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األسئلة

استيعاب السياسة اإلسالمية للدميقراطية

س :نظام احلكم السياسي يف اإلسالم أصبح حالة متأخرة غري مقبولة
حىت يف الدول اإلسالمية ،ملاذا ال يتكيّف مع النظام السياسي الدميقراطي
املدين حيث أثبت جناحه يف أمريكا ويف الدول املُتَق ّدمة؟
ج :نظام احلكم السياسي يف اإلسالم مرن جداً شرط تطبيقه مع
فتح ابب االجتهاد الفقهي والتحليل والتأويل العقلي ليستوعب أقوى
حتوالت الفكر البشري يف القواعد السياسية ومنها الدميقراطية اليت
سبقها اإلسالم إبقرار مبدأ الشورى مع أهل احلل والعقد وهو متاماً مبعىن
الربملان والنواب الذين ميثلون الشعب حىت أنه ممكن لرئيس اجلمهورية
أن يكون من غري املسلمني وميكن أن يكون امرأة ما دام وكي ً
ال عن
الربملان يف تطبيق ما يقره النواب ،فالرئيس انئب عن الربملان يف تطبيق
قراراته والربملان والنواب ينوبون عن الشعب يف قراراهتم .واحلكومة تنبثق
من تصويت الربملان ،فال مشكلة يف اإلسالم السياسي أن يستوعب
العصر وفلسفة العصر السياسية ،بل حنن نؤكد أن النظام السياسي و
واالجتماعي واالقتصادي اإلسالمي يضيف العديد من القيم اليت تتالىف
ثغرات النظام السياسي احلديث القائم على استعمار الشعوب وهنب
ثرواهتا والكيل مبكيالني متناقضني على مستوى حقوق االنسان والشعوب
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requirement of one becoming a president
of a republic does not have to be a Muslim,
and that the president may be a woman as
long as she is a representative of the parliament and that she applies the resolutions
of the House of Representatives. Therefore
the president is the appointee of the parliament, in the execution of the resolutions.
And the parliament and the House of Representativesact on behalf of the people in its
resolutions. The government emerges from
the parliamentary vote. Therefore there is
no problem in a political Islam assimilating
with the modern times within the spheres
of politics and philosophy. Furthermore we
emphasize that the Islamic political, social, and economical systems add many of
the values that converge the loopholes in a
modern political system that suggests the
colonization of nations, and plundering of
its riches contradicting double standards on
the human rights level, nations, and people.
By this I am not basing it on the existence of
the state of Israel and its continuation in the
expulsion of the Palestinian people. Also by
the fabrication of a grass roots organization
in the name of Daeshattributed to Islam,
to divide, destroy, and tear apart the Arab,
and Islamic countries. Until they began to
receive a taste of their poison, and as the
magic began to turn against the magician.
And so began the invading of the terrorists
of Daesh entering the world arena attacking Europe, and the west and instilling fear
into humanity causing the people to hide in
all the corners of the world falling on unsuspecting innocents worldwide.
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واألمم وال أدل على ذلك من وجود اسرائيل واستمرارها وطرد
الشعب الفلسطيين من أرضه واختالق تنظيم داعش وإسناده إىل
اإلسالم لتشويه وتفتيت ومتزيق الدول العربية واإلسالمية حىت بدأ
السحر ينقلب على الساحر وطابخ السم آكله وبدأ اإلرهاب
الداعشي يغزو العامل ويضرب يف أورواب والغرب ويرعب البشرية
َّ ويبيد الناس وخيتبئ يف زوااي العامل
لينقض على األبرايء واآلمنني
.يف كل مكان
The Islamic political
assimilation for Democracy

Q: The political system in Islam has appeared as a later situation and unacceptable even in Islamic countries. Why doesn’t
this type of organization adapt according to
the democratic civilian political organization since it has proven its success in the
United States of America and in advanced
countries?
A: The system of political governance in Islam is very flexible. The condition of its application is intertwined through the door of
the grand Islamic Jurist by an intellectual
analysis and interpretation in order to assimilate the most powerful transformations
of human thought according to its political
foundations. From this we learn that within
the political foundation springs the idea of
democracy. This idea of democracy was preceded by Islam through the concept of forming a “council” with the people who hold the
contracts and solutions, such as the parliament or House of Representatives who represent a nation. It is even possible that the
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الشباب والدين
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Islam & Greek civilization

Q: Is Islam considered a civilization that is
ال ومرجعاً للجالية ،ما مقدار رضاكم عن وضع similar to the Greek civilization, for exam-
س :بصفتكم ممث ً
ple, or that Islam has a broader and more
شبابنا ومدى التزامهم بدينهم؟
comprehensive responsibility to serve huج :وضع الشباب الذي يرود املساجد واملراكز اإلسالمية
?manity as a whole
A: The message of Islam is a universal mesويشرتك يف براجمها جيد ،ووضع َمن ليس كذلك الزال غري
sage to humanity. It is more comprehensive
مقبول وحيتاج إىل مؤازرة األسرة واملدرسة واملسجد وعلماء الدين than all of the previous civilizations. Islam
came to absorb, treat, and close all the gaps
ليتحقق خالصهم.
of the unknown through wisdom and action.
It is possible at one point the Greek civilization was in the lead of the current civiliYouth & Religion
zations at that time, however it was Islam Q: Your Eminence, as a representative of
that came to shine the light on the ultimate the community, what isthe amount of your
guide to becoming a complete human being. satisfaction in regards to the development
of our youth and the extent of their commit?ment to their religion
A: The youth who go to Islamic Centers and
 engage in Islamic programs hold an imس :من هم األسباط؟portant position. And it is the duty of the
 parents, families, schools, and scholars toج :األسباط أحفاد النيب يعقوب (ع) وهم اثنا عشر سبطاً من
 improve their participation and help themاثين عشر ابناً ...والسبط يف اللغة اجلماعة من أب واحد وهم
continue on this path.

من هم األسباط؟

اإلسالم واحلضارة اليواننية

س :هل يعترب اإلسالم كحضارة تداين احلضارة اليواننية مثالً ،أو
أن اإلسالم أوسع وأمشل خلدمة اإلنسانية مجعاء؟
ج :اإلسالم رسالة عاملية إنسانية أوسع من احلضارات كلها
ويستوعبها ويصهرها ويعاجل ثغراهتا حبكمة وف ّعالية وقد استوعب
احلضارة اليواننية منذ نشوئه ولكنها اندثرت وبقيت إضاءاهتا يف
تراث اإلسالم.

قبائل من بين اسرائيل.
وأبناء يعقوب ليسوا هم األسباط ألن أبناءه (ع) ارتكبوا خطيئة
تشريد أخيهم يوسف (ع) لذا مل يكونوا أه ً
حتولوا
للنبوة بل ّ
ال ّ
قبائل اسرائيلية.
أجل كان يف أحفاد يعقوب واألسباط أنبياء نزلت عليهم آايت
هللا عز وجل ،يقول هللا تعاىل (قُولُواْ آ َمنَّا ِب ّللِ َوَما أُنزَِل إِلَْيـنَا َوَما
األسبَ ِ
ِسا ِع َ
وت
ِس َح َ
اط َوَما أُ ِ َ
أُنزَِل إ َِل إِْبـ َرا ِه َيم َوإ َْ
اق َوَيـ ْع ُق َ
وب َو ْ
يل َوإ ْ
ي أَ َح ٍد ِّمْنـ ُه ْم
يسى َوَما أُ ِ َ
وت النَّبِيُّو َن ِمن َّرّبِِ ْم الَ ُنـ َف ّر ُِق َبـ ْ َ
ُم َ
وسى َو ِع َ
َوَْن ُن لَُه ُم ْسلِ ُمو َن) البقرة .136 /2
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 فما احلاجة إىل،وما دام يف القرآن توضيح وتبيان لكل شيء
العلماء والفقهاء وكتب التفسري؟
 الشهيد هو الشاهد القوي وهو هنا النيب (ص) يشهد على:ج
.أمته أنه بلّغها اإلسالم
ويف القرآن تبيان لكل شيء ولكن الب ّد من النيب (ص) واألئمة
،املعصومني (ع) والعلماء الستخراج األحكام من مكنون القرآن
ِ الر
اس ُخو َن ِف الْ ِع ْل ِم َيـ ُقولُو َن
َّ  ( َوَما َيـ ْعل َُم تَْوِيلَ ُه إِالَّ اللُّ َو:قال تعاىل
آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِّم ْن ِعن ِد َربِّنَا َوَما يَ َّذَّك ُر إِالَّ أُ ْولُواْ األلْبَاب) آل عمران
.7 /3
ِ الر ُس
ول َوإ َِل أُ ْوِل األَ ْم ِر ِمْنـ ُه ْم لَ َعلِ َم ُه
َّ  ( َولَ ْو َردُّوُه إ َِل:وقال تعاىل
ُ ين يَ ْستَنب
83 /4 ) النساء...ِطونَ ُه ِمْنـ ُه ْم
َ الَّ ِذ
ًفال ب ّد من االستنباط واالستخراج من كنوز القرآن مصحواب
 والعلماء األكفاء هم الذين،)بسنة النيب (ص) وأهل بيته (ع
ّ يستنبطون من تفاصيل القرآن ومكنونه تبيان
.كل شيء
The witness of a Nation
and the elicitation
of the Holy Quran

Q: Holy Quran verse 89 from the chapter of
the Bee : “And (bethink you of) the day when
We raise in every nation a witness against
them of their own folk, and We bring thee
(Muhammad) as a witness against these.
And We reveal the Scripture unto thee as
an exposition of all things, and a guidance
and a mercy and good tidings for those who
have surrendered to God.” (16:89). Is the
witness referred here, the beloved Prophet
Muhammad (Pbuh)? Or is the witness here
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Tribes?

Q:Who are considered as amongst the
Tribes?
A: The tribes are considered to be the decedents of Prophet Jacob (Pbuh) and they are
12 tribes from 12 sons, and in the language
of plurality from one father specifically from
the tribes of the children of Israel. And the
sons of Jacob aren’t of the tribes because
they are his sons (Pbuh) . They committed
a sin by deserting there brother prophet Joseph (Pbuh) and for this reason they were
not qualified for prophethood however, they
turned into Israeli Tribes. The most beautiful place in the descendants of Jacob and
the tribesare prophets that descended upon
them the Holy verses of God almighty saying: “Say (O Muslims): We believe in God
and that which is revealed unto us and that
which was revealed unto Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes,
and that which Moses and Jesus received,
and that which the prophets received from
their Lord. We make no distinction between
any of them, and unto Him we have surrendered”. (2:136).

الشهيد على األمة واالستنباط من القرآن

 من سورة النحل ( َوَيـ ْوَم َنـْبـ َع ُث ِف89  اآلية الكرمية الرقم:س
َ ِم َو ِجْئـنَا ب
ِك َشهِي ًدا َعلَى َه ُؤَل ِء
ْ ِم ِم ْن أَْنـ ُف ِسه
ْ ُك ِّل أَُّم ٍة َشهِي ًدا َعلَيْه
ح ًة َوبُ ْش َرى
َ ْاب تِْبـيَ ًان لِ ُك ِّل َش ْي ٍء َوُه ًدى َوَر
َ ََوَنـ َّزلْنَا َعلَيْ َك الْ ِكت
ني) هل الشهيد هو النيب الكرمي ص؟ أو الشهيد املُتَعارف
َ للم ْسلِ ِم
ُ
عليه حالياً؟

 هج1437  رجب3 -  م2016  نيسان10 - العدد الثاني

حوار

 أال حيق له التملك؟،وقفاً ويتربع بنفقاته
. الوقف هو ثبات الشيء وتسبيل منفعته قربة هلل تعاىل:ج
 ومن يبين.واملساجد واملراكز اإلسالمية واحلسينيات هي وقف
ّ حيرر ملكيته وجيعلها وقفاً قربة هلل تعاىل
وإل
ّ مسجداً ال ب ّد أن
ِ  ( َوأَ َّن ال َـم َس: قال تعاىل،ًمل يكن مسجدا
) نعم ميكن...اجد هلل
ين مسجداً وقفاً وأن جيعل نفسه متولياً عليه لصيانته
َ إلنسان أن يب
.وحفظه والقيام مبتطلباته لكن ال يكون مالكاً له
Mosques and Endowment

Q: What is the meaning of endowment in
Islam? And is theMosque ,Islamic Center,
and a Hussainiat ( a place where the remeberance of Imam Hussain (Pbuh) is conducted), considered an endowment? Some of the
affluent people build a moratorium and the
donations of his expenses, are theynot entitled to his own property?
A: Endowment is a concept that requires
the intentions sake of gaining closeness to
God almighty. The Mosques and the Islamic
centers and the Hussainiat are also an endowment. And who ever builds a Mosque it
is incumbent for them to prepare his ownership and make it such that his intention
would be for the sake of gaining closeness to
God almighty or else it would not be considered a Mosque. God almighty said: “As for
the Mosques they are for God”. Yes ,indeed
it is possible that the person may build a
Mosque as an endowment making himself
responsible for its maintenance and protector, and whatever is required of him, however he would not be considered the owner.
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known as the one mentioned in the verse?
And as for the Holy Quran it is a clear proof
and sign for all things, therefore what is the
need for Scholars and Jurists, and for the
publishing books of Commentary?
A: The witness here is reference to the strong
witness which is the Holy Prophet Muhammad (Pbuh). He is the witness of his nation
that testified to Islam and in the Quran and
a sign for all things, however it is necessary
from the Holy Prophet (Pbuh) and his holy
progeny (peace be upon them) , Scholars: to
extract the rules from the hidden Quran.
God almighty said: “He it is who hath revealed unto thee (Muhammad) the Scripture wherein are clear revelations - they
are the substance of the Book - and others
(which are) allegorical. But those in whose
hearts is doubt pursue, forsooth, that which
is allegorical seeking (to cause) dissension
by seeking to explain it. None knoweth its
explanation save God. And those who are of
sound instruction say: We believe therein;
the whole is from our Lord; but only men
of understanding really heed.” (3:7). And in
another verse : “And if any tidings, whether
of safety or fear, come unto them, they noise
it abroad, whereas if they had referred it to
the messenger and to such of them as are in
authority.” (4:83).

املساجد والوقف

 ما معىن الوقف يف اإلسالم؟ وهل املساجد واملراكز اإلسالمية:س
وا ُحلسينيات جيب أن تكون وقفاً؟ بعض امليسورين هو َم ْن يبين
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االعرتاض على سري عمل املسجد

س :حتدثتم عن اآلية الكرمية الرقم  114من سورة البقرةَ ( :وَم ْن
أَ ْظل َُم ِمَّ ْن َمنَ َع َم َس ِ
اس ُه َو َس َعى ِف َخ َر ِابَا
اج َد اللَِّ أَ ْن يُ ْذَك َر فِي َها ُْ
ني لَُ ْم ِف ُّ
الدْنـيَا ِخ ْز ٌي
أُولَئِ َك َما َكا َن لَُ ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُوَها إِالَّ َخائِ ِف َ
َولَُ ْم ِف ِ
اب َع ِظ ٌيم) ..ومن طبعي أن أعرتض دائماً
اآلخ َرِة َع َذ ٌ
علي اآلية
يف توجيه عمل املسجد الَّذي أتواجد فيه ،هل تنطبق َّ
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such ideas are themselves destructive. In
which their actions lead to the prevention
of frequenting mosques and closing them,
and the complexity of the track to stop their
work is ultimately an ugly form that takes
an ugly shape and is a great sin.

العقل والنص الديين

الكرمية؟

س :تعتربون العقل مصدراً من مصادر التشريع ،هل حيق للعقل

ليتوقف عملها هو املشكل القبيح واملعصية الكبرية.

ج :إن كان حكم العقل قطعياً يقينياً فهو حيكم النص الديين

ج :االعرتاض للتصحيح ال مشكلة فيه ،لكن االعرتاض اهل ّدام االعرتاض وعدم االلتزام ابلنصوص خصوصاً إذا كانت تتضمن
الذي يؤّدي إىل منع ارتياد املساجد وإىل إغالقها وتعقيد مسارها مثالً :اقتلوا ،اضربوا؟

Objection to working
in a Mosque

A: Your Eminence has previously discussed
the holy verses of the Holy Quran from the
chapter of the Cow in verse 114: “And who
doth greater wrong than he who forbiddeth
the approach to the sanctuaries of God lest
His name should be mentioned therein, and
striveth for their ruin. As for such, it was
never meant that they should enter them
except in fear. Theirs in the world is ignominy and theirs in the Hereafter is an awful
doom. (2:114). And it is within my nature to
always object towards the idea of working
for the Mosque that I attend, does this ap?ply according to this holy verse
A: There is no objection in working for a
Mosque. In contrast to those who object to

ويفسره ويضبطه ،وإن كان حكم العقل ظنياً أو ومهياً أو مزاجياً
حكمه النص الديين وضبطه .فإن مترد على النص القطعي
الواضح فقد سقط حكم العقل.
قال الشاعر:

إذا ط ــغى الــعقـ ــل ع ــلى ربّـ ـ ـ ِه
يعــرتض العقل على ص ـ ـ ــان ٍع

فــالــعقل مــعناه هو الـ ـ ـ ـج ـ ُ
ـهل
من بعض مصنوعاتــه ُ
العقل

أما نصوص (اقتلوا واضربوا) فهي نصوص مقيدة ابلعدل والرمحة
ورد االعتداء والدفاع عن النفس واحلق واحلقوق وليست نصوصاً
مطلقة قال تعاىل:

( َوالَ َتـ ْقُتـلُواْ الَّنـ ْف َس الَِّت َح َّرَم اللُّ إِالَّ ِب َحل ِّق َوَمن قُتِ َل َم ْظلُوماً
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Intellect a creation amongst few
As for the religious phrases that include
the words : (“kill,and hit”) they are phrases
which are confined to justice and mercy in
replying to self-defense including: the self,
justice, the rights of others, and they are not
to be taken literal , for example in the Holy
Quran : “ And slay not the life which Allah
hath forbidden save with right. Whoso is
slain wrongfully, We have given power unto
his heir, but let him not commit excess in
slaying. Lo! he will be helped. (17:33). Also
God almighty explains in another verse in
regards to the subject of Jihad (self-struggle) and the wisdom behind it : “How should
ye not fight for the cause of Allah and of the
feeble among men and of the women and the
children who are crying: Our Lord! Bring us
forth from out this town of which the people
are oppressors! Oh, give us from thy presence some protecting friend! Oh, give us
from Thy presence some defender!”. (4:75).
Therefore the Quranic measure linguistically suggests that we should fight those who
attack us first and fight with our own hands,
however what we are emphasizing here is to
not take the apparent meaning of the verses and to understand the inner meaning of
the verses through research and analysis,
and this can only be taken from the Islamic
Jurist scholars who are the experts in the
commentary of the Holy Quran.For example in another verse: “Fight in the way of
Allah against those who fight against you,
but begin not hostilities. Lo! Allah loveth
not aggressors.” (1:190).
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َ َفـ َق ْد َج َع ْلنَا لِ َولِيِّ ِه ُسل
َ َْطاانً ف
)ال يُ ْسرِف ِّف الْ َقتْ ِل إِنَُّه َكا َن َمنْ ُصورا
.33 اإلسراء

:وقال تعاىل يف تربير وحكمة اجلهاد
ِ الرَِج
ال
ِ ( َوَما لَ ُك ْم ال ُتـ َقاتِلُو َن ِف َسب
َ ِيل اللَِّ َوالْ ُم ْستَ ْض َع ِف
ّ ني ِم َن
َّ ين َيـ ُقولُو َن َرَّبـنَا أَ ْخر ِْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه الْ َقريَ ِة
ِِالظال
َ َوالنِّ َسا ِء َوالْ ِولْ َدا ِن الَّ ِذ
ْ
)أَ ْهلُ َها َو ْاج َع ْل لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َك َولِيًّا َو ْاج َع ْل لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َك نَ ِصريًا
.75 /4 النساء

واملقياس القرآين الكلّي أننا نقاتل من يعتدي علينا أوالً ويبدأان
َين ُيـ َقاتِلُونَ ُك ْم َوال
ِ  ( َوقَاتِلُواْ ِف َسب: قال تعاىل،ابلقتال
ّ ِيل
َ اللِ الَّ ِذ

.)...َْتـ ْعتَ ُدوا

The intellect
and the religious phrases

Q: Your eminence considers the intellect a
source from the sources of legislation, is it
permissible for the intellect to oppose and
not obey religious phrases specifically if it
was worded such as : “kill, hit”?.
A: If the mind was ruled categorically, and
is governed and interpreted by the religious
text and under control, even if the intellect
doubted or was on a whim , or desirous in
a ruling of a religious phrase and control,
then the rebellion against the definitive text
drops the rule of reason.
A poet says:
If the intellect rebels against his lord
The intellect means ignorance
It objects the Intellect on its creator
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الـتفاعل
قبالن استقبل وفداً إيرانياً :مل ّد اجلسور بني إيران والعامل اإلسالمي
استقبل انئب رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى مساحة
ّ
العلمة الكبري آية هللا الشيخ عبد األمري قبالن يف مقر اجمللس
وفداً إيرانياً ضم :الشيخ حممدي ري شهري وزير األمن السابق
وعضو جملس اخلرباء والسفري حممد فتحعلي واملستشار الثقايف
حممد مهدي شريعتمدار والشيخ عبد اهلادي مسعودي رئيس
جامعة القرآن واحلديث ،يرافقهم مدير العالقات العامة واالعالم
يف املستشارية االيرانية علي قصري ،ومت
التباحث يف «العالقات الثنائية بني الشعبني
والدولتني الشقيقتني وسبل تعزيزها» .ومت
التداول يف «القضااي االسالمية واوضاع
لبنان واملنطقة».
وأكد قبالن ضرورة «العمل لتظل ايران
حمط أنظار املؤمنني يف العامل املطالبني حبفظ
وحدهتا ومنعتها وتقدمها ،فإيران انتصرت
على املتكربين والظاملني بفعل وعي شعبها
وحكمة قيادهتا» .وطالب قبالن «مبد
اجلسور بني ايران ودول العامل االسالمي مبا

حيقق وحدة املسلمني».
وبعد اللقاء أدىل الشيخ ري شهري بتصريح قال فيه« :حنن اليوم
أمس احلاجة اىل مثل كالم الشيخ قبالن يف مواجهة شرور
يف ّ
التكفرييني الذين يعثيون يف االرض قت ً
ال وتدمرياً وفساداً ،وحنن
أعزان هللا هبذا اللقاء وأنمل ان تستمر هذه اللقاءات يف مصلحة
االسالم واملسلمني يف كل احناء العامل اإلسالمي».
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الـثابت واملتح ّول
تغي الزمان واملكان؟
اإلسالم والفقيه ..هل تتحرك الفتوى مع ّ
أود أن َّ
ُّ
أحتدث هذه الليلة عن موضوع مهم طاملا هتافتت األسئلة علينا
يتطور اإلسالم مع العصور والدهور؟ وهل للزمان واملكان
فيه ،وهو كيف ّ
أتثري على الفتوى عند الفقيه؟ أو أنه ليس هناك أتثري على الفتوى عند
الفقيه؟ وما عالقة الزمان واملكان والظروف ابلفتوى الشرعية وما مدى
التأثري عليها؟
حممد (ص) حالل اىل يوم الدين وحرام
ال إشكال وال ريب أن حالل ّ
حممد (ص) حرام اىل يوم الدينَّ ،
وأبن التشريع اإلسالمي جاء لكل البشر
ّ
اىل يوم القيامة .لكن السؤال كيف تستطيع نصوص ُحتّمت ونصوص
ُح ّكمت أَ ْن تستوعب احلركة الديناميكية للزمان واملكان والبشر؟ واجلواب
إن اإلسالم وضع ديناميات يف أُسسه تستوعب الديناميات احلياتية .أ ّوالً
َّ
ألن األحكام الشرعية مؤلَّفة من ثالثية هي -1 :ا ُحلكم ُ -2متعلّق ا ُحلكم
 -3موضوع ا ُحلكم.
مث ً
ال َي ُرم يف اإلسالم ُشرب اخلمر ،فا ُحلكم هنا ا ُحلرمة وُمتعلّقه هو
الشرب وموضوعه هو اخلمر .هذا مبدئياً لكل ُحكم شرعي.
غيان
غيان املُتعلّق أَ ْو يُ ّ
غيان ا ُحلكم أَ ْو يُ ّ
ونسأل هل َّأن الزمان واملكان يُ ّ
املوضوع؟ إن حركة الزمان واملكان وديناميكية الزمان واملكان وحركة
التطور البشري اهلائل يف العامل ..ال شك تؤثّر على ا ُحلكم الشرعي ،فَإ ِْن
ّ
أثّرت بشكل تلقائي ستؤثر على ُمتعلّق ا ُحلكم وعلى املوضوع .مثال :املاء
على شاطئ النهر قيمته بسيطة ج ّداً ..ماء كثري وهنر ُمتدفّق .لكن كوب
تغي املكان من
املاء يف الصحراء الالهبة اجلافة له قيمة عالية جداً .هنا ّ

هنر ُمتدفق اىل صحراء جافة .وهذا هو احلالة املكانية.
وعلى مستوى تغري الزمان :الثلوج يف الشتاء ليس هلا قيمة ،فاألطفال
يلعبون بكرات الثلج يف الشوارع .لكن إذا ذهب الشتاء َّ
وحل الصيف
تكون لكتلة الثلج الصغرية قيمة كبرية .هنا أثّر الزمان على قيمة األشياء.
وأيضاً ينظر ا ُحلكم اىل املوضوع؛ عمومات وُمطلقات قرآنية وقواعد ُكلية
التطورات ،مث ً
ال الصوم واجب يف شهر
وتوجد عندان عناصر تستوعب ّ
رمضان ولكن إذا كان اإلنسان مريضاً أَو على سفر إبمكانه أَ ْن يفطر
ويقضي ذلك يف وقت آخر غري شهر رمضان املبارك .قال تعاىل( :أَيَّ ًما
ات ف ََمن َكا َن ِم ُ
َّم ْع ُدوَد ٍ
ِيضا أَ ْو َعل َٰى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍم أُ َخ َر َو َعلَى
نكم َّمر ً
ين يُ ِطيقُونَ ُه فِ ْديٌَة َط َعا ُم ِم ْس ِك ٍ
ني ف ََمن تَ َط َّوَع َخْيـ ًرا َفـ ُه َو َخْيـ ٌر لَُّه َوأَن
الَّ ِذ َ
تَ ُصوُموا َخْيـ ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم َتـ ْعل َُمو َن) .أو عندما يكون اإلنسان يف مكان
ُمرعب وال يستطيع أَ ْن يُ َصلّي جيوز له أتخري الصالة اىل وقت أفضل.
تعرض اإلنسان إىل حرج يتحرك ا ُحلكم الشرعي حىت يتناسب
فإذن ،حني ّ
أنت فيها.
مع املكان والزمان والظروف اليت َ
كذلك يوجد منهج آخر وهو منهج التزاحم بني املالكات :التزاحم بني
األهم ،وا َخل ِطر واألخطر .مث ً
ال عندما دخل اجليش األمريكي اىل
املهم و ّ
العراق اثرت أسئلة مثل هل جيوز أَ ْن نؤيّد دخول اجليش أَ ْو أَ ْن نرفض؟
ودار األمر بني أَ ْن يبقى العراق مظلوماً ُمتص ّدعاً يتصرف به الطاغية
صدام بطريقة فرعونية ظاملة وبني أَ ْن يرجع العراقيون إىل حكم أنفسهم
ويتقرر ا ُحلكم الشرعي.
أبنفسهم؟ هنا ّ
ليقرر املوضوع ّ
يتدخل العقل ّ
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قلنا َّإن اخلمر حرام ولو كان اإلنسان يف الصحراء وال يوجد ماء وملّا كان
شرب اخلمر حراماً وموت النفس أشد ُحرمة جيوز يف تلك احلاالت من
ابب تزاحم املالكات أَ ْن أيخذ قطرات من اخلمر وينقذ حياته ابملقدار
الَّ ِذي يُنقذ احلياة وال يزيد.
وإذا سقطت طائرة ّ
السبل ابلركاب لفرتة زمنية وأصبح املوت يه ّدد
وتقطعت ُّ
حياهتم جاز هلم أكل حلم امليتة ليحافظوا على حياهتم ،وتلك حالة تزاحم
بني حرام وبني ما هو أشد ُحرمة وهو يدخل يف ابب التزاحم يف االجتهاد.
وإنسان جائع يف الصحراء واألمر يتوقف بني أَ ْن أيكل من حلم اخلنزير
أَ ْو يفقد حياته جاز له أَ ْن أيكل قطعاً صغرية ابملقدار الَّ ِذي حيفظ حياته
سميه ابب التزاحم الَّ ِذي يستوعب الظروف والزمان واملكان.
وهذا ما نُ ّ
األئمة (ع) كان آلة قمارية ُمتعارف عليها ،وكان
والشطرنج يف زمن ّ
األئمة (ع) ُي ّرمونه .وكان اإلمام علي (ع) يصفه أبنّه يشبه عبادة
ّ
األصنام وكان حيمل محلة شديدة على كل َمن يلعب الشطرنج ويصفهم
بـ( ُعبَّاد األصنام) .واآلن دار الزمان ومل يعد الشطرنج آلة قمارية وأُفرغ
تغي،
املوضوع من حمتواه القماري وأصبح آلة غري قمارية .هنا املوضوع ّ
تغي ا ُحلكم الشرعي .يف السابق كان حراماً واآلن أصبح حالالً.
وبذلك ّ
وقد أفتينا حبلّية لعب الشطرنج ْإن مل يكن اللعب فيه بطريقة قمارية.
مثال آخر :ضرب املرأة .فقد كانت بعض النساء البدوايت والغجرايت
حيملن طباعاً شديد ًة وغلظ ًة يف التعامل مع الرجال ،فهنا أجاز اإلسالم
مترد املرأة على شؤون الزوجية
حالة الضرب مبا ُيقق التأديب ومبا مينع ُّ
ال َقـ َّوا ُمو َن َعلَى النِّ َسا ِء ِبَا ف َّ
َض َل َّ
وإلتزاماهتا .قال تعاىل( :ال ِّرَج ُ
اللُ َبـ ْع َض ُه ْم
َالص َِ
ات لِّْل َغيْ ِب
ض َوِبَا أَن َف ُقوا ِم ْن أَ ْم َوالِِ ْم .ف َّ
َعل َٰى َبـ ْع ٍ
ات َحافِ َظ ٌ
ات قَانِتَ ٌ
ال ُ
ِبَا َح ِف َظ َّ
اللَُ .واللَّ ِت تََافُو َن نُ ُشوَزُه َّن فَ ِع ُظوُه َّن َوا ْه ُج ُروُه َّن ِف الْ َم َض ِ
اج ِع
ِيل .إ َِّن َّ
ِن َسب ً
اللَ َكا َن َعلِيًّا
اض ِربُوُه َّن .فَإ ِْن أَ َط ْعنَ ُك ْم ف ََل َتـْبـ ُغوا َعلَيْه َّ
َو ْ
َكبِريًا) .ولكن إذا متادى الرجل وجتاوز حدوده وضرهبا ُظلماً وعدواانً مبا
يصل اىل مرحلة السحق والتدمري لكياهنا وكرامتها جاز هلا أَ ْن تدافع عن
نفسها مبا حيفظ حياهتا وترّد اإلعتداء بضرب الرجل دفاعاً عنها .قال
تعاىل( :ف ََم ِن ا ْعتَ َد ٰى َعلَيْ ُك ْم فَا ْعتَ ُدوا َعلَيْ ِه بِِثْ ِل َما ا ْعتَ َد ٰى َعلَيْ ُك ْمَ .واَّتـ ُقوا
اللَ َوا ْعل َُموا أَ َّن َّ
َّ
ني) .ونفهم من ذلك أن لضرب املرأة سياقاً
اللَ َم َع الْ ُمتَّ ِق َ
يف اإلسالم هو إصالح وأتديب وتوجيه ،وليس الظلم والسحق والتدمري!
واإلسالم أجاز مواجهة بعض النساء العنيفات أو املرأة املُتمردة يف حدود (*) كلمة ألقاها املرجع الديين الشيخ عبد اللطيف بري يف اجملمع
إصالح الذات وإزالة املُشكل البييت ،فإذا زال املُشكل البييت ابلتأديب اإلسالمي الثقايف ،وقام السيد غالب الياسري بتفريغها مشكوراً.

اخلفيف كان ذلك كافياً حيقق الغرض ما دامت املرأة تراجعت ورقّت
ترق وتتعامل مبوّدة
وعادت اىل الوضع الطبيعي ..ومن طبيعة املرأة أَ ْن ّ
ولطف وحمبة .وال يسمح اإلسالم أبداً للرجل بتجاوز حدوده وجرح كرامة
املرأة وسحق إنسانيتها .واآلية الكرمية واضحة تتحدث أ ّوالً عن الوعظ
والنصيحةَ ( :واللَّ ِت تََافُو َن نُ ُشوَزُه َّن فَ ِع ُظوُه َّن) فإذا سقط املوضوع عن
سياقه يف التأديب سقط املوضوع فسقط ا ُحلكم الشرعي وهو ضرهبا
وتغيت األحكام .وال حيتاج األمر اىل أكثر من هذه النقطة اإلجتهادية
ّ
توضح وتُنصف املرأة يف هذا العصر ،فهي لَـم تعد بدوية ولَـم تعد
الّيت ِّ
غليظة الطباع بل هي ُمتعلمة واعية تفهم دورها يف بناء األُسرة املُتماسكة
القوية الناجحة .وابلعودة إىل األحكام الشرعية يف موضوع الش ّدة فإذا
أُفرغ املوضوع من حمتواه زال ُحكمه الشرعي.
اآلن اخلمر يُسكر ولكن ماذا لو كان هناك شيء امسه مخر أَ ْو قهوة
وأُجهض من فعالية اخلمر وأتثريه املُسكر مثل ماء الشعري حيث يُقال
(خالية من الكحول أَ ْو قليلة الكحول ج ّداً)؟ ومنه شراب األودول نسبة
الكحول فيه أكثر من الصفر بقليل فهل جيوز شراهبا؟ نعم جيوز إ ِْن لَـم
يكن فيها إسكار ونشوة وغياب للعقل .وهي قد أُفرغت من حمتواها
اخلمري املُسكر .فالحظوا كيف يتحرك ا ُحلكم الشرعي حبسب املوضوع
املاهيةكتغي جنس املرأة إىل رجل
وحبسب ماهية املوضوع وقد تتغري
ّ
فتأخذ أحكام الرجل أو تغيري جنس الرجل إىل امرأة فيأخذ أحكام
املرأة ..لذلك َّ
فإن اإلسالم وأحكامه أيخذ يف اإلعتبار الزمان واملكان
واملُتغريات ويدرس كل هذه األمور ..والفقيه أيخذ بكل هذه االعتبارات
وفعالة ودقيقة.
ويُطلق فتواه لتكون ُمتناسبة َّ
وعلينا أن ال نستمع إىل بعض َم ْن يدعو بسذاجة إىل تقليد اجملتمعات
اإلابحية اليت يكثر فيها شرب اخلمر وأكل حلم اخلنزير حبجة احلداثة وأن
يتمشى مع العصر وذلك معىن ساذج وفارغ وكاذب ال أصل
اإلسالم ّ
له يف اإلسالم .ونظرة بسيطة جتعلنا نشعر َّ
أبن اإلسالم استوعب كل
مبتغيات الزمان واملكان ووضع لنا احللول املناسبة
العصور والدهور وأخذ ّ
والدقيقة والناجعة مبا يكفل تعزيز عوامل احلياة السليمة والعيش الكرمي
واملرونة مع العصر و ُّ
التقدم العاملي.
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الـذاكرة
اتريخ احلوار اإلسالمي املسيحي
يف اجملمع اإلسالمي الثقايف
إبشراف املرجعية اإلسالمية
خضم عبثيّة احلروب العنصرية الدامية ،ويف قلب
يف
ّ
الصراعات الطائفية يف العامل ترتفع يف هذه البقعة من
الدنيا صروح تعايش وتفاهم بني قمم دينية كربى ،يف
حماولة بنّاءة ملواجهة ما يتخبّط فيه إنسان هذا العصر
مآس ،فتأخذ أخبار اخلري واحملبّة مكان أخبار الشر
من ٍ
والضغينة واإلقتتال الظامل اليت غالباً ما ّ
حتتل الصدارة يف
اخلية اليت مجعت ّ
العلمة
عامل األخبار ومن هذه القمم ّ
الشيخ عبد اللطيف بري والكاردينال مايدا يف شهر
تشرين الثاين من العام  1999م.

فقد قام سيادة كاردينال والية ميشيغن ،الذي يرأس
الكنيسة الكاثوليكية يف هذه املنطقة وأحد كبار كرادلة
الفاتيكان الثمانية بزايرة اجملمع اإلسالمي الثقايف،
واإلجتماع مبرشد اجلالية اإلسالمية يف أمريكا املرجع
الديين ّ
العلمة الشيخ عبد اللطيف بري والتباحث
حول الوسائل اإلميانية املمكنة اليت تضيء دروب
الضائعني من األجيال ،مسيحيني كانوا أم مسلمني أم
غريهم ،يف إطار تعاون إجيايب يعكس حقيقة األداين
السماوية الداعية بدون ّ
احلث على
شك إىل التفاهم و ّ
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عمل اخلري واملسامهة يف تدعيم تيّار األخالق .وهل
من الضروري ترديد حقيقة أ ّن هللا عز وجل واحد ،وأ ّن
خالق السموات واألرض واحد ،وأ ّن مبادئ األخالق
اليت تدعو إليها األداين السماوية يف األساس واحدة.
فال رسول إهلي دعا الناس إىل التنابذ والتقاتل الظامل،
وال دين يدعو إىل قتل الربيء والسرقة والزان ،فلماذا ال
تتعاون مجيع األداين يف احلق .ملاذا ال تتآزر يف مكافحة
اجلرمية والفساد واملخدرات ،ملاذا ال تتعاون لوضع ح ّد
للرذيلة اليت تستشري.
قمة (بري – مايدا) حماولة ها ّمة يف هذا اجملال ومنطلق
ّ
تصحيحي هام ملزيد من التعارف والتفاهم .فلم تُرجتل

13

القمة ارجتاالً ،بل م ّهد هلا عمل دؤوب وحوار
هذه ّ
علمي رصني عرب «طاولة ديرتويت املستديرة» اليت
مجعت ممثّلني عن األداين السماوية انشرًة األضواء
حول كل دين وحول اخليوط احلياتية اإلجيابية اليت تربط
األداين بعضها ببعض ،ال سيّما وأ ّن الدين اإلسالمي
يق ّدس رسل هللا مجيعاً ويدعو إىل احرتام رسالة السماء
بدءاً أبوائل الرسل .فما اعتور بعض األداين من تغيري
يف الفهم واملمارسة ومن خروج على تعاليم الرسل عرب
العصور جيب أن ال ّ
يتمكن من تغيري جوهر األخالق
املؤمنة .ومع أ ّن الدين اإلسالمي يواجه محالت إعالمية
سياسية شرسة هتدف إىل النّيل من املسلمني إبضفاء
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لفت نظر الكاردينال عند وصوله ،قطعة األرض اليت
بدأ اجملمع اإلسالمي الثقايف إعدادها لبناء أول اثنوية
إسالمية يف ديربورن ،وعنها سأل مبدايً كبري اهتمامه
هبذا املشروع اهلام .مثّ انتقل الكاردينال ومعاونوه إىل
مكتب الشيخ بري حيث جرت مباحثات استغرقت
حوايل الساعة ،تالها اجتماع منفرد بني مساحة العالمة
بري وغبطة الكاردينال مايداُ .دعي بعدها الصحفيون

صفة اإلرهاب والقساوة واخلروج على القوانني اإلنسانية
والدولية ،عليهم ،خلدمة الشيطان وزرع الشوك يف
طرقات التفاهم .فإ ّن اإلسالم ال يزال يدعو إىل التعايش
وقيم الربّ واإلحسان والعدالة ،ومواجهة كارثة الفساد
قمة بري  -مايدا لتؤّكد
واجلرمية يف العامل .وقد جاءت ّ
ذلك كما تؤّكد أ ّن قمم املسيحية املسؤولة أقوى من أن
تقع يف شراك الشائعات اليت تسيء إىل دين مساوي
محله إىل الناس رسول ختم هللا به الرسل .وهلذا ّ
فإنا حيث استمعوا إىل كلمات موجزة حول اإلجتماع:
رحب فيها
تبادل املسلمني اهتماماهتم وتسعى هي أيضاً إىل متتني افتتح احلاج أمحد موسى اإلجتماع بكلمة ّ
عرى التفاهم والتعاون مع اإلسالم واملسلمني.
إبسم اجملمع اإلسالمي الثقايف ابلكاردينال ومعاونيه
وأعطى الكلمة للحاج طالل طرفة رئيس الطاولة املستديرة
للحوار بني األداين السماوية حيث ق ّدم احلضور وشكر
تفاصيل الق ّمة
ونوه أبمهية هذا اللقاء بني
وصل غبطة الكاردينال إىل اجملمع اإلسالمي الثقايف رفقة للكاردينال زايرته للمجمع ّ
معاونيه ومنهم مدير «الطاولة املستديرة حلوار األداين زعيمي الطائفتني الرئيسيّتني يف ميشيغن ،الشيخ عبد
السماوية» يف الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اللطيف بري والكاردينال مايدا ،والذي ّ
يشكل حب ّد
الثالاثء  9تشرين الثاين  1999م وكان يف استقباله مساحة ذاته حواراً دينياً ها ّماً وتعاوانً مأموالً يف مشاريع مشرتكة
املرجع الديين ّ
العلمة الشيخ عبد اللطيف بري يرافقه يف جماالت التعليم والشؤون اإلجتماعية .مثّ أعطى
األمني العام للمجمع احلاج أمحد موسى واألمني العام الكلمة للسيد مايكل بري الذي حت ّدث عن املعاين
السابق احلاج موسى قدوح ،والسيد كمال مهنّا انئب اجلميلة إلسم الكاردينال ابللغة العربية .وشكر لغبطة
األمني العام مسؤول العالقات العامة ،واحلاج الربفسور الكاردينال ولسماحة الشيخ بري اجلهود اليت يبذالهنا من
طالل طرفة واحملامي الكبري مايكل بري اللذان سامها يف أجل مزيد من التوعية الدينية وابلتايل مزيد من التعاون
اإلعداد هلذا اللقاء وعدد من أعضاء اجملمع وموظفيه .والتآزر بني املسلمني واملسيحيني حملاربة الفساد والرذيلة.
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الكاردينال يشكر
بعد ذلك حت ّدث الكاردينال فأعرب عن شكره لوجوده
يف اجملمع اإلسالمي الثقايف وشكره للضيافة الكرمية.
وقال عندان أشياء كثرية مشرتكة واهتمامات مشرتكة
وقيم مشرتكة ومن الضروري التواصل من أجل عائلة
قوة يلعب دوراً إجيابياً يف جمتمعه.
أمنت وشباب أكثر ّ
وكانت كلمة اخلتام لسماحة الشيخ بري حيث أعرب
عن اغتباطه الستقبال الكاردينال والتباحث معه فهناك
أشياء كثرية مشرتكة بني اإلسالم واملسيحية تتطلّب احلوار
والعمل معاً لتف ّهم املسائل اليت نواجهها وحنافظ على قيمنا
يف بناء مستقبل أفضل حنمي فيه اجملتمع من االحنراف.
وقبل أن خيتتم احلاج أمحد موسى هذا اللقاء اهلا ّم،
حت ّدث األب داايل كريكباوم ،مدير «الطاولة املستديرة
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للحوار بني األداين السماوية» مؤّكداً على أمهية اإلهتمام
ابلشباب وبقيم الشباب للدور اهلا ّم الذي ينتظرهم.
مثّ أجاب الكاردينال مايدا والشيخ بري على أسئلة
الصحفيني.
ويف أجواء من اإلرتياح لنجاح اللقاءّ ،
أكد الكاردينال
على ضرورة العمل املشرتك فجذوران مجيعاً متت ّد إىل هللا
وعلينا أن نعمل معاً ابلرغم من أصولنا املختلفة.
أ ّما الشيخ بري فقد ّ
أكد على تعاليم اإلسالم ،وقال
إ ّن القرآن الكرمي علّمنا أب ّن املسيحيني هم أقرب الناس
موّدة إىل املسلمني ..فقيمنا املشرتكة كثرية وأهدافنا
املشرتكة متع ّددة ..يف جماالت األخذ بيد الضعيف
والوقوف إىل جانب املظلوم ومساعدة احملتاجني ،ووضع
ح ّد للحروب ،ومحاية جيل الشباب .وكلّنا أمل يف أن
اخلية هذه إىل العامل.
نوصل رسالة اإلسالم ّ
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مساحة املرجع الديين بري يرّد الزايرة لغبطة
الكاردينال مايدا ..الزايرة اليت حتولت إىل
جلسة عمل مثمر متّ خالهلا استعراض مأساة
فلسطني ..وأجنح وسائل التعاون الرتبوي
إلنقاذ األسرة واألجيال من الضياع
يف السابع عشر من تشرين األول  ،2000قام مساحة
املرجع الديين الشيخ عبد اللطيف بري بزايرة غبطة
الكاردينال مايدا ،رئيس الكنيسة الكاثوليكية يف والية
ميشيغن وأحد كبار كرادلة الفاتيكان الثمانية ،وذلك
رّداً للزايرة اليت قام هبا غبطته ،لسماحة الشيخ واجملمع
اإلسالمي يف  9تشرين الثاين .1999
رافق مساحة الشيخ يف هذه الزايرة أمني عام اجملمع
آنذاك احلاج موسى قدوح واألمني العام السابق احلاج
أمحد موسى ابإلضافة إىل األستاذ طالل طرفة رئيس
اجمللس الوطين للجالية والعدل ( )NCCJواألستاذ
حسن محية رئيس حترير «العصر اإلسالمي» آنذاك.
وحضر اللقاء األب بودي واألب «داايل كريكباوم،
مدير «الطاولة املستديرة» حلوار األداين.
ويف دفء أجواء الوّد والتفاهم ،سرعان ما حتولت الزايرة
إىل جلسة عمل ومتابعة مثمرة للمباحثات اليت متّت يف
رحاب اجملمع اإلسالمي الثقايف قبل حوايل العام بني
مساحة الشيخ بري وغبطة الكاردينال مايدا ..وقد
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متحورت حول الوسائل اإلميانية املمكنة القادرة على
إضاءة دروب الضائعني من األجيال ،مسلمني كانوا أم
مسيحيني ..أم غريهم ،يف إطار تعاون إجيايب يعكس
حقيقة األداين السماوية الداعية إىل التفاهم والتعاون
وعمل اخلري يف جمتمع تقوم دعائمه على األخالق.
وقد بدأ مساحة الشيخ بري احلديث ابلتقدير لزايرة غبطة
الكاردينال اجملمع اليت فتحت آفاقاً واسعة من التعاون
البنّاء بغية إرشاد األجيال اجلديدة وإعادة الضائعني من
هؤالء إىل دروب اهلداية واألخالق ..وحت ّدث مساحته عن
وتعرض مفهوم الزواج لإلضمحالل
اهتزاز وضع األسرة ّ
حترك إمياين ج ّدي
خالل اخلمسني سنة املقبلة إذا مل ّ
يتم ّ
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يشارك فيه اجلميع ..و ّ
أكد مساحته على ضرورة العمل
إلدخال املفاهيم املتّفق عليها دينياً ،يف برامج التدريس
يف املدارس الرمسية ..واقرتح ،على ّ
األقل نقطتني متّفق
عليهما ومها اإلميان خبالق واحد أحد وابحلساب األخري
يوم الدينونة..
واتبع غبطة الكاردينال حديث مساحة املرجع ابهتمام،
تتعرض
مؤّكداً بدوره على واجب إنقاذ مؤسسة الزواج اليت ّ

جراء كثرة حاالت الطالق واإلجنراف يف
للخطر من ّ
حياة بعيدة عن تعاليم األداين ..وقد أييت يوم ،من
حيث ال ندري ،يتالشى فيه كلّياً مفهوم الزواج ركيزة
األسرة الفاضلة!!
وتتابع احلديث يف إطار الوسائل الكفيلة يف إنقاذ
األجيال املقبلة وضرورة توثيق التعاون بني املسلمني
مؤسستيهم الكبريتني ملواجهة واقع حمزن..
واملسيحيني عرب ّ
وسننشر يف أعدادان املقبلة برامج العمل اليت متّ اإلتفاق
وتطرق احلديث
بشأهناّ ...
إىل «اإلقرتاح رقم واحد»
حرية
الذي يعطي األهل ّ
اختيار املدرسة اليت يريدون
ألبنائهم واتّفق اجملتمعون
على أمهية هذا املشروع
وضرورة العمل إلجناحه.

17
القدس ومأساة شعب فلسطني

وإذ تزامن ذلك االجتماع وأحداث فلسطني الدامية،
فقد كان ملوضوع فلسطني والقدس الشريف قسط كبري
من هذا اللقاء الذي استغرق ساعة و 25دقيقة..
أوضح خالله مساحة املرجع مأساة شعب فلسطني وما
عاانه وما يعانيه من هجمة دامية ،كما حت ّدث عن
أمهيّة القدس الدينية ّ
وذكر مبوقف قداسة البااب العادل
من ذلك...
وأصغى غبطة الكاردينال ابهتمام كلّي وقال إنّه زار
القدس و ّ
كل فلسطني عند مرافقته قداسة البااب يف زايرته
التارخيية لألراضي املق ّدسة ،واجتمع ابلناس هناك ..وزار
املخيّمات وذرفت عيناه حزانً على ما رأى ..وكان ذلك
قبل اشتعال موجة الدم ..ومن الضروري إيقاف موجة
العنف بشكل سريع ..فما جيري مريع ..واتّفق مساحة
حترك مشرتك.
املرجع وغبطة البطريرك على أجندة ّ
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الـسرية
النبوة واإلمامة...
حواريو َّ
سلمان اخلري
بقلم :احلاج مسري ب ّزي
عن أيب عمرو الكندي قال :كنا ذات يوم عند علي (ع)،
فوافق الناس منه طيب نفس ومزاح فقالوا :اي أمري املؤمنني
ح ّدثنا عن أصحابك ،قال :عن أيّهم؟ قالوا :فح ّدثنا عن
سلمان الفارسي ،قال (ع)« :من لكم مبثل لقمان؟ وذلك
امرؤ منّا وإلينا أهل البيت .أدرك العلم األول وأدرك العلم
اآلخر ،وقرأ الكتاب األول وقرأ الكتاب اآلخر وقال فيه
رسول هللا (ص) :السلمان حبر ال ينزف وكنز ال ينفذ»(.)1
وكذلك قال عنه يف مناسبة أخرى« :ما أقول يف رجل
خلق من طيننا وروحه مقرونة بروحنا»(.)2
هو أبو عبد هللا سلمان الفارسي( ،)3ويل ّقب سلمان اخلري

وصي عيسى وقرأ
واحملمدي .وسلمان إبن اإلسالم وكان ّ
الكتابني( .)4وقد هنى اإلمام الصادق (ع) عن تسميته
ابلفارسي عندما قال له أحد أصحابه :ما أكثر ما أمسع
منك اي سيدي ذكر سلمان الفارسي ،فقال« :ال تقل
الفارسي ولكن قل احملمدي(.)5
إنتظر سلمان سنوات حىت يكحل انظريه برؤية خامت األنبياء
(ص) .يقول اإلمام الصادق (ع)« :وكان سلمان ملا ضرب
يف األرض لطلب احلجة ،فلم يزل ينتقل من عامل إىل عامل
ومن فقيه إىل فقيه ،ويبحث عن األسرار ويستدل ابألخبار
منتظراً لقيام القائم سيد األولني واآلخرين حممد (ص)
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فلما أيقن ابلفرج خرج يريد جعفر الصادق (ع) :اإلميان عشر درجات ،فاملقداد يف
أربعمائة سنة حىت ّ
بشر بوالدتهّ ،
()6
وتوجه إىل اجلزيرة العربية ليلحق ابلنيب (ص) .الثامنة ،وأبو ذر يف التاسعة ،وسلمان يف العاشرة(.»)12
هتامة» ّ .
رواية إسالم سلمان طويلة رواها اإلمام موسى بن جعفر كان سلمان متواضعاً :أتى رجل من بين «عبس» السوق
(ع) ،ممّا جاء فيها عن سلمان« :قدمت طبقاً من رطب فاشرتى علفاً ،ورأى رج ً
ال ،فحمل عليه العلف ،ويف
لكن
فوضعته بني يديه فقلت :هذه صدقة .فقال رسول هللا الطريق اكتشف أ ّن الرجل هو سلمان ،فاعتذر منهّ ،
(ص) ملن كان جالساً «كلوا» وأمسك هو عن الطعام سلمان أىب ّإل أن يبلغ منزله ويضع احلمل مكانه ،وملّا
«إن
فقلت :إنه هو النيب أل ّن النيب ال أيكل صدقة .مث جئت وصل قالّ :إن أحتسب مبا صنعت خالالً ثالاثًّ :
عن الكرب وأعنت رج ً
ال من املسلمني على حاجته،
بطبق آخر من الرطب فوضعته بني يديه ،فقلت :هذه ألقيت ّ
من ،فوقيته
تسخرين ّ
هدية ،فم ّد يديه وقال :ابسم هللا كلوا .وم ّد القوم مجيعاً وإن مل ّ
سخرت من هو أضعف ّ
أيديهم فأكلوا ،فقلت يف نفسي :هذه أيضاً عالمة ،قال :بنفسي( .»)13كان سلمان رضوان هللا عليه حم ّداثً ،عاملاً،
روزبة تطلب خامت النبوة؟ فقلت :نعم ،فكشف عن كتفيه ،حكيماً ،جاه َد يف معارك عديدة منها معركة اخلندق،
()14
فلما رآه أبو
فإذا خبامت النبوة معجوم بني كتفيه ...فسقطت على قدم وهو الذي أشار على النيب حبفر اخلندق ّ .
سفيان قال« :هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها(.»)15
رسول هللا أقبّلها(.)7
إ ّن التعبري إبسالم سلمان غري دقيق ألنّه مل يكن مشركاً ،لـم وكان زاهداً ،إذا أخذ عطاءه ،رفع منه قوته لسنته حىت حيضر
وإنا يسجد هلل عز ّ
يسجد للشمس أبداً(ّ )8
وجل()9خالفاًلقومه .عطاؤه من قابل .وكان يقول ملن حاول ردعه عن ذلك:

وكان إذا قيل له« :إبن من أنت؟ يقول :أان سلمان إبن
اإلسالم وأان من بين آدم ،كنت عبداً فأعتقين هللا مبحمد،
ووضيعاً فرفعين مبحمد ،وفقرياً فأغناين مبحمد .فهذا حسيب
ونسيب .فقال رسول هللا (ص) صدق سلمان( )10وسلمان
هو من األربعة الذين تشتاق هلم اجلنّة ،فعن الرسول
(ص)« :إشتاقت اجلنّة إىل أربعة :علي وسلمان وأبو ذر
وعمار(.»)11
بلغ رضي هللا عنه ،ذروة اإلميان ،حبيث يقول فيه اإلمام

علي الفناء(.»)16
«ما لكم ال ترجون يل البقاء ،كما خفتم ّ
وكان حمبّاً آلل البيت عليهم السالم وهو القائل عن رسول
هللا (ص) إنّه قال :اي علي ال يدخل اجلنّة ّإل من عرفكم
وعرفتموه ،وال يدخل النار ّإل من أنكركم وأنكرمتوه(.»)17
هو القائل للمسلمني« :أصبتم وأخطأمت ،أصبتم سنة
األولني وأخطأمت أهل بيت نبيّكم(.)18
قال عنه اإلمام الباقر (ع) عن أبيه عن ج ّده علي عليهم
السالم« :ضاقت األرض بسبعة ،هبم ترزقون ،وهبم تنصرون
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وهبم متطرون ،منهم سلمان(.»)19
وورد عن الصادق (ع) ألصحابه« :أتدري ما كثرة ذكري
له؟ قلت :ال ،قال ثالث خالل :إحداها :إيثاره هوى
أمري املؤمنني على هوى نفسه ،والثانية حبّه للفقراء،
واختياره ّإيهم على أهل الثروة والعدد ،والثالثة حبّه للعلم
توف سلمان عن عمر مديد ،وكانت وفاته
وللعلماء(ّ .)20
سنة  36للهجرة يف املدائن ،وُدفن فيها ،وله مرقد يُزار(.)21
الفهارس:

 -1اإليضاح ،الفضل بني شاذان ،هامش ص 280
 -2اإلختصاص ،املفيد ،ص 221
احللي ،ج 1هامش ص 166
 -3منتهى املطلبّ ،
 -4الفصول العشرة ،املفيد ،هامش ص 102
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 -5األمايل ،الطوسي ،ص 133
 -6كمال الدين ،الصدوق ،ج  5ص 165
 -7املصدر السابق ص 185
 -8الفصول العشرة ،من هامش ص 102
 -9كمال الدين ،الصدوق ،ص 165
 -10املصدر السابق ص 182
 -11شرح إحقاق احلق ،املرعشية ،ج  3ص 30
 -12حبار األنوار ،العالمة اجمللسي ،ج  22ص 341
 -13اتريخ دمشق ،إبن عساكر ،ج  ،21ص 433
 -14رسائل املرتضى ،الشريف املرتضى ،ج  ،4ص 117
 -15اإلحتجاج ،الطربسي،ج ،1هامش ص 149
 -16التحفة السنّية ،اجلزائري ،ص 59
 -17بصائر الدرجات ،الص ّفار ،ص 567
 -18املصدر السابق ص 116
 -19الكايف ،الكلّيين ،ج  ،2هامش ص 824
 -20األمايل ،م .س .ص 133
 -21شرح األخبار ،القاضي النعمان ،ج  ،2هامش 466

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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األحكام
أحكام االختالط بني اجلنسني
وفق منظور أهل البيت (ع)
بقلم :فضيلة الشيخ حممود اخلزاعي
اللعني( :ق َ
ض
ْوْيـتَِن لَُ َزيِّنَ َّن لَُ ْم ِف الَْ ْر ِ
َال َر ِّ
ب ِبَا أَغ َ
ني)(.)1
َولَُ ْغ ِوَيـَّنـ ُه ْم أَ ْ َ
ني إ َِّل ِعبَا َد َك ِمْنـ ُه ُم الْ ُم ْخلَ ِص َ
ج ِع َ
من هنا كان لإلختالط خطورته اخلاصة اليت حتتّم
معرفة احلدود الشرعية اليت متنع اإلنسان من الوقوع
يف شرك إبليس وجنوده ،وتؤّمن له احلماية واحلصانة
الكافية ليبقى عزيزاً يف هذه الدنيا فائزاً يف اآلخرة.

إن اإلختالط بشكل عا ّم هو أرض خصبة للوقوع
ّ
يف الكثري من اإلحنرافات السلوكية والنفسية ،اليت قد
تستدرج اإلنسان على هذين املستويني ليجد نفسه
يف حلظة ما قد فقد ّ
كل الدفاعات النفسية اليت تقف
يف وجه وسوسات الشيطان والنفس األ ّمارة ابلسوء،
وأصبح صريعاً حتت سلطة إبليس اللعني بعيداً عن
الرمحة اإلهلية ،فمثل هذه الساحات املختلطة هي يف
يصوب إليها إبليس ما معىن اإلختالط؟
احلقيقة من األهداف السهلة اليت ّ
وجنوده ّ
كل ما حبوزهتم من أسلحة وفنت وزخارف املقصود من اإلختالط هو دخول املرأة الزحام
اص
وأوهام لعلّهم ينالون من اإلنسان ويتحقق هدف إبليس املختلط والتدافع بني اجلنسني أو اإلجتماع املرت ّ
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ان ق َ
بني الرجال والنساء يف مكان واحد ،سواء يف بيت أو تَ ُذوَد ِ
َال َما َخ ْطبُ ُك َما قَالَتَا َل نَ ْس ِقي َح َّ ٰ
ت يُ ْص ِد َر
سوق أو طريقّ ...
ون َشيْ ٌخ َكبِريٌ)(.)2
اء َوأَبُ َ
فكل لقاء مرت ّ
الرَع ُ
اص ألحد اجلنسني ِّ
مع اآلخر هو نوع من أنواع اإلختالط .واإلختالط
احملرمة
إذا ّ
فسرانه ابملعىن الواسع إذا أمكن اجتنابه لشخص اخللوة ّ
حرمت الشريعة املق ّدسة نوعاً من اإلختالط ،وهو
أو شخصني فهو ابلتأكيد ّ
متعسر ابلنسبة للمجتمع ّ
ألن اإلنسان يعيش عاد ًة يف جمتمع خمتلط اإلختالط الذي يصل إىل ح ّد اخللوة بني الرجل
عموماًّ ،
وألفراده حاجات متبادلة يعسر معها فرض عزلة واملرأة األجنبيّني ،ضمن شروط يذكرها فقهاء اإلمامية
الرجال عن النساء بشكل كامل ،بل جند اإلختالط بقوهلم( :إذا اجتمع الرجل واملرأة يف حملة خلوة ،حبيث
موجوداً حىت يف بعض األمور الشرعية األساسية مل يوجد أحد هناك ،وال ّ
يتمكن الغري من الدخول،
النيب فإن كاان خيافان الوقوع يف احلرام فيجب أن يرتكا
ّ
كاحلج ،وكذلك اجلهاد كما يستفاد من سرية ّ
األعظم صلّى هللا عليه وآله وسلّم حيث كان للنساء املكان)( .)3ويكفي أن يكون احلرام مبقدار النظرة
حمرمة بنفسها ،ويف الرواية
احملرمة ،فمثل هذه اخللوة ّ
دور أساسي يف املعركة من مداواة اجلرحى وسقي املاء ّ
عن علي عليه السالم( :ال خيلو ابمرأة رجل ،فما من
وحنو ذلك...
رجل خال ابمرأة ّإل كان الشيطان اثلثهما)( .)4وعن
اإلمام الصادق عليه السالم( :أخذ رسول هللا صلّى
تقليل اإلختالط
إن كون اإلختالط ضرورة يف بعض جوانبه ال يكفي هللا عليه وآله وسلّم على النساء أن ال ينحن وال
ّ
ألن الضرورات خيمشن وال يقعدن مع الرجال يف اخلالء)(.)5
لإلستسالم له وقبوله على كل حالّ ،
تق ّدر مبقدارها ،لذلك ينبغي تقليل اإلختالط إىل ّ
أقل
ح ّد ممكن كما أرشدان القرآن الكرمي إىل ذلك يف ضوابط اإلختالط احلالل
حمرماً بنفسه،
قصة كليم هللا موسى عليه السالم وابن ّ
ّ
يت نبيّه شعيب إذا مل حتصل اخللوة فاإلختالط ليس ّ
اء َم ْديَ َن َو َج َد ولكن هذا ال يعين عدم وجود حواجز شرعية...
عليه السالم ،يقول تعاىلَ ( :ولَ َّما َوَرَد َم َ
ون َوَو َج َد ِمن ُدونِِ ُم ا ْم َرأََتـ ْ ِ
ي وهناك العديد من احلدود اليت جيب أو ينبغي اإللتفات
َعلَيْ ِه أُ َّم ًة ِّم َن الن ِ
َّاس يَ ْس ُق َ

العدد الثاني  10 -نيسان  2016م  3 -رجب  1437هج

حوار

23

عليه السالم( :وال جيوز للمرأة أن تصافح غري ذي
حمرم ّإل من وراء ثوهبا)( .)9فاحلرمة من الطرفني ،حيرم
على الرجل أن يصافح املرأة وكذا حيرم على املرأة أن
تصافح الرجل.
 -4اخلضوع يف القول :مبعىن امليوعة يف طريقة
الكالم ،وقد هنى هللا تعاىل عن ذلك يف قوله تعاىل:
ِن اَّتـ َقْيـ ُ َّ
َّب لَ ْس ُ َّ
ت َكأَ َح ٍد ِّم َن النِّ َسا ِء إ ِ
ت
َ
(ي نِ َس َ
اء الن ِ ِّ
ض َوُقـ ْل َن
ف ََل َْت َض ْع َن ِبلْ َق ْو ِل َفـيَ ْط َم َع الَّ ِذي ِف َقـ ْلبِ ِه َم َر ٌ
َقـ ْوًل َّم ْع ُروفًا)(.)10
النيب
فهذه اآلية الكرمية تلفت إىل خطورة دور نساء ّ
غريهن
صلّى هللا عليه وآله وسلّم و ّأن ّن أوىل من
ّ
ابإللتزام هبذه التكاليف اإلسالمية ،اليت هي عا ّمة ّ
لكل
النساء ،ومن هذه التكاليف عدم اخلضوع يف القول،
فعلى املرأة املسلمة أن تتح ّدث أبسلوب متّزن بعيداً
عن األساليب اليت تتسبّب بفتنة املستمع من الرجال،
التحرش ابلنساء.
خصوصاً الذين يف قلوهبم مرض
ّ
ني
 -5اإلمعان يف النّظر :يقول تعاىل( :قُل لِّْل ُم ْؤِمنِ َ
وج ُه ْم َٰذلِ َ
ك أَ ْزَك ٰى لَُ ْم
َيـ ُغ ُّضوا ِم ْن أَبْ َصا ِرِه ْم َوَْي َف ُظوا ُفـ ُر َ
إ َّ
ِن َّ
ون َوقُل لِّْل ُم ْؤِمنَ ِ
ات َيـ ْغ ُض ْض َن ِم ْن
اللَ َخبِريٌ ِبَا يَ ْصَنـ ُع َ
ين زِيَنـَتـ ُه َّن إ َِّل َما
أَبْ َصا ِرِه َّن َوَْي َف ْظ َن ُفـ ُر َ
وج ُه َّن َوَل ُيـبْ ِد َ
َظ َه َر ِمْنـ َها َولْيَ ْض ِربْ َن ِبُ ُم ِرِه َّن َعلَ ٰى ُجيُوبِِ َّن.)11()...

إليها واجتناهبا عند اختالط الرجل ابملرأة نشري إىل
بعضها:
إن التربّج والزينة من األمور اليت
ربج والزينةّ :
 -1الت ّ
حيرم على املرأة إظهارها للرجل األجنيب ،ويف حديث
النيب صلّى هللا عليه وآله وسلّم( :وهنى أن
املناهي عن ّ
تتزيّن لغري زوجها ،فإن فعلت كان ح ّقاً على هللا أن
حيرقها ابلنار)(.)6
إن الطيب
الرائحة والطيب املثري للجنسّ :
ّ -2
حاسة
والرائحة شبيهة ابلتربّج أيضاً ّ
ولكن التربّج تدركه ّ
حاسة الشم ،لذلك فمع
البصر ،وأ ّما الطيب فتدركه ّ
وجود املفسدة حيرم اخلروج ابلطيب واإلختالط فيه،
وعن جابر بن يزيد قال :مسعت أاب جعفر حممد بن
علي الباقر عليهما السالم يقول( :وال جيوز هلا أن
تتطيّب إذا خرجت من بيتها)( .)7واخلروج هنا مثال
ختتص ابخلروج بل
ملا حي ّقق اإلختالط ،لذا فاحلرمة ال ّ
تشمل مطلق اإلختالط يف الزحام حىت لو حصل يف
البيت.
إن اللمس واملصافحة من
 -3اللمس واملصافحةّ :
حباسة اللمس ،فيحرم ملس بشرة
املفاسد املتعلّقة ّ
األجنيب ،وقد ورد عن رسول هللا صلّى هللا عليه
وآله وسلّم( :من صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة
يغضوا من أبصارهم،
مغلوالً مث يؤمر به إىل النار)( .)8وعن اإلمام الباقر فعلى املؤمنني واملؤمنات أن ّ
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الغض يف اللغة :اخلفض والنقصان من الطرف،
ومعىن ّ
الغض من البصر يعين عدم التحديق واإلمعان الكلّي
و ّ
النيب األكرم صلّى هللا عليه وآله
يف الشيء .وعن ّ
وسلّم( :إشت ّد غضب هللا على امرأة ذات بعل مألت
عينها من غري زوجها أو غري ذي حمرم منهاّ ،
فإنا إن
فعلت أحبط هللا (عز وجل) ّ
كل عمل عملته)...
( .)12وعن اإلمام الصادق عليه السالم( :النظرة
سهم من سهام إبليس مسموم ،وكم من نظرة أورثت
حسرة طويلة)( .)13وعنه عليه السالم( :النظرة بعد
النظرة تزرع يف القلب الشهوة وكفى هبا لصاحبها
فتنة)( .)14وأ ّما إن كانت النظرة بشهوة فتحرم حىت
النظرة األوىل.
 -6املزاح وكثرة الضحك :ينبغي أن حتافظ املرأة
على رصانتها عند اإلختالط وال تطلق العنان لنفسها
لتظهر و ّ
كأنا ذات شخصية خفيفة متيل مع األهواء
بسهولة ،فكثرة املزاح والضحك هو من أكثر األمور
اليت تظهر خ ّفة املرأة وعدم رصانتها يف اجملتمع
املختلط ،ويف الرواية عن رسول هللا صلّى هللا عليه
وآله وسلّم( :من فاكه امرأة ال ميلكها حبسه هللا ّ
بكل
كلمة يف الدنيا ألف عام)( .)15فاملزاح يرفع احلواجز
أي انزالق حمتمل.
النفسية ومي ّهد الطريق أمام ّ
قال أبو بصري :كنت أقرئ امرأة كنت أعلّمها القرآن
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فمازحتها بشيء فقدمت على أيب جعفر عليه السالم
أي شيء قلت للمرأة؟ ّ
فغطيت وجهي،
فقال يلّ :
تعودن إليها)( .)16هذه هي
فقال عليه السالم( :ال ّ
احلدود األساس اليت ينبغي مراعاهتا عند اإلختالط.

اهلوامش:
 -1احلجر ،اآليتان40 – 39 :
 -2القصص 23
 -3توضيح املسائل لإلمام اخلميين (ق) املسألة رقم
()2445
 -4مستدرك الوسائل ،ج  ،14ص 265
 -5مستدرك الوسائل ،ج  ،2ص 449
 -6أمايل الصدوق ،ص 509
 -7وسائل الشيعة ،ج  ،20ص 770
 -8توثيق وسائل الشيعة ،ج  ،20ص197
 -9وسائل الشيعة ،ج  ،20ص 770
 -10األحزاب32 :
 -11النور ،اآليتان31 – 30 :
 -12ميزان احلكمة ،ج  ،2ص 116
 -13الكايف ،ج  ،5ص 559
 -14وسائل الشيعة ،ج  ،20ص 192
 -15وسائل الشيعة ،ج  ،20ص 198
 -16وسائل الشيعة ،ج  ،14ص 144

العدد الثاني  10 -نيسان  2016م  3 -رجب  1437هج

حوار

25

حوار
األفكار
مق ّدمة يف علم النفس اإلسالمي
بقلم :مساحة الشيخ جواد األنصاري
كثرياً ما نتساءل أين يكون مركز التفاعالت ويف أي قسم
منا؟ ما احلب؟ ملاذا نتخيل؟ ملاذا الغضب واحلقد و...؟
ملاذا خيتلف الناس يف شخصياهتم؟ وأسئلة كثرية أخرى.
للجواب ،علينا معرفة اإلنسان ،معرفة أنفسنا ،فنحن
نتكون من جزء مرئي وجزء خمفي كما قال النراقي رمحه
هللا“ :حنن نتكون من سر وعلن كما أننا روح وبدن”.
فاجلسم فا ٍن ومؤقّت بينما الروح؛ تلك الطاقة اإلهلية ،فقد
جعلها هللا تعاىل ابقية ..وهي أيضاً مثل البدن تتكون
من اقسام خمتلفة مثل الروح والعقل والنفس واألحاسيس
والشعور وغريها .وقسم عظيم من اجلزء السري لإلنسان
هو النفس.

النفس يف اإلسالم هي اجلزء املسؤول عن السلوكيات
والتصرفات وسنتكلم عن أقسامها يف األعداد املقبلة ان
سيت نفساً الهنا (نفيسة) ،فهي
شاء هللا تعاىل ،وقد ُّ
أنفس وامثن شيء عند اإلنسان.
أما عن أمهيتها ،فالقران الكرمي يعادل النفس ابلعامل كله
ِم َآيتِنَا ِف
فقد قال هللا تعاىل يف القران الكرمي َ :
«سنُرِيه ْ
ي لَُ ْم أَنَُّه َْ
اآلف ِ
ال ُّق أَ َولَْ يَ ْك ِف
ِم َح َّت َيـَتـَبـ َّ َ
َاق َوِف أَْنـ ُف ِسه ْ
ب َِربّ َ
ِك أَنَُّه َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َشهِي ٌد» (فصلت .)53 /41
فاآلفاق والكون طرف والنفس طرف آخر.
إذاً معرفة علم النفس مهمة جداً ،وعلى اإلنسان أن
يرب نفسه
يُكرس حياته ونفسه هلذا العلم ويعرف كيف ّ
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أخس
فيصبح اعلى من املالئكة ..وان مل يُربِّـها يصبح أقل و ّ
من احليواانت« :أُ ْولَئِ َك َكاألَْنـ َعا ِم بَ ْل ُه ْم أَ َض ُّل أُ ْولَئِ َك ُه ُم
الْ َغافِلُو َن» (األعراف  .)179 /7وذلك ألن هللا تعاىل
أعطى االنسان القدرة الكافية إما ان يعلو بنفسه اىل العلى
وإما ان ينزل اىل االسفل ،الهنا تستطيع معرفة الصح من
اخلطأ واحلق من الباطل ،فقد قال تعاىلَ « :وَنـ ْف ٍس َوَما
ورَها َوَتـ ْق َوا َها .قَ ْد أَْفـلَ َح َم ْن َزَّكا َها َ .وقَ ْد
َس َّوا َها .فَأَلَْ َم َها ف ُ
ُج َ
اب َم ْن َد َّسا َها (الشمس .)91 / 10 - 7
َخ َ
وهنا أييت دور تربية النفس ،فبالرتبية تتعاىل النفس وتصبح
صح التعبري تصبح النفس إهلاً
مطيعة ومطمئنة حبيث لو ّ
صغرياً مص ّغراً عن رب األرابب! فقد ُروي عن احلديث
القدسي أنه جل وعال قال« :عبدي أطعين اجعلك مثلي
(أو َمثَلي) أقول للشيء كن فيكون ،تقول للشيء كن
فيكون».
فما أعظم هذا االنسان اذا أوصلته نفسه اىل العال وصار
ِنسا َن ِف أَ ْح َس ِن َتـ ْق ِوميٍ»
كما قال هللا تعاىل« :لَ َق ْد َخلَ ْقنَا اإل َ
(التني  ..)4 /95وعلينا أن ال ننسى أسفل السافلني.
والسؤال :هل هناك علم نفس يف اإلسالم؟
نعم وأعتقد بيقني انه أعلى بكثري من علم النفس احلديث،
فاي انسان يقرأ القرآن يرى أن القرآن يتكلم وبكل عمق
عن هذا العلم وكيفية تربية النفس! وكما نعلم فإن القران
الكرمي قد نزل قبل  1450سنة ولذا فالقرآن أعلى بكثري
من النظرايت احلديثة اليت ُك ّونت قبل  200اىل 300
سنة.
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لننظر إىل سيجموند فرويد ونظرايته حيث يقسم النفس اىل
الـ(اد وايكو وسوبر ايكو )id, ego and super-ego
وجيعل الـ اد النفس السيئة والـ ايكو الوسيط والـ سوير
ايكو احلليم .مثَّ لننظر اىل القران الكرمي وقوله عن النفس..
وكم متنيت ان يكون فرويد قد درس وتعلم علم النفس يف
اإلسالم قبل أن يعطي نظرايته! فلو كان قد درس لكان
وضعه أفضل بكثري.
فالقرآن الكرمي يقسم النفس من حيث الرتبية أربع مراحل:
املرحلة األوىل :النفس األ ّمارة وهي النفس قليلة الرتبية اليت
أتمر اإلنسان ابلسوء كما يقول القرآن على لسان يوسف
لسوِء إِالَّ َما
(ع)َ « :وَما أَُبـ ّر ُ
ِئ َنـ ْف ِسي إ َِّن الَّنـ ْف َس لََ َّم َارةٌ ِب ُّ
ور َرِح ٌيم» (يوسف .)53 /12
َرِح َم َرِّب إ َِّن َرِّب َغ ُف ٌ
املرحلة الثانية :وبعد خطوات من الرتبية تصبح النفس
اللوامة ،كما يقول القران الكرميَ « :والَ أُق ِ
ْس ُم ِبلَّنـ ْف ِس
اللَّ َّوا َم ِة» (القيامة .)2 /75
املرحلة الثالثة :النفس امللهمة ،حيث يقول تعاىلَ « :وَنـ ْف ٍس َوَما
ورَها َوَتـ ْق َوا َها» (الشمس .)91 /7 - 8
َس َّوا َها .فَأَلَْ َم َها ف ُ
ُج َ
املرحلة الرابعة :وهي على املراتب حيث فيها رضا هللا وهي
النفس املرتبية تربية كاملة فتصبح نفساً مطمئن ًة ..حيث
يقول القرآن الكرميَ« :ا أََّيـُتـ َها الَّنـ ْف ُس الْ ُم ْط َمئِنَُّةْ .ارِج ِعي إ َِل
َربّ ِ
ِك َر ِ
اضيَ ًة َم ْر ِضيًَّة .فَا ْد ُخلِي ِف ِعبَا ِديَ .وا ْد ُخلِي َجن َِّت
(الفجر .)89 /30 - 27
وإن شاء هللا سنتكلم يف احللقات القادمة عن قوى النفس
وأمراضها وكيفية عالجها ..وفّقنا هللا و ّايكم.
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األداين
بعد  5سنوات على “جتميد احلوار”
شيخ األزهر يعلن عن لقاء قريب مع البااب
لقاء قريباً بني شيخه أمحد الطيب
أعلن األزهر أن هناك ً
واباب الفاتيكان ،سيكون األول بعد  5سنوات من جتميد
احلوار .جاء ذلك حبسب بيان صادر عن األزهر ،عقب
لقاء الطيب ،عدداً من قادة الكنائس املسيحية ،خالل
زايرته ألملانيا اليت وصلها أمس ،للمشاركة يف «مؤمتر األداين
العاملي» .وذكر البيان ،أن شيخ األزهر« ،أمحد الطيب»،
ينوي لقاء اباب الفاتيكان «فرانسيس» يف املستقبل القريب،
دون مزيد من التفاصيل.
ويف منتصف شباط املاضي ،قال مبعوث اجمللس البابوي،
وسفري الفاتيكان مبصر ،األسقف ،ميغيل آجنل أيوزو
جيسكو ،يف تصرحيات صحفية ابلقاهرة ،إن «هناك رغبة
للفاتيكان يف عودة احلوار مع األزهر ،واالستعداد التام
الستقبال وفد منه يف أقرب وقت (مل حيدده) ،لبحث

آليات استعادة احلوار وتعديل االتفاقية املربمة بني الطرفني
(وقعت عام  1989وتتعلق حبوار األداين وضوابطه)».
وكان جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر( ،هيئة إسالمية
عليا) ،برائسة الطيب ،قرر يف  20كانون األول ،2011
جتميد احلوار مع الفاتيكان ،إىل «أجل غري مسمى»،
بسبب تصرحيات لألخري ،حول محاية املسيحيني يف مصر.
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الـمفكرين
علماء األداين واملثقفون ...تباعد واستفزاز!!
ضمن ندوة السبت احلوارية يف اجملمع اإلسالمي الثقايف
َّ
حتدث املرجع الديين آية هللا العظمى مساحة الشيخ عبد
اللطيف ّبري قائ ً
ال:
كان حبثنا يف األسبوع املاضي ونقاشنا حول التـناقض
والتعارض بني املثقفني وبني علماء الدين مسلمني وغري
مسلمني ،ونسأل اليوم ما هو السبب الذي جيعل املثقفني
يـبتعدون عن رجال الدين؟ طبعاً ليس كل املثقفني وإمنا
كثري منهم يـبتعدون عن علماء الدين .ابلطبع لقد حتدثنا
عن هذا املوضوع وانقشناه ولكننا وعدان هذا األسبوع أن
نتكلم عن سبب نفور علماء الدين من املثقفني .فال بد
من البحث عن أسباب نفور علماء األداين من املثقفني.
وأان فع ً
ال أتعجب ملاذا ينفرون منهم؟ فأان شخصياً ال أنفر
من املثقف حىت لو كان ملحداً أو كان إنساانً مهرطقاً،

بل أستمع إليه وأانقشه.
لكن هناك واقعاً خمتلفاً يف اخلارج حيث إن كثرياً ِم ْن علماء
الدين ينفرون من املثقفني .مث ً
ال اآلن قبل أَ ْن أدخل اتصل
أحد املثقفني يب وقال هناك سؤال يف اجمللة فيه لغة عارية،
وهذا قد ال يتـناسب مع اجمللة الدينية ومع حضرتكم!!
قلت له :لو كان السؤال حول قضية شخصانية ملا وضعناه
يف اجلريدة ولكن القضية أصبحت عامة عند الرجال
والنساء وال َّبد من نشرها!! حقيق ًة حنن نتعرض لضغط
كبري تلفونياً حيث تردان أسئلة عن حاالت معينة والظاهر
أهنا موجودة يف األسواق اجلنسية يف الوالايت املتحدة..
لذلك ملا كثرت األسئلة وضعنا السؤال يف الصحيفة!
فأجابين :أرجو أال تكون قد فهمتين خطأً .فقلت له :ال..
وأشكرك كثرياً ألنك قدمت نقداً وعلَّقت تعليقاً ونبهت
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تـنبيهاً ،فهذا شيء يسعدين وال يزعجين.
مثقف آخر من املثقفني الذين ميتلكون خربة إعالمية أجبتُه
أبننا وضعنا السؤال بلغة مه ّذبة ولو أردان أَ ْن نضعه بلغة
أكثر هتذيـباً ألحتجنا اىل صفحة كاملة حتتوي على الرموز
واإلشارات وليسكل الناس يفهمون لغة الرموز واإلشارات.
األسئلة والفتاوى اليت حتتاج إىل تـنصيص بدقة هي كاللغة
العلمية أو الطبية أو اهلندسية تصوب على املوضوع بذاته،
وإن مل يكن كذلك يظل اجلو غائماً وغائباً عن الفهم
ْ
وحتتاج اىل لغة سامية مه ّذبة ،والقرآن الكرمي دائماً يتحدث
عن هذه األُمور بلغة مه ّذبة.
شكرت هذا املثقف كثرياً ،فهذا ديدننا مع كل املثقفني
ُ
ويقومون عملنا ،أما املثقفون
الذين ينتقدوننا شخصياً ّ
الذين حيملون على الدين أو رسل هللا عليهم السالم أو
النيب ُم ّمد (ص) فال بُ َّد من أن ترّد عليهم.
قبل سنوات ظهر فلم عن السيد املسيح (ع) يصوره كفوارة
من الشهوات!! ويف ذلك الوقت أنكران ذلك واحتججنا
عليه ورفضناه بشدة!! فنحن ال نستطيع أَ ْن خندش يف
شخصية األنبياء والرسل وال نقبل اإلساءة اىل أي إنسان
وحنمي حقوقه وكرامته.
نقبل ما يقوله املثقفون ونستمع إليه ونستفيد منه إذاكان نقداً
بناء ..أما إذاكان نقداً هداماً فنرّد عليه ونوضح موقفنا منه.
ً
يف ُخطبة لإلمام علي (ع) قام أحد احلاضرين من اخلوارج
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كافر ما أفقهه!! فقام أصحاب
وسب األمام (ع) وقال ٌ
اإلمام (ع) إليه ،فمنعهم اإلمام (ع) عن أتديـبه أو َض ْربِه..
بسب أو عفو عن ذنب!
مث قال هلم :إمنا هو ٌّ
سب ّ
وحنن املشايخ إذا جاء أحد وسبّنا فلنكن كاألمام علي
(ع) ونعفو عنه! فكم ِم ْن جاهل جتاوز علينا فعفوان عنه
وتقربنا إليه ..وكم من إنسان َص َّد وال نعرف ملاذا يص ّد عنا
ّ
ولكن حنن نتقرب إليه ..قال تعاىلَ ( :وَل تَ ْستَوِي َْ
ال َسنَ ُة
السيِّئَ ُة .ا ْدفَ ْع ِبل َِّت ِه َي أَ ْح َس ُن فَإِذَا الَّ ِذي َبـْيـنَ َك َوَبـْيـنَ ُه
َوَل َّ
َع َدا َوةٌ َكأَنَُّه َوِ ٌّ
ل َِ
ين َصَبـ ُروا َوَما
ح ٌيمَ .وَما ُيـلَ َّقا َها إِلَّ الَّ ِذ َ
َّك ِم َن َّ
ُيـلَ َّقا َها إِلَّ ذُو َح ٍّظ َع ِظي ٍمَ .وإ َِّما يَن َزَغن َ
الشيْ َطا ِن َنـ ْزٌغ
الس ِمي ُع الْ َعلِ ُيم).
َاستَ ِع ْذ ِبللَِّ .إِنَُّه ُه َو َّ
فْ
التحمل والرفعة يف األخالق.
ال َّبد من الصرب و ّ
جاء يف خالصة رواية أن شخصاً قال لإلمام الباقر (ع):
أنت بقر! قال :أمي أعلم حني مستـين ابقراً! مث قال له :إن
كنت غريـباً آويناك وإن كنت فقرياً أغنيناك .نظر الرجل
اىل اإلمام (ع) وقال :هللا أعلم حيث جيعل رسالته ووضع
روح الرسالة بعده يف أهل البيت (ع) حينما ال يردون
بشدة أو بعنف عندما تواجههم مثل هذه احلاالت.
وهكذا إذا رجعنا إىل اتريخ النيب (ص) واألئمة (ع) جند
أن كثرياً من القضااي حصلت! فقد قام شخص فاعرتض
على النيب (ص) بشدة! فقال النيب (ص) لإلمام علي
(ع) :خذه اي علي وأقطع لسانه! أخذه اإلمام علي (ع)
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اىل حيث مكان الغنائم وقال له اخ ْرت ما تريد من الغنائم! مساحة الشيخ هشام احلسيين:

لَّ
ختوف املثقفني من رجال الدين أو العكس ظاهرة سلبية
فأختار وأرجعه اىل النيب (ص) فقال :ما ظننت إِ أنك ّ
ستقطع لساين!!
مكمل لآلخر ..وجزء من
ال جيب أَ ْن تكون ،ألن كليهما ّ
هذه هي أخالقهم العالية!! وقد خرج الرجل وهو ميتدح ثقافة املثقفني هو التديّن ،وجزء من تديّن رجل الدين هو
النيب (ص) وسجل التاريخ ذلك!
الثقافة ..وحنتاج أَ ْن تُبىن هذه العالقة بروحية طيّـبة.
والسؤال :كيف ينبغي أَ ْن يكون موقف العلماء ورجال
الدين من املثقفني الّذين يتحرشون هبم؟
مساحة الشيخ جواد األنصاري:
أيت الناس أعداء ما جهلوا!! يف الدراسات احلوزوية يتكلمون
قرأت يف جريدة (صدى الوطن) لكاتبة تسأل :أر َ
رجل دين حيب َ
رجل دين آخر؟!!
عن النظرايت احلديثة ويفهموهنا ابلتفصيل ..ومساحة
نعم كلنا ُّ
حيب اآلخر ..ويدافع بعضنا عن بعض ،وندافع املرجع لديه إملام كبري!
عن اجلالية.
لكن نسأل املثقفني :هل عندهم إملام ِبَا يدرسه عامل
بني فرتة وأخرى يظهر لنا َم ْن يتهجم حىت على املؤسسات!! الدين ..هل هم يفهمون الدراسات اإلسالمية؟
وأضاف مساحة املرجع قائ ً
ال:
حيصل االعتداء على املشايخ ..وملاذا نتعجب ما دامت الشيخ ماجد السعدي:
املرء مثقفاً وينكر وجود
الذات األهلية املنزهة املطلقة ال تَسلم من ألسنة بعض ال أستطيع أَ ْن أفهم كيف يكون ُ
عز َّ
وجل!!
الناس؟! فهناك من جي ّدف على هللا!! ولو مل يكن هناك هللا َّ
حلم عظيم عند هللا لسحقهم فوراً وأابدهم.
أقول الطبيب أو املهندس أو أي كان يدخل اجلامعة أربع
فإذاً كيف نتصرف مع املثقفني ذوي الشخصيات احلادة أو مخس سنوات ويـبدأ مبمارسة علمه وعمله .عامل الدين
َ
درِس
واملعقدة؟ ماذا ميكن أ ْن نفعل مع املثقفني املعقدين من يقضي عمره كله يف الدراسة والتدريس يَدرس ويُ ّ
املشايخ ومن علماء الدين؟ ال شك أن علينا التعامل معهم ويف اآلخر أييت من ال يعرف أي طرفيه أطول من اآلخر
ابألخالق و ُّ
الرقي وأَ ْن نـتفهمهم فحينئذ حنتاج اىل حكمة ويتفلسف مبا حيلو له بدون قيود وبدون ضوابط!! وذات
مشاخينا الكرام وحكمة مثقفينا.
مرًة اهتم اخلوارج أمري املؤمنني علياً (ع) ابلشرك بينما قال
ّ
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عنه رسول هللا (ص) هو اإلميان كله ويطالبونه ابإلقرار املثقفون أساؤوا ..وقد دفعنا الثمن واختلط احلابل ابلنابل
ابلكفر والتوبة عنه!! ويظهر أن هذا الدور نعيشه اآلن .وال يوجد متييز ..يقول تبارك وتعاىلَ( :يـ ْرفَ ِع َّ
ين آ َمنُوا
اللُ الَّ ِذ َ
فقد أخذ بعضهم يُشنّع على علماء الدين ُوي ِّطئ شخصية ِم ُ
اتَ .و َّ
ين أُوتُوا الْ ِع ْل َم َد َرَج ٍ
اللُ ِبَا َتـ ْع َملُو َن َخبِريٌ).
نك ْم َوالَّ ِذ َ
رسول هللا (ص) حىت يصل اىل مرحلة التشكيك ابهلل..
وهو أص ً
الدكتور علي الشامي:
ال ال مييز بني الطاهر والنجس!!
يف مدرسة علم النفس تعلَّمنا أن هناك  16نوعاً من
أنواع الشخصية .ومن هذه الشخصيات اإلنسانيون الذين
الشيخ حممد مال هللا:
حتمل ملا يصادفه من هجوم أو ولدوا وعاشوا وماتوا يف سبيل اإلنسانية ..لكن هناك من
كل إنسان عنده طاقة ُّ
كالم الذع أو شجار مع آخر ويتصرف بطريقته اخلاصة .حيب الضرب والقتل والسباب!! وهي شخصية ُوجدت
املفروض من العامل أَ ْن جيابه ذلك الشخص ويكلّمه على يف اجملتمع وعاش أصحاهبا ليسبّوا ويقتلوا أو ليـبحثوا عن
أساس مستواه .النيب (ص) قال :كلموا الناس على قدر الشهرة.
عقوهلم.

السيد علي املوسوي:

أعتقد أَ ْن اخلالف يف الثقافات كالعائلة أب وأم وأوالد..
فاألوالد هم اجملتمع .التهجم يؤدي اىل انفصام يف اجملتمع،
فكما الشيخ لديه أتباع كذلك املثقف لديه أتباع!

الشيخ حممود ا ُخلزاعي:

ال خيفى عليكم أننا يف هذا اجملتمع نعيش أزمة أخالق
سببها االبتعاد عن الدين وعن احلوزات العلمية ..وسبب
التهجم ُرّبا ألن بعض رجال الدين أساؤوا ..وكذلك

مساحة املرجع:

أمر مهم ج ّداً موجود يف علم النفس الروحاين ألفت نظركم
إليه أال وهو أن شخصيات البشر هلا صور حيوانية! فهناك
الشخصية الذئبية وهناك شخصية الثعلب وهناك شخصية
احليّة!! واي ليت أن العلم خيرتعكامري ٍ
تصور الشخصيات
ات ّ
من الداخل الروحي والنفسي ًّ
كل منها حبسب موقعها
الوحشي احليواين!!
ضربا ديدان
أيت على ص ــخرٍة عقراب
وقد جعلت َ
ر ُ
وطب َعك من طبعهـا ألــيَنا
ـقلت لــها :إهنا ص ـ ــخرةٌ
فـ ُ
أردت أُع ـ ِّرفها مـ ـ ــن أنـ ـ ـ ـ ــا
صدقت ولكــنين
فقالت:
َ
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إذاً ال شك أَ ْن هنالك مشاكل إجتماعية نفسية وال بُ َّد
من أَ ْن يتشارك علم النفس وعلم األخالق وعلم اإلجتماع
وعلم التجارب لتتكامل هذه العلوم فنتجنب املشاكل
واخلالفات ونتجاوز ُعقدة التـنابز والتشهري.

حممد ّبري:

أدرس علم النفس ،وهواييت أَ ْن أدرس هذا العلم وكيف
ُ
يتعامل الشخص مع إنسان مع ّقد وال يؤمن ابهلل .ومن
خالل جتربيت أقول أبن علينا أن نفهم احلياة ونفهم الطرف
اآلخر وطريقة تفكريه ونعطيه مساحة واسعة إلحرتام آرائه
وأفكاره وما يؤمن به ..فتلك أفضل طريقة للفهم املتبادل
والتقارب واحلوار.
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املنهج (الغريب) يف الكتابة يشبه متاماً تصنيع السيارة يف
املعامل وال يستطيع أَ ْن يتجاوز ذلك .وقارنت بني املنهج
فوجدت أن املنهج
الغريب يف الكتابة واملنهج احلوزوي.
ُ
احلوزوي يهتم بروح الفكر وبروحانيته .بينما يهتم املنهج
الغريب بشكل كتابة ذلك املوضوع .كما هي األغصان
املتفرعة وكيف تبدأ من اجلذور وتصل اىل األعلى واىل
الثمرات وهذا رائع .ويف احلوزات كيف تصنع برهانك
العلمي وكيف تصنع روح الفكرة .وهذان املنهجان جيب
أَ ْن يُدرسا ويوضع هلما منهج واحد جيمعها معاً لنصل اىل
مستوى أعلى وأمجل يف صياغة وكتابة الفكر واحلوار بني
املثقفني وعلماء الدين.

طالل عسكر:

العصبية واجلهل وغياب األخالق ،واألشياء الرخيصة تُبعد
الشيخ جواد األنصاري:
مؤسسة الناس عن األخالق والفضيلة ..لذلك حنتاج اىل القلب
يف علوم الفلسفة هناك علوم حكيمة حاكمة َّ
من قبل هللا تعاىل ..وال يُقبَل الرأي يف األمور احملكمة يف النقي لنبتعد عن اخلالفات اجلانبية والتطاول واإلساءة.
الوجود ألنه توجد أُسس اثبتة غري قابلة لالجتهاد.

غالب الياسري:

حنتاج اىل عالقة تكاملية بني املشايخ واملثقفني وال حنتاج
مساحة املرجع:
هناك منهجان يف كتابة الفكر :الفكر احلوزوي والفكر اىل عالقة تصادمية .ولكن نسمع من بعض املشايخ ما
األمريكي الغريب ..وقد درست ذلك يف جامعة آن آربر من مي ّزق األمعاء وينتهك العقول واملواثيق!! مما أوجد عند
أجل التقاط روح املنهج الغريب يف الكتاب ،ورأيت هذا الكثري من املثقفني حالة رافضة وُمستهجنة!! حىت بدأ

العدد الثاني  10 -نيسان  2016م  3 -رجب  1437هج

حوار

33

الكثري منهم يزدرون رجال الدين أَ ْو لنقل بعض اخلطباء اخلطاب ال يقول شيئاً انفعاً!! وبعضهم ال جييدون احلديث
(قراء التعزية احلسينية) حتديداً وهنا نتساءل :أص ً
ال ..وزايدة علميّة املشايخ واخلطباء حتتاج اىل تصحيح
والروزخونية ّ
ملاذا الروزخون؟ ألنّه األقرب اىل الناس ويتحدث إليهم املنرب احلسيين.
مباشرة ويقرتب منهم أكثر من كبار العلماء واملراجع..
واملشكلة أن الكثري من املثقفني ُياسب وينتقد وينظر اىل مساحة املرجع:
بناء على ما يقوله اخلطيب والروزخون ..كانت العلوم احلديثة تُعَتـ َب مع األسف وسوس ًة!! وهذا نوع
العلماء نظرة فوقية ً
وهؤالء طبعاً ليسوا علماء وال مفكرين وال ميتلكون املقدرة طارئ وليس من صميم النجف األشرف .ففي حوزات
على الفهم والتحليل يف علوم الشريعة ويف الفلسفة وقضااي النجف األشرف عباقرة وصناديد وأساطني يف الفلسفة
العصر .وعليهم أَ ْن اليتع ّدوا حدودهم وأدوارهم ،وأنمل والفكر وحيبون كل رأي جديد .كنت يف النجف األشرف
أَ ْن يـبتعدوا قدر اإلمكان عن الغوص يف قضااي ا ُخلرافة وأان أمحل املعاصرة اللبنانية وكنت أنشر هذا الفكر بني
ُّ
التجدد
واألحالم والتأويالت ،وينبغي عليهم بذل املزيد من اجلهد العلماء واملشايخ وكانوا أينسون بذلك وحيبّون
لتطوير قابلياهتم والقراءة واملطالعة وامتالك أسباب التعامل والتجديد وحيرتمون املعاصرة .والسيد ابقر الصدر كان
مع القضااي املُستحدثة واجلديدة والثقافات املتـنوعة مبا ثروة علمية هائلة وقد أطلق كتابيه العظيمني (فلسفتنا)
يعزز دورهم اإلجيايب يف اجملتمع ..وعلى املثقف أَ ْن ال يغرت و(اقتصادان) عندما كنا أصدقاء.
بنفسه ويعتقد أنّه وحده َم ْن ميتلك أسباب املعرفة ومفاتيح وإختتم مساحة املرجع حديثه قائ ً
ال:
حنتاج دائماً اىل الوضوح والعقالنية واألكادميية واآلداب
العلوم والثقافة وأَ ْن ال ينظر بفوقية اىل اآلخرين.
عامل الدين واملثقف ثروة انفعة للمجتمع ينبغي االستفادة واللياقة يف طرح املواضيع ويف حواراتنا ومناظراتنا ونقاشاتنا،
منهما اىل أبعد احلدود ..ونتساءل ملصلحة َم ْن هذا التوتُّر وأال نعتمد سياسة التجريح واالستفزاز بل نسعى إىل تعزيز
التصورات واألفكار التكاملية النافعة
وهذا اإلستفزاز والتسقيط؟
ثقافة احلوار ووضع ّ
للمجتمع وللجالية الكرمية بعيداً عن التشنّج والعصبية
والتعقيد.
أبو علي احلارس:
بعض اخلطباء يذكرون الرواايت تشرق وتغرب!! وهذا

غالب الياسري
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الفضاء
لغات للتواصل مع املخلوقات الفضائية ..اليت مل َن ْدها!
لو ّ
متكن الباحثون عن احلياة خارج األرض من إجياد حياة ذكية
على كواكب أخرى ،فكيف سيعرفون ماذا سيقولون هلا؟
يف شهر متوز من العام  ،2015أطلق امللياردير الروسي يوري
ميلنر محلة بعنوان «مبادرات االخرتاق» ،وهي عبارة عن هبة
ختصص للعلماء الذين يعملون على
قدرها مئة مليون دوالر ّ
البحث عن احلياة الذكية خارج كوكب األرض ،أو َمن يُعرفون بـ
«اس إي يت أي» .search extraterrestrial intelligence
مل تقدم هذه اهلبة فقط الشرعية حلقل علمي عاىن طوي ً
ال من
أجل أخذه على حممل اجلد .ولكنها ساعدت أيضاً على ختفيف
أحد أبرز مشاكل هذه اجملموعة من العلماء ،وهي املشكلة اليت
حتتل املرتبة الثانية بعد إجياد املخلوقات الفضائية ،أال وهي إجياد
التمويل إلكمال البحث .فاستكشاف الكون إلجياد حياة أخرى
ليس رخيصاً ،وهناك الكثري الذي جيب فعله حتضرياً لـ «اللقاء
األول» ،والذي يتوقع له سيث شوستاك ،مدير معهد « اس إي
يت أي» يف كاليفورنيا ،أن حيصل خالل «حياتنا».
رغم ذلك ،تبقى هناك بعض املشاكل اليت يواجهها هؤالء

الباحثون ،واليت ال ميكن حلّها ابألموال ،ومنها ماذا سنقول
للمخلوقات الفضائية حني نراهم.
بعض رواد الفضاء والباحثني ختبّطوا لفرتة طويلة من الزمن يف هذه
املعضلة ،ليخرجوا الحقاً ببعض األفكار .واحدة من أوىل احللول
اليت ُطرحت ،متّ اقرتاحها يف بداية القرن التاسع عشر من قبل رائد
الفضاء جوزيف جوهان فون ليرتو ،الذي اقرتح حفر خنادق يف
الصحراء األفريقية ،وملئها ابملاء ،وسكب الـ»كريوسني» عليها،
ومن مث إشعاهلا إلرسال إشارات إىل «جرياننا» يف الكواكب األخرى.
مل تثمر فكرة فون ليرتو عن أي نتائج إجيابية ،ولكنها ظلت ملا
يقارب  150عاماً أفضل االقرتاحات ،إىل أن خرج اقرتاح آخر
يف العام  ،1960على شكل كتاب بعنوان «لينكوس :تشكيل
لغة للتواصل الكوين» ،وأسس نشره ألول لغة اصطناعية هتدف
حصراً للتواصل مع املخلوقات الفضائية.
«لينكوس» ،أي اختصار «لينغا كومسيكا» ،هي من بنات
أفكار عامل الرايضيات األملاين هانس فرودانتال .وابلرغم من أهنا
شكلت نقطة حتول ابلنسبة إىل جمتمع الـ «اس إي يت أي»،
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إال أن هذه اللغة مل َ
حتظ ابهتمام كبري من قبل الناس العاديني،
ألن اإلشارات املستخدمة يف هذه اللغة كثيفة ،وهي عبارة عن
وطور فرودانتال
مصطلحات رايضية ال يفهمها القارئ العاديّ .
هذه اللغة لتكون حمكية أكثر منها مكتوبة .وابلرغم من قوهتا
وجتانسها ،إال أن أبرز االنتقادات للينكوس كانت أن خمرتعها
أخفق يف اعتبار أن املخلوقات الفضائية قد ال يكونون يفكرون
مثلنا ،وهكذا سيضيع منطقنا لدى وصوله إليهم.
يف تشرين األول من العام  ،1990وجد طالب مدرسة فرودانتال
ميتاً على أحد املقاعد اخلشبية خالل قيامهم بنزهتهم الصباحية.
وهو تويف دون أن يكمل كتاب الـ»لينغا كومسيكا» ،الذي كان
خمططاً له أن يكون جبزءين ،حبيث يهدف اجلزء الثاين إىل إرسال
رسائل إىل املخلوقات الفضائية حول مواضيع تتعلق بـ «احلياة»
و «األرض».
يف العام  ،1999اكتسبت لغة فرودانتال زمخاً ،بعدما قام
إيفان دوتيل ،عامل الفيزايء الفلكي الكندي ،وزميله ستيفان دوما

35

ابستغالهلا إلرسال رسائل إىل الكون عرب تليسكوب إذاعي يف
أوكرانيا ،وعرفت برسائل «إيفابتوراي» ،وهي الثانية بعد رسائل
«أريسيبو» يف العام  ،1974واليت اعتمدت على الصور.
وتضمنت «إيفابتوراي» طلباً رمسياً من املخلوقات الفضائية للرّد.
ّ
أما األهداف ،فاختريت من بني قائمة طويلة لـ «اس أي يت أي»
يف النظام الشمسي اليت ميكن أن حتمل حياة.
يف السنوات املاضية ،قامت جمموعة «اس إي يت أي» بتطوير
وهتذيب «لينكوس» من أجل خيارات أكثر تقدماً تتعلق ابلتواصل
صممت
بني الكواكب .وحبسب دوتيل ودوما ،فإن اللغة احلديثة ّ
لتحمل عناصر فنية أكثر ،كاملوسيقى مثالً.
ويتساءل دوما أخرياً« :ابلنسبة للغة اليت نريد التواصل هبا مع
املخلوقات الفضائية ،كيف نريدها؟ هل نريد إيصال احلقيقة،
أم صورة مجيلة؟ هل جيب أن تتضمن رسائلنا رواية اترخينا من
احلروب واجلوع والكوارث الطبيعية؟!».
عن «أتالنتك»
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