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رسالة
وجواب
أيّدان املرجعية من دون لقاء
بقلم :مساحة الشيخ طالب السنجري
(املرشد العام لـحركة إرشاد يف الوالايت املتحدة األمريكية)
الشيخ عبد اللّطيف ّبري هو أحد أئمة اجلالية اللبنانية الدواعي يف ذلك .وأنمل أن خيرج مساحة املرجع عن
يف مدينة ديربورن بوالية ميشيغان ،له حضوره املتميّز يف طقوسه ،وينفتح على شرحية أكثر وعياً وتديناً.
أغلب الف ّعاليات الدينية .وبعد رحيل مساحة األُستاذ
حممد حسني فضل هللا (رمحه هللا) َّ
بري:
رشح الشيخ
السيّد ّ
رّد املرجع الديين الشيخ ّ
الربّي نفسه للمرجعية فأصبح مرجعاً .وابدرت حركة قال تعاىل:
َحيُّوا ِبَ ْح َس َن ِمْنـ َها أَ ْو ُردُّوَها)
(إرشاد) لتأييد مرجعيته من دون لقاء معه أو مع ( َوإِذَا ُحيِّيتُ ْم بِتَ ِحيَّ ٍة ف َ
أبن جاليتنا حتتاج له وألمثاله .نشكر لسماحة الشيخ طالب السنجري املرشد العام
حواشيه ،إمياانً منها ّ
فـ(إرشاد) ختتزن تقوى يف داخلها ،وال حتمل حقداً أو حلركة إرشاد اإلسالمية أخالقَ ُه الرفيع َة ولط َف ُه سائلني
املوىل تعاىل أن حيلينا ويُكرمنا بروح الصرب والتعاون لبناء
ضغينة ألحد ،وإالّ ألصبحت كسائر احلاقدين!!
كتبت ذلك بطلب من إخوة كثريين ،وال أعرف مستقبل مش ّع لإلسالم واملسلمني ولإلنسانية مجعاء.
ُ
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األسئلة
يُـجيب عنها

مساحة املرجع الديين َّ
العلمة الشيخ عبد اللطيف بري
بشاعة العنف ابسم اإلسالم

تفسرون بشاعة ما حدث يف نيس يف
س :كيف ّ
فرنسا مع تعاليم اإلسالم والقرآن الكرمي؟
ج :بشاعة ومهجية تتناقض مع القرآن الكرمي وتعاليم
اإلسالم حيث يقول تعاىل:
س الَِّت َح َّرَم َّ
اللُ إ َِّل ِب َْ
ل ِّقَ .وَم ْن قُتِ َل
( َوَل َتـ ْقُتـلُوا الَّنـ ْف َ
َم ْظلُوًما َفـ َق ْد َج َع ْلنَا لِ َولِيِّ ِه ُس ْل َط ًان ف ََل يُ ْسر ْ
ِف ِف الْ َقتْ ِل.
ورا) .
إِنَّ ُه َك َ
ان َمنْ ُص ً
Violence a rumor
in the name of Islam

Q: How do you explain the despicable acts
that occurred in Nice, France; in contrast to

?the teachings of Islam, and the Holy Quran
A: The despicable and barbaric acts conflict
with the Holy Quran and the teachings of
Islam since God says: “And do not kill the
soul which Allah has forbidden, except by
right. And whoever is killed unjustly - We
have given his heir authority, but let him
not exceed limits in [the matter of] taking
life. Indeed, he has been supported [by the
law].”(17:33).

اإلسالم واآلخر

عما
س :ثقافتكم ومنهجكم مساحة املرجع خيتلف ّ
جنده يف اليوتيوب وبعض القنوات الفضائية املتطرفة
وفتاوى العنف والفتنة وإلغاء اآلخر ،هل حتملون خطاابً
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اإلسالم والتن ّوع والتفكيك

 مع بشاعة هذه األحداث أصبح اإلسالم يف:س
 مثل هذه املخاطر كافية،خطر واملسلمون كذلك
لتوحيد اخلطاب اإلسالمي؟
 أجل؛ ليستكافية فقط لتوحيد اخلطاب اإلسالمي:ج
بل هي حاكمة بضرورة اعتداله وتعاضده وخطابنا
قرآين إسالمي ِصرف ال يتالعب ابلنصوص وال يلوي
عنقها ألهوائه ومآربه حيث ن ّدد القرآن الكرمي بذلك
:فقال تعاىل
)... ت َم ِن اتَّ َ َذ إِلََُه َه َوا ُه
َ ْ(أَ َرأَي
حيرِف املبادئ يف الفهم والتطبيق فهو ممن
ّ أما من

جعلوا القرآن عضني وقسموه فأخذوا منه ما يتناسب
ّ  ورفضوا ما يتعارض معها وبذلك،وأهو َاءهم
فككوا
...اصة
ّ وحدة الصيغة اإلسالمية املرت
Islam, diversity
and dismantlement

Q: Upon witnessing these barbaric acts we
see that Islam has been placed in a hazard
zone along with the Muslims. However are
these dangers enough to unite the Islamic
message?
A: For order: not only to unite the Islamic
discourse but also necessity in moderation.
Our message relies on the Islamic message in the Holy Quran when it dismisses
any room for manipulating of the holy text
based on one’s own desires , as the holy Qu-
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التنوع؟
ّ خيتلف عن اآلخر؟ وهل اإلسالم يتقبل هذا
 اإلسالم يرفض اهلمز واللمز ابللسان واإلشارة ضد:ج
ً اآلخر فض
: قال تعاىل،ال عن العنف والقتل
)ه َزٍة لُ َم َزٍة
َُ ( َويْ ٌل لِ ُك ِّل
ض
ِ اء ُه ْم َوال َتـ ْعَثـ ْوا ِف األَ ْر
َ ( َوال َتـبْ َخ ُسوا الن
َ ََّاس أَ ْشي
)ين
َ ُم ْف ِس ِد
ُ َ( َو َج َع ْلن
)...ارفُوا
ً اك ْم ُش ُع
َ وب َوَقـبَائِ َل لَِتـ َع
.التنوع إال الفساد واإلجرام
ّ واإلسالم يتقبل
Islam & Others

Q: Your Eminence, your educational methods completely differ in what we see on
YouTube and some of the Satellite stations.
Moreover, we are observing a continued
theme of radicalism in some satellite channels, and the issuing of verdicts that are fueling today’s radicalism and discord and the
elimination of others. Do you carry a message that is different? Does Islam accept
this variety?
A: Islam rejects insults and innuendo with
the tongue and the reference against each
other as well as violence and murder. God
almighty says in the Holy Quran:
(Woe to every scorner and mocker)(104:1)
(And do not deprive people of their due and
do not commit abuse on earth, spreading
corruption.) (26:183)
(And made you peoples and tribes that you
may know one another.) (49:13)
And yes, Islam does accept diversity and rejects corruption and criminality.
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sity, coexistence and mutual understanding between all human beings in a society.
Accordingly God confirms this in the Holy
Quran: “O mankind, indeed we have created you from male and female and made you
peoples and tribes that you may know one
another. Indeed, the most noble of you in
the sight of Allah is the most righteous of
you. (49:13)

النشوء يف جمتمع غري مسلم

 أن يولد املسلم يف اجملتمع الغريب ويتعلم فيه:س
 ملاذا ال يكفي ذلك لالندماج دون ضياع،ويعمل
اهلوية أو دون أن يكون خطراً على تلك اجملتمعات؟
 ال مشكلة يف أن يولد وينشأ املسلم يف اجملتمعات:ج
،األخرى وميكنه احلفاظ على هويته أبخالق ومرونة
وأخذ كل ماهو إجيايب من جمتمعه الذي يعيش فيه
 ال تناقض بني اهلوية اإلسالمية.ًأبخالق ومرونة أيضا
واجملتمعات األخرى ما دام املسلم ميتلك الوعي واحلكمة
: يقول املثل،اإلسالمية واالنفتاح اإلنساين وحفظ دينه
!ال يضري يف صالبة الرخام كونه انعم امللمس
Development in
a Non-Islamic society

Q: Is it enough for a learned and professional Muslim who was born in a Non-Islamic
society such as the west, to maintain their
Muslim identity while organically integrating in a Non-Islamic society, without divert-
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ran states clearly : “Have you seen the one
who takes as his god his own desire? Then
would you be responsible for him?” (25:43)
however there are those who misinterpret
the Holy Quran. These people are the ones
who have divided the Holy Quran. They take
the parts that please their desires, and refute all the other parts that go against their
desires; these are the people responsible for
the compact disunity of the absolute Islamic
formula of unity.

اإلسالم واالختالف

 أال حيتاج املسلمون إلدراك حقيقة التنوع يف:س
اجملتمعات واالعرتاف هبا علماً يوجد مثل ذلك يف
القرآن الكرمي ويؤكد على التعايش والتعارف؟
 نعم القرآن حاشد ابحتواء ورعاية االختالف:ج
:والتنوع والتعايش والتعارف بني أبناء البشر قال تعاىل
ُ ََك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلن
َ اكم ِّمن ذ
ُ ََّاس إَِّن َخلَ ْقن
اك ْم
َ
ُ (ي أَُّيـ َها الن
َّ ارفُوا إ
ُ ِن أَ ْك َرَم ُك ْم ِعن َد اللَِّ أَْتـ َق
)...اك ْم
ً ُش ُع
َ وب َوَقـبَائِ َل لَِتـ َع
Islam & Differences

Q: Shouldn’t the Muslims search for the
truth in regards to the reality of diversity
in society; in order to come to know and understand their customs while at the same
time recognizing the acknowledgement of
the Holy Quran when it comes to living and
knowing each other?
A: Yes indeed, the Holy Quran rallies for the
containment and care for differences, diver-
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deal with you in comparison to other religions?
A: No, it does not give us the right to distinguish oneself to the level of arrogance and
to feel above other Muslims, furthermore
we are a part of them like one body if one of
the body parts complained then then whole
body is affected, just like it has been mentioned in the traditions of the holy Prophet
Mohamed (Pbuh).

خطر حوزة اإلنرتنت الدينية

 التعليم احلوزوي عن طريق اإلنرتنت أفسد أفكار:س
 أحدهم قال يل القرآن فيه زايدة ونقص،بعض الناس
وحذف يف بعض آايته!! وأان أرفض ذلك وأرفض
!!الغلو واملغاالة بسبب هذه الدروس
، هذه أالعيب وهذر،ً هذا ليس تعليماً حوزواي:ج
تفضلوا وشاركوا يف حوزتنا الدينية العلمية الفقهية
ّ
 أمريكا وقد بدأت براجمها- األكادميية يف ديربورن
 وجتنّبوا حوزات اإلنرتنت،يف اجملمع اإلسالمي الثقايف
ّ
.ًفإنا ليست موثوقة دينيّا
The danger of learning
Hawza online

Q: Learning Hawza on the internet has poisoned the thoughts of some people, one of
the students told me that the Quran has additional, and missing parts in some of the
verses!! However I reject such notions, and
reject such overstatements as a result of
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ing away from the straight path?
A: There is no problem in a Muslim who is
born in a Non-Islamic society. They are able
to maintain their Islamic identity through
their flexible manners; also taking all that
what is positive from the society that person lives in while having flexible manners.
There is no contradiction with having an Islamic identity in other communities, as long
as the Muslim possesses Islamic awareness
and wisdom with humanitarian openness.

الشيعة والتميُّز

 أدركت متام اإلدراك أبن الشيعة أينما يكونون:س
ّ
يشكلون حالة إجيابية وحالة سلمية واعية؟ هل مينحهم
هذا األمر التمُّيـ َز الذي يفصلهم عن املذاهب االخرى؟
وهل يصل العامل ومنظماته الدولية إىل التعامل معكم
دون غريكم عن ابقي املذاهب اإلسالمية؟
ِ  كال ال مينحنا ذلك متيزاً يشعران:ج
ابلك ْب والفوقية
 بل حنن جزء منهم كاجلسد،على ابقي املسلمني
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد
.ابلسهر واحلمى كما جاء يف احلديث النبوي الشريف
The Shia and Excellence

Q: I have firm belief and conviction that
where ever the Shia are to be found they
have a positive impact and peaceful impact
on society ,this is why they are elevated in
status compared to other sects of religion?
Do other nations and world organizations
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the people know that he is an ignorant, and
a misguided individual and not a preacher
that should be speaking on Islamic pulpits
to preach truth, and present realities to the
people.

الدميقراطية أو ًال أو وحدة اجلالية؟

ّ
يتحكمون بوضع
 بعض أصحاب النفوذ واملال:س
اجلالية والرتشيح لإلنتخاابت وزج فالن ضد فالن ممّا
 مساحة،يسبب اإلنقسام بني أبناء اجلالية الواحدة
 حنتاج للتماسك وال جنعل،املرجع السالم عليكم
املمارسة الدميقراطية تزيدان أملاً ووجعاً وحنتاج إىل
.نصائحكم وتوجيهاتكم للجميع
 جيب أن نفهم الدميقراطية ّأنا تتيح الفرصة:ج
 وال جيب أن تكون وسيلة لإلنقسامات،للكفاءات
 وحينئذ جيب أن نضع وحدة اجلالية فوق،والعداء
.العصبيات واإلنقسامات
Democracy first or the Unity
of the Community?

Q: Some financially influential people control by putting the community and those
that are running for elections against each
other which is causing a division in a unified community. Your eminence, peace be
upon you, we need unite and not allow the
practice of democracy to increase in our
pains and agony, and we need your advice
and guidance for everyone.
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these lessons.
A: These are not lessons to be taken and
learned on behalf of the Hawza, these are
tricks and garrulity. You are welcome to
join and participate in the Religious Hawza
which is based on Islamic Jurisprudence. It
has begun its programs in the Islamic Institute of Knowledge. Please avoid the Hawza
online since it is not religiously accredited.

خطباء مض ّللون جاهلون

ً إستمعت يف جملس فاحتة إىل خطيب وصل حديثا:س
كان يغرد خارج السرب وال يفقه شيئاً ممّا يقول وكأنّه
من عامل آخر!! ابهلل عليكم مساحة املرجع خلّصوان من
!!مثل هذه النماذج
، ال تذهبوا إىل اإلستماع إىل تلك النماذج:ج
واعرتضوا عليها جبرأة وصراحة ليعرف الناس أهنم
مضلّلون جاهلون وليسوا خطباء للمنابر اإلسالمية
.وللحق واحلقيقة
Misguided Ignorant preachers

Q: I was listening to a lecture in a funeral gathering to a preacher who was speaking nonsense, he doesn’t even understand
the subject that he is speaking about, and
it sounded like he was from another planet.
Your eminence, can you please help us get
rid of such examples!!
A: Please do not go to such gatherings and
listen to such examples, and object with all
boldness and honesty to his speech and let
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A father disengaged
his family for five years

حوار

A: I have not gotten in touch with my family for the past five years and I was lacking in my responsibilities as a father with
my family, now I have returned and I am
trying to reconcile with my wife and daughter, however my wife has declined , and my
daughters do not speak to me at all. Are
they entitled to do so? With what advice do
you advise me, your eminence?
A: No they are not entitled to treat you this
way, however you must first come forth
with a monetary compensation for your wife
since you have cut her financial rights for
five years, and you have left her hanging
in your relationship with her in the sense
that she is neither married or single. God
almighty says: (“So do not incline completely [toward one] and leave another hanging.)
(4:129). For this reason you must comfort
her or give her compensation that may equal
thousands of dollars to cover the five years
in which you squandered their rights, and
cut down on your wife’s happiness and the
happiness of your daughters; that are girls
who would perceive other girls with their father, while you left your daughters like orphans to the state that they could not even
say : “Oh father!!”. Therefore you must present the appropriate value for compensation
as custom, and for the oppression that fell
upon your wife and daughters due to your
negligence, and the prevention of the emotion and love that your daughters deserved
by default from their father.
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A: We need to understand that in a democracy it allows the opportunity for efficiencies, and is not a tool to be used to create
divisions and hate; therefore it is incumbent to set the community above anger
and schism.

أب يقاطع أسرته مخس سنوات

 سنوات وكنت5  مل أتواصل مع عائليت مل ّدة حوايل:س
 اآلن عدت وأحاول إصالح األمور،مقصراً معهم
ّ
ولكن زوجيت ترفض بش ّدة وتطالب ابلطالق وبنايت
هلن ذلك؟ ومباذا
َّ حيق
ّ  هل،ًمن معي إطالقا
َ ّال يتكل
تنصحين مساحة املرجع؟
ً عليك أوالً أن تق ّدم تعويضا،هلن ذلك
َّ  ال حيق:ج
 سنوات5 ماديًّ لزوجتك اليت قطعت حقوقها مل ّدة
 قال،وتركتها كاملعلّقة ال هي مزّوجة وال هي مطلّقة
 لذا عليك،)...ف ََل َفـتَ َذ ُروَها َكالْ ُم َعلَّ َق ِة...( :تعاىل
إرضاؤها أو إعطاؤها تعويضاً قد يصل إىل آالف
ّ الدوالرات
ليغطي السنوات اخلمس اليت أهدرت
فيها حقوقها وأنقصت من سعادهتا وسعادة بناتك
 وبناتك،أبيهن
كن يرين
ّ غريهن من البنات مع
ّ
ّ اللوايت
!! اي اباب:ذليالت كاليتيمات ال يستطعن أن ينادين
ال ب ّد من تقدمي التعويض املناسب عرفاً وذلك للظلم
الذي أوقعته على زوجتك وبناتك احملرومات من حنان
.األبوة وإرشادها
ّ

حوار
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 فكيف نصل إىل مثل هؤالء؟،فلكلورية فقط
 هنديهم ونصل إليهم ابلتواصل واحملبة والرفاقة:ج
 وإقامة ندوات،والرتكيز على مهومهم ومشاكلهم
ّ ومؤمترات هلم
حلل مشاكلهم كما فعل اجملمع اإلسالمي
الثقايف قبل أسابيع حيث كلّف أطبّاء وخرباء وعلماء
واختصاصيني ملعاجلة أوضاع شبابنا ووضع احللول أمام
.اجلالية وبني أيديهم
How can we reach the Youth?

Q: We see many cases in which our youth are
getting killed in many criminal ways including drugs, and suicide. Sadly, most of them
don’t know our places of worship only in the
month of Ashura as a practice of folklore only,
therefore how can we reach such examples?
A: We guide them and reach them through
love, care, and ease. To focus on their concerns and problems should be a priority. To
hold workshops and seminars for them to
solve their problems just like the Islamic Institute of Knowledge has done a few weeks
back, when the institute assigned ; doctors,
professionals, scholars, and specialists to
handle the issues of our youths and allocating solutions for them and presenting them
in front of the community.

العمل يف البنوك
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السكن يف بناية املسنّني دون علم إدارهتا

 أان أعمل وأعيش مع والدي ووالديت يف الشقق:س
 هل يُعترب،السن دون موافقة إدارة البناية
ّ اخلاصة بكبار
ذلك حراماً؟ وما حكم صاليت وصيامي يف البناية؟
 ما دامت البناية ومسؤولوها يعلمون أبنّك تسكن:ج
مع والديك ومل يعرتضوا عليك فال مشكلة يف صالتك
 وإن كان األفضل أن تعلمهم أنّك تسكن،وصيامك
.مع والديك
Elderly housing in a building
without the knowledge
of management

Q: I work and live with my father and my
mother in a retirement home without the
permission of property management, is this
considered forbidden? What is the ruling
in regards to my prayer and fasting in the
building?
A: As long as management knows that you
live with your father and mother, and they
do not object, then there is no problem with
your prayers and fasting, even though it is
better to inform them that you are living
with your parents.

كيف نصل إىل الشباب؟

 تكثر هذه األايم حالة مقتل شبابنا وبع ّدة طرق:س
 أعمل يف البنك وهو يعتمد املعامالت الربوية: ولألسف الكثري منهم س..جنائية وخمدرات وانتحار
 فهل،ال يعرفون املساجد ّإل يف شهر عاشوراء وكممارسة وأحصل على عموالت جمزية من هذه املعامالت

10
راتيب وهذه العموالت حالل؟
أبن ال أمتلك القدرة
علماً ّ
على تغيري طريقة عمل البنك؟
ج :ال جيوز لك العمل يف
املعامالت الربوية ،وأكثر
األموال حمرمة يف هكذا بنوك.
راجعنا شخصيّاً لنشرح لك
كيف تتجنَّب املعامالت
الربوية.
Working in Banks

Q: I work in a bank and
it depends on transactions based on interest,
and I receive commission
based on these transactions, therefore is my
salary lawful? Knowing
that I do not have the
ability to change the way
?the bank operates
A: It is unlawful for you
to work in interest based
transactions, and most of
the money in these banks
is unlawful as well.
Please consult us personally so that we may
explain to you how you
may avoid interest based
transactions.

حوار
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«اهليئة الوطنية من أجل النسبية»
خيوض لبنانيون من مشارب خمتلفة ،معركة الوطنية من أجل النسبية» اعتصاماً أو
«النسبية» .يطالبون إبقرار قانون انتخايب حتركاً ،يف غري منطقة لبنانية ،دعماً للنسبية.
عادل يؤمن التمثيل الصحيح ويقوم على وقد أعلن الصحايف والكاتب سركيس أبو
أساس النسبية .مطلب اترخيي نعم ،إال أن زيد ابسم اهليئة «تشكيل جلنة متابعة
محاستهم للقضية توحي أن «نضاهلم» ال جالت على بعض القوى السياسية وأجرت
يزال يف بدايته ،برغم أن بينهم من رفع الشعار اتصاالت هبيئات أهلية وأحزاب مؤيدة
قبل أربعني سنة يف زمن «احلركة الوطنية» للنسبية ،ابعتبارها مدخ ً
ال للتغيري السياسي
اللبنانية والشهيد الراحل كمال جنبالط .وإعادة تكوين السلطة» ،مشرياً إىل أن
عدد من الناشطني شارك يف املؤمتر «اللجنة حبثت ُسبل التحرك لتحقيق هذا
الصحايف الذي عقدته «اهليئة الوطنية املطلب ،ومت إقرار برانمج ضغط سياسي

من أجل النسبية» يف ساحة رايض وشعيب على احلكومة واجمللس النيايب هبدف
الصلح .تكرر املطلب نفسه .وحدها إقرار قانون االنتخاابت النسيب» .وتشمل
كلمة «النسبية» رددها املشاركون عشرات خطة التحرك عقد مؤمترات وطنية تُشارك
املرات يف ساحة اعتادت على الكبري فيها القوى والفاعليات واهليئات السياسية
والصغري من الشعارات .وابلرغم من تكرار واألهلية والبلدية املؤيدة للنسبية ،وإقامة
اخلطاب النسيب ،مع كل موسم انتخايب ،مهرجاانت ولقاءات سياسية وشعبية
إال أن تشكيل «اهليئة» اليت تضم أحزااب وعقد ندوات يف بريوت واملناطق ،وتنظيم
ومجعيات ومنظمات وشخصيات مؤيدة اعتصامات أمام اجمللس النيايب والسراي
للنسبية ،أعطى اشارة حول نية مأسسة احلكومي ،وتنظيم تظاهرات حتشد العدد
هذا املطلب التارخيي.
ال يكاد مير يوم من دون أن تُقيم «اهليئة

األكرب من اللبنانيني.
ساندي احلايك  -السفري
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حوار
الـسرية
اإلمام
جعفر الصادق (ع)
بقلم :احلاج حسني دابجة
أئمة اهلدى قاد سفينة راح اإلمام الصادق (ع) يعمل إلعادة اإلعتبار ملوقعية أئمة
اإلمام جعفر الصادق (ع) إمام من ّ
ج ّده وآابئه يف حبر من الفنت ويف خضم أمواج عاتية من الظلم أهل البيت ودورهم القيادي والرايدي يف توجيه حياة األمة
واالستبداد والقتل والتشريد وضياع األ ّمة ،لكنه ثبت وجاهد وفضح املمارسات الظاملة واإلعتقادات الفاسدة اليت دخلت
ابلكلمة الواعية ليكون شهيداً عليهم أمام هللا يوم يبعث على الفكر اإلسالمي وال سيّما يف الفرتة الطويلة اليت حكم

اخللق .ومن أهم إجنازات اإلمام الصادق (ع) تلك النهضة فيها األمويون ( 41ه –  132ه) ومن مثّ السلطة العباسية
العلمية والثقافية اليت أحدثها يف جسم األ ّمة من خالل دروسه الظاملة ( 132ه – حىت وفاة اإلمام (ع)  148ه).

املتواصلة إليصال حقيقة مفهوم اإلسالم وغاايته ومقاصده من أجل إعادة فهم مقاصد الشريعة وبلورة النهج العقائدي

إلسعاد البشرية وانفتاحه على كل األفكار وتص ّديه لكل اإلسالمي األصيل ،انربى اإلمام (ع) للتص ّدي والتوجيه
اإلشكاالت واملشاكل اإلنسانية كونه احلل الواقعي والذي اإلرشادي والتعليمي من خالل احللقات اليت كان يؤّمها املئات

مصدره رب العاملني وخالقهم.

بل اآلالف من طلبة العلوم الشرعية والعلمية وكان اإلمام

12
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الصادق (ع) أفقه الناس وأعلمهم وأجلهم ولكثرة العلماء مع إبن أيب العوجاء الذي كان يُ ّ
شكك يف الدين والعقيدة
وطلبة العلم الذين تتلمذوا على يدي هذا اإلمام العظيم أن اإلسالمية من منطلق فلسفي وكالمي ،ومناظرته يف احلكمة
احلسن الوشاء عند مروره مبسجد الكوفة يف العراق ،قال :من الغيبة.
يتبي أ ّن هذا احلكم من املناظرات واملواقف والتوجيهات
(أدركت يف هذا املسجد  900شيخ كلهم يقول “حدثين إذن ّ

جعفر بن حممد” .وهذا ّ
يدل على مدى التأثري العلمي الذي أثّرت عميقاً ابلفكر والثقافة اإلسالمية فأحدثت حراكاً واسعاً
أحدثه اإلمام الصادق (ع) يف أوساط العامل اإلسالمي .وقد حيث احلديث والرواية والبدع والضالالت واملذاهب املختلفة،
استمر أكثر من ثالثني
توافدت مجاعات طلبة العلم ورواة احلديث من األمصار وهذا السياق الفكري – الثقايف الذي ّ

املنورة حلضور حلقات اإلمام (ع) وال سيّما عاماً مع اإلمام ساهم وبشكل واضح يف رسم املذهب الشيعي
البعيدة إىل املدينة ّ
مسي املذهب الشيعي ابمسه
من الكوفة والبصرة وواسط واحلجاز ومن كل قبائل العرب وحتديد معامله وهلذا السبب الوجيه ّ
املعروفة آنذاك .إ ّن ما ميّز اإلمام (ع) يف الكثري من مناظراته (املذهب اجلعفري).
وطروحاته مع العلماء يف الدين والعلوم اإلنسانية املختلفة ذات  -تالمذة اإلمام (ع) :من أوائل تالمذة اإلمام وممّن أتثّر به

ينم عن فكراً وتربي ًة وتوجيهاً وفقهاً أوالده الذين واضبوا على حضور
املنهج املنطقي التسلسلي يف النقاش وبشكل علمي ّ
شت حلقاته وال سيّما اإلمام موسى الكاظم (ع) وأوالده امساعيل
معرفة واسعة وقدرات عالية وسرعة بديهة واستحضار ّ
جوانب املوضوعات املطروحة يف الرّد ،وعلى سبيل املثال ال الذي إليه ينسب املذهب االمساعيلي وعبدهللا وإسحاق وحممد

احلصر نذكر بعض املناظرات اليت أغنت الفكر اإلسالمي وعلي (املعروف ابلعريضي) والعباس وكانوا مجيعاً علماء كباراً
أئمة يهتدى هبم ويسمع هلم وقد أثّروا فيما بعد كما سنرى
ورمست البوصلة الدقيقة للفهم الديين للحياة مبجملها .ومن و ّ

تلك املناظرات مناظراته مع امللحدين ،مناظرته مع أيب حنيفة يف تشكيل مذاهب ووجود أتباع هلم بعضها ما زال موجوداً
النعمان يف القياس وآخر يف حكم التوسل ابلنيب (ص) وقد واآلخر اندثر .كما برز العديد من العلماء غري أوالد اإلمام
تشدد اإلمام (ع) يف مسألة القياس ورفضه ما مل يكن احلكم (ع) يف اجملالني الديين والدنيوي مثل الرايضيات والفلسفة
املقاس عليه معلوالً بعلّة منصوص عليها ّ
وإل يصبح رأايً عنده وعلم الفلك واخليمياء (الكيمياء) ومن أشهر تالمذته (ع)
والفقه ابلرأي مرفوض ألنه يفتقر للضمانة الشرعية .ومناظراته جابر بن حيّان الكويف املل ّقب أبيب الكيمياء والذي كانت له

مع رؤوس املعتزلة ،مناظرته مع طبيب هندي ،مناظرته مع ساعات معيّنة ألخذه العلوم من اإلمام ليشاركه فيها أحد.
األئمة األربعة أبو
عبدهللا بن الفضل اهلامشي ،مناظراته مع الزاندقة ،مناظرته وكما حضر جمالسه اثنان من كبار علماء ّ
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حنيفة النعمان ( 80ه –  150ه) الذي قال( :لوال السنتان  -7إذا أراد هللا بعبد فقهه يف الدين.
هللك النعمان) ،ويقصد السنتني اللّتني
صحب فيهما اإلمام  -8وجدت علم الناس كلّه يف أربع :أوهلا أن تعرف ربك،
َ
جعفر (ع) ألخذ العلم ،ومالك بن أنس ( 93ه –  179والثاين أن تعرف ما صنع بك ،والثالث أن تعرف ما راد منك،

ه) وقد نقل مالك يف كتابه (املوطأ) الكثري من الرواايت عن والرابع أن تعرف ما خيرجك عن دينك.
اإلمام (ع) وقد وصف اإلمام مالك الصادق (ع) أبنّه قال -9 :ليس العلم بكثرة التعليم ّإنا هو نور يقع يف قلب من يريد
(ما رأت عني وال مسعت أذن وال خطر على قلب بشر أفضل هللا أن يهديه ،إذا أردت العلم فاطلب أوالً يف نفسك حقيقة

من جعفر بن حممد الصادق علماً وعباد ًة وورعاً).

العبودية ،واطلب العلم ابستعماله ،واستفهم هللا يفهمك.

مؤسس املذهب اإلعتزايل من  -10العلم جنّة.
كما كان واصل بن عطاء ّ
فإن نتوارث العلم عن
تالمذته واملفضل بن عمر اجلعفي صاحب كتاب (توحيد  -11اكتبوا العلم وتداولوه بينكم ّ
املفضل)(*) كما روى عنه حممد بن إسحاق ،وحيىي األنصاري آابئنا.
والسفيانيان وإبن جريج وشعبه وحيىي القطان وعمرو بن أيب  -12لو كنّا نفيت الناس برأينا وهواان لكنّا من اهلالكني ولكنّا
املقدام الذي قال يف اإلمام (ع)( :كنت إذا نظرت إىل جعفر نفيت آباثر من رسول هللا (ص) وأصول علم عندان نتوارثها
بن حممد علمت أنّه من ساللة النبيني).

توجيهات اإلمام (ع) لتالميذه
حول طلب العلم واحلفاظ عليه:

كابراً عن كابر.
 -13نكتنزها (العلوم) كما يكتنز هؤالء ذهبهم وفضتهم،
حديثي حديث أيب وحديث أيب حديث ج ّدي وحديث
ج ّدي حديث احلسني وحديث احلسني حديث احلسن

 -1لو علم الناس ما يف طلب العلم لطلبوه ولو بسفك املهج وحديث احلسن حديث أمري املؤمنني وحديث أمري املؤمنني
وخوض اللجج.

حديث رسول هللا (ص) وحديث رسول هللا (ص) هو قول

 -2تفقهوا ّ
وإل فأنتم أعراب.

هللا عز وجل.

 -3احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف حتتاجون إليها.

وأكتفي هبذه الدالالت اليت أطلقها اإلمام الصادق (ع) لتبيان

 -4اكتبوا فإنّكم ال حتفظون حىت تكتبوا.

أمهية العلم والتعلّم.

ّ -5إنا يهلك الناس ألهنم ال يسألون.

 -6الناس ثالثة عامل ومتعلّم وغثاء.

الطب وحت ّدث فيه عن
(*) الكتاب الذي نقل فيه آراء األئ ّمة يف ّ
طبائع وفوائد األدوية والتشريح ومعرفة وظائف األعضاء.

حوار
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حوار
الـفقه
بـحث فقهي حول
استهالل الشهر القمري
بقلم :فضيلة الشيخ حممود اخلزاعي
يقال استهل الشهر :أهل.

يف اتريخ العرب مق ّدم على اليوم (يعين النهار) ،أل ّن السنني

ويقال :استهللنا الشهر :رأينا هالله ،أو ابتدأانه.

عندهم مبنية على الشهور القمرية ،وذلك لكون أكثرهم (من)

وأل ّن الشرع املق ّدس اعتمد الشهور العربية يف توقيتاته  -ومنها أهل الرباري الذين يتعسر عليهم معرفة دخول الشهر ّإل
شهر رمضان  -وهي شهور هاللية قمرية تعتمد على أهالل ابالستهالل ،فإذا أبصروا اهلالل عرفوا دخول الشهر ،فأول
اهلالل ،ويف هنايتها على غياب القمر ،ال ب ّد من معرفة أول الشهر عندهم الليل ،أل ّن االستهالل يكون يف أول ليلة،
الشهر.

فيقال يف أول ليلة من الشهر :كتب (هذا) ألول ليلة منه أو

ومن هنا كان الليل مق ّدماً على النهار عند العرب ،وكان اليوم لغرته أو ملهله أو ملستهلّه ،ويف اليوم األول لليلة خلت).
(الذي هو جمموع الليل والنهار) حيتسب من بداية الليل إىل

هناية النهار .وعلّل هذا الفقيه النحوي احملقق الرضي يف كتابه طرق اإلهالل:

(شرح الكافية ج  /2ص ))1( 157بقوله( :واعلم أ ّن الليل وقد ذكر الفقهاء طرقاً ملعرفة بداية الشهر العريب ،وهي على
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نوعني :ما يفيد العلم لدى املكلف بدخول الشهر ،وما يفيد أ ّن كل ما يفيد املكلف العلم بدخول الشهر له أن يعتمد
الظن ،والتايل:

عليه ويرتب األثر بدخول الشهر ،ولكن استناداً إىل علمه.

أ -الطرق اليت تفيد العلم بدخول الشهر لدى املكلّف:

قال الشيخ الطوسي يف (املبسوط) (( :)2وال يقبل شهادة

 -1الرؤية :وهي أن يباشر املكلّف رؤية اهلالل بنفسه ،النساء يف اهلالل ،ال مع الرجال ،وال على اإلنفراد ،فإ ّن
خربهن العلم برؤية اهلالل
فيشاهده بعينه ،حبيث حيصل له من هذه املباشرة لرؤية العلم أخرب من النساء مجاعة يوجب
ّ
أو مجاعة من الكفار كذلك ،وجب العمل به ملكان العلم
الوجداين بدخول الشهر.
 -2التواتر :وهو أن يتكاثف تتابع نقل خرب الرؤية إىل دون الشهادة وهذا احلكم (أيضاً) فمن ال يقبل شهادته من
املكلف ،حبيث يصل إىل املستوى الذي يفيد العلم لدى الفساق والصبيان).
املكلف بدخول الشهر ،أ ّما على اليقني أو على حنو الوثوق ويف ضوئه :يكون املعتمد عليه بدخول الشهر هو العلم لدى
واإلطمئنان.

املكلف .وما ذكر ما هو ّإل وسائل وأمارات وقرائن تساعد

 -3الشياع :وهو أن ينتشر خرب الرؤية بني الناس (الرجال على حصول وحتصيل العلم ابألهالل.
والنساء ،الكبار والصغار ،املسلمني وغري املسلمني) انتشاراً وانطالقاً من ذكر الشيخ الكرابسي (ت 1845 :م) للمراصد
واسعاً ،حيل منه لدى املكلف العلم بدخول الشهر يقيناً أو الفلكية ،من املفيد أن أوضح هنا وضيفة (املرصد) – بفتح
اطمئناانً.

امليم والصاد وسكون ما بينهما – أو (املرصاد الفلكي) ،وقد

يسمى املرقب – بفتح امليم والقاف وسكون ما بينهما:
مضي ثالثني يوماً من الشهر السابق ،ذلك ّ
 -4العدة :وهي ّ

أ ّن استكمال الشهر السابق عدته – وهي الثالثون يوماً –

يلزمه العلم اببتداء الشهر السابق ،ذلك أ ّن استكمال الشهر املرصد:

السابق عدته  -وهي الثالثون يوماً  -يلزمه العلم اببتداء هو بناية تشيد وفق تصميمات هندسية خاصة تثبت وتوضع
الشهر الذي يليه ،أل ّن ع ّدة الشهر القمري ثالثون يوماً ال تزيد فيها أجهزة وآالت لرصد ومراقبة الظواهر اجلوية.
عليها .ففي هذه احلالة حيصل للمكلف العلم بدخول الشهر .وقد يكون إىل جانبها أو فيها معهد علمي أو دائرة علمية

القاعدة:

جامعية لتعليم علم األرصاد اجلوية ،وهو علم يبحث أحوال
اجلو برصد العمليات الطبيعية اليت حتدث يف اجلو ،كالضغط

وميكننا أن نستخلص من هذا ،ومن جمموع فتاوى الفقهاء :اجلوي واحلرارة والرايح والتساقط والرطوبة ...إخل ،كما أنه
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يراقب حركات الكواكب وظواهرها كاخلسوف والكسوف ،إىل علمه ،وقد ال تفيد فال جيوز االعتماد عليها.
ومنها الدورة اإلقرتانية للقمر ،وهي دورته حول الكوكب الذي هذا بشكل خاص ،أ ّما بشكل عام فسأحتدث عنه يف جواز
يدور حوله.

اإلعتماد عليه وعدمه.

ومراقبته حلركة القمر يف دورته اإلقرتانية تعطي نتائج فلكية يف

كل شهر ولكل شهر ،فرتصد دخول القمر يف احملاق فتسجل الطرق اليت تفيد الظن بدخول الشهر:
وقت آخر الشهر ،وترصد خروج القمر من احملاق فتسجل وذكر فقهاء اإلمامية ممّا يفيد الظم بدخول الشهر لدى
أول الشهر.

املكلف:

هذا يف جانب اإلستهالل العلمي.

ويف جانب اإلستهالل الشرعي فيستفاد من ارتفاع مبىن البيّنة:

املرصد ليكون من يريد رؤية اهلالل وهو على أعلى موقع يف ويراد هبا البيّنة الشرعية ،وهي شهادة رجلني عادلني برؤية
سطحه مبستوى قريب من أفق اهلالل ،ممّا يس ّهل رؤيته ابلعني اهلالل ،شريطة ّأل خيتلفا يف أوصافه (أشكاله) ،وهي:

اجملردة.

 -اإلستواء أو اإلستقامة

وهنا يستعمل  -أيضاً ( -املرصد  -بكسر امليم وفتح الصاد  -اإلحنراف
وسكون ما بينما  -التلسكوب) ،ولكن لتعيني وحتديد موقع  -اإلنتصاب
اجملردة.
اهلالل ،مث حماولة رؤيته ابلعني ّ
فاملرصد يستفاد منه يف جانبني:

ذهب املشهور من الفقهاء إىل اعتماد البيّنة يف رؤية اهلالل،

سواء كان اجلو صحواً أو غري صحو ،وسواء كان الشاهدان

 -1النتائج العلمية اليت يتوصل إليها عن طريق البحث ورصد من أهل البلد أو من خارجه.
هناية الشهر وبداية الشهر الذي يليه ،وهو استهالل علمي .قال العالمة احللي( :يثبت هالل شهر رمضان بشاهدين
ذكرين عادلني ،ال أقل ،صحواً أو غيماً ،من خارج البلد

اجملردة.
 -2إرتفاع املبىن لتسهيل الرؤية ابلعني ّ
ففي احلالة الثانية هو من العلم الوجداين ،ويف احلالة األوىل وداخله) (.)4

هو وسيلة وأمارة قد تفيد املكلف العلم – يقيناً أو اطمئناانً وفصل بعضهم من الفقهاء ،كالشيخ الطوسي فذهب إىل أنّه
– بدخول الشهر فيجب عليه ترتيب اآلاثر الشرعية استناداً إذا كان اجلو غري صحو ال يثبت دخول الشهر ّإل بشهادة
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مخسني من أهل البلد ،أو شهادة رجلني عادلني من خارج فالعدد) .ويريد بقوله( :تظاهرت) :ظهرت ،يقال :تظاهر
البلد .وإذا كان اجلو صحواً ومل ير اهلالل فال يثبت ّإل بشهادة الشيء إذا ظهر ،ولعلّه يقصد به شياع الظهور كما يظهر من
مخسني من اخلارج .وقال( :عالمة الشهور رؤية اهلالل مع قرينة السياق.
زوال العوارض واملوانع :فمىت رأيت اهلالل يف استقبال شهر

رمضان ،فصم بنيّة الفرض من الغد .فإن مل تره لرتكك الرتائي  -3حكم احلاكم:

له ورؤي يف البلد رؤية شائعة ،وجب – أيضاً – عليك ويراد ابحلاكم – هنا  -الفقيه العادل ...وابحلكم :القرار

الصوم .فإن مل يره مجيع أهل البلد ،ورآه واحد أو اثنان ،بل الصادر منه بلفظ (حكمت) أو ما يف معناه ،مبعىن :حسم
يلزم فرضه ملن رآه حسب ،وليس على غريه شيء .ومىت كان األمر وأهناه مبا أصدره من قرار أو حكم ،ذلك أن ثبوت
يف السماء علّة ومل ير يف البلد اهلالل أصالً ،ورآه خارج البلد اهلالل عند الفقيه العادل ال يرقى إىل مستوى لزوم األخذ به
شاهدان عادالن وجب أيضاً الصوم .وإن مل يكن هناك علّة من قبل اجلميع ّإل إذا حكم به .وهو رأي مشهور الفقهاء
وطلب فلم ير اهلالل ،مل جيب الصوم ّإل أن يشهد مخسون شهرة كبرية.
نفساً من خارج البلد ّأنم رأوه).

وخالف فيه أمثال الشيخ احمل ّدث يوسف البحراين يف كتابه

 -2شهادة العدل الواحد

املتأخرين والسيّد اخلوئي يف
متأخري ّ
(احلدائق الناضرة) من ّ
(توضيح املسائل) و(منهاج الصاحلني) من املعاصرين ،حيث

حجته – هنا – ومن مثّ عدم نفوذه.
إختلف يف االعتماد على شهادة الرجل الواحد العادل ،ذهبا إىل عدم ّ

فذهب املشهور من الفقهاء إىل عدم القبول وعدم االعتماد قال السيّد اخلوئي( :ال يثبت اهلالل حبكم احلاكم) ،وقال
عليها ،وذهب ّ
سلر الديلمي إىل اإلكتفاء يف الصوم دون البحراين :ال وابجلملة ،فاملسألة عندي موضع توقّف وإشكال

اإلفطار ،أي يف ثبوت هالل شهر رمضان ال شهر شوال ،لعدم الدليل الواضح يف وجوب األخذ حبكم احلاكم حبيث
املسمى بـ (املراسم):
قال يف كتابه ّ

يشمل موضع النزاع).

(فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان وما يعرف واشرتط القائلون بثبوت اهلالل حبكم احلاكم يف نفوذه على
تصرمه ،وهو رؤية األهلة إذا تظاهرت أو شهد هبا يف أوله مجيع املكلفني ولزوم اإلعتماد عليهّ :أل يكون لدى املكلف
به ّ
واحد عدل ،ويف آخره اثنان عدالن ،فإن تع ّذرت رؤية األهلة علم أب ّن احلاكم قد أخطأ يف حكمه أو أنّه أخطأ يف مستند
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حكمه .وميثّل الشيخ حممد أمني زين الدين لذلك بقوله :إعتبار زايدة الظن احلاصل منه – أي الشياع – على ما
(ومثال العلم خيطئه :أن حيكم احلاكم أبن يوم األربعاء أول حيصل منه – أي الظن – بقول العدلني لتحقيق األولوية
شهر رمضان  -مث ً
ال  -ويعلم املكلف لسبب من األسباب املعتربة يف مفهوم املوافقة) (.)7
املعي ليس من شهر رمضان قطعاً.
أ ّن يوم األربعاء ّ

يقصر املراجع واملصادر:
ومثال آخر العلم خبطأ مستنده يف احلكم :أن ّ

يهتم يف حتصيل العلم  -1شرح للكافية ابن احلاجب ،حممد بن احلسن
احلاكم يف بعض مق ّدمات احلكم فال ّ
يهتم يف طلب اإلسرتاابذي ج  2ص .157
(اليقني) أو االطمئنان من الشياع أو ال ّ
التعديل يف البيّنة ،أو يقبل الشهادة مع اختالف الشاهدين  -2املبسوط يف فقه اإلمامية رشيخ بطائفة أبو جعفر
يف أوصاف اهلالل ،أو يغفل فيخالف املوازين الشرعية حممد بن احلسن بن علي الطوسي ،ج .1

غافالً) (.)6

 -3منهاج املتّقني /الشيخ حممد ابراهيم الكرابسي ،ج .1

 -4الشياع املفيد ّ
للظن:

(العالمة احللي).

 -4خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعة /احلسن بن يوسف

وهو ّ
أقل مستوى من الشياع السابق املفيد للعلم لوجود  -5النهاية /شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن بن
طرف اإلحتمال – هنا – بعدم ثبوت اهلالل يف مقابل علي الطوسي.
الظن بثبوت اهلالل املستفاد من الشياع.
طرف ّ

 -6املراسم العلوية للشيخ ّ
سلر بن عبد العزيز الويلمي

حرر هذه املسألة مستعرضاً لذكر قائليها ودليلهم أبو يعلى.
وممّن ّ
عليها املوىل النراقي حيث قال( :وهل يثبت اهلالل ابلشياع  -7احلدائق الناضرة/الشيخ يوسف البحراين.

املفيد للظن أيضاً أو ال؟

 -8توضيح املسائل للسيد اخلوئي.

حكى – يعين القول ابلثبوت – الفاضل – احملقق احللي –  -9منهاج الصاحلني للسيد اخلوئي.
القول – األ ّول معلّ ً
ال أب ّن الظن احلاصل بشهادة الشاهدين  -10كلمة التقوى للشيخ حممد أمني زين الدين ج .2

حاصل مع الشياع .وحكي عن الشهيد الثاين زين الدين  -11مستند الشيعة يف أحكام الشريعة /للموىل أمحد بن

العاملي – أيضاً وحكي عنه أيضاً يف موضع من ذلك :حممد بن هاليل النراقي ج .2

حوار
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الدين والعلم
معركة الشهوات
()2

بقلم :فضيلة الشيخ د.م جواد األنصاري
قوى ألهنا تسيطر على
سمى ً
يف احللقة السابقة تكلّمنا ،بعد املق ّدمة ،عن بعض املواضيع بعدد املئات من الصفات (تُ ّ
مثل :ما علم النفس؟ ما أمهيته؟ هل هناك علم نفس يف اإلنسان) العجيبة وحىت أ ّن هذه القوى تكون أكرب بكثري من
اإلسالم؟ مراحل النفس يف القرآن الكرمي .وقلت  -كدكتور اجلسد .وهذه القوى تنقسم إىل أربع قوى رئيسية:
متخصص يف علم النفس  -إ ّن علم النفس يف اإلسالم أرقى  -1القوة البهيمية الشهوانية
بكثري من علوم النفس احلديثة ،وعلينا إثباته يف هذه احللقات  -2القوة الغضبية السبعية
إن شاء هللا .لذلك سنتكلّم يف هذه احللقة عن قوى النفس  -3القوة الومهية
اإلنسانية الرئيسية.

قوى النفس اإلنسانية الرئيسية:

 -4القوة العقلية امللكوتية
وكل من هذه القوى وأجزائها مفيدة لإلنسان ولكن يف مكاهنا
وحدودها اخلاصة هبا ،وهلا القدرة على القيادة التامة لإلنسان،

إ ّن النفس اإلنسانية غري املالئكة وغري احليواانت لديها قوى ومن هنا أتيت األمراض النفسية .فمث ً
ال عندما تتغلّب القوة

حوار

20

العدد الرابع  2 -آب  2016م  28 -شوال  1437هج

الغضبية ويغضب اإلنسان تراه حيارب ومن املمكن أن يع ّذب اخلاصة هبا ،كالنهم مث ً
ال فيأكل اإلنسان أكثرممّا حيتاج وكعدم
ويقتل وميثل ،وكذلك القوة اجلنسية واحلقد واحلسد وغريها ،الشهية فيضعف وميرض ،وكاإلدمان ،وكذلك القوة اجلنسية
يوصل اإلنسان إىل اخلطورة فيقتل حيث وضع هلا هللا تعاىل حدوداً معيّنة من احلالل واحلرام،
وحىت اجلوع ميكن أن ّ
ليسرق وأيكل ،وغريها من الصفات.
وإن مل تراع يصبح اإلنسان كاحليوان يشتهي الرجال والنساء
لذا على اإلنسان أن يستعمل هذه القوى بعضها ض ّد بعض ،واحليواانت ويده ...ولذا فعلى اإلنسان أن يرّوض نفسه
فكما أ ّن املرض موجود يف اإلنسان كذلك الدواء موجود ويضع هذه القوى حتت قوة العقل اليت سنتكلم عنها الحقاً
يف اإلنسان ،وعليه أن يعادل القوى ابلعقل واألوامر اإلهلية إن شاء هللا ليح ّدها ويسيطر عليها ويشفيها .وكما ينسب
فيعيش اإلنسان يف تعادل ات ّم كما أمره هللا تعاىل (الَّ ِذي ألمري املؤمنني (ع):

َس َّو َ
اك َفـ َع َدلَ َك) ،فاإلنسان اخلطر هو اإلنسان ذو
َخلَ َق َك ف َ
دواؤك مـ ـنـ َ
الصفات غري املتوازنة وغري املتعادلة.
ـك ومـ ــا تـ ـ ـب ـصـ ـ ُـر

قوى النفس الرئيسية األربع:
هناك أربع قوى رئيسية لدى اإلنسان وحتتها قوى أخرى

أحتسب أنك جـ ـ ـ ــرم صغريٌ
وأنت الكتاب املبني الذي
فـ ــال حاجة لك يف خارٍج

وداؤك َ
ـعر
فيك وم ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـش ـ ـ ُ
وفيك انطوى العامل األكربُ

ـمر
ب ـ ــأحرف ِه ي ـ ــظهر الـ ـ ــمضـ ُ
يُـ ـ َـخبّـ ـ ــر ع ـ ـ ــنك مبا َس َّـطروا

مسيها قوة ألهنا تسيطر على الثانية :القوة السبعية أو الغضبية :هذه القوة مسؤولة عن
لكن أ ّ
وتسمى ابلصفات و ّ
ّ
الدفاع عن النفس أو العرض والعقيدة ،أو اهلروب عند
اإلنسان كما شرحنا.
األوىل :القوة البهيمية الشهوانية :هذه القوة مسؤولة عن األمور عدم إمكان الدفاع عن نفسه وإجياد السالم (كما وضعه
احلياتية وامتدادها ،كإدارة حياة اإلنسان من احتياجاهتا ماسلو يف هرمه) ،مبعىن آخر إجياد األمن واحلب وتقدير
الضرورية كاألكل عند اجلوع والشرب واألمور اجلنسية والنوم الذات والتفاعالت اإلجتماعية ،وهي من القوى املهمة
واهلواء (اكتشفه العامل السيكولوجي ماسلو  Maslowبعد يف اإلنسان وهناك كثري من القوى أو الصفات حتت هذه
 1330سنة من قول اإلسالم ووضعها يف القاعدة الرئيسية القوة كالعداوة والبغضاء والضغينة والتعايل وغريها .وعلينا
يف هرمه!!!) .وكما نعلم لكل من هذه القوى أمراضها ترويض هذه القوة ابلتمرين والتفكري لنضعها يف املكان
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املناسب ّ
وإل فتكون (وهبا يصبح اإلنسان خطراً) خطرة -2كل أنواع احليواانت السفلية
وخميفة ،وعلينا أن جنعلها معتدلة.

وقد روي عن أمري املؤمنني (ع) أنه قال( :ركب امللك

مهمة يف اإلنسان من عقل بال شهوة ،وركب احليوان من شهوة بال عقل،
الثالثة :هي القوة الومهية :وهي قوة ّ
مسؤولة عن اخليال والوهم وتدبري األمور والتخطيط وركب اإلنسان من كليهما ،فإن سـما عقله على شهوته،
املهمة لإلنسان ّإل أصبح فوق املالئكة ،وإن سـمت شهوته على عقله،
وغريها ،ومع أهنا من اإلحتياجات ّ
أن العامل ماسلو مل يذكرها يف هرمه ممّا ّ
يدل على عظمة أصبح دون احليوان).
ّ
اإلسالم ونقص العلوم السايكولوجية احلديثة ،واحتياج
العلوم احلديثة لتعلّم املبادئ اإلسالمية أ ّوالً قبل البحث فالنتيجة:
والتوغل يف هذا املوضوع الغاية يف األمهية كعلم النفس ،املسألة يف تربية النفس هو حتكيم العقل واحلجر حىت
وهذه القوة حتتاج إىل التوازن ّ
وإل يصيبها أمراض اخلوف يصبح لإلنسان (مثالً) كالسيارة! فكما للسيارة مقود
من الظالم والعلو وبعض احليواانت وغريها .Phobia :وفرامل كمقود وفرامل التوقيف يف السيارة ،فيوقفها حاالً
أهم القوى وبدوهنا أو عند أي خطر حمتمل ،فاإلنسان كذلك حيتاج إىل العقل
الرابعة :القوة العقلية :وهي من ّ
وحيركه عند عمل اخلري
ضعفها يصبح اإلنسان خطراً على األرض واجملتمع لريدع ويوقف نفسه عند احلرام ّ
فإن عمل ذلك فهو يف أعلى عليني ،أعلى
والناس ،الظاهر ّأنا ال مكان هلا من اإلعراب عند هرم والواجباتّ .
ماسلو (وتبحث عن أمكنة أخرى) .فعلى اإلنسان أن من املالئكة كما وصل إىل هذا املقام أسيادان من الرسول
يقوي هذه القوة امللكوتية العالية وجيعلها مسيطرة على (ص) واألئمة عليهم السالم ،وإن مل يفعل فهو أخطر من
ّ
بقيّة القوى الثالث األوىل ّ
وإل فيصبح اإلنسان حيواانً احليواانت.

بل أخطر (و ّ
أضل) كما قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي:
ِن ُه ْم إِلَّ َكالَْْنـ َعا ِم بَ ْل ُه ْم أَ َض ُّل َسب ً
ِيل) وهبذه الصفة يف هذا املقال تكلّمنا عن األمور العامة للنفس ،وإن شاء
(إ ْ
***

أن هللا سنتكلّم يف املواضيع القادمة عن الدوافع حتت هذه
امللكوتية يصبح اإلنسان أعلى من املالئكة .إذا ترى ّ

اإلنسان خليط من:

القوى وإفراطها وتفريطها أو أمراضها وطرق شفائها إن

 -1كل صفات أنواع املالئكة العلوية

شاء هللا تعاىل.
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التح ّوالت
حماولة لفهم الزايرة السعودية إلسرائيل
بقلم :فهمي هويدي
صدمتنا زايرة الوفد السعودي إلسرائيل حقاً ،لكنها مل
تفاجئنا متاماً.
()1
لوال الصورة اليت نشرت ملا صدقنا .اذ ظهر السيد أنور
عشقي رجل االستخبارات السابق الذي أصبح مدير مركز
للدراسات يف جدة ،وسط بعض أعضاء «الكنيست»
يف القدس .والستكمال داللة املشهد وقف بينهم اجلنرال
السابق عوفر ابرليف أحد صقور «حزب العمل» ،الذي
قاد وحدة «سيري متتكال» املسؤولة عن عمليات االغتياالت
يف الدول العربية ،وكان يتباهى يف محلته االنتخابية أبنه

قتل العدد األكرب من العرب أثناء خدمته العسكرية .وممن
التقاهم الرجل يف القدس املدير العام لوزارة اخلارجية دوري
غولد مؤلف كتاب «مملكة الكراهية» ،الذي كرسه إلثبات
االدعاء أبن السعودية دعمت االرهاب يف العامل.
عدد صحيفة «هآرتس» الصادر يف  7 /22ذكر ان السيد
عشقي ( 72سنة) ،اصطحب معه وفداً غري رمسي ضم
عدداً من األكادمييني ورجال االعمال .وأشارت إىل أنه
ال يشغل أي منصب رمسي ،إال أن زايرته مل تكن لتتم
بغري موافقة السلطات السعودية .مل يظهر أعضاء الوفد يف
الصور اليت نشرت ،لكننا فهمنا أن رئيسه الذي استأثر
ابألضواء عقد لقاءات عدة مع املسؤولني اإلسرائيليني
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وأعضاء الربملان (الكنيست) ،ومل تتم اللقاءات يف مكتب
حكومي ،ولكنها عقدت يف فندق امللك داوود الذي أقام
فيه عشقي ومن معه .وإىل جانب الزايرة اليت متت للقدس
فإن الرجل زار رام هللا والتقى الرئيس حممود عباس وبعض
الشخصيات الفلسطينية .وفهمنا من الكالم املنشور أن
اللواء عشقي سبق له أن زار رام هللا مرات عدة ،وأنه التقى
مسؤولني إسرائيليني أثناء تلك الزايرات ،وبسبب زايرته تلك
أصبح يوصف أبنه عراب التطبيع بني إسرائيل واململكة
السعودية ،برغم أنه يقدم نفسه ابعتباره مديراً ملركز لألحباث
ومفكراً وابحثاً ،ومل يعد يذكر خلفيته العسكرية ودوره كرجل
استخبارات سابق ،ترك اخلدمة لكنه مل ينفصل عن السلطة.
()2
إذا كان إعالن الزايرة قد صدمنا ،فإن تربيرها أدهشنا .ليس
فقط ألنه حتدث عن أن العملية جمرد مبادرة ذاتيه ،وأن املركز
الذي تبناها مستقل عن احلكومة ،بل ألنه حاول إقناعنا أبهنا
من أجل فلسطني .إذ يف حديثه لوسائل االعالم السعودية،
ذكر أنه مل يزر إسرائيل ولكنه زار فلسطني ،والقدس اليت
يعتربها االسرائيليون عاصمة لدولتهم هي يف نظره فلسطينية
وقضية عربية وإسالمية .أضاف أنه أثناء الزايرة اجتمع مع
أسر الشهداء الفلسطينيني وحضر حفل زفاف ابن القيادي
الفلسطيين مروان الربغوثي .وقد أ ّم املصلني لصالة املغرب
يف بيت املقدس ،كما توىل إمامتهم يف مسجد عمر بن
اخلطاب الذي يقع يف املهد ببيت حلم ،وكان اهلدف من
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كل ذلك هو نصرة القضية الفلسطينية.
يف تصريح آخر ذكر السيد عشقي أن هدف الزايرة كان
مناقشة مبادرة السالم العربية ،اليت اطلقتها السعودية وتبنتها
قمة بريوت العربية العام  .2002وعلق عضو «الكنيست»
عيسوي فرجي على كالمه بقوله انه اقرتح عليه عقد لقاء
موسع مع اعضاء الربملان الذين يؤيدون املبادرة ،مضيفا أن
السعوديني أصبحوا راغبني يف االنفتاح علناً على إسرائيل
الستكمال مسرية الرئيس الراحل انور السادات.
االنفتاح العلين األخري على إسرائيل مل يكن األول يف اببه،
كما أن السيد عشقي مل يكن الوحيد الذي تصدى له.
إذ يف كانون الثاين من العام املاضي ( ،)2015نشرت له
صورة وهو يصافح ضاحكا مدير عام وزارة اخلارجية دوري
غولد ،حني اشرتكا معاً يف ندوة عقدها «جملس العالقات
اخلارجية األمريكية» يف واشنطن .ويف وقت الحق (أاير من
العام ذاته) أجرت معه صحيفة «يديعوت أحرنوت» حوارا
وصف أبنه جريء ،ذكر فيه أن السعودية مستعدة لفتح
سفارة هلا يف إسرائيل إذا ما قبلت املبادرة السعودية /العربية.
من انحية أخرى ،فإن األمري تركي الفيصل مدير املخابرات
السابق كان قد سبقه بلقاء عقده مع مسؤولني اسرائيليني
يف العاصمة البلجيكية بروكسل يف  26أاير ،2014
أثناء مناظرة نظمتها منظمة «مارشال» األملانية ملناقشة
القضية الفلسطينية ومكافحة االرهاب .وكان ممثل إسرائيل
يف املناظرة الرئيس السابق لشعبة االستخبارات ابجليش
االسرائيلي عاموس ايدين .وىف السادس من شهر أاير للعام
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احلايل ،استضاف «معهد واشنطن» مناظرة بني األمري تركي
الفصيل واللواء اإلسرائيلي يعقوب عميدور مستشار األمن
القومي اإلسرائيلي السابق .وحتدث االثنان عن ضرورة
تواصل احلوار لتحقيق األمن والسالم .ونشرت صحيفة
«هآرتس» يف شباط من العام احلايل صورة مجعت بني
األمري السعودي ووزير الدفاع اإلسرائيلي السابق موشيه
يعلون حني التقيا يف مؤمتر ميونخ لألمن الذي انعقد يف
املدينة االملانية.
()3
حني يقوم ابالتصاالت العلنية مع إسرائيل اثنان من رموز
السلطة يف اململكة ،أحدمها أمري ومدير سابق لالستخبارات
وسفري سابق يف واشنطن ،والثاين ضابط استخبارات ترقى
يف مدارج السلطة حىت أصبح مستشار اللجنة اخلاصة
جمللس الوزراء ،فإننا ال نستطيع أن نعترب تلك االتصاالت
«مبادرات شخصية» وعند احلد األدىن فإهنا إن مل تكن
برضى السلطة ،فإن استمرارها يعين أهنا مل تعرتض عليها.
األمر الذي ال يقل أمهية هو أن اإلعالن عن تلك االتصاالت
بدءاً من العام  2014يعين أن الطريق ممهد ومفتوح بدرجة
أو أخرى بني الرايض وتل أبيب ،وأن ما مت إعالنه على املأل
كان استكماالً ملا مل يعلن عنه يف السنوات السابقة .ولدينا
من القرائن ما يؤيد ذلك االستنتاج.
فالدراسات اإلسرائيلية سجلت حماوالت اخرتاق القادة
الصهاينة للعامل العريب منذ مخسينيات القرن املاضي،

العدد الرابع  2 -آب  2016م  28 -شوال  1437هج

أي بعد سنوات قليلة من أتسيس الدولة العربية ،وبوجه
أخص بعد قيام «ثورة  23يوليو» العام  ،1952اليت
اعتربت حتدايً هلا آنذاك ،خصوصاً حني تبنت خطها
القومي ،واعتمدت قضية فلسطني كقضية مركزية .وكنت
قد أشرت يف مقام سابق إىل الدراسة اليت أع ّدها العميد
املتقاعد موشي فرجي وأصدرها «مركز داين ألحباث الشرق
االوسط وإفريقيا» (العام  .)2003إذ أفردت فص ً
ال خاصاً
ابلتحالف اإلسرائيلي مع األقليات العرقية والطائفية يف العامل
العريب ،يف املقدمة منهم األكراد والدروز ،واملوارنة واجلنوبيني
يف السودان .واملعلومات املنشورة وثّقت حرص إسرائيل
على تفتيت العامل العريب احمليط ،من خالل إذكاء أي فتنة
واستثمار أي ثغرة .وإذا كان الباحث قد حتدث عن عالقة
االسرائيليني ابألقليات اليت اشرت إليها تواً ،فإنه مل يشر إىل
الدور اإلسرائيلي يف التصدي لـ «ثورة ظفار» اليت انطلقت
يف الستينيات يف جنوب سلطنة عمان ضد السلطان سعيد
بن تيمور (والد السلطان قابوس احلايل) .ومثة شهود أحياء
أعرفهم عاصروا اشرتاك اإلسرائيليني إىل جانب عناصر من
جيش شاه إيران ملناصرة السلطان بن تيمور ،يف مواجهة
ثوار ظفار الذين كانوا مدعومني من القادة الشيوعيني يف
اليمن اجلنويب.
ما يهمنا يف استدعاء هذه اخللفية أن إسرائيل كان هلا
دورها أيضاً يف مناصرة امللكية عقب ثورة اليمن يف بداية
الستينيات ،وأن االستخبارات السعودية رتبت قيام الطائرات
االسرائيلية بنقل أعداد من املرتزقة األوروبيني للحرب إىل
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جانب امللكيني ،خصوصاً أثناء معركة السبعني يوماً اليت
حوصرت فيها العاصمة صنعاء .وشهود تلك املرحلة من
اخلرباء املصريني واليمنيني ال يزال بعضهم على قيد احلياة.
ولديهم الكثري الذي يوثق وقائعها .كما أن لالستاذ حممد
حسنني هيكل شهادة يف كتابه «املفاوضات السرية بني
العرب وإسرائيل» (ج  )2حتدث فيها عن التعاون اإلسرائيلي
السعودي أثناء حرب اليمن .إذ تصور العاهل السعودي
الراحل أن وجود جيش عبد الناصر يف اليمن يهدد عرشه
أسوة ابملصري الذي حل بعرش امللك فيصل الثاين يف العراق،
الذي اسقطته «ثورة  »1958لتقيم اجلمهورية بعد ذلك.
()4
هل ميكن أن نشبّه مساندة إسرائيل للسعودية يف الصراع
بني امللك فصيل وعبد الناصر ،إبقدامها على االصطفاف
إىل جانب اململكة يف صراعها احلاصل ضد إيران؟ وهل
ميكن أن نقابل بني دور مصر يف اليمن الذي أزعج امللك
فيصل ،ابلدور الذي تقوم به إيران يف دعم احلوثيني ابليمن،
الذي أغضب الرايض وأزعجها؟ وأال يوجد شبه بني حرص
إسرائيل على إضعاف عبد الناصر وإهناكه يف اليمن وحرصها
على هزمية إيران وكسر نفوذها يف الساحة ذاهتا؟
هذه األسئلة خطرت يل حني حاولت البحث عن أسباب
التواصل بني السعودية وإسرائيل وإعالنه على املأل يف الوقت
الراهن .وبرغم أين ال أستطيع أن أرد عليها ابإلجياب إال أنين
ال أستطيع أيضا أن أجتاهلها .يف الوقت ذاته ،فإنين أجد يف
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مسوغات التفسري خيارات أخرى هلا وجاهتها .من ذلك
أن األجواء العربية ابتت مهيأة لتواصل من ذلك القبيل،
خصوصاً بعد شيوع االدعاء أبن العدو مل يعد إسرائيل
بل إيران ،أو أبن اإلرهاب صار اخلطر االكرب الذي يهدد
األمة ،وهو ما تزامن مع الزعم أبن إسرائيل صارت طرفاً يف
معسكر االعتدال السين يف مواجهة ايران الشيعية ،إىل غري
ذلك من االساطري اليت ّلوثت اإلدراك العريب وبررت التصاحل
مع إسرائيل يف قول ،والتواطؤ معها يف قول آخر.
مثة احتمال آخر رمبا أسهم يف االنفتاح العلين بني الرايض
وتل ابيب ،يتمثل يف الوضع املستجد جلزيريت تريان وصنافري
بعد ضمهما إىل السعودية .إذ إهنما أصبحتا مبقتضى ذلك
طرفاً يف اتفاقية «كامب ديفيد» .ذلك أن موقع اجلزيرتني
وحتكمهما يف مدخل البحر األمحر ميثل أمهية اسرتاتيجية
كربى إلسرائيل ،األمر الذي يضفي عليهما وضعاً عسكرايً
خاصاً ،رمبا اقتضى «تفامهاً» مع السعوديني.
ال نستطيع أن خندع أنفسنا ابحلديث عن أن الزايرة هلا
عالقة ابلقضية الفلسطينية وإن تذرعت هبا .يف الوقت
ذاته ،ليس واضحاً اآلن أي األسباب السابق ذكرها أوصل
األمور إىل ما وصلت اليه .ورمبا كان لكل منها له دوره فيما
ج ــرى .غري أننا ال نستــطيع أن نغض الطرف عن التزامن
بني الزايرة السعودية وبني انعقاد القمة العربية يف نواكشوط،
االمر الذي جسد املسافة بني احللم الذي تبدد وبني الواقع
املزري الذي صران اليه.

عن جريدة السفري
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الدين والدنيا

الـقرآن والـمدنـيَّة
بقلم :أ.م.د .عبد املطلب السنيد
جرت العادة أن يرّكز بعض اخلطباء على جزئية واحدة منكتاب
هللا ودستور نبيه تسويق اخلوف والوعيد والتهديد لإلنسان
الذي خلقه هللا يف أحسن صوره .وأتقلم الصغار والكبار يف
الغالب على خطاب واحد يف املدارس واملساجد ويف اجملالس
الدينية ،أال وهو خطاب القسوة مما جعل الشباب يبتعدون عن
حضور املساجد واجملالس الدينية ،وذلك ملا يسمعون من تقريع
وختويف وقسوة وويل ،بينما كان وما زال وسيبقى كتاب هللا
منجم معرفة وتبصر وخري وثقافة وابب مدنية وتطور يف عالقة
اإلنسان ابإلنسان وعالقة اخلالق بعباده الذين آمنوا بكتبه
ورسله .من هنا وجب علينا أن خنوض يف سياقات الثقافة

املعرفية اليت خاطب هبا هللا اإلنسان وحفزه على اإلعتدال
ومواكبة املدنية والتحضر وإتباع أنساق اجلمال اليت توزعت
يف آايته سبحانه لتجعل اإلنسان يرتقي ملستوى املعرفة وعمق
الثقافة وخماطبة الناس بفن الكالم اجلميل يف مجيع مستوايت
التواصل اجملتمعي بغض النظر عن جغرافية املكان وزمانه،
ولعلنا نستمد خري املدنية والتمدن من سورة العلق اليت قال
فيها هللا تعاىل( :اْقـ َرأْ ِب ْس ِم َربّ َ
ِنسا َن ِم ْن
َقَ .خل َ
ِك الَّ ِذي َخل َ
َق ْال َ
َعل ٍ
ِنسا َن َما
َق .اْقـ َرأْ َوَربُّ َك الَْ ْك َرُم .الَّ ِذي َعلَّ َم ِبلْ َقلَ ِمَ .علَّ َم ْال َ
لَْ َيـ ْعل َْم) .فالقراءة مفتاح املعرفة ،وما إختاره اخلالق لنا بوضوح
اتم أن نتطور ونطور بعضنا البعض من خالل القراءة .فالقراءة
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صفة من صفات املدنية يف اإلدراك والتواصل ملعرفة ما جيري
من حولك إبعتبارها نشاطا عقليا تشرتك فيه مجيع وظائف
الدماغ اليت تتحرك إبيعاز من العقل ليشارك السمع والبصر
يف عقد عالقايت لفهم النفس واآلخر( :القراءة فعل ملموس،
وقابل للمالحظة ،يستدعي ملكات حمددة ودقيقة للكائن
البشري ،فال تتحقق القراءة دون تشغيل اجلهاز العصيب،
ووظائف الدماغ املختلفة ،فالقراءة هي عملية إدراك وحتديث
وختزين للعالمات تسبق كل حتليل للمحتوى) ،هذا ما كتبه
فانسوف جوف يف كتاب (القراءة) ( .)1913وطاملا أننا
أمام موقف إدراكي للقراءة ،أي ندرك ما نقرأ بواسطة السمع
والبصر اللذين يعمالن يف خدمة العقل (الدماغ) ،وعملية
اإلدراك تقود للتفاعل مع النص الذي تقرأه ومع اآلخر الذي
يسمعه ،أي حني حندد مفهوم القراءة يتبادر إىل الذهن أننا
نقرأ بصوت مسموع وغري مسموع تبعاً للتفاعل الذي مينحنا
معرفة روحانية عاطفية ختيلية أو علمية فكرية .لذلك تتعدد
أنواع القراءة عند اإلنسان تبعا لطبيعة املقروء .ما نقصده هو
أننا كلما قرأان وأدركنا ما هو املعىن املسترت نكون قد فهمنا
املقاصد اليت ختللت النص املقروء وإكتشفنا سر شفرة الرسالة
اليت بلغها هللا لنبيه وساقها لنا النيب (ص) معىن وداللة مقروءة
لتسهم يف تطوير ثقافتنا وتوسيع علميتنا ،ألهنا ابب اإلستنارة
املعرفية ملا ال نعلمه إال ابلقراءة ،وتلك هي أوىل رسائل املعرفة
والعلم اليت حتاكي املدنية والتمدن من خالل اإلطالع على
معارف اآلخر يف حتديد معاين ودالالت أتوبلها ،ومدى أتثريها
ومتثلها وحماكات معانيها وصورها والتأثري والتفاعل معها طاملا
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أن القراءة الواعية والفاعلة تفتح لنا أفاقاً معرفية وفنية ومجالية
لتزيدان تطوراً يف التأثري والتأثر ابآلخر عن طريق فهم أساليب
احلياة اجملتمعية يف الدين والعلم والفن والواقع بصوره املتمثله
يف وعي القارئ .ولذا فإن القراءة تنقلنا من معرفة إىل معرفة،
ومن علم إىل علم ومن تطور إدراكي آلخر يف حتريك العقل
ومتيز الغث من السمني وتلك هي نعمة اخلالق علينا للوصول
ملفاتيح العلم والعلوم اليت تقدم لإلنسان ما يطمح الوصول
إليه من حياة كرمية وجتسر القارئ بدعامات إدراكية لتوصلنا
لباب املدنية الثاين وهو (العلم ) .لقد جاء يف حديث لرسول
هللا حممد (ص) ،أخرجه مسلم « »1631قال رسول هللا:
«إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إال من ثالث :إال من
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له».
وتلك هي قيمة العلم وصداه ،كما رواه ابن ماجه عن انس
بن مالك عن النيب (ص)« :طلب العلم فريضة على كل
مسلم» .إن ما مييز األمم واحلضارات املعاصرة يف املعارف
والبحوث العلمية والطبية والصناعية إضافة حلركة اجملتمعات
اإلقتصادية واملعمارية اهلندسية ومواكبة تكنولوجيا العصر كما
هو احلال يف اجلوانب اجلمالية واإلبداعية يف الفن واألدب
والشعر عموما هو العلم ،يضاف لذلك البحوث الرتبوية
لتطور اجملتمعات .كما أن البىن اليت إستطاعت اجملتمعات أن
ترسي نظامها املتقدم كان وما زال خيضع ملبدأ وابب العلم
الذي تبنّوه ونفذوا به بسلطان العقل لتطوير جمتمعاهتم إىل
املدنية والتمدن واملعاصرة خلدمة اإلنسان والبحث عن حقيقة
تطوره  .جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل( :وعلمنا اإلنسان

28

حوار

ما مل يعلم) .لذا نقول إن القرآن الكرمي كان يبث رسائل
متعددة ويف صور خمتلفة حلب العلم وحتفيز اإلنسان للتعمق
ابلعلم واملعرفة لبناء جمتمع سعيد كرمي ينهل فيه املرء ما جالت
به عقول العلماء واملبدعني لتطوير منهج احلياة اليت يفرتض
ان تكون دار سعادة وطموح لتطور العقل اإلنساين خلدمة
عيشه الكرمي ،وكان العلم هو احملقق ملا دوانه هنا .قال اإلمام
الشافعي شعراً عن العلم فيه من الشفافية املعرفية تفوق كل
الرتب واملناصب:
كم يرفع العلم أشخاصا بال ر ِ
تب
وخيفض اجلهل أشرافاً بال ِ
أدب
إنه إعالن صريح ونص قرآين واضح وأتكيد نبوي ال يقبل
التأويل املغاير ملدى اإلهتمام ابلعلم والقراءة اليت تعترب فريضة
معرفية إنسانية جتنبك اإللتباس والغموض وتضعك على
جادة الوضوح الثقايف املعريف والعقلي لتفعيل ما هو جممد
إىل ما هو جمسد تفاعلي أتثريي ينتج معىن دالته اإلستيعاب
لرتسيخ صورة املعاين اليت تضاف لثقافات الفرد الذي يطمح
ابلتأمل والتبصر ملزيد من الفهم والتفاعل واملشاركة ،وتلك
هي خاصية املدنية والتحضر .فلو نظران إىل اخلطاب الديين
اليوم والذي يتوجه فيه أكثر اخلطباء إىل الشباب الذي يطمح
يف الدخول للجامعات ووفق ُّ
تعددية اإلختصاصات لرأينا أن
قلة قليلة ختاطب شرحية الشباب الطموح لطلب العلم لوجدان
يف نفس الوقت أن اخلطب الدينية غري جاذبة لتلك الشرحية
ملا هلا من إيقاعات رتيبة ومكررة وضعيفة يف شد اإلنتباه،
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حيث أن خطاهبم الديين هو خطاب تقليدي يبعد الشباب
عن اإلستماع والتشويق وذلك ملافيه من تقريع وأوامر ووعيد
وصراخ مما جيرب تلك الشرحية اجملتمعية املهمة ابإلبتعاد عن
مساع ذلك النوع من اخلطاب الذي ال يشجع على اإلستماع
وال اإلستمتاع ،بينما نكون قد أغفلنا ما أمر هللا به من رسائل
تقودان حنو التطور وحماكاة جديد العلم واملعرفة اليت جيب أن
يسوق هلا لكي تواكب حركة اجملتمع املدين .ولو أحصينا كم
مرة ذكر هللا فيها كلمة (العلم) يف القرآن الكرمي لوجدان أن
اخلطاب الديين كان مقصراً يف ذكر وشرح وتشويق الشباب
وتشجيعهم على تنوع إختصاصاهتم العلمية وتشجيعهم على
التزود من العلم واملعارف اليت تصقل شخصية الشباب وجتعلهم
يؤمنون برسالة املعرفة والعلم مع القراءة اليت طالبنا هللا ابلتفقه
والتعلم هبا ،ويف حتريك العقل املنفتح على إستقبالكل املعارف
املفيدة والعلوم اإلنسانية واإلنتقال إىل نور العلم عند بين البشر
حىت منيز النور من الظالم يف واقعنا املرتبك كقول املتنيب:
وما انتفاع أخي الدنيا بناظرِه
إذا استوت عنده األنو ُار و ُّ
الظل َُم
لقد ذكر هللا املصور يف القرآن الكرمي (العلم) يف تسع وعشرين
آية توزعت يف سور متعددة للداللة على مدى أمهية العلم يف
احلياة الدنيا وما بعدها .والعلم مفردة واسعة التأويل وتشع على
خمتلف األمور اليت حنتاجها يف معرفة مسالك دنياان وآخرتنا،
والعلم هو إدراك الشيء حبقيقته ،وكما جاء عند أبن منظور
هو :نقيض اجلهل .إذن حنن أمام حقيقة بينة واضحة ال
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تقبل التغييب أو التغافل .ألن هللا سبحانه جعل العلم دستور
املدنية والتطور ،فالعلم يف الفقه والعلم يف الفلسفة واملنطق
والرايضيات والطب واملعمار وخمتلف الصناعات واإلدارة
والرتبية اجملتمعية إضافة لقياس معىن اجلمال يف األدب والفنون
وهو الوسيلة اليت جتابه هبا جهل األمم واجملتمعات ،وهو قياس
املعرفة العقيلة لتطور اإلنسان وتنوع ختصصاته .لذا حني تق ّدم
خطاابً إرشادايً دينياً يشجع العلم والعلماء ويدعو الشباب
لدخول اجلامعات واإلنشغال ابلبحث والتنقيب العلمي
لتحقيق نتائج مبهرة يف خمتلف إختصاصات العلوم تكون قد
طبقت قول هللا الذي ألزمك يف مواكبة جديد العلم والعلماء
لرتتفع نسبة العلم كونه فريضة وختبو نسب اجلهل واألمية اليت
تنخر جمتمعاتنا واليت تفرز وتفرخ األمراض والفقر واإلرهاب
كما جاء يف بيت املتنيب قوله:
فقر ال َـج ِ
عقل اىل ٍ
أدب
هول بال ٍ
أس إىل َر َس ِن
فقر احلمار بال ر ٍ
حنن اليوم حباجة لتنشيط العقل الذي يفرز علماً انفعاً يتعامل
مع اإلنسان إبنسانيته اليت حترتم أحسن خملوقات هللا على
األرض وذلك إبحرتام العلم والعلماء الذين يوفرون للمجتمع
درجة عالية من املدنية واملعاصرة اليت قامسها املشرتك إدراك
ومعرفة وإستنباط إلشتغاالت العقل السليم ولبناء جمتمع خال
من اجلهلة واجلاهلية اليت يرفضها الدين ويطالب مبحوها من
كل جمتمع يتنصر أهله للعلم والعلماء .فالعلم طريق النور
والسعادة واحلياة الكرمية وبناء اجملتمع السليم اخلايل من عقد

29

ااملتخلفني الذين إختطفوا جباهليتهم ما أراده هللا لعباده ،كما
أن مناصرة العلم واملتعلمني متنحنا طاقة املدنية بعينها اليت
جتعل شباب اليوم متآلفني يف طموحاهتم العلمية اليت تلتقي
مع الدين دون حواجز وذلك إبنتمائهم للعلم وملن يشجعهم
على تقدير العلم كقول الشاعر أمحد شوقي يف مدح املعلم
وهو يقول:
كاد املعلم أن يكون رسوال
ق ـ ْـم للمعلّم َوفّ ِه الـ ــتبجـيال
كصنويْن
لقد أعطى القرآن الكرمي أمهية كبرية للقراءة والعلم َ
ال يفرتقان للعبور إىل القيم املعرفية واإلدراك العقلي الفاعل
صوب النور واإلستنباط والتأويل والتأمل للوصول إىل معرفة
هللا ابلعمل والعقل والقلب .إن هللا سبحانه يريد للبشر تفوقاً
روحياً وعلمياً معرفياً لينقله بواسطة النشاط العقلي ملعرفة
النفس واآلخر .واألمم اليت تسعى للتآلف اإلنساين الذي
حيمل نفس اخللقة اليت خلقهم هللا عليها .ولكن هللا أكد
يف القرآن الكرمي على نقطة تكاد أن تكون األهم واليت تعزز
طموح البشر يف إستخدام القراءة والعلم املعزز (ابلتواضع)
املتبصر حبيثيات ما حييط به واإلنسان
وتلك هي صفة العامل ّ
الذي ثقلت موازينه معرف ًة وخرياً وتواضعا حيتذى بنموذجيته،
أما املتكرب املتسلط الذي ينظر لآلخر بدونية فال حيقق
إنسجاماً صادقاً بني علمه وكيفية اإلنتفاع به .فاألخالق درس
يف املدنية وإحرتام ألنسنة اإلنسان اليت يطالب هبا هللا عباده
التحلي هبا ،ويضرب لنا األمثال ويقول لنا إن مل يتخلق املرء
ابلتواضع والدماثة فال ميكنه أن يعرب صوب املدنية واإلنسانية
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اليت جيب أن يكون عليها بنو البشر حيث جاء يف سورة
ض
َْش ِف األَ ْر ِ
َّاس َوال ت ِ
لقمان قوله تعاىلَ ( :وال تُ َص ِّع ْر َخ َّد َك لِلن ِ
َم َرًحا إ َِّن َّ
َخورٍَ .واق ِ
اللَ ال ُيِ ُّب ُك َّل ُْمتَ ٍ
ْص ْد ِف َم ْشي َ
ِك
ال ف ُ
ض ِمن َص ْوتِ َك .إ َِّن أَ َ
نك َر الَْ ْص َو ِ
ات لَ َص ْو ُت َْ
ال ِمريِ).
ْض ْ
َواغ ُ
نعم فليست املدنية مبكان ملن يستخف ابآلخر ويستعلي عليه
وكأنك األوحد الذي مل خيلق هللا غريك يف إختيالك وتربجك
ومفاخرتك بنفسك ،فتلك منافية ألخالق العامل املتعلم طاملا
أن اإلنسان والدين على مر األزمنة واألمكنة كاان متالزمان
مع بعضهما البعض منذ أن خلق هللا الطبيعة والبشر حىت
جاء التسليم بوحدانية هللا اخلالق الواجد للكون والبشر.
إذن حنن أمام معادلة إنسانية نسقها روح اإلميان املتشكل يف
وجدان القارئ والعامل الذي حياول تسويق معرفته يف اإلستنباط
والتأويل بقدرته املعرفية اليت لن تصل املتلقي إال عن طريق بناء
عالقة محيمة وأصيلة مرتبطة يف معىن العلم وسلوك املرسل.
فطاملا أن الدين عقيدة وشريعة وعبادات وأحكام وقيم ال
ميكن تصديرها إال بوعي وسلوك أخالقي مدين يستوعب
الدبلوماسية واإلنفتاح على ما يستوعبه اجليل اجلديد مع
اإلبتعاد عن التكرب واملكابرة واملغاالة يف هتويل األمر واليت هي
سالح اجلاهل الفارغ من املعرفة والذي مل يعقد صلحاً بني
قلبه وعقله وطبيعة إميانه ابلكلمة الطيبة واألسلوب احلسن يف
إختيار اللغة واملنطق اإلنساين دون إستخدام التهديد والصراخ
وعلو الصوت فتلك صفات منبوذة تتماهى مع القبح الذي
وصفه هللا سبحانه ابألصوات النكرة اليت تشابه يف هنبقها
وزعيقها أصوات احلمري.
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يف هذا السياق مل يرتك القرآن الكرمي مساحة للمعرفة إال وقدم
لنا فيها مث ً
ال يف عملية تسويق مادتك اليت تقنع هبا جالسك
يف خطبة أو مقابلة ،ومهما كانت معرفتك وتبصرك يف أمور
الدين إذا كنت ال تلقي ابال لكيفية توصيلها كرسالة روحانية
إىل اآلخر الذي يفرتض فيك أن تتواصل معه ملرحلة اإلقناع
أو ملتابعة حديثك وأنت ال تعري أمهية لألسلوب املدين الذي
ختاطب به غريك وجتعله يتأثر بطريقة أدائك وحديثك ملا فيه
من مجال الصوت وفن اإللقاء لتقرب الصورة اليت أخذت
على عاتقك مسؤولية اإلبالغ عنها فإن كانت سليمة األداء
مع سالمة العقل لدخلت قلوب اآلخرين .أما إن كنت خمتاالً
فخوراً ال تنتمي لسياق املدنية اليت أوجبها هللا يف القرآن الكرمي
وبلغ هبا رسوله حممد (ص) ليبلغ هبا الناس أمجعني يف معرفة
كيفية التعامل األخالقي إبقناع اآلخر خبطابك الذي حيمل
داللة خري ومجال ودبلوماسية ورمحة لدستور األمة واإلنسانية
مجعاء وبروح املدنية اليت أوصى هبا هللا نبيه حممد (ص) يف
القرآن الكرمي بسورة آل عمران ويف اآلية  ..159قوله تعاىل
( َولَ ْو ُكنْ َت ف ًّ
َظا َغلِ َ
يظ الْ َقل ِ
ْب َلْنـ َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك) .وهذه
هي األخالق املدنية اليت جيب التعامل هبا أينما نكون ويف أي
جغرافية مكانية أو زمانية نستوطن ،ومع أي جمموعة بشرية
تلتقي .فاحملصلة النافذة لنشر العلم والقراءة والثقافة املدنية ترتبط
ابلسلوك واألخالق الفاضلة ومجيعها دالالت املدنية اليت بث
رسائلها هللا يف القرآن الكرمي لذا علينا مجيعا معرفة أننا يف مواكبة
حضارية ومدنية تشعران ابإلعتزاز هبذه الوحدة اليت ّ
تشكلت
مبدنيتها يف القراءة والعلم واألخالق ،وهللا املوفق لنا مجيعاً.
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الغطرسة والغرور ..والسقوط يف اهلاوية
ضمن ندوة السبت احلوارية ولقاء اجلالية اإلسبوعي يف اجملمع
اإلسالمي الثقايف حتدث املرجع الديين مساحة الشيخ عبد
اللطيف بِري قائالً:
يقول تعاىل يف كتابه العزيز احلكيم َ
ِنسا َن لَيَ ْط َغ ٰى.
(كلَّ إ َِّن ْال َ
أَن َّرآ ُه ْاسَتـ ْغ َنٰ).
نالحظ يف حياتنا اليومية وتعاملنا مع الكثري من الناس َّأن
اإلنسان إذا رأى نفسه إستغىن ابملال أَو إستغىن ابلقوة أَ ْو
ابلعلم أَ ْو ابجلاه والزعامة فإنّه يطغى!! وقد أُخربت عن أحد
خطباء التعزية حينما يقال له( :الشرع يقول كذا أَو كذا) فإنّه
يستهزئ ويقول( :ما الشرع رجلي أفهم من الشرع)!!! والعياذ
ابهلل من ذلك! وحينما يقال له َّإنا هو اإلمام علي بن أيب
طالب (ع) ،يقول بتكرب وغطرسة وغرورَ :م ْن هو علي!! فهو
يرى نفسه فوق علي (ع) وهو لألسف يقرأ جمالس عاشوراء!!
يل لَُه اتَّ ِق َّ
ونقرأ اآلية الكرمية ( َوإِذَا قِ َ
اللَ أَ َخ َذتْ ُه الْ ِع َّزُة ِب ْل ِْثِ

َح ْسبُُه َج َهن َُّم ۚ َولَبِئْ َس الْ ِم َها ُد) .هذا الَّ ِذي جيري مع كثري من
فَ
الناس الَّ ِذين ميارسون الطغيان واإلستعالء والغطرسة والتكرب.
وأضاف مساحة املرجع قائالً:
ورد إلينا مؤخراً سؤال لإلذاعة ومضمونه :أنتم يف مدرسة أهل
البيت (ع) هل تشعرون ابلتميز عن ابقي املذاهب اإلسالمية
وبعض أفرادهم ميارسون بعض األفعال اإلجرامية حبق اجملتمعات
وعلى املنظمات الدولية أَ ْن تتعامل معكم دون غريكم من ابقي
املسلمني؟
كان جوابنا ان هذا ال جيعلنا نرى أنفسنا فوق ابقي املسلمني،
فرسول هللا (ص) وصف املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص،
وجاء يف احلديث عنه (ص)َ ( :مثَ ُل املؤمنني يف َتـ َوا ِّدهم وتر ُاحهم
وتعا ُطفهمُ :
مثل اجلسد ،إِذا اشتكى منه عضو :تَ َدا َعى له
ابلس َه ِر وا ُحل ِّمى).
سائر اجلسد َّ
ُ
عندما يصاب اإلنسان ابلكرب والغرور والغطرسة فتلك حالة
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َسيِّئَة ومن أكثر األمراض إيالماً وسوءاً ..والقرآن الكرمي يقول:
ين تَ ْد ُعو َن ِمن
َّاس ُضر َ
َاستَ ِم ُعوا لَُه .إ َِّن الَّ ِذ َ
ِب َمثَ ٌل ف ْ
َ(ي أَُّيـ َها الن ُ
ُدو ِن اللَِّ لَن َْيلُ ُقوا ذَُبًب َولَ ِو ْاجتَ َم ُعوا لَُهَ .وإِن يَ ْسلُْبـ ُه ُم الذَُّب ُب
َشْيـئًا لَّ يَ ْستَن ِق ُذوُه ِمنْ ُهَ .ض ُع َف َّ
ُوب).
الطالِ ُب َوالْ َم ْطل ُ
الحظواْ اإلنسان مهما َع َل وتغطرس حشرة صغرية تؤذيه وذاببة
تُربكه والعديد من احلشرات والبعوض والذابب هتاجم البيوت
وهتاجم الطعام واألدوية اليت نكافح هبا احلشرات تضر اإلنسان
نفسه وتسبب له األذى .وال شك َّأن تلك احلشرات امتحان
إهلي لنا وإختبار لقدراتنا وعلى اإلنسان أَ ْن ال يتجاوز حدوده
وال يتخطى إمكانياته ،وعليه أن يرتفع مبستواه السامي عند هللا
سبحانه وتعاىل ابملزيد من إحرتام نفسه وإحرتام ذاته وإحرتام
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اجملتمع والتواضع والرفعة يف السلوك واألخالق واألفعال.
والبداية الصحيحة يف األُسرة الصاحلة والعالقة احلميمة مع
اح ُّ
الذ ِّل
الوالدين ومع األبناء ..قال تعاىلَ ( :و ْاخ ِف ْ
ض لَُ َما َجنَ َ
ح ُه َما َك َما َرَّبـيَ ِان َص ِغريًا).
َّح ِة َوقُل َّر ِّب ْارَ ْ
ِم َن الرْ َ
وننطلق من تلك العالقات الطيبة يف األُسرة اىل اجملتمع ونُدمي
روابط احملبة واملوّدة والرمحة والرتاحم بني األقارب وابقي أفراد
نت لَُ ْمَ .ولَ ْو
اجملتمع عم ًال بقوله تعاىل( :فَب َِما َرْ َ
ح ٍة ِّم َن اللَِّ لِ َ
نت ف ًّ
َظا َغلِ َ
يظ الْ َقل ِ
ْب َلن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك .فَا ْع ُف َعْنـ ُه ْم
ُك َ
َو ْاسَتـ ْغ ِف ْر لَُ ْم َو َشاوِْرُه ْم ِف الَْ ْمرِ .فَإِذَا َع َزْم َت َفـَتـ َوَّك ْل َعلَى اللَِّ.
إ َِّن َّ
ني).
اللَ ُيِ ُّب الْ ُمَتـ َوِّكلِ َ
غالب الياسري

من رفوف المرجعية
ّ
لعل أخطر قضيّة يف الفكر البشري تفصل بني منهجني يف فهم الكون واحلياة
على مستوى املبادئ والسلوك ،وحت ّدد منط حياة اإلنسان ،وآفاقه وآماله
ومستقبله ،هي قضيّة الوجود اإلهلي!
أن هللا
هل هلل وجود؟ وما هي مستنداته وحقائقه؟ وأتثريه يف الكون واحلياة؟ أو ّ
جمرد عقيدة؟
يتغي موقع اإلنسان ويصبح اتبعاً هلل ،قويًّ به ،يثري ماهيّته
إذا أتكد هذا الوجود ّ
البشرية وإنسانيته بعزة هللا ومجاله وكماله وحكمته ،ويستم ّد منه قيمه وأحكامه
ويط ّور وجوده على أساسه ،ليعود إليه يف حياة ال تنقطع ،ووجود ال يستهلكه
األبد.
وعلى أساس غياب هللا وعدم وجوده ّ -
جل وعال  -يصبح اإلنسان وحيداً يف هذا
يشرع القيم واملبادئ ،ويدبر أموره بنفسه ،ويستغرق داخل ذاته
الكون ،هو الذي ّ
املتضخمة .ونسيجه الكينوين املستقل ،مث يطويه الرتاب ويستهلكه العدم..
هذا الكتاب يدرس هذه القضية اخلطرية يف ّ
أدق مفاصلها وفق أحدث اآلراء اليت
يطرحها اإلحلاد املعاصر ،ويعاجل كل ذلك ابلتحليل والنقد.
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مدرسة اإلمام جعفر الصادق (ع)
َّ
حتدث املرجع الديين مساحة ّ
العلمة الشيخ عبد اللطيف ّبري
يف ذكرى وفاة اإلمام جعفر الصادق (ع) قائالً:
َع ّظم هللا أجوركم وأجوران يف ذكرى وفاة اإلمام جعفر
شوال
الصادق(ع) الذي رحل يف مثل هذه األايم يف شهر ّ
سنة  ١٤٨للهجرة ..وال خيفى عليكم هذه الذكرى األليمة
ُمد ّوية يف قلوبنا ملا لإلمام الصادق (ع) من عظمة ودور
هائل يف إشادة وأتسيس اجلامعة اإلسالمية الكبرية والعظيمة
يف وجودها اإلنساين ووجودها العلمي والعلمائي .وأ ّول َم ْن
أسس هذا الوجود العلمي املتحرك العظيم ُها اإلمامان مَُ َّمد
ّ
الباقر (ع) واإلمام جعفر الصادق (ع) ..وكيف ال يكوانن
عظيم ْي يف اتريخ األُمم ويف اتريخ اإلنسانية ويف اتريخ
َعل ََم ْي َ
العلم حىت َّان أورواب قبل عشرات السنني أقامت مؤمترات
عاملية تتحدث عن اإلمام جعفر الصادق (ع)!! ونشرت عن
علوم وكشوف وفقه ودساتري اإلمام الصادق (ع)!

َّ
شق ظالم اجلهل فجر املعرف ْه
الدين
أصبـ ــح مشرقاً مـحيط ْ
ـحقايق
وأصب ــحت دائـ ـ ــرة الـ ـ ْ
وأصبحت به أصول الـمعرف ْه
ـكتاب
وأصب ــحت دق ـ ــائق ال ـ ـ ْ
َّ
ـباب
بث لباب العلم يف األلـ ْ
روى الصدور ابلعلوم الشافي ْه
أفاض كالـحـ ـ ــيا على م ـواتـها
ـان
أب ـ ـ ـ ــان عن حقائق الــعرفـ ـ ْ
ش ـيَّد أركان اهلدى بـحكمت ْه

....

بصبحه الصادق رمسا وصــف ْه
ني
بض ـ ــوء صبـ ــح العلم وال ــيق ْ
ـادق
مشرقة بنـ ــور عـ ــلم ال ـ ـصـ ْ
على أساس َّ
جل عن ك ّل صف ْه
حجاب
تلمع كالشمس بال
ْ
ـاب
ـقشر مـ ـ ــن الـ ـل ـ ـب ْ
وميَّـ ــز الـ ـ ـ َ
فإنه عي ـ ــن الـ ــحي ــاة الصافي ـ ْه
فـ ــأسفر الصباح عن حياتـهـا
ـان
ب ــمحكـ ــم البـ ـيـ ــان وال ــبنـ ـيـ ْ
وش ـ ـ ــاد قصرها بعال ــي هـ َّـمت ْه

وأضاف مساحة املرجع قائالً:
اإلمام جعفر الصادق (ع) كان وسيبقى َعلَماً عظيماً يف
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اتريخ األُ َّمة اإلسالمية ويف اتريخ األُمم ويف اتريخ احلضارات،
وإذا راجعنا ما أجنزه يف حياته الشريفة نرى الكثري الكثري
ابإلضافة اىل اجلامعة اإلسالمية وإعداد العلوم وأتهيلهم يف
خمتلف العلوم ..وقد تتلمذ حتت يديه آالف العلماء يف علوم
التفسري واحلديث والفقه والالهوت والفلسفة وعلوم الطبيعة.
فضل الَّ ِذي أماله يف أربعة أايم ووضع فيه األسس
وكتاب املُ ّ
الك ْون وتُ ّ
والقوانني اليت َتكم َ
شكل صيغة واحدة متماسكة
اجملرة!! وإسهاماته يف الكيمياء وتلميذه جابر بن
الذرة اىل َّ
من ّ
َ
قسم منها
حيّان الكويف!! وألّف ُكتباً
ورسائل عديد ًة ال زال ٌ
يف املكتبات واملتاحف العاملية.
الوشا أدركت يف مسجد الكوفة أكثر من 900
ويقول ابن ّ
عالِـم ُك ٌّل منهم يقول ح ّدثين جعفر بن مَُ َّمد الصادق (ع)!!
وتتلمذ على يديه كبار العلماء ومنهم الشافعي.
واتبع مساحة املرجع الديين قائالً:
اب َل َريْ َب
يقول تعاىل يف كتابه العزيز( :الـمَٰ .ذلِ َك الْ ِكتَ ُ
ين ُيـ ْؤِمنُو َن ِبلْ َغيْ ِب َويُ ِق ُيمو َن الص َ
َّل َة
فِي ِه ُه ًدى لِّل ُْمتَّ ِق َ
ني .الَّ ِذ َ
ين ُيـ ْؤِمنُو َن ِبَا أُنزَِل إِلَيْ َك َوَما أُنزَِل
َوِمَّا َرَزْقـنَا ُه ْم يُن ِف ُقو َنَ .والَّ ِذ َ
ِمن َقـبْلِ َك َوِب ْل ِخ َرِة ُه ْم يُوقِنُو َن .أُوٰلَئِ َك َعل َٰى ُه ًدى ِّمن رَِّّبِ ْم
َوأُوٰلَئِ َك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن) ..نالحظ َّإن املُتَّ ِقني أَ َّول قيمة يؤمنون
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وحنن نشاهد اآلن الدول العظمى متتلك أسرار املعرفة
والتكنولوجيا وال تنشرها بني األُمم والشعوب!!
ين ُيـ ْؤِمنُو َن ِبلْ َغيْ ِب) جند َّأن
وإذا رجعنا اىل اآلية الكرمية (الَّ ِذ َ
الغيب شيء ُمهم يف قِيَم اإلسالم ويف عقيدة اإلسالم ..فما
هو الغيب؟ وما هي النسبة بني الغيب والعقل؟
َّاس
كلّنا يعرف احلديث الوارد عن الرسول الكرمي (ص) (الن ُ
نيام فإذا ماتوا إنتبهوا)َ .وُه ْم حىت عندما يعملون ويفكرون
ّ
تعجبوا كيف كانواْ
فكأنم نيام فإذا ماتوا ودخلوا عامل الغيب ّ
يعيشون ويف أي وضع وحال ٍة ُهم اآلن!! وهذا يقودان اىل مرتبة

هي ما بعد العقل!! فالفالسفة قيّدوا العقل يف شراك املادة
ّ
وسطحوه والقرآن الكرمي يصفهم بقولهَ( :يـ ْعل َُمو َن َظا ِه ًرا ِّم َن
اليَا ِة ُّ
َْ
الدْنـيَا َوُه ْم َع ِن ْال ِخ َرِة ُه ْم غَافِلُو َن) .والتسطح يف العقل
البشري حجبه ومنعه من أَ ْن ينتقل ويتحرى اىل ما فوق العقل
واحلديث السابق الوارد عن النيب األعظم (ص) يتحدث عن
يؤسسه الدين واإلسالم.
الوعي األعلى ،وهذا الوعي األعلى ّ
ونعتقد َّأن البشرية حباجة ألَ ْن تصل اىل مستوى ما بعد العقل
وحتري
وحباجة ألَ ْن ترتفع اىل حالة الوعي والفهم واإلدراك ّ
حقيقة األمور.
وإختتم مساحة املرجع حديثه قائالً:
هبا هي قيمة الغيب.
وحنن يف هذه الذكرى األليمة ،وفاة اإلمام جعفر الصادق
ويف الرواية يُسأل اإلمام الصادق (ع) هل جيري مبدأ هذه (ع) ،نستذكر واقعنا وحالة التخبط اليت يعيشها املسلمون
حمدية
اآلية ( َوِمَّا َرَزْقـنَا ُه ْم يُن ِف ُقو َن) على تعليم العلوم أَ ْم على إنفاق فندرك مدى حاجتنا ألَ ْن نعود مجيعاً هلذه املدرسة املُ ّ
األموال؟ فيجيب :هذا أتويلها األعظم َوإ َِّن من ظواهر املُتَّ ِقني العلوية األصيلة.
غالب الياسري
إذا إمتلكواْ املعرفة يُنفقوهنا بني عباد هللا وال حيتكروهنا.
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حوار
الرتبية
Mental Health Symposium at
the Islamic institute of knowledge.
A power house of experts discussed
Mental health illness and addiction.

Ideas & Strategies were discussed to address the stigma & cultural barriers facing
the community.
C-ASIST is the community outreach arm
of the ISLAMIC INSTITUTE OF KNOWLEDGE spearheaded by haji Nancy Berry &
Haji Zeina Berry organized the Symposium

to be followed by a MENTAL HEALTH
CONFERENCE on SATURDAY AUGUST
6th & AWARENESS WALK on SUNDAY
AUGUST 7th. The event was attended by a
number of young people who joined the discussion and put forth their own ideas to address the MENTAL HEALTH CRISIS.

حوار

تصدر عن مجمع علماء
المرجعية اإلسالمية في
أميركا ومجلس حكماء الجالية

صدر حديثا لسماحة المرجع الديني الشيخ بري
َّلامة الفقيه الشيخ عبد اللطيف ب ّري
الع
القيم الح ّية في ال إ�سلام
ال أ�لف
الجيم

1

حرف ال أ�لف  -حرف الجيم
شورات المجمع ال إ�سلامي الثقافي

من
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الع َّلامة

1

القيم الح ّية في ال إ�سلام

باهرة في
م ّو والتقدّ م

القيم الح َّية
في اإلسالم

المتقدّ مة ..وك ّلما كانت قيم
تتفاضل ال أ�مم بقيمها
يعاب تط ّور العصور وتح ّول�ت
ال أ� ّمة قادرة على است
نسان والحياة كانت تلك ال أ� ّمة
التاريخ ومتط ّلبات ال إ�
ً بقوة ل� سيما حينما تنشدّ قيمها
عظيم ًة متماسك ًة باقية ّ
بيماء ال ّرقي
وال أ�فدتحلّ
بق الفيعر س
مطلق
رنة بعظالفمةكرال أ�لوالفهةلسوالفي
مقااإلى
..
دّ
تح
ل�
أ
تي
حو الكمال والكر ًامة الالترتيب ال�لفبائي
م نص َّنف موضوعيا ب ردات هذه القيم الباهرة في
هذا الكتاب يلتقط مف
لتضيء حياتنا بالسم ّو والتقدّ م
ال إ�سلام ويضيء عليها
والكمال.

الفقيه الشيخ عبد اللطيف ب ّري

ت قيم
ح ّول�ت
ك ال أ� ّمة
شدّ قيمها
ماء ال ّرقي

َّ مة الفقيه الشيخ عبد اللطيف ّبري
العل
هذا الكتاب

َّ فقيه الشيخ عبد اللطيف ّبري
العلمة ال

القيم الح َّية
في اإلسالم

لفكر الفلسفي وال أ�دب العربي
مقارنة با
ف موضوعي ًا بالترتيب ال أ�لفبائي
مص َّن

5

العين

5

حرف العين
ت المجمع ال إ�سلامي الثقافي
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