلنسان, حقوق احرتام
 املبادئ هلذه املغلوطة والقراءة اخلاطئ فالفهم املبادئ, من ذلك وغري

 إىل اللجوء من نراه ما عنهام ينجم واألهم, واملهم األولويات ومفهوم
 .العنف استخدام

 فعل رد بمثابة العنف إىل اللجوء اهذ اعتبار يمكن :السبب الثاين
 زاوية يف حيرش عندما نعلم كام واإلنسان واالستبداد, القمع واقع جتاه

 أمامه جيد ال األساسية, مصاحله أو وجوده هتدد حرجة أو ضيقة
 الدفاع وسيلة اختيار خيطئ أو ييسء قد وهنا نفسه, عن الدفاع سوى
 .واحليف الظلم نفسه عن هبا يرفع التي الطريقة أو
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 جلوء عن املسؤولة هي والقمعية, االستبدادية فاألنظمة لذلك
 يامرس الذي للعنف فعل كرد العنف طريق سلوك إىل الكثريين
 امنطقيً  فعله رد يكون أن جيب والواعي املؤمن اإلنسان اطبعً  .ضدهم

 إىل يصل قد الناس من الكثري لكن .وعقله دينه مبادئ مع ومنسجًام 
 السليمة الرؤية يمتلك وال للدين والفهم, اإلدراك من املستوى هذا

 وتنترش ذلك بسبب فتظهر الواقع مع التعامل لكيفية واحلكيمة
 .العنف ظاهرة
  الجزائر أحداث

 وكيف اجلزائر يف وقع ما يعلم كلنا ,الشيخ سامحة 
 املفرتض من كان التي الديمقراطية التجربة العسكر أوقف

 االنتخابات طريق عن سلطةال إىل اإلسالميني توصل أن
 االنتخابات هذه وألغى تدخل اجليش لكن الشعبية,

 التدخل هذا يرفضون اإلسالميني جعل مما ونتائجها,
 كرد االختيار هلذا تنظرون كيف, املسلح اجلهاد ويعلنون

 مذابح من عنه أسفر ما مع اخصوًص  وقع, ما جتاه فعل
 األبرياء? وقتل للدماء وسفك

 العملية عىل وانقلب االنتخابات نتائج اجليش ألغى عندما 
 هو األول الطريق طريقان, اجلزائريني أمام كان كلها, االنتخابية

 إىل الطريق هذا أوصل وقد اإلسالمية اجلهات بعض سلكته الذي
 الشعب من كثريين ضحايا سقوط منها خطرية, ومضاعفات نتائج

 التي واآلالم شاكلامل من وغريها اإلسالم, سمعة وتشويه اجلزائري,
 املذابح عن يوم كل نسمع زلنا وما .هناك الوضع انفجار عن ترتبت

 .وغريهم األبرياء حق يف ترتكب التي واملجازر
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 هو اإلسالميون, يسلكه أن يفرتض الذي اآلخر الطريق
 الذي الدعم من واالستفادة اجلزائري, الشارع بتحريك االستعانة

 لكن .االنتخابات طريق عن عنه تعرب قد العريضة اجلامهري كانت
 جمريات عن وواضحة مفصلة صورة لدّي  ليست األسف, مع

 هذا سلوك عن اإلسالميون ابتعد وكيف هناك, اليومية األحداث
 مهيأ غري اللحظة تلك يف نفسه اجلزائري الشعب يكون قد ربام اخليار,
 .اخليار وهذا الطريق هذا مثل لسلوك

 منطقة يف اخليار هذا مثل نجاح ىلع آخر واقعي مثال ولدينا
 الناس ونزول اجلامهريي التحرك استطاع أندونيسيا ففي أخرى,
 هناك السيايس الوضع فتغري االستقالة, إىل سوهارتو يدفع أن للشارع
 .الشديد األسف مع اجلزائر يف حيصل مل ما وهذا

  السبيل هو الالعنف

 استخدام أن املفكرين بعض يرى ,الشيخ سامحة 
 بل اإلسالمي, العامل يف األزمات تعميق إىل يؤدي العنف
 لذلك واخلارج, الداخل يف اإلسالم صورة تشويه من يزيد
 حيقق أن يمكن فهل الالعنف, سبيل البعض اقرتح

 احلركة إليها تطمح التي املرجوة األهداف الالعنف
 اإلسالمية?

 يف األصل ألن ,بديًال  الالعنف اعتبار يمكن ال الواقع يف 
 إىل الدعوة أي الالعنف, هو  واألئمة األنبياء منهج ويف اإلسالم

 منهم اأحدً  نجد ال األنبياء تاريخ ويف .احلسنة واملوعظة باحلكمة اهللا
 الوحي قيم تطبيق أجل من مسلحة, عصابة أو حركة أنشأ قد

 األنبياء فخيار ذلك, سبيل يف املسلح العنف مارس أو ومبادئه,
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 وجمادلة واملوعظة, باحلكمة اهللا إىل بالدعوة دائًام  متثل ومنهجهم
 صحة لتأكيد والرباهني األدلة بتقديم أي أحسن, هي بالتي أقوامهم

 سلكه الذي هو املنهج وهذا .وقيم مبادئ من إليه يدعون كانوا ما
 مؤامرات يف شاركوا  أهنم نسمع فلم , البيت أهل من األئمة

 الدولتني عهد يف احلكم أنظمة تغيري أجل من عسكرية, انقالبات أو
 رواية ويف اإلسالم, بنهج متسكهم هو والسبب .والعباسية األموية

 اعهدً  إيلّ  عهد  اهللا رسول كان وقد« :قال  عيل اإلمام عن
 وأمجعوا عافية يف ولوك فإن أمتي, والء لك طالب أيب بنا يا :فقال
 هم وما عهمفد عليك اختلفوا وإن بأمرهم, فقم بالرضا عليك
 وليس السلمية, الدعوة هو اإلسالم منهج يف األصل إن ,)١(»فيه

 أسفر التي النتائج فالحظ الواقعي املستوى وعىل العنف, استخدام
 اإلسالم صورة شوهت التي الكثرية واملشاكل العنف استخدام عنها
 الالعنف طريق نسلك أن علينا الواجب من أن أرى لذلك .العامل يف

 يف تتحدد الرشعية مسؤوليتنا ألن ,اغدً  أو اليوم أهدافنا قتحتق سواء
 يعىص, حيث من اهللا يطاع أن يمكن فال الصحيح, الطريق سلوك

 هذا سلوك يمكن ال لذلك .اهلدف من جزء الطريق أو والوسيلة
 أمري يقول برسعة, األهداف إىل أوصلنا لو حتى الطريق
 .)٢(»به اإلثم ظفر من ظفر ما«: املؤمنني
 إىل وصلوا الذين أن التارخيية التجارب خالل من ثبت وقد

 ,١٢٤ص ٦٤, ح ٧٨ص ١١ج ,الشيخ عيل, مستدرك سفينة البحار: النامزي )١(                                                 
 .هـ١٤١٨قم مؤسسة النرش اإلسالمي, 

, الطبعة األوىل ٧٢٣قصار احلكم الرشيف الريض,  هنج البالغة, : املوسوي )٢(
 .م, دار الكتاب اللبناين, بريوت١٩٦٧
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 إذن .فيه يستمروا مل القوة عاملواست العنف طريق عن احلكم
 واتباعه, سلوكه املطلوب اإلسالمي واملنهج الطريق, هو الالعنف

 ذلك فإن األهداف, إىل األحيان بعض يف أوصل وإن فهو العنف أما
 وليس اخلطأ, الطريق وسلوك املعايص ركوب عرب سيكون الوصول

 إليها الوصول تم التي األهداف هذه من االستفادة يضمن ما هناك
 .واملعصية اخلطأ بطريق

  الظلم تجاه الموقف

 مع التعامل طريقة اإلسالمي الرشع حدد هل 
 حكومات أو جمموعات أو اأفرادً  كانوا سواءً  الظاملني

 سلطوية? ومؤسسات
 نبتعد وأن الظلمة به يقوم وما الظلم ةحقيق معرفة أوًال  ينبغي 

 عىل العمل األخري يف ثم إليهم, نركن ال وأن ونقاطعهم الظاملني, عن
 اإلسالمي الرشع حدد وقد .ومظاهره أشكاله بجميع الظلم مقاومة
 للظلم الداخيل واإلنكار النفيس النفور .الثالثة األمور هذه

 إليهم الركون وعدم عنهم واالبتعاد الظاملني ومقاطعة وأصحابه,
 وجه يف والوقوف مقاومتهم الثالث واألمر األحوال, من بحال

 بكل املرتبطة املوضوعية املعطيات الظروف, مراعاة مع لكن ظلمهم,
 يتم كثرية حاالت هناك لكن ذكرناه, ما اإلسالم يف فاألصل مورد,
 اإلنسان تدفع وظروف حاالت هناك مثًال  مغاير, بمنطق فيها التعامل
 واملصالح باألولويات األمر يتعلق وهنا بالتقية, العمل إىل املؤمن
 يف املصلحة تكون احلاالت بعض ففي الرشيعة, عليها حترص التي

 وحتصيل ظلمه, ختفيف أجل من معه, التحاور أو الظامل من االقرتاب
التاريخ أن األئمة  حدثنا وقد .الناس حقوق من حتصيله يمكن ما
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  األحيان للتعامل مع احلكام الظاملني, لكن  اضطروا يف بعض
هذه احلاالت كانت استثنائية, ألن األصل هو مقاطعة الظاملني 
ومقاومة ظلمهم وهناك كام قلنا يف بعض األحيان يكون التعامل 
لغرض وضع حد لظلم الظاملني ولو بمقدار معني, فقد رأينا كيف 

بن يقطني  بعض أصحابه وهو عيل  شجع اإلمام موسى الكاظم 
للوزراء يف  الاللتحاق بالبالط العبايس, حيث استطاع أن يكون رئيًس 

من الظامل, والدخول يف  قرتابخالفة هارون الرشيد, وهذا اال
خدمته, كان من أجل وضع حد لبعض مظامله, واستنقاذ ما يمكن 
استنقاذه من حقوق الناس, والدفاع عن مصالح املؤمنني, وهذا ما 

باب كامل حول هذا ) حار األنوارب( ويف. يقطني قام به عيل بن
رد الظلم عن املظلومني ورفع حوائج املؤمنني (املوضوع حتت عنوان 

 فيه جاء ومما العرشة كتاب من) ٨٤( الباب وهو) السالطني إىل
 من السالطني, بأبواب هللا إن« : الرضا اإلمام عن :التايل احلديث

 به ليدفع البالد, يف له ومّكن ربهان,بال وجهه وتعاىل سبحانه اهللا نّور
 »الرضر من املؤمنون يلجأ إليه املسلمني, أمور به ويصلح أوليائه, عن
 عليا ومصالح أولويات وجود حالة يف أو االضطرار حالة يف إذن

 يبقى ذلك غري ويف الظامل, من معينة حدود يف التقّرب يكون مهمة,
 املقاومة إىل وصوًال  واملقاطعة الركون وعدم النفور هو األصل

 .والتصدي
  العلمية الحوزات مسؤولية

ما هي بنظركم املسؤوليات التي تقع  ,سامحة الشيخ 
عىل عاتق احلوزات العلمية الشيعية جتاه العامل  احاليً 

 اإلسالمي?
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 واألفكار املفاهيم باكتشاف تتعلق :املسؤولية األوىل 
 املشاكل ملعاجلة املستجدة, القضايا حول الرشعية, واألحكام
 .ككل والعامل بل اإلسالمية, األمة تعيشها التي املعارصة,
 التي والدراسات والبحوث املواضيع من الكثري أن الواقع لكن

 أشبعت وقد مكررة, مواضيع هي العلمية, احلوزات يف تداوهلا يتم
 يبدل حيث اخلارج, بحوث جمال يف اخصوًص  ومعاجلة, اونقاًش  ابحثً 

 الطهارة مواضيع مناقشة يف اكبريً  اجهدً  واملجتهدون لفقهاءوا العلامء
 .واملعامالت بالعبادات عالقة هلا التي املواضيع من اوعددً  والصوم,
 األبواب هذه ومعاجلة والدراسة, البحث بوقف نطالب ال ونحن
 الفقه, يف اجلديدة باألبواب واالهتامم االلتفات ينبغي لكن .الفقهية
 مشاكل من التطور هذا عن ينجم وما احلياة, تطور تفرضها التي

 ونقدر نثمن نحن لذلك .رشعية ومعاجلات حلول إىل حتتاج وقضايا,
 ألنه ,اهللا حفظه الشريازي حممد السيد املرجع سامحة توجهات اعاليً 
 مواضيعها وناقش وبحثها اإلسالمي, الفقه يف جديدة بأبواب اهتم

 :الفقه( ,)القانون :لفقها( :مثل حوهلا كتبا وألف بل بعلمية,
 حول كتبه إىل باإلضافة ,)اإلسالمية الدولة( ,)احلريات( ,)احلقوق
 .والسياسة واالجتامع االقتصاد

 بالبحث, اهتاممها تويل أن العلمية احلوزات من فاملطلوب
 ال شمويل, بشكل وأحكامه العامة, اإلسالم مفاهيم واكتشاف
 وهذه الفقهية, األبواب من معينة جمموعة أو باب, عىل يقترص

 الفقهية البحوث جدولة إعادة رضورة وتتطلب تستتبع املسؤولية
 باهتامم حتظى التي العلمية, الدراسات منهجة ةوإعاد احلوزة, داخل
 الناحية من اإلنسان حقوق تدرس ال مثًال  ملاذا .والدارسني الطلبة

 البحوث ألن املادة هذه لتدريس منهج لدينا ليس اطبعً  ? الرشعية
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 .التارخيي اإلمهال بسبب مفصل, بشكل متبلورة غري حوهلا
 يتعلق ما وكل االقتصادي, للجانب بالنسبة األمر وهكذا

 .احلديثة الدولة وإدارة املجتمع, بشؤون
 تتعلق العلمية, احلوزات عاتق عىل تقع التي املسؤولية الثانية

 الشعوب يادةلق املؤهلة اإلسالمية, الكوادر وبناء القادة بإعداد
 بتخريج كذلك مطالبة احلوزة أن شك وال .املسلمة واملجتمعات

 لاللتزام وتوجيههم, وإرشادهم الناس, هبداية يقومون الذين العلامء
 ظروف بسبب اآلن, ملحة حاجة وهذه ومبادئه, اإلسالم بقيم

 الذي الروحي, واخلواء والضياع الغريب, الثقايف والغزو التخلف
 .الناس من اسعةو رشحية تعيشه

 يف تتوفر أن ينبغي التي املؤهالت إىل هنا اإلشارة من والبد
 فقط, املعلومات من كبري قدر امتالك يف العربة فليست العلامء, هؤالء
 اجلوانب ومراعاة ,اومضمونً  شكًال  باإلسالم االلتزام من البد وإنام

 .واالجتامعية األخالقية
 دعوة يف والقيادة الريادة ردو بتحمل تتعلق املسؤولية الثالثة

 التقدم باجتاه هبا والدفع اخلالص طريق نحو وتوجيهها األمة,
 املراجع عىل كبري بشكل هنا تقع املسؤولية أن شك وال والتطور,
 واالجتامعي العلمي ونشاطهم دورهم تفعيل وأمهية الدين, وعلامء
 .األمة داخل
  الفقيه والية

النظام السيايس يف  بالنسبة لطبيعة ,سامحة الشيخ 
زمن الغيبة ما رأيكم يف مبدأ والية الفقيه العامة والنظرية 
األخرى, املقرتحة, والتي تفضل والية عدد من الفقهاء ممن 

 تتوفر فيهم الرشوط املعتربة, بدل فقيه واحد?
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 واالجتهاد, االستنباط خالل من اإلسالم أحكام ُتعرف 
 هلم ومبادئه, اإلسالم أحكام ونيستنبط الذين واملجتهدون فالعلامء

 املجتمع قيادة أي العامة, الفقيه والية نظرية حول خمتلفة آراء
 والدينية, االجتامعية احلياة مناحي مجيع عىل واإلرشاف ,اسياسيً 

 والية وإنام للفقيه, املطلقة الوالية يرون ال الفقهاء من فاألكثرية
 بشكل األمة شؤون إدارة اأم املوارد, وبعض احلسبية األمور يف حمددة
 املطلقة الوالية يرى من إىل وباإلضافة .حوهلا خيتلفون فهم عام

 تطور مع أكثر تتناسب لعلها أخرى, نظرية أو رأي هناك للفقيه,
 حتقيق إىل أقرب تكون وقد مكان, كل يف املسلمني وأوضاع العرص,
 بدل الفقهاء من جمموعة والية هبا ونقصد اإلسالمي, الشورى مبدأ
 .الواحد الفقيه
  التطبيق ثغرات

 والية نظرية بأن واملختصني العلامء بعض يرى 
 انعكس وقد الواقعي, املستوى عىل فشلت قد العامة الفقيه
 النظر وجهة تقيمون كيف .. النظري بنائها عىل الفشل هذا

 هذه?
 الواقعية والعوامل الظروف أن معرفة ينبغي البداية يف 
 يف إما وتساهم نظرية, أي تطبيق سالمة مدى عىل تأثري هلا املختلفة,
 .فشلها إىل وتؤدي ,اسلبً  عليها تؤثر أو الواقع, أرض عىل نجاحها

 ال والتطبيق املامرسة أثناء الثغرات وجود أو األخطاء حصول اثانيً 
 واملشاكل اخلارجية العوائق ألن .النهائي واهنزامها النظرية فشل يعني

 يف وتساهم تعيق أن يمكنها األمة, تعيشها التي يةاملستعص الداخلية
 .الفقيه والية نظرية ومنها نظرية أي تعثر



   ١٠١  م ملاذا تراجعت?حضارة اإلسال

 ومعاجلة ,أاخلط بتصحيح مرتبط نظرية أي فنجاح لذلك
 عىل والعمل املؤقت, الفشل حاالت وجتاوز والنواقص, الثغرات
 .التطبيق عند األساليب تغيري

 مظاهر ببعض النظرية فشل عىل االستدالل يمكن ال إذن
 التي العوامل معاجلة ينبغي وإنام اجلوانب, من جانب يف الفشل,
 املوضوعية, الظروف عن والكشف القصور, أو الفشل يف سامهت
 القوة نقاط نحدد أن خالله من نستطيع حقيقي تقويم إىل للوصول
 .التطبيق عند نظرية أية يف والضعف

  واالستبداد الفقيه والية

والية الفقيه املطلقة تؤدي إىل يرى البعض بأن  
إىل أي حد يمكن اعتبار ذلك  .. االستبداد السيايس

 ?اصحيًح 
 واحلدود الضوابط مراعاة مع العامة الفقيه والية طبقت إذا 

 ستكون فإهنا اإلسالمية, املفاهيم من مفهوم أي تتجاوز ومل الرشعية,
 .االستبداد عن بعيدة حينئذ

 العامة, احلريات عىل واحلفاظ ىالشور إطار يف مورست وإذا
 يتوىل من انتخاب يف حقهم ومنها للناس, الرشعية باحلقوق واهتمت

 .االستبداد مظاهر من مظهر أي هناك يكون فلن شؤوهنم, إدارة
 مفاهيم مع تتعارض التي واملامرسات السيئ, فالتطبيق لذلك

 .االستبداد يف السقوط إىل تؤدي التي هي وقيمه, اإلسالم
  الفقهاء ىشور

 التطبيق نتيجة يأيت االستبداد بأن البعض يرى 
 يتمثل امغايرً  بديًال  يطرح لذلك القرارات, اختاذ يف والتفرد



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ١٠٢

 األقدر سيكونون باعتبارهم املراجع, الفقهاء شورى يف
 والسياسية االقتصادية األمة ملشاكل امجاعيً  التصدي عىل

 وآثاره لطرحا هذا إجيابيات هي ما بنظركم, واالجتامعية
 السيايس? املستوى عىل الواقعية

 يكون أن أو واحد فقيه والية بني خّرينا إذا أننا فيه شك ال مما 
 النظرية فإن املراجع, الفقهاء من جمموعة بني شورى العام التصدي
 مراعاة ينبغي لكن .املعارص التطور معطيات مع امتاشيً  أكثر الثانية

 واألسلوب النهج هذا تقبل عىل اعدتس التي املوضوعية املعطيات
 فيه يعيش الذي واملحيط احلوزوي الوضع عن نعرفه فام الشوروي,

 تنفيذ عملية جيعل ذلك كل هبم, املحيطة احلوايش وعقليات املراجع,
 هذه لتغيري يوجه أن ينبغي فالعمل ,اجدً  صعبة املراجع شورى نظرية

 بحيث ,اوحتسنً  ةمءمال أكثر الوضع يصبح لكي والظروف, األجواء
 ثم ومن الفقهاء, بني الرأي وتبادل التشاور حالة يتقبل أن يمكنه
 الذين والفقهاء, املراجع شورى عن مستقبًال  احلديث يمكننا

 الشديد األسف ومع .األمة شؤون إلدارة جملس إطار يف سيتصدون
 ليس العلمية احلوزات يف املقيمني املراجع من اعددً  أن نالحظ نحن
 فيام إال بينهم, حوار ألي وجود وال للرأي, وتبادل تشاور أي بينهم
 يف منهم عدد فيها يعيش التي الصعبة الظروف مع حتى بل .ندر

 أو واحلوار, للتالقي مبادرات أي نجد مل بالعراق, األرشف النجف
 خيتص ال الوضع وهذا .الظروف هذه ملواجهة بينهم فيام التعاون
 العلمية الشخصيات من اكبريً  اعددً  ملليش يمتد بل فقط باملراجع
 .اجدً  انادرً  إال والتشاور التالقي حلالة وجود فال البارزة,
 التشاور حالة لتقبل مستعد وغري بعد, ينضج مل فالوضع إذن
 النتائج من وخيشى .املراجع شورى نظرية تقرتحه كام القيادي,



   ١٠٣  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 ملراجعا هؤالء عىل احلوار أو التالقي هذا فرض تم إن السلبية
 التالقي هذا لتحقيق اوفكريً  انفسيً  مستعدين غري بعد وهم والعلامء
 .املطلوب واحلوار
  الجماعية القيادة

يف الفرتة األخرية وبسبب بعض املظاهر واملامرسات  
ىل رضورة السلبية عند التطبيق, ظهرت دعوات تؤكد ع

 ذلك? ما رأيكم يف.. ه تقييد سلطة الويل الفقي
 قد الفقهاء ألن أوًال  كثرية, تداعيات وهلا متفرعة القضية هذه 
 نعلم كام الواقع هو وهذا الرشيعة, من األحكام استنباط يف خيتلفون

 والتحليل والتفكري الرأي يف اختالف وجود من البد اثانيً  ونشاهد,
 القيادة تبقى لذلك واالجتامعية, السياسية القضايا معاجلة أثناء

 املسلمني, قضايا ومعاجلة واحلوار للتداول ولالعق واجتامع اجلامعية
 .بمفرده واحد فقيه يتحملها أن من بكثري أفضل
  اآلخر الرأي

هل يعني فتح باب االجتهاد إمكانية أن يفتي الفقيه  
لفتوى أو حكم  ااملجتهد بام توصل إليه وإن كان خمالفً 

وبمعنى آخر هل حيق ). الويل الفقيه(احلاكم اإلسالمي 
 اإلفتاء بام خيالف رأي الفقيه املتصدي للحكم? للفقهاء

 يف املعتربة, الرشائط فيه جتتمع حاكم فقيه وجد إذا بالطبع 
 احلالة هذه يف رأيه لألمة, وحاكم متصد وهو والقيادة, املرجعية
 له يكون أن جمتهد ألي حيق ال أنه يعني ال ذلك لكن .انافدً  يكون
 اإلسالم, يف وارد العلمي تالفاالخ مبدأ نإ مغاير, أو خمالف رأي



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ١٠٤

 يمكن ال لذلك األزمنة, عرب املجتهدين اختالف لدى الواقع هو كام
 اجلامع احلاكم الفقيه وجود مع حتى .الرشعي احلق هذا مصادرة

 إلبداء واملجتهدين الفقهاء لسائر الفرصة تتاح أن ينبغي للرشائط,
 يمكن ال بل سية,والسيا الفقهية املجاالت مجيع يف العلمية, آرائهم
 ما مجيع يف آرائهم, إبداء يف حقهم من الناس عامة منع أو مصادرة
 بعني تؤخذ أن حينئذ تتعلق املسألة لكن .العامة شؤوهنم بإدارة يتعلق

 الظروف ومراعاة .خمالف رأي أي إبداء عند العامة املصلحة االعتبار
 يتسبب أو يةسلب حالة الرأي هذا خيدم ال بحيث الواقعية, واملعطيات

 البحث أما .اإلسالمية للدولة األساسية باملصالح ترض فتنة انفجار يف
 حالة يعترب فإنه مالئمة, موضوعية ظروف يف الرأي وإبداء العلمي
 .األمة مصالح مع تتعارض لن ألهنا عليها يشجع أن يفرتض إجيابية

  التشاور إيجابيات

لة ما هي اإلجيابيات التي يمكن أن تظهر يف حا 
 تطبيق نظرية شورى الفقهاء?

 التي واملتنوعة املختلفة اآلراء من االستفادة اإلجيابيات أهم 
 جاء وقد .واملراجع الفقهاء بني اآلراء وتبادل التشاور حالة عن تنجم
 .»أدركته إال يشء عىل العقول اجتمعت ما« :احلديث يف

 الرأي إىل للوصول الفرصة لنا تتيح الفقهاء بني التشاور فحالة
 الفكرية الطاقات خمتلف من االستفادة إىل باإلضافة األصوب,

 .األمة يف املوجودة واالجتهادية
 لكل ألن األمة, شمل مجع وهو أمهية يقل ال آخر جانب هناك

 يف ويتحكم الساحة, يف حضور وله ومقلدين, اأتباعً  مرجع أو فقيه
 وبعض القطيعة, تسود ما اوكثريً  الناس, من رشحية توجيه



   ١٠٥  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 املنقولة االختالفات بعض بسبب املقلدين, االتباع بني املشاحنات
 وتتم الفقهاء, هؤالء جيمع جملس وجود إذن املراجع, بني واملزعومة

 االنسجام أوال حيقق اإلسالمية, الساحة هتم التي القضايا مناقشة فيه
 عىل ويقيض سياسية, فائدة وهذه اإلسالمية الشعبية الساحة داخل
 مهمة علمية فوائد كذلك وحيقق قلنا, كام السلبية الظواهر بعض
 إىل األقرب احلكم أو الرأي إىل للوصول الرأي تداول يتم عندما

 .والواقع الصواب
  واالستبداد الشورى بين

ما هو احلد الفاصل بني الشورى واالستبداد يف  
 اإلسالم?

 وانتهاك باختياراهتا, واستهانة األمة, لرأي إلغاء االستبداد 
 هو احلق, هو املستبد ويفعله يراه فام واملواطنني, الناس لكرامة
 واخلضوع الطاعة حدود تتجاوز فال األمة مشاركة أما به, املعمول
 مصائر يف يتحكم اوقانونً  اترشيعً  تصبح التي ورغباته, املستبد ألهواء
 يف وأحالمه وأهوائه الشخصية, أهدافه خلدمة ويوجهها الناس,

 بعني األخذ أهنا هلا, تعريف فأبسط الشورى أما .والتسلط كاملل
 شؤوهنم بإدارة تتعلق التي القرارات, اختاذ يف الناس آراء االعتبار
 .برضاهم واحلكم والعامة, السياسية
  والديمقراطية الشورى

هل الشورى هي الديمقراطية, أم أن هناك فوارق  
 واختالفات بني املصطلحني واملفهومني?

 العامل ففي للديمقراطية, موحد تعريف هناك ليس :وًال أ 



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ١٠٦

 هذه بني يكون قد لكن للديمقراطية, وخمتلفة متعددة صيغ هناك
 املنتخبني, النواب أو للناس احلق إعطاء مثل مشرتكة, عنارص الصيغ
 يكمن وهنا وتنفيذها, املتعددة القوانني وإصدار الترشيع ملامرسة

 فحق الغربية, والديمقراطية ميةاإلسال الشورى بني االختالف
 حق الترشيع وإنام ينتخبوهنم, من أو للناس ليس اإلسالم يف الترشيع

 للناس يمكن وال القوانني, وواضع املرشع وتعاىل سبحانه فهو هليإ
  رسوله وسنة كتابه يف اهللا أنزل ملا خمالفة اأحكامً  يرشعوا أن

 تطبيق أساليب يف الرأي وتبادل بالتشاور تتعلق هنا والشورى
 املعتربة مصادرها من األحكام واستنباط الواقع وتشخيص الرشيعة,
 .بدقة املشخصة الوقائع عىل وإنزاهلا
 اإلسالم يف القوانني ووضع فالترشيع ,األساس الفرق هو هذا

 وال بالوحي, وااللتزام اإليامن, قاعدة من ينطلق ألنه وحمدد, مقيد
 الرشعي االجتهاد وهو الرشيعة هحددت إطار يف إالّ  ذلك يتجاوز

 .الترشيعي الفراغ مناطق ملعاجلة األحكام الستنباط
  المجاالت جميع في الشورى

 املؤسسات إلدارة رضورية الشورى أن ترون هل 
 اإلسالمية? الدولة داخل واهليئات

 الشؤون مجيع إجراء يف الشورى ممارسة ألن احلال, بطبيعة 
 فتح اأبدً  تعني ال الشورى أن كام كثرية, ائدفو له أمر واخلاصة العامة
 تسري وقوانني أنظمة وجود من البد .والتسيب الفوىض أمام الباب
 من متّكن هنا الشورى وممارسة واإلدارات, املؤسسات هذه عليها

 أمام املجال وتفسح واألفكار, اآلراء من عدد أكرب من االستفادة
 أن يمكن ال فالشورى .يةوفاعل بحرية للمشاركة املبدعة الطاقات



   ١٠٧  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 اإلدارات هذه لعمل املنظمة والقوانني النظم مع تتعارض
 .واملؤسسات

  واألمة المرجع

كيف ترون وضع العالقة بني املرجعية الدينية  
واملجتمع, وما هي املسؤوليات املتبادلة بني املراجع 

 والناس?
 إيضاح يف أوًال  فتتحدد الناس, جتاه املراجع ملسؤولية بالنسبة 
 الرشعية, الناس تساؤالت عىل واإلجابة والرشائع الدين معامل

 اخلصوم شبهات ورد الديني, الفكر عن الدفاع إىل باإلضافة
 بمشاكل االهتامم أخرى, جهة ومن جهة, من هذا ومغالطاهتم,

 يعيش أن ينبغي ال املرجع ألن هلم, تعرض التي والقضايا الناس
 املستمر تواجده من البد بل عاجي, برج يف امنزويً  الناس عن ابعيدً 
 الناس بيد األخذ ذلك إىل أضف .الناس مشاكل ومعاجلة الساحة يف

 احلضاري التخلف حالة من للخروج والتطور التقدم باجتاه ودفعهم
 املراجع, جتاه الناس ملسؤولية بالنسبة أما .األمة فيه تتخبط الذي

 مشاريعهم يف واالنخراط واالستجابة املراجع, برامج مع فالتفاعل
 إنجاحها عىل والعمل املجاالت, من غريمها ويف والرتبوية االجتامعية
 عىل وإطالعهم هلم, النصيحة إبداء إىل باإلضافة منها, واالستفادة

 النائية املناطق يف اخصوًص  املسلمون يعيشها التي األوضاع حقيقة
 أحوال معرفة من املراجع يتمكن حتى .األضواء عن والبعيدة
 احللول إجياد يف واملسامهة واألماكن, املناطق مجيع يف املسلمني
 املرجعية عىل ينفتحوا أن الناس عىل ينبغي عام وبشكل .ملشاكلهم

 .براجمها مع ويتفاعلوا حوهلا يلتفوا وأن



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ١٠٨

  والمرجعية اإلسالمية الحركات

كيف ينبغي أن تكون العالقة بني  ,سامحة الشيخ 
 ة وبني مراجع التقليد?احلركات اإلسالمي

 املرجعية, ظل يف اإلسالمية احلركات تعمل أن يفرتض امبدئيً  
 الفقهاء من تؤخذ التي الرشعية لألحكام احلركات هذه الحتياج
 بجهة وقيادييها اإلسالمية احلركات التزام من البد لذلك املراجع,
 أخرى جهة من .الرشعية احتياجاهتم يف إليها يرجعون مرجعية,

 واملرجعية, احلركات هذه بني تنسيقو ترابط هناك يكون أن نبغيي
 االجتامعية, الساحة داخل والنفوذ الرشعية متتلك فاملرجعية
 داخل بنشاط والعمل التحرك عىل والقدرة الفاعلية, لدهيا واحلركات

 للمرجعية, والعضد الذراع تكون أن وبإمكاهنا .كذلك الساحة هذه
 .احلركات هذه لنشاطات غطاء تكون أن يعتستط بدورها واملرجعية

 به تقوم أن يمكن وما احلركات دور املرجعية تتفهم أن ينبغي لذلك
 يفكرون الذين املراجع بعض لكن فعال نشاط من الساحة داخل
 أمهية يدركون ال الواقع, تطورات عىل منفتحة غري تقليدية بطريقة
 بني التنسيق فيضع لذلك .اليوم إسالمية وحركات تنظيامت وجود

 ال الواقع هذا لكن .املراجع وهؤالء اإلسالمية والتنظيامت احلركات
 التعاطي ورضورة املرجعية عىل احلركات هذه انفتاح زيادة من يمنع

 الطرفني, بني وفاعل حقيقي تعاون إىل للوصول معها, والتنسيق
 .واالجتامعي الواقعي املستوى عىل كثرية إجيابيات له ستكون وهذا

 عىل سلبا ينعكس فهذا اجلانبني بني التنسيق ينعدم عندما أما
 مراكز من تعترب اإلسالمية احلركات ألن عام, بشكل الدينية احلالة
 من املرجعية يمّكن امعهً  والتنسيق والتعاون املجتمع, داخل القوة

 .اجلامهري وتوجيه للعمل جديدة أساليب



   ١٠٩  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

  عملية مبادرات نحو

ورى املراجع, وهل كيف نصل إىل حكومة ش 
االجتهادات املختلفة للمراجع من شأهنا أن جتعل قرارات 
احلكومة اإلسالمية تستفيد من خربة املراجع وتنوع 

 ?اجتهاداهتم
 الفقهاء بني والتالقي والتحاور التشاور حالة إىل الوصول 

 واألمة الساحة وعي :األول أمرين, إىل حيتاج الدينية, والقيادات
 عشية بني يتحقق ال األمر وهذا واللقاء, التشاور هذا بأمهية

 وندوات خطابات من مكثفة, جهود إىل حيتاج بل وضحاها,
 داخل ذلك بأمهية القناعة تسود حتى طويلة, ونقاشات وكتابات
  .األمة وقيادات النخب وبني العامة, األوساط

 عىل تتكرر عملية مبادرات إىل حاجة يف نحن :األمر الثاين
 عىل ينبغي لذلك ومتعارفة, مألوفة حالة وتصبح الواقعي, املستوى
 وهناك بينهم, فيام والتشاور للتعاون اإطارً  يضعوا أن العلامء

 احلوزات إداراة مثل اللقاء فيها يتم أن يمكن كثرية وأماكن مناسبات
 مناسبات من وغريها الدينية االحتفاالت مواسم أثناء واحلسينيات

 حول ويتشاورون واخلطباء العلامء جيتمع ال املاذ واإلرشاد, الوعظ
 حول الرأي ويتبادلون اإلسالمية? الساحة تشغل التي املواضيع

 هي السائدة احلالة بينهم? التعاون سبل وينسقون األولويات,
 إليه االلتفات وعدم اآلخر, الرأي وإمهال الشخيص, بالرأي االعتزار

 الواقع, أرض عىل ميداين عميل سعي إىل بحاجة إذن نحن .اعتباره أو
 تفيدنا ولن واحلوار, التشاور أمهية يدرك الديني الوسط لنجعل

 عملية, بمبادرات القيام دون اجلمعي للعمل والدعوات الشعارات
 شورى مرشوع نجاح عن للحديث الرضورية املقدمات هي هذه



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ١١٠

 .املراجع الفقهاء
  السياسي واالستقرار التعددية

ية احلزبية, وهل يمكن اعتبارها ما رأيكم يف التعدد 
 وسيلة فضىل إلدارة احلكومة?

 هو البديل سيكون وبدوهنا الطبيعية, احلالة هي التعددية 
 بأفكار تؤمن أو تتبنى قد فئات هناك جمتمع كل يف والكبت, القمع

 عن للتعبري الفرصة هلا املجتمع يتح مل إذا الفئات هذه ونظريات,
 إىل ستتجه علني, بشكل والفكرية سياسيةال واختياراهتا قناعاهتا
 لقوة الإ متاحة الفرصة تكن مل إذا رسية, بطرق ذلك عن التعبري
 عن تتنازل لن ىالقو باقي فإن معينة, جهة أو مهيمنة واحدة

 الكواليس, خلف وستنشط الرسي, العمل إىل ستلجأ بل اختياراهتا
 تكون عندما اأم.األساليب بكل املهيمنة القوى معارضة عىل وتعمل
 بالتعددية تعمل التي الدول لدى نجده كام هلا ومرشع مباحة التعددية
 عن وتكشف النهار, وضح يف تعمل القوى مجيع فإن احلزبية,

 فال وبالتايل ارتياب, أو خوف دون بوضوح, وآرائها اختياراهتا
 يف ينمو معارض أو ختريبي عمل أي من احلاكمة القوة عىل خوف

 من امتلكت مهام احلكومات أن التارخيية التجارب ثبتتأ وقد اخلفاء,
 ال وأفكار آراء اعتناق عىل الناس جترب أن يمكنها ال القوة, أسباب
 اخلفاء يف تعمل فئة توجد وعندما .هبا اإليامن أو اعتناقها يف يرغبون
 السيايس االستقرار عن احلديث يمكن فال األرض, وحتت

 .حلظة يةأ يف لالنفجار قابل اراالستقر هذا ألن واالجتامعي,
  القيادة اختيار

ما هو موقف اإلسالم من االنتخابات, وهل يؤيد  



   ١١١  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

بأن اإلمامة معينة بالنص وال دخل  انتخاب القيادة? علًام 
وما هو املوقف من والية . لالجتهاد أو االنتخاب فيها

 الفقيه?
 الو ورصيح واضح إهلي تعيني هناك واإلمامة للنبوة بالنسبة 
 واالمتثال, اخلضوع هو الرشعي والتكليف فيه, لالنتخاب دخل
 عىل نص وجود وعدم الغيبة زمن يف ودخولنا األئمة عرص وبعد

 الناس انتخاب إىل ترجع فاملسألة القيادة, منصب لتويل معني شخص
 الرشوط فيهم حتققت الذين للفقهاء بالنسبة حتى واختيارهم,

 تتعدد عندما اخصوًص  وطاعتهم, همبتقليد الرشع وطالب املعتربة,
 املواصفات فيه حتققت فقيه من أكثر هناك ويكون املصاديق
 احلكم سدة إىل منهم واحد وصول فإن الرشعية, والرشوط
 له يكون ولن واالختيار, االنتخاب طريق عن سيكون والرئاسة,

 األمة اختارته إذا إال القيادة برشعية ويتمتع والنهي األمر حق
 .تهوانتخب

  األعلمية

يف هذا  اهل تعترب األعلمية رشطً  ,سامحة الشيخ 
 االنتخاب?

 إىل يرجع فاشرتاطها لذلك القضية, هذه يف خمتلفون الفقهاء 
 الفقهاء من هناك الرشعية, لألحكام واملستنبط املجتهد, الفقيه رأي
 للحكم, املتصدي ويف التقليد, مرجع يف األعلمية يشرتطون من

 الرشائط بقية وتوفر االجتهاد يكفي وإنام يشرتطها, ال من وهناك
 إذن فاملسألة والعدالة, الكفاءة مثل القيادة منصب يف املعتربة األخرى
 .اومعتربً  اقويً  لديه ويكون الفقيه خيتاره الذي الفقهي للرأي خاضعة
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  واللقاءات المؤتمرات غياب

ما هو الرس يف غياب ظاهرة املؤمترات واللقاءات  
ي جتمع بني العلامء واملفكرين واملختصني, يف عاملنا الت

 اإلسالمي?
 جمال ويف والثقايف, الفكري املجال يف التخلف هو الرس 

 ثقافتها يف البعدين, هذين يف يكمن أمة أي يف التخلف العالقات,
 من نعاين ونحن .فيها القوة مراكز بني العالقات شبكة ويف وأفكارها
 أن نجد بيننا, العالقات جمال يف .البعدين هذين يف خانقة أزمات
 الوسط داخل اخصوًص  له, اومناهًض  انقيًض  اآلخر يعترب منا الواحد
 التي األنشطة أن اجلهات بعض اعتبار السلبية أوجهها ومن الديني,
 نموها حساب وعىل حساهبا, عىل هي إنام أخرى جهة هبا تقوم

 عن ملنعها والوسائل الطرق إجياد يف التفكري يبدأ وبالتايل ومصاحلها,
 يف قصور وهذا .الساحة من وإخراجها إلغائها بل أنشطتها, ممارسة
 تأخذ والنشاط العمل وبمقدار الكل, تستوعب الساحة ألن النظر
 .الساحة يف مكانتها جهة أية

 هنتم ال جتعلنا التي هي املتخلفة واملظاهر األسباب هذه
 األفكار وتالقح التحاور لأج من جتمعنا التي والسبل بالوسائل
 .البعض بعضنا جتارب من واالستفادة واآلراء
  اآلخرين أراء عن البحث

هل هناك رضورة إلقامة املؤمترات?  ,سامحة الشيخ 
وكيف يمكن مجع أكرب عدد من األساتذة من اجلامعات 
واحلوزات العلمية ورؤساء األحزاب اإلسالمية, وعدد من 

ل أوضاع املسلمني ومعاجلة كبار التجار, للتباحث حو
 مشاكلهم?



   ١١٣  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 الوصول بأن منا, واحد كل لدى ذاتية قناعة وجود من بد ال 
 اخلاصة, الصوامع يف االنعزال طريق عن يكون لن الصائب الرأي إىل
 لتكوين .ومناقشتهم وحماورهتم اآلخرين آراء عن البحث ينبغي وإنام

 .موضوع أي عن متكاملة صورة
 هذا لتحقيق امناسبً  اوإطارً  وسيلة تكون أن يمكنها واملؤمترات

 أي حول الناضجة واألفكار اآلراء إىل الوصول أي الغرض,
 القوى مجيع بني سليمة عالقات صنع إمكانية إىل باإلضافة موضوع,
 يقوم التي األسس وعرض بينها, العالقات أجواء وتنقية .املختلفة
 خيفف أن شأنه من هذاو ومستنداهتا, ومربراهتا جهة أي تفكري عليها
 من عدد بني اإلسالمية الساحة تعرفها التي التشنجات حدة من

 .واألشخاص والتيارات القوى
 عقد وجه يف يقف كبري عائق هناك الشديد األسف مع لكن
 مجيع لدى لعقدها اإلرادة وجدت لو حتى املؤمترات هذه وتنظيم

 من اخلوف بل احلريات, وغياب السيايس العائق به ونقصد الفرقاء,
 واستقرارها? السياسية األنظمة أمن عىل احلريات هذه

  حضاري نهج المؤتمرات

 اهل يعترب تنظيم املؤمترات اجتاهً  ,سامحة الشيخ 
, أم جمرد أنشطة وفعاليات غري واقعية, ال امفيًد  اموضوعيً 

 تقدم يف هناية املطاف ما يرجى منها?
 األنشطة من اآلن تعترب ا,تنظيمه أو املؤمترات إلقامة بالنسبة 
 تقيم العامل بلدان فأغلب اإلنسانية, التجمعات كل يف هبا املعمول
 تنظيم عن ونسمع إال يوم, يمر يكاد ال بحيث متنوعة, مؤمترات
 مؤمترات هناك .والتخصصات املجاالت خمتلف يف مؤمترات



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ١١٤

 ينظمها مؤمترات هناك وكذلك ورياضية وسياسية, وعلمية اقتصادية
 والشاذة املنحرفة األنشطة ذوو وحتى التوجهات خمتلف يف واةاهل

 مؤمتر انعقاد عن فرتة قبل قرأُت  لقد ومؤمتراهتم, ملتقياهتم لدهيم
 جمال هتم التي واملسائل القضايا بعض فيه ناقشوا البريو, يف للسحرة
 .نشاطهم
 وقال املدخنني, حقوق عن للدفاع مؤمتر امؤخرً  نظم لقد بل
 العاملية احلملة عىل الرد هو للمؤمتر تنظيمهم سبب نإ :يهعل القائمون

 أثناء الشخصية حريتهم يامرسون املدخنني ألن التدخني, ضد
 .واإلذاعات الصحف يف املؤمتر هذا أخبار ونرشت التدخني,
 املتبع األسلوب هو املؤمترات إقامة أسلوب يعترب العامل يف اآلن

 ال الديني الوسط لألسف, لكن واملجاالت, االختصاصات مجيع يف
 كل يف .الفعال والنشاط األسلوب هذا من ـ مفرتض هو كام ـ يستفيد

 ورجال التجار فيها جيتمع والصناعة, للتجارة غرفة نجد بلد
 ملعاجلة ومؤمترات ملتقيات تقام الغرفة هذه خالل ومن األعامل,

 املنيوالع أصحابه وشؤون القطاع هبذا عالقة هلا التي القضايا مجيع
 عىل تسهر النقابات وهذه واملهندسني, لألطباء نقابة هناك كذلك .فيه

 يف املختصني هؤالء بني جتمع التي واملؤمترات اللقاءات إقامة
 .املختلفة جماالهتم

 األنشطة هذه من ـ اآلن إىل ـ يستفد مل الديني الوسط ويبقى
 لفلتخ أسفي أكرر لذلك املؤمترات, تتيحها التي اتواإلمكاني
 هذا انتهاجه وعدم املسرية, هذه وعن الركب, هذا عن الديني الوسط

 واملسائل, القضايا من عدد عالج يف الناجع العميل األسلوب
 هذه ملثل احلاجة أمس يف أننا مع البعض بعضنا عىل واالنفتاح
 .ولقاءات مؤمترات من األنشطة



   ١١٥  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

  والفاعلية الوعي

 املأساوي?كيف يمكن إنقاذ املسلمني من واقعهم  
 الواقع ألن بسهولة, املتيرس أو اهلني باألمر ليس هذا 
 املقدمات هتيئة من البد الكثرية, املشاكل تراكم من يعاين اإلسالمي
 الوعي انتشار املقدمات, هذه أهم أن ونعتقد للنهوض, الرضورية
 هلذه واحللول العالجات اقرتاح ثم ومن وبمشاكله, بالواقع احلقيقي

 واجلادة, الواضحة العملية الفاعلية من إطار يف ذلك كل املشاكل,
 وبالتايل التغيري, عملية يف يؤثر عامل إىل الوعي هذا حتويل ليتم

 األمة فيه تتخبط الذي التخلف وحل من واخلروج اإلنقاذ
 .اإلسالمية

  علي وسيرة النبي سيرة

, ما هي خصائص حكومة الرسول األعظم  
? وهل ؤمنني عيل بن أيب طالب وحكومة اإلمام أمري امل

حلكومتيهام مميزات ونقاط خاصة متيزها عن باقي 
 احلكومات الديمقراطية يف العامل املعارص اآلن?

 غرضهام إهليتني, حكومتني كوهنام ,ساسواأل الكبري التمييز 
 من هذا وأوامره, لرشيعته واخلضوع اهللا إىل الدعوة واألخري األول
 عيل واإلمام  الرسول حكومة امتق أخرى, جهة ومن جهة
 املادية حقوقه واحرتام اإلنسان, بكرامة اإليامن عىل بعده من 

 يف احلكومات هلا تروج التي اإلنسان حلقوق بالنسبة أما واملعنوية,
 الدعوات هذه يف الشعارايت اجلانب إىل اإلشارة من فالبد الغرب,
 من املوضوع هلذا السيايس واالستغالل اإلنسان, بحقوق املنادية
 هلا, اخلاضعة اإلعالمية والوسائل الغربية, األحزاب بعض جانب
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 العامل يف احلكومات بعض عىل ضغط كورقة استخدامها إىل باإلضافة
 االقتصاد جماالت يف الغربية األيديولوجية تنتهج ال التي الثالث
 .اإلنسان حقوق بذلك تنتهك أهنا بحجة والسياسة, والثقافة
 التحرش قضية واملحلية العاملية اإلعالم وسائل عرب بعناتا وقد
 أن مع .العامل يف الغربية الديمقراطيات أكرب رئيس طرف من اجلنيس
 اانتهاكً  ويعترب اإلنسانية, بالكرامة مبارش ومساس عالقة له التحرش

 تأديتها أثناء احرتامها ورضورة العاملة, املرأة حقوق من حلق
  النبي حكومة يف أما .وخارجها اإلدارات داخل العميل لنشاطها
 وصادق حقيقي التزام فهناك , عيل اإلمام وصيه وحكومة
 الوحي, من اانطالقً  وأصالتها, شموليتها يف وحقوقه اإلنسان بكرامة
 اإلنسان بكرامة فاإليامن وبالتايل ومرشعها, احلقوق مصدر باعتباره
 لتحقيق ركوهبا كنيم مطية أو اانتخابيً  اشعارً  ليست وحقوقه
 عالقة له عقائدي التزام هو وإنام مستقبلية, أو آنية سياسية أغراض
 .اخللق وغاية اإلنساين الوجود هبدفية

 ما وهذا اإلسالمية, العدالة مفهوم جيسد كونه إىل باإلضافة
 بام السبعة األقاليم أعطيت لو اهللاو« :يقول عندما عيل اإلمام يؤكده

 ما شعرية َب لْ ُج  أسلبها نملة يف اهللا أعيص أن عىل حتت أفالكها
 .»هفعلت

  العفو مبدأ

, من املبادئ التي عمل هبا )عام سلف اهللاعفا (مبدأ  
فالرسول عفا عن أهل   واإلمام عيل  الرسول 

, مع أهنم حاربوه سنني طويلة, امكة, ملا دخلها فاحتً 
وأخرجوه منها ومنعوه وأصحابه من دخوهلا للحج أو 



   ١١٧  ة اإلسالم ملاذا تراجعت?حضار

اذهبوا «: ة, ومع ذلك خاطبهم بعد ما دخل مكة قائًال الزيار
  فعل مثل النبي  واإلمام عيل . »فأنتم الطلقاء

عندما عفا عن أهل البرصة, نرجو توضيح تأثري تطبيق هذا 
املبدأ عىل املجتمع إذا مارسه أهل احلكم والسلطات, 

 مع املعارضات السياسية املتعددة? اخصوًص 
 ال , واألئمة األنبياء أن معرفة من البد البداية يف 
 مشحونة شخصية فعل ردود من الناس, مع تعاملهم يف ينطلقون
 وتتحكم حتركهم وإنام الشخصية, األهواء اتباع أو احلقد, أو باالنتقام

 وبام معصومون, ألهنم اخلطأ, أو الزلل عن بعيدة رسالية دوافع فيهم
 بالناس, رمحاء راهمت لذلك اإلنساين, الوضع حقيقة يعرفون أهنم

 قوله مثل آية, من أكثر يف القرآن أكده ما وهذا وكبريهم, صغريهم
ًة لِّْلَعاَملِنيَ { :تعاىل :  الرسول وقول ,)١(}َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْمحَ

  واإلمام  فالرسول هنا من »للعاملني رمحة بعثت نامإ«
 قضية ننسى وال م,هب والرمحة الرأفة منطلق من الناس مع يتعاطيان
 واتباع باملعروف الناس يأمران   واإلمام  فالرسول الدعوة,

 أي أو منكر كل عن وينهياهنم السامء, بقيم وااللتزام به اهللا أمر ما
 واألئمة  الرسول فمعاملة إذن .وآخرهتم بدنياهم يرض يشء
, التي االعتيادية الفعل ردود عن البعد كل بعيدة للناس 

 والثأر, االنتقام مظاهر عادة فيها تتحكم والتي الناس, بني نشاهدها
 عىل يسريون إهنم واجلسدية, النفسية الفعل ردود من ذلك وغري
 الرشيفة األحاديث بعض يف جاء لذلك يشء, كل يف اإلهلي املنهج
 وتعاىل سبحانه اهللاو ,اهللا بأخالق بالتخلق املؤمنني  الرسول دعوة

 .١٠٧ :اآلية ,األنبياء سورة )١(                                                 
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 رمحته وأبواب زالهتم, عن ويعفو توبتهم, بليق بعباده, رحيم رؤوف
 بعض يف جاء كام ـ اهللا إن بل حني, وكل ساعة كل هلم مفتوحة

 ضلت رجل فرح من عبده توبة عند افرًح  أشد يكون ـ األحاديث
 .وجدها ثم الصحراء يف ناقته

 عن والرجوع التوبة إىل الدعوة نجد الروايات من عدد ويف
 مهام الصادقة, عباده توبة يقبل حيمر غفور اهللا وأن املعايص,
 واألنبياء الرسل سار املنهج هذا وعىل .ذنوب من اجرتحوا

 .وجل عز اهللا بأخالق يتخلقون كانوا ألهنم واألوصياء
 وموضوعية, ذاتية ظروف من به حييط ما وبحكم اإلنسان إن
 سواء األخطاء يف دائًام  يسقط واملصالح, والرغبات الشهوات وإغواء
 إذن .للتوبة دائمة حاجة يف فهو لذلك الصغرية, أو منها ةالكبري
 حث التي األصيلة اإلسالمية القيم من سلف عام اهللا عفى فمبدأ
 الرسل واتباع , واألئمة  الرسول ومارسها القرآن عليها

 حياتنا يف نامرسه أن كذلك نحن علينا يفرض هبم واالقتداء واألئمة
 تبني وقد ودول, وحكومات زابوأح ومؤسسات, كأفراد العامة,

 ومفيدة طيبة نتائج إىل أدت الشعوب, حياة يف املبدأ هذا ممارسة أن
 والدول احلكومات طبقته ولو فيه, يعيش الذي وللمجتمع للفرد

 املعارضات عىل حيسب ممن اجلامعات أو األفراد مع اإلسالمية
 عىل ضاءالق وسيتم إجيابية, نتائج حمالة ال ستحصد فإهنا السياسية

 .استمرارها أو إبقائها من طائل ال التي واألزمات املشاكل من عدد
 احلالة يتجاوز سلف, عام العفو مبدأ أن إىل باإلضافة هذا
 ألنه اإلنسانية, احلياة يف اجلزئية احلاالت من غريها أو السياسية
 إنسانية بواعث وهلا ومتأصلة, عميقة وفكرية نفسية حالة يعكس

 وإتاحة بالناس, الرمحة استهداف يف الرغبة يف تمثلوت وعقائدية,



   ١١٩  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 زلل من فيه وقعوا عام والرجوع أخطائهم, لتصحيح هلم الفرصة
 وإعطائهم جديد, من لالنطالق بغريهم, مرضة أعامل أو وشطط,
 عن والبحث وتقويمها ومواقفهم, أعامهلم يف النظر إلعادة الفرصة
 مما وأفضل وصاحلة يدةمف تكون قد مغايرة, مواقف أو جديدة سبل
 يتيح الواقعي, املستوى عىل املبدأ هذا ممارسة أن شك وال .سبق
 النفيس واالطمئنان واالستقرار األمن إلشاعة أكرب افرًص 

 .كذلك والسيايس واالجتامعي
  الغرب في اإلسالمية الجاليات

 التي السيئة والسياسية االقتصادية األوضاع دفعت 
 املسلمني من اكبريً  اعددً  سالميةاإل الدول معظم تعيشها
 األمن أو الرزق عن ابحثً  الغربية, الدول إىل للهجرة
 إجيابية? أم سلبية اهلجرة هذه نتائج كانت هل, السيايس

 ممن اكبريً  اعددً  ألن الغالب, يف سلبية النتائج كانت املايض يف 
 ذاب ما رسعان ضاغطة, أخرى لظروف أو الرزق, عن ابحثً  هاجر

 لإلسالم, املغايرة وتقاليدها ثقافتها واستوعبته الغربية, ملجتمعاتا يف
 االلتزام وضعف آنذاك, الضعيفة الدينية احلالة إىل يعود والسبب
 هنا ليس متعددة عوامل نتيجة الدينية, بالقيم املعرفة وغياب الديني,

 بالتخلف آخر, أو بشكل ترتبط لكنها فيها, القول تفصيل حمل
 هناية يف هبا وأدى اإلسالمية, األمة فيه سقطت الذي مالعا احلضاري
 يف ما كل عمل الذي الغريب, االستعامر براثن يف السقوط إىل املطاف
 وحاول اإلسالمية, للشعوب الدينية اهلوية عىل للقضاء وسعه

 وأفكار, نظريات من له يروج وما املادية, قيمه العتناق توجيهها
 والتخلف الضعف وهذا .ومبادئه ياإلسالم الدين قيم مع تتعارض
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 ساعد آخر, جانب من الغريب املادي والتطور والتقدم جانب, من
 وكان واملتفوقة, املتطورة الغربية باحلضارة االنبهار ظاهرة انتشار عىل
 االبتعاد الغربية, الثقافة أحضان يف واالرمتاء االنبهار هذا نتائج من
 العامل داخل وقع ما هذا ومثله, هوثقافت اإلسالم قيم عن افشيئً  اشيئً 

 وعاشوا الغرب إىل هاجروا الذين أما .واسع نطاق وعىل اإلسالمي
 هذه مظاهر كانت ما فرسعان جمتمعاته, وبني حضارته كنف يف

 عن ويتخلفون اجلديدة, قيمها يف فيذوبون برسعة جتذهبم احلضارة
 ربيةالع بتقاليدهم ويرضبون وأخالقه, وقيمه بالدين التزامهم

 اسيئً  اانطباعً  يرتك كان التحول وهذا .احلائط عرض واإلسالمية
 .الغربية املجتمعات داخل اإلسالم جتاه اجدً  اوسلبيً 
 اإلسالمية, الصحوة انبعاث ونتيجة األخرية اآلونة يف أما
 اهلجرة فإن واسع, نطاق عىل الدينية بالقيم االلتزام مظاهر وانتشار

 كبري بشكل املعادلة تغريت لقد املايض, يف تكان كام تعد مل الغرب إىل
 بالد يف كذلك انترشت اإلسالمية الصحوة هذه نإ للنظر, وملفت
 ظاهرة كذلك وتوسعت املسلمني, املهاجرين وسط ويف املهجر
 بالدعوة بدورهم اهتموا الذين الغربيني, طرف من اإلسالم اعتناق
 يمكنه الذي يالروح املخزون يمتلك باعتباره اإلسالمي, للدين
 منه تعاين الذي الروحي, والفراغ النفسية, املشاكل معاجلة

 الغربية احلضارة إىل النظرة بدأت فقد وهكذا الغربية, املجتمعات
 وإمكانية وذاته, وحضارته دينه يف املسلم ثقة ازدادت كلام تتغري,

 .والتخلف الضعف حالة من واخلروج جديد من االنبعاث
 اجلديدة, احلالة هذه من الغرب إىل هاجر نمم عدد استفاد وقد
 فيها, القوة مواقع فعرفوا الغربية, باحلضارة وبصريهتم وعيهم فازداد
 يف االنحطاط ومكامن ضعفها, نقاط عن الكشف استطاعوا كام



   ١٢١  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 الدعوة ترشيد عىل منهم اعددً  ساعد ما وهذا .وتوجهاهتا منطلقاهتا
 بحيث اإلسالمية, لشعوبا قضايا عن والدفاع لإلسالم, والتبليغ
 حول القديمة السلبية النظرة ـ كبري حد إىل ـ يغريوا أن استطاعوا
 عن املوضوعية احلقائق ينرشون وبدؤوا الغربيني, طرف من اإلسالم
 اآثارً  ترك اجلديد الوضع وهذا .اإلسالمية واملجتمعات اإلسالم
 لذلك .عام بشكل العامل يف واملسلمني اإلسالم وضع عىل إجيابية
 النشاط عنها يسفر أن يمكن التي للنتائج اآلن متفائلون نحن

 داخل واجلهات األفراد بعض يامرسه الذي والتبليغي الدعوي
 النشاط هذا ينمو أن وأملنا الغربية, البلدان يف املهاجرين أوساط
 سفراء املهاجرون هؤالء يصبح لكي أفضل, بشكل وينضج ويتوسع
 التجمعات تلك وداخل البلدان, تلك يف لإلسالم حقيقيني

 قيم عىل والتعرف اهلداية إىل احلاجة أمس يف هي التي اإلنسانية,
 .املحمدية الرسالة ومبادئ الوحي

  العلمية الخبرة استيعاب

كيف يمكن استثامر هذه اهلجرات  ,سامحة الشيخ 
يف جمال الدعوة لإلسالم واالستفادة من العلوم احلديثة من 

  اجلامعات الغربية املختلفة?خالل الدراسة يف
 من عدد يف اهلجرة هذه من االستفادة يمكن بالطبع 

 يتخلص أن برشط لكن اإلسالمية, الدعوة نرش ومنها املجاالت,
 يف يعايشوهنا التي السلبيات خمتلف من املسلمون املهاجرون
 السمحة وقيمه وصفائه اإلسالم جوهر بنقل واالكتفاء جمتمعاهتم,
 .شعوهبا بني ويعيشون إليها هياجرون التي املجتمعات إىل ة,واملتعالي

 والتي املوبوءة, والعنارص واقعهم سلبيات معهم اصطحبوا إذا أما
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 من يتمكنوا لن فإهنم جمتمعاهتم, داخل املرضية املظاهر من تعترب
 هذه ستنعكس بل لإلسالم, الدعوة جمال يف يذكر يشء أي حتقيق

 وجودهم أن إىل باإلضافة وأهله, اإلسالم إىل النظر عىل السلبيات
 .املهجر بلدان من عدد يف اآلن نالحظ كام ,اهامشيً  سيظل
 التي واملظاهر السلبيات هذه من التخلص استطاعوا إذا أما
 احلقائق من واستفادوا احلياة عىل وانفتحوا وترسخها, تعمقها

 قيم همبين وسادت بإجيابية, اجلديد حميطهم مع وتفاعلوا العلمية,
 اجلرس سيشكلون شك بال فإهنم املفيدة, واللقاءات والتفاهم التعاون
 يف املتقدمة األوضاع وبني بالدهم, يف األوضاع بني سريبط الذي
 والتكنولوجيا العلوم نقل مسؤولية تقع كذلك وعليهم املهجر, بلدان

 يف هي التي بلداهنم, إىل اوعلميً  اصناعيً  املتقدمة البلدان من املتطورة
 من للخروج منها واالستفادة, العلوم, هذه معرفة إىل احلاجة أمس
 .والصناعي العلمي التخلف حالة

 الغرب أن وهي إليها, االنتباه من البد مالحظة وهناك
 نقل عدم عىل كبري بشكل حيرص والصناعية, العلمية ومؤسساته

 املقابل يفو احلضارية, دائرته عن اخلارجة البلدان إىل املتقدمة التقنية
 وتربز تظهر التي املبدعة, والعقول الكفاءات استقطاب عىل يعمل
 إغراءات تقدم العلمية املؤسسات وبعض العلمي, التحصيل أثناء
 أوطاهنا إىل العودة عن لرصفها املهاجرة, الكفاءات هلذه كبرية مادية

 من عدد فضل حيث كثرية, ذلك عىل واألمثلة .منها واالستفادة
 عىل هناك, والعمل هبا واالستقرار املهجر بلدان يف لبقاءا الطلبة
 تقدم يف وخربة, علم من اكتسبوه بام واملسامهة بلداهنم إىل الرجوع
 .وتطورها بلداهنم

 يف واجلامعية العلمية املؤسسات من اعددً  أن إىل باإلضافة



   ١٢٣  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 واملهمة, الدقيقة العلمية االختصاصات بعض تدّرس والتي الغرب,
 منهم, املسلمني الطلبة اوخصوًص  الثالث, العامل من للطلبة تسمح ال

 هناك ارسميً  املقيمني املهاجرين أبناء من كانوا ولو هبا, بااللتحاق
 هاجر الذي البلد جنسية عىل منهم البعض حصل وقد طويلة, ملدد

 لكن املهجر, بلد ألبناء ما احلقوق من له امواطنً  اقانونيً  وأصبح إليه,
 اهاجًس  يضل الدقيقة, واالختصاصات العلوم هذه لنق من اخلوف
 املسلمني, للمهاجرين البد لذلك الغربية, املؤسسات لدى

 والعقبات, املشاكل هذه يعوا أن منهم, العلم طلبة اوخصوًص 
 بعد جمتمعاهتم إفادة من فعًال  يتمكنوا حتى جتاوزها, عىل ويعملوا
 .وتقدمها ورهاتط يف ليسامهوا أوطاهنم, إىل ورجوعهم خترجهم
  الهوية على الحفاظ

كيف يتمكن املسلمون يف الغرب  ,سامحة الشيخ 
من املحافظة عىل وجودهم الديني ومتاسكهم االجتامعي, 
للحيلولة دون ذوباهنم وانسالخهم عن هويتهم الدينية 

 واحلضارية?
 هويتهم ومقومات كياهنم عىل املسلمون حيافظ لكي 
 الثقايف العامل األول أمرين, توفر من البد الغرب, يف اإلسالمية
 واعية متنورة إسالمية ثقافة وامتالك احتضان من فالبد والفكري,
 :الثاين األمر .واملهمة األساسية اإلسالمية للقيم وحاضنة وصحيحة

 عىل املحافظة عىل يساعدهم اجتامعي, حميط إجياد من هلم البد
 االنعزال ذلك يعني أن وند وإحيائها, وتفعيلها اإلسالمية, تقاليدهم

 الذي الكبري املجتمعي املحيط عن مغلقة دوائر يف واالنكامش
 وحميط هبم, خاصة أجواء إجياد من البد لكن ضمنه, يعيشون
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 والشعائر بالتقاليد وتعريفهم أبنائهم, تربية من فيه يتمكنون
 صبحوا ال لكي وممارستها, هبا االهتامم عىل همدوتعوي اإلسالمية,

 .عنها ءغربا
  اإلسالم إلى الدعوة

ما هي الطرق والوسائل الناجعة لنرش الدعوة  
 وتبليغ اإلسالم داخل املجتمعات الغربية?

 :األول :أمرين بتوفر يتحقق اإلسالم, لنرش األمثل الطريق 
 الداعي يوجهه الذي للخطاب واملعريف العلمي باملستوى يتعلق
 ومستوى حجم مراعاة من البد إذ الغريب, املجتمع هلذا املسلم
 يعيشون الذي العلمي املستوى اوخصوًص  هناك, الناس لدى املعرفة

 فالوعظ لدهيم, املتوفرة ومصادرها العلمية املعارف وكثرة .فيه
 واعتامدها العلمية, احلقائق عىل يرتكز أن البد هناك واإلرشاد
 أو وعظي ديني خطاب أي يف واستخدامها, إليها, واإلشارة
 طرف من اواسعً  اواطالعً  معرفة بدوره يتطلب وهذا ي,توجيه
 .لإلسالم الدعوة مهمة عاتقه عىل حيمل الذي املسلم, الداعية

 اإلعالم, وسائل من واملتكاملة الشاملة, االستفادة :األمر الثاين
 لإلنسان يمكن ال واالنرتنت, واملرسح والسينام الفضائيات عرص يف
 عرب مثًال  املبارش اخلطاب باعتامد طفق واحدة وسيلة عىل يراهن أن

 باملستوى يكون لن فالتأثري املحارضات, أو الشخصية اللقاءات
 أراد إذا الوسائل, هذه مجيع من االستفادة من البد لذلك املطلوب,
 وتوجيه املرغوب, التأثري حيدثوا أن اإلسالمية بالدعوة املهتمون
 .املتميزة وحضارته وقيمه اإلسالم إىل الغربية املجتمعات أنظار

 اإلعالم وسائل من واالستفادة واملعرفة بالعلم بالتسلح
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 داخل فقط ليس غاياهتا, حتقق أن اإلسالمية للدعوة يمكن املتعددة,
 اإلسالمية االجتامعية األوساط ضمن ولكن الغربية األوساط
 .كذلك املهاجرة
  الشيرازي اإلمام شخصية

عن اإلمام  ما هي أهم ذكرياتكم وانطباعاتكم 
 السيد حممد الشريازي دام ظله الوارف? اهللاملرجع آية 

 العارف يالحظه ما أهم لكن كثرية, وانطباعات ذكريات 
 السامية أخالقه هو .اهللا سبيل يف واملجاهد العامل الرجل هلذا والزائر

 صعبة ظروف عليه مرت لقد .بالعظمة تتصف التي وسلوكياته
 وضغوطات كثرية وسياسية اجتامعية مشاكل من وعانى للغاية,
 تتمكن ومل الظروف, هبذه تتأثر مل وتطلعاته طموحاته لكن خمتلفة,
 يف الطيبة أخالقه أو رزانته عن تزحزحه أن القوية الضغوطات حتى

 .واألفراد اجلهات خمتلف مع التعامل
 كان الوقت ذلك ويف إيران, إىل هياجر أن قبل الكويت, يف عرفته
 ,اسلبً  فيه يؤثر مل ذلك لكن الضغوطات, من لعدد ضيتعر سامحته

 املناوئني اوخصوًص  الناس, مع التعامل يف سلوكياته يغري جيعله ومل
 كان عليه, والتهجم لشخصه بالتجريح يتجرأ كان ومن منهم,
 مهته إىل باإلضافة .والسمو التسامح بروح الكل مع يتعامل سامحته
 الساحة تعرفه بام اسلبً  متأثر غري أجده به التقيت أو زرته كلام العالية,

 املزيد عىل وحيثه زائره من ويطلب دائًام  يبادر بل ونكسات, هزائم من
 لتحقيق جديد من االنطالق إىل ويدعو والعطاء, والنشاط العمل من

 احلديث من سامحته يمل ال املسلمني, ختدم التي واألهداف املشاريع
 مضاعفة إىل دائًام  ويدعو األمة, احتتاجه التي الكبرية التطلعات عن
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 الذين الكثريين عند نجده ال وهذا حتقيقها, أجل من والنشاط العمل
 اجلزئية, واألهداف املحدودة, واهلموم اخلاصة املشاكل يتجاوزون ال
 لألمة, الكربى لألهداف والتطلع االهتامم دائم سامحته جتد بينام

 ,اهللا سبيل يف العاملني ضتعرت التي الكربى املشاكل بعالج مشغوًال 
 بالتغيري واملتفائلة الشمولية وكتاباته بتوجيهاته هلم, وداعًام  امشجعً 

 .األفضل واملستقبل
 املجاالت مجيع يف والدؤوب الدائم النشاط عليه يالحظ كذلك

 أو التدريس, أو بالتأليف مشغول إما فهو والدعوة, بالعلم املتعلقة
 احلركة دائم كان الكويت, يف سامحته كان وعندما ,ادعويً  عمًال  يبارش

 مع واالجتامع والزيارات اللقاءات يف وقته جممل يقيض والنشاط,
 ختصيص من ذلك يمنعه أن دون والتبليغ, الدعوة جمال يف العاملني
 ال وكيانه, السيد حياة من جزء الكتابة ألن والتأليف, للكتابة الوقت
 القول يمكن لدرجة كتبوي القلم حيمل أن دون يعيش أن يمكن
 وال ,امسبوقً  نفسه جيد لكتاباته القارئ بأن مبالغة ودون معها,
 يكتب, ما لكثرة ,اهللا حفظه السيد يكتبه ما كل مواكبة من يتمكن
 .مؤلفاته عدد يف واضح وهذا
  الداعية صفات

ما هي الصفات التي ينبغي توفرها  ,سامحة الشيخ 
 رشاد?فيمن يتصدى لعملية التبليغ واإل

 والظروف فيه يتحرك الذي الواقع معرفة من أوًال  له البد 
 هبا, علم عىل يكن مل معطيات أو وقائع تفاجئه ال حتى به, املحيطة
 .واقعه احتياجات ملواكبة وعلمي معريف استعداد عىل وليكون
 أجل من سيعمل التي واملدروسة الواضحة اخلطة إىل باإلضافة



   ١٢٧  حضارة اإلسالم ملاذا تراجعت?

 .ختطيط دون اارجتاليً  اعشوائيً  عمله يكون ال حتى وتطبيقها, تنفيذها
 العقبات يواجه جتعله التي واملستعدة, القوية النفسية احلالة اثانيً 

 يساعده الذي املهني احلس امتالك عىل وتساعده وأناة, وحلم بصرب
 باألخالق التحيل إىل اطبعً  باإلضافة والتحدي, املثابرة عىل كذلك
 .الكريمة

وا َوَكاُنوا َوَجعَ { :تعاىل يقول ًة َهيُْدوَن بَِأْمِرَنا َملَّا َصَربُ ْلنَا ِمنُْهْم َأئِمَّ
 )١(}بِآَياتِنَا ُيوِقنُونَ 

 النفسية اجلوانب هذه إىل إشارة الكريمة اآلية هذه ففي
 يتبعها وما فالدعوة الصرب, حالة إىل اإلشارة اوخصوًص  واألخالقية,

 بالصرب, إال عليها والتغلب جتاوزها يمكن ال وعقبات مشاكل من
 ال اليقني ألن واملعريف العلمي باجلانب تتعلق أخرى إشارة وهناك
 :األساسية الصفحات هذه .والعميقة الصحيحة باملعرفة إال يتأتى
 وإنجاز ومشاكل, قضايا من فيه يدور وما االجتامعي باملحيط املعرفة
 اجلوانب إىل باإلضافة األهداف, وحمددة مدروسة علمية خطة

 به يتحىل أن جيب ما أهم هي .احلميدة باألخالق والتحيل لنفسيةا
 .اإلسالمي التبليغ جمال يف العامل أو الداعية ويعرفه

  روحي ارتقاء نحو

كيف السبيل لرفع مستوى العاملني يف جمال  
الدعوة, للوصول إىل املراتب العليا يف جمال األخالق 

يف بعض الفاضلة والصفاء الروحي, واجتناب الوقوع 
 الرذائل النفسية مثل احلسد والرياء?

 غريهم من أكثر هيتموا أن اهللا إىل الدعوة جمال يف العاملني عىل 
 .٢٤ :يةاآل ,السجدة سورة )١(                                                 
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 معرضون ألهنم وجل, عز اهللاب اتصاهلم ويقووا الروحية, بالرتبية
 ألي البد لذلك واملخاطر, األخطاء يف للسقوط غريهم من أكثر
 به يستعني به, خاص ثفمك روحي برنامج من اهللا سبيل يف عامل
 .السيئة والبواعث وامليول األدران, كل من نفسه وتنقية تصفية عىل

 داخل يسود أن جيب الذي والتناصح التوايص أمهية ذلك إىل أضف
 جمال يف للتقدم السبيل ألنه ,اهللا سبيل يف والعاملني املؤمنني أوساط

 وقد .لاملجا هذا يف العاملني ونفسيات قدرات وتنمية الدعوة,
 .والنصيحة للمناصحة وتدعو حتث كثرية وروايات أحاديث وردت
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  قيمة شهر رمضان للشاّب المؤمن

شهر رمضان هذا الشهر الفضيل العظيم الذي تعم  
 امميزً  اهل يعني للشباب شيئً  ,بركته وخريه عىل اجلميع

 ?اخاًص ومعنى 
فلعل من أبرز حكم الصوم تصليب وتقوية اإلرادة عند  ,نعم 

اإلنسان, حيث متتلئ نفسه بالغرائز والشهوات والرغبات, وكل 
رغبة أو شهوة تلّح عليه لكي يستجيب هلا ويلبيها, لكنه بحاجة إىل 
املوازنة بني رغباته, وإىل التوفيق بني الرغبات واملصالح الرضورية 

تعاىل زّود اإلنسان بعقل راجح,  اهللاية واملعنوية, ورغم أن حلياته املاد
ينري له الدرب, ويرشده إىل التوازن واالستقامة, إال أن ضغط 
الشهوات والرغبات قد يتغلب عىل صوت العقل وندائه, إن مل تكن 

 .لإلنسان إرادة قوية تنترص إلرشادات عقله
, حيث جيب أن لضبط الرغبة والشهوة اوالصوم باعتباره برناجمً 

يمتنع الصائم عن املفطرات, والتي تعّود عىل تناوهلا كل يوم, 
حلياته اليومية طوال السنة, لكنه يتوقف عنها  اوأصبحت عادة ونظامً 

مع بداية الصيام, مما يّدربه عىل مواجهة الرغبة والشهوة, وجيعله  افورً 
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 .عىل إصدار القرارات وإلزام نفسه هبا اقادرً 
شابات يعيشون فرتة استيقاظ الرغبات واشتداد والشباب وال

جلهة تبلور األحاسيس  اضغوطها, فمرحلة الشباب حساسة جدً 
 .والعواطف, وبلوغ الشهوة أوجها يف نفس الشاب والشابة

مما جيعل الشباب يف حاجة أكرب إىل قوة اإلرادة, ملواجهة ضغط 
حدر هبا من الرغبة والشهوة, إن ذلك يشبه حاجة قائد السيارة وهو ين

وإال تعرض خلطر ) بريك(طريق مرتفع إىل قوة الفرامل والكوابح 
 .فقدان السيطرة عليها

والصوم كربنامج لتنشيط اإلرادة يكون أكثر رضورة وأمهية يف 
 .مرحلة الشباب

يوجه الشباب الذين ال يتمكنون   اهللالذلك نجد أن رسول 
وا إرادهتم بالصوم, من إشباع غريزهتم اجلنسية عرب الزواج, أن يقو
كام جاء يف صحيح . حتى ال يدفعهم ضغط الشهوة إىل االنحراف

يا معرش الشباب من استطاع «: أنه قال البخاري ومسلم عنه 
 .)١(»جاءمنكم الَباَءة فليتزوج, ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِ 

فليتزوج, ومن مل يستطع ) الباءة(فمن متكن من تكاليف الزواج 
أي أنه يمنح اإلنسان ). جاءوِ (يواظب عىل الصوم فإنه كابح وقامع فل

 .القدرة عىل ضبط شهواته وذلك بتصليب إرادته
  شهر رمضان ومغريات العصر الحاضر

يف شهر رمضان تتسابق القنوات الفضائية وحمطات  
التلفزة عىل استقطاب املشاهدين عرب برامج املسابقات 

 .٥٠٦٥صحيح البخاري, حديث رقم  )١(                                                 



   ١٣٣  الشيخ الصّفار واحلديث عن الشباب

لشباب والشابات بالفعل واألفالم وسواها, ويتسّمر ا
ساعات طويلة أمامها ملتابعة تلك الربامج, فام تعليقكم عىل 

 هذه الظاهرة?
ال شك أن وسائل االتصال واإلعالم من فضائيات وإنرتنت  

من مصادر املعرفة والتثقيف ال يمكن االستغناء  اأصبحت مصدرً 
ات عنها, لكنها يف الغالب تعتمد برامج اإلثارة, وحتريض الرغب

والشهوات عند اإلنسان, خاصة الشباب والشابات, وتقوم بدور 
التبشري والرتويج ألنامط سلوكية خمالفة لنظام القيم يف جمتمعاتنا 
اإلسالمية, وبعض براجمها قليل الفائدة إن مل يكن عديم الفائدة 

 .اويضيع وقت املشاهد هدرً 
ة, ألن إننا ال نطلب من الشباب مقاطعة هذه الوسائل اإلعالمي

ذلك يعني االنغالق واالنطواء, ولكننا نلفت أنظارهم إىل رضورة 
التقويم والنقد والتمييز, فال يسلِّموا عقوهلم ونفوسهم ملا يعرض 

 .عليهم دون دراسة وبحث ومتحيص
بأوضاع  افليختاروا الربامج املفيدة النافعة التي جتعلهم أكثر وعيً 

طالع عىل التطورات العلمية العامل وأحداثه, والتي متكنهم من اال
واملعرفية, وليصونوا أذهاهنم ونفوسهم من تسلل وتّرسب امللّوثات 
واالنحرافات, التي تضعف لدهيم حالة اجلّدية واالهتامم بحياهتم 

 .ومستقبلهم
  السهر في شهر رمضان

من املتغريات امللحوظة عىل الشباب يف شهر  
فرتة من النهار  رمضان عادة السهر يف الليل والنوم أطول

حتى يتالفوا عناء الصوم ويستمتعوا بليايل شهر رمضان 
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فهل لكم وجهة نظر حول هذا  ,ذات النكهة اخلاصة
 املوضوع?

ال أحبذ كثرة القيود والتدخل يف حياة الناس اخلاصة,  
وحريتهم يف تنظيم براجمهم وعاداهتم, وخاصة إذا كان هذا التدخل 

ليس جمرد قائمة من املمنوعات  باسم الدين والرشع, فالدين
واملحظورات لتعقيد حياة اإلنسان, ومكافحة ميوله ورغباته, بل إنه 
. دين يعطي اإلنسان أقىص حرية وأوسع مدى لالستمتاع هبذه احلياة

َم ِزينََة { ْزِق  اهللاُِقْل َمْن َحرَّ  .}الَّتَِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ
الفقهاء أن األصل يف اإلسالم اإلباحة واحللّية حتى  لذا يقرر

يثبت العكس فكل يشء مباح وحالل إال إذا ثبت استثناؤه باملنع 
 .والتحريم من قبل الرشع

لذا فإن عادة السهر يف ليايل رمضان والنوم يف هناره إذا مل تصطدم 
مع الوظائف والواجبات األخرى, فذلك أمر مرتوك لرغبة اإلنسان 

 .تهوحري
مثل انعكاس السهر عىل : ونشري هنا إىل بعض حاالت التصادم

ومل يأخذ  اأداء اإلنسان لعمله املكلف به يف النهار, فإذا كان موظفً 
, فإن ذلك يسبب اكسالنً  احظه من النوم, وجاء إىل العمل متعبً 

ضعف إنتاجيته, وقد جيعله سيئ التعامل مع زمالئه يف العمل ومع 
 .املراجعني
صل تصادم بني هذه العادة وبني الوظيفة الواجبة, وهذا ال هنا حي
 .وال ُيقبل عقًال  ايصح رشعً 

بالطبع ال يفوتنا إن ننبه إىل ما تذكره بعض البحوث العلمية من 
أن النوم والسكون يقلل استفادة اإلنسان الصحية من الصوم, حيث 

 −لصومأثناء ا−أن احلركة العضلية يف فرتة ما بعد امتصاص الغذاء 



   ١٣٥  الشيخ الصّفار واحلديث عن الشباب

تنشط مجيع عمليات األكسدة لكل املركبات التي متد اجلسم بالطاقة, 
عملية تصنيع اجللوكوز  اوتنشط عملية حتلل الدهون, كام تنشط أيًض 

لذلك من املفضل أن يكون الصائم يف حالة حركة ونشاط, .. بالكبد
ال يف حالة نوم ومخول هذا من اجلانب الصحي, وحتى من الناحية 

ن النوم يفقده التفاعل بأحاسيسه ومشاعره مع فريضة النفسية فإ
, وال يشعر بعناء وال تعب, اوال عطًش  االصوم, حيث ال حيس جوعً 

 .عىل نفسيته من هذه اجلهة اوبالتايل ال يرتك الصوم أثرً 
ما  الكن سهرات الشباب يف ليايل شهر رمضان غالبً  

تكون إضاعة للوقت, يف جلسات مفتوحة ليست ذات 
ة, بل هناك بعض املامرسات التي يقوم هبا بعض فائد

الشباب عىل الكورنيش أو بعض األماكن العامة منافية 
 لآلداب واالحرتام?

نعم هذه قضية أخرى ترتبط باهتامم اإلنسان بعنرص الزمن,  
فالوقت هو أهم رصيد ورأسامل لإلنسان, بل إن حياة اإلنسان 

ي تفريط يف الزمن يعني وعمره هو الوقت والزمن الذي يعيشه, وأ
األخذ من رصيد احلياة, وخسارة أجزاء من العمر, لذلك ينقل عن 

ما نقصت ساعة من دهرك إال بقطعة من «: له اإلمام عيل 
إن عمرك وقتك الذي «: ورويت عنه كلمة أخرى يقول فيها »عمرك
 .»أنت فيه

وخاصة يف مرحلة الشباب يكتسب الزمن أمهية مميّزة, فالشباب 
يش مرحلة صنع املستقبل, وتكوين الشخصية, فهو بحاجة إىل أي يع

 .حلظة لتكريسها واستثامرها باجتاه أهدافه وتطلعاته
أن يتباهى بعض شبابنا هبدر أوقاهتم, أو قتل  اومؤسف جدً 

الفراغ, كام يقولون, بينام تنتظرهم مهام كبرية, وتواجههم حتديات 



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ١٣٦

األمة والوطن, إن  خطرية, عىل املستوى الشخيص, وعىل صعيد
التفوق العلمي هو طريق تقدم الشباب, وهو بحاجة إىل االجتهاد 
واملثابرة عىل التعلم والدراسة, فكيف يرىض الشباب لنفسه أن يبّدد 

 .أوقاته ثم يأيت بمعدل منخفض يف نتائج امتحاناته الدراسية
يف حياة الشباب, وكلام  اأساسيً  اوالعمل والوظيفة أصبحت مه 

. لك كفاءات وخربات أكثر, كانت فرصته للوظيفة والعمل أكربامت
يبّث لك مهومه يف عدم حصوله عىل عمل, ثم تسأله  اوقد جتد شابً 

!! اعن ما لديه من خربات وكفاءات فال جتد عنده غري الشهادة شيئً 
إن اكتساب لغة أجنبية, أو التمّرس يف استخدام احلاسب اآليل, أو 

يف ترتيب مستقبل  اخربة فنية يساعد الشاب كثريً  التّوفر عىل كفاءة أو
 .حياته

 فلامذا ال يستغل هؤالء الشباب أوقاهتم هبذا االجتاه?
من الوقت يقضونه يف  اومتسعً  اوكيف جيدون لدهيم فراغً 

 سهرات مفتوحة غري نافعة?
إّن شهر رمضان جيب أن يلفتنا إىل أمهية عنرص الزمن يف حياتنا, 

 اد فريضة الصيام هبذا الشهر, وجعل للصوم وقتً تعاىل حدّ  اهللاألن 
من طلوع الفجر إىل غروب الشمس, فلوا نقصت منه دقيقة  احمّددً 

, ولو جترأت عىل إفطار واحدة من أوله أو آخره كان صيامك باطًال 
يوم منه دون عذر, كانت عليك عقوبة شديدة, عتق رقبة أو صيام 

 .اشهرين متتابعني, أو إطعام ستني مسكينً 
توجد يف املجتمع برامج دينية ثقافية يف شهر  

رمضان كمجالس اخلطابات واملحارضات لكن إقبال 
الشباب والشابات عليها ليس باملستوى املطلوب فإىل أي 

 سبب يعزى ذلك?
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منها ما يرتبط بتعدد واالنشغاالت  ,هنالك أسباب عديدة 
اإلعالم, واالهتاممات عند الشاب كالدراسة واالنشداد لوسائل 

والعالقات االجتامعية, والتسوق, وتغّري توقيت بعض األعامل حيث 
يف كثري من املؤسسات والرشكات وخاصة يف  أصبحت جتري ليًال 

 .شهر رمضان
ومنها ما يرتبط بضعف االندفاع واالهتامم عند الشباب للتزود 
من املعارف الدينية, والثقافية اإلسالمية, بسبب االستغراق يف 

اممات املادية, وضعف الرتبية الدينية, أو ارتباطهم بشلل االهت
 .وصداقات ترصفهم عن هذه التوجهات

يرتبط بمستوى الربامج الدينية  اوأساسيً  اهامً  الكن هناك سببً 
املطروحة, حيث يقّرص بعض اخلطباء والواعظني يف جتديد خطاهبم 

وب وطروحاهتم, ويف توفري مادة معرفية جيدة, وتقديمها بُأسل
 .مجاهريي جّذاب

للحيوية,  ا, وفاقدً اومكررً  ايكون تقليديً  اإن اخلطاب الديني غالبً 
وغري مواكب ملا يعيشه الشباب من مهوم وتطورات, وبالتايل يعجز 
عن استقطاب الشباب وحشدهم, ونجد يف املقابل علامء وخطباء 
مبدعني, يقدمون املفاهيم الدينية بأسلوب عرصي واضح, 

ضايا الشباب واملجتمع بعمق وحكمة, وهؤالء اخلطباء ويعاجلون ق
 .عادة ما تزدحم جمالسهم باملستمعني, ويقبل عليهم مجهور الشباب

إن وسائل االتصال شديدة للخطاب الديني, وجعله أمام حتد 
كبري, فإذا كان الشاب يشاهد برامج علمية وفكرية تتنوع فيها اآلراء, 

عظية مكررة وقاسية, الشك أنه والطروحات, ثم يقارن ذلك بلغة و
 .سينفر منها ويقبل عىل برامج الفضائيات

وعىل علامئنا وخطبائنا أن يرتقوا بخطاهبم إىل مستوى التحدي,  
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ويتوفروا عىل مادة علمية, ومواكبة عرصية, وأسلوب مناسب, 
ْكَمِة وَ {: لقوله تعاىل امتثاًال  َسنَِة  ْوِعَظةِ املاْدُع إِِىل َسبِيِل َربَِّك بِاْحلِ اْحلَ

م بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ   .}َوَجاِدْهلُ
إن جمرد التهجم عىل الشباب واهتامهم بالطيش والفساد 
وهتديدهم بالنار والعقاب ال حيقق اهلدف املنشود من إصالحهم 
وتوجيههم, بل ينبغي احلوار معهم واالنفتاح عليهم, وحتسس 

فهموهنا مهومهم وظروفهم, والتحدث معهم باللغة التي ي
ويعرفوهنا, وتلك هي احلكمة التي تقتيض وضع اليشء املناسب يف 
املكان املناسب, وهي املوعظة احلسنة, التي تعني هتيؤ النفوس 
للتقبل, واالستجابة وذلك مصداق للجدال بالتي هي أحسن, أي 

 .احلوار املوضوعي اهلادئ
 



   

 :)١(السادس احلوار[*] 
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 العامل حديثنا مع فضيلة الشيخ حسن موسى ريض الصفار, يف

 حتدث فضيلته عن ,)املواقف(القطيفي املعروف الذي اختص به 

اإلسالم  العديد من القضايا واملواضيع التي تتعلق باحلرية يف
 .بينها والتعددية املذهبية وإمكانية التواصل والتحاور

واإلصالحات اإلجيابية  طوراتكام حتدث الشيخ الصفار عن الت
حيث أكد أن مبادرة سمو  التي تشهدها البحرين يف العهد اجلديد

وتسهيل عودة القيادات الدينية  األمري باإلفراج عن املعتقلني
الفرصة للتعبري عن الرأي وحل  والسياسية من اخلارج وإتاحة
 أجواء مناسبة لتوطيد االستقرار املشاكل املعلقة, كل ذلك خيلق

 .. وحتقيق الوحدة الوطنية
 :وفيام ييل احلوار

  التطورات السياسية في البحرين

الكبرية التي حصلت يف  التطورات اإلجيابية 
  وكيف تقرأوهنا? كيف تنظرون إليها ,االبحرين أخريً 

أهايل املنطقة الرشقية  التواصل والتداخل االجتامعي بني 
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, وعالقات القرابة, النسب البحرين تواصل عميق, فوشائج وشعب
والعوائل يف اجلانبني, حيث أن بعض  بني العديد من األرس مستحكمة
من البحرين, وكذلك هناك أرس يف البحرين  املنطقة أصلها األرس يف
كانت  اإضافة إىل عالقات املصاهرة الكثرية, وأساًس  املنطقة, أصلها من
 ا التداخل, هذاواألحساء والبحرين منطقة واحدة تارخييً  القطيف

البحرين,  االجتامعي, جيعلنا متفاعلني مع كل ما حيدث يف والتواصل
 .خوتناإو فهم أهلنا

نتفاعل مع هذه التطورات األخرية, وأن  لذلك فمن الطبيعي أن
فالتحديات الكبرية التي تواجه أوطاننا وأمتنا  ,انتفاءل هبا خريً 
ادرة سمو ومب. قدر من الوحدة واالنسجام الوطني تستوجب أعىل
 باإلفراج عن املعتقلني, وتسهيل عودة القيادات الدينية أمري البحرين

قائمة,  والسياسية من اخلارج, ومعاجلة بعض املشاكل التي كانت
مناسبة  وإتاحة الفرصة للتعبري عن الرأي, كل ذلك خيلق أجواء

  .لتوطيد االستقرار واألمن, وحتقيق الوحدة واالنسجام
 اه الواعية الفاعلة يستحق كل خري, وكلوشعب البحرين بقو

األمري  تقدير واحرتام, لصموده وتضحياته, ولتجاوبه مع مبادرات
األفضل إن شاء  ونأمل أن تتطور األوضاع يف البحرين إىل. الطيبة

من اآلمال  اهللا بتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب واحلكومة
 .والتطلعات املجيدة

  يةالتنوع المذهبي والوحدة الوطن

التعاون اخلليجي هناك تعدد مذهبي  يف دول جملس 
السنة هنالك موالك وحنابلة  سنة وشيعة وأباضية, وضمن

زيدية وإسامعيلية, فهل  وشافعية, وضمن الشيعة هناك
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الوطنية يف هذه  يؤثر هذا التعدد املذهبي عىل الوحدة
  الدول?

ية, قائمة يف كل املجتمعات البرش التعددية والتنوع ظاهرة 
فبعض املجتمعات %. ١٠٠بالكامل  فليس هناك جمتمع متجانس

والقوميات, وبعضها تتعدد فيها األديان,  تتعدد فيها األعراق
وقد حتدث  .املذاهب أو التوجهات السياسية وبعضها تتعدد فيها

عن التنوع العرقي والقومي واعتربه من دالالت  القرآن الكريم
َامَواِت { :تعاىلاإلهلية وعظمتها يقول  القدرة َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ

َواألَْرِض َواْختَِالُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم إِنَّ ِيف َذلَِك آلَياٍت 
  )١(.}لِْلَعاملِِنيَ 

الكريم عن تعدد الديانات, واعتربه ظاهرة  كام حتدث القرآن
 ة االختيار,احلياة, ألن اهللا تعاىل قد منح اإلنسان حري طبيعية يف هذه

الفصل  وأودع يف نفسه نوازع اخلري والرش, ويوم القيامة هو يوم
ابِئَِني { :واحلساب يقول تعاىل إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

ُكوا إِنَّ اهللاَ َيْفِصُل َبْينَُهمْ املَوالنََّصاَرى وَ  َيْوَم اْلِقَياَمِة  ُجوَس َوالَِّذيَن َأْرشَ
ٍء َشِهيٌد اهللاَ  إِنَّ   .)٢(} َعَىل ُكلِّ َيشْ

والتعدد ظاهرة كونية, فعىل مستوى كل املخلوقات  بل إن التنوع
هناك أصناف وألوان وأشكال, تدل عىل إبداع اخلالق  والكائنات,

اَن {: يقول تعاىل وقدرته مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْرَع ُخمَْتلًِفا ُأُكُلُه َوالزَّ َوالنَّْخَل َوالزَّ
ا َوَغْريَ ُمَتَشابِهٍ ُمَتَش   .)٣(}اِهبً

 .٢٢ :يةاآل ,سورة الروم )١(                                                 
 .١٧ :يةاآل ,سورة احلج )٢(
 .١٤١ :يةاآل ,سورة األنعام )٣(
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هذا السياق ما نرشته الصحف هذه األيام  ومن الطريف يف
 اوالتي أصبحت تقيمها سنويً ) املانغو(بعيد  حول احتفاالت اهلند

فقد أشارت إىل ) يوليو(وتستمر يومني يف شهر متوز  م١٩٨٨منذ عام 
 نغو, ويف اهلندمن املا امعروفً  اصنفً  ١٢٠٠يف العامل اليوم  أنه يوجد

جريدة احلياة . (من هذه األصناف ١١٠٠وحدها موئل لـ
 .)م١٣/٧/٢٠٠١

ويقاس اآلن  .اجتامعية طبيعية أمام سنة كونية وظاهرة افنحن إذً 
ومستوى حترضها, بمقدار نجاحها يف  وعي املجتمعات ونضجها,

التعدد والتنوع الداخيل, فاملجتمعات املتحرضة  التعامل اإلجيايب مع
 تعترب التنوع مصدر إثراء وإغناء لتجربتها احلضارية, فتحرتم تقدمةامل

 اخلصوصيات لكل فئة وطائفة مهام كانت قليلة وصغرية, وختضع

فيه  لقانون وطني عام عىل صعيد حقوق املواطنة وواجباهتا, يتساوى
 .وتوجهاهتم اجلميع عىل اختالف أعراقهم وأدياهنم ومذاهبهم

للظلم  االتنوع سببً  ما يكون اخلفة فغالبً أما يف املجتمعات املت
تصادر جهة حق سائر اجلهات  واحليف, بأن جتور فئة عىل أخرى, أو
ثوب الوطن عىل مقاس طائفة  يف ممارسة خصوصياهتا, أو يفّصل

 .واحدة
اخلليجي ليس عندنا تعدد يف القوميات  ويف دول جملس التعاون

 مي إىل األمة العربية, وتدينفاملجتمعات اخلليجية تنت وال يف األديان,

 .باإلسالم واحلمد هللا
االختالف يف بعض التفاصيل  أما التنوع املذهبي فهو يعني
الفقهية, مع االتفاق عىل أساسيات  املرتبطة باملعتقدات أو األحكام

 .ومعامل الرشيعة العقيدة, وأركان الدين,
نية, ما عىل الوحدة الوط اوهذا االختالف ال ينبغي أن يؤثر أبدً 
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يدعوهم إىل الوحدة والتعاون, حيث  دام اجلميع يؤمنون بدين واحد
ُكْم َفاْعُبُدوِين ﴿ يقول تعاىل ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ  )١(﴾إِنَّ َهِذِه ُأمَّ

 .)٢(﴾َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقَوى﴿: ويقول تعاىل
  قضية التعايش والحوار

عن  اوخطاباتكم كثريً  اباتكمتتحدثون يف كت 
التالقي واحلوار  التعددية والتنوع والتعايش وعن أمهية

اجتاهاهتم ومذاهبهم فقد  والتعاون بني أبناء األمة بمختلف
وكتاب ) اإلسالم التعددية واحلرية يف(صدر لكم كتاب 

وكذلك  )التطلع للوحدة(وكتاب ) التنوع والتعايش(
 حتت عنوان االرياض أخريً املحارضة التي ألقيتموها يف 

فام هو  اوصدى واسعً  اونالت اهتاممً ) السلم االجتامعي(
  تركيزكم عىل هذا الطرح, واهتاممكم بتأكيده? سبب

عن التعايش والتالقي واحلوار أنطلق فيه من مفاهيم  حديثي 
وتعاليمه, فالقرآن الكريم يّرشع للتعايش السلمي مع  اإلسالم
 يف الدين, ويشجع عىل التعامل معهم بعدالة املخالفني لنا الكفار

يِن {: وإحسان يقول تعاىل الَ َينَْهاُكْم اُهللا َعْن الَِّذيَن َملْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ
وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اَهللا ُحيِبُّ  ْ ُخيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَربُّ َوَمل

  .)٣(}ْقِسطِنيَ امل
احلوار حينام نتناقش مع  ن يأمرنا أن نلتزم بأفضل آدابوالقرآ

 .٩٢ :يةاآل ,سورة األنبياء) ١(                                                 
 .٢ :يةاآل ,سورة املائدة) ٢(
 .٨ :يةاآل ,سورة املمتحنة )٣(
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اِدُلوا َأْهَل {: يقول تعاىل اليهود والنصارى يف أمور الدين َوالَ ُجتَ
  .)١(}اْلكَِتاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ 

فيام بينهم حتى ال هتدر  والقرآن يدعو املسلمني إىل عدم التنازع
الداخلية, ويفشلون يف إثبات  تطاقاهتم وقدراهتم يف الرصاعا
َوالَ َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب {: وجودهم بني األمم يقول تعاىل

والتعاون بني أبناء  كام أنطلق يف حديثي عن التقارب )٢(}ِرُحيُكمْ 
فنحن نعيش عرص العوملة  املجتمع, من معطيات العقل والواقع,

ة, فهل من املعقول أن ننغلق واحد واالنفتاح, حيث أصبح العامل قرية
تنفتح كل غرفة من غرف بيوتنا عىل العامل  جتاه بعضنا البعض? بينام

  التلفاز وقنوات البث املبارش? كله عرب أجهزة
احلضارات والذي خصصت له  ويدور اآلن حديث عن حوار
فهل من املنطق أن نتحاور مع  هذه السنة من قبل األمم املتحدة,

  احلوار الداخيل فيام بيننا? ونرتدد يف احلضارات األخرى,
التي نواجهها كأمة عربية وإسالمية  ثم إن األخطار املشرتكة
الصهيوين الذي يرسح ويمرح يف  ومن أبرزها حتدي العدوان
وينتهك حرماتنا, ويقتل النساء  مقدساتنا, وحيتل أراضينا,

من أليس .. وحيرق املزارع يف فلسطني واألطفال, وهيدم البيوت,
نتشاغل عنه باخلالفات اجلانبية حول قضايا  العيب واملخجل أن

 تارخيية, أكل عليها الدهر ورشب? جزئية, وأحداث
واحلفاظ عىل اهلوية, وحتدي التخلف  وهناك حتدي العوملة
أن نفكر يف جتاوزه, وهناك املشاكل التي  العميق الذي نعيشه, وجيب

 .٤٦ :يةاآل ,سورة العنكبوت )١(                                                 
 .٤٦ :يةاآل ,سورة األنفال) ٢(
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 يادين السياسية واالقتصاديةيف كل املجاالت وامل تواجهها جمتمعاتنا

 .. ومستقبلنا , وهتدد واقعنااواالجتامعية, والتي نشرتك فيها مجيعً 
البعض, وللتعاون من  إال يدعونا كل ذلك لالقرتاب من بعضنا

  الواحد? أجل املصلحة املشرتكة, واملستقبل
فذلك ملا أحلظه  وإذا كنت أركز وُأكثر من تناول هذا املوضوع

اخلالفات والفتن املذهبية  ة يف بعض األوساط باجتاهمن وجود تعبئ
فتاوى, وتوزع منشورات, وتلقى  الطائفية, فبني فرتة وأخرى تصدر

ولتعبئة هذه الطائفة ضد تلك,  خطب, إلثارة النزاع املذهبي,
وخالفات التاريخ املنقرض, وهناك  والجرتار مآيس املايض,
 اوطاننا, وتشكل خطرً البعض هتدد وحدة أ ممارسات طائفية من قبل

جمتمعاتنا, لذلك جيب مواجهة هذه التعبئة وهذا  عىل السلم يف
 الفكر الوحدوي الصحيح, ونرش ثقافة األلفة والتعاون التوجه ببث

َام اُملْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبْنيَ {: واإلصالح يقول تعاىل إِنَّ
بَِحْبِل اهللاِ َمجِيًعا َوالَ َواْعَتِصُموا {: تعاىل ويقول )١(}َأَخَوْيُكمْ 
ُقوا  .)٢(}َتَفرَّ

  مبادرات الختراق الحواجز

هل حصلت بالفعل لكم لقاءات مع علامء من  
املذاهب اإلسالمية يف املنطقة? وهل وجدتم أرضية  سائر

 والتعاون معهم? للحوار
العديد من العلامء من  بحمد اهللا تعاىل فقد اجتمعت مع 

 .١٠ :يةاآل ,ورة احلجراتس) ١(                                                 
 .١٠٣ :يةاآل ,سورة آل عمران) ٢(
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باضية, ومن خالل تلك واإل سنة والزيديةخمتلف املذاهب من ال
باحلاجة أكثر إىل التالقي واحلوار,  االجتامعات واللقاءات أحسست

كل طرف عن اآلخر تعاين من التشويش  ألين وجدت أن معلومات
األحيان, ألننا نتعرف عىل بعضنا من خالل  والغموض يف كثري من

صة وغري متكاملة, واملغرضني, أو عرب معلومات ناق كتابات املناوئني
صورة كل طرف عن اآلخر مشوهة ومبتورة, وأذكر أين  مما جيعل

أحد كبار العلامء من أهل السنة, فأثار بعض املالحظات  اجتمعت مع
 إىل كتابات حمب الدين اخلطيب املرصي وإحسان االشيعة مستندً  عىل

انطباعات  يا شيخ كيف تعتمد عىل: اهلي ظهري الباكستاين, فقلت له
وتعيش معهم يف  ناس مناوئني للشيعة? ثم إنك قريب من الشيعة,أ

خالهلم وهم يعيشون  بلد واحد, فلامذا ال تتعرف عىل واقعهم من
 مرص أو الباكستان? بجوارك بدل أن تأخذ املعلومات عنهم من

املبادرات, واخرتاق احلواجز  عتقد أننا بحاجة إىل تكثيفأو
عضنا بشكل مبارش, ولكي نتعلم ب املصطنعة بيننا, لكي نتعرف عىل

عىل قبول الرأي اآلخر واحرتامه مهام  عىل احلوار الرصيح, ونرتبى
 .اختلفنا معه
أقمت يف سلطنة عامن أكثر من سنتني يف السبعينيات  لقد

باضية وأدبائهم, وكانت تربطني عالقة بعض علامء اإل والتقيت مع
رمحه  ن سعيد العربيباملفتي الراحل لألباضية الشيخ إبراهيم ب طيبة

الشيخ أمحد  اهللا, ثم كانت يل عالقة بخلفه املفتي احلايل للسلطنة
الشيخ هالل الّسامر,  اخللييل, وكذلك مع وزير العدل يف تلك الفرتة

ومن علامء . اهلنائي وغريهم ووزير األوقاف آنذاك الوليد بن زاهر
بري السيد وعالقتي مع عاملهم الك الزيدية يف اليمن توطدت معرفتي

الفاضل السيد عيل عبد الكريم الفضيل,  بدر الدين احلوثي, والعامل



   ١٤٩  التعايش يف ظّل التنوعات املذهبية

اإلسالمي املعروف السيد إبراهيم بن عيل الوزير, كام  والعامل املفكر
 وتواصلت مع العامل األديب السيد أمحد الشامي الذي أصبح التقيت

 لألوقاف لفرتة قصرية قبل سنوات, وآخرين من علامئهم اوزيرً 

 .صياهتموشخ
سامحة املفتي الراحل  ويف بالدي اململكة العربية السعودية زرت

واجتمعت معه مرتني بصحبة  الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا
األحساء, كام التقيت فضيلة و بعض املشايخ واألخوة من القطيف
القضاء األعىل وفضيلة الشيخ  الشيخ صالح اللحيدان رئيس جملس

الرشعية يف املنطقة الرشقية, وبني فرتة  املحاكمحممد بن زيد رئيس 
وقضاة املحكمة الرشعية الكربى عندنا يف  وأخرى أزور رئيس

 .القطيف
 اوأخالقً  اطيبً  هللا وجدت عند هؤالء العلامء استقباًال  واحلمد

اإلسالم  للتحادث والنقاش يف ما يتعلق بمصلحة اكريمة واستعدادً 
 .واملسلمني

  العالقات الداخلية

ضمن املجتمع  وماذا عن العالقات الداخلية 
خالفات  الشيعي, حيث تربز عىل السطح بعض األحيان

  وتشنجات بني أتباع التوجهات أو املرجعيات املختلفة?
 الشيعة كأي جمتمع برشي ال يمكن أن يكونوا ضمن قالب 

 واحد, وعىل نمط واحد يف التفكري والتوجهات, فعندهم كام عند
 ية وتنوع يف إطار مذهبهم, بعضها منبثق من اختالفغريهم تعدد

بني  الرأي يف املسائل العلمية الدينية, كام هو احلال يف اخلالف
االختالف يف  مدرستي اإلخباريني واألصوليني, وبعضها يعود إىل
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اختالف الرؤية والتقويم,  املواقف السياسية واالجتامعية, إما بسبب
 .أو لتضارب املصالح

من الشيعة كام هو مطلوب من كل فئات األمة أن  واملطلوب
 خالفاهتم بالطرق السلمية, عىل أساس احلق يف االختالف, يديروا

 واحرتام الرأي اآلخر, واالستفادة من أسلوب احلوار والتعامل
والتعاون يف  اإلجيايب, وتغليب املصلحة العامة عىل املصالح الفئوية,

 .املساحات املشرتكة
  بحرينكلمة لشعب ال

أخرية توجهوهنا لشعب البحرين  هل من كلمة 
 عرب جملة املواقف?

يعيشها إخوتنا  إننا نتطلع إىل نجاح هذه التجربة الواعدة التي 
عىل إكامل مشوار  وأهلونا يف البحرين, ونأمل أن حيرص اجلميع

بحيث تعالج كل القضايا  االنفتاح واالنسجام بني احلكومة الشعب,
احلكومة والشعب, واملنطقة  وطنية, وذلك ملصلحةبروح إجيابية 

 .ثابتة, ومؤسسات ديموقراطية مستقرة كلها, من خالل أطر قانونية
شعب البحرين دوره الريادي يف املنطقة عىل  ونأمل أن يستعيد

 واألديب فتارخيه حافل باألجماد العلمية واإلنجازات املستوى العلمي

 .األدبية
 
 
 
 



   

 :)١(السابع احلوار[*] 

ì†‘^Ã¹]<íéßçÖ]æ<íéÚø‰ý]<l÷õ^ŠjÖ]< <

 

لحق املعيل باقر املوسى, يف  :أجرى احلوارصحيفة يومية سعودية, : املدينة )١(                                                 
, السنة السابعة والستون, ١٤١٦٦العدد , »الرسالة« للصحيفة األسبوعي

 .م٢٠٠٢فرباير  ٤ =ه١٤٢٢ذو القعدة  ٢١ ,العدد التاسع والتسعون





   

  

حسن الصفار من العلامء املدركني ألمهية انسجام األمة واحلفاظ 
عىل وحدهتا وتوفري طاقاهتا فيام ينفعها, فهو دارس مؤصل للفقه 
والعلوم اإلسالمية وفق املذهب اجلعفري, لكنه مل ينحرص يف هذا 

طلق وفعل انتامئه هلذه األرض الطريق بل أرشع نوافذه للهواء ال
واستحرض مواطنيته يف خطابه الدعوي ) السعودية(املباركة 

والرتبوي وحاول تكريس صورة الفرد السعودي املسلم بوصفها هي 
الصورة الرئيسية جلميع أبناء هذا البلد, وما سوى ذلك فهو تنويعات 

لذي والصفار ا. واختالفات مستوعبة يف رحم الوطن والدين الواحد
مع اجلميع فقد كان  كرس إنتاجه وجهده هلذه الغاية, كان متواصًال 

عىل صلة ومراسلة مع سامحة املفتي الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز 
بني املدرسة السنية والشيعية يف  ارمحه اهللا, واجتهد يف أن يكون جًرس 

ولعل الصفار يف . للمختلف عليه اللمتفق فيه وتوضيحً  اوطنه تعزيزً 
) الخ....كاسيت, خطب, دروس, حمارضات, كتب(نتاجه الواسع 

نشط الشيخ الصفار يف  اقد قارب الغاية التي كان يتوخاها, ومؤخرً 
ودعوة للتسامح والوعي بالذات,  معتدًال  ااملنتديات والصحف صوتً 

ومن آخر ذلك استكتابه بشكل دائم يف صحيفة اليوم السعودية, ويف 
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تعريج عىل الطريق ) الرسالة(معه يف هذا احلوار الذي نجريه 
 ١١انعكاسات  ااألصوب يف احلوار جيمع الكلمة, ونتناول أيًض 

سبتمرب عىل الدعوة اإلسالمية والعامل اإلسالمي كله, ونسأل الصفار 
عن موقفه من الثنائية التي وضع فيها بوش وبن الدن العامل 

أو ضد  معي أو ضد احلضارة عند بوش ومعي«اإلسالمي ازاءاها 
استنكر الصفار يف هذا احلوار هذه اهلجمة  »اإلسالم عند بن الدن

 .املحمومة ضد اململكة العربية السعودية
  احترام الذات

كيف نستطيع استعادة زمام املبادرة بني أمم العامل  
 حيث يقبع املسلمون اآلن يف قاع األمم?

 أود يف البداية أن أتوجه بخالص شكري وتقديري جلريدة 
إلتاحتها يل ) الرسالة(املدينة املنورة وخاصة ملحقها األسبوعي 

فرصة اإلطالل عىل قرائها الكرام, وملا أجده يف هذه اجلريدة من 
توجهات جادة لطرح قضايا الدين واألمة, بوعي وانفتاح, جزى اهللا 

 . القائمني عليها واملهتمني هبذه التوجهات كل خري
, ونستفيد من زمام املبادرة, ال بد لكي نأخذ موقعيتنا بني األمم

, فاألمة التي ال حترتم نفسها لن حيرتمها وأن نحرتم ذاتنا أوًال 
 :اآلخرون, وأركز هنا عىل النقاط التالية

أن نحرتم العقل فينا, بأن نرفع القيود واألغالل التي تكبل : أوًال 
 عقولنا, وأن نستخدمها كام أمرنا اهللا تعاىل يف معرفة طرق اخلري
ومزالق الرش, ويف اكتشاف آفاق الكون من حولنا, وتسخري إمكانات 
الطبيعة, ويف إدارة شؤون احلياة, إننا أمة تعاين من سيطرة العواطف 
عىل مواقفنا وتوجهاتنا, وغياب مرجعية العقل, وحتديد مساحة 



   ١٥٥  التساؤالت اإلسالمية والوطنية املعارصة

حركته, مع أننا ننتمي إىل دين تركز آيات كتابه القرآن املجيد عىل 
ُرونَ { ,}َأَفَال َتْعِقُلونَ {ل ورضورة حتكيمه حمورية العق  .}لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

أن نحرتم قدراتنا وطاقاتنا, التي منحنا اهللا تعاىل إياها : اثانيً 
لنفجرها وُنفعلها, فنعمر األرض ونصلحها, ونتجاوز حالة الكسل 
واخلمول والتواكل, التي جعلتنا نعيش عىل فتات موائد اآلخرين, 

أغلب احتياجاتنا من الدول األخرى, ونفقد أدنى  حيث نستورد
درجات االكتفاء الذايت, وتشكو أكثر جمتمعاتنا من أفواج العاطلني, 

 . ومن البطالة املقنَّعة
للحصول عىل  إن املواطن العريب أصبح يعتمد عىل اخلارج مثًال 

من % ٦٢من السكر, و% ٧٤من احتياجاته من القمح, و% ٦٥
وكام قال وزير التجارة املرصي يف افتتاح املؤمتر . الزيوت النباتية

إن الدول العربية : إلحتاد غرف التجارة العربية ٣٤السنوي الـ 
مع أن لدينا !! يف الغذاء اأصبحت يف جمموعها أكثر مناطق العامل عجزً 

, كام ال يزيد %١٠زراعية ال تكاد نستثمر منها إال حوايل  اأرًض 
 %.١٥عن مستوى اإلفادة من األمطار 

وكمثال واضح عىل ضعف استفادتنا من اإلمكانيات املتوفرة 
واعتامدنا عىل اخلارج ما تشري إليه التقارير من توفر الثروة السمكية يف 
منطقة اخلليج والتي متتلك سواحل مرتامية األطراف متتد حلوايل 

 ٢٥٠كيلومرت, والرصيف القاري هلا حيتل مساحة تقدر بـ  ٣٥٠٠
من حاجتنا السمكية من % ٤٠, ولكننا نستورد حوايل اربعً م اكيلومرتً 

من املخزون السمكي املمكن % ١٤اخلارج, وال نستقل إال نسبة 
حسب تقرير نرشته جملة االقتصاد الصادرة من غرفة . ااستغالله سنويً 

إننا بحاجة إىل تربية عائلية, . ٢٧٢صناعة وجتارة املنطقة الرشقية عدد 
جواء اجتامعية, وأنظمة وقوانني تدفع اإلنسان ومناهج تعليمية, وأ
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 .عندنا للعمل والفاعلية, وحتفزه لتفجري طاقاته وقدراته
  حقوق اإلنسان في العالم اإلسالمي

, عىل مستوى العامل اإلسالمي اأن نحرتم بعضنا بعًض : اثالثً 
فرتاعى حقوق اإلنسان, كام أقرهتا الرشيعة اإلسالمية, وتتاح فرصة 

أن  ا الشأن العام, وتتوفر احلريات, أليس من املؤسف حقً املشاركة يف
يعيش اليهود املحتلون لفلسطني حالة من االستقرار والتعايش 
والتالحم فيام بينهم, وهم شتات جتمعوا من أصقاع شتى, وتعاونوا 
عىل إثم االغتصاب ألراضينا, والعدوان عىل شعوبنا, بينام ال تزال 

المية تعاين من األزمات والفتن الكثري من املجتمعات اإلس
الداخلية? إننا باحرتام أنفسنا ضمن هذه األبعاد الثالثة, نتأهل 

 .الحرتام العامل لنا وأخذ موقعيتنا بني األمم
  نحاور الغرب أم أنفسنا؟

.. يف الوقت الذي نتهم الغرب ألنه ال يصغي إلينا 
 لة?وكيف نتجاوز هذه احلا.. هل أحسنا احلوار فيام بيننا?

احلوار مع اآلخر قد ينطلق من حالة وعي حضاري, وإيامن  
َوَلَقْد {: بإنسانية اإلنسان وحقوقه وكرامته التي أقرها اهللا تعاىل بقوله

ْمنَا َبنِي آَدمَ  , مع كل آخر اثابتً  اوخلقً  اوهنا يكون احلوار هنجً  )١(}َكرَّ
بل . حلضاريخمتلف معه, يف الدين أو املذهب, أو الرأي أو االنتامء ا
 .يصبح احلوار أوثق وأعمق كلام ْاقرتب اآلخر من دائرتك

لكن بعض من يطرحون احلوار مع الغرب, ال ينطلقون من هذه 
احلالة مع األسف, وإنام من واقع الشعور بالضعف جتاه الغرب, 

 .٧٠ :يةاآل ,ورة اإلرساءس) ١(                                                 
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أما عىل مستوى األمة فهناك استئساد عىل . واإلحساس باحلاجة له
 .هر والفرضبعضنا البعض, وممارسة للق

هذا هو تفسري الدعوة إىل احلوار مع الغرب مع اإلرصار عىل 
والسبيل إىل جتاوز هذه احلالة . الترشذم والقطيعة الداخلية يف نظري

هو الوعي احلضاري, والفهم الصحيح للدين, والنضج السيايس 
إننا بحاجة إىل ثقافة إنسانية عميقة تعرفنا بحقوق . واألخالقي
, وبحاجة إىل وعي مبدئي, يدفعنا إىل احرتام الرأي اإلنسان بيننا

اآلخر يف داخلنا, ويقنعنا باإلقالع عن االستبداد والتعصب, والذي 
 .مل نجن منه إال التخلف والدمار

  السعوديون شعب مسلم عربي واحد

أنت من الدعاة إىل تعزيز الوحدة الوطنية عىل  
 امة مناديً قاعدة الوالء ملطلقات اإلسالم وقواعده العا

بتجاوز االختالفات اجلزئية, هل لك أن حتدثنا عن جهدك 
 يف هذا املجال?

يف اململكة العربية السعودية شعب مسلم عريب واحد واحلمد  
هللا, ومل تكن بني أبناء هذا البلد نزاعات يف املايض, لكن ما رافق 

من  انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران, واحلرب العراقية اإليرانية,
, امشاكل وأحداث, أعطى الفرصة لبعض التوجهات املتشنجة طائفيً 

 احممومً  اودعائيً  اإعالميً  اأن تصطاد يف املاء العكر, وأن متارس نشاطً 
يف مصلحة القوى املعادية لإلسالم, والطامعة يف النفوذ يف بالد 
املسلمني, ومن الطبيعي أن تشّجع وتدعم ما يفرق الصفوف, 

 .شعوبويمزق وحدة ال
لكن الظروف اآلن قد تغّريت واحلمد هللا, واملطلوب معاجلة آثار 
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 .الفرتة السابقة
وكمواطن مسلم أسلك طريق الدعوة إىل اهللا, فإين أشعر 

مدى  اوأعي جيدً . باملسؤولية جتاه وحدة األمة, ومتاسك املجتمع
أرضار النزاعات واخلالفات عىل أمن الوطن ومصلحة املواطنني, 

 .قت للعمل عىل هذا الصعيد بتوفيق اهللا تعاىللذلك انطل
وملست من تشجيع املسؤولني كسمو أمري املنطقة الرشقية األمري 
حممد ابن فهد ونائبه األمري سعود بن نايف حفظهام اهللا ما دفعني 

 .ملضاعفة اجلهد والنشاط
 :ويرتكز جهدي يف هذا املجال عىل حمورين

رضورهتا, وتأصيل التأكيد عىل ثقافة الوحدة و: األول
أخالقياهتا كاحرتام الرأي اآلخر, والقبول بالتعددية, والتذكري 
باألصول الدينية الواحدة بني املسلمني, والتسامح جتاه االختالفات 
الفرعية واجلزئية, واالهتامم باملصالح املشرتكة لنا كمواطنني ولألمة 

كل . لعرصاإلسالمية التي تواجه أشد التحديات واألخطار يف هذا ا
ذلك عرب الكتابة والتأليف, وإلقاء اخلطابات واملحارضات 

 .والتحادث املبارش مع خمتلف األوساط
التواصل االجتامعي, باملبادرة إىل زيارة العلامء : املحور الثاين

وذوي الرأي والتأثري من أجل متتني أوارص العالقة, ومناقشة ما يدور 
ورة, وتاليف أثار الفرتة يف األجواء من تساؤالت, لتوضيح الص

 .السابقة
بالطبع فهذه مسؤولية عامة جيب أن يشرتك يف القيام بأعبائها كل 

وهناك جهود خّرية . من هتمه مصلحة الوطن ومستقبل الدين واألمة
تبذل يف هذا املجال من قبل العديد من الواعني املصلحني دعاة 

 بخري واحلمد هللا, الوحدة يف اململكة وبلدان إسالمية أخرى, مما يبرش
ضمن هذه اجلهود  ابسيطً  اوجهدي املتواضع ما هو إال إسهامً 
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 .املبذولة
  ال يمكن تجاهل االختالف

هل ترى إن السبيل األمثل للحوار هو يف  ,بأمانة 
املصارحة العلمية بطبيعة االختالفات مع التأكيد عىل 
وجوب أن تتعود الذهنية العامة عىل تقبل اخلالف حتت 

 املبادئ العامة لإلسالم? سقف
ال يمكن جتاهل وجود اختالف الرأي داخل األمة اإلسالمية  

 اعىل صعيد بعض املسائل العقدية والفقهية, ومن املطلوب علميً 
مناقشة هذه املسائل اخلالفية, واملصارحة واجلرأة يف احلوار  اومعرفيً 

 :حوهلا, لكن جيب التنبيه عىل أمور
هبا عن األخطار املحدقة بنا, أيصح جلامعة أن ال ننشغل : أوًال 

تتعرض سفينتهم خلطر غرق يف البحر, أو طائرهتم ملحاولة اختطاف, 
 !أن يتجاهلوا ذلك, وينشغلوا بمناقشة أمور علمية وتارخيية?

أن نعمل لتهيئة األجواء اهلادئة املستقرة التي تساعدنا عىل : اثانيً 
قد البناء لبعضنا البعض, أما احلوار املوضوعي, والنقاش احلر, والن

مع التشنج الطائفي املتمثل يف فتاوى التكفري, وخطابات التحريض, 
وحاالت التمييز والقطيعة االجتامعية, فإن احلوار قد يأخذ منحى 

 .آخر يبعده عن هدفه الصحيح, وغايته املرجوة
أن يتم احلوار والنقاش يف املسائل املختلف فيها ضمن : اثالثً 
علمية, ومنتديات جاّدة, وليس بأسلوب الرتاشق  مؤمترات

وحيث يسعى كل . اإلعالمي واإلثارات عىل املستوى اجلامهريي
 .طرف لالنتصار عىل اآلخر, ورفع معنويات أتباعه
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  بن الدناأمريكا و

قسم مع اإلرهاب : أمريكا قسمت العامل إىل قسمني 
).. فسطاطني(وقسم مع أمريكا, وبن الدن شطر العامل إىل 

كيف يواجه املسلمون هذه !.. أما مع القاعدة أو مع الكفر
 اخلاطئة?) الثنائية(

أمريكا تعتمد منطق القوة واهليمنة والتسلط عىل العامل,  
عىل مبادئ الدستور  اعنيفً  اواإلدارة األمريكية احلالية, تقود انقالبً 

األمريكي, ومتارس سياسات واضحة التصادم والتناقض مع كل 
ارات التي يطرحها الغرب حول الديمقراطية واحلريات الشع

ودعم أمريكا لإلرهاب الصهيوين, وخاصة جرائم . وحقوق اإلنسان
شارون التي جتري هذه األيام, هو املثل الصارخ لتوجه اإلدارة 
األمريكية نحو اهليمنة والتسلط بالقوة دون حساب ألي قيم أو 

 .مبادئ
ذه املواجهة ففيه الكثري من التخبط أما منطق بن الدن وطالبان يف ه

. واجلهل, وقد أعطى هذا املنطق ألمريكا فرصة ذهبية ما كانت حتلم هبا
كام فعل صدام حسني يف غزوه للكويت, حيث مكن ألمريكا أن  امتامً 

عسكرية وسياسية واقتصادية كبرية يف املنطقة والعامل  احتقق أهدافً 
 .اإلسالمي

ألمريكا هو أكرب وأعظم, ونحن  وما قدمه بن الدن من جمال
اآلن نقطف الثامر املّرة ملا حدث, من خالل ما جيري يف فلسطني وما 
حيصل يف أفغانستان وما حتاك خيوطه لباكستان, وملختلف أنحاء 

 .العامل اإلسالمي وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم



   ١٦١  التساؤالت اإلسالمية والوطنية املعارصة

  حملة مشبوهة

حادة من تتعرض اململكة العربية السعودية هلجمة  
اإلعالم األمريكي والغريب بشكل عام وأهنا مصدر 
اإلرهاب يف العامل, برأيك ما هي الصيغة املثىل للتصدي 

 هلذه اهلجمة?
واضح أن اهلجمة احلادة من اإلعالم األمريكي والغريب عىل  

اململكة هلا أهداف مشبوهة, فهي تستهدف صمود اململكة يف الدفاع 
طينية, كام تستهد جتفيف ينابيع الصحوة عن القدس والقضية الفلس
 .اإلسالمية واالجتاه الديني

أن نمتلك : والتصدي هلذه اهلجمة الرشسة يستدعي يف نظري
الشجاعة يف مراجعة الذات, واختاذ املبادرات اجلاّدة, يف سّد 
الثغرات, ومعاجلة النواقص ومواطن اخللل, حتى ال يستغلها 

واحلمد هللا فقد . حاالت اجلهل واخلطأاألعداء, وال تنمو من خالهلا 
 .أّكد سمو ويل العهد يف العديد من خطاباته األخرية عىل هذا التوجه

كام أن املطلوب مضاعفة اجلهد الثقايف واإلعالمي للتعريف 
باإلسالم وبقضايا املسلمني العادلة أمام الرأي العام العاملي, ويف 

, وجتديد وسائل أوساط املجتمعات الغربية, بتطوير املضمون
 .الطرح

  العلم في القطيف

هل لك أن حتدثنا  ,باعتباركم من علامء القطيف 
 عن احلركة العلمية والثقافية يف القطيف?

احلركة العلمية والثقافية يف القطيف عميقة اجلذور, فقد  
كانت يف هذه املنطقة حضارات إنسانية سابقة كالفينيقيني, ويف 
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سالم كان فيها بنو قيس والذين أشتهر منهم العرص اجلاهيل قبل اإل
العديد من الشعراء كطرفة بن العبد, ويف ظل اإلسالم تواصل ونام 
العطاء العلمي واألديب هلذه املنطقة عدا بعض الفرتات الصعبة التي 

 .مرت عليها
واآلن يف العهد السعودي املجيد يف القطيف حركة علمية ثقافية 

ن علامء الدين األفاضل البارعني يف نشطة تتمثل يف وجود عدد م
 .علوم األدب العريب والرشيعة اإلسالمية

ويف القطيف حركة أدبية أصيلة يقودها عدد من األدباء 
 .والشعراء املبدعني

أما احلركة الثقافية يف القطيف فهي نشطة متقدمة, ينعكس 
نتاجها يف بعض املجاالت الفكرية واألدبية التي هتتم بشؤون الفكر 
اإلسالمي والرتاث, عدد من الكتب واملؤلفات ينتج عن هذه احلركة 

 .االثقافية واألدبية يف القطيف سنويً 
وهذا النشاط املعريف هو جزء من احلركة الثقافية يف وطننا الغايل 

بالطبع فنحن . اململكة, وضمن نفس التوجهات الدينية والوطنية
وعلامئه وأدبائه يف بحاجة إىل تواصل أكرب بني مثقفي هذا الوطن 

 .خمتلف املناطق
  تطوير المناهج التعليمية

ما رأيك يف تطوير مناهج التعليم بصورة عامة,  
 وهل لديك تصور جديد يناسب هذه املرحلة?

دراسة املبادئ الدينية, وتعميق القيم اإلسالمية, وتبيني  
أحكام الرشيعة, واألخالق الفاضلة, رضورة ملحة يف كل جمتمع 

م, ومما نفخر به يف اململكة وجود هذا االهتامم يف مناهجنا مسل
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 .التعليمية
أما موضوع تطوير هذه املناهج, ومراجعة موضوعاهتا 

منذ فرتة سابقة, وجتب املبادرة إليه  افهو أمر كان مطروًح , وأساليبها
ال عىل أساس االستجابة لضغوط خارجية, وإنام من منطلق أخذ 

جتامعية بعني االعتبار, فأجيالنا وناشئتنا التطورات الثقافية واال
املعارصة ال يصح أن نربيها ونتخاطب معها كاألجيال السابقة, بل 
نحتاج إىل تطوير املناهج من حيث أولويات الرتكيز, وأسلوب 

 .الطرح واملعاجلة
ويف هذا السياق ينبغي أن تركز املناهج عىل األصول اإلسالمية 

بول االختالف وتعدد اآلراء ضمن اإلطار العامة, وهتيئ الناشئة لق
الديني, وأن ذلك ال خيدش بإسالم أحد, وال ينتقص من مواطنته 

ويف كثري من اجلامعات اإلسالمية كاألزهر الرشيف هناك . وحقوقه
دراسة للفكر اإلسالمي والفقه اإلسالمي املقارن وهذا ما ينبغي أن 

 .حيصل يف جامعاتنا
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 الروحية قال الشيخ حسن الصفار إن رمضان املبارك بأجوائه
الصافية يوفر خري فرصة ألبناء األمة اإلسالمية للتأمل يف واقعهم 

سبل التغلب عىل مشاكله وصعوباته, كام نبه يف  املعاش وللتفكري يف
حيتاجون إىل زخم روحي كبري  إىل أن أبناء األمة) الوطن(حديثه لــ

العوملة  إىل أن العامل يعيش عرص ايمنحهم املزيد من الثقة, مشريً 
وأن  !والتكتالت ونحن نقبع يف صوامعنا الطائفية ومناطقنا احلزبية

أصيبوا باهلزيمة النفسية والفكرية فصاروا يلتقطون من  كثريين
 .واستحساناهتم اإلسالم ما يوافق توجهاهتم

 :احلوار وهذا نص
  أوضاع العالم اإلسالمي

عىل األمة اإلسالمية كيف  شهر رمضان جديد يطل 
 تقيمون أوضاع العامل اإلسالمي?

علينا شهر رمضان املبارك والعامل اإلسالمي يعيش حمنة  يقبل 
سبتمرب يف أمريكا, واهتام  ١١أحداث  شديدة قاسية, بسبب تداعيات

اهلجامت عىل  رتب عىل ذلك منجهات من املسلمني بتنفيذها, وما ت
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 .أفغانستان
 :هذه املحنة ذات بعدينو

يف معاناة إخواننا األفغانيني حيث عاشوا  ويتمثل: البعد الداخيل
األمريكية والربيطانية,  ألكثر من شهر جحيم القصف من القوات

حافالت  والذي مل يوفر أماكن العبادة, وال مستشفيات املرىض, وال
وكذلك ما تفرضه أجواء .. وال املناطق السكنية .الركاب املدنيني
من حصار ورعب, ومشكالت يف خمتلف جماالت  احلرب عليهم

 .حياهتم
إىل النزوح عن منازهلم  وهناك مئات األلوف منهم اضطروا

 ومناطقهم, وأصبحوا يعيشون الجئني يف خميامت تفتقر ألدنى

 .مقومات احلياة, سواء داخل أفغانستان أو خارجها
يف  اواختالفً  ااملحنة تشنجً  ناحية أخرى فقد سببت هذه من

الواجب  أغلب األوساط والبلدان, حول تقويم ما حدث, واملوقف
يف هذا السياق, وبلدان  اوباكستان هي البلد األكثر ترضرً . اختاذه

 .أخرى تعيش نفس املشكلة لكن بدرجات متفاوتة إسالمية
األمريكية واإلجراءات  املواقف فيتمثل يف: أما البعد اخلارجي

آثار عىل  التي تتخذها حتت شعار مكافحة اإلرهاب, وما ترتكه من
مستوى العالقة بني املسلمني والغرب, والضغوط التي تتواىل عىل 

اإلسالمية, من حكومات ومؤسسات, وشخصيات  اجلهات
وعىل مجيع  إسالمية, أصبحت معرضة للمالحقة واالستهداف,

 .االقتصادية واإلعالميةاملستويات األمنية و
تأثريات ما حدث عىل القضية املركزية  واألهم من كل ذلك

الظروف واألجواء  لألمة قضية فلسطني, وسعي إرسائيل الستثامر
 .لصالح سياساهتا الظاملة التعسفية



   ١٦٩  حلضاري لشهر رمضانالبعد الروحي وا

  استثمار الشهر الكريم

يمكن استثامر شهر رمضان املبارك ملا ينفع  هل 
 يات?األمة يف مواجهة هذه التحد

شهر رمضان املبارك بأجوائه الروحية الصافية, يوفر خري  
األمة للتأمل يف واقعهم املعاش, والتفكري يف سبل  فرصة ألبناء

  .التغلب عىل مشكالته وصعوباته
عىل الصعيد الفكري هناك تشويش وضبابية يف الرؤية : فأوًال 

سالم املفاهيم, واضطراب املناهج, ففي فهم اإل ناجتة من اختالط
القرون املاضية, مع أن القرآن  ومعرفته, هناك من يعيشون أرس فهم

: والتدبري يف معانيه الكريم يدعو البرشية بأجياهلا الصاعدة إىل التأمل
ُروَن اْلُقْرآنَ { ُروا آَياتِهِ { ,}َأَفَال َيَتَدبَّ بَّ ُرونَ { ,}لَِيدَّ  ,}لَِقْوٍم َيَتَفكَّ
دنا عىل فهم السابقني, فذلك يعني أننا وإذا مج ,}لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ {

 .لر والتعقُّ والتفكُّ  معفيون من األمر بالتدبر
وهناك من حاول أن يفصل اإلسالم عىل مقاسات مصاحله 

الذاتية والفئوية وهناك من أصيبوا باهلزيمة النفسية والفكرية  ونزعاته
 املادية, فصاروا يلتقطون من اإلسالم, ما جتاه تيارات احلضارة

 .يتوافق مع توجهاهتم واستحساناهتم
إننا بحاجة إىل االنفتاح عىل نبع اإلسالم الصايف, ومصدره 

الكريم, وما ثبت من السنة الرشيفة, وأن نتجاوز  األساس, كتاب اهللا
بيننا وبني  اتشكل حاجزً  العقد والعصبيات واالنتامءات, حتى ال

 .الفهم الصحيح والرؤية السليمة
 :رمضان هو شهر القرآن, حيث أنزل فيه بالطبع فإن شهر

َدى { َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمْن اْهلُ
إذا «: أنه قال وكام جاء يف حديث عن رسول اهللا . }َواْلُفْرَقانِ 



 ١/ إلصالح الديني والسيايسا  ١٧٠

 . )١(»التبست عليكم الفتن كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن
آياته, والنظر إىل  راءة الواعية للقرآن, والتدبر احلر يفإن الق

 عىل اخلروج من حالة االواقع املعاش بموضوعية, يساعدنا كثريً 

 .التخبط يف الرؤية, والتشويش يف الفكر
أبناء األمة إىل زخم روحي  عىل املستوى النفيس حيتاج: اوثانيً 

املسؤوليات  كبري, يمنحهم املزيد من الثقة, ويدفعهم إىل حتمل
 يعيش حالة اواسعً  االضخمة, ومواجهة التحديات اخلطرية, إن قطاعً 

الالمباالة جتاه ما حيدث, وهناك من سيطر عليه اإلحباط واليأس 
إضافة إىل ما يسود األجواء ..  التشنج واالنفعال والبعض ابتيل بداء

 .. من ضعف يف الفاعلية والنشاط
ت شهر رمضان الروحية, عىل بركا اويمكننا التعويل كثريً 

هذه األجواء النفسية, والثغرات الروحية, عرب  ملعاجلة الكثري من
مناهل العبادة اخلاشعة, الستلهام  التوجه إىل اهللا تعاىل, والتزود من

الواجبات جتاه  املعنويات الرفيعة, وكسب العزم والتصميم عىل حتمل
 .ديننا وحياتنا ومستقبلنا وأوطاننا

ينبغي استثامر الشهر الكريم يف : االجتامعي جلانبيف ا: اثالثً 
ألسباب عرقية أو قبلية أو  اخرتاق احلواجز التي تفصلنا عن بعضنا,

 .مذهبية أو فئوية
حتالفات وتكتالت عاملية,  فنحن نعيش عرص العوملة ونواجه

 .بينام نقبع يف صوامعنا الطائفية واملناطقية واحلزبية
جتعل  حد نعيش كانتونات نفسية,فحتى عىل مستوى الوطن الوا

مشوشة عن اآلخر يتهمه يف دينه أو يف والئه  نظرة الواحد منا
 .٤٠٢٧العامل, حديث رقم  كنز )١(                                                 



   ١٧١  البعد الروحي واحلضاري لشهر رمضان

  .والتأثر بظروف تارخيية سابقة الوطني, للمسافات النفسية الفاصلة,
  تطورات أفغانستان

الوضع يف أفغانستان  ما تعليقكم عىل تطورات 
 واالهنيار املفاجئ لنظام طالبان?

, فالعامل حتكمه سنن ايار نظام طالبان كان مفاجئً اهن ال أرى أن 
, بني اواملعركة مل تكن متكافئة أبدً  وقوانني, وليس شعارات وأمان,

حكم معزول  حتالف دويل واسع تقوده أقوى الدول, وبني نظام
حمارص يف داخل بالده, حيث اتسعت قاعدة املعارضة لطالبان حتى 

. ات اجلريان جتاه هذا النظامإضافة إىل ثار. األحداث من قبل هذه
الدعم الباكستاين, وأوضح أن  وكان اعتامد طالبان األسايس عىل

 .باكستان اضطرت إىل التخيل عن تبني نظام طالبان
عليه وأنا ال أحتدث هنا  ابالطبع نظام طالبان إذ ينهار ليس مأسوفً 

كأشخاص أو كحركة, بل أحتدث عن طالبان كنظام له  عن طالبان
لإلسالم, وسببت املعاناة للشعب  متخلفة متطرفة, أساءت سياسات

 سهًال  ااألفغاين, وأعطت الفرصة لألمريكيني أن حيققوا نًرص 
 .يستغلونه إلحكام هيمنتهم وسيطرهتم عىل العامل

الدمار والظلم الذي حلق األفغانيني من  وما يؤمل اإلنسان هو
 .جراء احلمالت األمريكية العسكرية القاسية
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