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 المقدمة 
 

 يةسالمفكرة الوحدة في الجمهورية اإل

نبثقوت مون إىو وولواألية منذ أيامها سالمية فكرة صاحبت الثورة اإلسالمالوحدة اإل

نعكس على مرحلة ما بعد إالذي    األمرةو  ياإلجتماععمق جذورها الفكرية والسياسية و

كبر ما يمكن من الجهد في مجال السعي لتحقيوق الوحودة أعطاء  إنتصار في صورة  اإل

واقووع حووي متحوورك بووزخم وفاعليووة كبيوورين إلووى  بووين المسوولمينو وتحويوول الشووعارات

ربيووع  17و  12فووي البوودءو اعلنوت الفتوورة الواقعووة بووين )وخطووات عمليووة متالحقووة. ف

ا للوحدة اإلاألول يةو يحتفول فيهوا المسولمون بوذكرى سالم( من كل عام هجري اسبوعا

ا يملوك سالمالميالد النبوي الشريفو ويعيشون الوحدة اإل ا عميقوا ا ا همو  ا وروحيوا ية فكريا

و ومون الطبيعوي ان موةاألهوو المؤسوس لهوذه  6عليهم أبعاد وجودهم. فوالنبي االعظوم  

ا لما كان عليه الحال قبل الثوورة 6يستذكر المسلمون وحدتهم عند ذكرى والدته و خالفا

بين الثاني عشور   6المؤرخين في تحديد يوم والدة النبي  إختالفحيث كان    ويةسالماإل

بوين المسولمين   خوتالفمظهوراا مون مظواهر اإل  األولوالسابع عشور مون شوهر ربيوع  

 ة(.)السن ة والشيع

ية جعلتها تتصدر أولويات همووم المسولمينو وتفورض سالموضرورات الوحدة اإل

ا إلأنفسها   عادة بنائهم الذي صد عته الخالفات الفكرية والعقيديوة وموا أفرزتوه مون ساسا

ا ال يمكون    ن  أإال    جتهادات متباينة.إ ن تتحقوق مصوداقيتها أالوحودة باعتبارهوا مشوروعا

جوراء إإلوى  ضوافةإدوات فاعلوةو أعلوى آليوة متقنوة و  على أرض الواقع ما لوم تتووافر

عادة النظر في بعض فواصل إيةو وسالممراجعة تفصيلية لبعض مقوالت المذاهب اإل

ية تسوير بهوذا سوالمومون هوذا المنطلوق باتوت موؤتمرات الوحودة اإل  .نظامهم المعرفي

ن شوكاليات مذهبيوة مستعصوية موإتجاهو حيث أخوذت تطورح محواور فكريوة تعوالج اإل

ية و سوالمخالل دراسات تفصيلية وشاملةو فقد سلط المؤتمر العالمي الثامن للوحودة اإل
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 مثالا و الضوء على ثالثة محاور مهمة هي:

 و الكتاب.

 ة.و السن  

 ة.و الثابت والمتغير في ضوء الكتاب والسن  

وكان منها )تحودي العولموة(  لألمةوتتابعت المؤتمرات لدراسة المشاكل المشتركة 

الجديود فوي  سولوبوجاء هذا األ وة التقريب(إستراتيجيية( و)سالمضية الصحوة اإلو)ق

ا منه بضرورة الوحدة الفكرية  إالطرح   ا لوحدة المسلمين العملية.أيمانا  ساسا

ية بمفهومهوووا الحقيقوووي الووذي يتجووواوز كووول الفووووارق الطبقيوووة سوووالموالوحوودة اإل

مسولمين اليووم فوي شوتى أقطوار والعنصرية واللونية والجغرافية وغيرهواو هوو حلوم ال

تحقيقوهو إلوى    و وهو نداء القرآن العزيز يهز كل الغيوارى أينموا كوانوا ليسوعوااألرض

العالمي ويرعبهو وهو حلم فكيوف   اإلستكباروهو بالتالي الهاجس الذي يقض  مضاجع  

تحقووقو واسووتيقظ هووذا العمووالق الغووافي )كمووا تصووفه بعووض كتابووات المفكوورين  إذابووه 

المحيط والذي له قدرة هائلة تمتلك كول عناصور إلى  ين( الممتد من المحيطاالستعماري

 .القوة 

مضوح    إنسانمليون كيلو متر مربعو ونفوسه تتجاوز المليار    35فأرضه اكثر من  

( 250له من الخبورات العاملوة موا يتجواوز الوو)  .الموت في سبيل هللا سعادة بأن     يؤمن

( ماليوين 10سوكرية الظاهريوة موا يقوارب الوو)مليون يد عاملةو ولوه مون القودرات الع

على مختلف البحار والمحيطاتو   إستراتيجيمدربو ولديه أكثر من مائة ميناء    إنسان

 ويسيطر على أكثر مصادر النفط والنحاس واليورانيوم وغيرها.

كل هذا في الجانب الماديو ناهيك عن الجانب المعنوي الضوخم الوذي تمتلكوه هوذه 

البشورية  اكلطروحوة لحول مشوأ  ي رسالتها العظيمة التوي تمتلوك أعظوم  ف  متمثالا   األمة

ةو وهو أمر عجزت ياإلجتماعوالقضاء على التناقض بين المصالح الفردية والمصالح  

 زادته حدة وسعاراا.بل أن ها  نظمة الوضعية الخاويةو  عنه كل تلك األ

ذه الصووحوة العووالمي يخشووى هووذه الوحوودة التووي تبشوور بهووا هوو اإلسووتكبار ن  إنعوومو 

 صوراراا إن نعود لهوذه الخشويةو فنوزداد أنحون المسولمين و    ية الكبرىو وعلينوا وسالماإل

 ونزيد من عزائمنا في سبيل هذه الوحدة الكبرى.  على المسيرو

ية الكبورى فوي طليعوة سوالم ية شوعار تحقيوق الوحودة اإلسوالم ومون هنواو جعلوت الثوورة اإل
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هوا متجواوزة كول موا يزرعوه الكفور العوالمي فوي شعاراتهاو وراحت تعمل بكل جهود علوى تحقيق

مون اثوارة  اإلسوتكبارطريقها من عقباتو هازئة بكل التهم والدعاياتو وكل ما يقووم بوه عموالء 

قوالم العميلوة مون روح قوميوة ممزقوةو وشوعارات وطنيوة للعنعنات والطائفيات وموا تروجوه األ

قةو وغير ذلك.  مفر 

ممون يتبنوون هوذا الخوط المبوارك ويودعون لوه   يةسالمولهذاو وجدنا قادة الثورة اإل

الفقهيووة  األوسوواطبكوول قوووة موون خووالل لقوواءاتهم وكتابوواتهم وخطووبهم ومووواقفهم فووي 

قامة المؤسسات المتخصصة منطلقين بذلك من وعويهم إوعقد المؤتمرات و  ووالسياسية

و األمووةيةو وللظوورف المحوويط بهووذه سووالماإل األمووةالعظوويمو ولخصووائص  سووالم لإل

ينموا كوان. وموا تأسويس القائود الكبيور آيوة هللا أ  سوالم واإل  نسوانهم العالمي باإلهتمامإو

 خطوة على هذا الطريق الالحب.إال   يةسالمالخامنئي لمجمع التقريب بين المذاهب اإل

يعبر ذلوك عون حقود الكفور   إنمارأينا هذا الهجوم الشامل على الثورة وقادتها ف  إذاو

 ضطلعوا بحملها وتأكيدها.إالعالمية الكبرى التي    العالمي عليهم وعلى هذه الرسالة

ية الكبورىو سوالمسبيلنا الحقيقي هو سوبيل الوحودة اإل  ن  أننا نعتقد و بكل وضوح و  إ

موا القائد الكبير لتحقيقهاو وكل   اإلمام ستجابة لنداء واإل إليهاولذا فلن نضعف عن الدعوة 

 علوى اللقوم وصوبراا علوى مضوض صوراراا إ  إال    نا فلن يزيدنا ذلكزاد أوار الحملة ضد  

ا بالنصر المؤكد.  األلم   وإيمانا

ن نصونعو أقودرنا ومسوتقبلنا الوذي نريود  أن ها    يها المسلمونو ولتعلمواألى الوحدة  إف

ا   األمثلوغدنا   والنختلوف  الذي المحيد عنهو ولنجعل قضايانا التي نشوترك فيهوا جميعوا

ا  ا   مطلقا  ع المجاالت الحياتية.للموقف الموحد في جمي في مجالها منطلقا

ا ينطلقون من    ن  إ المنبعوين إلوى    ىو ويرجعووناألولوالعقيودة    أصولالمسلمين جميعا

منهج حيواة. وموا أروع   سالم ة الشريفةو ويؤمنون باإلالرئيسيينو الكتاب الكريمو والسن  

إلوى  بهوا اإليمانصممت على تحويل  إذاو األمةاستوعبتها  إذاهذه المنطلقات الواسعة 

 د في مختلف المجاالت.قائمو وبالتالي لتكوين اللقاء الموح   واقع

متهمو العاملون علوى أفليعمل المفكرون والمسؤولونو والواعون المتألمون لقضايا  

المشوتركة   األسوسعلى تحقيق هذا الهدف الكبير عبر تعميوق    مام األإلى    دفع مسيرتها

 لعملية.وتوضيح مقتضياتها ا األمةية في وجود  سالمللثقافة اإل

ي )مالك بن نبي( فوي سالمكما يقول المفكر اإل  –الثقافة العامة يمكن تلخيصها    ن  إ
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تضوم   إنموافحسبو و  األفكارنها )التضم في مفهومها  أب  –مطلع كتابه )مشكلة الثقافة(  

الحياة في مجتمع معين من ناحيةو كما تخوص   أسلوبتخص    عم من ذلك كثيراا أشياء  أ

 (.أخرىيطبع تصرفات الفرد في ذلك المجتمع من ناحية  الذي   ياإلجتماعالسلوك  

الثقافووة هووي )الفكوور والعموول الفووردي بووأن   ووفووق هووذا التصووور نسووتطيع القووول

 ي اليتغيورإنسانويطبعهما بطابع عالمي    سالم مران يصوغهما اإلأ( وهما  ياإلجتماعو

 بتفاصيله. ومن هنا نجد:إال 

تجاه نحو هللا تعوالى فوي كول واإل  ةاإللهييز بينما كان يتمأي  سالمالفكر اإل  ن  إ  :أولا 

 ستمداد الهدى منه.إالحاالتو والتوكل عليهو و

ا  ة للمسولم تتشوكل بمقتضوى التعواليم يواإلجتماعسورية والحيواة الفرديوة واأل  ن  إ  :ثانيا

حواله وبمستوى ثقافته يتموتم باآليوة أنك لتجد المسلم العادي في مختلف  إالقرآنية حتى  

أو   فورحأو    بوؤسأو    ديث الشريف ليفسر وضعه الذي يعيشه من نعموةالحأو    الكريمة

 حزن.

ا  الحيواة التعبديوة بوالمعنى الخواص للعبوادة واحودة فوي الشوكل والمضومون   ن  إ  :ثالثا

 ختلفت اللهجات و.إن إو واللغة و

ا   حاسيس والعواطف تجاه المفاهيم والحوادث.وحدة المشاعر واأل  :رابعا

ا  ة للعووويشو المأكووول والملوووبس والسووولوك الفوووردي وحووودة الطووورق العامووو :خامســـا

 و وان اختلفت التفاصيل.ياإلجتماعو

ا  الشعور العام لدى المسلمين بوالترابط الكووني والتشوريعيو فوالظلم نتيجتوه   :سادسا

 و.االنهيار الحضاريو والشكر نتيجته الرخاء والعزة و مثالا 

ا  بوري والهوو تفويضويو فال هوو ج  التوازن العام في الشخصية لدى المسلمو  :سابعا

ا   –بل هو يدرك    مسؤول عن ما يفعول فهوو حورو ولكنوه يودركأن ه  – مهما كان ساذجا

ا    في مسيرته العامة.  ةاإللهي  اإلرادة دور أيضا

ا ثامنــ ا يوواإلجتماعالفووردي بالواجبووات  اإليمووان :ا  اإليمووانو وة تجوواه المسوولمين جميعووا

 تجاه كرامة الفرد وحديثه.  ياإلجتماع

ا  عون الحيووان والجمواداتو مموا   نسوانية وتميوز اإلنسوانبالفطرة اإل  ماناإلي  :تاسعا

 ية كالحق والخلق والعدالة ويفرزها عن الحياة الحيوانية.إنسانينتج مقوالت  

لوحودة إال  هوذه المشوتركات الثقافيوة. ولويس ذلوك  عد   ن نستمر في  أوهكذا نستطيع  



 11 ........................................................................................................................ المقدمة  

 المعرفية لدى المسلمين.  األسس

و وتوضيح ما ينبثق منهاو وتركيزه في نفووس المسولمين ساألسفلنعمل على تقوية  

 ليتحقق التقريب.

ما يجب التركيز عليهو وذلك تقويوة لوحودة المواقوف أهم    والتقريب الفكري هو من

 العملية; وهو ما نستهدفه في هذا الكتاب.
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 موايةو أ طروحة تعب ر عن هدف أيديولوجي وزمني مقود سو كسالمالوحدة اإل

ة ياإلجتماعأن  المالبسات التاريخية وإال  أ طروحة شاملة ذات أبعاد متعد دةوأن ها  

ا من التحديدو فصارت الوحدة اإل ية عبارةا يفهوم سالمالخاص ة أضفت عليها نوعا

ةاو موع فوي أن هوا    منها الب عد المذهبيو والعالقوات المذهبيوة بوين المسولمين خاصو 

ية الثقافيووة سووالمف جوانووب الحيوواة اإلعبووارة شوواملة تسووتوعب مختلوو األصوول

 ة...ياإلجتماعوالسياسية و

يةو سوالمصحيح أن  حل  المسألة المذهبية له دور أساس في إقامة الوحودة اإل

من الوحدة; كالجانوب السياسوي  خرىاأللكن  الظروف الجديدةو جعلت الجوانب 

 و والثقافي التقل  أهميةا عن الجانب المذهبي.ياإلجتماعو

ة السياسية على صعيد البناء الداخلي للدولةو وعالقات المسلمين فيموا فالوحد 

ة على صوعيد العالقوات القوميوة والوطنيوةو والوحودة ياإلجتماعبينهمو والوحدة  

الثقافية على صعيد الفكر وأبعاده المختلفة في الحياة الجديدةو ضرورات أساسية 

 ة لها وتنفيذ متطل باتها.ية دون االستجابسالماليمكن التحد ث عن الوحدة اإل

يةو وإشوراك خبوراء سالمالذي يحت م تطوير آفاق البحث في الوحدة اإل  األمر

 خبراء المذاهب.إلى  والثقافة فيهو إضافة اإلجتماعالسياسة و

ية باتت تتصد ر أولويات هموم المسلمينو سالمعلى أن  ضرورات الوحدة اإل

صد عته الخالفات الفكرية والعقيديوةو وتفرض نفسها أساساا إلعادة بنائهمو الذي 

 جتهادات متباينة.إوما أفرزته من 

إال  أن  الوحدة باعتبارها مشروعاا ال يمكن أن تتحق ق مصداقي تها علوى أرض 

إجوراء مراجعوة إلوى  الواقع ما لم تتوافر على آلية متقنة وأدوات فاعلةو إضوافةا 
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النظر فوي بعوض فواصول   يةو وإعادةسالمتفصيلية لبعض مقوالت المذاهب اإل

ا   سلوب نظامهم المعرفي. ومن هذا المنطلق جاء هذا األ الجديد في الطرح إيمانوا

ا لوحدة المسلمين العملية.  من ا بضرورة الوحدة الفكرية أساسا

 الوحدة الحقيقية

ط الوحودة الزائفوة إنماالوحدة الحقيقيةو معرضاا عن كل  إلى    القرآن يشير  إن  

 وحدة األبدان والمصالح الماديةو وهي من قبيل: التي يجمعها عنوان:

 و الوحدة على أساس المصالح السياسية.

 و الوحدة على أساس العروق القومية.

 و الوحدة على أساس التعص ب القبلي.

 و الوحدة على أساس العامل الجغرافي.

 فويغير ذلك من أنوواع الوحودة إلى    و الوحدة على أساس التاريخ المشترك.

 .سياقهذا ال

ا للنصر. وفي المقابل أي  إن  القرآن اليرى في من هذه األشكال عامالا حاسما

على تحق قهوا   األرض يؤك د على )وحدة القلوب( تلك الوحدة التي لو أنفق ما في  

 بالعوامل الماد ية ما تحق قت. فما هي أ سس وحدة القلوب هذه يا ت رى؟

 إن  لها باختصار أساسين:

 ة الواقعية.و العقيدة الحي   1

 و العاطفة القائمة على أساس عقائدي. 2

فال العقيدة لوحدها بقادرة علوى تجميوع القلووب وتهلفهوا مهموا كانوت واقعيوة 

قويةو وال العاطفة لوحدها بقادرة على ذلك. ولو أمكن تحقيق ذلك لنجحنا علوى 

للسوير   األموةالوبعض اآلخورو ودفوع  إلوى    المدى الطويل في شد  األفراد بعضهم

 الحثيث نحو الكمال.

ا المووث ر الحقيقوي فهوو  األحاسويسو والمووال  إلوى  الوواعي النافوذ  اإليمووانأمو 

أَلَْم يَأِْن ِللَِّذيَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع للوجودو والمرتبط باهلل الحقيقة الكبرى في الوجود  



 رسالتنا تقريب الفكر وتوحيد العمل   ......................................................................................... 16

وا َكالَـّ  قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر هللِا َوَما ّقِ َولَيَُكونـُ اَل نََزَل ِمَن اْلحـَ ُل فَطـَ ن قَبـْ اَب مـِ وا اْلِكتـَ ِذيَن أُوتـُ

َمُد فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوَكثِيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُونَ  ََ َعلَْيِهُم الْ
1. 

والعاطفة المؤمنة على شد  القلوبو ويرفدها توفيق هللا   اإليمانوعندما يعمل  

كموا ومددهو فلن تنفصم هذه الوحدة وهوي بالتوالي تصونع األعاجيوب والمعواجز 

مون  سوالمو وهي تصنعها في عصر عوودة اإلسالمصنعتها في عصر صدر اإل

 والثورة. سالماإل إيرانجديد في 

 يةسالممحاور الوحدة اإل

 : القرآن الكريماألولالمحور 

ية يضع خط ةا شواملةا كبورى علميوةا سالمإن  القرآن الكريم إذ يحب ذ الوحدة اإل

 قيمه الحياتية التي يؤمن بها. لتحقيقهاو تحتوي على مبادئ مستمد ة من

ض لمجمل هذه الخط ة الكبرىو و  ةشوارنحاول األ  إنماولسنا هنا بصدد التعر 

ا لهدفنا المنشود من هذا البحث:إلى   شيء من مالمحها ومبادئها تحقيقا

 أ ـ بيان محور الوحدة

ر   األسواسإن ه يبي ن المحوور   الواضوح للوحودة والموالك القوويم الوذي ال يتغيو 

ق علىوال ر.أي  حالو وفيأي  يتبد ل واليبع ض واليمز   مجال متصو 

والقورآن  سالماإلأن ه  إن ه بتعبير القرآن: حبل هللاو والوسيلة لتحقيق مرضاتهو

ق الخطأ قُواإليه  نفسهو وكل  خط  ال يتطر  ا َولَتَفَرَّ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللِا َجِميعا
2. 

 ب ـ التذكير بآثار الوحدة

ا إي اهوا  وذلك ا فوي النفووسو دافعوا ا دائموا إلوى   إلبقاء اإلحساس بضرورتها حي ا

 
 .16الحديد:   (1

 .103آل عمران:  (2
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وبُِكْم تجاوز الخالفات الوقتية ) ْيَن قُلـُ أَلََّف بـَ َواْذُكُروا نِْعَمةَ هللِا َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداءا فـَ

ا َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرة ِمَن   يُِّن هللاُ فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانا ذِلَ  يُبـَ ا كـَ النَّاِر فَأَْنقَذَُكم ِمْنهـَ

 .1(لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْهتَُدونَ 

 والمسير والهدف األصلـ التأكيد على وحدة   ج

َدةواحود    األصولإن ه يؤك د على أن    س َواحـِ ن نَفـْ م مـِ د علوى أن    2َخلَقَكـُ ويؤكو 

 المسير واحد.

 ِين َراِهيَم َشَرَع لَُكم ِمَن الّدِ ْينَا بِِه إِبـْ ا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَ  َوَما َوصَّ  َما َوصَّى بِِه نُوحا

قُوا يَن َولَ تَتَفَرَّ َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَقِيُموا الّدِ
3. 

نسَ ويؤك د على أن  الهدف واحد  َِ ِليَْعبُُدونِ إل  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َوالْ
4. 

 َّْلِم َكافَّةا َولَ تَتَّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّيَطانِ يَا أيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الّسِ
5. 

 والتضحية بمصالح الذات  اإلخالقيةد ـ غرس  

أن  من شروط الوحدة والسير المشترك: نسيان الكثيور   ؛ذلك أن  من الواضح

لعظيم إذ يشك ل ا  سالممن المصالح الذاتيةو والعمل لصالح المجموع الواحد. واإل

ة )مشوكلة التعوارض بوين الوذاتيات يواإلجتماعالمبدأ الوحيد الذي يحول  المشوكلة 

 ومصالح المجموع( ضمن خط ة رائعةو فإن ه يضع أساس الوحدة.

روح اإليثوار وفي النفوس  اإلخالقيةغرس الروح  سالمومن ضمن خط ة اإل

 ْةٌ َويُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهم  إنمـاروح العمول فوي سوبيل هللا  6 َخَصاصـَ

 
 .103آل عمران:  (1

 .1النساء:   (2

 .13الشورى:   (3

 .56الذاريات:   (4

 .208البقرة:   (5

 .9الحشر:   (6
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 ت باع رضوان هللا.إروح و 1نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه هللِا لَ نُِريُد ِمنُكْم َجَزاءا َولَ ُشُكوراا 

في األفراد تذهب بكثير مون عناصور   ىومن الواضح أن  هذه الروح إذ تسر

ق والشقاق. ق والتفر   التمز 

 والوظائف الكبرى  هـ ـ تصوير الهدفية السامية

ه    القورآن الكوريم  أسواليب ومن   ر  أنو  أهودافها السواميةو ويمنحهوا   لألموةيصوو 

ة أُْخِرَجْت ِلْلنَّاِس وظائف حضارية كبرى من مثل قوله تعالى:  ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ
2. 

اِس وقووله:   ا ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَـّ ةا َوَسطا وُل َوَكذِلَ  َجعَْلنَاُكْم أُمَّ سـُ وَن الرَّ َويَكـُ

َشِهيداا  َعلَْيُكمْ 
3. 

و اندفعت بشوكل األمةكل ما تجل ت األهداف السامية في خلد  أن ه    ومن الواضح

الوحدة والتهلف والعمل المجموعيو ألن  األهوداف الكبورى اليمكون إلى    طبيعي

 من خالل ذلك.إال  أن تتحق ق

ةا ذ يقوول: وعلى نفس هذا النسق يبوي ن القورآن وحودة المصويرو إ وا فِتْنـَ َواتَّقـُ

ةا  لَتُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمنُكْم َخاصَّ
4. 

 و ـ حذف مقاييس التفاضل الممزقة

أسس مطروحة للوحودةو وأن هوا أسوس باطلوة غيور قويوةو إلى    أشرنا من قبل

ا للتفاضوول  سووالموأن  اإل ا للوحوودةو رفضووها أ سسووا و ياإلجتموواعإذ رفضووها أ سسووا

ا وأعطى مقياس ا له يضمن الجو  الصالح لقيام الوحدة ودوامها.إنسانا ا عاما  يا

ره القرآن هو األ  التالية: مورفمالك التفاضل الذي يصو 

إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللِا أَتْقَاُكمْ : التقوى أوال
5. 

 
 .9:  نساناإل (1

 .110عمران: آل   (2

 .143البقرة:   (3

 .25األنفال:   (4
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ا: العلم  َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن لَيَْعلَُمونَ ثانيا
1. 

ا: الجهاد والعمل ث َل هللاُ اْلُمـَجاِهِديَن َعلَى اْلقَاِعِدينَ الثا فَضَّ
2. 

طب قوه المجتموعو عواد فوي تماسوك موا بعوده   إذاومن الواضح أن  هذا المالك  

 تماسك.

 ز ـ الدفع نحو التأكيد على نقاط اللتقاء

ى موع  وهو منهج قرآني أصيلو ال بين المسولمين أنفسوهم فحسوبو بول وحتو 

خطووة عمليوة فوي أن هوا    الكتواب.أهول    و وهومسالماإلإلى    ي أقرب األديانمعتنق

نَُكمْ إلى    اْلِكتَاِب تَعَالَْواأهل    قُْل يَامواجهة اإللحاد   ا َوبَيـْ َواء بَْينَنـَ ة سـَ دَ إل    َكِلمـَ إل   نَْعبـُ

ْن   ا مـِ ا أَْربَابـا نَا بَْعضـا ذَ بَْعضـُ ا َولَيَتَّخـِ وا فـنّن    ُدوِن هللاِ هللاَ َولَنُْشِرَ  بِِه َشْيئا وا فَقُولـُ تََولَـّ

 .3اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 

 الحقيقة.إلى  وعمل كهذا البد  أن يهي   أرضية صالحة للتفاهم والوصول

االلتقاء بينناو   إن  هذا المنهج يجب أن يدفعنا نحن المسلمين للتأكيد على نقاط

ا أن ها  وسنجد  ر حتما ا يتصو   بال ريب. ل كل  المجاالت تشمأن ها  أكثر مم 

ا مسوتعد  ألن يتعوايش موع شويوعي ملحودو ويناقشوه  والغريب أن  البعض منو 

ا للنظرأن ه    بهدوء مثالاو في حين مسولم يختلوف معوه فوي إلوى    غير مستعد  أحيانا

 بعض النظرات الجزئيةو أليس هذا من عمل أعداء هللا؟!

 المحاورة البناءة  أسلوبح ـ التربية على  

ا للمحاورةأسلوبرآن يطرح  إن  الق ا رائعا  عون فضوالا  أعدائوهو موع اا موضوعيا

 بين أبنائه. يطرحه أن

أن يقول للكافرين رغم إيمانوه  )صلى هللا عليه وآله( فها هو يعل م الرسول األكرم
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فِي َضالَل ُمبِينأو   إِيَّاُكْم لَعَلَى ُهدىا أو  َوإِنَّاالشديد بما يعتقد 
1. 

ه األإن ها الموضوعية ال إلوى  للوصوول األمثول سولوب كاملة فوي النقواشو وإنو 

ا السوب  والشوتم والطورد و  أموورذلوك فهوي   أمثوالنتيجة صحيحة من خالله. أم 

 التفيد في النتيجةو وال تؤث ر فيهاو ورب ما أث رت العكس كما هو واضح.

يووان  فالنقوواش الهووادئ الموضوووعي بووين طوورفين همووا بمسووتوى النقوواش يتوخ 

ة والبرهان المنطقي األصيلو   الحقيقة حت ى لو خالفت مسبقاتهماو ويعتمدان الحج 

ا إلى   كل  هذا يضمن الوصول في كثير من األحيان قناعات مشتركة تشك ل أساسا

 للوحدةو ومجاالا للتعاون المشترك.

قرآنيوة فوي هوذا المجوالو منهوا: طورح المعوالم والخصوائص   أساليب وهناك  

ه مت حود و ومنها: تاألمة  الممي زة لهذه ها المشتركو وتوذكيرها بأنو  كتيلها ضد  عدو 

 ضد ها... وغير ذلك.

 المحور الثاني: السن ة النبوية

ي سالمعقيدة ماواجهه المبدأ اإلأو  رسالةأي  رب ما أمكن القول بأن ه لم تواجه

الممكنة خالل تاريخه   ساليب من هجوم شرس على مختلف األصعدةو وبشت ى األ

عووذابو والوت هم واإلشواعاتو والتشووويه والتشوريدو واللغووو الطويولو بالسويف وال

 والتحريفو والتشكيك في كل  شيء.

وأعد  لوه عد توهو ومون ورائوه مودد هللا وعونوهو  سالموكل  ذلك أمر توق عه اإل

و ويعد  له عد توهو علوى أسواس سالموكذلك يجب أن يتوق عه كل  عامل لصالح اإل

ْلتُم إل  ْلنَا فِي قَْريَة ِمن نَِذيرَوَما أَْرسَ أن  ذلك سن ة تاريخية   قَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرسـِ

 .2بِِه َكافُِرونَ 

ية لهذا المبدأ الساميو األساسولعل  أخطر ما في الحمالت: التشكيك بالمنابع  

ع مون خيور تضويفه هوذه المنوابع إذاوإضعاف الثقة به. ومن ثم   بة كول  موا يتوقو 
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ية األصويلةو وتعميقهوا فوي النفووسو ومنحهوا أصوالتها مسالإلحكام الصورة اإل

 التي بها تقارع وتقاومو ثم تبني وتتقدم.

ولسنا هنا بصدد عرض تواريخي بقودر موا نحون بسوبيل مواجهوة فعليوة موع 

 المشك كين اليوم.

رات والتشريعات اإل  األوللقد واجه المنبع الرئيس   ية )القورآن( سوالمللتصو 

يوة هوذه أوالسوماوي  سيل التشكيك في نسبه ال او وفوي حج  و وفوي مضوامينه ثانيوا

ه كووان أقوووى موون هجووومو وتقهقوور أي  المضووامين ودورهووا وغيوور ذلووكو ولكنوو 

افُِظونَ إِنَّا نَْحُن  التشكيكو وصدق وعد هللا   ْكَر َوإِنَّا لَهُ لَحـَ ْلنَا الذِّ ولوم نعود نسومع   1نَزَّ

ا ال قيمة له. إال   التشكيك في كتاب هللا  حسيسا

ضد المنبع الرئيس الثانيو وهو   ثم استعرت الحملة و وإلى يومك هذا وومن  

السن ة النبويوة المباركوةو لكوي تنوال منهواو ومون قودرتها علوى إعطواء الصوورة 

و والتشكيك بعد ذلك في مجموع األحاديث التي تتحد ث أوالا األصيلةو عبر الدس  

 ذلك. أمثالض وعن السن ةو ووصفها بعدم الجد ية; لوجود الدس  والتعار

والواقع أن  المسألة خطيرة مصيرية يجب أن ال نمر  بها مورور الكورامو بول 

 نقف عندها وقفة واع فقيه باألبعاد الخطيرة لها.

 ت باع السن ة والعمل بالحديث إضرورة 

 ال

وسن   ت باعإ لزوم على قائمة المسلمين بين العلمية الضرورة أن   اد عيت  إذا اليأغ

 ة

يووم القياموةو بول والعمول بهوا مون خوالل إلوى    هللا عليوه وآلوه()صولى  الرسول  

د   إنموامضامين األحاديث الواصلة إلينا. ومن هنا فكول  تشوكيك بوذلك   هوو مجور 

شبهة في قبال ضرورةو وقد انصب  التشكيك في الواقع علوى الوعواء الموصول 
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ا الخبوور غيوور المفيوود للعلوومو ويوودعى  للسوون ة الشووريفة وهووو الخبوورو وخصوصووا

ا بخبر الواحد.اص  طالحا

ل في المستندات المطروحةو المنب هة علوى هوذه الضورورةو ينفوي  ولكن  التأم 

ل في اآلية الكريمة:  ن كل  تشكيك. فالتأم  ٌق بِنَبـَ اَءُكْم فَاسـِ وا إِن جـَ ِذيَن آَمنـُ يَا أَيَُّها الَـّ

ى مــَ  بُِحوا َعلــَ ة فَتُصــْ ا بَِجَهالــَ يبُوا قَْومــا وا أَن تُصــِ اِدِمينَ فَتَبَيَّنــُ تُْم نــَ ــْ و ومالحظووة 1ا فَعَل

ية قول إلى    كان المخبر غير فاسقو يؤد ي  إذامفهومها من عدم لزوم التبي ن   حج 

 هذا المخبر.

ل في قوله تعالى:   ّلِ وكذا التأم  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا َكافَّةا فَلَْولَ نَفََر ِمن كـُ

ةٌ ِليَ  ــَ ْنُهْم َطائِف ة مــِ ــَ ْوَمُهْم فِْرق ــَ ــِذُروا ق يِن َوِليُن ــّدِ ي ال ــِ وا ف ْم  إذاتَفَقَّهــُ ْيِهْم لَعَلَّهــُ ــَ وا إِل َرَجعــُ

ة لم يكن مجال للحذر.2يَْحذَُرونَ   و وغير ذلك من اآلياتو ولو لم يكن قولهم حج 

ل في التواتر المعنووي الوذي تشوع  بوه الروايوات الكثيورةو وأخيوراا  وكذا التأم 

ية القطعية على العمل بخبر الثقة وإن لم يفد علمااو المسالتركيز على السيرة اإل

 كل  ذلك ينب هنا لهذه الضرورة والبديهة.

 دوافع المشك كين

 ها بما يلي:إختالفيمكننا أن نلخ ص دوافع المشك كين على 

 قتباس الفكري.و فسح المجال لإل 1

رآن جنوب القوإلوى    كانوت محكموة فوي التشوريع والمفواهيم  إذاذلك أن  السون ة  

لةا عن النظام الكامل الشامل للحياةو وبالتوالي  الكريمو أعطتنا صورةا كاملةا مفص 

رأي    لم يكن هناك ه  مبر  ا  خرىاألالنظم إلى    للتوج   إذاالستجدائها وتطبيقهوا. أمو 

أ قصيت فقد انفتح الباب على مصراعيه لآلراء واألهواء المستوردةو وهذه هوي 

ة الكبرى التي ابت لي به ون بالمثق فين اليوم.الطام   ا من يسم 
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 و العجز والضحالة في الفهم. 2

ي مثول هوذا الورأي إلى    فقد يؤد ي هذا العجزو وقل ة الثقافةو وعدم التعم ق تبنو 

 لئال  يبتلي بالعواقبو ورب ما كان للشبهات المثارة دورها في تعميق هذا االت جاه.

 و توحيد الموقف. 3

اا سالمفقد أغرى حب  توحيد الموقف اإل  ي البعض للرضوخ لهذا الرأي; ظانو 

د الموقف بإرجاع الجميعأن ه   القرآن الكريم وحدهو ولكن ه إلى  به يستطيع أن يوح 

ق الوحدة بشك ٍّ فظيع.أن ه  اليدري  كالمستجير من الرمضاء بالنارو إذ سيمز 

 في سياق الكالم. رىخاألويمكننا أن نذكر هنا بعض العوامل 

 روحة وأجوبتهابعض الشبهات المط

 ونحن هنا نذكر بعض الشبهات المثارة لنعرف مدى ضحالتها.

ذكروا أن  هناك بعض الروايات التي تتحود ث عون االكتفواء بكتواب هللا   :أولا 

 ذلك. أمثالتنهى عن كتابة الحديث... وأو  عن غيرهو

ت أسوانيدها و بأن   ولكن  المرء يكاد يجزم هوي  إنمواهذه الروايات و لوو صوح 

دد بيان فضل كتاب هللا وعظمتهو وأن ال وحشة على من كان معه القورآنو بص

فهو خير أنيس للمؤمنينو ال أن تكون بصودد جعلوه المصودر الوحيود للتشوريعو 

االقتداء والتأس ي والطاعة لرسول هللاو واألخذ بما إلى    كيف والقرآن نفسه يدعو

 . عليه وآله()صلى هللا وسيرة الرسول سالميخبر به المخبرون عن اإل

ا الروايات التي ادُّعي فيها أن  بعض الصحابة نهوا عن كتابة الحديث فوال  أم 

ط من  إنماالعمل بالرواياتو و عالقة لها بنفي كانت و فيما اعتقد و تعبر  عن تحو 

 قبلهم لئال  يقع الخلط بين الحديث والقرآن.

ط وعدمهاو فإن ها ال دال ة هذا التحو  لوة فيهوا علوى موا وبغض النظر عن صح 

ا   ن  النواهين عون كتابوة الحوديث أالحظنوا    إذايطلبه المشك كون هؤالءو خصوصا

)صلى هللا عليه  أنفسهم كانوا من العاملين بالحديث الشريفو والداعين للعمل بسن ته
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 .وآله(

ا: ذكروا أن  في الروايات ما هو معارض لغيره مون الروايوات نفسوهاو   وثانيا

ا لم يكن من الم  مكن أن تتناقض السن ةو فيجب التوق ف في المجموع.ولم 

سووتداللو ذلووك أن  الروايووات المتعارضووة لهووا وموون الواضووح سووخف هووذا اإل

 أ ريد التوق ف فليكن في هذه الدائرة ال غير. إذامساحة قليلةو ف

اوإكثيراا ما يكون التعارض  أن ه    ثم د األولوبوالنظر  أي    بتودائيا يو ولكون بمجور 

ل ينحل  ذ  ا التأم  لك التعارض بحصول جمع عرفي ظاهر بوين المتعارضوين: إمو 

تقد م ألحودهما علوى اآلخور باعتبواره قرينوةو والقرينوة أو    تقييدوأو    بتخصيصو

ف فوي الحكومو أو    باعتباره يرفع الموضوعوأو    مقدَّمة على ذي القرينةو يتصور 

 ية.األولعلى غيره من األحكام  "ال ضرر وال ضرار"مثل تقد م حديث 

ا. إذام نع  استحكم التعارض توق فنا عن العمل بهما معا

 األصولويجب أن نالحظ هنا أن  التعارض طبيعي الوقووعو فقود يكوون فوي  

ج فوي إعطواء األحكوامو مون سوقوط شويء وغيابوه عون أو    ناشئاا من عملية تدر 

ا يغير المدلولو ره أو    الراوي مم  ه فنتصوو  من وجود خبر مدسووس النعلوم بدسو 

ةا علينا  .حج 

ا: ه لوم   ثالثا راح البعض يتحد ث عن روايات تتنافى مع القورآن الكوريمو ولكنو 

ا يوذكر كمصوداق لوذلك إال    يذكر  يستطع أن   بعض الروايات. على أن  الكثير مم 

تقييد لمطلق قرآنيو وهو أمر واقع بشروطه الموذكورة أو    تخصيص إلى    يرجع

 في محل ها.

ا  الخبر رأينا إذا نعم ا  منافيا  الجدارو عرض  به ضربنا القرآنو ضمونلم تماما

ا.إال  يكن ولم  زخرفا

ا: هة للمخاطبين بهوا بالفعولو   رابعا راح البعض يذكر أن  األحاديث كانت موج 

 فال تشمل غير عصرهم من العصور.

وهذه الشبهة هي من أوهى الشبهاتو ذلك أن  مون المسول م بوهو الواضوح فوي 

ه  موات القورآن:خلد جميع المسلمينو والموحي به من تعلي  )صولى هللا عليوه وآلوه(أنو 
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إلوى  كان يتحد ث ال مع عصره فحسبو بل مع كل  العصورو وأن  حاللوه حوالل

يوم القيامةو وأن ه أ سوة حسنة لكل  المؤمنين عبور إلى    يوم القيامة وحرامه حرام

ا أوجد لدى المسلمين آنوذاك قاعودة  شوتراك غيورهم إأي  واإلشوتراكالتاريخو مم 

ى أو    ختصاصهم هم بحكموإي األحكام. فمتى ما شك  في  معهم ف ختصواص إحتو 

 حاكمة في البين. اإلشتراكالرسول بحكم دونهمو جاءت قاعدة 

ا: ة على تغي ر المصطلحات عبور الفتورات األمثلوراح هؤالء يسوقون    خامسا

وغيوور ذلووك قوود  "الرعيووة"و "يةاإلشووتراك"و "الوووطن"الزمانيووةو فمصووطلحات 

ا   على عقبو ومن هنا فموا أدرانوا أن  موا نفهموه مون الروايوات هوو تغي رت رأسا

 المقصود الواقعي منها.

رة عبور موؤث رات  ونحن النشك  في أن  بعوض ظوواهر اللغوة والكوالم متطوو 

شراطات تاريخية معي نةو فيختلف المعنى الظواهر فوي إمختلفة لغوية وفكريةو و

ل عليو ا يظهر فوي عصور آخور. والمعوو  ه هوو الظهوور فوي عصر الصدور عم 

 عصر الصدور ال غيره.

ا من قبول الشوارع المقود س بواإلقرار  إال  أن  هناك أصالا عقالئياا ممضىا حتما

ى بو يه العوالم الشوهيد السويد أو    "أصل عدم النقل" بما يسم  د  كما يسوم  بواقر محمو 

ا أن  العقالء يبنون على  "أصالة الثبات في اللغة" الصدر بو   يحل  المشكلة موض حا

ا أي    باعتبار البطء فوي حودوث   األصلهذا   تغييور فوي المفهووم مون اللفوظو ممو 

ا. فمتى ما شككنا في تغي ر ماو بنينا على عدموهو  يجعله في نظرهم أمراا استثنائيا

ا.  وال مشكلة في البين مطلقا

ا: د مون   سادسا وذكروا أن  هنواك الكثيور مون الروايوات المفتوراةو فكيوف نتأكو 

 ؟الصدور والحال هذه

ا يوؤد ي  والجواب على هذا واضح بعد الذي قد مناهو إذ أن نا بعود التجواوز عمو 

دنا بمضومون أخبوار إلى   العلم بالمضمون من الرواياتو نقوول: إن  الشوارع عبوَّ

اآلحوواد التووي يرويهووا الثقوواتو وأكموول كشووفها النوواقص عوون الواقووع التشووريعي و 

او فاعت برها كالعلم بالواقع. فنحن معذورون باعتبار كونها ظن ية و تعب داا ال وجدانا
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زة عليناو فليس لنا المخالفوةو فموا علينوا   إذا عملنا بها وخالفت الواقعو وهي منج 

الفحص والتمحيص الدقيق في السند والمتن والمداليلو ومتوى موا انتهوى إال    إذا

كانت مخالفة للواقعو وهذا هو مقتضوى   إذاالبحث فنحن معذورون أمامه تعالى  

ي  ة.الحج 

ا: ا فوي   سابعا ورب ما طرح البعض شبهة تقول: إن  تعليمات الرسول خصوصوا

ا لألمورو ال مخبوراا عون الشوارع ياإلجتماعالمجال   ا و كانوت تقتضوي كونوه وليو 

على األقل  يقوال بوقووع الخلوط بوين موا يصودر بصوفة الوولي  وموا أو    المقد سو

ع.  يصدر بصفة المشر 

ه    ولكن  الواقوع هوو تلوك التعليموات  )صولى هللا عليوه وآلوه( هكانوت تصودر منوأنو 

او ولها جانب مؤق تو ولكن كل  تلك التعليمات كانت تحمول معهوا  باعتباره حاكما

 متمي زة عند العلماء ولوو مون قيواس حالهوا  أمورقرائنها اللفظية والحاليةو وهي  

ا. وهل يشك  أحد إلى   ان بحفر الخندق و مثالا و ك  األمربأن     الحالة السارية عموما

ا مع تلك الحرب بظروفها؟ ا متناسبا  أمراا وقتيا

ا: ر عون تشوريع   مورجتهاد النبي في األإوقد طرحت فكرة    ثامنا التوي ال تعبو 

كوان اليعودو بيوان الواقوع التشوريعي   )صولى هللا عليوه وآلوه(أن ه    خالد. والذي نعتقده

مي بصفته اليو ياإلجتماعبيان التعليم أو  بالوحيوإليه  الخالد من خالل وصوله

. وفي المجال الثواني هوذا كوان يوتم  التشواور والعوزم ال فوي المجوال األمرولي   

لين فاألول ا  )صلى هللا عليه وآله( ن هإو والفرق بين المجالين واضح للمتأم  كان ملتزمـا

بعرض الواقع التشريعي قبل كّل شيء، وعدم إبداء رأي من عنـد،، بـل   اإللتزامتمام  

قد التحم بالوحي والحقيقةو فوال ينطوق عون الهووى إن  ليه وآله()صلى هللا ع لقد كان

 وحي يوحى.إال  هو

ا: ا لم يجدهم ما ذكروهو راحوا يرك زون على أن  خبر الواحد اليفيد   تاسعا  ولم 

او غافلين عن أن   إال   او وأن  الظن  اليغني من الحق  شيئا القطعيوة التوي   األدلوةظن ا

ية خبر الواحد استثنت   ه من عموم النهي عون ات بواع أمثالهذا الظن  وسيقت لحج 

و وأنزلته منزلة العلم باعتباره السبيل العقالئي و الطبيعوي و للوصوول إلوى  الظن 
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ا بتحصيل العلم بكول  مووارد اإل  سوالمالشريعةو وأن ه اليمكن تكليف الناس جميعا

 وأحكامه.

 قطعي.فالظن  المنهي  عنه هو الظن  الذي لم يقم على اعتباره دليل 

أن هوا  وأخيراا راح الوبعض يسوتعرض بعوض الروايوات التوي ادُّعوي  عاشـراا:

يوة المجمووع الروائوي العوام. ونحون  تخالف العقل والعلمو ألجل التقليل مون أهم 

ا  ل نجودها تخوالف ذوقواا عقالئيوا نسمع كثيراا عن مخالفة العقل هوذهو وعنود التأمو 

او دون أن تصلأو    مثالاو ى المخالفة القطعيوة لبديهوة عقليوة مستوإلى    ميالا عاما

 هذا الحد  و وذلك بعيد جد اا و فقدت الوثوق المطلوب.إلى  مسل مة. نعم لو وصلت 

ا قص ة مخالفة البحوث العلميةو فيجوب فيهوا أن نتوذك ر التغييورات الكبيورة  أم 

 التي تطرأ على هذه البحوثو وعدم قطعي تهاو وأن ها فرضيات متغي رة.

أن  كل  ما ط رح من شبهات حول األحاديث والسن ة اليمكنه وخالصة القول:  

 أن يصمد للنقد واالعتراض.

 نقطتان مهمتان

تين:إلى  وهنا نود  أن ننب ه  نقطتين مهم 

ا أن نت جوهفإن     أن نا إذ رفضنا هذا االت جاه الخطرو  ى:األول  ذلوك اليعنوي مطلقوا

ون تمحويص وتحقيوق فوي و مون د )صولى هللا عليوه وآلوه( قبول كول  موايرد عنوهإلى  

المتون واألسانيدو بل حت ى أن نا النجيز أن يعتمد العلماء على استنتاجات غيرهم 

تجوب مالحظوة   إنمواأن تكوون شوهادة. كوال و وإال    من العلماء فوي هوذا السوبيلو

األسانيد والرواة فرداا فردااو والتحق ق من توف ر الوثوق المطلوبو وعدم التنوافي 

 الكريم والسن ة المقطوع بها. الثابت مع القرآن

اا جاء عن علي تلميذ رسول  )عليه السالم( وإن نا لنرى من المناسب أن ننقل نص 

ا فوي أيودي أفي جواب من سأله عون  )صلى هللا عليه وآله( هللا حاديوث البودعو وعمو 

ا "الخبورو فقوال:    إخوتالفالناس من   ا وبواطالاو وصودقا ا إن  فوي أيودي النواس حقو 

او ونا ا. وكذبا او وحفظواا ووهموا ا ومتشوابها او ومحكما او وعاماا وخاصا سخاا ومنسوخا
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ا فقوال: )صلى هللا عليه وآله( ولقد ك ذ  ب على رسول هللا ى قوام خطيبوا على عهدهو حتو 

أ مقعده من النار. و داا فليتبو  أتاك بالحديث أربعوة رجوال  إنمامن كذ ب عليَّ متعم 

و اليتووأث مو سووالمإلبامتصوون ع  لوويس لهووم خووامس: رجوول منووافق مظهوور لإليمووان

ج ا لم يحفظوه علوى   ..فهو.واليتحر  أحد األربعة. ورجل سمع من رسول هللا شيئا

او فهو في يديه ويرويهو ويعمل بهو ويقول: أنوا  د كذبا وجههو فوهم فيهو ولم يتعم 

ه  و فلوو علوم المسولمون)صلى هللا عليوه وآلوه( سمعته من رسول هللا وهوم فيوه لوم أنو 

ه    هو ولوو علوم هوويقبلوه من كوذلك لرفضوه. ورجول ثالوث سومع مون رسوول أنو 

ا يأمر بهو ثم)صلى هللا عليه وآله( هللا سومعه ينهوى أو  نهى عنه وهو اليعلموأن ه  شيئا

أن ه   عن شيء ثم أمر به وهو اليعلمو فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخو فلو علم

سوخ لرفضووه. وآخور منأن ه  منسوخ لرفضهو ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه

رابع لم يكذب على هللا وال على رسولهو مبغض للكذب; خوفاا من هللاو وتعظيماا 

و ولم يهم بل حفظ ما سمع علوى وجهوهو فجواء بوه )صلى هللا عليه وآلوه( لرسول هللا

حفظ الناسخ فعمول بوهو وحفوظ المنسووخ اسمعهو لم يزد فيه ولم ينقصو فعلى م

 .1"امو فوضع كل  شيء موضعه...فجنب عنهو وعرف الخاص  والع

ض تلميذ رسول هللا الرواة في عصرهو إلى  )صلى هللا عليه وآله( بهذه الدق ة يتعر 

وهو ألصق ما يكوون بعصور الرسوولو فكيوف بنوا ونحون نعويش هوذا الفاصول 

 الزمني البعيد؟

يتطل ب و ال محالة و جهداا وبذالا للوسع فوي هوذا المجوالو وهوذا موا   األمرإن   

 التأكيد على النقطة الثانية.إلى  نايقود 

ة جدااو يجب التركيز عليهاو وملخ صها:  النقطة الثانية:  وهي نقطة مهم 

إن نا إذ نرفض الشبهات الماضيةو ونرفض القبول المطلق لكل  ما جاءو نمتنع 

كول  فورد مهموا كوان إلوى    في نفس الوقت عن تسليم السن ة و حت ى الموثوق بها و

 .سالماإلإلى  لمجال له ليفهم منها ما يشاء وينسبهمستواهو وفسح ا

 
 .190ـ  188، ص  2، جنهج البالغة (1
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يو سوالمفإن  هذا المنحى خطر جداا وإن كان دعاته اليوم ك ثَّر في عالمنوا اإل

عين تحصرونه بأيدي عود ة قليلوةو خوالطين   إذالكل  الناسو فلم  سالماإلبأن     متذر 

ثثلهم ي واستنباطه من النصوسالمبذلك بين هذا وبين كيفية فهم الواقع اإل صو موث

ة لكل  من يطلبها ليستخدمها كيف يشاءو بحج ة ثثل من يدعو لتسليم الذر   في هذا مث

 وجدت لصالح الجميع!أن ها 

ي موون الكتوواب سووالمإن  مالحظووة مووا سووبقو وإدراك احتيوواج فهووم الواقووع اإل

قة في المجاالت اللغويوة والفقهيوة و إلى    والسن ة الشريفة دراسات تخص صية معم 

ا مون نفوي  وأصوالا  ا يمنوع بتاتوا ا و والتفسيرية والرجالية وغيرهاو لهو ممو  فروعا

 التخص ص والخبرةو وعدم الركون إليهما.

 اآلثار الخطيرة التي تنجم عن رأيهم هذا من:إلى  هؤالء أمثالوإن نا لننب ه 

 .سالمشيوع الفهم القاصر لإل *

 وفقدان العمق واألصالة التي تمي زه عن غيره. *

 ية.سالمتتالعب بالمقد رات اإل المجال لألهواء أن  وفسح  *

 وعدم قدرة الصورة الناتجة على الصمود أمام اإلشكاالت والشبهات. *

من مثول هوذا  لألمةيجعل المذاهب بعدد األفرادو فويل أن ه   إلى  هذا باإلضافة

ف برأيوه فوي  اليوم الرهيب! يوم يفتوي فيوه العسوكريو ويودلي فيوه هوذا الموظو 

 ستنباطه.إو وذاك الملكو وهذا الرئيسو وهم اليملكون مستوى فهمه وسالماإل

وال   سوالمترونا مبدأا فيه بعض ما في اإل  إن نا نسأل هؤالء هل تستطيعون أن  

 تخص ص فيه؟

يهم بووسالماالخصائي ين اإلإلى    إن نا نؤك د لزوم الحاجة و "الفقهواء" يينو ونسم 

أو   ىا نفسويو واليركعوون أموام ظوالميكونوا عودوالاو اليوذعنون لهوو  ولزوم أن  

 طاغوت.

 )عليهم السالم( المحور الثالث: المرجعية العلمية والتفسيرية ألهل البيت

ظل  موضوع المرجعية العلمية للمسلمين محوراا للنقاش والبحث طيلة مئات 

من السنينو وكانت أهمية هذا الموضوع تزاد كل ما ابتعد المسولمون زمنيواا عون 

و وتحديداا عصر النص  القرآني والنبوي. وكوان مون شوأن سالمعصر صدر اإل



 رسالتنا تقريب الفكر وتوحيد العمل   ......................................................................................... 30

محواور أهوم  ات فاق المسلمين على مسواحة مشوتركة فوي المجوال أن يشوك ل أحود 

 ية.سالمالوحدة اإل

وسن ته المحورين  )صلى هللا عليه وآله( كان القرآن الكريم وسيرة رسول هللا إذاو

المرجعية فإن   ع المسلمين في داخلهوي ين اللذين يشك الن اإلطار الذي يجماألساس

 خوتالفالعلمية التي تفس ر القرآن الكريمو وتكشف عن وجوههو وتحسم حالة اإل

حول أحكامه في الجانبين: العقيدي والفقهيو وكذا الحال بالنسوبة للسون ة النبويوة 

قضية ظل ت حائالا دون ات فاق المسولمين أهم  الشريفةو هذه المرجعية العلمية هي

 .ختالفالبعد العلمي لإل في

بيت رسول أهل    تتمث ل فيالدالئل و    ن هذه المرجعية و وفق كلأونحن نرى  

 .)صلى هللا عليه وآله( هللا

مبني على أ سس رصوينة يجودها الباحوث فوي كول    اإلفتراض والشك  أن  هذا  

الكتب التي تتحود ث عون المرجعيوة العلميوة للمسولمين فوي القورآن والسون ة; ألن  

رآن والسوون ة همووا المصوودران المقد سووان اللووذان يحووتج  بهمووا المسوولمون علووى القوو

الوذي يثبتوه   األموروهما يؤكدان على هذه المرجعيةو    فرقهم ومذاهبهم.  إختالف

ا.   الواقعو التاريخي ايضا

 األمةفي خدمة مصالح )عليهم السالم( البيت أهل  علم

ت علووى مختلووف المراحوول البيووت فووي أهوول  بوورغم المحوون القاسووية التووي موور 

ون موون أجوول رعايووة مصووالح إال  والعهووودو وا يضووح  ووحوودتهاو  األمووةأن هووم ظلوو 

شويء آخورو مون منطلوق الرسوالة التوي كل فووا أي    وتغليب هوذه المصوالح علوى

 الطريق القويم.إلى  األمةبحملها. كما ظل ت علومهم هي المنار الذي يهدي 

 )عليه السوالم( علي  اإلمام  ى هي قضية الخالفةو إذ صمت األولوكانت القضية  

ا علوى مصولحة  التوي  األموةحيالهاو برغم تصريحه بأحق يته فيهاو وذلوك حرصوا

يةو سوالمكانت تعيش مرحلة تثبيت األقدام والفتوحاتو وتوسيع رقعة الدولوة اإل
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ح بورقة الخالفة لتفريق  بتمرير مخط طهو وهو  األمةولم يسمح لمن أراد أن يلو 

يتصود ى للخالفوةو فنهوره بأن   و الذي دعاه عقيب السقيفةسفيانأبي  ما حدث مع

ة مشوورة للخلفواء  اإلموامبول إن   .علوي وفضوح أموره  اإلمام علوي لوم يبخول بأيو 

 الراشدين.

مصور الوذي بعثوه موع أهول    إلى  ويكفي أن نراجع الخطبة الشقشقيةو وكتابه

 .مالك األشترو لنقف على مجمل هذه الحقائق

عموور بوون الخليفووة مواقفووه فووي مرحلووة خالفووة وفووي السووياق نفسووه تووأتي 

 أشار و فحين استشاره الخليفة في أن يخرج بنفسه لغزو الرومو )رض(الخطاب 

 .عليه بعدم الخروج بنفسهو ألن  خليفة المسلمين محور وحدتهم

يخوورج بنفسووه لقيووادة جوويش بووأن   وفعوول الشوويء نفسووه حووين استشوواره عموور

ه لفتح   علوي و البود أن يكوون   اإلموامه و كموا يقوول  و ألنو  إيورانالمسلمين المتوج 

 .القطب الذي تدور الرحا حولهو فخروجه يعني تشت ت أمر المسلمين

مع معاوية فوي إطوار  )عليه السالم( الحسن  اإلماموفي السياق نفسه جاء صلح  

 اإلموام. ثوم ثوورة  األموةو وعانوت منهوا  اإلمامستثنائية التي مر  بها  الظروف اإل

ى الحسينلسالم()عليه ا الحسين بنفسه وبصحبه وأهل بيته من )عليه السالم( و إذ ضح 

 نحراف في جسدها.ستشراء اإلإو والحيلولة دون األمةأجل مصلحة 

ي بورغم سوالماألنظوار بدعائوه للجويش اإل  )عليوه السوالم( السجاد   اإلمامويلفت  

دعاؤه   ينو وهواألمرالبيت  أهل   قواإذاخضوع هذا الجيش لقيادة األموي ين الذين  

 ."أهل الثغور"المعروف بدعاء 

د  الل هوم صوول   علوى"الوذي يقوول فيووه:  ن ثغوور المسوولمين محموو  وآلوهو وحصوو  

ف جمعهومو أهمو وتبعزتكو وأي  د حماتها بقوتك... وكث  ر عد   شحذ أسلحتهم... وألو  

ودب  ر أمرهمو وواتر بين مسيرهمو وتوحد بكفايوة موؤنهمو وأعضودهم بالنصورو 

هم مون ئزابوإبكول  ناحيوة مون المسولمين علوى مون غز ر... الل هم أوأعنهم بالصب

 
 .121ـ  118و   64ـ  63، ص  3، و ج38ـ  30، ص  1، جنهج البالغة (1

 .18، ص  2، جالمصدر السابق (2

 .29، ص  2، جالمصدر نفسه (3
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 .1"المشركينو وأمددهم بمالئكة من عندك مردفين

الذي كان يضع علموه وخبرتوه تحوت   )عليه السالم( الباقر  اإلمامكذا الحال مع  

ف الدولة اإل حوين   "ضورب النقوود "يةو ومن ذلك حل ه مشوكلة السوك ة  سالمتصر 

علوى عبودالملك بون   )عليه السوالم( الباقر  اإلمام  أشارلمسلمينو فقن نها الروم على ا

 يضرب السك ة باسمه.بأن   مروان

من قضايا الخالف الكبرى بين الفورق  )عليه السوالم( الصادق  اإلمامثم مواقف  

ه  سالماإل ه وشويعته بشوأن سولوكهم موع أصوحابية في العهد العباسيو فكان يوج 

صوول وا فووي جموواعتهمو وعووودوا مرضوواهمو "و فيقووول: خوورىاألأتبوواع المووذاهب 

واحضروا جنائزهم وموتاهمو حت ى يقولوا: رحم هللا جعفر بن محمدو فلقود أد ب 

ا عليناأصحاب ا لنا والتكونوا شينا  .2"هو كونوا زينا

نفسه كان يحدث مع األئموة اآلخورينو وباإلمكوان مراجعوة موواقفهم   األمرو

 التراجم الموث قة. كما جاءت في المصادر التاريخية وفي كتب 

ا  دة لقضوايا فإن     وعموما و األموةهذه المواقف كانت تعب ر عن نظورتهم المتفور 

 وتشخيصهم الدقيق لمصلحتها العليا.

ينو إلى    وقد خلصنا من بحوثنا نتائج نضوعها بوين أيودي البواحثين والمختصو 

 للتداولو والحوارو بهدف إثرائها وبلورتها:

البيت العلمية العامة أهل    ة الشريفة أك دا مرجعيةن  القرآن الكريم والسن  إو    1

 لكل  المسلمين.

ن  السن ة الشريفة الصحيحة كشفت عن المقصود بأهول البيوت بصوفاتهم إو    2

 وعددهم.

أحود فوي حيواتهم العلميوةو سووى المعصووم الوذي إلى    ن هم لم يحتاجواإو و  3

 سبقهم.

الخلفوواء الراشوودين وأئمووة ورجوواالت المسوولمينو بوودءاا ب األمووةن  أعووالم إو  4

 البيوتو وبحاجوة المسولمينأهل    ية وحت ى اآلنو شهدوا بأعلميةسالمالمذاهب اإل

 
 .144ـ   143، ص الصحيفة السجادية (1

 .87ـ   86 ، ص 1، ج أعيان الشيعة (2
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 مرجعيتهم العلمية.إلى 

 األمووووووووةالبيووووووووت وظ فوووووووووا علمهووووووووم لخدمووووووووة أهوووووووول  ن  إو  5

 التي واجهتهم. الظروف قساوة برغم ومصالحهاو

جعيوة علميوة عاموة مر  )عليهم السوالم( ألهل البيت فإن     على ما سبق  و وبناءا   6

مكانو وهو الحود  األدنوى الوذي يت فوق أو  للمسلمين. دون أن يؤث ر في ذلك زمان

كانوت   إذاية. فوسوالمالبيوت فوي الوحودة اإلأهول    عليه المسلمون بشأن محوريوة

المرجعية العلميوة فإن   ة السياسية ألهل البيت موضع جدل بين المسلمينواإلمام

ا لما سبق و نقطة ال  .تقاء بين المسلمينهي و وفقا

ت فاق المسلمين على هوذه الحقيقوة أمور فوي غايوة األهميوة; ألن  مون شوأنه إو

ام وحاولوت السياسوة التعتويم   األمةتقرير مصير   فوي قضوية طالموا حواول الحكو 

 عليها طيلة مئات من السنين.

ه ع موون مسوواحة سووالماإل األمووةأن  إلووى  ونخلووص موون هووذا كلوو  ية لكووي توسوو 

عووةو مصووادرها األصوويل ةو ومقوودرتها علووى مواجهووة التسوواؤالت الحياتيووة المتنو 

هات القرآن الكريم والسن ة الشريفةو يجوب أن ترجوع إلوى   وتنسجم أكثر مع توج 

 هذا التراث الضخمو وتستمد  منه ما يرك ز موقعها الحضاري المطلوب.

 )علوويهم السووالم( وإن  البحووث عوون المرجعيووة العلميووة والتفسوويرية ألهوول البيووت 

يعني أنن ا ننكر العطاء العلمي والسلوكي للصحابة الكرامو والتابعينو والعلماء ال

ا كبيوراا  المسلمينو الذين زك وا أنفسهمو وقد موا بدورهم إسوهاماا حضوارياا وعلميوا

على مدى العصورو فهم رضي هللا عنهم شك لوا رافداا كبيراا باستمرار للمسويرة 

البيتو ومحوري تهم العلميةو والتي أهل    مةقصدنا أن نبي ن عظ  إنماالحضاريةو و

و ويصونع األموةصد ق بهوا الجميوعو ليكونووا المحوور الثالوث الوذي يجموع هوذه  

 وحدتها المنشودة.

إال  إن نا نكتفي بما قلنوا لنتحود ث عون واقعنوا المموزق اليوومو والعوامول التوي 

 
ة مرجعية عامة يلتقـي عنـدها ية في مذهب واحد، بل يعني تحديد مساحسالمليعني هذا ذوبان المذاهب اإل  (1

 حتفاظ كل مذهب وفريق بخصوصياته.إية، مع  سالمتباع المذاهب اإلأكّل  
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 التخل ص منه. أساليب ساعدت عليه و

ق  الواقع الممز 

هوذا التصووير المتشوائم للواقوع؟ ألسونا نمتلوك   إذاشويء: لمو  قد يقال قبل كول

يةو إسووالمية كبوورىو وات حووادات مشووتركةو ومووؤتمرات قمووة إسووالممنظمووات 

هات مشتركةو و  ذلكو فلم هذا التشاؤم؟! أمثالوتوج 

والحقيقة: إن نا يجب أن ال نخودع أنفسوناو فالتفواؤل المفورط أشود  ضورراا مون 

 ي؟سالمهذه االت جاهات المختلفة في العالم اإل ذاإالتشاؤم المفرطو وإال  فلم

د حت ى على قضية هامة كقضية فلسطين؟ إذاولم  عدم التوح 

الكبير في مستوى المعيشة والقدرات واإلمكاناتو فبين   ختالفهذا اإل  إذاولم

 ي متخم من كثرة األكل والترف؟إسالمي ال يجد ما يأكل وجزء إسالمجزء 

الواحودة الشواهدةو والتوي هوي خيور أموة   األموةعوالم  ال نملوك اليووم م  إذاولم

 أ خرجت للناس؟

ا للتغطيوة السياسوية  إن   هذه المنظمات خطوات صغيرةو ورب موا كانوت أحيانوا

 والتمويه والتخدير.

قووة: القوميووةو والوطنيووةو والجغرافيووة  إذاولموو ج بيننووا الوودعوات الممز  توورو 

 ذلك؟ أمثالالضي قةو والعلمانيةو و

س كوول  المسوولمين بقضووايانا الكبوورى فووي النملوو إذالموو ك علووى األقوول  أن نحسوو 

ا:  إذافلسطين وغيرهاو فنخرجهم من حالة الالمباالة؟ لم لم ندرك لحد  اآلن جميعا

اا؟إال  أن  القوى الكبرى وفي طليعتها أميركا التريد بنا  شر 

ة الصهيونية إلى  مد  اليد إلى    حد ٍّ يسعى فيه البعض إلى    لقد بلغ بنا الحال عدو 

ق.سالماإل ق بال ريبو وعليه أن يعي عوامل هذا التمز   ! إن  واقعنا ممز 

ق  عوامل التمز 

ق اليووم هوي: اإلأهم    إن   العوالميو والوذي   اإلسوتكبارسوتعمار وعوامل التمز 

قو هي أرضية التعص بو والجهولو والمصوالح  يستفيد من أرضية مالئمة للتمز 

 الضي قة.
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ية تمتلوووك كووول  سوووالماإل األموووةبوووأن   وم يحوووس  العوووالمي اليووو اإلسوووتكبارإن  

يةو وعناصوور ماد يووة وبشووريةو إنسووانعناصوورالنهوضو وتمتلووك رسووالة واقعيووة 

ا إلهيو  اا وقيادة حقيقية قود مت تجربوةا رائعوةو وتأييود  موات واقعيوة اا موعوود   ا و ومقو 

ا لم يكن ليستطيع تغيير ز جول  أي    للوحدة. ولم  عنصر سوى الوحودةو فهوو يركو 

تهمره على تمزيوق هوذه الوحودةو مسوتفيداا كموا قلنوا مون جهول بعوض اهتمامه و

 المسلمينو ومن تعص ب اآلخرينو ومن مصالح الخاضعين لسياسته الجائرة.

ر لهذا الهدف أساطيله   في  هو وعقوله المخط طةو وعمالءاإلعالميةوهو يسخ 

 الجواسيس والمتسل طون.أو  المنطقةو سواء العمالء الفكري ون

 على ضوء هذا؟ فما العمل

ية اليوم فوي يقظوة عظموىو وفوي شووق كبيور سالمإن نا نعتقد أن  الشعوب اإل

 لتحقيق الوحدة الحقيقيةو وهذه اليقظة هي مقد مة العمل الكبيرة.

 فعلينا إذن:

د   اإلستكبارو أن نفضح مخط طات    1 العالميو وهو أمر سوهلو فيكفوي مجور 

 الواقع. عرض بعض المواقف االميركية ليكتشف المسلم

و كمووا أن  علينووا أن نعوورض حقيقووة التزييووف الوحوودوي المطووروح علووى  2

 باألرقام المحسوسة كذبه وافتراءه. األمةالساحةو ونري أفراد 

ق   3 القورآن العاملوة علوى  أسواليب و ومن ثم ننطلق باسم القرآن الكريم لنعمو 

ا أسلوبالمسلمة  األمةالوحدة في  او فنذك ر بمحور الوحدةأسلوبا  ية:سالماإل ا

ز علوى وحودة  والمسوير  األصولحبل هللاو ونذك ر بهثار الوحدة هوذه... ونركو 

ر   أهودافها ووظائفهوا   لألموةوالهدف... ونغرس األخالق في النفووس... ونصوو 

د علوى نقواط االلتقواء... األصولالسامية... ونشويع مقواييس التفاضول   ية... ونؤكو 

 .للمحاورة البن اءة األمثل سلوب ونت بع األ

حووول  األموةوأخيوراا يجووب أن الننسوى الوودور الوذي يمكوون أن يؤد يوه تكتيوول 

 قضاياها المشتركة في فلسطين وغيرها.

إن نا نمتلوك كول  عوامول الوحودة الحقيقيوة علوى الصوعيد العقائودي والعواطفي 

 اإلجتهواد في الرأي و  ختالفمنعنا بعض اإليواألخالقي والسلوكيو فيجب أن ال
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.من أن نلتحم بوجه ال  عدو 

ة واحدةو وتتوق ف مصوالحنا إستراتيجيإن نا باإلضافة لما سبق نملك بال ريب  

 العالمي. اإلستكبارالسياسية على هذا الموقف الواحد ضد  

يةو وإن  نظامنوا سوالمالوحودة اإلإلوى    وبعد كل  هذا نقول: إن  عقيدتنا تدعونا

الوحودة إلوى    ة تودعوناتنا السياسويإسوتراتيجييةو وإن   سالمالوحدة اإلإلى    يدعونا

 ية.سالماإل

ية الكبورىو سوالمفرصوة الوحودة اإلأن ها  التحي ر؟  إذاهذا التواني؟! ولم  إذافلم

النوداءات إلوى    فلننطلق لتحقيقها تحت لوواء القورآن الكوريمو ولنسوتمع بعود ذلوك

رونو ونغوض  الطورف عون كول  موا يشوين  المخلصة التي يطلقها القوادة والمفكو 

ق هووذه الوحوود  هين ويمووز  ةو بعوود أن نمتلووك المقيوواس الووذي نشووخ ص بووه الموووج 

المووزي فينو وأدعيوواء الوصوواية علووى الوودينو وهووم  شووخاص الحقيقيووين عوون األ

 .اإلستكبارمحكومون لمخط طات الكفر و

 حول التقريب والتفاهم

القرآن وينظ موهو إليه    بعد هذه النظرة السريعة يتبي ن لنا أن  التفاهم أمر يدعو

أولئوك الوذين انتهجووا إال  نين فحسبو بل بين بنوي البشور عموموااوال بين المتدي  

 منهج العناد والظلم.

ة سوالمالسواحة اإلإلى    يترك ز أكثر عندما ندخل  األمروهذا   ية: سواحة األ خوو 

اتو اإلجتهواد  إخوتالفو واسوتيعاب سالماإل أصولوالوحدةو والتسامح والقبول ب

كموا يت فقوون علوى نسوبة مئويوة   ألصولاالساحة التي يت فق فيها المسلمون على  

فووي بعووض الوونظم  خووتالفكبيوورة موون الحيوواة التشووريعيةو بوول ورب مووا ينوودر اإل

النظام األخالقويو والنظوام التربوويو ونظوام تقريبا في مثل  ينعدم  أو    يةسالماإل

 المعامالتو ونظام العقوبات وغيرها.

ا بخطواب واحود ) ية التي يخاطبها القرآن الكوريمسالمنعم ندخل الساحة اإل يـَ

الطورق  إخوتالف( والتي تستقي معالم دينها من منبع واحد رغم  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا

او هذه الساحة ذات الشوعار الواحودو واالت جواه الواحودو التفواهم حينئوذ فوإن     أحيانا



 37 ...................................................   والحوار المنطقي الوحدة والتقريب مفاهيم الفصل األول: أضواء على 

 ستدالل وبرهان.إإلى  ية التي التحتاجسالميعود من البديهيات اإل

ة  التقريب ضرورة ملح 

واالت جاهوات  األفكوارعمليوة التقريوب بوين ية  سوالمسبل الوحدة اإلولعل  من  

ة وتت سع الشق ةو حيث تجد  بعد  األمةوالمذاهب المختلفةو إذ بدون ذلك تزداد الهو 

كها و قة متهاويوة متنازعوةو فقودت تمسو  سوتواءهاو وراحوت فوي إذلك نفسها ممز 

 مهب  الريح العاتية.

وال مصطنعةو وال حركة سياسية ي راد بها ستر  وليس التقريب عملية قسرية

جانب من الضعف والنقص لكي تتم  عملية تمويه على الطرف اآلخرو بول هوي 

ها: أمورعملية أصيلةو تقتضيها مجموعة   واقعيةو من أهم 

ا عنودما اإلستنباطن  الخالف الفكري وإ:  أوالا  ي أمر متوق ع تمامواا وخصوصوا

الذي يقع   األمرن نصوص وتقريرات ونماذج علياو  ي راد استنباط كامل للحياة م

بشكل طبيعيو ويشتد  ذلك عندما تفصلنا عون عصور   ستنتاجاالفي    ختالفافيه  

فات كثيرةو كضياع جملة من األحاديثو عبمضا  ىالنص  عصور وقرونو ونبتل

التعبيرو وقرائن التفهويمو والمالبسوات   أساليب ولزوم تمحيص األسانيدو وتغيير  

فتوراء فوي مجواميع الروايواتو النف الكالمو ودخول كثير من الودس  واالتي تكت

 الذي يتطل ب عنايةا بالغةا في التمحيص والتدقيق. األمر

ر الحياة يفرض عدداا كثيوراا مون الوقوائع والحووادث إلى    هذا إضافة أن  تطو 

و فالبد  من استنباط حكمها علوى ضووء القواعود  الجديدة لم يرد فيها نص  خاص 

 .امةالع

ا:  أموور طبيعووي وضووروري لتحقيووق المرونووة  اإلجتهوواد ن  فووتح بوواب إثانيووا

رات الحيوواةو سووالمالتشووريعيةو والمسووايرة اإل إلووى  الووذي يووؤد ي األموورية لتطووو 

 بمقتضى واقعي ته. سالمت قثب لها اإلاإختالفوهي  اإلجتهاد ات كثيرة في إختالف

ا النصوص الناهية عن مثل ذلوكو فوال تنصوب  علوى ا الفكوريو   خوتالفإلأم 

 
 .5ص  نظر الفتاوى الواضحة،  ا (1
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مْ على النزاع العملي    إنماو ْذَهَب ِريُحكـُ إلوى   سورت   إذاو  1َولَتَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتـَ

ق إنماالجانب الفكري ف إليوه  ترك ز على الجانب المعصووم منوهو والوذي اليتطور 

ر   اإلجتهواد و  ختالفمجاالا لإل  يالذي ال يبق  األمرالخطأو   الفقهويو وهوو موا عبو 

ل هللاو فالقرآن المصون حبل هللاو والسن ة الشريفة بنصوصها المقطوعة عنه بحب

 سنداا وداللةا حبل هللاو وال مجال للنزاع في ذلك.

ا:  ي نساننطالقاا من واقع الفكر اإلإسمح له  إنما وياإلجتهاد  ختالفن  اإلإثالثا

ا لعملية اإلثراء العلمي من جهة  أن ه  ني. وهذا يعأخرىالقاصر من جهةو وتحقيقا

وتراثها التشريعي والقانوني والتنظيميو ال   األمةيجب أن يسير بات جاه مصلحة  

إال   بات جاه تمزيقها وإضاعة شخصي تها المتمي زةو واليتم  ضمان السوير الطبيعوي

ن فيت كل  العناصر التحريفيوة للمسويرةو والتوي تعمول علوى تحويول وجهتهوا   إذا

ق فضويعو وهوذه إلوى    ق يبدأ قليالا وينتهويت جاه تخريبي ممزَّ إإلى    الطبيعية تموز 

 العناصر كثيرة:

امو ليحق قووا   منهـا: ر بعوض الفقهواء لصوالح الحكو  األهواء السياسية التي تسخ 

 الضي قة. بعض األهداف

 جهل طرف من األطراف بمباني الطرف اآلخر وحدود فتاواهم. ومنها:

مساحات عملية ى  إل  عمليات الخروج عن مقتضيات الخالف الفكري  ومنها:

عامل نوزاع إلى    ال عالقة لهاو نتيجة عملية تجريد لألمر عن ظروفهو وتحويله

 عقائدي وغير ذلك.

فالتقريووب عمليووة تفوواهم وتقوواربو ونفووي لكوول  العناصوور التحريفيووةو  وعليــه

 يعني المراحل التالية:أن ه  ووضع للمسيرة على الخط  الطبيعي المثري ال غير.

 .احة المشتركةو البحث عن المس 1

 و العمل على توسيع هذه  المساحة عبر الحوار المنطقي. 2

 .و التعاون على تطبيق هذه المساحة على الواقع 3

 
 .46األنفال:   (1
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 في قيم الحوار والتعايش

 ية سالماإلوالتعليمية الرؤية الثقافية 

 

 ووجوب التعليم بهاية سالمالرؤية الثقافية اإل

ية رؤيوة هادفوةو تنطلوق مون مرجعيوة مقد سوة للحيواة سالمالرؤية الثقافية اإل

ية تعطيها شكلها ومضمونها المتميوزين. وتسوتبطن هوذه الرؤيوة مجمول سالماإل

الشوامل; فهوي اإلطوار الوذي يجموع فوي داخلوه   ياإلجتمواعأسس عملية التغيير  

والنفس واالنثربولوجيا   اإلجتماعاء  مختلف مجاالت التغيير. ومهما اختلف علم

الرؤية الثقافيةو فإن هم يتفقوون علوى دورهوا أو    واإلعالم في تحديد مفهوم الثقافة

بكلمة أن ها  أي    طهاوإنماي في رسم تفاصيل حياة المجتمع والفرد وتحديد  األساس

ة. يواإلجتماعوالسولوك والظوواهر    األفكوار: العنصر المركب الذي يحدد  أخرى

طريوق "و "نسوانالمصونع الوذي يصونع اإل")رحمه هللا(  الخميني    اإلماما  ويعد ه

الدسوتور الوذي "كما يقول المرحوم مالوك بون نبوي و  أن ها  أو    1"إصالح المجتمع

 .2"ياإلجتماع تتطلبه الحياة العامةو بجميع ما فيها من ضروب التفكير والتنوع

أو  للحيواةو سوالمي للثقافة يتلخص فوي تصوور اإلسالممن هناو فالتصور اإل

ه  رت  "حووين يصووبح الحيوواة سووالماإل"أنوو  ة الثقافيووة للعووالم سووتراتيجياإل"كمووا عبوو 

 
 .ي اسد  ى »النظرات الثقافية لإلمام الخميني«، إعداد: كبر (1

 .130( »شروط النهضة«، ص2
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 1."يسالماإل

ولهذه الرؤية مرجعية تعطيها مشروعيتها ومضمونها ومنهجها فوي تطويوع 

 ن  أة الشوريفةو كموا  و وتتمثل مرجعيتها في القورآن الكوريم والسون  سالمالحياة لإل

ا دائووم الحركووة هنوواك حقووائق الخلووق وال كووون التووي تشووكل مصوودراا معرفيووا

 والديناميكيووة. ولكووي تحقووق هووذه الرؤيووة غاياتهووا ومقاصوودها فووي بنوواء الحيوواة

يةو فقد وضعت مهموة رسوم خطابهوا العصوري وتحديود مناهجهوا علوى سالماإل

يينو إسوالممون فقهواء ومفكورين وخبوراء ومثقفوين  ختصاص اإل  أصحاب عاتق  

يكوون   عاب متطلبوات المعاصورة؛ لكوييسوتإابة  صووعلى أسس علمية تتويح لإل

ا   ورؤيته الثقافية. سالمباإل العصر الذي تعيشه المجتمعات الجديدة لصيقا

باسووتمرار دون عقووول أصوويلة  وال يمكوون بلووورة هووذه الرؤيووة ومراجعتهووا

ذين اللو    اء والحووار الهوادفمتحررة من الجمودو وأجواء منفتحة على النقد البنو  

 رية الفكرية المتوازنة.يمنحهما مناخ الح

يةو سوالممن هنا فالحوار والتعايش في رؤية واقع التعليم الديني والثقافوة اإل

ة النبويووة الملزمووة )القوورآن الكووريم والسوون   يةسووالممحكومووان بقوويم المرجعيووة اإل

أو  هي نفسها قيم الدين الحنيفو اإلخالقيةفقيمهما الشرعية والعقلية و  الشريفة(؛

 ة العامة التي ال تتعارض معه.ينسانالقيم اإل

 أوالهذه الرؤيوة تحتواج لمونهج تعليموي جوامع؛ يسوتوعبها   ن  أومن الواضح  

 بتدائيوة والثانويوةإلعبر توجيوه المنواهج ا  ويخطط لتعميقها في نفوس الجماهير

  ية. سالمقليات اإلي وكذلك بين األسالموالجامعية في كل انحاء العالم اإل

 أهمية الحوار

ا مختلفوة مون التفكيور والسولوكو   ة كونيةو أعطوت للحيواةسن    ختالفاإل ألوانوا

و بعود أن األصولشوياء هوو  وجعلت التباين بين الناس في رؤاهوم ونظوراتهم لأل

 
 .5ي، ص سالمأعدتها منظمة المؤتمر اإل( 1
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تثلثف وا  مة واحدة  أكانوا   اخ  دثةا فوث احو  ةا وث اس  إ الَّ أ موَّ انث النوَّ ا كوث مث إلوى   ومورد  ذلوك  و1وث

شئة والتكوين والتجربة واألهوواء وغيرهوا. في الطبائع الوراثية والتن  ختالفاإل

ا و في الواقع و وجود شخصوين متفقوين فوي كول  بنسوبة مئوة  األشوياءفليس ممكنا

 ختالففواإل اويضوا أبالمئةو كما ال وجود لشخصوين مختلفوين بنسوبة مئوة بالمئوة 

الواحد بالمائة والتسع والتسوعين   تفاق قضيتان نسبيتان تتراوح نسبتهما بينواإل

ولكن هذا الحق المطلوق هوو الوذي  وجود حق مطلقو ة. وهذا اليعني عدمبالمائ

والمالئكوة.  واألوصوياء يحدده هللا تعالى فقط أومن يخولهم من عبواده كاألنبيواء

 خوتالفهوذا اإل  لمعرفوة الحوقو كموا ال يعطوي  إلهيوة  وكذلك تعتبر الفطرة نافذة

ا  مرجعيوة  خوتالفلإل ن  أنتسواب للحوقو بول  متساوية لكل المختلفين في اإل  حقوقا

ا  ختوراع المختلفوين يقوول تعوالى: إمطلقة ليسوت مون   يعوا م  ع ك م  جث ج  ر  ى هللا موث إ لوث

تثل ف ونث  ا ك نت م  ف يه  تثخ  ونث و    2فثي نثب  ئ ك م ب مث تثل فو  ا ه م  ف يه  يثخ  م  ف ي مث ك م  بثي نثه  ث يثح   3 وإ نَّ َّللاَّ

الذي  األمرعب ر عنه في كتابه الكريمو  و وحكمهختالففالحكم هلل في مواطن اإل

 بالنسبة للمسلمين. ختالفمفهوم التعددية في مرجعية اإل يلغي

ياا يضعه فوي شوكله الطبيعويو إنسانبعداا  ختالفوهنا يأتي الحوار ليعطي لإل

طاقة تدميريوةو بول أن  الحووار يخفوض مون مسوتوى إلى    وال يسمح له بالتحول

في هذا اإلطار   ختالفستوى إيجابياته ليكون اإلويرفع من م  ختالفسلبيات اإل

رحمةا وخيرااو ودافعاا لإلصالح والمراجعة المستمرة. وهذا البعد يمونح الحووار 

ا   ا فوي  إسوتراتيجيمضموناا مصويرياا وموقعوا سوتمرار الحيواة بطعمهوا المسوتقرو إا

وإبقوواء الجوونس البشووري بمسووتوى مووا حبوواه هللا موون عقوول وقوودرة علووى التفكيوور 

 ختيار.واإل

الخفي ةو ومن خالله تتم اإلجابة   األشياءإن  الحوار أداة للكشف عن الحقائق و

 
 .19 :سورة يونس( 1

 .48  :سورة المائدة( 2

 .3  :سورة الزمر( 3
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تزيود مون أو    ستفهام واإلشكاليات العالقة فوي الوذهنوعلى كثير من عالمات اإل

القناعات الذاتيةو كما يمكن من خالله كشف الباطل ودحضوه وكشوف موؤثرات 

والقورارات; ففوي   األفكوارج  الحووار ينضوفوإن     ودالئل بطالنه. وبشوكل مجمول

بها مموا   األفكوارو ينموي الحووار    الجانب الفكري والثقافي موثالا  ويعمقهواو ويشوذ  

شوووائبو ويحوورك العقوول باتجوواه اإلبووداع أو  جمووود أو  نحوورافإيعلووق بهووا موون 

. وفوي الجانوب خوتالفوالتجديد والتحررو في الحدود التي تفرضها مرجعية اإل

 ياإلجتمواعلحوار الدور نفسه فوي تنضويج القورار و يلعب اياإلجتماعالسياسي  

والسياسي وإشعار اآلخرين بالمسؤولية وأهميوة الموقوع الوذي يحتلونوهو بول أن  

ا من ألوان الشورى.نمابعض اإل  ط تعد في دائرة المسلمين لونا

األنبيواء   أسولوب يعبر عن قيمة حضارية; ألن ه    سالموبالتالي فالحوار في اإل

بوالحوار والووعظ والمحاجوة والقوول   سوالمنتشور اإلإوة. فقود  في التبليوغ والودع

مريكاو أفريقيا وشرق آسيا وأقاصي الدنياو وال سيما  أإلى   الحكيمو والذي أوصله

هو الحوار. هذه البلدان التي يقطنهوا اليووم مئوات الماليوين مون النواسو دخلوت 

 لحكموة ا  أسولوب هو دين الحجوة ودحوض الباطول ب  سالمبالحوارو فاإل  سالماإل

ن   سوث يث أثح  الَّت ي هو  ه م بو 
ل  اد  جوث نثة  وث سوث ة  ال حث ظوث ع  و  ال مث ة  وث ك موث ب  كث ب ال ح  ع  إ ل ى سثب يل  رث  1اد 

ة الوحيدة في نشر الودين ستراتيجيأن  الحوار ليس اإلإلى    ة هناشاروالبد من األ

ه المسولم موقف يتخوذ أن ه    ة أساسيةو ورغمإستراتيجيأن ه    والدعوة والتبليغو رغم

ا في الحركةو  اآلخر. الطرف ة تتغي ر وفق موقفستراتيجيأن  اإلإال  أساسا

 مجاالت الحوار

ي بتنووع أطرافهوا ووسوائلها وموضووعاتها سوالمتتنوع مجاالت الحووار اإل

فعلوى أسواس معيوار أطوراف الحووار يمكون   وولهذا التنوع أكثر من معيار للقيم

 تقسيمه إلى:

 
 .125( النحل،  1
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مفكورين الدين والوعلمواء  مون النخوب أو  اموة النواسوو حوار بين األفراد )ع

 .مثقفين وغيرهم(الكاديميين وواأل

 .و حوار بين الشعوب 

 .و حوار بين الجماعات 

 .و حوار بين المذاهب 

 .في إطار المنظمات والمؤسسات(أو  و حوار بين الحكومات )ثنائي

 .خرىاألو حوار مع األديان 

 .خرىاأل و حوار مع المدنيات والحضارات 

 كما ينقسم على أساس معيار الوسائل إلى:

عبر وسائل االعالم أو  و حوار مباشرو يتم بين أطرافه بحضور عامة الناس

عة... الخ(و وهو الحوار المباشر المفتوح الذي يصوطلح عليوه ذا)التلفزيونو اإل

ا الحوار المباشور المغلوقو فهوو الوذي يجور"المناظرة"عادة بو ن بعيوداا عو  يو أم 

 اآلخرينو ويقتصر على المتحاورين وبعض المراقبين.

 طرف ثالث. عبرأو  الرسائلأو  و حوار غير مباشرو عبر الصحافة

 الموضوع، ينقسم الحوار إلى:أو  وعلى أساس معيار المادة

ية نسووانية واإلسووالممختلووف العلوووم اإلأو  )فقهوويو عقائووديو يو علموو

 البحتة والتطبيقية(;أو  ةياإلجتماعو

 النظري(;أو  )ما يرتبط بالشأن السياسي العملي يسياسو 

 و فكري;

 و ثقافي;

 جتماعي;إو 

 وغيرها.

ستعراض هذا التنووع فوي الحووارو نريود القوول أن لكول منهموا إومن خالل  
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ية سولوبالقويم العلميوة واألفوإن   ه الفنية وآدابه وقواعده ومنهجوهو وبالتواليأساليب

ية تبقوى قاعودة نسانواإل  اإلخالقيةالقيم الدينية وما بينها. ولكن  فيحد  إلى    تختلف

ت المرجعية اإل ا. وقد ركز  ية من خالل النصوص علوى سالممشتركة لها جميعا

هذه القيمو وفص لها وشرحها الفقهاء وعلماء الكالم واألخوالقو كول مون زاويتوه 

ط الحيواة إنمواومدخله العلمي. ومع التطور الهائل والتغييورات المتسوارعة فوي  

الحوووار والتخاطووبو دخلووت معووادالت قيميووة جديوودة فووي صووياغاتهاو  أسوواليب و

 و أسلمته. اكتشافه والتعرف عليه يهاو وهي مما ينبغأصولوليست جديدة في 

 عناصر الحوار

عناصور الحووار إلوى: األطورافو الموضووعو األهودافو أهوم    يمكن تقسويم

 نتائج.و السلوب التحكيمو الزمانو المكانو المنهجو األ واإلدارة

ومن خالل استعراض هذه العناصر بشويء مون التفصويل نوأتي علوى البعود 

ي حيال كل منها بالصورة التوي تحقوق غايوات الحووارو كالغايوة سالماإل  يالقيم

والتركيز على إيجابياتها وتفتيت سلبياتها و   ختالفالفنية المتمثلة بتقنين حالة اإل

 كما ذكرت. 

موعووة موون المووؤهالت فووي شخصووية توووفر مج يينبغووطــراف الحــوار: أ. 1

المتحاورينو على الصوعد الذاتيوة والموضووعيةو تكفول لنجواح الحووار مدخلوه 

 المؤهالت: هذهأهم  ومن ياألساس

فالبود أن ال يكوون أحود  أ. التساوي في الرغبة والتكافؤ في حريـة الطـرح،

ا  مضوطراا لوه تحوت ضوغوط أو   مجبوراا علوى الحووارأو    أطراف الحوار مقحموا

أو  الموووت أو  السياسوويو بالسووجن واإلقتصووادي وياإلجتموواعيوودو بأنواعووه: التهد 

الحوار مهما  غراء. فمثل هذاتحت ضغوط الحياة واإلأو    تلبيس التهموأو   الطرد 

ه يفتقورأو  دينيةأو    كانت نتائجهو ليست له قيمة علمية أبسوط إلوى  أخالقيوة; ألنو 

ا لون تكوون متكافئوة فوي أسس الحوار الحقيقي وآدابه; ألن  أطوراف الحووار هنو

واآلخور  واإلسوتكبارقتدار والقدرة والحريةو فبعضها يحاور من موقع القوة واإل
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و إذن و فرق كبير بوين الحووار )الثقوافي   ضطهاد; فهناكاإلومن موقع الضعف  

والفكري والسياسي( بوين أطوراف متكافئوةو والحووار بوين الغوازي )العسوكري 

الحوار الثقافي والحضاري الحقيقوي فالمدافعو    أو  والثقافي والسياسي( والمنهزم

التبادل الثقافيو في حين أن  الحوار فوي إطوار أو    حتكاكيدور في إطار اإل  مثالا 

معنوى; فالغوازي الثقوافي يسولب مون الحووار كول إيجابياتوهو أي    الغزو ليس لوه

ويمكن أن يجرى الحوار حتى خالل المعارك العسوكريةو فضوال عون المعوارك 

والسياسويةو بهودف إلقواء الحجوة علوى الخصومو شورط ضومان عنصور الفكرية  

ال  يكوون حوواراا مون طورف واحود. وفوي السويرة أو ويالتكافؤ فوي حريوة الورأ

ي نماذج فذ ة من مواقف الحوار أثنواء الحورب إلقنواع الخصوم سالموالتاريخ اإل

 المسلمون شرها. يومحاججته في محاولة لتجنب ويالت الحرب وليكف

فهووو أساسووي لوودخول  بــالعلم والمعرفــة فــي موضــوع الحــوار، ب. التســلح

ا:   ونث الحوار وكسبه موضوعيا هجُّ لٌم فثل مث ت حوث ا لثك م ب ه  ع  ت م  ف يمث ج  اجث الء حث هثاأثنت م  هثؤ 

مٌ  لوو  ه  ع  م بوو  ي سث لثكوو  ا لووث فووالحوار الحقيقووي ينبغووي أن توضووع لووه مقوودمات  ;1ف يمووث

يتحقوق هوذا الجانوب دون تخصوص وال    وموضوعية ويسير وفق أسوس علميوة

المتحاورين في موضوع الحوار واحاطتهم الكافية بحقائقه. ويضرب هللا تعالى 

ا فوي هوذا مثال في من يحاور في أمور وجوود هللا ووحدانيتوه وهوو ال   يفقوه شويئا

ابٍّ  المجووال  تووث الث ك  داى وث الث هوو  مٍّ وث لوو  ر  ع  ي َّللاَّ  ب غثيوو  ل  فوو  اد  ن ي جووث اس  مووث نث النووَّ موو   وث

ن يرٍّ  ا;2مُّ هذا الحوق سيضويع فإن     وحتى لو كان الحق مع الطرف الضعيف علميا

ظهوور الباطول بمظهور إلى    يبين ثنايا الجهلو وقد تترتب عليه آثار سلبية تؤد 

ا يتسبب في تزييف الحقيقة و نحراف وجهات نظر عاموة النواس. إالمنتصرو مم 

نبغووي كووذلك أن تكووون كووان الهوودف موون الحوووار تحقيووق فائوودة علميووةو في إذاو

الغزالي علوى   اإلماماألطراف ضليعة في مجال موضوع الحوار. وهنا يشترط  

 طرف الحوار أن يناظر مع من هو مسوتقٌل بوالعلم ليسوتفيد منوه إن كوان يطلوب 
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 .1الحق

ي بســلوكية لئقــة، فالغضووب والتشوونج والتهووريج والحقوود والريوواء  ج. التحلــّ

ة   كباراإلستوالفرح بمساندة الطرف اآلخر و عن الحقو سوتنزع مون الحووار أيو 

الصوفات المعاكسوة   أنقيمة وتدخله في دائرة المنازعات والصوراعو فوي حوين  

ا التوووازن فووي  كالهوودوء والتووروي وضووبط الوونفس واللووين والمرونووة وعمومووا

 دائرة النجاح والتأثير وتحقيق أفضولإلى    المشاعرو سترفع من مستوى الحوار

 النتائج.

تعالى لرسوله الكريم قاعدة عامة فوي التحواور موع اآلخورينو   وهنا يبي ن هللا

وا  تقف على أساس اللين والمرونة والتسامح:  لثو  ك نتث فثظًّا غثل يظث ال قثل ب  الثنفثضُّ وث

ر   ي األثمو  ه م  فو  ر  او  شوث م  وث تثغ ف ر  لثه  اس  م  وث ل كث فثاع ف  عثن ه  و  ن  حث . فواهلل تعوالى يوأمر 2م 

 عليه وآله(بالتشاور مع من قد أساءوا إليهو بعد أن يعفو عنهم الرسول)صلى هللا

ى  موسى وهارون)عليهما السالم(:  و  من قبل  و  ويستغفر لهم كما أمر   ا إ لوث اذ هثبوث

نث إ نَّه  طثغثى عثو  شثى  وف ر  الا لَّي  ناا لَّعثلَّه  يثتثذثكَّر  أثو  يثخ  ونقل المفض ل و أحد  3فثق والث لثه  قثو 

جعفر الصادق)عليه السالم(و حادثة تحمل داللة قيموة مشورقة فوي   اإلمام  ةمذ تال

هذا المجال: فخالل تحاوره مع أحد الزنادقةو تشنج الموقوف وغضوب المفضول 

د  جعفر بن أصحاب عليهو فقال له الزنديق: إن كنت من  الصادق فما هكوذا محم 

اكثر مما سمعتو فموا  يخاطبنا وال بمثل دليلك يجادل فيناو ولقد سمع من كالمنا

أفحش في خطابنا وال تعدى في جوابناو وأن ه الحليم الرزين العاقل الرصينو ال 

ف حجتنواو  يعتريه خرق وال طيش وال نزقو يسمع كالمنا ويصغي إلينا ويتعور 

استفرغنا ما عندنا وظنن ا أن ا قطعناه وغلبناهو دحض حجتنا بكالم يسير   إذاحتى  

فوإن   الحجة و يقطوع العوذر وال نسوتطيع لجوابوه رداا   وخطاب قصيرو يلزمنا به

 
 .58، ص 1إحياء علوم الدين، ج( 1
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 .1"خطابه مثلبه فخاطبنا أصحابكنت من 

و ختالفينبغي قبل بدء الحوار تحديد نقاط اإلبهام واال  موضوع الحوار:  .2

والمادة التي يتعين التحاور فيها ليكون الموضوع واضحاا ومحددااو فالحوار قود 

ف الحووار أن هوم اتبي ن ألطر إذاللوقت    ويكون مضيعة  أخرىينحرف باتجاهات  

موضوعات مختلفوة. وهوذا العنصور أطلوق أو    كانوا يتحاورون في موضوعين

وقالوا بضرورة تشخيص   "تحرير محل النزاع"اصطالح    ىعليه العلماء القدام

ا منطقيواا ال حاجوة لال سوتدالل أبعاد النزاع ليكون االستدالل منتجاا وعد وه شورطا

نوا لحواظ جميوع الجوانوب ذات العالقوة بالموضووع; فهنواك ويفتورض ه  .2عليه

 جوانب مهمة قد ال تلحظو ولكنها تترك أثرها على النتائج.

تكمن قيمة الحووار فوي هدفيتوهو والمتمثلوة فوي اكتشواف   أهداف الحوار:  .3

الحكموة "ن  أ  الحقيقة والتعرف عليها وبلوورة شوكلها ومضومونهاو علوى اعتبوار

هدف يعطي للتجرد والنزاهة والموضوعية فوي الحووار . وهذا ال"ضالة المؤمن

او بالصورة التي يطرحها القرآن الكريم:  داى معنىا حقيقيا ى هو  اك م  لثعثلوث إ نَّا أثو  إ يوَّ وث

ب ينٍّ  لٍّ مُّ ا 3أثو  ف ي ضثالث ا معيناا وال يترك أثراا علميا ا الحوار الذي ال يحمل هدفا  . أم 

او فهو عديم القيمة والفأو   ا    ائدة. وتنطبق هذه القاعدةفكريا علوى الحووارات أيضا

. وتتنوع مناهج 4فتراضية وخيالية وال عالقة لها بالواقعإ  أمورالتي تدور حول  

و بتنوع أهدافهو فهناك الحووار النقوديو الوذي يوتلخص فوي   يالحوار و كما سيأت

تقويم كل طرف لممارسات وأفكار الطرف اآلخر بشكل نقد موجه. وللنقود مون 

به آداب وشروطو تبقيه في حدوده الشورعية والعقالنيوةو وتحوافظ فيوه علوى جان

اء. وهنواكروح اإل ا   نعتاق والتقويم الصحيح والمحاسبة الهادفة والنقد البنو  أيضوا

 
ا  نظـر. وا7«، ص  التوحيد للمفضـل»( كتاب  1  يـ فـي مجـال أدب المنـاظرة والحـوار ـ مـاورد عـن النبـأيضـا

 .يحتجاج للطبرس اب اإلتفي كوأهل بيته 

 .540«، ص  في الجدل  »الكافية ( انظر2
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المدارسة التي هي لون من ألوان الحوارو وهدفها يدور حول الموضووع فقوطو 

نتائج متفق عليهاو و ال   إلى  ذاتيةو وبالتالي الوصولأو    ليست لها أهداف خاصة

ة فهو حوار اإلقنواع وإقاموة  ا المحاج  توجد لدى أطرافها أحكام نهائية مسبقة. أم 

سوتيعابه وجذبوه إالدليلو وهدفوه تفنيود وجهوات نظور الطورف اآلخور ومحاولوة 

 اآلخرين وتنبيههم وتوعيتهم.إلى  إيصال رسالةأو  وهدايتهو

نصور الفنوي ضوروري جوداا لتحسوين هذا الع  اإلدارة والرقابة والتحكيم:  .4

ا فوي  أداء الحوار وضمان تحقيق أهدافه وتنفيذ نتائجه. فواإلدارة ال تودخل طرفوا

الحوارو بل تتلخص مهمتها في تنظيم الحوار وضبطه وتوفير الفرص المتكافئة 

هم ومناهجهمو ثم التحكويم بيونهم فوي حواالت معينوة. أساليبللمتحاورين ومراقبة  

شروطاا ومواصفات في عنصر اإلدارة والرقابوة والتحكويم   وتفرض هذه المهام

دو  أهمها: المقبولية لدى أطوراف الحووار كافوةو والحيواد والموضووعية والتجور 

فوي حودود إال    وحساب النتائج بدقوةو وعودم تغليوب طورف علوى حسواب آخورو

بعوض أفوراده خلفيوات فكريوة وسولوكية أو    الحقيقةو وحتى لو كان لهذا الجهواز

تختلف مع أحد األطرافو ولكن ينبغي أن اليكوون لهوا مدخليوة أو    فقورؤى تت

 في اإلدارة والتحكيم.

أي   عودم وجوود هو    والحوارجو  أن يكون عليه    يما ينبغمو  الحوار:  جوّ   .5

نوع من المؤثرات التي تنعكس سلباا على المراقبينو وقد يتمثل هذا المؤثر فوي 

مؤثرات ناتجة عن أجواء التهويول; أو    صاخبةوأو    نفعاليةإأو    ستفزازيةإأجواء  

فيكون المتحاورون منساقين حينها وراء توأثيرات العقول الجمعويو ومون أمثلوة 

ستفزاز التي كان المشركون نفعال واإلذلك ما ذكره القرآن الكريم من أجواء اإل

يخلقونها للتأثير على مسير الحوار الذي يقوم به الرسول)صلى هللا عليه وآله(و 

تهامووه و والعيوواذ بوواهلل و بووالجنونو وهنووا يطلووب القوورآن موون إبعوود  والسوويما

نبووذ هووذا التهويوول والصووخبو إلووى  الرسول)صوولى هللا عليووه وآلووه( أن يوودعوهم

هوها لوه بغيوة   سوتئناف الحووار فوي إطوار الموعظوة إوالتأمل في التهم التي وج 

ا قو    الحسنة ولكن بعد أن يتفرقوا ويبعودوا عونهم هوذا الجوو  المصوطنع :   ل  إ نَّموث
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نَّةٍّ  ن ج  ب ك م م   اح  ا ب صث وا مث ادثى ث مَّ تثتثفثكَّر  ف رث ث نثى وث َّ  مث وا ّلِل  دثةٍّ أثن تثق وم  اح  ظ ك م ب وث  1أثع 

وال شك أن  ذلك يترك أثره في خلق أجوواء خاصوة وتوأثيرات نفسوية هائلوة 

 المراقبين.أو  الحضورأو  على المتحاورين

 ومهوم فوي اختيوار الموضووعات واألهودافوهو عنصور    زمان الحوار:  .6

ينبغي في تحديد زمان الحوار مراعاة ظروف أطوراف الحووار مون النوواحي و

نعكوواس الحوووار علووى إسووتعداد العلموويو وظووروف ة والنفسووية واإليوواإلجتماع

ا; فربما يكون لموضووع بعينوه أهميوة  اآلخرينو وأهمية موضوع الحوار زمانيا

 ه األهمية في زمان آخر.خاصة في زمان ماو ثم تعدم هذ 

ا لمجموعووة موون  . مــنهج الحــوار:7 وهووو النظووام الووذي يسوولكه الحوووار وفقووا

ا 2القواعوود العامووة . وموون بووديهيات الحوووار العلمووي أن يكووون منهجووه واضووحا

او ويفترض بأطراف الحوار أن تكون متفقوة علوى قواعوده; لكوي  ا سلفا ومرسوما

او كمووا تووذكر اآليووة ا ا لهووا جميعووا اء لكريمووة: يكووون ملزمووا مث ي أثسوو  ل ونثن ي فوو  اد  أثت جووث

ل طثانٍّ  ن سوو  ا موو  لث َّللا   ب هووث زَّ ا نووث هؤك م مووَّ آبووث وهثا أثنووت م  وث ي ت م  مَّ و فهووذه األسووماء أراد 3سووث

المشركون أن يفرضوها جوزءاا مون مونهج الحووارو ولكن هوا ال يمكون أن تكوون 

 المنهج. ملزمة لمن ال يؤمن بهذا الجزء من

 معوايير مونهج الحووار العلموي فوي إطوار الرؤيوة الثقافيووةأهوم  ونطورح هنوا

 ية.سالماإلوالتعليمية 

ف  :أ. التعارف والتوعية كل طورف علوى حودود معينوة   والمقصود منه تعر 

من حقائق الطرف المقابل ومعتقداته وآرائهو من مصادرها نفسوهاو ولويس مون 

ألوزم بوه نفسوه مصادر غيرهو وال سيما أعدائهو بهدف الوتمكن فوي الزاموه بموا  

التعريوف إلوى    حتجاج عليه بمصادره نفسها. وكذلك مبادرة أطوراف الحوواراإل

ديون  سالمويدخل في هذا اإلطار مبدأ التوعية; فاإل وبمعتقداتها ووجهات نظرها

أي   التوعية والتربيةو وهو بمقتضى واقعيته وفطريته يقرر لزوم القيام بتوعيوة
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إلوى   أن ينفوذ   سوالمو وأى مجتموع يوراد لإلمعسكرهإلى    مضيراد له أن ين  إنسان

يعرض جوهرته الثمينة; ألنه يعلم أن قيمتها ستنكشف بكل وضوح ن ه إ  عمقه...

للجميعو ولذا فهو يرفض التقليد في العقيدةو ويرفض عمليوة اإلكوراه العقائوديو 

أن يكونوا أقوياء فوي البصور والبصويرة ويوأمر و فوي مجوال إلى    تباعهأويدعو  

 .1الواضحة قبل كل شيءالبينة ع اآلخرين و بالدعوة التعامل م

  نث ي موو  الث إ نَّنوو  قووث ا وث ال حا لث صووث عثموو  ى َّللاَّ  وث ا إ لووث ن دثعووث مووَّ الا م   و  ن  قووث سووث ن  أثح  مووث وث

ينث  ل م  س  يو  2ال م  ن  اتَّبثعثنو  موث ا  وث ةٍّ أثنوث يرث ى بثصو  ى َّللا   عثلوث و إ لوث عو  ب يل ي أثد  ه  سوث ذ  . 3(ق ل  هوث

 البدايووة تكووون بحقووائق الرسووالةفووإن   الحوووار مووع غيرالمسوولمينوإلووى  وبالنسووبة

ومعالمها الرئيسيةو معوززة بوالحجج والبوراهينو وفوي إطوار النقواش المنطقوي 

 اإلموام. وتنقل كتب الحديث أن  الرسول)صلى هللا عليه وآله( حين بعوث 4السليم

إلوى   اا حتوى تودعوهيا علوي ال تقواتلن  أحود "اليمن قال له  إلى    علي)عليه السالم(

خيٌر لوك مموا طلعوت   هللا عزوجل على يديك رجالا   يو وأيم هللا ألن يهد سالماإل

 ." 5عليه الشمس وغربت 

أو  المنهج الصوحيح بصوورة واضوحة دون لوبس إستخدامأي    ب. الوضوح:

إلوى  الوصوول لتواءو وعدم الخلط بين الحق والباطلو حتى من أجولإأو    تورية

ال تموزج "الصوادق)عليه السوالم(:    اإلمواموسويلة! يقوول  الحق كغاية تبررهوا ال

 أسواليب . ومون "ن كثيور مون الباطولعو يالحق بالباطلو وقليول مون الحوق يكفو

حتيوال علوى المحواور حتوى : اإليالجووين  اإلمواماإلبهام في الحووار كموا يقوول  

إلوى  . إضوافة6وجووه محتملوةإلوى   يخرجه عون محول تسواؤلهو وتوجيوه كالموه

 في المنهج. لطات والسفسطةالمغا إستخدام

 
 .127ي«، ص  سالمالمهمة في النظام اإل  األسس( للكاتب نفسه، »1

 .33  :( فّصلت2

 .108  :( يوسف3

 .299ص  ( الشهيد السيد محمدباقر الصدر، »اقتصادنا«،  4

 .43ص ، 15في »الوسائل«، ج  ي( رواها الحر العامل5

 .550 - 542، »الكافية«، صي( الجوين6
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بتعواد عون ومن أبرز عناصرها التجرد ونبذ التعصب واإل ج. الموضوعية:

القناعات السابقة والمواقف المبي تة واألحكام المعودة سولفاا خوالل تنفيوذ الحووارو 

حتى لو كانت أطراف الحوار على يقوين مطلوق بمعتقوداتها ووجهوات نظرهوا; 

الحقيقوة كهودف نهوائي إلوى    دق فوي الوصوولفهذا التجرد يخلق جوواا مون الصو

للحوارو مهما كانت هذه الحقيقةو علوى النحوو الوذي يودعو فيوه النبي)صولى هللا 

ينٍّ اآلخرين    عليه وآله( بو  لٍّ مُّ الث ي ضوث داى أثو  فو  ى هو  اك م  لثعثلوث ا أثو  إ يوَّ إ نوَّ وهوذه   1  وث

انت وأينما كانوتو ستعداد لتقبل نتائج الحوار مهما كالدعوة هي قمة التجرد واإل

رغم اليقين المطلوق للرسوول األعظم)صولى هللا عليوه وآلوه( بصوحة معتقداتوه. 

بها إصابة الحق  يقول الفيض الكاشاني في حديثه عن شروط الحوار: أن يقصد 

فوإن    ظهور صوابه وغزارة علمه وصوحة نظورهووطلب ظهوره كيف اتفقو ال

 «بالنهي األكيد.عنه ذلك مراء منهي 

يكون في طلب الحق كمنشد ضال ةو يكون شاكراا متى وجدهاو   أن  "ويضيف:  

او أو    وال يفرق بين أن تظهر على يده يدي غيرهو فيرى رفيقوه معينواا ال خصوما

فه الخطأ وأظهر الحق  إذاويشكره    يأن  الموضووعية ال تلتقو ي. وهذا يعنو2"عر 

اموتالك   القودرة علوىأو    ستعراض القابليوات العلميوة خوالل الحوواروإمع هدف  

التنكيل بالخصم. ومن شروط الموضوعية في مونهج الحووار أو    أدوات الجدلو

ات وا    تقديم الدليل على الورأي والفكورة برهانواا علوى صوحتها وصودقها:   ل  هوث قو 

ق ينث  اد  هثانثك م  إ ن ك نت م  صث التوي   األفكوار. والشرط اآلخر هو التقيد بالحقوائق و3ب ر 

ا لقاعودة  يعتقدها الطرف اآلخرو وا لزمووهم بموا ألزمووا بوه أ"الحتجاج بهاو وفقا

االعتماد على أو    حتجاج بما يفهم المحاور من حقائق اآلخروو وعدم اإل"أنفسهم

 ما ينقله الخصوم واألعداءو وهذا الشرط هو تتمة لمعيار التعارف و كما ذكرنا.

 
 .24  :( سبأ1
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تكوزات كتشواف الحقوائق والمرإو مون  فالبود و ابتوداءا  د. اعتماد المشتركات:

المشووتركة بووين الطوورفين; لتكووون قاعوودة رصووينة يقووف عليهووا المتحوواورونو 

ا  حقائق كلية:  إلى    مقدمات واقعية ينطلقون منها للوصولو اب  أهول    ق ل  يوث توث ال ك 

بثي نثك م   اء بثي نثنثا وث ةٍّ سثوث ا  إ لثى كثلثمث  .1تثعثالثو 

قود حواورينو وويقصد بوه آداب الحووار وسولوكيات المتالحوار:    أسلوب.  8

ا من المؤهالت السلوكية التي ينبغوي  قد منا في الحديث عن أطراف الحوار قسما

الحوار كواللين والمرونوة وضوبط الونفس والتووازن فوي   أسلوب أن يكون عليها  

السلوكي المدروس على الطرف اآلخرو   اإلنفتاحإلى    المشاعر وغيرهاو إضافة

كمة والموعظة الحسنة وبالتي هي واحترام مشاعره ومعتقداتهو ومحاورته بالح

ا جيداا عن شخصية المحاور إكافية لتترك في نفسه   ساليب فهذه األ  .أحسن نطباعا

ا األ ثوارة الفوضوى إالسولبيةو كوالتحريض و سواليب وطبيعة أهدافه ومعتقداته. أم 

 إسوتخدامو  والتحامول والتشونج والتعصوب األعموى والتكبور  والتهوريج  والشغب 

سوتهزاء والسوخريةو فهوي مرفوضوة نكماش والتهرب واإلالمغالطة واإل  أسلوب 

ل واعن ذلوك:    سالمفي الحوار المنشودو وقد نهى اإل اد  الث ت جوث اب  إ الَّ أهول    وث توث ال ك 

سثن   يث أثح  و فكيوف بوالحوار بوين المسولمين أنفسوهم! فقيموة الحووار فوي 2ب الَّت ي ه 

بها فوي انعكاسوات سولبية ية ال تعرف المهاترات والسوباب; لتسوبسالمالرؤية اإل

ر  حادة. يقول تعالى   ا ب غثيو  وا د  ث عوث بُّوا  َّللا  ن د ون  َّللا   فثيثسو  ع ونث م  ينث يثد  الث تثس بُّوا  الَّذ  وث

ل مٍّ   او كاالتهوام واالفتوراء والتفسويق والتهديود   .3ع  وتودخل هنوا قويم سولبية أيضوا

عقيودي وفقهوي   باإلخراج عن الدين والرموي باالرتودادو دون تمحويص وبحوث 

ي بعنايةو سالمرتداد والتكفير معايير وقواعد دقيقة جداا بحثها الفقه اإلوافو فلإل

ة يوواإلجتماعبالصووورة التووي ال يكووون فيهووا هضووم لحووق أحوود وسوولب لحقوقووه 

لتحقيووق أجووواء غيوور  ية. فالتسوورع فووي إطووالق األحكووام خووالل الحوووارنسوواناإل

 
 .64 :( آل عمران1
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ا مع الرؤية اإل و  سواليب يةو فضال عون أن  هوذه األمسالموضوعيةو تتقاطع تماما

ع وغيور يواإلجتماعسيما التهديد بالعودوان وسولب الحقووق   ال ة والحكوم المتسور  

تسببت في بروز أن ها    وضع عكسيو ونجد إلى    المدروس بالردة والكفر و تؤدى

الكنيسوة فوي  أسواليب ردود فعل عنيفة ضد الدينو بالصورة التوي حودثت حيوال 

ظهوور ألووان إلوى    وربا الوسطىو ثوم أد ت أالل عصور  التعامل مع اآلخرين خ

 نحراف والعلمانية والسقوط والتطرف.فاقعة من اإللحاد واإل

يووأمر بعوودم مواصوولة الحوووار عنوود تجوواوز الطوورف اآلخوور حوودود  سووالمواإل

ينث     فتراء والتهريج:إلضطهاد والتهديد واالحوار وآدابه كممارسة اإل أ ولثئ كث الَّذ 

م  يثع لثم  َّللا    ن ه  ض  عوث أثع ر  م  فوث وب ه  ا ف ي ق لو  إصوراره علوى عودم قبوول الودليل أو   و1 مث

ن   والحجة والبرهانو رغم وضوحها وقاطعيتها:   ا عوث ت نوث ي آل هث ك  ار  ن  ب توث ا نثحو  موث وث

ن ينث  م  ؤ  كث ب مو  ن  لوث ا نثح  مث ل كث وث و حينموا يودخل الحووار مرحلوة العبوث وتضوييع 2قثو 

ها تحقيق فائدة بالصورة التي يصف فيهوا القورآن الكوريم الوقتو ويستحيل خالل

اٌء هللا)صلى هللا عليوه وآلوه( موع الكوافرين:  حوار رسول وث وا  سوث ر  ينث كثفوث ذ  إ نَّ الوَّ

ونث  نو  م  ه م  الث ي ؤ  ر  م  أثم  لثم  ت نوذ  تثه  م  أثأثنذثر  م   وعثلثي ه  ه  ع  م  ى سوث عثلوث وب هم  وث ى ق لو  تثمث َّللا   عثلوث خوث

عثلث  ةٌ وث شثاوث م  غ  ه  ار   .3ى أثب صث

و وعلوى 4تفاق األطراف علوى لغوة حووار مشوتركةإ  يينبغ  وأخرىمن جهة  

مستوى علمي وفكري معين من اللغة; لكي يحصل التكوافؤ فوي إيصوال الورأي 

مَ  أُمرنـا أنْ  األنبيـاءْ  معاشرَ  نحنُ "والرأي اآلخرو كما في الحديث الشريف:   نكلـّ

ي الجديود المتطوورو سوالمالواقوع أن  الخطواب اإل. و"عقـولهم  على قـدرِ   الناسَ 

ي المعاصور; فلكول مرحلوة خطابهوا ولكول سوالمينبغي أن يسود لغة الحوار اإل

 
 .64  :( النساء1
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العلمـي فـي  المصطلحات التخصصية، والمسـتوى  نستخدامالخطاب، كأو  ( المراد هنا الجانب الفني في اللغة4

سـتفادة مــن بعـض المعــارف والعلــوم التخصصـية، التــي ربمــا طرحــه، واإل أســلوبالتعبيـر عــن الـرأي و

ون ـ.  .يجهلها الطرف اآلخر; فيكون الحوار حينها كحوار الطرشان ـ كما يعبّرِ
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ها الفنية الناجحة في الحوارو على اعتبوار أن  هوذا الجانوب أساليبمرحلة لغتها و

ال يخورج التجديود عون الثوابوت  ن  أمتجدد يودخل فوي إطوار المتغيوراتو شورط 

وقدرته  سالميو وهذا التجديد تعبير عن دينامية اإلسالمة في الحوار اإليسلوباأل

 ستيعاب كل متطلبات الزمان والمكان وتلبية حاجاتهما.إالمطلقة على 

وهي ما يترتب على الحوار بعد انتهائه من حقائق وأرقام  نتائج الحوار:  .9

 يتووؤد بووراءة أحوود أطووراف الحوووارو وأو  نتصووارإأو  جديوودة تعلوون عوون تفوووق

ا إلى    بالطرف اآلخر ا أو    التحول في الرأي كليوا تدفعوه لمراجعوة ذاتيوة أو    جزئيوا

ضوت للنقود واإل هتوزاز والهزيموةو وكوذلك مراجعوة آلرائه ومعتقداته التوي تعر 

الحوووار بتراضووي الطوورفين  يه ومنهجووه وخطابووه. وقوود ينتهووسوواليبأل أخوورى

ما علووى حالووة وسووط إقوودامهأو  تسوواويهما فووي النصوور والهزيمووةوأو  وتفاهمهمووا

جديدة. والمهم هنا هو قبول كول أطوراف الحووار بالنتوائج مهموا كانوتو وعودم 

عتزاز بالخطأ. وبديهي أن يكوون لجهواز اإلدارة والتحكويم الودور التعص ب واإل

 .إليهاة شاري في حساب النتائجو بالوسائل الموضوعية التي سبقت األاألساس

يوة فوي مجوال يرانية اإلسالمهورية اإلوقد يكون مفيداا هنا طرح تجربة الجم

ل نجوواح الجمهوريووة  ا ولعوو  ا ونوعووا ا الحوووارو فهووذه التجربووة دون شووك غنيووة كموو 

م   2001ية في دفع هيئة األمم المتحدة القرار مشوروعها بتسومية عوام  سالماإل

ا لحوار الحضاراتو هو تعبير عون نضووج تجربوة الحووار فيهواو   وسوبق   عاما

و تحولوت بمورور أخورىطرحت عدة مشواريع رائودة    ية أنسالمللجمهورية اإل

مؤسسات وأجهزة فاعلةو وفي مقدمتها مشروع الحوار بين المذاهب إلى    الزمن

يةو الوذي نشوط منوذ أوائول الثمانينواتو ثوم تبلوور فوي المجموع العوالمي سالماإل

يةو و كووذلك المووؤتمر العووالمي السوونوي للفكوور سووالمللتقريووب بووين المووذاهب اإل

ية للتربية والعلوم والثقافة )االيسيسكو( سالمفي المنظمة اإل  مؤخراا وو  يسالماإل

ومشوروع الحوووار بووين األديووان الووذي يمتلوك أمانووة عامووة دائمووة تعقوود ملتقيووات 

ا في الشأن الوداخليو الحووار الودائم فوإن   ومؤتمرات دورية على مدار السنة. أم 

والثقافيوة عبور وسوائل والمناظرات بين الجماعات السياسية االتجاهات الفكرية  

ي األساسوفي التجمعوات والنودواتو يكواد يكوون المنشوط  أو    االعالم والصحافة

ز السوواحة اإل قرتهووا الثووورة أيووة. ولعوول آليووة الحوووار والنقوود التووي يرانالووذي يميوو 
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إلوى  و ساهمت كثيراا في كشف السلبياتو وفي النظرةاألولية منذ اليوم  سالماإل

اء المشاكل والمعوقات نظرة مو ضووعية وواقعيوة. وال زال الحووار والنقود البنو 

يعطيان لمناخ الثورة مرونة عالية في التعامل موع قضواياها; لتوأتي المعالجوات 

 والحلول في إطار دراسات واعية تستوعب الرأي والرأي اآلخر.

 :يةسالمفي الرؤية اإلبين الشعوب التعايش 

دديوة التوي يرتضويها يكوون التعوايش علوى أسواس التع خوتالففي أجوواء اإل

و هووو الحوول الكفيوول بتجنووب مشوواكل الصووراع والتضووارب فووي الوورؤى سووالماإل

والمعتقدات بشت ى ألوانها وال يعنوي التعوايش القبوول بنسوق واحود مون   األفكارو

أو   التفكير والسلوكو وصهر الجميع في بوتقتهو كما ال يعني التنازل عن الحوق

ا لمفهوم التعددية  توزيعه على المتعايشين بنسبة متساوية الذي   "بلوراليزم"و وفقا

يفهمه الغربو بل يعني أن يحتفظ كل طرف بوضعه الخاصو ويمارس نشاطه 

السياسيو في إطار الحقوق والحريوات العاموة أو    الفكريأو    المذهبيأو    الديني

بمضامينها المتوازنة والمرشدةو والتي ال تسمح ألي طرف   سالمالتي يكفلها اإل

الطرف  ااإلخالل في أمن المجتمعو مهما بلغت قوة هذ أو    اآلخرين  بسلب حقوق

عود ة وعودداا. والصووورة المثلوى للتعوايش هووي صوورة دولوة المدينووة التوي كووان 

جانوب المسولم وفوي كنوف الدولوة إلوى    اليهودي والنصراني يعيشان فيها بأموان

يةو وكووان الحبشووي والرومووي والفارسووي يتمتعووون فيهووا بكوول حقوووق سووالماإل

او وهكووذا تعووايش المهوواجرونا جانووب األنصووارو إلووى  لمواطنووة كووالعربي تمامووا

او  و لقد كوان الجميوع يودركون حقووقهم وواجبواتهم   تعايش األوس والخزرج معا

ية فوي مجوال سوالملرؤيوة اإلاستند  وت  .سالمويمارسونها بالصورة التي قننها اإل

 ساسين رئيسيينو هما:أإلى  التعايش مع اآلخرين

 .ية العليا على ضوء الواقع القائمسالماإل . المصلحة1

 .اإلخالقيةية والعالقات نسان. الصالت والرحمة اإل2

 ين فيعتبران مونيني في كل مجاالته من هذين المعسالمويستقي التشريع اإل

ا العناصر الرئيسية التي تحدد سالمسمات التشريع اإلأهم   ي في شت ى جوانبه. أم 
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 ن وغيرهم كهلية للتعايشو فأهمها:نوعية العالقة بين المسلمي

ية بالوسطيةو يريد سالماإل  األمةيصف القرآن الكريم    ... النموذج:األمة.  1

خرجت للنواسو وهوذا أالشاهدة التي كانت خير أمة   األمةبه النموذج االسمىو و

ستفادة األكمل إلباتجاه السمو والتكامل في كل المجاالتو وا  األمةالعنصر يدفع  

مجواالت الحيواة وحمول   كول  علوى  اإلنفتواحآلخورينو ويعنوي ذلوك  من تجارب ا

 ية حضارية كبرى.إنسانرسالة 

بووين المووؤمنينو وهووو  األولوتقضووي بنوووعين موون التعووايش:  . المبدئيــة:2

والنووع الثواني موع   وتعايش أخوي. ويعنوي وحودة األفوراد فوي مجمول الشوؤون

يو الوذي سوالممبدأ اإلبعد هؤالء عن الأو    اآلخرينو ويحدد طبيعته مقدار قرب 

ياا  ا أو  يحدد مضمون التعايش معهمو كأن يكون ود    يشوبه القلق.أو  حسنا

وضوع معاهودة أو    تصورفأي    ويعنوي أن  . نفي السبيل علـى المـؤمنين:3

ا مون أصوله  إلى    تؤدي ق الكافرين على المسلمين يعد ملغيوا لث َّللا   تفو  عوث ن يثج  لوث وث

ن   م  ؤ  ينث عثلثى ال م  وهوذه القاعودة تعود مون القواعود الثانويوة التوي   1ينث سثب يالا ل ل كثاف ر 

ية بمجموعها. وهذا التوجه ال يعب  ر عون نووع األولتستطيع الحكم على األحكام  

 ية.إنسانمن التكبرو إذ تعمل هذه القاعدة على أساس معايير 

التوي تؤكود  سوالمفالتعايش ال يعني تجواوز حقوائق اإل . التوعية والدعوة:4

ستمرار التوعية والدعوة. ويقتضي التعايش المتوازن والعالقات السولمية إ  على

الحكموة والموعظوة الحسونة   أسولوب بين فئات المجتمع أن تركز التوعية علوى  

ع   والمجادلووة بووالتي هووي أحسوون:  الث تثتَّبوو  تث وث ر  ا أ موو  تثق م  كثمووث اسوو  ع  وث اد  ذثل كث فووث فثلوو 

اءه م   وث  .2أثه 

 األسسي للواقعو وأهم  سالمالتصور اإل  أصولأهم    العدليشكل    . العدالة:5

دثاء ّلِل        ياإلجتماععند التعامل   هث ط  شو  ينث ب ال ق سو  ام  ن وا  ك ون وا  قثوَّ ينث آمث ا الَّذ   3يثا أثيُّهث

وث  ولعل اآلية الكريمة:   ل وا  هو  د  ل وا  اع  مٍّ عثلثى أثالَّ تثع د  نَّك م  شثنثهن  قثو  مث ر  الث يثج  ب  وث رث أثقو 

 
 .141  :( النساء1

 .15  :( الشورى 2

 .135  :( النساء3
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ى تعب ر بدقة عن أهمية العدل في معوادالت التعوايشو حتوى فوي حواالت   1ل لتَّق وث

طبيعوة تعامول دار إلى    التوتر التي يكاد أن ينسى فيها العدل. ومن خالل النظر

ي فوي عنصور العودلو وهوو موا نسوانمع غير المسلمينو ندرك البعد اإل  سالماإل

ا  يفسر  مستضعفين والمحرومين في كل مكان.جانب السالم إلى وقوف اإلأيضا

في األجواء التي يحكمهوا توأليف القلووبو تنفوتح النفووس   . تأليف القلوب:6

تشوريع سوهم المؤلفوة إلوى    الواقع ويعود هذا العنصورإلى    على الحقيقة وتتقرب 

جانب المستضعفين إلى  قلوبهم في مصارف الزكاةو والذي فتح المجال للوقوف

و واإلنفاق عليهم بما يحقق مصلحة سالماجتذابهم نحو اإلوالدفاع عن قضاياهم و

 تجاهات المجتمع.إبين مختلف  يالعلياو وتعميق التعايش اإليجاب سالماإل

تفاقوات التوي تعقود بوين ويقصد به الوفاء بكل العهود واإل  . الوفاء بالعهد:7

س   المسلمين وغيرهم   دث كثانث مث د  إ نَّ ال عثه  ف وا  ب ال عثه  أثو  والا وث . ومن هذه العقود ما 2ؤ 

ح بووه اإل  األمووروحوود د لهووا قوانينهووا العامووةو ومنهووا مووا يوورى ولووي  سووالمصوور 

ى: عقود الهدنوة وعقود األولوية عليوا. ومثوال إسوالمضرورتها لتحقيوق مصولحة 

 ة والعسكرية وغيرها.اإلقتصادياألمانو ومثال الثانية; العقود 

باإلحسانو ومبدأ القصواصو مبودآن مبدأ جزاء اإلحسان    . التعامل بالمثل:8

و هودفهما ياإلجتمواعي والتعامول الفوردي ونسوانواقعيان يرتضيهما المنطوق اإل

ام  ردع االعتداء واستقطاب القلوب. يقول تعالى:  رث ر  ال حوث ه  ام  ب الشوَّ رث ر  ال حوث ه  الشوَّ

تثد وا  عثلثي ه   تثدثى عثلثي ك م  فثاع  ن  اع  اٌص فثمث ات  ق صث مث ر  ال ح  ي ك م    وث دثى عثلوث توث ا اع  ث ل  موث . 3ب م 

م   وهو يعني باختصار التعامل موع اآلخور بالمثول:  ينث لوث ذ  ن  الوَّ اك م  َّللاَّ  عوث الث يثن هوث

م   ط وا إ لثي ه  ت ق س  وه م  وث ك م  أثن تثبثرُّ يثار  ن د  وك م م   ج  ر  لثم  ي خ  ين  وث  .4ي قثات ل وك م  ف ي الد  

يوة فوي مجوال التعوايش هوي مون يرانية اإلسوالمإلولعل تجربة الجمهوريوة ا

من دولة تتميز بالتعدديوة   إيرانالتجارب المهمة على صعيد التطبيق; لما تمثله  

 
 .8  :( المائدة1

 .34  :( اإلسراء2

 .194  :( البقرة3

 .8  :( الممتحنة4
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النصوورانيةو اليهوديووةو )فووي كثيوور موون المجوواالتو فهنوواك أتبوواع ثووالث ديانووات 

الفارسويةو التركيوةو )جانب المسلمينو وست  قوميوات إلى    يعيشون  (دشتيةاالزر

عون   يةو فضوالا إسوالمموذاهب  وثالثوة  و  (يةو الكرديةو التركمانيةو البلوشيةالعرب

ا لمعوادالت الشوورى  الجماعات والتيارات الفكرية والسياسية التي أذعنت جميعا

وآلية الممارسة الديمقراطية. هوذه التجربوة الفوذ ة التوي أبورزت الوجوه المشورق 

 المراجعوةو  ة بالدراسوةية فوي مجوالي الحووار والتعوايشو جوديرسالمللرؤية اإل

 المستمرة.
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 : الثانيالفصل 

 
 المذهبي تالفخاإل

 ة التعامل معه إستراتيجي و
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 المذهبي ختالفاإل

 موراا أبهوذا المنظوار نجوده    الموذهبي  خوتالفاإلإلوى    ن ننظرأوحينما نحاول  

ذلوك بشوكل مفصول وفوي إلوى    الكثير من المحققين  أشارطبيعي الحصولو وقد  

 بحوث علمية معقدة.

تي تتأصل باسوتمرارو وذلوك وال  في الشريعة  اإلجتهادضرورة  عن    فتحدثوا

 التالية: موربمالحظة األ

ن الشريعة أة الشريفة. وواضح  له هو الكتاب والسن    األساسالمصدر    ن  إ  -1

ي لوم ي عوطث فوي صويغ وعبوارات واضوحة للجميوعو سالمبل وعموم التصور اإل

مقودمات إلى    عطيت في المجموع الكلي للنصوص بشكل يفرض الحاجةأ  إنماو

سووتخراج النتووائج بكوول دقووة إوجهوود علمووي واسووع للمقارنووة وعلميووة كثيوورةو 

 وموضوعية.

هوذه الجهوود وتنوعوتو إلى  بتعدنا عن عصر النص زادت الحاجةإكلما    -2

حاديثو ونسيان ظروف صدور النصو وعدم وذلك لضياع عدد معتد به من األ

 التعبيورو ودخوول  أسواليب كانت تحيط بوهو وتغيور  أن ها    نقل القرائن التي يحتمل

 كثير من الخطأ وربما الدس من المغرضين.

الحاجووات  الحيواةو وهووذا التعقود فوي أسواليب هوذا التحوول الكبيوور فوي  ثوم -3

والعالقووات المتنوعووة والمسووائل المسووتحدثة التووي ال نووص فيهوواو ممووا يتطلووب 

العمليوة التوي  األصوولأو   الفرعيوة  األصوولأو    ستخراجها من القواعد العاموةإ

 الة التحير والتردد.ن ترفع حأريد لها أ
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متخصصوين بعموق يتفرغوون   أشوخاص إلوى    كل ذلك الحاجةإلى    ضفأ  -4

ية ويتأهلون لقيوادة عمليوة التطبيوق الشواملة سالمستيعاب مختلف الجوانب اإلإل

ية العقائديوة والعاطفيوة سوالملكل جوانب الحياة منسقين بين جوانب الصورة اإل

ا  هلون للفصل في مسائل النزاع العملوي و كما يتأوالسلوكية ليأتي الحاصل منسقا

ضرورة حياتية مستمرة و كموا   اإلجتهاد ومن هنا كان    وهي من لوازم التطبيقو

فووي مرونووة  اإلجتهوواد دور  سووالمعووداء اإلأدرك أكوود العلموواء ذلووك و وموون هنووا أ

بحجة رفض   اإلجتهاد محاربة  إلى    يدعون  و فراحوااألمةوحفظ كينونة    سالماإل

 المجتمع. سيطرة العلماء على

 ووسائل التحوط اإلجتهاد خطر الذاتية في 

في الشريعة يحمل معه خطور )الذاتيوة( حيوث   اإلجتهاد فإن     ؛وبطبيعة الحال

تتدخل معه كل ما تملكه الذات التي تموارس العمليوة مون سووابق ورؤى وذوق 

مختلفة النتائج لودى شخصوين  اإلجتهاد وزوايا نظر وقناعاتو مما يجعل عملية 

ا  ن  أنها في مورد واحد ونصوص واحدةو مما يعني  يمارسا مون المعطيوات  شويئا

وحكوم   ةكانت النصووص تعبور عون حقيقوة واحود   ن  أضيف للعملية بعد  أالذاتية  

الشخصان مون نتوائج تعتبور إليه    ما توصل  ن  أرغم    -و في علم هللا تعالى    واحد 

 حجة في حقهم وحق مقلديهم.

هوي   يسوالماإلتوي يحصول عليهوا الفكور  تعود النتوائج ال  ن  أومن هنا اليمكن  

 بعينه بشكل اليمكن النقاش فيه. سالماإل

واليأتي هذا المعنى حين تكون النصوص قطعية السند وقطعية الداللوةو فوال 

إلوى  حتمال. ويرتفوع خطور الذاتيوةيقع حينما يدخل الظن واإل إنمااجتهاد هناو و

كتشواف الموذهب إمسوتوى  ية على  اإلجتهاد حينما تمارس العملية    علىأمستوىا  

 حكام الفردية.كتشاف األإكثر منها حينما تمارس على مستوى أي سالماإل

 همها:أمنابع إلى  الشهيد الصدر هذه الظاهرة اإلمامويرجع 

 ن يشعر بذلك.أتبرير الواقع الذي يعيشه المجتهد دون  -1
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 طار خاص.إدمج النص ضمن  -2

 ه.تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروط -3

 (1)تخاذ موقف مسبق تجاه النص.ا -4

يو سوالموهذه هي النقطة التي يسوعى مون خاللهوا المشوككون فوي الفكور اإل

للنيول منوه وحوذف دوره فوي الحيواة وتقلويص توأثير   اإلجتهاد والداعون لرفض  

 منطقة غير معصومة والمقدسة.أن ها  المجتهدين فيها بحجة

ن تنالهوا يود المعتودين أسوة اليمكون هناك مساحة مقد  ن  أوالحقيقة و كما مر و 

حكوام ومفواهيم أوهي منطقة النصوص القطعية سندا وداللوة بموا تتضومنه مون  

ا    قطعيةو وهناك في المساحة الظنية القطعيوةو كأدلوة   األدلوةموا دلوت عليوه  أيضا

 تطاول عليها. أي    حجية الظهور وغيرهاو ما يوفر لنا مساحة كبيرة مصونة من

الحود إلوى   لتقليل خطر الذاتيوة  اطوا للمساحة الظنية كثيراا حتإالعلماء    ن  أكما  

و فهوو حالوة طبيعيوة اإلجتهواد ن لم يكون منواص مون سولوك سوبيل أالممكن بعد  

 نص.أو  قانونأي  لتفسير

ية اإلجتهاد الفقه بقواعده الدقيقة التي تضبط العملية    أصولومن هنا جاء علم  

 من خالل:

لشورعي الشواملة للودليل الشورعي اللفظوي المحرزة للواقع ا  األدلةأ و بحوث  

وبحوثه المفصلة عن الوضوعو والصويغ اللفظيوةو والودالالتو وحجيوة الظهوور 

 وتطبيقاتها.

حكام فوي نفسوهاو وموع العقلية والعالقات القائمة بين األ  األدلةثم البحث عن  

 موضوعاتها ومتعلقاتها ومقدماتها.

قوف عنود غيواب الودليل الشرعية المطروحوة لحول المو  األصولب و بحوث  

 ستصحاب.جماليو واإلالمحرز للواقع بما تشمله من بحث عن منجزية العلم اإل

 
 .384ص    ، قتصادناا( 1)
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 .: وهي بحوث غنية مفصلةاألدلةج و بحوث تعارض 

 الفقه تأتي البحوث الفقهية المنضبطة بضوابطها الدقيقة. أصولوبعد مرحلة 

شرعية التي عتناء بالمقاصد الضاف بعض العلماء و بحق و موضوع اإلأوقد  

 .اإلستنباطعلمت من الشريعة لما لها من دخل في عملية 

ية العامووة سووالمذلووك مسووألة مالحظووة الصووفات اإلإلووى  نضوويف ن  أويمكوون 

 من قبيل: سالمالمسلمة لإل

والخاتميوة و والوسوطيةو   الواقعية والفطريةو والتوازنو والشمولو والخلودو

 ها.أمثالوالترابطو والعالمية و

في عملية معرفة  اإلجتهاد ه لم يبق مجال للتقليل من دور ن  إل؛ فحاأي   وعلى

 ية وتطبيقها.سالمالشريعة اإل

 يةسالمنشوء المذاهب اإل

 6لم يكن هناك شديد حاجوة لالجتهواد فوي عصور الرسوولأن ه    ومن الواضح

جتهد بعض الصحابة ان كانت االحكام والمفاهيم تؤخذ مباشرة منهو وربما أ  بعد 

 (1)ل على ذلك.فاقرهم الرسو

ا   ختالفوكان اإل ية نزلوت آيوة النفور سوالمتسعت الرقعوة اإلإو وعندما  بسيطا

ا  ا أوشرعت    التي قررت واقعا  :جتهاد وحجية خبور الواحودو فقوال تعوالىلإل  ساسا

 ٌم  طثهئ فثة ن ه  قثةٍّ م   ن ك ل   ف ر  الث نثفثرث م  وا  كثهفَّةا فثلثو  يثنف ر  ن ونث ل  م  ؤ  ا كثانث ال م  مث يثتثفثقَّه وا  ف ي وث ل  

ونث  ذثر  م  يثح  م  لثعثلَّه  ع وا  إ لثي ه  جث م  إ ذثا رث ه  مث وا  قثو  ر  ي نذ  ل  ين  وث  . (2)الد  

وهكوذا   6رتفعوت بطبيعوة الحوال بعود وفواة الرسوولا  جتهواد االولكن وتيورة  

المذاهب لم تظهر بشكل واضح و  ن  أإال   شد في عصر التابعينأستمرت بشكل  إ

 
لـم تجـد فـي كتـاب هللا ول  إذااليمن وقال له: بما تقضي إلى  6كما في حديث معاذ عندما بعثه رسول هللا   (1)

 أصـولنـاق  بعـض العلمـاء فـي ذلـ  )راجـع   نْ إيي ول آلو(. وأة رسول هللا؟ قال معاذ: )اجتهد رفي سنّ 

 (.195ص   ، 3ج   ، المظفر

 .123( التوبة:  2)
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 بعد هذا العصر.إال  ممحدد المعال

وائول القورن الثواني أي شوهد منوذ  سوالمالعوالم اإل  ن  أس  يالسوا  األسوتاذ ويرى  

ا اكثر من مئة وحتى منتصف القرن الرابع  ا  مدرسة ومذهبا الكثير  ن  أو حتى فقهيا

ا  ا   من البلدان كان يمتلك مذهبا أن هوا  سد حيدرأ األستاذ و في حين ذكر   (1)به  خاصا

 .(2)ينكانت تزيد على الخمس

وكانت هوذه الموذاهب التوي ظهورت بعود طبقوة التوابعين و كموا يورى بعوض 

نقرضووت اهاو ولووذلك أصووحابالعلموواء و مووذاهب فرديووة لووم تتووبن  موون قبوول أتبوواع 

نه    أخرىنقراض أتباعهاو وإب ها وأتباعهم أصحابجماعية نضجت في ظل ما دو 

 (3) في مجموعات متكاملة.

 :ومن المذاهب البائدة

 .هو(110و  23حسن البصري )و مذهب ال 1

 .هو(148و  74ليلى )أبي  و مذهب ابن 2

 .هو( 157و  88وزاعي )و مذهب األ 3

 .هو(161و  97و مذهب سفيان الثوري ) 4

 هو(175عام  يو مذهب الليث بن سعد )توف 5

 .هو(240عام  يبراهيم بن خالد الكلبي )توفإو مذهب  6

 .هو(270و202ني الظاهري )صبهاو مذهب ابن حزم داوود بن علي األ 7

د  و مذهب  8  .هو(310و 224بن جرير الطبري )محم 

 .هو(148عام  يعمش )توفو مذهب سليمان بن مهران األ 9

 .هو(105عام  يو مذهب عامر بن شرحبيل الشعبي )توف 10

 وغيرهم كثير.

 
 .94ص    ، يسالم( تاريخ الفقه اإل1)

 .160ص    ، 1ج   ، ربعةالصادق والمذاهب األ  اإلمام( 2)

 .57ص    ، طبقات الفقهاء: القسم الثاني من المقدمةموسوعة  ( 3)
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 ستمرت مع الزمن وحتى اليوم فهي:إما المذاهب التي أ

 اإلموامالبواقر و  اإلموامعشري; وقد وس ع معارفه  ثنا  ي اإلاإلمامو المذهب    1

 البيت)ع(.أهل  الصادق من

 و المذهب الزيدي. 2

 و المذهب الحنفي. 3

 و المذهب الشافعي. 4

 و المذهب المالكي. 5

 .و المذهب الحنبلي 6

 باضي.و المذهب األ 7

ولسوونا فووي صوودد البحووث عوون مقوودمات نشوووء المووذاهبو وال عوون عواموول 

نتشارو وهي عوامل علميوة وموضووعية ذكرهوا العلمواء عنود اإلأو    نقراض اإل

 .ختالفالبحث عن عوامل اال

حجية القياسو أو  ما يرتبط بتنقيح صغريات حجية الظهور (1)فذكر ابن رشد 

و ويمكون سوتنباطاالومباني    األصولالخالف في    (2)السيد الحكيم    إليهاضاف  أو

 حله.ستدالل ومراالخالف في مناهج االإليه  ان نضيف

هذه العوامل الموضوعية يمكن تصور عوامل معرفية ذاتيوة إلى    ضافةوباإل

من قبيل سعة المعلومات وضيقهاو وعوامل نفسية وفرديوة كمودى القودرة علوى 

نغفوول دور العوامول السياسووية والتاريخيووة  ن  أالتحليول الووذهنيو وكوذلك اليمكوون 

لك في بحثنا هذا هو ذكور االهم من ذ  ن  أ إالا  ة وغيرها وياإلجتماعوالمصلحية و

 النقاط التالية:

سوداا وية سالمعن تطور في العقلية اإل  لقد كان ظهور المذاهب تعبيراا   :  أولا 

 
 .و مابعدها 3، ص  1د، ج( بداية المجته1)

 .18ص    ، لفقه المقارنالعامة ل  صوللأ( 2)
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نقطاع الووحي مون جهوةو وتوسوع الحاجواتو إو  6عظملفراغ غياب الرسول األ

و وربموا لتوراكم المعوارف أخورىوكثرة الحوادثو وتعقد المجتمعات مون جهوة 

ذن حالوة طبيعيوة إلفوروع المتصوورة مون جهوة ثالثوة. فهوي  نطوراح اإالفقهية و

 صحية حضارية.

ا  ية اليسوتهان سوالموهذه المذاهب تشكل ثروة فكرية غنية للحضارة اإل  :ثانيا

فضل فوي ختيار األي كما الفرد المسلم مساحة لإلسالمبها و كما تمنح الحاكم اإل

لوم يتعوين تقليود   ذاإ  مجال عملية تطبيق الشريعة في الحيواة الفرديوة )خصوصواا 

ية معتورف إسوالمالرأي الذي ينتج عن عمليوة    ن  أة باعتبار  ياإلجتماعاالعلم( و

و وحينئذ ينفتح امام الحاكم الشورعي سالماإلإلى    تصح نسبته  اإلجتهاد بها وهي  

ح من اآلراء مما يحقق المصالح )حتى لو األصلمجال واسع للمناورة وانتخاب  

يقووم بعمليوة   ن  أبول يمكنوه    وجتهواده الشخصوي(إ  لم يتفق الحاكم مع الرأي فوي

ح األصول  ياإلجتماعالنظرية والمذهب  إلى    توفيق وتركيب بين اآلراء للوصول

 (1) ية.سالمصدق تعبير عن المرونة اإلأمما يعبر 

ا  ية وحالوة طبيعيوة سوالمهذه المذاهب و كما قلنا و شكلت غنى للحياة اإل  :ثالثا

ل هذه الظاهرة الطبيعية  ن  أ  إال  متوقعاو  إليهاكان الوصول   ظاهرة إلى    الذي حو 

الطائفية الضيقةو حيث إلى  ية هو ما نسميه بالتحولسالمسلبية على المسيرة اإل

القورآن الكوريمو إليوه    سعت هذه الروح الطائفية لالبتعاد عن الحوار الذي دعوى

عوض يةو والخوض في جدال عقيم في بسالمونسيان حالة التسامح والمداراة اإل

ا أحيان وممقوت  األ ية مون إسوالمال    أساليب . ورحنا نشهد فترات مريعة وخالقيا

 دى بعود ذلوكأو مموا   (2)التكفير والتفسيق والتبديع و كما يعبر الشيخ القرضواوي

 
هنـا   طرحهـا فـي مجـامع فقهيـة رفيعـة المسـتوى ونشـرناها مـن قبـل ولداع  ( وهذ، بحـوث علميـة قمنـا ب1)

 مجلدات(.  ستةاآلن   إلىي، وقد بلغت سالمللتفصيل )راجع تقريرات المؤلف عن بحوث مجمع الفقه اإل

 .210ص   ، 36العدد   ، ( مجلة رسالة التقريب2)
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 األموةنهار من الدماء والدموعو مموا موزق  أثره  أنزاع عريض سالت على  إلى  

 (1) زالها عن موقعها الحضاري المطلوب.أو

وضعها الطبيعوي عبور إلى    عادة الحالة المذهبيةهنا فنحن ندعو بجد إلومن  

ي البناءو والتهلف القلبويو والبحوث عون المسواحات سالماشاعة روح الحوار اإل

 ية(.سالمالمشتركةو وهو ما نعبر عنه بو)حركة التقريب بين المذاهب اإل

 يةسالمحركة التقريب بين المذاهب اإل

خيورة يمتلوك جوذورا ركة التقريوب( فوي العقوود األسم )حإطلق عليه  أما    ن  إ

 أصوولصوالتها وحيويتهوا مون  أنها تسوتمد  يةو إلسالمقدم العصور اإلأإلى    تمتد 

فوي   األموةالشريعة الغراءو وتتوضح ضرورتها كلما اتسع نطاق مسؤولية هذه  

 .سهام الفاعل فيها على االقلاإلأو  يةنسانصنع الحضارة اإل

 ة فاعلة.إستراتيجيإلى  خيرة في التحولوقد نجحت في الفترة األ

ربعينووات موون القوورن واخوور األألقوود وضووع علموواء وشخصوويات كبيوورة فووي 

ا في تبيين األولالميالدي الماضي اللبنات   ى لهذه الحركة المباركةو وجاهدوا حقا

لوها أ  ن  أمعالمهاو وكتبوا العديد من المقاالت لترسويخها فوي النفووس و بعود   صو 

 الشرعية وضرورتها المتنامية.وبينوا جذورها 

ا   شوجرة طيبوة إلوى    ذ نجود هوذه البوذرة قود نموت وتحولوت إونحن سعداء حقا

 كلها كل حين بإذن ربها.أ  صلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أ

  األسس

 األسسالحظنا   إذابمسألة )التقريب( يتأتى بكل منطقية    اإليمان  ن  أنا نعتقد  ن  إ

 ستثناء وهي:إية دون سالملمذاهب اإلالتالية التي تؤمن بها كل ا

)فوي  اإللهويالعقائدية الكبرى وهوي: التوحيود   سالماإل  أصولب  اإليمان  :أولا 

 
 .هافما بعد، 155ص    ، ( راجع كتاب قصة الطوائف1)
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والقرآن الكوريم   6الذات والصفات والفعل والعبادة( وبالنبوة الخاتمة لرسول هللا

 .الذي جاء به ومافيه و والمعاد يوم القيامة

ركانه من الصوالة والزكواة أو  سالماإل  الكامل بكل ضروريات   اإللتزام  ثانياا:

 والصوم والحج وغيرها.

ا:  ــا ة النبويووة الشووريفة همووا القوورآن الكووريم والسوون  بووأن   الكاموول اإللتووزامثالث

: المفواهيم )عون موورفوي شوتى األ  سوالمي اإلأيان لمعرفوة راألساسالمصدران  

حكوام : ماضيه وحاضره ومسوتقبله فوي الحيواتين(و واألنسانالكون والحياة واإل

 .ياإلجتماعوسلوكه الفردي و نسانوالشريعة التي تنظم حياة اإل

هوا فهوي ال أمثالجماع وكالعقل والقياس واإل خرىاألوالمصادر    األصولما  أ

سووتمدت أذينووك المصوودرين الكووريمين وإلووى  اسووتندت  إذاإال  يووة حجيووةأتملووك 

 مصدريتها منهما.

 ثبتت مخالفة الورأي  إذاما  ليهماو فضال عإ  األصلستناد في  ثبت عدم اإل  إذاف

 ة فانهما يرفضان المحالة.المنقول عنهم للكتاب والسن  أو 

ا إوقد صرح   نهوم يسوتقون مون أبهوذه الحقيقوة بوضووح و  ئمة المذاهب جميعا

 هذين المصدرين الغير.

 اإلموامالبيت)ع( تؤكد ذلك من قبيل قوول أهل  فقد وردت روايات كثيرة عن

 الصادق:

 (1) .«ةلكتاب والسن  اإلى  كل شيء مردود »

 مالك بن انس: اإلمامويقول 

 .(2)"ةخط  فاعرضوا قولي على الكتاب والسن  أصيب وأنا بشر أ إنما"

 (1) ويصرح الشافعي بما يقرب من هذا.

 
 وهنا  الكثير مما يشابهه.  ، 111ص   ، 27ج   ، ( وسائل الشيعة1)

 .199ص   ، ( جالء العينين2)
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ذل بوباعتبارهوا عمليوة )و    جتهواد االسمح لعمليوة    سالماإلبأن     لتزاماال  رابعاا:

تكون هي الموصلة لمعرفوة   ن  أ  وستنباط الحكم الشرعي من مصادره(  الوسع ال

ستيعاب إتلعب دورها في تأكيد مرونة الشريعة وقدرتها على  أن ها    . كماسالماإل

ا لمعايير وضوابط معينة. وهذا يعني بالضرورة   مكوان إالتطورات الحياتية طبقا

و حتوى سوالمو وبوين اإلاإلجتهواد  إليهادى أيجاد الصلة بين مختلف النتائج التي إ

فهوام وزوايوا النظور األ  خوتالففوة ومتضوادة فيموا بينهواو وذلوك إللوكانت مختل

 سباب الخالف(.أية تحت عنوان: سالموالقناعات )وهو مايدرس في العلوم اإل

ذ سمح بذلك فألنوه ديون واقعوي فطوريو فوال طريوق إ  سالماإل  ن  أنا نرى  ن  إو

 ية شريعة ممتدة على مدى العصور ينقطع وحيهوا ويمووت معصوومهاألمعرفة  

ا بالذاتيوة ويفورز آراء أهوذا الطريوق يبتلوى    ن  أو رغوم  اإلجتهواد طريق  ال  إ حيانوا

 ي في علم هللا تعالى.سالممتخالفة قد ال يطابق بعضها واقع المراد اإل

كالعقائودو  موورالمنطقوي يعوم اسوتنباط كول األ سولوب هذا األ ن  أنا نجد ن  أكما  

ةو وتتصول بوالواقع والمفاهيم )وهي تصورات تقوم على اساس العقائد مون جهو

حكامو ية هلل تعالى( واألنسانو من قبيل مفهوم الخالفة اإلأخرىمباشرة من جهة  

 .الموصوفة بو )العملية(ية من بعض القوانين سالمبل وحتى المواقف اإل

ية( يعبر عن خاصية مهمة مون خصوائص سالممبدأ )الوحدة اإل  ن  إ  خامساا:

كتمال هويتهوا. وقود وضوع إعي  تد    ن  أها  المباركةو وبدونها ال يمكن ل  األمةهذه  

ا   وخطة متكاملة لتحقيق هذه الوحدة  سالماإل عتصام بحبل ساس اإلألها على    بانيا

 األصولهللا( ومؤكداا على وحودة إلى  هللا المتين )وهو كل سبيل معصوم يوصل

ا  ياها للدخول المجموعي إ والخلق ووحدة الهدف ووحدة الشريعة والمسيرو داعيا

بهثوار الوحودةو   التسوليم الكامول هلل ونفوي خطووات الشويطانو وموذكراا   طارإفي  

ا   وعناصر التضحية بالمصالح الضيقة في سبيل الهدف العامو   اإلخالقيةوغارسا

 
 .199  ( نفس المصدر، ص1)



 رسالتنا تقريب الفكر وتوحيد العمل   ......................................................................................... 72

ا  قة كاللغة والقومية والوطن والعشويرة واللوونو مركوزاا   حاذفا كل المعايير الممز 

ي نقاط   ؤكداا ية كالعلم والتقوى والجهادو ومنسانعلى المعايير اإل على لزوم تحر 

 اللقاء.

ن شاء هللا تعوالى فيموا إ إليهابهذا المبدأ له مقتضياته التي سنشير    اإليمان  ن  إ

 بعدو وهو يعد من ركائز حركة التقريب.

ا  ة اإلمبدأ األ  :سادسا  إليهواشورنا  أية: وهوو جوزء مون الخطوة التوي  سوالمخوو 

نوه يونظم مجمول العالقوات و وإلجوزءأهوم    نهعالهو ولكنا آثرنا التركيز عليه إلأ

 اإلخالقيةآثاره ال تقتصر على الجوانب   ن  أنا نعتقد  ن  و وإلسالمة في اإلياإلجتماع

الجوانب التشريعيةو وتتورك أثرهوا الكامول علوى عمليوة إلى    فحسب بل تتعداها

ا أنفسهاو لكي ال نشهد في هذه الساحة  اإلجتهاد   تتناقض معه. حكاما

ا:   نستطيع بعد التأمل في القرآن المجيد :  لحوار القرآني  اعتماد منطق اسابعا

 همها.أوقد ذكرنا خالقياته بال ريبو أمقومات الحوار وأهم  أن نكتشف

 يلتزم بها التقريبيون ن  أالمبادئ والقيم التي ينبغي 

ا لموا أعلنوه العلمواء والودعاة التقريبيوونو ف  األسسعلى تلك    وبناءا  نوا ن  إوتبعوا

ا إة معتبرين  ندعو للقيم التالي يراعيها  ن  أعامة للسياسات التي ينبغي  ياها خطوطا

 هدافه المرجوة:أالخط التقريبي ليحقق 

 تفقنا عليهإ: التعاون في ما األول

ية مسواحات سالم. فللمذاهب اإلوالمتفق عليه في مختلف المجاالت كثير جداا 

لتشوريعية فوي المجواالت اأو    العقائديوة  األصوولمشتركة كثيرة سواء كانت في  

فوي أو    من المساحة العاموة(  %90اكثر من  إلى    )والتي يصل بها بعض العلماء

وكذلك فوي مجوال المفواهيم   .حيث التوافق يكاد يكون كامالا   اإلخالقيةالمجاالت  

ا  ية وحتى في المسيرة التاريخيةسالموالثقافة اإل فوي مفاصولها  والحضارية طبعا

اقوف المعينوة. اموا المواقوف العمليوة فهوم في تقييم المو  ختالفالرئيسية رغم اإل
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ا  وعبر وحدة   ياإلجتماععلى لزوم توحيدها عبر التكاتف والتكافل    يتفقون جميعا

التعاون  ن  أالشرعيين. والريب  مورالذي تتكفله جهة والة األ  ياإلجتماعالقرار 

ذهوانو وتجنوب كول في المشتركات الفكرية يعني التعاضد في تركيزهوا فوي األ

موا التعواون فوي أتعميقهوا فوي مجمول المسويرة.    نقضوهاو وبالتواليإلوى    مايؤدي

والحضووواري فواضوووح  ياإلجتموواعالمجوواالت المرتبطوووة بالسوولوك الفوووردي و

 وتنضوي تحته المجاالت الحياتية المختلفة من قبيل:

كالجمعة والحجو وتحقيوق   ةاإللهييةو تعظيم الشعائر  سالمتطبيق الشريعة اإل

 ة كالوحدة وهكذا.يسالماإل األمةخصائص 

كتشواف تبذل قصوارى جهودها إل  ن  أحركة التقريب يجب    ن  أإلى    وهنا نشير

ا أالمساحات المشتركة هذهو وتوعية الجماهيرو و  توعية النخبوةإلى  نضطر حيانا

ا   ة و شواربها و كما تعمل على توسعة نطاق هذا الجانوب المشوترك عبور اإلأيضا

 سولوب إعبور التوعيوة بأو    واا ال جوهريواا كون النزاع والخالف لفظيوإلى    و  مثالا 

 ثالث يشترك فيه الطرفان المختلفان.

 ختالفالثاني: التعذير عند اإل

و وهوي الحالوة الطبيعيوة التوي ال يمكون اإلجتهواد فمادمنا نؤمن بانفتواح بواب  

يوة قائموة وطبيعيوةو اإلجتهاد النتوائج  إخوتالفسوباب أغالقها بقرارو وماداموت  إ

نوا ال ن  أاآلراء والفتاوى. ومون الجودير بالوذكر هنوا   ختالفإفمعنى ذلك الرضا ب

ا   ينصوب النهوي علوى التنوازع  إنموافي اآلراءو و  ختالفياا عن اإلإسالمنجد نهيا

ق و ذلك. وهوذا  أمثالالعملي المو ذه ب للقوةو والتفرق في الدينو والتحزب الممز  

 ومنطقيته. سالميعبر عن عقالنية اإل

ا يوطن ا  ن  أوعليه فيجب   او مجتهداا كانأو    لفرد المسلم و عالما مقلوداا أو  متعلما

التهويول   أسواليب إلوى    ي وعدم اللجووءأعلى تحمل حالة المخالفة في الرنفسه  و  

ا )ال يفسد للود قضية(.أها. وحينئذ يكون الخالف أمثالوالتسقيط و ا ووديا  خويا

وسوعة ورود نصوص كثيرة تدعو المؤمن للصبر والموداراة إلى    ونشير هنا
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الصدرو ويمكن عكسها على واقعنا الحوالي. ونحون نوذكر هنوا هوذا الونص عون 

الصادق)عليه السالم( حيث جرى ذكر قوم فقال الراوي: إنا لنبرأ مونهمو   اإلمام

يتول ونوا وال يقولوون مواتقولونو تبورأون »: اإلموامنهم ال يقولون مانقولو فقال  إ

إلى  نبرأ منكم و ن  أدكمو فينبغي لنا  منهم؟ قلت: نعم. قال: هو ذا عندنا ماليس عن

من المسلمين من له سهمو ومنهم من لوه  ن  إفتولوهم وال تبرأوا منهم:   :قال و  ن  أ

يحموول صوواحب السووهم علووى ماعليووه صوواحب  ن  أ... فلوويس ينبغووي .سووهمان

 .(1)"السهمين…

وتعامو ل أئمة المذاهب فيما بينهم مثال رائع على هذه الحقيقة. وسويطول بنوا 

 .(2)ديث لو تعرضنا لما يرويه التاريخ عن ذلكالح

مون   اإلجتهاد مة اليسدون باب  ئنا نجد هؤالء االن  أكما   على غيرهمو بل يحر 

 حدٍّ دليل على خالفه.أتو باع رأيهم لو ثبت لدى إ

 قوال التالية:وسنكتفي بذكر األ

 نس:أمالك بن  اإلمامعن 

 "ةلكتاب والسن  خط  فاعرضوا قولي على اأنا بشر اصيب وأ ماإن  "

 الشافعي: اإلمامويقول 

 ."صح الحديث بخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط إذا"

 بو حنيفة:أ اإلمامويقول 

حسن ما رأيت فمن جاء برأي غير هذا قبلناه و حرام على أهذا رأيي وهذا  "

 ."يفتي بكالمي ن  أمن لم يعرف دليلي 

 بن حنبل:أحمد  اإلمامويقول 

 ."يقلدوا الرجال ن  أل من ضيق علم الرجا"

 
 .160، ص 16ج   ، ( وسائل الشيعة1)

 .545ص   ، 1ج    ، ( يراجع بحث الشيخ واعظ زاد، حول الموضوع في كتابه )دراسات وبحوث(2)
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 (1) كد عليه العلماء الكبار بعد ذلك.أوهذا بالضبط ما 

 بتداعتهام باإلالثالث: تجنب التكفير والتفسيق واإل

بتلوي بهوا تاريخنواو فورغم أونحن نعتبر مسألة التكفيور مون المصوائب التوي  

ة النصوص الشريفة التي تحدد المسلم من جهة وتمنع من التكفير للمسلم من جه

أو  بووداعإأي  الحظنووا سووريان هووذه الحالووة التووي حجوورت علووى العقوول (2)أخوورى

ا ويورى  ن  أمخالفةو حتى   مخالفوة حورف واحود فيوه   ن  أنا شاهدنا من يؤلوف كتابوا

 مر غريب.أالكفرو وهذا إلى  تؤدي

مرحلوة إلوى    والكفر(  اإليمانالتحول بالمسألة من )إلى    ومن هنا فنحن ندعو

الموضووعية إلوى    في ذلك بروح القرآن التي تودعو  )الصواب والخطأ( متحلين

ا أثو    يقول لهم    ن  أحتى في النقاش مع الكفار الحقيقيين إذ ي خاطب الرسول   إ نوَّ وث

ب ينٍّ  لٍّ مُّ  .(3)إ يَّاك م  لثعثلثى ه داى أثو  ف ي ضثالث

 الرابع: عدم المؤاخذة بلوازم الرأي

نوا ن  أإال    اقش بكل دقة وأنواة.على رأيهو وين  نسانيحاسب اإل  ن  أمن المنطقي  

تهوام اعتدنا على مناقشات تبتني على لوازم اآلراءو وبالتوالي يوأتي التكفيور واإل

ي قد ال يقبول تلوك المالزموة. وكمثوال علوى أصاحب الر  ن  أفي حين    وبتداعباإل

ذلك نجد البعض ممن يؤمنون بمسألة التحسين والتقبيح العقليين يصفون مون ال 

 
 199ب )جـالء العينـين( لولوسـي ص ( وهنا  الكثير مـن القـوال نقلـت فـي الكتـب المتنوعـة، منهـا كتـا1)

 1الصـادق والمـذاهب الربعـة( ج  اإلمـامومن الكتب المتاخرة )،  80ص  و)تلبيس ابليس( لبن الجوزي  

 .175و 170ص  

ومابعدها، وصـحيح  11، ص 1، كصحيح البخاري، ج( في الصحاحاإليمان( يمكن مراجعة احاديث كتاب )2)

( األصـولوكتب الحديث مثل )جـامع ، 1295، ص 2اجة، جومابعدها، وسنن ابن م  39، ص  1مسلم، ج

 .ومابعدها 245، ص  1، جلبن الثير الجزري 

 .24( سبا: 3)
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أن مايودفع إلوى    سوتناداإبصودق النبوي    اإليموانه أمر يغلق بواب  ن  أيقبلون بهما ب

جراء المعجزة على يود إبالمعجزة هو حكم العقل بقبح    حتمال كذب النبي اآلتيإ

غلقنا باب أنا ن  أتقبيح عقلي فمعنى ذلك أي   فرضنا عدم وجود   إذاف  .الكاذب عقالا 

الملوزم لنوا  فوإنَّ   وتعوالى  بالنبوةو وهكذا يقوال بالنسوبة لمسوألة طاعوة هللا  اإليمان

 باطاعته تعالى هو العقل الغير.

أو  الشوفاعةوأو  وعلى هذا الغرار نجد البعض اآلخر يتهم القائلين بالتوسولو

 ه الزم لهذا القول وهلم جرا.ن  القسم بغير هللا بالشرك أل

غوالق بوواب البحووث إمووٌر مطلوووب. ولسونا مووع أالمناقشوة العلميووة الهادئوة  ن  إ

ا الكالمي مط و بل المنطق يقتضي فتحهو ولكننوا نودعو للمناقشوة المنطقيوة فوال لقا

ي أيوه والورأننسب لآلخر موا لوم يلتوزم بوهو وموادام ال يوؤمن بالمالزموة بوين ر

ا   ن  أنا نلتمس له العذر. وبهذا نستطيع  ن  إف  واآلخر ا   نغلق بابا تهاموات مون اإل  واسعا

قة  .الممز  

 الخامس: التعامل باحترام عند الحوار

إلوى   ي السوليم فوي نقول الفكورنسوانالحووار هوو المنطوق اإل  ن  أنا نعلم  ن  أك  ذل

القورآن الكوريم طورح نظريوة رائعوة للحووار المطلووب تناولوت  ن  أو .اآلخورين

هدافه ولغته بشكل ال مثيول لوهو وكوان مموا تناولوه: أمقدمات الحوار وظروفه و

اآليوة   ن  أريحو حتوى  حسنهاو ومسأله عودم التجوأتو باع  إمسألة االستماع لآلراء و

ل ونث الشريفة تقول:   ا تثع مث ثل  عثمَّ أ الث ن س  نثا وث م  رث ا أثج  ثل ونث عثمَّ أ في مجال     (1)ق ل الَّ ت س 

ثوارة إبعواده عون مسوألة  إو  سوالمتوجيه حوار الرسوول موع غيور الموؤمنين باإل

هي تهامات المتبادلة فيه والتوجه لمنطقية الحوار نفسهو وحزازات الماضي واإل

ا إتراعي حتى التعبيرو فلم تقل وال نسأل عما تجرمونو   للطرف اآلخورو   حتراما

 
 .25( سبأ: 1)
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 باعتبارنوا  السياق اللفظي كوان يتناسوب معوه. فكيوف بنوا ونحون نتحواور  ن  أمع  

تنا ألسووس عمليووة أشووارفووي  إليهوواشوورنا أمسوولمين متفقووين علووى المبووادئ التووي 

 التقريب.

خوواه أيحقوور  ن  أ موورئ موون الشوورإبحسووب : »هووذا وقوود جوواء فووي الحووديث 

 (1).«المسلم

 ساءة لمقدسات اآلخرينالسادس: تجنب اإل

ولوى منوهو أيتبع المبدأ السابق بل هو فوي الواقوع   األمرهذا    ن  أوالحقيقة هي  

ا  او ويفقود الحووار توازنوه المطلووب. وقود ر  ألنه يخلق جوواا عاطفيوا ينوا أمعاكسوا

الث تثس بُّ عن هذه الحالة فيقول تعالى  يالقرآن ينه ن د ون  َّللا   وث ع ونث مو  د  ينث يوث وا  الَّذ 

م   ع ه  ج  ر  م موَّ ب  هو  ى رث مَّ إ لوث م  ثو  لثهو  ةٍّ عثمث ل   أ موَّ ا ل كو  يَّنوَّ ل مٍّ كثذثل كث زث ا ب غثي ر  ع  وا ث عثد  فثيثس بُّوا  َّللا 

ل ونث  ا كثان وا  يثع مث ؤمنين ية يوجوه هللا)تعوالى( المونسان.بهذه الروح اإل  (2)فثي نثب  ئ ه م ب مث

ي أن يوضح لهوم وظوائفهم الدعويوة ال التحميليوة وفورض الورأفي تعاملهم بعد  

اكث على اآلخرين حتى لو كانوا مشوركين  عثل نوث ا جث موث ك وا  وث رث ا أثشو  اء َّللا   موث و  شوث لوث وث

يلٍّ  ك  م ب وث ا أثنتث عثلثي ه  مث ف يظاا وث م  حث  . (3)عثلثي ه 

كان هذا هو  إذاعن معروفة. فية في النهي عن السب واللسالموالنصوص اإل

المفروض هو الحوار بين  ن  أو والحال األمرالحال مع المشركين و فكيف يكون  

فإن   مسلمين اخوين يعمالن لهدف واحد و ويشعر كل منهما بهالم اآلخر وآمالهو

ا  ا لألحتمال اإلإالموقف ال يتحمل مطلقا التي يؤمن اآلخور  مورهانة و وخصوصا

 
، ص 2، ســنن ابــن ماجــة، ج11، ص8، صــحيح مســلم، ج360و 311و 277، ص 2مســند أحمــد، ج( 1)

 .452، ص 2، سنن أبي داود، ج1409

 .108( النعام: 2)

 .107( النعام: 3)
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 صيلة.ها بمعتقداته األبقدسيتها الرتباط

 ختيار المذهبإالسابع: الحرية في 

 ن  أو علينا سالمجتهادات سمح بها اإلإعتبرنا المذاهب نتيجة  إ  ن  أنا بعد ن  أذلك 

مون فوإن   مرضاة هللا تعوالى. وحوين تختلوفإلى   نعد ها سبالا مطروحة لاليصال

ق معواييره فضول منهوا وفويدرس المسلم هذه الموذاهب وينتخوب األ  ن  أالطبيعي  

ه  التي يؤمن بهاو والتي يشخص من خاللها مانتوه أدى أموام هللا وأبورأ ذمتوه أأنو 

ختيواره حتوى ولوو لوم يورتح لهوذا إيلوموه علوى   ن  أفلويس ألحود    وعهده. وحينئذٍّ 

ختيوار موذهب موا و ألن ذلوك مموا إحد على  أال معنى إلجبار  أن ه    ختيار. كمااإل

بالوودليل إال إليووه  ر ال يمكوون الوصووولمووأيووة و وهووي اإليمانيوورتبط بالقناعووات 

 والبرهان.

رائه ودعمهوا دونموا تعود علوى ألكل مذهب الحق في توضيح    ن  أوهنا أؤكد  

غالق باب البحث المنطقي السليم إإلى  تجريح و فال ندعوأو  تهويلأو   اآلخرين

سوتغالل السويىءو ت اإلأوالنورفض محو  مواإن  التواريخ و وأو    الفقهأو    في العقيدة

 ذلك. أمثالي وأتضعاف و والجدال العقيمو وفرض الرسواإل

مواجرى موون تعود خووالل تاريخنوا الطويوول ناشو  موون عوودم  ن  أونحون نعتقوود 

جميووع المووذاهب تعموول  ن  أبقواعوود الحوووار المطلوبووةو ونسوويان حقيقووة  اإللتووزام

 وفق تصورها عن هذه الكلمة. سالمإلعالء كلمة اإل

 شبهات في البين

 بنية سيئة من قبيل: أخرىبهات تارة بحسن نية وثيرت في البين شأوقد 

 .األصولهو في  ماإن  ية سالمبين المذاهب اإل ختالفاإل ن  إو 1

 المصادر. إختالفهو في  ماإن  ية سالمبين المذاهب اإل ختالفاإل ن  إو 2

 بتداع.تهام كل طرف اآلخر باإلاو 3

 تهام كل طرف اآلخر بالشرك عبر تبيين لوازم العقيدة.او 4



 79 .......................................................................................... الفصل الثاني:  اإلختالف المذهبي  

 تهام كل طرف اآلخر بالنفاق والتهمر.او 5

قبول ضمني بهراء أو  القبول بالحوار ينم عن شك في المذهب   ن  أو تصور  6

 اآلخرين.

التقريب يستهدف التوذويب وحمول النواس علوى موذهب واحود   ن  أو تصور  7

 وهو أمر باطل فالتقريب باطل.

التووالي لالنتقووال موون مووذهب آلخوور وب األموورالتقريووب يسووهل  ن  أو تصووور 8

 تخريب المعادلة بين المذاهب.

المووذهب اآلخوور وتبليووغ التعوواليم إلووى  التقريووب غطوواء للتسوولل و تصووور أن  9

 المنافية له والتشكيك فيه.

 التقريب حركة ذات مصلحة سياسية بعيدة عن جوهر الدين. و تصور أن  10

ا بعضها وقرأت عن البعض اآلخور إ لى ما هنالك تصورات واجهت شخصيا

 .الكثير

ي لوم أر لهوذه نو  إولكني أشهد هللا تعالى على مافي قلبي وفكوري حوين أقوول 

كنوت ال أموانع أن   ن  إتعودو مرحلوة )الشوبهة( وأن ها    واقع وال أرىأي    الشبهات 

 تقوم جماعة بدراستها وكشف زيفها.

 الحقائق التالية:إلى  ولكني أشير هنا

حتوى موع المشوركين وأهول هتمام القورآن بوالحوار  إنا الحظنا مسألة  إن    :أولا 

 الكتاب فكيف نتصور منعه للتفاهم بين المسلمين.

ا واسعاا حول )الموداراة(    ن  إ  ثانياا: ا قرآنياا وحديثيا صوفة باعتبارهوا  هناك بحثا

 رائعة للمسلم يتعامل بها مع اآلخرين وال مجال للتفصيل هنا.

ا ويدرس بعضهم على بعض األ  ن  إ  ثالثاا: حتى ليتباهى ئمة كانوا يعيشون معا

في حين نجد  وبعضهم بفترة دراسته هذهو كما لم يكونوا ليحتكروا العلم بالحقيقة

 بعض اتباعهم يبتعدون حتى عن التفاهم.

ولقد شهدنا حركة تقريبية في األزهر الشريف في الخمسينات شوارك   رابعاا:

 عالم والعلماء ومنهم:فيها األ
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 الشيخ المراغي. األكبر األستاذ و 1

 الشيخ مصطفى عبد الرازق. األكبر ستاذ األو 2

 الشيخ عبد المجيد سليم. األكبر األستاذ و 3

 الشيخ محمود شلتوت. األكبر األستاذ و 4

د  و العالم الكبير الشيخ5  كاشف الغطاء. آل حسينمحم 

 و العالم الكبير السيد شرف الدين الموسوي.6

 الكبير السيد البروجردي. اإلمامو 7

 بير السيد هبة الدين الشهرستاني.الك األستاذ و  8

د  و والعالم الشيخ9  تقي القمي.محم 

قاموا بحمل لواء التقريب; فهول خفيوت علويهم   وة وشيعةوهم علماء كبار سن  

 ؟!األصولهذه الشبهات وبعضها يتصل ب

د  ستبشوور المرحوووم الشوويخاوقود  تخووذها امحمود الموودني بخطوووة رائعووة محموو 

ي والزيودي فوي أكبور كليوة مون كلياتوه اإلموام  زهر بتدريس المذهب الشيعياأل

 .(1)ة في كلية المعقول والمنقول)آنذاك( بادخال فقه السن   إيرانتخذتها ا أخرىو

ا اليوم. خامساا: ا وقبوالا عاما ا واسعا  وقد شهدت حركة التقريب تقدما

 ةي بجد سالمروع مثال على ذلك قيام أكبر مجمع فقهي هو مجمع الفقه اإلأو

ية( وحصول سالمالمذاهب اإل  بة متخصصة باسم )شعبة التقريب بينبايجاد شع

روح توافقية عامة حرة في اجتماعاته العاموةو مموا يكشوف عون وحودة المنوابع 

سس في الجمهورية ي على بعضه البعض. وقد أ  سالمنفتاح للعالم اإلإوالرؤى و

ية( وهوو مسوالية )المجمع العوالمي للتقريوب بوين الموذاهب اإليرانية اإلسالماإل

ية المتنوعوةو وقود قوام هوذا سالمعلى علماء من المذاهب اإليضم في مجلسه األ

 ية(.سالمالمجمع بدوره بتأسيس )جامعة المذاهب اإل

ية للتربية والعلوم و سالميسيسكو( و المنظمة العالمية اإلعتمدت )األاهذا وقد  

 
 .206( ملف التقريب، ص  1)
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ا   وعقدت له مؤتمرات في شتى انحاء العالم. التقريب هدفا

ية كوالمغرب ومصور سوالمامت المراكز العلمية الدينيوة فوي البلودان اإلكما ق

وباكسووتان والسووودان وماليزيووا  إيوورانردن وسوووريا ولبنووان ووالجزائوور واأل

 ندونيسيا وغيرها بعقد الندوات والمؤتمرات العالمية لتركيز هذه الحقيقة.أو

نقصود   إذاموحتى يتضح لنوا    األصولنعني ب  ذاانحدد م  ن  أنا يجب  ن  إ  سادساا:

لخصنا البحوث المفصلة حول الحدود  إذافيها؟ و ختالفمن قولنا عدم وجود اال

ستناداا لآليات الكريمة والروايوات الشوريفة إ  إسالموالال  سالمالتي تفصل بين اإل

ا تركز على الحدود التالية:  فانها جميعا

 جماالا.إ اإللهيبالتوحيد  اإليمانو 1

 ولزوم طاعته في كل ما يصدر عنه. 6كرمبنبوة الرسول األ اإليمانو 2

بالقرآن الكريم والعمل بكل أوامره ونواهيه وقبول كل تصووراته   اإليمانو  3

 وتعاليمه.

 جماالا.إبالمعاد  اإليمانو 4

حكام التي تنظم السلوك الفردي لمجموعة من األ  سالمبتشريع اإل  اإليمانو  5

 ولزوم تنفيذها. ياإلجتماعو

او نعووم هنوواك خالفووات حووول  األصووولى هووذه خووالف علووأي  وال أجوود  مطلقووا

 التفصيالت مثالا:

 وعالقتها بالذات. ةاإللهيو في الصفات 1

ختيووار والقضوواء والقوودرو و فووي المسووائل العقائديووة الفرعيووة كووالجبر واإل2

 والشفاعة وغير ذلك.

ات إختالفوداللة ويترتوب عليوه أو  ثبات بعض الروايات وردها سنداا إو في  3

 .أخرى

 ة.اإلمامفي مسائل الخالفة وو 4

 حكام التشريعية.و في بعض األ5

 وغير ذلك.
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ا علووىإ ه  ال أنهووم متفقووون جميعووا ة السوون  أو  ثبووت شوويء بووالقرآن الكووريم إذاأنوو 

 ذعان له دونما تردد.ه يجب اإلن  إالشريفة ف

البعض يحواول إلجواء الطورف المخوالف   ن  أما قلناه من  وينبغي التنبيه على  

ية من خالل ذكر لوازم قوله مثالا بهذا الرأي. وهذا سالمدود اإلللخروج من الح

مرفوض في هذا المجال مادام الطرف اآلخر ال يعتقد بهذا اللوزومو إذ   سلوب األ

المذكورة.  األصوليمانه بإنفترض  ن  ألو كان يعترف به كان عليه التراجع بعد 

فوي نظرنوا نفوي الن مون لووازم قولوه    سوالمنخورج فورداا عون اإل  ن  أفال يمكون  

 بتداع والشرك.تهام باإلى وبهذا نحل مسألة اإلاألول األصول

مصوادر التشوريع لودى كول المسولمين هوي الكتواب   ن  أمون الواضوح    سابعاا:

 ن  أة وهل لها  مثالا في عالقة الكتاب بالسن    ختالفةو وال يتنافى هذا مع اإلوالسن  

 أم ال. تخصص العام الكتابي مثالا 

ا في الطرق الموصلةأ ختالفوال مع اإل  ة.السن  إلى  حيانا

 مثالا في داللة التقرير النبوي. ختالفوال مع اإل

ا  والنبوي  األمرفي وجه صدور    ختالفوال مع اإل  وهل هوو باعتبواره حاكموا

 باعتباره رسوالا.أو 

 تهام والتشكيك فنحن منهيون عنه.ما منطق اإلأ ثامناا:

او وهوي حركة التقريب كما هو واض  ن  إ  تاسعاا: ح ال تستهدف التذويب مطلقوا

فكورة بوأن   والحضوارةو كموا توؤمن األموةالموذاهب كلهوا ثوروة لهوذه بأن     تؤمن

 المذهب الواحد خيال محض.
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 ة إستراتيجي

 يةسالمالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإل

 

 تمهيد:

ية وفوي إطوار تحقيوق سوالمأقدم المجمع العوالمي للتقريوب بوين الموذاهب اإل

إلوى   أهدافه وتطلعاته على إعداد )مشوروع جوامع للخطوة السوتراتيجية( وقدموه

 1423شوال    19و  18جتماعه بطهران في الفترة  إالمجلس األعلى الدولي في  

مو فتمت مناقشته بالتفصيل وتعديلوه والموافقوة 24/12/2002و  23هو الموافق  

 عليه.

 وللمشروع قسمان:

ةو وهوو يشومل مواضويع متنوعوة راتيجيستفيشكل مقدمة لإل  األولأما القسم  

 منها:

 أ و التعريفات الضرورية.

 ب و موجز عن كيفية تشكل المذاهب.

 الفقهاء وغيرهم. إختالفج و موجز عن أسباب 

 د و لمحة تاريخية عن تعامل األئمة فيما بينهم.

هو و لمحة تاريخية عن دور الحكام والمصالح الشخصية فوي توأجيج النوزاع 

 طائفية مقيتة.إلى  ن وتحويل المذهبيةبين المسلمي

 و و دور بعض الحكام وبعض العلماء في تحقيق التقارب.

ية سوالمز و التقريب في العصر الحديث ودور دار التقريب بين الموذاهب اإل

 في القاهرة.

 ية.سالمنشاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلإح و كيفية 
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 حركة المجمع والتقريب. ط و نقاط الضعف ونقاط القوة في

ا.إي و اآلفاق والتوقعات حول مستقبل حركة التقريب. وسيتم   عداده الحقا

ة نفسها والمتمثلة في الفصوول ستراتيجيوأما القسم الثاني فهو يركز على اإل

 التالية:

 : المفاهيم التخصصية األولالفصل 

 و التقريب 1

ية سوالمبين المذاهب اإلالتقريب حسب وجهة نظر المجمع العالمي للتقريب  

 يعني:

ية بغيوة تعورف بعضوهم علوى الوبعض سوالمالتقارب بين أتبواع الموذاهب اإل

ة الدينيوووة علووى أسوواس المبوووادئ  اآلخوور عوون طريووق تحقيووق التووهلف واألخوووو 

 واألكيدة. ية المشتركة الثابتوةسالماإل

 يةسالمو الوحدة اإل 2

 ية عبارة عن:سالمالوحدة اإل

ية سووالمية علووى أسوواس المبووادئ اإلسووالمع المووذاهب اإلالتعوواون بووين أتبووا

تخوواذ موقووف موحوود موون أجوول تحقيووق األهووداف إالمشووتركة الثابتوووة واألكيوودة و

حتورام إيووة والموقوف الموحود تجواه أعودائها موع سالماإل لألمةوالمصالح العليا 

 التزامات كل مسلم تجاه مذهبه عقيدة وعمالا.

 يةسالمو المذاهب اإل 3

ية سووالمية هووو تلووك الموودارس الفقهيووة اإلسووالمن المووذاهب اإلالمقصووود موو

 ة.الكتاب والسن  إلى  جتهادي منسجم ومستند إالمعروفة التي تتمتع بنظام 

وإن الموودارس الفقهيووة المعتوورف بهووا حسووب وجهووة نظوور المجمووع العووالمي 

 ية هي عبارة عن:سالمللتقريب بين المذاهب اإل

السونة; والموذهب أهل    و والحنبليو منالمذهب الحنفيو والشافعيو والمالكي
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 اإلثني عشريو والزيديو من الشيعة; والمذهب األباضي.

ا أخرىهناك مدارس  ) على أن   تنضوم ألحود أن هوا أو  ال أتبواع لهواوأن هوا  إمو 

تعبور عون آراء فرديوة ال تتقيود فوي عملهوا بموذهب أن ها  أو    المذاهب المذكورةو

 معين (.

 ب الفصل الثاني: أسس التقري 

ية على مبادئ عامة من أهمها موا سالمتقوم مسيرة التقريب بين المذاهب اإل

 يلي:

يان األساسوو إن الكتاب الكوريم والسنوو ة النبويوة الشوريفة هموا المصودران  1

ية كلهووا تشووترك فووي هووذين المصوودرينو وحجيووة سووالمللشووريعةو والمووذاهب اإل

 رهن بكونها مستمدة منهما. خرىاألالمصادر 

ا للصبغة اإل األصولب يماناإلو يعد 2  ية:سالمواألركان التالية ضابطا

 بوحدانية هللا تعالى ) التوحيد (. اإليمانأ: 

د  بنبوووة وخاتميووة الرسووول األكوورم اإليمووانب:  )صوولى هللا عليووه وآلووه محموو 

 سنوته تمثل أحد مصدري الدين الرئيسين. وسلم(و وأن  

لودين   األولباعتباره المصدر  بالقرآن الكريم ومفاهيمه وأحكامه    اإليمانج:  

 .سالماإل

 بالمعاد. اإليماند: 

كالصالةو والزكاةو   سالمهو: عدم إنكار ضرورات الدين والتسليم بأركان اإل

 والصيامو والحجو والجهاد و..

ات ختالفالحنيف باإل سالمعترف اإلإوحرية البحث: لقد  اإلجتهاد و شرعية  3

ية الرئيسوةو سوالمفي إطار المصادر اإل  اإلجتهاد عترافه بشرعية  إالفكرية عبر  

ا ويحترموا اإلجتهاد في   ختالفولذا على المسلمين أن يعتبروا اإل ات أمراا طبيعيا

 الرأي اآلخر.
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يةو وهوي مبودأ سوالماإل  لألموةية هوي خاصوية قرآنيوة  سالمالوحدة اإل  و إن  4

قول يمتلك أهمية كبرى فيقدم في موارد التزاحم على غيوره مون األحكوام التوي ت

 عنه أهمية.

ة اإل و إن  5 ا لنوعيووة التعاموول بووين سووالممبوودأ األخووو  ا عامووا ية يشووكل أساسووا

 المسلمين.

 الفصل الثالث: رسالة المجمع وتطلعاته 

 تتلخص رسالة المجمع العالمي للتقريب في:

النهوض بمستوى التعوارف والووعيو وتعميوق التفواهم بوين أتبواع الموذاهب 

يووة بوين سالمالمتبادل وتوطيد أواصر األخووة اإل ميوةو وتعزيوز االحتراسالماإل

الوطنية بغية أو  القوميةأو  تهم المذهبيةءاالمسلمين مع تجنب التمييز بشأن انتما

 ية الواحدة.سالماإل األمةتحقيق 

 يةسالمتطلعات المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإل

الذي يضم بين صوفوفه ية  سالميعد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإل

ية من مختلف دول العوالم ؛ أحود المراكوز سالمالعشرات من علماء المذاهب اإل

ي ومهودت سوالمللتقريوب والوحودة فوي العوالم اإل  المهمة التي عرفوت بودعوتها

فوي هوذا السوياق ينووي وية المختلفوة.  سوالمناء بين أتباع المذاهب اإلللتعامل الب  

 على مدى السنوات القادمة:المجمع تحقيق النقاط التالية 

ي المعاصر أقورب سالمجعل الوضع الذي يعيشه المجتمع اإلإلى    و السعي1

موون حيووث التأسووي  6ظووروف ووضووع عصوور الرسووول األكوورم إلووى  مووا يكووون

بجوانب األخوة الدينية والقضاء علوى أجوواء العوداوة والعصوبية الطائفيوة بوين 

 ية.سالمأتباع المذاهب اإل

ية ليشومل سوالمتضامن القائم فعالا بين بعض الموذاهب اإلو توسيع نطاق ال2

 ية.سالمكافة المسلمين وسائر المذاهب اإل

 اإلجتهوواد و تقبوول عامووة المسوولمين للخالفووات بووين المووذاهب والمنبثقووة عوون 3
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 المنضبط.

ية بعضهم مع بعض وتوسويع سالمو اقتداء األتباع بسلوك أئمة المذاهب اإل4

 لمذاهب اليوم.نطاق العمل به بين أتباع ا

 الفصل الرابع: مجاالت التقارب 

ي بوين الموذاهب جوانوب حيواة أتبواع هوذه سوالمتشمل مجواالت التقريوب اإل

 الجوانب التالية:إلى  ةشارالمذاهب كافة حيث يمكن األ

 العقائد

العقائديووة  األصووولية كافووة رؤيووة مشووتركة واحوودة حووول سووالمللمووذاهب اإل

واألخووة   سوالمفروعهوا ال يخول بأصول اإلية والخوالف فوي  سوالمواألركان اإل

 ية.سالماإل

 الفقه وقواعده

ا لوجهة نظر محققي فقهاء المذاهبو األبواب الفقهية تتضومن نسوبة فإن     وفقا

في بعوض المسوائل الفقهيوة أمور طبيعوي  ختالفعالية من النقاط المشتركة واإل

 جتهاداتهم.إفهم الفقهاء وإلى  مرد ه

 يةسالماألخالق والثقافة اإل

ية سوالموالثقافوة اإل  اإلخالقيوة  األصوولية خالف فوي  سالمليس للمذاهب اإل

أسوووة األخووالق لوودى  6. والرسووول األكوورمياإلجتموواععلووى الصووعيد الفووردي و

 المسلمين كافة.

 التاريخ

المسلمين يتفقون على وحودة المسويرة التاريخيوة فوي مفاصولها   وال ريب أن  

لية يمكوون طرحهووا فووي جووو هووادئ ات الفرعيووة والتفصوويختالفووالرئيسووة واإل

ال تتوورك  حووالو فيجووب أن  أي  موووارد كثيوورة لالتفوواق. وعلووىإلووى  والوصووول
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 .لألمةالخالفات آثارها السلبية على المسيرة الحاضرة 

 يةسالماإل لألمةالمواقف السياسية 

المسلمين كافة لهم عدو مشتركو ينبغي لهوم الوقووف بوجهوه فوي   ال شك أن  

ية سوالماإل  األموةسمات وميزات  بأن     ن مرصوص. علماا صف واحد كأنهم بنيا

ية سوالممون الموذاهب اإل  أي    لم يرد منع فويأن ه    تحتم هذه الضرورة فضالا عن

يين تبنوي سوالموالمفكورين اإل سوالمفي هذا المجالو ولذا ينبغي لقادة وعلماء اإل

 سياسة موحدة تجاه األعداء.

 الفصل الخامس: المبادئ والقيم 

ية فووي منهجووه سووالممووع العووالمي للتقريووب بووين المووذاهب اإليتمسووك المج

ا مما سبق بالمبادئ والقيم أدناه:إحي وتنفيذ برامجه األصال  نطالقا

 و ضرورة التعاون الكامل في الموارد التي يتفق المسلمون عليها.1

 .سالمو ضرورة اتخاذ موقف منسق وواحد في مواجهة أعداء اإل2

مين اآلخورين ورمويهم بتهموة البدعوة: علينوا و تجنب تكفير وتفسويق المسول3

ية الرئيسوةو سوالمفوي إطوار المصوادر اإل  اإلجتهاد بمشروعية    القبولكمسلمين  

ا اإلجتهاد نقبل مستلزمات هذا المبدأ وتبعاته حتى لو كان الرأي    أن  و فوي   ي خطأ

مرتبوة إلوى    اإليموانات مون الكفور وختالفونظرنا. لذا ينبغي الهبووط بمرتبوة اإل

 والصواب.الخطأ 

أو  كما ال ينبغي ألحد و من جانب آخر و أن يكفر اآلخر بسبب لووازم حديثوه

الدينو فقد يكون غير ملتوزم بهوذه   أصولإنكار  إلى    رأيه التي تقود حسب رأينا

 اللوازم.

بنوع من التحمول  سالم; فحينما يوصي اإلختالفو التعامل باحترام عند اإل4

ان ويطلب من المسلمين أن اليسيئوا للمقدسات الديني في عالقاته مع باقي األدي

يؤكد في إطار العالقات   ى أن  األولمن  فإن     الفكرية والعقائدية الباطلة لآلخرين؛
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ية وأن سوالمبين المسلمين على مبدأ تجنب اإلساءة لمقدسات أتباع الموذاهب اإل

 يعذر بعضهم البعض اآلخر فيما يختلفون فيه.

ختيوار الموذهب مبوودأ عوام فووي إمبودأ حريووة  ن  ختيوار المووذهب; إإو حريوة  5

تموت الحجوة  إذاي سالمختيار مذهبه اإلإالعالقات الفرديةو فكل شخص حر في 

ا   لديه على ذلكو وال ينبغي للمنظمات والحكوموات أن   تفورض علوى أحود موذهبا

ا. والمجموع اليشوجع التبشوير سوالمدون غيره بل تعترف بالمذاهب اإل ية جميعوا

 ستغالالا لحاجة بعض المسولمينإوساط مذهب آخر  أي في  سالمإالمنظم بمذهب  

 السياسية.أو  ةياإلجتماعهم أوضاعأو 

 مورو حرية العمل باألحكام الشخصية; فيما يتعلق بالمسائل الخاصووة بواأل6

ية يتبع كل منهم األحكام المتعلقة بمذهبهو سالمأتباع المذاهب اإلفإن     الشخصيةو

ا بالنظوو ام العووامو حيووث تكووون كلمووة الفصوول للقوووانين سوووى مووا كووان مرتبطووا

 المنصوص عليها في بالدهم التي تديرها حكومة شرعية.

بثاد    ستناداا لما ورد في سورة الزمر المباركة:  إو  7 ر  ع  ع ونث   وفثبثش   تثم  ينث يثس  الَّذ 

سثنثه   لث فثيثتَّب ع ونث أثح  أ الحووار عتمواد مبود إإلوى    و دعا القرآن الكريم المسولمينال قثو 

الس لمي مع الكفار وأهل الكتاب بعيداا عن التهويل والضوضاءو وذلك مون أجول 

يوتم حول  بلوغ الحقيقة. من أجل ذلك وجوب علوى المسولمين مون بواب أولوى أن  

 اتهم عن طريق الحوار السلمي ومراعاة آدابه فيما بينهم.إختالف

وتجسيد هذه القويم هتمام جميع المسلمين بالجانب العملي للتقريب  إو لزوم    8

 ية في كل جوانب الحياة.سالمفي حياتهمو والسعي الشامل لتطبيق الشريعة اإل
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 العالقات بين األئمة والعلماء 

 في العصور السابقة 

 

 ية سالمبين األئمة في العصور اإل العالقات 

ة المجمووع العووالمي للتقريووب بووين المووذاهب إسووتراتيجيعنوودما نسووتعرض  

إلوى   يسوتهدفهوذا المجموع مون بوين تطلعاتوه    ن  أنجد  كرها  السابق ذ ية  سالماإل

 مايلي:

قورب أي المعاصر سالمجعل الوضع الذي يعيشه المجتمع اإلإلى    السعي  -1

من حيث التأسي بجوانب  6ظروف ووضع عصر الرسول االكرمإلى  ما يكون

تبواع أخوة الدينيوةو والقضواء علوى أجوواء العوداوة والعصوبية الطائفيوة بوين  األ

 ية.سالمذاهب اإلالم

 ية بعضهم مع البعض اآلخر.سالمقتداء األتباع بسلوك أئمة المذاهب اإلإ -2

 .إليهاط التعامل المشار إنماستعراض بعض اومن هنا رغبنا في 

ا موون قولووهاو ا موون التحووذير أوالا . (1) «قرنوويالنوواس خيوور »: 6نطالقووا و وثانيووا

التي تتلخص فوي )قسووة   بتعاد عن أجواء عصر الرسولخطار اإلأالقرآني من  

ينث (الكتاب كموا فوي قولوه تعوالى: أهل    صابت بعض أالقلوب( التي   ذ  أ ن  ل لوَّ م  يوث أثلوث

وا  ينث أ وتو  ذ  وا كثالوَّ الث يثك ونو  ق   وث نث ال حوث لث مو  زث ا نوث مث ك ر  َّللاَّ  وث م  ل ذ  شثعث ق ل وب ه  ن وا أثن تثخ  آمث

ث  م  األ  ن قثب ل  فثطثالث عثلثي ه  تثابث م  م  ال ك  د  فثقثسثت  ق ل وب ه   و(2))مث

 
فــي صــحيحه، ومســلم ، 174، ص7وج 189، ص 4وج 151، ص 3فــي صــحيحه، جروا، البخــاري ( 1)

، 3كالترمـذي فـي سـننه، جوغيـرهم  442و 434و 378، ص 1فـي مسـند،، ج  حمد  أو185، ص  7ج

 .(92ص  16متي« )ج أ»وأخرجني في خير قرن من    :وجاء في بحار النوار 376و  339ص  

 .16  :حديدال( 2)
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عصور إلوى  قورب وهوم األ  –مير المؤمنين علوي)ع( يوذكر قوموه  أولقد كان  

بالحالة الحماسية التي كان عليها الصحابة )رض( ويقارنها بالحالوة   –الرسول  

ا فيقول:أصحابالتي كان عليها   ه فيرى بوناا شاسعا

قتول آباءنوا وأبناءنوا وإخواننوا ولقد كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله؛ ن"

ا علوى اللقومو وصوبراا علوى إال  وأعمامنا: ما يزيدنا ذلك ا وتسوليمااو ومضويا إيمانا

ى هللا صدقنا أنزل بعدونا الكبتو أ. فلما ر..لمو وجداا في جهاد العدومضض األ

ا أوطانه. ولعمري   سالمنزل علينا النصرو حتى استقر اإلأو لقياا جرانه ومتبوئا م 

 و(1)"يمان عود إلنا نأتي ما أتيتمو ما قام للدين عمودو وال اخضر للو ك

هووم الل  "وهووذا زيوون العابوودين علووي بوون الحسووين)ع( يتحوودث عوونهم فيقووول: 

د    أصحاب و حسنوا الصحابةو والذين أبلوا البالء الحسن في أخاصةو الذين  محم 

ا له حيث ستجابوأدعوتهو وإلى  وفادتهو وسابقواإلى   سرعواأنصرهو وكانفوهو و

ظهوار كلمتوهو وقواتلوا إد فوي  األوالسمعهم حجة رسواالتهو وفوارقوا األزواج وأ

التابعين لهوم إلى  هم واوصلالل  ... نتصروا بهااآلباء واألبناء في تثبيت نبوتهو و

خيور   "اإليموانخواننوا الوذين سوبقونا بغفر لنوا وإلإربنا  "باحسان الذين يقولون  

 و(2)"جزائك

نه كان األجدر بنا أن نبدأ في تبيين العالقوات فوي الصودر فإنطالقاا من ذلك  إ

 اإلمووامنركووز علووى عصوور مراعوواة لالختصووار سوووف ولكننووا  األولي سووالماإل

الصادق)ع(و فما بعده باعتباره عصر نشوء المذاهب الفقهية المعروفة لونالحظ 

ول والتي تجلوت فوي الحووار البنواءو والقبو  سالمالحالة العقالنية التي أوجدها اإل

سوواتذة والسووابقينو عتووراف بفضوول األحتوورام اآلراءو واإلإبالتعدديووة الفكريووةو و

او فيه من الغنى الشيء الكثير.أالذي  األمر ا فكرياا حضاريا  نتج تراثا

 
 .105ـ  104، ص  1جنهج البالغة،  ( 1)

 .41ـ   39، ص الصحيفة السجادية( 2)
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 بعضهم البعض إلى  نظرة األئمة

 ونكتفي هنا بذكر بعض النماذج:

 بون حنبول علوقأحمود  اإلموام_ ذكر ابن حجر في الصواعق المحرقوة أن 1

)ع( عوون الرضوا عون آبائووه بأسومائهم اإلمووام علوى الحوديث القدسووي الوذي رواه

أي   -عن جبرئيل عن هللا )ولذا سمي بحديث سلسلة الوذهب( فقوال    6رسول هللا

 .(1)"لو قرأت هذا اإلسناد على مجنون لبرئ من جنته"ما نصه:  –أحمد  اإلمام

مالوك  اإلموام ية عوناإلماموهو من أعاظم علماء    :روى الشيخ الصدوق  -2

د  كنت ادخل على الصادق جعفر بن"بن أنس قوله:  فيقدم لي مخد ة ويقول: محم 

يا مالكو إني أحبكو فكنت أسر بذلكو وأحمد هللا عليهو وكان ال يخلو من إحدى 

ا واموا ذاكوراا. وكوان مون عظمواء العبوادو  ا وإموا قائموا ثالث خصال: إموا صوائما

عزوجوول(و وكووان كثيوور الحووديثو طيووب وأكووابر الزهوواد الووذين يخشووون هللا )

 أخضوور  موورةو واصووفر   "6قووال رسووول هللا"قووال:  إذاالمجالسووةو كثيوور الفوائوود فوو

و حتى ينكره من يعرفهو ولقد حججت معه سنة فلموا اسوتوت بوه راحلتوه أخرى

نقطوع الصووت فوي حلقوهو وكواد يخور مون إحرام كان كلموا هوم  بالتلبيوة عند اإل

عوامرو أبوي  ول هللا فالبد من أن تقول فقال: يا ابنراحلته. فقلت: قل يا ابن رس

[: ال لبيوك ]لويكيف أجسر أن أقول: لبيك اللهم لبيك وأخشى أن يقول عزوجول 

ما رأت عين والسمعت أذن والخطر على قلب بشر   وهو القائل:  (2)"وال سعديك

ا. أفضل من جعفر الصادق فضالا   وعلماا وعبادة وورعا

 الصادق: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد.  اإلمامعن    أبو حنيفة  اإلماموقال  -3

 
 .205ص    ، الصواعق المحرقة( 1)

»إمـا مصـل وإمـا  89، ص 2ج  ، وفي تهذيب التهذيب، 234، األمالي للصدوق، ص 167، صالخصال(  2)

راجـع:    .لهـذا الخبـر.  خـرى أ« وهنـا  مصـادر  طهـارةعلى  إل  ث  صائم، وإما يقرأ القرآن وما رأيته يحدّ 

وقد ذكر صاحب )روضـات . 440، ص 11، سبل الهدى والرشاد، ج67، ص  2التمهيد لبن عبدالبّر، ج

 (.214ص   7الجنات( إن هذا الخبر روا، العام والخاص )ج 
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يقول  (1)يتحدث عن تتلمذه على يديه: )لوال السنتان لهلك النعمان(.  ووقال  -4

األعظوم أبوو حنيفوه رحموه هللا مون المتمسوكين  اإلموامكوان " السومهودي:  اإلمام

 (2)هم.ه... باالقتداء بأنوارأصحاببواليتهمو والمتنسكين بودادهمو وكان يأمر 

البيت معروف مشهور. وقد المه الوبعض أهل  الشافعي في اإلماموشعر    -5

إليه  وأما مدح علي وحبه والميل"الرازي على ذلك بقوله:    اإلمامعليه وقد علق  

 "فذلك اليوجب القدح بل يوجب أعظم أنواع المدح.

الصادق يوتعلم عليوه   اإلمامإلى    )كان يختلفأن ه    وروى عنوان البصري  -6

 .(3) مالك(إلى  يختلف أن   اإلمامنشغل( فنصحه او أعن المدينة ) اإلمامغاب ف

ولئن كوان مجوداا لمالوك أن يكوون اكبور "عبدالحليم الجندي    األستاذ يقول    -7

مجوداا أو  سواتذة ابون حنبولوأكبور أيكوون  ن  أمجداا للشوافعي أو    أشياخ الشافعيو

موام الصوادق قود سوربلت فقوه ذة لإلالتلم  يتلمذا لشيخيهما هذينو إن    للتلميذين أن  

( زعيم 144لقد يج  للمناظرة عمرو بن عبيد )..  ة.ألهل السن  األربعة   المذاهب 

ذ ضوحك إقال له عمرو    ن  أبو حنيفة طول حياته بعد  أالمعتزلة الذي لم يضحك  

  (4)مرة في إبان مناظرته: يا فتىو تتكلم في مسألة من مسوائل العلوم وتضوحك؟!

نتهوى أ إذافو وقاره أن يراه الرائي فيحسبه اقبل من دفون والديوه!والذي يبلغ من  

هلووك موون سوولبكم تووراثكم ونووازعكم فووي الفضوول "مووام: الكووالم قووال عموورو لإل

 .(5)"والعلم

مام فقهو وبطل معارك تلمذ إمام خراسان عبدهللا بن المباركو وهو  إويجيء  

ي الفتووح.. وفوي مام زماناا وألبي حنيفةو فوتعلم موا جعلوه يخفوي بطوالتوه فولإل

 جعفر شعره الذي ورد فيه: اإلمام

 
 .252و 162المام جعفر الصادق للجندي، ص  ( 1)

 .180الصواعق المحرقة ص ، 145ـ  144نظم درر السمطين، ص  ( 2)

 .161المام جعفر الصادق للجندي، ص  ( 3)

 .50الرّد على أبي بكر الخطيب البغدادي، ص   (4)

 .19، ص 47بحار النوار، ج (5)
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 أنت يا جعفر فوق المدح والمودح عناء 

 شوراف أرض ولهم أنووت سماء األ إنما

 (1) "جواز حد المدح من قد ولدته االنبياء

بسفيان الثوري  إذاكنت عند جعفر الصادق يوماا و"حازم:  أبي    يقول ابن  -8

نوك رجول يطلبوك السولطان فوي إه جعفور:  ذن ليو فدخلو فقال لوئابالباب فقال:  

خرج غيور مطورود. قوال أتقي السلطان. فوأنا أحيانو ونحضر عندهو وبعض األ

ا   بيو عن جدي عون ابيوه أ: حدثني اإلمامسمعه وأقوم. قال أسفيان: حدثني حديثا

سوتبطأ الورزق امون أنعوم هللا عليوه نعموة فليحمود هللاو ومون  ":  6عن رسول هللا

 .(2)"باهللإال  حزنه أمر فليقل: ال حول وال قوة فليستغفر هللاو ومن

و وعوودم تقليوود جتهوواد االوقوود اشووتهر عوون أئمووة المووذاهب القووول بحريووة  -9

 المجتهدين لغيرهم من المجتهدين مثلهم:

 .(3)"صح الحديث فهو مذهبي إذا"يقول: الشافعي  اإلمامفهذا 

وهوو  –نفسوه  يعنوي -النعموان بون ثابوت   أيهذا ر":  اإلمام أبوحنيفة  ويقول

 .(5)"حسن منه فهو أولى بالصواب أفمن جاء بو (4)يت أما ر حسنأ

 ونظروا فوي رأيوياخط  واصيبو فوأنا بشر  أ  ماإن  "مالك يقول:    اإلماموهذا  

ة وكوول مووا لووم يوافووق الكتوواب والسوون   وة فخووذوهفكوول مووا وافووق الكتوواب والسوون  

 .(6)"فاتركوه

 بن حنبل:أحمد  اإلمامويقول 

وهو عندي سوواءو  ويأحنيفة كله رأبي   يأور  مالك  يأروزاعي وي األأر"

 
 . 164ـ  163للجندي، ص    جعفر الصادق  اإلمام( 1)

 .117، ص  6، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج 201، ص  75ج    ، نواربحار األ( 2)

، 1، مغنــي المحتــاج، ج35، ص 10، ســير أعــالم النــبالء، ج370، ص 6وج 92، ص 1المجمـوع، ج( 3)

 .14ص  

 .109ص   ، توالي التأسيس( 4)

 .634العهود المحمدية، ص  ( 5)

 .860و 790، ص  6الحكام لبن حزم، ج  ، 32، ص  2جامع بيان العلم وفضله، ج ( 6)
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 .(1)"الحجة في اآلثار ماإن  و

الكتواب إلى    كل شيء مردود "ستاذ االئمة :  أالصادق)ع( وهو    اإلمامويقول  

 .(2)"ةوالسن  

 االتباعإلى  وصايا

زاء هوذا التعاموول الجميول بووين األئموة نالحووظ الوصوايا التووي تتورى موونهم إو

ملوا بنفس الروح التسامحيةو ويتجواوزوا الخالفوات الفرعيوة تباعهمو كي يتعاأل

الموقوف المبودئي والتحواب ووحودة إلوى    يفي العقيدة والتقييم التواريخي والفقهو

المستويات المصلحية العليا. فلونالحظ بعوض النصووص إلى    الموقفو والتعالي

 كما يلي:

ا   ن  أ  :بن حنبل روىأحمد    عبدهللا بن  ن  أذكر التاريخ    -1  مون الكورخيين قوما

أحمود  اإلموامذكروا خالفة الخلفاء الراشدين )وربما تنازعوا فيما بيونهم( فقوال:  

ا   ياهم عن هذه النوزاعات الجانبية العقيمة:إناهيا

يا هؤالء أكثرتم القول في علي والخالفةو والخالفة وعلوي؛ إن الخالفوة لوم "

او بل علي زينها  .(3)"تزين عليا

موام الثواني لإلاألربعوة  أحود النوواب  -ين بون روح وقد طرد الشيخ الحس  -2

ا له ألنه سمعه يهين معاوية -عشر المهدي)ع(   .(4)خادما

شوهدوا أصولوا عشوائركمو و"ه فقال لهم:  أصحابالصادق    اإلماموصى  أو  -3

ورع فوي  إذاالرجول مونكم فوإن   جنوائزهمو وعوودوا مرضواهمو وادوا حقووقهمو

وحسن خلقه مع الناس وقيل هذا جعفوريو   مانةودى األأدينهو وصدق الحديث و

 .(5)"يسرني ذلك ويدخل علي منه السرورو وقيل هذا أدب جعفر

 
 .149، ص 2جامع بيان العلم وفضله، ج( 1)

 .111 ، ص27وسائل الشيعة، ج ( 2)

 .446، ص  42، تاريخ مدينة دمشق، ج145ص   ، 1، ج تاريخ بغداد( 3)

 .357، ص  51نوار، ج  بحار األ( 4)

 .6، ص  12، الوسائل، ج636، ص 2الكافي، ج( 5)
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كونووا دعواة للنواس "يعفور قال: سومعت الصوادق يقوول:  أبي    روى ابن  -4

 .(1)"والصالة والخير جتهاد االالورع وبغير ألسنتكمو ليروا منكم 

الصوادق فقوال بعوض   اإلموامجرى ذكر قوم عنود  أن ه    تذكر لنا الروايات   -5

يتولونا وال يقولون  ":  اإلماما لنبرأ منهمو انهم ال يقولون ما نقولو فقال  ن  إشيعته:  

هوو ذا عنودنا مواليس "؟ فاجواب الوراوي: نعومو قوال:  "ما تقولونو تبرأون منهم

 .(2)"نبرأ منكم ن  أعندكمو فينبغي لنا 

ر خلوع ربقووة موون خلوع جماعووة المسولمين قودر شووب": )ع(وعون الصوادق -6

 .(3)"من عنقه اإليمان

 جتهوواد االفعلوويكم بووالورع و»وعوون الصووادق)ع( فووي وصوويته لشوويعته:  -7

شهدوا الجنائزو وعودوا المرضى واحضروا موع قوومكم مسواجدهم للصوالة. او

 . (4) «أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه وال يعرف حق جاره!

ا(و قال:  وعن الباقر)ع( في قوله تعالى: )أو يل  -8  خوتالفاوهوو  "بسكم شيعا

 .(5)"في الدين وطعن بعضكم على بعض 

عليكم بالصالة في المساجدو وحسن الجوار للنواسو ":  )ع(وقال الصادق  -9

حوداا ال يسوتغني أ ن  إالبد لكم من النواسو ن ه  إ  قامة الشهادةو وحضور الجنائزوإو

 .(6)"حياتهو والناس البد لبعضهم من بعض  عن الناس 

نصونع   ن  أي الصوادق( كيوف ينبغوي  أقال: قلت لوه )  وعاوية بن وهب م  -10

ن ليسووا علوى أمرنوا؟ فقوال: مو  م  فيما بيننا وبين قومناو وبين خلطائنا من الناس

 
 .78، ص  2ج   ، الكافي( 1)

 .160، ص 16وسائل الشيعة، ج ( 2)

 .13، ص  85نوار، ج  بحار األ( 3)

 .146، ص 8، وج635، ص 2الكافي، ج( 4)

تفسـير الميـزان، ج ، 182، ص 52، وج205، ص 9، بحـار النـوار، ج204، ص  1تفسير القمـي، ج(  5)

 .65واآلية من سورة النعام:  149، ص 7

 .7، ص 12وسائل الشيعة، ج ( 6)
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أئموتكم الوذين تقتودون بهوم فتصونعون موا يصونعونو فووهللا إنهوم إلى    تنظرون"

ويوؤدون   ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهمو ويقيمون الشهادة لهم وعليهمو

 .(1)"ليهمإمانة األ

نفسوه فحودثهم إلى    جتر  مودة الناسارحم هللا عبداا  "وقال الصادق)ع(:    -11

 .(2)"بما يعرفونو وترك ما ينكرون

يورى   العصبية التوي يوأثم عليهوا صواحبها أن  "وقال زين العابدين)ع(:    -12

ب الرجل شرار قومه خيراا من خيار قوم آخورينو ولويس مون العصوبية أن يحو

 .(3)"العصبية ان يعين قومه على الظلممن الرجل قومهو ولكن 

أن حجر بن عودي وعمورو بون الحموق   :ومما يروى عن وقائع صفين  -13

ليهموا علوي)ع( أن كفوا إالشوام. فأرسول أهول  خرجا يظهران البراءة واللعن من

قاال:   عما يبلغني عنكما فأتياه فقاال و يا أمير المؤمنين: ألسنا محقين؟ قال: بلىو

كرهوت لكوم أن »أوليسوا مبطلين؟ قال: بلى. قال: فلم منعتنا من شوتمهم؟ قوال:  

تكونوا لعانين شتامينو تشتمون وتتبرأونو ولكون لوو وصوفتم مسواوئ أعموالهم 

فقلتم من سيرتهم كذا وكذا ومن عملهم كذا وكذا كان أصووب فوي القوول وأبلوغ 

حقوون دماءنووا إهووم موونهم: الل  فووي العووذر ولووو قلووتم مكووان لعوونكم إيوواهم وبووراءتكم 

ودماءهمو وأصلح ذات بيننا وبينهمو واهدهم من ضاللتهم حتى يعرف الحق من 

كوان هوذا أحوب إلوي وخيوراا  وعن الغي والعدوان مون لهوج بوهويرعوي  جهلةو  

 .(4)«لكم

يجابيو وعدم نجد األئمة يؤكدون على العالقات الحسنةو والتعامل اإلوهكذا  

هانوةو والودخول فوي قلوب سواءة واإلمليوةو وعودم اإلالغرق في نزاعات غيور ع

 
 .6، ص 12وسائل الشيعة، ج ( 1)

 .220، ص 16وسائل الشيعة، ج ( 2)

 .309ـ  308، ص  2الكافي، ج ( 3)

 .103  ص  ، وقعة صفين( 4)
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بورأي يخوالف األكثريوة مون   اإليموانعتزال نتيجوة  و وعدم اإلياإلجتماعالعمل  

النوواسو والسووعي للتووأدب بووأدب األئمووةو وعوودم الغوورور العلموويو وعوودم جعوول 

في الراي سبيالا للتدابرو والودخول فوي جماعوة المسولمينو واجتنواب   ختالفاإل

 ذلك. أمثالرار حب الناس والعصبية واجت

 بين العلماء من اتباع المذاهب 

نا نالحظ في ن  إورغم احتدام الخالف الفكري بين العلماء من اتباع المذاهب ف

حود كبيورو يودرس إلى    كثير من األحيان عالقات صفاء ومحبة وتمازج عجيب 

س البعض فقه المذاهب  إلى  و وينقل مناهجهمخرىاألبعضهم على بعضو ويدر 

ذهبه ويطلب بعضهم اإلجازة من البعض اآلخر. وهناك مجموعوة رائعوة مون م

 كتب الفقه المقارنو ونقل رائع آلراء اآلخرين.

أروع   "هو460المتوفى سنة  "ولقد جاء كتاب الخالف لشيخ الطائفة الطوسي  

وبالتفصيل ومنها آراء  خرىاألمثال على ذلك وقد نقل بكل أمانة آراء المذاهب 

ه  الحوود الووذي ظوون السووبكي معووهإلووى  فعيالمووذهب الشووا موون علموواء المووذهب أنوو 

ه فقيوه الشويعة ومصونفهم ولكنوه عترافوه بأنو  االشافعي وذكره في طبقاتهم رغوم  

 (1) مذهب الشافعي(.إلى  )كان ينتمي :يقول عنه

متوزاج عجيوب اوهذه ظاهرة غريبة نلمحها في بعض العلماء فتعبر لنا عون 

( وهوو صواحب )معجوم 723ابن الفوطي )توفي  بين المذاهبو وقد عبروا عن  

ا  –لقاب( وكان قيماا على أعظم مكتبة في عصره  األ عبروا عنه بأنه كان شويعيا

ا كما ذكر الشيخ وهبة الزحيلي الطووفي المعوروف بدفاعوه الشوديد بوأن     (2)حنبليا

ا فوي ذلوك ابون رجوب أصل    عن )المصالح المرسلة( هو من غالة الشويعة متبعوا

علمائهم. في حين أن الطوفي كان من علماء الحنابلوة فوي القورن   الذي عده من

 
 .127ـ126ص ،  4ج  ، طبقات الشافعية الكبرى ( 1)

 .هـ(1408ي بمسقط )شعبان سالمندوة الفقه اإلإلى    في بحثه المقدم( 2)
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( الوذي يرفضوه الشويعةو وعودم ذكوره فوي األصولودفاعه عن هوذا )  (1)  الثامن.

ا.  فهارس علماء الشيعة يؤيدان كونه حنبليا

د    وهذا بكر السكاكيني العالم الشيعي المعروف كان كل مشايخه أبي    بنمحم 

ج السن  أهل    من له ابن الفخور عوالء الودين ابون تيميوة )المتووفي سونة ة. وقد خر 

( ما رواه عن شيوخه ونواظره وشوهد لوه بوالتفوق وقوال عنوه : )هوو مون 701

يتشيع به السني ويتسنن به الرافضي( وقود نسوخ صوحيح البخواري بيودهو وهوو 

 صاحب القصيدة المعروفة ومطلعها:

 تحير دل وه بأوضح حجةذمي دينكم   سالمأيا معشر اإل

 هو صاحب )الطرائف في معرفة الطوائف(.و

كتب طبقات الحنابلوة لرأينوا التقوارب العجيوب فهوذا المحبوي إلى    ولو رجعنا

ة في دمشق يمدح البهاء العاملي عوالم الشويعة المعوروف فيقوول عنوه كبير السن  

)كما في خالصة األثر(: وهو أحق من كل حقيق بوذكر أخبواره ونشور مزايواهو 

مة مسوتقلة فوي األخوذ بوأطراف العلووم أائله وبدائعهو وكان  تحاف العالم بفضإو

والتضلع بدقائق الفنونو وما أظن الزمان سمح بمثله وال جاد بنده وبالجملة فلوم 

 سماع بأعجب من أخباره.تشنف األ

ة هو األخوذ بروايوات الثقوات سيرة سلف السن   وقد ذكر الخطيب البغدادي أن  

 (2)من الشيعة.

 ومنهم:أهل السن ة  لشيخ الطوسي كان له مشايخ منا ن  أعروف مومن ال

د    و وأبووومحمد بن سنان  بو الحسن بن سوار المغربيوأ الفحوامو وأبوو محمو 

ه وعد    و(3)القاسم التنوخيحسن بن أبي  معلي البو  أوالقاضي  القاسم ابن الوكيلو  

 
 .368، ص2طبقات الحنابلة, ج  ىالذيل عل( 1)

 .125ص    ، الكفاية في علم الرواية( 2)

 .369، ص  6بهجة اآلمال، جراجع  ( 3)
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 (1) صاحب )الرياض( من الشيعة.

  والحديث في هذا الباب يطول.

الشيخ   هذا المجال من قبيل: أن  نماذج جيدة في    (2)   السبحانيوقد ذكر آية هللا

يين هموا: ستاذين سون  أوهو أحد كبار المحدثين الشيعة قد تتلمذ على يد    والكليني

قوام أالشويخ الصودوق    بو الحسن السمرقندي والخفواف النيسوابوريو ومنهوا أن  أ

ا مون 260لعدة سنوات في بلخ وبخارى ونقل الحديث عون  أهول  هم بعوض شويخا

بن طلحة النثعالي وغيره ابعض مشايخ الخطيب البغدادي كمحمد    كما أن    وةالسن  

علمواء كول الطوائوف كوانوا يحضورون مجلوس الشويخ   ن  أنقلوا الحديث عنوهو و

كما  –السيد المرتضى كان مفزع علماء العراق  ن  أهو( و ومنها 413المفيد )م:  

شويخ الطائفوة   )الوذخيرة(و ومنهوا أن  واخور كتواب  أندلسي في  يقول ابن بسام األ

ن وأبوي منصوور إذاعلوي بون شوأبوي    هو( نقول الروايوة عون460الطوسي )م:  

حد فقهاء الشافعية أالشيخ ابن إدريس الحلي كان يتعاون مع   ن  أالسك ريو ومنها  

او وأن   الشيخ الرافعوي القزوينوي السوني تتلموذ علوى الشويخ منتجوب الودين   علميا

الفيروز آبوادي صواحب )القواموس المحويط(   ن  أهو ومنها  الرازي الشيعي ومدح

بحور العلووم وطوود العلوى "يصف الشيخ فخر المحققين ابن العالمة الحلي بأنه  

د    فخر الدين كتواب  و وأن  "عظوم برهوان علمواء األموماأل  اإلموامبون الشويخ  محم 

 عتقاد( للشيخ نصير الدين الطوسي الشيعي شرحه ثالثوة مون علمواءال)تجريد ا

وهم: شمس الدين البيهقوي وشومس الودين االصوفهاني وعوالء الودين هل السن ة  أ

البن  "األصولمختصر في "ردبيلي بتدريس كتاب القوشجيو ويقوم المحقق األ

الحاجب لتلميذيه صاحب المدارك وصاحب المعالمو وقد شورح العالموة الحلوي 

فوي حول   في غايوة الحسون"هذا الكتاب بشكل جميل حتى وصفه ابن حجر بأنه  

 
 .480، ص  5رياض العلماء، ج( 1)

ي( سـالمنسـجام اإلجع مقال سماحة الشيخ السبحاني في مجلـة )نصـوص معاصـرة( تحـت عنـوان )الرا(  2)

 .91ص  ، العدد العاشر
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 (1)"نيهالفاظه وتقريب معا

نضيف هنا بالمناسبة أن المحقق الحلي وهو خال العالمة الحلوي   ويمكننا أن  

ستاذه أل ف كتاب )المعتبر في شرح المختصر( ويشكل موسوعة موجزة للفقه أو

ه    تمامه. ومن الجميل فيهإو ولم يستطع  (2)المقارن ا يسترسول موع الفقوه أأنو  حيانوا

 ه ومنهجه من قبيل:أسلوبل نفس ي ويستعمالسن  

لنوا موا رواه "ماجاء في مسألة عدم تنجس الكر وتقدير الكر من قولوه:   –  1

 (3) "6الجمهور عن النبي

ويودل "ما جاء في مسألة تنجس ماء البئر بمالقات النجاسة مون قولوه:    –  2

عليووه النقوول المسووتفيض عوون الصووحابة بايجوواب النوووزح. روى الجمهووور عوون 

وينقل ما يؤيده عن الخوالل   "الفأرة تقع في البئر تنوزح منها دالء  في"علي)ع(  

ولم ينكور ذلوك "وعن الحسن البصري وأبي سعيد الخدري وابن عباس ويقول: 

 (4) "ذلك العصرأهل  حد منأ

 :وقوال الشوافعي"ماجاء في طهارة الميتة مما ال نفس له سائلة من قوله:   -3

السومك. لنوا موا رواه الجمهوور... ال نجس بالموت وينجس ما يمووت فيوه عودا  

ا نقول: صححه جماعوة ورووه عون ن  طعن الترمذي في هذا الحديث... أل  يقال:

 (5) الطعن...( مالمشاهير فزال به

لنا موا رواه البخواري "وفي مسألة تعدد الغسل في الوضوءو من قوله:    –  4

 هريورة...(بوي  أ  ستحباب الثانية فلما رواه الترمذي عناما  أعن ابن عباس... و

(6) 

 
 .392ـ   391حكي عنه في كشف الحجب واألستار، ص ( 1)

 .4، ص  1، جكما يعبر آية هللا مكارم شيرازي في مقدمته على الكتاب( 2)

 .43ص ،  1ج   ، المعتبر( 3)

 .55ص   ، ن.م( 4)

 .101ص   ، ن.م (5)

 .158ص   ، ن.م( 6)
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 :خرىاألنفتاح على المذاهب إلوالثاني نموذجان رائعان ل األولالشهيدان 

د    وهو  األولويعتبر الشهيد   بن جمال الدين مكي العاملي الجزينيو مون محم 

علماء القرن الثامنو والشهيد الثاني وهو زين الدين بون علوي العواملي الجبعوي 

والتموازج  اإلنفتواحلوين رائعوين مون أمثلوة من علماء القرن العاشرو يعتبران مث

إليوه   الفكري بين العلماء رغم أنهما كانا نموذجين بارزين مون أمثلوة موا يوؤدي

 التطرف المذهبي من نتائج فجيعة.

ا مون "يعيش مع علماء عصرهو وكان مجلسه ال  األولفهذا الشهيد   يخلو غالبا

ه نو  إ)  :جازاتهإفي بعض  و وقد قال  (1)"علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم

ا منهم( وهي إجازته البن الخازن حيث جاء فيها  (2)يروي عن نحو أربعين شيخا

ا مون علموائهم بمكوة والمدينوة ودار السوالم أني أروي عن نحو  إ)ف ربعين شويخا

 (3)."بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدسو ومقام الخليل إبراهيم عليه السالم

يشوتغل بتودريس كتوب "احب الريواض:  وكان )ره( كما يقوول المرحووم صو

 (4)."المخالفين ويقرئهم

إلى  ورجعت "حترام فهو يقول: اوهذا الشهيد الثاني كان يذكر الصحابة بكل 

بعد قضاء الواجب من الحج والعمرة والتمتوع بزيوارة النبوي وآلوه   األولوطني  

ة؛ ففي جملة من علماء السن  إلى  ستمعاوقد  و(5) "ه صلوات هللا عليهم...أصحابو

الشيخ الفاضل شومس الودين بون طولوون الدمشوقي "جتمع مع  امصر  إلى    سفره

جيوز منوه أوقرأ عليه جملة من الصحيحين في الصوالحية بالمدرسوة السوليمية و

هو( واجتمع بالشيخ 948بيت المقدس في ذي الحجة )إلى    بروايتهما... ثم سافر

يح البخاري وبعض اللطيف المقدسي وقرأ عليه بعض صحأبي   شمس الدين بن

 
 .62ص   ، 10ج  ،  عيان الشيعةأ( 1)

 .89و 85ص   ، 1ج   ، ن.م،وذكر ذل  في أمل األمل( 2)

 .721ص   ، 1ج   ، سفينة البحار( 3)

 .189ص   ، 5ج   ، رياض العلماء( 4)

 .149ص  ، 7ج    ، عيان الشيعةأ( 5)
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وطنوه واشوتغل بمطالعوة العلووم إلى    صحيح مسلم وأجازه إجازة عامة ثم رجع

الووروم ودخوول إلووى  هووو سووافر952وفووي سوونة  .وسووعه ومذاكرتووه مسووتفرغاا 

ثمانيوة إلوى    حود مون األعيوانأولم يجتمع موع    األولربيع    17القسطنطينية في  

ا وكتووب فووي خاللهووا رسووالة فووي عشوورة مباحووث موون  عشوورة علوووم عشوور يومووا

د  قاضي العسكرإلى    وأوصلها د  بنمحم  بون قاضوي زاده الروموي فوقعوت محم 

ا  وكان رجالا فاضالا واتفق بينهما مباحثات في مسائل كثيرة...   ومنه موقعاا حسنا

واجتمع فيها بالسيد عبدالرحيم العباسوي صواحب معاهود التنصويص وأخوذ منوه 

شتهر أمره وصوار مرجوع أمسة و.. وأقام ببعلبك يدرس في المذاهب الخ.شطراا 

مصر وقرأ بها على إلى    ورحل  (1)  "األنام ومفتي كل فرقة بما يوافق مذهبها...

ه  ستة عشر رجالا من أكابر علمائهم وقد ذكورهم مفصوالاو ويبودو سوتجازهم اأنو 

ويظهر منه ومون إجوازة الشويخ "  :ويقول صاحب رياض العلماء  .وروى كتبهم

أ على جماعة كثيرين جداا من علماء العاموةو وقورأ قرأن ه    حسن وإجازات والده

وغير ذلكو وروى جميع   يناألصولعندهم كثيراا من كتبهم في الفقه والحديث و

 (2)."والعالمة األولكتبهم وكذلك فعل الشهيد 

 وذكر هو بعض هؤالء:

 ؛من قبيل الشيخ زين الدين الجرمي المالكي

 ؛والشيخ ناصر الدين اللقاني

 ؛الدين الطبالوي الشافعيوالشيخ ناصر 

د  والشيخ شمس الدين  ؛النحاسأبي  بنمحم 

أبوي  يعنوي ابونو كثيراا ما كان ينعوت هوذا الشويخ  )وقال ابن العودي تلميذه:  

  (3) .(بالصالح وحسن األخالق والتواضعو النحاس 

 والحديث مفصل في هذا المجال.

 
 .383 - 382ص   ، 2ج    ، الكنى واللقاب( 1)

 .374، ص 2رياض العلماء ج( 2)

 .149ص   ، 7ج    ، عيان الشيعةأ( 3)
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الخبواريين وخصوصوا ليوة اإلماموكأن هذا المسلك لوم يورق لوبعض علمواء 

 (2) التسنن.إلى  تهمه البعض بالميلاوقد  (1)بدوا عدم رضاهم بهأف ومنهم

أهل السن ة  عتمد منهجاذ إتهام ألنه )رحمه هللا( قام بعمل فريد وربما جاء اال

 علم أن  أ  ثم  "في علم الدراية وطبقه في المجال الشيعي؛ يقول صاحب الرياض:  

 علم الدراية مون كتوب العاموة وطوريقتهم  الشيخ زين الدين هذا هو أول من نقل

كتب الخاصوةو وألوف فيوه الرسوالة المشوهورة ثوم شورحها كموا صورح بوه إلى  

او ثوم الوف بعوده أ صوحاب كتوب األتتبع  جماعة ممن تأخر عنهو ويلوح من   يضوا

 الصمد الحارثي وبعده ولده الشيخ البهائي وهكذا...  تلميذه الشيخ حسين بن عبد 

(3) 

والشوهيدان أجول )ويقصود بوه الحلوي(  والعالمة  "مين:  ة األوهنا يقول العالم

إلوى   اء كتب غيورهمقودهم قر  يأو    في مثل هذه المسائل  يقلدوا أحداا   قدراا من أن  

قتودى اتباع ما فيها بدون برهان وهم رؤساء المذهب ومؤسسوو قواعوده وبهوم  ا

يثهم صوطالحات العاموة ووضوعوها ألحواد اأخذوا    إنمافيه أهله ومنهم أخذوهو و

ا من ذلوكو وكوذلك فعلووا فوي  الفقوه  أصوولغيرة على المذهب لما لم يروا مانعا

وكيوف   ووفي اإلجماع وغيره كما بين في محله وكذلك في فون الدرايوة وغيوره

 (4)يكون عدم رضا الشيخ حسن بما فعلوا لهذه العلة وهو قد تبعهم وزاد عليهم.

 ة:اء بين القاديجابي البنّ وهكذا نجد التعامل اإل

حد التكريم الرفيعو بحيث يعتبر أحدهم قراءة إسوناد فيوه إلى    حترام يصلا  -

ا لبرئه من جنته.  اسماء األئمة على مجنون كافيا

 
 ، 8ج  ، ومعجـم رجـال الحـديث ، 374ص   2ج    ، وريـاض العلمـاء  ، 89ص    ، 1ج  ، أمل األمل  :راجع مثالا (  1)

 .391ص  

كما ذكر ذل  المحدث الجزائري في كتابه )الجـواهر الغـوالي فـي شـرح عـوالي الولـي( نقـالا عـن بعـض (  2)

 .«47ص،  لكتاب )منية المريد(  قّق»راجع مقال المح  ، د الشهيد الثانيأول

 .368ص   ، 2ج   ، رياض العلماء( 3)

 .153ص   ، 7ج    ، عيان الشيعةأ( 4)
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او أوعبارات المودة والمحبة سائدة رغم النقد العلمي  -  حيانا

 حترام يفوق الوصفوإنبهار واو -

 ووعلماء الفريقين يشرح بعضهم كتاب اآلخر -

 اماموإلى  مامإن وإرجاع م -

 فتاؤه الناس بالمذهب اآلخروإوتدريس البعض و -

 عتراف بالفضل والعلم بأروع التعابيرواو -

 وإلحاح على التعلم رغم الوضع السياسي الحرجو -

 ستجازة البعض من البعض اآلخر ورواية كتبهواو -

كتاب لم يوافق ال  إذايو ورد للمنقول عنهم  أخيراا عدم إالصرار على الرأو  -

 ة.والسن  

 حد عدم تبين المذهب لدى البعضوإلى  متزاجاو -

 نفتاح على اآلخرو إوقبول بالتعددية و اإلجتهاد وحرية في  -

 علوم المذهبو إلى  ونقل المنهج العلمي لدى اآلخر -

تباع األئمة بمثول هوذه أحتفظ  إفهل يا ترى تقتضي العقالنية غير ذلك؟ وهل  

 الروح بعد ذلك؟!

 لالعقالنيةاالحالة الطائفية  من مظاهر 

نغالقو فسرعان ما ساد التعصب واإل  نعم لم تستمر تلك الحالة النيرة كثيرااو

ورد عليوه   إذاأحودهم    ن  أإلوى    حتى آل بهم التعصوب "وتقليد المجتهدين لغيرهم  

شيء من الكتاب والسنة على خالف مذهبوه يجتهود فوي دفعوه بكول وسويلة مون 

 .(1)"لمذهبه ولقوله التأويالت البعيدةو نصرة

قد شاهدت جماعة من مقلودة "قال: أن ه   ونقل الفخر الرازي عن اكبر شيوخه

 
، 2في كتاب »اإلمـام الصـادق والمـذاهب األربعـة«، جشامة، أبي    مختصر المؤمل لشهاب الديننقل عن  (  1)

 .145ص  
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الفقهوواءو قوورأت علوويهم آيووات كثيوورة موون كتوواب هللا فووي بعووض مسووائلو وكانووت 

و وبقووا ينظورون الوي إليهوامذاهبهم بخالف تلك اآليات فلم يقبلوهاو ولم يلتفتوا  

بظواهر هذه اآليوات موع ان الروايوة عون يعني كيف يمكن العمل    –كالمتعجب  

ا فوي   -سلفنا وردت على خالفها ولو تأملت حق التأمل وجودت هوذا الوداء سواريا

 .(1)"الدنياأهل  عروق األكثرين من

غوالق إ.وربموا كوان (2)من هذا القبيل أخرىقواالا أوقد ذكر الشيخ أسد حيدر 

 لك.وحصر المذاهب نتيجة وعامالا على المزيد من ذ  جتهاد اال

مرحلوة نقول الصوراع مون إلى    نتقلإ  ماإن  على هذا الحدو و  األمرولم يقتصر  

الوذي نقول   األمور(و  اإليموانمسوتوى )الكفور وإلوى    مرحلة )الخطوأ والصوواب(

 الجماهير العريضةو وتسبب في كوارث يشيب لها الوليد.إلى  الخالف

أو   (3)يعةواشتد الهجوم على العلوم العقليوة والمتعواطين بهوا سوواء بوين الشو

 .(4)ةالسن  

 األموةنها مجووس  أوراحت التهم تطال المذاهب واآلراء فتصفها بالهالكةو و

 .(5)نشغال بها وهكذاذلكو وزاد الخالف على الفرعيات واال أمثالو

قطاعيات كبيرة( الطين بلة إإلى  وزاد تدخل الحكام )وكانت البالد قد تحولت 

م النبوذ والتحوريم والتكفيور سورفت تهوأ)ومع كل جائحوة مون عوداوة وغضوبو  

توالف كتوب إحوراق الممتلكوات وإوالرمي بالباطول ضود اآلخور مقدموة للقتول و

 المذاهب ومؤلفات فقهائها ونشر الرعب والكراهية. أصحاب 

وفي تاريخ الجائحات تكررت همجية البطش مع كل سلطة جديدة مرة ضود 

 
 .، من سورة التوبة31في تفسير اآلية  37، ص 16التفسير الكبير، ج ( 1)

 .وما بعدها 169، ص  3ج   ، ربعةالصادق والمذاهب األ  اإلمام( 2)

 .149ـ  148و 78ـ   77و 35ـ   34ص(  صوللُ لراجع كتاب )المعالم الجديدة  ( 3)

 .211الطويل في كتاب قضية الفلسفة، ص    األستاذراجع مقال  ( 4)

 .185نصاري، ص  راجع كتاب )قصة الطوائف( للدكتور األ( 5)
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 .(1) ة....الشيعةو ومرة ضد السن  

مذهبه؛ فعندما بنى السالجقة المدرسة النظامية في وراح الفرد يحاسب على  

يكوون المدرسوون والتالموذة  ن  أشوترطوا ا زهر من قبول الفواطميينقبال بناء األ

القواهر الجرجواني  سترآبادي وهو تلميوذ عبود ولذا منعوا الفصيحي األ  وشافعيين

الورزاق  عبود   سوالموأصودر شوهاب اإل  (2)من التدريس رغم علمه الجم بالعربية

يس المدرسووة النظاميووة بنيسووابور أمووراا بقتوول الفتووال النيسووابوري صوواحب رئوو

 )روضة الواعظين(.

النوزاع   وعند استعراض عوامل جرأة التتار على مهاجمة المسلمين نجود أن  

ا باالضوافة لودور  بين الدولة الخوارزميوة والدولوة العباسوية يشوكل عوامالا مهموا

ي التتوار أنهم )إفو"الحديود:  أبوي    الصراع المذهبي الرهيب؛ يقول الموؤرخ ابون

ة ئصووفهان( مووراراا فووي سوونة سووبع وعشوورين وسووتماأي علووى أنزلوووا عليهووا )

ا.أوحاربهم   هلها وقتل من الفريقين مقتلة ولم يبلغوا منها غرضا

ة وهوم طائفتوان ئإصفهان فوي سونة ثوالث وثالثوين وسوتماأهل    ختلفاحتى  

 .حنفية وشافعية وبينهم حروب متصلة وعصبية ظاهرة

مون يجواورهم ويتواخمهم مون ممالوك إلوى    الشوافعي  أصحاب فخرج قوم من  

صوفهان فوي أليكم.. فنزلوا على إالتتار فقالوا لهم: اقصدوا هذا البلد حتى نسل مه 

 ة( المذكورة وحصروها.ئسنة ثالث وثالثين )وستما

ختلف سيفا الشافعية والحنفيوة فوي المدينوة حتوى قتول كثيور مونهم وفتحوت اف

يقتلوا الحنفية ويعفوا عن  فتحها الشافعية على عهد بينهم وبين التتار أن  المدينة؛  

او ولم يقفوا مع العهد  الشافعيةو فلما دخلوا البلد بدأوا بالشافعية فقتلوهم قتالا ذريعا

الذي عهدوه لهم ثم قتلوا الحنفيةو ثوم قتلووا سوائر النواس وسوبوا النسواء وشوقوا 

ادروا األغنيواء ثوم أضورموا النوار فواحرقوا بطون الحبالى ونهبوا األموال وص

 
 .219ن.م. ص  ( 1)

 .67ص   ، 15ج  ، دباء للحموي معجم األ( 2)
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 دت أوهكذا دامت هذه النزاعات حتى  (1)"صبهان حتى صارت تلوالا من الرماد أ

 سقوط بغداد بعد زمن قصير.إلى 

تودخل إلوى  دت أ أخورىتوذكر نزاعوات طائفيوة إلوى   وهذه النزاعوات تقودنوا

 .يسالمن الذين صنعوا العجائب والفواجع في العالم اإلييبالصلي

الضوعف لوم يلحوق   ن  أعلوى  "حد المؤرخين الغربيين لهوذه الحوروب:  أيقول  

مبراطورية السلجوقيةو نفصالها عن جسم األإسوريا فحسب بسبب ما حدث من  

ا    بل نقسوامات فوي الوداخلو وموا تعرضوت لوه مون انتابهوا مون  ابسوبب موا  أيضا

وانو خوو تولى األ1095هجمات الخليفة الفاطمي بمصر من الخارج. ففي سنة  

 ن  أالحرب لوم تلبوث  ن  أرضوان ودقاقو حكم حلب ودمشق على الترتيبو غير  

نطاكية فيما وقع بينهما من المنازعاتو إمير  أشبت بينهماو واشترك ياغي سيان  

نبواء حوين بلغتهموا األإال    ولم يتوقف رضوان وياغي سيان عن مهاجمة دقواقو

 .1097و في خريف سنة نطاكيةإإلى  سرع ياغي سيانأباقتراب الصليبيينو ف

 ن  أفوادة مون هوذه المنازعوات. إذ ثناء لم يتوان الفاطميون في اإلوفي تلك األ

ا كبيرااو كان يفصل الخليفة الفواطمي فوي القواهرةو وزعويم الموذهب  ا دينيا انشقاقا

 خوتالفي. وهوذا اإلالشيعيو عن الخليفة العباسي ببغدادو وزعيم الموذهب السون  

ه إ بين الكنيسوتين اليونانيوة والالتينيوة مون نوزاع. بول  يجوز مقارنتهو بما كان نو 

هوذا فوإن   واألمرالسياسي. وكيفما كان  ختالفيفوقه بما غلب عليه من طابع اإل

دى ما بين الكسيوس والالتين أعرقلة حركة المسلمين مثلما  إلى    دىأ  ختالفاإل

ء ااألمووردرك أعرقلووة حركووة الحوورب الصووليبية. وإلووى  موون الحسوود والحقوودو

اء األموردراكو الفجوة التي تفصول بوين خليفوة القواهرة عون الصليبيون تمام اإل

يتصلوا بخليفة القاهرةو  ن  أإلى  يين في سورياو وسعوا عن طريق مبعوثيهمالسن  

يظفرواو بفضل مساعدتهو ببيت المقدسو التي حكمها وقتوذاك نيابوة   ن  أفي    مالا أ

 
 .238ـ  237  ، ص 8ج  ، الحديد ن أبيبل   ةغشرح نهج البال( 1)
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ينفرد  ن  أالخليفة )الفاطمي( رأى  ن  أ. غير (1)رتقأمير  عن الترك سقمان ابن األ

ثواره زحوف أمراء سوريا من حروبو وما  أستغل ما وقع بين  أبالعمل لنفسهو و

غسوطس سونة أالصليبيين من الخوف والرعبو فاسوتولى علوى بيوت المقودس )

ا   ن  أ( على الرغم من  1098 من النجاح  زعماء الحملة الصليبية لم يحرزوا شيئا

 .منازعوات بوين المسولمين علوى النحوو الوذي يبتغونوهستغالل ما وقع مون  إفي  

هووذه إلووى  حوود كبيوورإلووى  يرجووع موواإن  مووا اصووابوه موون النجوواحو  ن  أفووالواقع 

 .(2)"المنازعات 

وكانت الفتنوة "  :نقرأ قول ابن خلدون عن عهد المستعصم باهلل  وكذلك لنا أن  

أهوول  هوول السوونةو وبووين الحنابلووة وسووائرأببغووداد التووزال متصوولة بووين الشوويعة و

 (3)"المذاهبو وبين العيارين والدعار والمفسدين

وكوول منهمووا  -الصووراع بووين الصووفويين والعثمووانيين  ن  أنتووذكر  ن  أكمووا لنووا 

ا ودموارااو   األموةورث  أربعوة قورون وأدام    ويتمترس خلف خلفية مذهبية   خرابوا

 مام عدوها الغربي.أضعفها إو

سوتدالل لالفوي رسوالته  نص للشيخ الطوفي من أئموة الحنابلوة ذكوره    هناكو

ا   ى أجمواعو ألنوه رياه على النصووص واإلإعلى مبدأ )المصالح المرسلة( مقدما

ات متضوواربةو واالحاديووث الموضوووعة اإلجتهوواد النصوووص متعارضووةو و ن  أ

 ط الصراع في تلك العصور فيقول:نماأكثيرة. وفي هذا السياق يذكر بعض 

 
ا  ى. وجـرى ذلـ األولـثنـاء الحـرب الصـليبية أحدث في وقت واحد المفاوضات والقتـال (  1) فـي الحـرب أيضـا

رب الصـليبية. فعلـى الثالثة والحرب السادسة. ونلحظ ما قام به العلمانيون من نشاط في توجيه سـير الحـ

 مـورتخـذت فـي سـيرها صـفة دنيويـة. ومـن األإنها  نهذ، الحرب قامت على أساس ديني، ف  نْ أالرغم من  

ن يفلتـوا مـن ذلـ  الميـل أحملة دينية اسهمت في نمو الحافز الـدنيوي، وهيـأت للعلمـانيين   نّ أالمتناقضة  

ا في زمن بابوية ج  ريجوري السابع.نحو التيوقراطية البابوية، وكان ذل  واضحا

 .127 -126ص   ، 1958ى. القاهرة  األولنظر حبشي: الحرب الصليبية  ا

William of Tyre Trans. Krey. 1943. Vo.l.pp.223-224   

المؤرخ إرنست بارگر في كتابه )الحروب الصليبية( الفصل الثالث ترجمة الدكتور الباز العريني وقد قـدم (  2)

 له بمقدمة جيدة.

 .536ص    ، 3ج  ، خلدونتاريخ ابن ( 3)
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حد المذهبين أالمشرقو فال يقار  ستقلت في المغربو والحنفية باالمالكية    ن  إ"

جيالن من الحنابلة أهل  على وجه ما. وحتى بلغنا أن  احداا من غيره في بالده األ

 ليهم حنفي قتلوهو وجعلوا ماله فيئااو حكمهم في الكفارو وحتى بلغنا أن  إدخل    إذا

بعض بالد ماوراء النهر من بالد الحنفية كان فيه مسجد واحد للشوافعيةو وكوان 

ي البلد يخرج كل يوم لصالة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول: أموا آن لهوذه وال

ا وقود سود بواب ذلوك المسوجد أالكنيسة أن تغلق؟ فلم يزل كذلكو حتى   صبح يوما

 .(1)"عجب الوالي ذلكأبالطين واللبن ف

معبورة عون الحالوة المزريوة مون التعامول  أخرىوالتاريخ يحدثنا عن صور 

 الطائفي؛

 من قبيل:

 (2) .هو 449حراق مكتبته عام إم الغوغاء على بيت الشيخ الطوسي وهجو -

 (3) تالف الكتب فيها.إوهو  483والهجوم على مساجد الشيعة عام  -

 .تهامه بااللحاد مشهورةإوحادثة منع دفن ابن جرير الطبري و -

 .ط التكفير تزخر بها كتب التاريخنماأتهامات وواإل -

 المذاهب كثيرة.والروايات الموضوعة التي تسفه 

 نحرافعوامل اال

إلوى  العوامل التي نقلت الحالة المذهبيةأهم  ن  إ :وبنظرة عامة نستطيع القول

 الحالة الطائفية هي:

من   ساليب لخلق الظروف المالئمة لتمزيقها بشتى األ  األمةتهمر أعداء    :أول

ذ الدس والوضع والتحريك وخلق الفتن وهو تهمر مستمر على مر العصور ومن

إذ نالحوظ االسوتعمار الغربوي يعمول خوالل فتورات   ووحتى اليوم  سالمصدر اإل

 
 .227في اصول البحث للفضلي، ص   حكي( 1)

 .16ص    ، 16ج  ، المنتظم( 2)

 .12ص   ، 33ج  ، للذهبي  سالمتاريخ اإل( 3)
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ا في الفتورة التوي  او سوالمحتول فيهوا العوالم اإلإاالحتالل وخصوصا ي كلوه تقريبوا

مون القورن المويالدي  األولية شومولية فوي الربوع إسالموقضى على آخر دولة  

 عتمد سياسة ثالثية تستهدف:إأن ه  العشرينو الحظنا

والثقوافي والتعليموي وغيور  اإلقتصواديعلى تخلفها العلمي و  األمةبقاء  إ  و  1

 ذلك.

ية فووي العووالم سووالمشوواعة الحالووة العلمانيووة الغربيووة علووى الووروح اإلإو  2

والعنصورية ولكون سورعان موا   جانب تحريك النزعوات القوميوةإلى    يسالماإل

سوريع   النصر"بعوض الكتواب المعاصورين لتسوميته بوو  افشل مشروعه مما دعو

 "( 1970و  1920الزوال للعلمانية )

دول وشوعوب متفرقوةو وتحريوك العنعنوات إلوى  يسالمو تمزيق العالم اإل  3

ا   التاريخيوة  المذهبية الجغرافية والقوميوة والعنصورية حتوى مون   كول ذلوك خوفوا

ية الذي يجري الحديث عنه والتخوف منه باستمرار مون سالمهاجس الوحدة اإل

ين والكتاب الغوربيين ويوتم التنظيور لصوراع دائوم موع العوالم قبل القادة والمفكر

 تقول الكاتبة هانتر في مقدمة كتابها: وساسهأي على سالماإل

قامت الرواية التي ألفها جون بوشانو وكان اليزال رائوداا فوي إسوتخبارات "

 إذايةو من شوأنهاو إسالمو على فرضية قيام ثورة 1916الجيش البريطاني عام  

ى فوي غيور مصولحة القووات األولوو أن تقلب مجرى الحرب العالمية  ما اندلعت 

 الحليفة.

 سوالماإل": The Green Mantleكتب بوشان في روايتوهو العبواءة الخضوراء 

يوزال ذلوك الشويخ يقوف فوي المحوراب حوامالا القورآن باليود   عقيدة قتاليوةو إذ ال

 بوالخالص يعيود افترضنا أن هناك أمالا   إذا. فخرىاألفي اليد    والسيف المشهور

 إذاالفالحين فوي المنواطق النائيوة ويدغودغ أحالمهوم بالجنوة فموإلى  الروح حتى

فوي هوذه األرجواء عموا قريوب. لودي   سيحدث يا صديقي؟ ستفتح جهونم أبوابهوا

جنووب روسوياو وتجوار  تقارير من العلماء فوي كول مكوان؛ صوغار التجوار فوي
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مكوةو إلوى    اج فوي الطريوقفغانستان والتجوار التركموانو والحجوأاألحصنة في  

واألشووراف فووي شوومال أفريقيوواو والبسووي جلووود الغوونم موون المغووولو والفقووراء 

والتجار اليونانيين في الخليجو فضال عون القناصول المحتورمين الوذين   الهندوس

ا يجمعوون  فوي روايواتهم التوي يرسولونها إلوي    يستخدمون الشيفرة. هؤالء جميعا

 ."إلهيةة أشارظار نفسهو أن الشرق في إنت األمرعلى 

بعد ذلك بنحو ثالثة أرباع القرنو عبر المعلق السياسي األميركويو تشوارلز 

الواليات المتحدة تواجوه خطورين   إن    :كراوثمرو عن مخاوف مماثلة عندما قال

حودهما مون المنطقوة نفسوها التوي ذكرهوا جوون أجيوسياسيين محتملوينو يتوأتى  

ية على أصول ي متحد تحت رايةإسالمشكل عالم "بوشان في روايتهو فهو يتخذ 

 (1)."ي تخوض صراعاا وجودياا ضد الغرب الكافريرانالنمط اإل

النقاط التي ركز عليها المرحوم السيد جمال الودين فوي خطتوه أهم    وهي من

 ية كبرى.إسالمالعامة لتحقيق نهضة 

جنبيوة الممتودة لتحورك النزاعوات الطائفيوة فوي وها نحن نشهد دور اليود األ 

تبوواع أ الوبالد التووي يتعوايش فيهوا فغانسوتان ولبنووان وسوائرأو كسوتان والعوراقبا

جورة لتحقيوق ألسنة الموقالم واألعالم واألاأل  ستخدمت وسائلإالمذاهب. وربما  

 الهدف.

ا: المصا  لح الشخصية لبعض الزعماء والحكامثانيا

ا  مر شهدناه في عصوور الظوالم الماضويةو ونشوهده اليوومأوهو   حيوث أيضوا

هل العلم لتحريك غل البعض نفوذه ليثير البسطاء بل ربما بعض المنتسبين أليست

 اإلحن والنزاعات الطائفية.

ا بعوض حوروب الطوائوف بتحريوك مون أيقول   حد الكتاب المؤرخين واصوفا

 السلطات الحاكمة:

 
  .111ص    ، تعريب زينب شوربا ، شيرين هنتر  ، والغرب  سالممستقبل اإل( 1)
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ة وفرق الشيعة في وكانت ال تمر سنة دون عنف بين ما وصف بفرق السن  "

هوو 249فقد تولى الترك بانفسوهم عوام    ويةسالمعربية اإلرجاء المنطقة الأسائر  

كثوور الضووحايا موون منطقووة أعمليووات القمووع الطووائفي ضوود الشوويعة... وكووان 

حود الجسورين أحورق  أ  وبنتيجتها هوجم السوجن المركوزي و  و)الشاكرية( ببغداد 

 ."الواصلين بين جانبي الكرخ والرصافة

الفووتن فووي  تحريووكويسوتمر فووي الحووديث عوون دور حكومووات الطوائوف فووي 

قتتال الطائفي بعد قيام حركة الزنج فوي سوواد جنووب العوراقو مصرو وعن اإل

فريقيا  أشمال إلى    لى طبرستانو وتواصلت إالمدينة المنورة وإلى   وامتداد النزاع

 (1)وهكذا.

 وهناك كتب كثيرة تتحدث عن هذه الظاهرة كمقدمة ابن خلدون وغيرها.

العثمواني الصوفوي فوي خلوق الفوتن الطائفيوة كر بودور النوزاع نوذ    ن  أويكفي  

تفقد شوكتها وعزتها   ن  أإلى    ية مما جر بالتاليسالماإل  األمةضعاف  إالداخلية و

 مام التحديات.أ

م( علوى الشوام وأجوزاء مون 1924و    1280سيطرت الدولة العثمانيوة )  فلقد 

 1506مناطق في شمال أفريقياو وسيطرت الدولة الصفوية )إلى    ضافةإالعراق 

 . وراحتا تتنافسان وتؤكدان هويتهما المذهبية.إيرانم( على 1734و 

ا  ا سوببه نوزاع المصوالح ونهوم الغوزاة والقبائول   مما أفورز نزاعواا طائفيوا مقيتوا

ستعار موجة التكفير والقتل وإهانة المقدسوات إالمذاهبو وشهدنا    والمستبدين ال

 في كال الطرفين.

ر الخودمات التووي قودمتاها للحضووارة هووذا النوزاع الننكووإلوى  ونحون إذ نشووير

 النزعات المذهبية ألغراض سياسية. إستخدامية ولكننا ننعى عليهما سالماإل

ننوا ننكوره إعنوف لالجبوار علوى تغييور الموذهب فأو  كراهإأي  كنا ننكر  إذاو

ا   وبمستوى واحد. على الطرفين معا

 
  .233ص    قصة الطوائف، ( 1)
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ا: التكفير  ثالثا

وضوح   سالماإل  ن  أيب. ورغم  العقبات بوجه التقرأهم    وتعد هذه الظاهرة من

ا الحدود الفاصلة بين الكفر و هذه الحالة الغريبوة فإن     و وحددها بدقةاإليمانتماما

 حدثت بقوة.

 :6فعن عبادة بن الصامت قال رسول هللا

 ن  أو  محمداا عبده ورسووله  ن  أهللا وحده الشريك له وإال    ال إله  ن  أ  من شهد »

مريم وروح منوه والجنوة حوق والنوار إلى    لقاهاأوكلمته    عيسى عبدهللا ورسوله

 (1) .«حق أدخله هللا الجنة على ما كان من العمل

وروى  (2) «.بوواب الجنوة الثمانيوة أيهوا شواءأدخلوه هللا مون  أ»  :وفي روايوة

محموداا رسوول هللا حورم هللا   ن  أهللا وإال    ال الوه  ن  أالشيخان والترمذي: من شهد  

 (3) عليه النار.

 الصادق )ع( قوله: ماماإلسماعة عن  وروى

هللا والتصديق برسوول هللاو بوه حقنوت الودماءو إال    ال إله  ن  أشهادة    سالماإل»

 (4) «وعليه جرت المناكح والمواريثو وعلى ظاهره جماعة الناس.

تباعووه علووى التعاموول العقالنووي وأ 6وربووى القوورآن الكووريم الرسووول الكووريم

سوس شورعية أكانوت علوى    إذايوة  د جتهااالوالحوار المنطقي والقبول بالتعدديوة  

 منضبطة.

كما فوي   األمرهذه الظاهرة حدثت في ظل ظروف عصبية في مطلع    ال ان  إ

 قضية الخوارج.

خور ما قاد لهذه الظاهرة هو ما يمكن تسميته بمؤاخوذة اآلأهم  عتقد أنأني  إو

ا  ن  أبلوازم كالمه رغم   .هذا اآلخر ال يؤمن بهذه المالزمة مطلقا

 
 .249، ص  2، ج، الدّر المنثور139، ص  4، جصحيح البخاري ( 1)

، 1، صــحيح مســلم، ج139، ص 4، صــحيح البخــاري، ج184و 153و  146، ص 4جمســند احمــد، ( 2)

 .78، ص1لبيهقي، جل، السنن الكبرى  45، ص 1جأبي داود،    ، سنن42ص  

 .133، ص  4، سنن الترمذي، ج43، ص 1صحيح مسلم، ج، 41، ص  1البخاري، جصحيح  ( 3)

 .25ص   2، ج، الكافي( 4)
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ا كفر ا ا عليه السالم معتقودين  فقديما الزم موقفوه مون التحكويم   ن  ألخوارج عليا

  كفره والعياذ باهلل.

 شك في نفسه حين قال للحكمين:أن ه  فقد ذكروا

هو  إذاولى بها فاثبتاني فأكنت    ن  إكان معاوية احق بها فأثبتاهووفإن     نظراا»

ا أشك في نفسه ولم يدر أهو أحق   .«م معاوية فنحن فيه أشد شكا

ا منويو ولكون انصوفت فوي   ن  إف"عليهم بقوله:    اإلمامد  ور ذلوك لوم يكون شوكا

ب ينٍّ  القولو قال هللا تعالى:  لٍّ مُّ إ نَّا أثو  إ يَّاك م  لثعثلثى ه داى أثو  ف ي ضثالث  . وث

ا وقد علم هللا أن نبيه على الحق  (1)"ولم يكن ذلك شكا

موا الحظنواه فوي وسوع وذلوك كأبووتيرة    دبت هذه الحالوة  وبعد عصر األئمة

( و)التحسووين والتقبوويح ةاإللهيووحووول )زيووادة الصووفات علووى الووذات  خووتالفاإل

إلوى   يوهأالطورف اآلخور يقووده ر  ن  أالعقليين( حيث رأى الطرفوان المتنازعوان  

الكفر وهكذا نجد هذه الظاهرة في قضايا كثيرة من قبيل )التوسول( و)الشوفاعة( 

قيوواس( و)المصووالح المرسوولة( و)البووداء( وحتووى فووي مثوول )االستحسووان( و)ال

الحوار المنطقوي الكتشوفوا علوى االقول إلى    حتكم الجميعإ  وغيرها. في حين لو

 ن  أتلوك وربموا اكتشوفوا أو    بهذه القضية  اإليمانلدى الطرف اآلخر ما يبرر له  

 النزاع لفظي الحقيقة له.

والتعصب الطين بلة حيث يودخل فوي عمليوة الفتووى مون لويس   وزاد الجهل

نزل هللا. وهذا موا شوهدناه بكول وضووح فوي الحركوات ألها فيفتي بغير ما  أهال  

سفك الدماء البريئة على نطواق واسوع باسوم إلى    دىأالتكفيرية في عصرنا مما  

 وهما من هذه الحالة براء. األمةالدفاع عن الدين و

ه ال يحقوق الجوو الهوادىء نو  إف  والتشكيك في نوايا الداخلين في الحوار  رابعاا:

تلمس العثرات مما يمنع مون أو    المماطلةأو    طلوبو ويدفع لنوع من التهرب الم

تبواع أتحقق النتيجة المطلوبة. وهذا ما شهدنا نظيره فوي عمليوات الحووار بوين  

ديان نتيجة ما يحمله كول طورف مون تراكموات ذهنيوة عون اآلخور فوالطرف األ

ا يسوومونه المستشوورقين بموو يحوواءات إالصووليبية و حقووادهأالمسوويحي مووثال يحموول 

 
 .24واآلية من سورة سبأ:   ، 444ص  ، 1جحتجاج،  ال( 1)
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ية التي سالمهواجس الصحوة اإل  ية( وما يدور في نفسه منسالمبو)الهرطقة اإل

ي سووابق ذهنيوة سالمتنافس مشروعه في السيطرةو في حين يحمل الطرف اإل

 كبيرة عن خدمة التبشير المسيحي لالستعمار على مدى قرون.

ية لحسن الظن ية الهادية والداعسالمولكن العمل الجاد والتوجه للتعليمات اإل

في االخ المسلم يمنوع مون أن يلعوب هوذا العامول دوره فوي المنوع مون التقريوب 

ا   إذاخصوصا   فوي   تم على مستوى العلماء العواملين الوذين خبور بعضوهم بعضوا

 بمجموعها. األمةخالص والعمل في سبيل مجاالت العلم واإل

سوات ستحضوار الماضوي والوتهجم علوى المقد إالتهويل والتضخيم و  خامساا:

 حترام اآلخر.إوعدم 

ا مون تحقوق الحووار  ن  أيمكن    موروكل واحد من هذه األ يشوكل بنفسوه مانعوا

ية سووالمالتقريووبو وقود وجوودنا النصووص اإلإلوى  المطلووب وبالتوالي الوصووول

 :مورتتظافر في المنع من هذه األ

َّ  مث فقوله تعالى: وا ّلِل  دثةٍّ أثن تثق وم  اح  ظ ك م ب وث ا أثع  وا ق ل  إ نَّمث ر  ادثى ث مَّ تثتثفثكوَّ ف رث ث نثى وث

نَّةٍّ  ن ج  ب ك م م   اح  ا ب صث  يمنع من الحوار في االجواء االنفعاليةالمصطنعة. (1)مث

ونث   وقوله تعالى:   لو  ا تثع مث ثل  عثموَّ أ الث ن سو  نثا وث م  رث ا أثج  ثل ونث عثمَّ أ يمنوع  (2)ق ل الَّ ت س 

ا  لكحترام اآلخر وذ إبالماضي ويفرض   نشغالمن اإل واضح في اآلية التي أيضا

 حتى عن سب آلهة المشركين. يتنه

 اإلسوتنباطستدالل وطورق مناهج اإل  إختالف  ن  أكل ذلك  إلى    ضفأ  سادساا:

 .يمنع من التقارب في النتائج

 ما يأتي:إلى  فينبغي السعي

 .و الفراغ من المفروضات المسبقة قبل بدء عملية الحوار 1

ا.أستنباط وليس هذا االتفاق لإل تفاق على منهج واحد و اإل 2  مراا صعبا

قضوية ومفهووم إلوى    و تحقيق محول الحووار بدقوة لوئال ينظور كول طورف  3

 
 .46 :سبأ( 1)
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 الطرف اآلخر.إليه  الينظر

 :من قبيل أخرىوهناك موانع 

 عتبار القول الشاذ عالمة على المذهب كله.إو  1

 قوال خصومه.أخذ تصورات المذهب من أو  2

 .في عملية الحوارهالا أو دخول من ليس  3

 .الملتوية للظفر باآلخر ساليب تباع األإو  4

 وغير ذلك مما ال يسعنا المجال للتعرض له ولكون يجوب حذفوه حتوى نصول

 التقريب المطلوب بل الضرورة في عالمنا الملتهب.إلى 

 تنوع المذاهب بين الماضي والحاضر

 ..نتشار المذاهب بين الماضي و الحاضرإ

المذهبية على مر التاريخ نتيجة عوامل كثيرةو ويكفوي   وقد تغيرت الخارطة

حدهما للمقدسي وهو يتحدث أ  (1)  نقارن بين نصين ذكرهما الشيخ أسد حيدر  ن  أ

سوواد صونعاء ونواحيهوا "في القرن الرابع الهجري فيقول    ب نتشار المذاهاعن  

هل الرأي بعموان وجهور وصوعده أمع سواد عمان شراة غاليةو وبقية الحجاز و

حنيفة والجوامع بأيديهمو وفي نواحي أبي    أصحاب عة. والغالب على صنعاء  شي

نجد واليمن مذهب سفيان. وفوي العوراق الغلبوة ببغوداد للحنابلوة والشويعةو وبوه 

البصورة أهول    ةو وأكثورالكناسة فإنهوا سون  إال    شعريةو وبالكوفة الشيعةأمالكية و

 قدرية )وشيعة( وثم حنابلة.

ونواحيهوا و موذهبهم   الموصولأي    يوم شومال العوراق و... إقليم اقور وهو ال

أبي  عانة فإنها كثيرة المعتزلة وال ترى في الرأي غير مذهب إال    ة وجماعةوسن  

أهل  ةقليم الشام مذاهبهم مستقيمإحنيفة والشافعيو وفيها حنابلة وجلبة للشيعةو و

 ةو وأهل طبريوة ونصوف نوابلس وأكثور عموان شويعة والتورى فيوهجماعة وسن  

ا   الحديث. أصحاب و والعمل كان فيه على مذهب مالكيا
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الشامو غير أن أكثر فقهائهم مالكيونو... وأعلى أهل  إقليم مصر على مذهب 

 القصبة شيعة وسائر المذاهب في الفسطاط موجودة ظاهرية.

ندلس فمذهب مالوكو قليم المغربو فالمذاهب على ثالثة أقسامو وأما في األإو

كتوواب هللا وموطووأ مالووكو وبسووائر إال  ولووون: ال نعوورفوقووراءة نووافعو وهووم يق

 حنيفة ومالكوأبي  مذهب إال  مصر اليعرفون مذهب الشافعيإلى  المغرب 

إال  حنيفوةأبوي  صوحاب قليم جانب خراسان للشيعة والمعتزلة والغلبوة ألإ...  

 فإنهم شوافع وفيهم قوم على مذهب عبدهللا السرخسي. في كورة الشاش

مختلفةو فالغلبة للحنفية وهم نجاريةو وبالري حنابلوة   اهبهموإقليم الرحاب مذ 

 كثيرةو وأهل قم شيعةو وفي الدينور جلبة لمذهب سفيان الثوري.

األهوواز ورامهرموز والودورق أهول    إقليم خوزستان مذاهبهم مختلفوةو أكثور

حنيفوة كثيور ولهوم فقهواء أبي    أصحاب حنابلةو ونصف األهواز شيعةو وبه من  

 لكيون.وباألهواز ما

حنيفووةو أبووي  أصووحاب الحووديثو و أصووحاب إقلوويم فووارسو العموول فيووه علووى 

 عمال.وللداودية دروس ومجالس وغلبةو ويتقلدون القضاء واأل

 إقليم كرمان المذاهب الغالبة للشافعي.

د  ورأيووت القاضووي أبووا .حووديث  أصووحاب إقلوويم السووند مووذاهبهم اكثرهووا  محموو 

ن ذاشويعة يحيعلوون فوي اإل"ملتوان  المنصور داوديوا إماموا فوي مذهبوه وأهول ال

حنيفة ولويس أبي    وال تخلو القصبات من فقهاء على مذهب   "ويثنون في االقامة

 .(1)بهم مالكيةو وال معتزلةو وال عمل للحنابلة

ومن الواضح ان هذه الجغرافيا المذهبية تغيرت بشكل كبير حتى في القورن 

 الرابع والخامس نفسيهما.

 بما يلي: (2)تيمورأحمد  الهجري فيحدثنا العالمة راما عن القرن الثالث عش

ن و المووذهب المووالكي. وعلووى الجزائوور قصووى يغلووب عليووه و اآلالمغوورب األ"
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ا أوتونس   .يضا

سور الموالكي بكثورةو والحنفوي بقلوةو وهوم مون بقايوا األ  الموذهب   "طرابلس"

التركيووة؛ وأكثوورهم فووي تووونسو وموونهم أفووراد بيووت اإلمووارة بهوواو ولهووذا تمتوواز 

ا ح عمالها فقضاتها أللقضاء المالكيو وأما سائر  اضرتها بالقضاء الحنفي مشاركا

و ولوه التقودم سوالممالكيةو وفي الحاضرة كبير المفتين الحنفي ويلقوب بشويخ اإل

ن والزعامة المعنوية على الجميعو والمالكي وله المقام الثانيو وفد تساهلوا و اآل

ا أ  سالمو في تلقيبه بشيخ اإل مون فوإن     قلوة المقلودين للموذهب الحنفويو. وموع  يضا

السنن المتبعة عندهم أن يكون نصف مدرسي جامع الزيتونة حنفيوةو والنصوف 

 المالكة.األسرة  متاز الحنفي بذلك لكونه مذهب أ إنمااآلخر مالكية. و

فوي الريوف والثواني فوي الصوعيد   األولالشافعي والمالكيو ويغلب    "مصر"

موذهب الدولوةو والمتبوع فوي الفتواوى والقضواء   وهوو  والسودانو ويكثر الحنفي

 الحنبلي قليل بل نادر.

 والربع شافعيةو والربوع اآلخور  بهاأهل السن ة    : الحنفي يشمل نصف"الشام"

 حنابلة.

فيووه الشووافعيو ويليووه الحنبلووي أهوول السوون ة  : يغلووب علووى مووذاهب "فلسووطين"

 فالحنفيو فالمالكي.

ةو ويليوه الشوافعي وبوه السون  أهول  : يغلب الحنفي فيه علوى موذاهب "العراق"

 مالكية وحنابلة.

 : العثمانيون واأللبان وسكان بالد البلقانو المذهب الحنفي."الترك"

 : المذهب الشافعي وهو الغالب على بالد أرمينيةو ألن مسلميها من"االكراد "

غلبهم شافعية وقليول مونهم أفارس  أهل    ون منكرديو والسني  أو    تركمانيأصل  

 حنفية.

 : المذهب الحنفي والشافعيو والحنبلي بقلة."األفغان"

: التووي منهووا بخووارى المووذهب الحنفوويو وأمووا تركسووتان "تركسووتان الغربيووة"

فكان الغالب عليها الشافعيو ثم تغلب الحنفي بمسعى العلمواء الوواردين   الشرقية

 عليها من بخاري القفقاز وما واالها الحنفي وفيهم شافعية.
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 .أخرىوالشافعي بقلة وفيها مذاهب  : الحنفي"الهند "

ستراليةو وفي البرازيول مون أميركوا أشافعية وكذلك مسلمو    "الهند الصينية"

 حنفية. الف مسلم 25نحو 

 ألفاا وهم مختلفو المذاهب. 140فيها من المسلمين عدد ينوف على   "أميركا"

 عسويرأهول    : الشافعي والحنبلوي وفيوه حنيفوة ومالكيوة فوي المودن"الحجاز"

 شافعية.

يون فيها وفي عدنو وحضرموت شافعيةو وقود يوجود بنوواحي : السن  "اليمن"

 باضيةوولكنها التخلو من حنابلة وشافعية.عمان األ عدن حنفيةو والغالب على

 : المالكي وفيهما حنابلة من الواردين عليهما من نجد."قطر والبحرين"

 لمالكي.فيها الحنبلي واأهل السن ة  : الغالب على"حساءاأل"

 : المالكي."الكويت "

 ويعلق الشيخ اسد على هذا النص قائالا: 

نتشوارهاو إواألربعوة    تيمور باشوا عون الموذاهب أحمد    هذا ما ذكره العالمة"

ية فووي العصوور سووالمقطووار اإلفووي األ المووذهب الشوويعي ولووم يتعوورض النتشووار

 (1)«.الحاضر

ال يعنووي أن  والبوود موون مالحظووة عاموول الووزمن والتغيوورات السياسووية. كمووا

ال تقبل االضوافة فوي األسوماء   ث تقسيمات تيمور واحصاءاته هي من الدقة بحي

 والزيادة في العدد.

ه لووم يتعوورض مووثال للووبالد نوو  وهووذا صووحيح فاستقصوواؤه غيوور مسووتوعب أل

 االفريقية السوداءو وال للمسلمين في الصين وروسية وغيرها.

 كما لم يذكر أماكن تواجد الشيعة.

الواقوع يفورض   ن  أإال    قليوةأاكثريوة وإلى    نرفض تقسيم المسلميننا  ن  أورغم  

 في البلدان إختالفوعلى    ي سنيةسالماالكثرية في العالم اإل  نفسهو وهنا نجد أن  

)الشووافعي والحنفووي والحنبلووي األربعووة  حوود المووذاهب أتبوواع أموون حيووث كثوورة 
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تباع أا( ويوجد زيدية وغيرهأو   ثنا عشريةإوالمالكي( واألقلية شيعية بالريب. )

قليات إباضوية فوي شومال أباضي بشكل اكثرية في عمان كماتتواجد  األ  المذهب 

 افريقية.

غلوب الودول فوي أركزنا على كل دولة دولة رأينا هذه الحقيقة قائمة في    إذاف

ا فوي  حين تنقلب النسبة في دول كالعراق والبحرين وآذربايجان وتتعوادل تقريبوا

 متباين. لبنان كما أن نوع العالقات 

ميركوا والودول أوروبوا وأفريقيوا وأفي دول جنوب آسيا ووسوطها و  مورفاأل

الخليجية تسير نحو الوئام ومنح حقووق المواطنوة للجميوع موع وجوود خلول فوي 

يوزول مون خوالل سوعي هوذه الودول لتحقيوق حالوة   بعض هذه الودول نرجوو أن  

تجوواه لووى اإلديمقراطيووة مناسووبة لهووا وسوويطرة االتجوواه العقالنووي والحووواري ع

 الطائفي المتطرف.

ا فووي العووراق نظووراا لتوودخل المصووالح   أوالية اإلسووتكبارولكنووه متشوونج تمامووا

ا و ا إوضعف الحكم المركزي ثانيا نتشار السوالح بيود المجموعوات الطائفيوة ثالثوا

ا وثوورة رهابوتالحم المجموعات اإل يوة التكفيريوة موع بقايوا النظوام البائود رابعوا

تجاهووات الثووأر والثووأر المضوواد فووي المرحلووة إوالطائفيووة والنزعووات العشووائرية 

 الخامسة.

فضل يعيد للنسيج العراقي لحمته الطبيعية وللعراق أاال أنني متفائل بمستقبل 

ية والعالمية. وتفاؤلي هذا ناتج من سالمقليمية واإلدوره الطليعي في القضايا اإل

 يمية والعالمية.االقل وضاعخبرة ال بأس بها بالتركيبة العراقية واأل

يو ووجووود الكوووادر سووالمغلبيووة السوواحقة للشووعب بالحوول اإليمووان األإ ن  إ

تقيوواء ية المتمرسووة التووي عركتهووا المحنووة الطويلووةو وتوووفر العلموواء األسووالماإل

 الغد األفضل.إلى  التقريبيين كل ذلك سوف يساهم في الوصول

اء بودورهم الوحودوي عملية التوعية الجماهيرية وقيام العلمو  ن  أعتقد  أنني  إو

 ية والعربية دورها المطلوب في رأب الصدع سوف يوؤديسالمداء الدول اإلأو

 تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.إلى 

سعى   ن  إيصنف في حقل الصراع الطائفي و  ن  أفي لبنان فاليمكن    األمرما  أ
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هوو صوراع سياسوي محوض نسوأل هللا تعوالى أن يوفوق   إنماذلك. وإلى    البعض 

 ب اللبناني لحله بأفضل وجه.الشع

إال  يسالمأجد أية حالة يؤبه لها في العالم اإل  نني الإوعدا عن هذه الموارد ف

 في باكستان ولكنها حاالت فردية عابرة.
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 يجتماعاالالتقريب والوسطية واألمن 

 

من قيق األوهذا بدوره يؤدي لتح  يتجاه الوسطالتقريب يؤدي لتعميق  اإل  إن  

حدد الهدف مون أن ه  وسالممن الواضح لدى كل دارس لإلالمطلوب ف  يجتماعاال

إلوى   تحول طاقاتها الذاتيوة الكامنوة بوالقوةأي    خلقة كل المخلوقاتو وهو كمالها

هذا هو ما يدركه الوجدان الفطري حينما يالحظ التخطيط   ن  إظواهر فعليةو بل  

 ة في الخلق.لهذا الكون والتنسيق والهدفي اإللهي

ا  كبور حوين يعلون أيحدد القرآن هدف خلقته بوضوح   نسانوبالنسبة لإل موث وث

يثع ب د ون   نسث إ الَّ ل  اإل   نَّ وث لثق ت  ال ج  يوتم كلموا  نسوانتكامول اإل  ن  أو مموا يوضوح  (1)خث

تأصلت صفة العبودية هلل تعالى فيه كفردو وأوج كمال الفورد يتمثول فوي النبويو 

 )نعم العبد(.أن ه  للنبيوأرقى صفة تمنح 

ابٌ  يقول تعالى:  انث ن ع مث ال عثب د  إ نَّه  أثوَّ ودث س لثي مث هثب نثا ل دثاو  وث  . (2)وث

 أوالوحين يشهد المؤمن لرسوول هللا سويد البشورية بالرسوالة يقودم العبوديوة  

كمجتموع   نسوانمحمداا عبده ورسووله( ويونعكس هوذا علوى اإل  ن  أشهد  أفيقول: )

 قامة المجتمع العابد.إنبياء على عباد هللا الصالحون وطليعتهم هم األ  حيث يعمل

   اغ وتث تثن ب وا  الطوَّ اج  ث وث ب د وا  َّللا  س والا أثن  اع  ةٍّ رَّ مَّ
لثقثد  بثعثث نثا ف ي ك ل   أ  . هكوذا (3)وث

ذن تكون المسيرة الصحيحة المتوازنة المتكاملة للبشورية ضومن خطوين. خوط إ

يان مون حالوة العبوديوة األساسوتناب الطاغوتو وهموا الناتجوان جاالعبادة وخط  
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 المطلقة هلل تعالى.

ا اكبوور للعبوديووة يتمثوول فووي )العبووادة(  فوونحن هنووا نواجووه تفصوويالا وتوضوويحا

 و)رفض الطاغوت(.

 يعنيان؟ ذااولكن م

ي باختصوار تعنوي تعبيود الحيواة هلل )تعوالى( سوالمالعبادة في مفهومنا اإل  إن  

 :ونواهيه وامرهأوتنفيذ 

   ي يك م ا ي ح  س ول  إ ذثا دثعثاك م ل مث ل لرَّ يب وا  ّلِل    وث تثج  ن وا  اس  ينث آمث ا الَّذ   .(1)يثا أثيُّهث

وهذا المعنى يشمل العبادة بالمعنى األخص كالصالة والصويامو وال يلخوص 

 عم للعبادة.وهو المعنى األ مسجد وصالةإلى  الحياة فيها بل تتحول الحياة كلها

و سوالمأما الطاغوت: فهو باختصوار المتجواوز للحود الوسوط فوي تصوور اإل

 ولذا قال تعالى:  (2)المتعدي عليهو والطغيان هو تجاوز الحد كما يقول الراغب 

يثة   ار  ل نثاك م  ف ي ال جث مث اء حث ا طثغثى ال مث  .(3)إ نَّا لثمَّ

لشويء فوي ية تعني: العدلو والتوازنو والحكموة ووضوع اسالموالوسطية اإل

 األمووةكانووت  إذاموضووعه بمووا يحقووق الهوودف منووهو ولوويس المقيوواس الكموويو و

طااالوسط    األمةية هي  سالماإل سوث ةا وث عثل نثاك م  أ مَّ كثذثل كث جث  األموةألنهوا    إنمواو ف(4)(وث

 القدوة واألسوة الحضارية لألمم بعد أن تقتدي بالرسول األسوة.

وجودناها تخورج عون الحود   سوالما اإلراجعنا كل المفاهيم التي ينفر منه  إذاو

والتشوودد  الوسووط بهووذا المعنووى: فمفوواهيم: االلحوواد والشوورك والفاحشووة والتهووور

سوراف واإل  ستبداد والعنف والطغيان والتبذير والتطفيوف وبخوس اآلخورينواإل

 هووا بوول حتووى المفوواهيم السوولبية كالرهبنووة والبخوول والجووبن والالمسووؤوليةوأمثالو

ا إ بالحد الشرعي اإللتزام عدمواع هي نوع من أن والتحلل ا أو  فراطا  .تفريطا

 
 .24( األنفال:  1)
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 .11( الحاقة:  3)

 .143( البقرة: 4)



 127 ............................................................................................    الفصل الثالث: أجواء التقريب

دركناه بوجوداننا أي الذي ارتضاه هللا تعالىو وربما  نسانفالمعيار هو الحد اإل

يعطينا صورة كاملوة عون   اإللهيلوضوحه كالطيبات والخبائثو ولكن المنظار  

فلنعبر بالحود الطبيعوي الوذي يعنوي الخوروج عنوه خروجواا عون أو    الحد الوسط

ثنسثاه م  أثنف سثه م    الجميل    اإللهيالذات ونسيانهاو وهنا يأتي هذا التعبير   ث فثأ نثس وا َّللاَّ

ق ونث  لثئ كث ه م  ال فثاس  ا كما تفسق النواة حين تخرج عن موقعها الطبيعي (1)أ و  و تماما

 فتسميها العرب نواة فاسقة.

نوا ن  ألفاسقين. ذلك  من البشري على مدى التاريخ مهدد من قبل الطغاة واواأل

عتداء على النسل والحورث نهار الدماء والدموع واإلأكل إلى    لو نظرنا من عل

مظهوورين موون إلووى  نرجعهووا ن  أية فإننووا بكوول سووهولة نسووتطيع نسووانوالعقوول واإل

 مظاهر الطغيان هما: كما يعبر الشهيد الصدر:

لحقووائق نتموواء بتحويوول انتموواءو ومشووكلة الغلووو فووي اإلإمشووكلة الضووياع والال

لحاد( و)الشرك(و وهموا ي عنهما هو )اإلسالممطلقاتو والتعبير اإلإلى    النسبية

فوي تطووره عون   نسوانساسوية هوي )إعاقوة حركوة اإلأيلتقيان في نقطة واحودة  

بوواهلل الواحوود  اإليمووانمووا العووالج فهووو أ (2)المبوودع الصووالح(الخووالق سووتمرار اال

 والمسؤولية تجاهه.

فلنعبوور همووا سووببان أو  بالوثنيووة همووا حالتووا طغيووان اإليمووانأو  الالإيمووان ن  إ

تتضووخم أو  تنتفووي المسووؤولية فووي حالووة الالإنتموواء عظيمووان للطغيووان فإمووا أن  

 للموالأو    للمنصوب أو    لالسطورةأو    للحاكمأو    للحجرأو    الصورة الوثنية للذات 

نئذ مطلقة و وحي  أمورإلى    نسبية يحولها الجهل  أمورللشهوة و وكلها  أو    للقوةأو  

 نواعه.أي بشتى نسانيكون الدمارو ويكون التهديد العظيم لالمن اإل

من الفكري فهناك )األ  نسانطاا شتى من األمن لإلنماأنتصور    ن  أنا نستطيع  ن  إ

ي والعووائلي والصووحي والبيئووي والسياسووي نسووانخالقووي اإلو واألياإلجتموواعو

 وغير ذلك(. اإلقتصاديو

 
 .19( الحشر:  1)

 .583( الفتاوى الواضحة، ص2)



 رسالتنا تقريب الفكر وتوحيد العمل   ....................................................................................... 128

ا.فراط واوالطغيان وتجاوز الحد واإل  لتطرف يهدد هذه االنواع جميعا

ا   فرعون يمثل نموذج الطغيان في النصوص القرآنيوة    ن  أونحن نعلم   اذ هثبوث

ى ه  طثغووث نث إ نووَّ و  عووث ى ف ر  نث  و (1)إ لووث ه  لثموو  إ نووَّ ض  وث ي األثر  الٍّ فوو  نث لثعووث و  عووث إ نَّ ف ر  وث

ف ينث  س ر  لث أثن قثالث ف    إذن منه  إلى    يحتاج  اإليمانو فحتى  (2)ال م  نت م ب ه  قثبو  ن  آمث عثو  ر 

و وكان فرعون رمز التهديد للوجود الشعبي والنسل والخلوقو يقوول (3)آذثنث لثك م  

م    تعالى:   ن ه  ةا مو   ف  طثائ فوث ع  تثض  يثعاا يثس  ا ش  لثهث عثلث أثه  جث ض  وث ثر  نث عثالث ف ي األ  عثو  إ نَّ ف ر 

ي ي ن سثا تثح  يثس  ينث ي ذثب  ح  أثب نثاءه م  وث د  ف س  نث ال م   .(4)ءه م  إ نَّه  كثانث م 

ا     األمةستخفاف بوكان رمز اال موا ان وا قثو  م  كوث اع وه  إ نَّهو  ه  فثأثطوث موث فَّ قثو  تثخث فثاسو 

ق ينث   .(5)فثاس 

فوي تحقيوق   سوالمنتحدث عن دور اإل  ن  أوربما كان من نافلة القول بعد هذا  

الطاغوتيوة   سواليب رفضوه لكول األ  عرفنوا  نواعوه بعود أن  أبشتى    نسانمن لإلاأل

 الفرعونية جملة وتفصيالا.

فهو يعمل على توفير األمن األخالقي من خالل نظامه األخالقوي والتربووي 

    م يه  ك   ي زث م  آيثات ه  وث م  يثت ل و عثلثي ه  ن ه  س والا م   ي  ينث رث ي بثعثثث ف ي األ  م   فهو يعين  (6)ه وث الَّذ 

وهو ينفي كل ما يلووث الجوو تربوي وبدونها يفقد صبغته  هنا مرجعية النظام ال

 .نسانية اإلإنساني الخلقي عبر تحريمه المفاسد الخلقية التي تميت نساناإل

قامة البناء العوائلي ونفوي إمن خالل    ياإلجتماعكما يعمل على توفير األمن  

امواا شباع الخاط و ومن خالل تقديمه نظاإلأو    كل ما يوجه الغرائز نحو التحلل

مون مقواييس ماديوةو   األموةونفيه كل موا يموزق    وة المتعاليةياإلجتماعللعالقات  

كاللون واللغة والعنصر والقبلية والجغرافيا وغيرهاو وكذلك من خوالل ضومانه 

 
 .43  :( طه1)
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 ياإلجتموواعفووي الوجووود والكرامووة والحريووة والضوومان  نسووانلكوول حقوووق اإل

واكل المال بالباطل   و ورفضه كل عوامل التهديم كالبخل والغصب اإلقتصاديو

سراف والتبذير والحرابوة والبغوي والقتول وغيرهواو وكلهوا وتمركز الثروة واإل

تتعاون لتحقيق الهدفو كما يعمل على ضمان المشاركة الشوعبية السياسوية مون 

 ن  أخووالل مبوودأ الشووورى ومبوودأ الواليووة المتبادلووة وتعموويم المسووؤولية وال نريوود 

 صريح.نستمر في هذا العرض وهو واضح 

مون والسوالم العوادل يعمل على المستوى الحضواري لتحقيوق األ  سالماإل  إن  

ا إيةو وحتى لو  نسانللبشرية منطلقاا من مبادئه اإل ضطر للحرب فإنه يشنها حربوا

أموا االبريواء فوال ينوالهم شويء بول وحتوى   وعلى المعتوديإال    نظيفة ال رد فيها

 الطبيعة تبقى آمنة سليمة.

: ه فيقوولأصوحابالصالة والسالم وعلى آله وصوحبهو  يوصي الرسول عليه  

وال  وسوويروا باسووم هللا وبوواهلل وفووي سووبيل هللا وعلووى ملووة رسووول هللاو ال تغلووو»

ا فانيواا وال صوبياا وال   مورأةو وال تقطعووا إتمثلواو وال تغودرواو وال تقتلووا شويخا

 (1).«… إليهاأن تضطروا إال  شجراا 

ا وإسالمواني مضمون األمن البيئي والطبيعي والحي  ن  إ قاعدة )ال ضرر  ن  أيا

نوه ضورار بالبيئوة بوال ريوبو أل( قاعودة عاموة تمنوع اإلسوالموال ضرار في اإل

ا    ضرار بكل البشريةوإ فسورنا الضورر بمعنواه الواسوع مموا يشومل   إذاخصوصا

بشوكل غيور مباشور. وكول أو  المجتموع مباشورةأو    ضرار بالفرد إالمنع من كل  

نفسوه  نسوانيجعول الطبيعوة مسوخرة لإل سوالماإل ن  أو اا ضورارإمن يعد  خرق لأل

دُّوا   يشكر نعمتها وال يكفر بهاو   ن  أفعليه   إ ن تثعو  وه  وث ثل ت م  أ ا سوث ل   موث ن كو  اك م مو   آتوث وث

نسثانث لثظثل وٌم كثفَّارٌ  ص وهثا إ نَّ اإل  تث َّللا   الث ت ح   .(2)ن ع مث

لم والطبيعةو فيمر الرسول وحتى عالقات الحب والعواطف قد تقوم بين المس

 
 .30و 27ص  5الكافي، جراجع  ، و382، ص4( كنز العمال، ج1)
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 (1).«حد يحبنا ونحبهأهذا »على جبل أحدو فيقول:  6الكريم

ا يسوعى  اإللهيويبقى الوعد   ا في خلد المسولم هودفا او إذ يقوول إليوه    قائما حثيثوا

ثر  تعالى:   ي األ  فثنَّه م فو  ل  تثخ  ات  لثيثسو  ال حث وا الصوَّ لو  عثم  نك م  وث ن وا م  ينث آمث عثدث َّللاَّ  الَّذ  ض  وث

ن لثنَّه م مو   لثي بثد   م  وث تثضثى لثه  ي ار  م  الَّذ  ينثه  م  د  نثنَّ لثه  ك   لثي مث م  وث ن قثب ل ه  ينث م  لثفث الَّذ  تثخ  ا اس   كثمث

م   كث هو  لثئو  كث فثأ و  دث ذثلو  رث بثعو  ن كثفوث موث ك ونث ب ي شثي ئاا وث ناا يثع ب د ونثن ي الث ي ش ر  م  أثم  ف ه  و  بثع د  خث

ق ونث   .(2)ال فثاس 

ه نو  أه المجتمع الخليفة اآلمن العابدو اآلمن من العدو الخارجي والداخليو ون  إ

ا وأمن  هدف األنبياء وقد تحقق: عبادةا  ةٍّ   .  من الطاغوت   ا ل   أ موَّ ي كو  ا فو  د  بثعثث نوث لثقوث وث

تثن ب وا  الطَّاغ وتث  اج  ث وث ب د وا  َّللا  س والا أثن  اع   . (3)رَّ

ي العوام بأنوه )كول عمول ال نسانبالمنطق اإل رهاب رنا اإلفس  إذانا  ن  أوالحقيقة  

الهودف ويهودد األمون بشوتى أو    ي من حيث الوسويلةنسانينسجم مع الوجدان اإل

يقوف بقووة ضوده بول   سوالماإل  ن  أفسنجد    عتداء على الحقوقإويتضمن    نواعه(أ

 .األساسجتثاث جذوره من إويعمل على 

نقضوي علوى المعلوول موع   ن  أطيع  نوا ال نسوتن  أنقوول هنوا    ن  أومن الطبيعوي  

 بقاء على العلل.اإل

 عوامل كثيرة منها:إلى  يعود  رهاب معظم ما نشاهده من مظاهر اإل إن  

 نتشار الجهل وروح التعصب األعمى والنظرة الظالمية للعالم.إأ و 

 يكون كفراا. ن  أنتشار الفقر والجوع والحرمانو وكاد الفقر إب و 

ومصادرة   نسانداد والقهر والعنف وسلب حقوق اإلستبنتشار الظلم واإلإج و 

 حرياته المشروعة.

 
، 3وج 132، ص 2، صحيح البخـاري، ج425، ص 5وج 140، ص3وج 337، ص 2مسند احمد، ج(  1)

، ســنن 124و 114، ص4، صــحيح مســلم، ج207، ص6وج 39، ص5وج 118، ص4وج 223ص 

 .379، ص5، سنن الترمذي، ج1040، ص 2ابن ماجة، ج

 .55( النور: 2)

 .36النحل:  ( 3)
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نتشووار الووروح الحيوانيووة إفقوودان الوووازع المعنوووي وتوودني المسووتويات القيميووة ود و 

 الجشعة العمياء.

 ة.ياإلجتماعفراط على السلوكات الفردية وهو و طغيان حالة اإل

التخفيوف أو  ه العلولفما لم توضع الخطط العالمية المخلصة للقضاء على هذ 

 .رهاب من وطأتها فإنها سوف تظل تزرع اإل

رتوبط تاريخهوا بوالحروب إنجد الدول العظمى التي    ن  أواألنكى من كل ذلك  

على رأس قائمة محاربته وهي حتى في حربهوا المفروضوة   رهاب والدمار واإل

ا  وتودعم ن    رهواب نوواع اإلأبشع  أترتكب    رهاب ضد اإل يوة فاشوية مثول إرهابظموا

 ي بكل ما في هذه الكلمة من معنى.رهابلنظام الصهيوني اإلا

فهي تعاقب من تشاءو وتدعم من تشاءو وتدعي على من تشاءو وتودخل مون 

الخيرو فهوي النائوب العوام عون البشورية وهوي القاضوي أو    تشاء في خانة الشر

 الدوليو وهي المنفذ تحت اسماء عديدة.

 يةسالماإل األمةالحل على مستوى 

 تركز على مايلي:ي ن  أيجب  األمةحل على مستوى ال إن  

فهوم   عبر  متنا في مختلف المجاالت أرفع مستوى الوعي لدى جماهير    :أول

العووالمي  الموقووف وفهووم الواقووع القووائمو  ثووم وقووراءة الحيوواة باسووم هللاو سووالماإل

 .العولمة والعلمنة والهجوم الثقافي أمثالوالتحديات الدولية من 

 وية في كل الشؤون الحياتيوةسالمعلى تعميم تطبيق الشريعة اإلالعمل    ثانياا:

 موراألأهم    المشاكل سوف تظل تحاصرنا. وإن منفإن     سالماإلإلى    فما لم نعد 

ا للتنمية المعنوية. ضمان نظافة الجو العام للمجتمع مما يهيىء مجاالا   مناسبا

 .سالمتعاليم اإل وفق األمةتطبيق عملية تربية شاملة لمختلف قطاعات  ثالثاا:

اليمكون   األفكوارالتقريوب فوي الفكورو ألن    العمول بكول موا مون شوأنه  رابعاا:

ا   األمةتوحيد موقف  توحيدهاو و او   ن  أ  التوحيود   وال نريد لهوذا.  عمليا يكوون خياليوا

ا إيكون    ن  أكما ال نريده   يتبوع المونهج الوسوطي الوواقعي  ن  أبل يجب و ستسالميا

يةو ولغوة الحووار سوالمشواعة العقالنيوة اإلإو  على ضووء األهوداف المرسوومة.
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 اإلجتهووواد المنطقوووي السووولميو وتحمووول التعدديوووة والووورأي المخوووالفو وحريوووة 

 ذلك. أمثالبتعاد عن لغة التكفير والتفسيق والتبديع وبضوابطهو واإل

يجواد إية وسوالماإل  الدوليوة  العمل على تقويوة المؤسسوات الشومولية  خامساا:

حريووة أكبوور فووي التحوورك عبوور آليووات جديوودة وفاعلووة يجووادهو ومنحهووا إمووايلزم 

 وواعدة.

علوى  –من جملة ما تبتني عليوه   –تبتني    –جتماعية شاملة  إعتماد خطة أمنية  إو

 ما يلي:

 ي.سالمرجاء العالم اإلأمن في كل وحدة قضايا األ -1

 .نسانية لحقوق اإلسالمبالالئحة اإل اإللتزام -2

لتقووم بصوياغة العواطوف الواعيوة العقائديوة   األسوسضرورة تقويوة    -3

 .ياإلجتماعلتترك أثرها على السلوك الفردي و

قوتالع جوذور الجريموةو إاعتماد مبودأ الحريوة العقالنيوة المسوؤولةو و  -4

ي بوودالا موون كبووت نسوانمنو ثوم العموول علووى الووردع اإلودوافوع االخووالل بوواأل

 الحريات وخنق المطالبات بحجة الحفاظ على االمن.

موون بوودأ تعوواون الشووعوب والحكومووات للحفوواظ علووى األعتموواد مإ -5

 .ياإلجتماع

مكانووات السياسووية سووتفادة األفضوول موون اإلوضووع خطووة شوواملة لإل سادســاا:

والجغرافيوة والماديوة والطاقوات الجماهيريوة والعلميوة   اإلعالميةة واإلقتصاديو

ية عامة يجاد مرجعية ثقافإوالتأكيد على    والثقافية وتعبئتها في عملية المواجهة.

 تحدد المعايير وتضبط المسيرة.

أو   تأجيول بعوض النزاعوات الجانبيوةأو    تغافولأو    العمل علوى حولو  سابعاا:

خدموة   و الفكرية والمذهبية والمصلحية والجغرافية والتاريخيوة وغيرهواالثانوية

 هم على المهم.و وتقديم األويات األولهم واستجابة لقضية التزاحم في ألاللهدف 

وتبلغ حوالي ثلث مجموع المسلمين   –زر األقليات المسلمة  ألشد من  ا  ثامناا:

او وتقويوة  أوالبالتأكيد علوى وجودهوا   –في العالم   ووحودتها ثانيواا وهويتهوا ثالثوا

تستفيد  األمةو واألمةفهي تستفيد من دعم  األم  األمةمجاالت التالحم بينها وبين  
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 ها.والعلمية وغير اإلعالميةمن خبراتهاو وقدراتها 

غاثوة والودعوةو التركيز على دعم مؤسساتنا الخيريوة ومؤسسوات اإل  تاسعاا:

نزالقهوا فوي موداخل الخالفوات الجانبيوة إوعدم تركهوا فوي مهوب الوريح وعودم  

ه أمثالوو  رهواب تهامات المعاديوة بودعم اإلوحمايتها من اإل  والمذهبية والسياسية

 غالقها.إإلى  مما يؤدي

سووتقاللية المؤسسووات التعليميووة وعوودم إعلوويم وحتفوواظ بأصووالة التاإل عاشــراا:

ويوتم ذلوك  الخضوع للضغوط الخارجية لتؤدي دورها المطلوب على وجوه أتوم

ة مع مراعاة مكتشوفات العصور نا التعليمية من الكتاب والسن  أصولستمداد  إعبر  

 وتعقيدات الواقع.

 خورىاألستفادة األفضل من المؤسسات والمنظمات الدوليوة اإل حادي عشر:

كمووا حوودث فووي )دوربووان( بأفريقيووا  غيوور الحكوميووة لصووالح قضووايانا العادلووة

 الجنوبية.

همهوا قضوية أالوقوف بحزم وتخطيط في قضوايانا المصويرية و  ثاني عشر:

 فلسطين. وفي هذا المجال نقترح:

لتركيووع الشووعب  اسوورائيلفشووال خطووط ية إلسووالم. تظووافر كوول الجهووود اإل1

نتفاضته الباسولة ومقاومتوه إاسلة بدعم صموده والفلسطيني وانهاء االنتفاضة الب

 الشجاعة.

. القيام بحملة لدعم المنكوبين وترميم الخراب وتكليف كل دولة غنية بسود 2

 جانب منه.

ية وتعبئووة كوول إسووالم. ضوورورة التأكيوود علووى كووون القضووية الفلسووطينية 3

 ية لذلك.سالمالطاقات اإل

مكانوات القانونيوة كول اإلسوتفادة مون  تخواذ كول الخطووات واإلإ. ضرورة  4

 والمحافل الدولية لفضح جرائم الصهيونية.

عتمواد علوى هواو وعودم اإلأمثال. عدم السماح ألمريكا لالستفراد بالقضية و5

 الحلول األميركية.

. لزوم التفكير الجدي للعوودة لنظوام المقاطعوة الشواملة للكيوان الصوهيوني 6
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 بية فوراا.الغاصب ومن يدعمه بل وتنفيذ المقاطعة الشع

ي فوي هوذا المجوال سوالم. لزوم تفعيل الدور السياسي لمنظمة المؤتمر اإل7

ا في مجال المطالبة بتنفيذ القرارات الدوليوة هوداف ودفعهوا لتحقيوق األ  خصوصا

 نشئت ألجلها.أ  السامية التي 

والتفريق بينه وبين  رهاب . لزوم العمل دولياا على وضع تعريف شامل لإل8

 .رهاب لئال تتهم حركات المقاومة بتهمة اإل وعة.المقاومة المشر

بول والعمول علوى   عطاء الغطاء الشرعي للمقاومة الفلسطينية.إ. ضرورة  9

سوتعداد الوالزم لمواجهوة يجاد اإلإبهدف    األمةرفع روح المقاومة لدى جماهير  

 .األمثلالتحديات الخارجية وصنع المستقبل 

فوإن   مون جوذورهو رهواب اإل جتثواث إالسعي لتحقيق كول موا مون شوأنه  .  10

بقاء العلول علوى إمعلول له عللو وليس من الحكمة محاربة المعاليل و  رهاب اإل

 حالها.
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 والعقالنية المطلوبة  بين المذاهب التقريب

 

كانووت نتيجووة ألشووواق  ن  إو - اإلرادةبارادتووه الحوورةو وهووذه  نسووانيتميووز اإل

هوي  اإلرادة ن  أالنفسانيين حتى تصور البعض من الفالسفة و  وعواطف متنامية

نها تورتبط بقناعاتوه أولكنها تتميز على الشوق الحيواني ب  -نفسها شوق متراكم  

ما يسومى بوو) العقول العملوي(و أو    العقلية في مجال )ما ينبغي فعله وماالينبغي(

ذن ومهموا كانوت إ -ية السووية  نساناإل  اإلرادةالتتوفر في الحيوان. ف  أموروهي  

 اإلرادةتسير بهداية من العقل العمليو فوي حوين تتحورك    -اكمة  العواطف المتر

الوذي يتحورك   نسوانعتبور اإلأ  عمى. ومن هنا  أالحيوانية بدافع شهواني انفعالي  

او بوول هووو اضوول موون الحيوووانو أل ن هللا منحووه الكووابح بوونفس هووذا الوودافع حيوانووا

ا ل جث الفطري وهو العقل فأهملهو يقوول تعوالى   أ نوث د  ذثرث لثقوث ن   وث نث ال جو  ا مو   نَّمث كثث يورا هوث

م  آذثاٌن الَّ  لثهو  ا وث ونث ب هوث ر  ي ٌن الَّ ي ب صو  م  أثعو  لثهو  ا وث ونث ب هوث وٌب الَّ يثف قثهو  م  ق لو  نس  لثهو  اإل  وث

لثئ كث ه م  ال غثاف ل ونث  لُّ أ و  لثئ كث كثاألثن عثام  بثل  ه م  أثضث ا أ و  ع ونث ب هث مث  .(1)يثس 

 نسوانتوجيهوات عقالنيوة واعيوة محاسوبة ومثلوه اإلي  أ  فالحيوان يخلوو مون

 الغافل عن ما يملكه من طاقات.

ي حريووة الشووهوة نسووانوموون هنووا كانووت الحريووة لوودى الحيوووان وشووبيهه اإل

هواءو وهي حرية منفلتة من عقالها ومخربة تجب السيطرة عليها فوي رأي واأل

ا أالفالسفة المسلمين بل والوضعيين   ؛يضا

ي الكبير صدر الدين الشيرازي يقول: )العقل العملوي سالمفهذا الفيلسوف اإل

ية التوي نسواناإل  مووريفعول مون األ  ن  أهو القوة التي تستنبط الواجب فيما يجوب  

 فعالها حيوانية الفكرية(.أفإن   يفعلها في معاشه ومعاده بخالف القوة التي دونها

 
 .179العراف:  ( 1)
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(1)  

ريف الرائج في زمانوه التعإلى    لماني المادي هيجل نقداا ويوجه الفيلسوف األ

ا التعريوف بانوه يوضوح إنها )القدرة على فعل شيء نشتاق  أللحرية ب ليه( واصفا

 (2) وغير ذلك. اإلخالقيةالحق والحياة إلى  عدم البلوغ الفكري ألنه اليشير

)موالك الشورف واحتورام الحريوة   ن  أمرتضوى مطهوري    األستاذ وهنا يذكر  

 ن  أالسائر في هذا المسير يجب  نسانية فاإلنسانية هو كونها في مسير اإلنساناإل

 (3) تبع شهواته حتى ولو كانت موجهة ضد البشرية(.إيكون حراا ال ذلك الذي 

 اإلرادةالمسوولم العقالنيووة فووي  نسووانيربووي فووي اإل سووالموموون هنووا وجوودنا اإل

 :ساليب ة وذلك بشتى األياإلجتماعالفردية و

مركزيوة )التوحيود و النبووةو المعواد( ركانهوا الإية بسالمفهو يعتبر العقيدة اإل

 هي االطار العام الذي يوجه هذه العقالنية بما يتبعها من مفاهيم عامة من قبيل:

نثا عثذثابث النَّار   الهدفية في الكون:  - انثكث فثق  الا س ب حث لثق تث هثذا بثاط  ا خث بَّنثا مث   (4)رث

ئ ول ونث والمسؤولية  - س  ق ف وه م  إ نَّه م مَّ   . (5)وث

ا والحرية الواعية  - ا كثف ورا إ مَّ ا وث را ا شثاك  ي نثاه  السَّب يلث إ مَّ  . (6)إ نَّا هثدث

سثاب   والمحاسبة  - اف ونث س وءث الح  يثخث م  وث بَّه  نث رث شثو  يثخ   . (7)وث

انث   والتوازن في الكون والموقف منه    - يوزث عث ال م  ضوث وث ا وث فثعثهوث اء رث السَّمث أثالَّ   ووث

ا  غثو    (8)في الميزانتثط 

 
 .)الهام ( 354ص    ، 8ج ،  الحكمة المتعالية( 1)

( اإليمـانعـن كتـاب )الحريـة، العقـل و نقـالا  ، تأليف جان بالمنـاتر  ، ة والسياسية لهيجلجتماعيالالفلسفة  (  2)

 .40ص    ، للشيخ سرو 

 .224ص   ، 3ج   ، نالتعرف على القرآ( 3)

 .191  :آل عمران( 4)

 .24  :الصافات( 5)

 .3  نسان:اإل( 6)

 .21  :الرعد( 7)

 .8و  7  :الرحمن( 8)
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وا نواعه أورفض الظلم بشتى  - ينث ظثلثم  سثيثع لثم  الَّذ  نقثلثبٍّ يثنقثل ب ونث أي  وث   (1)م 

اسث عطوواء الحووق لصوواحبه والتطفيووف إوموون الظلووم عوودم  وا  النووَّ سوو  الث تثب خث وث

يثاءه م   طثف  ف ينث (2) أثش  ي ٌل ل  ل م   . (3)وث

العقالنية في المسلم ويعمل علوى التوازن و  سالماإلطر يربي  نعم في هذه األ

 تنمية الجانب العقلي فيه ورفع المعوقات عن التفكير الصحيح.

 ومموا يشومل    وما عملية التنمية الفكرية والعقلية فلها برنامج متكامل يشومل  أ

 التالية: موراأل

م اء مووع التحلووي بالموضوووعيةو واحتووراي البنوو  نسووانفووتح بوواب الحوووار اإل -أ 

 حسن وغير ذلك.تباع المنهج األإالعمليةو و موراآلخرو والتركيز على األ

للتغيير نحو االحسنو وعدم الجمود علوى وضوع متخلوفو  نساندفع اإل  -ب  

م    والتأكيد على بدء التغيير منه   ه  ثن ف س  ا ب أ وا  مث تَّى ي غثي  ر  مٍّ حث ا ب قثو  ث الث ي غثي  ر  مث  . إ نَّ َّللا 

 ستفادته من قدراته العقلية.إعبر  نسانلتغيير هي من مختصات اإلوعملية ا (4)

وا  عتبار والتعقل والووعي الدفع نحو التأمل والتدبر والتبين واإل  -ج   دَّبَّر  ل  يوث

ه   وا  (5) آيثاتوو  ر  ض  فثيثنظوو  ثر  ي األ  وا فوو  ير  م  يثسوو  مٍّ   (6) أثفثلووث و  ةا ل  قووث كث آليووث ي ذثلوو  إ نَّ فوو 

ٌق ب نثبثأٍّ فثتثبثيَّن وا  .  (7)  يثع ق ل ونث  اءك م  فثاس  ن وا إ ن جث ينث آمث ا الَّذ  ا أ ذ ٌن     (8)  يثا أثيُّهث يثهوث تثع  وث

يثةٌ  اع  ا تثق ول ونث   (9) وث وا  مث تَّىث تثع لثم  ى حث أثنت م  س كثارث ب وا  الصَّالثةث وث   (10)الث تثق رث

 
 .227  :الشعراء( 1)

 .85  :العراف( 2)

 .1  :المطففين( 3)

 .11  :الرعد( 4)

 .29 :ص( 5)

 .109  :يوسف( 6)

 .67  :النحل( 7)

 .6  :الحجرات( 8)

 .12  :الحاقة( 9)

 .43  :النساء( 10)
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 .جتهاد االفسح المجال لعملية  -د 

 .التشاور الدفع نحو -هو 

  م ى بثي نثه  ه م  ش ورث ر  أثم     (1)وث

 معوقات التفكير السليم ومنها. -على رفع - كما عمل

 المطلقات النسبية الوهمية. -أ 

 ن ا مو  لث َّللا   ب هوث ا أثنوزث ك م مَّ آبثهؤ  وهثا أثنت م  وث ي ت م  اء سثمَّ مث ن د ون ه  إ الَّ أثس  ا تثع ب د ونث م  مث

 (2)س ل طثانٍّ 

 .لخرافات ا –ب 

  ٍّام الث حث يلثةٍّ وث ص  الث وث الث سثهئ بثةٍّ وث ةٍّ وث يرث ن بثح  عثلث َّللا   م  ا جث  .(3)مث

 .التقليد  –ج 

   لثو  كثانث ا أثل فثي نثا عثلثي ه  آبثاءنثا أثوث لث َّللا   قثال وا  بثل  نثتَّب ع  مث ا أثنزث م  اتَّب ع وا مث إ ذثا ق يلث لثه  وث

ه م  الث يثع ق ل ونث  تثد ونث آبثاؤ  الث يثه  ا وث  . (4) شثي ئا

 .الغفلة –د 

  نث ال غثاف ل ينث الث تثك ن م     (5)وث

 وغير ذلك.

  

 
 .38  :الشورى ( 1)

 .40  :يوسف( 2)

 .103  :المائدة( 3)

 .170 :البقرة( 4)

 .205  :العراف( 5)
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 يسالمفي الخطاب اإل  التوازن المطلوبالتقريب و

   

المعمقو كما أو  هنا الخطاب التعليمي السطحي  يسالماإلال نعني بالخطاب    

الوذي  اإلعالمويريد به الخطواب ن  إنمادبي والبالغيو ونقصد به الخطاب األ  ال

مووام التحووديات أليقووف بصووالبة  والعووام الوورأييالمووس حووس الجموواهيرو ويوجووه 

 الكبرى.

للدخول في عملية تفلسوف الخطواب وتحودد لوه   –كما نعتقد    –ولسنا بحاجة  

يكواد يتضوح ببداهوة لودى   أموروعناصوره وضووابطهو فوذلك    أقسوامهتعاريفه و

 المفكرين.

 ة فيهو وتتلخص في كونه يوصل الحقيقوة لآلخورينومقاصد الشريعة واضح

الغائبين عنها إلى  الحقيقة من قبل الشاهدين عليها  إيصالفلنعبر عنها بعملية  أو  

 .(1) "لغ الشاهد الغائب ليب  ": 6كما قال

و يالرائع في الدفع نحو الحوار البناء الموضوعيو والمنطق  هأسلوب  سالمولإل

 .ينساناإل في تاريخ الفكر بشكل يعد نظرية متكاملة وسباقة

بشكل فضيع فوي   يسالماإل  اإلعالميولكننا نشعر بأدواء يبتلى بها الخطاب  

عصرنا الحاضر مما يقعده عن تحقيق مقاصوده. ولعلنوا نسوتطيع جمعهوا تحوت 

 "الوسوووطية"و "العقالنيوووة"بتعووواد عووون واال "التطووورف المرفووووض "عنووووان 

 ."التوازن"و

فهوي ظوواهر   ومووراألبهوذه    سوالماإلتوزام  لاولسنا بحاجة للحديث عن مدى  

 (2)خالقياته.أواضحة في تشريعاته وضوحها في مفاهيمه و

ذلوك الخطواب المتوداول   اإلعالموينا النريود بالخطواب  ن  أومن الجدير ذكره  

 
، 2، ســنن الــدارمي، ج385، ص 6، وج37، ص5، وج31، ص4، وج230، ص 1مســند احمــد، ج( 1)

، ص 5، وج110، ص 4، صــحيح مســلم، ج35و 34و 25ـ  24، ص 1، صــحيح البخــاري، ج68ص

 .206، ص  5، سنن النسائي، ج108

 .وما بعدها 49، صللمؤلف  «سالماإلالظواهر العامة في  من  »( راجع كتاب 2)



 رسالتنا تقريب الفكر وتوحيد العمل   ....................................................................................... 140

هتمام بالقضايا الجزئية والعادية وربما العاميوةو اإل  مستوىإلى    أحياناوالمتدني  

 األموةالوذي يخاطوب عقوول    يينسوالماإلمفكورين  ال  إعالمبل ما نركز عليه هو  

 وثقافتها ونهج حياتها ويحدد موقعها الحضاري البشري.

تحقيوق إلوى    ودعووة  اإلعالميوينفمحاولتنا هي نقود ذاتوي لحركوة المفكورين  

 الوسطية:

 ؛بين السطحية والتعمق التعقيدي

 ؛وبين االتجاه المتسرع المتهور والنفس التغييري الطويل

 ؛االحتكار ص وعدموبين التخص

 ؛وبين االنغالق والتأثر المفرط

 ؛وبين التعصب والتنازل المبدئي

 ؛وبين الرجعية والتقدمية المزيفة

 فراط في التقييم والالمباالة.وبين اإل

 دوائنا في الخطاب.وكلها نماذج غير حاصرة أل

 يين اليومسالمالنقد الذاتي لحركة المفكرين اإل

حود كبيورو فبوين إلوى    حيث الموضوعية والسعة  تختلف النفوس واآلفاق من

ا   من ال يأبه ألي نقد شخصي مهما كان حاداا  و وبين من تجرحه كلمة ناقودة عنيفا

 مهما كانت موضوعية بناءة.

فوراد األ موا يودعو  مور طبيعويو وكثيوراا أتجاه الفكري  نقد الحركة واإل  ال أن  إ

عاطفة جريحة أو  يدون يصحب ذلك تأجج حماسي بلأعادة النظر دون  إللتأمل و

ضارية تسد السبل على التفكير الهادئ.. وتلك هوي سونة الغضوب الطوافح عون 

 حده.

ي السوائد سوالموما نحاوله هنا هو تحريك حس النقد الذاتي لمسيرة الفكر اإل

أو  مقوالأو  ي المعاصورو والوذي يطالعنوا بشوكل كتواب سالماليوم في عالمنا اإل

أو  مجموعوة نطلوق عليهوا عنووان نودوةى إلو تنضومأو    محاضرة تطرح منفردة

 فكري. مؤتمر

الرمووز إلوى  ن منهجنا فوي هوذا الحوديث ال يتوجوه باالتهوام الصوريحأعلى  

يطورح  إنماتلكو وأو    يةسالمسماؤها في هذه الصحيفة اإلأالفكرية التي تطالعنا  

 حود فوي ماهيتهوا المرضويةو ثوم يتوركأاض والنقائص التي اليشك  األمربعض  
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ا أن ه    والمفروض   –ن يتجرد من دوافعه الذاتية  أسه  للمفكر نف فوي   يعمول مخلصوا

تودنس ثوبوه أو  اللهيوبو فينظر هل تمسه لفحة من هوذا  –هللا    سبيل إعالء كلمة

 لوثة من هذا القتام؟

ط المرضية نسارع للتركيوز علوى حقيقتوين نمانطرح بعض هذه اإل  وقبل أن  

 موضوعيتين هما:

تعوالى القودرة علوى  الواعين الذين منحهم هللا  وجود بعض المفكرين  ى:األول

الذي جنبهم الوقوع  األمر –جل شأنه    –خالص لهالتحليق الفكري المجردو واإل

علوى  –بجهود كبيور   –و فهوم يعملوون  ةاإللهيفي المزالق وجعلهم مهبط الهداية  

 عرض االدواء وتوضيح الدواء.

يةو وانسوجامها بالتوالي سالمتوقع التغيير الشامل للحركة الفكرية اإل  الثانية:

ي سوالموصوال عالمنوا اإلأإلوى    ةاإللهيمع التغيير الشامل الذي يسري كالعافية  

موال أنا لنجدنا نأمل ن  إالتشاؤم.. بل إلى  قرب مناأالتفاؤل إلى  ذنإالكبير.. فنحن  

 بحوله تعالى وقوته. نوراا  األرض فكري مشرقو يغمر  يإسالم  قريبا في طلوع

بما يتناسب وحجم  –ن نستعرض أا على هاتين الحقيقتينو نود  ما وقد ركزنأ

بعض نقواط الضوعفو والحواالت المرضوية التوي قود يبتلوى بهوا   –  الحديث هذا  

 فلنقل يبتلى بها المفكرون.أو  الفكرو

ا   –بكل صراحة    –وأولها    تتشوخص  ما )التبعية المكممة لألفواه( والتي غالبا

الطورف  بعيوة المقيتوة قود تفرضوها ظوروفبشكل تبعية لذوي النفووذو وهوذه الت

أو  ةاإلقتصواديالضوعف النفسوي للمفكورو وحاجتوه  إليهاالمسيطرو كما قد يلج  

 مثل هذه التبعية.إلى  النفسية

ن نفتوورض لهووذه التبعيووة موون آثارالسوووء الشوويء الكثيوورو فقوود تبوودأ أويمكننووا 

زييوف الت  عمليوةإلوى    بعنصر المجاملةو وعودم التعورض لموا يغضوبو وتتنهوي

 وداج من دماء المقهورين.األ خن تمتل  البطون من الحرامو وتنتفأالمتعمد بعد 

يلقى أو    وبين تلك البداية وهذه النهاية يمكن تصنيف الكثير الكثير مما يكتب 

 و والتربيةو والتوعية!!سالمي وباسم اإلسالمفي عالمنا اإل

الحياة وهي )الحيواة ولئك الذين باعوا أثمن جوهرة في  أ  األمرفهل فكر بهذا  

المعقولة( للصغار التافهينو فراحوا يمتدحون جاهال اليعقل موا ينطوق واليملوك 

 من مسوغات الوجود المسيطر.
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نعم; لنتائج التبعيوة درجواتو فمنهوا موا ال يتجواوز اإلعوراض عون ذكور موا 

ضد الظلمو في  األمةبناء أقتصار على التوعية البعيدة عن تحريك يغضبو واإل

 انحونحد التسوويغ لموا يفعلوه هوؤالء الموإلى    تصل  خرىاألد المظاهر  حين نج

 حتى ولو كان قد بلغ من الوضوح ما لم تبلغه الجريمة نفسها.

هذا )التكورار المموض   –على الصعيد الفكري    –  خرىاألوالعينة المرضية  

بداع وابتكوار( ال فوي مجوال الموضووع وال علوى صوعيد الحلوول إللفكر دونما  

نجد من يرفوع الخطووة التاليوة لخطووة إال    نه لما يمأل القلب ألماإ.. وطاإلستنباو

و اإلقتصاديفي المجال    (1)رفعها مفكر كبير هو المرحوم آية هللا الشهيد الصدر

وذلك على الرغم من مرور نصف قرن على هذه التجربة مون جهوةو والحاجوة 

 .أخرىمثل هذه الخطى الفكرية الكبرى من جهة إلى  الماسة

بالتوالي   المظاهرو ونعمول  أمامنا الساحة الفكريةو فلنسر فيهاو ولنبصر هذهو

 ي شكل كانت. أدانتها بإعلى 

والتي تبدو للعيان فهي مسألة )عودم التعامول موع   خرىاألأما نقطة الضعف  

ا إال  -بتعوواد الواقوع القوائم( و)اإل ( لعواموول لألموةعوون المشواكل الواقعيووة  -لماموا

من عودم التعورض لموا يغضوب ذوي النفووذو ومنهوا عودم كثيرةو منها ما سلف 

 حساس بألم الجماهير بعد تمام عملية التخديرو وغيرذلك.اإل

 سوالمية المناسوبة لتطبيوق اإلاألرضوإال فكم هي الكتابات التي نشهدها عن  

الحودود والمصوالح الضويقة؟ وهول   تتناسوىية شواملة  إسالمطار وحدة  إكله في  

ي كالقوميوة سالمللمبادئ المنحرفة التي تسود عالمنا اإل  الكافية  تتوفر الدراسات 

 الرأسمالية والعلمانيوة والهرمنوطيقيوا والعولموة  األفكارالضيقةو والماركسيةو و

 وفكر شبابها الناهض. األمةجسم  مشاكل يعاني منهاأن ها  وغير ذلكو مع

ة فووي هووذا المجووال نجوود )الفووراغ الهائوول فووي الدراسووات الجامعيوو سووتطراداا إو

سوتطعنا العمول علوى إية( فأين هي المناهج التي تشبع هذا الونهم؟ وهول سالماإل

 
في العراق على يد مجرمي نظـام صـدام البائـد،  1980ستشهد عام أباقرالصدر، محّمد  الشهيد اإلمام( هو  1)

 ولأصـقتصادنا، فلسـفتنا، دورس فـي إحد، له: أفي الفقه والفكر والسياسة لتخفى على   فكار، المبدعةأو

 المنطقية لالستقراء وغيرها.  األسسالفقه،  
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نحن   إذاوهو واقع قائم الشك فيهو فم  سالمتلبية هذا الشوق الجامعي المتطلع لإل

في قباله فاعلون؟ وحتى التجارب التي طرحت ألسلمة الجامعات جاءت ناقصة 

 ي.سالمسجامها مع واقعنا اإلنإالمستوردة دون مالحظة عدم  األفكاربمبتالة 

مامنوا قائموة أننوا سونجد إلنقواط الضوعف ف ن نستمر فوي عرضوناأردنا أ  إذاو

 طويلة مألى بها وكلها مما اليمكن غفرانه.

همال مسوألة إمامنا مثال: ضعف العرض وقلة التجديد في ذلكو وأنا سنجد  ن  إ

 أهملنواهقرآنوي    صيلو وهي جانب األ  ساس الفكرأثارة الحماسية القائمة على  اإل

 في بحوثناو وغير ذلك كثير.

 -قد تكون غير عاموة ولكنهوا    الظواهرن هذه  أونعود فنكرر ماقلناه آنفا من  

ا  الذي يتطلب نقداا  األمرتمتلك مواقعها في وجودنا الفكريو  -حال  أي    على  ذاتيا

ا   اإللهوييقوم به كل فردو وكل مجموعةو مسوتهدفين القيوام بالواجوب    موضوعيا

و والتوي األموةلمسيرة تطلعوات   -قل  على األ  -اريخيو عاملين على المواكبة  الت

الهدف الكبير حيث يكون الدين كله هللو وفي  تطوي المسافات الطويلة لتقع على

 بعونه تعالىو وهللا على كل شيء قدير. األرض كل  األرض 

روح  للخطووابو وهووي سووالم رادهووا اإلأعووادة الووروح التووي إعلينووا  ا نعتقوود أن  إننوو  

 التوازن بين:

 .الواقعية والمثالية -

 .الفكرية والعمالنية -

 .التعقل والحماسة -

 .االنسجام بين العقيدة والعاطفة والسلوك -

 .التناغم بين مستويات التطبيق لنظم الشريعة -

 .الخوف والرجاء -

 .االتكال على هللا واالعتماد على النفس -

 .المنطقية والوضوح -

 .الحكم التعبد وفهم -

 .المسؤولية الذاتية والمسؤولية الجماعية -

 .نتاج والعدل في التوزيعالشكر في اإل -
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 طر تنظم الحياةو وتدعو للخير والمعروف.أالى ما هنالك من 

 ط التوازن المطلوب.إنماوسنحاول فيما يلي التركيز على نمط واحد من 

 األمةالتوازن المطلوب بين خصوصيات الفرد والوطن وعموميات 

ه    ط الخطواب الوديني بمعنواه الواسوعإنمواوالمالحظ في بعض   يغورق فوي أنو 

و نسوانالخصوصية الفردية حتى لكأن الدين جاء ليربي الجانب الفوردي فوي اإل

غرق في الخصوصية إلى  إما  وويمكن أن يعزى هذا  ياإلجتماعويهمل الجانب  

توأثر بوالفكر إلوى  أو    وياإلجتمواعالفردية ينسى معوه الباحوث والمفكور المسوار  

ا فردياا ال دخل له بالحياة العامة.  الديني الغربي الذي يجعل الدين شأنا

ة والشومولية حتوى لكأنوه ينكور كول يواإلجتماعولكنا نراه يغورق فوي الحالوة  

 خصوصيات الشعوب.

وقد يكون على مستوى رفيع من الفقه   -حال فإننا قد نجد الباحث  أي    وعلى

ا فيطوورح المحووتمالتو يركووز علووى الوونص الووديني  - تركيووزاا فرديوواا خالصووا

جتماعي إنشاط  أي    بتعد عنإحتياطاتو والمستحبات التي لو عمل بها الفرد واإل

 ية والفقهية. األصولمجدو وهذا ما الحظناه في بعض الدراسات 

فوي حوين   .وهذا من قبيل اإلفتاء بصرف الزكاة في خصوص محلها الغيور

 عبر مركزية عامة.إال  يوم ال يتمأن التخطيط لتحقيق التكافل ال

الحد إلى    حتى المذهبيةأو    الوطنيةأو    وقد نجده يركز على المصالح المحلية

ية الشاملة. وهذا من قبيل سالمحتى الرؤية اإلأو    األمةالذي ينسى معه مصالح  

أن تدرس مسألة مهمة )كالتقريب بين المذاهب( على ضوء موا يمكون أن تعوود 

موا تقتضويه االتجاهوات إلى    ذاك دونما نظرأو    ى هذا المذهب به من المنافع عل

 بأسرها. األمةمصالح أو  يةسالماإل

ا  ويوودخل فووي هووذا تشووب ع أتبوواع المووذاهب بفكوورهم الخوواص حتووى أنهووم أيضووا

 ليستغربون أن تدل آيات كريمة على خالف مذهبهم.

وقود نجوود الخطوواب الووديني مركووزاا علوى تنميووة الموووارد الوطنيووة فووي إطووار 

ية العامةو وضرورة التنسويق معهوا سالمالمصالح الوطنية دونما نظر للحالة اإل

 لتحقيق المصلحة العليا للمجموع.
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 اإلخالقيووةحتووى أو  ةاإلقتصوواديأو  هتمووام بالمخوواطر السياسوويةوربمووا تووم اإل

 المحلية دونما مالحظة لمسيرة العامة ومقتضياتها.

علوى إصوالح جزئوي فوردي وأخيراا قد نالحظ هذا الخطاب يقصر تخطيطه 

 .األمةهتمامات إبعيداا عن 

ط الخطاب يفرط في التعميمو والتذكير بمصالح إنما: نجد بعض وفي المقابل

والشوعب وطبائعوة المخصوصووةو  األرض متناسوياا خصوصويات الفورد و األموة

او ولتواجهه ال أبالية طبيعية من مسوتمعين غوريبين علوى  ولذلك يأتي وقعه باهتا

 لحن العامو مشغولين بمحنهم الخاصة.مثل هذا ال

 ومن هنا:

)التوووازن( و)الواقعيووة( إلووى  فووإن المطلوووب موون الخطوواب الووديني العووودة

ية العاموة والتأكيود علوى سوالمو)العقالنية( و)المرونة( وكلهوا مون الظوواهر اإل

 نقاطو أهمها:

ا مع تغليب المصلحة العامة عأولا  ند : مالحظة المصالح العامة والخاصة معا

 .التعارض 

ا  إلوى   ة ومقاصود الشوريعة العاموة موع النظوريواإلجتماععتماد النظرة  إ:  ثانيا

 المقاصد الخاصة لكل نظام.

ا  ية ال تعتدي على الخصوصيات الثقافيوة للشوعوبو سالم: إن العالمية اإلثالثا

 نسجام بينها.بل تهذبها وتؤصلها وتخلق اإل

ا  لمواقوف العمليوةو وتحمول التعدديوة ية في اسالمعتماد مبدأ الوحدة اإلإ:  رابعا

اكتشاف المساحات المشتركةو وتوسعتها والتعاون على إلى    الفكريةو مع االتجاه

 .تطبيقهاو والتسامح في موارد الخالف

فوي   إليهواية العاموة التوي أشورنا  سوالمالتحلوي بمجمول الظوواهر اإل  خامساا:

 ي المعنوي.نسانعمليات التخطيط التنموي الطبيعي واإل

 إذاه مونهج مخوربو  نو  إنبذ منهج االفراط والتطرف من كل شويء ف  دساا:سا

حجواب وهوو نوورو إلوى    دخل العلم حوله  إذارهبانيةو وإلى    دخل العبادة حولها

 إذاتصرف عشوائي وتهور واستهانة بالحرمواتو وإلى    دخل الجهاد حوله  إذاو

دخوول  إذاجوودال ظووالم وسووعى لالنتصووار بووأي ثموونو وإلووى  دخول الحوووار حولووه
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طائفية تكفيرية تمزق وتفرق بشوكل اهووجو وتكفور ألبسوط إلى    المذهبية حولها

 ية زلة.تصورو وتبد ع بامتيازو وتفس ق أل

تواجوه بخطواب نواقصو ضوعيف   ن  أالتحديات المشتتة كثيورةو واليمكون    ن  إ

. فلنعمل على خرىاألالمنطقو يكتفي بالعموميات والحماسيات ويهمل الجوانب  

فرص كما يبدو من إلى  بل ليحولها  ووى خطابنا ليواجه التحديات رتفاع بمستاإل

ه م      :مضمون قوله تعالى و  شوث م  فثاخ  ع وا  لثكو  مث م  النَّاس  إ نَّ النَّاسث قثد  جث ينث قثالث لثه  الَّذ 

يل   ك  ن ع مث ال وث ب نثا َّللا   وث س  قثال وا  حث ا وث انا ادثه م  إ يمث  .(1)فثزث

 

 
 .173آل عمران:  ( 1)



 147 ............................................................................................    الفصل الثالث: أجواء التقريب

 

 
 تهديد التنميط من لهوية االتقريب وصيانة 

   وتداعيات التفريط 

 

 متى يطرح السؤال؟

ولهوا  نسوانعندما تهاجم أموة ذات وعوي وموقوف مون الكوون والتواريخ واإل

إيديولوجيا حياتية مستوعبة مما ينتج تماسكا هو من صميم فكرها وشخصيتهاو 

العمول علوى   باليةو ويستهدف تماسكهاو وعنودما يوتمأتغرق في الال  ن  أفيراد لها  

فصل الواقع عن جوذوره التاريخيوة العريقوة ومبانيوه العقائديوةو وخصوصوياته 

 المحددةو

يميتووا العقول الجمعوي والثقافوة العاموة والتورابط   ن  أوعندما يخطط األعداء  

 الشعوري والتناسق السلوكيو

 وتفتيت الوحدة وكسر المقاومةو  اإلرادةوعندما يراد قهر 

أيووة أمووة للتووردي فووي وهوودة الحالووة الفولكلوريووة  وعنوودما ي عموول علووى دفووع

التعصووب أو  إمووا التمجيوود والنرجسووية الفارغووة ووالسووطحية لينووتج موون ذلووك

والعنصرية )وفي كلتا الحالتين ستكون النتيجة هي التقهقر الهووي والتراجعيوة 

ا( إوالتطرف فكراا وثقافة و  .(1)كما يعبر الدكتور فتحي التريكي –جتماعيا

لهو هوية( كما أ)أو  يتهمر العدو على أمة ما يبرز سؤال )الهوية(  نعم عندما

 يعبر بعض الفالسفة.

كما هي ومعرفة حدود هذه الحقيقوة   األمةوالهدف الواقعي هو معرفة حقيقة  

حقيقوة سويالة إلى  ومشخصاتها دونما إغراق في التعميم والنمطية بحيث تتحول
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تضييع لفرديتها وتشخصوها الوذي ووجود منفتحو وال تفريط بمعالم الشخصية و

 يمنحها ما تمتاز به على غيرها.

 ؟األمةماهي الهوية على صعيد 

 إذايطرح الفالسفة حقيقة ال ريب فيها هي أن المفاهيم الكليوة تبقوى ذهنيوة فو

تدخل عالم الوجود تشخصت بحدودها وتعينت بمميزاتها الوجوديوة   أريد لها أن  

ي المرحلتين وهي تنطورح فوي اإلجابوة علوى حال لها هويتها فأي    ولكنها على

مواهو؟ بول ال يمكون أن نتحقوق مون كوون هوذا الوذي وجود هوو أو    سؤال ماهي

 كنا نعرف أبعاد المفهوم نفسه. إذاإال  مصداق لذلك المفهوم

ا؟ له سالماإل األمةولذا يكون السؤال ماهي أبعاد مفهومنا عن ماهية  ية نظريا

 نسجامه مع الصورة النظرية؟إومدى  األمةذه األسبقية على سؤال ماهو واقع ه

ا يتأطر باإلطار التالي: األمةوما نتصوره لهذه   نظريا

عوون سووائر الموجووودات الحيووة  نسووان: تجمووع بشووري يووؤمن بتمييووزه اإلأوالا 

 ال تتوفر بمجموعها فيها هي: بخصائص فطرية 

الواقع   حكامه النظرية والعمليةو وقدرته على التخلص من سيطرةأأو العقل ب

دراكاته المتخيلةو والموهومة والمستنبطة باإلضافة إالحسي وتأثيراته من خالل 

إلوى   لمحسوساته التي يتجاوزها لتكوين المفاهيم الكلية التي يسرح بينهوا ليعوود 

وليفترض صوورة  والواقع المحسوس ويدرسه ويالحظ نقاط القوة والضعف فيه

ط القووة وليرسوم لنفسوه خارطوة جديدة تتخلص من نقاط الضعف وتحوتفظ بنقوا

وحينئوذ تبودأ عمليوة التغييور مون خوالل دوافوع العلوة   وتوصله للصورة النموذج

 بكون الحيوان المغير. نسانالغائية ولذا يمكن أن يمتاز اإل

وهووي دوافوع عميواء تشوواركه فوي بعضوها األحيوواء  والغرائوز والميوول –ب 

سوتطالع كموال وحوب اإلالإلوى    ويختص هو بميول متعاليوة )كالشووق  خرىاأل

 ذلك(. أمثالوالتدين و

الحرة التوي تقورر الموقوف بمسوؤولية مهموا اشوتدت الضوغوط   اإلرادة  –ج  

 العقلية والعاطفية.
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ا للكووون وموودبراا لووه وبكوول صووفاته الحسوونى  ا: ويووؤمن بوواهلل تعووالى خالقووا ثانيووا

ذي الو  6والجالليةو وباألنبياء والرسل وآخرهم الرسوول األكورم محمود الجمالية  

 ي ومبلغين لشرائع هللا الهاديوةنسانجاء بالرسالة الخاتمة الخالدة قادة للتاريخ اإل

مدارج الكمالو وبالقياموة معواداا لهوذه المسويرة مموا يعطيهوا هدفيوة ومعنوى إلى  

ا   .ولكل هذه المعتقدات فروع كثيرة تستفاد منها منطقيا

ا: العقول   يموع وتربوية تونظم الحيواة وتبنوي المجتإسوالمويوؤمن برسوالة    ثالثا

 اإلخالقيووةوالعواطووف وتوجووه السوولوك كلووه نحووو الكمووال وتتصووف بالواقعيووة و

موا هنواك مون صوفات إلوى    والتوازن والمرونوة والشومول والعدالوة والوسوطية

 منسجمة.

ا: متالك إية ونسانويؤمن بضرورة المساهمة في المسيرة الحضارية اإل  رابعا

ات والثقافات وتشجيع علوى التقودمو نفتاح على الحضارإدور طليعي فيهاو عبر  

واتخاذ مونهج حوواري منطقوي موع اآلخورو وتعواون عوالمي فوي كول موا يخودم 

ي العام ويدفع الظلم والعدوان على الحقوق وينصر المستضعفين نسانالصالح اإل

 ويحقق السالم العادل.

 موارد الحذر

 وفي مجال تحديد الهوية يجب الحذر من الجوانب السلبية وأهمها:

السقوط في مفهوم ذاتوي متعالو ونرجسية تصعيدية المبرر لهاو ونمطية   -أ

نهايوة التواريخ ومنتهوى التقودم أن هوا  تهدد كل أنواع الحوار وتنظر لنفسوها علوى

ا كما نشهده عند الليبرالية الديمقراطية ومنظريها اليومو فهوم مهموا اختلفووا  تماما

على أن المسوار الحضواري يجوب التنافس يتفقون أو    في الوسائل أهي الصراع

أن تتجه بوصلته نحو )الليبرالية الديمقراطية( ال غير وحتى أولئك الذين يبدون 

ي فهم يبقوون علوى الهودف ويخففوون مون سالممرونة في التعامل مع اآلخر اإل

 قسوة الوسائل.

أن ي  نسوان ية رغم قيمها الثابتوة الفطريوة تفسوح المجوال لالجتهواد اإل سالمإن الهوية اإل 

ة يوو اإلجتماع يقوودم إبداعاتووه التفصوويليةو وحكمتووه العمليووة التنظيميووة اإلبداعيووةو ورغبتووه 
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 المتغيرة.

ية الثابتوة وهوو مورض قاتول نسوانالسقوط في هاوية التفريط بوالقيم اإل  –ب  

ا موا  للحضارة يعصف بوالقيم والعقول والمنطوق والحقيقوة والمعرفوة وهوو تماموا

 ربية.سقطت فيه حالة مابعد الحداثة الغ

ي يحوي ثوابت قيمية هي سر انطباع أيوة مسويرة بشورية نسانالواقع اإل  ن  إف

بأخيوه   نسواني ومتغيرات طبيعيوة مون قبيول بعوض عالقوات اإلنسانبالطابع اإل

ا   إذاو  وبالطبيعةأو    نساناإل التعامول موع الجانوب فوإن     كان التعامل مع القيم ثابتوا

 المتغير يتصف بطابع المرونة.

 األستاذ دعو للمرونة الواقعية ونرفض الميوعة المفرطةو يقول وعليه فنحن ن

 الشهيد الصدر:

فالتحرك الضائع بدون مطلوق تحورك عشووائي كريشوة فوي مهوب الوريحو "

تنفعل بالعوامل من حولها وال تؤثر فيهوا. وموا مون إبوداع وعطواء فوي مسويرة 

لق وااللتحوام مطإلى  وهو مرتبط باالستناد إال  الكبرى على مر التاريخ  نساناإل

الجانب  أخرىرتباط نفسه يواجه من ناحية غير أن هذا اال ومعه في سير هادف

 ومطلوقإلوى    نتماء بتحويول النسوبيمشكلة الغلو في االأي    اآلخر من المشكلة و

إذ ينسوج والءه لقضوية لكوي يموده هوذا  وباسوتمرار  نسوانوهي مشكلة تواجه اإل

أن هذا الوالء يتجمد بالتودريج إال    يروالوالء بالقدرة على الحركة ومواصلة الس

ويتجرد عن ظروفه النسبية التي كان صحيحاا ضمنهاو وينتزع الوذهن البشوري 

إله يعبد إلى    مطالبهو وبالتعبير الديني يتحولإلى    منه مطلقاا ال حد  له لالستجابة

 .(1)بدالا من حاجة يستجاب إلشباعها

)لقضية الهوية فوي قبوال الفهوم  والفهم الموضوعي"التريكي:    األستاذ ويقول  

قرار تناظر وتناسق بين الهوية والعقول فوي صوبغته المنفتحوة إالذاتوي( يحاول  

عتبوار ثوابوت الوجوود ومتغيراتوه والكونية في اآلن نفسهو وهوو يأخوذ بعوين اإل

 
 .583ص  الفتاوى الواضحة  ( 1)
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ويفتح الوجود على الحياة بتغيراتها ومفاجهتها ونضالها وتوتراتهاو فالوذات فوي 

 .(1)"للعقل والوعي المتحرك هذا الفهم مؤسسة

 السلوك الرشيد 

مون الوالزم علينوا و ونحون نعمول علوى تالفوي تهديود التنمويط فوإن     ومن هنا

 طه مايلي:إنمابسلوك متوازن رشيد ومن  اإللتزاموتداعيات التفريط و 

ية تستمد فلسفتها مون وحودة الفطورة إنساننظرة عالمية    األمةتمتلك    أن    –  1

رورة التعاون الدولي في نظام عادل يعطوي كول ذي حوق وض  وووحدة المسيرة

وحرياتوه دونموا  نسوانحقه ويحترم الخصوصيات الثقافية كما يحترم حقووق اإل

 عتداء.إ

وحينئذ يجب التنبيه والحذر من الوقوع في حبائل هذه العولمة المجنونة التي 

ي الواقوع ة على اآلخورينو وهوي فواإلقتصاديتعتمد الهيمنة الثقافية والسياسية و

 والوسيلة. سلوب إعادة إنتاج لنظام الهيمنة الرأسمالية القديمة مع تغيير في األ

نخطط ألية قضية حتى ولو كانت تبدو ألول وهلة   نا ال نستطيع أن  ن  صحيح أ

عالم والبيئة الداخلية وحركة الطاقوة من قبيل قضايا التربية واإل  –داخلية بحتة  

لتنميووة العلميووةو وحتووى المناسووبات والقناعووات الداخليووة والمسوويرة الزراعيووة وا

 والحظنا المسيرة العالمية للعولمة في كول هوذه المجواالت   إذاإال    –الفولكلورية  

ا تواجهوه موانوع بعود مالحظوة الفضواء العوولمي  وإال  فسيكون تخطيطنوا ناقصوا

 كل مجاالت حياتنا شئنا أم أبينا.إلى  والنفوذ العميق لثقافة العولمة

 ط تخطيطاتنا.إنماسها مشكلة تضغط على وتلك بنف

مفهوووم الدولووة وقوودرتها بوودأ يهتووز بشوودة وبالتووالي راح دور الضووغط  ثووم أن  

الخارجيو والمراقبة الكونية يزداد. وربما كان هذا ذا أثر ايجابي في مجال نفي 

 نوا نعلوم أن  أن  إال    ونسوانالديكتاتورية والقمعية وإدانة انتهاك حقووق اإل  ساليب األ
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لتبورر تودخلها لتحقيوق مصوالحها إال  ولمة ال تسوتخدم هوذه العنواوين البراقوةالع

هدافوه المخفيووة تخلوت عنووهو وهووو أتودخلها ينقلووب علووى  ن  أرأت  إذاالضويقةو فوو

وسوط الكبيور بالضبط ما رايناه من تخلي أمريكا عن مشواريعها فوي الشورق األ

 والجديد.

تعامالتهوا موع الواقوع   الوسطي المتوازن في مختلوف  سلوب تعتمد األ  أن    -2

وتتجنب اإلفراط والتفريط فكالهما يعد خروجاا عن الجوادة المسوتقيمة. ويمكننوا 

 إذاشيء أفسداه حتى العلم والودين والمعرفوة فوأي    ركزا على  إذاأن نؤكد أنهما  

مسوارات خطيورة ومنزلقوات إلوى    بواإلفراط موثال تحولوت   موورأصيبت هذه األ

 .واسعة

أي  وار مع اآلخور الوداخلي والخوارجي منطقهوا قبولتجعل عملية الح  أن    -3

من الحوار جرت ويمكون   أساليب . وها هو القرآن يتحدث لنا عن  أخرىخطوة  

حتوى أنوا  وأن تجري بين أطراف متنوعة ويرسم لنا أحسن الطرق فوي الحووار

لنعتقوود أن فووي القوورآن نظريووة متكاملووة للحوووار المنطقووي السووليم. ويخطوو  موون 

لغة العاجزينو بل هو على العكس لغة األقوياء في منطقهمو   الحوار  يتصور أن  

 إذانعم  .أصالتهمو الواثقين من هويتهمو الموضوعين في تعاملهمإلى    المطمئنين

لبوث أو  ستغالل الحوار لكسب الوقوت وتنفيوذ الخطوط الجهنميوةإأراد اآلخرون  

ن بوواب فووإنهم هووم الووذين يسوودو ياإلجتموواعالشووبهات الممزقووة والظلووم للوجوودان 

 الحوار.

ا إلى    منهج التغيير المستمر بهدف الوصول  األمةتعتمد    أن    -4 األفضل طبعا

ية التي هي جزء من الهوية. وتعمول علوى تعبئوة سالمحتفاظ بالثوابت اإلمع اإل

والعلموي   اإلقتصواديكل طاقاتها المادية والمعنوية للتخلص مون حالوة التخلوف  

مي وغير ذلك ولويكن المونهج التغييوري والتقني والتربوي واإلعال  ياإلجتماعو

 ذلك.إلى  كما أشرنا سالمسمة عامة وفق ما أراده اإل

الدينيو والتحريك في عمليوة الووعيو   ستنباطاال  أساليب التجديد حتى في    إن  

 و كما تذكره الروايات. األمةيشكل منة على 
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نية وثقافتهوا المناعة الكاملة ضد التهمر على هويتها التقني  األمةتمتلك    أن    -5

حتكار الموؤتمرات الدوليوة والجوو إة من خالل التأثيرات التي تتركها  ياإلجتماع

 .اإلعالمي من قبل قوى التهمر

فهوا   وياإلجتماعوهذا المعنى ينسحب على عملية التقنين والتشريع الثقافي و

نحوون نشووهد مووؤتمرات التنميووة والسووكان والموورأة تسووعى جاهوودة لتعموويم الثقافووة 

ة المنحرفة باسوم )الحقووق الجنسوية( و)الحريوة ياإلجتماعوالتصورات    الغربية

وهوي   نسوانذلكو مضمنة ذلوك فوي خانوة حقووق اإل  أمثالالفردية للمراهقين( و

 جميع المجاالت.إلى  الباب الواسع الذي تنفذ منه العولمة

مون خوالل الجوو الخوانق للمعلوموات   اإلعالميةالعولمة  نا نشهد تدخل  كما أن  

قة عبر مئات المحطات الفضائية واالنترنت لتغير الحقائقو وتثوبط الهموم المتدف

وتبث الشوائعات وتموزق األواصورو وتغيور التصوورات وتشوكك فوي القناعوات 

مامنا المؤامراة الضخمة التي تعمول علوى أن يخطو  أوتخلق الحزازات. وهذه  

يك الكوامن عداء وهميينو بعد تحرأإلى    ي عدوه الحقيقي ويتوجهسالمالعالم اإل

 الطائفية والقومية والجغرافية والتاريخية فيه.

 والتوي جلبهوا لنوا اعوالم العولموة اإلخالقيوةكر بالمشكلة وعلى نفس الوتر نذ  

فجعل الرذيلة والعري والتحلل وكل المحرمات مباحة معروضة في العلن اموام 

ه    نكوىهوواء. واألشبابنا وكل من تتحرك فيهم األ حطوات خلوق لوه قواعود ومأنو 

 ن  أرون داخلية تصب حممها على الترابط الخلقي بين مجتعاتنا فال يستطيع الخي

 .األمريصلحوا 

يكيووة تحووت غطوواء العولمووة األمربتلينووا أخيووراا بالتوودخالت العسووكرية أوقوود 

و بعد رهاب خطار عن البشرية ومحاربة اإلومساهمة القوى العظمى في دفع األ

 أمثوالسوتباقية( وقبيل مفهوم )الحورب اإل سوقت لمفاهيم عولمية خطيرة من  ن  أ

 ذلك.

فغانستان والعوراق ولبنوانو والقائموة ممتودةو أوكانت التدخالت الخطيرة في  

 باالضافة للعدوان الصهيوني المستمر في تطبيق األجندة الغربية الممتدة.
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العوالم كلوه قود شوهد موا تركتوه هوذه التودخالت مون آثوار ثقافيوة   ن  أوالريب  

 قتصادية مدمرة عانت منها مجتمعاتنا كثيراا.إجتماعية وإو

نجد نظماا حاكمة تتذرع بالدفاع عن   ن  أربما كان من سخرية المسيرة اليوم  و

ووحودتها وصومودها فوي قبوال العولموة بتشوديد الرقابوة وزيوادة   األمةشخصية  

سووتبدادو فتكوون بووذلك موون قبيوول القيوود علووى الحريووة وتكمويم األفووواه ونشوور اإل

ذريعوة للتشوبث بوالحكم إال    من الرمضاء بالنوار. ومواهي فوي الواقوعالمستجير  

والسلطة وقد توافقها دول العولمة ألنها تؤمن لها نفوذها وهيمنتها وهو المقصد 

 في كل العملية العولمية. األول

المسوتقبل والعمول لوه دون الفورق فوي إلوى    بوالنظر  األموةتقوم    يجب أن    -6

ا    ها ألنوهالطوباوية ودون أن تهمل تاريخ جوزء مون هويتهوا والوذي يجوب أيضوا

ه  حداثوه المتالطموة.أتوظيفه لصالح التغيير التكاملي بدالا من البقاء في أسور  أنو 

 المرير. ختالفيجب أن يكون عبرة لالعتبار ال وحدة للتخدير وأحيانا لإل

الطوباوية في النظرة المستقبلية مثلها مثل الذاتيوة التحذيريوة فوي النظورة   إن  

 تاريخية تضر بالمسيرة أيما إضرار.ال

طمئنووان ببقوواء السوونن موقووف األموول بوواهلل مووع اإل األمووةتمتلووك  ن  أو يجووب  7

 الكونية.

ينشودَّ بواهلل تعوالى فوي   ةاإللهيوه على ضوء إيمان المسلم بطالقة المشويئة  فإن  

حاالتهو ويتعلَّق بفضلهو وال ييأس من روح هللا تعالى في أشود حواالت الحورج. 

لون تنفورج فهوو معتقود بقودرة هللا علوى أن هوا    استعصت الظروف وبدا له  ومهما

 تغييرهاو هذا من جهة.

فهو يعمل على سلوك السبيل الطبيعي الذي يحقق الهودفو   أخرىومن جهة  

بأسوباب" وهاتوان الجهتوان: إال    مورأن يجري األ  ىهللا "أببأن     نظراا ألنه يعتقد 

ين تتووازن بهموا  نشوكالعدم اليأسو وسلوك السبيل الطبيعيو ت عنصورين مهموَّ

ية. فعودم اليوأس يبقوى الودافع األصويل ويحوافظ علوى رباطوة نسوانالشخصية اإل

عون   نسوانالجأشو وال يدع القوى تتفتت. وسولوك السوبيل الطبيعوي يرتفوع باإل
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ا يتعامول موع الواقوع كموا يتطلبوه إنسوانالعيش في الخيوالو ويجعول منوه   ا واقعيوا ا

 الواقع.

 الثقة بالنفسموقف موقف التوكل على هللا وتوازن بين  نْ أ ةاألمعلى  -8

عتقاد المسولم إفإن   ولعل هذا النوع من التوازن يرتبط كل االرتباط بما قبلهو

ه  هللاو ويعتقود إلوى   هأموورالمطلقة يجعله يوكول    ةاإللهي  اإلرادةب ال يملوك مون أنو 

بوه إال    تعوالى؛ وال توفيوق  مون هللاإال    بوإذن هللا تعوالى فوال هدايوةإال    أمره شيئاا 

ل علوى هللا ال إال    تعالىو مما يركز النظر عليه فوي كول توأثير… انَّ هوذا التوكوُّ

يفقده الثقة بنفسه وبقدرته على التغييرو بل يمنحه أعظم الثقة بنفسوهو ذلوك ألنوه 

و األرض يتصووور أن هللا تعووالى منحووه سوولطان التغييوورو وجعلووه خليفتووه علووى 

الحضوارة التوي تشوكل تعواليم السوماء أي    حضوارة السوماءفيها     يعمرها وينش

 عملية التغيير الكبير.إليه  روحها؛ وأوكل

يعقل ويتوكَّلو يغير ونظره مركَّز علوى السوماءو يبنوي وهوو   إنسانفهو إذن  

المدد الحقيقي من هللا تعالى. وما أروع الثقوة المنبعثوة فوي الونفس التوي   يعلم أن  

 الق الكون فتقتحم الصعاب وتقدم التضحيات.تتوكَّل على هللا تعالى خ

دور كل  رلّوِ على المشاكل التاريخية مع تقديتقف موقف الع  نْ أوعليها    -9

 عامل

العوامل المحركة للتاريخ مختلفة تتراوح بين القوانين بأن     فبعد إيمان المسلم

الفطورة بغرائزهواو وفووق كول ذلوك إلوى    التكوينية المحركة وغيور المحسوسوة

مجال التحكم في مسيره… يكوون قود عوال   نسانلإل   ية التي تهي   نساناإل  رادةاإل

ختيار تنظويم حياتوهو وبيوده صونع إله  بأن     على المشاكل التاريخيةو بعد أن علم

حضارتهو فليست المشكلة التاريخية مفروضة عليه من األعلى بحيث ال يمكنوه 

 أن يغيره. –ح واقعه متى الحظ عدم صال –يمكنه  إنماأن يتحرك تجاههاو و

وهذا التصور يعطيه حركية دائمة تعمل على التطوير والتقدم التكنيكيو كما 

تعمل على التكامل المعنوي والفكوريو كول ذلوك ضومن تخطويط سوماوي رائود 

يريد ويرشده لئال يضلو ويعين له الهدف الذي يجوب أن   يوضح له ما يجب أن  

 يسوق التغيير باتجاهه.
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عبداا لعامول تواريخي معوينو وال لكول العوامولو بول كول   ومن هنا فهو ليس

العوامل التاريخية مسخرة لصوالحهو وكول القووانين التكوينيوة المحسووس منهوا 

يستفيد منها فوي صونع حضوارته   وغير المحسوس قننت لصالحهو ويستطيع أن  

ا كما   من قوانين: الضوغطو واإلزاحوةو والجاذبيوةو هوذا مون   يستفيد ورقيهو تماما

فهوو يحسوب لكول عامول حسوابه علوى ضووء التشوريع   أخورىومن جهة    جهة.

أو  وال دور العامول الجغرافوي اإلقتصواديو فال ينسى موثالا دور العامول اإللهي

العاموول الغريووزي الجنسووي وغيوور ذلووكو وهووو يسووتهدي التشووريع ليسووتثمر هووذه 

 العوامل لصالحه.

لى جميع المشاكل يوازن بين تقدير عمل العوامل والعلو ع  –إذن   –فهو هنا  

ا في سلوكه.  التاريخيةو فيكون واقعيا

ختيار سـبيل الخيـر مـع الحـذر إموقف الدقة في   تقف  نْ أ  األمةوعلى    -10

 من سبل الشر

ه لما كانت السوبل كثيورةو واإلغوواءات متووفرةو والشويطان يقعود وذلكو ألن  

ة.. المسلم يصومم علوى خووض تجربوة الحيوا  نساناإلفإن     وبكل مرصد   نسانلإل

ا إويتأكد بين الحين واآلخر مون صوحة   ا بسوالح الووعي مسوتمعا ختيواره متسولحا

ا بأنه ليس للشويطان عليوه ا مزالق الضاللو مطمئنا أي   إلرشادات الوحيو متجنبا

سوولطانو وأن سووعادته تكموون فووي رجمووه ورجووم كوول مووا يمثلووه. وتووأتي التعوواليم 

ا وأهمها العبادات سالماإل التي تشده شداا باهلل تعالىو   ية فتذكره بطرق الخير دائما

ينفي الشر عن حياتهو وهذا ما يبدو بوضوح في رجم الجمرات   وتركز على أن  

 مثالا.

 موقف الخوف والرجاء  تقف نْ أوعليها بالتالي 

ا بووارزاا موون معووالم الشخصووية  ويكوواد هووذا الوونمط موون التوووازن يشووكل معلمووا

 المسلمة.

وفي قلبه إال  : ليس من عبد مؤمنويقولأبي    قال: "كانأن ه    فعن الصادق)ع(

نور خيفةو ونور رجاءو لو وزن هذا لم يزد على هذاو ولو وزن هذا لم   :نوران
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 .(1)هذا" يزد على

لم نحو الحياة ويفتح قلبه سالم  نسانفالرجاء العظيم برحمة هللا تعالى يدفع اإل

للمسووتقبلو والخوووف العظوويم موون عقابووه يدفعووه ألن يحقووق مقتضوويات الرحمووة 

 .ةاإللهي

ية وتجلت لوديها نسانويرتفع مقياس الخوف والرجاء كلما تعمقا في النفس اإل

ومون ثوم انعكسوت علوى  –كموا سويأتي  –المعقوالت فقربوت مون عوالم الحوس  

 السلوك الخارجي.

ا   اإلمامكما يقول   الصوادق)ع(: "ال يكوون الموؤمن مؤمنواا حتوى يكوون خائفوا

ا راجياا حتى  او وال يكون خائفا  .(2)يكون عامالا لما يخاف ويرجو"راجيا

اب  –والمالحووظ هنووا   قبوول أن   سووالمأن اإل – (3)كمووا الحووظ ذلووك بعووض الكتوو 

إلى  يةو لجأنسانيستفيد من خاصيتي الخوف والرجاء والتأثير بهما في النفس اإل

توجيههما الوجهة الصحيحةو فنفى كل متعلقاتهموا الباطلوة التوي تحورف الونفس 

ق للونفس اإلعن الهدفو بل وتشوكل  ع لكول نسوانمصودراا للقلوق المموز   يةو المميو  

بتلي به الماديون ففقدوا توازنهم الروحي أتماسك وتوازن فيهاو وهو الداء الذي  

 الوهمية. موروعاشوا مع الخوف حتى من األ

فوي حودود إال  ال ينبغي الخوف منهواو  أمورتعلُّق الخوف ب  سالمنعمو نفى اإل

ق  الصحيح.  األمرالخوف من   فوي إال    كما نفوى الرجواء ولوم يسومح لوه أن يتعلو 

 يرجى. حدود الرجاء لألمر الذي ينبغي أن  

الخوف الحقيقي يجوب أن يكوون مون عوذاب هللا وغضوبه.   وبتعبير آخر: إن  

ره هذان أو    والرجاء الحقيقي يكون لرضا هللا ورحمته فكل خوف رجاء ال يؤط  

ه و ألنو  نسانينفى من حياة اإل  جب أن  ان ال قيمة له في الحساب القرآني وياألمر

 
 .216، ص 15الوسائل، ج ( 1)

 .217، ص 15الوسائل، ج ( 2)

 .157ص  ية،  سالممنهج التربية اإلقطب في  محّمد    وهو( 3)
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ا. أمورتعل  ق ب مصدر قلق بعد أن    غير منضبطة بل وخرافية أحيانا

 

 الحج جو نموذجي للتقريب والوحدة

 

ية سوالماإل  األموةحدى خصائص  أية( هي  سالم)الوحدة اإل  مرينا القول: إن   

تصور لهذه  ية متكاملة الشخصية دونماإسالمنتصور أمة  ن  أوال يمكن   والمهمة

وربما  وخرىاألقد فقدت الكثير من خصائصها   األمةالخصيصة وبدونها تكون  

 ي الواحد.سالمالصادق باهلل العظيم وبطريقها اإل  اإليمانتكون قد فقدت خاصية  

ط الفكريوة نمواووحودة كول األ  األفكوارية قولبة كول  سالموال تعني الوحدة اإل

سوتجابة للبرنوامج تعنوي اإل  مواإن  تحيل وذلك من المسوفإن     وذلك  أمثالوالذوقية و

 ساسيين:أمة تقيم التوازن بين خطين أوتكوين  وي المخططسالماإل

مكانووات والمسووتويات ذواق واإلالطبيعووي بووين األ خووتالفحوودهما و هووذا اإلأ

 ووالقناعات التحقيقية اإلستنباطوكيفية  األدلةالعلميةو وزوايا النظرو والثقافات و

وقود بحثهوا علماؤنوا   وخوتالفباب الطبيعيوة التوي تنوتج اإلسوذلك من األ  أمثالو

 جالء منذ القرون العديدة.األ

 همها:أوثانيهما: لزوم الموقف الموحد في مجاالت عديدة 

 ن  أفيجب    ويةسالمى التي تقع موقع البديهيات اإلاألولية  سالماإل  األصولأ و  

 تشكل المساحات الفكرية المشتركة.

بول يتعودى   خورىاألالتي تشكل الخصيصة المشوتركة  العامة    خالقيةاألب و  

 ويةسوالماإل  لألموةحيث يشوغل كول الخصوائص العاموة  إلى    هذه المساحة  األمر

تتحلوى  ن  أعلوى أو  يعمل كل المسلمين على التحلي بهوذه الخصوائص   ن  أفيجب  

 أمتهم بها.

يعود هوذا مون  ن  أويمكون  وية علوى كول الحيواةسوالمج و تطبيوق الشوريعة اإل

ليعودوا   نبيواء جميعواا طروحة حياتية جاء األأباعتباره    سالمهيات الفقهية لإلالبدي

 البشرية لتقبلها وتطبيقها.
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ا  عوداء أفي قبال  د و الموقف السياسي الموحد من القضايا العالمية وخصوصا

وهم المشركون والمنافقون والمستكبرون والعمل على الدفاع عن   والقضية كلها

 .سالمبيضة اإل

توم هوذا  إذافو واألموةتتوحود فيهوا  ن  أجماالا و هي المجاالت التي يجب إهذه و  

تحقوق هوذا التووازن بوين   ن  أية يجوب  سوالماإل  األموة  ن  أموا قلنواه مون  إلى    عدنا

ات المفيودة فوي اإلجتهواد الجادة ونشواط  األفكارتدفق  والخطين فتضمن من جهة

 نفوة. وقود أشورنانفس الوقت الذي تضمن فيه الموقف الموحد فوي المجواالت اآل

نتنواول كول   ن  أي الواسع لتحقيق هذا التعادل وال نسوتطيع  سالمالبرنامج اإلإلى  

التالية يدرك عموق  مورمن يلحظ األ ن  أوالحقيقة  .بعاد طرافه هنا فهو واسع األأ

 ية وهي:سالمي لتحقيق الوحدة اإلسالمالتخطيط اإل

سواس العقيودة والعاطفوة أ  تقوم علوى  سالمالوحدة التي يسعى لها اإل  ن  إ:  أوالا 

 والتي يتم التعبير عنها بوحدة القلوب. معاا 

ي سوالمهاو وبرنوامج الشود العواطفي اإلأصوولية فوي  سالمومجمل العقيدة اإل

 روع صورة.أيتكفالن بما ال مزيد عليه بتحقيق ذلك ب

ا:   ا دونماسالمالنظام اإل  ن  إثانيا مامه على أتمييز أي  ي يوقف المسلمين جميعا

أي  واءو ويشووعرهم بلووزوم تحموول مسووؤولياتهم المشووتركة تجاهووه دونموواحوود سوو

 ال وجه اللوم للجميع على حد سواء.إتقصيرو و

ا: حذف اإل  وبقى على المقاييس المعنوية فقطأكل مقاييس التفاضل و  سالمثالثا

 رضية للوحدة.أروع أوهي )التقوى والعلم والجهاد والعمل( ال غير ووفر بذلك  

ا: هناك   مساحات فعلية تشوعر المسولمين بوحودتهم مون قبيول موا تقورره رابعا

 .األمةفراد الشريعة من ملكية عامة أل

ا: ويقووف نظووام العبووادات فووي طليعووة الوونظم التووي تووؤدي تعميووق إلووى  خامسووا

يةو حيث يقف المسلمون فوي كول سالمالوحدة اإلالعقالنية والتوازن والتقريب و

ا و متج  األرض بقاع    مكان واحود ومورددين ذكوراا إلى    هينفي وقت واحد و عرفا

 األمووةواحووداا ومووؤدين لعموول واحوود وملتووزمين بشووروط واحوودة. وحووين توودخل 

وذلوك بمولء  واحوداا  ية كلها في عملية تربوية كبرى في كل سونة شوهراا سالماإل
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 يتها وتعميق جذورها في النفوس.إنسانسترجاع إفهي تتدرب على  ورادتهاإ

ية نسوانفيهوا ممثلوو اإل  ربويوة رائعوة يجتموعٍّ الحج كعمليوة تإلى    وهكذا نصل

وليحققووا   كثيورة جوداا   أموورالمسلمة من كل حدب وصوب ليتدربوا فيهوا علوى  

 منافع كبرى لهم في حياتهم المعنوية والمادية.

الواحودة العابودة الطائفوة حوول التوحيود   األموةفتنغرس فوي نفوسوهم معواني  

والملتزموة بحودود هللا وحرماتوه خالق الصنميةو  والرافضة للنظم الوضعية واإل

ا  بوين البشور والمتبرئوة مون المشوركينو   والنازعة لكول العناصور المفرقوة ماديوا

 والمحاسبة نفسها وحكامها على ما اكتسبواو وغير ذلك من الفوائد الجمة.

 األموةيؤدي دوره الوحدوي العظيم في حيواة    ن  أللحج    سالمولكي يضمن اإل

 هدافه.أصائص كلها تعمل بتناسق على تحقيق وخصه بخ اا أمورفقد قرن به 

فهناك الظروف المكانية حيث بيت التوحيد الذي خصه هللا بخصائصوه يووم 

بوراهيم والووذي يحموول فووي كوول جنباتووه أبووو التوحيوود أوالووذي بنوواه  األرض خلوق 

 ية وقادتها العظام.سالمنبياء وفي طليعتها بصمات الرسالة اإلبصمات األ

ة حيث الشهر الحرام وحيث األيام العشر التي يهبها وهناك الظروف الزماني

 ويتبع هذه الظروف. ةاإللهيستعدادها لقبول الرسالة إهللا للبشرية لكي تستكمل 

 بالرحمة للعبيد. ةاإللهيربها والعودة إلى  يةنسانهناك العديد يوم العودة اإل

مون عطاء كبيور ومضوإلى    وهناك المناسك الرائعة المعنى وكل منها يرمز

حرام والطووواف والوقوووف والنحوور والحلووق والرمووي وغيرهووا موون سووخي كوواإل

 المناسك الجمة التعبير.

دعية التي تتناغم مع تلك المناسك غايوة التنواغم وتحقوق ذكار واألوهناك األ

 الهدف المنشود.

ية الجوو المنشوود للتوأثير طرحوت فكورة القدسوية سوالمولكي تتم الرسوالة اإل

كملت بذلك العطاء. وهاتان الصفتان تملكوان أوهذه الفترة ف  مان لهذا المكانواأل

 جتماعية كبرى لخصناها في تحقيق آخر بما يلي:إمضامين 

البيت الحرام وهذه البقعة المقدسة التي تحيط به هي مدار بأن     شعار: اإلأوالا 

لهة هواء واألمان من األرادت لنفسها األأ  إذاعلى البشرية    ن  أو  واألرض حركة  
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تطووف حوول هوذا البيوت وتعمول   ن  أمية والضياع فوي متاهوات الضواللو  الوه

 وإليهوابالشريعة التي تبشر بها وتتأصل في وجودها معاني التوحيد التي يرموز  

مان الذي ينبع مون مان الحقيقي هو األمان هذا البيتو واألأمان الحقيقي هو  فاأل

موان المطلوق ر المطلقو واألتعالى وهو القاد إليه    لتجاءعتقاد باهلل العظيم واإلاإل

للخائفين والرحيم الودود بعبادهو وحينئذ فال خوف من المستقبل وال حزن علوى 

 الماضي.

ه نو  إو  ونظام هللا والتخلص مون ضوالل الونظم الوضوعيةإلى    مان اللجوءأه  ن  إ

رضوا هللا كمقيواس موحود للبشورية والوتخلص مون المقواييس إلوى    مان اللجووءأ

 المادية الممزقة.

 األموةه أمان التالحم بين القلوب المخلصة التي تعمل لتحقيق خصوائص  ن  إو

 ية.سالماإل

نبيواء ية المتتابعة على خط واحود تترسوم سوبيل األنسانجيال اإلمان األأه  ن  إو

 وامر هللا تعالى كالمالئكة المطيفين بعرش هللا.أوتنفذ 

 الحنيف. سالممان الحاملين لعلم هللا ولواء اإلأه ن  إو

 المهم. اإللهيذه المعاني يبعثها في النفوس هذا الحكم كل ه

وفرض عليكم حج بيته الحرام: الذي جعله »  :مير المؤمنين علي )ع(أيقول  

ولووه الحموامو جعلوه سوبحانه إليوه    نعوامو ويوألهوننامو يردونه ورود األقبلة لأل

ا  اذعانهم لعزتهو وإعالمة لتواضعهم لعظمته و إليوه   جابواأختار من خلقه سماعا

نبيائوهو وتشوبهوا بمالئكتوه المطيفوين أدعوته وصودقوا كلمتوهو ووقفووا مواقوف  

رباح فوي متجور عبادتوهو ويتبوادرون عنود موعود مغفرتوهو بعرشه يحرزون األ

ا   سالمجعله سبحانه وتعالى لإل ا   علما ه  . فرض  وللعائذين حرما وجب حجوه أوحج 

 .(1)«وكتب عليكم وفادته

 ريف التأكيد على:ونحن نالحظ في هذا النص الش

 نام بهذا البيت الحرامو تواضعا لعظمة هللا.رتباط العاطفي لألأ و اإل

 
 .27ص    ، 1، ج( نهج البالغة1)
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 األرض لمجموعة من كل منطقة ليمثلووا كول    اإللهيب و االختيار والتوفيق  

 في هذه الدورة التدريبية السماوية الرائعة.

هللا   هم بهذا: يجيبون دعوة هللاو ويصودقون بكلموةن  أهؤالء يشعرون ب  ن  إج و  

ا نبيائه )خصوصا بعد تصور حج األأويمشون على خط    لهذا البيت(.  نبياء جميعا

وامور هللا أويتشبهون بمالئكوة هللا الطوائفين حوول العورش )مون حيوث تنفيوذ 

ء التكامل العبودي في نماألوجذب الكون كله لطاعة هللا( ويستغلون هذا الموسم 

 دة.المنشو ةاإللهيوجودهم والحصول على المغفرة 

ا: اإل يكون للناس مركز يقول فيه كل مسلم كلمته بكل  ن  أشعار بضرورة ثانيا

حاكم مهموا كوان أو  دونما سلطة من جبار األفكارحريةو ويتبادل المؤمنون فيه 

مؤتمر عالمي يتجمع فيه ممثلوو إلى  فيتحول الحج من خالل ذلك  ولونه ومنزلته

هم مون مخواطر ومشواكل وموا حووالهم وموا يحويط بمجتمعواتأمم ويتدارسون  األ

يطرحوه من حلولو ويتعرفون على الوسائل التي ينفذ فيهوا كول فورد   ن  أينبغي  

ية اإلسوتكبارمسلم واجبوه تجواه اآلخورينو ويالحظوون الدسوائس والمخططوات  

 أسواليب المعادية لمسيرتهم التوحيديوة الخالصوة وينوددون بهوا ويتعرفوون علوى 

 الوقوف الموحد بوجهها.

 المعنى من التقارن اآلتي في اآليوة الكريموة    انستفيد هذ   ن  أعنا  ستطإوربما  

ا  نا أثم  ثثابثةا ل  لنَّاس  وث عثل نثا ال بثي تث مث إ ذ  جث الكثيور ممون درسووا  إليها أشاروهذه حقيقة   وث

حتى سمي الحج بوالمؤتمر الحور السونوي العوام  وية المهمةسالمهذه الشعيرة اإل

ا يقول فيه الناس آراءهوم هذا وقد كان الحر  .للمسلمين ا مقدسا م كما رأينا موضعا

 6الذي كان يستفيد منه الرسول  األمربكل حرية حتى في الجاهلية و كما رأينا و  

بوراهيم نتساب البيوت إلإكما استفاد من    وليعلن دعوته المباركة بكل حرية تماما

 براهيم التوحيدي ونفي شبهات اليهود والنصارى.إحياء نداء )ع( إل

ا: اإلث االصويل..  اإللهيمان في ظل الحكم شعار بالتالحم بين القدسية واألالثا

كول الوجوود هلل فوإن     مون والقودس ولأل  كان الحرم هلل و ولذا صار محالا   إذاه  ن  أو

أو   ي طغيانولذا فال مجال أل  وكل الوجود إلى    شعاعات هذه الحقيقة لتمتد إ  ن  أو

 واألرض لم تتحقق هذه الحقيقوة فوي كول    إذارعاب المؤمنين باهللو فإأو    تخويف
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إلى  يعملوا على توسعة هذه الدائرة المقدسة اآلمنة لتصل  ن  أعلى المؤمنين  فإن   

 مرحلتها الشاملة.

ا: كما قد تكون هاتان الخصيصتان )القدسية واأل سورار أمان( سراا مون  رابعا

و ما الحظناه هذه البقعة الطاهرة والتنعم بعطائها الكبير وهإلى    نجذاب القلوب إ

 :ولوه الحموام(إليه    )ويألهون  :علي )ع( حينما قال  اإلمامفي النص السابق عن  

ماكن الطواهرة بكول عشوق وولووه وتتطهور فوي أجوائهوا القلوب ترد هذه األ  ن  إ

وضار  أة بعيدة عن  ياإلجتماعحياتها  إلى    النقي وترجع  اإللهيالمضمخة بالطهر  

بكوول صوفاء وتنشوور الرحمووة الووود  إللهووياالموادة سووليمة طوواهرة تتلقوى العطوواء 

رجوواء المجتمووع موووفرة الجووو العوواطفي المطلوووب فووي المجتمووع أوالعطووف فووي 

 ي.سالماإل

ا   ن  أإلى    ضافةهذا باإل سوتعداداا إكثور  أيدع القلوب    الجو العاطفي الملتهب حبا

عمليوة   إليهاستماع الوحي والتعلق بالمضامين التي ترمز  إقباال على العبادة وإو

قاموة المجتموع المسولم إتربية عبادية سياسية علوى إال  و وما هي في الواقعالحج

 هلل.

ا: ثم    األرض عشواب ووالحيووان واأل  نسوانمان المعطوى لإلهذا األ  ن  إخامسا

في هذه البقعة المقدسة ليعبر عن تالحم طبيعي رائع بين عناصر الكون لتحقيق 

 الكبير. نسانهدف اإل

والطبيعوة فوي عمليوة  نسانفق الطبيعي بين اإلوقد جاءت روايات تؤكد التوا

 بل في كل المسيرة الحياتية. والحج

شورف أعندما رجع من غزوة تبووك و  6هن  أوقد جاءت الرواية عن الرسول  

 .(1)حد يحبنا ونحبه(أعلى المدينة قال: )هذه طابة وهذا جبل 

جعفور )ع( قوال: أبوي    وقد روى المرحووم الكلينوي باسوناده عون جوابر عون

ا )أ يقوود ناقوة   حرم موسى من رملة مصر قال: ومور بصوفائح الروحواء محرموا

 
 .وقد تقّدم تخريجه 12ص ، 1ج  ، ( سفينة البحار1)
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 .(1)بخطام من ليف عليه عباءتان قطوانيتانو يلبي وتجيبه الجبال(

الباقر )ع( قال: )قال امير المؤمنين )ع(: ما من مهل يهل   اإلماموروى عن  

إلوى   مقطع التراب ومن عن يسوارهإلى    من عن يمينه من شيءأهل    إال  بالتلبية

إال  ومووا يبشوور هللا عبووداا  وبشوور يووا عبوود هللاا :وقووال لووه الملكووان ومقطووع التووراب 

 (2) بالجنة(.

 كرهالكون والحيواة وتوذ  إلى  نسانهذه المعاني لتترك أثرها في نظرة اإل  ن  إو

 ةاإللهيونبياء وراح يحقق مقتضيات الخالفوة سار في خط األ  ن  إالكون معه  بأن   

 العابد المسلم.ويبني المجتمع  األرض في 

 األفكوارالحوج يشوكل الجوو النمووذجي الوذي يوتم فيوه تقوارب   ن  أوهكذا نجد  

الممهد لتحقيق الوحودة فوي المواقوف العمليوةو والتووازن والوسوطية والعقالنيوة 

طوار رائوع مون العبوديوة الخالصوة والتقودس العرفواني إالمطلوبة كل ذلوك فوي  

 الجميل.

 

 
 .376و 314ص ، 12ج  ، وسائل الشيعة، 213، ص 4الكافي، ج( 1)

 .379، ص 12، جوسائل الشيعة( 2)
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 مقترحات لتحقيق التقريب

 

 مقترحة لتحقيق التقريب الفكري لوسائ

موواء لالع موون عمليووة التقريووب يقووع علووى عوواتق األكبوورالعووبء  ن  أالشووك 

نبياء وحملة الدعوة وبناة الجيولو وهوم ذلك ألنهم من جهة ورثة األ  والمفكرينو

فوي توحيود   ثوراا أكثور  أالتي يعتمودها التقريوب و و  األسسعلم بأ  أخرىمن جهة  

 .األمةالصفوف وتحقيق خصائص 

قترحنوا إيقومووا بهوا    ن  أدوار التوي يجوب  نقترح باختصوار األ  ن  أردنا  أ  إذاو

 مايلي: 

 تعميق المنهج الوسطي في فهم الشريعة. -1

 ي.سالمي و اإلسالمتعميم منطق الحوار اإل -2

وياتو ومعرفة المهالتو ومالحظوة الظوروف العمليوة عنود األولمراعاة    -3

 عملية.حكام الصدار الفتاوى واألإمحاولة 

في هذه العملية وعند تحويل   سالممراعاة مقاصد الشريعة وخصائص اإل  -4

 قوانين تطبيقية.إلى  يسالمالفقه اإل

 يجابي.الخالف اإلأو  حياء علم المقارنات إالعمل على  -5

 ي.سالمالجماعي كمجمع الفقه اإل اإلجتهاد هتمام الشديد بمجامع اإل -6

ي فووي سووالمكتشوواف المووذهب اإلإي بووه هتمووام بفقووه النظريوواتو ونعنوواإل -7

موور يختلووف عوون أة والحقوقيووة وهووو اإلقتصووادية ويوواإلجتماعجوانووب الحيوواة 

كتشواف الفوروق بوين إفوي  الفقهي الجزئيو وهذا الفقه يساعدنا كثيوراا   اإلستنباط

الحلوول  األمورية ورؤية باقي المذاهب الوضعيةو كما يقدم لولي سالمالرؤية اإل
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 ح في التطبيق.األصلا ما هو العملية ليختار منه

ميم مبدأ الرجوع ألهل الخبورة فوي الودين وحوذف التطفول عالعمل على ت  -8

 ذلك. أمثالستحسانات العفوية والقراءات الحديثة وواإل

سس حركة التقريب وقيمهاو وتأصيلها في نفوسوهم أضرورة التعمق في    -9

عتبووار فووي ن اإلخووذها بعوويأوعكسووها فووي بحوووثهم ودراسوواتهم وكتابوواتهمو بوول و

ستنباطاتهم الفقهية والفكريوةو ومالحظتهوا كأصول تووجيهي ومصولحة مرسولة ا

همية بمقتضى قواعد التوزاحم أقل  حكام األمهمة تقدم في مجال التزاحم على األ

إلى  الفقه. ومن هنا فقد دعونا في بعض المؤتمرات الدولية  أصولالمعروفة في  

لتركيوز علوى تقريوب اآلراء الفقهيوةو دعم حركة )التقريوب الفقهوي( ومحاولوة ا

خالفوات إلوى    تحوولتبعض النزاعات الفقهية بعد التأمل فيها    ن  أما نجد    وكثيراا 

فوي المصوطلحاتو كموا نجود   إختالفأو    زوايا النظر  إختالفعن    ةلفظية ناتج

ا أكالبحووث عوون القيوواس  ويةاألصووولكووذلك فووي بعووض البحوووث  األموور حيانووا

تجوواه نالحظووه فووي بعووض الكتووب إهووا. وهووو أمثالستحسووان وسوود الووذرائع وواال

د  الفقه( للمرحوم العالمة الشيخ أصولية من قبيل )األصول رضوا المظفور محمو 

د  والمرحوم العالمة السيد   تقي الحكيم وقد وفقنا هللا للتتلمذ على يديهما.محم 

كثيوور موون الكتابووات المغرقووة فووي تعميووق الخووالف إلووى  شوويرأ ن  أوهنووا البوود 

الخالف يستشوري  ن  أاللقاء مستحيلو و ن  أبعاداا متخيلة توحي للقارئ أعطائه  إو

أن هوا   ني ألظونإية عملية تقريب. وأفي كل المجاالت و بحيث ال معنى لتصور  

والمالكووات  سوواليب كتابووات تجووافي الحقيقووة وتتناسووى وحوودة المنووابع ووحوودة األ

 ووحدة الهدف.

المسوتوى إلى  بثقافة التقريب نتقال واإل األمةالعمل المنسق على توعية   -10

ة الصوادقة إال    الجماهيري فال يشوعر الفورد المسولم تجواه اآلخور بشوعور االخوو 

مارسووات والتعدديووة مالمووذهبيو وتتسووع الصوودور لل خووتالفوالتعوواون رغووم اإل

المذهبيةو وتنتفي المشاحنات العاطفيوة والترسوبات التاريخيوة والموروثوة التوي 

فووي حكوم شوورعيو  ختالففواإل .دونموا مبوورر خلفوت وراءهووا صووراا ال تطوواق
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 أموورجتماعي: كلهوا  إفتراق في سلوك  والتفاوت في تقويم موقف تاريخيو واإل

ية العامووة وناتجووة موون سووالميمكوون تبريرهووا وتحملهووا مادامووت فووي الوودائرة اإل

 .اإلجتهاد في  ختالفاإل

ا أخرج السلوك في ر  إذانعم   لوى عن الدائرة توم العمول ع  ي المجتهدين جميعا

 .أسلوب فضل إنفيه ب

تخاذ المواقف الوحدوية النموذجية في كول السعي المشترك المتظافر إل  -11

 القضايا المصيرية من قبيل:

 ية.سالمتطبيق الشريعة اإل –أ 

 طار الديني.تحقيق نظام السيادة الشعبية في اإل –ب 

 وهويتها. األمةمواجهة العدو وخططه في محو وجود  –حو 

 ونبذ التفرقة. األمةة صيانة وحد  –د 

 تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. –هو 

 يجاد المؤسسات التقريبية من قبيل:إتشجيع  -12

 قسام الدراسات التقريبية المقارنة.أ -أ

 ة المشتركة.ياإلجتماعالنوادي  –ب 

 المعسكرات التقريبية في مختلف الشؤون. –حو 

 .ماكن تواجد المسلمينأ يجاد جماعات التقريب في شتىإ –د 

ستداللو وهو ما يتطلب منا عليهم السعي لتوحيد مناهج اإلفإن     خيراا أو  -13

 من التوضيحو وهو ما نقدمه في ما يأتي. شيئاا 

 وسائل التقريب أهم  ستدالل منتوحيد مناهج اإل

ا  ن  أوكمقدمة البد   الفقهاء. إختالفسباب أعن  نعرف شيئا

دموة كتابوه )بدايوة المجتهود ونهايوة المقتصود( وقد أوجزها ابون رشود فوي مق

 :أموروحصرها في ستة 

ا   تردد األلفاظ بين هذه الطرق االربعو أعني بين أن    حدها:أ يكون اللفظ عاما
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ا يراد به العاموأو  يراد به الخاصو ا يراد بوه الخواصوأو  خاصا يكوون أو  خاصا

 ال يكون.أو  له دليل الخطابو

ي األلفاظو وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ )القرء( الذي ف  اإلشتراك  والثاني:

( هول يحمول علوى األمورالذي يطلق على الطهر وعلى الحيضو وكوذلك لفوظ )

الكراهةو وإما  أو    على الندبو ولفظ )النهي( هل يحمل على التحريمأو    الوجوب 

ينث تثاب وا   في اللفظ المركب مثل قوله تعالى  يعود على  ن  أ ه يحتملن  إف (1)إ الَّ الَّذ 

يعود على الفاسق والشاهد فتكون التوبوة رافعوة للفسوق   ن  أالفاسق فقط ويحتمل  

 ومجيزة شهادة القاذف.

 اإلعراب. إختالف والثالث:

واع أنوحملوه علوى نووع مون أو  تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة  والرابـع:

 تردد على الحقيقةما إالمجاز التي هي إما الحذفو وإما الزيادةو وإما التأخيرو و

 االستعارة.أو 

طوالق الرقبوة فوي إو مثول  أخورىطالق اللفظ تارة وتقييده توارة  إ  :والخامس

 تارة. اإليمانالعتق تارةو وتقييدها ب

لفاظ التي يتلقى منها صناف األأالتعارض في الشيئين في جميع    والسادس: 

أو   فعوالالشرع األحكام بعضها مع بعضو وكذلك التعارض الذي يوأتي فوي األ

التعارض الذي يتركب مون هوذه أو    تعارض القياسات نفسهاوأو    قرارات في اإل

للقياسو ومعارضة أو  قرارلإلأو  االصناف الثالثةو أعني معارضة القول للفعل

 .(2)قرار للقياسللقياسو ومعارضة اإلأو  قرارالفعل لإل

ه   ذ إعتوراضو  هذا التقسيم وقع موقع اإل  ن  أال  إ سوباب التوي ركوز علوى األأنو 

حجيوة القيواس؛ فوي أو   في تنقيح الصغريات لحجيوة الظهوور  ختالفتتصل باإل

 
 .5( النور: 1)

 .6ـ   3، ص  1، جالمجتهد ( بداية2)
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و ختالفلهذا اإل األساسفي الكبريات نفسها باعتبارها المنشأ    ختالفاإل  ن  أحين  

 تجهوا للتركيز على منبعين رئيسيين هما:إمما ال يمكن تجاهله. ولذا 

يو اإلجتهاد   اإلستنباطمدة في  والمباني العامة المعت  األصولو الخالف في    1

 ستصحاب.اإلأو  العقلأو  كالخالف في حجية القياس

 نطباقها.إو الخالف في تعيين مصاديق تلك الكبريات وموارد  2

)وفي هذا القسم تنتظم جميع تلكم المناش  التي ذكرها ابون رشود ونظائرهوا 

و وموا مما لوم يتعورض لهوا كمباحوث المفواهيمو والمشوتقاتو ومعواني الحوروف

بموا فيوه مون بحووث العقليوة  يشخص صغريات حجية العقلو كباب المالزموات  

بالشويء   األمورقتضواء  اجوزاءو ووالنهوي واإل  األمورجتمواع  امقدمة الواجوبو و

 .(1)النهي عن ضدهو وغيرها من المباحث المهمة(

نطباقووا علووى الواقووع موون إكثوور أأوفووى و بووال ريووب و خيوور ووهووذا التقسوويم األ

فوي   األسواسالفقه هوو    أصولفي    ختالفاإل  ن  أسابقينو وهذا يعني  التقسيمين ال

ا ولقواءات علميوة  األمرات في الفتاوىو ختالفجل  اال الوذي يتطلوب جهوداا واسوعا

مسواحات مشوتركة و إلوى  و والوصوولاألدلةمستمرة لتحقيق تفهم أكبر لآلراء و

ا أك  وهي واسعة كما أتصور و وذلك تقليالا  ثور لوجهوة للخالف مون جهوة وتفهموا

نسوحاب هوذا إالوذي يمنوع مون    األمورو  أخورىالنظر الفقهية المخالفة مون جهوة  

 .إليهالمحنا أالمجاالت التحريفية التي إلى  الخالف الطبيعي

 األدلةفي ترتيب  ختالفاإل

الحود الوذي يمكون إلى    قد يترك أثره في النتائج  األدلةفي ترتيب    ختالفواإل

ه كمنبع ثالث  لسابقينو مما يتطلوب تحريور البحوث فيوه علوى المنبعين اإلى    ضم 

 األدلةفي ترتيب    ختالفنفسه. فاإل  األصلحدةو وبغض  النظر عن الخالف في  

 مشتركة ويختلفون في ترتيبها. أصولقد يقع بين الذين يؤمنون ب

 
 .19لفقه المقارن، صالعامة ل  صوللأ( 1)
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( وضورورته األدلوةوعلى هذا فمصب بحثنا هنا هو )الترتيب المنطقي بوين  

 بحث.إلى  مما ال يحتاجستدالل صحيحة التأمين عملية 

 :أوالا تفاق عليها مبادئ البد من اإل

تفوواق علووى بعووض تفوواق علووى الترتيووب المنطقووي البوود موون اإلولكووي يووتم اإل

 المبادئو لما لذلك من أثر في نوعية الترتيب المذكورو ومن أهمها ما يلي:

 الواقع.إلى  ونظرها األدلةو  1

 ية والثانوية.األولو األحكام  2

 على البعض اآلخر. األدلةاصر الموجبة لتقديم بعض و العن 3

بقودر موا نحون   موورولسنا بصدد الدخول في البحث المفصول حوول هوذه األ

 ستداللي المنطقي المطلوب.بصدد توضيحها لنبني عليها الترتيب اإل

 الواقعإلى  ونظرها األدلةو  1

ا   ن  أال ريب في   ا  للشريعة واقعا لمنا به; وذلك بذاتهو وبغض النظر عن ع قائما

ية وهودايتها نسوانلهوي كامول لتربيوة اإلإتعبر عن تخطيط  أن ها    واضح بمالحظة

 لتحقيق هدف خلقتها.

يوة( التوي جتهاد اال األدلوة)إلوى    ننا نلجوأإكتشاف هذا الواقع فاوعندما نحاول  

 الواقع.إلى  تشير

ال منها ما يوجب القطوع والعلوم بوالواقعو والقطوع حجيتوه ذاتيوة    األدلةوهذه  

ا إتكتسب وال تسلب; ومنها ما يوجب الظن بالواقع ويسمى   مارة( بو)األ  صطالحا

الظون الوذي تنتجوه هوو ظون   ن  أعتبارها دليول قطعوي يؤكود علوى  اقام على    إذا

ا   عن الواقعو رغم كون هذا الكشف غير تام في نفسه  يعتبره الشارع ويعد ه كاشفا

 .اا د يتمم كشفه تعب  أن ه  إال

الواقع الشرعي من قبيول النصووص التوي إلى    تؤديأن ها    نذن تعلإمارة  فاأل

مؤد اها هو الواقعو ولكن تؤكود  ن  أيظهر منها حكم شرعيو وهناك أدلة ال تعلن 

ينزل مؤد اها منزلوة الواقوعو كاالستصوحاب الوذي يقوول ببقواء   ن  أعلى المكلف  
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 . (1)اليقين في حالة الشك وذلك من حيث الجري العملي

 األصولالواقوع بكول مراتبوه وتسومى بوو)إلوى    ال تنظور  ىأخوروهناك أدلوة  

حتياط وأصل التخييرو ولن ندخل فوي البراءة وأصل اإلأصل    العملية( من قبيل

 ة.شارنكتفي بهذه اإل إنماتفاصيل هذا الموضوع و

 ية والثانويةاألولو األحكام  2

وعنا تقسويم يورتبط بموضوإلوى    نا نشير هنان  أإال    ولألحكام تقسيمات متعددةو

 ية والثانوية.األولحكام األإلى  هذاو وهو تقسيمها

وبالوذاتو بغوض النظور عون   أوالي هو الحكم المجعول للشيء  األولفالحكم  

حكوام الواقعيوة التكليفيوة كحرموة العوارض التي تعورض عليوهو وهوي أكثور األ

ما الحكوم الثوانويو فهوو موا أالوضعية كبطالن العقد الربوي.  أو    شرب الخمرو

يو األولوللشيء من أحكام بعد طرو عنوان خاص يقتضوي تغييور حكموه   يجعل

ل حكمه من الوجوب   الحرمة مثالا.إلى  كطرو  الضرر على الصومو مما يحو 

صوطالح إية. وهنواك  سالموهي حالة تعبر عن مرونة عامة في الشريعة اإل

 راألموآخر للحكم هو الحكم الوالئيو ويقصدون به األحكام التي يصدرها ولوي   

إلى  المنطقة المباحة في التشريعات مما يغيرهاأو    في مجال ملء منطقة الفراغ

حكام  هو من األ  األمرحكام ولي  أأحكام إلزاميةو وال ريب في أن وجوب إطاعة  

ا ثانويوة تقووم علوى أسواس يةو ولكن متعلقات هذه األاألول وامور تكتسوب أحكاموا

ا  ه للمجتمع. وهنوادارتإفي عملية   األمرالمصالح التي يراها ولي   ال نريود أيضوا

 الدخول في مجاالت نفوذ أوامر الوليو فلها مجالها الواسع من البحث.

 على غيرها األدلةعنصر في تقديم أهم  و 3

عنصور يوجوب تقوديم دليول علوى آخور هوو عنصور أهوم  ن   إب  :ويمكن القول

يتقودم عليوه   هن  إف  وشكل دليل ما قرينة على المراد من دليل آخر  إذا)القرينية(و ف

 
 .106و 105ـ  104، ص  2، جألصولا( مصباح  1)
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 باعتباره يكشف عن المراد الجدي من هذا الدليل اآلخر.

قتورن بقرينوة إ إذاتغيور الموراد مون لفوظ واحود   ن  أوهذه القرينة كما يمكنهوا  

 صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارفةو 

موا إلوى  حد الودليلينأتصرف المراد في  ن  أسد الضاحك( و يمكنها و كما في )األ

 الدليل اآلخر لو شكل  هذا قرينة له.إليه  يؤدي

 وقد نتصور للقرينة موارد منها:

خووراج موون الحكووم مووع بقوواء المووورد أ و حالووة التخصوويصو حيووث يووتم اإل

ا.  موضوعا

 ب و حالة التخصصو حيث يتم الخروج الموضوعي الوجداني.

ا إلى    حد الدليلينأج و الحكومةو حيث ينظر    ن  أتعبداا كموا فوي )  اآلخر موسعا

ا أو  الفقاع خمر(و  ا بين الولد ووالده(.كما في )ال رب مضيقا

ا  و ولكن بواسوطة د و الورودو حيث يأتي دليل شرعي ينفي الموضوع وجدانا

العملوي  األصولدليول إلوى  تعبد شرعيو كما في نسبة دليل حجيوة خبور الواحود 

الشك يرتفع بمعونة التعبد الوارد من دليل حجية فإن    الذي موضوعه هو الشكو

 الخبر.

 الترتيب المنطقي

نوضوح الترتيوب المنطقوي علوى النحوو   ن  أالسوابقة أمكننوا    موراألعرفنا    إذا

 التالي:

يوة اإلجتهاد   األدلوةمرحلة البحث عون الحكوم الشورعي الوواقعي عبور    ـ  أولا 

 جماع.ة واإلكالكتاب والسن  

ا ـ ل منزلة الواقعو في مثل دليل   ثانيا مرحلة البحث عن الحكم الشرعي المنز 

 ة التجاوز.صالة الصحة وقاعد أستصحاب واال

ا ـ مرحلة البحوث عون الموقوف العملوي والوظيفوة الشورعية عنود غيواب   ثالثا

 حتياط الشرعي.الواقع بكل مراتبهو كأدلة البراءة الشرعيةو واإل
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ا ـ ة البوراءة   رابعا مرحلة البحث عن الموقف العملي كموا يحودده العقولو كأدلو 

 العقليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

يقووم علوى قووانين  مواإن  ذا الترتيوب حتيواط. وهواإلأو   التخييرأو    و لو قلنا بها و 

 الحكومة والورود.

إلوى   فعندما يوجد دليل يكشف عن الواقع بنفسه فليس هنواك مجوال للرجووع

أن ه  ينزل مؤداه بمنزلة الواقع الذي يفترض  إنماستصحاب و مثالا و الذي دليل اإل

 غائب وليس بغائب هنا.

ا    ومن المالحظ حكوام هي التي تقدم أدلة األ  هذه المناطات في التقديم  ن  أأيضا

يوةو كالوضووء األولحكام  الثانوية من قبيل )ال ضرر( و)ال حرج( على أدلة األ

باحوة باعتبارهوا حكوام الوالئيوة علوى أدلوة اإلوالصالة والحجو كما تقدم أدلة األ

 وقرينة عليها. إليهاناظرة 

طرحوت نكتشف عدم الدقة في كثير من المناهج التي    ن  أوعلى هذا نستطيع  

العمليوة الشورعيةو بول   األصوولستدالل والتي بودأت مباشورة بوبعض  لعملية اإل

ا  العقليةو من قبيل بعض من استدلوا العتبار شورط   األصولب  وربما بدأت مطلقا

بين التعيين والتخيير    األمره متى ما دار ن  أاالعلمية في من يجوز تقليده بقاعدة )

علم والتخيير بينه هنا يدور بين تعيين األ األمرفالمدار على التعيين(و ولما كان 

وبين العالم فالمتعي ن هو لزوم تقليد األعلوم لحصوول اليقوين فيوه بوالخروج عون 

 عهدة التكاليف.

 ن  أإلوى    ةشوارنقدها بقودر موا نريود اإلأو    ولسنا هنا بصدد شرح هذه القاعدة

التي تطورحو   يةاإلجتهاد   األدلةالمسلك الطبيعي في مثل هذا المورد هو مناقشة  

ا علوى عودم التقيود  من قبيل اد عاء جريان السيرة القطعية لودى المسولمين جميعوا

سوتفتاءو رغوم وجوود علوم إجموالي بالتخوالف بوين األعلم عنود اإلإلى    بالرجوع

 .اإلستنباطالصحابة والعلماء في نوعية 

سوتدالل سير اإل  ن  أي الدولي  سالموقد الحظت أثناء مناقشات مجمع الفقه اإل

ا على اإل  وهناك في كثير من موارده يعتمد   حتوىأو    أقووال األئموةإلوى    ستناد إم 
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أدلوة مختلفوة المراتوب فوي إلوى    سوتناد اإلأو    المجتهدين في إطار الموذاهبوإلى  

فوي   األمورالمحرزة للواقع قبل تحقيق    األصولبعض  إلى    ستناد ستداللو كاإلاإل

ليووه فووي جلسووات المجمووع عترضووت عإطالمووا  األمووريووة. وهووذا اإلجتهاد  دلووةاإل

ية الحورة يجوب ان تسولك السوير اإلجتهاد العملية    ن  أالمتتابعة. حيث أك دت على  

النتوائج إلى    طمئنانيستأنس بها لإل  إنماالطبيعي. على أن أقوال األئمة والعلماء  

ا  إذاإال  همالمستنبطة ال أكثرو الل    المجال سيختلف.فإن   شكلت إجماعا

ص التي جاءت في كتب العلماء متحد ثة عون سوبل هناك بعض النصو  ن  إثم  

ستدالل ربما أمكن مناقشتها في ضوء البحوث السوابقو ومنهوا الونص الووارد اإل

( حيوث يقوول األصولالغزالي في كتابه )المستصفى من علم   سالمعن حجة اإل

 :و األدلوةفي الفن الثالوث مون القطوب الرابوع و وهوو يتحودث عون بيوان ترتيوب 

ي قبول ورود األصلالنص إلى  يرد نظره ن  أتهد في كل مسألة يجب على المج»

 وجمواعالسمعية المغيرةو فينظور أول شويء فوي اإل  األدلةالشرعو ثم يبحث عن  

ا ترك النظر في الكتاب والسن  فإن    هما يقبالن النسخ ن  إف  وةوجد في المسألة إجماعا

ة دليل قاطع علوى جماع على خالف ما في الكتاب والسن  فاإل  .واالجماع ال يقبله

ة المتوواترة على الخطأو ثوم ينظور فوي الكتواب والسون    األمةإذ ال تجتمع    ؛النسخ

ن كل واحد يفيد العلوم القواطع. وال يتصوور التعوارض فوي أل؛ على رتبة واحدة

ا بأن    إال  القطعيات السمعية ا يكون أحدهما ناسخا أو   من كتواب   و فما وجد فيه نصا

عمومات الكتاب وظواهرهو ثم ينظور إلى    بعد ذلكسن ة متواترة أخذ به. وينظر  

عوارض قيواس فوإن  واألقيسوةفي مخص صات العمووم مون أخبوار اآلحواد ومون 

ا أو    وعموماا  ا   فإن    فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منهاو  خبر واحد عموما لم يجود لفظوا

أو  خبورانأو  تعوارض قياسوان فإن   قياس النصوصوإلى   نصاا وال ظاهراا نظر

تسواويا عنوده توقوف علوى رأي وتخيرعلوى رأي   فوإن    الترجيحو  عمومان طلب 
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 .(1) آخر(

 فالترتيب لديه يتم على النحو التالي:

 و مقتضى قاعدة نفي التشريع قبل ورود الشرع. 1

 في هذا المورد بخصوصه. األصلالمخالفة لهذا  األدلةو  2

ا و وإال توم  الراألموروجد كفى    فإن    االجماعوأوال إلى  وهنا يرجع    جووع ثانيوا

ة المتوواترة النصوص المتواترة لفظاا وسنداا كالكتاب فوي نصوصوهو والسون  إلى  

ا  الظوواهر والعمومواتو إلوى    في نصوصها التي ال تقبل الخالف. ثم يرجع ثالثوا

 وقياسيةو وبعود ذلوك يرجوع لألقيسوةأو    وما يطرأ عليها من مخصصات خبرية

 تخيير.الأو  تعارضت رجح األقوى وإال فالتوقف فإن  

ا نشوير إلوى  ولسنا بصدد المناقشة المستفيضة لهذا النص وهذا المنهجو ولكنو 

 النقاط التالية:

ستصحاب عدم الجعل قبل مجويء إي  األصليقصد من النفي  أن ه    و الظاهر  1

ستصحاب عدم الحكوم المجعوول فوي حوق المكلوف حوال الصوغرو إأو    وسالماإل

ستصوحاب عودم ثبووت إالمراد هل هو    ن  أو باعتبار  ياا أصولوهذا المعنى نوقش  

حالوة أو  ذاكو فهذا ال يتحقق لعدم وجود حالة سوابقةأو    التشريع بحق  هذا الفرد 

و  ستصحاب عدم الجعل الكليو والذي يالزمه و عقالا إالحقة بالنسبة لهماو أم هو  

عدم وجود حكم لنا في هذا العصرو فهو استصحاب مثبت ال قيمة له وال يثبوت 

ستصوحاب عودم الحكوم المجعوول حوال إقد يشكل علوى مسوألة  أن ه    الوازمهو كم

 ن  إالموورد مون مووارد تبودل الموضووع. ثوم  بوأن     موا بعود البلووغوإلى    الصغر

جمالي بالجعل فوي كثيور مون إستصحاب عدم الجعل هذا ال يجري لوجود علم  إ

 طرافه.أالموارد المشكوكةو وال يجري االستصحاب مع وجود علم إجمالي  في 

 جوألالرتبوة المتوأخرةو وال يإلى  البراءة يعني اللجوءأوال إلى اللجوء  ن  إو   2
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الودليل المنوزل لموؤداه أو  الواقعإلى  ي الناظراإلجتهاد عند فقدان الدليل إال  إليه  

 منزلة الواقع.

و ال ندري كيف يمكن تصور إجماع على خالف الكتواب والسونة؟ ومودى   3

ور حصوولهو لوم يكون هنواك مجوال لتصوور لم يمكن تص  إذاحصوله وكيفيتهو ف

جماع حجيوة فوي ذاتوهو نا ال نتصور لإلن  أالنسخ من خالله للكتاب والسنةو على  

 ولكن بمقدار ما يكشف عنه من حكم شرعي.

 جماع دون الرجوعإيعتمد الفقيه على ما بدا له من   ن  أوال ندري كيف يمكن  

 ة؟الكتاب والسن  إلى 

ا   عتبرناه دليالا إجماع نفسه و لو  اإل  ثم إن   صوف الكتواب إلى    بذاته و يقف  قائما

ا   ن  أة في الكشف عن الواقعو فكيف يمكن  والسن   ه    عليهما بحجوة  نعد ه مقدما ال أنو 

 يقبل النسخ وهما يقبالنه؟

ة عموموات السوون  إلووى  و ولوم يشور عنوود ذكور عمومووات الكتواب وظوواهره 4

 في الكتاب.حالها في التخصيص والتقييد كحالها فإن   وظواهرهاو

مقتضوى القاعودة فوإن   و وعندما يتساوى الدليالن لديه يستحكم التعوارضو  5

 التخيير.أو  هو التساقطو وال مجال للتوقف

حتيواطو وهوو خوالف يريود بوه اإل ن  أإال  و ولم يتضح لدينا معنوى التوقوف  6

 المصطلح.

حرازية اإل األصولإلى  يو يجب التوجهاإلجتهاد بعد فقدان الدليل أن ه    و ثم    7

 للواقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع 

 .خرىاألالعملية  األصولإلى  و كاالستصحاب و ال العبور مباشرة

و منها ما هو شرعي فيتقدم وما هو عقلي خرىاأل  األصولهذه    ن  أو على    8

 فيتأخر رتبة.

هناك الكثير من التساؤالت التي قد تبقى بوال جوواب فوي هوذا   ن  أوهكذا نجد  

 المنهج.

 الفقه أصولتيب الجويني في تر اإلمامرأي 
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الفقوه يقووم علوى أسوس منطقيوة  أصولعلم    ن  أإلى    ن أشيرأوال يفوتني هنا  

ا  من التصور الدقيق عن واقع الشريعةو وعن السبل الكاشفة   متينةو تنطلق أساسا

ا مووأخوذاا مون سوويرة الصووحابة ا سوومعيا األئموة رغووم عظمووة أو  عنوه ولوويس علموا

 أصوولعون يوذكر  ذ  إمين الجووينيو  مام الحورإمكانتهمو وهو الرأي الذي ذكره  

نظم ما جاء من سير الصحابة األكرمينو وضم  ما بلغنا من عبرهمو ن ه  )أ  الفقه:

ولو كانوا عكسوا الترتيب التبعناهمو ويضيف: )نعمو ما كان يعتني الكثير منهم 

و بل كانوت الواقعوة تقوع فيبحوث عون 6بجمع ما بلغ الكاف ة من أخبار رسول هللا

ثم كوانوا يبحثوون عون   ووكان معظم الصحابة ال يستقل بحفظ القرآنكتاب هللاو  

 .(1)عتبروا ونظروا وقاسوا(الم يجدوها  فإن   واألخبار

 وهناك مواقع للنظر في هذا النص منها:

الفقه قائم على أسس موضوعيةو  أصولعلم  ن  أما قلناه قبل قليلو من   ـ  أولا 

وائولو ومون م بوه المجتهودون األقوا  سوتنباطاالمعوين مون    سلوب وليس تدوينا ال

الشافعي علوى رأي بعوض الصوحابة   اإلمامنفسه كان يرجح مذهب  أن ه    الغريب 

 باعتبار دقة المنهج فيه.

ا ـ الصحابة ما كانوا يتحرون اآليات كلها واألخبار كلها قدر  ن  ألم يثبت   ثانيا

 مكان.اإل

ا ـ مستوى من التعقيد كموا آنذاك لم يكن بال  اإلجتهاد   ن  أنقرر    ن  أنستطيع    ثالثا

نراه اليومو نتيجوة لقورب العهودو ووضووح القورآنو وكثورة الشوهودو ووضووح 

 المقصودو وحضور القرائنو ونقاء النصوص النبويةو وسالمتها مون التحريوف

نعتمد نحن نفس   ن  أ. وهذا ال يعني  ستنباطاالالذي كان يسهل    األمرالوضع.  أو  

ر األحووالو وهوذا موا ال يحتواجعلى ما فيه من سوهولة بعود ت  سلوب األ إلوى   غيو 

 ستدالل.إ
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ا ـ ة فوي  اإل  رابعا ة مون القورآن والسون    اإلسوتنباطعتبار والنظر والتأمول والدقو 

مصطلح أن ه    الحظنا  إذافي آخر العبارة شيء آخرو  إليه    شيءو والقياس المشار

ر له شروطه وقوانينهو ولوذا ال يمكننوا   نسوند لهوم بكول وضووح قيوامهم ن  أمتأخ 

ا  ا أبل و  وليهمإما نسب    بالعملية القياسيةو وغالبا وهوو   6الرسول الكوريمإلى    حيانا

هو في الواقوع تنقويح لصوغريات وتطبيوق لكبريوات   إنما)ما ينطق عن الهوى(  

 ينبغي توضيحها في محلها. أموروعمومات على مواردهاو وهذه 

ا ـ بوراءة ستصوحاب والهوم )رض(و كوانوا يعملوون باإلن  أال ريب فوي    خامسا

النص   ن  أإال    حتياطو كل في موارده بعد ورود النصوص الشريفة في ذلكوواإل

 قد تجاوز كل ذلك.

لهوا دخلهوا فوي عمليوة   أمووروفي ختام هذا البحثو البد لي من التنبيه على  

ة موون بوواب شووارالصووحيح وفووق الموونهج القووويمو وربمووا كانووت اإل اإلسووتنباط

 ستطراد.اإل

 :األول األمر

هذا البون التاريخي الشاسوع بيننوا وبوين عصور الونص   ن  ألم به  من المس  إن  

الشريف حمل معوه مضواعفات عديودة و كموا يقوول المرحووم الشوهيد الصودر و 

 أساليب حاديث ولزوم تمحيص األسانيدو وتغيير كثير من  )كضياع جملة من األ

س التعبير وقرائن التفهيم والمالبسات التي تكتنف الكالمو ودخول شيء من الود 

الذي يتطلب عناية بالغوة فوي التمحويص   األمرفتراء في مجاميع الرواياتو  واال

تطوور الحيواة يفورض عودداا كثيوراا مون الوقوائع   ن  أإلوى    والتدقيقو هوذا إضوافة

ستنباط حكمها في ضووء إوالحوادث الجديدة لم يرد فيها نص خاصو فالبد من  

الحقيقوة   ن  إ. ثوم  (1)  وتشوريعات(  أصولالقواعد العامة ومجموعة ما أعطي من  

ةو وبصورة تفورض ية أعطيت منثورة في المجموع الكلي للكتاب والسن  سالماإل
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 .(1) جهد علمي في دراستهاإلى  الحاجة

 إنموالكل واردو و  األمرال يترك هذا    ن  أكذلكو فمن الطبيعي    األمركان    إذاو

 اد اإلجتهوويقوووم بووه المتخصصووونو المحققووون الووذين يملكووون ملكووة  ن  أيجووب 

 ستنباط الحكم وتنقيح المواضيع بدقة.إويقدرون على 

يتطلبها توحيد الموقف وتحديد   أخرىالحقائق السابقةو حقيقة  إلى    ضفناأ  إذاف

بالقضايا الحساسة والمصيرية والمشاكل   األمرتعلق    إذاالمسار العامو خصوصا  

 ن  أوجدنا ة المستعصيةو والمسائل المستحدثة التي لها مساقط واسعةو ياإلجتماع

تشووكَّل المجووامع العلميووة المشووهود لهووا بالقوودرة والنزاهووة  ن  أموون الضووروري 

والموضوعيةو ليتم فيها تبادل الرأي في الحكوم الشورعيو وفوق المونهج السوليم 

ة الدقيقووةو كمووا يووتم فيهووا تحديوود الموضوووعات يوواإلجتماعالمحوودد والضوووابط 

كبير في معرفة نووع الحكوم ومالحظة مالبساتها. وتحديد الموضوع له الدور ال

بحضوور االختصاصويين فوي إال    بال ريبو وال يتم ذلك في كثيور مون المووارد 

 ذلك وتبعا لنوع الموضوع المبحوث عنه. أمثالالطب والفلك والبيئة و

والتقليدو ال تقرر هذه  اإلجتهاد التي قررت مشروعية  األدلة ن  أوالحقيقة هي 

بل تكاد تفرض ضرورتها أحيانا. هذا وقد المشروعية لآلراء المجمعية فحسبو 

ي سوالمتمت بعض الخطوات على هذا السبيل من قبيل تشوكيل مجموع الفقوه اإل

يوةو مون قبول يرانية اإلسوالمالبيت )ع( في الجمهورية اإلأهل    بجدة ومجمع فقه

ية آيووة هللا الخووامنئي )دام ظلووه( وكووذلك مجمووع البحوووث سووالمقائوود الثووورة اإل

 تطوير مستمر.إلى  اهرةو وهي خطوات قي مة ولكنها تحتاجية في القسالماإل

 الثاني: األمر

وإصودار الحكوم علوى تنقويح   اإلسوتنباطال ريوب فوي توقوف عمليوة  ن ه  إ  :قلنا

إلووى  الموضووعات وتحديوودها; فووالحكم يتغيوور بتغيوور الموضوووعو وربمووا ينقلووب 
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حووالل ف الحرمووة. وال يمووس هووذا مسووألة اثبووات االحكوواموأو  نقيضووه فووي الحليووة

 يوم القيامة.إلى  يوم القيامةو وحرامه حرامإلى  حالل 6محمد 

إلوى  والتغير تارةا يكون في الموضووعات مون داخلهوا كتغيور اللحوم الونجس

أي  يكون التغي ر من الخارج  أخرىالطهارةو وإلى    تراب ورماد مما يغير حكمه

تورك بتغير عنصري الزمان والمكانو فهل يمكون تصوور هوذا التغييور بحيوث ي

 أثره على تغي ر الحكم؟

زاء هذا الموضوعو فاالتجاه إتجاهين خطيرين متطرفين  إهناك    ن  أالمالحظ  

دخل لهذا العنصر في الموضوعات ويجمد عليهاو بول وينكور أي   يرفض   األول

التغيير في الزمان نفسه فيفترض بقاء الظوروف الزمانيوة علوى موا هوي عليوهو 

يووه موون بسوواطة رغووم كوول هووذا التعقيوود ة علووى مووا هووي عليوواإلجتماعوالشووروط 

 الملحوظ. ياإلجتماع

ا مما إلى    تجاه آخر ينفتحإوهناك   حد الميوعة فيفترض لهذا العامل دخال دائما

تجاه إهواءو وهو حكام وفق األفناء الشريعة وتبدل األاألمر إلى يؤد ي في نهاية 

ولسانه   دليل الحكمإلى    خطير بدوره. وما نراه من موقف صحيحو هو الرجوع

دونما تحديد فليس   األمركان يطلق    فإن    لمعرفة التحديد الذي يقرره للموضوعو

كوان يسومح حسوب الفهوم العرفوي  لنا الخروج عون الودائرة التوي يرسومهاو وإن  

ل  بمستوى معين من التدخل للزمانو سرنا معه والحظنا هذه المرونوة فوال نحمو 

تيواد اآلفواق التوي يفتحهوا بحجوة رإمتداد وال نقعود عون إالنص ما ال يتحمل من 

 حتياط.اإل

ا  موع الحقيقوة الشورعية المقوررة ونورى   هذا هو المونهج الوذي نوراه منسوجما

 العدول عنه خطيراا جداا.

موضوع تحريم الربا وتحريم الخمرو والسماح بالزواج وإقاموة المجتموع   إن  

ية كما يبدو  على أساس عائليو من المواضيع التي ال تتدخل فيها التغي رات الزمن

ذلك من أدل تها. في حين ال نجد في مواضيع من قبيل الشوورى وتنظويم النسولو 

والمباحووات العامووة ومنوواطق الفووراغ المتروكووة للحوواكم الشوورعيو ال نجوود فيهووا 
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 تحديدات تمنع من تدخل عنصري الزمان والمكان في صياغة نوع الحكم فيها.

ا أن  أأقول هذاو و ة إلوى  جتهد في الوصولننسى وظيفة الم رفض مطلقا الحجو 

ا بالحكم  ليه.إبحجية الوسيلة الموصلة أو  الشرعية عن طريق القطع إم 

 الثالث: األمر

لية ذكرتها الشريعة لألشوياء فوي حود  ذاتهوا وبغوض   إن    :قلنا ا أو  هناك أحكاما

ا   ن  أالنظر عن عوارضها. كما   ثانويوةو تنتجهوا الظوروف القواهرة   هناك أحكاموا

فتبود ل   األشوياءتطرأ علوى    أموركراه والضرر والحرج. فهي  اإلكاالضطرار و

وفوق موا يوراه مون  األمرمن أحكامهاو ثم  إن  هناك أحكاماا والئي ة يصدرها ولي  

يوةو فهوي األولمصلحة لتسيير دفة الحكم ويغير بها أحكام الكثير مون المباحوات 

سها من األحكوام الشرعي نف  األمربالتالي أحكام طارئةو وإن كانت إطاعة ولي  

 ية.األول

و بقودر موا األمورولسنا هنا بصدد بيان المساحات التي تنفذ فيها أوامر ولوي  

هوو   إنموافوي الحيواة الطبيعيوة    األصول  ن  أنحن بصدد بيان هذه الحقيقوةو وهوي  

ية طبعواو سوالمالصوورة اإلإلى    قربت   إليهايةو وكلما قربت الحياة  األولاألحكام  

ل وأعطتوه  األمورنفسوها فسوحت المجوال لوولي  الشريعة    ن  أمع مالحظة   بالتودخ 

الضوابط العامة واألضواء الكاشوفة التوي تسواعده علوى ممارسوة هوذه العمليوة. 

الحيواة متوى سومحت الظوروف إليوه    و تعود األصلي هو  األولولكن يبقى الحكم  

 وارتفعت الطوارئ.

حتهوا و ولوو هناك مباحات أكد الشارع الكوريم إبا  ن  أإلى    نشير  ن  أوال ننسى  

بالمعنى العام الشامل للمكروه والمستحب و وحينئذ فمن الصعب جداا حتى لولي 

في الظروف القاهرة جداا; فاباحوة الوزواج تختلوف إال    هميحد منهاو الل    ن  أ  األمر

ينبغوي التركيوز عليهوا  أموورهو وهوذه أمثالفي لسان الشارع عن إباحة المشي و

 لها للدين.والتدقيق فيها واالحتياط في مجا

 مالحظة:
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نصووب علووى الخالفووات إبحثنووا  ن  أإلووى  نشووير ن  أالبوود  البنوود وفووي ختووام هووذا 

ا  فهوي بحاجوة خورىاألالفقهيةو اموا الخالفوات فوي المجواالت  توحيود إلوى أيضوا

للبحوث كموا هوو   أخورىضوافة مجواالت  إالمناهج فيها بالشكل الذي يناسبها مع  

 في: مثالا  األمر

 جديد.بحوث علم الكالم ال –أ 

 بحوث فلسفة الحضارات وسننها. –ب 

 ات.ستراتيجيبحوث المستقبليات واإل –ج 

ة والطبيعيوووة الموووؤثرة فوووي تشوووخيص يووواإلجتماعالبحووووث النفسوووية و –د 

 الموضوعات.

 البحوث النظرية المقارنة بين المذاهب وغيرها. –هو 
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 آراء و تعقيبات 

 

بعوض النمواذج المرتبطوة بهوذا الموضووع و   ختارأ  ن  أآثرت في هذا الفصل  

علوق عليهوا بتعقيبوات مختصورة كنوت قود أوقد كتبت باقالم كتاب معوروفين و و

 عداد متنوعة من مجلة رسالة التقريب.أنشرتها في 

 

 :األولالنموذج 

 ة والشيعة.. بين السن  

 هل تنجح الفتنة الطائفية؟ 

 أ.د. رجب البنا 
 رئيس تحرير مجلة اكتوبر المصرية 

 ستعمارستعمار هو اإلاإل

 (1) .ق تسد(تطبيق مبدأ )فر  إلى  في كل زمان وفي كل مكان يسعى

يطبق هذا المبدأ في مصر بإثارة الفتنوة   ستعمار البريطواني أن  وقد حاول اال

بين المسلمين واألقباط وفشل.. وما زال يحاول ويفشلو ألن وحدة شعب مصر 

 أقوى من المؤامرة.

ن ة وفشولو وموا زال يحواول وحاول في العراق إ ثارة الفتنة بين الشيعة والسو 

 
 .298، ص  1، المعجم الوسيط للساعدي، ج389ـ  388، ص3راجع: موسوعة السياسة، ج( 1)
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نشووغال حووتاللو كمووا يوورفض اإلويفشوولو ألن شووعب العووراق الحوور يوورفض اإل

ا لعشورات  بالخالفوات الطووائفيةو ويتورك االحوتالل ليوطود قواعوده ويسوتقر آمنوا

 السنينو ويتساقط العراقيون ضحايا في الحرب األهلية.

ات بين المذاهب موجودة ختالفاإل أن    -ولن يفهم-همواالحتوالل األجنبوي لم يف

ات ختالفومنذ مئات السنين.. بين طوائف الس ن ة وبين طوائف الشويعة. وهوذه اإل

ا إتدور داخل   علوى أركوان ومبوادئ ال يختلوف أحود   تفاق يجمع المسلمين جميعوا

 ية.سالممظلة تنطوي تحتها الفرق والمذاهب اإل سالمعليها. فاإل

يسوتغلون جهول كثيور مون المسولمين بحقيقوة   -مع األسوف    -  اب وبعض الكت  

ن ة والشوويعةو فيعملووون علووى زيووادة الفجوووة بووين واإل خووتالفاإل تفوواق بووين السوو 

 ىالطائفتينو ويرددون أفكار وكتابات غالة الشيعة من جانب والمتشددين القدام

هنواك متداد التواريخ إوالمحدثين على الجانب اآلخر لغرس بذور الفتنة.. وعلى 

سووء أو  كتابات مدسوسةو وكتابات مسومومةو وكتابوات نابعوة مون سووء الفهوم

 الدوافع السياسية.أو  المصالح الشخصيةأو  القصد 

تعرفت في السبعينات على واحد من أئموة الشويعة   وكان من حسن حظي أن  

د   اإلمامهو   يو يجيود اللغوة العربيوة وعواش فوي مصور إيرانوالقمويو وهوو محم 

و وكوان المؤسوس لجماعوة التقريوب بوين الموذاهبو ومقرهوا فوي سنوات طويلة

كان يزور القاهرة كل سنة لقضاء   إيرانستقر في إالزمالك في القاهرةو وعندما  

عدة أسابيع يلتقي فيها بشيخ األزهر ووزير األوقافو ويدلي بأحاديوث صوحفية 

 ريبواا عن ضرورة تقريب الفجوة المصطنعة بين الس ن ة والشويعة. وألنوي كنوت ق

من وزير األوقاف في ذلك الوقت )الدكتور عبد العزيز كامل يرحمه هللا( وكان 

ا  ومفكراا   كبيراا   ذاا اأست ا  و ووطنياا عظيما شديد اإلخالص لدينه ووطنهو فقود  مخلصا

القميو وأجريت معوه عودة أحاديوث صوحفية لألهورامو كموا   اإلمامعرفني على  

وقاف المتعاقبين بعد ذلكو وكوان حضرت لقاءاته مع شيوخ األزهر ووزراء األ

لألوقاف والشيخ عبود   الشيخ متولي الشعراوي حين كان وزيراا   اإلماممن بينهم  

ا  العزيز عيسى حين كان  لألوقاف. وزيراا أيضا
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و وقود إيورانوكان لجماعة التقريب بين المذاهب نشاط ملحوظ فوي مصور و

ا   اإلمامأسس   يادات الدينية الشويعية لها في طهران جذب عددا من الق  القمي فرعا

 هناك.

و إلهيوةالقمي يؤمن بدعوته وبأنه يقوم بمهمة مقدسة تلبية لودعوة    اإلمامكان  

يو وكان يردد دائما اآلية الكريموة: سالمح اإلاألصالوأنه يساهم بها في حركة  

   ث وا َّللاَّ اتَّقو  ي ك م  وث وث ي نث أثخوث وا بوث ل ح  ةٌ فثأثصو  وث ونث إ خو  نو  م  ؤ  ا ال م  ونث إ نَّمث مو  حث م  ت ر   .(1) لثعثلَّكو 

الموؤمنين إخوووةو   ى تقورر حقيقوة هوي أن  األولوويقول في تفسيرها: إن الجملوة  

لوم  فوإن   ويجب أن يكونوووا كوووذلك دائمووا ما داموا موؤمنينو وهوذا أمور ربهومو

 يفعلوا فإنهم يخالفون بذلك أمور هللا ويخرجوون علوى طاعتوه. ولويس لمسولم أن  

عمول يخورج بهوا عون أو    يأتي بفكورة  أن  أو    الف هذا الهدفويكون له هدف يخ

ة ألي سبب من األسباب.. والجملة الثانية مون اآليوة توأمر  مقتضيات هذه األخو 

يبعد المسلمون أنفسهم عون كول موا يمكون أن يفسود   أن  أي    بإصالح ذات البينو

 )إن    :6عالقة األخوة التي قررها وقدرها هللا بينهمو وفوي ذلوك تحوذير الرسوول

يكووون بووأن   فسوواد ذات البووين هووي الحالقووة(.. والجملووة الثالثووة موون اآليووة تووأمر

أو   تبواع األهوواءوإح بين المسلمين في ظل تقووى هللاو فتحذر بذلك مون  األصال

دعواء مون إالتمسوك بالخطوأ وأو    تغليب المصوالح والمكاسوب الدنيويوة الزائلوةو

ح بينما األصالإال    أنه ال يريد يسعى بالخالف بين اإلخوة بأنه على الصوابو و

هو يريد اإليقاع بين المؤمنين وتفريق صفوفهم وإثوارة النزاعوات فيموا بيونهم.. 

تبوع أواموره إالثمرة التي يفوز بها من إلى    هللا يوجه فيهافإن     أما الجملة الرابعة

مون( والرحموة هوي أعظوم جوائزة رحث ت    م  علك  السابقةو والثمرة هي رحمة ربنا )لث 

 من رحمته(.إال  الدنيا وفي اآلخرة )كلكم هالكفي 

و وكوان  1951ية فقود تأسسوت سونة سوالمأما دار التقريب بين الموذاهب اإل

 
 .10( الحجرات:  1)
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د  اإلمامسكرتيرها العام ثم رئيسها هو  د  القميو وقد كتب عنوه الشويخمحم  محمو 

 رجل عاش للتقريبو وإنوه كوان أول مون دعواأن ه    المدني أستاذ الشريعة الكبير

ه الفكرة وهاجر وجاهد في سبيلهاو واشترك معهو وعاونه عدد من كبار هذ إلى  

 أئمة الس ن ة والشيعة. 

ن ة إلى    عندما بدأ نشاطه في الدعوةن ه  إ  القمي:  اإلماميقول   التقريوب بوين السو 

ا  من الذين يريدون إثارة العداء والبغضواء بوين المسولمينو   والشيعة وجد هجوما

دار التقريب مون صونع االسوتعمار   إن    :قال بعضهمأغرب التهم..  إليه    ووجهوا

 تحاد السوفيتي لتكون منفذاا من صنع اإلن ها  إ  :البريطاني )!( وقال بعضهم اآلخر

يكيوة )!( بول األمرمن صنع المخوابرات  ها  ن  إ  :لنشر الشيوعية )!( وقال آخرون

 هذه الدعوة في عهد الملك فاروق كانوت لنشور موذهب الطائفوة  قال البعض: إن  

مصوور)!(.. ويقووول: كانووت إلووى  اإلسووماعيلية وهوودفها إعووادة الحكووم الفوواطمي

بوأن    عمول باتهاموهأي    )الموضة( السائدة فوي ذلوك الوقوت اإلسواءة فوي تفسوير

اإلنجليز يعملوون   على هذه التهمة: إن    ستعمار اإلنجليزي وراءهو ويقول رداا اإل

هم فكروا حقيقة واحدو ولو أن  على التفرقة بين أبناء الدين الواحد وأبناء الوطن ال

 في العمل على التقريب بين المسلمين فكيف نرفض نحن هذه الدعوة؟

محويط أوسوع هوو المجتموع إلوى    وخرجت فكرة التقريب من محويط العلمواء

 عاتو والصحفو والمجالت..ذاالعامو وتحدثت عنها اإل

ةو وكانت القمي: كان اإلقدام على العمل للتقريب مجازفة خطير  اإلماميقول  

يعوالجوا مشواكلهم بأنفسوهم؟..   أمامنا أسئلة كثيرة: هل يقدر المسولمون علوى أن  

ية وحودتها؟.. وهول سوالماإل لألموةتضمن  سالموهل هناك مبادئ في صميم اإل

أنهم ال يرون بأسا من وجود أو  التقريب معناه نبذ كل خالف يفهم المسلمون أن  

التوي يجموع   األصوولونوابع مون ذات    قائم على دليلو  -ال يفسد الوحدة  -خالف

يختلف عليها؟.. وهل تتحكم المصولحة  عليها المسلمون والتي ال يحق لمسلم أن  

.. هل ينتصر العقل وتسود الحكمة وسعة األفق؟.. وأخيراا أو    ويسيطر التعصب 

ا   يريد المسلمون أن   يتركووا أمورهم ألعودائهم؟.. وهول  يقبلوون أن  أو    يعيشوا معا
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أعووداءهم يعرفووون كيووف ينتهووزون الفرصووةو ويسووتفيدون  ن أن  يوودرك المسوولمو

 جمود الفكر والفعل؟.إلى  بموقف المتزمتين والداعين

ى من نوعها في األولوكانت تجربة التقريب بين الس ن ة والشيعة هي التجربة 

همو وحصوار أموورهذا المجالو وكانت اختباراا لقودرة المسولمين علوى معالجوة  

 .سالمرشدو ويكونون بذلك أهال لحمل رسالة اإلخالفاتهم بالوعي وال

تفشوول الفكوورةو وينتصوور أنصووار التفرقووة وتوسوويع  ويقووول: كنووت أخشووى أن  

و سوالمذاتوهو فونظلم اإل  سوالمالفجوةو فيلقي ذلك ظال من التشكيك في مبوادئ اإل

بتصورفاتنا وأخطائنواو وشوتان  سوالمونعطي للمغرضين الفرصة للحكم على اإل

 قع المسلمين.ووا سالمبين اإل

ي كول منهموا يبتعود عون ويقول: كان الوضع يثيور الشوجن.. الشويعي والسون  

السياسوة ومصوالح أو    الشوائعات أو    اآلخرو ويعيش على أوهام ولودتها الظنوون

روجووت لهووا الدعايووة المغرضووةو وسوواعد علووى بقائهووا الجهوول وقلووة أو  الحكووامو

ت الكتووب المشووحونة طووالع علووى الحقووائق عنوود الفووريقينو وكانووالرغبووة فووي اإل

كتواب  بالطعن والتجريح تتداول بين أبناء كل فريقو وتلقوى القبوولو خصوصواا 

مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني الذي يتحدث عن طوائف وعقائد ال وجود 

 أخورىو ويبدو كأنه يتكلم عن خلق آخورين فوي كواكوب األرض لها على سطح  

ا أل ف واحد من أبناء ا  إذا! واألرض غير هذه   آراء إال    و ال يعورض لفريقين كتابوا

ا أشارتكون    أخرىمذاهب  إلى    أشار  إذامذهبهو و ا   ته طعنا لموا   و وترديوداا واتهاموا

تمحويصو وبوذلك سواهم أو  ورثه عن آبائه يوردده دون تحقوقأو    قرأهأو    سمعه

ن ة والشويعةو حتوى أصوبحت كول دعووة  مؤلفون في تضخيم الخالفوات بوين السو 

الفرقوة يجود إلوى    تهامواتو وكول موا يودعوبالشوكوك واإل  لوحدة المسلمين تقابل

مصحف الشويعة هول هوو مصوحف   التشكيك في أن  األمر إلى  القبول.. ووصل  

يكون مصوحف الشويعة هوو المصوحف  في أن  أهل السن ة   الس ن ة؟ وشك كثير من

الذي في أيدي سائر المسلمينو ومع ذلك فلوم يكلوف أحودهم نفسوه بالتقليوب فوي 

ين النسخ من المصحف التي يتداولها الشيعة ويتعبدون بهاو ولوو نسخة من مالي
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قرأوها لذهب الشك وانتهت المشكلةو ولكنهم حكموا على شيء موجود بالظنون  

وتناقل أقوال في كتاب مغرض مات صاحبه منوذ قورون ولوم يحقوق أحود مودى 

 الصدق والكذب فيه!

كانوت تناسوب الحكوام القمي: ظلت الفرقة بين المسولمينو ألنهوا    اإلماميقول  

على مدى قرونو وكان الحكام يستغلونها لتثبيت سلطانهمو ثم جاءت السياسوات 

نخودع بهووا إاألجنبيوةو وجواء المستشوورقون ليكملووا المهمووة بودس السوموم التووي 

أو  البسطاءو فكان بعضهم يحكم على البعض اآلخرو بموا كتبوه هوذا المستشورق

 ذاك.

تشرقين من ناحيةو والمؤرخين الدساسين هكذا وقع المسلمون في فخاخ المس

و وانخودع كثيورون بموا فوي بعوض الكتوب أخورىومروجي األوهام من ناحيوة  

القديمة من أكاذيب وسيطرت عليهم هيبة القديم والمألوفو فحرموا أنفسهم مون 

يكون لهوم تفكيور   واجب التفكير فيما ردده هؤالء وهؤالء.. وفقدوا الحق في أن  

 يحكم بما يلمسه في الواقع وليس بما قاله اآلخرون.مستقل يقرأ ويرى و

ا إيبتكر    القمي: ليس لمسلم أن    اإلماميقول   يبتدع  أن  أو  هلل لم يرد عن هللاو سما

عبادة لم يشرعها هللاو أما البحوث والتفكيورو فقود فوتح هللا أموام المسولم أبوابهموا 

بالسووماع.. أو  بوالظن موورالتفكيور والنظورو وعوودم الحكوم علوى األإلوى  ودعواه

الوذين حكمووا باسوم   نتذكر أن    نبذ التعصب الطائفيو وعلينا أن  إلى    ودعانا ربنا

آل علوي رضوي هللا عنوه هوم   طويلوة كوانوا يورون أن    ية قرونواا سالمالخالفة اإل

شيعة عليو ويستخدمون األقالم واأللسونة إلى    المعارضون لهمو فكانوا يسيئون

مون الخلوط والتشوويش.. وكوان مون   يوراا ضدهمو حتى أوجدوا حوول الشويعة كث

يمنع شر التفرقو ولكون القووة التوي كانوت بيود الخلفواءو   الممكن ألي مصلح أن  

 والقوة التي كانت لبعض الحكام األجانب بعد ذلك.. حالت دون التقريب..

القموي: نعوم كانوت هنواك أحوداث صوورت علوى غيور حقيقتهوا  اإلمواميقول  

ذهوب شواب ألداء فريضوة  المثوال حودث أن   فزادت مون الفرقوة.. وعلوى سوبيل

إلوى   علوى قدميوهو وعنودما وصول  الحجو وكان قد قطع مراحل من سفره سويراا 
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ا  على طهوارة البيوتو   البيت الحرام غلبه القيء فتلقاه في مالبس اإلحرام حرصا

يحمول موا يحمول يريود بوه أن ه    ولكن حظه السي  جعل أحد الطائفين يخيل إليهم

في الناسو فهاجوا وتجمعوا عليهو وشوهدوا عليوه بموا كوان   تلويث البيت فصاح

ا  ا   بريئا و لكون منهو وقتلوه وهو في رحاب الحرم الشريفو ومون دخلوه كوان آمنوا

ذلك كان بسبب سووء ظون طائفوة بطائفوةو وإثوارة العصوبيات هوي التوي تقطوع 

هووذه حادثووة فرديووةو وعلووى غيوور  الصووالت بووين أبنوواء الوودين الواحوود.. ومووع أن  

فإنها أثرت في كثير من المفكرين تأثيرا كانت له عاقبوة محموودةو فقود   أساس..

يلمسوا بأنفسهم موضع الداء.. داء التفرق المذهبيو فكانت   أراد هللا للمسلمين أن  

موا يوأتي  للتفكيور والعمولو وكثيوراا  حوافزاا  -تكشفت الحقيقة  بعد أن    -هذه الواقعة

ا الشر بالخيرو فقد تساءل العقالء: كيف تعي  ش أمة متفرقة تعادي بعضوها بعضوا

 سوالمو بينموا اإلسوالمنقدم للعالم مبوادئ اإل  في عالم األقوياء؟.. وكيف يمكن أن  

 سوالماإلبوأن     في حرب بين أبنائه وأنصاره داخل بالدهم؟.. وكيف نقنوع العوالم

 بين المسلمين أنفسهم؟. كان التسامح مفقوداا  إذادين التسامح 

هنا جواءت فكورة التقريوب.. فقمنوا بدراسوة المشواكل  القمي: من  اإلماميقول  

ن ة لنحودد الطوائوف التوي تتفوق فوي  الطائفيةو والكتب المعتمدة عند الشيعة والسو 

ا    يةو ودرسناسالماإل  األصول إلوى   الخالفات الفقهية في الفروع.. وتوصلناأيضا

والمبوادئ الجوهريوة فوي   األصولالهدف هو توحيد صفوف المسلمين على    أن  

حتورام بينهمواو يسوود اإل وأن   ي سنياا على أن يبقى الشيعي شيعياو والسن    سالماإل

ن ةو أهول    المعروفة عنود األربعة    تتكون جماعة التقريب ممثلة للمذاهب   وأن   السو 

يمثول كول موذهب  يةو ومذهب الشيعة الزيديةو وأن  اإلماموممثلي مذهب الشيعة 

تكون هذه الجماعة   مكانة فيهو وأن  من المذاهب الستة علماء من ذوي الرأي وال

في البحث العلمي ومحاربة   مستقلة بعيدة عن السياسةو ويكون عملها محصوراا 

تعمل  في ظل الجهلو والغموضو وقررنا أن  إال  الخرافية التي ال تعيش  األفكار

ا    الجماعة والتوي   سالمعلى مقاومة الطوائف والنحل التي تخالف مبادئ اإلأيضا

ني شويعةو بينموا هوي فوي حقيقتهوا مخالفوة يحسبها الشي ن ةو ويحسوبها السو  عي سو 
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 .سالملإل

القمووي: هكووذا تكونووت جماعووة التقريووبو وقمووت باالتصووال  اإلمووامويقووول 

عوون الدعايووةو ولكوون  ي بهوودوء وبعيووداا إسووالمبووالمراكز الدينيووة فووي كوول بلوود 

المتعصووبين والمتووزمتين وذوي النزعووات واألغووراض رأوا فووي نشوواط هووذه 

اعووة بدعووة ال يصووح السووكوت عليهوواو فبوودأوا الهجوووم علووى الفكوورة وعلووى الجم

علوى ضورورة فكورة التقريوب كوي يوتخلص   الجماعةو وكان الهجوم ذاته دلويالا 

ي من العناصر ذات التفكير الجامد الذي يصرف األذهان عموا سالمالمجتمع اإل

ا   ينفع الناسو وأذكر أن   ى الشويعة بوالطعن علو  أحد هؤالء المتعصوبين موأل كتابوا

والهجوم على جماعة التقريب واعتبر عملها فعلة نكراءو وفي نفس الوقت أعيد 

طبع كتواب مون الطورف اآلخور مون الكتوب المؤلفوة فوي عهود الصوفوية ملويء 

عنود هوذين الكتوابين.. بول جواء مون   األمورالس ن ة.. ولم يقف  أهل    بالهجوم على

ولة مستحيلة(و ورأى آخرون ما نقوم به )محا  مثلهما الكثير.. ورأى البعض أن  

العوزائمو أهول  هذه الدعوة وراءها هدف سياسي.. ولم يؤثر ذلك في عزيموة  أن  

و وكان كل عدد منها يزيول سالمفاستمروا في الدعوة وأصدروا مجلة رسالة اإل

الستار عن جزء من المحجوبو وتبين من أبحاث الفقهاء والعلمواء الثقوات مون 

كانت نتيجة تحركهم فوي ظوالم   إنماكل الطائفية بينهماو  المشا  الس ن ة والشيعة أن  

 أشووباحا مخيفووة.. وظهوور أن  إال  الجهوولو حيووث لووم يكوون بعضووهم يوورى اآلخوور

المسلمين ال يختلفوون فوي الكتوابو وال فوي الصوالةو وال فوي الصوومو وال فوي 

الدين والتوحيد والنبوةو  أصولالعقائد و أصولالحجو وال يختلفون قيد أنملة في 

ا بأن     يكون لبعضهم مذهب يقول عن الشيعة  يس يضيرهم أن  ول رضوي هللا   عليوا

 ده أحق بالوالية من غيورهم.. وكوان مون نجواح جماعوة التقريوب أن  أوالعنه و

ف ف الشيعة على إعلى أبحاث وأهل السن ة    تعر  جتهادات الشيعة في الفقهو وتعر 

 ن  إو  .البيت وإكرامهمأهل    فقه الس ن ةو واكتشفوا إجماع الشيعة والس ن ة على حب 

 البيوتو وعورفأهول    فيأهل السن ة    ما صدر عن بعض الظالمين ال يمثل رأي

ا   أن  أهل السن ة   الحلوول أهل    ويحكمون عليهم وعلى  الشيعة يعتبرون الغالة نجسا



 193 ............................................................................................... الفصل الرابع: آراء وتعقيبات 

 .سالماإل أصولبالخروج على 

وإذن فشووتان بووين الشوويعة علووى حقيقتهوواو والشوويعة التووي تصووورها الووبعض 

 ن بالدعايات واألكاذيب.متأثري

بعد ذلك قامت وزارة األوقاف بطبع بعض كتب الفقه في الموذهب الشويعيو 

يوة اإلمامبتودريس موذهبي الشويعة   -في عهد الشيخ شلتوت   -وجاء قرار األزهر

إشووعال إلوى  والزيديوة فوي األزهوورو فقضوى علووى آموال المتربصوين والسوواعين

 الخالفات بين المسلمين.

جماعة التقريب التقى علماء من الس ن ة والشيعة على مائدة وفي أول اجتماع ل

لدعوتهم: عالج داء التفرقو وختموا لقاءهم بترديود   واحداا   واحدةو وحددوا هدفاا 

ت م اآلية الكريمة   بثح  ثلَّفث بثي نث ق ل وب ك م  فثأثص  دثاء فثأ ةث َّللا   عثلثي ك م  إ ذ  ك نت م  أثع  وا  ن ع مث اذ ك ر  وث

اب ن ع مث  ن هث ثنقثذثك م م   نث النَّار  فثأ ةٍّ م   ف رث ك نت م  عثلثىث شثفثا ح  اناا وث وث   (1)..ت ه  إ خ 

الراحل الشيخ محمود  اإلماموكان من أعمدة دار التقريب بين الس ن ة والشيعة 

شيخ األزهر األسبقو وقد كتوب بنفسوه قصوة هوذه الودعوة   األكبرشلتوت الفقيه  

ه إ فقووال: إخوووة أحووبهم وأحبوووه فووي هللاو وكانووت بينووه وبيوونهم عاصوور خاللهووا نوو 

ا  دعووة التقريوب هوي دعووة بوأن     ه كوان يوؤمنعون الحقيقوةو ألنو    مناظرات بحثا

ب يل    الذي أمور بوه هللا    سلوب ها هو األأسلوبالتوحيد والوحدةو وأن   ى سوث ع  إ لو  اد 

ل ه م ب   اد  جث سثنثة  وث ظثة  ال حث ع  و  ال مث ة  وث مث ك  ب  كث ب ال ح  م  رث لوث وث أثع  كث هو  بوَّ ن  إ نَّ رث سوث يث أثح  الَّت ي هو 

ينث  تثد  ه  لثم  ب ال م  ه وث أثع  ن ضثلَّ عثن سثب يل ه  وث  . (2)ب مث

الووذي يتقووي هللا هووو الووذي ال تأخووذه عصووبيةو وال تسوويطر عليووه  ويقووول: إن  

و سوالممذهبية.. وفكرة الحرية المذهبية فكرة صوحيحة مسوتقيمة وهوي نهوج اإل

عوالم فوي تواريخ الفقوه وكوانوا يترفعوون عون العصووبية ا األئموة األوكوان عليهو

ه    الضيقةو فال يزعم أحدهم علوى سوائر النواس أن يتبعووهو   أتوى بوالحقو وأن  أنو 
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جهدي وعلميو ولسوت إليه    ولكن كان العالم منهم يقول: هذا مذهبي وما وصل

 فوإن   قلوتوينظر ويعلوم مون أيون قلوت موا  تبواعي دون أن  إأو  أبيح ألحد تقليدي

 استقام الدليل في نظره وصح الحديث فهو مذهبي.

د  المصلح اإلمامأخي  القمي فيقول: إن    اإلماميتحدث الشيخ شلتوت عن   محم 

تقي القميو ذلك العالم المجاهدو ال يتحدث عن نفسهو وال عموا القواه فوي سوبيل 

ألزهور بلود اإلوى    هذه الدعوةو وهاجر من أجلهواإلى    دعوتهو وهو أول من دعا

لوى جوارهواو وظول يتعهودها بموا آتواه هللا مون عبقريوة إالشريفو فعاش معها و

وإخالص وعلم غزيرو وشخصوية قويوةو وصوبرو وثبواتو حتوى رآهوا شوجرة 

 يستظل بظلها أئمة وعلماء ومفكرون في هذا البلد وفي غيره.

وعن الدعوة يقول الشيخ شلتوت: لقود آمنوت بفكورة التقريوب كمونهج سوليمو 

في هذه الجماعوة وفوي نشواط الودارو وكوان مون ذلوك   األولمنذ اليوم    وأسهمت 

( أربعوة سوالمفصول في تفسير القرآن الكريم ظلوت تنشورها مجلوة )رسوالة اإل

ا  ا   عشر عاما ه    أعتقد   حتى اكتملت كتابا تضومن أعوز أفكواريو وأخلود آثواريو أنو 

دار  فوي -وأعظم ما أرجو بوه ثوواب ربويو وقود تهيوأ لوي بهوذا النشواط العلموي

جتماع إمن الحقائق التي كانت تحول بين المسلمين و  أعرف كثيراا   أن    -التقريب 

أتعورف علوى كثيور مون ذوي   و وأن  سالمئتالف قلوبهم على أخوة اإلإكلمتهمو و

 ي.سالمالفكر والعلم في العالم اإل

ا  لألزهر أصدر فتوى شهيرة بجواز التعبد  وعندما أصبح الشيخ شلتوت شيخا

و المعروفوة المصوادرو ومنهوا موذهب األصوولية الثابتوة  سالماإلعلى المذاهب  

ية )اإلثنا عشرية(. وكان لهوذه الفتووى صودى كبيوراا فوي مختلوف اإلمامالشيعة  

يةو وظلت تتوارد عليه األسئلة والمجادالتو وظل الشيخ شولتوت سالمالبالد اإل

 العلمووي والفقهووي لفتووواهو ويوورد علووى شووبهات  األسوواسسوونة بعوود سوونة يشوورح 

إلوى  عيوة وبيانوات يصودرها ويودعو فيهواإذاالمعترضينو في مقاالت وأحاديث 

و ونسويان الضوغائن سوالماإل  أصووللتفاف حوول  وحدة المسلمين والتماسك واإل
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نتصر الشيخ إ واألحقاد التي ظهرت في الماضي ولم تعد أسبابها قائمة.. وأخيراا 

أصوبحت  هلل أن    ية فقوال: )الحمود سوالمشلتوت علوى أعوداء وحودة الصوفوف اإل

دعوة التقريب بين الس ن ة والشيعة تجري بين المسلمين مجرى القضايا المسل مةو 

كان المرجفون في عهود الضعف الفكوري والخوالف الطوائفي والنوزاع   بعد أن  

 و يثيرون في موضوعها الشكوك واألوهام بالباطل(.يالسياس

هب المختلفوةو وقورر بعد ذلك قرر األزهر األخوذ بمبودأ التقريوب بوين الموذا

ن ة والشويعة دراسوة تعتمود علوى الودليل سوالمدراسة فقه المذاهب اإل ية مون السو 

لواحد مون الفقهواء علوى غيورهو كموا أو    والبرهانو وتخلو من التعصب لمذهب 

ية أعضوواء ممثلووين لمختلووف سووالميضووم مجمووع البحوووث اإل قوورر األزهوور أن  

لمعتدلة.. ويعلق الشيخ شلتوت على ية بما فيها مذاهب الشيعة اسالمالمذاهب اإل

ذلك بقوله: )وبهذا تكون الفكرة التي آمن ا بهاو وعملنا جاهدين فوي سوبيلهاو قووود 

 تركزت وأصبحت رسوووالة دار التقريب محل التقدير والتنفيذ(.

ات فووي دار التقريووب حيووث يجلووس اإلجتماعووويتحوودث الشوويخ شوولتوت عوون 

غير هوؤالء مون أو    الباكستانيأو    العراقيأو    اللبنانيأو    ييرانالمصري مع اإل

ي الحنفوي والموالكي والشوافعي يةو وحيث يجلوس السون  سالممختلف الشعوب اإل

ي والزيوودي حووول مائوودة واحوودة توودوي فيهووا اإلموواموالحنبلووي بجانووب الشوويعي 

فو وفقهو تجمع بينهم روح األخوة.  أصوات العلمو ويسودها األدبو وفيها تصو 

توت عون بعوض المودافعين عون فكورة التقريوب بوين كما يتحودث الشويخ شول

أبرز صورة الرجول السومح الوذكي القلوبو  المذاهب فيقول: )أود لو أستطيع أن  

الشيخ مصطفى عبد   األكبر  األستاذ العف اللسانو رجل العلم والخلق المغفور له  

و سوالمصورة الرجل المؤمن القووي الضوليع فوي مختلوف علووم اإلأو    الرازقو

ا   أصوالا ذاهب الفقه  المحيط بم و الذي كان يمثل الطود الشامخ في ثباتوهو وفروعا

والذي أفاد منه التقريب في فترة ترسيخ مبادئه أكبر الفائدةو المغفور له أسوتاذنا 

صورة الرجل الوذي أو    الشيخ عبد المجيد سليم رضي هللا عنه وأرضاهو  األكبر
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د    األستاذ   حنكته التجاربو ومحافل العلم والرأيو المغفور له علوي علوبوة محمو 

)باشا( جزاه هللا عن جهاده وسعيه خير الجوزاء.. وكوذلك رجوال )مون الشويعة( 

دعوم قووة إلوى  يةو وآمنووا بالتقريوب سوبيالا سوالموهبوا أنفسوهم هوذه الودعوة اإل

الحاج أقا حسين البروجردي أحسن هللا في  األكبر اإلمامالمسلمين وفي مقدمتهم  

د    ان الشويخاإلمامور لهما  الجنة مثواهو والمغفو حسوين آل كاشوف الغطواءو محمو 

 والسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رضي هللا عنهما.

جانوب آخور مون الحورب والمعارضوة لودعوة إلوى    ثم يشوير الشويخ شولتوت 

ذلوك شوأن كول دعووة إصوالحية حوين   إن    :التقريب بين الس ن ة والشيعةو ويقوول

ا يتصدى لهوا الوذين لوم يألفوهواو و مون   كبيوراا   لهوذا لقيوت دعووة التقريوب نصويبا

المعارضة لها والهجوم عليها بقدر أهميتها وعظم هدفهاو فكان الجو السائد عند 

ا  ا   بدء الدعوة مليئا بواالفتراءات وسووء الظون مون كول   بالطعون والتهمو مشوحونا

أو  فريووق بوواآلخرو وهوجمووت الوودعوة ال موون فريووق واحوود بوول موون المتعصووبين

أهول   ي الذي يرى أن التقريب يريود أن يجعولن كال الفريقين: السن  المتزمتين م

نجعوول موونهم سوونيينو هووؤالء  نووا نريوود أن  شوويعةو والشوويعي الووذي يوورى أن  السوون ة 

إدمواج أو    تريد إلغاء الموذاهبون ها  إ  وغيرهم أساءوا فهم رسالة التقريب فقالوا:

بهوا صونف بعضها في بعض.. وحارب فكرة التقريوب ضويقو األفوقو كموا حار

آخر من ذوي األغراض الخاصة السيئةو وال تخلو أية أمة من هذا الصنف من 

الناس.. حاربها الذين يجدون في التفرقة ضمانا لبقائهم وعيشهمو وحاربها ذوو 

األهواء والنزعات الخاصوةو هوؤالء وأولئوك ممون   أصحاب النفوس المريضة و

غيور مباشورة أو    مباشورة  يب أسالالتفرقة بإلى    يؤجرون أقالمهم لسياسات تدعو

وتحارب كول حركوة إصوالحيةو وتقوف ضود كول عمول يجموع شومل المسولمين 

 ويوحد كلمتهم.

دار التقريووب ظلووت تصوودر بانتظووام مجلووة باسووم  ويقووول الشوويخ شوولتوت: إن  

ن ة والشويعة حوول أوجوه اإل  ( تنشور أبحاثواا سوالم)رسالة اإل تفواق فوي ألئموة السو 

 والخالف في الفروع. األصول
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يقول الشيخ شلتوت: أصبحت فكرة التقريب نقطة تحوول فوي تواريخ   خيراا وأ

ي القديم والحديثو ويحق للمسلمين أن يفخوروا بوأنهم سالمحي اإلاألصالالفكر  

في تقريوب موذاهبهم وجموع كلموتهمو وقود  وعمالا  كانوا أسبق من غيرهم تفكيراا 

المة تفكيور نجحوا في ذلك بفضل إخالص القائمين على أمر هوذه الودعوةو وسو

ن  اتَّبثعثن ي  المسلمين   مث ةٍّ أثنثا  وث يرث ع و إ لثى َّللا   عثلثى بثص  ه  سثب يل ي أثد  ك نت م  و  (1)ق ل  هثذ 

ونث  نو  م  ت ؤ  ر  وث نكوث ن  ال م  نث عوث و  تثن هوث وف  وث ع ر  ال مث ونث بو  ر  م 
أ  اس  توث ت  ل لنوَّ جوث ر  ةٍّ أ خ  ي رث أ موَّ خث

 .. (2)ب اّلِل   

و وموا يجمعوه هللا ال سوالمالس ن ة والشيعة يجمعهموا اإل  ك أن  نستخلص من ذل 

ي وليس نسانطبيعة التفكير اإلإلى   .. والخالفات بين المذاهب ترجعإنسانيفرقه  

ي ذاته.. ولذلك فهي خالفات في التفسير وليست خالفات سالممرجعها الدين اإل

بواهلل   اإليموانحول  أو    وسالمحول أركان اإلأو    حول النص المقدس في القرآنو

 وبالرسول..

الس ن ةو وهناك غوالة بوين الشويعةو أهل    هناك متشددين من  ولكن المشكلة أن  

تهامات بالحق وبالباطلو وقد عمل كل هم السبب في اشتداد الخالفو وتبادل اإل

جانب من المتشددين والمتزمتين على تشويه الجانب اآلخور وإلصواق الوتهم بوه 

 طير حوله.واختالق األكاذيب واألسا

 ات.. نعم.ختالفاهناك 

 ولكن هل في الجانبين من ينكر من هو معلوم من الدين بالضرورة؟.. ال.

 يكون المسلمون متفرقين؟ إذن فهل يرضى هللا أن  

 هذا هو السؤال.

تكوون اإلجابوة )نعوم( لكوي   يكي في العراق يتمنى أن  األمرحتالل  وجيش اال

سنوات وتمضوي إسورائيل فوي مخططهواو يستقر له المقام في العراق لسنوات و

 
 .108يوسف:   (1)

 .110آل عمران:   (2)
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 المحطة التالية بعد العراق وهو آمن.إلى  يكياألمروينتقل الجيش 

وجيوش الغزو جاهزة ومستعدة.. ورئيس الحورب جواهز ومصومم ومزهوو 

 بقوة الجيوش والسالح.. والثغرة في صفوف المسلمين تسه ل له المهمة.

العظوام الذين أفسدوا المؤامرة   العظيم الشيخ شلتوت واألئمة  اإلمامورحم هللا  

 واجبنا اآلن أن نفسد المؤامرة في هذا الوقت.فإن   ؛في وقتهم.. أما نحن

بحووث وتفكيوور ألنووه يتعلووق بالمسووتقبل.. مسووتقبل إلووى  والموضوووع يحتوواج

 ذاته! سالميةو ومستقبل اإلسالماألوطوان اإل

 ة والشيعة؟ولمصلحة من نهدم جسور التواصل بين السن   ذاالم

ا أهل السن ة    معظم  عون موذاهب وأفكوار الشويعةو وبعضوهم   ال يعرفوون شويئا

أحكام إدانة وهجوم من هنوا وهنواكو أو    عبارات أو    عنها من أقوال  عرف قليالا 

ها عداء شديد للشيعةو وكان صحابوبعضهم أخذ معلوماته من كتب قديمة كان أل

حوول   وليس خالفواا ألسباب سياسية حول الخالفة والحكم    األصلهذا العداء في  

عون الشويعة مختلطووة بكثيور مون أهول السون ة  فكورة الدين.. والنتيجة أن    أصول

إلوى  ينظورونأهول السون ة  معظوم األكاذيب والشائعات.. وهذا هو السبب في أن  

ا  على أنهم فرقة واحدةو مع أنهم فرق كثيرة.. منها فرق معتدلوة ال  الشيعة جميعا

ن ةو وفور تختلوف كثيووراا  لهووا أفكوار غريبووة وبعيودة هووي التووي  أخوورىق عون السوو 

الخلوط بينهموا   يسمونها )غالة الشيعة( والبد أن نفرق بين هؤالء وهوؤالءو ألن  

ا إو  استمرار الجفوة. بدون مبرر.إلى  هو الذي أدى واحداا  عتبارها شيئا

ومكانته عند الشيعة لنعورف كيوف نتعامول موع   اإلمامنفهم منزلة    والمهم أن  

 صرين.األئمة المعا

 *** 
د    يقول الحسين آل كاشف الغطاء و وهو من كبوار علمواء الشويعة الوذين محم 

ه  إ  شاركوا في تأسيس جماعوة التقريوب بوين الموذاهب و مون المسوتحيل إزالوة نو 

 إخوتالفو ألن الخوالف وواحوداا   ية وجعلها موذهباا سالمالخالف بين المذاهب اإل

ينث وث   الرأي من طبيعة البشرو وخالق البشور يقوول:   تثل فو  خ  ونث م  الو  ن و  الث يثزث إ الَّ موث
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م   لثقثهو  ذثل كث خث لوو  كث وث بوُّ مث رث حو  الخوالف بووين أصول  . فوال يجوودي التفكيور فوي إزالووةرَّ

هوو إزالوة األسوباب التوي تجعول هوذا إليوه  المذاهبو وأقصى ما يمكن الوصول

ا  لتضواربو عن التباعد وا يكون اإلخاء والتقارب بديالا  للعداء. وأن    الخالف سببا

المسلمين مهما بلغ الخالف بينهم فإنهم مجمعون على الشهادتينو ومن شهد   ألن  

ا  سوالمتخوذ اإلإالشهادتين فقد  م دموه ومالوه وعرضوه.. والمسولم أخوو  دينوا ر  وحو 

لوه مالنوا وعليوه وموا فوإن     وقبلتنا ولم يتدين بغير ديننواإلى    ىالمسلم.. ومن صل

 علينا.

ةو فالشويعة اإلماموبين الس ن ة والشيعة هو قضية  الفرق الجوهري    ويقول: إن  

ها بالنص مون الدينو بعد التوحيد والنبوةو وأن    أصولمن  أصل    ةاإلمام  ترى أن  

ليس لها خيار في  األمة ختيارو كما أن  إرأي فيها وال    لألمةهللا ورسولهو وليس  

الدينو  ولأصة ليست من اإلمام متفقون على أن  أهل السن ة   النبوةو وإخواننا من

ها قضية سياسية ختيارها وأن  إو  األمةتكون بإجماع    ة يجب أن  اإلمام  ويرون أن  

هو وال من فروعهو ولكن مع هذا التباعد هل يرى أصولليست من الدينو ال من 

ا اإلماممن ال يؤمن ب  الشيعة أن   ن ة ة ليس مسلما ؟ كوال ومعواذ هللا. وهول تجود السو 

ن ة: إن    ة غيراإلمامتقول: إن من يؤمن ب  مسولم؟ كوال ومعواذ هللا. هول يقوول السو 

أو   ةاإلماموالقوول بفوإن     و؟ ال.. وكوال. إذنسوالمة خوارج عون اإلاإلماموالقائل ب

الجامعوة مون حرموة دم المسولم ووجووب   سوالمإنكارها ال عالقة لوه بأحكوام اإل

 أخوته.

د    وبصراحة يقول الشيخ  ن  الحسين آل كاشف الغطاء. لعل قائالا يقول: إمحم 

أو   الشيعة ترى جواز المس مون كراموة الخلفواء  أن    وسبب العداء بين الطائفتين

الفريوق اآلخور إلوى  السوبو مموا يسويءإلوى  الطعن فيهمو وقد يتجواوز الوبعض 

حكوم إلوى    ورجعنوا  ويهيج مشاعرهم فتشتد الخصومة بينهم. ولو تبصرنا قلويالا 

 للعداء:  الشرع والعقل لم نجد ذلك موجباا 

هوو رأي بعضوهمو وربموا ال  إنمواهذا ليس رأي جميوع الشويعةو و  ن  أل  :أولا 

ا  إلسواءة بعوض المتطورفين  يوافق عليه األكثرو فال يصح معواداة الشويعة جميعوا
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 منهم.

ا  ا   إن    :ثانيا و وأقصوى موا سوالمللكفور والخوروج علوى اإل  هذا ال يكون موجبوا

المسولم ال  يكون معصيةو وما أكثر العصواة مون الطوائفتينو ومعصوية  هناك أن  

 .ية معه قطعاا سالمتستوجب قطع رابطة األخوة اإل

ا  ا   إذاقد ال يدخل ذلك في المعصيةو وال يوجب الحكم بالفسق  :  ثالثا  كان ناشوئا

ا   عتقادو وإن  إجتهاد وإعن   مون المسول م بوه عنود الجميوع فوي بواب فإن   وكان خطأ

 جتهد وأخطأ فله أجر وللمصيب أجران.إمن  أن   جتهاد اال

العقليووة والشوورعية  األدلووةمهمووا تعمقنووا فووي البحووث واعتموودنا علووى وهكووذا 

سوبب يبورر العوداء بوين طوائوف أي  وتجردنا من الهوس والعصبيات فلن نجود 

المسولمين مهموا اتسوعت الخالفوات بيونهم فووي كثيور مون المسوائل ماداموت هووذه 

 ركنا من أركانه.أو  سالماإل أصولالمسائل الخالفية ال تنكر أصال من 

ستمرار الخالفات بعود كول موا سوببته مون الوبالءو مثول ضوياع إنقبل    وكيف

 المسلمين كانوا في تلوك األيوام يوداا   األندلس والقوقاز وبخارى ونحوها؟ ولو أن  

ما يحدث في إلى  كما أمرهم هللا لما انتزع منهم شبر واحدو ولننظر اآلن  واحدةا 

 فلسطين وهي الفردوس الثاني المفقود.

الشيخ حسنين مخلوف وهو مفتوي الوديار  األكبركتب الفقيه    وفي هذا السياق

دين  سالماإل المصرية يقول: إنني من المؤمنين بفكرة التقريب بين المذاهب ألن  

الوحدة كما هو دين التوحيدو يشرع أسباب التجمعو وينهى عن أسباب التفورقو 

 وينهى عن الجدال فيما ال يجدي.

   ينث الث تثك ون وا  كثالَّذ  اءه م  ال بثي  نثات   وث ا جث ن بثع د  مث تثلثف وا  م  اخ  ق وا  وث ينث   ..تثفثرَّ إ نَّ الَّذ 

ءٍّ  م  ف ي شثي  ن ه  يثعاا لَّس تث م  كثان وا  ش  م  وث ينثه  ق وا  د  ا و  (1)فثرَّ د  موث ن بثعو  ق وا إ الَّ مو  ا تثفثرَّ مث وث

الث كثل مث  لثو  م  وث ل م  بثغ ياا بثي نثه  اءه م  ال ع  م  جث نثه  يث بثيو  ى لَّق ض  سثمًّ لٍّ مُّ ب  كث إ لثى أثجث ن رَّ ةٌ سثبثقثت  م 

 
 .159نعام: األ (1)
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يبٍّ  ر  ن ه  م  م  لثف ي شثك ٍّ م   ه  ن بثع د  تثابث م  ث وا ال ك  ينث أ ور  إ نَّ الَّذ  ا و وث تثق م  كثمث اس  ع  وث فثل ذثل كث فثاد 

لث   ا أثنزث نت  ب مث ق ل  آمث اءه م  وث وث الث تثتَّب ع  أثه  تث وث ر  لث بثي نثك م  أ م  د  ثع  ت  أل  ر  أ م  تثابٍّ وث ن ك  َّللاَّ  م 

ع  بث  مث بثي نثك م  َّللاَّ  يثج  ةث بثي نثنثا وث جَّ ال ك م  الث ح  مث لثك م  أثع  ال نثا وث مث بُّك م  لثنثا أثع  رث بُّنثا وث إ لثي ه  َّللاَّ  رث ي نثنثا وث

ير   ص   .(1)ال مث

والطائفيووةو  خووتالفإلالمسوولمين منووذ عرفوووا ا ويقووول الشوويخ مخلوووف: إن  

ا  كوول حووزب بمووا لووديهم فرحووونو وهنووت قووواهمو وتمكوون موونهم  وصوواروا شوويعا

ء  أسوأ.إلى  أعداؤهمو وجعلوا ينحدرون من سيى 

 *** 
 وكتب الشيخ عبد المتعال الصعيدي وهو من كبار أساتذة األزهور يقوول: إن  

مر قاضوي يعقد مجالس مناظرة بين الفورق الدينيوةو فوأ الخليفة المأمون رأى أن  

يجمع الفقهاء وأهول العلوم فوي بغودادو فاختوار  أن   -الس ن ةأهل  وكان من  -القضاة

يجمع المسلمين على  مع ذلك و لم يستطع أن   -من األعالمو ولكنه  أربعين رجالا 

إكراه المخالفين على ترك مذهبهم فلم يحقق ذلوك سووى إلى    مذهب واحدو فلجأ

سجن المخالفين لوم يحقوق ذلوك إلى  مأمونالتعصب والعنادو وحتى عندما لجأ ال

يقولوون أهول السون ة    زيوادة الخوالفو وقود جعول الموأمونإلوى    ولكنوه أدى  شيئاا 

أو   القرآن مخلوقو فشوغل الدولوة بهوذه القضوية )هول القورآن قوديم  باإلكراه: إن  

ضياع سنوات في إلى  النافعة وأدى ذلك مورمخلوق؟( وانصرف الناس عن األ

عاتو والدرس المستفاد من ذلك أن يترك الناس أحراراا فيموا الخالفات والصرا

يحمول بواإلكراه علوى تورك الكفور  يعتقدونو حتى الكافر المعاندو فوال يصوح أن  

ق ل   ( من سورة الكهف:  29هللا تعالى قال في اآلية )  تحت تهديد بالعقابو ألن   وث

ن شث  مث ن وث م  ن شثاء فثل ي ؤ  ب  ك م  فثمث ن رَّ قُّ م  اطث ال حث ا أثحث ينث نثارا نثا ل لظَّال م  تثد  ف ر  إ نَّا أثع  اء فثل يثك 

اب   رث ئ سث الشوَّ وهث بو  جو  ي ال و  و  ل  يثشو  هو  اء كثال م  اث وا ب موث يث وا ي غوث تثغ  إ ن يثس  ا وث ق هث اد  م  س رث ب ه 

تثفثقاا ر  سثاءت  م  فلم يذكر عقابا للكافر في الدنياو ولكن ذكر عقابه فوي اآلخورةو   وث

 
 .15و 14الشورى:   (1)
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النفوواق والتظوواهر إلووى  و ولكوون يووؤدياإليمووانإلووى  عقوواب الوودنيا ال يووؤدي ألن  

ي  (: 256.. وهذا ما تؤيده اآلية الكريمة في سورة البقرة )اإليمانب اهث فو  الث إ ك رث

ين    ...الد  

ن ة لموذاهب الشويعة أن   خرجووا عون دائورة  وكان من نتيجة تفهوم علمواء السو 

ن مذاهب الشيعةو وذلك في قوانوني الطوالق مذهب مإلى  األربعة    مذاهب الس ن ة

يوةو اإلماموالوصية وغيرهماو فقد أخذوا برأي ابن تيميةو وابن القيمو والشويعة  

ن ة والشويعة المعتدلوة توسوعة  وتم ذلك بهدوء ورضواو وفوي األخوذ بموذاهب السو 

 للمسلمين.

 *** 
 مذهب معين أصحاب تنازل إلى   هل كانت دعوة التقريب بين المذاهب دعوة

أو  عن مذهبهم؟ وبمعنى آخرو هل ترضى الشيعة أن تتنازل للس ن ة عن أفكارهاو

 ترضى الس ن ة باعتناق أفكار الشيعة بالكامل؟.

كانت هذه هي نقطوة الهجووم الرئيسوية علوى فكورة التقريوب بوين الموذاهبو 

التفواهم والتعوايش إلوى  التقريب وليس التوحيدو دعوةإلى    دعوةأن ها    بالرغم من

د  اإلموامالتنوازلو وكوان أو  اإللغواءإلوى   ت دعوةوليس القموي يجيوب كلموا محمو 

 أصولعلى    سالماإلأهل    يتحد   الفكرة أن  بأن     :واجهته هذه االعتراضات بالقول

ا   سالماإل بهاو أما نقاط الخالف في الفروع فعليهم إال    التي ال يكون المسلم مسلما

ا  ستطاعوا أن يصولوا إ إذافيهاو ف أن ينظروا فيها بالتسامحو ويعذر بعضهم بعضا

بقوي كول طورف علوى  إذاتفاق في شيء منها فهذا خيورو وإإلى    بالحجة والدليل

 أصولالخالف في أمر ال يدخل ضمن    موقفه فليحتفظ بما يراهو على أساس أن  

. وليس في نقاط سالمو وال يخرج المختلفين عن دائرة اإلاإليمانالدين ال ينقص  

قوال أحود مون  والشيعة موا يسوتحق الخصوامو ولوم يحودث أن    الخالف بين الس ن ة

الخروج أو  ية والزيديةو بكفر طائفة منهاواإلمامعلماء الس ن ة بمذاهبهاو والشيعة 

ه    العلماء في مذاهب الس ن ة والشيعة أجمعوا على  و ألن  سالمعن اإل ال خوالف أنو 

رته إحدى هذه أنك سالماإل أصولفي المسائل الجوهريةو ومن يعرف أصال من 

موا لويس منهوا علوى سوبيل اليقوينو   سالماإل  أصولزادت من  أن ها  أو    الطوائفو
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 فليدلنا عليه ويقدم برهانه على ذلك.

المسولمين كلهوم  وكان أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب متفقين علوى أن  

أهول   بيت الرسول صلى هللا عليه وسولمو وكلهومأهل    شيعة ألنهم جميعا يحبون

ن يونو س ن ة   ألنهم جميعا ملتزمون باألخذ بس ن ة الرسول المؤكدةو فنحن جميعوا سو 

 شيعيونو قرآنيونو محمديون.

موجوودة بوين موذهب الشوافعية أهول السون ة    الخالفوات بوين  وكانوا يرون أن  

و فهل نعتبر ذلك ومذهب الحنفية في بعض المسائلو مثل نواقض الوضوء مثالا 

ا  ن اآلخر؟. وليس من أهداف التقريب بين المذاهب بتعاد أحدهما عإيوجب    خالفا

فوي الودائرة  الخالف أمور طبيعويو موا دام محودوداا   إدماج المذاهب الفقهيةو ألن  

فيهواو فوال ضورر منوه فوي هوذه الحواالتو بول فيوه خيور   اإلجتهاد التي أباح هللا  

الموذاهب الفقهيوة أنفسوهم أبواحوا   أصوحاب فوإن     ووتيسير للمسلمين.. وموع ذلوك

روج على مذاهبهمو وأباحوا األخذ بوبعض موا فيهوا واألخوذ بوبعض موا فوي الخ

الشافعي يقول: هذا هو الرأي الذي رأيتوهو   اإلمامغيرها في نفس الوقتو وكان  

صح الحديث بما يخالف رأييو فأضربوا بقولي عورض الحوائط. فوالمرجع   إذاف

ا هللا علينا فوي و والقاعدة التي أوجبه6هو قول هللا والحديث المؤكد عن الرسول

اّلِل   فإن   كتابه:   ونث بو  نو  م  ول  إ ن ك نوت م  ت ؤ  سو  الرَّ ى َّللا   وث دُّوه  إ لوث ر  ءٍّ فوث ت م  ف ي شثي  ع  تثنثازث

يالا  سثن  تثأ و  أثح  ي ٌر وث ر  ذثل كث خث م  اآلخ  ال يثو  يورى  كل مجتهود البود أن  فإن   وهكذا .(1)وث

 هب غيره خطأ يحتمل الصواب.مذهبه الفقهي صواب يحتمل الخطأو ومذ  أن  

ية والزيديةو ويدرس الشيعة اإلماممذهب الشيعة  أهل السن ة    ال يدرس  ذااولم

ال يعورف المسولمون بعضوهم بعضوا؟ ولقود كوان   إذامذاهب الس ن ة األربعوة؟ لمو

فقرر دراسة مقارنة للمذاهب منوذ عهود   واألزهر الشريف قلعة التسامح الفكري

محموود شولتوتو كموا أن األزهور   اإلمواماغيو وتبعوه  الشيخ المر  األكبر  اإلمام

و والمعتزلوةو والجبريوة وغيورهمو حريص على دراسة موذاهب الفالسوفة أيضواا 

والمواقووف فووي المووذاهب  األفكووارليكووون رجوول الوودين المسوولم علووى علووم بكوول 

 
 .59النساء:   (1)
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 ية القديمة والحديثة..سالماإل

الشخصوية فوي الخطوة الكبرى كانت عندما أخذ قانون األحووال  وال شك أن  

مصر في السبعينات بأحكام من فقه الشيعةو وكان الذين أعدوا هذا القانون مون 

 صفوة رجال األزهر وكبار علمائه.

 التوحيد.. الفكور والودعوةأو    ندماجيفكرو في اإلأو    ومع ذلك فال أحد يدعوو

التفهم.. والتفاهم.. والتجمع في خيمة واحدة وتحت راية واحدة.. والتسوامح إلى  

 فيما عليه خالف.

 *** 
مالوك ودرس مذهبوهو   اإلمواملتقى بإالحج  إلى    عندما ذهب الخليفة المنصور

آمر بكتبك هذه فتنسخو ثم أبعث بها فوي كول األمصوارو   وقال له: قد عزمت أن  

مالك: يا أميوور   اإلمامغيرهو فقال له  إلى    وآمرهم أن يعملوا بما فيها وال يتعدوه

الناس قود سوبقت إلويهم أقاويولو وسومعوا أحاديوث فإن     .المؤمنووين ال تفعل هذا.

النواسو فودع  إخوتالفورواياتو وأخذ كل قوم بما وصل إلويهمو وأتووا بوه مون 

كل بلد منهم ألنفسهم. هذا ما رواه التاريخ في ذلك الشأن أهل    ختارأالناس وما  

 -45ص  -ي الخطيور كمووا ورد فوي كتواب )حجووة هللا البالغوة للوودهلويسوالماإل

 (.األولجزء ال

يوحود المسولمين علوى   العلماء فوي عصورهو وأراد أن    إختالففالخليفة شهد  

 اإلمواميكون مذهب    مذهب واحد لينتهي الجدل والخالف بين العلماءو وأراد أن  

مالك نفسوه هوو الوذي رفوض فكورة إلغواء  اإلماممالك هو المذهب األوحدو لكن  

عون  بوين الموذاهب لويس صوادراا الخوالف    ه يورى أن  توحيدهاو ألنو  أو    المذاهب 

في الفهم والتفسيرو وهذا طبيعي   إختالفالتعصبو ولكنه صادر عن  أو    الهوى

عتمواد إ  أن  إال    األصوولكان الجميوع متفقوون علوى    بالنسبة للعقل البشريو وإن  

الورواة جعلهوم   إختالفالناس على روايات مختلفة عن أقوال وأفعال الرسول بو

بلود ولوم تبلوغ أهول    ربموا تكوون الروايوة قود بلغوت يؤسسون موذاهبهم عليهواو و

ا  األحاديث النبوية لم تكن قد تم تدوينها وتمحيصوها وكوان   أن    غيرهمو خصوصا
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 عتماد على الذاكرة والحفظ.اإل

المسلم حر في أن يأخذ من كل   بين المذاهب حكمةو ألن    ختالفوفي هذا اإل

رة عون جووهر اإلقلبه ويقتنع به عقلهو وكلهوا مإليه    مذهب ما يرتاح .. سوالمعبو 

ا  اإلجتهاد ترك باب أن ه  يسالمومن مزايا الفقه اإل القضوايا الجديودة  و ألن  مفتوحا

التي تطرح للبحث كل وقت لن تنتهي ولن تتوقوف عنود حودو وكلموا جواء جيول 

فوي  إلى اإلجتهواد  جاءت معه تصرفات وموضوعات وقضايا ومشكالت تحتاج

 الدين. أصول الرأي الذي يتفق معإلى  الوصول

إدمواج الموذاهبو ولكون أو    مالك وحده هو الذي رفوض توحيود   اإلماموليس  

ا    أبو حنيفة  اإلمام رفض التعصب لموذهب وكوان يقوول: ال ينبغوي لمون لوم أيضا

يفتي بكالميو وكان يقول بعد كل فتوى: هذا رأييو فمون جواء   يعرف دليلي أن  

 بأحسن منه فهو أولى بالصواب.

صووح  إذاالشوافعي يووتحفظ فووي التمسوك بمذهبووهو ويقووول:  اإلمووامكوذلك كووان 

ه    فوي فتوواه( فهوو موذهبي. ويقصود إليوه    الحديث )الذي يستند  كوان هنواك   إذاأنو 

هذا الحديث هو الذي يجب األخذ فإن     حديث صحيح عن الرسول يخالف فتواهو

لو به. وقال الشافعي لتلميذه إبراهيم المزني: يا إبراهيم ال تقلدني في كل ما أقو

 نظر في ذلك لنفسك.أو

 بن حنبل يقول: ليس ألحد مع هللا ورسوله كالم.أحمد  اإلماموكان 

مالووك وال  اإلموواموكووان يقووول لكوول تلميووذ موون تالميووذه: ال تقلوودني وال تقلوود 

األوزاعي وال النخعيو وال غيرهمو وخذ األحكام من حيث أخذوا.. من الكتواب 

 والس ن ة.

هو يصلون خلف أصحابالشافعي و  اإلمامهو وابأصحأبو حنيفة و  اإلماموكان  

إال   من يختلفون معهم في المذهبو ويصلون خلف أئمة المدينةو وكوان موذهبهم

هوي   اإلمواموال يقرأها اآلخرونو على أسواس أن قوراءة    اإلمامإال    يقرأ الفاتحة

 الواجبة وليس على اآلخرين قراءة..

 نحطواط المسلمين.إعصر  فيإال  قد أغلق جتهاد االباب  ولم يقل أحد إن  
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ا  اإلجتهواد يوة والزيديوة فيورون بقواء بواب اإلمامأما الشيعة  يووم إلوى  مفتوحوا

ا أهل السن ة  الدين. والعقالء من   (1) ..يرون ذلك أيضا

 التعقيب:

بنشر مقاطع قليلة مختارة من مقال مفصل لالستاذ الموق ر رجب   ذ نقومإنا  ن  إ

صرية نشرته في اعودادها التوي تبودأ بوالرقم البنا رئيس تحرير مجلة اكتوبر الم

 نطرح النقاط التالية: نود أن   و1442

 ن  أنوود    وهذه المقاالت كتبت بروح موضوعية واتجاه تقريبي سليم  ن  أالمهم  

يسود كل كتاباتنا عن اآلخرينو فتسهم في تووفير الجوو الصوحيح للحووارو وقود 

جمالي ر و وسيأتي التنبيه اإلالكاتب الكبي  األستاذ نختلف في بعض الجزئيات مع  

 همية هذه المقاالت.أو ولكن ذلك ال يقلل من  على ذلك

العقائديووة أو  التاريخيووةأو  ات الفقهيووةاإلجتهوواد طووار إويوودخل الخووالف فووي 

تفقنوا عليوه ويعوذر بعضونا إوغيرهاو ونحن فيها متبعون لقاعودة )نتعواون فيموا  

ا فيما   الكبير على هذه الروح الطيبة. األستاذ فنشكر  (2) ختلفنا فيه(.ابعضا

 ننبه عليه يمكن تلخيصه في نقاط هي: نْ أوما نود 

نفسوهم أثنوا عشورية إلمٌر صحيحو والشويعة اأماذكر عن غالة الشيعة    ن  إو  1

البيوت )علويهم السوالم( شونوا حملوة أهل    األئمة من  ن  إيتبرأون من الغالة و بل  

ال داعووي لخلووط ذكوورهم شووعواء علوويهم وطووردوهم وحووذروا اتبوواعهم موونهمو فوو

 بالبحوث الشيعيةو وال نرى ضرورة عرض غسيلهم القذر من جديد.

 ن  أنفسهم أنهم )عليهم السالم( عباد مطيعون هلل تعوالىو وأوقد نبه األئمة    -2

عقيدة الفداء   أمثالحبهم يتجلى في التقوى وعبادة هللا تعالىو فال معنى لتسريب  

تبواعهم قود يسوتحق العقواب أالعاصي من    ن  إتباعهم و بل  أإلى    والشعب الممتاز

 
 .218ـ  197، ص 44مجلّة رسالة التقريب، العدد (1)

 .7، ص 2وهذ، القاعدة تسّمى بالقاعدة الذهبية. راجع المعجم الوسيط للساعدي، ج (2)
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 صيلة.البيت األأهل  نهم يتسببون بذلك في التشكيك بتعاليممرتين أل

فورازات عصوور إالبنا في ضورورة تنقيوة التوراث مون    األستاذ نحن مع    -3

 الظالم واالحن والكذب والوضع والتزويرو وربما تم ذلك بقصد القربة!!

مووا هووي شخصووية إ وصووية عبوودهللا بوون سووبأشخ ن  أثبووت بالوودليل القوواطع  -4

اوأتتورك  ن  أسطورية تؤثر بشكل خرافي على مجرى االحداث دون أ  ثوراا حسويا

سومه وتضوييع إلتورداد  أهميوةهو وجود تافه مرفوض من قبل الجميوعو فوال أو  

 الوقت فيه.

ورواتهمو في أهل السن ة    الشيعة يرفضون روايات   ن  إيقال:    ن  أمن الخطأ   -5

وقود بودأ المجموع   .ة مألى بروايات ورواة مشتركينتب الشيعة والسن  ك  ن  أحين  

 بطبع سلسلة روايات في هذا الشأن.

أو   سوناد ذاكو وتضعيف بعوض األأو    نعم قد يختلفون في توثيق هذا الراوي

 وال ضير في ذلك. األمرجتهادهم في العمل ببعض الروايات تبعاا إل

سباب الخالف والتخوف والتشوكيك أ  ن  أفي التأكيد على    األستاذ نحن مع    -6

 (.1447قد فقدت موضوعيتها )ع 

أو   اب على هذا الموذهب تحامل بعض الكت    أساليب عادة النظر في  إيجب    -7

 أساليب إلى   السياسةو ونشير هناأو    التعصب أو   ذاك بدواعي كثيرة منها: الجهل

ن مووين وعبوودالمنعم النموور والتيجوواني وكثيوور مووأحموود ألهووي ظهيوور وإحسووان إ

العوداء إال    هوا ال تثمورتسويهر وغيور هوؤالءو فإن    د جولو  أمثوالالمستشرقين مون  

 والضياع.

التلخيصات التي تأتي في ختوام كول حلقوة تحفول بكثيور مون  ن  أوالحقيقة   -8

 الحقائق.

 ونحن نعتقد ان الكثير من موارد الخالف: -9

ا اليوم.أن ه  ماإأو  ا قد ال يجد له موضوعا  عاد تاريخيا

ا ال أن ه  أو    ب و ا لفظيوا لم يفهم على حقيقتهو وعندما يوضح ربموا يعوود خالفوا

 غير.
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ا وأو أن ه  ج و  كان له مضمون علمي. ن  إال يترك أثراا عمليا

إلى  قوم للوصولالحوار القرآنية هي السبيل األ أساليب  ن  أونحن نعتقد   -10

لتي تعمول علوى هداف العليا ومواجهة التحديات العاصفة االحقيقةو والتفكير باأل

 ي.سالمبل وجودنا اإل ونفي ثقافتنا
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 النموذج الثاني:

 عاشوراء في التاريخ

 

 براهيم إأ.د. عزالدين  
 كبير يإسالممفكر 

 حتفاء بعاشوراءاال

قوودمون يوووم عاشوووراء يوووم مبووارك ومتميووز فووي التوواريخو قوودره العوورب األ

ا أدر الكتاب وخاصة العبرانيين يوم مقأهل  حتفلوا بهو وهو عند إو أن ه  و غيريضا

ا للتاريخ العبري في شهر تشري )بكسور التواء وسوكون الشوين(  يقع عندهم وفقا

ا أالذي قد يتوافق  ا  و حيانا  مع شهر المحرم في التاريخ الهجوري. ثومو  وليس دائما

 ةو وإخوانهم المسلمين الشيعة.يوم مقدر ومبارك عند المسلمين السن  أن ه 

الكتابوة عنوه بصوفة موضووعيةو مازالوت غيور فوإن     ومع أهمية هوذا اليوومو

التفسوويرو  إخووتالفعوودم وضوووح الرؤيووة التاريخيووةو وإلووى  كافيووةو ممووا يووؤدي

حاول بأقصى أ ن  أحتفاء. ومقصودي من هذا المقالو وتفاوت طريقة التذكر واإل

ستطيع من الحيدة والموضوعية والتدقيق العلميو أن أقدم صوورة عون هوذا أما  

معنوى  أوالا تقتورب موا أمكون مون ذلوك. فوأذكر أو  ه ومنزلتوهواليومو تبين حقيقت

صطالحو ثم أبين التفسيرات المتعلقة بوه بوين الفرقواء )عاشوراء( في اللغة واإل

 المعنيين به فوي التواريخ علوى مور العصوورو وكوذلك الممارسوات والشعائووووور

ا  خيورااو كوان غيور ذلوكو وأأو  المنبثقة عن هذه التفسيراتو ما كان منها صحيحا

 تستخلص من ذلك. ن  أبيان بعض الدروس التي يمكن 

 صطالحعاشوراء في اللغة واإل

صولها أ  ن  أتأكيد عروبة كلموة )عاشووراء(و بمعنوى  إلى    يميل علماء العربية

العرب  ن  إ :وغيرهأحمد  . فيقول الخليل بنأخرىعربي وليست منقولة عن لغة 

ة. وقال سيبويه د اعوالء( الممدوأخذوها من لفظ )العاشر( وبنوها على صيغة )ف
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العودد أي    ة من )العشر(ذ الكلمة مأخو  إن    "لسان العرب "وتابعه ابن منظور في  

قلوت شوواهدهو   العاشرو وجاءت على وزن )فواعوالء( وهوو وزن عربويو وإن  

ومنها: )السار وراء( من السراء وهوي المسورةو )والضواروراء( مون الضوراء 

: "تواج العوروس"الوداللو وأورد الزبيودي فوي    وهي المضرةو و)الدالوالء( من

)الحاضوراء( من الحضورو و)السواموعاء( مون السوماع. وقوال القرطبوي فوي 

التفسوير: عاشوووراء هووي معوودول عاشوورةو صوفة لليلووة العاشوورة والموود للمبالغووة 

 والتعظيم.

و األصولمن ينازع في عروبة الكلمة من حيث  وكالعادة   وومن المستشرقين  

 يةو اذ ردهواسالمك محرر مادة )عاشوراء( في دائرة المعارف اإلكما فعل فنس

برية )عاشور( بمعنى العاشر. وقد فعل مثل ذلك غيوره حتوى موع عالكلمة الإلى  

ا منهم  ظلفظ )قرآن(   ! وهوو الوذي األصوليكون هذا اللفظ الكوريم عربوي  ال  ن  أنا

 ."بلسان عربي مبين"نزل بوصف هللا تعالى له 

ا ما كان   الكلموةو اصويلة كانوت أم منقولوةو فهوي مون كلموات فإن     وراألموأيا

سوتعمال العربوي المسوتفيضو الحديث الشريفو ولها موقعهوا فوي المعواجم واإل

 إخوتالفيجوب صويامها علوى  أو    بمعنى الليلة العاشرة مون المحورم التوي يسون

 الحكم الفقهي. وتلحق بها الليلة التاسعة فيقال عنها )تاسووعاء(. وللعاموة تأويول

في )تاسوعاء( بأنها ليلة التوسعةو بال قيواس. وال يجوادل العاموة فيموا يقولوونو 

 حال.أي  والتوسعة تلحق صيام المواسم على

الكلمة قديموة فوي اللسوان العربوي و  ن  أوقد اوردت هذا الجدل اللغوي ألؤكد 

شتراك العربية من العبريوة فوي إيكون للعبرية واليهود دخل في ذلك. و  ن  أدون  

سورة لغويوة سوامية واحودة. أموا أفهموا مون    ور من المفردات كثير ومشوهوركثي

 المضمون في كلمة )عاشوراء( فقديم بال خالف كما سنبين.

 سالمعاشوراء قبل اإل

وا بوه. لوعرب الجاهلية عرفووا يووم عاشووراء ووقوروه واحتف  ن  أمن الثابت  
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 و  ول شوائعسباب التي من أجلهوا وقوروه. ويوجود قوولكن وقع الخالف حول األ

يوم عاشوراء هو يوم نجاة نووح عليوه   ن  أوهو    و  ولكنه ليس بالضرورة معتمداا 

 السالم ومن معه في السفينة من الطوفان الذي أحاط بهم. وقود أورد هوذا القوول

د   وح   مون سوورة هوود   48بن جرير الطبري في تفسيره اآليوة  محم  ا نو  ق يولث يوث

بثركثاتٍّ  نَّا وث ب ط  ب سثالثمٍّ م   كث اه  عوث ن مَّ موَّ مٍّ م   ى أ موث عثلوث إلوى   سوتند فوي ذلوكأو و عثلثي كث وث

أبوي   عون  173ص    10)الفوتح الربواني ج  أحمود    حديث مرفوع ورد في مسند 

ال   هريرة(. وقد تبع الطبري المفسرون الفخر الرازي وابن كثير والقرطبي نقالا 

أحمد   لتفرد مناقشة. ولكن جاء من بعدهم من توقفوا عن قبول هذا الخبرو نظرا  

لقولووه   وتفاصيل قصة نوح هوي مون الغيبيوات   ن  أبروايته في المسند. وباعتبار  

ا ك نوتث   من سورة هود    49تعالى في اآلية   ا إ لثي كث موث يهث ن  أثنبثاء ال غثي ب  ن وح  ت ل كث م 

ن قثب ل   كث م  م  الث قثو  ا أثنتث وث هث ص   10)انظور تفسوير الطواهر بون عاشوور ج    تثع لثم 

62.) 

المجمع عليه هو الخبر الوارد في الصحيحين وعند الترمذي والموطأ  إال أن  

ا كانوت بوأن     وأحمد مروياا عن عائشة وابن عباس وابون مسوعود )رض( قريشوا

ا   6تصوم يوم عاشوراء في الجاهليةو وأن رسول هللا كان يصوومهو وكوان يوموا

 ن  أمون شواء  )  :6تستر فيه الكعبة. فلما فرض هللا صيام رمضان قال رسول هللا

نهم أهتمامهم بهذا اليوم إوبلغ من  (يتركه فليتركه ن  أيصومه فليصمه ومن شاء 

كانوا يشجعون الصغار على صومهو كما ورد فوي البخواري عون الربيوع بنوت 

م صبيانناو ونجعل لهم اللعبة من العهن )كورة كنا نصومهو ونصو  )  :معود قولها

 .(فطارأعطيناه ذلك حتى يكون اإل بكى أحدهم على الطعام إذاالصوف(و ف

ا لليوم الطويل    ن  أوالظاهر   مون   بتوداءا إصيام عاشوراء في الجاهلية كان وفقا

بمغورب اليووم التواليو ألن التخفيوف بجعول الصويام   نتهواءا إنوم الليلة السوابقة و

كموا ورد فوي   سوالموقع فوي اإل  ماإن  على الفترة بين الفجر والغروبو    مقصوراا 

 .سورة البقرة

كل من ابون حجور   سالمحاديث عن عاشوراء قبل اإلوقد تتبع شراح هذه اإل
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فوي   ةو وابون قويم الجوزيو(أوجوز المسوالك)و والكاندهلوي في  (فتح الباري)في  

ا لذلك االهتمام منها:  أستظهروا  أو و(زاد المعاد ) سوماعيل إبوراهيم وإتبواع  إسبابا

تبواع لنبوي سوبقو ربموا هوو إأو  عليهما السالم في تكريم الكعبة في يوم مكورمو

او(نوح) ا للخبر الذي أوردناه سابقا اتباع لما ثبت لدى اليهود عن منزلة أو    و وفقا

 هذا اليوم كما سنبينه.

ا فووي  ن  أوالووذي يووتلخص لنووا ممووا سووبق هووو  )عاشوووراء( كووان يوموواا مرموقووا

 ن  أسباب المذكورةو والجمع بينها غير مستنكر. وكثر من األأأو    الجاهلية لواحد 

و فصام عاشووراء وتحوراه سالمستصحب هذه الممارسة في اإلإقد    6رسول هللا

 صيامه يكفر السنة الماضية كما ورد في البخاري عن ابن عباس.بأن   وبشر

 وبعد الهجرة سالمعاشوراء في صدر اإل

و علوى ماكوان عليوه قبول ذلوكو مون سوالمظل حال )عاشوراء( في صدر اإل

 والمؤمنون 6فلما كانت الهجرة وانتقل النبي  الصيام.فراد اليوم بالتوقير وإحيث  

أحمود  ضافي لتعزيز هذا اليووم. ففوي الصوحيحين ومسوند إالمدينة جد سبب  إلى  

المدينوة فورأى اليهوود إلوى  6عن ابن عباس )رضوي هللا عنوه( قوال: قودم النبوي

تصوم يوم عاشوراءو فقال: ماهذا؟ قالوا: يووم صوالحو هوذا يووم نجوى هللا بنوي 

ئيل من عدوهمو فصامه موسى. قال: فونحن أولوى بموسوى مونكمو فصوامه إسرا

 وأمر بصيامه.

ها ما بيناه سابقاا من أن هذا أوالولفهم هذا الحديث نذكر بعض الملحوظات:  

اليوم الصالح في التقويم العبري هو العاشر من شوهر تشوريو وقود توافوق فوي 

بول وممارسوة لموا  وى علومعلو 6النبويفوإن   تلك السنة بالذات مع المحورمو وإال

يستحقه العاشر من المحورمو ولوم يكون ليسوتقي معلوماتوه بوادئ ذي بوداءة مون 

 وهوي أن   و راح البخواريأحود شو  و اليهود. والملحوظة الثانية ذكرها القسطالني 

ي الوذي سوالمالرسول لم يأمر بتقليد اليهودو ألن ذلك غير وارد في السولوك اإل

حتفاء بالعلوة وبوالنبي موسوى عليوه السوالم. ر باإلأم  إنمايحرص على التميزو و
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التاريخيوة التوي أكورم هللا بهوا النبوي   ةاإللهيووالعلة هنا هوي إحودى المعجوزات  

موسىو إذ شق له البحر فنجا هو ومن معه من بني إسورائيلو وغورق فرعوون 

وجنودهو وهي علة تستحق التنويه واإلكبارو وتتفق بشكل عجيب مع علة نجواة 

بموا يشوبهها   األرض ح ومن معه في السفينة يوم فار التنوورو وغرقوت  النبي نو

 األخير في الشرق األقصى. (تسونامي)ولو بدرجة محدودة ما فعله طوفان 

أراد أن يستميل اليهود في واحد من عودة   6النبي  هي أن    ووالملحوظة الثالثة

ولوم تجود ت قام بها معهمو ولكنها لم تنوزع سوخيمة قلووبهم وعوداواتهمو  أوالمح

إذ ناصبوا المسلمين العداء وتحالفوا موع مشوركي قوريش كموا هوو   ومعهم كثيراا 

معلوم في التاريخ. وظول الحوال كوذلك حتوى السونة الثانيوة مون الهجورةو حيوث 

فرض صيام رمضان وتحددت صفاته ومدته اليوميوةو فتورك صويام عاشووراء 

وجوه التعبودي عنود كوان الت  بالخيارو فمن شاء صامهو ومن شاء لم يصمه. وإن  

الجمهور هوو الصويام. وبهوذا يكوون المفهووم الشورعي بعاشووراء قود اكتمول و 

 باعتبارها مناسبة دينية لها عمق تأريخي يحتفى بها بالتذكر والشكر والتعبد.

 هو60عاشوراء بعد سنة 

هوو طورأت علوى مفهووم عاشووراء إضوافة ال يمكون وال يجووز 60بعد عام  

ناسوبة بلوون أسوود قواتمو ومزجوت عاشووراء بمشواعر تجاهلهاو ألنها لونت الم

ية وخاصة تلك التي يتمركز فيها إخواننا سالماألسى والحزنو في كل البالد اإل

هو وقعت معركة كربالء بين رجال يزيد 61الشيعة. ففي العاشر من محرم سنة  

بن معاوية الخليفة األموي الثانيو والخارجين على الحكم األمووي بقيوادة سوبط 

عبدهللا الحسين بن علي رضي هللا عنهماو وقود استشوهد أبي    اإلمام  6ول هللارس

الحسينو وعدد من آل البيتو بما يسومى بوالفترة الثانيوة   اإلمامفي هذه المعركة  

 .(الفتنة الكبرى)من 

صطالح تاريخيو يطلق على فترة الخالفات والمنازعات إ  (الفتنة الكبرى)و

لثالث عثموان بون عفوان )رض( و ولهوذه الفتنوة التي حصلت بعد مقتل الخليفة ا
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 اإلموامهوو حينما تنوازل 41هو وحتى عام المجاعة سنة 35ى سنة األولفترتان:  

سفيان حقنوا للودماء أبي    الزاهد الحسن بن علي )رض( عن الخالفة لمعاوية بن

هو و مدة حكم يزيد بون   64سنة  إلى    هو60وجمعا لشمل المسلمينو والثانية من  

في رصد الفتنة أهل السن ة    وفيها وقعت معركة كربالء المؤسفة. ومنهجمعاوية  

فتنة )الكبرى هو عدم الخوض في تفاصيلها وكثرة الكالم عنهاو واألخذ بمقولة  

 .(سلم منها سيوفناو فلنسلم منها ألسنتنا

عواب عليوه بعوض   (الفتنة الكبورى)وعندما أصدر الدكتور طه حسين كتابه  

 الجروح. ه نكأالناس ذلك ألن  

نوي أدرس )عاشووراء( ةو لووال أن  السون  أهل    أخرج عن منهج  وما كان لي أن  

 د على مفهومها من إضافة غيور بسويطةو وتقتضويني األمانوة العلميوة أن  ج    وما

 أذكر ذلك.

)عاشوراء( قد حملت بعد كوربالء معنوى جديودااو هوو فإن     وبصورة إجمالية

فيهوا مون أحوزان وعبورو والحوزن ستشوهاد الحسوين بكول موا إلتصاقها بذكرى  إ

عتبار هو موضوع إجماع المسلمين سونتهم وشويعتهمو وكيوف ال والمقتوول واإل

ا أن ه  الذي حكى القرآن الكريم  6إمامو وسبط للرسول إ الَّ  لوم يسوأل النواس شويئا

بثى دَّةث ف ي ال ق ر  وث  ولكن المواقف بعد ذلك متفاوتة. . (1)ال مث

ي األصوليةو فقود بقوي فيهوا المفهووم الشورعي  ة السون  يسالمفأما في البالد اإل

لعاشوووراء علووى موواهو عليووه بمووا فووي ذلووك صوووم يوووم عاشوووراء وتاسوووعاء. 

 ي محزن.إسالمملحظ تاريخي أن ها  ضيفت ذكرى كربالء علىأو

ية التي يتمركز فيها إخواننا الشيعةو فقد غلبوت عليهوا سالموأما في البالد اإل

السومة الرئيسوية لعاشووراءو وموددت فترتهوا   كربالءو وبورزت وأصوبحت هوي

هتموام بواليوم العاشور بوجوه لتشمل األيام العشرة األوائول مون المحورمو موع اإل

 
 .23الشورى:   (1)
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يصادف ذكرى أن ه    خاصو كما أضيف اليوم العشرون من شهر صفرو باعتبار

علوى أهل السن ة  ستشهاد الحسين طيب هللا ثراه. وال ينبغي حملإاألربعين على 

ذلوك قود يصودق علوى يزيود بون معاويوة فوإن     نوا بكربالء ونتائجهواوستهاإهم  أن  

الوذين يجعلوون آل البيوت أهول السون ة    ومعاونيهو ولكنوه ال يصودق علوى عمووم

ويحبونهم بما هم له أهل. ومن ذا الوذي ال يووتأثر ويحوزن وهوو يتوذكر أحوداث 

لحجر كربالء وشهيدهاو ويقرأ كلمات السيد الحميري في الحسينو التي تحرك ا

 فضالا عن البشر:

ووووووهأف  ووووووف المطيو ووووووه وقو وووووول بو  طو
وووووووووه وووو وووو ووووووووورة التقيو وووو وووو  والمطهو
ووووه ووووواحدها المنيوووووووووو ا لووووووو ووووا  يومووووووو

 

وووووووره إذاو  وووو وووو وووووووررت بقبو وووو وووو  مو
وووووووور وووووووور للمطهو ووووووووك المطهو  وابو

ووواء   و و وووةكبكوووووووو و و ووووت  معولوووووو و  أتووووووووووووو
 

ه يتضمن نفسر موقف الشيعة من عاشوراء كربالءو بأن    ال ينبغي أن  أن ه    كما

هذا المفهووم واضوح فإن    فلة عن المفهوم التاريخي التراكمي ليوم عاشوراء.الغ

أراد مون أو  ة أن يتثبوتوةو ومون أراد مون السون  السون  أهول   لديهم وضوحه لودى

يجدد التزامه بذلك المفهومو فليقرأ مثالا باب )صووم يووم عاشووراء(   الشيعة أن  

( 135و 134و ص 2الطوسوووي )االستبصوووار ج  جعفووورأبوووي  فوووي كتووواب 

المعتمدة لدى الشيعةو ليجد أن ماورد فيه ال األربعة    ستبصار هو أحد الكتب واإل

ة الستة. وهذه مسألة يغفل عنها كثير مون النواسو يختلف عما هو في كتب السن  

هووا فووي إختالفالكتووب المعتموودة باألعيووان واألسووماء ال يعنووي  إخووتالفوهووي أن 

الكتب التي للشويعة وسوتة الكتوب   المشترك بين مضامين أربعةفإن     المضامينو

 ة ال يقل عن تسعة األعشار.التي للسن  

موقف إخواننا الشيعة من عاشوراء هو موقف دينوي بأن     يلزم التأكيد أن ه    إال

ة اإلمامو)للقوم وجهة نظر معروفوة فوي موضووع  فإن     وتاريخي وسياسي معاا.

أيوام أو  اشووراءيووم عفوإن     يةو ولوذلكتختلف عن وجهوة النظور السون    (الكبرى

ا  ا للتعبير عون وجهوة النظور الشويعية دينيوا عاشوراء العشرة تعتبر موسماا سنويا

ا. ومن يتابع طريقة اإل حتفال بأيام عاشووراء عنود مثقفوي الشويعةو يجود وسياسيا
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نظور أمصداق ماذكرت حيث تلقى المحاضرات والدروس لبيان ذلك الموقوف )

د    محاضرات المرحوم الشويخ  و)عاشووراء(  :س الودين بعنووانمهودي شوممحمو 

 كتاب )خطاب عاشوراء( للسيد حسن نصر هللا.

او بينموا )عاشوراء( السن  فإن     وعليه و ة تظل في إطارهوا الوذي ذكرنواه سوابقا

تتسع )عاشوراء( الشيعة لتشمل اإلضافات الخاصة بالمذهب. ولكل وجهوة هوو 

 موليها.

 حتفالممارسات اإل

او حتفال بعاشوراء يخممارسات اإل تلط فيها ماهو مشروعو بما ليس مشروعا

الشيعة. والمفروض التمييز والتنبيه بالتي هي أحسون و مون أو   ةسواء عند السن  

ا دون اإليغال في النكير بأي فريقو ألن    األمة يعيب  نا أمة واحدةو وما يعيب فريقا

 كلها حتى نتعاون بالحسنى والسماحة على تغييره.

ا هوو الصويامو موع توذكر المناسوبة والعبور ةو فالمشروفأما عند السن   ع أساسوا

األحاديوث   البيهقوي يؤكود أن    اإلمامفإن     المستفادة منها. وعن ممارسة التوسعةو

التي وردت بشأنها ضعيفةو ولكن كثرتها تجيز األخذ بما تدعو إليوه. والتوسوعة 

 في مناسبات الصوم مألوفة.

قووراءات دينيووة أو  ووموون اإلضووافات غيوور الموثقووة تحديوود صوولوات معينووة

مخصصةو فليس في ذلوك توثيوق يؤخوذ بوه. والعبورة فوي العبوادات بوالتوقيفو 

جتماعيووة فووي الزيووارات والووزي إولوويس باإلضووافات المبتدعووة. وهنوواك بوودع 

ة فوقد تؤول على غيور معناهوا. ومون البودع السوخي  ووالمأكوالتو ال تبرير لها

ورو وكانوا يتشاءمون منه( قود طائر الصرد )وهو أكبر من العصفبأن     عتقاد اإل

 ياإلجتمواعبتداع ومعظموه داخول ضومن الفولكلوور  إصام عاشوراء. فكل ذلك  

 الذي يلزم إلجامه.

أما عنود الشويعةو فالصويام بوالتخيير مقورر. وإقاموة مجوالس العوزاء موع موا 

يرافقها من المحاضرات عون مناقوب الحسوين وآل البيوت واردة. ويسومى ذلوك 
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ذكر أحد من أو    القراءة(. والعلماء يتعففون عن إثارة الفتنو  تحريف  و)بالقراية  

الصحابة بغير ما يستحقه من التوقير. وقد كان الكميت رحمه هللاو وهو صاحب 

ا أمير المؤمنين المشهورة في مديح آل البيتو ينشد بأن    (الهاشميات ) ه يهوى عليا

موة الشويعة وال يرضى بشتم أحود وهوذا هوو موذهب فضوالء الشويعة. ولكون لعا

وال نفصلهاو وهي المواكب التي تسير فوي الشووارعو ولهوا   إليهاممارسة نشير  

تسميات هي: موكب اللطامة )أي لطم الصدور(و وموكب الزناجيول )أي اللطوم 

بالسالسل(و وموكب التطبير بالقاموات )أي القفوز بالسويوف فوي األيودي( وهوي 

الووذين يفهمووون الوودوافع  سووتنكار موون علموواء الشوويعة األثبوواتوإجميعوواا موضووع 

ستنكارهم لقتول الحسوينو ولكونهم يعرفوون إالعاطفية للعامة في إظهار حزنهم و

مالهذه الممارسات من مخاطر بدنية وصحيةو وبعودها عون التعبيور المشوروع. 

المسائل   والخوئي    اإلمامستفتاءات  إالخوئي في كتابه )  اإلمامومن هؤالء العلماء 

الخميني والخامنئي في فتويين معاصرتين معلنتوين.   اناإلمامالشرعية( وكذلك  

كما تألفت جمعيوات إصوالحية لمواجهوة هوذه الممارسوات بالحكموة والموعظوة 

الحسنة. وقد رصد هذه الظاهرة بصراحة وإنصاف الدكتور إبوراهيم الحيودري 

 (تراجيوديا كوربالءو سوسويولوجيا الخطواب الشويعي)في كتاب نفويس بعنووان:  

إلوى   المشوكلة تحتواج  ألن    وحاألصوالني أطري عمل جمعيوات  إن  فليرجع إليه. و

معالجة دينية وعقلية وعاطفية من داخل المجتمع الشيعي. وكثرة اللغوظ حولهوا 

 يثير الفتنة الطائفية بال مبررو ويصعب على العامة الفكاك من عقدتها.

 دروس من عاشوراء

مينها واألحوداث يختتم هذا العرض لتواريخ عاشووراء ومضوا  ومن المفيد أن  

 رتبطت بهاو باستخراج بعض الدروس والعبرو ومنها:إالتي 

 حتفاء بها بما شرع:أو تعظيم أيام هللاو واإل

فعاشوراءو وعرفةو وليلة القدرو والعشر األواخر من رمضانو وعشور مون 

 وذي الحجةو وغيرها. كلها من أيام هللا المباركةو وهي مواسم للطاعوة والعبوادة
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تجوف  ن  أنغتنمها قبول   ن  أمرفوعةو وأبواب السماء مفتوحة و فعلينا    األكف فيها

إال   هلل في أيام دهوركم نفحوات   األقالمو وتطوى الصحف. وقد ورد في األثر أن  

هللا فوي هوذه األيوام هوي موا شورعه لهوا: إن إلوى  فتعرضوا لها. وأحب األعمال

نتقواص غيور واإل  بالصيامو وإن بالقيامو وإن بغير ذلكو والتزيد غيور مطلووبو

 مرغوب.

 الوفاقي من الرساالت السماوية: سالمتأكيد موقف اإل وب 

هوو الودين   سوالماإل  ن  أففي الوقت الذي ترفض بعض األديان غيرهواو نجود  

ها منظومة واحدة الرساالت السماوية وكتبها وأنبيائها بأن  إلى    الوحيد الذي ينظر

الذي أحسن من قبلو وكتابها مهيمن   متتابعة الحلقاتو والحلقة الخاتمة تمام على

 على الذي سبقه باستيعابه وتكميله.

فونحن أولوى "  :لليهوود فوي المدينوة  6ونستفيد هوذا الودرس مون مقولوة النبوي

اّلِل    84:بموسى منكمو وفي هذا السياق نزلت آية آل عمران الجامعة ا بو  نوَّ ق ل  آمث

لث عثلثى إ ب   ا أ نز  مث لث عثلثي نثا وث ا أ نز  مث بثاط  وث األثسو  وبث وث يثع قو  قث وث حث إ سو  يلث وث اع  مث إ سو  يمث وث اه  رث

ه   ن  لوث نثحو  م  وث ن ه  دٍّ مو   ق  بثي نث أثحوث م  الث ن فثر   ب  ه  ن رَّ النَّب يُّونث م  يسثى وث ع  وسثى وث وت يث م 
ا أ  مث وث

ونث  ل م  س   .م 

 تباعها:أيةو والتقارب بين سالمالتقريب بين المذاهب اإل - ج 

ستطراد لما سبقهو إذ ال يجووز الوفواق موع الغيورو موع إهودار إس  وهذا الدر

طوار إصطلحوا فوي إبناء البيت الواحدو فالمسلمون أمة واحدةو وقد أالوفاق بين 

في التشريعو  إليهاعتماد ثمانية مذاهب للرجوع إي على  سالممنظمة المؤتمر اإل

و والزيديوووةو يوووةاإلماموهوووي المالكيوووةو والشوووافعيةو والحنابلوووةو والحنفيوووةو و

التوحيود أهول    واإلباضيةو والظاهرية. ومن الممكن التفاهم مع من وراءهم مون

 .6من أمة محمد 

 ن  أة والشويعةو فمون المفيود  هتمام بعاشوراء من قبل السون  وباعتبار تماس اإل

من الخالفات بين هذين الفريقين قود بودأت سياسويةو ثوم تغلفوت   كثيراا   ن  أنتذكر  
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 صعب التقريب بين التعاليمو  إذاما فات فاتو وأنه    ن  أروض  بأغلفة الفقه. والمف

 فلنجتهد في تحقيق التقارب بين األتباع.

 نفض البدع عن مناسباتنا الدينية -د

ة والشيعةو فلنعمول كول فوي بطرف من بدع )عاشوراء( عند السن    وقد ألممنا

ا  مون أحاديوث   دائرته على نفض البودع عنهواو ورفوض موا قود يكوون موضووعا

فوإن    وكان الرفض بعد التمحويص المتخصوص مون مهوام العلمواء  إذاأييدها. ولت

يستأنس بمقولة ابن خلدون في بواب علوم الحوديث مون   ن  أالمثقف العام يستطيع  

و ويعووارض المنقووول و وينوواقض األصووولرأيووت الحووديث يخووالف  إذا) :مقدمتوه

تمحويص لوى إ ولكن الرجووع (وثقوه ووثقوه موضوعو وإن  أن ه    المعقولو فاعلم

تشنج متشنج وأنكر الصيام في عاشوراء رددناهو والحكم بعود   إذاالعلماء أمن. ف

تساخف متساخف وقال: اكتحلوا في عاشوراء وتزينوا قلنا له   إذاذلك للتخيير. و

 ستغفار ال كرنفال. وقس على ذلك.إهذا يوم 

 :وأخيراا 

إحاطة بمعانيهوا  أن يعيد عاشوراء على المسلمينو وهم أكثرهللا تعالى  نسأل  

حوول هوذه المعواني   خوتالفالتراكميةو وأقدر على التسامح فيما بينهم بشوأن اإل

واحدة من المناسبات الدينية التوي إال    بحكم التطورات التاريخيةو وما عاشوراء

ديننوا فوإن   والوحودةإلى  كنا قد خرجنا منها للدعوة  إذاتتفاوت المواقف بشأنهاو ف

نتوحد لنصبح كالبنيوان  ن  أحدقة بنا كل ذلك يحتم علينا ومصالحنا واألخطار الم

ا.  (1) المرصوص يشد بعضه بعضا

 التعقيب 

 
 .214ـ   203، ص 47لعدد  مجلّة رسالة التقريب، ا (1)
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حد المفكرين الكبار الذين أكودوا علوى أبراهيم هو  إالدكتور عزالدين    األستاذ 

جانوب العمول إلوى    يةو وعملووا لتركيزهواوسوالمفكرة التقريب بين الموذاهب اإل

. وهذا المقال التحقيقي يأتي ماماألإلى   ديانن األالمتواصل لدفع عملية الحوار بي

م معوه وقفوة إفي نفس السياق ممتازاا بروح هادئوة وموضووعيةو ونحون   ذ نعظو 

الحسين)ع( البطلة ضد حكوم طاغيوة منحورف هوو يزيودو ونعلون حزننوا   اإلمام

حياء ذكرى الحسوين)ع( ال إ  ن  ألنؤكد    6الدائم على ماجرى على إبن رسول هللا

حياء قيم الثورة على الظلمو وتعظيم معاني التضحية في سبيل العقيدة إ  إال  يعني

 .األمةح في صالاإلو

ما مسألة صيام يوم عاشوراء فهوي مسوألة فرعيوة قود ال تكوون لهوا عالقوة أ

سووتحبابها العلموواءو لضووعف واضووح فووي إبالحادثووةو وهووي مسووألة يختلووف علووى 

 وات مختلفة وال ضير في ذلوكاطاإلستنبقوال فيها متنوعة وولذا فاأل  ومستنداتها

 ما الممارسات بمناسبة عاشوراء فالبعض منها طبيعوي منودوب إليوه؛ لمواسواةأ

حياء ذكراهم وقيمهمو والبعض منها تقاليود محليوة معبورة عون إالبيت)ع( وأهل  

فووراط فووي حووين يشووط الووبعض عوون الصووواب ويوودخل فووي حوواالت اإل وذلووك

 المرفوض.

 الكبير في فكره وعمله راجين له العمر المديد. اذ األستي نا نحي  ن  إف وخيراا أو
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 النموذج الثالث:

 التقريب 
 ية  سالم بين المذاهب اإل

د  .أ. د  عمارة محم 
 ي من مصرإسالممفكر 

 

يةو هنواك خلوط بوين المفواهيم سالمفي الحديث عن التقريب بين المذاهب اإل

لميوودان.. الموورادة موون وراء المصووطلحات التووي يسووتخدمها البوواحثون فووي هووذا ا

للمووذاهب.. وكالهمووا متميووز عوون  "التوحيوود "بووين المووذاهب غيوور  "فالتقريووب "

جتهووادات إسووتفادة موون المالئووم فووي أحكامهووا وجميووع المووذاهب واإل "حتضووانإ"

 مجتهديها.

الموذاهب ".. وقود يوراد بهوا  "المذاهب الفقهيوة"قد يراد بها    "المذاهب "  ثم إن  

وتحرير مضامين ومفاهيم كول مصوطلح   . لذلكو البد من البدء بتحديد "الكالمية

 من هذه المصطلحات.

نطالق من تمايز المذاهب المتعددة والمختلفةو مع العدول : هو اإل"فالتقريب "

و بالتعصب لموذهب واحودو ورفوض ماعوداه.. خرىاألعن نفي مذهب للمذاهب  

 فهو و التقريب و تعايش بين المذاهب المختلفةو مع اكتشاف اإلطار العام الجامع

 .ختالفتفاق بينهاو وتحديد مناطق التمايز واإللهاو ومناطق اإل

ا في مذهب واحدو ونفوي بين المذاهب: فإن    "التوحيد "أما   ه يعني دمجها جميعا

 ..ختالفقاعدة التعدد والتمايز واإل

ستفادة من المذاهب المختلفة واإل  "االحتضان"  يوبين هذين المصطلحين يأت

ية في إطار علم واحود وحضوارة واحودة إسالمهادات  جتإوالمتمايزةو باعتبارها  

ات المذهبيوة المختلفوة اإلجتهواد األحكوام التوي أثمرتهوا إلى    ودين واحدو والنظر

ستفادة بوالمالئم منهواو الوذي الواحدةو ومن ثم اإل  لألمةباعتبارها التراث الواحد  

يلبووي حاجووات تحقيووق المصووالح والضوورورات المتجووددة بحكووم تمووايز الزمووان 
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توسويع دائورة التورجيح بوين أي  لمكان وتنوع العادات والتقاليود واألعوراف..وا

جملووة المووذاهب كلهووا.. إلووى  ات موون نطوواق المووذهب الواحوود اإلجتهوواد األحكوام و

 ."التقريب "يكون ثمرة من ثمرات  هذا من الممكن أن   "حتضاناإل"ومفهوم 

ي هوي علوم ه يطلق علوى الموذاهب الفقهيوةو التوو فإن  "المذاهب "أما مصطلح  

ية الواحودةو التوي هوي سوالمجتهادات الفقهاء فوي إطوار الشوريعة اإلإالفروعو و

 وضع إلهي ثابت عبر الزمان والمكان.. وقد يطلق هذا المصوطلح و الموذاهب و

 أصوولات التي أبدعها علماء اإلجتهاد التصورات وأي    على المذاهب الكالميةو

. .ةاإللهيووصفات الوذات    "أللوهيةا"يةو وخاصة  سالمالدين في إطار العقائد اإل

فلسوفة العالقوة بوين "وما يتعلق بهوا مون المعجوزات.. و  "النبوات والرساالت "و

فوي الكوونو وأفعوال هوذا   نسوانو وموا يتعلوق بهوا مون مكانوة اإل"الحق والخلوق

 . الخ..نساناإل

هذا عن ضبط مفاهيم ومضامين مصطلحات هذا المبحث من مباحث الفكور 

 ي.سالماإل

* *   * 
التاريخ الحديث للجهود والدعوات التي بوذلت وقاموت للتقريوب بوين   أما عن

يةو بهوودف الخووروج موون التعصووب لواحوود منهووا ضوود سووالمالمووذاهب الفقهيووة اإل

حتياجووات التشووريع إات فيهوواو لتلبيووة اإلجتهوواد سووتفادة موون كوول ماعووداهو واإل

د  الشويخ اإلمام األستاذ للمستجدات العصرية.. فلعل دعوة  و  1265ه )عبود محمو 

فووي التقريوور الووذي كتبووه إلصووالح القضوواء  -م( 1905و  1849هووو و 1323

حتضان كل مذاهب الفقوه أبرز هذه الدعوات في عصرنا الحديثو إل  الشرعي و

جتهاداتها في القضاء والتقنين الحديث لفقه الشوريعة إستفادة من  يو واإلسالماإل

م( 1922و  1299هوو و 1342و   669. فلقد كانت الدولة العثمانيوة ).يةسالماإل

تلتزم المذهب الحنفي وحدهو وبفقهوه وحوده يحكوم القضواء ويفتوي المفتوون فوي 

ية األربعووة: الحنفووي.. والياتهوواو رغووم تمووذهب النوواس فيهووا بالمووذاهب السوون  

مجلوة "والمالكي.. والشافعي.. والحنبلي.. وللمذهب الحنفي وحده تم التقنين في  
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د  اإلموام. فلموا درس .م1869  هوو1286عام    "األحكام العدلية عبوده حوال محمو 

 م و1899القضاء الشرعي بمصرو دعا و في التقرير الذي كتبه في نوفمبر عام 

حتضان كول الموذاهب الفقهيوة إإلى    إصالح حال هذا القضاء وفقهه.. ودعاإلى  

و   اإلجتهواد جتهادات جميع مجتهديهاو لما في ذلك من فتح بواب  إستفادة من  واإل

و ص 2على الناسو وتلبية حاجوات المسوتجدات )األعموال الكاملوة ج    والتيسير

 (.288و  209

فوي مقدموة الحركوات التوي  بمصرو يسالمولقد كانت حركة التقنين للفقه اإل

د    اإلماموضعت دعوة   عبده في الممارسة والتطبيق.. ففي التعوديالت التوي محم 

ة و تموت االسوتفادة و األحووال الشخصوياألسورة  أدخلت على بعض مواد قوانين

ثنوي من المذاهب الفقهية المختلفةو بما في ذلوك الموذهب الجعفوري و للشويعة اإل

 .عشرية و والمذهب الزيدي و للشيعة الزيدية و

ي و موسووعة جموال عبود سوالمولما قامت مصر بإصدار موسوعة الفقه اإل

امهوا عتمدت كل المذاهب الفقهية الموثقة مصادرهاو واحتضونت أحكإالناصر و  

ا و وهووي المووذاهب السوون  إو ية األربعووة. مووع المووذهب جتهووادات مجتهووديها جميعووا

فكانت   والجعفري و والمذهب الزيديو والمذهب اإلباضي و والمذهب الظاهري

نتهواج هوذا الطريوق الوذي ال إجاز التعبير و الريوادة فوي    إذا  -  "للفقه المصري"

رفض التعصب لموذهب واحود أي    بين المذاهب الفقهيةو  "بالتقريب "يكتفي فقط  

 "احتضوان"إلوى    "التقريوب "هذا    "الموقف المصري"تجاوز    إنماضد ماعداهو و

 األمووةحتياجووات سووتفادة موون المالئووم الملبووي إلوالعموول علووى اإل كوول المووذاهبو

ا.إومستجدات العصر من   جتهادات المذاهب الفقهية جميعا

تقريوب بوين جماعوة ال"وفي أربعينيوات القورن العشورينو قاموت فوي مصور 

 ية بوجه خاص.اإلمامة والشيعة و مركزة جهودها على مذاهب السن  "المذاهب 

د  ولقد رأس هذه الجماعة الزعيم المصلح و  1292علوي علوبوة باشوا )محمو 

(.. وكان في مقدمة مؤسسيها والعاملين في ميدان 1956و    1875هو و    1375

الشويخ عبود المجيود سوليم جهودها الفقهيوة والفكريوة األئموة والعلمواء األعوالم:  
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د    هو ( والشيخ1374و    1299) هووو 1364و  1298مصوطفى المراغوي )محمو 

 1885هو و  1366و    1302مصطفى عبد الرازق )  م( والشيخ1945و    1881

م( 1963هو و  1893هو و 1383و  1310م( والشيخ محمود شلتوت )1946و  

د    والشيخ والشويخ علوي م(  1968و    1907هوو و    1388و    1325المدني )محم 

م( والشويخ عبود العزيوز عيسوى 1978و    1891هو و  1398و    1308الخفيف )

و  1324م( والشوووويخ حسوووون البنووووا )1994و  1909هووووو و 1415و  1327)

م( والشيخ سيد سوابق.. وغيورهم مون أئموة علمواء 1949و    1906هو و  1368

 ة.السن  

علمواء كوكبوة مون كبوار    -"دار التقريوب "كما ضمت هذه اللجنة و في إطار  

د   قا حسين البروجوردي.. والسويد آثني عشرية.. من مثل آية هللا  الشيعة اإل محمو 

د  تقي الدين القمي و الذي تولى األمانة العامة للجماعة و والسويد  حسوين آل محمو 

د    كاشف الغطاء.. والسيد شرف الدين الموسووي.. والسويد  جوواد مغنيوة.. محمو 

 والسيد صدر الدين شرف الدين.. وغيرهم.

و لسان حال هذه الجماعة و من أبورز المنوابر   "سالمرسالة اإل"وكانت مجلة  

الفكرية التي تجسدت فيها الجهود التي بذلت فوي هوذا اللوون مون التقريوب بوين 

ة يةو وفي إزالة الشبهات والعقبات من ميادين العالقة بين السون  سالمالمذاهب اإل

 والشيعة على وجه الخصوص.

خ محمووود شوولتوت موون أبوورز مووا تمخضووت عنووه كووذلكو كانووت جهووود الشووي

جتهادات هذا اللون من التقريب بين المذاهب الفقهية.. فلقود كتوب عون مقاصود إ

دعوة التقريب هوي دعووة التوحيود   إن  "هذه الدعوةو وجهود هذه الجماعة فقال:  

أسووتطيع تصوووير فكوورة  والسووالم.. كنووت أود أن   سووالموالوحوودةو هووي دعوووة اإل

و والتي كان عليها األئمة سالمالصحيحة المستقيمة على نهج اإلالحرية المذهبية  

األعالم في تاريخنا الفقهيو أولئك الذين كانوا يترفعون عن العصوبية الضويقةو 

ه    بدين هللا وشريعته عن الجمود والخموولو فوال يوزعم أحودهم  ويربأون أتوى أنو 

هوذا "كون يقوول:  يتبعووهو ول  على سائر الناس أن    بالحق الذي ال ريب فيهو وأن  
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تبواعي دون إجهدي وعلميو ولست أبيح ألحد تقليدي وإليه    مذهبيو وما وصل

سووتقام فهووو عموودتيو إ إذاالوودليل فووإن   ينظوور ويعلووم موون أيوون قلووت مووا قلووتو أن  

 ."صح فهو مذهبي إذاوالحديث 

ولقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج قويمو وأسهمت منذ أول يوم في جماعتهاو "

كثيورةو ثوم تهيوأ لوي بعود ذلوكو وقود عهود إلويَّ   أموردارهوا بو  وفي وجوه نشاط

أصدرت فتوواي فوي جوواز التعبود علوى الموذاهب   بمنصب مشيخة األزهرو أن  

و المعروفة المصادرو المتبعة لسبيل المؤمنينو ومنهوا األصولية الثابتة  سالماإل

يووة األثنووي عشوورية.. وقوورت الفتوووى عيووون المووؤمنين اإلماممووذهب الشوويعة 

. وظلوت تتووارد األموةالحق واأللفة ومصولحة  إال    خلصين الذين الهدف لهمالم

األسئلة والمشاورات والمجادالت في شوأنها وأنوا موؤمن بصوحتهاو ثابوت علوى 

إلووى  فكرتهوواو أؤيوودها فووي الحووين بعوود الحووينو فيمووا أبعووث بووه موون رسووائل

أو   أرد به على شبه المعترضينو وفيما أنش  من مقال ينشرأو    المستوضحينو

 أصوولتفواق حوول الوحودة والتماسوك واإلإلوى    بيوان أدعوو بوهأو    حديث يذاعو

و والحمد هلل و حقيقة مقررة   و ونسيان الضغائن واألحقادو التي أصبحت   سالماإل

كووان المرجفووون فووي  تجووري بووين المسوولمين مجوورى القضووايا المسوولمةو بعوود أن  

سياسي يثيرون فوي مختلف عهود الضعف الفكري والخالف الطائفي والنزاع ال

موضوعها الشكوك واألوهام بالباطلو وها هو ذا األزهر الشوريف ينوزل علوى 

حكم هذا المبدأو مبدأ التقريب بين أرباب المذاهب المختلفةو فيقورر دراسوة فقوه 

يها وشيعيهاو دراسة تعتمد على الدليل والبرهانو وتخلو يةو سن  سالمالمذاهب اإل

ج  .ب مشيخة األزهر( للشيخ علي عبود العظويم)كتا "من التعصب لفالن وفالن

 .188و 187ص  2

الشويخ محموود شولتوتو عون فكورة التقريوب بوين   األكبر  اإلمامهكذا تحدث  

بوين علمواء أي  يةو والتقريب بين أرباب هذه المذاهب وسالمالمذاهب الفقهية اإل

و ألصوولاة والشيعة.. وعن شمول هذه الدعوة لكل المذاهب الفقهية الثابتة  السن  

المعتمدة المصادرو المتبعة لسبيل المؤمنين. وعن جواز التعبد بفقوه جميوع هوذه 
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سووتثناء.. كمووا حوود ث عوون الجوودل الووذي دار حووول فتووواه بهووذا إالمووذاهب دون 

تجاه في التقريوب بوين موذاهب الخصوص.. وعن تبني األزهر الشريف لهذا اإل

 ي.سالمالفقه اإل

ا  شلتوتو والتي أثارت جدالا  أما نص الفتوى التي أصدرها الشيخ حول  فكريا

 على سؤال نصه: هذا الموضوع.. فلقد جاءت رداا 

يجب على المسلم لكي تقع عبادته ومعامالته على أن ه  بعض الناس يرى  إن  "

المعروفةو ولويس مون بينهوا موذهب األربعة  يقلد أحد المذاهب  وجه صحيحو أن  

ي علوى إطالقوهو فتمنعوون تقليود الشيعةو فهل توافقون فضيلتكم علوى هوذا الورأ

 .."مذهب الشيعة اإلثني عشرية مثال؟

 فكان جواب الشيخ شلتوت على هذا السؤال:

لكول مسولم  تباع مذهب معينو بل نقول: إن  إال يوجب على أحد   سالماإل  إن  "

او أي    يقلد بادئ ذي بدء  الحق في أن   مذهب من المذاهب المنقولوة نقوال صوحيحا

ا والمدونة أحكامها ف  ينتقل من هذه المذاهب أن    ي كتبها الخاصةو ولمن قلد مذهبا

 مذهب كان و وال حرج عليه في شيء.أي  غيره وإلى 

يووة اإلثنووي عشووريةو اإلمامموذهب الجعفريووةو المعووروف بمووذهب الشويعة  إن  

ا   ةو فينبغوي للمسولمين أن  السون  أهول    كسائر موذاهب   مذهب يجوز التعبد به شرعا

لصوا من العصبية بغير الحوق لموذاهب معينوةو فموا كوان يتخ  يعرفوا ذلكو وأن  

مقصووورة علووى مووذهبو فالكوول أو  ديوون هللا ومووا كانووت شووريعته تابعووة لمووذهب 

 مجتهوووووووووووودون مقبولووووووووووووون عنوووووووووووود هللا تعووووووووووووالى و يجوووووووووووووز 

و تقليدهم والعمل بما يقررونه فوي فقههومو وال   اإلجتهاد و لمن ليس أهال للنظر و

ص  2كتواب )مشويخة األزهور( ج   -  "ت فرق في ذلك بين العبوادات والمعوامال

188. 

ذلك هو نص فتوى الشيخ شلتوت في التقريوب بوين الموذاهب الفقهيوة. وفوي 

جواز التعبد والتعامل وفق أحكامها جميعوا دون تعصوب لموذهب ضود ماعوداه. 

و وفق فقه المذهب الجعفري للشيعة أهل السن ة    وجواز التعبد والتعامل و من قبل
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 شرية على وجه التحديد.ية اإلثني عاإلمام

ا   ورغم أن   وواسعاا ومستمراا في الودوائر   هذه الفتوى قد وجدت صدى عظيما

حتفوال الشيعيةو ورفعت من مقام الشيخ شلتوت في هذه الدوائرو حتى لقد توم اإل

م.. ولقود تورجم علمواء الشويعة 2001به وبهية هللا البروجردي في طهران عام  

مرجع أي    لم تصدر فتوى مناظرة لها منأن ه    إال  مختلف اللغاتوإلى    فتواه هذه

من مراجع الشويعةو ولوم يفوت واحود مون هوؤالء العلمواء األعوالم بجوواز تعبود 

يةو حتوى يكوون التقريوب وتعامل المسلم الشيعي وفق فقه المذاهب الفقهيوة السون  

 بين األطراف المتعددةو وليس من طرف واحد لحساب الطرف الثاني! متبادالا 

ية سالمية و الصادر بعد الثورة اإليرانية اإلسالمدستور الجمهورية اإل بل إن  

الحد الذي جعل المذهب الجعفري وحده هو مذهب الدولةو ونص إلى    و قد ذهب 

علوى أن الموادة التوي تقورر ذلوك اليجووز تغييرهوا فيموا يطورأ علوى موواد هوذا 

موذاهب الفقهيوة الذي يجعل قضية التقريب بين ال  األمرالدستور من تغييرات!..  

 قائمة على ساق واحدةو ومن طرف واحد حتى كتابة هذه السطور!..

كانت لنا من مالحظات على هذه الجهود العلميوة العظيموة التوي بوذلتها   إذاو

يةو والتي أثمرت ثمرات طيبة فوي ميودان سالمجماعة التقريب بين المذاهب اإل

ول مواصوولتها و قوودر التقريووب بووين السوونة والشوويعة.. وهووي الجهووود التووي يحووا

المجموع العوالمي للتقريوب بوين الموذاهب "  -اإلمكان.. وعلى نحو مون األنحواء  

 هذه المالحظات يمكن إجمالها في هذه النقاط.فإن   بطهرانو "يةسالماإل

التقريوب بوين إلوى    يةسوالمتوجيه جهود التقريوب بوين الموذاهب اإل  : إن  أوالا 

علوى أو  ى بالجهواد..األولودان الحقيقوي المذاهب الفقهيةو هو جهاد في غير المي

أحسن الفروض و هو جهاد في الميدان األسهلو الذي ال يمثل المشوكلة الحقيقيوة 

ة والشيعة على وجه التحديود و ية.. وبين السن  سالمفي الخالفات بين المذاهب اإل

ي كلموا سوالموالتجديد فوي الفقوه اإل  اإلجتهاد فالفقه هو علم الفروع.. وكلما زاد  

ات اإلجتهواد حكام الفقهية. ففتح اآلفاق أمام تموايزات  ات في األاإلجتهاد مايزت  ت

عون التوحيود  ي المجتهودو ولويس التقريوب فضوالا سالمهو الذي يحرك العقل اإل
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ات المذهبيوة الفقهيوة المتنوعوةو اإلجتهواد حتضوان إات فقوط يزيود اإلجتهواد لهذه  

 اسو ولمواكبة المستجدات.ستفادة بالمالئم من احكامها للتيسير على النواإل

ا: إن    إخووتالفات فيووه واإلجتهوواد الفقووه هووو علووم الفووروع.. وتمووايز  وثانيووا

و بول األموةالمجتهدين في أحكامه لم يكن في يوم من األيام يمثل مشوكلة لوحودة 

ي علوى السوواء.. وفوي سوالمكان مصدر غنى وثراء للعقل الفقهوي والواقوع اإل

ختلفون في المذاهبو يتتلمذ الواحد منهم على مون الفقه كان األئمة والعلماءو الم

خالفه في المذهب.. بل ورأينا في تراثنا من العلماء األعالم من يجمع الموذاهب 

المتعوددة فوي فقهوه وعطائوهو فيفتوي وفوق موذهبو ويقضوي وفوق موذهب ثوانو 

 ويدرس كل المذاهب لطالب علمه ومريديه!.

يو وهوو سوالمي الفكور اإلالمذاهب الفقهيوة هوو ظواهرة صوحية فو  إختالفف

مصدر من مصادر الغنى والثراء لهذا الفقهو وال يمثول أيوة مشوكلة لوحودة أموة 

ي للجهواد الفكوري فوي األولو.. ومون ثومو فلويس هوو الميودان الحقيقوي وسالماإل

 التقريب بين مذاهب المسلمين.

ا: إن    و التوي هوي  األموةالميدان الذي كان واليزال يمثل مشوكلة لوحودة    وثالثا

ات المذهبيووة فووي اإلجتهوواد وتكليووف قرآنووي و هووو ميوودان بعووض  إلهيووةفريضووة 

 "التفسويق"و  "التكفيور"ية.. وعلى وجه التحديد أحكام  سالماإل  المذاهب الكالمية

ة علوى سوبيل اإلمامورتبطت بقضية إالتي نجدها في تراث هذه المذاهبو والتي 

 الحصر والتحديد.

موثالاو ال   "نكواح المتعوة"لشيعية و حوول  ية وامذاهب الفقه و السن    إختالف  إن  

ات التي تكفر الصحابة اإلجتهاد ية.. لكن  سالماإل  األمةيمثل مشكلة تقصم وحدة  

منوذ عصور  األموةطالب هي التي تهودد وحودة أبي    الذين أخروا خالفة علي بن

 الخالفة وحتى هذه اللحظات.

يو كما هوو سن  ات التي تكفر الشيعة في بعض كتب التراث الاإلجتهاد ومثلها  

م( وبعض 1328و  1263هو و  728و    661ابن تيمية )  سالمالحال عند شيخ اإل

هذه المسائل بعض اآلراء التي تووهم التجسويد إلى    .. ويضاف"السلفيين"األئمة  
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.. وبعووض المواقووف الحووادة فووي ميوودان التصوووف ةاإللهيوووالتشووبيه للووذات 

 والصوفيين.

لميوودان الحقيقووي للجهوواد الفكووري فالتقريووب بووين المووذاهبو والووذي يمثوول ا

والثوابوتو وفوي أمهوات العقائود   األصوولفوي    األموةالمطلوبو هو الذي يوحد  

والمسائل الفكرية.. وهوذا هوو ميودان علوم الكوالم.. والجهود التقريبوي و الغائوب 

 األموةالتوي تقصوم وحودة    "األلغوام الفكريوة و التكفيريوة  "  والمطلوب و هو نزع

التكفير هو نفي لآلخورو   مذهب من المذاهبو ألن  أو    فرقاءبالتكفير لفريق من ال

.. وهو خطر ال عالقة له بالفقوه الوذي هوو علوم الفوروعو وال األمةيقصم وحدة  

ات الفقهية التي هي ظاهرة صحيةو تثمر الغنوى والثوراء ختالفات واألاإلجتهاد ب

 كلها في تطبيق هذه األحكام. لألمةفي األحكامو واليسر والسعة 

و التي تتغذى بها وعليهوا عقوول "األلغام الفكرية و التكفيرية"كانت هذه    إذاو

قطاعات من العلماء في بعض الحوزات العلميةو وفوي بعوض الودوائر الفكريوة 

 "األلغام"كانت هذه  إذاية.. كما تتغذى عليها نزعات التعصب عند العامة.. السن  

ن والعملي إزاءهوا يمكون الموقف الممكفإن     !.."متكلسة"قد غدت راسخةو بل و

 تصوره فيما يلي:

.. وأغلبها و لحسون الحوظ و "األلغام الفكرية و التكفيرية"تحديد نطاق هذه   -1

 و وتحويلها و من ثوم و"االعتقاد   أصول"نابع من نقل القضايا الخالفية من نطاق  

 للمخالفين.. "نفي.. وتكفير"عوامل إلى 

األلغام الفكرية و "ق خطة إزالة هذه  ة التدرج في تطبيعتماد منهاج وسن  إ  -2

 من الكتب التراثيةو وخاصة الذي يدرس منها فوي الحووزات العلميوة  "التكفيرية

يةو وذلك بحذفها من الطبعات الجديدة لكتوب التوراث هوذه.. سالموالجامعات اإل

 وفق المنهاج المتعارف عليه في )تهذيب( كتب التراث..

ية و علوى منوع سوالميب بوين الموذاهب اإلتفاق و في إطار حركة التقراإل  -3

ية التوي سوالمات التكفيرية( في الحووزات والجامعوات اإلاإلجتهاد تدريس هذه )

.. ولنا في منهاج األزهر الشوريف سالمتكون عقول العلماء في مختلف بالد اإل

و الفقهيوة   األموةالنموذج والقودوة فوي هوذا الميودانو فهوو يحتضون كول موذاهب  
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سوتبعاد التكفيور والتفسويق ألي إها وخلفها على حود سوواءو موع  والكالمية و سلف

ا علوى وحودة  سوالمفرقة من الفرق اإلأو    مذهب من المذاهب  و األموةية و حفاظوا

 جتهادات المجتهدين ومذاهب المتمذهبين.إو تعلو فوق إلهيةالتي هي فريضة 

دثةا وث  وصدق هللا العظيم :  اح  ةا وث ت ك م  أ مَّ ه  أ مَّ ب د ون  إ نَّ هثذ  بُّك م  فثاع     (1)أثنثا رث

ذلووك هووو الميوودان الحقيقووي للجهوواد الفكووري فووي التقريووب بووين المووذاهب 

ه  ية..سوالماإل عتقوواد.. ولوويس علووم الفقووه فووي اإل األصوولعلووم الكووالم.. علووم أنوو 

اتهوا رحموة واسوعةو وال إختالفوالمذاهب الفقهيةو التي تتخصص في الفروعو و

 (2) .تفسد الود بين المسلمين

 التعقيب:

يمودنا  ن  أتوقوع نسوتاذ المفكور الكبيور روحوه التقريبيوة العاليوة ونا لنقدر لألن  إ

 فكاره النيرة ولنا حول هذا المقال بعض النقاط.أب

الشيخ شلتوت لم يكن هو السماح  اإلمامنجزه  أالعمل الكبير الذي    ن  إ:  ىاألول

)أي مسوألة االنتقوال مون ي بالتمذهب بالمذهب الجعفريو فلويس هوذا  للفرد السن  

ه نو  إف  ورجحيوة موذهب علوى آخورأذ من يثبت لديه  إآخر( هو المهم؛  إلى    مذهب 

حدو ولكن الرقم الصعب الذي حققه و رحمه هللا و أنتظار لفتوى  إدون  إليه    ينتقل

ة والشويعة والوذي كوان يتورك أثوره فوي هو كسر هذا الحاجز النفسي بوين السون  

ية الشوويعة إسووالمكوود أفووي التباعوود بينهموواو حيووث التشووكيك والريبووةو وبالتووالي 

هوذه   كودوا موراراا أية. وعلمواء الشويعة بودورهم  سالمنتهالهم من المصادر اإلإو

الخميني)رحموه هللا( بلوزوم   اإلموامةو فهذه فتوى  السن  أهل    خوانهمإالحقيقة بحق  

  الجماعة  ستشكال في صالةيين بصالة الجماعة في المسجدين واإليرانلتحاق األإ

 قامتهم دليل ذلك.إفي محل 

ية مون جعول المووذهب سوالمفوي دسوتور الجمهوريووة اإل موا جواء ن  إ: الثانيـة

 
 .92األنبياء:  (1)

 .294ـ   285، ص 36مجلّة رسالة التقريب، العدد   (2)
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ا  مع مهمة التقريب بين مذاهب المسلمينو    الجعفري مذهب الدولة ال يتنافى مطلقا

يكووون المرجووع فووي المسووائل الخالفيووة التووي توورتبط  ن  أالدسووتور يجووب  ن  أذلووك 

ا العام وال  ياإلجتماعبالجانب   )بخالف السولوكات الشخصوية   تي ال تتحمل خالفا

 تباع كل مذهب وفق مذهبهم(.أالتي يعمل فيها 

 يويرانوتباع مذهب االكثرية وهو مافعلوه الدسوتور اإلإوحينئذ ال مناص من  

وجوه تبو األعلى المودودي حوين  أوهو نفس الحل الذي طرحه المرحوم الشيخ  

عتمواد الموذهب إيو فسوالمالحكوم اإلموام قيوام  أالمذاهب كعقبوة    إختالفبمسألة  

علوى عامول األكثريوة   ية جاء معتموداا يرانألية اسالمالجعفري من قبل الدولة اإل

و ولوذا خورىاألالسكانية )الساحقة( لهذه البالدو وليس تجاوزا لمذاهب المسلمين 

عملت الدولة وسعها على تعزيوز فعاليوات تلوك الموذاهب فوي منواطق وجودهوا 

 واألربعة و والحركة الثقافية كترجمة مؤلفات علماء المذاهب كالنشاط الحوزوي  

نتشورت إضواويو حفظوه هللا و موثالا و التوي رالشيخ يوسوف الق  األستاذ كمؤلفات  

و وغيرها من مؤلفات علمية قيمة.. ولقد نموت الحووزات إيرانبشكل واسع في  

ية سوالمإلةو في الجمهوريوة افي مناطق المسلمين السن  األربعة    العلمية للمذاهب 

ا  ا كما تباع الموذاهب أدور    ن  أ.. كما  مثيالا   إيرانو بشكل لم يشهد له تاريخ    و وكيفا

ا السن   نتخابوات عن دور غيرهم فوي اإل  ية في الحياة العامة للبالد ال يختلف مطلقا

غيرهوا و رغوم أو    المشاركة في المجالس البرلمانيةو والحيواة الثقافيوةأو    العامة

 لسكان البالد..قلية بالنسبة أكونها 

تباع المذاهب المسولمة أية من  اإلماموبخصوص موقف أئمة الشيعة    الثالثة:

شوواعة المووودة والتووهلف والتعووارف معهوومو إو فهووو صووريح بضوورورة خوورىاأل

شاعة المعروف والتواصل بين المسلمين كما هي سويرة سوائر إ  والحرص على

الصووادق)ع( دعووا  اإلمووام ن  أالبيووت)ع( مووع المسوولمين؛ حتووى أهوول  األئمووة موون

ا   6الصالة معهم كالصوالة موع رسوول هللا  ن  أإلى    هأصحاب لودابر الخوالف   قطعوا

د    بوناجعفر    اإلمامونجد في وصايا    .والقطيعة بين المسلمين  الصوادق)ع(محمو 

شوعبة أبي    البن  "تحف العقول"الكثير من هذه المفاهيم كما ورد في    وشعبةإلى  
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البيت)ع( وعلماء مدرسوتهم الموقوف أهل    نجد في دعوة  ن  أالحرانيو ونستطيع  

الصووريح الواضووح لوحوودة المسوولمينو وتنبوويههم ونبووذ الفرقووة بيوونهمو وتووهلفهمو 

الورأي اآلخورو كموا  صوحاب والوقوف فوي وجوه حواالت التطورف والتفسويق إل

مام السيد شورف الودين لإل  "األمةالفصول المهمة لتأليف  "يتضح ذلك في كتاب  

 األموةلقي م أروع الروايوات التوي تحوث علوى وحودة  الذي جمع في ذلك الكتاب ا

ا فوي كتواب والمسلمين تحت راية القرآن والسن   ة الشريفةو كما نجد ذلك صوريحا

بو الحسن أللمرحوم الشيخ    "يةاإلماموأهل السن ة    ية للوحدة بينسالمالدعوة اإل"

أهول  تبواعأشاعها العلماء المجاهودون مون أالروح التي    ن  إالخنيزي رحمه هللا.  

حتوورام إالبيوت)ع( تمثول أروع المواقوف الرسوالية المخلصوة لجموع الصوفوف و

 خوة في الدين والمصير.أتباعها أحتضان إو خرىاألالمذاهب المسلمة 

يشومل كول نوواحي الحيواة الفكريوة والعقائديوة والفقهيوة  التقريب   ن  إ:  الرابعة

موذاهب المختلفوة العمليةو فيجب العمل في كل المجاالت لتحقيق )تعوايش بوين ال

تفواق بينهواو وتحديود منواطق طار العام الجوامع لهوا ومنواطق اإلمع اكتشاف اإل

ر  ختالفالتمايز واإل موا التكفيور أعموارة فوي مطلوع المقوال.    األسوتاذ ( كموا عبوٍّ

ا  عبور عمليوة الوزام القائول بلووازم   والتفسيق والتبديع فهو المرفوض وخصوصا

 قوله و كما نتصورها نحن و.

 تباع الموقف العملي المقترح.أفي لزوم  األستاذ ق مع ونحن نتف
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 النموذج الرابع:
 

 ة والشيعة.. ممكن؟! هل التقريب بين السن  
 

 د. عبد هللا النجار 
 كاتب ومفكر من مصر

 ستيعاب ركوام الخوالف الموذهبيلم يعد الوقت كما كان في الماضي يتسع إل

دين عن مرمى المخواطرو ولوم هم كانوا بعيالرأي بين المسلمينو ألن    إختالفأو  

سوتيالء علوى مقودراتهم وخيورات تكن هناك كمائن تدبر لهم بليول إلذاللهوم واإل

بالدهمو وربما لم تكن مطالب الحياة وضغوطها المادية قد وصلت عنود هوؤالء 

الوذروة التوي دفعوتهم اآلن سالم إلى  لإل  األولالذين يمثلون اليوم مصدر الخطر  

ى وجوههم مودججين باألسولحة كموا تهويم الوحووش عل  األرض لكي يهيموا في  

ا بشارعة أنيابها في مناحي الغا عن فريسةو فكانوا في غنى علوى النطواق   ة بحثا

ا األرض بحالوهو يعمول   ي الذي يقيمون عليهو وكان كل فريق من البشور مهموموا

 داخل أرض و ويتعامل مع غيره معاملة الند لنده.

سوتقرار األحووال ركوام الخوالف فوي إ يستوعب  في مثل هذا الجوو يمكن أن  

شتدو لكنه يزيد الخالف وال يحد من أثرهو ولهذا تضوخم إحتد وإيو حتى لو  أالر

و "محمود عبوده"  اإلموامة حتى قرأنا ضمن فتواوى  والسن  أهل السن ة    الخالف بين

ة والشويعة فتوى عن حكم صالة الشافعي خلف الحنفويو كموا تضوخم بوين السون  

 األكبورللعداء والخصوماتو والدافع  األولصبح المصدر على نحو أكبر حتى أ

للفتن والمواجهاتو وإعالن الحروب بين األممو ولم يحظ خالف مذهبي بالقسط 

كل   حد أن  إلى    ة والشيعةواألوفر من الكره والعداء كما وصل الخالف بين السن  

ن فريق منهم كان يرمي اآلخر بوالكفر والموروق مون الملوةو وموا يتبوع ذلوك مو

ا ستباحة الحرماتو حتوى صوار ذلوك سون  إتحالل الدماء وإس  ة معروفوةو وسولوكا

عمور بون عبود "في عهد الخليفوة الخوامس  إال    معهودا لم تبدأ وطأته في الزوال

يووولى  الخالفووة يختمووون  ن  أفقوود كووان الخطبوواء قبوول  .رضووي هللا عنووه "العزيووز
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ونه على المنابر قبول رضي هللا عنه.. ويلعن "علي" اإلمامخطبتهم بالدعاء على 

 "علوي" اإلموامينزلوا عنها بلحظات ليصلوا بالمسلمين صالة الجمعةو ولعن   أن  

ة والشيعةو لما لعمق المأساة التي ولدها الخالف في الرأي بين السن    كان تجسيداا 

إلوى   عند الشيعة من مكانوة تكواد ترقوى عنود بعوض الغوالة مونهم  "علي"لإلمام  

الوحي قد أخطأهو والمعتودلون مونهم يشوهدون فوي   أن  درجة النبوة حتى زعموا  

ا   ن  أن:  ذاأصالتهم وعند كل   أهول   لعون مون شوأنه كوذلك عنود   إذاولي هللاو ف  عليا

 ن  أعلوى  مذهب معينو وفي مثل هذا الوقت والمكان المقدسين يكون ذلوك دلويالا 

 بين المذهبين ما هو أبعد من الخالفو والصق بالعداءو وهذا ماكان.

الخالفوة صوعد المنبورو وخوتم خطبتوه بموا   "عمر بن عبد العزيوز"ي  فلما ول

ر    يومنا هذاو وهو قراءة اآلية الكريموة:  إلى    اصبح سنة متبعة عنه أ م  ث يوث إ نَّ َّللا 

ظ ك م   ال بثغ ي  يثع  نكثر  وث ال م  شثاء وث يثن هثى عثن  ال فثح  بثى وث ي ال ق ر  إ يتثاء ذ  سثان  وث ح  اإل  ل  وث ب ال عثد 

ونث لث  ذثكَّر  نتهواء مون ثوم نوزل مون علوى المنبور إلماموة المصولين بعود اإل  عثلَّك م  توث

كما هو متبوعو  "عليا"قد نسي المعهودو ولم يلعن أن ه  قراءتهاو فظن الحاضرون

هوم لوم يفهمووا ة يوا أميور الموؤمنينو فتعجوب ألن  ةو السن  وصاحوا في وجهه السن  

امعهمو وفيها ما يأمر بالعدلو وينهى عن داللة اآلية الكريمة التي تالها على مس

الفحشاء والمنكرو وأنهى بذلك تلك العادة الحمقواءو فبودأت حودة الخوالف تخوف 

الخالف المذهبي يتشح بقدر مون وقوار التخاطوبو وأدب التنواولو  أسلوب وأخذ  

ا أن ه    إال  كانت حدة التعبير عنه قد خفتو  لكن الخالف وإن   فوي أعمواق   ظل قابعا

إيجواد إلوى    الحسورةو ويودعو العقوالءإلى    ى نحو يثير الشجن ويدعوالنفوس عل

وجوودت فكوورة  الوورأي فووي مسوواره الصووحيحو وكووان أن   إخووتالفمخوورج يضووع 

يةو وأنشوئت دار التقريوب فوي القواهرة منوذ العوام سالمالتقريب بين المذاهب اإل

ا   1947 الموذاهب  أصوحاب لتلك الفكرة وقاعودة لهواو يجتموع فيهوا   لتكون منطلقا

المختلفةو ويلتقي المسلمون من بالدهم المتفرقة منها على مائودة العلوم والفكور؛ 

ي اإلموامحيث يجلس الحنفي بجانب المالكي والشافعي والحنبلي بجانب الشيعي 

والزيديو يتحاورون ويتناقشون في مجلس علم وأدب وتصوف وفقهو تسوودهم 
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 روح المحبة والمودة وزمالة التعليم والدراسة.

د   في مقدمة المؤمنين بفكرة التقريب السيد وكان   تقي الدين القمويو أحود محم 

د  األزهور األسوبق الشويخ  كبار علمواء الشويعةو وشويخ المراغويو والشويخ محمو 

قتصر على التأييد بوالرأي إكان تأييدهما لفكرتها قد    مصطفى عبد الرازقو وإن  

ساقه بعودو أموا شويخ  ستوى علىإوالعلم فقطو ربما ألن مبدأ التطبيق لم يكن قد  

األزهر األسبق الشيخ عبد المجيد سليم فقد أسهم بكل طاقته وجهده في تأييدها و 

حملووا الرسوالة أو    عاصروه  إيرانوتابعه علماء أماجد وأئمة كبار من مصر و

د  من بعدهو منهم الشيخ علي الخفيفو والشيخ عبد العزيز عيسىو والشويخ محمو 

د    المدني والشيخ  الشويخيو والشيخ سيد سابق ومون الجانوب الشويعي الغزالمحم 

د   د  كاشف الغطاء والسويد شورف الودين الموسوويو والسويد آل  حسين  محم  محمو 

 جواد مغنيةو وصدر الدين شرف الدين وغيرهم.

وقد أيد تلك  "محمد علي علوية باشا"وتولى رئاسة جماعة التقريب المصلح 

ا   هوا وقوت أن  وعاون  "محمد أنوور السوادات "الجماعة الرئيس   علوى   كوان مشورفا

و ثووم رئيسووا األمووةي بالقوواهرةو قبوول أن يكووون رئيسووا لمجلووس سووالمالموؤتمر اإل

رسوالة "مجلة لها وهي مجلوة    وهو الذي ساعدها على إصدار أول  .للجمهورية

ولم يبخل عليها بالمال والجهد األدبويو والعوون فوي كول مجوالو وقود   "سالماإل

وشحنت لها نخبة مون األقوالم المشورعة القويوة   تبنت هذه المجلة فكرة التقريب 

التي يحملها أعالم وأئمة لهم ذكورهم وصويتهم وشوهرتهم مون السونة والشويعةو 

د    كالشيخ حسين آل كاشوف الغطواءو والشويخ عبود الحلويم كاشوف الغطواءو محم 

د    والشيخ د    رضا الشبيبي و والشيخمحم  د    و زهرةو والدكتوربأمحم  البهيو محم 

أحمود  عبود هللا وزاد والشويخ عبود المتعوال الصوعيديو والودكتورد  محم    والشيخ

عباس محموود العقوادو والشويخ   األستاذ أمين والدكتور علي عبد الواحد واقيو و

د  محمود فياضو وتولى رئاسة تحريرها الشيخ  المدني.محم 

بيوان "وفي أول مقال لشيخ األزهر األسبق الشيخ عبد المجيود سوليم بعنووان 

بهوواو وال يسوووغ  اإليموواناألحكووام نوعووانو ثابتووة وهووذه يجووب  ال: إن  قوو "للنوواس
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 ها ال تتغير بتغير األزمان واألمكنة.فيهاو ألن   ختالفاإل

ظروفهواو   إختالفجتهادية مرتبطة بالمصالح التي تختلوف بوإوالثاني أحكام  

و فموا كوان منهوا قطعوي الثبووت والداللوة ال اإلسوتنباطالفهوم وإلى    وهذه راجعة

 ختالفو وهذا اإلختالفكذلك. وما دون ذلك يسوغ فيه اإل  ختالففيه اإليجوز  

و مادام المختلفون مخلصين في بحثهم باذلين وسعهم في سالمغير مذموم في اإل

و وقود كوان األموةكثيور مون مصوالح إلوى  يوؤدين ه إ ستبيانهو بلإتعرف الحق و

ويدفع بعضهم  وتابعوهم واألئمة عليهم الرضوان يختلفون  6رسول هللا  أصحاب 

ربهم بالحكمة والموعظة إلى   حجة بعضو ويجادلون بالتي هي أحسنو ويدعون

قذفوه ببهتوانو وهكوذا أو  مونهم رموى غيوره بسووءو حوداا أ الحسنةو ولم نسمع أن  

 ولدت فكرة التقريب ونمت شجرتها.

وممن ترسموا خطى شيخ األزهر األسبق المرحوم الشيخ عبد المجيود سوليم 

من تبنى التقريبو هو الشيخ محمود شلتوتو حيث أخلص الفكرة الذي يعد أول 

وآمن بها إيمانا لقي هوى في نفسه ورغبوة فوي قلبوهو وانطلوق فوي دعوتوه لهوا 

بحماس يعضده أن الشيعة يبلغون أكثر من ستين مليون مسلم يقيمون فوي بوالد 

جيوة والعراق والويمن وسووريا ولبنوانو والودول الخلي  إيرانية كثيرة مثل  إسالم

وباكستان والهندو وهوم يؤمنوون بواهلل وكتابوه ورسووله واليووم اآلخور ويوؤدون 

فوي إال  ةو وال يوجود بوين الفوريقين خوالفالسن  أهل    أركان العبادات كما يؤديها

سوتعمار و ومع ذلك ضوخم اإلسالمفرعية ال يخرج صاحبها عن نطاق اإل  أمور

 تلك المسائل ليتمكن من تمزيق شمل المسلمين.

تبواعي دون إإنني ال أبيح ألحود تقليودي و"رحمه هللا:    "شلتوت "الشيخ  يقول  

سووتقام فهووو عموودتيو إ إذاالوودليل فووإن   وأن ينظوور ويعلووم موون أيوون قلووت مووا قلووت 

صح فهو مذهبيو ولقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج قويمو وأسهمت  إذاوالحديث  

وأصودر  ."كثيورة أمورمنذ أول يوم في جماعتهواو وفوي وجووه نشواط دارهوا بو

فتوى بجواز التعبد على مذهب الشيعة وهو شيخ لألزهرو وبفضوله وجود الفقوه 

القوووانين المصووريةو سوويما األحوووال الشخصووية والوصووية إلووى  الشوويعي طريقووه
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لى األزهور الشوريف وكلياتوهو فاسوتقر فوي كليوة الشوريعة إالواجبة واإلجازةو و

بهوا فوي مجوال الرسوائل   إال  حد المذاهب المقارنة التي ال يكتمل البحوث أليكون  

والعالميووة  "الماجسووتير"العلميووة التووي تعوود للحصووول علووى درجتووي التخصووص 

وجدها علوى لسوان  إذاو ومن أقواله: إن الحكمةو ضالة المؤمنينو ف  "الدكتوراه"

الحق قوائم بذاتوهو  ستفادة منهاو ألن  نتفاع بها واإلكفره ال يمنع من اإل  فإن    كافرو

ية التوي تسوتمد سوالمعن مذهب من الموذاهب اإل  رأي صادراا كان ال  إذافما بالنا  

 أحكامها من مصادر التشريع الغراء.

 يكوون عنود   أن  إلوى    بفكرة التقريوب   "محمود شلتوت "هتمام الشيخ  إوقد أدى  

 إيورانمن رموزهوا. واسوتحق أن تقويم لوه جمهوريوة    والشيعة رمزاا أهل السن ة  

البروجرديو وتم توجيوه الودعوة لهوذا  ماإلماية ملتقى دوليا لتكريمه مع  سالماإل

ا  مون أعضواء مجموع   المتلقى لألزهر الشريفو الذي رشوح خمسوة عشور عالموا

 وكيول األزهورو والودكتور  "محموود عاشوور"ية برئاسة الشيخ  سالمالبحوث اإل

د    رجب البيوميو والشيخ علي فتح هللاو والشيخ سيد وفواعجورو والودكتورمحم 

د   ور نصور فريود واصول مفتوي الجمهوريوة السوابق فت عثموانو والودكتأرمحم 

د    وقتئذو والدكتور محمود عمارةو والودكتور  إبوراهيم الفيووميو والودكتورمحمو 

د  ونزلنووا بفنوودق  إيرانكمووال إمووامو وكاتووب هووذه الدراسووةو وعقوود اللقوواء بوومحموو 

الشهير بطهرانو وبدأت جلسات الملتقوى متتابعوةو متالحقوة ال تسومح   "آزادي"

في فترة النوم الليليوة فقوطو أموا مودار اليووم فإنوه إال    الراحةأو    نفاسبالتقاط األ

 مشحون بالجلسات واللقاءات والجوالت.

الورئيس  فتتاحيوة برئاسوة المرحووم سوماحة آيوة هللا الحكويموبدأت الجلسة اإل

ي األعلووى للمجمووع العووالمي للتقريووب بووين المووذاهب سووالمالسووابق للمجلووس اإل

الوذكر الحكويم و ثوم كلموة ترحيوب ألقاهوا سوماحة أي  وةيةو: وبدأت بتالسالماإل

د    الشيخ واعظ زاده الخراساني األمين العام للمجمع العوالمي للتقريوب بوين محم 

فتتاح لسماحة آية هللا هاشمي رفسونجاني رئويس يةو ثم كلمة اإلسالمالمذاهب اإل

 الجمهورية السابقو ثم كلمة الشيخ محمود عاشور وكيل األزهر.
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حفيد آية هللا العظمى البروجردي السيد جواد العلووي البروجورديو   ثم كلمة

 والمسلمين الشيخ علي الدوانيو وهو مؤرخ معاصر. سالمثم كلمة حجة اإل

ستراحة وغداء برئاسوة آيوة هللا الشويخ التسوخيري إى بعد  األولبدأت الجلسة  

ار محوور أحد علماء الشيعة المعروفين بمصر والعالمو وفي الجلسة المسوائية د 

 األسوتاذ وتحودث فيهوا  وية والتقريوب بوين الموذاهب سوالمالحديث عن الوحدة اإل

 فهمي هويديو والشيخ التسخيري.

ثووم توالووت الجلسووات والكلمووات والبحوووث حووول هووذا المضوومون موون الوفوود 

د  األزهريو فتحدث الدكتور إبراهيم الفيومي والدكتور نصر فريود واصول محم 

د    والدكتور نو وكاتب هذه السطور الذي كان قد أعد بحثوا عون رأفت عثمامحم 

محمود شتلوت وعنايته بالفقه المقوارن والتقريوب بوين الموذاهب والشويخ   اإلمام

علي فتح هللاو ومن الجانب الشيعي تحدث آية هللا الشيخ عميد الزنجانيو والشيخ 

عبد الكريم بي آزار الشيرازيو وآية هللا رضا األستادي عضو مجلوس صويانة 

د    لدستورو وآية هللا الشيخا واعظ زاده الخراسوانيو وآيوة هللا الشويخ جعفور محم 

المقدسوةو وآيوة هللا العظموى الشويخ  "قوم"السبحاني أستاذ الحوزة العلمية بمدينة 

 ية.اإلمامناصر مكارم الشيرازي الزعيم والمرجع الديني للشيعة 

يةو وقضوية المسوولم تخرج محاور البحوث والكلمات عن دائرة الوحودة اإل

 يةو وكيفية تفعيلها.سالمفلسطين والتقريب بين المذاهب اإل

ا  وقد لوحظ أن    علماء الشيعة يتمتعون بعقلية منظمةو وحوديثهم مرتوب ترتيبوا

ا  هم راقو وحجتهم حاضرةو ولهم فهم متميز وقدرة أسلوبولغتهم هادئةو و  منطقيا

تقوع لمتحودث   يصعب أن  على الجدال والمناظرة ولغتهم العربية فصيحة سليمة  

على الدراسات النصية القديموة التوي تقووم   لهم صبراا   على خطأ نحويو كما أن  

على دراسة المتون والحواشيو حتوى أصوبح لهوم بواع عوريض فوي ذلوكو ولوم 

ية التقليديوة علوى موأثورات األئموة السوابقين مون سالميقتصر تناولهم للعلوم اإل

هم قود هم أبلغونوا بوأن  ساتهم التأصيليةو حتى أن  درا  إليهاكبار فقهائهمو بل أضافوا  
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ا  ية المقارنوةو التوي تتنواول موادة األصوولفي مجال الدراسوة    كبيراا   قطعوا شوطا

الدراسوات إلوى    بالمقارنةو وقود وصولنا نحون بواألزهر الشوريف  "الفقه  أصول"

نوا ك ية المقارنة فلم نشرع فيها بعودو وإن  األصولالفقهية المقارنةو أما الدراسات 

بنشاط الشيعة الفقهي والعلمي في هذا المجالو وحبذا لو طبقناه   قد أعجبنا كثيراا 

الوذي يقوع   "الخميني  "  اإلمامفي كلية الشريعة بجامعة األزهرو وقد زرنا مرقد  

ضمن ساحة الشهداء في منطقة جنووب طهوران بمسوافة قصويرةو ويقووم علوى 

عليوواو وهووو مجهووز لووذلكو مرقووده مسووجد ضووخم تعقوود فيووه اللقوواءات السياسووية ال

ا  مون الرجوال والنسواء و ومقاموة عليوه   والمرقد يتوافد عليه آالف الشويعة يوميوا

الحسوين والسويدة زينوب رضوي هللا  اإلمواممقصورة ضخمة كتلك التوي بمشوهد 

عنهماو وبها فتحة ترمى فيها األوراق النقدية على غورار صوناديق النوذور فوي 

يضوم المرقود تمثوال لإلموام الخمينوي   مساجد مصرو وعلى بواب المسوجد الوذي

ا يظهر وجهه فيه غائراا  على هيئوة التماثيول التوي نراهواو ويضوم   و وليس مجسما

موقووع المرقوود ومشووهده الضووخم سوواحة الشووهداءو وهووي قبووور عديوودة للشووهداء 

انيقو وكتبت عليهوا اسوماء المتووفين   أسلوب والموتى بنيت من الرخام الراقي ب

ا ومقام على رأس القبر شا يعلوه صندوق   هد مرتفع بمستوى قامة الشخص واقفا

ذو واجهة زجاجية يمكن فتحها عند الحاجةو وتضم صورة أنيقة للمتووفى وهوو 

ا أو  التي كان يحبها  األشياءفي ريعان شبابهو وبعض   و  التي تذكر بهو ومصوحفا

على األقل تاريخ مولده ووفاتوهو وقود دفون فوي سواحة أو    وربما نبذة عن حياته

غتيلووا جملوة واحودة فوي أثنواء أية الذين  سالمعضاء مجلس الثورة اإلأهداء  الش

هندسوي متشوابهو تشوكل  أسولوب جتماع لهم و حيث تتوراص قبوورهم متواليوة بإ

ا   كتابة أسماء الشهداء عليوه منظوراا  وفيواء لموتواهمو حيوث أيوون  يرانو واإلخالبوا

بتهوال إيزورون تلك القبوور ويجلسوون حوول قبور ميوتهم فوي صومت وحوزن و

 يدل على مدى التواصل العاطفي بين األحياء والموتى عندهم. وبكاءو



 رسالتنا تقريب الفكر وتوحيد العمل   ....................................................................................... 240

المقدسة التي تبعد عن طهران حوالي مائوة وخمسوين   "قم"كما زرناو مدينة  

ذ توجد الحوزة العلميةو وهي أشبه بمدينة سكنية ضوخمة بنيوت علوى إكيلومترا  

إلوى   فوي التنقول  الطراز الفارسيو يتوسطها ميودان فسويح يجتوازه طوالب العلوم

ا   جنبات المبنى التي تأخذ شكالا  معوالم الحووزة العلميوةو أهوم    حولهو ومون  دائريا

جعفر الصادق بن  اإلمامموسى الكاظم بن    اإلمامبنت    "معصومة"مسجد السيدة 

 علوي بون اإلمامالحسين بن  اإلمامعلي زين العابدين بن    اإلمامالباقر بن    اإلمام

 طالب)ع(.أبي 

المسووجد تحفووة معماريووة فريوودةو ولووه بوواب ضووخم موون الفضووة ويعتبوور هووذا 

الخالصة وبداخله مقصورة كبيرة فوق مرقدهاو ويتوافد لزيارتها أعوداد غفيورة 

الجوامع   "معصوومة"يين رجواال ونسواء ويكواد يشوبه مسوجد السويدة  يورانمن اإل

األزهر في عصوره الذهبية حيث يتجمع الطالب في ساحات على هيئة حلقات 

هم واسواتذتهم يراجعوون علويهم الكتوب القديموةو علوى نموط ماكوان حول شويوخ

ا   المتبع في الحوزة العلمية. سلوب و ومازال ذلك هو األيجري في األزهر سابقا

وتبلغ الحلقات العلمية أكثر من خمسين حلقة يتراوح عدد كول منهوا موا بوين 

موا  إذاعشورين علوى األكثورو فوأو  طالبين على األقلو وعشرة طالب أو    طالب 

ا  كودوي النحولو وتجود  دخلت ساحة المسجد العلمية تكاد تسمع لطالب العلم دويا

ا إ على العلم ال نظير لهو وقد جلست بجانب طالب يقرأ على شويخ   وإقباالا   هتماما

 نهاية السؤول فوي شورح منهواج الوصوول"من كتابو ولما تناولته منه وجدته: 

 "عبد الرحيم األبنوي الشوافعيجمال الدين  "للعالم المصري    "األصولعلم  إلى  

هتمووامهم بالدراسووات وعوودم التعصووب إهووو وهووذا يوودل علوى 772المتووفي سوونة 

 لشيوخهم.

لود علومو طوالب كثيورون وطالبوات فإن     ووبالجملة الحوزة العلمية أشوبه بمو 

إلوى   مبنوىو ومون حلقوةإلوى    من مبنى  نتقاالا إهتمام  إيغدون ويروحون في جد و

 .إيرانفي  األكبرالعلمي  حلقةو وتعتبر هي المركز
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لحوب الكتوب  الذي يعد رمزاا  "آية هللا المرعشي"مكتبة   "قم"من معالم مدينة  

ا ن  أوالمخطوطات حتى   و هم يحكون عنه في حوب الكتوب والمخطوطوات قصصوا

اشترى إحدى مخطوطاته بأجر صالته أربع سنوات لدى أحود األئموةو أن ه    منها

يدفن في مدخلهاو فوال تكواد   بأن    وصىأأن ه    اويوجد بمكتبته التي بلغ من حبه له

من   قبره أمامك مباشرةو فال تجد مفراا بأن     عتابها حتى تفاجأأتضع قدميك على  

سجن بسبب وقوفه ضد السفارة البريطانية ليمنعها ن ه  إ  تقرأ له الفاتحةو ويقال  أن  

دو لوف مجلوأحد المخطوطات و ويوجد بهذه المكتبة واحد وثالثوون أمن تهريب  

ا   نشأ بها مركزاا ألف كتاب كلها مخطوطات نادرةو وقد  أوخمسون   لترميم   عالميا

علمي فوائقو ويضوم هوذا المركوز خبوراء   أسلوب المخطوطات والكتب القديمة ب

نحاء العوالم فوي الكيميواء والعلووم وغيرهموا مون العلووم المتصولة أمن مختلف  

 ها ذلك.بترميم المخطوطات بالمكتبةو وألي جهة علمية تطلب من

في فون المعموارو   متميزاا   التي تعتبر مثاالا   "طهران"مدينة    إيرانومن معالم  

موام المحوال التجاريوةو أحيث تصوطف األشوجار فوي الشووارع علوى الجوانبين  

ة أعمدة اإلنارةو فتختلط أنوارها بأوراق األشجار في منظر بديعو وبين إذاوبمح

ارات المياه العذبة التوي تجوري رصفة المارةو والشارع من الجانبين توجد مسأ

فيها مياه الثلوج القادمة من أعالي الجبالو عندما تذوب فتجري في تلك القنوات 

يمر على الرصويف عليوه أن   على جانبي الشارع تحت األشجارو ومن أراد أن  

متار وربما غطوت تلوك القنووات أيجتاز معابر أنيقة مقامة بالتوالي على مسافة  

تسوهل قودوم العموالء   طويلة أمام بعض المحال التي تريد أن    المائية في مساحة

 .إليها

سوم قاتول المرحووم اوقد أحزننوا أنهوم يطلقوون علوى أكبور شووارع طهوران 

د    الرئيس أنور الساداتو وقد عبرنا عن حزننا لذلكو لكنهم وعدوا بالتغيير محم 

ى حمايوة يوون يحرصوون علويرانالقريب وال أدري أتم ذلوك التغييور أم الو واإل

ا   ضيوفهم حرصاا  توجوهو حتوى عنود التسووق وفوي أي    و فوال يتركوونهم فويبالغا

ا  حدو ولهم تحذيرات أيعتدي عليهم  أو    أن يمسهم أذى  من    الجوالت الحرةو تخوفا
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تتجول حراا بإرادتوك وكيفموا تريودو بول بترتيوب   واضحة بذلكو فال تستطيع أن  

ا  ن عيش الترفو فكل شيء بمقدار هم ال يحبوو كما أن  مسبقو وحراسة معدة سلفا

حتى في الفنادق الفواخرة و وسويارات المواكوب الرسومية أفخور مون السويارات 

ا الشعبية عندنا قليالا  ركعتوين كول   وقصوراا   و وهم يصلون الظهر والعصور جمعوا

ال يصلي مع المصلينو بول   اإلماميومو ويجهرون بالقراءة فيهما ومن يبل غ عن  

من القراءة يقوول: هللا أكبور   اإلمامنتهى  إ  إذاللقبلة فيقف في مواجهتهمو وظهره  

والمصلونو هللا أكبر قيامو هللا أكبر سجودو هللا أكبور قيوام   اإلمامركوعو فيركع  

ما انتهى المصلون صلى   إذاف   وهللا أكبر سجود حتى تنتهي كل حركات الصالة

 هو.

معة فيهوا حيث يخطب الج "طهران"الرسمية في جامعة  وتقام صالة الجمعة

رئويس مجلوس أو    المرشود الودينيأو    كبار قادة الدولة مثل رئويس الجمهوريوةو

السوويد هاشوومي رافسوونجاني رئوويس الجمهوريووة السووابق  أو صوويانة الدسووتور

 همو والمصلون يتجواوبون موع الخطيوب عنودما يتنواول فوي خطبتوه أموراا أمثالو

ا   وات بالهتواف تأييوداا بيو ن الرأي في موقف دوليو وهنا ترتفع األصوأو    وسياسيا

 عن الرضا بما يقول كرغبة شعبية لهم. لهو وتعبيراا 

د    لتقينا بالسيد إوقد   ي لوه مؤلفوات أصوولباقر الحكيمو وهو فقيوه كبيور ومحم 

من تلوك الكتوبو كموا التقينوا بالسوفير   و وأهدانا عدداا األصولعظيمة في الفقه و

ي والعربوي الكبيور مسوالحفيد المفكور اإل  "محمد رفاعة الطهطاوي  "المصري  

فووي مقوور السووفارة المصوورية التووي تحفوول باألركووان ذات  "رفاعووة الطهطوواوي"

الضووخمة والنووادرةو  الموروثووات الشووعبية التقليديووة و وبهووا عوودد موون السووجاجيد 

والتزال أطقم الطعام بها تحمل التاج الملكيو وكان قود أعود للوفودين المصوري 

و ويحظوى إيورانصلة وثيقة بقيوادات  ي عشاء بمقر السفارةو وهو علىيرانواإل

منهم باالحترام الكامل والثقة الكبيرة لهمته ونشاطه واتقانه للتقاليود الدبلوماسوية 

 الناجحة.

وهي في مبناها أشبه بحديقة غن اء  والصادق بطهران اإلمامكما زرنا جامعة  
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أو  خورج الطوالب منهوا  إذاصغيرة هذه القصور هي الكليوات و فو  تضم قصوراا 

ساروا بين تلك الحدائق الجميلة فتنشرح صدورهم للودروس وتجودد   إليهاوا  سع

 الهواء في صدورهم فتستيقظ عقولهم للبحث والتحصيل.

ا  ا   وقد لقينا ترحيبا من رئيسها سماحة آية هللا مهودوي كنوي و الوذي ألقوى   بالغا

ل وسالسوة التنواو  األفكواريين فوي ترتيوب  يورانلإل  كلمة ترحيبية كان فيها مثواالا 

ا تقتفي لمتحدث منهم خط وسالمة اللغة العربيةو حتى يصعب عليك أن   ا  أ أو  لغويا

ا  و مع األدب والهدوء والدبلوماسية في الحديث و وهي ما تتوألف مون كليوة نحويا

ية والحقوووق و وكليووة العلوووم سووالمية والوودعوة وكليووة العلوووم اإلسووالمالعلووم اإل

ية سالمية واالقتصادو وكلية العلوم اإلمسالية والسياسةو وكلية العلوم اإلسالماإل

جانوب قسوم الطوالب إلوى    واإلدارةو ومعهد دراسات الثقافوة واإلعوالمو ويوجود 

وتضوم الجامعوة خودمات جامعيوة راقيوة مثول مركوز األ حواث   "قسم للطالبات "

يةو والمكتبوة المركزيوة للحاسووب والمعلوماتيوة واإلعوالم و نسانوالدراسات اإل

للبنات ومجلوة   "نداي صادق"ومجلة    "صفحات جامعية"مها  ومحلة جامعية باس

 ."فصلية األبحاث "

لها صولة وثيقوة   ية والعربيةو كما أن  سالمولهذه الجامعة صلة بالجامعات اإل

نوووفمبر  28تفوواق للتعوواون بووين الجووامعتين فووي إبجامعووة األزهوورو إذ تووم إبوورام 

والمؤلفات واللقواءات مادة لتبادل األساتذة واألبحاث   "15"و يتكون من    1999

عتراف بالشهادات بين الجامعتينو وغير ذلوك مون أوجوه التعواون العلمويو واإل

بتكوره أعوداء إهو خالف صناعي    إنماالخالف بين المذهبين    وهذا يدل على أن  

أو  كووان للعووداء النوواجم عوون الخووالف المووذهبي إذاالمسوولمين للتفريووق بيوونهمو و

 يعد له متسع اليومو وليس أموام المسولمين  الرأي متسع فيما مضىو فلم  إختالف

خيار واحد هو التعاون والتهلف والتهزرو وباختصار شديدو الوحدة التي أمر إال  
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 (1) ال حياة للمسلمين بدونها.أن ه  والتي أثبتت األيام 6ة نبيههللا بها في كتابه وسن  

 التعقيب:

نرجوو لوه كول ونحن نقدر للدكتور النجار هوذا الحوس الوحودوي التقريبوي و

 بعض النقاط بايجاز:إلى  نشير ن  أموفقية. ونود 

طار إواليصنفون الغالة في    ية يرفضون الغلو ويعتبرونه كفراا اإلمام  نَّ إ  -1

 .سالمالتشيع فضال عن اإل

حووالي موائتي إلوى    عدد الشيعة اليووم كموا تبوين االحصواءات يصول  ن  إ  -2

 مليون مسلم.

الحكوم   ن  أكموا    وفوي السوفرإال    يعة التقصورالصالة الرباعية عند الش  ن  إ  -3

ا لديهم في صالتي الظهر والعصر هو اإل  .خفات في القراءة وجوبا

كل ذلوك اليوؤثر علوى جموال هوذا التقريورو   ن  أإال    أخرىوهناك مالحظات  

 فنسأل هللا تعالى له التوفيق.

 
 .206ـ   195، ص 39مجلّة رسالة التقريب، العدد   (1)
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 ية عموماا سالم اإل األمة إلى  ونختتم الفصل بذكر بيان موجه

ا والى شعبن   ا العراقي خصوصا

 فتراءات )الزرقاوي( وعصابته التكفيرية إحول 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

د    والصالة والسوالم علوى سويد البشورية موين وآلوه الطواهرين النبوي األمحمو 

 يوم الدين.إلى  حسانوإكرمين ومن تبعهم بوصحبه األ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد.

عداء ة التي يمر بها عراقنا الجريحو من تكالب األحداث الداميففي خضم األ

إلوى   وتنفيذ المؤامرات على وجوده وهويته وترويوع نسوائه واطفالوه وشويوخهو

بنائوه أساحة تجارب عسوكريةو وضورب  إلى    قتل شبابه ونهب خيراته وتحويله

يكوي الصوهيوني األمربعضهم بالبعض اآلخر لينشوغلوا بانفسوهم ويسوود العودو  

 فرادهوأفتت وحدتهو وينمحي الوئام السائد بين الغادرو وتت

علوى هويتهوا وثقافتهوا وتعليمهوا   األموةوفي معمعان الهجوم الثقافي العوداء  

ية ووحدتها المذهبية والمصيريةو وذلك عبر نسانوعملها الخيري ونشاطاتها اإل

التحديات الكبرى التي تواجهها من قبيل تحوديات العولموة والعلمانيوة والتخلوف 

لتفرقة المذهبية والعنصرية والقومية واللغوية والتاريخيوة والجغرافيوة وغيور وا

 ذلكو

وفي جو الهجووم العسوكري الوذي تواجهوه هنوا وهنواكو يطلوع علوى شوعبنا 

ه   بوي مصوعب الزرقواوي( ليودعيأالعراقي بيان من قبل شخص يسومى بوو ) أنو 

ي سوالمد اإله يمثول صورخة الجهوان  أيكيو واألمريحمل راية الجهاد ضد العدو  
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يصوب جوام غضوبه علوى   ن  أذلكو ولكنه بودل  إلى    بطال الفرسان وماوقيادة األ

العووالمي والوودول الحليفووة لهوواو ويوودعو لوحوودة جحافوول  اإلسووتكبارس أمريكووا رأ

 ن  أديانوه بوجوه العودو المحتولد وبودل أالشعب العراقي بكل قومياتوه ومذاهبوه و

 عن كل ذلوك ركوز علوى سوب حتالل و بدالا يوحد المسلمين خلف الرافضين لإل

تهام الرافضين لالحتالل علماء ومثقفين وآخرين غيرهم إة وشيعةو والجميع سن  

بشتى التهم الممزقة والمفرقة التي تبعث الحزازات وتعيد عهود التاريخ الودامي 

 المألى باآلالم والدموع وتكفير اآلخرين وغير ذلك.

وهة والتي تخودم العودو المحتول ت المشبأوالذ نحذر من مثل هذه المحإننا  إو

التي ركز عليها البيان آنف الوذكر ليعورف الجميوع   مورالغاشم لنذكر ببعض األ

 الحقيقة بكل موضوعية: 

 : األول األمر

يكيوة الدنيئوة مون األمرهوداف نا قبل كل شيء نؤيود مواذكره البيوان مون األن  إ

 قبيل:

 الطمع بثروات البالد. -أ

 سكات صوتها ونشر ثقافتها المنحطةإية والمسب و الرد على الصحوة اإل

 .ج و تحقيق الحقد الصليبي الدفين

 .سرائيلإمن لربيبتها توفير األ -د 

ا أ إليهاونضيف   من قبيل: أخرىهدافا

مريكية في أستعمارية لتنفيذ المخططات الصهيو و إقاعدة إلى   تحويل العراق

 مريكا وغير ذلك.أمام نفوذ أكل المنطقةو وضرب كل المواقع التي تقف 

ي اإلسوتكبارتواجوه هوذا المخطوط    ن  أية  سوالماإل  لألمةولكن ماالذي يضمن  

ة إسوتراتيجييةو وتنفيوذ سوالملوى وحودتها اإلإها وإلوى إسوالم العنيد غير عودتها

واعية تستوعب بها الضوربةو ومون ثوم تنطلوق لبنواء قوتهوا فوي كول المجواالت 

 ى الناس.ستعادة مكانتها الحضاريةو امة شاهدة علإو
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المذهبيو ونتهم كل رجاالتهوا بالعمالوةو ونسوتعدي   كنا نغرقها بالصراع  إذاف

عصور الظالم والدماء والتكفيورو فهول نكوون إلى    بعضها على بعضو ونعيدها

لويس مون أنا سونكون قود مهودنا لوه الطريوق؟!  ن  أأو    قد ساهمنا في مقاومة العدو

ا بوالقرآن   ن  أاو ووتكاتفهو  األموةوحودة هوذه  إلى    ندعو  ن  أاالجدى   نتمسوك جميعوا

فووال موانع موون ذلووك بعوود  وسووتفادة منهموواجتهاداتنووا فوي اإلإختلفووت إ ن  إة ووالسون  

ا اإلجتهاد لتزامنا بضوابط  إ و وحينئذٍّ نتعاون فيما اتفقنا عليهو ويعذر بعضنا بعضا

يكوون الموقوف واحوداا ال  ن  أموا علوى الصوعيد العملوي فيجوب أختلفنا فيه.  أفيما  

لنسوتطيع تحقيوق مانصوبو   .المصويرية  األموةيهو وذلك في كل قضايا  ف  إختالف

 ليه.إ

 الثاني: األمر

كبر تهمة يوجهها البيان للشويعة هوي تهموة سوب الصوحابة والصوالحين أ  ن  إ

وهي تهمة يتنزه عنها العقالء والواعون بول يركوز الشويعة بخطهوم العوام علوى 

البيووت)ع( أهوول  ئمووتهم موونو تبعوواا ألاألولحتوورام الصووحابةو والجيوول الطليعووي إ

ا بالسووموو فيوودعو  زيوون  اإلموواموتعليموواتهم التووي شووهد لهووا المسوولمون جميعووا

علوي)ع( )فوي   اإلموامنهم المنتجبوون. ويقوول  أالعابدين)ع( للصحابة ويصفهم ب

ا الصوحابة )لقود ر  -97و  الخطبة د   أصوحاب يوت  أمن نهج البالغوة( واصوفا محمو 

ههم منكم: لقد كانوا يصبحون شعثاا غبرااو حداا يشبأرى أصلى هللا عليه وآله فما 

ا.. ( والشيعة يورددون كوالم نهوج البالغوة ويعشوقونه أل  ن  وقد باتوا سجداا وقياما

ا كووان تلميووذ رسووول هللا حوود أو وربيووب القوورآنو وإمووام الغوور المحجلووينو و6عليووا

 جالء. هذا عمل الواعينو ودعك من عمل الجاهلين.الصحابة األ

ه مشوحون نو  إف  ونفوور البيوان مموا يودعي بالسوب واللعونتهام وورغم هذا اإل

 بالسب واللعن والهمز واللمز والتهمو فهو يردد مثالا مايلي:

 وو وصف الشيعة بالرافضة وهو مصطلح عصور الصراع المقيت.

)هكذا بكل بساطة(  سالمالتشيع و كما يقول و دين ال يلتقي مع اإل ن  أدعاء  إوو  
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ة تتجواوز الوو لتقاء بين الشويعة والسون  نقاط اإلبأن     في حين يصرح كبار العلماء

 .سالممن المساحة العامة لإل 90%

 و المستبيحون دماء المسلمين سالمهم الحاقدون على اإلن  إوو 

 هم..هم وان  نهم يحبون التتار وان  هم العدوو والكفرةو والقتلة وا  ن  إوو 

 ر.مام الكفإه ن  أويصف العالم الزاهد السيد السيستاني ب

رص الصفوفو ويرميهم باشد إلى    ة الداعينبل نجد البيان يسب علماء السن  

ة( )الرادة الكذبة( )علمواء السن  أهل    الصفات من قبيل وصفهم بو: )الحثاالت من

سوخفها. فهول ألفاظ وقذع األأغير ذلك من إلى  السوء( )المخدرون و المخذلون(

وعالئهوا  األمةلصالحين ومجد دعاء الدفاع عن كرامة اإينسجم هذا السلوك مع  

 وخلقها النبيل؟!

 الثالث: األمر

ا و  ويفترض  ا باطلةو ثوم يعمول علوى التحوريض أالبيان في الشيعة تهما وصافا

و والكفورة الوذين يجوب تطهيور األموةهم العدو الحاقود علوى  ن  أعليهمو ووصفهم ب

ه إ ذلك.إلى  منهمو وما  األرض  لوتهم  يطلوق علويهم الوتهم الكثيورة وهوو ترديود نو 

 رددها الممزقون من قبلو وفي طليعتها القول بتحريف القرآن.

مثول إلوى  كان هناك في الماضي من يتجوهأن ه  كدها علماؤهمأوالحقيقة التي  

قووى أقوام أهذا القول الباطلو ولكن التيار العام من علماء الشيعة رفض ذلكو و

فهو بعد   والخوئي  ماماإلعلى عدم التحريفو ومنهم العالم العراقي الكبير    األدلة

ان يستدل بقوة على بطوالن القوول بوالتحريف يقوول فوي كتابوه البيوان )صوفحة 

وقد صرح بذلك و عدم التحريف و رئيس المحدثين الصدوقو وقود عود "(:  233

يةو ومنهم شيخ الطائفة.. الطوسي ونقل اإلمامالقول بعدم التحريف من معتقدات  

ا    القول بذلك جلوة العلمواء أثم ذكور    "دى السيد المرتضىعن شيخه علم الهأيضا

الشيعة كالمرحوم الطبرسيو والشويخ جعفور كاشوف الغطواءو والعالموة الجليول 

الشهشهاني وغيرهمو وختم ذلك بقوله )بل المتسالم عليه بينهم هوو القوول بعودم 

 التحريف(.
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صدار الفتاوى التكفيريوة مون إذن لطرح هذه التهمة من جديدو وإفما الداعي  

 هالا للفتوى والعلم.أمن ليس  قبل

ا    يد فتواه التكفيرية بنصوص البن تيمية وغيره وهيأوقد   مبنيوة علوى أيضوا

تعبر عن وضع أو    موجهة لبعض الغارقين في الباطنيةوأو    تهم من هذا القبيلو

نتناسى كول ذلوك ونعيود الكورة ونكفور خموس المسولمين؟   إذاسياسي خاص. فلم

يصوب ذلوك لصوالح ال  أ  ية؟سوالمهودار الودماء اإلإولمصلحة من هذا التكفيرو و

 العدو؟

 الرابع: األمر

نهم أالواقع اليوم ويصب جام غضبه على الشيعة ويصفهم بإلى    ينظر البيان

اسرائيل تتودد   ن  أمريكا تسعى لدعمهمو وأ  ن  أمريكا والصهيونيةو والممالئون أل

واحتلوووا هوول السوون ة أ هووم ممثلووين بفيلووق )بوودر( قتلوووا المجاهوودين موونن  أالوويهمو و

الذين قاتلوا مع صدام أهل السن ة  سرىأيين الشيعة عذبوا يراناإل  ن  أمساجدهمو و

آخور ذلوك مون إلوى    واألمةالشيعة مزقوا وحدة    ن  أيةو وسالمضد الجمهورية اإل

 قائمة التهم الطويلة.

 ولكن البيان تناسى الحقائق التالية:

الراحل الخميني )رحمه   اإلمامية بقيادة  يرانية اإلسالمالجمهورية اإل  ن  إ:  أولا 

العوالمي   اإلسوتكبارية هوزت قوالع الكفور وإسالمتعالى( كانت حصيلة ثورة   هللا

يكووي األمرطاحووت بنظووام الشوواه العميوول أيكوويو واألمر اإلسووتكباروفووي طليعتووه 

 لألموةكبور سوند أإلوى  سورائيليةإمريكيوة أمون قلعوة  إيرانسرائيليو وحولت اإل

قضوت أية عالميوة إسوالمقضوية الفلسوطينيةو كموا فجورت صوحوة  ية والسالماإل

فغانستان ولبنانو إمضاجع الكفر العالميو وكان من نتائجها المقاومة البطلة في 

ية فوي سوالمالجمواهير اإلإلوى  مولنتفاضة الباسلة فوي فلسوطينو وعوودة األواإل

بيوة علوى ي. ويعجوز القلوم عون تبيوان آثارهوا االيجاسوالمنحاء العالم بالغود اإلأ

 اإلقتصوواديط الحصووار السياسووي وإنموواالصووحوةو وعوون توضوويح الضووربات و
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والهجوم العسكري ضدهاو ومن ذلك هجوم النظوام الصودامي عليهوا نيابوة عون 

العالميو فوي حورب داموت ثمواني سونوات و وقتلوت وشوردت مئوات   اإلستكبار

ذيبهم في ناس يتباكى البيان على اسرهم ويدعي تعألوف من المسلمين بايدي  األ

ا لديه.إي المسلم يرانالشعب اإل ن  أحين   عتبرهم و رغم مافعلوه و ضيوفا

ي واضحة سالمرجاء العالم اإلأومواقف الجمهورية من قضايا المسلمين في 

نها مناطق غيور شويعيةو أالبوسنة وكشمير وغيرها لنذكر بإلى    نشير  ن  أويكفي  

 هتمام.ولكنها حظيت باكبر اإل

ا  ومورغ  األمة كثريته من الشيعة دافع عن كرامةأهللا البطل وحزب    ن  إ:  ثانيا

ول مورة فوي رغوم العودو الصوهيوني علوى الهزيموة ألأمريكا بوالتراب وألنف  أ

غفول أ. ولكن البيوان األمرجرامية. وال نجدنا بحاجة للتفصيل لوضوح حياته اإل

 .هذه الحقيقة تماماا 

ا  مور يعرفوه كول أمحنوة  : فيلق بدر وجهاده ضود صودام خوالل سونوات الثالثا

العراقيينو ومواقفه الرائعة في خدمتهم ال يمكن ان تغطيها هوذه الوتهم الباطلوةو 

 وشهداؤه االبطال ينيرون تاريخ العراق الحديث.

ا   األموةية وعلماء الشيعة في مجال وحدة سالمما جهود الجمهورية اإلأ:  رابعا

 إسوتراتيجيية هي خط سالمالوحدة اإلبأن     نذكر هنا  ن  أفال غبار عليها. ويكفي  

ه لم تصدر فتووى ن  أية ومسيرتها العمليةو وسالمثابت في دستور الجمهورية اإل

رغم فتاوى التكفيور المسوتمرة أهل السن ة    واحدة من عالم شيعي معتد به بتكفير

 عبر العصور ضدهم.

ا  ها ال تقتصر على أساليبصيلة في العراق اليوم بتنوع  المقاومة األ  ن  إ:  خامسا

فئة دون فئةو بل يعمل العراقيون جميعاا على طرد المحتل وعلوى كول الصوعدو 

 ن  أنوا لنعتقود ن  إو .ذاك بالرضووخأو  تهوام هوذاحتكار للمقاومة وال معنوى إلإفال  

نها ستغرق في الوحول العراقوي القاتول لهوا إمريكا مالم تلملم جيوشها وترحل فأ

 ولمن وقف معها.
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 الخامس:  األمر

شورف وقتول سويد ه صونع مجوزرة الجمعوة فوي النجوف األنو  أبيفتخر البيوان  

ية هللا السيد بواقر الحكويم ومعوه عشورات القتلوى ومئوات الجرحوى. آالمجاهدين  

وهوي ضوربه الماليوين المتجمعوة فوي  أخورىولعله تغافول عون جريموة كبورى 

عي الدفاع عنه(و الحسين)ع( )والذي يد    اإلمامستشهاد  إعاشوراء الحياء ذكرى  

ا  واريخ تسعة أوقعت وذلك بص  المئات من االصابات والقتلى. أيضا

 جرامية وكيف ننسبها للجهاد؟عمال اإلبم نصف هذه األ يوال ندر

د  عظمة الجريمة تتجلى حينموا نعورف مون هوو آيوة هللا السويد   ن  إ بواقر محمو 

وكراموة الشوعب   سوالمالحكيم علماا وجهاداا ودعووة ونوذراا للحيواة فوي سوبيل اإل

 مهدورة على يد صدام المجرم.العراقي ال

 توضيح.إلى  وهي حقائق يعرفها الشعب العراقي وال تحتاج

عموى الوذي ال يرضواه األ رهواب قل مايقوال فيهوا الوصوف باإلأها عمليات ن  إ

 و وال ندري كيف يلقى صانعوها هللا تعالى يوم الجزاء؟سالماإل

 خيراا نتساءل:أو

يكيوة األمرهوداف  ي يخودم األيقاع الفتنوة فوي صوفوف الشوعب العراقوإليس  أ

 سرائيلية؟اإل

يكية يبرر المريكا جرائمها البشعة فوي األمرس الرهينة  أليس القيام بقطع رأ

 غريب؟أبي  سجن

يوةو والتحامول عليهواو وهوي الدولوة يرانية اإلسالمتهام الجمهورية اإلإليس  أ

 قاموة العالقوات إسورائيلي كلوهو وتورفض حتوى الوحيدة التوي تورفض الكيوان اإل

طماعهوا فوي المنطقوة؟ أليس ذلك خدمة كبرى ألمريكوا وأمريكاو  أالسياسية مع  

يكيوة االسورائيلية هوي األمراليد  بأن     سئلة كثيرة كثيرةو وهي تجعلنا نطمئنواأل

 علم.ألعوبة الجهادية وهللا تعالى التي تصنع هذه األ
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 فهرس مصادر التحقيق 

 و القرآن الكريم. 1

 و االحتجاج. 2

بن علي بن أبي طالب الطبرسي )من أعالم القرن السوادس الهجوري(/ أحمد    تأليف أبي منصور

د  تعليق:  هو. 1386باقر الموسوي الخرسان/ نشر: دار النعمان و النجف /محم 

 .و أحسن التقاسيم: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم 3

د    تأليف: أبي عبدهللا شمس الدين /   هوو 380سونة  ىبوي بكور المقدسوي المتووف  أبن  أحمد    بنمحم 

د  تحقيق:  . هو 1424و  ىولمين الضن اوي / نشر: دار الكتب العلمية و بيروت/ الطبعة األأمحم 

 صول األحكام.و اإلحكام البن حزم: اإلحكام في أ 4

د    تأليف: أبي هو / نشر: مطبعة  456سنة  ىاألندلسي المتوف   مبن سعيد بن حزأحمد    علي بنمحم 

 العاصمة و القاهرة.

 و إحياء علوم الدين. 5

د    تأليف: أبي حامد تاج الدين د    بنمحم  ى سونة الطوسوي الغزالوي الشوافعي المتووف  أحمود    بونمحم 

 و بيروت. هو / نشر: دار الكتب العلمية 505

 و االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي. 6

 إعداد: منظ مة المؤتمر اإلسالمي.

ة في النظام اإلسالمي. 7  و األسس المهم 

د علي   تسخيري / نشر: إيران.التأليف: محم 

 و أصول البحث  للفضلي: أصول البحث. 8

 مي و قم.ة دار الكتاب اإلسالد. عبدالهادي الفضلي / نشر: مؤس ستأليف: 

ة للفقه المقارن.و  9  األصول العام 

د    تأليف: هوو / نشور: مؤسسوة آل   1423تقوي بون سوعيد الطباطبوائي الحكويم المتووف ى سونة  محمو 

 م. 1979البيت)ع( و قم / الطبعة الثانية و 

 صول الفقه.أر: و أصول المظف   10

درضا بن د   تأليف: محم  د   بن عبدهللا  بنمحم  هو / نشر:  1383سنة  ىي المتوف  المظف ر النجف محم 

سين و قم.  مؤس سة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدر 

 و أعيان الشيعة. 11

هو / تحقيق: حسن محسن األمين  1371 سنة ىتأليف محسن بن عبدالكريم األمين العاملي المتوف  

 هو. 1403نشر: دار التعارف و بيروت /  /

 و  اقتصادنا. 12

د    تأليف: عالم هو / تحقيق: مكتب اإل 1400سنة    ىسماعيل الصدر المتوف  إقر بن حيدر بن  بامحم 

اإلسالمي و خراسان / نشر: مركز النشر  التابع لمكتوب  اإلعوالم اإلسوالمي و قوم / الطبعوة الثانيوة و 

 . هو 1425

 و األمالي للصدوق: األماليو أو: المجالس. 13

د   تأليف: أبي جعفر ي المعوروف بالشويخ  ىن موسوبون علوي بون الحسوين بومحمو  بون بابويوه القمو 
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هو / تحقيق و نشر: قسم الدراسات اإلسالمية في مؤس سة  البعثوة و قوم /   381سنة    ىالصدوق المتوف  

 . هو 1417و   ىالطبعة األول

 و اإلمام جعفر الصادق للجندي: اإلمام جعفر الصادق. 14

د    حليم الجنودي / مراجعوة:تأليف: عبودال للشوؤون   ىس األعلولويضوة/ نشور: المجتوفيوق عومحمو 

 . هو1397اإلسالمية و القاهرة /

 و اإلمام الصادق والمذاهب األربعة. 15

 . هو 1411تأليف: أسد حيدر / نشر: مكتبة الصدر و طهران/ الطبعة الثالثة و 

 و أمل اآلمل. 16

د    تأليف: الحسيني / أحمد  ق:هو / تحقي  1104سنة المتوف ى  بن الحسن بن علي الحر  العامليمحم 

 نشر: مكتبة األندلس و بغداد.

 نوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار.نوار: بحار األو بحار األ 17

د    تأليف: د    باقر بنمحم  سونة المتووف ى  تقي بن المقصوود علوي المعوروف  بالمجلسوي الثوانيمحم 

 هو. 1403حة و هو / نشر: مؤس سة الوفاء و بيروت / الطبعة الثانية المصح   1111

 و بداية المجتهد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 18

د  بي الوليدأتأليف:   د  بنأحمد  بنمحم   595سنة المتوف ى  بن رشد القرطبي المالكيأحمد  بنمحم 

 هو . 1412تبة الشريف الرضي و قم / الطبعة األولى و كهو / نشر: م

 ة المقال.و بهجة اآلمال: بهجة اآلمال في شرح زبد 19

 هو. 1408 /المطبع العلمية و قم  هو / طبع: 1327سنة المتوف ى  تأليف: علي العلياري التبريزي

و تاريخ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أي ام العرب والعجم والبربر ومون   20

 من ذوي السلطان األكبر. عاصرهم

د    تأليف: أبي زيد ولي الدين عبودالرحمان بون د    بونمحمو   بون خلودون الحضورمي اإلشوبيليمحمو 

 هو.1391هو / نشر: مؤسسة األعلمي و بيروت /808سنة المتوف ى 

 و تاريخ اإلسالم للذهبي: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم. 21

د  تأليف: أبي عبدهللا  شمس الدين  748سونة المتووف ى  بن  عثمان بن قايماز الذهبيأحمد  بنمحم 

الكتواب العربوي و بيوروت / الطبعوة الثانيوة و  تحقيوق: د. عمور عبدالسوالم  تودمري / نشور: دار  /هو  

 هو. 1417

 و تاريخ بغداد: تاريخ مدينة السالم. 22

هوو / تحقيوق:  463سونة المتووف ى  بون علوي  بون ثابوت الخطيوب البغوداديأحمد  تأليف: أبي بكر

 هو.1417ية و بيروت / الطبعة األولى و مصطفى عبدالقادر عطا / نشر: دار الكتب  العلم

 و تاريخ الفقه اإلسالمي. 23

د    يب:ذتأليف: مجموعة من الباحثين / مراجعة وتصحيح وته علي السوايس / نشور الجامعوة محم 

 زهرية )كلي ة الشريعة( و القاهرة.األ

 و تاريخ مدينة دمشق. 24

 هللا الشوافعي المعوروف بوابن عسواكربن علي بن الحسن بون هبوة هللا بون عبود  تأليف: أبي القاسم

 هو. 1415هو / تحقيق: علي شيري / نشر: دار الفكر و بيروت /  571سنة المتوف ى 

ف على القرآن. 25  و التعر 

د  تأليف: مرتضى بن  هو / نشر: إيران. 1399سنة المتوف ى  حسين المطه ريمحم 

ي: التفسير. 26  و تفسير القم 

هو / تصحيح: طي ب   307بعد سنة    المتوف ى    راهيم بن هاشم القم ي  ب إتأليف: أبي الحسن علي بن  



 255 ............................................................................................... الفصل الرابع: آراء وتعقيبات 
 هو .1404سة دار الكتاب و قم / الطبعة الثالثة و الموسوي الجزائري / نشر: مؤس  

 و التفسير الكبير: مفاتيح الغيب. 27

د    دهللا فخر الدينب تأليف: أبي ع بن عمر بن الحسون بون الحسوين بون علوي التميموي البكوري محم 

هوو / نشور: دارالكتوب العلميوة و   606سونة  المتووف ى    طبرستاني الشافعي المعروف بالفخر الورازيال

 طهران / الطبعة الثانية.

 و تفسير الميزان: الميزان في تفسير القرآن. 28

د    تأليف: د    حسين بونمحم  د    بونمحمو  هوو / نشور:  1402ى سونة حسوين الطباطبوائي المتووف  محمو 

 هو. 1403/ الطبعة الخامسة و  سة األعلمي و بيروتمؤس  

 و تلبيس إبليس: تلبيس إبليس على إخوانه المناحيس. 29

د    تأليف: أبي الفرج عبدالرحمان بن علي بون  بون علوي البغودادي المعوروف بوابن الجووزيمحمو 

األزهوور  هووو / تصوحيح وتعليوق: إدارة الطباعووة المنيريوة بمسواعدة بعووض علمواء597سونة المتووف ى 

 : عالم الكتب و بيروت.الشريف /  نشر

: للتمهيد لما في الموط أ من المعاني واألسانيد. 30  و التمهيد البن عبدالبر 

د    تأليف: أبي عمر يوسف بن عبدهللا بن سونة المتووف ى  ري القرطبي الموالكيمبن عبدالبر  الن محم 

عموم األوقاف / نشر: وزارة  يكرب العلوي ومحمد عبدالكريم الأحمد   هو / تحقيق: مصطفى بن 463

 هو. 1387سالمية و المملكة المغربية /والشؤون اإل

 و تهذيب  التهذيب. 31

هو   852سنة المتوف ى  بن علي بن حجر الكناني العسقالنيأحمد  لديناتأليف: أبي الفضل شهاب 

 هو. 1404نشر: دار الفكر  و بيروت /الطبعة األولى و  /

 و توالي التأسيس. 32

 852سونة  المتووف ى  بن علي بن حجر  الكناني العسوقالنيأحمد  شهاب الدينتأليف: أبي الفضل  

 هو. 1406هو / نشر: القاهرة/

 حاديث الرسول.أو جامع األصول: جامع األصول  في  33

د    تأليف: أبي السوعادات مجود الودين المبوارك بون د    بونمحمو  بون عبودالكريم بون عبدالواحود محمو 

هووو / تحقيووق: عبوودالقادر  606سوونة المتوووف ى  بووابن األثيوور الشوويباني الجووزري الموصوولي المعووروف

 هو.1403األرناؤوط/ نشر: دار الفكر و بيروت / الطبعة الثانية و 

 و جامع بيان العلم وفضله: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. 34

د    تأليف: أبي عمر يوسف بن عبدهللا بن سونة المتووف ى  الموالكي  بن عبدالبر  النمري القرطبيمحم 

 هو. 1389هو/ نشر: دار الكتب العلمية و بيروت / 463

 حمدين.و جالء العينين: جالء العينين في محاكمة األ 35

 ى سونة بي البركات خير الدين نعموان بون محموود بون عبودهللا اآللوسوي البغودادي المتووف  أتأليف:  

 هو. 1401هو / طبع: مطبعة المدني و بغداد / 1317

 و الحداثة ومابعد الحداثة. 36

 تأليف: د. فتحي التريكي / نشر: بيروت.

 و الحرب  الصليبية األولى. 37

 م.1958تأليف: حبشي/ نشر: القاهرة /

 و الحروب الصليبية. 38

 بيروت. :تأليف: أرنست باركر / ترجمة: د. الباز العريني / نشر 

ية العقل اإليمان. 39  و الحر 
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 إيران. تأليف: سروش / نشر:

 و الحكمة المتعالية: الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة. 40

د    تأليف: صدرالدين هوو / نشور:  1050سونة المتووف ى    هينلالشيرازي المعروف بصدر المتأمحم 

 م.1981دار إحياء  التراث العربي و بيروت / الطبعة الثالثة و 

 و الخصال: الخصال الممدوحة والمذمومة. 41

د    تأليف:  أبي جعفر ي المعوروف بالشويخ محم  بن علوي بون الحسوين بون موسوى بون بابويوه القمو 

كبر الغفاري / نشر: مؤسسة النشر االسالمي التابعوة أهو / تحقيق: علي    381سنة  المتوف ى    الصدوق

سين و قم /  هو. 1403لجماعة المدر 

 .المنثور في التفسير بالمأثور و  الدر  المنثور: الدر   42

د    بوي بكور الكموال بونأتأليف: جوالل الودين عبودالرحمان بون   بون سوابق الودين الخضويري محمو 

 هو / نشر: دار المعروفة و بيروت. 911سنة المتوف ى  السيوطي  الشافعي

 و  دراسات وبحوث. 43

د    تأليف: خراساني / إعوداد: جوالل الودين  ميرآقوائي / نشور: المجموع العوالمي الواعظ زاده  محم 

 هو. 1421يب بين المذاهب االسالمية و طهران/ الطبعة األولى و للتقر

 و الذيل على طبقات الحنابلة. 44

ى ن رجب البغدادي الحنبلي  المتوف  بن حسن ب أحمد  تأليف: أبي الفرج زين الدين عبدالرحمان بن

دية و مصر/  795سنة   و.ه 1372هو / تصحيح: محمد حامد الفقي / طبع: مطبعة السن ة المحم 

 الخطيب البغدادي. وو الرد  علي أبي بكر 45

د بن محمود بون الحسون بون هبوة هللا بون محاسون البغودادي  تأليف:  أبي عبدهللا محب  الدين محم 

ار هو / تحقيق: مصطفى  عبدالقادر يحيى / نشور: دار الكتوب   643سنة  المتوف ى    المعروف بابن النج 

 و.ه1417االولى و  العلميةو بيروت / الطبعة

 و روضات الجن ات: روضات الجن ات في احوال العلماء والسادات. 46

د باقر بن زين العابدين بن أبي القاسم بن حسين الموسووي الخوانسواري االصوفهاني تأليف: محم  

 هو. 1411هو / نشرك الدار اإلسالمية و بيروت/ الطبعةاالولى و  1313ى  سنة المتوف  

 اء وحياض الفضالء.و رياض العلماء: رياض العلم 47

الحسويني / نشور: مكتبوة أحمد  هو / تحقيق: 1130سنة  المتوف ى    فندي األصفهانيأتأليف: عبدهللا  

ة و قم /   هو. 1415المرعشي النجفي العام 

 و سبل الهدى والرشاد: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 48

هوو /  942سونة المتووف ى  الشوامي د بون يوسوف الصوالحيتأليف: أبي عبدهللا شومس الودين محمو  

ض/ نشر: دارالكتب  العلمية و بيوروت / الطبعوة أحمد    تحقيق: عادل   د معو  عبدالموجود و علي محم 

 هو.1414األولى و 

 و سفينة البحار: سفينة البحار ومدينة الحكم واآلثار. 49

ي د رضوا بون أبوي القاسوم القمو  سوة / نشور: مؤس   هوو 1359سونة المتووف ى  تأليف: عب اس بن محم 

 انتشارات فراهاني و ايران.

 و سنن ابن ماجة: كتاب السنن. 50

د بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوف  أتأليف:   هو / تحقيوق:  275ى سنة بي عبدهللا محم 

د فؤاد عبدالباقي / نشر: دارالفكر و بيروت.  محم 

 و سنن أبي داود: السنن. 51

المتووف ى   زدي الحنبلويسحاق بون بشوير السجسوتاني األإشعث بن  بن األتأليف: أبي داود سليمان  
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ام / نشر: دارالفكر و بيروت / الطبعة االولى و  275سنة   هو. 1410هو / تحقيق: محمد سعيد اللح 

 و سنن الترمذي: الجامع الصحيح. 52

ح: هوو / تصوحي   279سونة      ىالمتووف    تأليف: أبي عيسى محمود بون عيسوى بون سوورة الترموذي  

د عثمان / نشر: دارالفكر  و بيروت / الطبعة الثانية و   هو. 1403عبدالرحمان محم 

 و سنن الدارمي: السنن. 53

د عبدهللا بون عبودالرحمان بون الفضول بون بهورام الودارمي التميموي السومرقندي  تأليف: أبي محم 

 هو. 1398هو / نشر: دار الفكر و القاهرة / 255سنة المتوف ى 

 لكبرى للبيهقي: السنن الكبرى.و السنن ا 54

هوو / نشور: دار المعرفوة و    458سونة  المتووف ى    بن الحسين بن علي البيهقي النيسوابوريأحمد  تأليف: أبي بكر 

 بيروت . 

 و سنن النسائي: السنن. 55

هوو /  303سونة المتووف ى    بن شعيب بن علوي النسوائي الخراسوانيأحمد    بي عبدالرحمانأ  :تأليف

 هو. 1348األولى و و بيروت / الطبعة نشر: دار الفكر 

 و سير أعالم النبالء. 56

هوو / تحقيوق:    748سونة  المتوف ى    بن عثمان بن قايماز الذهبي أحمد  د بنعبدهللا شمس الدين محم  تأليف: أبي  

سوة الرسوالة و بيوروت / الطبعوة الحاديوة عشورة و  ناؤوط / نشور: مؤس  ر مجموعة من الباحثين / إشراف: شعيب األ

 هو.   1417

 بي الحديد: شرح نهج البالغة.أو شرح نهج البالغة  البن  57

 بوي الحديودأبي حامد عز  الدين عبدالحميد بن هبة هللا المدائني المعتزلي المعوروف بوابن أتأليف:  

د  656سنة المتوف ى   حياء الكتب العربية و القاهرة.إبو الفضل إبراهيم / نشر: دار أهو / تحقيق: محم 

 .ط النهضة و شرو 58

 م/ نشر: دار الفكر و دمشق. 1973سنة المتوف ى  تأليف: مالك بن نبي

 و صحيح البخاري: الصحيح.59

 بوراهيم بون المغيورة بون بورد زبوه البخواري الجعفويإبون  إسوماعيل    د بنتأليف: أبي عبدهللا محم  

 هو. 1401هو/ نشر: دارالفكر و بيروت / الطبعة األولى و 256سنة المتوف ى 

 و صحيح مسلم: الصحيح. 60

اج القشويري النيسوابوريتأليف هوو / نشور: دار الفكور و   261سونة المتووف ى  : أبوي الحسوين مسولم  بون الحجو 

 بيروت. 

ادية. 61  و الصحيفة السج 

سين و قم /  هو. 1404نشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدر 

  على أهل البدع والزندقة.و الصواعق المحرقة: الصواعق المحرقة في الرد   62

ي السوعدي أحمود    تأليف: أبي العباس شوهاب الودين د بون علوي بون حجور الهيتموي المكو  بون محمو 

 هو / تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف / نشر: مكتبة القاهرة و القاهرة. 974سنة المتوف ى  الشافعي

 و طبقات الشافعية الكبرى. 63

  بن علي بن عبدالكافي بن علي بن علي السوبكي األنصواري الشوافعي  : أبي نصر تاج الدين عبدالوهابتأليف

د الطنواحي / نشور: دار إحيواء الكتوب    771سونة  المتووف ى   د الحلوو ومحموود  محمو  هوو / تحقيوق: عبودالفت اح  محمو 

 العربية و القاهرة. 

دية. 64  و العهود المحم 

وف  ر ي  المصووري الشووافعي المعوو العلوووأحموود    بوون علووي بوونأحموود    أبووي المواهووب عبوودالوهاب بوونتووأليف: 
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هوو / نشور: شوركة ومكتبوة ومطبعوة مصوطفى البوابي الحلبوي وأوالده و مصور /    973سونة    المتووف ى    بالشوعراني 

 هو.   1393الطبعةالثانية و 

 .لممم في التياث الظ  مم: غياث األو غياث األ 65

د  بون يوسوف بون محمو  تأليف: أبي المعالي ضياء الدين عبدالملك بن عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا

هووو / تحقيووق: خليوول  478ى سوونة الجووويني النيسووابوري الشووافعي المعووروف بإمووام الحوورمين المتوووف  

 هو.  1417المنصور / نشر: دار الكتب العلمية و بيروت / الطبعة األولى و 

 و الفتاوى الواضحة. 66

د باقر بن حيدر بن و /  طبع: مطبعة اآلداب و ه 1400ى سنة  الصدر المتوف  إسماعيل   تأليف: محم 

 النجف.

 و فيض القدير: فيض القدير شرح الجامع الصغير. 67

ناوي د عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحد  تأليف: زين الدين محم   ادي الم 

بعة الط /دالسالم/ نشر: دارالكتب العلميةو بيروتعب أحمد    هو / تصحيح: 1031ى سنة  القاهري المتوف  

 هو.1415ولى و األ

ة الطوائف. 68  و قص 

 نصاري / نشر: دمشق.تأليف: د. فاضل األ

 و قضية الفلسفة. 69

 الطويل / نشر: بيروت. :تأليف

 و الكافي. 70

د بن يعقوب بن إسحاق  الكليني الرازي المعروف بثقوة اإلسوالم المتووف   ى تأليف: أبي جعفر محم 

و الطبعوة الثالثوة و اري/ نشور: دارالكتوب اإلسوالمية و طهورانكبور الغفو  أهو/ تحقيق: علوي    329سنة  

 هو. 1388

 و الكافية في الجدل. 71

د   :تأليف أبي المعالي ضياء الدين عبدالملك  بن عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا بن يوسوف بون محمو 

فوقيوة هوو / تحقيوق: د.   478تووف ى سونة  مالجويني  النيسابوري الشافعي المعروف بإمام الحورمين ال

 هو. 1399حسين محمود / نشر: مكتبة الكل يات األزهرية و القاهرة/ 

 و كتاب التوحيد للمفض ل: كتاب التوحيد. 72

ة الوفواء و بيوروت / الطبعوة الثانيوة و  تحقيق: كواظم المقوداد / نشور: مؤس سو تأليف: المفض ل بن عمر الجعفي /  

 .  هو  1404

 ستار عن أسماء الكتب واألسفار. و كشف الحجب واألستار: كشف الحجب واأل 73

د بن حامد الموسوي الكنهوي  الكنتوري النيسابوري د قلي بن محم   تأليف: إعجاز حسين بن محم 

ة  /هو 1286سنة المتوف ى   .1409قم / الطبعة الثانية و  –نشر: مكتبة المرعشي النجفي  العام 

 و الكفاية في علم الرواية. 74

هوو / نشور: دار   463سونة  المتووف ى    علي بن ثابوت الخطيوب البغوداديبن  أحمد    بي بكرأتأليف:  

 هو. 1409الكتب العلمية و بيروت /

 واأللقاب.  ىو الكن  75

د رضا بن أبي القاسم القم ي  هو / نشر: مكتبة الصودر  1359سنة  المتوف ى    تأليف: عب اس بن محم 

 هو . ش. 1368طهران / الطبعة الخامسة و  و

ال في سنن األقوال واألو كنز العما ل 76  فعال.: كنز العم 

هوو /  975تووف ى سونة متأليف: عالء الدين علي المتق ي بن حسام الدين الهندي البرهوان فووري ال
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اني / تصوحيح وفهرسوة: صوفوة السوقا / نشور: مؤس  ضبط وتفسير   سوة الرسوالة و  الغريب من الكتاب: بكوري حيو 

 .هو  1409بيروت / 

 عية وحاضرها.و ماضي المرجعية الشي  77

د  علي بن علي  د حسين التسأتأليف: محم  يري / نشور: المجموع العوالمي للتقريوب خكبر  بن محم 

 هو. 1431سالمية و طهران / الطبعة األولى و بين المذاهب اإل

 و مجل ة  رسالة التقريب. 78

 44و 39 و 36إصدار: المجمع العالمي للتقريب بوين الموذاهب اإلسوالمية و طهوران / األعوداد: 

 .47و

 و مجل ة نصوص معاصرة. 79

 .10إصدار: إيران / العدد: 

 و المجموع: المجموع في شرح المهذ ب. 80

هو /نشر: دار الفكر  676سنة  المتوف ى تأليف: أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي الشافعي

 و بيروت.

ة البيضاء في تهذيب اإلحياء. 81  و المحجة البيضاء: المحج 

د محسن بن مرتضى المعروف بالفيض الكاشانيتأليف هو /  تحقيوق:  1091سنة المتوف ى    : محم 

سين و قم / الطبعة الثانية.سة  النشر اإلكبر الغف اري / نشر: مؤس  أعلي   سالمي التابعة لجماعة المدر 

 و المستصفى: المستصفى من علم األصول. 82

د د بن محمو  د بن محم  سونة المتووف ى  الغزالوي الطوسوي الشوافعيحمود أ بون تأليف: أبي حامد محم 

د عبدالسالم الشافعي / نشر: دار الكتب العلمية و بيروت /  505  هو. 1417هو / تصحيح: محم 

 و مستقبل اإلسالم والغرب. 83

 تر/ تعريب: زينب شوربا/ نشر: بيروت.ن تأليف: شيرين ه

 حمد: المسند.أو مسند  84

هوو / نشور: دار صوادر و    241سونة  المتووف ى   د بن حنبل بن هوالل الشويباني بن محم  أحمد  أبي عبدهللاتأليف:  

 بيروت. 

كبوور أبون علووي  صوول )تقريووراا ألبحوواث السوي د أبووي القاسوومصووول: مصووباح األو مصوباح األ 85

 هو (. 1413سنة  ىالمتوف   الموسوي الخوئي

د سرور  بن الحسن ال هوو / نشور:  1399سونة المتووف ى  هسودي الوواعظ  الحسوينيب تأليف: محم 

 هو. 1417مكتبة  الداوري و قم / الطبعة الخامسة و 

 صول.و المعالم الجديدة لأل 86

د باقر بن حيدر بن  و هو / طبع: مطبعة النعمان 1400سنة المتوف ى  الصدرإسماعيل  تأليف: محم 

 هو. 1395النجف / الطبعة الثانية و 

 و المعتبر: المعتبر في شرح المختصر. 87

ذلي المعوروف بوالمحق  تأليف  ق: أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيوى بون الحسون الهو 

 هو. ش. 1364هو / طبع: مطبعة سي د الشهداء و قم / 676ى سنة الحل ي المتوف  

 و معجم األدباء. 88

 626سونة المتووف ى  تأليف: أبي عبدهللا شهاب الدين ياقوت بن عبدهللا الرومي الحموي  البغدادي

 هو. 1400الفكر و بيروت / الطبعة الثالثة و  هو / نشر: دار

 و معجم رجال الحديث: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. 89

هوو /  1413سونةالمتوف ى  علي اكبر بن ميرهاشم الموسوي الخوئي النجفي  تأليف: أبي القاسم بن
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 هو. 1413نشر: مدينة العلم و قم / الطبعة الخامسة و 

 و المعجم الوسيط للساعدي: المعجم الوسيط فيما يخص  الوحدة والتقريب. 90

د جاسم الساعدي / نشر: المجمع العالمي للتقريب  بين المذاهب االسالمية و طهوران  تأليف: محم 

 هو . 1431الطبعة االولى و  /

 لفاظ المنهاج.أو مغني المحتاج: مغني المحتاج الى معرفة معاني  91

هو / نشر: دار  977سنة المتوف ى  الخطيب الشربيني الشافعيأحمد    لدين محمد بنتأليف: شمس ا

 هو. 1377بيروت / حياء التراث العربي و إ

 و مفردات  الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن. 92

ل المعوروف بالراغوب األصوفهاني د بن المفضو  سونة المتووف ى  تأليف: أبي القاسم الحسين بن محم 

 1418ق: إبراهيم شمس الدين / نشر: دارالكتب العلمية و بيوروت /  الطبعوة األولوى هو / تحقي   503

 هو.

 التقريب. و ملف   93

د علي آذر شب / نشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب االسالمية و طهران/  إعداد: د. محم 

 هو. 1421الطبعة األولى و 

ة في اإلسالم. 94  و من الظواهر العام 

د حسين التسخيري / نشر: المجمع العالمي للتقريب بين تأليف: مح د علي بن علي اكبر بن محم  م 

 هو. 1426المذاهب  اإلسالمية و طهران / الطبعة األولى و 

 و مناهج البحث. 95

 تأليف: غازي عناية / نشر: بيروت.

 و المنتظم: المنتظم في تاريخ األمم والملوك. 96

د بنتأليف: أبي الفرج عبدالرحمان ب  علوي البكوري البغودادي الحنبلوي المعوروف  ن علي بن محم 

د عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا / نشر:  597سنة  المتوف ى    بابن الجوزي هو / تحقيق: محم 

 هو. 1412دار الكتب العلمية و بيروت / الطبعة األولى و 

 و منهج التربية اإلسالمية. 97

د قطب / نشر: دار دمش  ق و دمشق / الطبعة الثانية.تأليف: محم 

 و منية المريد: منية المريد في آداب المفيد والمستفيد. 98

 965سونة  المتوف ى    الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثانيأحمد    تأليف: زين الدين بن علي بن

 هو . 1409عالم اإلسالمي و قم / الطبعة األولى و هو / تحقيق: رضا المختاري / نشر: مكتب اإل

 و موسوعة السياسة. 99

سوة  العربيوة للدراسوات د. عبدالوهاب الكي الي وجماعة من المتخص صين / نشور: المؤس      :تأليف

 م.1999والنشر و بيروت / الطبعة الرابعة و 

 و موسوعة طبقات الفقهاء. 100

ر: سوة اإلموام الصوادق)ع( بقوم / إشوراف: جعفور السوبحاني / نشوتأليف: اللجنة العلمية في مؤس  

 هو. 1418سة اإلمام الصادق و قم / الطبعة األولى و مؤس  

 و النظرات الثقافية لإلمام الخميني. 101

 إعداد: كبرى أسدي / نشر: إيران.

 و نظرة تاريخية الحمد تيمور: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية األربعة. 102

د تيمورإسماعيل    بنأحمد    تأليف: م/ نشر: دار القوادري و بيوروت / 1930سنة  المتوف ى    بن محم 

 هو. 1411الطبعة  األولى و 

و نظووم درر السوومطين: نظووم درر السوومطين فووي فضووائل المصووطفى والمرتضووى والبتووول  103
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 والسبطين.

د الزرندي المودني الحنفوي د بن يوسف بن الحسن بن محم  سونة المتووف ى  تأليف: جمال الدين محم 

 1425ر: دار إحياء التراث  العربي و بيروت / الطبعة االولى و هو / تحقيق: علي عاشور / نش750

 هو.

 و نهج البالغة. 104

د بن عبده بن حسن خير هللا  406سنة  المتوف ى    جمع: الشريف الرضي المتووف ى  هو / شرح: محم 

 هو. 1412قم / الطبعة االولى و   وهو / نشر: دار الذخائر1323سنة 

 الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.و الوسائل: تفصيل وسائل   105

فى  سنة  د بن الحسن بن علي الحر  العاملي المتو  تحقيق و نشر: مؤسسة هو /  1104تأليف: محم 

 هو. 1416آل البيت)ع(  إلحياء التراث و قم / الطبعة الثالثة و 

 و وقعة صف ين. 106

تحقيق: عبدالسوالم هو /  212تأليف: أبي الفضل نصر بن مزاحم بن سي ار المنقري المتوف ى سنة 

د هارون/ نشر: المؤس سة العربية الحديثة و القاهرة / الطبعة الثانية و   . هو 1382محم 

 


