
١ 

 



٢ 

 
  
  

  



٣ 

  
  
  

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  



٤ 

  جميع الحقوق محفوظة للناشر

 .-1323  تسخیري، محمدعلی:   سرشناسه
 .لتسخيري؛ اعداد وتقديم محمدحسن تبرائيانمحمدعلي ا/ لمحات من فكر بعض الشخصيات التقريبية :   و نام پدیدآورعنوان 

  ]٢ويراست[:   وضعیت ویراست
ـــب بـــين المـــذاهب االســـالمية: تهـــران:   مشخصات نشر ـــالمي للتقري ـــة،،المجمـــع الع ـــة الثقافي  .م٢٠١١ = . ق١٤٣٢  المعاوني

١٣٩٠  
   ص٣٢٨:   ظاهريمشخصات 

 3-019-167-964-978 :ریال 50000 :  شابک
  .فیپا:   نویسی وضعیت فهرست

  .عربی:   یادداشت
  .چاپ دوم:   یادداشت
  .کتابنامه به صورت زیرنویس:   یادداشت
  . کشورهاي اسالمی- -طلبان  اصطالح :  موضوع 
  . تجدید حیات فکري- -اسالم :   موضوع 
  .تقریب مذاهب:   موضوع 

  ، گردآورنده  - 1324تبرائیان، محمدحسن، :  شناسه افزوده
  .مذاهب اسالمی، معاونت فرهنگیمجمع جهانی تقریب :  شناسه افزوده

   . BP 6/233/ت 5 ل8 1390:   بندي کنگره رده
  .792/284:  بندي دیویی رده

    1184891:  ملیشناسی شماره کتاب
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   حملات من فكر بعض الشخصيات التقريبية  :اسم الكتاب
   حممد علي التسخريي :فتألي

  حممد حسن تربائيانالدكتور  :اعداد وتقدمي
   املعاونية الثقافية-  امع العاملي للتقريب بني املذاهب االسالمية :ناشرال

  م٢٠١١ ق ـ . هـ ١٤٣٢، الثانية :الطبعة
   نسخه١٠٠٠ :الكمية
   ريال٥٠٠٠٠ :السعر
  ISBN 978-964-167-019-3 :ردمك
  طهران/ اجلمهورية اإلسالمية يف ايران   :العنوان

  ٠٠٩٨-٢١- ٨٨٣٢١٤١٢-٤: ستلفك١٥٨٧٥ ـ ٦٩٩٥ : ب.ص  

 



٥ 

  





 
  

  ٧............................................................................................... تقدمي

  ٩........................فكرة عن رواد الوحدة االسالمية والتقريب :   املؤلفكلمة

  ٢٣...............................وشخصيته املتوازنة )رمحه اهللا(السيد الشريف الرضي 

  ٣٥....................................لتعامل علماء املذاهب فيما بينهم منوذج :الشهيدان

  ٤٩..........................لبالغةنظرة على مقدمته يف شرح ج ا: العالمة ابن ميثم

  ٥٩............................اخلطة الوحدوية والصحوة اإلسالمية: السيد مجال الدين

  ٧٣........عامل جماهد ضد االستعمار وعمالئه : العالمة الشيخ حممد جواد البالغي

  ٨١...............................................علم التقريب: العالمة السيد حمسن االمني

  ٩٧....................................)رسائل النور(اإلمام النورسي من خالل ملعاته يف 

  ١٠٥.............................ة للمنهج الوحدويالعالمة شرف الدين واخلطوط العام

  



٦ 

  ١٢٩.....................................االمام احلكيم مرجع العصر الذهيب للحوزة العلمية

  ١٣٩................................... وحركة الصحوة اإلسالمية)رمحه اهللا(اإلمام اخلميين

  ١٨١.......................................................الشهيد حسن البنا وافكاره التقريبية

  ١٩١.............................................................أمة يف رجل: العالمة املودودي

  ٢٠٣...................................تالحم بني العبقرية واجلهاد: الشهيد آية اهللا الصدر

  ٢٥٧.....................املعلم والعارف والفيلسوف األصيل: د آية اهللا املطهريالشهي

  ٢٧٣..........................)قدس سرها(حديث يف ذكرى تكرمي الشهيدة بنت اهلدى 

  ٢٨١....................قدوة فكرية يف جمال التقريب: العالمة السيد حممد تقي احلكيم

  ٢٩٧......................................................فقهه واجتاهه التقرييب: العالمة مغنية

  ٣١١......................................اتالعالمة الشيخ العاليلي ومسو املعىن يف مسو الذ

  ٣١٧.....................................خريفكر وجهاد حىت النفس األ: تحي يكنالشيخ ف

  ٣٢١.................................الذي جتلت فيه خصائص اإلنسان: العالمة فضل اهللا

  



٧ 

 
 
 

 
ملن دواعي الغبطة والسرور أن أرافق مساحة العالمة الشيخ حممد علي التسخريي يف              

وات الـيت تعقـد هنـا     واملؤمترات العاملية والند،بعض جوالته العلمية والدعوية والتقريبية    
 املدرسة السيارة والـدعوة الـشفوقة حنـو    ، فيهوهناك داخل البلد وخارجه، حيث ملست    

 وأهدافها يف ملّ مشلها ومجع كلمتها، تلك هي أمة املليار والثلث مليـار يف        ،أمته اإلسالمية 
 إلـه  شهادة أالّ«العامل مبختلف توجهام واجتهادام، بل ولغام وأجناسهم حتت الفتة          

، تلك الشهادة اليت تصان ا النفوس واألرواح وحتفظ ا          »إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا     
  .األموال واحلرمات

، حيث قـضى عقـوده الـستة يف دعـوة     ةفسكنت نفسي هلذه الشخصية العلمية النادر  
ـ                اهـدين، فتحمل اخلري والصالح والوحدة والتقريب مـع العلمـاء الـواعني والـدعاة ا

اب واآلالم كما هي سرية آل اهللا سبحانه من األئمة األطهـار واألصـحاب الـربرة                الصع
ـ    ،األخيار يف نشر رسالة السماء تبليغاً وإمناًء وتسديداً        ت قدرتـه يف عونـه     وكان اهللا جلّ

   .»...فما كان هللا ينمو«وتسديده حنو اخلري والنصر 
 يف مؤمتر املغـرب حلـضور   وأخرياً وليس آخراً كان يل شرف الرفقة مع علمنا العزيز       

يف مدينة فاس عاصمة الثقافة اإلسالمية لعـام        » حوار احلضارات والتنوع الثقايف   «مؤمتر  
الـيت أثـارت   » القـيم اإلنـسانية املـشتركة    « وكانت مقالة مساحة الشيخ بعنوان       ،م٢٠٠٧

مداخالت جديدة بناءة ورائعة ال سـيما يف الـسنة الـيت أعلنـها القائـد املكـرم اإلمـام                    
عـام الوحـدة الوطنيـة واالنـسجام        «، يف تسميته هذا العام      )حفظه اهللا ورعاه  (اخلامنئي  
إذ أبدى املداخلون إعجـام وإكبـارهم هلـذه املقالـة الرزينـة يف معانيهـا                 » اإلسالمي

ومقاصدها؛ األمر الذي دعا احلاضرين إلظهار كمال تشكرهم وتثمينهم لسماحة الشيخ،    
للطلـب مـن أسـتاذنا      »  للدراسات االسـتراتيجية والدوليـة     املركز املغريب «وهو ما دفع    
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 ،التسخريي لقبول عضوية املركز املذكور مبوجب الرسالة املرسلة من املركز إىل مساحتـه       
 ومداخالتـه   ، ومـشاركته الفاعلـة    ، وآفاقه الرحبة  ،وهي تشري إىل فضيلته وغزارة علمه     

 املشاركني برحابة صـدره وبـديع        وإشادة ،احلكيمة ذات الوقع الكبري على عموم املؤمتر      
  .عباراته وجاللة أخالقه وطالقة حمياه اإلمياين

وخالل الرحلة حلضور هذا املؤمتر جـرى احلـديث حـول جهـاد العلمـاء األعـالم                 
التقريبيني ممن نقلوا األمـة بأفكـارهم وأسـاليبهم وجهـادهم إىل عهـد الرسـالة األول                  

 ال  ، ووحدم وصـل اإلسـالم عاليـاً ناصـعا         والصحابة السابقني، أولئك الذين جبهادهم    
حيمل سوى احملبة واجلهد واالجتهاد املتعاون، حيث أشـار مساحـة الـشيخ إىل مقـاالت      
كتبها حول بعض الشخصيات اليت تتناغم أفكارها وأهدافها ومساعيها مع أولئك اآلبـاء             

وعمليـة يف   ملا حيمله شيخنا اجلليل من أهداف صـادقة وخملـصة      ،من الصحابة األجالء  
ذكر جمموعة من ف .إجياد أمة الوحدة االسالمية على اهلدى واحملبة ومواالة البعض لآلخر         

هذه الشخصيات اليت حيويها هذا الكتاب، حيث هزين هذا احلديث وجعلين اقترح علـى      
حملات مـن فكـر     «فضيلته أن خيرج هذا العمل إىل النور على شكل كتاب حيمل عنوان             

قد رحب مساحته ذه الفكرة وهاهو الكتاب بـني يـدي القـارئ     و .»شخصيات تقريبية 
  .الكرمي

فين أن يضاف باقتراحي هذا كتاب جديد إىل سلسلة الكتب اليت ألّفهـا مساحـة    ليشر
الشيخ واليت جتـاوزت اخلمـسني كتابـاً يف خمتلـف صـنوف املعرفـة والفكـر اإلنـساين                   

ة يف املـؤمترات العلميـة املختلفـة،    اإلسالمي، فضالً عن مئات املقاالت العلمية املطروحـ     
راجياً منه تعاىل أن ميتعنا بطـول عمـره الـشريف ليكمـل املـشوار يف طريـق الوحـدة                    

 ونبيهـا العظـيم     ،اإلسالمية اليت مازالت دعوة املوىل جل جالله وهدف الرسالة السمحاء         
  .اهدينصلى اهللا عليه وآله الكرام وخلفائه العظام من آله الطيبني وصحبه ا» حممد«

    ا        نسأله تعاظمت آالؤه أن مينعلى األمة اإلسالمية يف إزالة عوائـق وحـد ، وشـد  
  .ه نعم املوىل ونعم النصري إن على أعدائها،القوى لتحقيق ذلك وانتصارها
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قـد بـدأت باالنتـشار    فكرة التقريب بني املـذاهب االسـالمية      نّ  أ: مثة حقيقة مفادها  
،  حبماسـة حنـاء العـامل االسـالمي   أرون مـن شـىت     العلماء واملفكّ واستقبلها  بشكل جيد،   

يف :  مـن العـامل  ةيف مناطق عديـد املؤمترات الدولية، والندوات االقليمية واحمللية   وعقدت  
 . وكنـدا وغريهـا  ا وحىت يف روسـي  ،ليزياردن واجلزائر والبحرين وما   ايران وسورية واأل  

 ،ض اقسام جامعية هلـذا الغـر  تأسست، واالجتاه يف هذا الكتب اليت تصبازدادت أعداد  
العامليـة يف عمـان، وجامعـة       ) ع(هل البيـت  أجامعة  و, ايف اجلامعة العاملية يف ماليزي     كما

ـ      وجعلت   ،االسالمية بطهران  املذاهب ) االيسيـسكو (وم املنظمة االسـالمية للتربيـة والعل
االسالمي الـدويل جلنـة خاصـة مـن العلمـاء            ل جممع الفقه  هم اهدافها، وشكّ  أالتقريب  
  .شعبة التقريب بني املذاهب االسالمية :عنواا

التطور احلاصل علـى هـذا    ويشري إىل , كل هذا يوضح االستقبال الكبري هلذه الفكرة      
  .الصعيد

  :هامهّأوجود علل اىل لفكرة التقريب واالستقبال هذا الترحيب  نعزون أوميكننا 
طبيعة االنسان عموماً، وانسجامها مع منطق احلـوار        ومالئمتها ل  ،منطقية الفكرة : اوالً

  .االنساين السليم
 علـى احلـوار     كـد أ االسـالم    نّأامتالكها للجذور االسالمية الراسخة باعتبار       :وثانياً
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 على اكتـشاف املـشترك مـع        كدأوهدافه وشروطه،   أسسه و أ ووضع له نظريته و    ,السليم
   . هذا من جهة عامة,اآلخر والتعاون فيه

 , املذاهب االسالمية تشترك يف وحدة مصدر الفهـم والتـشريع          نّإومن جهة خاصة ف   
   ة النبوية الشريفة، وبالتايل تشترك يف مساحة تارخيية وعقدية         وهو الكتاب الكرمي والسن

   .وتشريعية ضخمة
سرية بالدعوة اىل الوحدة باعتبارها اكرب خصائص هذه االمة،      ويؤكد االسالم هذه امل   
  .خوة االسالمية احلميمة اليت ال تنفصم عراهاوتقوم هذه الوحدة على األ

 وارتفـاع وتـرية التـآمر علـى هويتـها       ,مـة علـى هـذه األ     األعـداء    لتكالب: وثالثاً
   دت القـوى   وقـد احتـ  .ق بني مسلم ومسلم، ومنطقـة واخـرى  ووجودها، والتآمر ال يفر

 ونسيان اخلالفات   ,مر الذي يدعوها هي لالحتاد     األ ,املتنازعة فيما بينها لتهزم هذه االمة     
ـ     ,اجلانبية د ملواجهـة التحـديات املـصريية، يقـول تعـاىل            واختاذ املوقف العملي املوح :
  )١ (. ] في اَألرض وفَساد كَبريوالَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولياء بعض إالَّ تفْعلُوه تكُن فتنةٌ[

ة من كبار العلماء واملفكرين واملصلحني الكبـار اىل هـذه            فهو انضمام ثلّ   :رابعاًما  وأ
 وهـذا هـو   . وفسح اال لنفوذهـا اىل القلـوب والعقـول     ، مما اعطاها ثراًء وقوة    ,الدعوة

ا احلديث عنه بشيء اكثر تفصيالً هنمانود:  
راين هو العالمة القمي لالجتماع بعلمـاء االزهـر الـشريف حـىت           ن بادر عامل اي   أفما  

ـ ,والقلوب املنفتحة، والتأييد اجليد وجد اآلذان الصاغية  د الجيـاد دار التقريـب يف    مما مه
مدة قصرية حىت انضم اىل      ومل متض االّ   .)١٩٤٩ يناير   ١٣٦٨ربيع االول   (يخ  القاهرة بتار 

وهـي  ) رسـالة االسـالم  (ن صـدرت    أة، وما   ألدعهذه الدعوة كبار العلماء واملفكرين وا     
ل  لتشكّ , واشتركت فيها االقالم املمتازة    ,الة الرائدة يف هذا السبيل حىت تلقفتها العقول       

ـ  عاماً منبعاً ثر  ) ٢٣(عدادها الستني وعلى مدى     أمن خالل    وموسـوعة مباركـة     ,راًاً خي 
د السبيل للوحدة االسالمية مته.  

                                                
  . ٧٣: سورة األنفال، اآلية - ١
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  مام وحدوي واهتشخصيات تقريبية
تركت بصماا واضحة علـى      اليت ذكر بعض الشخصيات الراحلة   املناسب   يبدو من 

حيـاء العـشرات مـن الشخـصيات         يف األ  علـى انّ  (مسرية الوحـدة وحركـة التقريـب        
 , ونتبع ذلك بذكر الشخصيات الـشيعية    ,وسنبدأ اوالً بذكر الشخصيات السنية    ) الوحدوية

  :عنهاثر أمكتفني بذكر االمساء وبعض ما 
  )شيخ االزهر( الشيخ حممود شلتوت ـ االمام١

اشتهر بفتواه املعروفة اليت وضعت اساساً متيناً للتـآخي         و, يعد من ابرز دعاة التقريب    
 رمحـه اهللا ( لقـد كـان   .ة والشيعة، ورفعت الغبش يف نظـرة كـل منـهما لآلخـر    بني السن (

    عـن   فهـو يقـول مـثالً   ,مـاً  ويدعو للموضوعية دائ  , بعيد موضوعياً يف تصوراته اىل حد 
ـ املرحوم الطربسي ـ ) جممع البيان( ومن مؤلفاته تفسري , وهو من علماء االمامية الكبار 

… ن يغلب اخالصه للفكرة العلمية على عاطفتـه املذهبيـة  أقد استطاع اىل حد بعيد      «: 
  .»ذهبهفاننا ال نراه مسرفاً يف جماراة هذه العاطفة وال حامالً على خمالفيه وخمالفي م

ن يتبـادلوا  أ على املسلمني وأوجبه علـى قـادم وعلمـائهم      يءفأول ش « :ويضيف
 وعن التنـابز بااللقـاب، والتـهاجر بـالطعن          ,ن يقلعوا عن سوء الظن    أ و ,الثقافة واملعرفة 

  .)١(»والسباب
   االمام الشيخ عبد ايد سليم-٢

، وكان العـدد االول مـن       يضاً من اكرب الدعاة اىل الوحدة االسالمية والتقريب       أ وهو  
ن مسألة التقريب عميقة اجلذور يف   أناً ببيانه اهلام الذي يوضح      مزي) رسالة االسالم (جملة  

والتابعون هلم باحـسان    ) ص(ولقد كان اصحاب رسول اهللا    «:  فيقول فيه  ,تارخينا وتراثنا 
 باليت رائهمآ خيتلفون، ويدفع بعضهم حجة بعض، وجيادلون عن     ،واألئمة عليهم الرضوان  

 احداً منهم نّأحسن، ويدعون اىل سبيل رم باحلكمة واملوعظة احلسنة، ومل نسمع     أهي  

                                                
  .  مقدمته مع البيان املطبوع يف القاهرة- ١



١٢ 

ن احنرفوا عن هذه السبيل، واختـذوا مـن         أولكن املسلمني مل يلبثوا     … رمى غريه بسوء  
  .»خالفام عصبيات جامدة ال تعرف التفاهم

ـ    ,ول من راسل االمام الربوجـردي     أويعترب املرحوم     ى دعمـه لفكـرة      وشـكره عل
  .مةالُنفسهم خلدمة اأ ويعتربه ممن وقفوا ,فكان يرد عليه بكل احترام ,التقريب

 املرحوم الشيخ سليم كان يعتزم اصدار نفس  نّأ )١(ويروي املرحوم القمي يف مذكراته    
 االيدي اخلبيثة خلقـت زوبعـة        أنّ  االّ ,الفتوى اليت اصدرها شلتوت وقبل عشر سنوات      

  هذا وقد اعترب االمام كاشف الغطاء بيان الـشيخ سـليم       .لت الصدور حول املوضوع واج 
  .فتحاً مبيناً جاء على لسان هذا العامل الكبري املسؤول 

  )شيخ االزهر( االمام الشيخ سليم البشري -٣
من نفس مكاتباته مع املرحوم االمام عبد احلـسني شـرف الـدين والـيت            ه  دبأويعرف علو   
زين بعقـل واسـع،   من املرب«ه نأر عنه املرحوم شرف الدين ب     ليعب ،)املراجعات(نشرت يف كتاب    

  .)٢()هليةأ و وفؤاد حي، وعلم عليم، ومرتل رفيع يتبوؤه بزعامته الدينية، حبق،وخلق وادع
رفعه بباحث عن   أنا فيما   أوما  « :ول كتبه للسيد شرف الدين    أيقول يف   وكتب الشيخ   

  .)٣ (»اث عن حقيقة وحب,اد ضالةنا نشأما  وان,ددأو مند وال مبفن,ع عورةو متتبأعثرة 
   االمام الشيخ حممد مصطفى املراغي-٤

حد الـدعاة املتقـدمني اىل فـتح بـاب االجتـهاد            أاد يف هذا السبيل، و    حد الرو أوهو  
      ـ  )٤(, النقل عن غريهموجواز تقليد غري األئمة االربعة مىت صح رن ا وفتح باب الفقـه املق

يرمي اىل ) االسالم(ه عند التأمل جنده    ان« :عن الوحدة ) محه اهللا تعاىل  ر( ويقول   ,زهرباأل
سـاس  أساس االصـالح يف احليـاة الدنيا،و  أ الوحدة  نّ ذلك أل  ,الوحدة يف مجيع التكاليف   

                                                
  .  املنشورة يف رسالة االسالم- ١
  . ٢٣٧، ص ٣العدد رسالة االسالم  - ٢
  . طبعة القاهرة, ٢ املراجعات، ص  - ٣
  . ٤ ، العدد رسالة االسالم- ٤



١٣ 

  .)١(»نوالسلطا العزة
٥-ا  االستاذ حسن البن  

 انشاء  ر احلركي الكبري يف    ودور هذا االنسان املفكّ    .مؤسس حركة االخوان املسلمني   
 كانـت  »الـدار « تـسمية    نّإودعمها ونشر فكرها معروف وبـاهر، حـىت         ) دار التقريب (

عت من قبل مؤسسته، ووز     وقد طبعت مناسك احلج على املذاهب اخلمسة       ,باقتراح منه 
اهللا الكاشـاين     والتقـى بآيـة    ,تلك الـسنة  قد حج يف    ا  املرحوم البن وكان  يف موسم احلج،    

  .)٢( يف ايرانزعيم حركة تاميم النفط
٦-بو زهرةأاثة الشيخ حممد  االمام البح  

ل خطـوات الوحـدة مـن        او نّأكد فيهـا    أ و ,وقد كتب يف الوحدة االسالمية مقاالت     
 هيئـة   ن يتم التوحيد الفكري والنفسي بني الشعوب االسـالمية يف ظـلّ           أالناحية العملية   

لى منع الـرتاع بـني االقـاليم    ن يعمل عأعلمية تعىن بالقرب مابني الطوائف االسالمية، و      
  .)٣(نفسهم بلغة جامعة هي العربيةأن يعرف املسلمون أاالسالمية و

٧-اثة على اخلفيف الشيخ البح  
يقول يف احدى مقاالته يف ذيل اآلية       , عضاء املؤسسني جلماعة التقريب   األوهو احد   

 املـسلمني   نّإو«: ]…قل ان كـان ابـاؤكم     [الشريفة الرابعة والعشرين من سورة التوبة       
 وآمنوا كذلك مبـا نـزل يف    ,عماهلمأآمنوا ذه اآلية االميان الذي يظهر أثره يف نفوسهم و         

َإن الـذين فـرقـوا ديـنـهم وكـانوا شـيـعا لـست  [:  مثل قولـه تعـاىل  ,التفرق بسبب االختالف يف الدين  ْ َّْ ًَّ َُ ِ ْ ُْ َ ُ ََ َ ِ َِّ َ َّ ِ

ٍمـنـهم يف شـيء ْ َ ِ ْ ُ ْ  وال العـصبيات  ,هواء الـسياسية  وال األ,الدينيةت بينهم املذاهب  ما فرقّ )٤( ]ِ
  .)٥ ()اجلنسية

                                                
  . ٤٩٧  ملف التقريب ، ص ،شريازي الآزار  الوحدة االسالمية للشيخ يب- ١
  . ١٣٨ ص ، ملف التقريب، الدكتور آذرشب- ٢
  .  الوحدة االسالمية للشيخ يب آزار الشريازي - ٣
  . ١٥٩ :، اآليةاالنعام سورة  - ٤
  . ١٤٨ الوحدة االسالمية، ص - ٥



١٤ 

   الشيخ االمام حممد حممد املدين-٨
وائل يف هذه احلركة، وااهدين يف سبيلها، وارتبط بـه الـشيخ القمـي         وكان من األ  

ن يقبل منه حياته فـداًء  أه حني مسع بنبأ اصطدامه تضرع اىل اهللا نإ، حىت فكرياً وعاطفياً 
علميـة وداعيـة دائمـاً      ) رسالة االسالم ( ومقاالت املرحوم املدين يف جملة       .خ املدين للشي

 , واجلهـاد  , والعلم ,بطال الفكر أبطل من    (: وقد وصفه االمام شرف الدين بقوله      .للتوحيد
  .)١ ()مة الدراكةوحسن البالء، العالّ

 عمـره الـشريف    وبقي اىل ايـة  ,يضاً من املؤسسني لدار التقريب يف القاهرة      أوكان  
  .يعمل هلذا اهلدف

  مة الشيخ حممد سرور الصبان العالّ-٩
 وكان من كبار رجال الدولة السعودية، وقد بعث برسالة لالمـام عبـد ايـد سـليم       

 ميـدح فيهـا جهـوده وسـعيه للتقريـب بـني املـذاهب        ,مبناسبة عودته ملـشيخة االزهـر   
 واحتـاد   , بائتالف قلوـا   الّإالح لألمة   ه الص نإ(جابه املرحوم سليم بقوله     أاالسالمية، ف 

  .)٢ () ونسيام ماكان سبباً يف فرقتهم, وتعاوم على الرب والتقوى,بنائهاأ
   االمام الشيخ حسنني حممد خملوف-١٠

ن أ العـاملني علـى   ,ين من املـؤمنني بفكـرة التقريـب      نإ: (يقول) رمحه اهللا (وقد كتب   
  .)٣ ()ليهإي يدرك املسلمون مجيعاً مزاياها وماتؤد

   املرحوم الشيخ عبد املتعال الصعيدي-١١
التقريب بني املذاهب االسالمية غاية     : ( كتب عن املوضوع من املغين املفيد يقول       قدو
) السبيل اىل عودة املسلمني اىل سابق جمدهمو وه,مسى الغاياتأمن  

  تونسي السيد حميي الدين القلييب ااهد ال-١٢
                                                

  . ١٠٨ الد العاشر، ص ، رسالة االسالم- ١
  . ٢٢٠ ص , الد الرابع رسالة االسالم،- ٢
  . ٥١ الوحدة االسالمية، ص - ٣
  . ٨٢م ص .  ن- ٤



١٥ 

عجب ا من املرحوم الـسيد      أث عن عبارة     وقد حتد  , يف الوحدة   وله كلمات جيدة  
نـا  أ«: جـاب أ ف ,ة والشيعة يه يف اخلالف بني السن    أ القاسم الكاشاين حني سئل عن ر      يبأ

ن أوهو الـذي جيـب    , ربهمن عند) ص( االسالم الذي جاء به حممد ال أعرف االّ   ,مسلم
  .)تفظ مبا عنده لنفسهن حيأا ماعدا ذلك فلكلٍ مأ ,يتحد عليه املسلمون

   املرحوم الشيخ حممود فياض -١٣
يسر وسيلة جلمع الكلمة واعزاز املسلمني هي  أ نّأ وقد اعترب    ,ستاذ االزهر الشريف  أ

  .) باعتباره دعوة للتعاون على الرب والتقوى,التقريب بني املذاهب االسالمية(
  بو االعلى املودوديأ االمام -١٤

 ,عمـى ب والتقليـد األ   للتعـص   وداعية لالسالم الشمويل، ورافـضاً     ,اًوكان طوداً شاخم  
  .ةمعترباً الشهادتني مالك االخووحمارباً للدعوات التمزيقية، و

   املرحوم الشيخ حمد الغزايل-١٥
صـالح   داعياً إل, جماهداً منافحاً,يطرح الفكرة هنا وهناكظلّ  ,اديضاً من الرو  أ وهو  

  . وجعل الفقه فقه دعوة ال فقه فرقة,قريب بني املذاهباالفكار والقلوب والت
  مني أمحد أرحوم االستاذ  امل-١٦

اىل ) رض(من عهد علي    ) ة والشيعة اي السن (حصينا ماكان بينهم    أولو  «: كتب يقول 
نفق هذا اجلهد   أ ولو كان    ,ها دماء ها خالف وكلّ  اآلن لبلغت حوادثه الدات الضخمة، كلّ     

  .» لبلغ املسلمون ذروة ادصالحيف سبيل اإل
  ستاذ الشيخ حممد عرفه األ-١٧
  زهرمن علماء األشيخ يس سويلم طه ستاذ ال األ-١٨
   احملقق املوسوعي حممد فريد وجديستاذ األ-١٩

                                                
  . ٨١م، ص .  ن- ١
  . ٩٩ص . م.  ن- ٢
  . ١٧١، ص ٣٨ العدد ،يب راجع مقالنا عنه يف رسالة التقر- ٣
  . ٢٧٣ ص ٣٦ العدد ، راجع مقال االستاذ جواد مجيل عنه يف رسالة التقريب- ٤
  . يب عبد اهللا الزجناينأللشيخ ) تاريخ القرآن( راجع مقدمته على كتاب - ٥



١٦ 

ييده للمرحوم االمـام شـلتوت     أوت , االستاذ الكاتب الكبري عباس حممود العقاد      -٢٠
رائع 

   دراز االستاذ حممد عبد اهللا-٢١
  .وقد اعترب انشاء مجاعة التقريب ايذاناً بعهد جديد للمسلمني

  . االستاذ حامد حفين داود-٢٢
ن تكـون نظـرة     أ ندعو   – اليوم   –وحنن   (:يقول مثالً فهو  ,  ذا الصدد  ةوكتاباته رائع 

ن ينظـر اىل  أ و,هل السنة اىل الشيعة االمامية نظرة فقهية حبتـة بعيـدة عـن العـصبيات           أ
حنـاف واملالكيـة والـشافعية      فات الفقهية بيننا وبينهم نظرنا اىل اخلالفـات بـني األ          اخلال

  .)واحلنابلة
   االستاذ حممد فكري ابو النصر-٢٣

ن حيققـوا  أخلـصوا النيـة هللا   أ العلماء من كل املذاهب يـستطيعون اذا         نّأيؤكد  وكان  
  .الوحدة املنشودة

  رومة الكبري الشيخ أمحد كفتا ـ العال٢٤ّ
  .وله مواقف كبرية يف خدمة التقريب, مفيت سوريا

ـ  .غريهـم كـثريون    وهناك   ,ة من العلماء السنة   هذه ثلّ  ن دعمـوا حركـة الوحـدة       مم
 ,ا العلماء واملفكرون الشيعة الداعمون هلذا التوجه      م أ . الميكننا استيعام مجيعاً   ,والتقريب

نقتـصر علـى ذكـر الشخـصيات         ولـذلك    ,حبيث الميكن استيعام   يضاً من الكثرة  أفهم  
  :التالية
   االمام الربوجردي-٢٥

 للتقريـب بـني    ويف طليعـة الـداعني     ,وكان من كبار علماء الشيعة ومرجعهم االعلى      
                                                

  . ٥٠٢ص . م.  ن- ١
  . ٤٩٧م .  ن- ٢
  .  راجع مقدمته لكتاب املراجعات- ٣
  . م.  ن- ٤



١٧ 

 هذه احلركـة، وكـان    فدعم مباشرةً,قام خبطوات عملية يف هذااال     .املذاهب االسالمية 
 .ى فراش املوتوصى ا وهو علأه نأ حذر حىت نقل يراقب املسرية بكلّ 

ع الدراسات الفقهية املقارنـة، ويف جمـال الدراسـات          حيان يشج وكان يف كثري من األ    
اىل ) ص(التارخيية دعا لنقل البحـث مـن املرجعيـة الـسياسية االداريـة بعـد الرسـول                 

  .اد التقريب يف طليعة روحبق فكان .املرجعية العلمية
   االمام اخلميين-٢٦

 نّإ( وهـو صـاحب املقولـة الـشهرية      ,ن حتصى أوحدوية اكثر من     ومواقف االمام ال  
 الذين يفر  قون بني السن    الثـورة   نّإ (:يـضاً أويقـول   ) ة وال شـيعة   ــة والشيعة ليسوا سـن 

 ن يعـيش الكـلّ  أة والشيعة، ينبغـي   خالف بني السنيأاالسالمية مل تشهد ـ حبمد اهللا ـ   
أ وحببةخو( 

 ذه السمة    سمت مدرسته الف  وقد ات تباعـه أ فترىب عليهـا    ,كرية والفقهية والسياسية, 
امـع العـاملي   بتأسيس مر الذي أومنهم آية اهللا اخلامنئي القائد الثاين للثورة االسالمية،    
  .للتقريب بني املذاهب االسالمية يف مطلع سنني قيادته

تـسم مـن    وسنأيت يف هذا الكتاب احلديث اكثر عن مدرسة اإلمـام اخلمـيين ومـا ت              
  .مسات
   آل كاشف الغطاء -٢٧

     هذا البيت العريق بعلمائه وشخـصياته، كـان   نّأح   وقد آثرنا هذا العنوان العام لنوض 
 ويف  ,خرية مخسة وعشرون جمتهداً كبرياً    األ ه نبغ فيهم يف القرون    نأقد نقل   فبيت الوحدة،   

 وهـو موسـوعة   )كشف الغطـاء (طليعتهم امام الشيعة الكبري الشيخ جعفر صاحب كتاب      
 قام خبطوات عملية تقريبية كربى، وكذلك ولده الشيخ موسى الـذي اشـتهر              وقد ,فقهية

  .خر الشيخ حسنباالصالح بني الدولتني العثمانية والصفوية، وولده اآل
                                                

  . ١٣٥ للدكتور آذرشب، ص  ملف التقريب- ١
  . ١١٠ راجع كتابنا حول الوحدة والتقريب، ص - ٢



١٨ 

اد الكبـار يف  حد الروأ العالمة الكبري الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء، وهو  خرياًأو
 يـشري اىل خطبـه وبياناتـه     - بنفـسه    –وهو  .ة مشهورة حركة التقريب وخطواته كثري   

ل تشكّد مبجموعها    هذه اجلهو  نّأ واحلقيقة   .ربعني عاماً حول املوضوع   أفاته خالل   ومؤلّ
  .كربى  موسوعة وحدوية

  مام السيد عبد احلسني شرف الدين اال-٢٨
 ومنـها   ,الـصدد مة يف هـذا     فاته القي ن يعرف، ملواقفه الوحدوية ومؤلّ    أشهر من   أوهو  

خوتـه علمـاء االزهـر    إوكان شديد التواصل مع    ) مةالفصول املهمة يف توحيد االُ    (كتابه  
  . ومراجعاته تشهد لذلك,الشريف
   آل احلكيم-٢٩
 وقد بـرز منـها   ,ها العراق منذ القرن الثاين اهلجري     أجداد عريقة استوطن  أسرة   وهم

 ينبغي ذكـره يف جمالنـا هـذا     ويف طليعة من  .مت تضحيات كربى   وقد ,علماء مشهورون 
ية اهللا السيد حممد تقي احلكـيم وآيـة اهللا الـشهيد الـسيد              آاالمام السيد حمسن احلكيم و    

ها ذا  جدين عاجزاً عن توفية هذه االسرة الكرمية حقّ       أين   والواقع فان  .حممد باقر احلكيم  
  .الصدد

يف جمال الوحدة    وخصوصاً   ,فاالمام السيد حمسن احلكيم، علم وفقه وجهاد متواصل       
ف يف دعـم     قـام بـدور مـشر      ,االسالمية، فباالضافة جلهاده حتت راية اخلالفة العثمانية      

 وشـيعته  ,سيس دار التقريب يف القاهرة، ودعم وحدة الشعب العراقـي بعربـه واكـراده    أت
ا, تهوسنكان طـوداً شـاخماً يف جمـال التقريـب          فقد  آية اهللا السيد حممد تقي احلكيم        وأم
  .شاهداً على ذلك) اصول الفقه املقارن(ه كتابه الرائع ويكفي
الوحـدة، وقـد سـاهم يف تأسـيس      هو شـهيد فآية اهللا السيد حممد باقر احلكيم    أما  و

                                                
وكذلك كتاب  .  وحتقيق الدكتور جودت القزويين    ،لشيخ حممد حسني كاشف الغطاء    ل) العقبات العنربية ( يراجع كتاب    - ١

  . ٤٢١اجلزء االول، ص ) النجف االشرف اسهامات يف احلضارة االنسانية(
  . ٢٦٨، الصفحة ٣ العدد ، رسالة االسالم- ٢
  . ١٧٨، ص )الوحدة والتقريب( راجع ماكتبناه عنه يف - ٣
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ف العديـد مـن   لّأعلى الكثر من عشر سنوات، و  امع العاملي للتقريب ورأس جملسه األ     
ق دمه الطاهر بعـد صـالة   ريأالكتب، وحاضر وقام بعمل سياسي واجتماعي رائع، حىت         

  .اجلمعة يف النجف االشرف
   االمام السيد ابو القاسم اخلوئي-٣٠

       م خدمة كربى للتقريب ببحوثه القيمة     وكان زعيم احلوزة العلمية يف النجف، وقد قد, 
حبثـه الرائـع عـن    ) رسـالة االسـالم  (وقد نـشرت  ) البيان يف تفسري القرآن (ومنها كتابه   

يف اوالده كمـا كـرس   , اـال هـذا  يف   فترك أثراً عظيمـاً      .)لتحريفصيانة القرآن من ا   (
ة الـسيد عبـد   شهدنا نشاطاً جيداً من قبل ولده الشهيد احلج حتى  , وتالمذته هذه الروح  

عقد مـؤمتراً ضـخماً يف سـورية    و, ايد اخلوئي يف جمال التقريب بني املذاهب االسالمية  
  .للوصول اىل استراتيجية حمددة له

  مة السيد هبة الدين الشهرستاينالّ الع-٣١
  .وكان عاملاً موسوعياً جماهداً قوياً يف دعمه حلركة التقريب بني املذاهب

   االمام الشهيد السيد حممد باقر الصدر-٣٢
كتب عن استاذي الشهيد العظيم الصدر بـشكل  أن أعجز من أجد نفسي  أ أخرى   مرة

 كان كما يقول .مة ووحدا املخلص لقضية االُ  يفيه حقه، فقد كان الطود الشامخ واالمام        
ثـراً مـن    أبعـد   أضرب املثل فكراً وسلوكاً على كونه       « :الكاتب الكبري رفعت سيد امحد    

ن التمثـل الـصحيح لـسرية االمـام الـشهيد      أ يف اًليصبح مـؤثر  ) العراق(حدود اجلغرافيا   
أن نؤكد أا تتطلب منها كانت سرية صراع بني احلق والباطلن«.  

 فكرياً وعملياً لعـودة     ه كان ختطيطاً  فه كلّ لّأ معىن الكلمة، وما      للرسالة بكلّ  كان ملكاً 
ـ ي ال أ ولعلّ.لصحوة االسالمية املباركةل اًوتأجيج ,االسالم اىل الساحة    انّ:الغ اذا قلـت ب

  .كتاباته يتيمة يف هذا اال
                                                

  . ١٦٣، الصفحة ٣٩يراجع رسالة التقريب، العدد - ١
  . ٧٤ الصفحة ,٤٠ العدد , رسالة التقريب- ٢
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جـاء  حيـث    ,لـصدامي روع ماكتب نداءه للشعب العراقي للثورة على النظام ا        أوكان  
 املـسألة   نّأة  ن يوحوا اىل ابنائنا الربرة مـن الـسن        أولياءه حياولون   أ الطاغوت و  نّإ«فيه  

  نةمسألة شيعة وس,  قوهلا لكم أن أريد أنة عن معركتهم ضد العدو املشترك، و       ليفصلوا الس
كـم   املعركـة ليـست بـني الـشيعة واحل    نّإ ,يب بكر وعمرأ وابناء , واحلسنييبناء علأيا  

سـاس  أ احلكم السين الذي مثله اخللفاء الراشدون والـذي كـان يقـوم علـى        نّإ ,يالسن
ة حتـت    يف حروب الرد   ذ حارب جندياً  إ ,االسالم والعدل، محل علي السيف للدفاع عنه      

  »..نا حنارب حتت راية االسالم مهما كان لوا املذهيب وكلّ,ول ايب بكرلواء اخلليفة األ
ن أيـدرس اليـوم يف احلواضـر االسـالمية دون     ) اقتـصادنا (تابـه   كوحسبه فخراً انّ  

 البنوك والـصناديق االسـالمية الـيت بلغـت املئـات تـستلهم              نّأيالحظ مذهب كاتبه، و   
ل مشساً يف مساء الفكـر      يشكّ) االسس املنطقية لالستقراء  ( كتابه   نّأطروحته الالربوية، و  أ

  . االسالمية يف كل مكان فكره اليوم يقود الصحوةنّأاملنطقي العاملي، و
  .وسيأيت احلديث عنه مفصال

  مة الشيخ حممد تقي القمي العالّ-٣٣
 وله الفضل الـسابق يف تنظيمهـا وقولبتـها،    , احملرك االول هلذه احلركة    – حبق   –وهو  

ويعتربه الدكتور آذرشب الرجل الذي واصل مسرية املرحوم السيد مجال الدين يف كـسر   
ذلـك العـامل    « : ويقول عنـه االمـام شـتلوت       ,ذهبية بني املسلمني  احلواجز االقليمية وامل  

ول مـن دعـا   أ وهو ,ا القاه يف سبيل دعوته و ال عم  ,ااهد الذي ال يتحدث عن نفسه     
 بلد االزهر الشريف، فعاش معهـا واىل  : وهاجر من اجلها اىل هذا البلد     ,اىل هذه الدعوة  

دها بالسقي والرعاية مبا آتـاه  وظل يتعهجوارها منذ غرسها بذرة مرجوة على بركة اهللا،      
 صرب على الغـري، وثبـت علـى         ,خالص، وعلم غزير، وشخصية قوية    إاهللا من عبقرية و   
  .»…صرف الدهر

  .بلغ من هذا التعبري عن شخصية املرحوم القمي وجهادهأجد أوال 
                                                

  . ٥ ملف التقريب، ص - ١
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  منيمة السيد حمسن األ العالّ-٣٤
عـالم الوحـدة   أ علماً شاخماً من  –نافع   اىل جانب كونه علم اجلهاد والعلم ال       –وكان  

 ليه الطرفـان  إن يدعى   أ الذي جيب    نّإ«  مؤكداً ,حاً جيداً للمقصود منه   والتقريب، وموض :
ـ    دلة العلمية، والتمس  ي األ  وحتر ،التعاون ب التـصرفات غـري     ك باالداب االسالمية، وجتن

 والقى نتيجـة  ,ة الباطلة فات والسنن الشعبي  ا وقد حارب اخلر   »الالئقة الباعثة على التنفر   
ينذلك األمر.  
  مة الشيخ حممد جواد مغنية العالّ-٣٥

) الفقه على املذاهب اخلمـسة    (ف كتابه املعروف    لّأ وقد   ,عالم الوحدة أيضاً من   أوهو  
مبقاالت على هـذا النـهج، كاحلـديث    ) رسالة االسالم( ورفد جملة ,حتقيقاً لغرض التفاهم 

شاعرة واملعتزلـة، وحديثـه اجليـد       وموقع االمامية بني األ   ) ةالتقي(عن االصول الشيعية و   
  .وغري ذلك) نصافاخلالف ال مينع من اإل(حتت عنوان 

  د صاحل املازندراينمة الشيخ حمم املرحوم العالّ-٣٦
ـ  إ ,ورسائله اىل روح سامية خملصة هلـذه الـدعوة         وتشري كتاباته  ر عـن جملـة     ذ يعب

ويقـول  ) دبمنتقى اجلمان مـن مـشتهى العلـم واأل         ( ما حتويه هو   نّأب) رسالة االسالم (
ن معظمها يف الصحاح الستة     فيجب على اتهدين اجلمع بني طرق الصحابة املدو       : (يضاًأ
  وكـلّ ..كثرها يف اجلوامع الثمانيـة لالماميـة      أن  هل البيت املدو  أنة وبني طرق    هل الس أل

  .)ن شيعيي او يتسنع سنن يتشيأذلك من غري 
مر وقد كان طيلـة قيامـه بـاأل        (:فيقول, ر عن الشيخ عبد ايد سليم بعد وفاته       عبوي

  .) واىل صراط العزيز احلميد,مهدياً اىل الطيب من القول
ـ  , مة الشيخ مسلم احللـي  العالّ -٣٧ د وله مقاالت مجيلة يف جملة رسالة االسـالم تؤكّ

  .على عمق هذه املسرية، ورفض العنعنات اجلاهلية 
                                                

  . ٢٤١، ص ٣٧ راجع مقالنا عنه يف رسالة التقريب، العدد - ١
  . ٤٠٣ ص، ١٢٤الم  رسالة االس- ٢
  . ٩١، ص ٧٤ رسالة االسالم، - ٣



٢٢ 

  . يف هذا االجتاهوله كتابات جيده تصب, ر توفيق الفكيكي احملامي املفكّ-٣٨
ن  وقـد دو  ,وجهوده كبرية يف هـذا اـال      , مة الشيخ عبد الكرمي الزجناين     العالّ -٣٩

  .رحلته الشهرية اىل فلسطني ومصر بشكل مجيل
 هـذا   ر يف  حديث جيد مـؤثّ    وله ايضاً , مة الشيخ حممد علي ناصر العاملي      العال -٤٠
  .اال

  :ونكتفي هنا ذا املقدار ونذكر
ـ    نّأ، وكان املفروض ان نطيل لوال        عابرةً شرنا اشارةً أا  نأـ ب ١  نّأ املقـصود التـذكري ب

نضمام هـذه الشخـصيات اليهـا    اـ اىل جانب العلل االخرى ـ  بسبب  جناح احلركة كان 
  .دعمها هلاو

  . من الدعاة واملصلحنيلكثري الكثريحياء ا ويف األ,ا اكتفينا بذكر املرحومنيننإـ ٢
 النصف الثاين من القرن العـشرين   وهو حوايل,زناعلى مقطع زمين خاص نا ركّ نإ -٣

  . لطال احلديث وامتدت القائمةالّإ و,امليالدي
جناح هـذه احلركـة املقدسـة       إن جيعلنا من العاملني املسامهني يف       أواهللا تعاىل  نسأل     

 وهي اخلاصـية    ,لصحوة االسالمية، وحتقيق الوحدة االسالمية    واملباركة، وصوالً لتعميق ا   
  .مة املرحومةالقرآنية املهمة هلذه االُ
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قبل كل شيء جيب أن نركز على أن املقـصود بـالتوازن لـيس مـا قـد يتبـادر إىل                     

انبني أو ما إىل ذلـك، وإمنـا يقـصد منـه مـلء      األذهان ألول وهلة من التساوي من اجل   
الواقع بالشكل العادل حبيث يوضع الشيء يف حمله دون أن يتحقق حيف بأجزاء الواقـع،           

وهو ما ميكن أن نطلق عليـه اسـم         . وحبيث يشكل هذا امللء أفضل حالة لصاحل الكمال       
 الغرائز اإلنسانية فإننـا  فمثالً لو أننا الحظنا جانب    ). التوازن العادل (أو  ) التوازن احلكيم (

جند أا حتتاج إىل إشباع معني، وهي قد تتطلب ما يزيد على إشباعها الصحيح، فيؤثر               
فإذا أعطيت أكثر مما يتطلبه واقعها وهدفها فقد اختـل          . هذا على إشباع الغرائز األخرى    

ار الـذي  التوازن املطلوب يف إشباع الغرائز فالتوازن ال يعين أن تشبع كل غريـزة باملقـد        
  .تشبع به الغرائز األخرى

وعندما يتضح هذا املفهوم، نستطيع بأنه ال حيتاج يف إمجاله إىل استدالل، فإن نظرية              
خلق الكون حبكمة وإحكام وكون التشريع حكمة تشريعية تنسجم مع احلكمة الكونيـة      

اآليـات  هي من أوضح النظريات القرآنية اليت يتكرر التصريح واإلشارة إليها يف خمتلف             
  .القرآنية

هو من األوصاف اليت يؤكد عليها القرآن هللا تعاىل بعد عرض   ) حكيم(كما أن وصف    
  .آية، أو ذكر نعمة، أو تقرير حكم، أو بيان جانب تكويين، وأمثال ذلك

ومـا خلقـت   [وبالنسبة لإلنسان حيدد القرآن هدف خلقته بوضوح أكرب حني يعلـن      
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ا يوضح ان تكامل اإلنسان يتم كلما تأصـلت صـفة           ، ومم )١(]اجلن واإلنس إالّ ليعبدون   
العبودية هللا تعاىل فيه كفرد، وأوج كمال الفرد يتمثل يف النيب، وأرقى صفة متنح للنيب انه                 

  ).نعم العبد(
  .)٢(]ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه أواب[: يقول تعاىل

: لعبوديـة أوالً فيقـول  وحني يشهد املؤمن لرسول اهللا سيد البشرية بالرسـالة يقـدم ا        
ويعكس هذا على اإلنسان كمجتمع حيث يعمل عباد اهللا  ) اشهد ان حممداً عبده ورسوله    (

  نبياء على إقامة اتمع العابد؛الصاحلون وطليعتهم هم األ
هكـذا إذن  . )٣(]ولقد بعثنا يف كل امة رسـوالً ان اعبـدوا اهللا واجتنبـوا الطـاغوت          [

خـط العبـادة وخـط      . زنة املتكاملة للبشرية ضمن خطني    تكون املسرية الصحيحة املتوا   
  .اجتناب الطاغوت، ومها الناجتان األساسيان من حالة العبودية املطلقة هللا تعاىل

رفـض  (و) العبـادة (فنحن هنا نواجه تفصيالً وتوضـيحاً أكـرب للعبوديـة يتمثـل يف              
  ).الطاغوت

         ا ولكـن وفـق التخطـيط       فاملراد إذن إجياد الشخصية املتوازنة اليت ترضـى شـهوا
اإلهلي، وتنطلق هادية لآلخرين مستخدمة كل املسائل لتبليغ كلمة احلـق ونـشر اخللـق     

  .احلميد، منفتحة على اآلخر مع االحتفاظ خبصوصيتها وقناعاا
  .وهذه الصفات نلحظها متاماً يف شخصية السيد الشرف الرضي

يد الشريف الرضي جيد هـذه  فإن الدارس لشخصية العامل األديب والشاعر الفحل الس     
متجسدة فيها بشكل رائع، مما يؤهله ألن يشكل قـدوة رائعـة           ) التوازن احلكيم (الظاهرة  
  .لألجيال

  حياته الشخصية وظروفه السياسية
ولد يف أوائل النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري يف بغداد مقـر اخلالفـة العباسـية        

                                                
 . ٣٠/  ص- ١
 . ٣٠/  ص- ٢
  . ٣٦/  النحل- ٣
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تراك وحيث سيطرة العوائل الشيعية على جممـل        اليت كانت تترنح حتت وطأة الديلم واأل      
العامل اإلسالمي، فآل بويه يف العراق وإيران، واحلمدانيون يف الشام، والفاطميون يف مصر             

  .والعوائل العلوية يف مشال إفريقيا وهكذا
وكانت عائلته من العوائل اهلامشية العريقة فأبوه هو الطاهر ذو املناقب وكان يعد من              

ملرموقة يف احملافل العلمية واالجتماعية والسياسية، وقـد كـان بينـه وبـني              الشخصيات ا 
عضد الدولة البويهي أمور أدت إىل اعتقـال والـد الـشريف الرضـي وعمـه ومـصادرة                

هـ ورغم أن هـذا  ٣٧٦ وحىت سنة  ٣٦٩أمواهلما ليعيشا معتقلني يف قلعة فارس من سنة         
ولة إال أن إصالحاته الواسعة واعمـاره  العمل كان قميناً بتحريك اجلماهري ضد عضد الد     

  .اسكت خصومه
 خلفه ولده صمـصام الدولـة الـذي اسـتمر علـى      ٣٧٢وملا مات عام يف شوال سنة     

سياسة أبيه يف التضييق إال أن أخاه شرف الدولة الذي كان يقيم بكرمان بادر بـاإلفراج             
نهما وانتـصر   هـ دارت احلرب بي   ٣٧٦عن والد الشريف خالفا لرغبة صمصام، ويف سنة         

  .شرف الدولة ودخل بغداد فاحتاً، وعاد الوالد إىل عائلته يف بغداد
اما أم الشريف فكانت السيدة اجلليلة فاطمة وهي من ساللة الناصـر الكـبري فـاتح                
مازندران وجيالن، وكانت حتظى مبكانة اجتماعية عالية وهلا عند املرحوم اإلمام الـشيخ           

  ).أحكام النساء(ا وبامسها كتابه املفيد مقام رفيع وقد ألّف هل
غاية العناية رغم نكبتها بزوجها ووفرت هلما      ) الرضي واملرتضى (وقد عنيت بولديها    

أساتذة كبارا فنشآ عاملني يفتخر ما التاريخ وحازا مكانـة اجتماعيـة مرموقـة فكـان              
ـ                 ام الشريف الرضي نقيب اإلشراف وهو يف احلادية والعشرين مث مـنح لقـب األمـري الع

ونائب اخلليفة على احلجاج مت تسنم مقام رئيس ديوان املظـامل وهـي مقامـات رفيعـة                 
تكشف عن استعدادات وقابليات كثرية، ومن الغريب أنه أحرز هذه املناصب مع وجود             
أمثال الشيخ املفيد والسيد املرتـضى وهـذان ارتفعـا يف مقامهمـا العلمـي إىل مـستوى                  

  .لى مدى التاريخجعلهما من أعاظم علماء الشيعة ع
هذا وقد ألف الشريف الرضي تسعة عشر كتاباً طبع منها حلد اآلن سبعة كتب، وقـد                

  .تناولت جماالت القرآن واحلديث واألدب
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ولعلـها كانـت أول     ) دار العلـم  (وقد أسس مدرسة لتدريس العلوم الدينية وأمساهـا         
 العلمـان   مدرسة من نوعها كما أسس أخوه الـسيد املرتـضى مدرسـة أخـرى، وكـان               

اجلليالن الشيخ الطوسي والقاضي عبد العزيز بن الرباج من تالميذها وبطبيعة احلال فقد             
 عامـاً، ورمبـا جـاءت    ٨٠حبـوايل  ) املدرسة النظاميـة  (سبقت هاتان املدرستان تأسيس     

  .تقليداً هلما
  .هذا وقد عرف من تالمذة الشريف الرضي عشرة من العلماء واألفاضل

» ج البالغة«يف كتاب امساه  ) عليه السالم (اإلمام أمري املؤمنني    ويعد مجعه لكلمات    
أروع ما قام به على اإلطالق، وقد روته عنه ابنة أخيه السيد املرتـضى بعـد ان درسـته        

  .على يديه
هـ وهو يف السابعة واالربعني خملفاً تراثا علميـاً وأدبيـاً وشـعرياً    ٤٠٦وقد تويف عام  

 يقدره البعض بدوافع تعصبات مذهبيـة أو علميـة أو حـىت    ضخماً ال يقدر بثمن، وان مل   
  .أدبية

حيـث تبـدو    ) التـوازن احلكـيم   (وسوف نركز يف هذا املقال على ظاهرة عامة هـي           
بوضوح لكل من درس حياته، وسرب أغوار نفسيته من خالل شعره الـذي بلـغ األوج،                 

 األسف، بل وصلنا بعضها ومؤلفاته اليت وصلت إلينا ومت طبعها وما مل يطبع منها كثري مع    
وصلنا منه جزؤه اخلامس فقط وهو يفسر اآليات        ) حقائق التأويل (ناقصاً؛ فكتابه الرائع    

من سوريت آل عمران والنساء ختالف بالنظرة األوىل ما هو معروف من القواعد األدبيـة               
أو الشرعية أو العقلية وهو يـرى أن اآليـات الـست يف مطلـع سـورة آل عمـران مـن            

  .مات ويركز على واحد وثالثني مورداً منهااحملك
  :وميكن أن نلخص هذه الظاهرة يف حياة السيد الشريف الرضى يف املظاهر التالية

العلم املعمق واألدب والشعر الرائع ورغم أن هـذه احلالـة تبـدو لنـا يف حيـاة          : أوالً
ال أـا هنـا تبـدو       الكثري من العلماء سابقاً والحقاً ومنهم أخوه اإلمام السيد املرتضى ا          

أعظم جالًء بل تكاد فيه ان تصل إىل حد التضاد فال ميكن ان جتتمـع شـاعرية مرهفـة                
  .وخيال جمنح مع الطبيعة النفسية للعامل احملقق املتأمل بعمق وصرب

) رمحـه اهللا  (اذكر ذه املناسبة بيتني لعامل كبري واديب املعي هو الشيخ احلر العـاملي              



٢٩ 

  : يقول فيهما
  فخضع الشعر لعلمي راغمـا                  شعري اقتتال واصطلحاعلمي و

  والشعر يرضى أن أعد عاملا                 فالعلم يأىب أن اكون شاعـــراً 
وال حيل هذا التضاد إال إذا وجدت الروح الكبرية واإلميان العميق والثقافـة الواسـعة      

ا العامل والـشاعر الـشاعر وفـوق ذلـك     واإلرادة القعساء، وهذا ما نشهده يف شخصية هذ      
  .اإلنسان اإلنسان

عليـه  (واجلميل أن يشري هو إىل عنصر التوازن يف شخصية اإلمـام املـؤمنني علـي                
أن يبـدي هـذا اجلانـب    » ج البالغـة «، فينقل لنا أنه أراد يف مجعه لكالمه يف         ) السالم
  :فيقول
ن املشاركةَ فيها، أن كالمـه الـوارد     ، اليت انفرد ا، وأم    )عليه السالم (ومن عجائبه،   «

يف الزهد واملواعظ، والتذكري والزواجر، إذا تأمله، وفكر فيه املتفكر، وخلع من قلبه أنـه         
كالم مثله ممن عظم قدره، ونفذ أمره، وأحاط بالرقاب ملكه، مل يعترضـه الـشك يف أنـه             

، )٢( يف كسر بيـت    )١(ة، قد قبع  كالم من الحظّ له يف غري الزهادة، وال شغل له بغري العباد           
، ال يسمع إال حسه، وال يرى إال نفسه ، وال يكاد يوقن بأنه             )٣(أو انقطع إىل سفح جبل    

، ويعود به )٦(، وجيدل األبطال)٥(، فيقُطّ الرقاب )٤(كالم من ينغمس يف احلرب مصلتاً سيفه      
 وهـذه   )٩(بدلُ األبـدال  وهو مع تلك احلال زاهد الزهاد، و      . )٨( دماً، ويقطر مهجاً   )٧(ينطف

من فضائله العجيبة، وخصائـصه اللطيفـة، الـيت مجـع ـا بـني األضـداد، وألـف بـني                     
، وكثرياً ما أذاكر اإلخوان ا، وأستخرج عجبهم منها، وهي موضع للعـربة             )١٠(األشتات

  .»ا، والفكرة فيها
                                                

 . أنزوى: أدخل رأسه يف جلده، والرجل أدخل رأسه يف قميصه، أراد منه:  قبع القنفذ، كمنع- ١
 . جانب احلباء:  كسر البيت- ٢
 . أسفله وجوانبه:  سفح اجلبل- ٣
 .  غمدهجرده من:  أصلت سيفه- ٤
 . يقد: فإن كان القطع طوال قيل. قطعها عرضاً:  يقط الرقاب- ٥
 . وهي وجه األرض: يلقيهم على اجلدالة كسحابة:  جيدل األبطال- ٦
 . سال: من نطف كنصر وضرب، نطفاً وتنطاقاً:  ينطف- ٧
 . دم القلب، والروح: مجع مهجة، وهي:  املهج- ٨
 . والواحد بدل أو بديل. ض منهم، إذا مات منهم واحد بدل اهللا مكانه آخر األبدال قوم صاحلون ال ختلو اٍأل- ٩
 . ما تفرق من األشياء: مجع شتيت:  األشتات- ١٠
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، ولكـن  إننا هنا ال حنتاج للتدليل على شاعريته فهي كالشمس ال حتتـاج إىل بيـان            
نشري إىل ما يدل عليه وقد أمجع مؤرخو األدب على جعل حجازيات الشريف من أملع               
فرائد الشعر العريب، ولكن نشري اىل علمه على باإلضافة ملا مـر عنـد اإلشـارة لكتابـه                  

حيث يكتشف املطالع له ثقافة وعلماً واسـعني، فعنـدما يطـرح اآليـة              ) حقائق التأويل (
يتساءل عن هـذا التـزيني وحقيقتـه، وإذا كـان        ...) الشهواتزين للناس حب    (الشريفة  

األمر كذلك فما معىن العقاب عليه؟ مث جييب بأن هذه الطاقات معطـاة بـالفطرة ولكنـها                
عيون فوارة بينت الشريعة أساليب االستفادة منها على حنو متوازن فإذا خالف اإلنـسان         

  .أمرها استحق العقوبة
هـن ام  : ( املعاين الواردة يف املقاطع القرآنيـة الـشريفة   وهكذا جنده يقف بعمق متأمالً    

  .وغريها ) شهد اهللا أنه ال إله إال هو) (ربنا ال تزغ قلوبنا) (الكتاب
جنـده أحـد أهـم املـصادر        ) تلخيص البيان يف جمازات القرآن    (وإذا انتقلنا إىل كتابه     

ية مبعناها البالغي، أمـا  وهو أول كتاب يركز على اازات القرآن      . البالغية على اإلطالق  
أبو عبيدة معمر بن املثىن فهو يف كتابه جينح إىل التفسري أكثر كما ال يركـز اجلـاحظ يف                    

 -على خصوص اـازات وكـذلك جنـد ابـن قتيبـة         ) احليوان(و) البيان والتبيني (كتابيه  
  ).تأويل مشكل القرآن( يف كتابه -تلميذ اجلاحظ 

غة ناجتاً عن دراسته على أسـاتذة كبـار كالـسريايف           ورمبا كان تبحر الرضي يف البال     
  .وابن نباتة

ومعاذ األدب ان استخف بآثـار الـشريف   «: وقد ذكر األستاذ زكي مبارك ذلك وقال      
حقـائق  (وكتـاب  ) اـازات النبويـة  (يف ميادين الفكر والعقل، فقد بلغ الغاية يف كتـاب       

م أماثل العلماء ولكن عبقريتـه      ولو كان الشريف غري شاعر الستطاع أن يزاح       ) التأويل
الشعرية جنت عليه، فخف ميزانه يف احلياة العلمية بالقياس إىل بعض معاصـريه ومنـهم          

  .)١ ()أخوه الذي أتى باألعاجيب يف الفقه والتوحيد
  االعتزاز باملذهب والدفاع عنه مع االنفتاح على اآلخر: ثانياً

عض يرى التنـايف إال أن احلقيقـة تؤكـد         وال تنايف بني األمرين يف الواقع وان كان الب        
فطبيعي ان يعتز املرء مبا يقتنع به وان يعتـربه صـحيحاً حقـاً يعبـد اهللا علـى               . االنسجام

  .أساسه، ولكن ذلك ال يعين ان يرفض اآلخر او حيقّره أو يكفره
                                                

 . ١٩٣ ص ١ عبقرية الشريف الرضي ج - ١
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يعمـل علـى نـشر فـضائلهم، ويـتغىن      ) ع(فالشريف شيعي مؤمن مبذهب أهل البيت 
 آلالمهم ولكن ذلك ال مينعه من احترام اآلخرين وجتليلهم فيقـول عـن          بتارخيهم ، ويتأمل  

  ):الغدير(يوم 
ــان  ــا وكــ ــسرور بنــ ــدر الــ   غــ
ــي   ــه الوصــ ــاف بــ ــوم أطــ   يــ

  ويقول عنه أيضاً
  هللا در اليـــــوم مـــــا أشـــــرفا  
  ســـاق الينــــا فيـــه رب العلــــى  
  وخـــــص بـــــاألمر عليـــــاً وإن
  ان كـــان قـــوالً كافيـــاً فالـــذي   
ــن    ــإن مل يكـ ــغ فـ ــه بلـ ــل لـ   قيـ

  

  م الغــــــديروفــــــاؤه يــــــو   
ــاألمري   ــب بــــ ــد تلقــــ   وقــــ

  
  ودر ماكــــــان بــــــه أعرفــــــا
ــا   ــداء أو أتلفـ ــرض األعـ ــا أمـ   مـ
ــا   ــدل أو حرفــ ــن بــ ــدل مــ   بــ
ــى   ــد كفـ ــده قـ ــم وحـ ــال خبـ   قـ
ــا وىف   )١(مبلغــــاً عــــن ربــــه مــ

  
  -: ويفتخر به فيقول

  على مثل هذا اليوم حتىن الرواجب
  احلقائقوتطوى بفضل خيز فيه                                            

ــا  ــه فبيوتنــ ــا بــ ــا وأمرنــ   حبينــ
ــورى   ــة ال ــاه أجنح ــا نلن ــت مب   وطال

  ناـــــم مارأوا ل هالوقـــال انــاس

  لدن قيل مـا قـد قيـل فيـه األهاظـب             
ــب   ــافقني الركائ ــه يف اخل ــارت ب   وس

  )٢(ال املواهبــإال هـكذا تأتـي الرج

  :اوقصيدته يف التأوه على فاجعة كربالء سارت ا الركبان ويقول فيه
ــال  ــاً وبــ ــربال الزلــــت كربــ   كــ
  كـــم علـــى تربـــك ملـــا صـــرعوا

  مـــا لقـــي عنـــدك آل املـــصطفى     
  مــن دم ســال ومــن دمــع جــرى    

                                                
 . ٢٢، ص ٢ مناقب آل أيب طالب البن شهراشوب ج - ١
 . ٣٥ ص ١ الديوان حتقيق احملامي ج - ٢
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  :وجنده ميدح الفاطميني رغم أنه كان يعيش يف دولة العباسيني فيقول

ــسانه   ــرب ل ــي غ ــري البغ ــاغ يع   وط
ــه   ــىت رددت ــق ح ــه احل ــننت علي   ش
ــراً  ــضداً وناصـ ــري اهللا عـ ــدل بغـ   يـ

ــري  ــري رب اخلـ ــهيعـ ــايل عظامـ   بـ
  ولكـــن رأى ســـب الـــنيب غنيمـــةً
ــت  ــاطميني رفرف ــني الف ــان ب ــو ك   ول

  

ــد    ــب احلــق ذائ ــه عــن جان ــيس ل   ول
ــد  ــول راقـ ــه القـ ــموتاً ويف انيابـ   صـ
  وناصـــرك الـــرمحن واـــد عاضـــد
ــد   ــام البوائـ ــك العظـ ــت تلـ   االنزهـ
ــد  ــب وجاحـ ــه اال مريـ ــا حولـ   ومـ
ــوايل والظبـــا والـــسواعد   عليـــه العـ

  
امه بشرح خصائص البالغة القرآنية والبالغة النبوية هـو  ان اهتم:ورمبا يصح ما قيل     

دحض للمفتريات اليت وجهت إىل التشيع واليت ادعـت ان الـشيعة ال يهتمـون بـالقرآن       
وكان من الساهرين على . واحلديث، ومن هنا نفهم ان الشريف املؤلف كان معلماً عظيماً      

  .)١(رعاية الوحدة االسالمية وهو بالتكرمي خليق
 ذلك فإن موضوعيته وعلميته كانت تسمو علـى شخـصيته املذهبيـة، وقـد       ومع كل 

اهتم بدراسة مذهب اإلمام الشافعي متاماً كما رأينا تلميذ مدرسته الشيخ العظيم الطوسي          
 )٢(يهتم به ويطرحه يف كتاب اخلالف حىت عده املرحوم الـسبكي مـن علمـاء الـشافعية         

ـ            ة آنـذاك فقـد ألّـف الـسيد املرتـضى      ويبدو أن حالة التـسامح هـذه كانـت مسـة عام
وفاء جلده الناصر وهو زيدي املذهب مركزاً على نقاط الوفاق، ورمبا أيـد             ) الناصريات(

 عاجالً إىل ان يقع التأمل يف ذلك        –ويقوى يف نفسي     «-: الرأي اآلخر حيث يقول مثالً    
  .)٣(» صحة ما ذهب إليه الشافعي–

ني أيب اسحق الصايب بلغت شـأوا بعيـداً، مـع          ومن اجلميل ان جند أن العالقة بينه وب       
  -: اختالف الدين والعمر وقد رثاه بقصيدة رائعة يقول يف  مطلعها

                                                
 . ٢٠٠، ص ١ي املبارك ، ج  عبقرية الشريف الرض- ١
 . ٥١ ص ٣ طبقات الشافعية الكربى ج - ٢
 . ٤٣ مقدمة كتاب الناصريات ص - ٣
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   أرأيت كيف خبا ضياء النــادي   واد           أرأيت من محلوا على األعـــ 
  ما كنت أعلم قبل حطك يف الثرى               أن الثــرى يعلو على األطــواد

  
  بني خلق الشعراء وأدب العلماء وعفتهم: ثالثاً

فصحيح ان خلق الشعراء وخياهلم جينح م إىل الطرف والغزل والنـسيب واجلمـال              
حىت يف أقدس اللحظات واحلج واحلجاز يف موردنا أقدس األمـاكن ولكنـه يف شـخص     

وعظ شريفنا ال يتجاوز الصورة الشعرية وال يعرب العفة واخللق الرفيع، بل ميتلئ شعره بال           
  .والتربية احللقية

ورمبا عربوا به عن ولـه      . وهو ما نلمحه يف كثري من العلماء وحىت العرفاء والربانيني         
  .مبعشوقهم األصيل

وان املرء ليعيش روعة احلب العذري وعلـو الـروح والـصورة عنـدما يعـيش مـع                  
  .حجازيات الشريف وغريها من شعره الغزيل البدوي احلضري األصيل

  :يات التالية تتردد عرب العصور وهي تصف حالة وداع ديار احلبيبوال تزال األب
  ولقـــد وقفـــت علـــى ديـــارهم   
  فبكيـــت حـــىت ضـــج مـــن لغـــب
  وتلفتـــت عـــيين فمـــذ خفيـــت   

  :وينطلق اخليال معه وهو يقول
ــاده  ــاد وسـ ــر الرقـ ــذي غمـ   إن الـ
ــا  ــت وإمنـ ــا ذللـ ــواك ملـ ــوال هـ   لـ

  :او يقول
ــا    ــا بينن ــدجى م ــسم وال ــي ويب   ابك

  ابـــــهقمــــر إذا اســـــتخجلته بعت 
ــه    ــصدود مبثل ــك ال ــت أجزي ــد كن   ق

  

ــب    ــى ــ ــد البلــ ــا بيــ   وطلوهلــ
ــب   ــذيل الركـ ــج بعـ ــضوى وحلـ   نـ
  عــــين الطلــــول تلفّــــت القلــــب

  
ــادي    ــي وس ــا عل ــف نب ــدر كي   مل ي
  عـــزي يعـــريين بـــذل فـــؤادي   

  
ــوعي    ــره ودمـ ــاء بثغـ ــىت اضـ   حـ
ــوع  ــد لطلـ ــروب ومل يعـ ــبس الغـ   لـ
ــلوعي    ــني ض ــان ب ــك ك ــو أن قلب   ل

  
  :رية فيقولولكن العفة تطفح يف شعره فتوازن املس
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  وان سئ منه بكرها وعواا                        عفاف كما شاء االله يسرنـي
  :ويقول

  وإذا مهمـــت مبـــن احـــب أمـــالين
  ويقوله

ــا   ــي كأمن ــشاء ذيل ــن الفح ــف ع   يع
  : ويقول

ــة  ــداة نقيـ ــنت الغـ ــن علمـ ــا مـ   أنـ
  

  حــــصر يعــــوق وعفــــة تنــــهاين  
  

ــاب   ــا وحجـ ــاق دوـ ــه نطـ   عليـ
  

ــاف مـــآزري   ــامنة العفـ   أزري وضـ
  

  :وشعره يف بث روح العمل واخللق احلسن والعزمية كثري فهو يقول
ــىت مــن دهــره قــدر نفــسه    ينــال الف

  -: ويقول
ــه  ــر عــار وان كــشفت عورت   مــا الفق

  -: ويقول
  يقـــــدم الباســـــل األيب علـــــى

  -:ويقوله
ــد   ــدهر اال كراقـ ــق بالـ ــا واثـ   ومـ

  -:ويقول
ــشرف    ــغ ال ــساعي يبل ــدال بامل   باجل

  -:ويقول
   غنيمـــةومـــا مجعـــي األمـــوال اال

  

ــد     ــال املكاي ــدر الرج ــى ق ــأيت عل   وت
  

ــود  ــال غـــري حممـ ــار مـ ــا العـ   وإمنـ
  

ــول    ــوان نك ــد اهل ــه عن ــف وفي   احلت
  

  على فضل ثوب الظـل والظـل يـسرع        
  

  متــشي اجلــدود بــاقوام وان وقفــوا   
  

ــالقي   ــام خل ــدي وا ــاش بع ــن ع   مل
  

  .اىل غري ذلك مما يشعرنا بنفس الزاهد املريب احلصيف
ن يف هذه الشخصية العظيمة كثرية؛ من قبيل ما نالحظه مـن            واحلقيقة إن معامل التواز   

توازن بني البداوة واحلضارة، وبني حتمل االضطهاد وعلو النفس، وبني االعتداد باألصل            
  .والعشرية ونبذ االقارب العاقني وغري ذلك فلنكتف مبا أوردناه

 جتـاه هـذه     ويف ختام هذا املقال أشعر بكثري من التقصري من قبـل كتابنـا وحمققينـا              
  .الشخصية الفذة فليعوض اجلميع ذلك واهللا املوفق
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رغم احتدام اخلالف الفكري بني العلماء من اتبـاع املـذاهب نالحـظ يف كـثري مـن                 
األحيان عالقات صفاء وحمبة ومتازج عجيب اىل حد كبري، حيث يدرس بعـضهم علـى               

نقل مناهجهم اىل مذهبه ويطلب بعضهم     بعض، ويدرس البعض فقه املذاهب األخرى، وي      
وهناك جمموعة رائعة من كتب الفقه املقارن، حيث يـتم نقـل         . اإلجازة من البعض اآلخر   

  .رائع آلراء اآلخرين
ـ ٤٦٠املتوىف سـنة  «ولقد جاء كتاب اخلالف لشيخ الطائفة الطوسي    أروع مثـال  » هـ

ل ومنـها آراء املـذهب      على ذلك وقد نقل بكل أمانة آراء املذاهب األخـرى وبالتفـصي           
الشافعي اىل احلد الذي ظن السبكي معه انه مـن علمـاء املـذهب الـشافعي وذكـره يف                   

كان ينتمي اىل مذهب    (طبقام رغم اعترافه بأنه فقيه الشيعة ومصنفهم ولكنه يقول عنه           
  )١ ().الشافعي

وهناك ظاهرة غريبة نلمحها يف بعض العلماء فتعرب لنـا عـن امتـزاج عجيـب بـني                  
وكـان  ) معجم االلقـاب (وهو صاحب ) ٧٢٣تويف (املذاهب، وقد عربوا عن ابن الفوطي      

كما ذكـر الـشيخ     .  عربوا عنه بأنه كان شيعياً حنبلياً      –قيماً على أعظم مكتبة يف عصره       

                                                
  .٥١ ص ٣ طبقات الشافعية الكربى للشيخ تاج الدين تقي الدين السبكي ج- ١
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هو من  ) املصاحل املرسلة ( بان الطويف املعروف بدفاعه الشديد عن أصل         )١(وهبة الزحيلي 
يف حني أن الطويف كان من  . لك ابن رجب الذي عده من علمائهم      غالة الشيعة متبعاً يف ذ    

الذي يرفضه الشيعة، وعـدم  ) االصل( ودفاعه عن هذا )٢(.علماء احلنابلة يف القرن الثامن 
  .ذكره يف فهارس علماء الشيعة يؤيدان كونه حنبلياً

أهـل  وهذا حممد ابن أيب بكر السكاكيين العامل الشيعي املعروف كان كل مشاخيه مـن     
مـا رواه عـن     ) ٧٠١املتويف سـنة    (وقد خرج له ابن الفخر عالء الدين ابن تيمية          . السنة

هو مـن يتـشيع بـه الـسين ويتـسنن بـه       : (شيوخه وناظره وشهد له بالتفوق وقال عنه      
  :وقد نسخ صحيح البخاري بيده، وهو صاحب القصيدة املعروفة ومطلعها) الرافضي

  ري دلّوه بأوضح حجةحتأيا معشر االسالم ذمي دينكم
  .الذي مزقه السبكي وأحرقه) الطرائف يف معرفة الطوائف(وهو صاحب 

ولو رجعنا اىل كتب طبقات احلنابلة لرأينا التقارب العجيب فهذا احمليب كبري السنة يف              
وهـو  ): كما يف خالصة األثر(دمشق ميدح البهاء العاملي عامل الشيعة املعروف فيقول عنه   

 بذكر أخباره ونشر مزاياه، واحتاف العامل بفضائله وبدائعه، وكان امـة     أحق من كل حقيق   
مستقلة يف األخذ بأطراف العلوم والتضلع بدقائق الفنون، وما أظن الزمان مسح مبثله وال              

  .جاد بنده وباجلملة فلم تشنف االمساع بأعجب من أخباره
ـ             ات الثقـات مـن     وقد ذكر اخلطيب البغدادي أن سرية سلف السنة هو األخـذ برواي

  )٣(.الشيعة
ابو احلسن بن : ومن املعروف ان الشيخ الطوسي كان له مشايخ من أهل السنة ومنهم       

  سوار املغريب، وحممد بن سنان
  .من الشيعة) الرياض( وعده صاحب )٤(والقاضي ابو القاسم التنوخي

                                                
  .)هـ١٤٠٨شعبان ( يف حبثه املقدم اىل ندوة الفقه االسالمي مبسقط - ١
  .٨٠ مصادر التشريع ص - ٢
  .١٢٥لكفاية يف علم الرواية ص  ا- ٣
  .للعالمة احللي) االجازة الكبرية( راجع - ٤
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   .واحلديث يف هذا الباب يطول
أن الشيخ الكلـيين  : هذا اال من قبيل    مناذج جيدة يف   )١ (وقد ذكر آية اهللا السبحاين    

ابـو احلـسن   :  وهو أحد كبار احملدثني الشيعة قد تتلمذ على يد استاذين سـنيني مهـا              –
السمرقندي واخلفاف النيسابوري، ومنها أن الشيخ الصدوق اقام لعـدة سـنوات يف بلـخ           

خ  شيخاً منهم بعض أهل الـسنة كمـا أن بعـض مـشاي           ٢٦٠وخبارى ونقل احلديث عن     
اخلطيب البغدادي كمحمد بن طلحة النعايل وغريه نقلوا احلديث عنـه، وان علمـاء كـل              

، ومنها ان السيد املرتضى كـان  ) هـ٤١٣: م(الطوائف كانوا حيضرون جملس الشيخ املفيد  
، ومنـها   )الـذخرية ( كما يقول ابن بسام االندلسي يف اواخر كتاب          –مفزع علماء العراق    

نقل الرواية عن أيب علي بن شاذان وأيب منـصور         ) هـ٤٦٠: م (أن شيخ الطائفة الطوسي   
السكّري، ومنها ان الشيخ ابن إدريس احللي كان يتعاون مع احد فقهاء الشافعية علمياً،              
وأن الشيخ الرافعي القزويين السين تتلمذ على الشيخ منتجـب الـدين الـرازي الـشيعي                 

يصف الشيخ فخـر احملققـني      ) حمليطالقاموس ا (ومدحه، ومنها ان الفريوز آبادي صاحب       
حبر العلوم وطود العلى فخـر الـدين حممـد بـن الـشيخ االمـام       «ابن العالمة احللي بأنه     

للشيخ نصري الـدين الطوسـي   ) جتريد االعتقاد(، وأن كتاب  »االعظم برهان علماء األمم   
مشس الـدين البيهقـي ومشـس الـدين         : الشيعي شرحه ثالثة من علماء أهل السنة وهم       

خمتـصر يف   «الصفهاين وعالء الدين القوشجي، ويقوم احملقق االردبيلي بتدريس كتـاب           ا
البن احلاجب لتلميذيه صاحب املدارك وصاحب املعامل، وقـد شـرح العالمـة             » األصول

يف غايـة احلـسن يف حـل    «احللي هذا الكتاب بشكل مجيل حىت وصفه ابن حجر بأنـه        
  )٢(»الفاظه وتقريب معانية

يف هنا باملناسبة أن احملقق احللي وهو خال العالمـة احللـي واسـتاذه              وميكننا أن نض  

                                                
العـدد العاشـر   ) االنـسجام اإلسـالمي  (حتـت عنـوان   ) نصوص معاصرة( راجع مقال مساحة الشيخ السبحاين يف جملة     - ١

  .٩١ص
  .٧١ ص ٢ الدرر الكامنة البن حجر ج - ٢
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، ومل  )١(ويشكل موسـوعة مـوجزة للفقـه املقـارن        ) املعترب يف شرح املختصر   (ألّف كتاب   
ومن اجلميل فيه أنه احياناً يسترسل مـع الفقـه الـسين ويـستعمل نفـس                . يستطع امتامه 

  :أسلوبه ومنهجه من قبيل
لنا ما رواه اجلمهور    «: عدم تنجس الكر وتقدير الكر من قوله       ماجاء يف مسألة     – ١

  )٢ (»)ص(عن النيب
ويـدل عليـه   «:  ما جاء يف مسألة تنجس ماء البئر مبالقات النجاسة مـن قولـه          – ٢

يف الفـأرة   «) ع(روى اجلمهور عـن علـي     . النقل املستفيض عن الصحابة باجياب النـزح     
 يؤيده عن اخلالل وعن احلـسن البـصري وأيب       وينقل ما » تقع يف البئر تنـزح منها دالء     

  )٣ (»ومل ينكر ذلك احد من أهل ذلك العصر«: سعيد اخلدري وابن عباس ويقول
وقـال الـشافعي جنـس    «:  ماجاء يف طهارة امليتة مما ال نفس له سائلة من قولـه         -٣

  :ال يقال... لنا ما رواه اجلمهور. باملوت وينجس ما ميوت فيه عدا السمك
صححه مجاعة ورووه عن املشاهري فزال  : النا نقول ... مذي يف هذا احلديث   طعن التر 
  )٤ (...)به الطعن

لنا ما رواه البخـاري عـن ابـن    «:  ويف مسألة تعدد الغسل يف الوضوء، من قوله        – ٤
  )٥ (...)واما استحباب الثانية فلما رواه الترمذي عن أيب هريرة... عباس
  

 
ويعترب الشهيد االول وهو حممد بن مجال الدين مكي العاملي اجلـزيين، مـن علمـاء               
القرن الثامن، والشهيد الثاين وهو زين الدين بن علي العاملي اجلبعي من علمـاء القـرن                

                                                
  .ه على الكتاب كما يعرب آية اهللا مكارم شريازي يف مقدمت- ١
  . منشورات مؤسسة سيد الشهداء قم٤٤ ص ١ املعترب ج - ٢
  .٥٥م ص . ن- ٣
  .١٠١م ص . ن- ٤
  .١٥٨م ص . ن- ٥
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العلماء رغم أما   العاشر، يعتربان مثلني رائعني من أمثلة االنفتاح والتمازج الفكري بني           
  .كانا منوذجني بارزين من أمثلة ما يؤدي اليه التطرف املذهيب من نتائج فجيعة

ال خيلو غالباً مـن علمـاء   «فهذا الشهيد االول يعيش مع علماء عصره، وكان جملسه       
أنه يـروي عـن حنـو      (، وقد قال يف بعض اجازاته       )١(»اجلمهور خللطته م وصحبته هلم    

فاين أروي عـن حنـو      ( وهي إجازته البن اخلازن حيث جاء فيها         )٢()مأربعني شيخاً منه  
اربعني شيخاً من علمائهم مبكة واملدينة ودار السالم بغداد ومصر ودمشق وبيت املقدس،     

   )٣(.»ومقام اخلليل إبراهيم عليه السالم
 كتـاب   ٧٥٤حيـث درس عنـده يف املدينـة سـنة           . ومن اساتذته القاضي ابن مجاع    

  .شريالكشاف للزخم
يشتغل بتـدريس كتـب املخـالفني       «: كما يقول املرحوم صاحب الرياض    ) ره(وكان  
 ومما يذكر له أنه افىت بترجيح الصالة خلف العامل السين على اجلماعة الـيت               )٤(.»ويقرئهم

ويستحب حضور مجاعة العامة كاخلاصة     «: يؤمها شيعي عندما خيري الشيعي بينهما فقال      
لّى معهم يف الصف األول كان كمن صلى خلف رسول اهللا           من ص «: بل أفضل، فقد روي   

  .)٦(» ويتأكد مع ااورة)٥(»صلى اهللا عليه وآله فيه
ورجعـت اىل وطـين   «: وهذا الشهيد الثاين كان يذكر الصحابة بكل احترام فهو يقول  

االول بعد قضاء الواجب من احلج والعمرة والتمتع بزيارة النيب وآله واصـحابه صـلوات         
 وقد اجتمع اىل مجلة من علماء السنة؛ ففي سفره اىل مصر اجتمع مـع               ،)٧ (»...عليهماهللا  

                                                
  .٦٢ ص ١٠ اعيان الشيعة للسيد حمسن العاملي ج - ١
  .١٠٣ ص ١م،وذكر ذلك يف أمل األمل ج . ن- ٢
  .٧٢١ ص ١ سفينة البحار ج - ٣
  .١٨٥ ص ٥ رياض العلماء ج - ٤
  .٣٨١ ص ١٥ وسائل الشيعة ج - ٥
  . ولعله يقصد بااورة جوار بيت السكن١٩٣ ص ١ الدروس الشرعية ـ طبعة مشهد ـ ج - ٦
  .١٥٠ ص ٧ اعيان الشيعة ج - ٧



٤٢ 

الشيخ الفاضل مشس الدين بن طولون الدمشقي وقرأ عليـه مجلـة مـن الـصحيحني يف        «
الصاحلية باملدرسة السليمية واجيز منه بروايتهما كما اشتغل ا على مجاعة منهم الشيخ           

يف الفقـه،  ) منهاج النووي(وقرأ عليه ) ٩٥٧عام : ت(فعي شهاب الدين امحد الرملي الشا 
البن احلاجب وكتباً أخرى كثرية، ومنهم والشيخ املـال حـسني           ) خمتصر األصول (وأكثر  

للقوشجي وغريه، ومنهم الـشيخ شـهاب       ) شرح التجريد (اجلرجاين وقرأ عليه مجلة من      
منـها الـصحيحان، واسـتجازه،     الدين بن النجار احلنبلي وقرأ عليه ومسع منه كتباً كثرية           

  .)١(ومنهم الشيخ زين الدين احلري املالكي وغريهم
واجتمع بالشيخ مشس الـدين بـن       ) هـ٩٤٨(مث سافر اىل بيت املقدس يف ذي احلجة         

ايب اللطيف املقدسي وقرأ عليه بعض صحيح البخاري وبعض صـحيح مـسلم وأجـازه                
وسـعه ويف   . لعلوم ومذاكرته مستفرغا   مث رجع اىل وطنه واشتغل مبطالعة ا       )٢(إجازة عامة 

 ربيع االول ومل جيتمـع مـع       ١٧هـ سافر اىل بالد الروم ودخل القسطنطينية يف         ٩٥٢سنة  
احد من األعيان اىل مثانية عشر يوماً، وكتب يف خالهلا رسـالة يف عـشرة مباحـث مـن       

ـ              ت عشرة علوم وأوصلها اىل قاضي العسكر حممد بن حممد بن قاضي زاده الرومي فوقع
واجتمع ... منه موقعاً حسنا، وكان رجالً فاضالً، واتفق بينهما مباحثات يف مسائل كثرية           

وأقـام  ... فيها بالسيد عبدالرحيم العباسي صاحب معاهد التنصيص وأخـذ منـه شـطراً             
ببعلبك يدرس يف املذاهب اخلمسة واشتهر أمره وصار مرجع األنام ومفيت كل فرقة مبـا               

) املدرسـة النوريـة   (افىت يف   ) رمحه اهللا ( وذكر األستاذ القزويين أنه       )٣ (»...يوافق مذهبها 
ووصـف  . )٤(هـ يدرس املذاهب اخلمـسة    ٩٥٥ حىت   ٩٥٣ببعلبك ملدة ثالث سنوات من      

الشهيد نفسه أيامه هناك بأا كانت أياماً ميمونة واوقاتـاً يجـة مـا راى أصـحابنا يف        

                                                
  .٨٦٦راجع رسائل الشهيد الثاين املطبوع بقم ص .   وهو ما صرح هو به يف ترمجة نفسه بقلمه- ١
  .٨٦٩م ص .  ن- ٢
  .٣٨٣ - ٣٨٢ ص ٢ج  الكىن وااللقاب - ٣
  .٣٣٤ تاريخ املؤسسة الدينية الشيعية ص - ٤



٤٣ 

كنت يف خدمتـه تلـك      «: عض ذكرياته فقال   وذكر تلميذه ابن العودي ب     )١(األعصار مثلها 
األيام، وال أنسى وهو يف أعلى مقام ومرجع األنام ومالذ اخلـاص والعـام، ومفـيت كـل       
فرقة مبا يوافق مذهبها، ويدرس يف املذاهب كتبها، وكان له يف املسجد االعظم ا درس         

ه، بقلوب خملـصة يف     مضافًا اىل ماذكر، وصار أهل البلد كلهم يف انقياده، ومن وراء مراد           
الوداد، وحسن اإلقبال واالعتقاد، وقام سوق العلم ا على طبق املراد، ورجعـت إليـه                

 ورحل اىل مصر وقرأ ا على ستة عشر رجالً من أكـابر             »)٢(الفضالء من اقاصي البالد   
ويقول صاحب رياض   . علمائهم وقد ذكرهم مفصالً، ويبدو أنه استجازهم وروى كتبهم        

يظهر منه ومن إجازة الشيخ حسن وإجازات والـده أنـه قـرأ علـى مجاعـة                 و«العلماء  
كثريين جداً من علماء العامة، وقرأ عندهم كثرياً من كتبهم يف الفقه واحلديث واالصـول       

  )٣(.»وغري ذلك، وروى مجيع كتبهم وكذلك فعل الشهيد األول والعالمة
  :  بعض هؤالء- اي الشهيد –وذكر هو 

   الدين اجلرمي املالكيمن قبيل الشيخ زين
  والشيخ ناصر الدين اللقاين

  والشيخ ناصر الدين الطبالوي الشافعي
  والشيخ مشس الدين حممد بن ايب النحاس

كثرياً ما كان ينعت هـذا الـشيخ يعـين ابـن ايب النحـاس               : وقال ابن العودي تلميذه   
  أ)٤ (.بالصالح وحسن األخالق والتواضع

ميكـن أن يـشمل مـسألة التركيـز علـى املقاصـد             واحلديث مفصل يف هذا اـال و      
الشرعية، ومسألة النقل الروائي الكثري من كتب أهل السنة وهي ظاهرة يف كتب الشهيد،          

                                                
  .١٨٢ ص ٢ج .  الدر املنثور لعلي بن حممد العاملي- ١
  .م. ن- ٢
  .٣٦٥ رياض العلماء ج، ص - ٣
  .١٤٩ ص ٧ اعيان الشيعة ج - ٤



٤٤ 

وكذلك مسألة التركيز على الفقه املقارن بأسلوب موضوعي، وكذلك مـسألة نقـد بعـض     
 مـن يقـول     االجتاهات الفقهية املذهبية اخلاصة بكل شجاعة كما جنـده يف مـسألة نقـد             

بالوجوب التخيريي لصالة اجلمعة حيث يرى الشهيد الثاين أن الـسر يف ـاون الـبعض     
فيها يكمن يف أن الذين يقيموا ـ أي صالة اجلمعة ـ يف العصور السابقة كانوا منصوبني   
من أئمة الضالل ممن ال يصح االقتداء م مما قلل االهتمام ا لينقلب الوجـوب العـيين     

وما كان حق هـذه  «: ويضيف) لوجه نرجو من اهللا أن يعذرهم فيه     ( التخيريي   لديهم إىل 
ونقل هذا الرأي عن اإلمـام عمـاد   » الفريضة املعظمة ان يبلغ ا هذا املقدار من التهاون     

، وكذلك ما نـشهده مـن التأكيـد         )١(الدين الطربي املعاصر للمحقق نصري الدين الطوسي      
  .على عدم حتريف القرآن

املسلك مل يرق لبعض العلماء وخصوصا لالخبـاريني منـهم فابـدوا عـدم         وكأن هذا   
  )٣ (. وقد امه البعض بامليل اىل التسنن)٢(رضاهم به

قام بعمل فريد اذ اعتمد منهج اهل السنة يف علـم           ) رمحه اهللا (ورمبا جاء االام ألنه     
 الـشيخ زيـن     مث اعلـم أن   «:  يقول صاحب الريـاض    )٤(الدراية وطبقه يف اال الشيعي؛    

الدين هذا هو أول من نقل علم الدراية من كتب العامـة وطريقتـهم اىل كتـب اخلاصـة،        
وألف فيه الرسالة املشهورة مث شرحها كما صرح به مجاعة ممن تأخر عنه، ويلـوح مـن               
كتب األصحاب ايضاً، مث الف بعده تلميذه الشيخ حسني بن عبدالصمد احلـارثي وبعـده            

                                                
 –حباث والدراسـات بقـم    نشر مركز اال–رسائل الشهيد الثاين (املطبوعة يف كتاب ) صالة اجلمعة ( راجع رسالته يف     - ١

  .١٨٨ ص –ايران 
  .٣٧٨ ص ٧ ومعجم رجال احلديث ج ٣٦٥ ص ٢ ورياض العلماء ج ٩٠ ص ١ راجع مثالً، أمل األمل ج- ٢
نقالً عن بعض اوالد الـشهيد الثـاين   ) اجلواهر الغوايل يف شرح عوايل الآليل     ( كما ذكر ذلك احملدث اجلزائري يف كتابه         - ٣

  .»٤٣ص)منية املريد(لكتاب راجع مقال احملققني «
وإن أرجع البعض ذلك اىل عـصر مجـال   . صحيح وحسن وموثق وضعيف :  ومن ذلك التقسيم الرباعي للحديث اىل  - ٤

ولكـن  ) ٤١٩جمموعة مقـاالت مـؤمتر الـشهيدين ص    (راجع مقاالً ذا الشأن يف كتاب (الدين بن طاووس أو قبله   
  .راسات عند االمامية بال ريبالشهيد الثاين يعد مطورا ملثل هذه الد



٤٥ 

  )١ (...هكذاولده الشيخ البهائي و
والعالمة والشهيدان أجل قدراً مـن أن يقلـدوا أحـدا يف      «: وهنا يقول العالمة االمني   

مثل هذه املسائل او تقودهم قراءة كتب غريهم اىل اتباع ما فيهـا بـدون برهـان وهـم                   
رؤساء املذهب ومؤسسوا قواعده وم اقتدى فيه أهلـه ومنـهم أخـذوه، وإمنـا أخـذوا        

عوها ألحاديثهم غرية على املذهب ملا مل يروا مانعاً مـن ذلـك،             اصطالحات العامة ووض  
وكذلك فعلوا يف أصول الفقه ويف اإلمجاع وغريه كما بني يف حمله وكذلك يف فن الدرايـة                 

وكيف يكون عدم رضا الشيخ حسن مبا فعلوا هلذه العلة وهـو قـد تـبعهم وزاد             «وغريه  
  )٢(.»عليهم

  : بني القادةوهكذا جند التعامل االجيايب البناء
  . احترام يصل إىل حد التكرمي الرفيع-
   وعبارات املودة واحملبة سائدة رغم النقد العلمي احياناً، -
   وانبهار واحترام يفوق الوصف،-
   وعلماء الفريقني يشرح بعضهم كتاب اآلخر-
   وإرجاع من امام إىل امام،-
   وتدريس البعض وافتاؤه الناس باملذهب اآلخر،-
  ف بالفضل والعلم بأروع التعابري، واعترا-
   وإحلاح على التعلم رغم الوضع السياسي احلرج،-
   واستجازة البعض من البعض اآلخر ورواية كتبه،-
  . واخرياً عدم إالصرار على الراي، ورد للمنقول عنهم اذا مل يوافق الكتاب والسنة-
   وامتزاج اىل حد عدم تبني املذهب لدى البعض،-
  الجتهاد وقبول بالتعددية وانفتاح على اآلخر،  وحرية يف ا-

                                                
  .٣٦٥ ص ٢ رياض العلماء ج - ١
  .١٥٧ ص ٧ اعيان الشيعة ج - ٢



٤٦ 

   ونقل املنهج العلمي لدى اآلخر اىل علوم املذهب، -
فهل يا ترى تقتضي العقالنية غري ذلك؟ وهل احتفظ اتباع األئمة مبثل هـذه الـروح                

  !بعد ذلك؟
  

  احلالة الطائفية الالعقالنية
ـ      – بكل اسف    –اننا جند األمة     صور اجتهـت حنـو حـاالت     بعد ابتعادها عن تلك الع

حـىت آل  «طائفية بغيضة فسرعان ما ساد التعصب واالنغالق، وتقليد اتهدين لغريهـم          
م التعصب إىل ان أحدهم إذا ورد عليه شيء من الكتاب والسنة على خالف مذهبـه                 

  .)١(»جيتهد يف دفعه بكل وسيلة من التأويالت البعيدة، نصرة ملذهبه ولقوله
قد شاهدت مجاعة من مقلـدة الفقهـاء،   : ي عن اكرب شيوخه انه قال  ونقل الفخر الراز  

قرأت عليهم آيات كثرية من كتاب اهللا يف بعض مسائل، وكانت مذاهبهم خبـالف تلـك                
 يعـين كيـف ميكـن    –اآليات فلم يقبلوها، ومل يلتفتوا إليها، وبقوا ينظرون ايل كاملتعجب  

 ولـو تأملـت   -نا وردت على خالفهـا العمل بظواهر هذه اآليات مع ان الرواية عن سلف    
  .)٢(»حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً يف عروق األكثرين من اهل الدنيا

ورمبا كان اغالق االجتهاد    .)٣(وقد ذكر الشيخ أسد حيدر اقواالً اخرى من هذا القبيل         
  .وحصر املذاهب نتيجة وعامالً على املزيد من ذلك

ا انتقل إىل مرحلـة نقـل الـصراع مـن مرحلـة             ومل يقتصر االمر على هذا احلد، وامن      
، األمر الذي نقل اخلـالف إىل اجلمـاهري         )الكفر واالميان (إىل مستوى   ) اخلطأ والصواب (

  .العريضة، وتسبب يف كوارث يشيب هلا الوليد
  .)١(او السنة. )٤(واشتد اهلجوم على العلوم العقلية واملتعاطني ا سواء بني الشيعة

                                                
  .١٤ خمتصر املؤمل لشهاب الدين ايب شامة، ص - ١
  .، من سورة التوبة ٣١ يف تفسري اآلية ٣١، ص ١٦ التفسري الكبري، ج - ٢
  . ١٩٢ ص ،٣ االمام الصادق واملذاهب االربعة طبعة جممع اهل البيت، ج - ٣
  .لالمام السيد حممد باقر الصدر ) املعامل اجلديدة لعلم االصول( راجع كتاب - ٤



٤٧ 

ملذاهب واآلراء فتصفها باهلالكة، واـا جمـوس االمـة وامثـال            وراحت التهم تطال ا   
  .)٢(ذلك، وزاد اخلالف على الفرعيات واالنشغال ا وهكذا

ومـع  (الطني بلـة  ) وكانت البالد قد حتولت إىل اقطاعيات كبرية    (وزاد تدخل احلكام    
ل ضد كل جائحة من عداوة وغضب، اسرفت م النبذ والتحرمي والتكفري والرمي بالباط         

اآلخر مقدمة للقتل واحراق املمتلكات واتالف كتب أصحاب املذاهب ومؤلفات فقهائها            
  .ونشر الرعب والكراهية

ويف تاريخ اجلائحات تكررت مهجية البطش مع كل سلطة جديدة مرة ضد الـشيعة،    
  .)٣( ....ومرة ضد السنة

  .ولنا أن نراجع ما ذكره ياقوت من التقاتل بني اتباع املذاهب
 وكل منهما يتمترس خلـف      - لنا ان نتذكر ان الصراع بني الصفويني والعثمانيني          كما

 دام اربعة قرون واورث األمة خراباً ودمـاراً، واضـعفها امـام عـدوها               –خلفية مذهبية   
  .الغريب

وسنكتفي بذكر نص للشيخ الطويف من أئمة احلنابلة ذكـره لالسـتدالل علـى مبـدأ                
 على النصوص واالمجاع، ألنه راى ان النصوص متعارضـة،        مقدماً اياه ) املصاحل املرسلة (

ويف هذا السياق يذكر بعض امنـاط  . واالجتهادات متضاربة، واالحاديث املوضوعة كثرية 
  :الصراع يف تلك العصور فيقول

ان املالكية استقلت يف املغرب، واحلنفية باملشرق، فال يقار احد املذهبني احـداً مـن    «
وحىت بلغنا أن اهل جيالن من احلنابلة اذا دخـل الـيهم            . وجه ما غريه يف بالده االعلى     

حنفي قتلوه، وجعلوا ماله فيئاً، حكمهم يف الكفار، وحىت بلغنـا أن بعـض بـالد مـاوراء       
النهر من بالد احلنفية كان فيه مسجد واحد للشافعية، وكان وايل البلد خيـرج كـل يـوم              

                                                                                                              
  .٢١١ راجع مقال االستاذ الطويل يف كتاب قضية الفلسفة، ص - ١
  .١٨٥للدكتور االنصاري، فصل احلقبة الطائفية، ص ) قصة الطوائف( راجع كتاب - ٢
  .٢١٩ص . م. ن- ٣



٤٨ 

هلذه الكنيسة أن تغلق؟ فلم يزل كـذلك،  أما آن : لصالة الصبح فريى ذلك املسجد فيقول     
ولكن . )١(»حىت اصبح يوماً وقد سد باب ذلك املسجد بالطني واللنب فاعجب الوايل ذلك       

  .األمة بوعي علمائها ختلصت من افرازات عصور النـزاع هذه
غري أننا يف اآلونة االخرية شهدنا عودة غريبة هلذه احلركة سببها عدو االمـة القـدمي           

و االستعمار واالستكبار العاملي، الـذي يعـيش باسـتمرار هـاجس الـصحوة          اجلديد وه 
  .اإلسالمية، وخياف منها على مصاحله االستعمارية

فهو يف هذه الفترة الزمنية، وبعد أن مين باهلزائم املتتالية يف نقاط متنوعـة مـن العـامل         
اريعه الواحـد   االسالمي كافغانستان والعراق ولبنان وفلسطني والصومال، وبعد فشل مش        

تلو اآلخر، راح خيطط الحياء النعرات الطائفية، وحيسس رجال كـل مـذهب بـضرورة               
  .الدفاع وحتريك االشكال على اآلخر

 استفاد من ذوي التعصب وهواة التكفري ومن - وكما هو احلال دائماً  -وال ريب أنه    
يـصونوا لـه نفـوذه،      اجلهالء باملصاحل، وبعد ذلك من العمالء الذين نـصبهم يف املنطقـة، ل            

وحيققوا له مايطمح اليه، بل واستفاد من العدو الـصهيوين الغـادر ليحقـق تنفيـذاً واسـعاً          
  .للخطة الطائفية، ويعطي النـزاعات السياسية يف االصل بعداً طائفياً مقيتاً

ويبقى أن ينتبه العلماء والعقالء هلذا التآمر فيعملوا على افشاله واحلد من آثاره، واهللا              
  .يل التوفيقو

                                                
  .١١٦ رسالة الطويف، ص - ١



٤٩ 
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لفتـت نظـري مقدمتـه املفـصلة     , عندما رحت أطالع بعض مؤلّفات هذا العامل اجلليل      
 مما يـستدعي التركيـز علـى    , ورأيت فيها كنوزاً معرفية نافعة جداً     , لشرحه لنهج البالغة  

  .هذه املقدمة وبيان بعض معاملها
بل إنّ كّـالً مـن قواعـدها        , وإنني ألزعم أنّ املقدمة هي بنفسها كتاب كامل مستقل        

  .ةي متكامالً ينبغي أن يدرس بعمق وروالثالث تشكلّ بنفسها كتاباً
وقد شهدنا بعض العلماء يتبعون نفس املنهج بكتابـه مقـدمات هلـا وحـدها قيمتـها            

هــ  ٧٧٩ اليت انتهى من كتابتها عام )( أدل على ذلك من مقدمة ابن خلدون وال, املستقلّة
.  هـ مما يكشف عـن شـهرة هـذا املنـهج آنـذاك     ٦٧٩يف حني توىف شيخنا ابن ميثم عام 

ورغم ان املقدمتني تتحدثان عن موضوعني خمـتلفني إال أن كثـرة التفريـع هـي الطـابع            
عه القارئ، وينسى األصل الذي تتشعب منـه         احلد الذي يضيع م    إىلالسائد يف املقدمتني    

  .الفصول واألحباث وهو أمر اعتربه خمالً باملقصود ومتعباً للقراء
                                                

  يعلّق الدكتور عبداللطيف سعيد على املقدمة الرائعة اليت كتبها املرحوم مصطفى صـادق الرافعـي لكتابـه املـشهور                   )١(
. ولـيس ذلـك بغريـب   ... ولكن واهللا ما رأيت فيه أبرع من املقدمة وال أمشل لغرض الكتاب منها   «: قائال) املساكني(

ح مثال على ذلك  مقدمة ابن خلـدون الـيت هـي مقدمـة      ولعل اوض. ومن قبل عاشت مقدمات كتب وماتت الكتب 
, مقدمـة ابـن خلـدون   : ضاع الكتاب وسقط من ذاكرة العلماء وبقيت املقدمة فـال يقـال اال    , لكتاب تاريخ واجتماع  

حياته وأدبـه ومعاركـه االدبيـة    : مصطفى صادق الرافعي(فاملقدم له قد احمى وبقيت املقدمة   ... واليقال مقدمته لكذا  
    .)١٩٦ص , اتهومنطلق



٥٢ 

وقـد  , وعلى أي حال فقد جاءت مقدمة كتابه يف شرح ج البالغة كـثرية التفريـع              
  :ركّزت على قواعد مهمة ثالث

  .يف مباحث األلفاظ: األوىل
  .)(يف اخلطابة: والثانية
وذلك التصال هـذه القواعـد      .  )(استجمع الصفات اإلنسانية  ) ع(يف أنّ علياً  : لثةوالثا

وإدراك مقصوده، وما حناوله يف هـذا البحـث هـو عـرض هـذه               ) ع(بشرح كالم االمام  
القواعد؛ ألنها تكشف عن سعة اطالع الشيخ وعمقه األصويل، مث ذكر بعـض التعليقـات        

  .املوجزة 
  :القاعدة األوىل

مث ثنى بذكر الكيفيات , يها عن دالالت األلفاظ وأقسامها وأحكامها أوالً      وقد حبث ف  
  .)(اليت تلحق األلفاظ فتزينها وتعدها ألداء املعاين

الفـصل  فبحـث يف    ,  فـصول  إىل حبثاً عن الدالالت وقـد قـسمه         القسم األول فكان  
 مسماه هـي داللـة      فاعترب أنّ داللة اللفظ على متام     , عن داللة اللفظ على املعىن    : األول

وضعية جاءت بوضع الواضع، أما داللته على جزء مسماه من حيث هو جزؤه، وكـذلك        
 إىلفنـسب   ) اإلنـسان كالضاحك الـالزم ملفهـوم      (داللته على ما يالزم املعىن يف الذهن        

الفخر الرازي وغريه كوا داللة بالعقل، ولكنه رد عليهم مؤكّداً أنها داللة تعتمـد العقـل    
  .الوضعو

, وإالّ ملا مت تـصور اجلزئيـة     , وطبيعي أنه يف الداللة التضمنية يعترب كون املعىن مركباً        
  .أما يف الداللة االلتزامية فال ضرورة للتركيب

أمـا الـداللتان األخريـان    , مث ذكر أنّ الداللة احلقيقية هي الداللة الوضـعية الـصرفة        

                                                
    .٦٠ص ,   املقدمة)١(
     .٧٥ص ,   املصدر السابق)٢(
  .١٨ص ,   املصدر نفسه)٣(



٥٣ 

ط ااز استعمال اللفظ يف غري ما وضـع لـه     فليستا حقيقيتني وال جمازيتني؛ ألنّ من شر      
, واللـوازم ولوازمهـا   ,  األجـزاء وأجزائهـا    إىلوانتقال الذهن   , استعماالً مقصوداً بالذات  
فالداللـة ـ إذن ـ ال تنحـصر يف احلقيقيـة واازيـة إالّ إذا       . بشكل عرضـي وطبيعـي  

تصورية حتـدث بـشكل     ورمبا كان ذا يشري إىل أنّ الداللة قد تكون          , تدخلت اإلرادة 
فإذا تصور الذهن متـام املعـىن كانـت الداللـة           . وهي ال تتبع اإلرادة   , عفوي لدى الذهن  

وعنـدما  . أما إذا تصور جزءاً أو الزمه فإنّ الداللة ليست جمازيـة وال حقيقيـة             , حقيقية
وإذا كانـت جديـة مسيـت       , تتدخل اإلرادة فإذا كانت يف مقام الثبوت كانت اسـتعمالية         

فإذا كـان جمـرد     , مث حتدث الشيخ عن اللفظ املفرد     . دة جدية أو داللة تصديقية ثانية     إرا
وذكر بعض التقـسيمات  , وإالّ فهو الكلّي , تصور معناه مانعاً عن الشركة فيه فهو اجلزئي       

  .لذلك
واألقـسام  ,  راح يدرس مسألة تعـدد اللفـظ واملعـىن ووحـدما       ويف الفصل الثاين  

ـ    ـ إىلا ينـتج تقـسيمات   املتصورة يف ذلـك، مم  ،)كاإلنـسان بالنـسبة ألفـراده   (واطئ  املت
وبعد ذلك ذكر أنّ اللفظ املفـرد قـد يكـون           , وهكذا) كزيد(والعلم  ) كالوجود(واملشكّك  

وإالّ , وقد يكون فعالً إذا استقلّ ودلّ علـى الزمـان  , حرفاً إذا مل يستقلّ معناه باملفهومية     
 املركّب فأما أن يكون قابالً للتصديق والتكذيب فهـو  أما: فهو االسم، وتابع هذا التقسيم   

  .واستمر يتابع تشقيقاته وتعريفاته... وإالّ فهو اإلنشاء, اخلرب
وهل جيـوز صـدق املـشتق    , أما يف الفصل الثالث فراح يبحث يف االشتقاق وحقيقته      

  منفكّاً عن صدق املشتق منه أم ال؟
هل يصدق أطـالق املـشتق مـع انقـضاء      (ودخل يف املسألة األصولية املعروفة وهي     

مبدئه؟ وقد اختار صدق ذلك مستدالً بإطالق أهل اللغة ، وأنه ال يلزم من نفي اخلاص                
  .، وأنّ املشتقّات من املصادر السيالة)الضرب الفعلي ومطلق الضرب(نفي العام 

ـ   , واالختالف قدمي , واحلقيقة أنّ األقوال يف املسألة كثرية      ة ومجاعـة   فقد ذهب املعتزل
وذهب االشاعرة ,  أنّ املشتق حقيقة يف املتلبس وجماز يف غريه      إىلمن متأخري االمامية    



٥٤ 

,  وهو خمتـار شـيخنا ابـن ميـثم    )( أنه حقيقة يف كليهماإىلومجاعة من متقدمي االمامية     
  :واستدلّ أصحاب الرأي األول بأدلّة منها

  .ـ التبادر ١
عـامل  (تفاء التضاد بـني األوصـاف االشـتقاقية     أنّ القول بالوضع لألعم يؤدي الن   -٢

  ).وجاهل
  . صحة سلب املشتق فيما لو انقضى املبدأ-٣ 

 أنّ مدلول املشتق أمر بسيط ال يعقل وضعه لألعـم وال جـامع حلـاليت التلـبس               -٤
  .وعدمه

مث إنّ الـشيخ    . وهناك حبوث أخـرى   ,  وعلى أي حال فإنّ املشهور هو القول األول       
 احلديث عن الترادف والتوكيـد متحـدثاً        إىل ترتبط بالبحث وانتقل     طرح مسائل أخرى  

معترباً أنّ أكثر األسباب هـو      , وعن أسباب حصول الترادف يف اللغة     , عن ماهيتهما أوالً  
اختالف التسمية بني قبيلتني، مث تساءل عن إمكان إقامة كلّ واحد من املتـرادفني مقـام    

وأدواتـه وحـسن اسـتعماله، وحبـث كـذلك يف           اآلخر ، كما حتدث عن أقسام التوكيـد         
االشتراك وحقيقته وإمكانه ووجوده وأقسامه وأسبابه وإمكان استعماله يف مجيع معانيه،           

ورد علـى حجـج   , واختـار هـو املنـع   , وذكر اخلالف القدمي فيه مع ذكر أدلّة كل طرف      
  .واملسألة أصولية معروفة تترتب عليها نتائج مهمة, اوزين

وإىل هنـا  , لك بالبحث عن أنّ املشترك يبقى جممالً ما مل تكن هناك قرينـة           وأعقب ذ 
  .أنصب حديثه على دالالت األلفاظ وأقسامها وأحكامها 

 فقد ركّز فيه على الكيفيات اليت تلحق األلفاظ فتزينها وتعدها ألداء         القسم الثاين أما  
بلوغ العبارة أقـصى املـراد مـن    وقد قدم لذلك ببحث عن حد البالغة باعتبارها     . املعاين

غري إجياز خملّ وال تطويل مملّ، وحد الفصاحة باعتبارها خلوص الكـالم مـن التعقيـد،          

                                                
 ص ١، اية األفكار، ج ٨٣ ص  ١، فوائد االصول ج   ٥٦ ص   ١الكفاية للمرحوم اآلخوند ج   :   تراجع املصادر التالية    )١(

    . وغريها٣٦٣، ص ١، حبوث يف علم االصول ، ج ١٨



٥٥ 

وبعـد املقدمـة حتـدث أوالً عـن املفـردات           . وحبث عن موضوع علم الفصاحة والبالغة     
ت مدعمـة بالتقـسيما  , اللغوية وفصل يف حبوثها مبا ميكن أن يشكّل مادة دراسية مفصلة         

  .والتطبيقات والشواهد الشعرية
  .وربما كان يف غىن عن ذلك وهو يكتب مقدمةً لكتابه

 عن النظم بني املفردات يف مجل مناسبة، وذكـر هنـا يف أقـسام الـنظم      وحتدث ثانيـاً  
املطابقة، واملقابلة، واملزاوجة، واالعتراض، وااللتفات، واالقتبـاس والتلمـيح والتعديـد           (

 ومراعاة النظري واملدح املوجه واحملتمل للـضدين، وجتاهـل العـارف،            والتنسيق واإلام 
وذكر هلا أمثلـة مـن     ) والسؤال واجلواب، واحلذف، والتعجب، واإلغراق، وحسن التعليل      

واعتربها أسـاليب بالغيـة مبتكـرة تاركـاً البـاب           . القرآن والسنة وج البالغة والشعر    
  .)(مفتوحاً للمبدعني

وكـذلك حتـدث عـن    . ديث عن التقدمي والتأخري بـشكل مفـصل      وعقب ذلك يف احل   
وأى البحث يف القاعدة األوىل يف ستني صـفحة         , احلذف واالضمار، وأحكام إنّ وإنما    

  .تقريباً
 فهي تتحدث عن اخلطابة أو ما نـصطلح عليـه اليـوم باخلطـاب               :أما القاعدة الثانية  

  :هي, ويتحدث فيها عن عناصر مهمة, اإلسالمي
اإلقناع للجمهور املخاطب باعتبار أنّ املسرية اإلنسانية إنما تدوم باملشاركة،          : ولاأل

و جيب أن يقوم    ,  الثقة املتبادلة  إىلوهو يقوم على قيم وحيتاج      , واملشاركة حتتاج للحوار  
  .ويف إطار احلكمة واملوعظة احلسنة , اخلطاب ذه األدوار عرب ألفاظ مأنوسة للعامة

واعتماد سـبيل االستـشهاد   , يم وطرح األمور العامة العقائدية والسياسية   التعم: الثاين
  .بالشواهد لتحقيق اإلقناع، وانتخاب أفضل صوت وأنسب حالة

ويقـصد ـا مـا    ( احملمودة احلقيقيـة  املشهوراتاعتماد مبادئ اخلطابة وهي    : الثالث
ل املنقولة عن الكبار    والظاهرية، مث املقبوالت كاألقوا   ) تدعو إليه الفطرة من حسن وقبح     

                                                
     .٥١ص ,   املقدمة)١(



٥٦ 

  .واألمثال، مث املظنونات العرفية اليت ال يصاحبها جزم
فقد يكـون املـراد النـصيحة وقـد يـراد      , مالحظة األهداف واالنسجام معها   : الرابع 
  .وقد يقصد اهلجوم, التنفري

  .اعتماد األساليب املؤثّرة املناسبة ملقتضى احلال:  اخلامس
ومراعاة روابـط الكـالم   , اب كالفصاحة وعدم التعقيداعتماد حمسنات اخلط : السادس

التكرار، وعدم الفصل بني اجلملتني بفاصل طويل، ومراعاة التقدمي والتـأخري،           : من قبيل 
وأنّ , كر باهلدفيـة ويف ختـام الكـالم عـن القاعـدة يـذّ     . واعتماد السجع أحيانا وهكـذا    

  .اً ومديراً لدولتهإنما أراد أن يقوم بدوره إماماً هادياً مربي) ع(علياً
  :فذكرها يف فصول ) ع(مري املؤمننيفقد ركّز فيها على فضائل أ: أما القاعدة الثالثة

  : ففي الفصل األول ذكر ما يلي
  فضله النسيب: أوالً
  اإلسالم إىلسبقه : ثانياً
  جهاده: ثالثاً
  )ص(مصاهرته للرسول: رابعاً
  تربيته لسيدي شباب أهل اجلنة: خامساً
  ا ورد يف فضله من أحاديث نبوية شريفة، وهنا فصل يف القولم: سادساً
  ما جاء يف كالمه من معارف جليلة واسعة : سابعاً
  انتساب العلماء والطوائف إليه: ثامناً

  :فتحدث عن , وذكر يف الفصل الثاين فضائله النفسية
   كمال قوته النظرية واإلميانية-أ

  .ستقيم املتوازن قوته العملية وثباته على اخلطّ امل–ب 
تعلّمـاً  , كإخباره بالغيبيـات ,   وحتدث يف الفصل الثالث عن كرامته اليت منحها اهللا له       

كما حتدث عن صدور األعمال اخلارقة عنه؛       , واستعداداً نفسياً لذلك  ) ص(من رسول اهللا  
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  .كقلع باب خيرب وغريه
ـ (ويف ختام املقدمة حتدث باختصار عن الـسيد الـشريف الرضـي              وعـن  ) ه اهللا رمح

  .مقدمته لنهج البالغة
  

  مالحظات سريعة
وبعد هذا العرض السريع الذي حاولت أن أبرز فيه اهليكل الذي يشكّل هذه املقدمة              

  :أطرح هذه املالحظات
أذكّر مبا قلته يف مطلع املقال من أنّ هذا التقسيم والتفريع الكثري، واإلدغـام يف               : أوالً

 برجمة املقدمة وطباعتـها طبعـة فنيـة         إىلولذلك أدعو   , رئاملباحث يعقّد األمر على القا    
  .تسهل األمر وتعني الروابط

فالشيخ ابن ميثم يبدو    , أنّ املقدمة تكشف عن شخصية علمية موسوعية رائعة       : ثانياً
عرب مقدمته عاملاً يف الفقه واألصـول واألدب والبالغـة واحلـديث والتفـسري والتـاريخ                

  .عطي هذا الشرح مقاماً خاصاً لدى أهل العلممما ي, والكالم وغري ذلك
ووضحنا ,  آرائه األصولية يف مباحث األلفاظإىلحاولنا أثناء العرض اإلشارة  : ثالثـاً 

, وكنا نتمنى لو اطلعنا على نظرياته األصولية بشكل مفـصل   . بعض الشيء ما يرتبط ا    
  .ولكن كتاباته ضاعت علينا ومل يسعفنا البحث بشيء 

اعتقد أنّ الكثري مما طرح من تعريفات وحبوث وتقسيمات يعد من املقـدمات    :  رابعاً
ال مـع   , وهي تتناسب مع كتاب مستقلّ يؤلّف يف تلك العلوم        , البعيدة ملعرفة ج البالغة   
  ).ع(مقدمة لشرح كالم االمام 

من أمجل البحوث يف املقدمـة حديثـه عـن اخلطابـة واخلطـاب اإلسـالمي                : خامساً
ومنـها  , ه وأهدافه، والعالقة بني اإلقناع واملشاركة واحلوار وظروفه املوضـوعية         وعناصر

بعيداً عن اإلثارة والدخول يف مـسارات ال تنـسجم          , حتقّق الثقة املتبادلة واللغة الرصينة    
  .مع اهلدف، وتركيزه على األساليب الفطرية واملشهورات احملمودة

  . كلّ عصروكلّ هذه أمور حيتاجها اخلطاب اإلسالمي يف
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ورغم أنّ عصره كان يعج باألفكار املتطرفـة والـسطحية يف تلقـي األخبـار            : سادساً
فاننا نالحظ أنّ الشيخ كان أصولياً يف منهجه، معتـدالً  , والغلو يف األئمة الطاهرين أحياناً  

حىت عندما يتحدث عن علمـه    ) عليه السالم (يف آرائه، غري مغال يف وصف اإلمام علي         
 اسـتعداده النفـسي الرفيـع لتلقّـي هـذه املعلومـات مـن               إىلات فإنه يرجع ذلك     باملغيب
  .، وهذا املنهج ملحوظ يف شرحه لنهج البالغة)ص(اهللا رسول

أدعو للبحث املستمر يف أبعاد هذه الشخصية اليت مازالت غامـضة مـن              : ويف اخلتام 
 ولبنان، وكذلك البد مـن  قبيل عالقاته باملدارس العلمية آنذاك يف كلّ من العراق وإيران      

وخصوصاً عـالء  , كشف مواقفه السياسية آنذاك من قبيل عالقته بالدولة التترية يف بغداد    
ومن اجلوانب املخفيـة عالقاتـه مبـشاخيه        . الدين عطا ملك ابن اء الدين حممد اجلويين       

هــ ،  ٦٧٦املتـوفّى سـنة   ) املختـصر النـافع  (و) الـشرائع (الكبار؛ كاحملقّق احللّي صاحب   
, وكذلك عالقته بالعامل املوسوعي الفيلسوف نصري الدين الطوسي فهي مشوبة بـالغموض        

  فال يعلم اهو أستاذه أم تلميذه؟
  .وكلّ هذه جوانب جديرة بالبحث والتنقيب الستكشاف أبعاد هذه الشخصية الفذّة
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فمهما طال احلديث عن هذه الشخصية الفذّة فإنـه سـيظلّ يتحفنـا جبوانـب مهمـة                 
 أدرك بعمق أدواء هذه األمة      لذلك أنّ هذا الرج   , ترتبط بواقعنا ومستقبلنا متام االرتباط    

فـإنّ حلولـه    , وراح جيتهد يف تقدمي العالج، وإذا كـان مل يـستطع أن حيقـق طموحاتـه               
وتفتح أمام الواعني املتحرقني سبالً     ,  ترعب أعداء هذه األمة وتؤرقهم     مازالت حية قوية  

  .واسعةً للخالص
لقد عاش السيد ـ وهكذا كان يوقع أحياناً ـ وضعاً كئيباً مرت به األمـة االسـالمية     
يف القرن التاسع عشر امليالدي وبذل أقصى اجلهد متنقالً من بلـد إىل بلـد، تاركـاً كـلّ                   

ناذراً نفسه لإلسـالم أينمـا كـان، مـسخراً كـل            , ين وقومي وعائلي  افتخار وانشداد وط  
طاقاته املتفجرة للنهضة والصحوة، خمطّطاً ختطيطاً استراتيجياً إلنقـاذ األمـة مـن واقعهـا          

  .األليم
  

 
وشخص أهم نقاط ضـعفها يف األمـور       , لقد نظر السيد يف أوضاع األمة فرآها كئيبة       

  :التالية
فلم تكن هناك أرض إسـالمية تـسلم منـه إالّ           , االحتالل الغريب واالستعمار  : أوال

  .ايران والدولة العثمانية وبعض املناطق األخرى
  .هدر الطاقات، وضعف النفوس، وتناقلها عن محل الرسالة: ثانياً
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  .انتشار الفساد اخللقي القاتل: ثالثاً
  .زقة مذهبياً وقومياً وحزبياًانتشار عناصر التفرقة املم: رابعاً

  .التخلّف يف مجيع ااالت العلمية واالقتصادية واالجتماعية: خامساً
  .التحجر الفكري والتعصب والتكفري وشيوع األفكار املخدرة كاجلربية: سادساً
  .وعدم املشاركة الشعبية, االستبداد وضعف الشورى: سابعاً

لّ هذه األمور تكمن يف ابتعاد هـذه األمـة عـن    وكانت علّة العلل ـ يف رأيه ـ يف ك  
وكـان  . دينها وعدم تطبيقها لتعاليم الدين احلنيف، مما أدى ا إىل احلالة السيئة املمزقـة       

  .من الطبيعي أن خيطّط استراتيجياً وهو البصري النقّاد لإلنقاذ
ـ     ق منظـور  واالستراتيجية ـ كما نعلم ـ تنطلق من محل رسالة معينة، إىل تعـيني أف

وتنظـيم كـل القطاعـات      , وعملي وحمسوس وجذّاب له قدرة تنـسيق كـل النـشاطات          
. لتحقيق تلك الرسالة، وبالتايل تتطلّب تعيني اخلطّة العملية للوصول لذلك األفق املنظـور      

  .وكلّ هذا جنده يف ختطيط السيد مجال الدين
أمـا األفـق املنظـور      و. أما الرسالة فكانت تتلخص يف إنقاذ األمة من ما هي عليـه           

, من حيث القيادة الواعيـة الرسـالية      , فيتلخص يف تقريب األمة من جمتمع صدر الرسالة       
  .القوي يف عزميته العارف ألهدافه, واتمع املتالحم املطيع هلا

التركيز علـى التوعيـة باالسـالم    : وأما السياسات واخلطوات اليت جيب أن تتبع فهي 
لعلماء، والعمل على التوحيـد وتنظـيم طاقـات األمـة وحتريـك      وتعاليمه، وإحياء دور ا   
  :ومن هنا دعا اىل األمور التالية. األحاسيس ضد أعدائها

: يقـول , فهو احلـلّ النـاجع لكـلّ أدوائهـا    , التركيز على عودة األمة إلسالمها : أوالً
 كـان   واألخذ بأحكامه على ما   , فعالجها الناجع إنما يكون برجوعها إىل قواعد دينها       «

فـال  ..وألنّ جرثومة الدين متأصلة يف النفوس   ... يف بدايته وإرشاد العامة مبواعظه الوافية     
  ١»حيتاج القائم بإحياء األمة إالّ إىل نفخة واحدة يسري نفثها يف مجيع األرواح

                                                
  .١١٤العروة الوثقى، ص : اآلثار الكاملة - ١
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وحيتـاج األمـر إىل    , وهو ذا يقرر حقيقة قائمة وهي أنّ النفـوس مؤمنـة إمجـاالً            
، يف حني أنّ األطروحات الغريبة كالقوميـة  فتحرك بسرعة حنو اهلدتوعية شاملة حىت ت   

ممـا يفـسر   , واالشتراكية حىت لو أعطيت عنواناً عربياً التستطيع أن تنمو يف هذه التربـة            
  ١ .فشلها الذريع

دعوة العلماء واملفكّرين الستعادة دورهم االجتماعي عرب تقرم بعـضهم اىل           : ثانياً
مث القيام بواجبهم وتنسيق جهودهم الدعوية ، وتنـسيق العمـل          , همالبعض اآلخر وتالمح  

  .يف مراكزهم ومساجدهم
تكوين اجلمعيات والتشكيالت إالسالمية لتشكّل العـرق النـابض يف األمـة،            : ثالثاً 

وعمل علـى   , باهلند) كلكتا(منذ إقامته يف مدينة     ) العروة(وقد قام هو بتشكيل مجعيات      
  .وكان يرسل من يقوم بتشكيلها اىل خمتلف املناطق, ء العاملنشر فروعها يف شىت أحنا

اليت كان يصدرها مـن بـاريس بـدعم مـايل مـن           ) العروة الوثقى (ورمبا كانت جملة    
  .املخلصني من أحناء العامل اإلسالمي الناطق الرمسي باسم هذه اجلمعيات

العلماء ومنـدويب   الدعوة إىل إقامة مؤمتر اسالمي يف مكة املكرمة يتركّب من          :رابعاً
مستفيدين من قدسية املكان وأنوار موسم احلج حميني هلـذه الـشعرية،          , الدول اإلسالمية 

  .متدارسني ملشاكلهم وحلوهلا، معلنني نتائج حبوثهم أمام مجاهري األمة
ولكـن  , واحلقيقة أنّ هذه الشعرية عبئت يف التعاليم االسالمية ملثل هـذه األغـراض            

ذا التأثري؛ ومع ذلك فقد كان االستعمار اهلولندي مثالً يشعر بارتفاع           سوء الفهم أفقدها ه   
وترية التحرك ضده بعد عودة احلجاج، لذا حاول إرسال بعض عمالئه ملعرفة سر ذلـك؛       

  .عمالً منه على إدامة احتالله الذي طال ثالمثائة عام يف أندونيسيا
  .من بعده رشيد رضا وغريهموهذه الفكرة أكد عليها تالمذته؛ كالكواكيب وعبده و

 الدعوة احلثيثة لنفي تأثريات العوامل التمزيقيـة لألمـة مـن قبيـل النعـرات           :خامساً
والتركيـز علـى    , كما حيدث باستمرار بني الشيعة والسنة     , القومية، واالختالفات املذهبية  

                                                
  . وهذا ما أشار السيد  الصدر كما سيأيت يف هذا املقال - ١
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كان يقـدم   و. التعاون يف نقاط االشتراك الكثرية وتقدمي مصاحل األمة على املصاحل الضيقة          
  ١ .التجربة األملانية املوحدة لألمة رغم اختالف املذاهب فيها

ومن األمور اليت ركّز عليها نفي التعصب األعمى الذي يؤدي لطائفية قاتلة، وتكفري             
كمـا كـان يـدعو لـرفض األمـور      . وبالتـايل تعظـم اخلالفـات   , لآلخرين بأيـة ذريعـة   

  .االستفزازية املنفرة 
وانتـشار مظـاهر    , يد أنّ فقدان املعنويـات والفـضائل األخالقيـة        ورأى الس : سادساً

الرذيلة والفساد هي أكرب عوامل االيار االجتماعي، ولذا دعا حملاربـة الرذائـل ونـشر               
  .الفضائل الستعادة التوازن إىل اجلماهري

ورغم أنه كان يرى أنّ الوحدة اإلسالمية العمليـة الكاملـة مبـا فيهـا وحـدة         : سابعاً
 إالّ أنه وإذعاناً للواقع ركّـز    ٢وأن ال جنسية هلذه األمة إالّ بالدين،      , يادة يف هذه األمة   الق

على تضامن احلكومات االسالمية والتزامها باألخوة االسالمية وتطبيق تعاليم اإلسـالم،       
بل حاول أن يتدرج يف توحيد األراضي اإلسالمية بالدعوة اىل احتاد ايران وأفغانـستان              

كرره مراراً يف ندائاته، بل دعا الدولة العثمانية لالحتاد مـع اهلنـد وبلوجـستان    ـ وهو ما   
وتعهد بالعمـل علـى     , وايران وأفغانستان وتركمنستان ودول آسيا الوسطى ضد روسية       

ذلك دعماً للدولة العثمانية اليت كانت متثّل الدولة اإلسالمية القوية آنذاك، وقد رحـل اىل      
وأرسل رسائل ذا اخلصوص إىل خمتلف الدول والشخـصيات،       , اآلستانة ليدعم نظريته  

وتلقّى إجابات إجيابية من قبل خمتلف الدول والشخصيات، وقد ذكر أنـه تلقّـى مـائيت                
رسالة من هذا النوع من قبل علماء ايران والعراق، ولكن املشروع مل حيقّق أهدافـه ألنّ                 

ليز يعملـون بكـلّ جـد إلفـشال هـذه           واالجن, الدولة العثمانية كانت تئن حتت مشاكلها     
  .وقد تواصلت املؤامرات ضد السيد حىت قضت عليه وعلى مشروعه, املشاريع
ربى السيد مجال الدين ثلّة من املفكّرين والعلماء املؤمنني بأفكاره والـساعني           : ثامناً

                                                
  .٢٦٩مجال الدين، األعمال الكاملة، حتقيق حممد عمارة، ص  - ١
  .٢٦ اموعة الكاملة، ص  - ٢
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,  أنفسهم عليه  لتحقيقها حىت عاد بيته حموراً ومرجعاً هلؤالء العاشقني له مما ألّب العثمانني           
وكان من تالمذته أو تالمذة مدرسـته شـيوخ األزهـر والكـواكيب والـشيخ عبـدالقادر                 
املغريب، واألمري شكيب أرسـالن، والـشيخ حـسني اجلـسر، وموالنـا أبـوالكالم آزاد،                
وإقبال، و كثري من علماء العامل االسالمي ليكونوا مجيعاً احلياة الصحية اليت يـراد هلـا أن     

  .ق األمةتسري يف عرو
وذلـك  , وكانت أهم خططه حماربة االستعمار البغيض اجلامث على صدر األمة        : تاسعاً

من رؤيته الدقيقة لألحداث واطّالعه على األمور، وجهاده ومثابرته وأسفاره إىل الشرق           
 حتركّاته ١والغرب، وكان االستعمار يرصده ويرصد حتركاته بدقّة، وقد سجل كتاب كبار          

, لقد ركّز على فضح خطّـط االسـتعمار وأسـاليبه ومؤامراتـه           .  بكلّ دقة  ضد االستعمار 
اهلند ومشال أفريقية، وأندونيـسيا     : يونشر الوعي خبططه اجلهنمية يف أحناء العامل اإلسالم       

وركّز باخلصوص على االستعمار اإلجنليـزي وهـو        , وماليزيا ، وآسية الوسطى وغريها    
وهو ما حتقّق بعد مـوت الـسيد مـن          , ستقبليةأخطر أنواع االستعمار، وكشف خططه امل     

القضاء على الدولة العثمانية واحتالل كلّ األرض االسالمية يف الربـع األول مـن القـرن             
  .العشرين

وبذل يف سبيل التحسيس ـذا  , وقد اعترب الصراع ضد االحتالل من أهم الواجبات 
ريـا علـى وجودهـا    الواجب كلّ جهوده وأحيا روح اجلهاد، وعزة األمـة وقوـا وغ       

ورفض االجتاه التغرييب لدى عمالء الغرب يف العامل االسالمي، كما رفض كـل             , وثقافتها
وحاول أن يعمل على تربية اجليل املـسلم املقـاوم          , عوامل التمزيق والتخدير والتيئيس   

كما أنه دعا احلكّّام إىل التـضامن واالسـتفادة مـن فـرص         . فلسفياً وعقائدياً واقتصادياً  
  .التنافس بني املستعمرين اجلشعني

فـسخر عمـالءه مـن الكتـاب        , كل ذلك كـان حتـت مراقبـة االسـتعمار وعيونـه           
                                                

حممـود حممـود، األسـتاذ مزينـاين، األسـتاذ      . الوي داجلب. أمحد أمني، د. حميط الطباطبائي، د . د. عنايت. د: من قبيل  - ١
  .خسروشاهي وغريهم
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ومنـها العمالـة لالسـتعمار، وتتبعـه        , فاموه بشىت التهم  , والسياسيني، واملتنورين ضده  
ـ ١٢٩٦ ـ  ١٢٨٨(االستعمار يف كلّ مكان، يف مصر اليت قضى فيها مثاين سنوات  ) ق.  هـ

جد ضة إصالحية كربى ضايقه االستعمار وأبعد هو وتلميذه حممد عبده، ويف اهلند      وأو
حيث أبعد بدأ نشاطه التوعوي أيضاً ضيقوا عليه اىل احلد الذي اضـطر معـه اىل الـسفر           
إىل أوروبا، حيث بدأ ينشر أفكاره هو وتلميذه حممد عبـده، فمنعـوا أيـضاً نـشر جملـة       

 عدداً خـالل  ١٨ منعوها مطلقاً من النشر بعد أن أصدرت      ، مث يف بلدام ) العروة الوثقى (
وكان هلا القدح املعلّـى يف  )  ذي احلجة من نفس العام٢٦ هـ إىل  ١٣٠١ ج، ١٥( أشهر   ٨

  .نشر أفكاره
أما التهم ضـده فحـدث عنـها    . وهكذا الحقه االستعمار اىل إيران وروسية وغريها  

وكان قد انتمى إليها ظنـاً منـه أنهـا سـتحدث          (فقد اتهم بالبهائية، واملاسونية   , والحرج
  .والعمالة واإلحلاد وغري ذلك) فلما عرف حقيقتها رفضها, تغيرياً
  

  مجال الدين والصحوة االسالمية
نستطيع حبق أن ندعي أنّ السيد كان من أكـرب عوامـل نـشر الـصحوة االسـالمية                   

 الواسـعة قـد هيـأت العـامل         وكانـت أفكـاره ونـشاطاته     . وترشيدها يف العامل اإلسالمي   
  .واستعادة دوره احلضاري والنهوض من كبوته, اإلسالمي للثورة الكربى ضد االستعمار

ـ ١٣١٤شـوال  ٧ ـ  ١٨٩٧ مـارس  ٩(ورغم أثره العظيم فإنّ وفاته يف  تركـت  )  هـ
  .فراغاً كبرياً يف العامل االسالمي

يف حتقيـق ذلـك عـام       وجنـح   , فلقد خطّط االستعمار للقضاء على الدولة العثمانيـة       
وقد تسنى له ذلك بعـد احلـرب        , ، كما خطّط الحتالل كل العامل اإلسالمي تقريباً       ١٩٢٤

العاملية األوىل، كما خطّط لزرع الكيان الصهيوين يف قلب العامل اإلسالمي وحقّـق حلمـه      
ّ هاجس الصحوة اإلسـالمية يؤرقـه، وشـبح الـسيد             ومع كلّ ذلك فقد ظل    . ١٩٤٧عام  

ن يطارده، ولذا ظل الكتـاب الغربيـون وعمالؤهـم يف املنطقـة يـشكّكون يف                مجال الدي 
التخلّـف والتمـزق    (وظلّ يركّز على الثالثي املرعـب يف العـامل االسـالمي وهـو            . نواياه
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  .بكل األساليب) والعلمانية
مـستقبل اإلسـالم    (وقد حاولت الكاتبة الغربية شـريين هـانتر يف كتاـا اجلديـد              

ه الدور اإلصالحي للسيد مجال الـدين وتلميـذه اإلمـام حممـد عبـده               أن تشو ) والغرب
) رينـان (للمرحوم السيد على هجوم ) كما تعبر(مستندة للجواب الفاتر    , وتصفها بالنفاق 

 وتعمل على إرجاع عوامـل الـصحوة   يف ذلك،) التقية(ترى أنه استخدم   و, على اإلسالم 
ن الثامن عـشر ممـا أدى اىل نـشوء اجتـاهني            اىل متزق النسيج االجتماعي القائم يف القر      

إما بشكل حـريف كاالجتـاه الـسلفي أو بـشكل مـرن             , اجتاه العودة لإلسالم  : (متخالفني
  ).كمدرسة إقبال، واجتاه السري مع الغرب

 وجل مستمر لدى وهكذا حتذف دور السيد مجال الدين يف هذه املعركة مما يعبر عن       
 على العناصـر     جاءت لترد  األساسسالمية يف    الصحوة اإل  نّأ واحلقيقة   .الكتاب الغربيني 
ـ (الثالثة املاضية    ـ  )ق، والعلمانيـة  ف، والتمـز  التخلّ  بكـل   اإلسـالم  إىلق العـودة    ، ولتحقّ

 األمـة ، ويطلـب مـن    أنواعـه  العلـم بـشىت      إىل دين التقدم، يـدعو      فاإلسالم ؛مقتضياته
، األمـم جهـدها لتكـون خـري    قـصى  أن تبـذل  أق كل عناصر القوة، و    ن حتقّ أسالمية  اإل

  .ف حالة غري طبيعية مطلقاً والتخلّ،ولتكون يف الطليعة احلضارية للناس
 للوحـدة واضـح متامـاً،    اإلسـالمي سـالمية، والتخطـيط    دين الوحـدة اإل    واإلسالم

 والـشعارات والعبـادات واحـدة،       ،فالقانون واحد، والقائـد واحـد، والعواطـف واحـدة         
 وقد جعلت هلا قواماً وقياماً، وحقوق املسلمني مجيعـاً  مة،األ هي ملك كل    األمةوثروات  
نواع امللكيـة، والتكافـل والتـوازن يف    أبل قد يشترك كل املسلمني يف بعض     ال ،متكافئة

 األمـة مستوى املعيشة شامالن لكل املسلمني، واملسلمون مجيعاً مسؤولون عـن جممـوع     
  .وحدودها مسؤولية مشتركة

 يعمـل   أنالتربيرات اليت تساق هلا فهي كلها اسـتثناءات جيـب           ا احلالة الراهنة، و   مأ
ـ  . اإلسالم والعودة اىل واقع     ,اجلميع على حذفها يف النهاية     اً أو حـىت جمـرد   وال جند عامل

  . جيادل يف هذه احلقيقة الواضحةاإلسالملع على حقيقة مطّ
ـ    أفال ميكن ـ  كما قلنا  ـ دين احلياة  واإلسالم  تعريـف  يأن ينـسجم مـع العلمنـة ب
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ا االستناد اىل التجارب القائمة فهو جمـرد  مأ ،م سلبيةأجيابية إ ،ية صفة اختذتأجاءت، و 
  .اإلسالم ومتنافية مع حقيقة ,اإلسالميها جتارب مفروضة على العامل ن أل؛خداع

 أنّ رغبة العامل اإلسالمي     ز على د الكاتبة يف بعض عباراا فنركّ     ن نؤي أوقد نستطيع   
 ولكـن الـذي جيـب     بني اإلسالم والغرب، الصراعسر باعتباره )التفوق(نصر عيف حتقيق  

 يف كل   اإلنسانية الرغبة يف التفوق عامل طبيعي يعمل على تطوير احلياة           نّأالتركيز عليه   
 إىلكما يـؤدي كغـريه مـن العوامـل الطبيعيـة            . جيابياً تنافسياً إ  اختذ منحى  إذاااالت  

 واعتمد عامل احلذف بالقوة واهليمنـة       , اكتسب الصفة السلبية   اإذاخلراب والدمار والظلم    
  .وحمو اآلخرين، كما جنده اليوم يف العوملة والتعامل الغريب مع املسلمني

ن أ فـال ينبغـي   , احلـضاري اإلسالميتدعو للتفوق ـ  ـ إذن الصحوة االسالمية  نّإ
ى هلذه الروح   ارية، وأن ن كانوا ميلكون الروح الرياضية احلض     إيثري ذلك حفيظة اآلخرين     

  . تسودأن
 ،ن تكشف لنا عن العوامل احلقيقيـة أع للكاتبة   ما عن عوامل هذه الصحوة فال نتوقّ      أ

 ,ولذلك تلجأ اىل العوامل اجلانبية ورمبا تسطح فكرها هي عندما تطـرح فكـرة احلـسد               
اممثاهلأر العالقات ووتغي.  
  :  كمايليـساحة  على ضوء دراساتنا للـنا نتصور هذه العوامل نإ

د علـى    املسلمني بدوافع التغيري، وتشد     الذاتية اليت ال تفتأ متد     اإلسالم طاقات   :أوالً
 علـى  عطتها معاملها الـشاملة، بـل وتـدفع دائمـاً    أن   أ احلفاظ على اهلوية احلضارية بعد    

  فقد إذاق أو استعادته    احلفاظ على التفو  . ـ  أ كـل   نّإ:  بنـا القـول    وقد مر ع سـاليب التميي
  .  بطبيعته يدعو للوحدة ويرفض العلمنةاإلسالم نّ أل؛سوف تبقى آثارها وقتية
ـ أ حتـاول  بـه وأخـرى   فتارة تعترف ، هلذا العاملإشاراوالكاتبة تتردد يف      ل ن تقلّ

  .أمهيتهمن 
 حبيـث اسـتباح الغـرب كـل         اإلسـالمي  علـى العـامل      األوربيةاشتداد احلملة    :ثانياً

لبالد، واعتدى على اهلوية الثقافية، بل راح يهـاجم املكونـات         الثروات، واستعمر معظم ا   
ق النـسيج االجتمـاعي مـن خـالل عمالئـه           ، وينشر الرذائل، وميز   واألخالقيةالعقائدية  
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. اإلسـالمي احلقيقيني أو الثقافيني، ويزرع الكيـان الـصهيوين الغاصـب يف قلـب العـامل                
 فيهـا   اإلسالممة يبقى   أفعلٍ قوي من     رد محلة من هذا القبيل سوف تواجه ب       أنّوالريب  

  .حياً، رغم عمليات القضاء عليه
 نّأبعـاده، ووضـوح حقيقـة       أن نطيل يف احلديث عن هذا العامل لوضوح         أوالنريد  

 الغرب شـعر ـذه احلقيقـة حـني حـاول            ولعلّ. ألواااالحتالل يستتبع املقاومة بشىت     
. سـالمية لصوري لبعض املنـاطق اإل    عطاء االستقالل ا  ـإالتنفيس واالستعاضة عن ذلك ب    

 وانطـراح   ,سـالمية بـشكل واسـع     ر فرصةً لنمو الـصحوة اإل     ولكن هذا العمل بنفسه وفّ    
 واتساعه بشكل مرعب للغرب يف      , الشمويل يف الستينات   باإلسالم اإلسالمي اإلحساس

  .اتنالسبعينات والثماني
 كانت حتمل يف ألنهاري،  البديلة للمقاومة والتغي  واألطروحات فشل كل احللول     :ثالثاً

 القوميـة الـضيقة رغـم التطبيـل والتـزمري،      األطروحةلقد فشلت . داخلها عناصر فشلها 
 ومـسحها الكـثري   , الغربيـة األهدافورغم نزوهلا املبكر اىل الساحة وحتقيقها الكثري من        

 اليت سالميةها ال تنسجم مع الطبيعة اإل    ذلك ألن  ؛سالمية يف تركيا وغريها   من السمات اإل  
  .تتجاوز القوميات

عهـا بـبعض   حلاديـة رغـم متت  إسـس  أها اعتمـدت علـى     نكما فشلت االشتراكية أل   
 كالعدالـة االجتماعيـة والـدفاع عـن         ؛سـالمية الشعارات املنسجمة مع بعض التعاليم اإل     

ـ  أل ؛يـضاً أ) االشتراكي القـومي  (وفشل الشكل التركييب    . احملرومني ومعاداة االستعمار   ه ن
  .ضافة معرفيةإية أر عن  واليعب,سالمي اإلي الينسجم مع احلستركيب ومه
مـام   الشهيد اإلأستاذنا بشكل وافر اىل التحليل الرصني الذي كتبه   اإلشارة أودوهنا  

 وهـي  اإلسالمي على الصعيد األمة إنّ: (باقر الصدر حول هذا املوضوع حيث قال      حممد
لتحرك السياسي واالجتماعي حنو وجـود   وحتاول ا,فها وايارهاتعيش جهادها ضد ختلّ 

مامهـا عقيـب سلـسلة مـن        أ سوف لن جتـد      ,رفهأغىن و أرسخ واقتصاد   أفضل وكيان   أ
) اإلسـالمي   طريقاً واحداً للتحرك وهو التحـرك يف اخلـطّ         الّإحماوالت اخلطأ والصواب    

 ويـذعن   ,األوريب اإلنـسان  ينفـتح علـى حيـاة        اإلسـالمي خذ العامل   أحينما   (:ويضيف
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 وقيمومتها على األصيلة برسالته إميانهمته الفكرية وقيادته ملوكب احلضارة بدالً عن        ماإل
 التقسيم التقليدي لبالد العامل الـذي       إطار بدأ يدرك دوره يف احلياة ضمن        ,احلياة البشرية 

 , املـستوى االقتـصادي للبلـد      أساسم العامل على     حني قس  ,األوريب اإلنساندرج عليه   
 وكانـت بـالد   ,فة اقتـصادياً ىل بالد راقية اقتصادياً وبالد فقرية أو متخلّ       وقدرته املنتجة ا  

  .)ها من القسم الثاين كلّاإلسالميالعامل 
 راح جيـد    , اخلالص يكمن يف تبعية الغرب     أنّ  ظن اإلسالمي العامل   نّأ ذكر   أن وبعد  

ـ إلـت  هذه التبعية بالتبعية الـسياسية، واالقتـصادية واملنهجيـة الـيت متثّ           يف االقتـصاد  ا م
          بعـد هـذا راح     , رهاالشتراكي، أو يف االقتصاد الرأمسايل، وكان لكل من املنهجني مـايرب

مـة   العامـل النفـسي لأل     – عند حماولتهم تطبيق خطـة مـا         – الذين يغفلون    أولئكينتقد  
 حبكم ظروفها النفسية اليت خلقها عصر االستعمار وانكماشها جتاه ما يتصل          لألمةفالبد  (

 نظام اجتماعي ومعامل حضارية ال متت اىل بـالد          أساسيم ضتها احلديثة على     ن تق أبه  
 املقترح هو اختاذ القومية فلسفة وقاعدة للحضارة، ولكن         وكان احللّ ) املستعمرين بنسب 

فنادت .  وليست فلسفة ذات مبادئ وال عقيدة      , رابطة تارخيية ولغوية   الّإليست  (القومية  
ل يف االشـتراكية مـن الناحيـة التارخييـة        املتمثّ األجنيبللواقع  باالشتراكية العربية تغطية    

 القلق اإلطار هذا نّأل،  األمة وهي تغطية فاشلة ال تنجح يف استغفال حساسية          ،والفكرية
وال ميكـن لـدعاة     (… )األجـنيب  جمرد تـأطري ظـاهري وشـكلي للمـضمون           إالّليس  

اشـتراكية عربيـة واشـتراكية فارسـية         بني   األصليةزوا الفوارق   ن ميي أاالشتراكية العربية   
 دعاة االشتراكية العربية قد فـشلوا يف        أنّوبالرغم من   : (ويقول بالتايل ) واشتراكية تركية 

ـ , العريب باإلطارطريها  أتقدمي مضمون حقيقي جديد هلذه االشتراكية عن طريق ت         هم نإ ف
 حساسيتها الناجتة عـن      حبكم األمة أنّ وهي   , مبوقفهم هذا تلك احلقيقة اليت قلناها      أكّدوا

 ال ترتبط يف أصيلة قاعدة أساسى ـ علإالّعصر االستعمار الميكن بناء ضتها احلديثة      
 الـذي يواجـه هـذه       اإلسـالم  ويقـول عـن      .)أنفـسهم  بـبالد املـستعمرين      األمـة ذهن  

ك واحنالل نتيجـة لعمـل االسـتعمار    رنا هلا من تفكّ هذه القوة مهما قد  نّإ (:األطروحات
 , وخلـق املـشاعر    , الكبري يف توجيه السلوك    أثرها اليزال هلا    ,اإلسالمي العامل   ضدها يف 
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  .)١()األشياءوحتديد النظرة حنو 
قـت   العلمانيـة حقّ   أنّد   تشري هلذا العامل حني تؤكّ     أحياناًونعود اىل الكاتبة لنجدها     
 هو اإلسالمبك  وعاد التمس  ,ق الطموح  حتقّ أن ومل تستطع    ,نصراً زائفاً خالل مخسني عاماً    

  .احللّ
ثر املتفاوت يف اجياد هذه الصحوة  ظهور شخصيات توعوية كربى كان هلا األ  :رابعـاً 

 أو منحهـا الثقـة بنفـسها        ,عطائها طاقات محاسية وفكرية   إ أو   ,أو مقدماا أو ترشيدها   
 احلتميـة بانتـصار املـؤمنني،       اإلهليـة  للوعـود    إضـافة مل الواعد مبستقبلها احلتمي،     واأل
  ).ع(ضعفني، وحلول العدل الشامل وظهور املصلح املنتظرواملست

رحـوم   امل أمثـال  من   ,ن ندرج يف قائمة هذه الشخصيات الكثري من الكبار        أوميكننا  
ـ  إخالصهن حاولت الكاتبة التشكيك يف    إ و ـ) األفغاين(بادي  دآالسيد االس   واملرحـوم  ـ

اه بعض تالمذته للعلمنـة   بل جعلته عامالً على اجتأيضاً،كت فيه  وقد شكّـحممد عبده  
 واملرحوم  ، اخلميين اإلمام واملرحوم   ، واملرحوم كاشف الغطاء   ، واملرحوم املريزا النائيين   ـ

 واملرحـوم  ، واملرحـوم الغـزايل  ، واملرحوم املطهـري ، الصدراإلمام واملرحوم   ،سيد قطب 
  . وغريهم كثري،البهشيت

  ذكاء هذه الصحوة  إكربى يف   ن ال ننسى دور التطورات واحلوادث ال      أ وجيب   :خامساً
  :من قبيل

 املرئيـة   اإلعـالم ـ تنامي مستوى وسائل االتصال، واحلركة املعلوماتية ووسـائل          ١
  .واملسموعة

  .اإلسالمي ارتفاع مستوى التعليم -٢
  .اإلسالمساليب الدعوة اىل أ تطور -٣
  .اإلسالمي احلرية يف العامل أجواءر بعض  توفّ-٤
  .االستعمار اشتداد حركة مقارعة -٥

                                                
  . املقدمة,اقتصادنا) ١(
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 والداعية لتنظـيم    ,اإلنسان املدافعة عن حقوق     اإلنسانية قيام املؤسسات الدولية     -٦
   .إنسانية أسسالعالقات الدولية على 

  .٦٧ أو هزمية عام األقصىحراق املسجد إحدوث بعض احلوادث املروعة ك -٧
ـ ، وانتـصار ااهـدين      إيرانسالمية الكربى يف     انتصار الثورة اإل   -٨  علـى   اناألفغ

  .االحتاد السوفييت
٩-يار االحتاد السوفييت وحترسالميةر الدول اإل ا.  

 ,سالمية ونشر مفاهيمها  وغري ذلك من التطورات اليت سامهت يف اتساع الصحوة اإل         
 الذي البـديل    اإلسالمي  احللّ إىلق والعلمنة، والعودة    ف والتمز ودعوا يف رفض التخلّ   

  .له
جهاض الـصحوة، ومقابلتـها،   إ الغرب مل يأل جهداً يف  نّ أ :يه ال باإلشارةومن اجلدير   

، والعنف  واألصوليةف  ف والرجعية، والتطر  التخلّ (:ى التهم من قبيل   هلائها واامها بشت  إو
 ومل يعـدم مـن   ،)اإلنسان واحلرية، وضرب حقوق –، والعمل ضد الدميقراطية    واإلرهاب

قد ن عرض فكراًم له الذرائع من املسلمني ممفـاً، أو عمـل    رجعياً، أو سلك مسلكاً متطر
ولكن الواضح متامـاً  . اإلنسان، أو قاوم الدميقراطية واحلرية أو نقض حقوق  إرهابياًعمالً  

الً للـصحوة   ن يكون سلوكهم ممثّ   أ فضالً عن    , العام اإلسالميلون االجتاه    هؤالء ال ميثّ   نّأ
  . وضوح مر تقر به الكاتبة بكلّأهو  وتعاليمه، واإلسالمراً عن روح سالمية أو معباإل
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أريـد أن أركّـز علـى اجلـو         ) رمحـه اهللا  (بصدد احلديث عن املرحوم الشيخ البالغي       
 الـدقيق  لنكـشف بالـشكل  , الديين والسياسي الذي عاشه املرحوم وإخوانه من العلمـاء   

وبالتايل نعرف  , وسوف نعرف أنّ دوره كان مهماً جداً      , الدور الذي لعبه الشيخ يف عصره     
أنّ تكرمي وتبجيل مثل هذا العالّمـة اليـوم يـؤدي إىل االقتـداء باألمثـال يف حوزاتنـا                   

  .وبالتايل يترك أثره املطلوب, العلمية
, الذي بلغ السبعني عامـاً فإذا أردنا أن نتحدث عن املرحوم البالغي وعمره الشريف         

القسم األول يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، يف حـني  : علينا تقسيمه اىل قسمني   
 وتـويف  ١٨٦٥فقد ولد عـام  , يقع القسم الثاين بدقة يف النصف األول من القرن العشرين      

  .م١٩٣٥
              ت أمتنا اإلسالمية واملنطقة بظـرف تـارخيي عـصيب وحـسراس  ويف هذه الفترة م

  : ويستطيع الباحث أن يلخص الظواهر يف هذه الفترة على الشكل التايل. جداً
وبلغ التخطيط والتـآمر الـذروة      , اختذ اهلجوم االستعماري الغريب شكالً جديداً     : أوالً

على العامل اإلسالمي، وقد شهدنا كيف خطّط الغـرب للقـضاء علـى الدولـة اإلسـالمية               
ثمانية بتعاون بني الصليبية والـصهيونية وقـوى االسـتعمار          القائمة آنذاك وهي الدولة الع    

واستطاعت هذه القوى أن تقـضي علـى هـذه الدولـة الـيت ال نعتربهـا دولـة                 , الطامعة
ولكنها على أي حال كانت دولة تقوم على        , فإنّ لديها كثرياً من النقص    , إسالمية كاملة 
لكن التخطـيط   , ستعمار الغريب بقوة  ودولة قوية ميكنها أن تقف بوجه اال      , تعاليم اإلسالم 
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 عقـد مـؤمتر يف اجنلتـرا وصـمم علـى       ١٩٠٥بدأ يف أواخر القرن التاسع عشر ويف عام         
  . ميالدي١٩٢٤وبالتايل متّ القضاء عليها يف عام , القضاء على الدولة العثمانية

واىل جانب هذا املوضوع رأينا االستعمار خيطّط خبطـوط عريـضة أخـرى للقـضاء               
ويعمل على احنراف   , وبالتايل اهلجوم على عقيدة املسلمني أوالً     , ومة هذه األمة  على مقا 

وبالتايل يعمـل للقـضاء علـى أي سـلوك إسـالمي      , عاطفة وإحساسات املسلمني ثانياً  
فمعىن ذلك أنه مت القضاء على      , فإذا قضي على عقيدة أمة وعواطفها وسلوكها      . مطلوب  

  .شخصيتها متاماً
وكـان  , وفصل الدين عن احليـاة    , طّط لزرع العلمانية بشكل كامل    كان االستعمار خي  

وتقسيم املقـسم  , خيطّط بدقّة لتمزيق العامل اإلسالمي إىل دويالت واىل مساحات صغرية    
كما كان يعمل على إبقاء هذه      . وجتزئة ازأ لكي تفقد األمة وحدا اإلسالمية املطلوبة       

لّف العلمي واالقتـصادي واالجتمـاعي واألصـعدة        التخ: األمة متخلّفة يف مجيع ااالت    
  .األخرى

 كما أنّ االستعمار عمل على تشجيع األفكار اإلحلادية أصالً واليت تعمل على حمـو            
نعم كان هناك تعاون ـ كما قلنا ـ بني االستعمار والصليبية والـصهيونية للقـضاء     . الدين

العاطفية والشخصية الـسلوكية،    الشخصية اإلميانية، والشخصية    : على شخصية هذه األمة   
وكان هناك عمل علـى  , كما كان هناك تشجيع لألفكار الالدينية واإلحلادية بشكل كبري       

تغيري التعليم يف العامل اإلسالمي، وكان قد بقي تعليماً إسالمياً ليحلّ حملّه التعلـيم الغـريب     
 الثقافة اإلسـالمية  وكان هناك أيضاً ختطيط لضرب   , الذي يبعد اإلنسان عن واقعه الديين     

وتبين كل تصور اإلنسان من خالل النظرة القرآنية، كمـا          , اليت كانت تقرأ احلياة بسم اهللا     
  .)١(»كتاب اهللا تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به«): ع(يقول أمري املؤمنني

وكان املستـشرقون أكـرب العوامـل علـى     , هؤالء عملوا على تغيري هذه الثقافة  ,  نعم
فقد هامجوا كل نقاط القوة يف الفكر اإلسالمي، وحاولوا أن يـشككوا            ,  الثقافة تغيري هذه 

                                                
  .)١٣٣(ج البالغة، اخلطبة رقم ) ١(
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كما نستطيع أن نشري لدور اجلمعيـات االسـتعمارية        . املسلمني يف عقائدهم وكلّ ثوابتهم    
. يف عاملنا اإلسالمي كاملاسونية اليت كان هلا دور كبري يف ربط هذا العامل بعجلة االستعمار      

 إىل االجتاهات الباطلة أو املذاهب الومهية اليت حـاول االسـتعمار           كما نستطيع أن نشري   
ونـشري هنـا إىل االجتاهـات التكفرييـة الـيت           . أن يوجدها لتمزق هذا العامل اإلسـالمي      

مث , حاولت أن تزرع النـزاع بني السنة والشيعة، بل كفرت املعتزلـة والـشيعة والـصوفية        
عنصر التكفري الذي يقـضي علـى وجـود هـذه        وهذا يعين زرع    , كفّرت األشاعرة أيضاً  

  .األمة وقدرا على املقاومة
 أيضاً كان هناك سعي حثيث لزرع األفكار الومهية باسم الدين؛ كالبابية والبهائية يف             

واعتقد أنّ من األمور اليت مشلها هذا التخطيط إجياد طبقـة منـورة            . قلب العامل اإلسالمي  
أحزاب  أحياناً تدعو النصهار العامل اإلسالمي بالغرب        وقد تظهر بشكل    , الفكر أو مثقفة  

وبالتايل جتعل خالص العامل اإلسالمي باالرتباط بالغرب وبالتبعية لثقافته وما عنده مـن             
كل هذه العناصر دخلت وتوفّرت يف تلك الفترة اليت عاشها املرحوم           , تقدم كما يزعمون  

  .البالغي
 .صر قوة يف العـامل آنـذاك      فلقد كانت هناك عنا   , وال نريد أن نفرط يف التشاؤم     : ثانياً

وسيطرته على موارد الثروة املادية والنقـاط       , إنين أعتقد أنّ اتساع رقعة العامل اإلسالمي      
كان يشكّل نقطـة قـوة وإن كـان أيـضاً يـشكّل            , اإلستراتيجية يف العامل املعروف آنذاك    

ـ         مث انـي أريـد أن أشـري إىل         , ضاًعنصراً يدفع األعداء للسيطرة على العامل اإلسالمي أي
وجود الشخصيات النادرة الكربى اليت عملت على إحياء روح املقاومة، يف هذه األمـة؛        
كاملرحوم السيد مجال الدين األسد آبادي املعروف باألفغـاين واملرحـوم املـرزا حـسن               

ـ (ملرحوم الشيخ البالغـي   وأستطيع أن أجعل من هؤالء ا     , وأمثال هؤالء , الشريازي ه رمح
 هذه الشخصيات غرست يف األمـة روح املقاومـة إىل جانـب شخـصيات كـربى                 ،)اهللا

  .أخرى هلا دورها يف هذا اال
أذكر هنا أنّ إحدى الكاتبات الغربيات وامسها شريين هنترتنقل أنّ ضـابطاً اجنليزيـاً      

ان إنّ الشرق يعيش على برك« يقول ١٩١٤أرسل تقريراً قبل احلرب العاملية األوىل عام       
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هذه األمور كانـت تقلـق      » هائج، يكفيه أن تطلق عليه شرارة حىت ينفجر بوجه الغرب         
مادام هذا القرآن   «؛ فهذا السياسي االجنليزي الكبري گالدستون يعلن يف الربملان          الغربيني

  . »بيد املسلمني فإننا لن ننتصر
ـ                  رب، ونستطيع أن نستعرض كثرياً من الثـورات الـيت قامـت آنـذاك ضـد نفـوذ الغ

 وكيف اضطرت ناصر الدين شـاه الطاغيـة اإليـراين           ١٨٩١ثورة التبغ يف عام     : لنالحظ
  .إللغاء االتفاق االحتكاري االجنليزي للتبغ يف إيران

 والثورة الدستورية اليت صاحبت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القـرن العـشرين،      
فيهـا دور كـبري جـدا لتحقيـق         وكـان للعلمـاء     , واليت مثّلت عنصر املقاومة القوية جداً     

  .انتصارها
 يف العراق وقد اشترك فيهـا املرحـوم الـشيخ حممـد تقـي               ١٩٢٠ وكذلك ثورة عام    

  .الشريازي واملرحوم احلبويب واملرحوم الكاشاين وغريهم
  :وكذلك الثورات األخرى يف إحناء العامل إسالمي

  . بدأت ثورة اجلزائر ضد االستعمار الفرنسي١٨٠٨ ففي عام 
  . بدأت ثورة السنوسيني يف ليبيا١٨٣١ويف عام  

  . بدأت ثورة املسلمني يف اهلند١٨٠٧ ويف عام 
  . شبت ثورة عمر املختار يف ليبيا١٩٣٠ ويف عام 
  . قامت ثورة عرايب يف مصر١٨٨٦ ويف عام 

، ١٩٢٤، كما كانت ثورة سورية يف عام ١٩١٩ وكانت هناك النهضة املصرية يف عام     
كثورة الـشيخ شـامل يف      ,  وغريها من الثورات الكبرية    ١٩٢٤بية يف عام    والنهضة اخلطا 

لـو  . والتحركات الكثرية يف اندونيسيا ضـد االسـتعمار اهلولنـدي         , منطقة آسيا الوسطى  
  . الحظنا كل ذلك أدركنا نقطة قوة كربى هلذه األمة

مية ومن جهة أخرى سيطر العامل الغـريب واحتـلّ تقريبـاً كـل األرض اإلسـال             : ثالثاً
  . احتالالً عسكرياً مباشراً

كما كانت هناك , ذكرت كل هذا ألقول إنه كانت هناك عوامل وحتديات سلبية كبرية   
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  .عوامل إجيابية أيضاً
وعلى ضوء كل هذه األمور نستطيع أن ندرك الدور الذي لعبه العلماء املـسلمون يف                

 البالغـي الفكـري والعملـي يف        وبالتايل ندرك دور املرحوم العالّمة    , إجياد روح املقاومة  
فقد ترك دراسته يف سامراء عند املرحوم املريزا الشريازي وانطلـق مهـاجراً             : هذا اال 

واشترك يف اجتماعات الثوار حمرضاً     , مث من هناك إىل النجف    , من سامراء إىل الكاظمية   
 ١٣٣٨ سنة ومنها اجتماع املسجد اهلندي يف النجف األشرف يف       , اجلماهري على املقاومة  

هجرية حيث صدر بيان وقع عليه العلماء الكبار من أمثال آية اهللا العظمـى الـسيد أبـو                 
وقد حرض اجلماهري على مقاومة االستعمار يف ثـورة العـشرين يف            , احلسن االصفهاين 

  . العراق
وبالنسبة إىل اجلانب الفكري ض املرحوم البالغي إلبطال شبهات التكفرييني الـيت        

ليثبـت خطـر الـتكفري علـى     ) دعوة اهلدى(وألّف كتاب ,  الفرقة بني املسلمني  كانت تثري 
  .وله شعره املعروف يف هذا اال, األمة

واستطاع أن يغلق مركزاً هامـاً  , وكذلك حترك ضد البهائية حتركاً قوياً عملياً يف بغداد   
ى املـذاهب   وهـي إحـد   , هلم وكتب رسالة ضدهم، كما كتب رسالة للرد على القاديانية         

لكي يكشف هـذه املـذاهب الباطلـة        , اليت أوجدها االستعمار أيضاً يف اهلند والباكستان      
اليت صنعها االستعمار، وعمل بقوة للرد على التبشري املسيحي الذي انتشر بقـوة خاصـة      

اهلـدى إىل ديـن     (مهـا كتـاب     و, وألّـف كتـابني يف الـرد عليـه        , يف جنوب شرق آسيا   
وقد حتمل املشاق لـتعلّم اللغـات األخـرى؛         ) الرحلة املدرسية (وكتاب   )»ص«املصطفى

, ةكالفارسية واالجنليزية والعربية لكي يكشف نقـاط الـضعف يف املنـشورات التبـشريي            
, كما ألّف كتبـاً للـرد علـى املـاديني والـدهريني           , ويواجه املبشرين بنقاط ضعفهم بقوة    

       محلـة ضـد      وإبطال شبهات امللحدين من أمثال شبلي مشيـل ورد علـيهم بقـوة، وشـن 
وكشف أباطيلهم وشـبهام    , املستشرقني الذين كانوا يبثّون الشبهات يف العامل اإلسالمي       

كما رد على الشبهات الـيت أوردوهـا علـى األحكـام            ) الغرانيق العلى (من أمثال شبهة    
كلّ هذا إىل جانب البحـوث والدراسـات        . اإلسالمية؛ كاالعتراض على حكم القصاص    
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  .لعلمية اليت قدمها، إىل احلد الذي أوصله إىل مقام أهله ليكون أحد املراجع يف عصرها
وبالتايل حنن نعتقد أنّ املرحوم البالغي استطاع أن يلعب دوراً كـبرياً يف الـرد علـى               

  .وأنه كان يدعو للوحدة واحتاد املسلمني, ذلك اهلجوم الكاسح القوي ضد اإلسالم
وهي تكشف لنا   , ام الذي كان يعيشه املرحوم البالغي ومواقفه      هذه خالصة للجو الع   

عن وعيه لألحداث اليت كانت جتري آنذاك، كما تكشف أيـضاً عـن إخالصـه للقـضية                
فقد سخر علمه وعمله وحياته يف سبيل الرد على اهلجوم الفكـري الكاسـح            , اإلسالمية
 اخلـصائص سـاعدته علـى أن        وأنا أعتقد إنّ ماكان ميتلكه املرحوم البالغي من       . آنذاك

فقد كان عاملاً أديبـاً شـجاعاً يـرد علـى     , يكون جنماً متألّقاً من جنوم املقاومة يف عصره 
وعلـى زميلـه العالّمـة    ) فـصل اخلطـاب  (كما رد على الشيخ النوري يف كتابـه   (أستاذه  

ثبـت  ويف رسالة قويـة أ    . األمني، إذ اعتقد أنّ املرحوم األمني خرج عن املسار الصحيح         
, إليه، لقد كان ميلك أسـلوباً رائعـاً للحـوار      ) ع(عدم صحة نسبة تفسري اإلمام العسكري     

حىت أنّ أحد تالمذته وهو الـشيخ جعفـر         , وكان يربى العناصر اليت حتاور وتبثّ الوعي      
وبالتايل فإنّ سعيه وجهـده     » إنّ بيته كان مدرسة لتربية هؤالء احملاورين      «: حمبوبة يقول 
ات األخرى يشكّل سابقة رائعة لإلنسان الداعيه العـامل الـذي يعمـل علـى               يف تعلّم اللغ  

  .اكتشاف كل الوسائل اليت يستطيع من خالهلا أن يوصل صوته إىل اآلخرين
وهـذه  , وهـذا الزهـد   , وهذا اإلخـالص  , أسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا مجيعاً هذه اهلمة       

  .املرجوة منا مجيعاًلكي حنقّق األهداف , الروح العالية والشجاعة العلمية
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ّهناك عقبات كثرية عقائدية وتارخييـة ومذهبيـة ـ وحـىت مـن      يتصور البعض إن 
خالل السنن الشعبية ـ أمام وحدة األمة وتقارب املسلمني بالشكل الذي يدخل القـضية   

هـم  نأد العالّمـة الكـبري األمـني ـ     نا نعتقد ـ كما أكّ س، ولكنيف متاهات االستحالة واليأ
  .و على املستوى العمليأسواء على الصعيد النظري :  الوهموامهون كلّ

وهـا  . ق شيئاً فـشيئاً   التفريق، وها هو األمل يتحقّ      حملّ وها هي بشائر التقريب حتلّ    
 ال اىل ,واجـاً مـن الـدعاة   فأهي جهود القادة من أمثال املرحوم العالّمـة األمـني تنـتج           

ـ          اء بـني املـسلمني وأبنـاء       التقارب بني املذاهب اإلسالمية فحسب، بل وحىت احلوار البن
 ,يتعاطف معهـم  ) رمحه اهللا (األديان األخرى للوصول اىل املساحات املشتركة، ولقد كان         

  .)١(ورمبا بكى حلاهلم
 الفرنـسي، وقـال     ولن ننسى ذه املناسبة موقفه حينما عـارض قـانون الطوائـف           

فأنا بصفيت الرئيس الروحي للطائفـة اإلسـالمية الـشيعية يف         : (خماطباً املفوضية الفرنسية  
 ,ن حتيطوا علماً باسـتنكار الـشيعيني عامـة هلـذا القـرار     أسوريا ولبنان أرجو فخامتكم     

  )٢().وهذه التفرقة بني املسلمني

                                                
  .من حديث العالمة السيد حممد علي األمني مبناسبة رثاء املرحوم السيد حسن األمني) ١(
  .٣٧٠ ص ١٠أعيان الشيعة، م ) ٢(
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انفتاحاً كبرياً من قبل علمـاء األمـة    و,نا نشهد اليوم تراجعاً كبرياً هلؤالء اليائسني  إن
ريها بل ومجاهريها على التقريب، ورمبا كان لدعوات احلوار العاملي بني احلضارات           ومفكّ

رهـاب  ـ وباألوىل بني املسلمني ـ وللهجمة الشرسة ألعـداء األمـة حتـت عنـاوين األ      
  .والعوملة وحقوق االنسان وغريها األثر املهم يف هذا اال

 الدعوة للتقريب والوحدة ال تعين مطلقـاً العمـل   نّأح  يء جيب أن نوض    ش وقبل كلّ 
ـ  على تذويب املذاهب، كيف وكلّ      للفكـر اإلسـالمي،   ل ثـراءً ها تراث اجتهادي رائـع ميثّ

وإعماالً للعقل املسلم عرب القرون لعنصر االجتهاد يف نصوص الشريعة الغـراء، وبالتـايل        
  !؟ مشاكلها احلضارية باستمرارمة حللّ تستفيد منها األ واسعةًل مساحةًيشكّ

  :إن التقريب ـ يف رأينا ـ يعين
١ ـا، والتعـاون يف املـساحات         ـ التمس ك باملبادئ واألصـول اإلسـالمية املـسلّم

  .املشتركة بني املذاهب
  .ـ السعي احلثيث لكشف هذه امليادين املتفق عليها، وتوسيعها٢
مور اليت ختتلف فيهـا املـذاهب ـ ومـا      فرد اىل مذهبه اخلاص يف األـ رجوع كل٣ّ
  .ها ـ ويعذر الواحد منا اآلخر فيما خنتلف فيه من اجتهاداتأقلّ

، والرقـي   التـآلف، وحـسن الظـن     : ـ تنمية اآلداب واألخالق التقريبية من قبيـل       ٤
  .مبستوى التفاهم، واإلحساس باألخوة والتكافل

ـ     وهنا يقول املرحوم العالّمة األمني ـ وهو يشرح هد  :  فـه مـن دعوتـه التقريبيـة 
)        أة شيعةً   ليس مقصودنا من هذه املقالة أن جنعل أهل السن    أ كـلّ و العكـس، أو أن يتـرب 

قد يساء فهم املقصود مـن فكـرة التقـارب،       : (ويضيف) من الطرفني من آرائه ومعتقداته    
ال نـا  و ذاك، وذلـك ألن أيـة هـذا املـذهب    حقّأها تدعو اىل ترك البحث حـول        إن: فيقال

 هذا غفلـة عـن    أنّالّإ بترك هذا النمط من البحوث،     نستطيع أن حنافظ على األخوة إالّ     
ـُقبل مادام كلّ      نّأ  طرف ملتزماً مبذهبه، ويراه هـو احلـق وال ميكـن أن       هذه الدعوة ال ت

:  الـذي جيـب أن يـدعى اليـه الطرفـان     إنّ. و برهانأى عن اعتقاده من دون دليل    يتخلّ
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 دلّي األ التعاون، وحترك باآلداب اإلسـالمية، وجتنـب التـصرفات غـري     ة العلمية، والتمس
  )١().رالالئقة الباعثة على التنفّ

وال بـاب البحـث   ) الكالمـي (غالق باب البحـث  إال يعين التقريب ـ إذن  ـ هكذا  
 أو األحـق     مذهبه هو احلـق    بل وال يطلب من أحد أن يتنازل عن إميانه بأنّ         ) التارخيي(

باع، وإ باالتما املطلوب التركيز على عملية التعاون يف املساحات املـشتركة وتوسـيعها،       ن
  .وأن يعذر البعض اآلخر يف موارد االختالف يف الرأي

أم    رها اليائسون فهـي أمـور ميكـن جتاوزهـا بـسهولة إذا             ا تلك العقبات اليت تصو
ـ   رناها على واقعها، وإذا تعاملنا معها بروح احلوار القرآين، وإذا      تصو ب  أدركنـا مـا يترت

  .على هذا التعامل من آثار اجيابية كربى
فعلى الصعيد العقائدي ال جند اختالفـاً علـى األصـول مطلقـاً، فالتوحيـد والنبـوة         

  رض(ة النبوية الشريفة وعظمة الصحابة      واملعاد والقرآن والسن (أهـل البيـت      وحب )ع (
تلف عليـه اثنـان، وإن كـانوا قـد     ميان بأصول الشريعة وأركاا شيء ال خي   والكعبة واإل 

جانب من األصول املذكورةخيتلفون يف التفاصيل مبا ال خيدش مطلقاً أي .  
حيانـاً يف التفاصـيل اختالفـاً يف التعامـل مطلقـاً، ومـا أكثـر           أوال يعين االختالف    

اختالف الصحابة يف اآلراء، وكذلك اختالف األئمة يف اسـتنباط احلقيقـة مـن نـصوص                
  .ن أن يؤدي ذلك اىل تنافر يف السلوكالشريعة، دو

 عمليـة التـربي تـشمل أتبـاع      إنّ أًروا خطـ  تبـاع تـصو    بعـض األ   ر أنّ وهنا أتذكّ 
االجتاهات االخرى ومن ال يقولون بقوهلم، وليسوا مبستوى علمهم، فواجههم أئمة أهـل           

  .برفض هذا املنحى وتصحيح هذا التصور املنحرف) ع(البيت
ــ فقلـت لـه ـ يعـين اإلمـام       :  ذكر قـوم ـ قـال الـراوي    ه جرىأن: (ففي الرواية

ـّا لنربأ منهم،    : ـ) ع(الصادق ونا وال يقولـون    يتولّ: فقال:  قال ,هم ال يقولون ما نقول    نإإن
فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغـي لنـا أن   ـ : ما تقولون، تربأون منهم؟ ـ اىل أن قال 

                                                
  ). اليقنيحق (: حتت عنوانل مستقلّمن مقالة له نشرت بشك) ١(
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  )١().…أوا منهمفتولوهم وال تربـ : ـ اىل أن قال! نربأ منكم
بنائها، وهـو  أما يكون من أعداء اهللا واإلسالم واألمة، وال جمال له بني  ي إن  الترب إنّ
٢(.حه املرحوم األمني يف بعض كلماتهما يصح(  

  .واحلالة اليت ننبه على لزوم اجتناا هنا هي مسألة املؤاخذة باللوازم
 التجـسيم يـستلزم الـشرك، أو أنّ        القول بنوع من     نّأ: ر هذا الطرف مثالً   فقد يتصو 

غالق بـاب النبـوة أو التـصديق      إالقول بالتحسني والتقبيح الشرعيني ال العقليني يستلزم        
 القول بالـشفاعة، والتوسـل، وزيـارة القبـور يـستلزم      ا، وقد يتصور الطرف اآلخر أنّ 

رف او  ويبدأ مسلسل نسبة الكفر والفسق والبدعة اىل هـذا الطـ          . الشرك، وهكذا دواليك  
  .ذاك

 , طرف ال يقبل هذه اللوازم املطروحة يف ذهن الطـرف اآلخـر        أي واحلقيقة هي إنّ  
وحينـها  . ة شرعية وعقلية معتربة عنده   بل له توجيهاته وخمارجه اليت يستند فيها اىل أدلّ        

  .المعىن ألحكام التكفري والتفسيق مطلقاً
ا شرعاً وعقالً، وإالّـ إذن ـ ها إنبقينا ندور يف حلقة مفرغةحالة جيب اجتنا .  

ولنأخذ أشـد  . ويف اال التارخيي ال جند هناك أية عقبة كؤود أمام التآخي والتآلف  
فهنـاك نظريتـان، تركـز    ). ص(املواضيع حساسية وهي مـسألة اخلالفـة بعـد الرسـول      

ـّن اخلليفة بعده، وترفض الثانية ذلك      ) ص(ه  حدامها على أن  إ وهـذه قـضية   . أوصى وعي
 فـإن مت االتفـاق وإالّ  . خوي صميمأية هلا جماهلا البحثي، وال مانع من ذلك يف جو  تارخي

مل نزل نتنازع علـى شـرعية       : (وهنا يقول املرحوم العالّمة األمني    .  منهما اآلخر  عذر كلّ 
  ).اخلليفة حىت صار املندوب السامي هو خليفتنا

 الصعيد غـري العلمـي،    اإلمام الربوجردي سابقاً على عدم نقل اخلالف اىل   وقد أكد 
املرجعيـة  (مهيـة منـها، وهـي مـسألة     أخرى هي اكـرب  أوجتاوز هذه املسألة اىل مسألة  

                                                
  ).ع(البيت  آل مؤسسة ، ط١٦٠ ص ١٦ من أبواب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ج١٤وسائل الشيعة، باب ) ١(
  .للعالمة االمني) حق اليقني(راجع مقال ) ٢(
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حيث تؤكدها النصوص، وقد ال خيتلف فيها املسلمون، ولذا ) العلمية ألهل البيت ـ ع ـ   
١(.بلقب اإلمام يف ذهننا التارخيي مجيعاً) ع( علياختص(  

ـ وهنا نذكر بأنّ ره البعض ـ مل يرتو عن احليـاة ربـع     وخالفاً ملا يتصو اإلمام علياً 
 قرن من عهد اخلالفة الراشدة ـ كما يقال ـ بل عاش يف قلبها وخاض خـضمها، وحـلّ    

:  اخلليفة الثاين كرر عشرات املـرات عبـارة        الكثري من مشاكلها، حىت نقل املؤرخون أنّ      
   ).ما كنت ملعضلة ليس هلا أبو احلسن(

تاريخ أئمة املذاهب وتعاملهم رأينا العجب العجـاب مـن التـسامح        وإذا انتقلنا اىل    
  .واملداراة والتعاون واالحترام الكبري

 بعـض  حـىت إنّ ) ع(ة حافلة بروايات أهل البيـت   كتب أهل السننّأفمن املعروف  
ـ  . ه مجع أكثر من عشرة آالف حديث ذه الصفة         ذكر أن  )٢(العلماء د أن الكـثري    وهو يؤكّ

إلمام الصادق كانوا من علماء الـسنة، وبينـهم الكـثري مـن أسـر الـصحابة            من تالمذة ا  
  .مني املشهورين واملؤرخني من أصحاب السريةواخللفاء، وعدد من املتكلّ

والعالقات بني اإلمام الصادق واإلمام أيب حنيفة معروفة، وكذلك مع اإلمـام مالـك         
الشافعي يف أهل البيت مـشهور،  عنه، وشعر اإلمام ) ص(الذي نقل كيفية حج رسول اهللا    

وقد ذكر اإلمام أمحد بن حنبل احلديث املعروف بسلسلة الـذهب املـروي عـن اإلمـام                 
 , اهللا حصين  كلمة ال إله إالّ   «: عن آبائه بأمسائهم وذلك حني مر بنيسابور وهو       ) ع(الرضا

، )بـشروطها : (وأردف قـائالً )  ومن دخل حصين أمن من عذايب,فمن قاهلا دخل حصين 
لو قرأت هذا اإلسناد على جمنـون لـربئ         : (نقل احلديث اإلمام أمحد مث علّق عليه بقوله       

  )٣().من جنته
حسرة ـ أن يعود حالنا يف التعاون كحال أئمتنانا اليوم نرجو ـ بكلّإن .  

                                                
  ).املرجعية العلمية ألهل البيت ـ ع ـ (راجع حبث ) ١(
 ص ١دراسـات وحبـوث ج  (ه ـ األمني العام السابق للمجمع العاملي للتقريب ـ يف كتابه   وهو آية اهللا حممد واعظ زاد) ٢(

  ).٤٢٣ ـ ٤١٥
  .٢٠٣ ص ،الصواعق احملرقة البن حجر) ٣(
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ـ   املذهبية ـ كما أكّ وال ننسى هنا أن نذكر بأنّ ر دنا ـ كانت خرياً كبرياً ما دامت تعب
ب بـآداب   ب املقيت، وعدم التأد    ولكن العوامل الكثرية كاجلهل، والتعص     عن غىن علمي،  

تـة،  لت املذهبية اىل طائفية متعن   ام الطغاة، وغري ذلك حو    اإلسالم يف احلوار، وأهواء احلكّ    
  .وتصادمية عمياء، سالت على أثرها الدماء والدموع

 عن إثارة الصراع    ومل تكن السلطات احلاكمة بعيدة    : (يقول أحد الكتاب املعاصرين   
واصـرها بـني الـسكان      أوتأجيجه، مما يتوافق وسعيها للتحـصني باالصـطفاف ومتـتني           

 رت احلوادث بني احلنابلة وكـلٍّ  إذ تكر,ومل تقتصر على السنة والشيعة فحسب  .. ينياحمللّ
ويف تـزاحم تلـك الـصراعات       : (ويـضيف ). من األشاعرة واحلنفية والشافعية واملالكيـة     

 االرهاب الفكري على املبدعني، ومن مناذجها ما حدث عندما تويف حممد           طت حرب سلّ
  )١(). العامة منعت من دفنه اراً، فقد دفن بداره ليالً ألنّ هـ٣١٠بن جرير الطربي عام 

ا هؤالء وهؤالء فهـي مـسألة فيهـا       أم ا مسألة العادات والسنن الشعبية اليت يقوم
 األبطـال، ومنـهم     ذه العادات وال يقـف يف قباهلـا إالّ        ه ليس من السهل تغيري ه     نظر، ألن 

ر املراسم احلـسينية   وطه,شخصيتنا اليت حنتفل بذكراها، إذ حارب اخلرافات واملبتدعات      
  .من األعمال السخيفة، والقى نتيجة ذلك األمرين حىت من بعض العلماء

 التالقـي    فـإنّ  وعندما نتجاوز البحوث العقائدية والتارخيية اىل امليـدان التـشريعي         
سوف يبدو كأروع ما يكون، فال يوجد خـالف يف الـرأي بـني املـسلمني يف املـساحة                   

 نادراً، وهكـذا األمـر يف   األخالقية مطلقاً، كما ال يوجد خالف يف جماالت املعامالت إالّ  
  .ااالت العبادية إذا جتاوزنا بعض اجلزئيات

عض القواعد الفقهية، وبالتـايل ميكننـا أن    يف با العالقات املدنية فهي متطابقة إالّ    وأم
نّأقون من   ق بقوة ما قاله علماء حمقّ     نصد  مـن  % ٩٠ة متفقان يف أكثـر مـن     الشيعة والسن

  )٢(.املساحة التشريعية

                                                
  .٢٣٥قصة الطوائف للدكتور فاضل األنصاري، ص ) ١(
  . حمفوظ وغريهم علياذ حسنير الراحل حممد املبارك، واألستاذ الدكتور الزحيلي، واألست االستاذ املفكّ:ومن هؤالء) ٢(
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  اجتاهان تقريبيان
 ما يتم ضمن سـياق التوصـيات االجتماعيـة     طرح فكرة الوحدة غالباًنّأواحلقيقة  

ن هـذا االجتـاه   أ لكنه يالحـظ  ,ب خماطر التفرقة  لتوعية وجتن ا، ويف قالب الدعوة إىل ا     
التقرييب ـ  وإن متكّن بسبب امتالكه املفردات احلية الغنية من إعطاء صـورة توضـيحية    

ه يفتقـد ـ   نأتعرف مقولة التقريب، وتثبت ضرورته يف اتمع، وحاجة الناس إليه ـ غري  
وسـاط اتمـع،   أل حبضوره ودوامه الفاعـل يف  يف واقعنا املعاش ـ الضمانات اليت تتكفّ 

 هذه االشكالية ينبغي أن نطرح فكرة       وحللّ. سيما بني الصفوة من أبناء املذاهب املختلفة      
  .الوحدة يف ميدان الفقه

ـا حتركـت يف اجتـاهني مهمـني        أفعندما ننظر إىل فكرة التقريب لدى الفقهاء جند         
وهذان املشروعان يـشتركان يف النظـر   . لتقريب الفقهياجتاه الفقه التقرييب، واجتاه ا    : ومها

 التقريب الفقهي يعاجل قضية التقريـب مـن         إىل الصلة القائمة بني الفقه والتقريب؛ غري أنّ       
و فلنعبر رأي الفقـه يف التقريـب، بينمـا الفقـه     أزاوية النظر إىل موقعها يف منظومة الفقه،       
ر بالفقه املقارن   ها يف منظومة التقريب، أو فلنعب     التقرييب يعاجلها من زاوية النظر إىل موقع      

  .دف التقريب
ومبا ان العالّمة آية اهللا السيد حمسن االمني من ابرز أصحاب االجتاه الثـاين، فالبـد                

  :من توضيح كل اجتاه، وما خيتص به من مسات
  اجتاه الفقه التقرييب

ب تقليـد والتعـص   زخر التاريخ املـذهيب جبملـة آراء متطرفـة صـدرت كنتيجـة لل             
 لـصعود الكـثري  مـن البحـوث اهلامـشية يف الفقـه إىل موقـع                  املذهبيني، فصارت سبباً  

   من  كبري يف تكوين الذهنية الطائفية الفقهية، مث اختذت مظهراً       الصدارة، وسامهت إىل حد 
لـت االختالفـات   ويف ظل هذه األخطـاء املتكـررة يف الفقـه حتو     . مظاهر اهلوية املذهبية  

ة واهلامشية املوجودة بني املذاهب املختلفة إىل خطـوط محـراء سـاخنة، الميكـن            اجلزئي
  .جتاوزها وغض النظر عنها
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      الذي ميكنه أن يقابـل الفقـه املـذهيب ويكـون عونـاً             نّأوطبيعي يف مثل هذا اجلو  
للمنظور الفقهي لشىت املذاهب هو الفقه التقرييب، فهذا السنخ من الفقه ال ينحصر داخـل                

براز ااالت املشتركة واحليويـة بـني املـذاهب، سـيما      إ بل يسعى إىل     ,د املذهبية احلدو
براز تلك البحوث املهمة واملصريية اليت حتظى مبوقع خاص يف الفقه ال ميلـؤه  بـديل أو     إ

  .نظري
فاملواقف التقريبية اليت يتخذها أصحاب هذا االجتاه قبل أن تكون ناشئة من إدراك        

ة للتحليل املوضوعي، حتصل على مسرح الواقع علـى أسـاس إدراك    ضرورة فقهية معين  
  .لضرورة التقريب ال غري

 التقريب بـني املـذاهب عبـارة عـن حماولـة             هذه الفئة ترى أنّ    نّأ: خرىأوبعبارة  
أساسية واجتماعية البد منها ضمن جماالا املتاحة هلا، ومن بني هـذه اـاالت يـربز                

  .اال الفقهي بوضوح أكثر
  اجتاه التقريب الفقهي

وهذا االجتاه يبحث من زاوية فقهيـة، تعـىن باملـشاكل الـيت يواجههـا املـصلحون               
 من املشاكل اليت تواجهنـا يف  ولو آمنا بأنّ قسماً. التقريبيون يف سبيل حتقيق واقع تقرييب 

  يف اـال الفقهـي  الّإ طريق حتقيق الوحدة تعود أساساً إىل اامات ال يوجد هلـا حـلّ     
ألمكننا أن حنصل على صورة أوضح ملقدار موفّقية وجنـاح هـذا االجتـاه بالقيـاس إىل                 

  .االجتاه األول
 أصحاب هذا االجتاه جعلوا نقطة ابتداء وانطالق احلركـة التقريبيـة       نّأوبذلك ندرك   

ساسها هو النظر إىل املالبسات املوضوعية واالامات الفقهية اليت قد تواجههـا هـذه              أو
  . درسوا سبل الوصول إىل رفع القناع عن تلك املالبسات الفقهية مث,احلركة

فمن هذه النقطة والنظرة ينشأ الدافع لدى هذه الفئة من أصـحاب فكـرة التقريـب                
 الدافع هلم حنـو      فانّ :خرىأوبعبارة  . حنو قبوهلا، وتذليل العقبات اليت حتول دون حتقيقها       

ـ  ل ويشكّ; التقريب ينبعث من حاق الفقه ولبه    دة لـديهم، ممـا   نتيجة للرؤية الفقهيـة املتولّ
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 االحباث الناشئة من مثل هـذا الـدافع   نّأيعزز دور أحباث أصحاب هذه الفكرة، باعتبار     
تكون ذات نفع كبري يف حتقيق فكرة التقريب اليت راودت ـ وماتزال ـ أذهان أصـحاا    

  .منذ زمن ليس بالقريب
تأخذ كياا من بوتقـة التجـارب الفقهيـة،         ومبا أنّ نتائج هذه األحباث والدراسات       

نّ املادة اخلام هلذه الفكرة هي فقهية حبتة يف الواقع، فانّ هذه الفكرة تـستطيع بـدورها        أو
النفوذ إىل أوساط جمتمع املتدينني بصورة ذاتيـة وطبيعيـة، دون احلاجـة إىل حمـاورات               

جـزءاً ال يتجـزأ مـن    جانبية معينة قد تشوا بعض املالبسات، وكـذلك فانهـا تـصبح          
  .املعايشة الفقهية يف ذهن املكلّفني

  :والذي يفرض علينا تبين هذا االجتاه مجلة نقاط
 اذا مل يتم التعامل مع الوحدة ضمن اطار موضوعي فقهـي، فعلينـا أن ننتظـر                 :والًأ

مبظاهر الفقه الرمسي التقليـدي املـذهيب، ومعـه ال    يعود فيه العمل االجتماعي مفعماً    اًجو  
  .يفسح اال لاللتزام العملي بالوحدة كما هو واضح

 شعلت  ـ يف بعض األحيان ـ هليب نرياا إىل حد  أ التعصبات املذهبية قد نّأ :ثانياً
 خطورة النتـائج الـسلبية ملثـل هـذا        نّأوالشك  . سبب ظهور العداء والعناد بني املذاهب     

 مـن اهلويـة     أصبحا بـسبب ذلـك جـزءاً      العداء والعناد تزداد فيما لو لبسا لباس الفقه، و        
ـ      نّأ طائفة   الفقهية، كأن ترى كلّ    ري من أصحاب املذهب اآلخر وظيفة فقهيـة حمتمة  التب

  .عليها
ن ه جيب علينا ابتداء أن نعـي     نإ إذا نظرنا إىل الفقه كمجموعة منظمة وهادفة، ف        :ثالثاً

تـشابكة، واي نـوع مـن       ماهو الدور الذي ميكن أن تلعبه الوحدة يف هـذه اموعـة امل            
  . بسبب التزامنا مببدأ الوحدة املقدم عليهان نتركها جانباًأعلينا حكام األ

وال بأس يف اإلشارة إىل بعض مسات هذا االجتاه، وتطبيقها على احلركـة التقريبيـة     
  : للسيد العالّمة األمني

اهب حبيـث   إنّ أصحاب هذه النظرة الفقهية إىل التقريب ال ينادون بتوحيد املـذ          )أ(
يذوب بعضها يف البعض اآلخر، بل يسعون إىل تبيني مكانة التقريـب يف منظومـة الفقـه                
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االجتماعي، ويصوغوا بقالب فقهي واضـح، ويرفعـون تلـك املالبـسات واالامـات        
 هة إىل فكرة التقريب باألجوبـة الـشافية والكافيـة، وااللتـزام بلوازمـه يف      الفقهية املتوج
ة هـل الـسن  أليس مقصودنا من هذه املقالة أن جنعل        ( :قول السيد األمني  ي. اتمع املسلم 

  ). من الطرفني من آرائه ومعتقداته أو العكس، وأن يتبرأ كلّشيعةً
حياول هؤالء استنباط حكم التقريب وتنقيح موضوعه، فهـم بـدل           : وبعبارة اخرى 

ون إىل تنقـيح املبـاين      أن يتدخلوا يف بعض املسائل اجلزئية بني هذا املذهب وذاك، يسع          
  .ة الفقهية الالزمة هلاالكالمية للتقريب، وإعداد األدلّ

أنّ جمرد تبيني احلكم الفقهي للوحدة، وطرحه يف منظومة االفكار الفقهيـة، ال             ) ب(
يعين رفع الغموض الذي يكتنف الناحيـة الفقهيـة املتعلّقـة ـذا املوضـوع االجتمـاعي            

اس، وانة على السعي يف هـذا الطريـق ـ البحـثُ يف النـسبة بـني       ما ينبغي ـ عالو احلس
ة سائر األحكام الفقهية، وتتبع حركـة البحـوث والتحقيقـات           األدلة الفقهية للوحدة وأدلّ   

اليت يقوم ا العلماء والفقهاء، ويف ظلّ مطالعة من هذا القبيل ميكننـا تـشخيص املـوارد              
  .خرى بشكل أساسيى األحكام األ الوحدة حاكمة علنّأوالظروف اليت نعترب فيها 

 من أهم املسائل اليت تواجه أصحاب هذا االجتاه التقرييب هـي كيفيـة وضـع                ولعلّ
احللول العلمية لبعض املشكالت اليت تعترض الطريق الواصل بني أدلّـة الوحـدة وأدلّـة               

  .سائر األحكام الفردية أو االجتماعية األخرى
ض إىل مسألة التـولّي  عالّمة األمني، حيث يتعروجند مثل هذا االهتمام يف كلمات ال  

 :والتربي من منظور فقهي، وحياول معاجلة صلة قضية التقريـب ـذه املـسألة، فيقـول               
مر يتناىف مع مايف الدين من أمر واجب وهو التـولّي والتـربي             نّ هذا األ  أ: يقول البعض (

 أن يصدرا من العبد بنية خالصة     وإنكار املنكَر بالقلب واليد واللسان، ألنّ املقصود منهما       
ولذا فانّ من قام بعمل قبيح علينا أن نشعره بعـدم االرتيـاح مـن ذلـك، وأن      .. هللا تعاىل 

نسعى ملنعه منه، وال جيوز لنا إحلاق األذى به خارج إطار األمر باملعروف والنـهي عـن            
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نهاه عن املنكر ونأمره     نتعامل معه برأفة، ون    نّأاملنكر، والتعامل معه خبشونة، وانما علينا       
  .)باملعروف باللني والنصيحة

عندما يصل الفقيـه مـن خـالل اسـتنباطه اىل           : كثار من رفع شعار الوحدة     اإل )ج(
فالوحـدة مـن   . وجوب الوحدة فسوف يكون له يف شعار الوحدة طعم خـاص ومتميـز      

 ة الوحـدة، إذ أنّ ه يوجد شعوراً عاماً بأمهيـة قـضي   حمببة ألن  ,الشعارات احملببة واخلطرية  
        ما هو التشتت والفرقة املستشرية املسلمني قاطبة يشعرون أن نقطة الضعف يف مواقفهم إن

 وكونه خطرياً فألنّ الفكر ـ أي فكر ـ لو كان جتريدياً حمضاً، ال يعىن بواقع الناس   ,فيهم
الناس وال يعيش مهومهم يرتوي ال حمالة ولو بعد حني، بعكس ما لو كان يؤثر يف حياة        

  .منعطفاً تارخيياً فيخلدويتفاعل معهم، فإنه سيشكل 
فقضية الوحدة االسالمية قضية مهمة وخطرية حيثما يوجد واقع يشغله مـسلمون،            
ويكفي أن يلقي املرء نظرة على خارطة العامل، ومقدار ما يـشغله املـسلمون منـها مـن                  

  .مهية موقفهم احلضاريأمواقع استراتيجية، ليدرك جيداً 
إن أصحاب النظرة الفقهية اىل التقريب يـدركون قبـل   :  السعي لرفض اخلرافات   )د(

ومن هذا املنطلق فقد تصدى هلـا  ; اآلخرين ما تتركه اخلرافات من آثار سلبية يف اتمع  
العالّمة املرحوم السيد األمني بشجاعة كبرية رغم العقبات اليت واجهها، وما خلّفتـه مـن           

ديد على الفقيه والباحث واملـصلح واحملقـق، حيـث اكتـسح            متاعب مجة، وليس هذا جب    
اخلرافات ورمى ا عرض احلائط، وأسس مكاا مواقع عمـل مـشتركة جعلـت متـأل               
الفراغات احلاصلة جراء قمع اخلرافات واألساطري اليت كانت قـد عشعـشت يف اذهـان               

  .الكثري من الناس
طـراء مرتلتـه، والثنـاء علـى        ضمن مقال يف مقـام إ     ) العصر اجلديد (كتبت جريدة   

 ,لقد محل البسطاء من اجلعفريني أن يتركوا اخلرافات اليت جاءت من اخلارج           ( :شخصيته
  ).١٠/٤٣٣أعيان الشيعة ) (وأدخلت على مذاهب السنة ومذاهب الشيعة جمتمعة

                                                
  . اليقنيحق: راجع مقال) ١(
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  .وميكن القول بأن االجتاهني يتكامالن يف خدمة قضية التقريب
  التقريب ومنهجه االجتهادي

ناً من العمل يف ميدان هذا االجتـاه العظـيم           منهج بسيط يف االجتهاد متمكّ     س كلّ لي
     ال إنما هو بالعمل على استيحاء روح االسالم مـن خـالل   الفقهي، فاالجتهاد يف هذا ا

مفاهيمه العامة، وال موجب للوقوف على دقائق نـصوصه للبحـث عـن أدلّـة الوحـدة،         
الشاملة ) ع(فقه املعاصر امتداداً حلركة االنبياء واألئمة ومثل هذا االجتاه يرى يف حركة ال      

لكل شؤون احلياة االنسانية، العامة واخلاصة، واليت تركّـز علـى اهتمـام الـشارع بكـلّ        
  .تصحيح مسارها اخلاطئى حوادث احلياة البشرية، والعمل عل

اجيـاد  فريى هذا االجتاه ضرورة تقنني احلركة التقريبية وفق الـشريعة الـسمحاء، و            
السبل الصاحلة لتطوير وسائل انتشاره، وبيان وجهة نظـر الـشارع املقـدس يف مقرراتـه      

جوبـة لكافـة املـسائل واملـشكالت الـيت          وأهدافه وبرنامج أعماله، ووضع احللول واأل     
  .تواجه الواقع الوحدوي

نا نعتقد بضرورة حترك االجتهاد يف هذا الطريـق، ملواجهـة احلـاالت املـستحدثة          إن
وقائع الكثرية اليت يزخر ا الواقع، على أساس شريعة اهللا تعاىل النازلة علـى لـسان         وال

وما تسامل عليه املسلمون من أدلّة وأحكام واستدالالت شرعية وعقلية    ) ص(نبينا حممد   
دون اخلضوع للـضغوط املختلفـة، وجتـاوز        . مبا يوافق الكتاب والسنة املطهرة الصحيحة     

صـغاء  الجتماعية، واليت تعمل على تكريس اآلراء السابقة، وعدم اإل        العراقيل النفسية وا  
  .اىل البعض الذي ذهب بعيداً عن واقع التقريب

التقريـب علـى    ) تقنني(إنّ حركة االجتهاد الفقهي املطلوب اختاذها ملعاجلة مشكلة         
أساس الشريعة الغراء، جيب أن تنهض باملستوى املطلوب، وذلـك مـن خـالل مواجهـة       

ات املطروحة يف الساحة حبلول عميقة ومناسبة يف هذا العصر، لكي يشعر اإلنسان     احلاج
عـالم  أاملسلم بوجود أجوبة لكل تساؤالته العملية من هذه الناحية، قـد هيأهـا فقهـاء            

 إـام او إشـكال قـد        معروفون بالورع والرتاهة، فتطمئن هلا نفسه، وتربأ ذمته من كلّ         
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ج وهو يرافق أخاه املسلم ـ على غري مذهبه ـ يف بعـض    ينقدح بذهنه، فال حيس باحلر
  …االمتثاالت، كأن يكون يف الصالة او الصيام او اجلهاد او احلج او الزكاة 

 فـإنّ … ( :وميكن مشاهدة هذا املنهج يف حركة العالّمة األمـني الفقهيـة، إذ يقـول            
نكـر والبغـي   شريعتنا سهلة مسحة تدعو اىل العدل واالحسان وتنهى عـن الفحـشاء وامل        

و فرقـة مـن   أ وال يعترب هـذا األمـر خاصـاً مبجموعـة     ,والتجاوز على حقوق اآلخرين  
 فقد أمرت الشريعة اجلميع بالوفاء بالعهد وأداء األمانة وحـىت بالنـسبة اىل أهـل       ,الناس

  .)الذمة واملعاهدين مع املسلمني
ادة من املباين الكالميـة،   من أهم العناصر الفاعلة يف هذا املنهج االستف      نّأوال خيفى   

 طرح املباين الكالمية شيء مهم يف تتبع املـسائل ودراسـتها وخـصوصاً إذا كانـت                فإنّ
حـة حتـسنت اسـتنباطاتنا وازدادت       ما كانت مسائلنا الكالميـة منقّ      وكلّ ,الدراسة مقارنة 

ح املبـاين  وانطالقاً من هذا األمر حياول الفقهاء التقريبيون تنقي . وارتقت أفكارنا االصولية  
  .الكالمية للتقريب، وإعداد األدلّة الفقهية الالزمة هلا يف ضوء تلك املباين

                  فهذا االجتاه الفقهي يف التقريب ينبغي أن ينطوي على كافـة األحكـام الـيت متـس
   مكان من أطراف األرض املعمورة، وجتيب على املسائل اليت هي           اإلنسان املسلم يف أي 
  .ه حرجه، وتيسر له األمورحملّ ابتالئه، وترفع عن

  :لذا فإنه ينبغي أن يشتمل مشروع التقنني التقرييب على
  . ـ األجوبة الشافية جلميع تساؤالت االنسان املسلم١
ـ النظرة الشاملة جلميع أطراف الواقع الوحدوي، واليت تضع يف حساا عنصرين           ٢

  .اإلنسان املسلم واتمع االسالمي: أساسيني
هية تعىن بـشؤون املـسائل التقريبيـة  والواقـع الوحـدوي املنـشود،        ـ مباحث فق  ٣

.. ةوتقدمي خالصة الدراسات على هذا الصعيد، وصياغتها بصورة أحكام فقهيـة مـستقلّ            
  :على أن تشمل ما يلي

                                                
  .٧ ص ،حق اليقني) ١(
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  .أ ـ األدب الفقهي اخلاص بالتقريب، واللغة الفقهية ـ التقريبية ـ املوجهة
  .كةب ـ االستدالالت الفقهية املشتر

ج ـ بيان أدلّة الوحدة فقهياً ـ من الكتاب والـسنة الـصحيحة ـ وبراهينـها النقليـة        
  .والعقلية

  .د ـ الشواهد التارخيية من األخبار واآلثار
  .هـ ـ آراء علماء السلف وأقواهلم يف هذا اجلانب

  .و ـ بيان فلسفة الوحدة وأخالقيات التقريب
  .بل معاجلتها على مستوى األمةز ـ تصوير حتديات الوحدة االسالمية وس

  .ح ـ تعزيز املباحث باالقتراحات القيمة على هذا الصعيد، وتوجيه سبل تطبيقها
           ت الـذي   لقد كان املرحوم األمني فقيهاً واعياً لواقع املسلمني، مدركاً ألضرار التـشت

الزمان، ضراره وآثاره السيئة يعاين منها املاليني من مسلمي هذا          أأصاب األمة ومازالت    
فلذلك دعا اىل التحصن بثقافة متينة مطبوعة بطابع وحدوي، ال تشوا أيـة خرافـات،               
وال ما يثري حفيظة طوائف املسلمني، تستند على دعائم علمية قوية، تستشف شـرعيتها   
من مجلة قواسم مشتركة بني مجيع املسلمني وال غرو يف ذلك، فقد اجنب االسالم فحـوالً    

ارات تنري درب التقريـب الـوعر، وأعمـدة تقـام عليهـا خيمـة الوحـدة                 كانوا مبثابة من  
االسالمية، انطلقوا ببعـد نظـرهم ورجحـان عقـوهلم باتجـاه التـصدي لتحقيـق الواقـع              

  .الوحدوي الذي تنشده أجيال املسلمني
 املسلمني ـ مـع وجـود قـدر مـن اخلطـأ واالشـتباه يف        إنّ: (كتب املرحوم األمني

  ).ئون يف األصولاعتقادهم ـ ال خيط
 وأخرياً فإن        د الفقيـد العالّمـة الـسيد       نا نرفع يد الضراعة للباري جلّ وعال كي يتغم

كما نـسأله تعـاىل أن ميطـر روح جنلـه          .. حمسن األمني برمحته ويرتل عليه شآبيب لطفه      
 وأحيـا   ,الراحل قريباً السيد حسن األمني بالرمحة واملغفرة؛ فقد سار علـى منـهج أبيـه              

  . نظريها مثابرة قد يقلّراً بكلّم للمكتبة اإلسالمية فكراً نيوقد ,سريته
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ألفت خالل أربع وثالثـني سـنة وهـي سـنني اعتزالـه      ) رسائل النور(من املعلوم أن   
ئة والـثالثني رسـالة     وهي رسائل تزيد على امل    . السياسة بعد أن انكشف زيف مدعياا     

الكلمـات، واملكتوبـات،    : وتقع يف آالف الصفحات مقـسمة علـى أربعـة أقـسام هـي             
واللمعات، والشعاعات، وحنن هنا سنركز على اللمعات كما جاءت يف ترمجة املالّ حممـد    

  )١(.زاهد

ومن يطالع هذه اللمعات الرائعة يكتشف جوانب كثرية مـن شخـصية هـذا الرجـل                
  الكبري؛

لرجل العابد املؤمن املتفاين يف اهللا، العاشق التواق ملناجاته يف كل آن، املتأمل يف              إنه ا 
كتاب اهللا، املنتظر لأللطاف اإلهلية اليت تتجلّى يف كل شيء، وتربق يف خـاطره الـشفاف                
رسائل نور إهلية، ومعاين تسمو بروحه فتجعله ينطلق إىل آفاق واسعة قد ال تبدو لكل                

عات إميانية ورموز عرفانية يتفاعل معها وهو حياول أن يعرج إىل آفاق     إا إشعا . مفسر
األمساء اإلهلية والكلمات العلية اليت ال حتصى وال يعـدها العـادون، وتـساؤالت حـول             
الكون وخلقته وحكمته وحاكميته، وتداخل العوامل وتشابك أنواعها ووحـدة عناصـرها            

واحلاكمية اجلاللية واجلمالية، وجريان احلكمة يف      وإطالق القدرة اإلهلية، وأبعاد القيومية      
الكون مما ال يدع جماالً إلنكار اآلخرة، ولزوم استكناه الكنوز وسريان قوانني العدل فيها       

                                                
  .  بريوت- منشورات دار اآلفاق الصحيحة -١
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من الذرات إىل الشموس، لتنكشف له احلقائق خطوطـاً لقلـم قـضائه وقـدره سـبحانه                
يل متناغمـاً مـع كـل ذرة يف         وتعاىل، فإذا هو يسبح يف عامل من احلمد والتسبيح والتـهل          

  .الكون ومع كل صرخة إميان لألولياء
إنه الكون املنسجم متاماً وحىت عدد أيام اعتقاله من قبل الظاملني فإنـه يتناسـب مـع     

  .أعداد املعتقلني من تالميذ رسالة النور اليت بشر ا
ياد وهو ذا األفق الواسع يتأمل آيـات القـرآن الكـرمي آيـة آيـة، وحيـاول اصـط                  

اللمحات والنكات والعـرب ويـرد علـى الـشبهات ومـا ميكـن أن خيطـر يف البـال مـن            
  .إشكاالت

بعد هذه الرحلة التأملية ينطلق إىل نفسه وإىل اتباعـه مقـدماً الـدواء النـاجع علـى         
شكل أقراص خلقية تصل إىل مخسة وعشرين، ورجاءات تـصل إىل سـتة وعـشرين،               

  . والتفاعل مع احلياةوهكذا تستمر رحلة التأمل والتربية
وأمجل ما جيده املطالع يف أفكاره، هذه املوسوعية وهذا اإلطالع على خمتلف اللغات              
وهذا االنفتاح على الفكر اآلخر، وهذه الدعوة للوحـدة واالتفـاق وهـذا الولـه واحلـب       

  ).رضوان اهللا عليهم(وأهل بيته عليهم السالم وصحابته الكرام ) ص(لرسول اهللا 
لعدم قدرتنا على استيعاب آفاق شخصيته كلّها آثرنا التركيز إىل حـد مـا    ومن هنا و  

  :على نقاط ثالث هي
انفتاحه على ثقافة الشعوب وباخلصوص علـى آداب اللغـة الفارسـية املـألى             : أوالً

  .بالعرفان واحلكمة والتأمل
  . دعوته الوحدوية اجلامعة:ثانياً
  . بيته الكرام حبه وولعه وذوبانه يف الرسول وأهل:ثالثاً

 أما مسألة تعرفه على الثقافة الفارسية وخصوصاً اجلوانب العرفانيـة منـها فـإن               -١
الشواهد تكشف لنا معرفة واسعة هلا؛ فكثرياً ما يستشهد باألمثـال واألشـعار الفارسـية          

يب أدب حمروم باشد «) من ال أدب له حيرم من لطف الرب       (من قبيل إشارته إىل قاعدة      
  )٩٢ص  (،»از لطف رب

وحديثه عن اإلمداد اإلهلي له يف حالة كآبة حيث انطلق القلـب باكيـاً داعيـاً طالبـاً                
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غريبم يب كسم ضعيفم، ناتوامن، االمان گومي، عفـو جـومي،       «: املدد من اهللا الرحيم، قائالً    
  )٣٥٩ص (، »مدد خواهم ز درگاهت اهلي

الـسلوك ينتقـل إىل   ونقله عن شاعر الفارسية احلكيم سعدي رؤيته لرجل من أهـل    
  )٤٣٧ص (مقاعد الدراسة ألن السالك ينقذ نفسه، أما العامل فينقذ نفسه واآلخرين، 

  :واستشهاده للجوء املخلوقات مجيعاً هللا تعاىل بالبيت الفارسي
  زننــــد هر شی  هـــو برابر میکه ال اله الّا
  ر گویدند یا حیدمادم جویدند یا حق، سراس                                    

اً عميقـاً وعـدم   وضرورة فهمهـا فهمـ  ) وحدة الوجود(ويف معرض حديثه عن فكرة  
 كمـا   -م وإمنا جيب التطلّع من خالهلا من الثرى إىل الثريـا ليـستطيع              تسليمها إىل العوا  

افتح مسعك تسمع  «:  أن يقول مقالة الشاعر الفارسي العارف جالل الدين الرومي         -يرى  
  )٤٤٧ص . (»ه من كل أحد من األقوال كاحلكايات الفطريةمن اهللا ما تسمع

  .كل هذه الشواهد توضح لنا مدى تفاعله ومعرفته ذه اللغة والثقافة
 أما يف جمال الوحدة اإلسالمية فمن الواضح أن القرآن الكرمي مل يترك سبيالً إليها          -٢

ا، وأقامها على أسس    إالّ وسلكه، فدعى إليها إمجاالً، وأوضح حماورها وأبعادها وأسسه        
عقائدية وعاطفية وتشريعية، وربط بينها وبني وحدة ا لكون ووحدة املـسرية التارخييـة              
الدينية، ولذا جند كـل األئمـة واملـصلحني الرسـاليني أكـدوا عليهـا ودعـوا اجلمـاهري                   

  .واملسؤولني لتحقيقها، وطرحوا أساليب عملية تؤدي إليها
م ومـن   ١٨٦١ قويت يف زمن السلطان عبد العزيز        وحنن نعلم أن الدعوة إىل الوحدة     

بعده السلطان عبداحلميد الثاين الذي ركز على فكرة اجلامعة اإلسالمية وبـدأ يف إنـشاء             
خط حديد احلجاز حماوالً به ربط تركيا بالبالد العربية وخاصة مكّة واملدينة باعتبارمهـا   

اسية أحياناً فـال ريـب أنـه        رمزي الوحدة، وإذا كان ينطلق يف مشروعه من أهداف سي         
  .يستمده أيضاً من قناعته الدينية

ويذكر يف هذا الصدد أن اإلصالحيني يف العصور األخرية كاملرحوم األفغـاين األسـد       
آبادي واملرحوم الشيخ حممد عبده واملرحـوم الـشاعر حممـد عـاكف وعلمـاء النجـف                

ة اإلسـالمية اإلمـام اخلمـيين،       وعلماء الثورة الدستورية يف إيران وصوالً إىل قائد الثور        
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  .وقائد الثورة اإلسالمية اإلمام الصدر، كلّهم كانوا وحدويني ودعاة للوحدة
م وألقـى خطبتـه الـشامية    ١٩٩١ومما يذكر ذا الصدد أن النورسي زار دمشق عام          

داعياً إىل الوحدة اإلسالمية شارحاً مربراـا موضـحاً العقبـات يف طريقهـا وأسـاليب               
ليها، وقد اعترب الوحدة العالج الوحيد لقضية التمزق والتخلّف والعلمنـة، ورأى   التغلّب ع 

أن السبيل األمثل هو سلوك الطريق الوسطى واملعتدل وعدم االستماع للتعاليم اإلحلادية        
الغربية الداعية إلحياء الروح القومية التمزيقية، وسلوك طريق التغيري الـداخلي الفـردي             

رجاء العامل اإلسالمي، واعتـرب مجيـع املـسلمني أعـضاًء يف مجعيـة      واالجتماعي يف كل أ 
 واإلعـالن عنـه يف مـسجد        ١٩٠٩يف أبريل عـام     ) االحتاد احملمدي (وعند قيام   . واحدة

  .ألقى خطاباً قوياً يؤيده) أياصوفيا(
ومن هنا ميكن اعتباره مـن رواد الوحـدة، كمـا أن انفتاحـه علـى سـائر املـذاهب                    

  .واد التقريب باعتباره طريقاً للوحدة اإلسالميةووسطيته جتعله من ر
فهو ينتقد الوهابيـة واخلـوارج      : ولذلك نراه ينتقد املتطرفني سواء كانوا سنة أو شيعة        

من أهل السنة، والعلويني من الشيعة، ويرى أن املستفيد من تطرف الفـريقني هـو خـط          
ما من مئات الروابط القدسية     اإلحلاد الذي يعمل على إجياد اخلالف والرتاع رغم ما بينه         

  )٣٩ص . (اليت تأمر باألخوة واالحتاد
  .قام خبطوات عملية يف سبيل حتقيق الوحدة) رمحه اهللا(ومما يالحظ أنه 

فركز على إحياء الشعائر اإلسالمية وأمهها عملية احلج، ودعا إىل اسـتعادة الـروح               
 كـثرياً يف جمـال متهيـده لنـشر          البناءة األصيلة هلا وهي خطوة ركز عليها اإلمام اخلميين        

  .الصحوة اإلسالمية وتعميقها
واستمداداً من القرآن الكرمي الذي يعاجل احلالة النفسية اليت ابتلي ـا املؤمنـون بعـد          

فـاعف  (: اهلزمية يف اُحد فجاءت آيات شريفة من سورة آل عمران، ومنها قولـه تعـاىل              
مـت فتوكـل علـى اهللا إن اهللا حيـب     عنهم واسـتغفر هلـم وشـاورهم يف األمـر فـإذا عز          

  ).١٥٩ –اآلية  ()املتوكلني
نعم، لقد ركز املرحوم على الشورى ودعى إىل اعتمادها الستعادة دور األمة يف بناء             
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  .احلياة العامة
 أما عن حبه ألهل البيت عليهم السالم فالشواهد تؤكد على ولعـه حبـبهم، فهـو           -٣

  )٥٣ و ٥٢ و ٥١ص . ( اخلليفة الراشد اخلامسهو) ع(يؤكد مكرراً أن اإلمام احلسن 
يف مواطن عديدة وروايات مسلّمة ) ص(وعن حق آل العباء الذين عينهم رسول اهللا        

رأى بنظر النبوة   ) عليه الصالة والسالم  (إن الرسول األكرم    «: مصاديق آلية التطهري يقول   
ـ        : املؤانس للغيب واملشاهد لالستقبال    صحابة والتـابعني بعـد     أنه ستقع فنت مهمـة بـني ال

ثالثني وأربعني سنة فتسفك الدماء، وشاهد أن أفضل شخصيات ممتازة فيها هـم أولئـك      
الشخصيات الثالث حتت عبائه، فستر أولئك األشخاص األربعة مع نفسه بـذلك العبـاء ا      

وذلك تطهـرياً وتربئـة لعلـي يف نظـر األمـة            ) آل العباء اخلمسة  (لذي أهدى هلم عنوان     
سلية للحسني، وحتية ونئة للحسن، وإعالناً لشرفه وفائدته العظيمـة لألمـة            وتعزية وت 

اإلسالمية بإزالته فتنة مهمة بالصلح وإعالناً بطهارة ذرية فاطمـة وبـشرافتهم ولياقتـهم              
  ١٥٢ص . »...؛ ذلك العنوان العايل)أهل البيت(بعنوان 

 األنبياء يف عدم طلـب      ويف جواب من يرى أن طلب املودة يف القرىب يتناىف مع سنة           
 القرابـة النـسلية، يـرى أن    األجر علـى الرسـالة ألنـه طلـب فائـدة تـأيت مـن جهـة              

رأى بنظره األنيس للغيب أن أهل بيته سيصبحون يف حكم شجرة نورانيـة    ) ص(الرسول
بني عامل اإلسـالم وأن الـذين يـؤدون وظيفـة اهلدايـة واإلرشـاد يف درس الكمـاالت                   

 عامل اإلسالم سيخرجون من آل البيت علـى األكثريـة املطلقـة،    اإلنسانية يف كل طبقات  
اللّهم صلِّ علـى حممـد وعلـى آل         «وكشف أن دعاء األمة يف حق اآلل يف التشهد وهو           

سـيكون ذلـك    » حممد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميـد            
ة إبراهيم كانوا األنبياء مـن آل إبـراهيم         أي كما أن اهلداة املنورين يف ملّ      : الدعاء مقبوالً 

أن أقطـاب آل البيـت      ) عليه الـصالة والـسالم    (ومن نسله باألكثرية املطلقة كذلك رأى       
احملمدي يكونون كأنبياء بني إسرائيل يف األمة احملمدية يف الوظائف العظيمـة اإلسـالمية              

كم عليه أجراً إلّـا املـودة       قل ال أسأل  «: ويف أكثر طرقها ومسالكها، فلذلك أُمر بأن يقول       
: يف روايات مكررة تؤيد هذه احلقيقة) صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم(، وقد قال »يف القـرىب  

، »إين أترك فيكم شيئني إذا متسكتم ما تنجون؛ أحدمها كتاب اهللا واآلخـر آل بـييت               «
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 آل البيـت، فعلـى   ألن منبع السنة السنية واحملافظ عليها واملكلّف بالتزامها بكل جهة هو    
  )٣٣ص . (هذا السر أعلنت هذه احلقيقة احلديثية بعنوان الكتاب والسنة

اجلوشـن  (ومن أمجل ما نقل عنه وأوصى به أتباعه تركيزه على الدعاء املـسمى بــ          
الذي يدور حول معرفة اهللا، حيث ذكره خامتة للنكته اخلامسة من نكات اللمعـة        ) الكبري

  )٥٦٩ص . (الثالثني
يكثرون مـن قـراءة هـذا    ) عليهم السالم( يذكر ذا الصدد أن أتباع أهل البيت       ومما

  .الدعاء، ومل أره يف املصادر السنية
ولكن روي يف املصادر الشيعية، ومنها ما رواه الشيخ الكفعمي أحد علماء الشيعة يف              

ـ (بيه عن اإلمام زين العابدين عن أبيه احلسني عن أ    ) املصباح(كتابه   عـن  ) سالمعليهم ال
يف أحد غزواته وكان عليـه جوشـن ثقيـل          ) ع(حيث نقله إليه جربئيل     ) ص(رسول اهللا 

وطلب منه أن خيلعه ويقرأ هذا الـدعاء ففيـه األمـان، وذكـر لـه فـضائل                 ) ص(أجهده  
ويشتمل الدعاء على اسم اهللا األعظم وفيه مائة فصل ويف كل فصل عشرة مـن               . أخرى

سبحانك يا ال إلـه إالّ أنـت،        ( يف آخر كل فصل عبارة       أمساء اهللا احلسىن ويكرر الداعي    
وهو دعاء شريف رائع حيلّـق باإلنـسان        ) الغوث الغوث الغوث، خلّصنا من النار يا رب       

  .إىل آفاق سامية
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مـل والتحـرق ألمتـه    عواحلـوار وال لقد كان املرحوم آية اهللا شرف الدين رجل العلم   
 اهللا  نّأ الّإ نذر حياته للجهاد العلمي والعملي، والقى األمرين يف سبيل ذلـك،             ,وعقيدته

 يف هذه الدار بأن جعله منار العارفني السالكني اىل اهللا، ومعلّـم الـدعاة       تعاىل جزاه خرياً  
ونسأل اهللا ـ جل وعال  . ظاماد الوحدة االسالمية الع من روورائداً. أساليب الدعوة احلقة

  .ـ له الثواب اجلزيل يف اآلخرة
سعت أبعاد شخصيته ملختلف اجلوانـب، وقـد اخترنـا منـها ـ حبكـم عملنـا        وقد ات

ا  , وهي خاصية هذه األمـة ,هنا األصيل ـ سعيه لتحقيق الوحدة االسالمية وتوجوبـدو 
ها ـا القـرآن الكـرمي     اخلصائص الـيت وصـف  ن تعلن نفسها أمة جامعة لكلّأالتستطيع  

ة الشريفةوالسن.  
م ز على كتابه القـي ا جعلنا نركّ مميضاًأوجهود املرحوم العالّمة يف هذا السبيل متنوعة      

باخلصوص، واكتشاف اخلطوط العريـضة الـيت سـلكها         ) الفصول املهمة يف تأليف األمة    (
  .لنستهدي بذلك يف مسعانا املبارك ان شاء اهللا تعاىل

  :بع فيه تبدو لنا اخلطوط التالية واملنهج املت,ا هلذا الكتابوباستعراضن
 الوحدة االسالمية يف التـصور االسـالمي، ومـدى اقتـضاء            أمهيةالتركيز على   : والًأ

ق والتناحرالظروف هلا، واآلثار السلبية للتمز.  
  .ميان عن الكفر، والنجاة عن الضياعصل لإلا الرئيس الفالسعي لتعيني اخلطّ: ثانياً
  .إشاعة الثقة والتآلف بني مجاهري املسلمني: ثالثاً
ـ كشف العناصر املمز  : رابعاً  ق هـذه اخلاصـية  قة باعتبارها العقبة الكؤود يف سبيل حتقّ
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  .القرآنية لألمة
  :وفيما يلي نستعرض هذه اخلطوط بشيء من التفصيل

  قخطار التمزأأمهية الوحدة و:  األولاخلطّ
مه حىت يف اـال     االسالمية، وتنمية العامل االسالمي وتقد      النهضة نّأد على   وهو يؤكّ 

,  مـن خـالل الوحـدة   الّإاملدين، وخالصه من نري العبودية، واقأمة نظام العدالـة اليـتم           
داراً واجدا قراراً، نزهةً للطامع، وهدفاً للسهام، وقبـسة         مم  وبدوا تعود األمة اذلّ األ    

ومة بالء، التأوي اىل جناح دعوة، والتعتصم   العجالن، وحلقة ضيق، وعرصة موت، وح     
  ).املقدمة( منعة بظلّ

ة الـشريفة مـن   يذكر نبذة من ما جاء يف الكتـاب العزيـز والـسن          : ويف الفصل األول  
 والرمحـة  , وحتقيق األخـوة االسـالمية والواليـة املـشتركة       ,الترغيب يف الوحدة والتآلف   
ـ  والبعد عـن ال ,املتبأدلة واالعتصام حببل اهللا    ق بـأخالق األمـم املتفرقـة الغارقـة يف     تخلّ

  .ليمالعذاب األ
ا تؤكده النصوص الشريفةومم:  

ـ االميان رهن بالتحاب  
لألـ احلب لنفسهخ املسلم ما حيب   

ة املسلمني واحدةـ ذم  
   ما يؤدي للتباعدـ لزوم نفي كلّ

  ـ لزوم تعميم االلتزام حبقوق املسلم
  صل بشىت األساليباـ ضرورة التو

  ـ التآلف من صفات املؤمنني
  ون وهم جريان اهللا يف دارهولياء اهللا هم املتحابأـ 

ا المزيد عليهاىل غري ذلك مم.  
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  :ز عليه يف فصولوقد ركّ
: م، واالميـان عبـارة عـن    االسـال نّأة على   أهل السن  إمجاعد  كّأ حيث   :الفصل الثاين 

           البيـت، وصـيام     الشهادتني، والتصديق بالبعث، والـصلوات اخلمـس اىل القبلـة، وحـج 
د ذلك بروايات من صحيح البخاري وصـحيح  يأو. رمضان، والزكاة واخلمس املفروضني  

  .مسلم ومصادر الشيعة
دتني د الـشها  مـن تـشه  نّأة على  حيث ذكر نبذة من الصحاح الدالّ:والفصل الثالـث  

 نّ أ:حقن ماله وعرضه ودمه، وذلك من صحيح البخاري وصحيح مسلم ومنها احلـديث         
ن أ أهـل االرض     ويلك ألست أحق  «): ص(فقال.  اتق اهللا  !يا رسول اهللا  :  قام فقال  رجالً

ـ   «)ص(ضرب عنقه؟ قـال   أال  أيا رسول اهللا    :  فقال خالد  »يتقي اهللا؟  ن يكـون   أه  ال، لعلّ
  .١»ييصلّ

 ذاكراً نصوصاً من الـصحاح  ,ز فيه على جناة أهل التوحيد حيث ركّ :والفصل اخلامس 
بون دون  هم يعـذّ  نأدين العاصني ب  شكال تعذيب املوح  إجابة على   د ذلك، وحاول اإل   تؤكّ

 بعـض  نّإ بـل  , كثرية يف هـذا البـاب مـن الفـريقني    أحاديثشار اىل أخلود يف النار، و   
  . اجلنةاألحاديث تكتفي باملوت عاملاً بالتوحيد لدخول

ز فيه على فتاوى كـثري مـن العلمـاء علـى جنـاة مـن نطـق             وركّ :والفصل السادس 
شيخ االسالم تقي الدين السبكي، وابن العـريب، والفاضـل الرشـيد،          :  ومنهم ,بالشهادتني

ـ          ـذا يوضح والعارف الشعراين، وابن تيمية، وابن حزم وغريهم مبـا حيقّـق اإلمجـاع، و
  .املعيار متاماً

) ع(هـل البيـت    الشيعة يضيفون عنصر الـوالء أل      نّأف اىل    يشري املؤلّ  :ةمامالحظة ه 
ولكـن عـدم الـوالء الخيـرج        )  ٢٣ص(و  ) ٥٤ص(مبقتضى النصوص الكـثرية لـديهم       

                                                
  .٣١٥٩٧ ح ٣١٠ ص ١١كرتل العمال، ج ) ١(
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ـ      الّإاالنسان من دائرة االميان       العنـاد هللا ورسـوله هـو معيـار        نّإ اذا كان مبنطق العناد، ف
ـ إوالء على املستوى الذي يفهمه الـشيعة ف    بال دلةا من مل تقنعه األ    مأ) ٦٨ص. (التكفري ه ن

وهـذا الـرأي هـو    .  وله نفس احلقوق اليت قال ا االسالم للمسلم        ,باق يف دائرة االميان   
ـ أ. بالريـب ) ع(البيـت الرأي السائد لدى العلماء، وما تثبته النصوص عن أهل         ا علـى  م

معاندالّإوضح الواضحات حبيث الينكره أ واالحترام فهو من مستوى احلب .  
 غريبا جمافياً   املرحوم شرف الدين عندما يواجه كالماً      لذا يهتز   عـن   وكاشـفاً   للحـق 

 أهـل البيـت   وشذّ(ه نأمثال قول ابن خلدون حيث ذكر يف مقدمته املشهورة      أ من   ,العناد
 وبنوه علـى مذهبـهم يف تنـاول بعـض الـصحابة      ,به وفقه انفردوا    ,يف مذاهب ابتدعوها  

  ).بالقدح
 بـل  ,ن قام املسلم عند مساع هـذه الكلمـة وقعـد        إوال غرو   ( :ق عليه بقوله  وهو يعلّ 

  ).٢٥٥ص) (ذ بلغ األمر هذه الغايةإ. هلهأ على االسالم ون مات أسفاًإالعجب 
  

 

  : وينتظم يف حماور
ح والنقد الالذع، واالحترام للرأي اآلخر بـشكل   االبتعاد عن لغة التجري :احملور األول 
  .الفت للنظر

 عـن   ذا نقـل حـديثاً    إو) ٢٣:ص) (اخواننـا (ذا ذكر أهل السنة ذكـرهم بلفـظ         إفهو  
ذا ذكـر الـصحابة   إ، و)٣٥: ص) (!عظـم ـذا احلـديث   أ: قلـت ( ـ  البخاري قال ـ مثالً 

إ: (م املؤمنني عائشة قال عنها    أ واذا ذكر    ,همجلّأى عنهم و  ترضطهـر  أ، و ها انقـى جيبـاً    ن
 مسـى مقامـاً   أ، و  حذراً عزأ، و رفع جناباً أ، و منع صوناً أ و غلى غرضاً أ، و على نفساً أ و ثوباً
ـ الّإها و ميكن يف حقّأن جيوز عليها غري الرتاهة   أمن   وغـري  ) ٢١٠ص) (ة والـصيانة  العفّ

  .ذلك من الشواهد

  ة والشيعة واملعايري املذكورةالسن: احملور الثاين
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ة والـشيعة يف فـصل      قها على السن  ث عن معايري االميان والنجاة راح يطب      ن حتد أ بعد
ـ       وجيعـل ذلـك يف   ) ة كالشيعة جيمعهم االسـالم السن(كامل هو الفصل الرابع الذي عنونه ب

واالمـام  ) ع( الروايـات عـن االمـام الـصادق       ناقالً) ٤١ص) (غاية الوضوح يف مذهبنا   (
و فعـل، وهـو الـذي    أواالسالم ما ظهر من قول    : (ولهحيث يف الصحيح عنه ق    ) ع(الباقر

ها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت املواريث، وجـاز  عليه مجاعة من الناس من الفرق كلّ  
النكاح، واجتمعوا على الصالة والزكـاة والـصوم واحلـج، فخرجـوا بـذلك عـن الكفـر                 

  ).ضيفوا اىل االميانأو

  ة للشيعةبشارات السن: احملور الثالث
 تأكيداً علـى    ؛ة للشيعة وبشارام هلم   ث عن انصاف السن   يد يف هذا احملور فيتحد    ويز

ـ  أ حيث ينقل بعض الروايات اليت   ,دلةا وبعثاً للثقة املتب   ,عرى احملبة  اظ وردها بعـض احلفّ
  ـ إ واصـفةً  ,وشيعته) ع(د على علي  ة وهي تؤكّ  من أهل السن اهم بالراضـني واملرضـيني   ي

والغر اية الفصل بقوله    اء، ويعلّ لني والشهد  احملج ن يعـرف الـشيعي بعـد       أفعسى  ( :ق يف
ن ال وجـه بعـد هـذه       أي  ن يعرف السن  أنصفوا واعترفوا، وعسى    أ أهل السنة قد     نّأهذا  
و اهلناةأرات لشيء من الضغائن  املبش .  بـع الـسنن وجانـب الفـنت     والسالم علـى مـن ات

  ).٨١ص) (ورمحة اهللا وبركاته

  حكام اجلارحةل مينع الكثري من األباب التأوفتح : احملور الرابع
ذهان الطـرفني علـى   أر الكثري من املبهمات يف      ز عليه كثرياً ليفس   وهذا باب مهم يركّ   

و أو تصورات قد تكـون صـحيحة       أر عن اجتهادات    ما تعب نإ تلك التصرفات    نّأساس  أ
 فـتح هـذا     نّأد   يؤكّ وهو. ها التفتح باب االام باالحنراف والكفر والفسق       ولكن ,خاطئة

  : تشمل مايلي متنوعةًمثلةًأويذكر ) ٨٥ص(لني عذار املتأوإالباب يهدف اىل 
    أ من افضل املسلمني رغم      ـ سعد بن عبادة ويعدن ف عن بيعة اخلليفـتني  ل وختلّ ه تأو

  .ايب بكر وعمر وخرج مغاضبا اىل الشام
  .ن البيعةف ع وقد ختلّ,حديـ حباب بن املنذر االنصاري البدري األ
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  .فوا عنهالوا وختلّيضا تأوأـ كثري من الصحابة 
 فقال عنه اخلليفة    ,ـ خالد بن الوليد حينما قتل مالك بن نويرة وطالب عمر مبجازاته           

  .خطأأل فوأت: ابوبكر
ل يف الفروع نكراً،    وليس شعري مىت كان التأو    :(ق املرحوم شرف الدين هنا قائالً     وعلّ

  ).٩٥ص ) (ل السلف كثرياً من ظواهر األدلة عذرا؟ وقد تأوم كيف اليكون عند اهللاأ
ذان الـصبح،  أ كطالق الثالث، ومتعـة احلـج، ومتعـة النـساء، و    ؛مثلةمث ذكر بعض األ  

فة قلـوم، وآيـة     سقاط سهم املؤلّ  إ، وصالة التراويح، و   )حي على خري العمل   (وإسقاط  
ما نسي أصـل مـا      وع ورب طال يف هذا املوض   أوقد  . اخلمس، وحديث الغدير، وغري ذلك    

ـ ,بعدته عن أصل مـشروعه أ ودخل يف مناقشات تارخيية وعقائدية      ,دعاه لطرحه  ه  وكأن
ـ        الت مم  بعض هذه التأو   نّإ :ن يقول أراد  أ ه ا اليصح واليسمح به املنطق والـشرع، وكأن

 خلـرج عـن     , املوضـوع   ويستويف حق  ,ن يفيض يف األمر   أراد  أه لو   نأد  كّأالحظ ذلك و  
 وليتـابع  ,لني، وجنام يوم الـدين د على معذرة املتأو وعاد ليؤكّ ). ١٦٨ص(لكتابة ا خطّ

الت كثرية منه ومـن خمالفيـه ايـضاً،    يام اخلليفة الثالث عثمان من تأو  أالتمثيل مبا جرى    
يـام خالفـة    أومع ذلك بقـي اجلميـع علـى العدالـة، وهكـذا مـا جـرى مـن الـبعض                     

 ل خـصوصاً   من املخالفات اليت محلت على التأو      اً يف كثري  ، ويستمر مفيضاً  )ع(علي االمام
ح بذلك يف هذا الفـصل  ن مل يصرإن يقول يف النهاية ـ و أي به يريد وكأن. يف عهد معاوية

إ :) مثال٢٠٨ص(ليه يف مواضع أخرى إه اشار   لكننا جيب ان نتعامل مع اآلخـرين مـن   ن
لوا هم تأو فلعلّ.  نراه واضح اخلطأ    عمل يأ ونعذرهم اذا ما قاموا ب     ,املسلمني بنفس املنطق  

 علـى مـصراعيه، والنـدخل يف         وبالتايل نبقي باب الرمحة مفتوحـاً      ,خطأواأواجتهدوا و 
 الـذي يبـدو مـن     الـسب  نّأ :ن يقول هنـا   أراد  أورمبا  . عمليات تكفري وتفسيق وتبديع   

، واىل ي اىل الكفـر الـصريح  ه اليـؤد  لكن,ه مرفوضنأ رغم   ,البعض القليل من املسلمني   
  .موالعراض واألفتاوى تستبيح الدماء واأل

ي أ( الـشيعة يتـربأون مـن ذلـك          نّأ راًشار يف موضع آخر اىل املوضوع مـذكّ       أوقد  
أردف ذلك بتأكيده على     أو) ٢١٢ص) (السبـ إه حىت لو كان ف    ن ه اليـؤدي اىل الكفـر،   ن
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  .ين يف هذه املسألةقوال الفقهاء الكثريأداً ذلك بالدليل القاطع من العقل والنقل ومؤكّ

   طرف ضد اآلخرتوضيح األمر ودفع الشبه املثارة لدى كلّ: احملور اخلامس
ها بالتفصيلومن الشبه املثارة اليت رد:  

١ـ ما ذكرناه من مسألة السب.  
فاض يف بيـان أصـل مـشروعيتها إمجاعـاً يف بـدء         أوقد  ; )٩٩ص(ـ مسألة املتعة    ٢

ـ أباحتها، وناقش دعوى النـسخ و إها واستمرار لّمرها، مث جاء االختالف يف دوام ح    أ د كّ
 بعض الـصحابة كعبـد اهللا بـن عبـاس           نّأ التحرمي جاء يف عهد اخلليفة الثاين عمر، و        نّأ

  .وعبداهللا بن عمر وعبداهللا بن مسعود وغريهم مل يقبلوا ذلك
د احترام الشيعة للسيدة عائـشة      كّأف; ـ مسألة املوقف من السيدة عائشة والصحابة      ٣

فاا كخروجها علـى ويل     ن اختلفوا معها يف بعض تصر     إميام بطهارا، و  إاملؤمنني و  مأ
وكذلك األمر بالنسبة للصحابة الكرام مع املناقـشة وعـدم قبـول بعـض           . األمر الشرعي 
  ).٢٦٣ص( وذكر األمر بالتفصيل يف ,تصرفام
ـ أبة، ـ وهي فرقة مغالية ـ تتحامل على الصحا ) الكاملية (نّأد كّأحيث  ا االماميـة  م

 عهم ـ بكبار الصحابة، وذكر منهم الكثريين فهم من جهة يقتدون ـ حىت يف تشي,بهم  ورت
 ون اآلخرين الذين اختاروا مـسرياً     حسب احلروف االجبدية، ومن جهة أخرى فهم يتولّ       

معي رأوها، واختلفوا مع آخرين أل     ناً ملصلحة ونقل هنا من   . هم مل يرتضوا ما صدر عنهم     ن
ـ (حدثوا بعـده أ البعض منهم نّأالصحاح بعض الروايات اليت تذكر    لى اهللا عليـه وآلـه   ص

  ).وسلم
 هناك الكثري من الفرق املغاليـة تنتـسب    عليها بأنّ وقد رد ; قوال املغالية ـ بعض األ  ٤

 كاالغاخانية والكيسانية والناووسية واخلطابيـة والفطحيـة والواقفيـة، فرمبـا            ؛عاىل التشي 
  ).٢٢٥ص( من هؤالء مث نسبت اىل االماميةوجدت اقوال

  : من قبيل,ـ بعض املنقوالت التارخيية عن الشيعة وهم منها براء٥
  !ـ جتويز نكاح تسع نسوة
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  !ـ حترمي الكرنب
  !ـ حترمي حلوم االبل

ة على النساءـ عدم اجياب العد.  
  .ب األصيلة له اذا استقيت من الكتالّإ قواالًأ ننسب اىل مذهب الّأوغري ذلك، فينبغي 

ى ذلك يف قيامه بالبحث     قة ومناقشتها، ويتجلّ   التركيز على العناصر املمز    : الرابع اخلطّ
ـ            دف تـشخيص الـداء لوصـف الـدواء النـاجع كمـا يعب ر عن أسباب الفرقة والتباعد

  : ويراها كما يلي) ٢٤٩ص(
  :مرانأمهها أمور اليت ينفر منها الشيعي وأ ـ األ
  . تكفري وحتقري وتزوير ما يسمعه من:األول
 وعـدم  ,ة عن مذهب أهل البيـت ر ـ من أهل السن عراض األخوة ـ كما يعب إ :الثاين

هة والقدرية، وذكـر     رغم االحتجاج بدعاة اخلوارج واملرجئة واملشب      ,االحتجاج حبديثهم 
  .، وعبارة ابن خلدون املار ذكرها)ع(هنا عدم رواية البخاري عن ائمة أهل البيت

ن اسفر الصبح   أن يدخلوا مدينة العلم النبوي من باا بعد         أ مجيع املسلمني    وهنا دعا 
  ).٢٦١ص( العاملني واحلمد هللا رب,ق الروابط بني الطائفتنيعن توثّ
ـ أ و,ه ذكر بعـضها يف ثنايـا الكتـاب   نأشار اىل أة من الشيعة فقد   ا ما ينفر السن   مأ د كّ

  .على عدم صحتها
 , كالشيخ نـوح احلنفـي وغـريه   ؛ الصادرة من البعضز على فتاوى التكفريب ـ وركّ 
، واعترض على خصوص تعبري الـشيخ        دليالً  دليالً , هلا ة اليت سيقت تربيراً   وناقش األدلّ 

حلادهم ووجـوب   إف يف كفرهم و    من توقّ  نّأهم كفرة بغاة فجرة، و    نأاحلنفي عن الشيعة ب   
 !و مل يتوبـوا أ تـابوا  ,وحكـم بوجـوب قتلـهم     !! قتاهلم وجواز قتلهم فهـو كـافر مثلـهم        

  ).١٩٦ص(واسترقاق نسائهم وذراريهم
طنب السيد يف مناقشة    أو.  منصف عاقل يستسخف هذه الفتاوى      كلّ نّأواحلقيقة هي   

  .تهدلّأحججه و
 ث عن دور الكذّج ـ مث حتدـ ابني املفر حيـث نـسبوا للـشيعة    ,ابقني من بعض الكت 
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ـ   إا  مإوذلك  . موراً كثرية يربأون منها   أ  علـى مـر   ) ٢٢٣ص(سلطات احلاكمـة    رضـاء لل
و اللتباس األمر على هـؤالء      أقواهلم وتنفريها منهم،    أبعاداً لألمة عن مساع     إو  أالتاريخ،  

قواالًأاب لرؤيتهم   الكت     لغالة ينتسبون للشيعة فنسبوها للتشي  ع االمـامي نفـسه     ع، والتشي
شرنا اليه سابقاًأ وهذا ما ,رأ من الغالةيتب.  

مانة ما ذكره العالّمة شرف الدين، ورمبـا مجعنـا          أن ننقل ب  أنا حاولنا   نإ :وختاماً نقول 
ض م، ومل نتعـر   ي هـذه اخلطـوط يف هـذا الكتـاب القـي           فكار لبيان جتلّ  طراف بعض األ  أ
كرب ووقتاً اوسـع مل نكـن       أب جهداً    ذلك يتطلّ  نّ أل ؛مة االخرى  يف كتبه القي    كلها فكارهأل

  .منتلكه
ق من جهة اىل وحدة هذه األمـة،   كان يتشو ) رمحه اهللا (ه  نأ مر الذي الغبار عليه   واأل

وانفتاح بعضها على البعض اآلخر، كما كان من جهة أخرى ملتزماً مبذهبه متـام االلتـزام    
  . له بقوة مدافعاً مثبتاًمنافحاً

و مذهب عن آرائه أ فرد   يأن يتنازل   أذ ندعو للوحدة االسالمية النرمي اىل       إوحنن  
نعم ميكن تأجيـل بعـض   . رضاء الطرف اآلخرإيها بقناعة واستدالل، رد    لإاليت توصل   

ثـر علـى   أها قد التتـرك كـبري   نو عدم التركيز على بعضها اآلخر، أل    أاخلالفات النظرية   
ـ   أوهذا ما . الواقع القائم  هم يرفـضون  نأشار اليه يف جوابه على االام املوجـه للـشيعة ب

والينكـر اسـتخالف الـشيخني    (نكار واقع تـارخيي    إكن  ه المي نأ فقال ب  ,خالفة الشيخني 
مارما مـن سـنة   إذو شعور، واليرتاب فيه ذو وجدان، وقد امتدت         ) رضي اهللا عنهما  (

ن خالفتـهما مـن     أعلـى   .  وفتحت ا الفتوحات، وضرب الدين جبرانه      ٢٣ اىل سنة  ١١
 وجـه لتنـافر     يأ االبتالء، ف  الشؤون السياسية اليت خرجت بانقضائها وتصرمها عن حملّ       

     اب فعالًاملسلمني اليوم بسببها واي مثرة عملية تترت فهلمـوا يـا قومنـا    .  على االعتقاد
 وجه لتكفري املسلمني بانكار سياسة خالية وخالفـة       يأو… للنظر يف سياستنا احلاضرة   

ها ليست من أصول الـدين، وتـصافقوا علـى اـا        نأمجع أهل القبلة على     أماضية؟ وقد   
  ).٢٠٧ص) (ا بين االسالم عليهليست مم

 ,وبعـض العلمـاء اآلخـرين     ) قـدس سـره   (وهي دعوة طرحها االمام الربوجـردي       
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  )١(.كاملرحوم مشس الدين يف ميثاقه الوحدوي
 وكـذلك يف  ,كادميي العلمي مفتوح يف اال العقائدي حال فباب البحث األ    يأوعلى  

    ن ننقل هـذا  أولكن هذا اليعين   . ر القرآين باع منهج احلوا  جمال التقومي التارخيي شريطة ات
نا ق صـفّ ن منزأ و,ن يتحامل بعضنا على البعض اآلخرأاىل نزاع عملي ينا عنه بشدة، و  

ـ عداء من كلّع علينا األن جتمأالواحد، خصوصاً بعد  دوا خططهـم ـ رغـم     جانب، ووح
رواْ بعـضهم أَوليـاء بعـض إِالَّ    والَّذين كَفَ[: اختالفام فيما بينهم ـ  ولنعترب بقوله تعاىل 

 كَبري ادفَسض وي اَألرةٌ فنتكُن فت لُوهفْع٢(.]ت(  
  

                                                
  .١٧٧ ص ٣٣عدد ال  ،جملة رسالة التقريب) ١(
  .٧٣: ، اآليةاالنفالسورة ) ٢(
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 وان تفاوتت    نلمس خطوطاً وحدوية واضحة فيه     ندرس كل انتاجه العلمي   إذ  وحنن  
ليت يستهدفها هذا الكتـاب او ذاك، وهـو مـا حنـاول              تبعاً  لالغراض ا    ،درجات التركيز 

  ).املراجعات(التعرف عليه عند قراءتنا لكتابه الشهري 
فبالنسبة للخط االول جنده رمحه اهللا جيعل الوحـدة االسـالمية ونبـذ الفرقـة دافعـه                 

 ف منـها كتـاب      حيث كان مسرح املكاتبات اليت يتـألّ       ،ه اىل مصر الكنانة   الرئيس للتوج
  :ف يف املقدمةيقول املؤلّ. تاملراجعا
، إذ كانت تلتمع يف صـدري منـذ    بعيداًأما فكرة الكتاب فقد سبقت مراجعاته سبقاً  «

شرخ الشباب التماع الربق يف طيات السحاب، وتغلي يف دمي غليان الغرية، تتطلـع إىل        
     يوقف املسلمني على حد يقطع دابر الشغب بينهم، ويكشف هـذه الغـشاوة          سبيل سوي 

بصارهم، لينظروا إىل احليـاة مـن ناحيتـها اجلديـة، راجعـني إىل االصـل الـديين                أعن  
، حتت لواء احلق اىل العلم والعمل،      املفروض عليهم، مث يسريوا  معتصمني حببل اهللا مجيعاً        

ـ        . بعضهم أزر بعض   خوة بررة يشد  إ صلني مببـدأ واحـد،     لكن مشهد هؤالء االخـوة املت
 ،اه ـ مشهد خصومة عنيفة، تغلو يف اجلـدال غلـو اجلهـال    وعقيدة واحدة، كان ـ وا أسف 

! حىت كأن التجالد يف مناهج البحث العلمي من آداب املناظرة، أو انه من قواطـع األدلـة       
 فمـا   ،ذلك ما يثري احلفيظة، ويدعو إىل التفكري، وذلك ما يبعـث اهلـم والغـم واألسـف                

  احليلة؟ وكيف العمل؟ 
 ،ني، وهذه مصائب حمدقة بنا من األمـام والـوراء       هذه ظروف ملمة يف مئني من السن      

 وجتـور األطمـاع أحيانـاً   ; وعن الشمال وعن اليمني، وذاك قلم يلتوي به العقـم أحيانـاً   
ره العاطفـة  تـارة أخـرى، وبـني هـذا وذاك مـا           وتسخ; وتدور به احلزبية تارة   ; أخرى
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   فما العمل؟ وكيف احليلة؟ ،يوجب االرتباك
 مـؤمالً يف  ، ١٣٢٩ أواخر سنة  ت حبمله مهاً  فهبطت مصراً  وامتأل; ضقت ذرعا ذا  

ومتصل بالـذي  ; وكنت اهلمت أين موفق لبعض ما أريد      ; منية اليت أنشدها   نيل األ  »نيله«
       نـصيب   سهماً»الكنانة«د اهللا بأيدينا من أداور معه  الرأي، وأتداول معه النصيحة، فيسد 

     ل املـسلمني بـالتمزيق، وعلـى مجاعتـهم      علـى مشـ  به الغرض، ونعاجل هذا الـداء امللـح
فينمـو ـا   ; فإن مصر  بلد ينبت العلـم ;  وقد كان ـ و احلمد هللا ـ الذي أملت  ،بالتفريق

وتلك ميزة ملصر فوق مميزاا اليت      ; على االخالص واإلذعان للحقيقة الثابتة بقوة الدليل      
  .»استقلت ا

 شـعث املـسلمني اليعـين       ـم ل  هي ان  ،ح حقيقة هامة   يوض ٤٨وهو يف املراجعة رقم     
 بعـد ان    خـصوصاً ،ي امـر طبيعـي  أن اختالف الر أل؛تنازل اتباع املذاهب عن مذاهبهم  

هلم بنـا اىل املهمـة      : فهو يقول . فتح االسالم باب االجتهاد وامنا يتم عرب القبول باالخر        
 ـتنا  إليها من ل    اليت نبهعلـى عـدول      شعث املسلمني، والذي أراه ان ذلك ليس موقوفاً    م

      ة عن مذهبهم  الشيعة عن مذهبهم وال على عدول السن … الشعث وينتظم عقـد     نعم يلم 
 حىت يكون نظـر  ،هل البيت واعتباركم إياه كأحد مذاهبكم  أاالجتماع بتحريركم مذهب    

كنظـر بعـضهم اىل    ) ص( من الشافعية واحلنفية واملالكية واحلنبلية اىل شيعة آل حممد         كلٍّ
  . وينتظم عقد اجتماعهم، مشل املسلمنيبعض، وذا جيتمع

،  اسـتراتيجياً  لت هدفاً مام شرف الدين شكّ   ليها األ إ والواقع ان هذه  احلالة اليت دعا        
وأفقا منظوراً للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب االسالمية،  حيث جاء يف استراتيجية         

  :امع مايلي
  :ينوي امع حتقيق النقاط التالية

ي اىل جعل الوضع الذي يعيشه اتمع االسالمي املعاصـر أقـرب ظـروف     ـ السع ١
خوة الدينية،  من حيث التأسي جبوانب األ    ) ص(ووضع مايكون اىل عصر الرسول االكرم     

  .تباع املذاهب االسالميةأوالقضاء على أجواء العداوة والعصبية الطائفية بني 
ـ   ـ توسيع نطاق التضامن القائم فعالً ٢ ـ    بني بعـض امل  لّذاهب االسـالمية ليـشمل ك
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  .املسلمني وسائر املذاهب  االسالمية
د املرحوم على موضوع فتح بـاب االجتـهاد   ويف هذا السياق ويف نفس املراجعة يؤكّ  

 على مـصراعيه يف القـرون    ر عن ظاهرة سلبية بعد أن كان مفتوحاً        إغالقه يعب  نّأويرى  
  .فسهم لذلكنأوىل وبعد ان مل يدع ائمة املذاهب الثالثة األ

 للوحدة  هل البيت حموراً  أيستند يف اعتبار مرجعية     ) ٦(وبالتايل فهو يف املراجعة رقم      
 ،مبحكم الكتاب ) ص( بعد أن قرم رسول اهللا       ،انفسهم«هل البيت   أقوال  أاالسالمية اىل   
مـة مـن   ذا طغت جلـج النفـاق، وأمانـاً لأل     إ للنجاة   لباب، وسفناً  األ  ألويل وجعلهم قدوةً 

 والعروة الـوثقى ال   ،ة يغفر ملن دخلها   ف إذا عصفت عواصف الشقاق، وباب حطّ      االختال
عـالم قائمـة     تؤفكـون، واأل   فـأين تـذهبون وأىن    « )١(مرياملؤمننيأ وقد قال    ،انفصام هلا 

 ؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة  نبيكم    ؟واآليات واضحة، واملنار منصوبة فأين يتاه بكم      
وهم  فانزلوهم بأحسن منازل القرآن ورد     ؟ألسنة الصدق ، وأعالم الدين و   زمة احلق أوهم  

إنه ميـوت مـن مـات    ) ص( من خامت النبيني   )٢( خذوها !ها الناس أي. ورود اهليم العطاش  
  منا وليس مبي    كثر احلق أ فإن ،ا وليس ببال، فال تقولوا مبا ال تعرفون ت، ويبلى من بلى من

 )٣( هو، أمل أعمل فيكم بالثقل االكـرب  فيما تنكرون،  واعذروا من ال حجة لكم عليه وأنا         
  .  اخل»...وأترك فيكم الثقل األصغر، وركزت فيكم راية اإلميان

 فلـن  ، واتبعـوا أثـرهم  ، فالزموا مستهم،نظرو أهل بيت  نبيكم   أ )٤ (:وقال عليه السالم  
  خيرجوكم من هدى     ـضوا،     ، ولن يعيدوكم  يف ردىـضوا فا فإن لبدوا فالبـدوا، وان ،

                                                
  .٨٣لنهج  من اخلطبة  من اجلزء االول من ا١٥٢كما يف ص ) ١(
لبقاء روحه سـاطعة  ) إنه ميوت امليت من اهل البيت وهو يف احلقيقة غري ميت  (وهي  ) ص( خذوا هذه القضية عنه    :أي) ٢(

  . كذا قال الشيخ حممد عبده وغريه)النور يف عامل الظهور
ال عترته قـدوة  للنـاس  كـذا قـال     عمل امري املؤمنني بالثقل االكرب وهو القرآن وترك الثقل االصغر وهو ولداه ويق     ) ٣(

  .الشيخ حممد عبده وغريه من شارحي النهج
  .٩٣ من اجلزء االول من النهج من اخلطبة ١٨٩كما يف ص ) ٤(
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  .»روا عنهم فتهلكواوا، وال تتأخبقوهم فتضلّوال تس
هم عيش العلم وموت اجلهل، خيـربكم حلمهـم   «:  )١(رهم عليه السالم مرة فقال    وذكّ

عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصـمتهم عـن حكـم مـنطقهم، ال خيـالفون احلـق                  
وانـزاح  والخيتلفون فيه، هم دعائم االسالم ووالئج االعتصام، م عاد احلق يف نصابه،             

الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقـل وعايـة ورعايـة ال عقـل         
  . » فإن رواة العلم كثري ورعاته قليل،مساع ورواية

سـر  سـرته خـري األ  أ و،عترته خـري العتـر   « )٢ (:وقال عليه السالم من خطبة أخرى     
  .»ل ومثرة التنال هلا فروع طوا،وشجرته خري الشجر نبتت يف حرم وبسقت يف كرم

حنن الشعار واألصحاب واخلزنة واألبواب، والتؤتى البيوت       «:  )٣(وقال عليه السالم  
 إىل أن قـال يف وصـف العتـرة      »من أبواا، فمن أتاها من غري أبواا مسي سـارقا          إالّ

 وهـم كنـوز الـرمحن، إن نطقـوا صـدقوا، وإن صـمتوا مل                ،فيهم كرائم القرآن  «: الطاهرة
   . اخلطبة»يصدق رائد أهله، وليحضر عقلهيسبقوا، فل

نكم لن تعرفوا الرشـد  حـىت تعرفـوا          أواعلموا  «: )٤(وقال عليه السالم من خطبة له     
الذي تركه، ولن تأخذوا مبيثاق الكتاب حىت تعرفوا الذي نقضه، ولن متـسكوا بـه حـىت             

هـل، هـم   م عيش العلم، وموت اجل   إتعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند جهله، ف        
الذين خيربكم حكمهم عن علمهم، وصـمتهم عـن مـنطقهم، وظـاهرهم عـن باطنـهم،                 

  »الخيالفون الدين وال خيتلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق
بنـا  «:   حنو قوله عليه الـسالم      ،إىل كثري من النصوص املأثورة عنه يف هذا املوضوع        

   متم العلياء، وبن  اهتديتم يف الظلماء، وتسن    مسع مل يفقه الواعية    ا انفجرمت عن السرار، وقر « 
                                                

  .٢٣٤ من اجلزء الثاين من النهج من اخلطبة ٢٥٩كما يف ص ) ١(
  .٩٠ من اجلزء األول من النهج من اخلطبة ١٨٥كما يف ص ) ٢(
  .١٥٠زء الثاين من النهج من اخلطبة من اجل٥٨كما يف ص ) ٣(
  .١٤٣ من اجلزء الثاين من النهج من اخلطبة ٤٣كما يف ص )  ٤(



١٢١ 

  .)١(اخلطبة
عظ، وامتـاحوا مـن      استصبحوا من شعلة مصباح واعـظ مـت        !أيها الناس « )٢ (:وقوله

اخلطبة»قت من الكدرصفوعني قد رو .  
 ومعادن العلم وينابيع    ، وخمتلف املالئكة  ، وحمط الرسالة  ،حنن شجرة النبوة  « )٣(:وقوله
  .» وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة، وحمبنا ينتظر الرمحة ناصرنا،احلكم

 علينـا، أن   وبغيـاً أين الذين زعموا ام الراسخون يف العلم دوننـا كـذباً         « )٤ (:وقوله
رفعنا اهللا ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى اهلدى  ويـستجلى   

اشـم ال تـصلح علـى سـواهم         العمى، إن االئمة من قريش غرسوا يف هذا البطن من ه          
  وأخـروا آجـالً    آثروا عـاجالً  «: ن خالفهم  إىل أن قال عم    »والتصلح الوالة من غريهم   

  . إىل آخر كالمه » وشربوا آجناوتركوا صافياً
 رسـوله  ه وحقنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق رب   إف«  )٥ (:وقوله

 ،استوجب ثواب ما نوى من صـاحل عملـه   ووقع اجره على اهللا و،وأهل بيته مات شهيداً  
  .»وقامت النية مقام إصالته لسيفه

 وحزبنـا حـزب اهللا      ،فـراط االنبيـاء   أفراطنـا   أ و ،حنن النجباء «:  وقوله عليه السالم  
  .)٦(انا فليس منى بيننا وبني عدو ومن سو، والفئة الباغية حزب الشيطان،عزوجل

اتقـوا  « : فقـال  ، سيد شباب أهل اجلنة     حممد احلسن السبط   أبووخطب االمام اتىب    

                                                
  . من اجلزء االول من النهج٣٣ ص ٣هي اخلطبة ) ١(
  .١٠١ من اجلزء االول من النهج من اخلطبة ٢٠١كما يف ص )  ٢(
ال ابن عباس حنـن اهـل البيـت شـجرة النبـوة        من اجلزء  االول من النهج ـ وق ٢١٤ آخر ص ١٠٥يف آخر اخلطبة ) ٣(

نقل هذه الكلمة عنه مجاعة من اثبـات الـسنة   . وخمتلف املالئكة واهل البيت الرسالة وأهل بيت الرمحة ومعدن العلم       
  . من الصواعق احملرقة البن حجر١٤٢وهي موجودة يف آخر باب خصوصيام ص 

  .هج من اجلزء الثاين من الن٣٦ ص ١٤٠من كالم له )  ٤(
  . من اجلزء الثاين من النهج١٥٦ ص ١٨٥يف آخر اخلطبة ) ٥(
  .١٤٢ احدهم ابن حجر يف آخر باب خصوصيام من آخر الصواعق ص ،نقل هذه الكلمة عنه مجاعة كثريون) ٦(
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١(. اخلطبة»ا أمراؤكماهللا فينا فإن(  
بو حممد علي بن احلسني زين العابدين و سيد الساجدين اذا تال  قولـه   أوكان اإلمام   

  يـدعو اهللا عزوجـل دعـاءً       ]يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادقني        [ :تعاىل
طويالً يشتمل على طلب اللحوق  بدرجة الصادقني والدرجات العلية ويتضمن  وصـف     

وذهـب  «:  وما انتحلته املبتدعة املفارقة الئمة الـدين والـشجرة النبويـة مث يقـول       ،احملن
همـوا مـأثور   لوا بـآرائهم، وات  وا مبتشابه القرآن فتأو    واحتج ،آخرون اىل التقصري يف أمرنا    

ـ        « : قال  إىل أن  »اخلرب فينا  ة فإىل من يفزع خلف هذه األمة وقد درست اعالم هـذه امللّ
 والَ تكُونـواْ    [ : واهللا تعـاىل يقـول     ر بعضهم بعـضاً   مة بالفرقة واالختالف يكفّ   ودانت األ 

       اتنيالْب ماءها جم دعن بلَفُواْ متاخقُواْ وفَرت ينفمن املوثوق به على ابالغ احلجـة        ]كَالَّذ 
 الذين احـتج اهللا     ،بناء ائمة اهلدى ومصابيح الدجى    أعدال الكتاب و  أ  تأويل احلكم إالّ  و

 مـن   الّإ هل تعرفوم أو جتدوم      ،م على عباده ومل يدع اخللق سدى من غري حجة         
ـ     ،فروع الشجرة املباركة   رهم تطهـرياً  وبقايا الصفوة الذين أذهب اهللا عنهم الـرجس وطه 

 عليه السالم بعـني لفظـه   )٢( هذا كالمه »رض مودم يف الكتاب    وافت ،وبرأهم من اآلفات  
الن مذهب  الشيعة    فأمعن النظر فيه وفيما تلوناه عليك من كالم امري املؤمنني جتدمها ميثّ           

يف هذا املوضوع بأجلى مظاهرة واعترب هذه اجلملة من كالمهما منوذجـاً ألقـوال سـائر        
لـك وصـحاحنا عنـهم يف هـذا متـواترة         فإم جممعـون علـى ذ      ،االئمة من أهل البيت   

  .»والسالم
 ومن هنـا  ،صل يتقدم  ـ عنده ـ على غريه  أ مصلحة االمة ووحدا نّأوهكذا جند 

ملـاذا مل   : يشري املرحوم اىل هذه احلقيقة عندما حياول اإلجابة على االعتـراض  القائـل             

                                                
  .١٣٧ ص ،واخر باب وصية النيب م من الصواعق احملرقة البن حجرأراجعها يف ) ١(
من اآليـات   ]واعتصموا حببل اهللا مجيعا[ احملرقة البن حجر يف تفسري االية اخلامسة  من الصواعق  ٩٠فراجعه يف ص    ) ٢(

  .١١اليت اوردها يف الفصل االول من الباب 
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ان : »١٠٢املراجعة  بعد السقيفة؟ فيقول يف     ) لوكان يؤمن به  (حبقه  ) ع(يطالب االمام علي  
ـ      الّإ ثراًأعليا مل ير لالحتجاج عليهم يومئذ        ه علـى   الفتنـة الـيت كـان يـؤثر ضـياع حقّ

  . ن خيشى منها على بيضة االسالم وكلمةالتوحيداحصوهلا يف تلك الظروف اذ ك
:  موقفـه مـن البيعـة    يقول فيـه واصـفاً    ) ع(واستند اىل نص جاء يف ج البالغة عنه       

ايت راجعة الناس قد رجعت عن االسالم يدعون اىل حمق ديـن   فأمسكت يدي حىت ر   «
فخشيت ان مل أنصر االسالم وأهله  أن أرى  فيه ثلماً او هـدماً تكـون فيـه                ) ص(حممد

  يام قالئـل يـزول منـها مـا     أ أعظم من فوت واليتكم اليت امنا هي متاع        املصيبة به علي
حـداث حـىت زاح    يف تلـك األ  فنهضت،ع السحابو كما يتقشأ كما يزول السراب   ،كان

   )١(.» الدين وتنهنه واطمأنّ،الباطل وزهق
  وهو اخلط الثـاين الـذي اعتمـده يف          ، عن معيار الكفر واالميان    الًوالجند حديثاً مفص 

مـام  أ وانفتح   ،مة البشري قد تسامى على هذه املسألة       املرحوم العالّ  نّأل) الفصول املهمة (
 مبقـدار توضـيح   الّإ داع لفتح هذا املوضـوع   يأن  فلم يك )  ع(فكر  ومذهب اهل البيت    

شـعري يف اصـول الـدين واملـذاهب        خذ مبذهب األ  شبهة اخلروج على االمجاع على األ     
 ورأوها اعدل  املذاهب وأفضلها واتفقوا       ،وقد دان ا السلف الصاحل    «االربعة يف الفروع    

 ا         على التعبا يف كل عصر ومصر وأمجعوا على عدالة أربا د،  ر املرحوم املناظر   كما عب
  .يف املراجعة الثالثة

مل ) ع(ه ان التزام الشيعة مبـذهب اهـل البيـت   جاب املرحوم شرف الدين مبا ملخص  أف
 يكن لتحز  وال لعـدم عدالتـهم   ،ب وال للريب يف اجتهاد  ائمة تلـك املـذاهب  ب أو تعص 

 دعتـهم اىل ذلـك ولـو    ، لكن األدلة الـشرعية   علماً وعمالً  ،مانتهم ونزاهتهم وجاللتهم  أو
 لعقد الوالء وتوثيقا لعرى  تأكيداً؛سلومأ وجروا على    ،مسحت هلم  لقصوا آثار اجلمهور     

  .االخاء
                                                

  . وقد بعثه مع مالك االشتر،راجع كتابه اىل اهل مصر) ١(
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 ه اىل أن اهـل  ) ع(ث عن فضل ائمة  اهل البيت    مث حتدواشار اىل بعض النصوص ونب
تهاد ـ كمـا    باب االج، وانتقد عملية سدصالًأوىل مل يدينوا بشيء منها القرون الثالثة األ

 عدم اتبـاع مـذاهبم ال يعـين عـدم االعتـراف بعلـو       نّأد من جديد على كّأسلفنا ـ و أ
  .قدرهم

    وقد اشاراملرحوم  يف مقد   فق عليها العلمان وهي ان الطائفتني  مته اىل فكرة ات: ة  الـسن
 ، فهم فيما جاء الرسول بـه سـواء  ، بدين االسالم احلنيف    مسلمون يدينون حقاً   ،والشيعة

 والنـزاع   ،س باملبـدأ االسـالمي الـشريف      ساسي يفسد التلب  أصل  أختالف بينهم يف    ال ا 
 ما يكون بني اتهدين يف بعض االحكـام الخـتالفهم فيمـا يـستنبطونه مـن                 الّإبينهم  

  ذه الـشقّ ،ة أو االمجاع أو الدليل الرابعالكتاب  أو السن وال ،ة الـسحيقة  وذلك اليقضي 
إ ،ةم هذه املهاوي العميق   بتجش أثار  هذه اخلصومة املتطاير شررها منذ كـان         ع   دا ذن أي

نا نا  التاريخ  االسالمي وتبي  إىل آخر الدوران وحنن لو حمص    ، سنة وشيعة  :مسانالهذان ا 
ا هو   السبب املوجب هلذا االختالف إمنّ      لعرفنا أنّ  ،ما نشأ فيه  من عقائد وآراء ونظريات       
   عظـم خـالف وقـع بـني األمـة      أ  وأنّ،ب لـرأي ثورة لعقيدة ودفاع عن نظريـة أو حتـز

ه ما سلِّ سيف يف االسالم على قاعدة دينية مثل ما سـلّ علـى           نإمامة ف اختالفهم يف اإل  
كرب االسباب املباشـرة هلـذا االخـتالف، وقـد طبعـت            أ فأمر اإلمامة إذن  من       !اإلمامة

ر زبيـة، بـدون تـدب      وألفَت هذه احل   ،االجيال املختلفة يف اإلمامة على حب هذه العصبية       
 ال نظـر  ،ات األخرى  نظر املتفـاهم    من الطائفتني نظرت يف بين     وبدون روية، ولو أن كالً    

   وقد فرضنا على أنفسنا أن  . وظهر الصبح لذي عينني    الساخط املخاصم، حلصحص احلق 
نعاجل هذه املسألة  بالنظر يف أدلة الطائفتني، فنفهمهما فهماً صحيحاً، من حيث ال حنـس                 

 ما حيوطنا من العواطف     ى من كلّ  حساسنا الوب من احمليط والعادة والتقليد، بل نتعر       إ
 ذلك يلفـت  ، فلعلّالقومية، ونقصد احلقيقة  من طريقها امع على صحته، فنلمسها ملساً         

 فيكون  ، ويبعث الطمأنينة يف نفوسهم، مبا يتحرر ويتقرر عندنا من احلق          ،ذهان املسلمني أ
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اما بالنسبة للخط الثالث وهـو العمـل علـى اشـاعة      . يه ان شاء اهللا  تعاىل  حدا ينتهي ال  
  .الثقة فنحن جنده واضحاً هنا متاماً

اذ تـسودها لغـة   ، عن لغة التجـريح والنقـد الـالذع   بع للمراجعات جيدها بعيدةً فاملتت 
بشري  فاملرحوم شرف الدين يصف املرحوم ال      .االحترام املتبادل بني املتناظرين اجلليلني    

بـدوره  مامها وأنه قبلة الراجي وعصمة الالجـي، واملرحـوم البـشري          إه علم مصر و   بأن   
  . تشيع  يف رسائله  اروع معاين االحترام

ى عنهم فهو   طراهم ومدحهم وترض  أواذا حتدث  املرحوم شرف الدين عن الصحابة           
 ،نصار كافـة األحنن نؤمن بفضائل اهل السوابق  من املهاجرين و     :  ٥٢يقول يف املراجعة    

 وحـسبهم مـا جـاء يف         ، وفضائلهم ال حتصى  والتستقصى     ،رضي اهللا عنهم ورضوا عنه    
  .ذلك من آيات الكتاب وصحاح السنة

ه النقد املوضوعي لسلوك الصحايب اذا كان فيه ما يوجب النقد        ن كان منهجه يوج   إ و
تقـد  بعـض مـا    فهو من جهة يرى  ان ألم املؤمنني عائشة فضلها واحترامهـا ولكنـه ين     

  .قامت به
     مانـة والرتاهـة واجلاللـة      بنا انه وصفهم باأل    وبالنسبة الئمة املذاهب االربعة فقد مر، 

  .كما يف املراجعة الثالثة
ل ليبقـي اجلميـع يف دائـرة        فقد فتح هنـا بـاب التـأو       ) الفصول املهمة (وكما فعل يف    

فهـو  . ميان وعدمهونه بني اإل   من ك  والصواب بدالً أ   وينقل الرتاع اىل مرحلة اخلط     ،الطاعة
ـ       ٨٣يرى يف املراجعة     ون  الـشيعة يـستدلّ   انّ:ر خالصـته  يف اجلـواب علـى سـؤال  حمي

 فكيف جيتمع هذا مع االميان بعظمـة الـصحابة          ،ة على الوصية  بالنصوص املستفيضة الدالّ  
 م وتعبفهو  دهم؟  واميا           ل بعـضهم يف هـذه      يرى  ان حل هذا التنـاقض يكمـن يف تـأو

مور االجتماعيـة  مـا تعـىن بـاأل   نإ و ،ص اليت الترتبط باالمور العبادية والتشريعية     النصو
قـوا  ا توفّمـول: ها متثل أوامر ارشادية الغري، ويضيف اىل ذلك قوله فكأن ،وشؤون اتمع 
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 ومل ، وفتح املمالك واالسـتيالء علـى الثـروة والقـوة    ،يف حفظ النظام ونشر دين االسالم   
م الظنون، و، أمرهم، وعظم قدرهمسوا بشهوة، عاليتدن حبتهم القلوبأ وحسنت«.  

 الكـثري   كبري يف حـلّ  وفق اىل حد، ووجهته الوحدوية،ه بعلمه الغزيرنأوحنن نعتقد ب 
، وان كان هناك  جمـال للبحـث يف مـدى صـحة هـذه      ت تتطلب احللّمن العقد اليت ظلّ  
ـ أقابلـة للت  حلول جريئة وعميقة     - يقال   واحلق -احللول، ولكنها    وقـد  . ل والـتفكري  م

شار اىل املصاديق اليت تؤيد فكرته يف املراجعات الالحقة وان كان ناقش اصـل فكـرة                أ
د على عـدم صـحة    واكّ، بقوةئيالتفريق بني النصوص  من حيث الطاعة واالتباع املتجز 

  . الصحيحه حال يبقي الرتاع يف اطاريأه على  ولكن،هذا املنهج يف نظره
 لكي يزيـل  مر يف كثري من املسائل  املهمة فكرياً     ح األ لة يوض يف حبوث مفص  مث راح   

  .ة عليهادلّح األذهان ويوضااللتباس  الذي قد حيصل يف األ
هـم مـا    أ ومن   ،وقد امتاز طرحه بالعمق وسعة الصدر، والرجوع اىل خمتلف املصادر         

  :طرحه املسائل التالية
)  وما بعد هـا ٦املراجعة ) (ع(هل البيتأذهب ة اليت يطرحها الشيعة على مدلّ ـ األ ١

  شـبهة الـدور والـشبهات    نفسهم نافيـاً أة الشريفة وكلمات اهل البيت     من الكتاب والسن 
  خرىاأل

مساء مائة منهم أ وقد ذكر ،فيهم اىل الرواة الشيعةة ومؤلّثبات استناد علماء السنإ ـ  ٢
مـام  وفـيهم بعـض شـيوخ اإل     جبديـة    وحسب احلروف األ   ،على سبيل  املثال ال احلصر     

  .البخاري والترمذي والنسائي  وغريهم
   للذمةيمرب) ع(هل البيتأ العمل مبذهب نّأ ـ إثبات ٣
  شار منها اىل أ و،لة تفصيليةدأ ـ إثبات االمامة ب٤

نذار يف  مكة الدار يوم نزلت آية اإلأ ـ نص.  
كحـديث املرتلـة،    ،د ا على غريهاليت تفر)  ع(ب ـ نصوص خصائص االمام علي 

  .ما تنتهي لإلمامةها إننأو
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ودفع الشبه عنه، واطنب فيه وأجاد، الغديرج ـ نص  .  
  وغري ذلك ... د ـ نصوص الوصية 

  .هل البيت بالنصوص السابقةأ ـ تفصيل احتجاج ٥
  . ـ اثبات استناد مذهب اهل البيت اليهم يف الفروع واالصول ٦
فني منهم زمن الصحابة والتـابعني  وامساء بعض املؤلّ ، ـ اثبات تدوين الشيعة للعلوم ٧

ـ     ها حبـوث قي    وكلّ ،وتابعي التابعني  صـالة التـشيع يف التـاريخ       أل تثبـت    مـة قابلـة للتأم
     ـ  االسالمي اىل جانب مسلك التـسن الن تـراث هـذه االمـة       د امـا معـاً يـشكّ      ن وتؤكّ

  .احلضاري
د من جديد ما قلته يف احلـديث  اؤكّ و، يف هذا السبيلقاً موفّ ذلك جهداً  وانا اعترب كلّ  

ق مـن جهـة اىل وحـدة هـذه          ه كان يتشو  نأمن  ) الفصول املهمة (السابق عن منهجه يف     
خرى ملتزمـاً مبذهبـه متـام    أاالمة، وانفتاح بعضها على البعض اآلخر، كما كان من جهة   

  . له بقوة مدافعاً مثبتاً منافحاً،االلتزام
و مذهب عن آرائه أ فرد   يأن يتنازل   أالنرمي اىل   ذ ندعو للوحدة االسالمية     إوحنن  
 رد    إل  اليت توص ،نعم ميكن تأجيـل بعـض   . رضاء الطرف اآلخرإليها بقناعة واستدالل

ثـر علـى    أو عدم التركيز على بعضها اآلخر الا قد التتـرك كـبري             أاخلالفات النظرية   
ـ    ملوجليه يف جوابه على االام ا     إشار  أوهذا ما   . الواقع القائم  هم يرفـضون   نأه للـشيعة ب

نكار واقـع تـارخيي والينكـر اسـتخالف الـشيخني      إه الميكن نأ فقال ب  ،خالفة الشيخني 
ت امارما مـن سـنة      ذو شعور، واليرتاب فيه ذو وجدان، وقد امتد       ) رضي اهللا عنهما  (

 خالفتـهما مـن   نّأعلـى  .  وفتحت ا الفتوحات، وضرب الدين جبرانه   ٢٣ اىل سنة    ١١
 وجـه لتنـافر     يأمها عن حمل االبتالء، ف    ون السياسية اليت خرجت بانقضائها وتصر     الشؤ

   ؟ على االعتقاد اب فعالً مثرة عملية تترتيأاملسلمني اليوم بسببها و
أو… وا يا قومنا للنظر يف سياستنا احلاضرة      فهلموجه لـتكفري املـسلمني بانكـار        ي 

صـول الـدين،   أها ليست من نأل القبلة على هأمجع  أسياسة خالية وخالفة ماضية؟ وقد      
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  ). من الفصول املهمة٢٠٧ص(ا بين االسالم عليه ها ليست ممنأوتصافقوا على 
 ؛وبعـض العلمـاء اآلخـرين     ) قـدس سـره   (وهي دعوة طرحها االمام الربوجـردي       
  )١ (.كاملرحوم مشس الدين يف ميثاقه الوحدوي

 وكذلك يف   ، مفتوح يف اال العقائدي     حال فباب البحث االكادميي العلمي     يأوعلى  
ن ننقل هذا   أولكن هذا اليعين    . باع منهج احلوار القرآين    شريطة ات  ،جمال التقومي التارخيي  

نا ق صـفّ  وان منز،ن يتحامل بعضنا على البعض اآلخرأاىل نزاع عملي ينا عنه بشدة، و      
 رغـم   –دوا خططهـم    ووح جانب،   عداء من كلّ  ع علينا األ  ن جتم أالواحد، خصوصاً بعد    
 والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَوليـاء بعـض إِالَّ   [:   ولنعترب بقوله تعاىل    -اختالفام فيما بينهم    

كَبري ادفَسض وي اَألرةٌ فنتكُن فت لُوهفْع٢(]ت(.  
  

                                                
  .١٧٧ ص ٣٣جملة رسالة التقريب  عدد ) ١(
  .٧٣: سورة االنفال، اآلية) ٢(
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كننا أن نقول إن النصف الثاين من القرن العشرين يـشكل احـد املـع العـصور يف                 مي
احلوزات الشيعية واالسالمية على اإلطالق ورمبا كـان هـذا التحـول انعكاسـاً للتحـول        

  .الكبري يف مسرية النظام العاملي بعد احلرب العاملية الثانية اىل حد كبري
  :لقد شهدت احلوزات العلمية ظاهرتني ذهبيتني

تطور العملية االجتهادية ويرجع جبذوره اىل دور املرحـوم االمـام الوحيـد            : االوىل
ـ ١٢٠٦ت(البهبهاين   واخوانـه مـن العلمـاء مـن امثـال الـسيد حممـد حبـر العلـوم               ) هـ

) ١٢٢٨ت  (والشيخ كاشف الغطـاء الكـبري       ) هـ١٢٢٦ت(والسيد العاملي   ) هـ١٢١٢ت(
والـشيخ النجفـي صـاحب      ) ١٢٣١ت(وصـاحب الريـاض     ) ١٢٣١ت(واملريزا القمـي    

دورهم يف دحر اجلمود األخباري الـذي اصـاب العمليـة بالـشلل،            ) ١٢٦٦ت(اجلواهر  
) ١٢٨١ت(ولكن النهضة االجتهادية الكربى بدأت على يد الشيخ االعظـم االنـصاري             

مث قويت على يد علماء من امثال املرحوم اليـزدي، واملرحـوم اآلخونـد اخلراسـاين مث       
ئيين والشيخ العراقي والشيخ اإلصفهاين وكانت القمة تتمثـل يف اجليـل التـايل          املريزا النا 

من مثل املرحوم االمام احلكيم، واملرحوم االمـام اخلـوئي واملرحـوم االمـام احلـائري               
 بلغـت  - فيمـا اعتقـد     -واملرحوم االمام الربوجردي واملرحوم االمام اخلميين، واخرياً        

  .مام الصدرنضجها العظيم على يد أمثال اال
احلــضور احلـوزوي الفعــال يف اــاالت االجتماعيـة، وتــراكم التجــارب   : الثانيـة 

 



١٣٢ 

االصالحية والثورية لدى زعماء احلوزة عرب ـضة التنبـاك ضـد االسـتغالل، والثـورة          
وبعـد أن  . الدستورية يف ايران ضد االستبداد، وثورة العشرين ضد االستعمار يف العـراق     

ته الحتالل العامل االسـالمي كلـه تقريبـاً ان يبعـد األمـة عـن       حاول االستعمار مبخططا 
اسالمها باشاعة العلمانية البغيضة فكانت اقوى ردود األمـة تتمثـل يف النهـضات الـيت                
قادا احلوزات ضده مما انتج حضوراً قوياً يف الساحة وعصراً ذهبياً هلا توجته بانتـصار         

  ).دس سره الشريفق(الثورة االسالمية بقيادة االمام اخلميين
ومل يكن ذلك ممكنا لوال وعي اجلماهري املتالمحة مع العلماء ويف ذلك يقول املرحوم              

بدأت االمة نفسها تعي وجودها وتفكر يف رسالتها احلقيقيـة املتمثلـة يف             (الشهيد الصدر   
االسالم بعد ان اكتشفت واقع القواعد الفكريـة اجلديـدة ونـوع التجـارب االجتماعيـة                

 اليت محلها اليها االستعمار، ومن الطبيعي ان يـنعكس هـذا الـوعي علـى حركـة              املزيفة
االجتهاد نفسها ويؤكد احساسها الذايت خالل التجربة املريرة اليت عاشتها يف عـصر مـا               

  )١().بعد االستعمار بأن االسالم كل اليتجزأ
امهة يف وساهم اكرب املـس ) قدس سره (يف مثل هذا العصر الذهيب ظهر االمام احلكيم       

مرجع العـصر ولكـل الـشيعة يف        ): رمحه اهللا (ذهبيته فكان حبق وكما قال االمام اخلميين      
  .العامل

  :ولقد حوت شخصيته ومرجعيته أبعاداً واسعة امهها فيما اعتقد االبعاد التالية
وقد متثل هذا البعد يف آرائه ونظرياته العلميـة الـيت ضـمنها كتبـه     :  البعد العلمي  -١

الذي بلغ اربعة عـشر جملـداً   ) مستمسك العروة الوثقي( كتابه العلمي الشهري  الشهرية ويف 
لالمام اليزدي وقـد ضـمنه حتقيقاتـه ونظرياتـه     ) العروة الوثقي(وكان أول شرح لكتاب    

العلمية الدقيقة حبيث عاد منهجاً للدراسات التالية اليت ركزت على حمورية هذا الكتـاب              
والـشرائع  ) قـدس سـره   (للعالمـة احللـي   ) التبصرة(ب  بعد ان كانت تركز قبله على كتا      

وهكذا عاد املستمسك مرجعاً علمياً للحـوزات يتـردد فيهـا           ) رمحه اهللا (للمحقق احللي   
                                                

  . )االجتاهات املستقبلية لالجتهاد( من مقاله حول  - ١



١٣٣ 

  .ويرسم هلا مسريا العلمية
ورغم أنه موسـوعة فقهيـة فقـد حـوى الكـثري مـن اآلراء األصـولية اال ان آراءه                  

الذي يعد تعليقـاً علـى كتـاب        ) قائق االصول ح(االصولية املعمقة مجعها كتابه االصويل      
  .للعالمة الكبري اخلراساين وموضحاً رائعاً له) كفاية االصول(

وهكذا فان احلديث سيطول لـو اردنـا استقـصاء كتبـه العلميـة الـيت وصـلت اىل                   
  )١(.االربعني

كما تتطلب معرفة البعد العلمي جيداً احلديث عن منهجه العلمي وعن قدرته الرائعة             
ى تربية العلماء وادارة عملية البحوث يف احلوزة العلمية النجفية، وهذا ماالنقدر عليـه   عل

  .يف هذا املختصر
  . جهوده يف بناء حوزة واعية وجيل اسالمي يبين مستقبالً واعداً-٢

وهذا البعد اليقل امهية عن البعد األول بل مينح االمام احلكـيم امليـزة املهمـة الـيت                  
  .يتمتع ا

يف هذا البعد الكثري من النشاطات اليت يقف املرء امامهـا علـى سـعة مـن                 ويدخل  
التخطيط وقوة وارادة فريدة وتضحيات جسيمة وبعـد نظـر حـصيف واحاطـة شـاملة                
مبقتضيات العصر وهذه امور الجتتمع اال يف قليل من الشخصيات االهلية املخلصة الواعية       

  .درك عظمة هذه اخلطط املدروسة بدقةولقد وفقين اهللا تعاىل ألن اعيش هذا العصر وا
  :واذكر منها مايلي

لعـراق وايـران والباكـستان       امتدت يف خمتلف مناطق العامل؛ ا       شبكة وكالئه اليت   -أ  
وقد اختريوا بكل ذكاء ليكونوا دماء العافية الـيت تـسري           . واهلند وتركيا ولبنان وغريها   

ا مـشكالا وتعبئهـا اذا تطلـب    يف عروق األمة، تنقل هلا توجيهات املرجعية وحتـل هلـ   
  .األمر

 مكتبات االمام احلكيم، وكان يف طليعتها مكتبته العامرة املركزيـة يف النجـف              –ب  
                                                

  . ١٩٢ص) االمام احلكيم حميي احلوزة النجفية( يراجع كتاب االستاذ تربائيان  - ١



١٣٤ 

االشرف وكانت باالضافة لتوفريها املراجع العلمية للبحوث والتحقيقات مراكز توعويـة           
 عمليـة   ضخمة تقوم بشىت النشاطات االسالمية واحلقيقـة أـا لعبـت اكـرب االدوار يف              

  .التوعية والتعبئة اجلماهريية يف احرج اللحظات السياسية
 دعم احلركات االسالمية السياسية واالجتماعية فقد كان االمام احلكيم نفـسه            –ج  

من ااهدين الذين انطلقوا يسامهون يف عملية مقاومة الشعب جلنود االحتالل واذنام            
ن التخطيط السياسي يشمل اجياد تشكيالت  وخربوا أالعيبهم السياسية، ومن هنا فقد كا      

اليت لعبت دوراً مهماً يف عملية التوعيـة، وكـان         ) مجاعة العلماء (علمائية واعية من قبيل     
دور الشهيد الصدر فيها اساسياً وان مل يكن عضواً فيها لصغر سنه، وكانت جملة االضواء               

ـ               ة ايـضاً احـد هـذه       صوتاً مدوياً هلا، وكـان تـشكيل مجاعـة علمـاء بغـداد والكاظمي
  .التشكيالت املوفقة جداً

كما كان التخطيط يشمل تشكيل مجعيات واحزاب سياسية كان يف طليعتها حـزب              
الدعوة االسالمية الذي لعب دوراً  كبرياً يف حتقيق اهلدف ومازال يؤدي دوراً كـبرياً بعـد    

  .زوال نظام الطاغوت الصدامي البغيض
سية واالجتماعية الكربى االخرى اليت نشأت يف       وهناك الكثري من التنظيمات السيا    
  :ظل هذه السياسة املرجعية من قبيل

  مؤسسة منتدى النشر -
 الس االسالمي الشيعي االعلى يف لبنان -

  وغريها
هذا باالضافة ملواقفه السياسية احلامسة يف دعم احلركـة الـسياسية يف ايـران بقيـادة       

 الـشاه املقبـور ودعـوة العـامل االسـالمي           وادانته لـسياسات  ) قدس سره (االمام اخلميين 
  .للوقوف اىل جانب احلركة االسالمية االيرانية واحتضاا املؤسسات العلمية واخلريية

  : اجياد املؤسسات العلمية والتربوية واخلريية–د 
  :واحلديث هنا مفصل ايضاً ويكفي ان نذكر مايلي

  .تشجيع فكرة االحتفاالت التوعوية باملناسبات- ١



١٣٥ 

  املواكب احلسينيةاصالح- ٢
 تنظيم حركة التبليغ واالعالم لتغطي كل املناطق- ٣
 تشجيع حركة التأليف يف شىت فروع املعرفة االسالمية-٤
الدفع الجياد املعاهد العلمية التربوية كمدارس منتدى النشر وبالتايل كليـة الفقـه           -٥

 .ومدارس االمام اجلواد وكليه أصول الدين
 مـن قبيـل الـصندوق اخلـريي االسـالمي يف      تشجيع اجياد املؤسسات اخلرييـة   - ٦

 .الكاظمية وغريه
  .وكلها اعمال جليلة تشكل تارخياً ضخماً من املنجزات

  . اختاذ املواقف السياسية املبدئية جتاه االحنراف العقائدي يف العراق-هـ
ويكفــي أن نقــول ان االمــام . واحلــديث يف هــذا اــال طويــل والوقــائع كــثرية

ن خالل هذه املواقف افشل خطط الـشيوعيني يف الـسيطرة علـى             م) قدس سره (احلكيم
 وبالتايل السيطرة على مقاليد احلكـم، وكانـت         ١٩٥٨عقول الناس وقلوم بعد انقالب      

  .من اقوى املواقف) الشيوعية كفر واحلاد(فتواه املشهورة 
كما أن مواقفه أفشلت بال ريـب خطـط البعثـيني العفلقـيني ومنعتـهم مـن حتقيـق                    

هم، لريفع الراية من بعده اإلمام الشهيد الصدر الذي قضى على كل أحالمهم رغـم            أهداف
  .أم قتلوه

  زعموا بأن قتل احلسني يزيدهم              
  كذبوا لقد قتل احلسني يزيداً                                                     

وهذا جانب  .  وحركته التقريبية   رؤيته اإلسالمية العامة ودفاعه عن قضايا األمة       -٣
  .مهم من جوانب رؤيته ومرجعيته الفذة قد ال يالحظه اآلخرون

ومـنطقهم الوحـدوي الـذي    ) ع(ومن الواضح أنه ينطلق فيه من منطلق أهل البيـت         
  .يعمل على تعبئة الصفوف لتحقيق األهداف الكربى

  : منهاولقد صبغ هذا االجتاه كل مرجعيته فكانت له مظاهر متنوعة نذكر
 تربيته ألبنائه وتالمذته تربية وحدوية، وهذا ما نـشهده يتجلـى يف شخـصية               – ١



١٣٦ 

جنله الشهيد آية اهللا السيد حممد باقر احلكيم الذي قدم أكرب اخلدمات هلذه القضية يف كل            
مكان من إحناء العامل اإلسالمي، وترأس الس األعلى للتقريب بني املذاهب اإلسالمية            

ة أسس مسريته وألّف كتبا يف هذا اال مما أهله ليكون أحـد الـرواد يف       وساهم يف كتاب  
هذا اال، ولقد شهدت عمق إميانه ذا الطريق، وتلهفه ملواصلته، وحترقـه وتأملـه مـن           

  .عدم تفهم البعض ألبعاده املقدسة
 كما جنده يتجلى يف شخصية تلميذه الكبري النابغة آية اهللا السيد حممد تقـي احلكـيم        

الـذي تـشرفنا    ) أصول الفقه املقـارن   (الذي طفحت كتاباته ذه الروح وخصوصاً كتابه        
  .بتدريسه لنا، وكان املرحوم يشجعه على حضور املؤمترات الدولية

  : مواقفه املبدئية من قضايا األمة من قبيل-٢
   مسألة فلسطني–أ 

ـ           دة بـاالعتراف  وهي قضية محل مهها ودافع عنها بكل قوة فندد بقـرار األمـم املتح
م واعترب كرامة األمة وكياا مرتبطة ذه القضية،        ١٩٤٨رمسياً بإسرائيل الصهيونية عام     

ودعا إىل تعبئة كل اجلهود إلفشال خطط العدو، ورأى أن احلل يكمن يف سلوك السبيل            
  .اإلسالمي

ي وأرسل رسائله إىل بعض املؤمترات اإلسالمية من قبيل مؤمتر العامل اإلسالمي الـذ           
 بعد النكبة ليعلن فيها أسفه ملا آلـت إليـه أوضـاع املـسلمني          ١٩٦٧انعقد يف عمان عام     

ويوضح مسؤولية احلكام والعلماء ولزوم محل املسؤولية إىل الوحدة اإلسالمية ورفـض            
أساليب املساومة والتركيز على إسالمية القضية واعترب ان العمليات االستشهادية جائزة           

لدينية إذا متت حتت قيادة حكيمة مما تـرك أكـرب األثـر يف سـري          بل هي من الواجبات ا    
قـدس  (عمليات املقاومة وتبع ذلك سفر ياسر عرفات إىل النجف ولقائه باإلمام احلكيم         

  ). سره
وهكذا كان حيرك القضية ويـساندها بـشىت األسـاليب وحيـرض علـى االنـضمام                



١٣٧ 

انـصيب لـصاحلها رغـم ان    لصفوف احلركة الفلسطينية وقد أجاز حـىت شـراء أوراق الي        
  .)١(العلماء كانوا حيرمون مثل هذه املعاملة

وقد قام بتحركات قويه بعد حريـق املـسجد األقـصى ليـثري احلمـاس يف قلـوب                   
  .اجلماهري
 وقوفه ضد إثارة الفنت الطائفية رغم إقدام االسـتعمار علـى حتريـك عمالئـه           –ب  

  ) .كقضية اجلبهان(إلثارا عرب اهانة املقدسات 
 دفاعه عن العثمانيني ضد االنگليز، وعن األكـراد يف العـراق عنـدما تعرضـوا         - ج

  .للظلم والقهر، وعن املفكر سيد قطب بعد صدور احلكم بإعدامه
 دفاعه عن حركة التقريب بني املذاهب وتأييدها واالتصال املستمر مع شـيوخ             –د  

  .األزهر الشريف حوهلا
 املؤمترات الدولية مما كان لـه أكـرب األثـر يف        تأييده ملشاركة علماء الشيعة يف     -هـ  
  .التقريب
لدى املسلمني وحمو حالة التنافر   ) العلويني( سعيه احلثيث إلجياد حالة من قبول        –و  

  .بإزالة أسباا
 اقدامه اجلريء على رفض بعض البدع اليت اراد بعض املنتسبني اىل اهل العلـم            -ز  

  .ر بتحرميها وانقذ االمة من الفتنةتنفيذها خدمة ملصاحل شخصية رخيصة فأم
  

 
) قدس سره(فانه كان من الالزم التعرض للمحن اليت كابدها املرحوم االمام احلكيم           

سواء من احلكام املستبدين من امثال عبدالكرمي قاسـم وعبدالـسالم عـارف والبعثـيني               
 اهل العلم اما جهالً     وباخلصوص من صدام ارم وامحد حسن البكر، او ممن انتسبوا اىل          

  .او حسداً او من غريهم
                                                

   .٤٥٥ لالستاذ تربائيان ص .)اإلمام احلكيم( كتاب  - ١



١٣٨ 

وما جرى بعده على احلوزة العلمية وعلى علمائهـا وعلـى ابنـاء اسـرته االبطـال                 
  .وخصوصاً الشهداء الكثري منهم

ولكن الصرب واالحتساب وحتمل الشدائد يف سبيل اهللا هو ديدن هؤالء العظام الذين       
  .يفة وخصوصاً العلوية منهايقل ان جيود م الزمان وهذه االسر الشر

فلنحتسب ذلك عند اهللا تعاىل ونسأله جل وعال أن جيعل ثـواب ذلـك عـزة األمـة              
  .وعالءها وانتصارها على اعدائها وحتقيقها للمرتبة اليت ارادها اهللا هلا

 رمحه اهللا رمحة واسعة وحشره يف عليني مع النبيني والـشهداء والـصديقني وحـسن          
  .اولئك رفيقاً
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وعد اللَّه الَّـذين آمنـوا مـنكُم وعملُـوا الـصالحات لَيـستخلفَنهم فـي                [: قال تعاىل 
        هيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمالْأَر   مهلَنـدبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ م

            ـمه ـكفَأُولَئ ـكذَل ـدعب كَفَـر ـنمئاً ويرِكُونَ بِي ششنِي ال يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعب نم
  .)١ (] ترحمونَ وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُمالْفَاسقُونَ

، )عليهم الـسالم  (بزغ جنم من ساللة أهل البيت     ) عليها السالم (يف يوم والدة الزهراء     
وشق طريقه يف مساء االسالم واالميـان، والعلـم والعرفـان، فأشـرق علـى أمـة قهرهـا              

عداؤها، ودأبوا ميعنون يف قمعها واذالهلا، فأنار بإشراقه ظلمـة الـدجيور الـذي يلفّهـا،                 أ
استبداد الساسة بآرائهم، وكذب مراوغة املـسؤولني       وشف بشاعة املظامل اليت تكتنفها،      وك

يف تعاملهم، وثراء املرابني الفاحش يف اوساطهم، وفقـر األغلبيـة املـدقع يف جمتمعـام،         
وشيوع املنكرات والفـواحش بـني متـرفيهم، وتعـايل وطاغوتيـة كـربائهم، واسـتخذاء          

هم النخوة االسـالمية، وحـب القـيم االنـسانية، والتطلـع اىل      واستكانة فقرائهم، فأثار في 
التحرر من أسر الطغاة، والتطلع اىل رحـاب العـزة والكرامـة وسـعادة الـدارين، الـدنيا                 

ـ     . واآلخرة ت اجلمـاهري حـول قائـدها، وغـال         فتظافرت اجلهود وتعاضدت اهلمم، والتفّ
  وما (ب والعلل، وتوفيق اجلهود     لت العناية االهلية، يف توفري األسبا     مرجل تذمرها وتدخ

                                                
 .٥٦ - ٥٥: اآليتان :النور سورة )١(

 



١٤٢ 

ر الربكان، فكانت الثورة االسالمية يف ايران، فالتهمت     حىت تفج ) يعلم جنود ربك إالّ هو    
ـ   أ و ,الطغاة الظاملني، وأزالت هيمنة الطغاة املترفني      عظم ركيـزة لالسـتعمار يف      أطاحـت ب

لعـسكرية  املنطقة، واستقرت دعائم اجلمهوريـة االسـالمية يف ايـران، رغـم احلـروب ا              
 ووضـع   ,واالقتصادية واالعالمية وكثرة االغتياالت واملؤامرات، وزرع اجليوب واأللغام       

 وشـجاعة قائـدها   , واميـان وصـرب  ,املوانع يف طريقها، فتجاوزا مجيعها، حبكمة ومهّـة     
قدس سره(سها مساحة آية اهللا العظمى روح اهللا املوسوي اخلميين ومؤس.(  

 االسـالمي يف  يقظـت احلـس  أة عنيفة يف العـامل،  اركة هزوقد أحدثت هذه الثورة املب 
ـ              ة، املسلمني، بعد سبات طال عقوداً من السنني، ولفتت أنظارهم اىل مبادئ االسالم احلي

هوائـه، وانفعاالتـه،    أوأحكامه السليمة، الساملة من نزعات االنسان، وأنانيته، وعبثيته، و        
نظمـة الوضـعية، ففـشلت بـسببها،        حاطته وعلمه، الذي ثبت وجودهـا يف اال       إوقصور  

 ,شـعوا عـذاا األلـيم   ذاقـت  كاالشتراكية يف االحتاد السوفيايت، بتجربتها املـرة الـيت      
رها نتيجة اطـالق احلريـة الفرديـة    سأوالرأمسالية اليت خنرت بناءها األنانيات، فتفككت       

ـ فيها، وسرت وفتكت االمراض ا نتيجة شيوع احلريـة اجلنـسية، وهيمنـت ث              ة مـن   لّ
  .الرأمساليني على الشعوب االمريكية وغريها من الشعوب اقتصادياً وسياسياً واعالمياً

قبال املسلمني وغريهم   إ - اثر قيام اجلمهورية االسالمية يف ايران        -وها حنن نشهد    
املتزايد على االسالم، وقيام احلوار بـني األديـان، واحلـوار بـني احلـضارات، وشـيوع                 

ن يثبتـها يف أذهـان   أ، وتبدل الصورة القامتة الـيت حـاول االسـتكبار      الصحوة االسالمية 
 الفاعلـة يف جمـاالت احليـاة        , الناصعة احليـة   ,الناس عن االسالم بصورته النقية احلقيقية     

  .املختلفة
          لت الراية اىل   وبعد أن انتقل قائدها الشجاع ومرشدها احلكيم اىل الرفيق األعلى حتو

، تلميذه الشجاع، مساحة آية اهللا العظمى السيد علـي          )ع(يتعلم آخر من أعالم أهل الب     
  ).قدس سره(ستاذه الراحل أاخلامنئي، ليقود املسرية على ج 



١٤٣ 

ويف ملحمة هذا الـصراع القـائم يف عاملنـا املعاصـر، ووسـط اسـتعراض االقويـاء                  
عـداء االنـسانية، وتطـاحن      أعضالم بوجوه الضعفاء، وتنامي صـراع الـشعوب ضـد           

 ت مع بعضها، وتعاليها على بعضها، ووسط الضجيج االعالمي الـذي راح يـصم   احلكوما
اآلذان ويسلب األلباب، ووسط االستحواذ املادي والشهواين على عقول وأحالم الكـثري    
من الشباب، وسط تعملق الشركات وخططها اجلهنميـة يف سـحق املستـضعفني واختـاذ               

، وسوقاً لتصريف بضاعتها، ووسط الفقر      طاقام وقوداً حلركة عجالت ودواليب معاملها     
اجلماهريي الشديد اىل القيم اليت حتييهم، والقيادة الرتيهة اليت ختلّصهم مـن هـذا الواقـع              

 نفتقـر اىل مثـل   – يف هذا العصر وسط هذه احلقـائق  –نا  نإ. الفاسد وهذه احلياة البئيسة   
  .هذه القيادة املؤمنة الرشيدة املخلصة لدينها وأمتها

ذ حنيي هذه الذكرى احلبيبة وحنياها، ومنجد مثل هذه الشخصية الالمعة، إنمـا   إنا،  نإو
منجد املبادئ اخليرة، والقيم الشريفة، والتفاين الرتيه يف اهللا، ولكي نستفيد مـن الـدروس           

          ا شـؤوننا، ونـصح ـا     والعرب اليت حنصل عليها منها، ونصلح ـا مواقفنـا، ونـبين ح
  .نا، ونشيد ا عزتنا وكرامتنامستقبلنا وحاضر

حرار يف العامل دراسـة االسـالم عـن وعـي           وذه املناسبة يب بكل املسلمني واأل     
ِقـل هـذه سـبيلي [ .نا ننـال رمحـة اهللا ورضـاه   وبصرية، والعمل مببادئه جبدية واخالص لعلّ   ِِ َ ِ َ ْ ُ

ِأَدعو إىل اللـه علـى بـصرية أَنـا ومـن اتـبـعـين َِ َ َ ََّ َ َْ َ ََ ٍ ِ َِ ُّ ِ وقبل الدخول يف املوضـوع مـن املناسـب أن     )١ (]ْ
  :نذكر مايلي
وتكـرم  , لقد اعتادت األمم والشعوب ان متجد شخصياا العلميـة والـسياسية      : أوالً

شعراءها ومفكّريهـا كـالً مبـستوى جهـده وخدماتـه ودوره ومكانتـه يف أمتـه؛ وفـاًء                   
وإحيـاء لـسريته    ,  ونشاطه وجتديداً لدوره , وتثميناً جلهوده , وتقديراً خلدماته , الخالصه

                                                
 .١٠٨: اآلية,  سورة يوسف)١(



١٤٤ 

  .وسنته اليت يراد اإلهتداء ديها واالقتداء مبحاسنها ومرامسها
ونتيجة بطبيعة يقرهـا    , وعادة مقبولة , وهذا التكرمي والتمجيد حق الزم وسنة حسنة      

﴿ لِّلرجالِ نـصيب ممـا      : ويؤكّدها الشرع اإلسالمي الشريف، قال تعاىل     , العقل والعرف 
اكْتنبسا اكْتمم يبصاء نسلنلواْ وبس﴾)١(ولكل درجات مما عملوا:  وقال﴿﴾)٢(.  

﴿ ولَقَـد كَرمنـا بنِـي آدم        : والتكرمي اإلهلـي لإلنـسان كمـا ورد يف القـرآن الكـرمي            
ناهم علَـى كَـثريٍ ممـن خلَقْنـا         وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَـضلْ        

وللصفات احلسنة الـيت يتـسم   , ، مل يكن هذا التكرمي والتفضيل إالّ بالصفات      )٣(﴾تفْضيالً
ا اإلنسان، ويسمو ا عن وضاعة البهيمية، ويرتفع ا إىل مقامات الكمـال، فيكـون         

ات اهللا يف الرب والبحر، ويـسخر  جديراً خبالفة اهللا يف أرضه، ينقاد ملشيئته كثري من خملوق       
﴿ وسخر لَكُـم مـا فـي الـسماوات ومـا فـي         : لصاحله كثري مما يف السماوات واألرض     

  .)٤(﴾الْأَرضِ
إالّ أن الناس ونتيجة للصراع القائم يف أعماقهم الذي يعيـشونه، والـرتاع املتواصـل               

 وأعراف إنسانية ودينية من جهة، وبـني        الذي يعانونه بني العقل وما يتبعه من قيم ومثل        
فيبقـون منـشدين   , النفس وما يتبعها من شهوات وطموحات ونزعات من جهة أخـرى     

﴿ منكُم من يرِيد الدنيا ومـنكُم       : إىل كلّ منهما، متأثّرين ما معاً، حىت يغدوان فريقني        
هم الرمحة، بينما الكـافرون الـذين       فتغمر اهلداية طالب اآلخرة وتل     )٥(﴾من يرِيد اآلخرةَ  

    ةرلَى اآلخا عيناةَ الْديواْ الْحبحتينغمـسون  )١(﴾﴿اشتروا احلياة الدنيا بـاآلخرة   و )٦(﴾﴿اس 

                                                
 . ٣٢: اآلية,  سورة النساء)١(
 .١٣٢: اآلية, سورة االنعام )٢(
 .٧٠: اآلية,  سورة االسراء)٣(
 .١٣: اآلية,  سورة اجلاثية)٤(
 .١٥٢: اآلية,  سورة سورة آل عمران)٥(
 .١٠٧: اآلية,  سورة النحل)٦(



١٤٥ 

﴿ فَمنهم من هدى اللّه ومنهم من حقَّت        بشهوات الذات وامللذّات فينصرفوا عن ذكر اهللا        
  .)٢(﴾علَيه الضاللَةُ

ومقياس تكرمي اإلنسان الذي أكّده اإلسالم، وألزم الناس به، وكذا أقـره العقـل مبـا                 
 )٣(﴾﴿ واستقم كَما أُمرت   : تقتضيه احلكمة هو السلوك القومي، والعمل الصاحل، قال تعاىل        

هِم الْملَائكَـةُ إالّ تخـافُوا ولَـا    ﴿ إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنـزلُ علَـي       : وقال
 إالّ ،﴿ إِنَّ الْإِنـسانَ لَفـي خـسرٍ   : ، وقـال )٤(﴾تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ 

  .)٥(﴾الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
 تكررت الوصية بالعمل الصاحل واحلثّ عليها يف القرآن الكرمي يف اكثر مـن مئـة              وقد

وال ﴿: وعشرين مرة، فضالً عن التعابري األخرى املؤدية إىل العمل الصاحل، كقوله تعـاىل            
  .)٦(﴾تعثوا يف األرض مفسدين

, وقولـه وقلمـه   , كلّ جهد يقدمه املؤمن بفكره وعلمـه      : ومعلوم أنّ العمل الصاحل هو    
ويـشمل األخـالق   . ونيته وعمله، مما أمر اهللا به، مقرونا بنيـة طاعـة اهللا والتقـرب إليـه      

احلسنة، وحسن الظن بالنـاس والتعامـل معهـم باحلـسىن، كمـا يـشمل أداء األعمـال                  
وإجنازها بإتقان وإخالص، واإلبداع احلسن واالبتكار والتقدم العلمي والـتقين يف مجيـع           

وتفيـدهم يف حيـام الدنيويـة       , لعلوم اليت تسهم يف إسعاد الناس     جماالت الصناعات وا  
﴿ الَّ خير في كَثريٍ من نجواهم إالّ من أَمر بِـصدقَة أَو معـروف           : قال تعاىل , واألخروية

                                                                                                              
 .٨٦اآلية ,  سورة البقرة)١(
 .٣٦: اآلية,  سورة النحل)٢(
 .١٥: اآلية,  سورة الشورى)٣(
 .٣٠: اآلية,  سورة فصلت)٤(
 . سورة العصر)٥(
 .٦٠: اآلية,  سورة البقرة)٦(



١٤٦ 

نفَع النـاس فَيمكُـثُ فـي     فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ي﴿ )١(أَو إِصالَحٍ بين الناسِ﴾ 
  .)٢(اَألرضِ﴾

﴿ واللَّه يقُولُ الْحق وهـو يهـدي        وفرق بني هذه النظرة اإلسالمية يف تقييم اإلنسان         
 والنظرة النامجة عن ظن أو غواية أو هوى أو سفه يف تقيـيم اإلنـسان علـى        )٣(﴾السبِيلَ

أو امللّة  , أو القومية والوطنية  , و القرابة واملصاهرة  أ, أساس من الزمالة أو الصداقة واحملبة     
أو أمثال هذه االعتبارات اليت ال متـت إىل عقيـدة اإلنـسان الـيت ـيمن علـى             , واجلاه

﴿ فَـالَ وربـك الَ يؤمنـونَ    : وتوجهه يف أخالقه وسلوكه ممن عناهم اهللا بقولـه   , جوارحه
   ب رجا شيمف وككِّمحي ىتواْ    حلِّمـسيو تيـا قَـضما مجرح ي أَنفُِسهِمواْ فجِدالَ ي ثُم مهني

  .)٤(﴾تسليما
ويـسعى جاهـداً    , وفرق بني املؤمن الذي يتوخى اخلري للبشرية على هدى مـن اهللا           

لإلصالح وخدمة للبشرية تقريباً إىل اهللا، وإنسان تطغى أنانيته فيتـوخى مـصلحته قبـل     
أو يتخذ من هواه دليالً ومرشداً فيعمل ما يهواه دون علم وال هـدى مـن اهللا؛         ,  أحد كلّ

إرضاء لذاته ولذاته حىت وان ارتكب أبشع اجلرائم وقام بأقبح األعمـال وخـالف املثـل       
 جهـنم  ﴿ أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللّه كَمن باء بِسخط من اللّـه ومـأْواه            : واألديان قال تعاىل  

ريصالْم بِئْسلُونَ،ومعا يبِم ريصب واللّه اللّه ندع اتجرد م٥(﴾ ه(.  
ويسبب للنـاس األذى وخيلـق هلـم    , وبديهي أنّ من يسن السيئات ويفعل املنكرات      

ال يستحق إالّ القدح والـذّم والنبـذ واإلعـراض، وأنّ مـن يفعـل        , الويالت واملشكالت 
ويسعى جاهداً مبـا ينفـع النـاس يـستحق املـدح والثنـاء،              , ويعمل الصاحلات اخلريات  

                                                
 .١١٤:اآلية, النساء سورة )١(
 .١٧ :اآلية, الرعد سورة )٢(
 .٤:اآلية,  سورة األحزاب)٣(
 .٦٥: اآلية,  سورة النساء)٤(
 .١٦٣: اآلية,  سورة آل عمران)٥(



١٤٧ 

﴿ من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصيب منهـا          ، و )١ (والتستوي احلسنة وال السيئة﴾   ﴿
 فَلَه خير منها ومـن  ﴿ من جاء بِالْحسنة و)٢(﴾ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كفْلٌ منها  

  .)٣(﴾جاء بِالسيئَة فَلَا يجزى الَّذين عملُوا السيئَات إالّ ما كَانوا يعملُونَ
  .وهذا ما يقره الشرع والعقل والعرف

ومن هذا املنطلق الشرعي والعقلي واالجتماعي نكرم اخليرين من أبناء اإلسالم ممن            
ويؤمنون، باعتباره يتضمن أعلى درجـات الكمـال والنقـاء مـن اخلرافـات،      يعملون به   

   كاجلهل والغفلـة واهلـوى، باعتبـار    , والصفاء والرتاهة من نزوات اإلنسان ونزعات الشر
املسلم أحرص الناس على تطبيق القيم اإلسالمية احلقّة، والعلمـاء يف القمـة مـن هـذه                 

عتبارهم أعلـم وأدرى مببـادئ الـشرع اإلسـالمي          املراتب ويف املقدمة من املسؤولية، با     
﴿ هـلْ  : احلنيف، فال يستوي العامل واجلاهل، كما ال يستوي العادل والظامل، قـال تعـاىل           

﴿ الَّ يستوِي الْخبِيثُ والطَّيـب ولَـو   :  وقال)٤(﴾يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ   
 كَثْر كبجأَع بِيثوقـال )٥(﴾ةُ الْخ ، :    ريـصالْبى وموِي الْأَعتسا يملَـا       ،﴿وو ـاتلَـا الظُّلُمو 

ورالن،وررلَا الْحلَا الظِّلُّ وو ،اتولَا الْأَماء ويوِي الْأَحتسا يم٦(﴾ و(.  
يف شخـصيةً جامعـةً لـصفات سـامية ينـدر اجتماعهـا             ) ره(لقد كان اإلمام اخلميين   

شخص واحد، كان يفيض إمياناً، وينطق قرآنـاً، وتتكـشف خطبـه وتعـابريه، وبياناتـه                
وتوجيهاته، علماً وعرفاناً، وحنكةً وصموداً، وحياته زهداً وعبادةً وجهاداً، فهو مدرسـة     

حىت عـاد مرجعـاً للتقليـد وأسـتاذاً يف     , يف األخالق والعرفان، وعلماً يف الفقه والفلسفة      

                                                
 .٣٤: اآلية,  سورة فصلت)١(
 .٨٥:  سورة النساءاآلية)٢(
 .٨٤: يةاآل,  سورة القصص)٣(
 .٩: اآلية,  سورة الزمر)٤(
 .١٠٠: اآلية,  سورة املائدة)٥(
 .٢٢ - ١٩: اآليات,  سورة فاطرة)٦(



١٤٨ 

وللظاملني واملـستعمرين   ,  الدنيا زاهداً، وهللا عابداً، وألمته ناصحاً رائداً       الفلسفة، عاش يف  
مل تغره املغريات، أو تستدرجه شهوة احلكم والـسلطان إىل الظلـم والطغيـان أو     , جماهداً

وحيقّق , وأمثال ذلك من زخارف الدنيا ومتعها، فاكتفى منها مبا يسد حاجته          , اكتناز املال 
﴿ ومن يوق شح نفْـِسه فَأُولَئـك    وللشعب املسلم حريته وكرامته     , تهلإلسالم عزته وغلب  

  . )١(﴾هم الْمفْلحونَ
اتخذ الوجود كلّه حمراباً للعبادة، واحلياة زمناً هلا، ومجيع اآلفاق واألعمال ميداناً هلـا،      

رة دينـه، مث    بدأ بنفسه فأدا فأحسن تأديبها، وألزمها طاعة اهللا وخدمـة عبـاده ونـص             
انطلق إىل آفاق اتمع فقاده إىل حيـاة العـزة والكرامـة، واالنعتـاق مـن حيـاة الـذلّ                    

  .والعبودية
نشأ يف عصر ساد فيه الظلم فطغى، واستشرت فيـه املفاسـد واخلرافـات، وحوصـر               
الدين يف زوايا املساجد والتكايا، حىت عاد سـبة ال يرتـضى، وذنبـاً ال يغتفـر، وعـاراً                   

ؤمنني، فراح البعض يتوارى بصالته عن أعني الناظرين، ويتظاهر بفسقه دنـواً            يالحق امل 
وإحيـاء األمـل وزرع     , من الفاسقني، فعمل على بثّ الثقافة اإلسالمية يف اتمع املسلم         

واستعادة , وإعطائها دورها املناسب يف صنع حياا املستقبلية      , الثقة يف نفوس اجلماهري   
﴿ ومـن أَحـسن     : س، وحتكيم الشرع اإلسالمي يف احلياة كلّهـا       دور الدين يف زعة النفو    

نيملسالْم نين مقَالَ أنا وحاللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعن دلًا مم٢(﴾قَو(.  
واسـتعادة العـامل اإلسـالمي هويتـه        , كان يعيش أمـل إقامـة احلكومـة اإلسـالمية         

  .كافر بوسائله وأساليبه الثقافية والسياسيةاإلسالمية بعد أن انتزعها االستعمار ال
وبعد أن ختلّص الشعب اإليراين املسلم من خمالـب االسـتعمار واهليمنـة الطاغوتيـة               

عمل على حتكـيم اإلسـالم      , وانتصرت الثورة اإلسالمية يف إيران    , األمريكية واألوربية 
                                                

 .٩: اآلية,  سورة احلشر)١(
 .٢٣: اآلية,  سورة فصلت)٢(



١٤٩ 

, العلماء لصيانته ومحايته  ووظف جلنة من كبار     , فيه، فسن قانوناً إسالمياً أسياسياً للبالد     
واإلشراف على تنفيذه ورعايته، ورفض القوانني املخالفة له، ومنـع املغرضـني املنـاوئني          

, من التالعب به وحتريفه، مث راح يكافح املفاسد األخالقية االجتماعية من مخور وسفور           
ليت وفقر وظلم، وعمل على نصرة املستضعفني حبمايتهم ورعايتهم وتأسيس املؤسسات ا      

وتعين مؤسـسة املستـضعفني،     » بنياد مستضعفان «: مثل, ترعى شؤوم ومتدهم باملعونة   
  .وأمثاهلما, وتعين جلنة اإلمام اخلميين لالغاثة» كميته إمداد إمام مخيين«و

, كما اقتفى أثر األنبياء واقتدى ـم يف اسـتعادة دور العبـادات يف تزكيـة النفـوس                 
دور األنبياء يف إقامة اتمع املطيع هللا واملتجنب للطاغوت    وتربية أبناء األمة على حتقيق      

            ـواْ الطَّـاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدباع والً أَنسر ةي كلّ أُما فثْنعب لَقَدي   ، )١(﴾﴿ والَّـذ ـوه ﴿
، )٢(﴾يهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمـةَ    بعثَ في الْأُميني رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّ        

فأقيمت صلوات اجلمعة يف كلّ مدينة، وجعل من كلّ ادارة ومدرسة مسجداً، ومـن كـلّ    
عمل حمراب عبـادة، جلميـع املهـن والطبقـات واملـستويات، سـيما النـساء والـشباب                  

ثبيـت العقائـد احلقّـة، ونـشر      اجلامعيني، واختذها منرباً لتبليغ احكام اإلسالم، وبيـان وت        
  .الثقافة السياسية اإلسالمية

فشكلّت اللجان لوضع الربامج الدراسية، وتأليف الكتـب        , كما اهتم بالتربية الطالبية   
املناسبة هلا، وإلقاء احملاضرات التهذيبية واألخالقية داخل الصف وخارجـه، إضـافة إىل          

كار، وشكّلت جلـان لإلشـراف علـى    إصدار الصحف اإلسالمية مبا حتمله من أخبار وأف     
وإصـدار الكتـب    , سري وبرامج حمطّات اإلذاعة والتلفزيون التابعة للجمهورية اإلسالمية       

  .داخل القطر وخارجه
مث اتجه إىل العامل اإلسالمي فأكّد على توثيق العالقات األخوية الطيبة بـني خمتلـف               

                                                
 .٣٦: اآلية,  سورة النحل)١(
 .٢: اآلية,  سورة اجلمعة)٢(



١٥٠ 

كام الصلة بينـها وبـني الـشعب        الشعوب اإلسالمية بدعوته إىل الوحدة اإلسالمية، وإح      
اإليراين املسلم، وبثّ روح التعاون واحملبة يف رحاب طاعة اهللا، ونشر الثقافة اإلسـالمية              
يف أوساطها، مؤكّداً على أن تتحمل الشعوب مـسؤولياا يف مقاومـة الظلـم، وجماـة                

قاومة االسـتعمار   احلكّام الظاملني، وأداء دورها يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وم          
﴿إِنَّ اللّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِـأَنَّ         واألعداء احلقيقيني لألمة اإلسالمية     

           اِإلجنو اةرـوي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتةَ ياجلَن ميـلِ  لَه
              زالْفَـو ـوه ـكذَلو م بِـهتعايي بالَّذ كُمعيواْ بِبرشبتفَاس اللّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرو

يمظالْع  ،   وفرعونَ بِـالْمـراجِدونَ اآلمونَ السعاكونَ الرحائونَ السدامونَ الْحابِدونَ الْعبائالت
ونِنيمؤرِ الْمشبو اللّه وددحظُونَ لافالْحنكَرِ ونِ الْمونَ عاه١ (﴾الن(.  

مث اتجه إىل أرحب من ذلك بالنسبة إىل العامل اإلسالمي، داعيـاً قادتـه إىل إحكـام                
مقتـدياً  , اإلسالم ومفاهيمه يف جمال التعامل مع القضايا اخلارجية والعالقات مع اآلخرين  

﴿قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعـالَواْ      : ، يف فتح احلوار معهم، ممتثالً لقوله تعاىل       )ص(يب العظيم بالن
إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبينكُم إالّ نعبد إالّ اللّه والَ نشرِك بِه شيئًا والَ يتخذَ بعـضنا بعـضاً             

   اللّه ونن دا ماببونَ      أَرملسا مواْ بِأَندهاْ فَقُولُواْ اشلَّوووقوله )٢(﴾ فإنّ ت  :   ـاسـا النها أَيي ﴿
 كُمبواْ ردبفأرسل رسالته إىل رئـيس اجلمهوريـات االشـتراكية الـسوفياتية           . )٣ (﴾...اع

آيـة  فاقتفى أثره يف ذلك قائد اجلمهورية اإلسالمية يف إيران مساحة    , آنذاك) خروشوف(
، ففتح احلوار مع العامل غربه وشـرقه، وبـاألخص مـع العـامل            )أدام اهللا عزه  (اهللا اخلامنئي   

... املسيحي، حيث كانت له عدة لقاءات مـع وجـوه وشخـصيات مـسيحية كاثوليكيـة               
وعندما أنذرته حكومة العراق بلزوم الصمت أو إخراجه، ورفض إيواءه الكويت وأت         

                                                
 .١١٢ -١١١:اآليات,  سورة التوبة)١(
 .٦٤: اآلية,  سورة آل عمران)٢(
 .٢١ :اآلية, البقرة سورة )٣(



١٥١ 

، )١(﴾﴿ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجـا بل بوجهه االباب اهللا،    إقامته فرنسا، وأغلقت الس   
فعاد إىل إيران واحلكومة البهلوية قائمة مطمئن النفس هـادئ البـال واثقـاً بنـصر اهللا،                 

  .فكان انتصار الثورة وقيام احلكومة اإلسالمية يف إيران
فر، ومل يذعن لرغبة االسـتعمار،  وبعد الثورة اإلسالمية يف إيران، مل يطأطئ رأسه للك  

بل حتداه رغم الويالت واملؤامرات اليت دبرا وصنعتها الدوائر االسـتعمارية األمريكيـة      
  :إليران

 من تفجري مقر احلزب اجلمهوري اإلسالمي واستشهاد اثـنني وسـبعني مـن قـادة                *
  .البالد
   ومن حرب ضارية مبختلف األسلحة دامت مثان سنوات، *
فجريات واغتياالت أودت بـالكثري مـن العلمـاء والشخـصيات الـسياسية              ومن ت  *

  . اإلسالمية اجلليلة
 ومن حرب اقتصادية وثقافية وسياسية على نطاق عـاملي واسـع، حـىت كـسرت                *

  .هيبتها يف كسر قرارها وإرادا
لقد سعى االمام اخلميين إىل إعادة القيم اإلسـالمية وترسـيخها يف النفـوس، فحـثّ           

ء والفقهاء على استعادت دورهم االجتماعي املنشود يف توجيه األمـة إىل حقـائق        العلما
اإلسالم، والرد على الشبهات، وصيانة العقائد واألخالق، وإحياء سنة القضاء اإلسـالمي   
بني الناس، وبالتايل تسلّم قيادة اتمع بعد عملية انتخاب نزيه تقوم به اجلماهري لتختار              

  .عادل املدير املدبرقائدها الفقيه ال
وهذا هو مقتضى كون العلمـاء ورثـة األنبيـاء، واحلـاملني للـواء احلـق، وحـصون                

كما تشري بعض النـصوص     , اإلسالم، واحلكّام على الناس، واحلجة بينهم وبني اهللا تعاىل        
  .اإلسالمية إىل ذلك

                                                
 .٢: اآلية,  سورة الطالق)١(



١٥٢ 

, ت األخـرى  يف األخوة اإلسـالمية دون االعتبـارا      : كما وأكّد على السنن اإلسالمية    
  .)٢(﴾﴿ فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا و)١(﴾﴿إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم: مثل

﴿ وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعـاونواْ علَـى اِإلثْـمِ      : ويف التعاون، يف قوله تعاىل    
انودالْع٣(﴾و(.  

﴿ والَ تهِنـوا والَ تحزنـوا وأَنـتم اَألعلَـونَ إِن     : ل، يف قوله تعاىل ويف األمل باملستقب 
 نِنيمؤم م٤(﴾كُنت( وقوله ، :        كُمامأَقْـد ـتثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصإِن ت ﴿﴾)وقولـه  )٥ ، : ﴿

    الَكُممأَع كُمرتلَن يو كُمعم اللَّهوقوله)٦(﴾و  :  ـدعلُـوا      ﴿ومعو ـنكُمـوا منآم ينالَّـذ اللَّـه
      مهيـند ـملَه نكِّـنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحالالص

  .)٧(﴾الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا
  .)٨(﴾﴿ واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا والَ تفَرقُواْ: لوحدة، يف قولهويف ا

﴿ إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سـيجعلُ لَهـم        :   ويف عمل الصاحلات، يف قوله    
، )١١(﴾ الْعلَـى ﴿ لَهـم الـدرجات  ، و)١٠(﴾﴿وال خياف ظلما وال هضماً ، و )٩(﴾الرحمن ودا 

﴿ال خري يف كثري من جنـواهم       : ، يف مثل قوله تعاىل    اإلصالح، ويف   )١٢(﴾﴿جنات النعيم و

                                                
 .١٣: اآلية,  سورة احلجرات)١(
 .١٣: اآلية,  سورة احلجرات)٢(
 .٢: اآلية,  سورة املائدة)٣(
 .١٣٩: اآلية,  سورة آل عمران)٤(
 .٧: اآلية,  سورة حممد)٥(
 .٣٥:اآلية,  سورة حممد)٦(
 .٥٥:اآلية,  سورة النور)٧(
 .١٠٣: اآلية,  سورة آل عمران)٨(
 .٩٦:اآلية,  سورة مرمي)٩(
 .١١٢:اآلية,  سورة طه )١٠(
 .٧٥:اآلية, طه سورة )١١(
 .٨:اآلية, لقمان سورة )١٢(



١٥٣ 

﴿فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات    ، و )١ (﴾..إالّ من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس         
  .)٢(﴾بينكم

  .)٣(﴾﴿واعدوا هلم ما استطعتم من قوة:  القوة، يف قولهإعداد ويف 
 )٤ (﴾...﴿اتقوا اهللا، وابتغوا إليه الوسـيلة، وجاهـدوا يف سـبيله          : د، يف قوله   ويف اجلها 

 مـا سـبق   وأمثال )٦(﴾﴿حق جهادهو)٥ (﴾..﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا    و
  .األمة يف قيامها ودوامها وقيموميتها إليهاا تفتقر ، وفضائل أخالقية ممإسالميةمن قيم 

لـيس علـى   , يم يف إحياء معامل الدين والصحوة اإلسالميةوهكذا قام هذا اإلمام العظ    
مستوى شعبه فقط بل وعلى مستوى العامل اإلسالمي وغريه، فكان مثاالً ومنوذجاً حيـاً               

  :لكثري ممن مدحهم القرآن الكرمي بقوله
 الزكاة خيافون يوماً وإيتاء الصالة وأقام﴿رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا          

   )٧(.﴾فيه القلوب واألبصارتتقلب 
   )٨(.﴾ خيشى اهللا من عباده العلماءإمنا﴿: وقوله
﴿الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحـداً إالّ اهللا وكفـى بـاهللا              : وقوله
   )٩(.﴾حسيباً
نا هنا ال نبحث عن جوانـب العظمـة          اإلمام وإن كان شخصاً عظيماً، إالّ أن       إنّ: ثانياً

                                                
 .١١٤:اآلية, النساء سورة )١(
 .١:اآلية,  سورة األنفال)٢(
 .٦٠:اآلية,  سورة األنفال)٣(
 .٢٥ اآلية,املائدة سورة )٤(
 .٤١اآلية, ةالتوب سورة )٥(
 .٧٨اآلية, احلج سورة )٦(
 .٣٧اآلية,  سورة النور)٧(
 .٢٨اآلية,  سورة فاطر)٨(
 .٣٩ سورة االحزاب )٩(



١٥٤ 

سنا ألبعاد رؤيته للواقع، وبرناجمه لتطوير هذا الواقع، ومـدى حتقيـق هـذا               بقدر تلم  ,فيه
 يف خذه مـثالً وقـدوةً   أو مدى ما ميكن حتقيقه منه مستقبالً، وذلك لكي نت      ،الربنامج واقعاً 

            منطقة من   مسريتنا اجلهادية، يف جمال زرع بذور الصحوة أو إجيادها أو ترشيدها يف أي 
  .ألحرى من امتدادنا اإلسالمي حىت يف املساحات األخرىعاملنا اإلسالمي، أو با

راً متكامالً عـن قـضية الـصحوة    كان ميتلك تصو) رمحه اهللا(ا ال ريب فيه إنه   مم :ثالثاً
ع لكلماته  فاملتتب. بكل أبعادها، وهو ما يشهد له استقراء كلماته ومواقفه وخططه الثورية          

 يشهد وحدةً يف منـط الكـالم   ,مه بتأليف كتبهيف مطلع دخوله ساحة العلن الكالمي، وقيا   
 والتركيز على التركيبـة الروحيـة للفـرد         ,من الوضوح والنفوذ إىل عمق املشكلة القائمة      

  . املشكلة من جهة أخرىوعلى سر, واتمع من جهة
واملتتب   ل خطوات متتابعة مرسومة من قبل، تتنـاغم مـع          ها تشكّ ع ملواقفه جيدها وكأن

 علـى  اعد مع احلوادث، إالّ إنها كلها يربطها خـيط واعٍ واحـد، وال أدلّ    الظروف، وتتص 
ذلك من استعراض مواقفه من نفسية الشعب اإليراين من جهـة، والنظـام الشاهنـشاهي               

  .القائم من جهة أخرى
وهكذا ميكن مالحظة ختطيطه احلديث الذي سار بعملية التوعية الفكرية منـذ البـدء              

هدف إثارة احلماس الثوري باملدى املتناسب مع ما تـسمح بـه           وحىت اخلتام، والذي است   
 رة واملناسبات اإلسالمية، ومن مث التخطيط لتحويل ذلك احلماس إىل فعل           الظروف املتغي

  ق كلّ حسابات الكمبيوتر البشري، وبالتايل صنع أروع ثورة عرفها          مجاهريي حاشد مز
 سلم مـن طـوق اهليمنـة العامليـة عليـه      التاريخ املعاصر، حيث انفلت الشعب اإليراين امل      

  .وحطّمها بالكامل
وهو أمر ال ميكن أن ينكـره أحـد   ) تصدير الثورة( اإلمام يؤمن متاماً مببدأ  إنّ: رابعـاً 

  زامية        ـا حاول على الرغم ممر عن اـه    ,مام النقود املطروحة  أه بعض الناس مما يعبإالّ إن 
 صـورة التـصدير     :ا إياه اإلعالم الغـريب، أي     همل يكن ليقصد الصورة التحريفية اليت منح      



١٥٥ 

ز على اجلانب الثقايف     إنه كان يركّ   ! وما إىل ذلك   ...بالسالح وإجياد االنقالبات العسكرية   
قطار اإلسـالمية مبناسـبة   ث مع سفراء األ    حني يتحد  ,واحلماسي يف آن واحد، فهو يقول     

 دون ,مجيعاً جزءاً من وجودنـا   قطار اإلسالمية   اننا نعترب األ   «:  هـ ١٤٠٠عام   عيد الفطر 
ـ     ، وان أن يعين ذلك أن تفقد وجودها املستقلّ       ـ    ما نريد هلا أن تتمت ع بـه الـشعب     ع مبـا متت

يديها عن منابعـه احلياتيـة،   أاإليراين من مزايا اخلالص من براثن القوى الكربى، وقطع    
ر الثـورة أن    نـا نعـين بتـصدي     نإسع مداها لتشمل كـلّ الـشعوب،        ن يت أنريد هلذه احلالة    

  )١(.»ص من قيود التبعية والتسلطتستيقظ كلّ الشعوب وكل احلكومات وتتخلّ
ث إىل سفراء اجلمهورية اإلسالميةويف حديث آخر يقول مساحته وهو يتحد:   

 إىل كلّ مكان، ذلـك  ـ مبشيئة اهللا  ـر الثورة   ومن مث لنصد،نا ثرنا لنحيي اإلسالمنإ«
 , لتعميم هذا اجلهاد   , ما نستطيع  يد فينا األمل للعمل سوية وبكلّ     ا يز ة، مم حبأخوة و إنا  نأ

  )٢(.»وحتقيق هذا اهلدف
 باإلمكان تعميم هذا التصدير إىل كلّ الشعوب فيقـول          يرى أنّ ) قدس سره (بل كان   

   : هـ١٤٠٠مبناسبة عيد الفطر عام 
»كلّ األقطـار    بل   ,قطار اإلسالمية نا إذ نعلن عزمنا على تصدير الثورة إىل كلّ األ         إن

      مـا نريـد مـن ذلـك أن حنيـي يف      اليت يرزح فيها املستضعفون حتت نري املستكربين، فإن
     اك، ونردم تلك اهلوة بني الشعب واحلكم املسلط     الشعوب روح التحرك ضد املستكرب الفت

  )٣(.»عليه
وهـذا يعـين بـدوره تـصدير     ) تـصدير منـوذج يف إيـران    ( يعين   - إذن   -فالتصدير  

تركة أو اليت ميكن هلا أن متتد إىل احناء العامل اإلسـالمي، وجتريـدها مـن               اخلصائص املش 

                                                
 .٣١٧، ص١٥ج: )كالم اإلمام(كتاب  )١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .٣١٦ ص:املصدر نفسه) ٣(



١٥٦ 

  .املزايا احمللية اخلاصة
ث عن الثـورة اإلسـالمية يف        اإلمام اخلميين إذ يتحد    نّأوالذي نريد أن خنلص إليه؛      

 فإنـه  ،إيران وعن مزاياها وخصائصها ودوافعها، وحمركاا ونتائجها وعوائقها وموانعهـا  
 وتطبيق أمثل هلا ,ث عن مسرية الصحوة اإلسالمية عرب مصداق من مصاديقها     يتحد إنما

 فمـا معـىن     الّإيف إيران، وهو بالتايل يربز نظريته العامة يف جمال الصحوة اإلسـالمية، و            
 ما نشاهده من ختطـيط لـضرب الثـورة          التصدير؟ ومن هنا جنده رمحه اهللا يؤكّد مثالً أنّ        

سالم والصحوة اإلسالمية عمومـاً، والقـضاء علـى كـلّ أمـلٍ      إنما هو ختطيط لضرب اإل 
جمال آخرللجماهري املسلمة يف صياغة تشكيلة حكومية إسالمية يف أي .  

  :م١٩٨٠فهو يقول خماطباً جمموعة من األخوة الباكستانيني يف خريف عام 
دف  اهلنّإ،  هدف اخلطط االستعمارية هو القضاء على إيران؟ كالّ      هل تتصورون أنّ  «

            ه يعماألقطـار   هو القضاء على اإلسالم، فليس األمر يقتصر على قطر واحد فحسب، إن 
  )١(.»اإلسالمية مجيعاً

م حديثه إىل جمموع العامل اإلسالمي حىت ولو كان يتحـدث           ن نعم أومن هنا جاز لنا     
  .عن الثورة اإلسالمية يف إيران وعواملها ونتائجها

 فالبـد  ,نـة بعاد شخـصية معي أف على منهج أو خطة أو ن نتعرأنا إذا شئنا  إن: خامساً
 ا، لنقوم   أبع أقواهلا و  من تتا -فعاهلا وتقريراباسـتنباط جممـل   - بعد التأكد من دالال 

األبعاد، ومعرفة أجزاء النظرية املتكاملة، وهذا بالضبط ما جيب أن نفعله عنـدما حنـاول               
 علينا أن نكتشف هـذا مـن خـالل        أنّذلك  . اكتشاف مذهب معني أو نظامٍ عام لإلسالم      

جمموعة النصوص النظرية أو املفهومية املطروحة، واألحكام املتفرقة املبنيـة علـى ذلـك            
املذهب أو اليت تشكل أبعاد النظام، وبالتايل ان نالحظ نوع التطبيقات الفعلية اليت قبلـها               

                                                
 .٤٧ - ٤٦، ص١٥كالم اإلمام، ج) ١(



١٥٧ 

بعاد الشخـصيات   ن نكتشف أ  أوبنفس هذا األسلوب نستطيع     . اإلسالم ونفذها يف احلياة   
ن نتبعـه يف دراسـتنا   أرة، ونعرف جممل نظراا إىل الواقع واحلياة، وهذا مـا نرجـو      املنظّ

  .السريعة هذه
  

 

تـها غفـوة، ومشلـها ختـدير     ت بفترات زمنية طويلة، عم   أمتنا اإلسالمية مر   نّذكرنا أ 
ر، إالّ علـى  صحيح غري متـوفّ فالفهم اإلسالمي اللذلك , وضياع مقيت، يهتز له القلب أملاً 

صعد فردية حمدودة ااالت، وحينئذ فمن الطبيعي أن ال جتـد تعـاليم اإلسـالم احملييـة                 
  .ر يف القيام ببناء النفوس واتمعللنفوس جماهلا الطبيعي املؤثّ

            ق يف والتجزيئية؛ تعمل عملها اخلبيث يف متزيق الفرد املسلم من كلّ اجلهات، فهو ممز
ق يف   وهـو ممـز    ,شياءكونية، وقد أراد له اإلسالم أن يتخذ رؤية واحدة جتاه األ          رؤيته ال 

 والوالءات متعددة   ،شخصيته، حائر بني االلتزام بقوانني السماء واالجتاه مع الواقع الفاسد         
هذه املفاهيم كلّهـا    . والتمدن، والعنصرية، والقومية، والوطنية، متزق وجوده     وآهلة التاريخ   

ث عـن إميإنـه مبـستقبل الـصحوة،      كلمات اإلمام اخلميين وهو يتحـد     يفسوف نشهدها   
خطـار الـيت    ومظاهر الصحوة ومثارها، وعواملها وأسلوب ترشيدها واحلفاظ عليها واأل        

  .عدائهاأتواجهها من قبل 
دها اإلمام اخلميين يف كلماته، وسعى جبد لتحقيق اإلميان ـا يف        فمن الظواهر اليت اكّ   

موضوع اإلميان مبستقبل الصحوة اإلسالمية، حبيـث ال تـشوبه أيـة            ي  هذهن اجلماهري؛   
 األمل الكبري يلعب     يف حتقيق هذا الغد املرتقب، وطبيعي أنّ        شك  وال يساوره أي   ,شائبة

  . العزمية على حتقيقه ويشد,دوره يف حتريك اهلمم حنو صنعه
تباره قاعدةً هلـذا األمـل      ف مطلقاً، باع  ر بالوعد اإلهلي الذي ال يتخلّ      يذكّ فنجده تارةً 

 وذلك بعد أشـهر  ,هها مبناسبة قيام اجلمهورية اإلسالميةالكبري، فيقول يف رسالته اليت وج 



١٥٨ 

إنّ اهللا تعاىل قد وعد بانتصار املستضعفني على املستكربين         «:من جناح الثورة اإلسالمية   
نا لنأمل أن نشهد نإبتوفيقه ووعده وجعلهم أئمة، وها هو الوعد اإلهلي يقرب من حتقّقه،         

  )١(.»قحنن هذا التحقّ
 موعـة مـن          ،أ باالنتصار حىت على القوى العظمـى      وأخرى تنب فيقـول يف حديثـه 

  ):م١٩٨٠اواخر عام (أعضاء حركة أمل اللبنانية 
نا ال نستطيع االلتحام مع القوى      نأجيب أن حنذف من قاموسنا منطق اهلزمية القائل ب        «

  )٢(.»قتم ما تريدون بإذن اهللاقّكم إذا شئتم حنإ ,الكربى
 وذلك قبـل حتقّـق   ,أ بسقوط املعسكر الشيوعي واياره بسرعة تنب) رمحه اهللا (وجنده  

رسـل رسـالته املـشهورة لغورباتـشوف يف مطلـع عـام       أهذا االيار الذي نشهده، فقد      
 وهي إحدى الرسائل النادرة اليت بعثها إىل زعماء الـدول، وقـد قـال لـه فيهـا          م١٩٨٩

  :باحلرف الواحد
ــاحف   « ــصاعداً إىل مت ــه مــن اآلن ف ــشيوعية ينبغــي أن يتوج إنّ البحــث عــن ال
  )٣(.»التاريخ
املـؤمن الـصادق ينظـر    د لنا أنّ  ما كانت هذه الرسالة من أعظم الوثائق اليت تؤكّ        ورب 

  . فيفتح اهللا له آفاق احلقيقة,بعني اهللا تعاىل
نصر اإلميان بنمو االنتفاضة اإلسـالمية      يركز ع ) رضاهأ اهللا عنه و   يرض(ومن مث جنده    

   جييب  ١٩٧٠ففي عام    .ر دائماً بانفتاح اآلفاق أمام الصحوة بعون اهللا       يف كلّ مكان، ويبش 
  :با فيقولو رسالة للطلبة اجلامعيني املسلمني يف أورلىع

ـ «  المـل بكـل   ـ على الرغم من شيخوخيت وعدم حصويل على ما كنت آمله  أنين 
                                                

 .٢٤، ص١كالم اإلمام ج) ١(
 .٢٦١، ص١٥ ج:قاملصدر الساب) ٢(
 .٧، ص٥٣ العدد :التوحيدجملة ) ٣(



١٥٩ 

دت ألة هذه النهضة اليت انطلقت يف السنني األخرية بتأييد اهللا تعـاىل و           ثقة أن تستمر شع   
  )١(.»للتقارب بني العلماء واملثقفني

فيقولم١٩٧٩ث اإلمام اخلميين عن الثورة اإلسالمية وانتصارها عام ويتحد :  
ن تنهار  ألقد حتقّق ذلك على الرغم من احلسابات املادية اليت كانت تطرح استحالة             «

 القوى كلها مساندة هلا، وحىت احلكومات املنتسبة لإلسالم أيـضاً كانـت تقـف        قوة تقف 
ارت بالتايلموقف الدعم هلا ولكن٢(.»ها ا(  

والـذي كـان املوجـه الكـبري لقيـام الثـورة         ) واليـة الفقيـه   (ويقول يف كتابه الرائـع      
  :اإلسالمية

نـك ستمـسك    إ ف صررت على الطريق املستقيم وقمت باألمر     أيها الشعب إذا    أأنت  «
رادهـا  أأزمة األمر بيديك، وستصدر منك األمور وإليك تعود، وإذا حتقّقت احلكومة اليت           

   )٣(.»مامهاأاإلسالم فإنّ احلكومات الفعلية يف العامل لن تستطيع الوقوف 
   :هـ١٣٩٥رمضان ١٧ول أيضاً خماطباً الطلبة اجلامعيني يف أمريكا وكندا يف ــويق
يت تزيدين يف أواخر عمري أمالً تتركّز يف هذا الـوعي واليقظـة           إن نقطة الوضوح ال   «

 وهي حبـول اهللا تعـاىل   , سرعتهااليت تسري يف هذا اجليل الشاب، إنها روح سارية بكلّ  
  .)٤ (» وتبسط العدالة اإلسالمية, فتقطع أيادي األجانب,ستصل إىل نتائجها احلتمية

أي قبل سبع سـنوات     ـ   م١٩٧٢عام  صدره إىل عموم الشعب اإليراين يف       أويف بيان   
  : يقولـمن االنتصار 

»وج أن توصـل اإلسـالم والـبالد إىل        أكم متلكون طاقات شابة عظيمة تـستطيع        إن
                                                

 .٢٨، ص٦ ج:كالم اإلمام) ١(
 .٦٦ ص١٥ ج:املصدر السابق) ٢(
 .٣١ ص١٠ ج: كالم اإلمام)٣(
 .١٩٨نداء الثورة، صو، ٦٩ ص١٠ ج:املصدر السابق) ٤(



١٦٠ 

 وتقطع أيدي اجلناة عن البالد اإلسالمية وبلدكم أنتم، تلك الطاقة اليت لـو     ,ةالعظمة والعز 
ـ     لتحو  يف طريق احلق   تبذل القـدرة اإلهليـة األبديـة   صلت بلت إىل طاقـة أبديـة وات …

 وامنحوا احلياة لألموات، وانطلقوا حتـت لـواء       حياًءأعودوا  .. يقظوا الغافلني أفاستيقظوا و 
١(.» األمحر واألسوده االستعمار بنوعيالتوحيد لتطووا ملف(  

  :م١٩٧٩ويقول يف لقائه الضباط الباكستانيني أوائل عام 
 نّإو..  ايـة املطـاف وسينتـصرون    فهـم منتـصرون يف   ،على املسلمني أن ينهضوا   «

  )٢(.»أمريكا لن تستطيع أن تقف يف قبال املسلمني
وهكذا جنده مطمئناً واثقاً مبستقبل الصحوة اإلسالمية، ساعياً بكل قوة ومبنطق سـليم   

  .لتعميق هذا اإلميان يف نفوس أبنائه الثوار
سـالمية، ومـدى    االستعمار حاول أن يتغافل عمق الصحوة اإل      ومن غريب األمر أنّ   

ن جند بعـض املنـتمني إىل املدرسـة الرجعيـة حيـاولون       أساعها، بل األغرب من ذلك      ات
  )٣(.نكار حدوث صحوة إسالمية مطلقاًإجاهدين 

         واإلمام يعترب هذه الغفلة االستكبارية تغافالً جيب على املسلمني أن يرد اً وا عليـه رد
حنـاء  أهتها إليه املنظمات التحرريـة يف       وجفهو يقول يف جوابه على الرسالة اليت         .عملياً

  : ما يليم١٩٧٩وائل عام أالعامل واليت عقدت اجتماعها يف اجلزائر 
 عدم إدراك عمق النهضة اإلسالمية يف العصر احلاضر واجليل املعاصر أحـد     نا نعد نإ«

 عـرب وحـدا   ـ على الـشعوب اإلسـالمية    نّإاألخطاء الكربى للسيد كارتر وأمثاله، و
 !حناء العاملأيها املسلمون يف أفيا  . أن خترج هؤالء من غفلتهمـإلميانية املستمدة من اهللا  ا

 اضوا ودافعوا عـن     !يها البحر اإلنساين الالمتناهي   أ ويا   !يها املستضعفون الثائرون  أويا  
                                                

 .١٠٢ص) اخلميين والثورة (٦٥ ص١٠ ج:املصدر نفسه) ١(
 .١٦٧ ص١٥ ج:كالم اإلمام) ٢(
 .ي لدعوته وفضحها أن يعلن ذلك بصراحة يف مؤمتر الفكر اإلسالمي يف اجلزائر فتم التصداملفكّرينول بعض حا) ٣(



١٦١ 

  )١(.»كيانكم اإلسالمي والوطين
 ال تعي كـلّ اجلمـاهري       ولكن مل هذا التغافل والتجاهل؟ احلقيقة هي إنه يستهدف أن         

 فإنّ النهضة ستسري سريان العافية يف العروق اليبيسة، والنـار يف            الّإحقيقة ما حيدث، و   
إنه يقـول يف حـديث   . اهلشيم، وهو ما أصر اإلمام اخلميين على توضيحه أمام اجلماهري    

  :م١٩٨١له أمام عوائل الشهداء عام 
 فحـىت الـسود يف   ، مكان من العاملإنّ هؤالء يرون حديث سقوطهم وفنائهم يف كلّ      «

جنحـة  ئ بنفسها الـشعب واأل    هم يرون اإلسالم قدرة متقدمة تعب     نإون ذلك،   مأمريكا يعل 
نا لنرجو مبشيئة اهللا أن يؤدي هذا لثـورة املستـضعفني يف            نإ و ،املتدينة والعناصر املظلومة  

  )٢(.»…كهم خيافون من هذا التحرنإ.. العامل للقضاء على القوى العظمى
  :دها يف وعي اجلماهريوهكذا راح يستعرض مظاهر هذه النهضة والصحوة ليؤكّ

  التحرك اإلسالمي الواسع ـأ 

 هذا التحرك اجلماهريي اإلسـالمي يف       :د عليها وعلى قوا   فمن أهم املظاهر اليت أكّ    
يعلـم  نا وكلّ. الكربى يف فلسطني    ومنها الثورة اإلسالمية   ،ة أماكن من العامل اإلسالمي    عد
 وبقي وفياً لشعاراته الواضحة حىت انتهاء       ، هلا طاقاته   اإلمام عاش هلذه القضية وسخر     أنّ

  .وصى ا بعد وفاتهأحياته، و
 مهمـا  ـن املـسلمني قـادرون    أ و، إسرائيل غدة سرطانية جيب اقتالعهاأعلن أنّفقد 

 حينمـا يـرى   م وكان يتـألّ , على القضاء على منبع الفساد هذاـعتت أمريكا وإسرائيل  
كان يأمل  ) رمحه اهللا (هذا التخاذل والتراجع املستمر، وعلى أي حال فإنّ اإلمام اخلميين           

كثرياً يف هذه الصحوة اإلسـالمية يف اجلمـاهري الفلـسطينية، وكـان يعتـرب ذلـك سـبيل          
                                                

 .١٦٧ ص١٥ ج:كالم اإلمام) ١(
 .٢٢١ ص:كالم اإلمام) ٢(



١٦٢ 

اخلالص الوحيد، وملف القضية الفلسطينية يف أقـوال اإلمـام واسـع جـداً ال ميكننـا أن               
  )١(. جزءاً يسرياً منهنستوعب حىت

 ويوم احلكومة اإلسـالمية الـيت ستـسود العـامل           ،يعترب يوم القدس يوم اإلسالم    كان  
ه، يوم قهر القوى العظمى، ويوم انطالقـة املـسلمني مـن عقـاهلم إلحقـاق                اإلسالمي كلّ 

  )٢(. العملي على تغافل القوى الكربى حلقيقة الصحوة اإلسالمية ويوم الرد،حقوقهم
اط ذلك التحرك الواسع ثورة الشعب األفغاين املسلم بوجه الطغاة امللحـدين،           منأومن  

 ومبنتهى الضعف يف الـسالح والقـوة      , جربوا بل وقوفه أمام القوة الشرقية العظمى بكلّ      
  .دى يف النهاية إىل ايارهاأا مم يف العزمية،

  :كارتر قائالًالرئيس االمريكي وهنا خياطب اإلمام اخلميين 
ط يدعمـه االحتـاد      حيث احلكم املـسلّ    ,املستحسن أن يعترب كارتر بأفغانستان    من  «

 هـؤالء مل يـستطيعوا أن خيـضعوا         إالّ أنّ … حزاب الـشيوعية واليـسارية    السوفييت واأل 
  )٣().الشعب األفغاين املسلم إلرادم

  : هـ١٤٠٤ويقول يف رسالته إىل حجاج بيت اهللا احلرام عام 
»ــد رد ــاين لق ــشعب األفغ ــوة    ال ــك الق ــدوان تل ــادر، ع ــسوفييت الغ ــدوان ال    الع
ه بقـدرة اإلميـان     سطورية واجليش الضخم واحلكـم الغاصـب واحلـزب اخلـائن، رد            األ

 االحتاد الـسوفييت  نّإ حبيث ميكن القول  , واالعتماد على النفس   ,ل على اهللا العظيم   والتوكّ
ـ            ذ نفـسه وحيفـظ مـاء      يعيش اآلن احلرية والندم على هجومه الظامل، وهو حيار كيف ينق

 )٤(.»وجهه
                                                

مام كلمات اإل(وهو حتت عنوان ، )كالم اإلمام(من كتاب  ١٩تراجع الكتب الكثرية املؤلفة يف هذا الشأن، ومنها اجلزء ) ١(
 ).يف فلسطني والصهيونية

 .١٢٩ ص١٩ ج:كالم اإلمام) ٢(
 .١٩٧٩ من حديث لإلمام مع طالب كلية اإلهليات أواخر عام ٦ ص:)القيادة وأفغانستان(كراس ) ٣(
 .١١ ص:السابقاملصدر ) ٤(



١٦٣ 

   انتفاء األساطري االستعماريةـب 

 وانتفـاء   , هذا الوعي السياسي الكبري حلقائق األمور      :ومن مظاهر الصحوة اإلسالمية   
ة إسـرائيل الـيت ال   أسطور:  من قبيل  ,األساطري اليت حاول االستعمار زرعها يف النفوس      

هبني الرأمسايل أو االشتراكي، وأسـطورة  تقهر، وأسطورة احنصار سبيل السعادة بأحد املذ  
ة احنصار السبيل باملعـسكرين     أسطورو) تضاد االجتاه الديين والثورة   (و) التخدير الديين (

  .دومنا ثالث
يف رسالته مبناسبة يوم القدس العاملي يف أوائـل    ) رمحه اهللا (وهنا يقول اإلمام اخلميين     

  :العقد الثامن من هذا القرن
 وتوحـشهم   ,ورة الشرق والغرب الكاذبـة املـسلمني األقويـاء        سطأإىل مىت تسحر    «
  .مت الثورة اإلسالمية هذه األسطورة وفعالً فقد حطّ)١ (»؟بواق اإلعالمية اجلوفاءاأل

  معامل كبرية أخرى ـ ج

ومن يستعرض كلمات اإلمام اليت تركّز علـى معـامل الـصحوة اإلسـالمية يـستطيع                
  :اكتشاف الكثري من هذه املعامل

  .فهذا االجتاه العام حنو تفهم اإلسالم ومعرفة جوانبه احلياتية )١(
وهذا االجتاه الصارم للقطاعات املختلفة، وخصوصاً قطـاع اجليـل الـشاب حنـو       ) ٢(

تطبيق اإلسالم، على كلّ شؤون احلياة االجتماعية والفردية، والنظر لإلسالم كمنقذ مـن             
    كلّ هذا بعد اجلهود الكـربى الـيت        . األمةطت فيها مسرية    كلّ املهالك واملشاكل اليت تور

  .بذهلا االستعمار لكي تنسى األمة إسالمها
  :م١٩٧٩اس الثورة عام خماطباً جمموعة من حر) رمحه اهللا(يقول 
»     وكـادوا يقـضون عليـه، وكـادوا يـسحقون القـرآن،            ,نـسى إنّ اإلسالم كـاد أن ي   

                                                
 .٣٢٠ ص١٥ ج:كالم اإلمام) ١(



١٦٤ 

 ـ وهي ضة إهلية  -عب اإليراين  ثورتكم يا شباب إيران، وضتكم يا أبناء الش أنّإالّ
  )١(.» جديدةًعطت اإلسالم حياةًأ و, وأحيت اإلسالم,أحيت القرآن

)٣(  م الواعي لدور قوى االستكبار العاملي يف التخطيط إلفنـاء الشخـصية             وهذا التفه
  . مث العمل على امتصاص دمائها,اإلسالمية

)٤ ( املسلمة، ونوع املرحلة التارخيية    م الطاقات الضخمة اليت متلكها األمة       وكذلك تفه
  .اليت تعيشها

 املسلم اليـوم  حساسي والشعوري بني أفرادها، حىت ليهتز     وكذلك هذا الترابط اإل    )٥(
  .يف أقصى املعمورة ألمل املسلم يف اجلانب اآلخر منها

مث هذا التخطيط احلثيث هنا وهناك الستعادة اـد اإلسـالمي، وإقامـة الدولـة              ) ٦(
  .دة على كلّ األرض اإلسالميةة املوحاإلسالمي

 وتطبيـق قاعـدة     ,مث هذا التخطيط العلمي الرائع للتقريب بني املذاهب اإلسالمية        ) ٧(
  .»فيما اختلفنا فيهبعضاً  ويعذر بعضنا ,نتعاون فيما اتفقنا عليه«

ـ      نإورغم اختالف مستويات التخطيط ف     ع والعمـل علـى   ها تكشف مجيعها عـن التطلّ
  .لصنع املستقب

وهذه احلرارة الثورية املتصاعدة، واليت راحت تقض مضاجع اللصوص الكبـار،           ) ٨(
زو    ها حـرارة اخلـشوع        أق   عروش العمالء الصغار، ومتزستار املتسترين واملتربقعني، إن

      أوارها من انطالقـة املـسلم يف الـصدر          والتضحية والفداء يف سبيل العقيدة، وهي تستمد 
عالء راية االسالم، ناسياً دنياه ومتعه، يف سبيل متعة حتقيـق       إ سبيل   األول حنو اجلهاد يف   
  .اهلدف السامي العظيم

اً حينمـا   أنين ألخجل حقّ   «:م١٩٨٠يقول اإلمام اخلميين يف رسالته إىل الشعب عام         

                                                
 .٣٧٨ ص١٠ ج:كالم اإلمام) ١(



١٦٥ 

دعو له كي يرزق أن أ ـ وهو يف عنفوان شبابه  ـشاهد هذا اجليل الشاب الذي يطالبين  أُ
  )١(.»الشهادة
  :قول أيضاً خماطباً الشبانوي
 هذا التحول الـذي حـدث بـني شـبابنا إنمـا هـو صـنع        نّإ و ،نتم ذخائر اإلسالم  أ«
  )٢(.»إهلي
خراً؛ هذا االجتاه اجلماهريي حنو تعميم األخالق اإلسالمية على         آوأخرياً وليس   ) ٩(

ان اتمع، ونفي مظاهر الطاغوت والعصيان، إذ رأينا احلجاب اإلسـالمي يـسري سـري             
وصال اتمعات اإلسالمية، ورأينا النفور من مظاهر اخلالعة واخلمر وامليسر          أالعافية يف   

 وأضـحت املـرأة املـسلمة يف    ,ل ظاهرة إسالمية ضخمة ميثّ وذلكوباقي العادات السيئة، 
  )٣(.» الثورة اإلسالميةن قدتننتأ« :طليعة الثائرين حىت قال فيها اإلمام اخلميين

  :م١٩٧٩خلميين يف حديثه إىل جمموعة من احملرومني يف أواخر عاميقول اإلمام ا
»معنتم النظر فستجدون قادة القوى العظمى يعيشون االضطرابات والقلـق،     أكم إذا   إن

إنها نعمـة إهليـة ولـن       . اسم اهللا وال ترجو إالّ ثوابه     إنه ليقلقهم أن تنطلق مجاعة تعمل بِ      
  )٤(.»خلفيةنستطيع أن ندرك عظمة النعم اإلهلية ا

ـ  ؛ هذه املظاهر أشار هلا اإلمام وعمل على تكرارها علـى مـسامع العـامل              كلّ ق  ليحقّ
 ة والشعور بالكرامة والثقة باملستقبل يف نفوس مجاهري األمة، يف حـني يبعـث      غرض العز

 عنـه   تث ولـه دوره الـذي حتـد       ,الرعب يف قلوب املستكربين، وللرعب جيش ال يقهر       
  .فة يف دحر العدو الكافراآليات القرآنية الشري

                                                
 .١٠٦ ص٦ ج:املصدر السابق) ١(
 .١٣٩ ص١٠ ج:ر نفسهاملصد) ٢(
 .٨٤ ص٦ ج: املصدر نفسه)٣(
 .٥٠ ص١ ج: املصدر نفسه)٤(



١٦٦ 

  عوامل الصحوة 
  ومن يستعرض عوامل الصحوة اإلسالمية املعاصرة كمـا يـصورها اإلمـام اخلمـيين              

 هـذه  ما حيار يف وضعها يف سلسلة العوامل أو يف سلـسلة النتـائج، إالّ أنّ             رب) رمحه اهللا (
إلنـسان، فهـي   مـع ا  احلالة حالة طبيعية، ذلك ألننا نتحدث عن ظاهرة اجتماعية تعيش       

  .يف نفس الوقت ر بدورها وتكرب وتقوىبالقدر الذي تصنع فيه تأثريها تتأثّ
 فإنـه عامـل حاسـم يف    ،عامل توفّر القيادة الواعية الصبورةـ مثالً  ـ خذ على ذلك  
 أكثـر   ونظـرةً , وجلـداً أقـوى  ,ن التغيري نفسه يهب القيادة وعياً أكـرب    أصنع التغيري، إالّ    

  .سريا الطويلةخربة لكي تواصل م
              ق وهكذا ميكن القول عن باقي العوامل، وهذا ما سنعرفه من خالل هذا البحث الـشي

  .يف كلمات اإلمام اخلميين وتصوراته عن الصحوة املباركة
  :وأهم ما الحظنا من عناصر هي كالتايل

  .التأييد اإلهليأـ 
  .القيادة الواعيةب ـ توفّر 
  .نيرين املربفكّجمموعة من العلماء واملج ـ توفّر 

  .ل الشعب لعملية التغيريتأهد ـ 
  .ظلم الطغاةهـ ـ 
 .ريــقدرة اإلسالم نفسه من خالل تصوراته وتعاليمه ومناسباته على صنع التغيو ـ 

  .زـ األماكن واملناسبات والشعائر االسالمية وحسن استثمارها
مية األوىل بقيادة الرسول  هذه العوامل هي األهم يف صنع الثورة اإلسال       نا جند أنّ  ولعلّ

 هو العامـل األهـم، كمـا    ـ قبل كلّ شيء  ـ فلقد كان التأييد اإلهلي  ,)ص(األكرم حممد 
 -صاحبة األثر العظيم، يف حني كان استعداد األمة للعمـل   ) ص(كانت شخصية الرسول    

 . ذا أثر ضخم يف صـنع ذلـك التحـول التـارخيي الكـبري              -وهو استعداد منا شيئاً فشيئاً      



١٦٧ 

ـ         وطبيعي أنّ  رت  الرسالة اليت محلها أولئـك املؤمنـون كانـت ذات خـصائص كـربى وفّ
 اآليـة الـشريفة   قت مع اجلذور اإلنسانية، ولعلّ ودخلت إىل القلوب وتعم ,السبيل للنصر 

  :يقول تعاىل, التالية تشري إىل أهم هذه العوامل
َهو الذي أَيدك بنصره وبالمؤمنني[ ِِ ْ ُ َ َْ ِ ِ َِّ ْ َُِ َ ََّ ِ ْأَلف بـني قـلو م لو أَنفقت ما يف األرض مجيعـا مـا أَلفـت َ و،َ ََ ََّ ِ ََّّ ً َِ ِ َْ َ ََ ْ ْ َْ ِِ ُُ َ ْ

ٌبـني قـلو م ولكن الله أَلف بـيـنـهم إنه عزيز حكيم ْ ِْ ِ َِ َ ٌَ َ َ ِْ ُ ْ ََِّ ُ َ َ َّ ّ ََّ َ ِ ُُ[.)١(  
  :فلنستعرض إذن باختصار دور هذه العوامل يف كلمات اإلمام

  تأييد اهللا تعاىل: العامل األول

 الذي صنع هذه الـصحوة هـو لطـف اهللا            وأعلن أنّ  ,دها اإلمام مراراً   حقيقة أكّ  وهذه
ـ          نإورمحته، و  ه مل يكـن خيلـو كـالم      نا مل نكن إالّ وسائل لرتول هذه الرمحة اإلهلية، ولعلّ

  .لإلمام من ذكر هذه احلقيقة، وهو ما شهدناه يف بعض النصوص املاضية
  :م١٩٨٠ب يف أمريكا عام ل على ذلك يقول يف رسالته إىل الطالاوكمث
»     وهـي مبـشيئة اهللا   ,ان تتسع على املستوى العاملي    إنّ الثورة اإلسالمية بتأييد اهللا املن 

 .»سوف جتر القوى الشيطانية إىل التقوقع واالنزواء

  القيادة املطلوبة توفّر :الثاينالعامل 

ى هنا وهناك   مناط الصحوة تتجلّ  أوهذه بدورها حقيقة مهمة وما أكثر ما كانت بعض          
ة أو ضعف هـذه القيـادة،   وإالّ إنها تؤول إىل االضمحالل بسبب عدم توفّر القيادة الكفؤ        

عـداء الـصحوة للتـصفية اجلـسدية أو         أومن هنا فالقائد دائماً هو املستهدف مـن قبـل           
 تباعه املخلصني أو) ص(نا يعلم دور الدعايات املشركة ضد الرسول العظيم          وكلّ ،املعنوية

  .االسالم وحلد اآلنمنذ صدر 

                                                
 .٦٣و  ٦٢ :، اآليتان األنفال سورة)١(



١٦٨ 

 والتواضـع اخللقـي والعمـل يف سـبيل     ,وأول ما يشترط يف القائد اإلخالص للقضية      
      استمراره وتوفيقه، فهـو ينظـر للواجـب قبـل أن            حتقيق رضا اهللا، فهو روح العمل وسر 

  .ينظر لنتيجة العمل
  :م١٩٧٩يقول اإلمام اخلميين يف حديثه لسكان كردستان عام 

نا ننفر مـن  نأك لتعلم نإننا ما طلبنا يف ضتنا هذه سوى رضاك، و       أنك تعلم   إإهلي  «
  )١(.»صاب فرداً واحداًأالظلم حىت ولو 

  :ويقول ملراسل صحيفة بالتيمورسان قبيل جناح الثورة
مـا مل     وسأسـتمر  ,أنين بعون اهللا تعاىل سأقوم بواجيب يف خدمة اإلسالم واملسلمني         «

  )٢(.»رلالستمرا) إسالمي(يكن هناك منع 
  :يقولم ١٩٧٩ويف حديثه لوزير الداخلية واحملافظني يف أواخر عام 

 يعملـون بواجبـام لـيس    ن وهو ما نفعله، والذي    ,إنّ علينا واجباً جيب أن نقوم به      «
زمنا فقـد هـزم مـن قبلنـا     ،ذا انتصرنا فهو حسنإ لديهم النصر أو اهلزمية، ف  املهموإذا ا 

مهمأمري املؤمنني واحلسني ولكن٣(.» وها حنن نعمل بواجبنا, قاموا بواجبا(  
  :وعندما يسأله مراسل التاميز اللندنية قبيل جناح الثورة عن حياته الشخصية جييب

ـ أ وال حتتاج إىل توضيح، ,حيايت اخلاصة حادثة فردية من جمموع حوادث العامل    « ا م
ـ          ة رآن الكـرمي والـسن  عقيديت فهي كعقيدة سائر املسلمني يف تلك املسائل الـواردة يف الق
  )٤(.»ها عقيدة التوحيدالشريفة والقادة الصادقني بعده، وروح هذه العقيدة وأمهها وأجلّ

 وعندما حتد  طنب يف وصفه  أ ف ,اب يف جملس الشورى حبضوره    ث أحد النو, عليـه    رد 

                                                
 .١٨٧ ص١٥ ج:كالم اإلمام) ١(
 .٤٠ ص٦ ج:املصدر السابق) ٢(
 .٦٠ ص: املصدر نفسه)٣(
 .٧٧ ص٦ ج: كالم اإلمام)٤(



١٦٩ 

  :قائالً
أنين ألخشى أن تكون هذه األقـوال وأمثاهلـا سـبباً حلـدوث حالـة مـن الغـرور                  «
عتـرب نفـسي   أ من الغلو، ولو كنـت      - تبارك وتعاىل    -ي العوذ باهللا    نإ و ,طاط يل واالحن

  )١(.»حائزاً على مرتبة أعلى من سائر األفراد فذلك احنطاط فكري وتسافل روحي
   :هـ١٤٠١ب الدارسني يف اهلند عام ويقول يف حديثه يف لقائه بالطالّ

َوقـل جـاء[إنّ علينا حتقيق مفاد اآلية الكرميـة       « ْ ُ ُ احلـق وزهـق الباطـلَ ِ َ َْ َْ َ َ َ  وعلـى الـشعوب   ]ُّ
ا وتبطل الباطلاإلسالمية أن حتقّق احلق٢(.» يف جمتمعا(  

ر ومن شروط القائد أن يكون شعبياً متواضعاً يعيش مع اجلماهري املسلمة وهلا، ويفكّ     
 آالمها ويعـيش آماهلـا،      يعييف ما يصلحها وال ينعزل عنها، كلّ مهه خدمتها ورضاها،           

قه اإلمام اخلميين نفـسه علـى حياتـه الشخـصية           وهو ما طب  . كم قلوا قبل أبداا   وحي
  . والسياسية

  :يقول اإلمام يف رسالته إىل الشعب يف عيد انتصار الثورة األول
 أنّإالّ  , إنّ األطباء منعوين من االشتراك يف عيد الشعب الغيور واجليش اإلسـالمي           «

ودعـائي املتواضـع     سـالمي الـوطين واحلـرس،     قليب مع الشعب الشريف، واجلـيش اإل      
  )٣(.»يف خدمة اجلميع اً رمق من احلياة خادماً مضحي وسأبقى ما بقي يفّ,يودعهم

  :١٩٨١ويقول يف كلمته إىل اخلطباء والعلماء يف طهران عام 
»إن   ها تعطي كلّ شيء يف سبيل اإلسـالم  . ة هذه اجلماهري العظيمة   نا مجيعاً رهن ملنإن, 
  )٤(.»لب شيئاًوال تط

                                                
 .٩٢ ـ ٩١ ص :املصدر السابق) ١(
 .١٧٣ص ١٥ ج: املصدر نفسه)٢(
 .٥٨ ص٦ ج:كالم اإلمام) ٣(
 .١٠٤ ص: املصدر السابق)٤(



١٧٠ 

  :ويقول قبيل الثورة وهو يقيم بباريس
إنّ شعبنا يعتربنا خدماً لإلسالم والوطن، واملسائل اليت نطرحهـا كانـت يف ضـمري              «

  )١(.» ولذا فنحن نتحدث عن مطاليب الشعب،هذا الشعب
 وكان يضم بعـض القـادة       ,ويقول خماطباً الوفد املرسل للتحقيق يف احلرب املفروضة       

  :م١٩٨٠ام الكبار ع
أن تـسعوا  ـ نتم على رأس بعض األقطار اإلسالمية  أوـ يها السادة  أنصحكم أأنين «

  )٢(.»بدان والقلوب عنكم بعيدةموا األلتحكموا القلوب ال أن حتكّ
 , ومل يترك شيئاً يذكر    , ومل يسكن قصراً   , فلم يكرت شيئاً   ،وهكذا كانت سريته العملية   

 وغرفة صغرية ومصحف وبعض الكتـب املهـداة،         خص يف بيت مستأجر   كانت حياته تتلّ  
    د القوى العظمى  هذا وهو الرجل الذي هد, حنـاء  أص حياة ذوي القصور الفارهـة يف   ونغ

  .العامل
  . وهذا ما يشهد له به التاريخ، وجودهكان يعيش مع شعبه بكلّ

        ـ     ومن األمور املشترطة يف القائد بشكل طبيعي أن يتمت ه ع باألهلية العلميـة، ذلـك إن
   ى لتطبيق منهج إنساين متكامـل وأطروحـة جامعـة         ع ويس ,ياًدكاً عق يريد أن يقود حتر .

 القائد جيب أن يطبق األطروحة على نفسه، كما يسعى لاللتـزام بتوجيهـات              وطبيعي أنّ 
األطروحة ومناهجها يف أسلوبه العملي حىت إذا ما انتصر راح يعمل على تطبيقها علـى              

  .دلتها ومنابع رؤيتها للواقع واحلياةأ ترضاه احلياة االجتماعية تطبيقاً
عاً بالصفات العلمية واخللقية العليا، وهي يف       ب أن يكون القائد متمت     وهذه أمور تتطلّ  

  أي األساس الطبيعي لنظرية والية الفقيه، فالبد لقيـام        ،ى باألساس العقلي  الواقع ما يسم 
     قوانني والتحديدات الـيت تـستتبعها      صدار ال إغ  احلكومة اإلسالمية من وجود والية تسو

                                                
 .٢٩ ص:املصدر نفسه) ١(
 .١٨١ ص:املصدر نفسه) ٢(



١٧١ 

 حتقيقاً لطموحات الرسالة ومصاحل اتمـع، وهـذه         ,هذه القوانني للحرية األصلية لألفراد    
الوالية إنما متنح للشخصية اليت تتمتع بالقدرة الفقهية والسلوك امللتزم العـادل واألهليـة              

نظريـة اإلسـالمية األصـيلة      القيادية املطلوبة، ولسنا هنا بصدد احلديث عن أبعاد هذه ال         
  .ع القائد ذه الصفة العلميةردناه من اإلشارة إىل ضرورة متتأبقدر ما 

  :م١٩٧٩يقول اإلمام اخلميين يف حديثه إىل الناس يف أوائل عام 
  بل ألنـين أعلـم أنّ  ,ألنين منهم) ودورهم(ال أدافع عن العلماء أنين ك تعلم نإإهلي  «

  )١(.»نقاذ الشعبإ الذي يستطيع هذا الصنف من الناس هو
واليت كانـت  ) احلوزات(وكان من تأكيداته أن يتم االلتحام بني اامع العلمية الدينية    

، وذلـك بعـد أن      )اجلامعات األكادميية  ( واامع العلمية احلديثة   ،املدرسة الفيضية مثالً هلا   
خرية بينهماوالس ة السحيقة املألى بالتهمعمل االستعمار على إجياد اهلو.  

ساتذة والطلبة اجلـامعيني يف     لذلك نراه يقول خماطباً جمموعة من العلماء الدينيني واأل        
  :م١٩٨٠  عامأوائل
»   لقد هدمتم ذلك السد    ها اخلطـوة األوىل       الكبري بني ما نسميه بالفيضية واجلامعة، إن, 

 نّإ…  تبعـيني  ني غـري   مستقلّ وا فتعملوا على أن تكون    ,واليت جيب أن تستتبعها خطوات    
 مـن خـالل    يتم ذلكمانإ و،جيال اآلتية جيب أن تعلم بضرورة وحدة هذين املركزين  األ

حـدمها  أالن جنـاحني ال ميكـن الطـريان ب   يـشكّ إنما  العلم والتهذيب،   إنّ, العلم والعمل 
  )٢(.»فقط

  .لياً االلتحام وقفت كلّ اامع العلمية تسند القيادة علمياً وعموطبيعي إنه إذا متّ
 وذلك قبيـل جنـاح      ,رين اجلامعيني النيل من مكانة الفقهاء     وعندما حاول بعض املفكّ   

  :الثورة اإلسالمية عاتبه اإلمام اخلميين قائالً
                                                

 .٥٢ ص٦ ج:كالم اإلمام) ١(
 .٦٣ص: املصدر السابق) ٢(



١٧٢ 

» مثانني عاماً  لقد عمرت , ستني عاماً يف اجلامعات العلمية، ويل منـذ حـوايل      وعشت 
 مي هـذه العقـود األخـرية بكـلّ    ماأثالثني عاماً اشتراك يف مسرية األمور االجتماعية، و 

علن مـن خـالل   أنين أ ولذلك ف،فتقر للخربة يف هذا اال   أال  أنين  حوادثها، ومعىن ذلك    
 الـذين حفظـوا املـسرية    معلومايت عن مسرية اإلسالم منذ الصدر األول وحىت اليوم، أنّ  

  )١(.» أبعادها هم العلماءالدينية بكلّ
  بامقيام العلماء بواج: العامل الثالث

     رهم بـدورهم يف عمليـة النهـضة        ه إليهم ويـذكّ   وإدراكاً منه لدور العلماء جنده يتوج
ـ           ,االجتماعية اظ الـسالطني، وهـو      ويعمل على نفي العناصر العميلة الـيت يـسميها بوع

ـ      مصطلح طرح من قبل على ألسنة بعض املفكّ        ه كان معبراً عـن   رين االجتماعيني إالّ إن
 وطردهـا مـن   ,ر الناس منها  وحذّ ,ة هامجها اإلمام اخلميين بشد    وقد. روحية هذه الطبقة  
  .املسرية االجتماعية

  :م١٩٨٠إنه يؤكّد يف حديثه ألهايل مدينة قم يف أوائل عام 
م الذي يعمل خالفاً لشأن العلماء وتعاليم اإلسـالم ويتـآمر      إن العال  :لقد قلت مراراً  «

 وال , يل نفوراً من الكـثري منـهم  نّإ… معمعلينا، إنه أشد من السافاك، بل هو سافاك م      
  )٢(.»…ؤمن بالكثري منهمأ

  : قائالً)٣()والية الفقيه(د يف كتابه ويؤكّ
 , ويعود من حواشي الـبالط ويطـيعهم    ,مةإنّ ذلك الفقيه الذي يدخل يف جهاز الظلَ       «

احملن اليت  وال ميكن أن حيمل األمانة اإلهلية، واهللا وحده يعلم مدى املصائب و    ,اًنليس أمي 
ها علماء السوء هؤالء على اإلسالمصب«.  

                                                
 .٧٣ ص: املصدر نفسه)١(
 .٦٣- ٦٢ ص٦ ج:كالم اإلمام) ٢(
 .١٩٩ ص: املصدر السابق)٣(



١٧٣ 

ويف قبال ذلك يؤكّد اإلمام اخلميين يف أماكن كثرية على قيام العلمـاء بواجبـام يف             
  :سبيل دفع عجلة الصحوة إىل األمام

ثرها الترتيهي علـى    أناساً كانت جمرد معاشرم ومالحظة سريم تترك        ألقد رأينا   (
 وأخالقكـم   , الذي يترك سلوككم فيـه     بوا أنفسكم إىل احلد   ن ذّ أ عليكم   إنّ. اآلخرين

نـام،   لأل أسـوةً ون  عـد صالح الناس، فيقتـدون بكـم، وت      إوإعراضكم عن الدنيا أثره يف      
ال أريدكم أن تتركوا  . ةــــوجنداً هللا، لتستطيعوا أن تعرفوا اإلسالم، واحلكومة اإلسالمي       

خلـو  ال ت. ، وأؤكّـد علـى هـذه املـسألة     جديةبكلّ بل عليكم الدراسة املتواصلة      ،هالتفقّ
 ن ختـدموا إسـالمكم، إالّ أنّ  أكم لـن تـستطيعوا   نإهوا فاحلوزات من الفقهاء، وما مل تتفقّ    

فوا اإلسالم للناسعليكم خالل دراستكم أن تعر«.  
  :ويضيف

ـ ية املنحرفـة احلاكمـة  ـاسـأي القـوى الـسي  ـ طيم الطـاغوت   ـإنّ حتـ «  يف وطننـا   
  )١(.»مي إنما هو من واجباتنااإلسال

وقبل أكثر من مخسة عشر عاماً من جناح الثورة، كان اإلمـام اخلمـيين يؤكّـد هـذه                  
  :احلقيقة
مة، واسـتقالل األقطـار     إنّ على علماء اإلسالم الدفاع عن أحكام اإلسـالم املـسلّ          «

 ،سـالم  واإل ،ن الظلم وإسـرائيل وعمالئهـا وأعـداء القـرآن ايـد           ماإلسالمية، والنفور   
  )٢(.» السكوت يف هذا العصر يف قبال الظلم إنما هو إعانة عليهإنّ… والوطن

  ):رمحه اهللا(ويقول أيضاً 
إنّ الفقهاء جيب أن يقودوا الشعب ومينعـوا مـن انـدراس معـامل اإلسـالم وتعطيـل              «

 , متاماً كما كـان الرسـول حجـة علـى األمـة     ,هم اليوم حجة على الشعب   نإ… أحكامه
                                                

 .٢٠٣ ص:والية الفقيه) ١(
 .١٩٦٣ان صادر مبناسبة اخلامس عشر من خرداد عام بي) ٢(



١٧٤ 

 عليه حمجوج، والفقهـاء منـصوبون مـن قبـل      راد  فكلّ ،ها موكولة إليه  مور كلّ وكانت األ 
  )١(.»اإلمام عليه السالم حججاً على الناس

 وهي صفة   ،وال ننسى هنا أن نشري إىل صفة كان اإلمام القائد يؤكّد عليها يف القيادة             
الشجاعة يف قول احلقا يف القمة، وهي صفة متت إذ يقول مثالً,ع هو  :  

قـسم بـاهللا   أنـين أُ يعاملونين معاملة العبيد يف القرون الوسـطى،    ) رجال السلطة (إنّ  «
ي ال أرى املوت إالّ سعادة واحلياة مـع الظـاملني إالّ            نإ(. ي ال أريد حياة كهذه    نأالعظيم ب 
  )٣().يت واجيبدأي قد نإ حىت أعلم ، ليتهم يقبضون علي)٢ ()برماً

  ):قدس سره(ويقول 
  )٤().ل اخلضوع أمام اجلبابرةتقبأي لن  ولكن,دت قليب لرماح عمالئكمعدألقد (

  . قيام العلماء بواجبام؛نا نستطيع أن جنعل من أهم عوامل الصحوةنأواحلقيقة 

  الشعيب باجتاه اإلسالم واملعنويات التحول :العامل الرابع

 النفـوس والعقـول،    على أن يستعيد اإلسالم دوره يف       عمل العلماء انصب   والواقع أنّ 
ق بداع متـدفّ إل بدفعها حنو سبل السعادة، مبا حيمله من طاقات ذاتية، ووحينئذ فهو يتكفّ 

ا، ويستثري دفائنها، وإذا جتلّ        يفجت الفطرة النفـسية  ر طاقات الفطرة، ويستخرج مكنونا
   .هعلى السطح احليايت كان الفالح كلّ

ـ    هؤالء املفكّ  واجلدير بالذكر أنّ   قـوا إالّ بعـد أن      قـوا مـا حقّ    ستطيعوا أن حيقّ  رين مل ي
ـ  حر صوا مـن قيـود التبعيـة    روا نفوسهم من املتع الرخيصة، ونذروا أنفسهم للهدف، وختلّ
لون  قيوداً ظاملةً، وما زال الكثريون منهم يـشكّ ـ يف فترة الغفوة  ـلوا  ام الذين شكّللحكّ

                                                
 . وغريمها١١٨ و١٠٦ ص:والية الفقيه) ١(
  .يف كربالء قبيل استشهاده) ع(العبارة اليت قاهلا اإلمام احلسني ) ٢(
 .١٩٦١بيان إىل الشعب عام ) ٣(
 .١٩٦٢يف بيان صادر عام ) ٤(



١٧٥ 

  .اإلسالمية معاًصفوا بالعملية والروح التغيريية  بعد أن اتالّإذلك، و
  :م١٩٧٩عام ) رمحه اهللا(يقول اإلمام اخلميين 

ـ  :األول: دث يف إيران مـن ثـورة معلـول لعـاملني       ـإنّ ما ح  «    وهـو األهـم مـن   ـ
ـ غريه قـصاها إىل  أ إيـران مـن   نّأ الشعب التحم مع اإلسالم يف مسريته، مبعـىن   هو أنّ 
حـدت  صـناف والقطاعـات ات    األ مجيع   إنّ:  واألمر الثاين  .قصاها كانت تطالب باإلسالم   أ

  )١(.»وتالمحت فيما بينها
  :ويقول يف حديثه إىل بعض اجلنود يف نفس السنة

» ضتنا مل تكن سياسية فقـط       انتصارنا يكمن يف أنّ    إنّ سر ,    أو النقـاذ الـنفط مـن 
ـ    ما كانت متتلك بعداً معنوياً إسالمياً، شب      نإ و ،التبعية فحسب  ون الـشهادة  اننا كـانوا يتمن, 

  )٢(.»ويستقبلوا متاماً كما كان املسلمون يف صدر اإلسالم
  :ويقول أيضاً

ـ         إنّ  « م الظـاملني، وهـذا   هذه اهلدية الغيبية، وهذه احلرية، وهـذا اخلـالص مـن حتكّ
ة اإلميان ووحـدة     إنما هو لقو   ,ا أيادي األجانب  ياه وقطع عن  إاالستقالل الذي منحنا اهللا     

لقت يد العنايـة اإلهليـة علـى رؤوس    أ حيث -تبارك وتعاىل  -الكلمة واالجتاه إىل اهللا   
  )٣(.»قت هذا النصر، فلتحفظوا هذه اهلدية اإلهليةها، وحقّهذا الشعب ظلّ

  :ويقول خماطباً مندويب السودان واألردن بعد عام من جناح الثورة
إنّ على املسلمني أن يوجدوا التحول املطلوب التحول من اخلـوف إىل الـشجاعة،              «

االنتصارات أن نتحول إىل     كلّ   ىل اهللا، فإنّ منشأ   إلتحول من التوجه للدنيا إىل اإلميان و      ا

                                                
 .١٤٧ ص١٠ ج: كالم اإلمام) ١(
 .١٢٩ ص:املصدر نفسه) ٢(
 .١٣٦ ص: املصدر نفسه)٣(



١٧٦ 

  )١(.»موجودات إسالمية إنسانية إميانية كما أراد اهللا لنا
ـ   القائد احلكيم هو الذي يراقب مسرية الثورة بكلّ        ومن املالحظ هنا أنّ    ة، فـإذا مـا      دقّ

ة عمل على استثمارها على أفضل وجه، يف سبيل         لدى األم ) قبال الثوري اإل(حدثت حالة   
ولنا من القـرآن    . ، وتصعيد الوعي لتحقيق الصحوة املطلوبة      ومتطلباته حتقيق مصاحل الشعب  

  .ة والتطبيقات هلذه القاعدة األساسالكرمي وعمل الرسول األكرم والقادة خري األدلّ

  رياشتداد ظلم الطغاة وتصاعد اهلجوم االستعما: العامل اخلامس

حـساس الـشعيب ـذا     هذا العامل عندما يتصاعد، وباخلصوص عندما يتصاعد اإل       و
الظلم، يترك أثره يف حتريك اجلماهري حنو بذل الغايل والرخيص للخالص منـه، وحتقيـق     

  .التغيري االجتماعي املطلوب
  :م١٩٧٧يف جوابه على رسالة الرئيس اللييب أواخر عام ) ره(يقول اإلمام اخلميين 

ـ           إنّ ا « ل لشعب اإليراين وبعد انقضاء املراحل الزمنية السود املألى بالعنف، وبعد حتم
يـدي اجلنـاة   أأزمة مرعبة، وفقدان االستقالل، وضياع الشعائر اإلسالمية والوطنية على          

الذين تقف على رأسهم عائلة لوي ارمة، وبعد مشاهدة كلّ ذلـك الـسلب والنـهب،      
ـ للمقدسات الدينية والوطنية، والـذخائر ال وأمناط اخليانة الالمتناهية    ,وطنية العظمـى ـــ

ـ الشعب ويف طليعتها القوى اإلنسانية والتراث الثقايف هذا لـه   ومبـشيئة اهللا تعـاىل وتوكّ   
م كـسيلٍ   وراح من خالل ضته اإلسالمية يتقـد , عاد إىل ذاتهـعلى اإلسالم والقرآن   

  )٢().…ستبدادعارم لتحطيم السدود الكربى لالستعمار واال
  ):بويرامحد(خماطباً جمموعة من عشائر حمافظة ) رمحه اهللا(ويقول 

 ذلـك أنّ . قت لكم النصر؛ هذا التصاعد يف الظلم واإلرهابإنّ أحد العوامل اليت حقّ   «

                                                
 .٦٠ ص١٥ ج:املصدر نفسه) ١(
 .٨٠ ص١٠ ج:كالم اإلمام) ٢(



١٧٧ 

ـ          ع احلقـد الـشعيب لتطلقـه    الرعب واإلرهاب عندما يطغى فإنّ االنفجار سـيتبعه، ويتجم
هذه العقد النفسية وحصل االنفجار، واألهم من كـلّ       صرخة شجاعة، ويف إيران جتمعت      

كانت صرخة اإلميـان هـي انطالقـة     هذا االنفجار رافقه اجتاه حنو اإلسالم، ولقد         ذلك أنّ 
  )١(.»هذا التحرك

  األماكن واملناسبات والشعائر اإلسالمية وحسن استثمارها: العامل السادس

ـ  - مبعـىن مـن املعـاين        -  اإلسـالم  بعاد بدوره، ذلـك أنّ    وهذا عامل واسع األ    ي  يرب
ومـن أسـاليبه   . اإلنسان على أن يكون تغيريياً ثورياً دائماً ال يقبل مطلقاً بواقـع فاسـد     

 ثوريـاً يفـوق   املهمة مسألة تعيني بعض األماكن واألزمنة والشعائر لتمتلك زمخاً معنويـاً  
     يـدفع حنـو     معنوي وحالة يقظـة وصـحوة، و       احلالة االعتيادية، ويعمل على إجياد ضخ
  .حتقيق املعاين الكربى اليت يريدها اإلسالم

ينمـا كنـتم،   أ اهللا تعاىل له ما يف السماوات واألرض، وهو معكـم  فعلى الرغم من أنّ 
    ه شاء أن يعيكما شاء   )بيوت اهللا (ن بعض األماكن وينسبها خصوصاً له مبا يسمى         إالّ إن ،

 الزمـان ملـك   احلرام، وعلى الرغم من أنّن مكاناً معيناً له يف األرض ليكون بيته      ن يعي أ
   هللا تعاىل وحده، لكن   نّأن شهر رمضان املبارك شهراً له، وعلى الـرغم مـن            ه شاء أن يعي 

ـ  ,ها له، لكن هناك أياماً تثري الكثري مـن املـشاعر   األيام كلّ  ت أيامـاً هللا، وهـذه    لـذا مسي
 وسـرعة يف العمليـة   ,ودة إىل اهللاحملطات الزمانية واملكانية هلا دورها الكبري يف حتقيق ع       

  .التغيريية
والقيادة الواعية احلكيمة هي اليت تستثمر هذه املناسبات اإلسالمية لتحقيـق التغـيري             

 كلّ ما لدينا من عطـاء       نّإ :د وكم كان اإلمام يرد    .املطلوب يف مستوى الوعي والصحوة    
املؤمنـون إلحيـاء ذكـرى       واالس اليت يعقدها     ,حمرمشهر  ثوري إنما هو نتيجة عطاء      

                                                
 .١٣٧ ص١٠ج:املصدر نفسه) ١(



١٧٨ 

  ).عليهما السالم(ثورة احلسني بن علي 
  :هو يؤكّد يف وصيته اخلالدة قائالًف
 - تعاليم األئمة عليهم السالم إلحياء هذه امللحمة التارخيية اإلسـالمية     وليعلموا أنّ «

ام الظلمة علـى  إنما هو بأمجعه صرخة بطولية شعبية بوجه احلكّ… ـ ) ع(ثورة احلسني  
١(.»ىل األبدإالتاريخ و مر(  

  :م١٩٧٩وعن أثر املساجد يقول يف أحد أحاديثه عام 
إنّ كلّ احلركات اإلسالمية منذ صدر اإلسالم إنما استمدت انطالقتها من املـسجد،         «

                اد لقد كان املسجد حمالً لتعبئة القـوى ضـد الكفـر والـشرك، وأنـتم باعتبـاركم مـن رو
   ليـتم قطـع     ,ىل قواعد لإلسالم وللحركـة اإلسـالمية      لوا املساجد إ  املساجد جيب أن حتو 
  .» وتأييد املستضعفني يف قبال املستكربين,أيادي الشرك والكفر

ث عنه وال حرج، ففي تصور اإلمام اخلميين عـن احلركـة اإلسـالمية           ج فحد ا احل مأ
 ق احلـج دوره العظـيم يف      على أن حيقّ  ) رمحه اهللا ( احلج الدور األكرب، وكان حيرص       حيتلّ

تمع اإلسالمي املؤمن العابد املوحضد الطغيان د واملكافحصياغة ا.  
  لقد كان يضمن أروع توجيهاته يف رسائله املطوإىل احلجاج كـلّ   ههالة اليت كان يوج

فاحصة لكي نصل إىل األبعـاد    هذا اجلانب حيتاج إىل دراسة معمقةنا لنعتقد أنّ  نإعام، و 
  .إليها يف هذا العمل اإلسالمي الكبريليت كان اإلمام يرمي االكربى 

        ا قبل ذلك بسنني، ومل تكن هذه النظرة وليدة جناح الثورة اإلسالمية، بل كان يبش ر
  :على ذلك قائالً) والية الفقيه(فهو يؤكّد يف كتابه 

 وتوسعة مدار   ,جيب استثمار هذه االجتماعات ألهداف اإلعالم والتعليمات الدينية       «

                                                
 .٧٩ ص١٥ ج:كالم اإلمام) ١(



١٧٩ 

  )١(.»والسياسية اإلسالميةالنهضة العقدية 
  ال   ولسنا نريد التوسوتكفي نظرة سـريعة علـى رسـائله إىل احلجـاج         ،ع يف هذا ا 

  .لنكتشف األمهية البالغة اليت أوالها اإلمام لذلك
عياد الكربى باعتبارها يوم العودة إىل اهللا، وهنا يطلب       األ :ومن املناسبات اإلسالمية  

 اجلماهري أبعادها، وقد كانت انطالقة الثورة اإلسـالمية         اإلمام من خالل انيه أن تدرك     
الكربى من يوم عيد الفطر املبارك، فلنالحظ كيف يبارك اإلمام اخلمـيين مناسـبة عيـد                

  : املستضعفني قائالًاالضحى املبارك لكلّ
 والـذين ثـاروا   ,بارك هذا العيد اإلسالمي الكبري لكل أولئك املستضعفني يف العـامل     أُ«

  )٢(.»ستكربين وأولياء الطاغوتبوجه امل

  جناح احلركات اإلسالمية والثورة اإلسالمية الكربى يف إيران نفسها: العامل السابع

ل أكـرب   إالّ إنه بدوره يـشكّ     , هذا العامل معلول للصحوة املباركة     فعلى الرغم من أنّ   
  .العوامل لتوسعتها ومنوها يف كلّ العامل اإلسالمي

 لرائـع الـذي لعبتـه احلركـات اإلسـالمية يف نـشر التوعيـة       الـدور ا  :العامل الثـامن  
  .واحلماس الثوري بني أبناء األمة

 وقد اختلف تأثري هذه احلركات على هذه املنطقة أو تلـك، كمـا اختلـف مـستوى         
جـت الـشوق    جأ قـد    - مجيعـاً    -الوعي واحلماس لدى هذه احلركة عن تلك، إالّ إنها          

 ـا، بلـزوم مقاومـة       وجدت شعوراً ذا مساحة معتد    أاجلماهريي حنو تطبيق اإلسالم، و    
ر بـدور املرحـوم   وكـثرياً مـا رأينـا اإلمـام يـذكّ       . مظاهر الطاغوت، والعـودة لإلسـالم     

  .واملدرسي والنوري وحركة فدائيي اإلسالم وغريهاآبادي األسد
                                                

 .١٨٠ ص:والية الفقيه) ١(
 .١١١ ص١ ج:كالم اإلمام) ٢(



١٨٠ 

 الكثري من أبناء هذه األمة قد اهتدى بفعل تأثري هـذا العامـل، كمـا               ي ألعلم أنّ  نإو
إىل سـبيل     بعـضها  علم أن الكثري من احملاوالت االستعمارية والعميلة قد جـرت جلـر           أ

االحتواء، أو االنضواء حتت الرايات اخلادعة، أو االعتماد على نظم ال متت إىل اإلسـالم       
 هذه احملاوالت البد وأن ينكشف زيفهـا يف أجـواء الـوعي الـسائد،               بصلة، وطبيعي أنّ  

  .شواطها الضخمة التأثريأركة التوعية تقطع وهكذا كان األمر، وراحت ح
 على القادة اإلسالميني أن يدميوا دفع عجلة النهضة الفكرية والعمليـة،            د أنّ وهنا أؤكّ 

روا وجـودهم وفكـرهم مـن سـيطرة الطواغيـت،       ما ميلكون من طاقة، بعد أن حير  بكلّ
  .تماعيوالعمالة لألجنيب، فالتحرير الذايت شرط أساس لعملية التحرير االج

وبالتايل فإنّ التذكري ذه القضايا وتعميق الرؤية حنوها سوف يترك آثاره اإلجيابيـة             
  .على استمرارية عملية الصحوة ودميومة النهضة اإلسالمية

 عليهم عدم االخنداع بالنماذج التحريفيـة لإلسـالم الـيت يعرضـها القـشريون               نّإمث  
لون على اإلسالم واملتطفّ،كون كذباًواملتنس.  

  :يقول اإلمام اخلميين ذا الصدد
 والـذين   , مبجموعة من القشريني املقدسـني كـذباً       اتمع اإلسالمي اليوم مبتلى   إنّ  «

       هـون الـضربات لإلسـالم باسـم       يعملون على إيقاف مسرية اإلسالم واملـسلمني، ويوج
  )١(.»اإلسالم نفسه

  :بيل فمن هؤالء تنبع أفكار من ق،وهو خطر داهم جيب الوقوف ضده
  ! اإلسالم ليس إالّ جمموعة تعليمات أخالقيةإنّـ 
  !ال حكومة يف اإلسالمـ 
  )!ع( علينا الصرب حىت ظهور اإلمام املهدي نّـ إ

                                                
 .١٧٦ ص١٥ ج:كالم اإلمام) ١(
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  !جيب الفصل بني الدين والسياسةـ 
  !اإلسالم ينسجم مع كلّ النظم األخرىـ 
  !ا الشؤون االجتماعية فمتروكة للناسمأأحكام اإلسالم فردية ـ 
  !وجد روح تغيريية أو ثورية يف اإلسالمال تـ 
  !ليست هناك صحوة إسالميةـ 
عـن   ال مانع من فسح اال للعدو الكافر كي يعشش يف أوكار املـسلمني، دفاعـاً       ـ  

  ...!بعض العروش
 إالّ إنها تستطيع أن تترك      ,وأمثال ذلك من السخافات اليت ال نتعب أنفسنا يف دفعها         

  .لمنيأثرها السيئ يف أذهان املس
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) ٢٠٠٦-١٩٠٦(دفعتين الذكرى املئوية لوالدة الشهيد الكبري األسـتاذ حـسن البنـا             
، وهـو البعـد التقـرييب    ةة املعطـاء للحديث املوجز عن بعد واحد من أبعاد شخصيته الفذّ       

ـ        د األمـة وتعبئـة طاقاـا لتحقيـق النهـضة          احلافل، تقديراً لدوره الكبري يف جمال توحي
  .الشاملة ومواجهة التحديات اخلطرية

حد الكبار الذين أقدموا على تأسيس دار التقريب بني املذاهب          أ) رمحه اهللا (فقد كان   
  : من قبيل,االسالمية وهم خنبة من العلماء املعروفني

  حممد علي علوبة باشاـ األستاذ 
  خ األزهر شي,والشيخ عبدايد سليمـ 
   مفيت فلسطني ,مني احلسيينأواحلاج ـ 
   عضو هيئة كبار العلماء وزعيم املالكية,والشيخ حممد عبدالفتاح العناينـ 
   عضو هيئة كبار العلماء من علماء الشافعية,والشيخ عيسى منونـ 
   شيخ األزهر وعامل احلنفية,والشيخ حممود شلتوتـ 
  االمامية من علماء ,والشيخ حممد تقي القميـ 
  ريناملتأخصول  من اكابر علماء األ,والشيخ عبدالوهاب خالفـ 
   شيخ األزهر,والشيخ علي اخلفيفـ 
   من علماء الزيدية,والشيخ علي بن امساعيل املؤيدـ 
  .ستاذ األزهر من احلنبليةأ ,والشيخ حممد عبداللطيف السبكيـ 
   العامل الكبري,والشيخ حممد حممد املدينـ 
   من مراجع النجف,حممد احلسني كاشف الغطاءوالشيخ ـ 
   من علماء الكاظمية,والسيد هبة الدين الشهرستاينـ 

 



١٨٥ 

  . العامل الكبري املعروف,والعالمة عبداحلسني شرف الدين
عظم تعبري عن جرأتـه  أر  وقوف هذا األستاذ اىل جانب هذه الكوكبة الطليعية يعب      نَّإ

 ,ى هذا البعد يف النظام االساسي هلـذه اجلماعـة   لّ وقد جت  ,وشجاعته وبعد نظرته التقريبية   
  :هداف اجلمعية قائلةأثت عن  يف املادة الثانية اليت حتدوخصوصاً

  :تستهدف هذه اهليئة مايلي
رضية املناسبة للوحـدة والتـضامن بـني املـذاهب االسـالمية             السعي لتحقيق األ   -١

  .قت بني املسلمنيمية العامة قد فر الرؤى اليت الترتبط باألصول االسالنّأذلك , املختلفة
 وتوضـيح احتيـاج   , نشر العقائد والقوانني االسـالمية العامـة باللغـات املختلفـة     -٢

  .اتمع هلا يف مقام العمل
 وحتقيـق التقريـب   ,و طـائفتني اسـالميتني  أ الرتاعـات بـني شـعبني       السعي حللّ  -٣

  .والتضامن بينهما
ـ  الّإعلماء األزهر    املرحوم البنا مل يكن من       نّأورغم   ه كـان ذا شخـصية حركيـة        أن

 لذلك يف حـديث الـشيخ     وجند منوذجاً  ,رائعة تترك تأثريها بسرعة هائلة على اآلخرين      
ـ يقف طويالً (القمي عن ذكرياته مع مجاعة التقريب حيث         حـني  . ا عند الشيخ حسن البن

 الـشيخ البنـا    نـشاط يذكره يسري اىل جسده نوع من النشاط واحليوية يف الكالم كـأنّ    
 ومل تكن لـه عالقـات مـع شـيوخ           , أزهرياً مل يكن حسن البنا عاملاً    . يسري اىل جسده  

 ـذه  .  يف مهومه وحتركـه ونـشاطه وختطيطـه واخالصـه     شاخماًه كان جبالً  األزهر، لكن
  مثقفـاً   جماهـداً   ورعـاً   تقياً ى جيالً وساط الشباب اجلامعي ورب   أالصفات الكبرية اخترق    

 مـن   التقريب بني مذاهب املسلمني انطالقـاً كان حيمل هم. مية واعية صحيحةثقافة اسال 
ـا وكرامتـها     وجوده، وهو عـودة األمـة املـسلمة اىل عز          هدفه الذي كان يعيشه بكلّ    

االخـوان  (روحـه التقريبيـة هـذه سـرت اىل مجاعـة            . ومكانتها على الساحة التارخيية   
 وآثاره التزال حىت اليوم موجودة ,مسرياشرف على  أسها ورعاها و  اليت أس ) املسلمني

ب  فهي اجلماعة السلفية الوحيـدة الـيت تـرفض التعـص           ,بني مجاعات االخوان املسلمني   
 للخالفات  مهيةًأساس االسالم وحده ال املذهب، والتعري       أالطائفي وتقيم عالقاا على     

  )١ (.)املذهبية
األوائـل يف هـذه اجلماعـة ومـن          الشيخ البنا كان من       نأوقد ذكر األستاذ آذرشب 

                                                
  .١٣٧ملف التقريب لالستاذ الدكتور حممدعلي آذرشب ص ) ١(
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وكان احلديث يف االيـام االوىل لتـشكيل اجلماعـة    : ضافأ و,املهتمني بدفع مسرية الدار 
يدور عن اسم للمؤسسة اليت يهم الشيخ القمي بانشائها، هـل حتمـل اسـم الوحـدة، أو                

ـ ؟ غري أنّ… التعارف، أو التعاضد أو  ا اقترح اسم التقريب ألنـ  الشيخ حسن البن رب ه أق
 علـى اقتـراح     سم التقريب بناءً  ا ومحلت اجلماعة والدار     ,اىل التعبري عن أهداف اجلماعة    

  .هذا الشيخ التقي ااهد
  

 
ة ب بني أهل الـسن     أن ينشر يف صحيفته ما يقر       الشيخ كان مهتماً   البأس أن نذكر أنّ   

صال صوا اىل السعودية اليت حظرت هـذا  والشيعة، وكان يتعاون مع دار التقريب يف إي     
  .وال بأس أن أذكر احدى ذكريات الشيخ القمي يف هذا اال. الصوت آنذاك

انقطـع سـفر   ـ  ذكرها  كما مرـ بو طالب اليزدي يف احلجاز  أبعد حادثة اعدام السيد 
 االيرانيني اىل احلج لسنوات، مث عاد حـج االيـرانيني، وعمـدت دار التقريـب اىل نـشر           

ربعـة ومـذهب الـشيعة      هل الـسنة األ   أي مذاهب   أ ,مناسك احلج على املذاهب اخلمسة    
ثر التشويش الذي حدث بعـد   إزالة ما علق يف االذهان جتاه الشيعة        إجل  أاالمامية، من   

ـ   . وخالل سنوات انقطاع االيرانيني عن احلج     , عدام السيد االيراين  إ ح هذه املناسك توض
  .هان مل يكن كلّإالشيعة متفقان يف معظم مناسك احلج ة و السننّأمبااليقبل الشك 
ن دخال هذه املناسك اىل السعودية لتوزيعهـا يف موسـم احلـج، أل   إمكان  ما كان باإل  

  .التعليمات هناك مل تسمح بذلك آنئذ
 هـذه املناسـك يف صـحيفته،    الشيخ حسن البنا وجد الطريـق اىل ذلـك، فطبـع كـلّ     

ثـر بـني   بلـغ األ أودية، وتوزعت بني احلجاج وكان هلا   دخلها يف موسم احلج اىل السع     أو
  .املسلمني

  اهد آية اهللا ابـو  ويف تلك السنة حجالشيخ حسن البنا، والتقى يف ايام احلج بالعامل ا 
وقد نقل يل العالمة السيد  )١ (.القاسم الكاشاين الزعيم الديين حلركة تأميم النفط يف ايران        

علمـاء الكبـار يف ايـران كـانوا ينظـرون اىل خطـوات               بعض ال  هادي اخلسروشاهي أنّ  
ق يف جملـس آيـة اهللا الـسيد    .هـ١٣٧٥ فقد حضر عام     , تقدير املرحوم البنا العملية بكلّ   

 ,سرار االجتماعيـة للحـج    ث عن األ   فرآه يتحد  – وهو احد كبار العلماء      –رضا الصدر   
                                                

  . ١٣٨م ص . ن) ١(
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ر املرحوم البنـا يف سـفره       ث باملناسبة عن دو    وحتد ,زاً على قضية الوحدة االسالمية    مركّ
 واعترض على ما كانوا يالقونـه مـن         ,اىل احلج يف جمال تعريف املصريني حبقيقة الشيعة       

وهنا التفت املرحوم الصدر اىل احلاضـرين  .  على اسالميتهمداً مؤكّ,نظرات مشككة فيهم 
ـ إ ,ه البطل الصامد  نأكم تعرفون الشيخ حسن البنا      نإالبد و : ليقول هلم  ائـد العـاملي    ه الق ن

   )١ (.اخلالد لالخوان املسلمني
وهكذا كان يتطابق يف نظره وعمله يف زمن التشكيك والتالحي والـتكفري والتفـسيق         

  .مما يعين الكثري من الشجاعة واالقدام
 ,وصال هذه احلركة وانتشرت بانتشارها العـاملي      أوقد سرت هذه الروح التقريبية يف       

 فكـان االخـوان يلتزمنـون       )٢(الطائفيون اجلدل املذهيب    فقد كان من مبادئها االبتعاد ع     
 , ويبتعدون عن اخلالفات الفرعيـة     , والينحصرون يف مذهب واحد    , بروح االسالم  دائماً

  طبيعيـاً   متنفـساً  - كما هـو احلـق       –وحيذرون اآلخرين من الدخول فيها بل اعتربوها        
  )٣( . من مظاهر املرونة االسالمية واالجتهاد ومظهراً,للمسرية

 فهذا املرحوم مصطفى مـشهور يقـول   , هذا املنحى القادة الذين واصلوا دربهوقد اكد 
 دعوة االخوان املسلمني منـذ نـشأت علـى يـد            نّإف :يف رسالة له للسيد اخلسروشاهي    

 على اختالف   املرشد االول االمام حسن البنا هي دعوة تدعو اىل وحدة املسلمني مجيعاً           
مـام اعـدائهم بـسبب    أوا وهـانوا   املسلمني ذلّنّ أل,نية والفكريةمذاهبهم واجتاهام الدي  

  .الفرقة والتنازع واالختالف املفضي اىل الكراهية والبغضاء
 ويقـول  )٤(] واعتصمواْ بِحبل اللّـه جميعـا والَ تفَرقُـواْ       [ :يقول ربنا سبحانه وتعاىل   

واْ واختلَفُواْ من بعد ما جاءهم الْبينـات وأُولَئـك لَهـم            والَ تكُونواْ كَالَّذين تفَرقُ   [سبحانه  
يمظع ذَاب٥(]ع(.  

جتده يف ركن الفهم واألصول العشرين، فـالقرآن         -لدينا   -ساس الفكري لذلك    واأل
الكرمي والسنرة مها املصدران للتشريعة املطه.  
 ,عمـال الكفـر   أتضامها ما مل يأت بعمل من        بالشهادتني وعمل مبق   قرأ ر مسلماً النكفّ

                                                
  .سند خمطوط) ١(
  .٢٠ – ١٨ ص ,من خطب حسن البنا) ٢(
  .٤٣ ص ,دعوتنا) ٣(
  .١٠٣: سورة آل عمران، اآلية) ٤(
  .١٠٥: سورة آل عمران، اآلية) ٥(
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نتعـاون فيمـا اتفقنـا      (وكذلك املقولة اليت اشتهرت وذاعت حىت عرفت بالقاعدة الذهبية          
 فاالتفـاق يكـون عـادة يف        ,واملعـىن واضـح   )  فيما اختلفنا فيه   عليه ويعذر بعضنا بعضاً   

  .األصول واالختالف يف الفروع
 ,فعالـه أقوالـه و أ ذا االمر يف  اهللا كان مهموماً  واالمام الشهيد حسن البنا عليه رمحة     

هــ مـع كبـار العلمـاء يف عـصره منـهم الـشيخ               ١٣٢٥فلقد شاهدت صورة له يف عام       
مني احلسيين مفيت فلـسطني     أعبدايد سليم شيخ األزهر يف ذلك الوقت ومساحة الشيخ          

  .ذاهب اإلسالميةوحممد التقي القمي وآخرين وآخرين يف اجتماع يف دار التقريب بني امل
خوان املسلمني العملية بالشيعة يف ايران وغريها منذ مخسينات هذا القرن           وعالقة اإل 

  .وبعد قيام الثورة االيرانية تشهد بذلك
نت  وكفاهم الفرقة اليت مكّ,هم ومجع كلمتهمحوج ما يكونون اىل ملّ صفّ     أ املسلمني   نّإ

و االثـين  أة والـشيعة الزيديـة    الـسن  اخلالفـات بـني  نّإ. وهنت قواهم أالعدائهم منهم و  
 , رسـول اهللا    حممـداً  نّأ اهللا و  لـه االّ  إن ال   أ يشهد    فالكلّ ,عشرية التتجاوز بعض الفروع   

 والكـل  ,ة املطهرة هي املصدر الثاين والسن ,ول للتشريع  القرآن الكرمي هو املصدر األ     نّأو
ـ ,هواء العامـة  الدين الخيضع ألنّإ. يتجه اىل قبلة واحدة  ن اآلوان ان ختمـد هـذه   آد  وق
  .هذا وباهللا التوفيق. الفنت وينطفىء هليبها

  هـ القاهرة١٤٢٣ رجب ٢٧مصطفى مشهور 
  

وهذا النفس التقـرييب يـشيع يف كتابـات املرحـوم الداعيـة الكـبري الـشيخ الغـزايل            
واملرحوم حسن اهلضييب والشيخ عمر التلمساين والشيخ سـيد قطـب والـشيخ التـرايب               

ـ     أ حامد   والشيخ حممد  مون اهلـضييب والـشيخ العالمـة القرضـاوي         أبو النصر والـشيخ م
  .واالستاذ حممد مهدي عاكف وغريهم

بـت احلركـة اىل الثـورة االسـالمية     عظم العوامل الـيت قر    أ هذه الروح هي من      ولعلّ
 واحلـديث يف هـذا اـال يطـول لـو أردنـا            ,الكربى اليت قادها االمام اخلميين الراحل     

  .التفصيل
االخـوان  (صفت ا حركة ن هنا كان االعتدال والوسطية من اكرب السمات اليت ات     وم

  ).املسلمني
جنـاز  إعظـم   أوقـد يكـون مـن        (:يقول األستاذ حممود عبداحلليم يف دراسته عنـهم       
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  ن حيفظوا للفكرة االسالمية وسطيتها دون احنـراف او         أهم استطاعوا   االخوان املسلمني ان
  )١ ().هواء جاحمة وظروف قاسيةأ من طبائع شائعة و,ةاجنراف وسط تيارات عاتي

دبيام اىل الكتب املتداولـة عنـد   أ وتستند ,ونكاد نلمح هذا املعىن يف معظم كتابام   
الذي مجع فيـه الـشريف الرضـي    ) ج البالغة( من مثل ,كثر من غريهم أالشيعة بشكل   

يقول األسـتاذ  ) ليه السالم ع(مري املؤمنني علي بن ايب طالب       أشذرات رائعة من كلمات     
اىل مالك بن احلارث االشتر بالوالية      ) ع( حني عرضه لرسالة االمام علي     عبداحلليم مثالً 

حـدى الـذخائر    إحدى الوثـائق التارخييـة، بـل        إ هذا الكتاب    ويعد( : يقول ,على مصر 
 اليـوم   دارة املتخصصني حىت  ذهان علماء اإل  أالنادرة اليت مل جيد الدهر مبثلها، وال تفتقت         

٢ ().و يدانيهاأا عن شيء يقار(  
  .صاب يف كالمه هذا كبد احلقيقةأوقد 
هاتـه الرائعـة ودعوتـه       ذلك كان من تأثري كلمات االمـام البنـا الرصـينة وتوج            كلّ

 وقد واجه يف ذلـك معارضـة شـديدة مـن            ,الواضحة اىل االنفتاح على األمة مبجموعها     
 دعوتـه سـلكت    نّ أل ,خـرى أ املتطرفني من جهة     املتزمتني السلفيني من جهة واملتصوفة    

ـ  ) رمحـه اهللا  ( فقد كتـب     , وسطاً  واقعياً مسلكاً واسـط  أيف ) االخـوان املـسلمني  (ة يف جملّ
ربـع مـن    كتب علـى حوافـه األ    كبرياً  رسم فيه مربعاً   الثالثينات من القرن املاضي مقاالً    

  . صغرياًاملربع مربعاًورسم يف مركز هذا ) ال اله اال اهللا حممد رسول اله (:الداخل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٥٨١ص   ,٣ج, االخوان املسلمون رؤية من الداخل) ١(
  .٢٩٢ ص ٢م ج . ن) ٢(
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 اخواننا الذين ينتقدوننا حيصرون دعوم يف املربع الصغري الذي يقع         نّإ :وكتب يقول 
ـ أ ما يرون     وهم بذلك يقصروا على الذين اكتمل فيهم كلّ        ,يف مركز الدائرة   ه العقيـدة   ن

 لـه االّ إن ال أ من يـشهد   ه بالدعوة اىل كلّ   ا حنن فنتوج  مأ ,وهذا عدد ضئيل  .. الصحيحة
. فكـاره أ فيما سوى ذلك من تعاليم االسالم و        رسول اهللا مهما كان مقصراً      حممداً نّأاهللا و 
ن يرتبط معنا برباط االخوة االسـالمية للعمـل علـى اسـتعادة جمـد             أ ما نطالبه به     وكلّ

 يـستجيب هلـا    ,قرار بالـشهادتني   بـاإل  الّإ وهذه الدعوى غري املشروطة بشيء       ,االسالم
   )١().ميان بالتعاليم االسالمية والعمل ا على درجات متفاوتة من اإلطوائف

 ونـشر العمـل باالسـالم بكاملـه يف     , للهدايـة وبطبيعة احلال فهو يعترب ذلك مـساراً  
 يف اـال الفقهـي      ئ احلـوار العلمـي اهلـاد      – كما هو الواقـع      –  واليغلق مطلقاً  ,اتمع
مـر مقبـول ولكـن يف اطـار     أ ذلـك     فكلّ ,تارخيي وكذلك اال العقائدي وال    ,صويلواأل

 وحنـن مـن     , فرمحه اهللا وجزاه خري اجلـزاء      ,ركان االميان واالسالم  أالشهادتني واالميان ب  
 جديد حني    أ راجـني  ,اء يف ذكراه املئويـة   ي روحه الطاهرة وفكره البنجـه املـسلمون   ن يت
ي نـا لـن حنظـى بـالتحلّ       نإها ف  للعمل على حتقيق الوحدة االسالمية اليت ما مل حنققّ         مجيعاً

  .مةباخلصائص القرآنية هلذه األ

                                                
  .٣٥٥ ص ٢م ج . ن) ١(
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سس النهضة االسـالمية  أ ووضع ,ن يكون الرجل الذي سبق عصره   أيكاد املودودي   
ماتتـه يف هـذه   إ علـى  عداء هذه االمـة طـويالً  أن عمل   أالشمولية املعاصرة، وذلك بعد     

ن حنيـي الـذكرى املئويـة لـوالدة  هـذا الرجـل العظـيم ااهـد،                 أفجدير بنا   . فوسالن
   قامـة احلكومـة االسـالمية يف كـل االرض          إه عمل جاهداً على     وخصوصاً اذا عرفنا ان

م فيهـا   واالتصال بالقيادات اليت يتوس,ذكاء نار الثورة االسالميةإاالسالمية ، وسعى اىل     
ر االمام اخلمـيين  د عينه تغمض جفنها عن هذه احلياة حىت فجالقدرة على التغيري ومل تك 

 وتويف  ١٩٠٣ولد عام   (ذ  إالراحل الثورة االسالمية املباركة يف ايران يف نفس عام وفاته           
 : وقد ابنه االمام حينذاك بقوله     ,بهن كان الشيخ املودودي على اتصال       أبعد  ) ١٩٧٩عام  
 موالنا املـودودي  نّإر كانت تفتخر به، از ومفكّلقد حرمت االمة االسالمية من عامل ممت «

إ. حناء العامل أم خدمات جلّى لالهداف االسالمية واملسلمني يف شىت         قده مل يكن قائـداً     ن
 للعامل االسالمي كله، لقد احىي    بل كان قائداً   ,دينياً عظيما للمسلمني يف باكستان فحسب     

  الثورة االسالمية يف العامل االسالمي، مما ادساع الثورة االسالمية يف كـل مكـان،   ى اىل ات
         ها، فيجـب اسـتدامة الـسعي       فكانت وفاته خسارة كربى للعامل االسالمي الميكـن سـد

 يواصـلوا الـسري قـدماً       نصار النهـضة االسـالمية انّ     أهدافه الدينية، وعلى كل     ألتحقيق  
  .»لتنتصر هذه االهداف

مثـايل ان   أ فمـا عـسى لغـريه مـن          ,واذا كان االمام اخلميين يعرف املودودي هكذا      
فوهيعر.  
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االمام املودودي كان مـن     نّ إ :ه على الثورة االسالمية نقول    ا وفاء جلزء من حقّ    ولكن 
ـ               عش ل اق حكومة القرآن الشمولية، ولقـد نـذر حياتـه هلـا، وجاهـد يف سـبيلها، وحتم

اع ان يرسـم  ق ماكان يطمح اليه يف حياتـه فلقـد اسـتط         ن حيقّ أل، ولئن مل يستطع     ماحتم
 وسيبقى كـذلك مـن      ,ئ الطاقات باستمرار  ر االمل ويعب  ة ويفج  ويضع معامل اخلطّ   ,الدرب
  .جيال من فكر وجتارب حيةمه لألقد خالل ما

ص يف مسريته الفكريـة والعمليـة هـذه اخلطـوط املتتابعـة والـيت       ن نشخأونستطيع  
  :تتناغم يف حتقيق اهلدف الكبري

  . الشمولية العامليةحياء النظرة االسالميةإ -١
  حياء الدعوة اىل احلكومة االسالميةإ -٢
  .سس اتمع االسالمي واستعادة خصائصهأ وضع -٣

  . فلنستعرض باجياز هذه اخلطوط
  حياء النظرة االسالمية الشموليةإ: والًأ

ماتـة هـذه النظـرة،    إمـا جنـاح يف   يأ اخلطة االستكبارية الغربية جنحت   نّأحنن نعلم   
نظرة الفردية والتقسيمية وتأصيلها يف النفوس، فراحت كل منطقة تؤكد علـى            حالل ال إو

عناصرها اجلغرافية، والقومية، واللغوية، والتارخيية وتقاليدها احمللية، ومنابعها اخلاصة بل          
 التخطـيط الحـتالل     نّأورغم  .  بعد خطة سايكس بيكو     وخصوصاً ,وحدودها املصطنعة 

 ااميع اليت نالـت  نّأ الّإ – بعد تنفيذه لعدة عقود  – فشل   العامل االسالمي كله تقريبا قد    
 وعادت  ,استقالهلا الصوري بقيت حمكومة لاللقاءات الفكرية االستعمارية بعد االستقالل        

  . النظرة االسالمية الشمولية غريبة
          ا واملرحوم سيد   وهنا ندرك الدور الذي لعبه املرحوم السيد مجال الدين واملرحوم البن

حيائهـا  إواملرحوم املودودي واالمام اخلميين والشهيد االمام الـصدر وغريهـم يف        قطب  
خياطـب  . واسط الستينات امليالديـة قويـة نابـضة باحليـاة         أوتركيزها حىت عادت ومن     

ن تكونوا حجة على عبـاد اهللا حـني قـال        أرادكم  أ القرآن   انّ [:املودودي املسلمني قائالً  



١٩٥ 

]  أُم اكُملْنعج ككَذَلو            كُملَـيـولُ عسكُـونَ الريـاسِ ولَـى الناء عدـهـواْ شكُونطًا لِّتسةً و
ن تكـون  أمـن الـضروري   .. هدرمت اعمـاركم أقوا هذا اهلدف فلقد   ن مل حتقّ  إ و )١(]شهِيدا

   .)٢(]مسأله هداية البشرية حمور كل سعينا االجتماعي والشعيب
يز فكرة متيز النظام االسالمي عن باقي الـنظم         كما كان يف كتاباته العديدة حياول ترك      

مكان قيام هـذا النظـام   إز فكرة ه ركّنأكما  .  الرامسالية واالشتراكية   وخصوصاً ,املطروحة
 بـل سـعى لتقـدمي هـذا النظـام      ,يف الواقع العملي ملا حيويه من العناصر الضرورية لذلك        

ـ       أ مما   ,كشيء حي واقع    وهيـأ   ,شريعة االسـالمية  وجد رغبة مجاهريية شاملة لتطبيـق ال
ن يقضي نـصف حياتـه يف       أفه  االرضية لقيام تيارات واحزاب قوية تطالب بذلك، مما كلّ        

 بفكرتـه،  راًن جيوب العـامل االسـالمي مبـش    أالسجن نتيجة ذلك، ولكن ذلك مل يثنه عن         
فاستقبلته اجلماهري االسالمية واملؤمترات واجلامعات االسالمية ومنحه اجتماع اسـالمي          

  .)٣(تقديراً خلدماته) امام املسلمني( لقب ي قمر١٩٩٣بري عام ك
  .طرحاً شجاعاً يف هذا املسار) الدستور االسالمي(وكان طرحة لقضية 

  شـكال مـذهيب    إ مـايطرح مـن      ه حاول يف كتابه عن املوضوع حـلّ       ومن اجلميل ان
الـذي  شكال نفسه الذي طرح على الدستور االسالمي االيـراين           وهو اإل  ,بشكل واقعي 

االسـالم فيـه فـرق        أنّ :واالعتراض الثالث  «: يقول االمام املودودي   , معيناً ى مذهباً تبن 
ذا تقرر اآلن تنفيـذ القـانون       إف.  عن فقه غريها    فرقة منها فقه مستقلّ    دينية كثرية، ولكلّ  

       فرقة منها سيكون على أساسه هـذا        االسالمي يف قطر إسالمي كباكستان مثالً، ففقه أي 
  .»القانون؟

وهذا اعتراض له أمهية كربى ووزن عظيم يف نظـر الـذين يعارضـون فكـرة تنفيـذ          
قـون عليـه مـن      القانون االسالمي يف باكستان أو غريها من البالد االسالمية، وهـم يعلّ           

                                                
   .١٤٣: يةسورة البقرة، اآل - ١
   .٨٠ ص , نذير امحد سالمي):الترمجة الفارسية( .سعيد اسعد گيالينل ,على املودوديبو األأ السيد - ٢
   .١٥٧ ص ,م.  ن- ٣
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    اآلمال ماال يعلّقون على أي        قوا كلمـة    اعتراض آخر، وهم على أساسه يتوقعون أن يفر
وقد يضطرب ألجله كثري من املـسلمني    . فع خطر االسالم   وينالوا بغيتهم من د    ,املسلمني

 املخلصني ممن ال علم هلم باحلقيقة، ويظلم عليهم الطريـق، وال يكـادون يتبينـون حـالً             
، وهـو مل يقـم طـوال    ملعضلته العويصة، على حني أن ليس هذا االعتراض مبعضلة أصالً       

  .يذ القانون االسالمي املاضية ليوم واحد مانعاً يف سبيل تنفالثالثة عشر قرناً
 اجلهاز األساسـي للقـانون االسـالمي، الـذي     فأول ماجيب أن يعرف ذا الصدد أنّ      

 يشتمل على ماافترض اهللا تعاىل من األحكام والقواعد واحلدود القطعية، مـازال معترفـاً      
ومل يكـن بينـهم شـيء مـن         . به على صورة واحدة بني مجيع فرق املسلمني وطـوائفهم         

وكل خالف وجد بني املـسلمني      . به قبل اليوم، وال له وجود يف هذا الزمان        اخلالف يف با  
 ما كان يف تعبري اَألحكام واملـسائل االجتهاديـة وقـوانني دائـرة االباحـة      حىت اآلن، فان

  .وضوابطها وحسب
ا حقيقة هذه اخلالفات، فهي أن ليس كلّ       أم  حكم مـن أحكـام االسـالم         تعبري ألي 

 مسألة استخرجها إمام من أئمتـهم بقياسـه او          املسلمني، وال كلّ  جاء به عامل من علماء      
 فتوى أصدرها جمتهد من جمتهديهم علـى أسـاس االستحـسان، هـي              اجتهاده، وال كلّ  

  القانون يف حد  ا، وإنبـأن ينعقـد   ما هي مبثابة االقتراح، وهي ال تـصري القـانون إالّ          ذا 
وكثرياً ما . أغلبية األمة وجرت ا الفتوى    :م ا اجلمهور، أي   عليها إمجاع األمة أو يسلّ    

 أو »عليـه اجلمهـور  « أو »عليـه الفتـوى  «: فاميقول فقهاؤها بعد بيام مسألة يف مؤلّ    
 فمعىن قوهلم هذا أن ليس هذا الرأي اآلن يف هذه املسألة مبثابـة اقتـراح     »عليه االمجاع «

سلمني أو اتفاق مجهورهم     للقانون بناء على إمجاع امل     أو رأي فحسب، بل قد صار جزءاً      
  .عليه

نـوع مـازال إمجـاع       : علـى نـوعني     هذه املسائل االمجاعية واجلمهورية أيضاً     نّإمث  
ونوع  . قرن من قروم  عليه أو قبلته أغلبيتهم يف العامل االسالمي يف كلّ         املسلمني منعقداً 

  .و قبلته أغلبية املسلمني فيهأانعقد عليه إمجاع بلد من البالد 
ن أول إن كانت إمجاعية ال تقبل أن يعاد فيهـا النظـر، والبـد         ئل من النوع األ   فاملسا
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     ا املسلمون أمجعون على أن م يأخذا إن كانت مجهورية، فيجـب أن  . ها جزء لقانووأم
هـل  : يراعى فيها رأي أغلبية املسلمني يف ذلك البلد اخلاص الـذي يـراد فيـه تنفيـذها           

 لـذلك  ها تصري قانونـاً م ال؟ فإن كانت تقبلها أغلبيتهم، فإن    ألنفسهم أ  يرتضون ا قانوناً  
  .البلد

 ي أل – تعبري    كلّ ا يف املستقبل فإنّ   أم. هذا عن االحكام املدونة يف كتب الفقه القدمية       
 أو قياس أو اجتهاد أو استحسان إذا انعقـد عليـه   –حكم من أحكام اهللا تعاىل ورسوله      

 لـذلك    قانوناً من بالد املسلمني أو اختارته أغلبيتهم، يعد       والعقد يف بلد     إمجاع أهل احللّ  
 على فتـاوى   ال يشتمل إالّ بلد من بالد املسلمني من قبل أيضاًلقد كان قانون كلّ . البلد

وهذه هي الصورة الوحيدة الـيت      .  ا عند مجيع أو أغلبية سكان ذلك البلد        ماًكانت مسلّ 
     ا اليوم، ألن د إمكان أن تقتـرح صـورة غريهـا لعـالج هـذه         ي ال أعتق  ميكن أن يعمل
  .القضية على مبدأ اجلمهورية

ماذا ستكون عليه يف الدولـة االسـالمية حالـة فـرق            : وأما إن سألين أحد بعد ذلك     
  املسلمني اليت ال تتفق مع أغلبيتهم؟

 ألحواهلـا   ملثل هذه الفرق أن تطالب بتنفيذ فقهها على اعتباره قانوناً نّأ :فجواب هذا 
ا قانون الدولة العام، فال  أم. شخصية، وهي مطالبة البد من إجابتها يف الدولة االسالمية        ال

  أنّوأظـن .  القـانون املـبين علـى مـذهب األغلبيـة          إالّ – وال جيوز أن يكون      –يكون  
ا اليوم غري متفقني على قانون االسالم، فمن        نا إن كن   إن :املسلمني ليست فيهم فرقة تقول    

 إن – اتفاق املسلمني على كلمة الكفـر     إنّ !ذ فينا قانون من قوانني الكفر     الواجب أن ينفّ  
 فرقـة مـن    خبلد مسلم من أي أمر شنيع ال يكاد مير  –كانوا خمتلفني على كلمة االسالم      

فرق املسلمني كان، ولو اىل أي حد أعجب به عدد  قليل من الذين أشـربوا يف قلـوم          
الكفر وشرائعه وقوانينهحب .  
ـ          و ذا جند عدالة موقف الدستور االسالمي االيراين حيـث طب       ق هـذا املبـدأ علـى

  :صعيدين
هـو املتبـع يف     ) مذهب األكثريـة  ( حيث اعترب املذهب اإلمامي      , الصعيد العام  :ولاأل
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  .املسائل اخلالفية القليلة املرتبطة بالسلوك العام الالزم توحيده
 صـياغة  ية يف منـاطق سـكناها حـق       السن  حيث منح األكثرية   , الصعيد احمللي  :الثاين

  . ملذهبها يف حدود اختيارات جمالس الشورىاملقررات احمللية العامة وفقاً
) املـسلمون والـصراعات الـسياسية   (حنا ماكتبه املرحوم املودودي يف كتابه  واذا تصفّ 

  ألنّ؛م للوضع القلـق للعـامل االسـالمي آنـذاك    نا سنجده يتألّ  فان) م١٩٣٦(فه عام   لّأوقد  
ـ         ة آنـذاك، ومل يكـن لـديهم خطـة اسـتراتيجية            القسم االكرب من أراضـيهم كانـت حمتلّ

مستقبلية، بل كانوا يتوزعون بني االفكار املختلفة ناسني قرآم العظيم، متكالبني علـى             
 بتقسيم شـبه  ١٩٤٧ وقد تنبأ يف خطبة له عام   , فاقدين الخالقيام االسالمية   ,املناصب

هـدافهم  أ بعض الـوطنني املـسلمني سـوف ينحرفـون باملـسرية اىل              نّأ و ,القارة اهلندية 
 يدعو اىل اـاء الـصراع بـني         وهذا ماحدث بالضبط،  وقد طرح آنذاك برناجماً       . الضيقة

 والتركيـز علـى الـدعوة       ,اهلندوس واملسلمني، وتكثيف عملية التوعيـة بـني املـسلمني         
 ,بـأ بعواقبـها   نليمة خاضها املـودودي وت    أها جتربة   نإ. )١(االسالمية ليمكن تاليف االيار   

  .مل وخيططون ملستقبلهم بوعيأولئك العظماء الذين يعيشون حاضرهم بأوقليلون هم 
  احلكومة االسالمية: ثانياً

    ج هلا الغرب يف العامل االسالمي للعلمانية      ويف خضم الدعوة اليت رو, ر هلا حـىت     وسخ
جورين وقامت  أاب امل زاب القومية والكت  ح من األ  بعض خرجيي االزهر الشريف، وكثرياً    

 حىت عدنا نـشهد اليـوم سـيادة العلمانيـة         ,ساسها دول متفرقة يف العامل االسالمي     أعلى  
 من رحم اهللا، من هذا اخلـضم انطلقـت صـرخة املـودودي     الّإه على العامل االسالمي كلّ 

بق ذلـك عمليـة   ن تـس أه جيب  نأز على   ه كان يركّ   ولكن ,تدعو للحكومة االسالمية بقوة   
  .ها سوف تكون عرضة لالحنرافن أل؛ية وسيلةأن يتم اجيادها بأ ال ,توعوية تربوية
) اخلالفـة (هليـة  أن تقوم حتت قيـادة اسـالمية متتلـك          أن هذه  احلكومة جيب      أوكان يرى   

                                                
    .٢٢٠ ص ,م.  ن- ١
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 وخمتارة مـن قبـل      , ومطبقة لقوانني الشريعة االسالمية    ,مستمدة شروط حاكميتها من اهللا تعاىل     
  ).العامة  اخلالفة (مساه أ وهو ما , باعتبار االمة هي اخلليفة املؤمتنة على تطبيق شرع اهللامةاأل

اربـع  : (ز علـى التفريـق بـني املـصطلحات كمـا نالحـظ ذلـك يف كتابـه              وكان يركّ 
) احلكومة االسالمية(و) حكومة املسلمني(بني آخرق يف مقام    وقد فر ) مصطلحات قرآنية 

 انسان انطبقت عليه الـشروط فهـو        وكلّ. صية وهو املقصود متاماً   والثاين له مميزاته الشخ   
ن أ وعليـه جيـب   ,والقانون هـو االسـالم  . احلاكم مهما كان نسبه ومقامه وعنصره ولونه     

  .  الظروف املوضوعية القائمة مالحظاً,م كل احلياة العامةيبتين دستور الدولة وهو ينظّ
ى كل الطروحات الـيت قـدمت بعـد ذلـك      عل  للمودودي حقاً  نّأي اعتقد   نإواحلقيقة  

) الدستور االسالمي االيراين (للحكومة االسالمية وللقانون االساسي االسالمي من قبيل        
  .ومشروع الدستور املقدم من جممع البحوث االسالمية وغريمها

كان منشأ وعي جديد وتساؤالت رائعة عـن نظـام          ) احلكومة االسالمية ( كتابه   نّإو
هـداف  أساليبه ونوع احلكم ومصادره وكيفيـة تـدوين الدسـتور، و          أ، و احلياة االسالمية 

ـ  , هذه االسئلة وجدت جواا ولو باختصار يف هذا الكتاب         احلكومة االسالمية، كلّ   ا  مم
لالمام اخلميين مبا   ) احلكومة االسالمية (خلق موجة وعي مجاهريي متاما كما ترك كتاب         

 يف   وخـصوصاً  ,يم على اجلمـاهري االسـالمية     ثره العظ أ) والية الفقيه (تضمنه من نظرية    
ر الثورة االسالمية  لتفجساسا نظرياً أ و ل عامالً رجاء املنطقة، وشكّ  أايران والعراق وسائر    

  . لدستورها االسالمييف ايران، وبالتايل قاعدة لبناء الدولة االسالمية وروحاً
  تبيني معامل اتمع االسالمي: ثالثاً

مية ضخمة كاملرحوم الشهيد االمام السيد حممد باقر الصدر         ينا شخصية اسال  أوكما ر 
) فلـسفتنا (ط لقيام احلكومة االسالمية قبل قيامها بعشرين عاما عـرب تـأليف كتبـه               ختطّ
الـذي مل   ) جمتمعنـا (والتخطيط لكتابه اآلخـر     ) البنك الالربوي يف االسالم   (و) اقتصادنا(و

ينا هذه الظاهرة مسبوقة بقيام االمـام املـودودي   أ فقد ر,فهميهله النظام البعثي املقبور ليؤلّ  
  .ملثل هذا اتمع) املتميز(بتخطيطه النظري والعملي 
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          تمع االسالمي له خصائص ميكن استجالؤها من القرآن الكرمي والـسنة النبويـة   وا
 ونفض الغبار التارخيي الناتج من      , ولكن توضحيها وتركيزها يف خلد اجلماهري      ,الشريفة
 وحيتـاج   , أمر جدير بالذكر   ,ق املنحرف، وصوغها بشكل مفردات لنظرية متكاملة      التطبي

  :ز عليه، ويكتب يف جوانبه املختلفة كتبا منها وهذا ماجند املودودي يركّ,اىل عناية كبرية
  رشادات حياتية قرآنيةإ -١
   النظام االسالمي للحياة-٢
   نظرة االسالم االخالقية-٣
  مية النظرة السياسية االسال-٤
   اخلالفة وامللكية-٥
   احلقوق االساسية-٦
   حقوق اهل الذمة-٧
   االقتصاد االنساين وحله-٨
   ملكية االرض-٩

   االقتصاد االسالمي-١٠
   الربا-١١
   مبادئ االقتصاد االسالمي-١٢
  سس األخالقية للنهضة االسالمية األ-١٣
   العدالة االجتماعية-١٤
   احلجاب-١٥
   تنظيم العائلة-١٦
  .وغريها, حقوق الزوجني -١٧

 نـواة ملـذهب   ل مجيعاً تشكّنّأوهكذا تناول خمتلف اجلوانب االجتماعية حبيث ميكن     
  .اجتماعي اسالمي متكامل

ـ ؛د على املفردات االخالقية املهمةكّأالتربية االسالمية واالخالق    ففي جمال    ل  كالتوكّ
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يـل االسـالمي عليهمـا،    والصرب واالستقامة مبفهوميهما االجتمـاعيني ولـزوم تربيـة اجل         
عـادة  إورفض نظام التربية والتعليم الذي فرضه االنكليز، ودعا لتربية الكادر الـصاحل، و            

 بل دعا اىل نظام تربوي عرفاين رفيع يـسمو بـه        ,النظر يف نظام التربية اجلامعية للمدراء     
ء ي شـي أاالنسان اىل ربه ويتحول اىل انسان كرمي مضح يعتمد القيـام بالواجـب قبـل              

ـ إ ,اًيناه يتكرر يف حديث االمام اخلميين كثري  أوهذا مار ( ديـن اهللا  نّأاعتقـد  «: ه يقـول ن 
  .)١(» شيء وكل العالئق الدنيويةهم من كلّأومصاحل االمة االسالمية 

ـ     ه يعب نإ  املؤمن الـذي حيمـل     نّأويرى  ) السلوك القرآين (ر عن التسامي النفسي هذا ب
ن يفهم القرآن بـشكل  أتطوى له مراحل السلوك ليستطيع   املبادئ الثورية القرآنية سوف     

 اهللا تعاىل قد منح النفس االنسانية القدرة الذاتيـة علـى تقـومي مـدى                نّأويعتقد    . اكمل
م وهو ذا يقد . )٢(مثاهلاأ فال حاجة له اىل كشوف وكرامات و       ,عمق االرتباط باهللا تعاىل   

  ).التصوف الصحيح( عن  ثورياًتصوراً
 نظـرة  ينـاه شـارحاً  أ رؤيته االقتصادية االسالمية يف كتب متعـددة كمـا ر  موهو يقد 

   االسالم لالرض والطبيعة وحق      عـن دور    ثاً االنسان فيها بشكل طبيعي ومتساو، ومتحد 
 اىل رفض الكرت ونفي الربا ومنع االسـراف ومنـع تـداول الثـروة         داعياً ,العمل واالنتاج 

 ,االجتماعية ، والتكافل والتوازن يف مستوى املعيـشة     على العدالة    زاًمركّو ,لدى االغنياء 
  . حقوق العمل والعمالمؤكداًو , اىل تنظيم بيت املال والدقة يف التوزيعداعياً

لة أ كمـس  ؛ويف جمال العالقات العائلية جنده يتناول خمتلف اجلوانب بالبحث والتحليل         
حد العوامل املانعة مـن    أ  ويراه ,تنظيم النسل، وتنظيم العائلة وحقوق الزوجني واحلجاب      

  .ل واالسراف اجلنسي اىل جانب االصالح اخللقي واملقررات التعزيريةالتحلّ
وجيـب  (عمـى   ب والتقليـد األ   د علـى نفـي التعـص      ويف جمال الوحدة االسالمية يؤكّ    

ة فقـط  وجيعل املعيار القرآن والـسن ) التفريق بينه وبني مسألة اتباع نتائج التحقيق العلمي   
                                                

  .٢٣٦ ص ,م.  ن- ١
   .٢٣٩ص م، . ن - ٢
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وقد حارب الدعوات التمزيقيـة لالمـة كالـدعوات         . قوال علماء السلف  أهداء ب مع االست 
 وجعل الوطنية احلقيقية هي املستمدة من االنتـساب اىل االسـالم متامـاً            , القومية الضيقة 

 القومية اليت رمسها االسالم تقع يف اطـار  نّأواعتقد . د عليهقبال الالهوري يؤكّ  إكما كان   
سع مفهوم االمة والوطن    ة وذا يت  خوفهي مالك األ  ) شهادتنيال(عقالين حمض هي دائرة     

 ه التوجد يف االسالم مادة قانونية واحدة متنح امتيـازا ألي     نأد   واكّ ,ليشمل كل املسلمني  
 سـواء يف العبـادات او   ,و العنصريةأو اللغوية أمسلم على آخر مبقتضى التبعية اجلغرافية      

  .)١(و السياسيأو التعامل االجتماعي أ ,املعامالت
  

                                                
   .٢٦٣ ص ,م.  ن- ١
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أجدين وأنا أتأهب للكتابة عن هذه الشخصية الفذّة ـ ضـئيالً جـداً ال أقـوى علـى      

  .اإلحاطة مبواقع العظمة فيها؛ ألنها كثرية واسعة األبعاد
ناهلـه العذبـة الرويـة، وغـرس يف      لقد عشت فترة من عمري يف ظلّه، وشفت من م         

روحي معاين اإلخالص للعقيدة، ورسم أمام رؤاي الصورة اإلسـالمية املثلـي، وتـركين             
  .أسبح يف حبور من علمه الزاهر، ومناقبه الرائعة،ونفحاته اجلهادية الزاخرة

  ...إنه كبري، كبري حقاً
  ... به كبرية، حقاًاوخسارتن

, جمات استعمارية شرسة واجهت العـامل اإلسـالمي   إنه عمالق املواجهة احلضارية هل    
فلم جتد من يقابلها إالّ القليل، ويف طليعتهم اإلمام اخلميين          , وحتدت حضارته اإلسالمية  
  .القائد، والشهيد العظيم الصدر

  ...وإنه عمالق الفكر العميق املريب اهلادي للجماهري
  ...وإنه عمالق اجلهاد املر ضد قوى الظالم

ه احلب الطاهر الصادق لكل ما ينتسب لإلسالم، واالنتظار العامل لتحقيق حكمـه   وإن
  .يف األرض

  ...ويوم يبعث حياً, ويوم استشهد, فسالم عليه يوم ولد
, الـيت خرجـت أمثـال هـؤالء العظمـاء األفـذاذ      ) ع(وسالم على مدرسة أهل البيت  

  .هلدى يف األرضودميومة ا,  اإلسالمية الصاعدةةفضمنت م استمرار املسري
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  :من أبعاد شخصيته الفذة
ومن هنا كان مـن الـالزم علـي    . إنين متأكد من أنّ هلذه الشخصية الفذة أبعاداً كثرية 

أن اقتصر على بعض فيها، عسى أن تكشف عن عظمتها و إن كانت عظمتـها ال حتتـاج    
  . إىل كشف

  .التنظري، والتربية، واحلب، واجلهاد: وهذه األبعاد هي
   على كلّ بعد منها بإجياز؛فلنقف

  التنظري)١(
ومدرسة فكرية جمددة يف    , منظّراً إسالميا يقلّ نظريه يف الزمان     ) رمحه اهللا ( فلقد كان   

  :واليت ميكن اختصارها يف النقاط التالية, خمتلف احلقول، هلا خصائصها وصفاا الفريدة
  أ ـ الشمولية والكلّية يف النظرة

.. ن يتعرف على مؤلفـات األسـتاذ الـشهيد وألول مـرة       وهي خاصة يالحظها كلّ م    
ومن خـالل متابعـة   , فيجده ال ينظر لكلّ قضية ويف أي حقل كانت إالّ يف إطارها العام          

  .صالا وجذورها واملؤثرات يف صياغة املوقف حوهلا
ـ تارخيياً ـ ربطهـا باملـسرية اإلنـسانية الكـربى واهلـدف       ) اإلمامة(إذا عاجل قضية 

، وإذا درس الفلسفة، نفذ إليها من خالل موقعها االجتمـاعي الرفيـع، وإذا عـاجل                الكبري
قضية منطقية كاالستقراء، نفذ من خالهلا إىل أعظم حقيقة يف الكون، وإذا تعرض لنظـام           

  .العبادات، درس دوره يف نفي اكرب أعراض املرض يف املسرية احلضارية
ـ       ات العامـل الواحـد، وإذا ركّـز علـى     وإذا درس املاركسية، ناقش من خالهلا نظري

الواقعة الفقهية، انتقل لدراسة كلّ القواعد الفقهية األوسع واألوسع، وإذا عـاجل موضـوعاً              
ورمبا تطرق اىل نظريات عاملية مل يعهـد طرحهـا يف           , أصولياً، نظر إليه من مجيع اجلهات     

هاد وكيفيته درسـه مـن   ، وإذا ذكر االجت  )الوضع(مثل ااالت األصولية كما مت يف حبث        
خالل حركته واملؤثرات اخلارجية فيه أو من خـالل نقـاط اخلطـر النفـسية والتارخييـة               
العاملة على احنرافه، وإذا درس قضية معاصرة كقضية البنوك، راح يضعها يف ظروفها، و             
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ـ     , يسد كلّ ثغورها   ، وإذا درس املوقـع اإلنـساين،    قويقدمها أطروحة كاملة قابلة للتطبي
وعرب به كل املراحل االجتماعية، وإذا طـالع القـرآن الكـرمي،           ,  مسريته ءر به منذ بد   سا

انتقلت روحه العظيمة يف آفاقه ورجعت بتفسري موضوعي اجتماعي رائع، وحتى عنـدما    
            يكتب رسالته العملية ملقلّديه، يطرح منوذجاً جديداً للرسالة العملية، يبدأ بالعبادات ومير

  . إىل السلوك اخلاص، وينتهي بالسلوك العامباملعامالت، ويصل
وهكذا جنده عندما خيطّط للمرجعية املوضوعي الـيت تقـود اجلامعـات العلميـة دون        

  .تأثري بالذاتيات والعالئق الشخصية
فهو أفضل  ) اقتصادنا(وأروع ما جنده من ختطيط وتنظري هو ما جتلّى يف كتابه الرائع             

  .منوذج لبيان هذه اخلاصة

  مقب ـ الع
وهي خاصة يشهد هلا كلّ من هو مبستوى فهـم البحـث املعمـق حـني يطـالع كتبـه         

إنه يتجلّى يف كلّ كتاب من كتبه، وكلّ حديث مـن أحاديثـه، وكـلّ درس مـن         , الرائعة
  ..دروسه القيمة

إنه يتتبع الفكرة مناقشاً إياها بكل منطقية، وموضوعية، وإبداع، دارساً الـصلة بينـها      
ورمبا حاكم الفكرة على أساس مما تقوله هي، وهو ما صنعه حـني نـاقش            وبني أسسها،   

  .املادية الديالكتيكية على ضوئها هي
وأروع ما يتجلّى العمق يف كتبه الفقهية، واألصولية اليت عبرت عن مرحلـة جديـدة               

والـذي  ) األسس املنطقيـة لالسـتقراء  (يف هذا اال، كما يتجلّى بوضوح يف كتابه الرائع        
  :ل عنهقا

إنين اقمت الرباهني يف هذا الكتاب مبا لو قرأه املادي آلمن باهللا وبـالعلوم الطبيعيـة                «
وأغلقت يف وجه الكافر بـاب اخلـضوع للعلـم والتمـرد علـى اهللا             , معاً أو كفر ما معاً    

  .»سبحانه
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  ج ـ املوسوعية

والفلـسفية،  االجتماعيـة، واالقتـصادية،     (فقد ألّف يف خمتلـف اـاالت اإلسـالمية          
، والتارخيية، واحلضارية، والتفـسريية، واحلديثيـة والعقديـة       ةواملالية، واألصولية، والفقهي  

وهو ما يقودنا إىل الصفة األخرى  , وجاء يف كلّ هذه ااالت باجلديد والعميق      ) وغريها
  :وهي

  د ـ األصالة
 كـلّ الـسبل     رافضاً, فهو يستقي من القرآن، والقرآن ال غري، يسلك الطريق الوسطى         

 وإن كان يستوعبها حبثاً ونظـراً،  يغري متأثّر بأية فكرة ال تأتيه من منبع الوح    , األخرى
  .واليقف منها موقف الرفض الالموضوعي

إنه يناقش الفكر املاركسي املادي بأروع مناقشة، كما يناقش الفكر الرأمسـايل بكـلّ      
ـ             ستقي منـه املـذهب االقتـصادي       عمق، فاذا انتهى من نفيهما، عاد اىل منبـع الـوحي ي

  .اإلسالمي األصيل
وهو يناقش األفكار الالمنطقية املنحرفـة بكـلّ منطقيـة وبرهنـة، مث خيتـار الـرأي                 

  .األصيل
  .وأنت جتد هذه األصالة يف كلّ ما كتب وخطب

  :وهو ما سنشري إليه بشيء من التفصيل فيما يأيت, هـ ـ املقاصدية
  و ـ البعد االجتماعي

إنـه يـرى    .. مةاىل جنب الصفات األخرى اليت يتسم ا تنظريه الفريد        وهي صفة ها  
االنسان موجوداً يتكامل يف اإلطار االجتماعي ال غري، ووعي اإلسالم دينا يركّز علـى              

  ...املسرية اإلنسانية االجتماعية املتكاملة وإن كان مينح الفرد أصالته الذاتية
يف أغلب بل يف كـلّ مـا كتـب، حـىت جتـده           ، جتلّت   ةهذه النظرة االجتماعية الواسع   

يطرح النظرية الفلسفية اإلسالمية مـن خـالل مقدمـة اجتماعيـة، وإذا تعـرض حلركـة         
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االجتهاد، طرحها ذا املنظار، وإذا درس فكرة اإلمامة أو اخلالفة اإلنسانية، جتلّى هـذا       
  .البعد بشكل رائع

ططـا هلـا صـورا ونظرـا        كل هذه كانت مالمح للشهيد العظمى، منظرا لألمة وخم        
  . العامةةوأيديولوجيتها السلوكي, الكونية

  التربية)٢(
  .وهي تستحق أن تشكل بعداً ضخماً من أبعاد شخصية الشهيد الصدر العظيمة

  :يصنع اجليل الناهض الواعي من خالل, ولقد قضى كلّ عمره الشريف املبارك مربياً
لذين انتشروا يبثّون أنوار التربيـة اإلسـالمية يف   أ ـ تربية العديد من العلماء الواعني ا 

  .جسم األمة املسلمة
  .ب ـ حماضراته العامة اليت كانت تترك أكرب اآلثار يف نفوس الشباب املسلم املتطلّع

ج ـ مؤلّفاته اليت ختاطب القلب والعاطفة، كما ختاطب العقل، فتترك أثرهـا املتـوازن    
إنه رىب جيالً كـامالً، وحـصنه       : كننا أن نقول حبق   على شخصية اجليل اإلسالمي، مما أم     

  .ضد كلّ اهلجمات األحلادية واالستعمارية
  .د ـ سلوكه املناقيب الرائع الذي كان جيذب إليه كلّ واع متطلّع فريبيه التربية املثلى

  احلب اإلهلي والفناء يف اإلسالم والعمل به) ٣(
ان يف اإلسالم، وشوق لتطبيقه اليوازيه شوق       شعله حب اهللا وتف   ) رمحه اهللا (فلقد كان   

  .عاش معه ومات من أجله... 
، )فلـسفتنا (لقد كان خيطّط للحكم اإلسالمي نظريـاً عنـدما بـدأ بـالتخطيط لكتابـة          

  ).جمتمعنا(و) اقتصادنا(و
كما اتجه لنفس السبب إجياد ظاهرة التنظيم اإلسالمي يف اتمع بعد أن واجه هجمة         

  .شيوعية والعلمانيةشرسة من قبل ال
، مث قام بدور أساسي يف إنشاء مجاعة لوقاد عملية توعية فكرية ضخمة يف هذا اا    

العلماء، وراح يدعو للتحديد الواعي ألسلوب املرجعية، مث عمل علـى مقارعـة احلكـم         
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  .مما تركه يتعرض للتضييق واالعتقال مرات عديدة, املنحرف
 إيران بقيادة إمـام األمـة اخلمـيين العظـيم، بـدأت              اإلسالمية يف  ةوبعد انتصار الثور  

  .ومواجهة احلكم البعثي الكافر, مرحلة ضخمة من التضحية
فأرسل لإلمام القائد يعلن أنه يضع كلّ إمكاناتـه املرجعيـة خبدمـة اإلمـام والثـورة          
اإلسالمية بعد أن طلب من كل تالمذته أن يذوبوا يف مرجعية اإلمام القائد كما ذاب هو                

وراح يكسر جدار اخلوف واإلرهاب، ويـصدر الفتـاوى الـيت تعلـن      , بدوره يف اإلسالم  
وحرمـة االنتمـاء اىل مثـل هـذا املـسلك      , لألمة أنّ حزب البعث حزب كـافر علمـاين       

  .اخلبيث، وهذا موقف يدرك من عاش يف العراق خطورته
اء، مث أصـدر  وأصدر فتواه حبرمة الصالة خلف املرتزقة الذي دسهم البعث بني العلمـ   

وفنـاًء يف   , إجازته ببدء العمليات اجلهادية ضد احلكم الصدامي الغاشم، كلّ ذلك حباً هللا           
  .اإلسالم، وعمالً على متهيد السبيل إلقامة حكومته العادلة يف األرض

ويتفاعـل معـه عقليـاً      ,  الكـبري  فلقد كان شهيدنا الغايل يهب كلّ وجوده هلذا اهلـد         
  .موعاطفياً إىل حد عظي

  :فال غرو أن يؤبنه االمام اخلميين قائد األمة بقوله
فالشهادة مرياث ناله هؤالء العظماء الـذين أمـضوا عمـراً مـن اجلهـاد يف سـبيل                   «

األهداف اإلسالمية على يد أشخاص جناة قضوا حيـام بامتـصاص الـدماء والظلـم،              
لطخ الظلمة اجلناة   وإنما العجب هو أن ميوت جماهدوطريق احلق على فراشهم دون أن ي           

  .»أيديهم اخلبيثة بدمائهم
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  :علم املقاصد الشرعيةتعريف 

امة الشيخ   فه املرحوم العالّ  عر  الوقوف على املعاين واحلكم امللحوظة     «ه  بن عاشور بأن
وصاف الشريعة وغاياـا  أل يف ذلك  وتدخ,و معظمها أحوال التشريع   أللشارع يف مجيع    

العامة، واملعاين اليت ال خيلو التشريع من مالحظتها، وكذلك مـا يكـون مـن معـان مـن              
نـواع كـثرية   أهـا ملحوظـة يف   نـواع األحكـام، ولكن  أاحلكم مل تكن ملحوظةً يف سـائر    

  .)١(»منها
 ا عموماً مإحوظة  ث عن غاياته العامة او غاياته املل       ويتحد ,فهو علم يرتبط بالتشريع   

  . نواع كثرية من األحكامأو يف أ
 

  : العلمأهداف
  :هو كلّأورمبا كان اهلدف من البحث فيه بعض ما يلي 

وجه الترابط بني مكونات االسالم باعتباره شـريعة متوازنـة مترابطـة            أ اكتشاف   – ١
ط وهـو  ه ينطلق من منطلق متـراب      وهو بدوره سلوك مترابط ألن     ,تعاجل السلوك االنساين  

 ومودعة يف اخلمـرية التكوينيـة   , وهي حقيقة قائمة يف النفس االنسانية ,الفطرة االنسانية 
 وهي تنسجم مع الكـون املتـوازن املتـرابط      , سلوكه من جهة   له، وبالتايل فهي تربط كلّ    

 وله قدره اخلاص به كما يوضح ذلك القـرآن الكـرمي      , شيء فيه موزوناً   حيث يكون كلّ  
                                                

  .١٦٥ املقاصد الشرعية، ص - ١
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 ,االنسجام بني التوازن التكويين والتوازن التشريعي      - أيضاً   - يوضحو ,يف آيات عديدة  
 وأَقيموا الْوزنَ   ، أَلَّا تطْغوا في الْميزان    ،والسماء رفَعها ووضع الْميزانَ   [ كما يف قوله تعاىل     

  .ة واالسالم بذلك هو دين الفطر)١ (]بِالْقسط ولَا تخِسروا الْميزانَ
  اكتشاف اخلصائص العامة لالسالم لتمييـزه عـن غـريه مـن املـدارس احلياتيـة                -٢

  .الفرعيةحكام  التمييز قد اليتم باأل ألنّكاالشتراكية والرأمسالية؛
  حكمـاً ه قد يالحـظ أنّ نإ ف, اكتشاف املقاصد العامة لتساعد يف عملية االستنباط   -٣

و أو النـسب  أو املال   أسألة حفظ النفس     كم ؛ما غري منسجم مع األهداف العامة لالسالم      
عـادة النظـر مـن    إ األمر الـذي يـدعو اىل    ,غري منسجم مع احلكم العام يف بابه اخلاص       

 وهـو مـا    .صـلي للعلـم   ورمبا كان هذا اهلدف هو اهلدف األ      . جديد يف عملية االستنباط   
  .)٢ ()أعالم املوقعني(يؤكّد عليه ابن القيم يف كتابه 

ثره الكبري يف تعيني السياسة الشرعية لويل األمر ، كمـا سيتوضـح   أ كما أنه يترك   -٤
  .هذا األمر عند عرضنا ملثال تطبيقي للمقاصد اخلاصة

  . ورمبا كانت دراسة املقاصد الشرعية تعني على معرفة حكم املسائل املستحدثة-٥
  صولالفرق بينه وبني علم األ

        أ ب فويف جمال الفصل بينه وبني علم األصول الذي عره  ن»   ل العلم بالقواعد اليت يتوص
ه العلم بالكربيات اليت تقع يف طريـق اسـتنباط          نأ«و  أ »ا اىل الفقه على وجه التحقيق     

بـن  امـة   ، يف هذا اال يرى املرحوم العالّ      »منطق الفقه «ه  نأو  أ »احلكم الشرعي مباشرة  
 ولوجود مبـدأ  ,لعارضةي لوجود االحوال ا علم األصول ظن    وأنّ ,ه خيتلف عنه  نأعاشور  

  .)٣(ا علم املقاصد فهو علم قطعيموأ ,التعليل وغري ذلك
 فـالعلم   , ولكن ال من حيث القطعية وعدمها      ,صوله خيتلف عن علم األ    نأوحنن نرى   

                                                
  .٨ - ٦: سورة الرمحن، اآليات - ١
  .٥ ص ٣راجع مثالً ج  - ٢
  . يراجع كتاب الشيخ احلبيب بن اخلوجه يف املوضوع- ٣
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مـا  نإ علـم األصـول   نّإمث .  مل يعد علماًالّإ و, اىل القطع  ن يكون مؤدياً  أمهما كان جيب    
  .جراء عملية استنباط مقطوعة احلجيةإم الشرعي عرب يراد للوصول اىل القطع باحلك

 ؛ األبـواب  ل كربى يف عملية االستنباط تطـرد يف كـلّ         ه اليشكّ نأولكنه خيتلف عنه ب   
  . كمسألة االستصحاب؛بوابو يف نوع األأ, كمسألة حجية خرب الواحد
  عالقته بعلم الفقه

 اسـتنباط األحكـام  (بحث عن  الفقه ي إالّ أنّ  ,قرب اىل علم الفقه   أ – مبا قدمنا    –وهو  
و أواليـستهدف املقاصـد والعلـل واحلكـم العامـة           ) تها الـشرعية  دلّأالفرعية الكلية من    

ومن هنـا  ) فلسفة الفقه(ى بـقرب اىل مباحث ما يسم  أ وبالتايل يكون هذا العلم      ,اخلاصة
  : ضرورة البحث يف هذا العلم تؤدي اىلنّأيذكر بعض الباحثني 

  .دائهأعامة للفقه و تقييم احلركة ال-١
  . تعيني حدود علم الفقه-٢
  .زالة التعارض يف جماالت التشريع والتنفيذإ -٣
٤-تقييم ونقد السند عن طريق النص .  
  . وتأكيد عمومهانظمة القواعد الفقهيةأ بلوغ -٥
  )١(.واملسائل الشرعية يف جمموعة منسجمة ومنطقية  تصنيف األحكام-٦
 يف حني يركّز علـم  ,ه يركّز على علوم العقيدة نأ فمن الواضح    ا عالقته بعلم الكالم   مإ 

  .املقاصد على الشريعة وأهدافها
  ، وضرورتهشيء عن تاريخ هذا العلم

 هذا العلم بدأ اول ما بدأ بكتب العلل اليت صدرت يف القرنني الثالـث والرابـع                 ذكر أنّ 
ـ ٣٨١املتوىف سنة    (للشيخ الصدوق ) حكامعلل الشرائع واأل  ( ومنها كتاب    ،اهلجريني ) هـ

                                                
  .٤٨ رسالة التقريب العدد ،)مقاصد الشريعة (ة الشيخ مهدي مهريزي يف مقال- ١
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مـام  إ مث جاء )١ ()عاش يف القرن الثالث اهلجري(للحكيم الترمذي  ) ىاثبات العل (وكتاب  
واهتم ) هـ٤٧٤عام  ) (الربهان يف أصول الفقه   (احلرمني اجلويين فطرح املوضوع يف كتابه       

كتابـه  يف  ) هـ٦٣١( واآلمدي   )شفاء الغليل ( و   )املستصفى (يهبه يف كتاب  ) هـ٥٠٥(الغزايل  
و القرايف  ) إحكام األحكام   ( والعز بن عبدالسالم يف كتابه       )يف أصول األحكام  حكام  األ(

مث ابـن  ) أعالم املوقعني(وابن القيم يف ) هـ٧٢٨( مث الشيخ ابن تيمية     )اإلحكام(يف كتاب   
هـ، يف كتابه   ٧٨٦املتويف سنة   (مث الشهيد األول حممد بن مكي العاملي        ) هـ٧٧١(السبكي

يف كتـاب   ) هـ٧٩٠( هو الشاطيب     متسقاً  علمياً ولكن الذي اعطاه بعداً   ) عد والفوائد القوا(
  .)املوافقات يف أصول الشريعة(

ففي أوائل القـرن العـشرين قـام    , خري حىت العصر األ كثرياًومل يلق هذا العلم اهتماماً  
) حممـد اخلـضر حـسني     (و  ) الـسامل بوحاجـب   (قادة النهضة االصالحية يف تونس مثل       

خـرى يف  أ فبـدأت تأليفـات   ,ق فيهقام الشيخ الطاهر بن عاشور التونسي بالتعم   أخرياً  و
  .)٢(املوضوع

واطلع عليه اإلمـام حممـد عبـده يف زيارتـه           , يف تونس ) املوافقات( وقد طبع كتاب    
هـ وراح يروج له يف مصر وكأنه رأى ان التقيد بالنص اللفظي اليفي             ١٨٨٤لتونس سنة   

  )٣(.ر الديين التجديديللوصول اىل الفك
 يقـوم  حه كعلم مـستقلّ    هذا املنحى مل حيصل بعد على هيئة متكاملة ترش         نّأوالواقع   

 وقد . أمهية عنها  اليقلّ –سلفنا  أ كما   – دوره   نّأ رغم   ,اىل جانب باقي العلوم االسالمية    
ه استند املقاصديون على تنوعهم يف جمال تقرير ضـرورة مالحظـة املقاصـد اىل أنّ هـذ         

ممـا يـدعو لـرفض أي    ) الكتاب والسنة واالمجاع والعقـل   (املقاصد ثابتة باألدلّة األربعة     
  .استنباط يتناقض معها

                                                
  .زهري من املغربال وقد قارن بينهما الدكتور خالد - ١
  . مقال للشيخ مهدي مهريزي١٢٩ ص ٤٨  راجع رسالة التقريب العدد - ٢
  .٥ ص ٢٠٠الصادرة يف قم العدد ) بكاه( جملة  ٣



٢١٥ 

  واملقاصد عامة وخاصة
ن أ وبعـد  ,ا العامة فقد ذكر الغزايل منها حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملـال       مأ

جعل املقاصـد    ,التحسينيات الضروريات واحلاجيات و   :هيوب املصاحل مراتب ثالث     رت 
   )٢ ().احملافظة على الكرامة(ضاف السبكي مسألة أ و)١(,اخلمسة يف الضروريات

نواع حقوق االنسان العامة كما يتصورها   أل ضافة تبعاً وهناك جمال مفتوح للبحث واإل    
  .)٣ ( كاحلرية واملساواة؛االسالم

مركّزاً ) ور مقاصد الشريعة  حم(وقد اعترب بعض الباحثني أنّ قضية حقوق االنسان هي          
عقلـه  (و ) إرادتـه احلـرة  (على أنّ القيمة الكربى يف حقوق االنسان تكمـن يف احتـرام     

  )٤ (.فقتل اإلرادة أشد من قتل اجلسد) املميز
فهو يركّز على   , وأكّد البعض اآلخر على أنّ الغرب ينظر حلقوق االنسان نظرة مقلوبة          

نـسان وواجباتـه جتـاه خالقـه وجمتمعـه ونفـسه       حقوق االنسان مع إمهـال جلـوهر اال       
  )٥(.وتكاملها

فإنّ الشريعة اذ وفّرت لالنسان حقوقـه أعلمتـه بواجباتـه،    , وهذا الرأي صحيح متاماً   
وحينئذ تتكامل عملية توفري احلقوق وإعالن الواجبات لتحقيق سريه الطبيعـي املتـوازن    

  .على خطّ التكامل والتوازن للوصول اىل هدف خلقته
و ) رسـالة احلقـوق  (يركّـز يف  ) ع(من هنا جند االمام علي بن احلسني زين العابدين     و

اللتني نقلهما التاريخ عنه على امتزاج احلقوق والواجبـات بـأروع           ) الصحيفة السجادية (

                                                
فهـي أقـوى املراتـب يف املـصاحل     , وهذه االصول اخلمـسة حفظهـا واقـع يف رتبـة الـضرورات     «قال االمام الغزايل    - ١

  .)٢٨٦ ص ١املستصفى ج(
  .٢٨٢ ص ٤ى للباجي ج ق املنت- ٢
 كما يراجع االعالن االسالمي حلقوق االنسان وقد .١٣٠-١٢٣  راجع كتاب العالمة ابن اخلوجة عن نظرية املقاصد          - ٣

  .وافق عليه جممع الفقه االسالمي الدويل
  .١٨حقوق االنسان حمور مقاصد الشريعة، مقال االستاذ عمر عبيد حسنة ص   - ٤
  .٤٠مقال االستاذ الريسوين ص , املصدر السابق  - ٥



٢١٦ 

: وقد وصفه املرحوم الشهيد آية اهللا السيد حممدباقر الصدر بقولـه       . صورة وأمسى أسلوب  
وقدرة فائقة على أساليب التعـبري      , م مبا أويت من بالغة فريدة     استطاع هذا االمام العظي   «

ومن ذهنية ربانية تتفتق عن اروع املعاين وادقها يف تصوير صلة االنـسان بربـه               , العريب
وجتسيد ما يعبر عن ذلك من قيم خلقيـة وحقـوق           , ووجده خبالقه وتعلّقه مببدئه ومعاده    

  )١(.»وواجبات
ـ هـا ختـتص   ولكن,طـار املقاصـد العامـة   إل يف ا املقاصد اخلاصة فهي تدخ   مأ بواب أ ب

  : فهناك,خاصة
  .مقاصد النظام العبادي) ١(
  .ومقاصد النظام التربوي) ٢(
  .د النظام االجتماعيصومقا) ٣(
  .وغري ذلك.. .ومقاصد النظام االقتصادي) ٤(

ل فيـه    ونفـص  , للمقاصد اخلاصة يف احلقـل االقتـصادي       وحنن فيما يلي نقدم منوذجاً    
وسـنعتمد  . شد االرتباط أ وارتباطها بواقعنا ،بعض الشيء لنتأكد من أمهية هذه البحوث 

ستاذنا الـشهيد الكـبري الـسيد حممـد بـاقر      يف هذا املثال على البحوث النظرية الرائدة أل   
خـصوصاً عنـدما    ,  ورمبا أمكن اعتباره جمتهداً مقاصدياً عميقـا       ).رمحه اهللا تعاىل  (الصدر  

, رية االقتصادية االسالمية مـن خـالل تـصنيف األحكـام الفرعيـة            حاول اكتشاف النظ  
  .ودراسة املفاهيم العامة للوصول اىل اخلطوط املقاصدية العامة

  ولكننا جنده أحياناً يستفيد من هذا االجتاه املقاصـدي يف عمليـة االسـتنباط الفقهـي           
) البيـع تكييف خصم الكمبيالـة علـى أسـاس         ( فمثالً حني يدرس موضوع      - أيضاً   - 

املقبول عند فقهاء االمامية يرى أنّ املورد اليقبـل هـذا التكييـف       ) بيع الدين (ويقصد به   
وهذا يعين أنّ البنك اذا فـسرنا عمليـة اخلـصم لديـه     (باعتبار ورود روايات خاصة فيه      

ويعتـرب تنـازل   , اليستحق على املدين إالّ مبقـدار مـا دفـع   , بأنها شراء للدين بأقلّ منه  
                                                

  .هـ١٤٢٥ طبع دمشق ١٩ة السجادية صراجع كتاب االبعاد االنسانية واحلضارية يف الصحيف  - ١



٢١٧ 

  .ال لصاحل املشتري وإن قصد الدائن ذلك, عن الزائد لصاحل املدين دائماًالدائن 
سألته عن  : قال) ع(فمن تلك الروايات خرب أيب محزة عن اإلمام حممد بن علي الباقر           

مث انطلـق اىل الـذي عليـه      , فجاءه فاشتراه منه بعـوض    , الرجل كان له على رجل دين     
كيف يكون القـضاء يف ذلـك؟   , قد اشتريته منهأعطين ما لفالن عليك فإني     : فقال, الدين

يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به مـن الرجـل الـذي لـه           «: فقال اإلمام 
  ».الدين

رجل اشـترى دينـاً علـى    : قلت لعلي بن موسى الرضا   : وخرب حممد بن الفضيل، قال    
.. د اشتريت منـه   ادفع إيلّ ما لفالن عليك فق     : مث ذهب اىل صاحب الدين فقال له      , رجل

وبرئ الذي عليه املال من مجيع      , يدفع إليه قيمة ما دفع اىل صاحب الدين       «: قال اإلمام 
  .»ما بقي عليه

وبالرغم من بعض الثغرات يف االستدالل اتني الروايتني فـإني شخـصياً ال أنـسجم       
ـ              ا يـربر  نفسياً والفقهياً مع األخذ بالرأي املعاكس، وال أجد يف نفسي وحدسي الفقهي م

  .يل بوضوح ترك هاتني الروايتني واألخذ برأي يناقضهما
وعلى هذا الضوء فليس بإمكان البنك الالربوي أن ميارس عمليـة خـصم الكمبيالـة               

مث يستأثر املخصوم لنفسه؛ ألنّ بيع الدين بأقـلّ منـه   , على أساس شراء الدين بأقلّ منه 
  )١ (.ئد من ذمة املدين وبراءا منهينتج دائماً مبوجب الروايات املتقدمة سقوط الزا

وكيفيـة تطبيـق املنـهج املقاصـدي يف عمليـة      , ويف هذا الصدد نطرح البحـث التـايل   
  .مث ندخل يف بعض البحوث النظرية له, االستنباط

  املهم يف العقود املالية هل هو الشكل أو املقصد؟
كـز األول علـى   ير :من الواضح وجود اجتاهني يف الفقه لالجابة علـى هـذا الـسؤال      

 املهـم املقـصد     نّأ يف حني يعترب االجتاه الثاين       ,هم ما فيه اللفظ املستعمل    أ و ,شكل العقد 

                                                
   .١٦١البنك الالربوي يف االسالم ، طبع دار التعارف ، بريوت ، ص  - ١



٢١٨ 

  .و العملأواحملتوى الذي اريد بيانه ذا اللفظ 
 وقد تعر             ضـهم  ض الفقهاء هلذا املوضوع عند دراسـتهم للقواعـد الفقهيـة، وعنـد تعر

و عنـد حـاالت ذهـاب العقـل     أة سـهواً    لبحث احليل الربوية، أو حبث العقـود الـصادر        
  . وأمثال ذلك,والوعي

 حيث تشيع بينـهم  , االجتاه الغالب للفقهاء عرب العصور هو االجتاه الثاين   نّأواملالحظ  
  :التعابري التالية

  )١(.العربة للمعىن دون الصورةـ 
  )٢(.العربة يف العقود ملعانيها ال لصور األلفاظـ 
  )٣(.العقود تابعة للقصودـ 
  )٤(.العربة للمعاين دون الصورةـ 
  )٥(.ما تعترب باملعىنالعقود ال تعترب باللفظ وإنـ 
  )٦(.العقود مبنية على مراعاة القصودـ 
  )٧(.املقاصد معتربةـ 

  )٨(. تتعلق مبعاين األلفاظ دون قوالبهاـ األحكام

  )٩(.إذا دارت املسألة بني مراعاة اللفظ ومراعات القصد فمراعاة القصد أوىلـ 
 إمنا األعمال بالنيـات  :)ص(ورمبا استندت يف الغالب اىل قوله    , د التعابري وهكذا تتعد 

                                                
  .٨٩٨شرح الزيادات لقاضي خان، ورقة ) ١(
  .٣ ص٥ ، جبدائع الصنائع) ٢(
  .٣٣٥ ص٢٣ ج، وجواهر الكالم٥٢ ، صعوائد األيام) ٣(
  .١ ص٥تبيني احلقائق ج) ٤(
  .٢٨٢ ص٤جاملنتقى للباجي، ) ٥(
  .١١ ص٢قواعد األحكام ج) ٦(
  .١٥٢ ص٣٠فتاوى شيخ اإلسالم ) ٧(
  .٧٠٩ص٢القبس أليب بكر بن العريب ج) ٨(
  .املعيار للونشريسي) ٩(



٢١٩ 

  .وإمنا لكل امرئ ما نوى وهو حديث مشهور وارد يف خمتلف الكتب احلديثية
  .وقد رأى الفقهاء انه ال خيتص بباب العبادات بل يعم املعامالت

  : ذلك املراد منبأنّ :ويف شرح كل هذه التعابري يقال
شارة اىل اشتراط كون العاقـد  إ فتكون   , قد يكون هو أن العقد ال يتحقّق إالّ بالقصد        

  )١(.عدم حتقّق العقد بدون القصد:  ويكون معىن التبعية,هاقاصداً يف مقامات العقود كلّ
 العقد شيء حيتاج اىل موجب وقابـل     نّأ مبعىن   , العقد تابع للقصد   نّأوقد يكون مبعىن    
  )٢(.ه ال يقع ما مل يقصدنأ مبعىن ,هو يف هذه األمور تابع للقصدوعوض ومعوض و

 العربة مالحظة ما يفهمه العرف من مقصود العاقد عرب مالحظـة            نّأوقد يكون مبعىن    
فهو املعترب حىت لو كان التعبري ال يناسب ذلك,ب عليه من آثارما يترت .  

 الروايـات الـشريفة كالروايـة      بـذكر   هلذه القاعدة تارةً   فرمبا يستدلّ   حال؛ وعلى أي 
 اتفقـوا علـى ان اللفـظ مبجـرده ال            بعد أنّ  )٣( وأخرى يستند اىل الضرورة الفقهية     ,اآلنفة

  )٤(.مجاعر عن هذا باإلما عبورب. ثر شرعيأيؤدي اىل 
مناط السلوك األخالقيـة،  أويناقش يف داللة الرواية باعتبارها تنصرف اىل العبادات و   

أ و,ل دليالً مستقالً يشكّه الويف االمجاع بأنوغريهم)٥(ه غري تام بعد خمالفة الشافعيةن .  
ـ  ,صل األويل  اهم ما ميكن االستناد عليه هنا هو األ        نّأوالذي أتصوره    ه يقتـضي    فإن

ـ  و نوع االلتزام ـ كما يعب أأن يكون اللفظ جمرد تعبري عن املقصود   ر عنه الفقه الوضـعي 
 ـ     ب اآلثار، كما يقتضي عدم ترت عولـة للعقـود إالّ بعـد متـام التعهـ  ,د ا د  وارتبـاط تعه

 ه يقـع علـى القـصد واملعـىن دون اللفـظ       التركيز كلّنّأ وهذا يعين    ,د القابل املوجب بتعه

                                                
  .٥٨٥ ص٣القواعد لدى اإلمامية ج) ١(
  .١٠٦ ص٢ مصباح الفقاهة للسيد اخلوئي ج،٤٩ ـ ٤٨  ص٢العناوين ج) ٢(
  .٢٦٦ ص٢٢جواهر الكالم ج) ٣(
  .٤٦٢ ص١كرة الفقهاء، جتذ) ٤(
  .٥١٩ص١موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للدكتور الندوي م) ٥(



٢٢٠ 

  )١(.ن اشترط اللفظ للكشف عن املعىنإوالشكل و
 رنال العقد من حالة اىل أخرى حىت لو تـصو          الفهم العريف قد حيو    بل ميكن القول بأنّ   

 فهـو  , الشارع قد ألقى خطاباته اىل العـرف نّأوحنن نعلم   . وقوع القصد اآلين من الفاعل    
 وهذا  , وهو الذي يفهم دالالت خطابات الشارع      ,ص املصاديق واملوضوعات  الذي يشخ 

  .ما سنالحظه عند ذكر بعض التطبيقات
  بعض التطبيقات املرتبطة بالعقود املالية

  :وسنكتفي بتطبيقني
  مسألة الفرار من ربا القرض :ولالتطبيق األ

وهذه مسألة عنونت هكذا يف كلمات الفقهاء، األمر الذي أوقع البعض يف شبهة مهمة          
أنّ: صهاملخ  أ من    الربا يعد زت عليها النصوص القرآنيـة     مات االسالمية اليت ركّ   شد احملر

 االجتمـاعي  مناط الفـساد أالكرمية واألحاديث الشريفة، وهو املسرب الطبيعي لكثري من       
زمات اخلانقة اليت نشاهدها يف الـنظم املتعاملـة بـه، وإذا كـان األمـر       واالقتصادي، واأل 

 – والعيـاذ بـاهللا      –ن االسالم   أكذلك فما معىن طرح هذه املسألة يف النصوص مما يوهم           
خـرى، وحبيـل    أنفسه يفتح السبل جلريان الربا نفسه يف اتمع ولكـن حتـت عنـاوين               

  !فية تقوم بنفس الدور املفسد دون ان متتلك نفس احلرمة الشديدة؟ التفاأساليبو
  :وقد عرب االمام اخلميين عن هذا االشكال بقوله

شكال مـن غـري منتحلـي    إرين، ووهذه عويصة بل عقدة يف قلوب كثري من املتفكّ      «
لـيت   يف مثل هذه املسألة ا     )٢ (دث بالتعب ها، والتشب االسالم على هذا احلكم، والبد من حلّ      

  )٣(.»دركت العقول مفاسد جتويزها ومصاحل منعها بعيد عن الصوابأ
                                                

  .٥٠ ص٢العناوين ج) ١(
ـ   نّأويقصد من هذا التعبري  ) ٢( ـ  نّأ هناك من جييب على هـذا االعتـراض ب ي أد مبـا جـاء يف النـصوص دون     علينـا التعب

  .لة املشك هذا اجلواب الحيلّنّأاعتراض، ولكن االمام يرى 
  .٤٠٦ ص٢كتاب البيع لالمام اخلميين ج) ٣(



٢٢١ 

  : هذا االشكال فيتم عرب مالحظة األمور التاليةا حلّمأ
 يف معظمها على الربا املعاوضـي        الروايات الواردة يف جمال الفرار من الربا تنصب        نّإ

       غـري اجلـنس اىل   ي الـضميمة مـن  اجلاري يف النقود ويف املكيل واملوزون ، حيث تـؤد 
ال بأس بألف درهـم   «:كما يف صحيحة احلليب,  باملثلني خراج املعاملة من كوا تعامالً    إ

  )١(.»و اكثر فال بأس بهأل قّأو أذا دخل فيها ديناران إودرهم بألف درهم ودينارين، 
ا جتويزها يف القسم األول    مأ و »ربا القرض «ى يف   ما يتجلّ نإشكال الذي طرحناه    واإل

متعة هلـا   ن املثليات كسائر األ    وال عقدة وال عويصة أل     صالًأشكال فيه   إفال  ) عاوضيامل(
و بأمنان من الـشعري     أني   واشتراء من من احلنطة اجليدة مبن      ,قيمة قد ترتفع وقد تنخفض    

 واشتراء دينار أو درهم له قيمة سـوقية تـساوي      ,متعة بقيمتها السوقية  كاشتراء سائر األ  
 ، بـل لعـلّ  شكال وال عويصة رأسـاً إفه او درمهني كذلك ليس فيه     دينارين من غري صن   

إ و, مبثل خارج عن فهم العقـالء  حترمي الشارع املقدس املبادلة فيها إالّ مثالً سرمـا هـو   ن
شكال فيهاإد، فاحليلة يف هذا القسم ال تعب.  
 ان تكون ام إ وهي,ص منه إالّ بعض الرواياتا القرض فلم ترد يف جمال التخلّ     ا رب مأ

 ا أن تكون يف سـبيل إراءة سـبيل صـحيح جيـر            و الداللة، وأم  أضعيفة من حيث السند     
 والتنـتج املفاسـد   ,حكامهـا الطبيعيـة  أب عليهـا  خرى صحيحة تترت  أاملعاملة اىل عقود    

  .الربوية
 سليمة السند والداللة، فهي بالنظر – كما يدعى   –وحىت لو افترضنا وجود رواية ما       

زة علـى كـون الربـا مـن         ة القطعية املركّ  الفة ملقتضى الكتاب الشريف والسن    م به خم  املسلّ
رت عنه روايـات اهـل       واعالن احلرب ضد االسالم، وحينئذ فهي مما عب        ,الظلم والفساد 

  .نه مما يضرب به عرض اجلدارأبالزخرف، و) عليهم السالم(البيت
الرجل يبيـع  ): عليه السالم(يب عبداهللاقلت أل :كما جاء يف رواية يونس الشيباين قال     

ـ أه يعلـم  نأه اليسوى إالّ نأ واملشتري يعلم   ,ه اليسوى نأ والبائع يعلم    ,البيع ه سـريجع  ن
                                                

  .٣٧١ ص١٢ للحر العاملي ج  الشيعةوسائل) ١(
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قـال  ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( رسول اهللا  نّإ !يا يونس «: فقال:  قال ,فيه فيشتريه منه  
  ورثتم الذل؟أكيف انتم اذا ظهر اجلور و: جلابر بن عبداهللا

: ومىت يكون ذلك بأيب أنت وأمي؟ قـال       . ل له جابر البقيت اىل ذلك الزمان      فقا: قال
فـال  : نعـم قـال  : قلت: فان مل تشتره رده عليك؟ قال. يا يونس وهذا الربا . اذا ظهر الربا  

١ (.هتقربنه فال تقربن(  
) لى اهللا عليه وآلـه وسـلم      ص( رسول اهللا  نّإ «):ع(وقد جاء يف ج البالغة عن علي      

ون حرامـه بالـشبهات   ويـستحلّ ) اىل ان قال(مواهلم أ القوم سيفتنون بنّإ علي  يا: قال له 
  )٢(»ون اخلمر بالنبيذ والسحت باهلدية والربا بالبيع فيستحلّ,الكاذبة واالهواء الساهية

  معيار تشخيص موضوع الربا عن غريه
  :ولتوضيح ذلك نقول .واملعيار املطروح هنا هو العرف

  :ليه يف ثالثة جماالتما يرجع إنإ العرف نّإ
  كما هو األمر يف عقد الفـضويل صـحةً  , ما يكتشف منه احلكم الشرعي:اال األول 

  .ولزوماً
) ع(ما يتم ذلك اذا ثبت كون احلكم من االعراف العامة املمتدة اىل عصر املعصوم              نإو

  .األمر الذي حيقق التقرير واالمضاء له مبجرد عدم صدور ردع مناسب
 من ,وكلت إليه من قبل الشارعأ تشخيص مصداقية بعض املفاهيم اليت  :اال الثـاين  

سراف، التبذير، يف سـبيل     ، اإل ناء، الصعيد، الفقري، املسكني، الغين    اإل :قبيل األلفاظ التالية  
  . وما اىل ذلك...اهللا

 سـواء   ,مني عندما يستعملون األلفـاظ     ما يرجع إليه ملعرفة مراد املتكلّ      :اال الثالث 
ذا كـان  إو غريه، ويرجع إليه ما يرجـع اىل الـد الالت االلتزاميـة    أم الشارع    املتكلّ كان

                                                
  .٣٧١  ص١٢ ج  الشيعةوسائل) ١(
  .٤٥٦ املصدر السابق ص) ٢(
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لون لذلك حبكم الشارع بطهارة اخلمر الـذي انقلـب اىل     وميثّ. منشأ الداللة مالزمة عرفية   
 البحـث   طراف االناء، وكذلك يدخل فيه كلّ     أ احلكم بطهارة مجيع     ، وهو يالزم عرفاً   خلّ

ذا مل  إ التعـارض    نّإ:  كأن يقال  , واجلمع العريف بني الدليلني املتنافيني     عن القرائن العرفية،  
حد الدليلني املتعارضني قرينة على تفـسري مقـصود   أ يف نظر العرف بل كان يكن مستقراً 

.  للقرينـة  وجب اجلمـع بينـهما بتأويـل الـدليل اآلخـر وفقـاً       ,الشارع من الدليل اآلخر   
  .والعموم واخلصوص، واحلكومة والورودطالق، وتدخل هنا حبوث التقييد واإل

 للعرف دوره يف تشخيص مراد غـري    نّإه يف تشخيص مراد الشارع، وكذلك ف      هذا كلّ 
قـرارات والوصـايا والـشروط والوقـوف        بـواب اإل  أ ويدخل فيه ما يرجع اىل       ,الشارع

  .وغريها اذا استعملت بألفاظ هلا دالالا العرفية
 يف  كـبرياً ه يلعب دوراً  من أصول الفقه، لكن    صالًأ ن مل يكن  إ العرف و  نّأوذا نعرف   

  .جمال االستفادة من األصول والنصوص
ل بنفسه لتشخيص بعض مـصاديقها بعـد        ن يتدخ أن هناك مفاهيم رأى الشارع      أ الّإ
جـه اىل مـصاديق      العـرف يت   نّأو رمبا يرى الـشارع      أ على العرف،    ن كان ذلك غامضاً   أ
ل الشارع يف تشخيص مفهوم عريف كـان   فاذا تدخ ,غرضه األمر الذي يتناىف مع      ,خرىأ

بع يف ذلكهو املت.  
ـ       اع، فانّ ل لذلك بالفقّ  ن منثّ أوميكننا   ـ  نّأد   بعض النـصوص جـاءت لتؤكّ اع مخـر   الفقّ

استصغره الناس، كما ميكن التمثيل له بالربـا املعاوضـي مـع اخـتالف قيمـة العوضـني                  
  .مهد الشارع ذلك وحيرية ربوية، يف حني يؤكّ العرف اليرى يف األمر عملنّإ ف,املثليني

ل الـشارع يف   يف احلـاالت الـيت مل يتـدخ         العرف يبقـى حمكمـاً     وعلى أي حال فانّ   
  .وكل اىل الشرعأ فيعترب األمر حينئذ قد ,حتديدها

 املناسـبات الـيت   ة يف حتقيق التشخيص العريف، ومالحظـة كـلّ     بعد هذا البد من الدقّ    
 على   دراسة هذه املرتكزات لتساعد كثرياً     نّإاليت يعتمد عليها، ف   يطرحها، واالرتكازات   

  .الوصول اىل التشخيص العريف املطلوب
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ـ       نّأولو عدنا اىل موضوعنا الذي نبحث فيه لرأينا          د  من الـالزم احلـصول علـى تأكّ
عريف من عدم صدق الربا، وهو عمل قد يستدعي رفض الكثري من احلاالت املـشتبهة،               

وذلك مبالحظة ما جاء من تأكيد شـديد علـى حرمـة        ,الحتياط يف البني  باع طريق ا  وات 
  )١(.»ه فال تقربن،هفال تقربن« :الربا وعدم القرب منه، كما جاء يف الرواية

ـ أ يعـارض     عامـاً  صـالً أل  ن مل تؤص  إومن يالحظ روايات االحتياط جيد انها و       ة دلّ
نظراً,نطباقها يف مثل هذا املورد قابلة لالالرباءة الشرعية لكن ي البيع والربا لتقارب حد.  

  )٢(.»قى الشبهات فقد استربأ لدينهمن ات «:تقول) ع(فهناك رواية عن االمام الصادق
 , على االلزام وليس فيها ما يدلّ   ,قاءب فقط يف االت    الرواية ترغّ  نّأورغم ما قيل من     

فانن حالةًها تبيتشتد ل واحلرام وبعدمها احلال:ين وتضعف مبالحظة قرب احلد.  
 أخوك دينـك، فـاحتط   !يا كميل «:ذ يقول لكميلإ) ع(وهناك رواية عن االمام علي   

  )٣(.»لدينك مبا شئت
 الظـاهر انهـا ظـاهرة يف    نّأ إالّ , يبعدها عن الوجـوب »مبا شئت« قيد   نّإ :وقد قيل 

  . فال تتناىف مع الوجوب,االحتياط للدين بشىت الوسائل
ورع الناس مـن وقـف عنـد        أ «:م الصادق عليه السالم تقول    وهناك رواية عن االما   

 دليـل علـى وجـوب       ذا دلّ إ إالّ    االسـتدالل اليـتم    نّأ وقد لـوحظ عليهـا       )٤(»الشبهة
  .االورعية، ورمبا اختلف احلال فيها باختالف موارد الشبهة

الوقـوف عنـد الـشبهة خـري مـن        «:  يقـول  )ع(وهناك رواية عن الزهري عن الباقر     
  )٥(.»ات اهللكاالقتحام يف

): ص(قال رسـول اهللا : قال .عن آبائه) ع(خرى عن مجيل عن الصادقأوهناك رواية  
                                                

  .٥ ح ٣٧١ص١٢ج الشيعة، وسائل ) ١(
  .٥٧، ح ١٢٧ ص ١٨ املصدر السابق، ج )٢(
  . ٤١، ح ١٢٣ املصدر نفسه، ص )٣(
  .٢٤ ح ١١٨ص   املصدر نفسه، )٤(
  .١  ح ٧٦ املصدر نفسه، ص )٥(
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بعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلـف فيـه           امر بين لك رشده فات    : مور ثالثة األ«
  )١(.»فرده اىل اهللا
هـا  دينية ذكرت على أساس ان    أحكام  ده هو وجود موارد و     فما نؤكّ  ,ي حال أوعلى  

 ملضمون هذا االمتنان، وذلك   د فيها كان ذلك خمالفاً    هلية على العباد، فاذا شئنا التشد     إمنة  
ة حرمتـها، كمـا   د الشارع شد هناك موارد أكّنّأكما . »التقصري يف السفر  «كما يف مسألة    
  .ن حيتاط فيهاأ فمن الطبيعي ,موال، ومسألة الربا باخلصوصعراض واأليف مسائل األ
د من الرؤية العرفية ملعاملة ما على انها سليمة من الربا كان        نا ما مل نتأكّ    فان ومع ذلك 

  .الالزم االحتياط واالبتعاد عن ذلك املورد
 مـا يبعـد نظـر    ن نطرح هنـا كـلّ    أ فيمكن   ؟د من الرؤية العرفية   ا كيف ميكن التأكّ   مأ

 ا العقد ختتلف متامـاً كأن نفترض تنبيه العرف اىل وجود التزامات يف هذ      , العرف عن الربا  
و مـن خـالل     أمن خالل عدم وجود ضمان قرضي هنا،        , عن خصائص العملية الربوية   

 الذي يفهـم منـه العـرف    جرة اىل احلدو من خالل تقليل األ   أعدم وجود فائدة بالنسبة،     
  .ين، وما اىل ذلكذر عنه بكتابة الو كما يعبأانها يف قبال اخلدمات املقدمة، 

 تنبيه العـرف اىل الفـرق احلقيقـي يف القـصود امللحوظـة يف هـذه             وكذلك من خالل  
  ,العقود
 للربا بعد   اًن مل نفعل ذلك كان املورد املعنون بعنوان غري الربا يف نظر العرف مصداق             إف

  .»الربا«فهو هنا يراه صغرى لعنوان . رفضه للعنوان الكاذب يف نظره
 القرضي ليتجاوز بـه القـرض نفـسه    ع من مفهوم حترمي الربا   العرف يوس  و نقول بأنّ  أ

ه مـصداق هلـذا العنـوان     مورد مشابه له، كهذا املورد الذي يقبل العرف فيه أن    ليشمل كلّ 
ـ           املد ل، عى، ولكن مفهوم الربا بعد توسيعه يشمل هذا املورد وخيرجـه مـن حكمـه احمللّ

  ).الكربى(وهنا تكون التوسعة يف 
                                                

  ).االحتياط(كل روايات االحتياط واردة يف جمموع كتب اصول الفقه اليت تبحث عن اصل ) ١(
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  روعحماوالت فقهية لتحويل الربا اىل وجه مش
 هناك حمـاوالت فقهيـة لتحويـل الفائـدة اىل وجـه       فانّ,وبغض النظر عن النصوص  

 فلنستعرضها بـسرعة   ) البنك الالربوي (ض هلا الشهيد السيد الصدر يف كتابه        مشروع تعر
  :مع بيان مناقشاا

 املال املقتـرض ونفـس   :ه يوجد يف القرض عنصران مهانإ :ن يقال أ :احملاولـة األوىل  
ـ    فـانّ ,ا كان الربا وضع مال بازاء العنـصر األول  وملّ ,راضعملية االق  زاء إ وضـع مـال ب

ذ إ ميكن مكافأته مـن خـالل عقـد اجلعالـة،            ن كان عمالً  أالعنصر الثاين المانع منه بعد      
ذا انكشف بطـالن    إالزيادة املالية بعقد اجلعالة البعقد القرض، ف      ) الدائن(يستحق املقرض   

وهذا نظري من جيعل جعالة    .  نافذاً  كون عقد القرض سليماً    اجلعالة انتفى االستحقاق رغم   
زاء الدار املبيعـة،    إ فاجلعل فيها لقاء عملية البيع ال ب       – ن يعطيه درمهاً  أ ب –ملن يبيعه بيته    

  .وهلذا اليسري على الدرهم حكم العوضني
  .خرى بلحاظ الكربىأ و,وهذا التقريب يتحدث عنه تارة بلحاظ الصغرى

 الفائدة هنـا جعلـت يف   نّأ يرى – بارتكازه – العرف   نّإ :غرى فيقال ا بلحاظ الص  مأ
 علـى   فال معىن جلعـلٍ وحينئذ.  اليف قبال عملية االقراض,الواقع يف قبال املال املقترض    

  . اجلعالة تكون على عمل المالنّ أل؛مال
ة يف   املتعاملني قد ركزا يف الواقع على جعل الفائـد         نّأا بلحاظ الكربى بافتراض     مأو

 مالك استحقاق اجلعل هو مبـالك ضـمان      نّإ:  وحينئذ يقال  ,قبال عملية االقراض حقيقة   
    ي هو ضـمان غرامـة يف العمـل علـى غـرار      أع، عمل الغري بأمره به ال على وجه الترب

  .جرة املثل يف نفسهأضمان الغرامة يف املال، وحينئذ فاجلعالة التتصور إالّ على عمل له 
ما هـي ماليـة   نإقراض ما مالية اإلنإ و,ال مالية له يف نظر العرف     قراض ف ا عمل اإل  مأ

  . فاليتصور ضمان آخر للعمل, وهي مالية مضمونة بالقرض,املال املقترض فقط
 مـدين خلالـد   اً زيدنّأكما لو افترضنا ,  حتويل القرض اىل شيء آخر    :احملاولة الثانية 

 يدفع عشرة دنانري خلالد، فتشتغل ذمـة  نأ يتصل بالبنك ويأمره     زيداً نّأبعشرة دنانري، و  
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 فلم يقع هنا قـرض  ,لفا فهو يضمن الت,مره للبنك باتالف ماله  أزيد بعشرة للبنك نتيجة     
ـ إ : يقال  وحينئذ ,مر باتالف على وجه الضمان    أما وقع   نإو ه المـانع مـن التـزام زيـد         ن

  .مر باالتالفبضمان اكثر من العشرة فليس هو ضمانا قرضيا وامنا هو ضمان بسبب األ
  فالدين بأي  , دليل حرمة الربا يشمل املورد بالغاء اخلصوصية       نّأوهنا أيضاً يناقش ب   

  .ن اليلزم املدين بالزيادةأ جيب ,سبب حاصل
  إه ما امللزم للزيادة؟ ف    كما يناقش بأنو يكون بنحو   أن يكون وجود عقد للقرض      أا  م

 ضافية على  إ له مالية    البنك ليس عمالً  فتسديد  .  يأيت االعتراض السابق   اجلعالة، وحينئذ
د، وهو مضمونمالية املال املسد.  

 ,وقد يعمل علـى حتويـل القـرض اىل بيـع          ,  حتويل القرض اىل البيع    :احملاولة الثالثة 
ـ           فيخرج عن كونه ربوياً     , والفـضةً  ل ذهبـاً   مادام النقد مـن االوراق النقديـة الـيت المتثّ

لـة اىل   وم طـرف ببيـع مثانيـة دنـانري بعـشرة مؤج            فيق ,والتدخل يف املكيل او املوزون    
ه ليس مـن الربـا احملـرم يف    ن مع وحدة اجلنس ولكن  ن زاد على املثم   إشهرين، والثمن و  

  .البيع
 يأبلزوم دفع درهم لقاء     : هم يزيدون عليه جبعل شرط يف عقد البيع هذا، يقول         نإمث  

لزام بعقد البيع ال القرضإر ملدة معينة، وهو تأخ.  
لـبس  أم  املعاملة هنا قـرض ربـوي حمـر   نّأه يأيت ما قلناه من ان العرف يرى    نأ الّإ

ع مـن دائـرة    العرف يوسنّأو أ،  املتعاملني يقصدان القرضية حقيقةً    نّأثوب البيع باعتبار    
       وقد يقال بان األوراق النقديـة تقـوم   ,ه بيع حقيقة الربا لتشمل مثل هذا البيع لو قبلنا بأن 

  مقام الذهب
 فهو يقـرض    , يعترب البنك نفسه وكيالً عن املودعني يف االقراض        نّأ :المحاولـة الرابعـة

ـّه يقال يف قبال ذلكمواهلم لآلخرين ويشترط اإل   أمن    الروايـات  نّإ :ضافة لنفسه، إالّ أن
فـال يـشترط إالّ     «فقد جاء فيها تعـبري       . شيء يف عملية القرض    يأد عدم اشتراط    تؤكّ



٢٢٨ 

  )١ (» فهذا هو احلرام,كثر مما اخذهأ ويشرط أن يرد«أو تعبري . »مثلها

 مث يشتريها ,لكأن تباع السلعة بثمن مؤج. ى ببيع العينةمايسم :المحاولة الخامسة
ا باع به، وذكرت له صور أل البائع من املشتري بثمن معجخرىأقال مم.  

وهـو   .ة لربا النـسيئة ه حيلمحد باعتبار أنأ مالك و:وقد قال حبرمة هذا البيع اإلمامان 
  .يف احلقيقة ربا مستور بالبيع

نواعأ على ثالثة وهويتصور:  
  .ن يشترط البيع الثاين يف البيع األولأـ ١
  .ا على ذلكني أن يتبا-٢
  .ن يقعا صدفة ودون اتفاقأ -٣
ـ  ,ه ربا مـستور ال غـري يف نظـر العـرف            ألن ؛فهو باطل قطعاً  : ا األول مأ ا بلحـاظ   ام

  . بلحاظ الكربى كما مرامإالصغرى و
  .خرىأوقد اعترض عليه العلماء باعتراضات عديدة 

 فبيـع األول    , فيعود شـرطاً فاسـداً ومفـسداً للعقـد         ,لزوم الدور يف االشتراط   :  منها
  .ف على متامية البيع األولمشروط ببيع املشتري، والبيع الثاين متوقّ

  .وقد نوقش هذا االستدالل بالنقض يف موارد
  .انتفاء القصد: ومنها
 وهو صحيحة علي بن جعفر عـن اإلمـام موسـى بـن        , يف املورد  وجود نص : ومنها

 , مث اشتراه خبمسة دراهم    ,سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم      : قال) ع(جعفر الكاظم 
  )٢(». فال بأس, ورضيا,ذا مل يشترطاإ«: حيلّ؟ قالأ

 يبقلـت أل  : سني بن املنـذر قـال      رواية احل  :منها, وهناك روايات مؤيدة هلذه الرواية    

                                                
  .٤٥٤ ص١٢ج الشيعة وسائل ) ١(
  .٣٧٠، ص ١٢ ج  الشيعةوسائل) ٢(
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ي اشتري املتاع مبئـة  أ ( فاشتري له املتاع مراحبةً, جييئين الرجل فيطلب العينة :)ع(عبداهللا
ن شاء باع، وإن شاء     إ :اذا كان باخليار  «:  قال ,مث اشتريه منه مكاين   ) بيعه مبئة وعشرة  أو

إنّ :  فقلـت  »بـأس  فال , إن شئت اشتريت وإن شئت مل تشتر       :نت باخليار أمل يبع، وكنت    
مـا  نإ«:  قـال  ! إن جاء به بعد أشهر صلح      :أهل املسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون      

ـ         نّأ إالّ   )١(» فال بأس  ,هذا تقدمي وتأخري   ق رغـم شـهرة      احلسني بن املنـذر هـذا مل يوثَّ
  .الرواية

  . الروايتني تنفيان االشتراطنّأوواضح 
ن كانـت  إ عادت للصورة األوىل، و ارتكازياًاًفان كان البناء األويل شرط: ا الثاين وأم

  .جمرد وعد غري ملزم مل يبطل البيع
؛فال مانع منه: ا الثالثوأمه صحيح حسب القواعد ألن.  

  .خرى يعرف حكمها مما سبقأ وهناك حماوالت ,هذه بعض احملاوالت يف البني
 

  تكييف ودائع احلساب اجلاري
 ودائع احلساب اجلاري هي ودائع كاملة       نّأاديني االسالميني   فقد اعترب بعض االقتص   

واذا كانت الوديعة النقدية حتت الطلب هي مبلغ        «: يقول الدكتور االمني  , باملعىن الشرعي 
 ما يطلب يف   ذلك كلّ  نّإ ف ,يوضع لدى البنك ويسحب منه يف الوقت الذي خيتاره املودع         

 –ذا كان البنـك قـد اعتـاد أن يتـصرف فيهـا      فا.  وال توجد أية شائبة   ,الوديعة احلقيقية 
 حيسب على   نّأف املنفرد من جانب البنك الميكن        هذا التصر   فانّ –حبسب جمرى العادة    

. يـداع اىل االقـراض  رها على هـذا االجتـاه مـن اإل    وينسحب على ارادته فيفس   ,املودع
ا ان البنك مل يتـسلّم      كم. يداع حنو القرض  بداً يف هذا النوع من اإل     أرادة املودع مل تتجه     إف

على حفظ الوديعـة عنـد      ) عمولة( انها قرض بدليل انه يتقاضى اجرة        ىهذه الوديعة عل  
                                                

  .املصدر السابق) ١(
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جل، وبدليل احلذر الشديد من استعماهلا والتـصرف فيهـا مـن            الطلب بعكس الوديعة أل   
جانبه مث املبادرة الفورية بردها عند الطلب مما يدل على ان البنك حينما يتـصرف فيهـا               

  . يفعل ذلك من موقف انتهازي ال يستند اىل مركز قانوين كمركز املقرضامنا
جـازة الـضمنية والعرفيـة      نا حىت لو الحظنـا مـسألة اإل       ضافة على ذلك بان   إد  ويؤكّ

ـ  موال احلـساب اجلـاري فـانّ   أللمودع بتصرف املصرف ب   رادتـه يف  إر مـن   هـذا ال يغي
 من جتويز التصرف باملثليات للقادر على        ويؤيد اختياره هذا مبا اثر عن املالكية       ,الوديعة

  ).١(»مل يقل حىت ذه الكراهة) أشهب ( بل انّ,ردها وان اعتربوا ذلك مكروهاً
  :واملالحظ أنه يعترب اموال احلساب اجلاري ودائع مبفهومها الشرعي متاماً مستدالً

  . فاملودعون مل يقصدوا القرض, بقصد املودع:والًأ
  .عمولة على حفظها كما يف البنوك السودانيةخذ البنك الأ ب:ثانياً
  .ر فموقفه موقف انتهازي كما يعب, حذر البنك من استعماهلا:ثالثاً
ن تبقـى كمـا   أ من خصائص الوديعـة    نّأ ذلك   , املورد مورد قرض   نّأ الظاهر   نّأ الّإ

 بامجـاع املـذاهب     – مبـا يفـوت ذاـا         خـصوصاً  ,ف فيهـا   وال ميكن التصر   ,هي بعينها 
 إالّ ما ينقله عن املالكية حيث اعتربوا ذلك مكروهـاً، وخاصـة اذا كانـت                –مية  االسال

هذا يف حني جند البناء منذ البـدء علـى ان           . ي من النقود  أالوديعة من الدنانري والدراهم     
يقوم البنك بالتصرف املطلق يف أموال احلساب اجلاري متامـاً دومنـا حـرج أو اسـتثناء،                 

  .ر وال يتخذ البنك فيه حالة انتهازية كما يعب,ما هو امر طبيعي جداًنإو
موال احلساب اجلاري فهو تابع لطبيعتها اجلارية ولـزوم      أا احتياطه يف التصرف يف      مأ
ضـت   تعر آن واالّ آن لالستجابة الحتماالت الـسحب يف كـلّ        ر سيولة نقدية يف كلّ    توفّ

حـىت علـى مـذهب املالكيـة ال          ف ,مكنت املطالبة القانونية له   أ ال بل    ,مسعة البنك للخطر  
ما جتـب الـصريورة اىل   نإميكن تكييف وديعة احلساب اجلاري على أساس انها وديعة و    

  . التصرف ليس استثنائياًنّ أل,انها قرض كامل
                                                

  .٢٠٨-٢٠٧، ص ) الفارسيةالترمجة( ، للدكتور حسن عبداهللا االمني, الودائع النقدية- ١
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  :فهي يف احلقيقة ناشئة من عاملني) يداعنية اإل(ا مسألة النية مأ
  . كوا كذلك يف البنوك الربوية:األول
 آن، ومبـا    مكـان اسـتيفائها كاملـة يف كـلّ        إها تقرب من الوديعـة باعتبـار         ان :الثاين
 فهـي تـؤدي اىل نفـس النتيجـة الـيت يـؤدي اليهـا            , ذلك من احلفظ والصيانة    يصاحب

 – عندما يراد تكييف العقد شـرعاً  – هذه النية ال تنسجم مطلقاً نّأإالّ . االستيداع متاماً   
لية مبجرد تسليمها سوف تقع حتت التـصرف الكامـل           هذه العني املا   نّأمع علم الطرفني ب   

. يـداع   يداع، حىت لو وضع عليـه عنـوان اإل        ما ينسجم مع القرض ال اإل     نإ وهذا   ,للبنك
يداعات الثابتة اليت ال سبيل فيها يف البنوك الربوية إالّ اىل القرض حىت لـو           ذلك نظري اإل  

  .لفاظ واملباين ال لأل,ملعاينفالعربة يف العقود للقصود وا, متت حتت عنوان االيداع
ـ إ التصرف الذي يقوم به املـصرف   انّ:ن نقولأ كان علينا    ,ولو قبلنا انها ودائع    ن أا م

ا ان يبقى جمرد تصرف يف مال املودع، فاذا كان ناقالً بذمته فمعىن   مإيكون ناقالً بذمته، و   
اعتبـاره يتـصرف    ذلك االستقراض، وهذا ينسحب على جممل الوديعة من العقد األول ب          

مـا تقـدم علـى فـتح       نإ املـصارف    نّإبـل   , موال احلسابات اجلارية كمالـك كامـل      أيف  
ويعتـرب مـا    ,  وهي ال تتقاضى على ذلك اجراً عادة       ,احلسابات اجلارية وتقدمي خدماا   

ما تقدم علـى ذلـك لتـستفيد مـن          نإ ,تتقاضاه بعض البنوك عالمة على ضعفها بال ريب       
  . توفرها احلسابات اجلاريةالسيولة النقدية اليت

 فهي تقوم باملـسامهة يف عمليـات املـضاربات        ,وحىت لو كانت هذه البنوك ال ربوية      
والً ومـا تدخلـه يف     أي من العقـود املـشروعة ممـا تأخـذه مـن رأمساهلـا               أو  أالكربى  

            ا استقرضته عرب احلسابات اجلارية، وهـي بالتـايل تنـال حـصتها املضاربات وغريها مم
  .سهمأرباح على ما دفعته اىل ساحة املضاربة من وعة من األاملشر
هذه األموال جيـب أن ترجـع        نّأ فهذا يعين    ,ا إذا مل يقصد املصرف نقلها اىل ذمته       أم 
ه مالك األصل ـ حسب قاعدة الثبـات يف    ألن؛اىل املودع) املشروعة طبعاً(رباحها أهي و
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جر مبـال الوديعـة   إذا ات«: مية القدامى ـ  ري ـ وهو من فقهاء اإلما دامللكية ـ يقول الكي 
  )١(.» واخلسران على املودع,فالربح لصاحبها

لو كـان   « :)أعمال البنوك (يقول اإلمام اخلميين ذا الصدد يف املسألة السادسة من          و
 فإن مل يأذن بالتصرف فيها ال جيـوز للبنـك           ,ما يدفعه اىل البنك بعنوان الوديعة واألمانة      

كان ضامناً، ولو أذن جاز، وكذا لو رضي به ومـا يدفعـه البنـك إليـه               ذلك، ولو تصرف    
 ك بالضمان، فـإنّ   إالّ أن يرجع اإلذن يف التصرف الناقل اىل التملّ         ,حالل على الصورتني  

 الودائـع يف    نّأالزيادة املأخوذة مع قرار النفع حرام وإن كان القرض صحيحاً، والظـاهر             
 ومـع قـرار النفـع حتـرم     ,مانـة قـرض واقعـاً   أيعة وى ودالبنك من هذا القبيل، فما يسم 

  )٢(».الفائدة
ي الوديعـة العينيـة والوديعـة      أ ,جناس الوديعـة  أه ينظر لكال النوعني من      نأوالظاهر  

ـ  ,ن يتصرف البنك بالوديعة العينية بإذن املالك لقاء عوض        أالنقدية، وجييز    ا إذا رجـع     أم
 وال جتـوز أخـذ   ,نقود ـ فقد عـاد استقراضـاً   ك ـ كما يف ال التصرف يف الوديعة اىل التملّ

 الودائع املصرفية بكال نوعيها اجلارية والثابتة هـي قـرض            وبالتايل يفيت بأنّ   ,الفائدة فيه 
  .واقعاً

 علـى  »ه تقرير لدرس اإلمام نفـسه نأوالظاهر « :ق مؤلف مستند حترير الوسيلة    ويعلّ
  :هذه العبارة بقوله

 على ما هو املتداول يف اخلارج، مقارن مـع الرضـا    وضع النقود يف البنك وذلك ألنّ «
 حىت التصرفات الناقلة، وهذه التـصرفات الناقلـة الـيت           ,بالتصرف فيه بأحناء التصرفات   

موال صاحب هذه النقود، ولو كان كذلك     أتصدر عن البنك ال تكون بعنوان املبادلة على         
 العوض يدخل يف ملـك      نّ أل ؛ ربح التجارات يعود اىل صاحب هذه النقود       نّأكان الزمه   

 فـال يكـون ذلـك       , صاحب البنك يأخذ األربـاح لنفـسه        مع أنّ  ,من خرج منه املعوض   

                                                
  .١٣٢، ص ١٧الينابيع الفقهية، ج) ١(
  .٦١٦حترير الوسيلة، ص ) ٢(
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صحيحاً شرعاً إالّ مع التمليك بالضمان، لكن إذا تصرف البنك فيه بالتـصرفات الناقلـة               
ه يكون  ا ألن مإمانة ووديعة، ويصري قرضاً واقعاً، فتسمية ذلك بالوديعة         أخيرج عن كونه    

 وهـو البنـك   , التسليم اىل البنك ليس ملصلحة املستقرضا ألنّ مإ بداية األمر كذلك، و    يف
يـداع علـى    البنك حيـافظ ـذا اإل   ألنّ؛ بل يكون ملصلحة املقرض املودع ـ أيضاً ,فقط

 وأن يكون قرضـاً غالبـاً أو        ,يداعاًإاملال من السرقة والتلف، وألجل هذه اجلهة يسمى         
  )١(.»دائماً واقعاً

فليست املبالغ اليت توضـع يف البنـوك       «:فيقول) قدس سره (ا السيد الشهيد الصدر     أم
الربوية ودائع ال تامة ـ كما يقال يف احلساب اجلاري ـ وال ناقصة ـ كما يقال يف الودائع 

 ملكيـة العميـل    ألنّ؛دة الوفاء دائمـاً أو ألجـل حمـد   ما هي قروض مستحقّنإالثابتة ـ و 
بلغ الذي وضعه لدى البنك، ويـصبح للبنـك الـسلطة الكاملـة علـى           تزول ائياً عن امل   

 علـى  »الودائـع «ما اطلـق اسـم    وان,فق مع طبيعة الوديعةوهذا ما ال يت... التصرف فيه  
ها تارخيياً بدأت بـشكل ودائـع وتطـورت خـالل            ألن ؛تلك املبالغ اليت تتقاضاها البنوك    

  ت حتـتفظ مـن الناحيـة اللفظيـة باسـم            فظلّ ,عماهلا اىل قروض  أساع  جتارب البنوك وات
وموقف البنك الالربـوي مـن الودائـع    . ن فقدت املضمون الفقهي هلذا املصطلح    إالودائع و 

اليت تتقاضاها البنوك الربوية يقوم على أساس التمييز بني الودائـع املتحركـة، والودائـع               
 ,ن يدفع فيهـا فائـدة  أالثابتة ـ كما سبق ـ فالودائع املتحركة يقبلها بوصفها قروضاً دون   

       مة اىل ها ليست جمرد ودائع مسلّ    والودائع الثابتة يقبلها كودائع باملعىن الفقهي للكلمة ولكن
يداع توكيل من املودع للبنـك   بل هناك اىل جانب اإل ,البنك الستنابته يف حفظها فحسب    

  .يف التصرف باملال باجراء عقد املضاربة عليه
بـوي احملتـوى الفقهـي لقبولـه الودائـع مـن عمالئـه              وهكذا خيتلف لدى البنك الالر    

  .باختالف حركتها وثباا
 احلـساب   نّأ فـريى    ,و الـسحب عليـه وتكييفـه      أا بالنسبة الستيفاء هذا القرض      مأ

                                                
  . قسم املسائل املستحدثة١١٦مستند حترير الوسيلة، ص ) ١(
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   ل رصـيد العميـل الـدائن    فالودائع متثّ,ر عن ديون متقابلةاجلاري لدى البنوك قائمة تعب, 
 ويعترب احلـساب اجلـاري ـ مـن وجهـة النظـر       ,نل ما يسحبه العميل الرصيد املديوميثّ

ـ الغربية  راً عن عقد قـائم بذاتـه تفقـد احلقـوق النقديـة معـه خصائـصها الفرديـة          معب
           وذلـك   , األداء وتستحيل اىل عناصر حسابية ينتج عنها يف النهاية رصيد دائن مـستحق 

 حتتـاج اىل قـرار      ,ملدين الدائن وا  :ة بني احلسابني   املقاص نّأ الفقه الغريب مازال يرى      ألنّ
ـ     نّأ يف حـني     ,فق عليه مت علـى رأي اإلماميـة   (ة  الفقـه االسـالمي يـرى قهريـة املقاص

ر ن تفـس  أسـقاط، وميكـن     اً قابالً لإل  ها ليست حقّ   ألن ؛بل ال ميكن التنازل عنها    ) واحلنفية
  عملية السحب بأن     علـى املكـشوف فـذلك    فإن متّ,حهها استيفاء للدين وهو الذي يرج , 

  )١(.يعين إنشاء دين جديد للبنك على العميل
 هذا االجتاه ـ اي اجتاه جعل الوديعة يف مثل هـذه الظـروف قرضـاً ـ هـو       نّأويبدو 

ف على  فقد جاء يف كتاب كشف القناع املؤلّ       .االجتاه السائد لدى الفقهاء يف شىت املذاهب      
  )٢(.نة الوديعة مع اإلذن باالستعمال عارية مضمونّأ :املذهب احلنبلي

 لو اسـتعار الرجـل الـدراهم والـدنانري لينفقهـا فهـذا       : البن قدامةكما جاء يف املغين  
  )٣(.قرض

 ماال ميكن االنتفاع بـه إالّ باسـتهالكه         كلّ«: ومن الفقه احلنفي جند السمرقندي يقول     
  )٤(.» جمازاًى عاريةً ولكن يسم,فهو قرض حقيقةً

 عارية الدراهم والـدنانري والفلـوس       إنّ«: وكذلك جند مشس األئمة السرخسي يقول     
 ,ى االنتفـاع بـالنقود إالّ باسـتهالكها عينـاً         ذن يف االنتفاع، وال يتأت    إعارة  ن اإل قرض أل 

  )٥(.»فيصري مأذوناً يف ذلك

                                                
  .٨٨ ـ ٨٤البنك الالربوي يف االسالم، ص ) ١(
  .١٤١ص  ٤ج, ، كشف القناعالبهويت ) ٢(
  .٢٠٨ ـ ٢٠٧، ص ٥ج, املغين) ٣(
  .٢٨٤، ص ٣ ج,قهاءحتفة الف) ٤(
  .٣٨٩٩، ص ٨بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ج) ٥(
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فقـد نقـل     . بتطور يف مسألة الودائع هذه      الفقه الوضعي نفسه مر    نّأ والذي يبدو    ،هذا
هـا أمانـة    رغم تغليبـه فكـرة تفـسري الوديعـة بأن    هأنالفقيه الفرنسي   ) ريرب(عن االستاذ   
 ؛ هذا جمرد تصور نظري    نّأه يرى   حمفوظة لكن مكـان تـصرف البنـك    إه يتعارض مع     ألن

و شـاذة،  أ الوديعة املصرفية هـي وديعـة ناقـصة    بالنقود ولذلك اجته اىل فكرة القول بأنّ  
يـده االسـتاذ علـي      عطاء عقد الوديعة صفة جديـدة، وهـو مـا يؤ          إبينما اقترح البعض    
ما يقـدم  نإ املودع نّأ حيث ترى ٢٨٨ص ) القانون التجاري اللبناين(البارودي يف كتاب  

  .م البنك من استعمال تلك األمواله ال حيرمواله ولكنأيداع حلفظ على اإل
     إ  اللجوء اىل هذا احللّ     عليه بأنّ  وهنا جند األستاذ سامي محود يردمـا يكـون بعـد     ن

 وهذا التفسري ـ كما يقول األسـتاذ علـي    , آخر وهو االقراضسريه حبلّمكان تفإعدم 
 وهـو  , منه للوضع الغالب من العملمجال الدين ـ يستهوي غالبية الفقه الفرنسي مراعاةً  

إذا كانـت   «: منـه علـى مـا يـأيت      ٧٢٦ت املـادة     حيث نص  ,ما أخذ به القانون املصري    
 ا يهلـك باالسـتعمال   شيء آخر الوديعة مبلغاً من النقود أو أيوكـان املـودع عنـده    ,مم 

  )١(.» اعترب العقد قرضاً,مأذوناً له يف استعماله
 حريـة كمـا   إذن فوجود عنصر الضمان للمال املدفوع، وتـصرف البنـك فيـه بكـلّ         

  العقـد عقـد قـرض ألنّ      نّأة قاطعة على    دلّأيتصرف املالكون، ورجوع النماء اىل البنك       
وهذا ما استقر عليه رأي جممـع الفقـه    .  جاء التعبري بالوديعة   نإاملقصود هو هذه اآلثار و    

  :ذ جاء فيهإ ,االسالمي يف دورته التاسعة
  ٩ د /٩٠/٣: قرار رقم
   حسابات املصارف /الودائع املصرفية بشأن

و أسواء أكانت لدى البنوك االسالمية      ) احلسابات اجلارية ( الودائع حتت الطلب     :أوالً
م هلذه الودائـع يـده    املصرف املتسلّ  نّإ باملنظور الفقهي، حيث     البنوك الربوية هي قروض   

      وال يؤثر على حكم القرض كون البنك .  عند الطلب  يد ضمان هلا وهو ملزم شرعاً بالرد

                                                
  .٢٦٤ ص ,محد حممودأ للدكتور سامي حسن ,راجع تطور األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة االسالمية) ١(
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  .مليئاً) املقترض(
  : الودائع املصرفية تنقسم اىل نوعني حبسب واقع التعامل املصريفنّأ :ثانياً

ئد، كما هو احلال يف البنوك الربوية، هي قـروض ربويـة   أ ـ الودائع اليت تدفع هلا فوا 
أم الودائع ألجـل   ) احلسابات اجلارية ( سواء أكانت من نوع الودائع حتت الطلب         ,مةحمر, 
  .م حسابات التوفريأم الودائع بإشعار، أ

م للبنوك امللتزمـة فعليـاً بأحكـام الـشريعة اإلسـالمية بعقـد       ب ـ الودائع اليت تسلّ 
ق عليهـا أحكـام املـضاربة     حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، تطب    استثماري على 

لـرأس مـال    ) البنك( عدم جواز ضمان املضارب      :يف الفقه االسالمي اليت منها    ) القراض(
  .املضاربة
هو على املقترضني هلـا     ) احلسابات اجلارية ( الضمان يف الودائع حتت الطلب       نّأ :ثالثاً

 وال يـشترك يف     ,دة من استثمارها   ينفردون باألرباح املتولّ   ماداموا) املسامهني يف البنوك  (
هـم مل يـشاركوا يف      ألن ؛شأن تلك احلسابات اجلارية املودعون يف حـسابات االسـتثمار         

  .اقتراضها وال استحقاق ارباحها
احلـسابات  ( رهن الودائع جائز، سواء أكانـت مـن الودائـع حتـت الطلـب              نّأ :رابعاً
ستثمارية، وال يتم الرهن على مبالغها إالّ بـإجراء مينـع صـاحب             م الودائع اال  أ) اجلارية

وإذا كان البنك الذي لديه احلساب اجلـاري        .  من التصرف فيه طيلة مدة الرهن      احلساب
هو املرن لزم نقل املبالغ اىل حساب استثماري، حيـث ينتفـي الـضمان للتحـول مـن        

باً النتفـاع املـرن     صاحبه جتن رباح احلساب   أ ويستحق) املضاربة(القرض اىل القراض    
  .بنماء الرهن) الدائن(

  . جيوز احلجز من احلسابات إذا كان متفقاً عليه بني البنك والعميل:خامساً
 األصل يف مشروعية التعامل األمانة والصدق باإلفصاح عن البيانات بـصورة     :سادساً

ـ . عي وتطابق الواقع وتنـسجم مـع املنظـور الـشر      ,و اإلام أتدفع اللبس    د ذلـك  ويتأكّ
  .بالنسبة للبنوك جتاه ما لديها من حسابات التصال عمله باألمانة
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  واجبات الدولة يف جمال الدخل الفردي :نظريمثال تطبيقي 
  :صان يف ما يلي سياسة الدولة ووظيفتها يف جمال الدخل الفردي تتلخنّإ
وتـدخل يف   . ا القطـاع   محاية امللكية اخلاصة، والدفاع وجماة كلّ اعتداء على هذ         -أ

  .مثاهلماأهذا الباب أحكام الغصب والسرقة و
 مراقبة قيامها بواجبها االجتماعي، من حيـث اعتبارهـا حقـاً معـه مـسؤولية،                –ب  

 تضيع فيه حقوق اتمـع، أو  ت امللكية اخلاصة اىل سبيلٍ  ومن هنا اذا اجنر   . الحقاً مطلقاً 
ا، أوقف احلاكم هذ    لت اىل عنصر خملّ   حتو  وهذا ما يستفاد من نصوص كثرية،      . ا األمر

، »ال ضرر وال ضرار   « :وأحكام معروفة، يف جمال احلجر، أو الكسب احملرم، أو أحاديث         
ُوال تـؤتـوا الـسفهاء أَمـوالكم [: ومنها على سبيل املثـال قولـه تعـاىل         َُ َ ْ َ َ ُ ُُّ ْ ْ َ ، إذ نـسب هـذه   )١(] َ

ـ      (األموال   اىل اتمـع، وعـين واجباـا    ) سفهاءاليت هي مملوكة ملكية خاصة هلـؤالء ال
لتقومي اتمع، ليمنع بالتـايل مـن فـسح اـال هلـؤالء الـسفهاء أن يتالعبـوا بـالثروة                    

  .االجتماعية كيفما يشاؤون
. ة يف تعيني حدوده، وبالتـايل مـصاديقه   مفهوم السفاهة حيتاج اىل دقّ نّأومن الواضح   

الوعي والرشد املطلوب لتوجيه األموال الوجهـة       رنا السفه بعدم امتالك التوازن و     ذا فس إف
   تمـع         نّإف، ف الصحيحة، واالضطراب يف التعرهذا املفهوم سيفتح جماالً واسعاً لسيطرة ا 

  .نواع البذل غري املتزنةأعلى كثري من التصرفات املضطربة، و
ال ضرر وال ضرار فهي تشكل أساساً لقاعدة كربى يف جمال األحكـام              :ا أحاديث أم 

الثانوية، وتفسح اال لتدخل الدولة حلماية احلقوق، ومنع امللكية من االضـرار مبـصاحل     
ن أوميكننـا هنـا     . ضرار باملصلحة االجتماعية العليـا    فراد من اآلخرين، فضالً عن اإل     األ

 خـالل بـالتوازن    إالً كامالً للدولة، للمنع من ازدياد ثروة ما، عرب أدائها اىل            نتصور تدخ
يع الثروة، كما يف جمال االقطاعيات الزراعية أو الصناعية، أو التجارة الواسـعة،       العام لتوز 

                                                
   .٥ :، اآليةالنساءسورة  - ١
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 علـى الوضـع   ثـره التكـاثري املـضر     أه سـيترك    نأي جمال آخر يرى خرباء الدولة       أأو  
منـاط االنتـاج   أالً للدولـة ملنـع بعـض    ن نتصور تـدخ  أبل وميكننا   . االجتماعي املتوازن 

  . املتوسط من الضررالكربى لصاحل محاية ذوي الدخل
د دفع الضرائب املالية املستحقة لـصاحل     فاذا أضفنا اىل هذه االمور، النصوص اليت تؤكّ       

 امللكيـة اخلاصـة لتحقيـق        األبواب أمام اسـتغالل حـق       االسالم سد  نّأاتمع، نستنتج   
  :األمور التالية

ض مـرض املـوت   ـ االستهالك أو التبادل الالمعقول، عرب احلجر على السفيه واملري      ١
  .واملدين وغري ذلك

 التبادل الالمشروع للملكية، مباال ينسجم مع القيم االخالقيـة واالقتـصادية الـيت          -٢
  .يؤمن ا االسالم عرب أحاديث منع الكسب احلرام

ضـرار  تـصرف املالـك يف مالـه بـشكل يـؤدي اىل اإل             «:يقول الشهيد الكبري الصدر   
  :باآلخرين على نوعني

نقـاص شـيء مـن      إ شخصاً آخر ضرراً مالياً مباشـراً، ب       ف الذي يضر  التصر: حدمهاأ
  . تؤدي اىل ادام دار جماورة لفرد آخررض لك حفريةًأذا حفرت يف إمواله كما أ

 بشكل غري مباشر والذي يؤدي اىل سوء حال اآلخرين دون           التصرف املضر : واآلخر
هـا املـشروع الرأمسـايل الكـبري يف     بع كاألساليب اليت يت  ؛أن ينقص فعالً شيئاً من أمواهلم     

 هذه األساليب ال تفقد صاحب املشروع الصغري شيئاً مـن           نّإتدمري املشاريع الصغرية، ف   
ما قد تضطره اىل تصريفها بأرخص االمثـان، واالنـسحاب          نإبضاعته اليت ميلكها فعالً، و    

  .من امليدان، والعجز عن مواصلة العمل
فيمنع املالـك    »ال ضرر وال ضرار   «لقاعدة االسالمية   ا النوع األول فهو يندرج يف ا      أم 

  .وفقاً هلذه القاعدة من ممارسة ذلك النوع من التصرف
ا النوع الثاين فاندراجه يف تلك القاعدة العامة يرتبط بتحديد مفهوم القاعـدة عـن          وأم

 كمـا يـرى كـثري مـن      –الضرر، فاذا كان الضرر يعين النقص املباشر يف املال أو النفس            
وإذا كـان  . ضـراراً ـذا املعـىن     إه لـيس     ألن ؛ فال يندرج هذا النوع يف القاعدة      –لفقهاء  ا
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وسع من النقص املـايل     أ فهو مفهوم    – كما جاء يف كتب اللغة       –الضرر مبعىن سوء احلال     
دراج النوع الثاين يف هذا املفهوم، والقـول بتحديـد          إاملباشر وميكن وعلى هذا األساس،      

ة، اله، ومنعه من ممارسة كال النوعني املتقدمني من التـصرفات املـضر   سلطة املالك على م   
يـضاً، كمـا   أ سـوء احلـال اىل الـنقص       ها مجيعاً تؤدي اىل سوء حالة اآلخرين، ومرد       نأل
  .)١(»وضحناه يف حبوثنا األصولية، ودللنا على مشول القاعدة لهأ

 يطلق  – كما هو واضح     –  تفسري الضرر يرجع فيه اىل العرف، وهو بدوره        نّأوالواقع  
  .ضرار بذوي احلرف الصغرية يف املال املذكورحقيقة عنوان الضرر على األ

        لويل األمر الصالحية الالزمة نا جند أنّ وعلى اي حال، فحىت لو مل يتم االستدالل، فان 
  . حتقيقاً للمصلحة االجتماعية العليا، والسري املتوازن للمجتمع؛للتحديد

حقوق األفراد اآلخرين، وحقوق اتمع العليا عرب أحاديـث منـع            االعتداء على    -٣
  .الضرر

 الفرار من أداء الوظائف االجتماعية الكربى عرب النصوص الـيت تفـرض الزكـاة             -٤
 اكرب وظيفـة     وحترم االمتناع عنها، وبالتايل نستطيع القول بأنّ       ,خرىوالضرائب املالية األ  

ايتها من جهة، والـسيطرة عليهـا لتقـوم بواجبـها       للدولة يف جمال امللكية اخلاصة هي مح      
  .خرىأاالجتماعي من جهة 

  واجبات الدولة يف جمال مستوى املعيشة
 تـضمن قـسطاً   – يف الواقع –ها نإعندما تقوم الدولة على الصعيد الفردي بواجباا ف     
، أو  )شةمستوى املعي (جمال  : مسيناهأكبرياً من قيامها بالواجب على الصعيد العام، وهو ما          

  ).فراد يف اال االقتصادي املطلوب للنسبة بني مستويات معيشة األضمان احلد(جمال 
 هناك أساسني رئيسني تقوم عليها سياسة الدولة االسـالمية          إنّ: هنا أن نقول   وميكننا

  ).التكافل والتعادل (:االقتصادية، مها

                                                
  .٥٦٥، ص ٢ج :  اقتصادنا- ١
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  التكافل: ساس األولاأل
  .تكافل الفردي والتكافل االجتماعي ال:ويتصور يف جمالني أيضاً، مها

 فرد يف اتمع االسـالمي ضـامناً ألمـرين     ن يكون كلّ  أ بهنعين   :التكافل الفردي ـ  ١
  :باعتبارمها واجباً ال ختلف فيه، ومها

  . فرد يف عرض اتمع االسالمي احلاجات األساس الضرورية الفورية لكلّ-أ
 والـيت ال ميكـن أن يـتم    , االسـالمي  احلاجات األساس الضرورية مل اتمع   -ب

  .قوامه بدوا
لتحقيـق  ) نيابة عن اتمع(أن تكون الدولة ضامنة به نعين  و:التكافل االجتماعي ـ  ٢

  :األمرين التالني
  . توفري احلاجات العرفية لألفراد حىت يصلوا اىل مستوى الغىن-أ

جندنا حباجة لالسـتدالل    وال  . فضل احلاالت املمكنة للحياة االجتماعية    أ تأمني   -ب  
ن يكونا من املسلّمات الفقهية، ولكـن       أذ مها يكادان    إعلى هذين النمطني من التكافل،      

  : نالحظ النصوص التالية– لزيادة التأكد –
  .)١(»تعطيه من الزكاة حىت تغنيه«: قال) ع(يب عبداهللا الصادقأـ عن ١
  .)٢( »اذا أعطيت فأغنه«) : ع( وقال أبو جعفر الباقر -٢
:  ما افترض اهللا على خلقـه ثالثـاً         من أشد  إنّ«: قال) ع( عن أيب عبداهللا الصادق    -٣
نصاف املؤمن من نفسه حىت ال يرضى ألخيه من نفـسه إالّ مبـا يرضـى لنفـسه منـه،                    إ

  .)٣(»…ومواساة األخ يف املال
:  املؤمن على املـؤمن يف معرض حديثه عن حق: قال) ع(يب عبداهللا الصادق  أ عن   -٤
  أما تعلـم أنّ   !يا أبان «: مث نظر ايلَّ فرأى ما دخلين، فقال      . » تقامسه شطر مالك   ! أبان يا«

                                                
  .١٧٨، ص ٦ج :  وسائل الشيعة- ١
  .٢٩٨، ص لسابقاملصدر ا - ٢
  .٣١٢، ص املصدر نفسه - ٣
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اذا أنت قامسته فلـم  «: بلى جعلت فداك، فقال:  قلت »اهللا قد ذكر املوثرين على أنفسهم؟     
ما أنت وهو سواءتؤثره بعد، إن,١(»ذا أنت أعطيته من النصف اآلخرإما تؤثر  إن(.  

  .)٢(»ما شكاها اىل اهللامن شكا احلاجة اىل مؤمن فكأن«): ع(ني عن أمري املؤمن-٥
يأيت على الناس زمان مـن سـأل النـاس عـاش، ومـن              «: قال) ع( عن الصادق  -٦

تعينهم مبا عنـدك، فـإن مل       «: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان؟ قال      :  قلت »سكت مات 
  .»جتد فبجاهك

 وهو يقدر عليـه  ,اً مما حيتاج إليه أميا مؤمن منع مؤمناً شيئ    «: قال) ع( عن الصادق  -٧
ـ   أقامه اهللا يوم القيامة مسو,من عنده أو من عند غريه   ة عينـاه، مغلولـة   داً وجهـه، مزرقّ

  .)٣(»هذا اخلائن الذي خان اهللا ورسوله، مث يؤمر به اىل النار: يداه اىل عنقه، فيقال
يف هذا احلديث وان واحلاجة «: ق الشهيد االمام الصدر على هذا احلديث، فيقول       ويعلّ

   .»جاءت مطلقة، ولكن املقصود منها هو احلاجة الشديدة
  التعادل: ساس الثايناأل

وهذا هو الركن الثاين املهم من واجبات الدولة يف جمال مستوى املعيشة، وبه تتكامـل   
  .السياسة االقتصادية للدولة، وبدونه لن تتحقّق هذه السياسة

مـا  نإي، والتساوي بـني مـستويات املعيـشة، و        ل احلد واملقصود بالتعادل، ليس التعاد   
هنـاك  : ح هذا األمر، نقولولكي يتوض. املراد به هو التقارب الطبيعي بني هذه املستويات 

 : ملـستويات املعيـشة الفرديـة، ال ميكـن جتاوزمهـا، ومهـا      – فقهياً  –حدان مسلّم ما    
 هو االبتعاد الزائد عن احلد    : سرافواملقصود باإل .  أدىن  أعلى والغىن كحد   سراف كحد اإل

 الطبيعـي الـذي     هو امتالك هـذا احلـد     :  املقصود بالغىن  نّأكما  . الطبيعي الوسط للمعيشة  
  .ميكن الفرد من معيشة متوسطة عرفاً

                                                
  .٦١٧، ص ٢ج :  اقتصادنا- ١
  .٦٢٣، ص املصدر السابق - ٢
  .١ ح ٥٩٩ ص ١١وسائل الشيعة، ج  - ٣
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ين مبالحظة وضـوح ذلـك، وخـصوصاً     لالستدالل على هذين احلدولسنا جند حاجةً 
ـ نّإليـل، و ت بنا قبل ق  ذا الحظنا الروايات اليت مر    إ أدىن تأمـل يف طبيعـة   نّأا جنـد   كن 

 احلـد األدىن الـذي يرتـضيه    نّأأهداف الدولة االسالمية االقتصادية يكفي للداللة على    
 ومـن  –  كمـا مـر  –سراف  عدم اإل األعلى هو حد  احلد نّأاالسالم هو الغىن املذكور، و    

ا املاديـة والتـشريعية     مكاناـ إ هنا نستطيع أن نقول بأن الدولـة عليهـا أن تبـذل كـلّ             
القانونية، ونفوذها املعنوي، يف سبيل االرتفـاع مبـستوى الطبقـات احملرومـة يف اتمـع،          

  عليهـا أن تبـذل كـلّ    الغىن املطلـوب، كمـا أنّ   الظروف املالئمة لتحقيق حدوتوفري كلّ 
       ا للضغط بشدة على الطبقات املترفة املتجاوزة للحدالطبيعي حىت تصل اىل     طاقا  احلـد 

وـذا يتحقّـق التعـادل    . سراف عليـه الذي يرتضي فيه العرف العام صدق صفة عدم اإل 
 نّأإالّ .  آثـاره الـسلبية    املطلوب إسالمياً يف اتمع، وينمحي التفاوت غري الطبيعي بكلّ        

 نّأكال، بل يعـين  . ق بني مستويات املعيشة كلية    رزوال اتمع الطبقي ال يعين زوال الفوا      
 كمـا يعبـر الـشهيد الكـبري         – سوف تبقى ولكن على مستوى فوارق الدرجـة          الفوارق
 – حتمـاً  –ل وليس هذا التفاوت عيباً، بل هـو يـشكّ  .  ال على مستوى الطبقة    –الصدر  

  :ذا الحظنا األمرين التالينيإنقطة قوة 
فراد، وبالتـايل تفـاوت األعمـال مـن     مكانات الذهنية والعضلية لأل التفاوت يف اإل   -أ
  . القدرة على االنتاج اجليدحيث

سالم مببدأ أساس امللكية، مما يؤدي اىل التفاوت يف ملكيـات االفـراد              قبول اإل  –ب  
فراد للعمـل علـى رفـع    فاذا ما فسحنا اال لأل   . وقدرام على حتقيق مستويات افضل    

       م، فقد وفرنا الدافع االنتاجي القوي، ومل منت حسإالّ  االبداع والـسعي فـيهم،  مستويا 
 األعلـى للمجتمـع املتـوازن       د بعدم جتـاوز احلـد     ما هو مقي  نإ ذلك لن يبقى مطلقاً، و     نّأ

  .العادل
ي اىل الكسل والتواكل،     االدىن من قبل الدولة يؤد      توفري احلد  نّأ ال نتصور    نّأوجيب  

عدمت  الدولة لن تلجأ اىل التوفري الكامل هلذا املستوى، إالّ اذا ان        ألنّ ,فذلك تصور باطل  
األساليب االخرى، كأسلوب توفري وسائل االنتـاج للقـادرين علـى العمـل، أو تـوفري       
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السيولة النقدية املمكنة لبناء رساميل صغرية، تعني االفراد على بنـاء حيـام املعيـشية               
 اذ سيكتسب االنتـاج عناصـر   ,العكس هو الصحيح ومن هنا فان ّ   . املتوسطة، وغري ذلك  

  .د متابعة وجالدولة تتجه اىل هذا اهلدف بكلّذا كانت سياسة إجديدة، 
بعان ما مها يت، وان  هذين احلدين ال ميكن تعيينهما بشكل جاد       ن نذكر بأنّ  أوهنا جيب   
 زمـات  ان، وانعـدام األ   ر املعادن، وكثافة الـسكّ    رة، كمستوى االنتاج، وتوفّ   الظروف املتغي

ومـن هنـا    . االجتماعية، وغري ذلك  االقتصادية، واملناخ اجلغرايف، والظروف السياسية، و     
      بالتايل   – ليكتشف   ,راتجيب توفري جهاز خبري يتابع هذه املتغي – ين  هوية هذين احلـد

  .على ضوئها
 التعادل الذي ذكرناه ال يتناول املـستوى الفـردي       بأنّ – بعد هذا    –كما جيب التذكري    

ن إى املعيـشة، و ذ ليست هناك عالقة حتمية بني مستوى الدخل ومستو       إبشكل مباشر،   
       ها قد تنفصم، مـثالً لعامـل أخالقـي،     كانت هذه العالقة قائمة يف احلاالت الطبيعية، ولكن

 و لعامل قانوين، كما يف حالة املنع القانوين مـن اإلسـراف، أو ألي        أكما يف حالة الزهد،     
  ولكـن هـذا ال     ,وعليه، فالدخل ال حمدودية له يف الدولة االسالمية كمبـدأ         . عامل آخر 

 ذلـك  نّأيعين انها ال تستطيع السيطرة على منو الدخل الفردي بشكل أهوج، فـاذا رأت            
، هلـا صـفاا غـري       النمو األهوج سوف يؤدي اىل تداول الثروة لدى فئـة قليلـة جـداً             

الطبيعية، مما يسحب القدرة االقتصادية يف جماالت االنتاج والتبـادل مـن اجلمـاهري، أو               
ـ          رأت هذا النمو املتكاثر    ق التـوازن   سوف جيعل من الصعب على اجلهاز االداري أن حيقّ

   ها تستطيع التحديد من الدخل عرب املنع من الدخول يف بعـض        املطلوب، وأمثال ذلك فان
ااالت االقتصادية، ومنح تلـك اـاالت لـرؤوس األمـوال التعاونيـة، أو للـشركات              

فرض الضرائب التوازنية لتحقيق هـذا  فراد، أو لآلخرين، أو تستطيع أن ت  املسامهة، أو لأل  
سس التـشريعية لـذلك، ولكنـا نـشري اىل القـدرة            وال جمال فعالً للبحث عن األ     . هلدفا

     القرآن الكرمي، فهـي قـدرة واسـعة    القانونية اليت ميلكها ويلّ األمر املفترض الطاعة بنص 
  .لتحقيق املصلحة االجتماعية، واألهداف االقتصادية املرسومة

 
 



٢٤٤ 

 
 

, مـسألة التـنظري   ) قـدس سـره   (من الظواهر الواضحة يف فكر اإلمام الشهيد الصدر          
فالذين عرفوه وتتلمذوا عليه يواجهون هذه الظاهرة بكلّ وضوح أينما اجتهـوا يف أبعـاد      

, ينظر فلسفياً وأصولياً كما ينظر فقهيـاً وفكريـاً        فهو رمحه اهللا تعاىل     , هذا الفكر الرحيب  
وحىت حينمـا يـدرس التـاريخ أو حيـاول اسـتعراض العالقـة بـني البـشرية وخالقهـا                

وذلك , ومسؤولياا يطرح مثالً فكرة نظرية تستوعب التاريخ واالنسان وأهداف خلقته         
  .يف إطار العالقة بني خطّ اخلالفة وخطّ الشهادة

  :د يف اكتشاف املذهب االقتصادي االسالميمنهج اإلمام الشهي
  :وميكن تلخيص هذا املنهج باخلطوات التالية

 ـ عمل على التفريق بني البحوث العلمية والبحوث املذهبية علـى أسـاس مـن أنّ     ١
وأن املذهب يركّز على مـا ينبغـي أن يكـون، ومـن هنـا فـإنّ       , العلم يعين مبا هو كائن  
أما العلم فهو يفسر الواقـع بـصورة منفـصلة          , االجتماعيةالعدالة  (املذهب يعين مبوضوع    

  )١().عنها
 ـ كما فرق بني املذهب والقانون، باعتبار املذهب جمموعة من النظريات األساسـية   ٢

يف حـني يركّـز القـانون املـدين علـى تفـصيالت             , اليت تعاجل مشاكل احلياة االقتصادية    
من اخلطـأ   (وألجل ذلك يكون    , خصية والعينية العالقات املالية بني األفراد وحقوقهم الش     

أنّ يقدم الباحث اإلسالمي جمموعة من أحكام اإلسالم ـ اليت هي يف مـستوى القـانوين    
املدين حسب مفهومه اليوم ـ ويعرضها طبقاً للنـصوص التـشريعية والفقهيـة ـ بوصـفها       

تشد االثـنني روابـط   مذهباً اقتصادياً اسالمياً، كما يصنع بعض الكتاب املسلمني، ولكن         

                                                
  .٣٦٢ص , اقتصادنا - ١
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 وعليه يكون القـانون بنـاًء      )١() قوية باعتبارمها مندجمني يف مركّب عضوي نظري واحد       
  .علوياً للمذهب

ـ       ٣  ة ـ اكد على أنّ العملية اليت يقوم ـا الباحـث اإلسـالمي ليـست عمليـة اجيادي
ذلـك  . بوانما هي عملية اكتشاف ملذه, تكوينية ملذهب ما كما هو حال املنظر الوضعي      

ـ       (أنه أمام اقتصاد منجز      وحتديـده يكلـه    , يمت وضعه وهو مدعو لتمييزه بوجهه احلقيق
  .، ومن هنا اختلفت خصائص العمليتني)العام

فاملكون ينطلق أوالً من معرفة الواقع القائم لوضع النظريات العامـة للمـذهب لتقـوم           
تشف فهو يبدأ بعمليـة الـرتول مـن         عليها األبنية العلوية من القوانني التفصيلية، أما املك       

الطوابق العلوية الكتشاف أعماقها النظريـة، وقـد ميكـن للمكتـشف ال أن يعثـر علـى                  
بل حىت على الواقع العلمي الـذي قامـت عليـه    , اخلطوط النظري من النصوص فحسب   

  ).من قبيل اكتشاف موقف االسالم من نظرية مالتوس العلمية(النظرية املذهبية 
٤ ه لكي يتم اكتشاف املذهب الجيدينا عرض مفردات األحكـام التفـصيلية   ـ اكّد أن ,

بل يتحتم علينا أن ندرس كلّ فرد باعتباره جزءاً مـن كـلّ وجانبـاً مـن صـيغة عامـة                 
  )٢ (.مترابطة لننتهي اىل اكتشاف القاعدة العامة اليت تشع من خالل الكلّ

, فاهيم تشترك أيـضاً يف ذلـك   ـ وكما تساهم األحكام يف عملية االكتشاف فإنّ امل ٥
  .كلّ تصور إسالمي يفسر واقعاً كونياً أو اجتماعياً أو تشريعياً: ونقصد باملفهوم

واالعتقاد بأنّ امـوع    , فاالعتقاد بصلة الكون باهللا تعاىل هو مفهوم معين عن الكون         
 التاريخ  البشري مر مبرحلة الفطرة قبل الوصول اىل مرحلة العقل هو مفهوم إسالمي عن            

  .واتمع
وانما هي عملية استخالف لالنسان على مال       , واالعتقاد بأنّ امللكية ليست حقّاً ذاتياً     
  .هو هللا تعاىل يشكّل مفهوماً عن امللكية
                                                

  .٣٦٦ ـ ٣٦٥م ص .ن - ١
  .٣٧٦م ص .ن - ٢



٢٤٦ 

  .وهذه املفاهيم ميكنها أن تساعدنا يف اكتشاف املذهب
 ذلك ٠ املذهيب ـ ويلزم هنا أن نلتفت اىل منطقة الفراغ عند القيام بعملية االكتشاف ٦

متروك , أحدمها؛ مملوء بشكل منجز، واآلخر   : أنّ النظام االقتصادي يشتمل على جانبني     
اجلانـب األول، ومـأل     ) ص(ومن هنا فقد طبق الرسول االكـرم        . أمره للدولة االسالمية  

اجلانب الثاين باعتباره ويل األمر، ورغم أنّ األوامر اليت تصدر على أساس مـن واليـة                
يف جمـال مـلء     ) ص(اي اوامر الرسـول العظـيم     ( تعبر عن أحكام ثابتة إالّ انها        األمر ال 

تلقى اضواًء كاشفة على أساليب امللء هلذه املنطقـة مبـا ينـسجم وحتقيـق         ) منطقة الفراغ 
  )١ (.األهداف االقتصادية العليا

ج فيه  ـ وقد ذكر املرحوم الشهيد أن األحكام واملفاهيم ملّا كانت هي الباب الذي نل ٧
وملّا كانت النصوص الدينية يف الغالـب ال تعطينـا هـذه األحكـام          , اىل اخلطوط املذهبية  

بل حتتاج اىل اجتهاد معقد ملعاجلـة تلـك النـصوص واكتـشاف     , واملفاهيم بشكل مباشر 
الصورة اليت نكوا عن املذهب االقتصادي، ملّـا كانـت متوقّفـة            (وعليه فانّ   , مضامينها

اجتهادية فليس مـن  ... وما دامت.. فاهيم فهي انعكاس الجتهاد معين   على األحكام وامل  
وألجل ذلك كان من , احلتم انّ تكون هي الصورة الواقعية؛ ألنّ اخلطأ يف االجتهاد ممكن          

املمكن ملفكّرين اسالميني خمتلفني ان يقدموا صوراً خمتلفة للمـذهب االقتـصادي؛ تبعـاً              
تلك الصور صوراً اسالمية للمذهب االقتصادي؛ ألنهـا   الختالف اجتهادام، وتعترب كلّ     

وهكـذا تكـون الـصورة    , تعبر عن ممارسة عملية االجتهاد اليت مسح ا االسالم وأقرها 
  )٢(.إسالميةً ما دامت نتيجة الجتهاد جائز شرعاً
  :ونالحظ هنا أنّ االجتهاد يتم يف مرحلتني

  .النصوصمرحلة اكتشاف احلكم أو املفهوم من : األوىل
يف مرحلة استنباط اخلط املـذهيب مـن جمموعـة مـن األحكـام و املفـاهيم                 : والثانية

                                                
  .٣٨٠م ص .ن - ١
  .٣٨٣م ص .ن - ٢



٢٤٧ 

  .املنسجمة يف نظر املكتشف يف جمال الكشف عن ذلك اخلطّ
  وقد اعتربت هذه النقطة بالذات نقطة الضعف يف عملية االكتشاف كما نوضح إن شاء          

  .اهللا تعاىل
وخـصوصاً  , ار اليت حتف بعمليـة االجتـهاد   ـ وقد حتدث االمام الشهيد عن األخط ٨

وألجـل هـذا   (حول تلك األحكام اليت ترتبط باجلوانب االجتماعية من حياة االنـسان            
كان خطر الذاتية على عملية اكتشاف االقتصاد االسالمي أشد من خطرها على عمليـة              

  )١().االجتهاد يف أحكام فردية
  :وذكر من األخطار األمور التالية

  ر الواقعأ ـ تربي
  ب ـ جتريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه
٢(ج ـ اختاذ موقف معني بصورة مسبقة جتاه النص(  

 ـ ويعد من أخطر مراحل هذا املنهج املوضوع الذي عاجله املرحوم الـشهيد حتـت    ٩
فهو يذكر أنّ االجتهاد يف اكتشاف احلكم التفصيلي يتمتع         ) ضرورة الذاتية أحياناً  (عنوان  
 شرعية وطابع إسالمي ما دام ميارس وظيفته، ويرسم الـصورة وحيـدد معاملهـا يف          بصفة

  . للشروط العامة اليت ال جيوز اجتيازهااًإطار الكتاب والسنة ووفق
ولكنه ميتد بعملية االجتهاد هذه اىل مرحلـة تكـوين الفكـرة العامـة عـن االقتـصاد           

واملفاهيم املستنبطة اجتهادياً كلّها    ، حيث تشكّل األحكام     )املذهب االسالمي (االسالمي  
كلّهـا  : وميكن هلذه الذخرية أن تعطينا صوراً عديـدة    , ذخرية بالنسبة لالقتصاد االسالمي   

وميكننا أن نتخير يف كلّ جمال أقوى العناصر، وأقدرها على حـلّ  , شرعية وكلّها اسالمية 
لك جمال اختيار ذايت بني      األهداف العليا لإلسالم، فاملكتشف ميت     قمشكالت احلياة وحتقي  

  .املعطيات، فهو حر ولكن يف نطاق االجتهادات املختلفة

                                                
  .٣٨٤م ص .ن - ١
   .٣٨٦م ص . ن - ٢



٢٤٨ 

ال يتقيـد بفتـاوى جمتهـد       ) واملؤلّف هنا مكتشف  (ويضيف اىل ذلك أنّ هذا املكتشف       
  .بل ال يتقيد هو بفتاواه لكي يصل اىل املطلوب, معني

 بعـض احلـاالت     ولتربير هذه احلرية يذكر أنّ هـذا األمـر هـو الـسبيل الوحيـد يف               
  :الكتشاف النظرية االسالمية والقواعد املذهبية يف االقتصاد، ولتوضيح ذلك يذكر ما يلي

أ ـ أنّ املتفق عليه من األحكام بني املسلمني حبيث اليزال حيتفظ مبوضـوعه وصـفته    
  .من جمموع األحكام% ٥القطعية قد ال يتجاوز الـ

ومهما كانـت نتيجتـه   , كوك من كلّ جانبب ـ أنّ االجتهاد عملية معقّدة تواجه الش 
ورغم ذلك فإنّ االسالم قـد مسـح   . راجحة يف نظر اتهد فهو ال جيزم بصحتها يف الواقع  

ا وحدد للمجتهد املدى الذي جيوز له ان يعتمد فيه على الظن ضمن قواعـد تـذكر يف         
  .علم أصول الفقه

 مـن األخطـاء واملخالفـات    ج ـ اذن فمن املعقول أن توجد لدى كلّ جمتهد جمموعـة  
  .لواقع التشريع االسالمي وإن كان معذوراً فيها

د ـ ومن املعقول أيضاً أن يكون واقع التشريع االسالمي موزعاً هنـا وهنـاك بنـسب     
وخيتلف واقع الشريعة عن الصورة االجتهاديـة الـيت يرمسهـا        (متفاوتة يف آراء اتهدين     

  ).اتهد
ري أن يعكس لنا اجتهاد كلّ واحد من اتهـدين ـ مبـا    ـ فليس إذن من الضرو. هـ

يضم من أحكام ـ مذهباً اقتصادياً كامالً وأسساً موحدة منسجمةً مع بناء تلك األحكام  
  .وطبيعتها

وـ وهنا قد خيتلف موقف املمارس الكتشاف املذهب االقتصادي عنـه حـني حيـاول       
تشف احلكم الشرعي قد يؤدي به فموقفه كمجتهد يك  , اكتشاف احلكم الشرعي التفصيلي   

اىل نتيجة ال تنسجم مع غريها من األحكام من حيث كشفها املنظم عن اخلـطّ املـذهيب         
وحـىت لـو كـان    , العام مما يفرض عليه كفقيه نظرية اختيار جمموعة متسقة من األحكام        

يتـه  بعض تلك األحكام مما أدى إليه اجتهاد غريه من اتهدين فهو يعمـل حريتـه وذات    
حلذف النتائج املتنافرة أو العناصر اليت ال تنسجم مع اموعات األخرى مستبدالً إياها             



٢٤٩ 

  .بعناصر أو أحكام اكثر انسجاماً
انها صورة مـن املمكـن أنّ تكـون    «: زـ ويؤكّد هنا أنّ اقلّ ما يقال يف تلك اموعة  

صـدقها أبعـد مـن    صادقة كلّ الصدق يف تصوير واقع التشريع االسالمي، وليس إمكان     
إمكان صدق أي صورة أخرى من الـصور الكـثرية الـيت يزخـر ـا الـصعيد الفقهـي                    

وهي بعد ذلك حتمل مربراا الشرعية ألنها تعرب عـن اجتـهادات اسـالمية      , االجتهادي
مشروعة تدور كلّها يف فلك الكتاب والسنة، وألجل ذلـك يـصبح باإلمكـان للمجتمـع           

 جمال التطبيق من بني الصور االجتهادية الكثرية للـشريعة الـيت         االسالمي أن خيتارها يف   
  )١(.»جيب عليه أن خيتار واحدة منها

أنّ االسـالم  : ويعـين بـه  ) خداع الواقع التطبيقي( ـ وحيذر يف النهاية مما يسميه بـ  ١٠
ولـذا فقـد تـتم حماولـة اكتـشاف املـذهب         , دخل احليز التطبيقي خالل عشرات السنني     

 من هذا الواقع ولكنه يؤكّد أن الكاشف النظـري أقـدر علـى التـصوير؛ ألنّ         االقتصادي
الواقع التطبيقي قد اليعكس املضمون الضخم لنص نظري، وقد خيدع التطبيق الشخـصي          
ألمر ما، قد خيدع املكتشف فيوحي له مثالً بوجود عناصر رأمساليـة مـن خـالل كـون                  

ولن ندخل يف تفاصـيل  , ادة من الثروة املعدنيةاالفراد يف صدر االسالم أحراراً يف االستف 
  .هذا املوضوع

هذا هو منهج االمام الشهيد يف اكتشاف املذهب االقتصادي االسالمي قمنا بعرضـه ـ   
  .بأمانة ـ من خالل نقاط عشر

, ولنحاول فيما يلي اإلجابة على بعض ما أثري حول هـذه العمليـة مـن إشـكاالت                
  :وخنتار منها إشكالني

  ول جدوى هذه العمليةح: األول
  حول مشروعيتها: الثاين

                                                
  .٤٠١م ص . ن - ١



٢٥٠ 

  جدوى هذه العملية: اإلشكال األول
فمـا دمنـا قـد    ,  مضيعة للوقـت واجلهـد  ةوقد تصور البعض من النقّاد أنّ هذه العملي   

اكتشفنا احلكم االسالمي يف خمتلف املوارد االقتصادية فما الداعي ملمارسة هذه العمليـة             
 عـن األسـس     ثبـل تتحـد   , اً اىل تكاليف الفرد واتمـع     وهي ال تضيف جديد   , الثانية

واملفـروض أنّ الـشريعة نفـسها تكفّلـت معرفـة جممـل الواقـع               , النظرية هلذه األحكام  
االقتصادي وحقائق العامل وعالقات االنسان بالطبيعـة وبأخيـه االنـسان ـ مـن حيـث       

عطتنا هـذه األحكـام   مث أ, واقعها ـ مث الحظت الصورة املذهبية وما ينبغي له من سلوك 
ضمن نظم علينا تطبيقها إذا شئنا االنسجام مـع معتقـداتنا وحتقيـق أهـداف الـشريعة؟                 
  .فلماذا هذا التحقيق املتعب ملعرفة االسس النظرية اليت اتبعتها؟ هذا هو جممل االشكال

إنّ التأمل يف النتائج الضخمة الـيت تركتـها هـذه العمليـة يف         : ويف جمال اإلجابة نقول   
ومالحظة االستقبال الواسع هلذه الدراسـة الرائعـة واملبتكـرة          , ال النظري على األقلّ   ا

والرائدة حىت عادت اجلامعات االسالمية يف شـىت أحنـاء العـامل، والبيـوت االقتـصادية                
ال تستطيع أن تستغين عنها ـ بـل   , املتخصصة، وخمتلف التحقيقات االقتصادية االسالمية

وتطرح مقوالتـه علـى مائـدة البحـث         ) أي اقتصادنا (ب القيم،   راحت تدرس هذا الكتا   
  .العلمي الرصني

وراحت األمم تعمل على ترمجته اىل لغاا لتنعم باحلـصيلة الفكريـة الـضخمة الـيت                
  .حواها وتوصل إليها

, كما عمل املفكّرون الغربيون على التأمل فيها الكتشاف املعامل العامة لالسالم األصيل       
  .نا الكتشاف نقاط اخللل يف هذا اإلشكالكلّ ذلك يدعو

, والذي نتصوره أنّ هناك نتائج ضخمة ميكن احلصول عليها من خالل هـذه العمليـة              
  :متاماً كما الحظناه عندما استعرضنا الفوائد املرجوة لعلم املقاصد الشرعية

  :ب ـ إمكان املقارنة بني االسالم وسائر املذاهب األخرى لتحقيق الوضوح املطلو١
, فإنّ املقارنة بني املذاهب ال تتم من خالل التركيز على اخلطـوط التفـصيلية النوعيـة    



٢٥١ 

واليبدو الفرق بوضوح إالّ عندما تتم املقارنة بني اخلطوط املذهبية العامـةً لكـلًّ منـها،                
ويبقـى األصـل املـذهيب      , ذلك أنّ اجتهادات التطبيق قد تؤدي اىل اختالفات ظـاهري         

العالقـة بـني املـذهب    (اىل ذلك اإلمام الشهيد نفسه عندما حتدث عـن         واحداً كما أشار    
بل وقد  , وهذا مما يؤدي حتماً اىل غموض احلدود يف التطبيق، وضياع األفهام          ) والقانون

األمر الذي شهدناه متاماً لدى الكـثري       , يؤدي اىل نوع من التلفيق بني املذاهب املتعارضة       
االسـالم  (راً ودعوا اىل العمـل ـا، مـن قبيـل فكـرة              من املفكّرين الذين طرحوا أفكا    

حىت بلغ األمر ببعضهم اىل حد تصور عدم التنـاقض       ) االشتراكية االسالمية (و) الرأمسايل
إنّ هذا اخللط العجيب كان مثـرة اجلهـل باملعـامل الرئيـسية             )!! الشيوعية(و) االسالم(بني  

 العامل االسالمي ومـازال يعـاين مـن       وقد عاىن . لالسالم والنظريات املذهبية له بال ريب     
  ).االلتقاط(و) التركيب املتناقض(و) التلفيق(و) التهجني(عملية 

وفـرز املواقـف    , وتعيني احلدود العامـة   , لذلك جاءت حماوالت الشهيد لعرض الواقع     
كأروع ما تكون، وما نظنه إننـا حباجـة اىل مواصـلة هـذه الطريقـة الكتـشاف املعـامل                    

وبالتايل حتصينه من الوقـوع يف عمليـات        , وتغذية اجليل االسالمي  , خرىاالسالمية األ 
بـل يف خمتلـف اـاالت احلياتيـة         , ال يف اـال االقتـصادي فحـسب       , اخللط الفكري 

كما جيب ان ال ننسى الدورالذي تلعبه هذه الدراسات يف جمـال بيـان التفـوق                , االخرى
  .النظري االسالمي على املذاهب االخرى

  :أثري على عملية االستنباط لألحكام الفرعية ـ الت٢
وحنن نتصور أنّ مثل هذه العمليـة ميكنـها أن تـؤثّر حـىت علـى عمليـة االسـتنباط           

  :املعروفة بشكل واقعي من خالل ما يلي
أ ـ قد يتوصل اتهد اىل قناعة خاصة بالقاعدة اليت يستنبطها ذه الطريقـة ويـؤمن    

مما يوجد قناعة خاصة يف     , ة األحكام اليت تكشف عنها    من خالل كثر  , ا على إطالقها  
وحينئذ , نفسه بأنّ الشارع املقدس اعتمد القاعدة حني إصداره لألحكام الفرعية الكثرية          

تؤثّر هذه القناعة على جمرى استنباطه، وتبدو آثارها يف خمتلف ااالت اليت قد يتوقف             



٢٥٢ 

  .فيها نتيجة ضعف الدولة اخلاصة
, لديه ذوقاً خاصاً يغير مواقفه حىت من عمليات االستنباط املألوفـة ب ـ وقد توجد  

انه قد يقوى سنداً وقـد      , وذلك أنّ الذوق الفقهي شيء غري االستحسان املرفوض شرعاً        
  .يقوى داللةً مل تكن لتتحقّق لوال مثل هذا الذوق املستند أىل أصول شعرية مقبولة

 مـن روايـيت حممـد بـن     -آلنـف ذكـره    ا-) قدس سره (ولعلّ موقف الشهيد الصدر     
والقبول ما  ) والعود بالقيمة االمسية على املدين    , منع بيع الدين بأقلّ منه    (الفضيل حول   

حممـد بـن    (جهالـة   : ومنـها , رغم ما يف االستدالل اتني الروايتني من بعض الثغـرات         
ياً مع األخذ بـالرأي     فاني شخصياً ال انسجم نفسياً وال فقه      «: هذا؛ إالّ أنه يقول   ) الفضيل

, املعاكس، وال أجد يف نفسي وحدسي الفقهي ما يربر يل بوضوح ترك هاتني الـروايتني              
  )١(.ناجم من هذا الذوق املذهيب» واالخذ برأي يناقضهما

إنّ االنسجام النفسي قد يكون نامجاً ـ كما نعتقد ـ من تأثري اخلطوط املذهبيـة الـيت     
  .بعد االنتاجتصول آلياً يف جمال توزيع ما 

ومهما يكن من أمر فال ميكن أن ننكر أثر التوصل اىل اخلطـوط املذهبيـة العامـة يف                  
  .تكوين ذوق فقهي شخصي لدى اتهدين يكون له دوره يف نتائج عملية االستنباط

  : يف عملية تطبيق الشريعة االسالميةة ـ املسامهة الضخم٣
 الـذي تلعبـه النظريـات يف عمليـة     وهذه اخلاصية تبدو بوضوح عندما ندرك الـدور       

فـانّ عمليـة التطبيـق      , وينهض ويل األمر باملهمـة    , فعندما تقوم دولة إسالمية   , التطبيق
تستدعي رصيداً ضخماً من النظريـات االسـالمية الـيت تعـاجل أهـم املـشاكل احلياتيـة            

مستوعبة مالحظة اخلطوط االساسية للرؤية االسالمية، واملصلحة االسالمية العليا لألمة          
وصوالً اىل حتقيق خصائص اتمـع      , مطبقة ذلك على اتمع   , ملختلف الدوافع والعقبات  

  .االسالمي املتحرك

                                                
  . طبعة الكويت١٦٠ص , البنك الالربوي - ١
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, والريب يف أنّ النظرية املذهبية االقتصادية تـسد فراغـاً ضـخماً يف هـذه املـسرية                 
هـذه  وسوف نتحدث مبزيد من التوضيح ـ إن شاء اهللا ـ عـن   . وديها حنو احلالة املثلي

  .النقطة عند االجابة على االشكال التايل
 اىل أنّ املعترضني ذا اإلشكال مل يعد هلم وجود رغم كثـرم             :وينبغي أن نشري هنا   

, وهي حالة رمبا تكون طبيعية بعد انطالقها يف جو مل يألفهـا     , عند انطراح هذه الدراسات   
ا رغـم تـوفر الـدوافع العمليـة     بعيداً ـ مع األسف ـ عن انتاج امثاهلـ   , ومازال حلد اآلن

  .الضخمة، ورغم احلاجة احلميمة
وقد رأينا املرحوم االمام الشهيد نفسه يعترب عمله جمـرد صـورة ميكـن أن تقـوم اىل          

  .جانبها صور أخرى مستنبطة من فهم آخر للتناسق بني األحكام
جـل  (هللا ونـسأل ا , إالّ اننا مل جند حلد اآلن من ينهض بتقدمي هذه الـصورة األخـرى           

أن حيقّق لنا هذا األمل لتكون هذه الدراسات منبعاً فياضاً يـدعم مـسرية تطبيـق          ) وعال
  .األحكام االسالمية وحيقق لنا األمل املرجو يف غد احلكم االسالمي الشامل

  
  مشروعية هذه العملية:  اإلشكال الثاين

وقد أشرنا  , ملبتكرةولعلّ هذا يعد اهم إشكال يبدو للذهن عند مالحظة هذه العملية ا           
  .من قبل اىل تطبيقني لالجتهاد يف مراحل هذه العملية

الكتـاب  (ويتم يف جمال استنباط األحكام الفرعية من مظانها األصلية          : التطبيق األول 
ويـؤدي  , وهو اجتهاد مشروع ال غبار عليه, وعلى أساس من علم أصول الفقه    ) والسنة

وذلـك بعـد   , ع احتمـال خمالفتـها للواقـع االسـالمي    اىل حجية النتيجة املستنبطة حىت م 
حصول الظن املعترب املنتج للحجية واليت تؤدي للمعذرية ـ عند خمالفـة النتيجـة للواقـع     

  .الشرعي ـ متاماً كما تعين التنجيز لألحكام على املكلّف
ـ . ويتم يف جمال استنباط اخلطوط النظرية من األحكام واملفـاهيم   : التطبيق الثاين  ا وهن

انها ال تنتج احلجية القطعيـة حـىت ولـو    : فيقال, يكمن اإلشكال يف عملية االجتهاد هذه  
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كانت هذه األحكام مستنبطة من قبل اتهد املمارس للعمليتني معاً، فكيف ـا تكـون              
وانما اختارهـا  , واحلال أنّ بعض هذه األحكام الكاشفة اليقبلها هذا اتهد نفسه        , حجة

ين النها أكثر انسجاماً مع باقي األحكام اليت أريـد هلـا أن تعـرب عـن     من جمتهدين آخر 
  .خطّ نظري عام

 إنّ استنباط اخلط النظري يعين الوصول اىل الالزم العـام عرفـاً    :ولتوضيح األمر يقال  
ـ   ومن املعلـوم أنّ الكـثري مـن تلـك     . أو عقالً هلذه األحكام ـ وهو اخلط النظري العام 

: مــن قبيــل) األصــول العمليــة(صــل إليهــا مــن خــالل تطبيــق األحكــام قــد مت التو
االستصحاب، والتخيري، واالحتياط بعد فقدان الدليل االجتهادي عليها، ومن املسلّم بـه            
أنّ لوازم األصول ليست حبجة ـ كما يؤكد األصوليون ـ بل حىت لـو افترضـنا أنّ تلـك      

فـانّ هنـاك    )  تعد لوازمها حجـة    اليت(األحكام الكاشفة قد استنبطت كلّها من األمارات        
 يف كون الزم اجلمع بني احلكمني من األمور املعتـرف حبجيتـها يف التـصور                اًشكاً حقيقي 

العريف املمضى من قبل الشارع، وتكون النتيجة هي الشك يف حجية الـالزم، وهـو هنـا                
ري كمـا هـو تعـب     , والشك يف احلجية كـاف للقطـع بعـدمها        , هذا اخلط املذهيب املستنبط   

  .األصوليني أيضاً
  فكيف اخلالص؟

انّ هذا اإلشكال يرد على العملية حىت لو كانت كلّ األحكام مستنبطة مـن      : وقد قلنا 
فكيف به وهو ينتقي ذاتياً األحكام اليت       , قبل املمارس لعملية استنباط اخلطوط املذهبية     

  وانما أدت اليها اجتهادات اآلخرين؟, ال يؤمن ا هو
وصـحة انتـساا اىل   , ه اخلطوط حجيتها فقدت معذريتها ومنجزتيهـا     واذا فقدت هذ  

  !؟)النظرية االسالمية(فكيف ميكن أن نطلق عليها صفة , االسالم
حنن نؤمن أيضاً بأن األصول العمليـة  : واجلواب على هذا اإلشكال يتلخص فيما يلي 

ني األمارتني، ونـؤمن  ال تثبت لوازمها، كما نؤمن أنّ دليل احلجية ال يثبت لوازم اجلمع ب      
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إننا يف مـورد النظريـات ال   : أيضاً بأنّ الشك يف احلجية كاف للقطع بعدمها، ولكننا نقول       
حنتاج اىل عنصر احلجية املطلوب بكل دقّة يف جمال األحكام العملية الفرعية، وامنا يكفي      

ا وهذا ما خنتلف فيـه مـع صـاحب اإلشـكال، وهـذ            , فيها صحة االنتساب اىل االسالم    
  :بالضبط ما ركّز عليه االمام الشهيد حينما صرح مبا يلي

وألجل ذلك كان من املمكن ملفكرين اسالميني خمـتلفني أنّ يقـدموا صـوراً خمتلفـة               (
للمذهب االقتصادي تبعاً الختالف اجتهادام، وتعترب كل تلك الصور صـوراً إسـالمية           

  :وكأنه يريد التاكيد على أمور) للمذهب االقتصادي
  فهو شـرعي  ) ما دام قد مت بسماح إسالمي(أنّ كل الناتج عن عملية االجتهاد     : األول

  .وهو إسالمي
  .أنّ اموع االسالمي موزع هنا وهناك بنسب متفاوتة: الثاين
أنّ أقلّ ما يقال عن الصورة املستنبطة من جمموعة من األحكام املنسجمة أنها         : الثالث

ة كل الصدق يف تـصوير واقـع التـشريع االسـالمي،            صورة من املمكن أن تكون صادق     
وليس إمكان صدقها أبعد من إمكان صدق اي صورة أخرى من الـصور الكـثرية الـيت         
يزخر ا الصعيد الفقهي االجتهادي، وهي بعد ذلك حتمل مربراا الشرعية ألـا تعبـر     

  .عن اجتهادات اسالمية مشروعة تدور كلّها يف فلك الكتاب والسنة
أنّ هذا املقدار من االتصال بالواقع االسـالمي حيقّـق لنـا انتـساباً عرفيـاً                : احلاصلو

مقبوالً اىل االسالم، والميكننا واحلال هذه أن ننفي هذه النسبة عنها بعد أن كان احتمـال    
  .تعبريها عن الواقع االسالمي مبستوى احتمال أية صورة أخرى عنه

 ما ذكره الشهيد الصدر قدس سـره نفـسه مـن أنّ             مث إننا اذا ضممنا اىل هذه النتيجة      
هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة اليت ميكننا من خالهلا الوصـول اىل املبـادىء العامـة                

وحتقيق ما ذكرنـاه مـن ضـرورات      , وهي ما حنتاجه لتنظيم حياتنا االجتماعية     , لالسالم
كنـا عقـالً القبـول    وفوائد عند احلديث عن جدوى هذه احملاوالت، اذا ضممنا ذلـك أدر        

) مقـدمات دليـل االنـسداد   (وليكن ذلك من خـالل  , الشرعي ذا املقدار من االنتساب    
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  .الذي نقبل به يف مثل هذه املوارد
فمن أين , لنفترض إننا قبلنا النسبة االسالمية هلذه العملية      : ولكن يبقى التساؤل قائماً   

االعتذار اىل اهللا تعـاىل اذا خالفـت   وهي غايتنا، وا نستطيع   ) احلجية املطلوبة (نكتسب  
 و املطلوب منا تطبيقه ؟ بل كيف تكتسب         - يف علم اهللا     -هذه الصورة الواقع االسالمي     

  وااللزام الشرعي وهو املطلوب هنا؟) التنجيز(هذه الصيغة عنصر 
إنّ اخللط مت هنـا بـني احلكـم العملـي الفـردي، واملـسرية االجتماعيـة                : وهنا نقول 
فاذا كنا حنتاج يف جمال اجتهاد املرحلـة األوىل اىل احلجيـة املالزمـة للقطـع                , احلكومية

, باحلكم املستنبط أو حبجية حمصول الظن املعترب، فإننا لسنا حباجة ملثل هذه احلجية هنا             
, ذلك أنّ الذي مينح هذه اخلطوط املذهبية صفة االلزام والتعذير هو حكم ويل األمر ـا            

متشي البالد على ضوئها، واحلكم الوالئي ملزم ومعـذر بـال ريـب    وجعلها سياسة عامة    
  .] أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم[: مبقتضى قوله تعاىل

ومالحظتـه  ) الـشورى (ومن املعلوم أنّ ويل األمر وعلى ضـوء مـن الزامـه بعنـصر               
, شريف له، وكذلك مالحظته ملصاحل األمة العليـا       اليت قدمها الشرع ال   ) لألضوية الكاشفة (

ميكنه أن يصدر أوامره باعتماد اخلطوط األساسية األفضل لتحقيق تلك املصلحة حىت لو        
بل يستطيع أن يلـزم األمـة حبكـم     , مل يتوصل هو شخصياً حلجية كل األحكام الكاشفة       

لزم األمة كلّهـا    شرعي مستنبط على أساس شرعي من قبل غريه، كما أنه يستطيع أن ي            
وعلى باقي اتهدين العمل االجتماعي     , بالعمل بفتاواه بعد حتويلها اىل أحكام حكومية      

  .وعمالً مبقتضيات طاعة ويل األمر, وفقها؛ حتقيقاً لوحدة املسرية االجتماعية
وحينئذ فإذا رأى هذا الويل العمل ذه اخلطوط أصدر أوامـره، باعتمادهـا ومنحهـا             

  .مة وحتقّق املطلوباحلجية الالز
أن يوفّقنـا لتطبيـق أحكـام اهللا تعـاىل يف األرض            ) جل وعـال  (ويف اخلتام نسأل اهللا     

  .واستدامة الطريق الذي سلكه أستاذنا االمام الشهيد، ويقر عيونه بتحقيق أهدافه العليا
  :خالصة البحث
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  :انتهينا يف البحث اىل النتائج التالية
 الـشريعة، وبينـا أهدافـه، ودرسـنا عالقتـه بـالعلوم            بعد أن عرفنا علم مقاصد    : أوالً

االسالمية، وعرفنا شيئاً من تاريخ تطوره، رجحنا أن يكون أقرب اىل جمال فلسفة الفقه             
  .منه اىل علم األصول أو علم الفقه

رجحنا أن التنحصر املقاصد العامة باخلمسة املعروفة، وإنمـا قـد تتـسع لكـل           : ثانياً
  ).ع(وقد فصلها االمام علي بن احلسني, بيعية اليت يقرها االسالمحقوق االنسان الط

ذكرنا أنّ علم مقاصد الشريعة قد يتـرك أثـره علـى عمليـة اسـتنباط احلكـم                  : ثالثاً
الشرعي العملي بتكوين اجتاه خاص لدى املستنبط اتهـد، وذكرنـا لـذلك أمثلـة مـن               

  :حبوث الشهيد االمام السيد حممدباقر الصدر هي
  . حبثه عن تكييف خصم الكمبيالة على أساس بيع الدينـ

 .ـ  حبثه عن مسألة الفرار من ربا القرض وحتويله اىل وجه مشروع
 .ـ حبثه عن تكييف ودائع احلساب اجلاري

  وعرفنا أنّ هذا التأثري طبيعي ومعترف به شرعاً
موعة أحكام  مث عرضنا بعض االمثلة يف استنباط النظريات االقتصادية من جم         : رابعاً

ومـشروع  , وفتاوى ومفاهيم منسجمة يف رأي اتهد، ورأينا أنّ هذا العمـل مفيـد أوالً             
ثالثاً من خـالل أمـر ويل      ) التنجيز والتعذير (وميكن أن يكتسب احلجية اليت تعين       ,  ثانياً

  .األمر الشرعي بتطبيق هذه القواعد النظرية يف منطقة املباحات
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إِنَّ اللّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاتلُونَ في        [: قال تعاىل 
  .]..سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ

د آية اهللا مرتـضى املطهـري قليـل بـال شـك، ألنّ            ما يكتب  عن األستاذ الشهي      كلّ
   الكلمات مهما كانت معرب       ها وإنْ استطاعت أن توضح بعض اجلوانـب    ة وذات أصالة فان

عطاء صـورة كاملـة وشـاملة    إة، فانها غري قادرة على   من حياة األستاذ وشخصيته الفذّ    
ـ طفالـشهيد امل  .عن هذا األستاذ والفيلسوف املؤمن الصادق امللتـزم   كـبري،  أسـتاذ  ري، ه

  .صيل، كرس حياته خلدمة األهداف االسالميةأومؤمن صادق، ورسايل 
سـطورة يف تـاريخ العلـم واألدب والفلـسفة          أماً فكرياً للثورة االسالمية، و    كان معلّ 

  .والعرفان االسالمي، وعاملاً من ساللة العلماء الربانيني، سقى بدمه شجرة االسالم
نّ التاريخ سيضع امسه اىل جانـب املـشاهري     أا، والشك يف    نعم، كان من نوادر عصرن    

اس من التاريخ السياسي لإلسالم يف بالدنـا،        فقد ظهر يف مقطع خطري وحس     . املعاصرين
مام االحنرافات واملساعي اليائسة اليت كانت ترمي       أواستطاع بأفكاره السامية أن يصمد      

ات الً بـذلك مـشقّ   متحم,ة اإلسالمصالأاىل تشويه الوجه احلقيقي لإلسالم،وحيافظ على      
    د أو يشعر باخلوف حلظة، وملاذا يشعر باخلوف؟ وهو الذي كـان            كبرية من دون أنْ يترد

  .قه االنسان يف حياته هو الشهادة يف سبيل اهللافضل ما حيقّأمنا بأنّ يعلّ
  حياته وشخصيته

 والده الذي  يف قرية نرميان مبحافظة خراسان، ونشأ وترعرع على يد     ١٩١٩ولد عام   
وذا الـصدد يقـول الـشهيد    . كان رجالً ورعاً، تقياً، مؤمناً وصادقاً مهّه االسالم ال غري     
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  .»نار يل الطريقأيب وتقواه وعمله الصاحل أميان إ نّإ« :نفسه
 اىل مدينة مشهد املقدسة طلباً للعلم، ودرس هناك مقدمات العلوم         ١٩٣١هاجر عام   

ول مـن تـأثر     أ احملبة للعرفاء، و   ان مييل اىل الفلسفة، ويكن    يام شبابه ك  أفمنذ  . االسالمية
مـدرس الفلـسفة االهليـة ـ آنـذاك ـ يف      » املريزا مهدي شهيدي«الشهيد بشخصيته كان 

  .احلوزة العلمية مبدينة مشهد
وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره، غادر مشهد اىل مدينـة قـم املقدسـة، وتتلمـذ         

.  وآية اهللا سـيد حممـد حجـت   , آية اهللا سيد حممود احملقق مثل, معروفني ةعلى يد اساتذ  
ر يف الفقه واالصولوهناك تبح.  

منذ األيام األوىل لتعارفنـا، علمـت   « :أحد زمالئه يف الدراسـة عن تلك األيام يقول   
ين كنت  نأ الشهيد املطهري يلتزم بصالة الليل، وكان يدعوين إلقامة هذه الصالة، غري             نّأ

ائالًع بأمور ق  اتذر:    حـدى الليـايل   إين ويف  إنّ ماء احلوض ماحل ووسخ يؤذي عيين، لكن
    يقظـين مـن النـوم    أ شخصاً يدعى عثمان بن حنيـف  نّأي نائم و  رأيت يف عامل الرؤيا انن

ليك وهو يأمرك بان تستيقظ وتقـيم الـصالة،   إرسلين أ) ع(إنّ االمام أمري املؤمنني : وقال
 ورقة صغرية جداً كتب عليها؛ هذه براءة لـك مـن            وكانت الرسالة . وهذه رسالة لك منه   

يقظـين املرحـوم مـن نـومي        أفعل، ويف تلك اللحظة بالـضبط       أكن أدري ماذا    أمل  . النار
نين جئتك ذا املاء من النـهر، اـض         أ: الواقعي، وبينما كانت يف يده ابريق ماء قال يل        

  .»قم الصالة وال تتذرعأو
مـة االسـالمية االمـام اخلمـيين، الفلـسفة          ودرس الشهيد كذلك على يد مرجـع األ       

ر به اىل درجة كان يثين عليه يف اكثر األحيان، حيث كان يرى    والعرفان واألخالق، وتأثّ  
ن يوصـل سـفينة الـشعب       أرادته احلرة   إفيه القائد الصلب الذي يستطيع باميانه وتقواه و       

  .االيراين املسلم اىل ساحل النجاة ويوعي فيه اصالة االسالم
ندما بلغ الرابعة والعشرين من عمره، بدأ يدرس العلوم العقلية، وطالع عـدداً مـن       وع

صـدار  إنه فيمـا بعـد علـى        الكتب والكراسات اليت كانت تتناول الفلسفة املادية مما مكّ        
  .حيث فند فيه فلسفة املادية الديالكتيكية» أصول الفلسفة واملدرسة الواقعية«كتاب 

درس الفلـسفة االهليـة والفلـسفة       ألقـد كنـت     « :ول الشهيد وحول الفلسفة املادية يق   
املادية ليست ـ يف  , الفلسفةنّأن يل وبشكل قاطع املادية برغبة كبرية، ويف مدينة قم تبي 
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 قاً يف الفلسفة اإلهليـة، واعيـاً هلـا يـرى بطـالن االفكـار       الواقع ـ فلسفة ومن كان متعم
  .»املادية

 ويف ,مدينة قم، وتزوج ابنـة عـامل ديـين كـبري         هاجر اىل طهران من      ١٩٥٤يف عام   
ول أ نشر   ١٩٥٥ي يف عام    أ , وبعد عام  ,طهران بدأ يلقي حماضرات حول الفلسفة اإلهلية      

د األول من كتاب ، وبعد سنتني من ذلك التاريخ صدر له الّ        »احلكمة«مقال له يف جملة     
  .»أصول الفلسفة واملدرسة الواقعية«

ة طهران للتدريس يف كلية املعـارف االسـالمية، فـاغتنم           ويف نفس العام دعته جامع    
 ,س الفلسفة واحلضارة واملعـارف االسـالمية   مدة اثنني وعشرين عاماً يدر     الفرصة وظلّ 

    نقذ الكثري منهم من  أرشاد الشباب حنو االسالم و    إ باملئات ب  وقام بكتبه ومقاالته اليت تعد
مياء الذي كـان يـسود اجلامعـات االيرانيـة       اجلو القاتل للدعايات والتلقينات املادية الع     

  .آنذاك
مها يف هذا اال، حيث طرح       منوذج بارز من اخلدمة اليت قد      »العدل اإلهلي «وكتاب  

  .عطى الرأي القوي املتني املربهنأفيه هذه املسألة و
يواصـل حتقيقاتـه يف جمـال املـسائل االعتقاديـة           سـتاذ    كـان األ   ١٩٧٧ولغاية عام   
ــز «و، »حــسينية االرشــاد«و، »مــسجد اجلــواد«الجتماعيــة يف واالقتــصادية وا مرك

  .»التوحيد
وقام بتحقيقات حـول التـضاد واحلركـة يف الفلـسفة االسـالمية، ونـشرها بـصورة                 

ـ مقاالت، كما قام بتحقيقات أخرى حول عرفان الشاعر االيراين حافظ وحكم           ه، ولـه   ت
لفلـسفة التارخييـة واالقتـصاد       عدد من الكتب يف جمـال ا       يضاًأحبوث يف جمال املعرفة، و    

  .االسالمي واملقارنة بني االسالم واملاركسية
طلـق  أودع الـسجن، مث  أ اليت قادها االمام اخلمـيين، و ١٩٦٣شارك يف انتفاضة عام    

  ـ أطلق سراحه، غري    أداً بعد عدة سنوات، ومرة أخرى       سراحه، واعتقل جمد ه منـع مـن     ن
  .الصعود على املنابر

ام اليت انتهت بنفي االمام اىل خارج البالد، قام مـع عـدد مـن              حداث ذلك الع  أوبعد  
 »مجعية علماء الـدين املناضـلني     «: علماء الدين وبتشجيع من االمام اخلميين بـتأسيس      

  .عضائها النشطنيأفكان من 
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ها يف مكافحة املفاسد وأساليب الضاللة واألفكار       لقد قضى األستاذ الشهيد حياته كلّ     
رشاد الناس ودعـوم اىل الـصراط       إ، ومل يتغافل أبداً عن ذكر اهللا و       امللحدة وااللتقاطية 

  .املستقيم
   على املستويات يف علوم الفقه، ذا رغبة كبرية يف العلـم،           أج اىل   كان فقيهاً كبرياً، تدر

 كما كـان فيلـسوفاً مـشهوراً يف الـشرق والغـرب، ويكـن           . داً عن املطالعة  بف أ ومل يتوقّ 
  .فة والعرفاء املسلمنياحتراماً بالغاً للفالس

ـ أ مكان يشاهد نقصاً فيه، على سـبيل املثـال   يأكان ـ عليه الرمحة ـ يتواجد يف    ه ن
ون مثـل هـذه     االعداء يـستغلّ   نّأدب األطفال يكاد يكون معدوماً، و     أ نّأعندما أحس ب  

 طفالناأالفرص لتوجيه ضربام املميتة واملصريية عرب ترسيخ ثقافتهم املنحطة يف عقول            
عداد جيل اليفهم من احلياة سوى األكل والشرب والنوم، بدأ يكتب قصصاً لالطفـال              إل

 تتناول االخالق االسالمية وحياة املسلمني يف عصر صدر االسالم، وكانت خطـوة يقـلّ      
  .نظريها يف هذا السبيل

ال ترمي سوى اىل تشويه ماهية      ) املرأة العصرية  (»زن روز « جملة   نّأوعندما الحظ   
ك يف الوقـت    ملرأة يف االسالم، وابعاد النساء والفتيات عـن االسـالم، فقـد حتـر             حقوق ا 

يف نفـس  » نظام حقوق املرأة يف االسالم«املناسب وبدأ بنشر سلسلة من املقاالت حول        
الة دون أن يأىب باملخاطر اليت قد تواجهه يف املستقبل أو حماربته من قبل جهاز األمن         

. هامه بالتخلف والرجعيةاوالت اليت قد تبذل لتشويه مسعته وات    ، أو احمل  »السافاك«السابق  
  ن ينشر الوعي بني صفوف النساء والفتيات االيرانيات، ويرسم         أمة  واستطاع مبقاالته القي

ـ       الطريق الصحيح لئالّ   مامهنأ  ويبتعـدن عـن القـيم االسـالم         ,ط يقعن يف الـشرك املخطّ
  .السامية
ـُعد من خدماته اجل     فهو اآلخر  »احلجاب«ا كتاب   مإ مها يلة املنقطعة النظري اليت قد    ل ي

عداء أن يعاجل املرض املسري الذي نشره    أللمجتمع االيراين، حيث استطاع ذا الكتاب       
  .االسالم بزعامة الصهاينة بني نسائنا وفتياتنا

ات الفكرية وااليديولوجية خـالل  طاش الشهيد املطهري كان بطل الن   نّإوبدون شك ف  
  .وات األخريةالسن

  وحلـد ١٩٦٥ منذ عام »السافاك«وجدها أويف خالل األزمة الفكرية والعقائدية اليت     
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ن حيافظ على جمـرى االسـالم       أه وباعتباره ممثالً لالمام اخلميين استطاع       نإ ف ١٩٧٦عام  
 يف جو املشاحنات والـصراع بـني        »ج االمام «الصادق واألصيل الذي يسمى اليوم بـ       

  . اللذين كانا يستقطبان األفكار»مدعي االسالم« و»املاركسية« : مهاتيارين فكريني
ويف الوقت الذي خدعت مجيع األوساط املثقفة واملناضـلة بالظـاهر الثـوري هلـذين          
التيارين، وكان انتقاد التيارين املذكورين يعترب ذنباً ال يغفر ومعارضة للثورة والثـوريني،          

 , واسـتخدم قلمـه    ,ف واألخطار املرتقبة وقف بوجههمـا     ن يشعر باملخاو  أه من دون    نإف
  .ثبت بطالما وكشف احلقائقأف

  : جبهاتأربعلقد ناضل الشهيد خالل حياته ضد 
 جبهة الكفر والظلم الـيت كانـت تبـذل حمـاوالت يائـسة مـن أجـل بقائهـا           :األوىل
  .واستمرارها
مـن اجلبهـة األوىل،     جبهة الكفر واإلحلاد السافر اليت كانت صورة أخـرى          : والثانية

  .م بالشعبحيث كانت تسعى للظهور مبظهر ثوري بغية التحكّ
 وهـذه  ,وتطمـع بالـسلطة   !  جبهة الشرك احلديث اليت ظهرت برداء االسالم       :والثالثة

  .سقطته شهيداًأاجلبهة هي اليت 
  .فهي جبهة اجلامدين التمزيقيني العاملني على متزيق الوحدة االسالمية: أما الرابعة

االً يف قيادة مجاهري طهران خالل مرحلة الثـورة،  عب مع بقية علماء الدين دوراً فع    ول
 فكان عضواً   ,وزار االمام اخلميين يف باريس الذي كلّفه بتشكيل جملس الثورة االسالمي          

  .عضائهاأمن 
 من عام على انتصار الثورة االسالمية وبينما كانت عائـداً اىل مرتلـه فـتح        وبعد أقلّ 

عداء الثورة االسالمية، النار فسقط شهيداًأرمون عليه ا..  
فلقد نفذ صربهم وهم يشاهدونه يدفع بعجلة الثورة االسالمية اىل األمام           … اغتالوه

  . مابوسعهبقلمه ولسانه وكلّ
صدره يف اليوم التايل من أوقال االمام اخلميين مرجع األمة االسالمية يف البيان الذي          

لقد غاب عنا املطهري الذي قلّما جند له مثـيالً مـن ناحيـة     «:ياستشهاد األستاذ املطهر  
ـ … طهارة الروح وصالبة االميان وقـوة البيـان       ن ينـهوا  أعـداء لـن يـستطيعوا    ن األلكّ

 القتلـة لـن يـستطيعوا حمـق الشخـصية           نّأشخصيته االسـالمة والعمليـة والفلـسفية، و       
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  .»االسالمية لرجال االسالم
صدر االمـام   أ الستشهاد هذا األستاذ والفيلسوف الكبري       ويف الذكرى السنوية األوىل   

ـ  نإه قدم لالسالم والعلم خدمات جليلة، و    نإ «:اخلميين بياناً جاء فيه    اً ه ملن املؤسـف حقّ
 وحتـرم  ,أن تقوم األيدي ارمة باقتالع هذه الشجرة مـن اـامع العلميـة واالسـالمية      

  .» عزيزاً يل، وخادماً صادقاً للشعب والقطر لقد كان ابناً,اجلميع من مثراا القيمة
  قالوا عن الشهيد

كان األستاذ يلتزم بأصول التعليم والتربية عند تعامله مع         « :عن الشهيد تقول عقيلته   
فراد اتمع، ومل يكن جيرب احداً على عمل شيء، بل كان يأيت دائماً بـالرباهني               أبنائه و أ

  .».…م ذا أو ذاك العملقناع الطرف املقابل للقياة إلدلّواأل
  :آية اهللا املشكيين امام مجعة قم حول شهيدنا العزيزاملرحوم وقال 
مـام  أاً   وكـان سـد    ,ه كان قد فهـم االسـالم بـشكل صـحيح          نأفاته  يتضح من مؤلّ  «

  .»الشيوعيني والكفرة
    إ«: ح أستاذ كلية املعارف االسالمية    وعنه قال الشهيد الدكتور مفتوج الثـورة أه ويف  ن 

 نّإ.. طمـح ألي منـصب  أين لـن  مامنا وقائدنا جنح فـان إ نّأ لو   :االسالمية كان يقول يل   
  .»دافع عن االسالمأق ون اكتب واحقّأريد شيئاً سوى أين ال نإة يل، مكتبيت هي اكرب لذّ

  
  : وقال الشهيد شيت عنه

ي األصـيل،   اغتيال املرحوم املطهري جاء يف احلقيقة للقضاء على الفكر االسالم          نّإ«
  .»ولقد استشهد يف وقت كانت هناك حاجة لدوره

ولقد قال حجة االسالم واملسلمني هامشي رفسنجاين رئيس جممع تشخيص مصلحة           
.  ذاا دليل على صحة الطريق الذي كان خيطو فيه          شهادة املطهري هي حبد    نّإ« :النظام

 زالـة غبـار    إ و ,حلقيقيف على نفسه جاهد بشكل متواصل لتعريف االسالم ا        فعندما تعر
  .»ي الرسالة االسالميةالشرك واجلهل الذي كان يغطّ

 اكتـسب  ,كان املطهري رجـالً تقيـاً  « :ويقول املرحوم العالمة الطباطبائي عن تلميذه    
 ومييل اىل العلم , جبميع الصفات االنسانية الرفيعة   ياًالتقوى من الفلسفة، وكان ذكياً ومتحلّ     

  .»أشد امليل
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  شهيد املطهريمن أقوال ال
منطق الشهيد، هو منطق االحتراق واالضاءة، منطق االنصهار يف اتمـع الحيائـه،           ـ  

  .حياء القيم االنسانية، ومنطق خلق البطوالتإمنطق 
 قطرة مـن     مطلقاً، فهو ال يسكب على األرض، فكلّ        دم الشهيد لن يذهب هباءً     نّـ إ 

  . يف جسم اتمعمن الدم لتصبدمه تتبدل اىل مئات وآالف القطرات، بل اىل حبر 
 أو العبـادات املاليـة      ,االسالم ال حيصر العبادة باألعمال البدنية كالـصالة والـصيام         ـ  

فالعبـادة  . كدفع اخلمس والزكاة، بل هناك نوع آخر من العبادة، وهو العبادة الفكريـة          
ى طريـق   اجتهت عل  الفكرية تعادل سنوات من العبادة البدنية وتسمو عليها بكثري إن         

  .توعية االنسان
ة يف البحـر تتقاذفهـا   ه قشنأ حلظة اىل جهة    االنسان يف نظام الشرك ينجذب يف كلّ      ـ  

ـ  مأ حلظة،   األمواج يف كلّ   هزة بـأجهزة الداللـة   ا يف النظام التوحيدي فهو كالسفينة ا
اخلريجتري يف حركة منظمة متناسقة حتت قيادة من حيب .  

نـسان يعتقـد بظلـم وفـساد     إمن فهو يعيش يف العامل كمعيـشة   ا االنسان  غري املؤ    مأ
مثل هـذا الفـرد   . القوانني واالنظمة احلاكمة يف بلده، ويرى نفسه مضطراً اىل اخلضوع هلا     

أ دوماً   حيسقد واألحقاد، وال يفكّ    يءه مل نصالح نفـسه ، إذ ال      إر على االطالق يف      بالع
  .ر ميوج بالظلم واجلوريرى جدوى يف ذلك، فهو يرى نفسه قطرة يف حب

  . العامل يف نظره سجن رهيبنّهذا االنسان ال حيس بلذة يف العامل، أل
وانتصار العلم علـى    .. االسالم نظرية انتصار الروح االنسانية على الروح احليوانية       ـ  

اجلهل، وانتصار العدل على الظلم، وانتصار املساواة على التمييز، وانتصار الفضيلة علـى             
  .ل، وانتصار التوحيد على الشركة، وانتصار التقوى على التحلّالرذيل
نـسانية تقـوم   إ االيديولوجية الوحيدة اليت تستطيع ان تكون ذات ماهية          نّأطبيعي  ـ  

على اساس القيم االنسانية، هي االيديولوجية االنسانية ال الفئوية، هي االيويولوجية           
هـي االيديولوجيـة الفطريـة ال    سـاس جتزئـة االنـسان   أدة ال القائمـة علـى    املوح ،

  .املصلحية
 ماركسية من كـثري  قلّأ ماركس كان نّأ سبب تناقضات ماركس يعود اىل  نّأنعتقد  ـ  

مام جمموعة مـن املاركـسيني نظريـة       أ ماركس كان يشرح     نّأويذكر  . من املاركسيني 
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تنايف بعض نظرياته السابقة، فلم يطق احلاضرون مساع هذا الـشرح، فمـا كـان مـن                 
: ه ردد يف آخر حياتـه      ان : ويقال !أنا لست ماركسياً مبستواكم   : ن قال هلم  أ ماركس إالّ 

  .لست ماركسياً
  آثار الشهيد القيمة

      ري آثار قيمة تعد بالعشرات، ترجم عدد منها اىل اكثر        للشهيد األستاذ مرتضى املطه
 حيث هناك الكـثري  فاته، حماوالت لطبع مامل يطبع من مؤلّمن لغة عاملية، وتبذل حالياً   

  : اليومومن مجلة ماطبع له حلد .من الكتب واملقاالت اليت مل تطبع بعد
  .ـ االنسان واملصري١
  . الوحي والنبوة-٢
   احلركات االسالمية يف القرن األخري-٣
  . االنسان واالميان-٥
  . العدل االهلي-٦
  . مسألة احلجاب-٧
  . نظام حقوق املرأة يف االسالم-٨
  . حنو املادية الدوافع-٩

  . اتمع والتاريخ-١٠
  . االمدادات الغيبية يف حياة البشر-١١
  . املادية يف ايران-١٢
  . االدارة والقيادة يف االسالم-١٣
  . الوالء والوالية-١٤
  . السلوك اجلنسي يف االسالم والغرب-١٥
  ).عج( قيام وثورة االمام املهدي -١٦
  . تفسري الكون-١٧
  .ان االنسان واالمي-١٨
  . أصول الفلسفة واملدرسة الواقعية ـ مخس جملدات-١٩
  . التكامل االجتماعي يف االسالم-٢٠
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  . يف رحاب ج البالغة-٢١
  . احلياة اخلالدة-٢٢
  .هل احلق ـ اجلزء األول والثاينأ قصص -٢٣
  .حراق الكتب يف ايران ومصرإ -٢٤
  . لن تغرب مشس هذا الدين-٢٥
  .٢ ، ج١يران واالسالم، ج إ -٢٦
  . عشرون مقالة-٢٧
  . عشر مقاالت-٢٨
  . ختم النبوة-٢٩
   الشهيد-٣٠
  . النظرة الكونية التوحيدية-٣١
  . حول الثورة االسالمية-٣٢
  . مسألة النفاق-٣٣
  . اتمع والتاريخ-٣٤
  .صالة الروحأ -٣٥
  . مبدأ التضاد كما تصوره الفلسفة االسالمية-٣٦
  . البحث عن احلقيقة-٣٧
  . اجلهاد-٣٨
  . هدف احلياة-٣٩
  . احباث اقتصادية-٤٠
  . ماركس واملاركسية-٤١

      اآلن منها؛ االمام والقيـادة، االقتـصاد        وهناك كتب ومقاالت وحماضرات مل تطبع حلد 
  .االسالمي، االنسان يف تصور املاركسية واالسالم
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  :ميكن تلخيص املوضوع يف نقاط
  :النقطة األوىل

قت لالسـتفادة مـن أسـاتذة كبـار         ي وفّ ل أن  أن أسج  ودأقبل احلديث عن املوضوع     
ستاذين جليلني منهم تركا أكرب األثر يف حيايت العلمية والفكريـة           أ  ولكن ,وعلماء أفذاذ 
 املرحوم اإلمام الشهيد السيد حممد باقر الـصدر واملرحـوم آيـة اهللا             : ومها ,بل والروحية 

  .الشهيد املطهري
  : ومنها, بعيد يف كثري من اخلصائص كانا شبيهني اىل حدولقد

  .ـ تقارب الشهادتني
  .ـ اجلهاد حىت آخر نفس وعن وعي

  .ـ التنظري واالنتقال من املفردة اىل القانون
  .ـ املوسوعية والتأليف يف خمتلف اجلوانب

  .ـ العمق واالستدالل املتني
بشكل واضح وبناء بالفلسفة االسالمية وعرضها ـ االهتمام اجلاد.  

  .ع يف الفقهـ التضلّ
د العرفاينـ التعب.  

  ).ع(ـ الوالء ألهل البيت 
  .ـ االهتمام بقضايا األمة الفكرية والعملية

  .ـ الصحوة االسالمية العاملية
  .ـ االصالح احلوزوي يف النجف وقم

  .ـ التخطيط املستقبلي لبناء اتمع االسالمي املطلوب
  . وخصوصاً للعلم والعلماء,كاملـ اخللق والتواضع ال

  .ـ العمل يف سبيل الوحدة االسالمية
وغري ذلك)  سرهقدس( ودعم الثورة االسالمية واالمام اخلميين الراحل ـ حب.  
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  .ـ الوقوف بوجه األفكار اليسارية واليمينية واهلجينة ورد عاديتها
لثقافـة االسـالمية     وتغذيتـهم با   ,رين والشباب واجلامعـات   ـ إقامة اجلسور مع املفكّ    

  .األصيلة
  .ـ التجديد يف الفكر الديين

   لعملية حتقيق التجديد الديينمنياخلطوط األساسية لدى املرحو :النقطة الثانية
  :وميكن تلخيص هدف العملية يف أمرين

  .ـ اكتشاف النظرة األصيلة للدين يف جممل قضايا احلياة١
التقاليـد، والبعـد الـزمين عـن عـصر          ـ استبعاد الرواسب الدخيلة نتيجة العادات و      ٢
ري   وكان  . ، والفهم اخلاطئ وغري ذلك    النصمري املؤمنني أيطرح مجلة االمام  الشهيد املطه
  .)١(»ولبس االسالم لُبس الفرد مقلوباً «

  : لتحقيق ذلك خطوطاً كثرية منهااوقد رمس
فكـر املبـتين    التأكيد على قدسية الوحي والنص الديين، وفـتح اـال امـام نقـد ال              ـ  ١
  .عليه

ـ التركيز على العقل والربهنة الصدرائية والتجديد يف علم الكالم والربط بني العقل             ٢
  .والعلم والدين مع حتديد جمال كل منها

ـ التأكيد على فلسفة العلـوم، واالخـالق والتـاريخ والعالقـات االجتماعيـة، بـل          ٣
  .وفلسفة أصل االجتاه الديين

  .للمصادر األصيلةـ التأكيد على العودة ٤
ـ تفعيل عملية االجتهاد يف كل النواحي، وختليـصه مـن ضـيق األفـق، واعطائـه                 ٥

  .املرونة الالزمة
ـ التأكيد على اهلدف االنساين للشريعة، واحلكمـة العمليـة والعدالـة االجتماعيـة،        ٦

  .واحلرية اإلنسانية، واالجتماعية واملعنوية وحقوق اإلنسان والفطرة وغري ذلك
  .ر والثابت، وبني رؤية اإلسالم وسلوك املسلمنيلتأكيد على التمييز بني املتغيـ ا٧
  .صالح التعليم الديين واالرتقاء باحلوزات العلميةإـ التأكيد على ٨

                                                
 .)٧(اخلطبة ,  ج البالغة)١(
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  .حياء ملختلف العلوم االسالميةـ التأكيد على مشولية األ٩
لــة، ـــ التأكيــد علــى حتــسيس اتمــع بالــسلوكات الــضارة، واألفكــار الدخي١٠

  .والشعارات الباطلة، والتفاسري القشرية لالسالم او التسطيحية للفكر اإلسالمي
قة، االجتاهـات  القومية الـضي : ـ مناقشة األفكار واالجتاهات الالاسالمية من قبيل   ١١

رة بالفلـسفات الغربيـة     اليسارية، االجتاهات االلتقاطية التركيبية الغريبة، واملناهج املتـأثّ       
  .اهلاواحلداثة وأمث

قامة اجلسور بني الدراسات الدينية التقليدية والدراسـات اجلامعيـة،   ـ التخطيط إل ١٢
  . منهما لآلخرجيابيات كلٍّإونقل 

ـ االنفتاح على األفكار املطروحة، وبناء عملية حوارية منطقية معهـا الكتـشاف             ١٣
  .املشتركات واإلفادة من التجارب الفكرية

 كقـضية   ؛مية واالهتمـام بقـضايا األمـة املـصريية        ـ تعميق قضية الوحدة االسال    ١٤
  .فلسطني، ودفع العلماء للقيام بدورهم كورثة لألنبياء

  :يف فكر الشهيديناملقصود بعملية التجديد  :النقطة الثالثة
  :جيب أن نستبعد بعض املعاين املرفوضة من قبيل

١   بتـاً   اليوم أصـالً ثا و القيم الغربية املطروحةأو املعاصرة   أى باحلداثة   ـ جعل ما يسم
 العمل على تغيري التصور اإلسالمي الثابت لينسجم معها، أو لوي النصوص االسالمية             مث

  .األصيلة لتحقيق هذا اهلدف
٢ التراث األصـويل القـائم       ورفض كلّ  ,باع املنهج اهلرمنوطيقي يف فهم النصوص     ـ ات 

ـ           ,على أسس ثابتة بالعقل والنقل     مـا  (ي سـابقاً بــ       ورمبا شـابه هـذا األسـلوب مـا مس
  .ه يعطي هذه الصفة للمجتهد وغريهبل هو أسوأ منه ألن) يستحسنه اتهد دومنا دليل

ـ  نّأ مع ,ة لتحقيق هدف مسبق اخللط بني مراتب األدلّ   ـ  ٣ م رتبـة  ة مقـد  بعـض األدلّ
  .على غريه

  .ـ التلفيق بني الفتاوى بشكل يؤدي للتالعب مبقاصد الشريعة الثابتة٤
 االسـتئناس بـه   ه من املعقول على األقلّ   مع أن  , التراث السابق للعلماء   ـ رفض كلّ  ٥

  .واإلفادة من النتائج العلمية
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ا املعاين األجيابية فيمكن أن نذكر منها ما يليأم:  
١ـ تغير املوضوعاتر األحكام بتغي.  
فكار احلديثـة كالتعدديـة   و األأـ استنباط رأي االسالم يف املوضوعات املستحدثة      ٢

  .و حىت بعض النظريات العلميةأوالدميقراطية 
  .ـ املرونة يف تطبيق االسالم٣
٤ و حىت التكليفيـات وفقـاً      أف األفضل للحاكم الشرعي يف منطقة املباحات        ـ التصر

  .للمصلحة
٥واالجتاه االنساين يف الشريعةـ مراعاة مقاصد الشريعة الكربى و العدالة واحلق .  
 وتوجيـه النقـد للفكـر الـديين         ,لـة  كاالمجاعـات املعلّ   ؛ماتـ مناقشة بعض املسلّ   ٦

  .االسالمي
  .ـ التفريق بني ما صدر عن املعصوم كإمام وما صدر عنه كحكم شرعي عام٧
 ,ـ مالحظة الترابط بني األحكام وعدم التركيز على الـبعض دون مالحظـة اآلخـر         ٨

  .والنظر لالسالم كأطروحة
د من  ة والزمكانية عند النقل باملعىن، والتأكّ     ل الشروط النفسي  د من عدم تدخ   ـ التأكّ ٩

  .عدم وجود قرائن صارفة، ومالحظة دور الزمان واملكان يف األحكام
ـ  واملعتمـد علـى األ  ,بهم عمال الذوق الشرعي املسلّإـ  ١٠ ة االخـرى يف تـرجيح   دلّ

  .النصوص
١١و سرية قطعية معتربةأمجاعاً إ إذا خالف عقالً او ـ تأويل النص.  
ـ        أحظة  ـ مال ١٢     .ه التقـدمي  قسام األحكام األولية والثانوية والسلطانية وتقدمي ما حقّ

  .وغري ذلك
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قبل أن أحتدث عن أبعاد شخصيتها أود أن أعترف بأن معلومـايت عـن هـذه املـرأة            
ل األخوات اللوايت كن يتصلن ذه الشخـصية    اجلليلة معلومات متواضعة واحلقيقة أن ك     

كن يقدمن أنفسهن بغري االسم املعروف واملشهور إمنا بالكنية، فمثالً أم أمحد، أم فرقـان،         
أم ابتهال وما إىل ذلك، وبالتايل فمعلومايت اليت ميكن اكتساا من هذه األخوات قليلـة               

  .وغري معروفة
قليل جداً، ولقد راجعـت املوسـوعة الـيت    ) هلدىبنت ا(مث إنّ الذي كتب عن السيدة     

 مخسة أجزاء فرأيت من هذه املوسوعة املقاطع اليت تـشري          ومنألّفت عن الشهيد الصدر     
إىل السيدة الشهيدة العلوية مما ال يروي الظمأ عن حياا وعن اتصاالا، وال أخفـيكم           

تها هذه الـسيدة اجلليلـة،      سراً إين وقفت عند بعض املقاطع وبكيت للمظلومية اليت عاش         
  .ولكن كل ذلك ال يكفي إلعطائي صورة كاملة عن هذه الشهيدة

رمبا مل يكن عمرها يتجاوز قليالً اخلمسة واألربعني عاماً، لكنها قدمت صورة رائعـة              
  .للمرأة املسلمة ااهدة البطلة

 أخيهـا إىل  إا ربطت حياا العملية حبياة أخيها واعتربت حياا جزًءا مـن حيـاة     
ومما حدثين فيه بعض اإلخوة أن      . النهاية، وهكذا شاء اهللا أن تستشهد معه يف يوم واحد         

شهادتيهما متّت على يدي ارم صدام ويف نفس غرفته اإلدارية قتلهما معاً، وقيل قتلـها    
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  !بعد إعدام الشهيد الصدر
ن هذا السجن وتنطلـق  هذه املرأة املؤمنة كانت تدعو اهللا أن جيعلها محامة تتخلّص م        

  ...لتواسي كل امرأة مفجوعة بزوجها وبأبيها وبأخيها وبأبنها
إن تظافرت يف حيايت طـرق الـشقاء فـإن يف طريقـي إليـك               ! إهلي: (ومن مناجاا 
  ).سعادة ال تضاهى

وهكذا هو اإلنسان املؤمن إذ يتعلّق قلبه وضمريه باهللا تعاىل مهمـا تعاظمـت عليـه               
هللا إليه وبيت يف اجلنة يف ظل رضوان من اهللا تعدل كل احلياة وكل         الضغوط، فنظرة، من ا   

  .ذخائر الفراعنة وكل ائهم وكل عظمتهم
ضرب اهللا مـثالً للـذين   (: كل هذه اللذة ال قيمة هلا إزاء بيت يف ظل الرضوان اإلهلي       

  ).آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة وجنّين من فرعون وعمله
إن تظافرت يف حيايت طـرق الـشقاء فـإن يف طريقـي           ! إهلي: هذه املرأة كانت تقول   

لقد صحوت من بعد غفوة لكي أنطلـق يف مـسرية النـور             ! إهلي. إليك سعادة ال تضاهى   
  .كلمات درية نقلت عن املرحومة الشهيدة. حنو العطاء اإلهلي

و جانب معروف مـن أفـراد       ومن األبعاد اليت تذكر البعد األديب، األدب الرسايل، وه        
كانت يف صغرها تصدر جملة عائلية توزعها       . هذا البيت، بيت الصدر الذي حيفل بالنوادر      

  .بني العائلة وكأا يف سن األربعني مكتملة يف الذهن والشخصية
ومما ينقل عنها إا عندما كانت يف العشرين أحدثت حتوالً كبرياً يف الذهنية النسوية             

ومما ينقـل عنـها     ) األصواء(ادية والعشرين كانت تكتب مقاالت يف جملة        آنذاك، ويف احل  
أا يف الثالثة عشرة بدأت تنظّم الشعر الرسايل البناء، وإليكم بعض أبياا لتعرفوا هـذه               

  .النظرة
  .أنت احلبيب وكل صعب فيك سهل! إسالمنا: تقول

  :وختاطب البنت املؤمنة وتقول
   واصمديإن قيل عنك فال تبايل! رجعية
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  قويل أنا بنت الرسالة من هداها أهتدي
  :شعرها شعر رائع يف لفظه، رائع يف معناه

 
 

  قــــــسماً وإن ملــــــيء الطريــــــق
ــان  ــد الزمــــ ــسماً وإن جهــــ   قــــ
ــاول الــــــدهر اخلــــــؤون   أو حــــ
ــروف  ــىت الظــــ   وتفاعلــــــت شــــ
ــوم  ــحب اهلمــــ ــت ســــ   فتراكمــــ
ــا أروم  ــثين عمـــــ ــن أنـــــ   لـــــ
ــاد ــن أدع اجلهـــــ ــالّ ولـــــ   كـــــ

  

ــدما     ــسري قــ ــق الــ ــا يعيــ   مبــ
  لكــــــي يثــــــبط يفّ عزمــــــا
ــهما  ــريش إيلّ ســـ ــأن يـــ   بـــ
ــا   ــاً ومهّــــ ــل آالمــــ   تكيــــ
  بـــــأفق فكـــــري فادهلمـــــا  
ــدمى   ــدماي تــ ــدت قــ   وإن غــ
  فغـــــاييت أغلـــــى وأمســـــى  

  
*   *   *  

ــم أن درب  ــت أعلـــ ــا كنـــ   أنـــ
ــشر  ــان ينــ ــن الرحيــ ــال مــ   خــ
ـ   ــ ــو الــ ــدمت أقفــ ــنين أقــ   لكــ
ــد  ــان ااهــــ ــا كــــ   فلطاملــــ
  ولطاملـــــــا نـــــــصر اإللـــــــه
ــود  ــد يف الوجـــ ــاحلق خيلـــ   فـــ

ـ سأضـــل أشـــدو ب    اســـم اســــ
  

  احلـــــق باألشـــــواك حافـــــل    
ــداول   ــني اجلــــ ــره بــــ   عطــــ
  ســـــري يف خطـــــو األوائـــــل  
ــل  ــني اجلحافــــ ــرداً بــــ   مفــــ
ــل  ــم القالئــــ ــوده وهــــ   جنــــ
  وكــــل مـــــا يعــــدوه زائـــــل  
ــل  ــر كــــل باطــ   ـــــالمي وأنكــ

  
شعر رائع، شعريته سامية ومعناه أمسى وأعلـى، أمـا يف البعـد التعليمـي فهـي بعـد                   

اعيل الصدر واملرجع الكـبري الـسيد حممـد     دراستها على يدي أخويها آية اهللا السيد إمس       
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  .باقر الصدر عادت عاملة شاعرة مفكّرة
  

والعلم أحياناً ال ينسجم مع الشعر، ألن العلم يتطلّب شخـصية جـادة، بينمـا الـشعر       
  .يتطلّب شخصية رومانسية خيالية أدبية

الكتـاب   وهو   -أذكر باملناسبة أن الشيخ احلر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة           
  : كان يقول-الذي البد أن حيضر لدى كل املراجع حينما يدرسون درس اخلارج 

*   *   *  
ــطلحا   ــتال واص ــعري اقت ــي وش   علم
ــاعراً  ــون شـ ــأىب أن أكـ ــي يـ   علمـ

  

ــاً     ــي راغمـ ــشعر لعلمـ ــأذعن الـ   فـ
ــاً ــى أن أكـــون عاملـ   شـــعري يرضـ

  
الً من النساء   مع ذلك كانت هذه املرأة سامية يف علمها وسامية يف شعرها، وربت جي            

الداعيات املخلصات ووضعت أسس التشكّل النسوي الواعي يف العراق واستفادت مـن             
ومنها ترمجتها لكتاب الشهيد املطهـري    (شعرها، من قصصها ومن ترمجتها لبعض الكتب        

  .يف سبيل هذا اهلدف) عن احلجاب
  

  األم الصاحلة.. البنت الصاحلة
ـ        رأة الطـاهرة يف بغـداد، يف الكاظميـة، يف        وكانت مدارس الزهراء من معاقل هذه امل

، وباملناسبة تروي ]دراسية[وأذكر إا مل تكن حتمل شهادة . النجف، حيث كانت تديرها  
فرقان أا التقت بالدكتورة بنت الشاطئ هذه السيدة املؤرخة املفكّرة، وعنـدما       السيدة أم 

  من أية جامعة خترجت؟: رأت فكرها وإنتاجها، سألتها
  !خترجت من جامعة البيت: جابتها السيدة بنت اهلدىأ

وكانـت البنـات    . وينقل أن هلا ما يقارب أحد عشر كتاباً، وهناك كتب مل تطبع بعـد             
  .يتدفّقن إىل جملسها وهي تدير الس يف فترة ما بعد الظهر
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وبالطبع فان من أمجل األحاديث احلديث عن بعد شخصيتها اجلهـادي، هـذه املـرأة            
  :ت تقولكان

ال أريد أن أشيخ وأشيخ فيترك الدهر أثره علي  
  أريد أن أترك أثري على التاريخ وعلى الزمان

  .وهذه شخصية كربى
واملعروف عنها . أنا سخرت نفسي لإلسالم وأوقفت روحي للجهاد   : كانت تقول أيضاً  

 أجـلّ  أا مل تتزوج وكانت تقول بأين أرجح أن أخدم هذا اجليـل وأبـين جـيالً، ومـن          
البعثيون منعـوه  . اجلهاد ما رأيناه يف تلك الفترة اليت أسر فيها الشهيد الصدر لعشرة أشهر         
  .االتصال ومل يفسحوا اال إالّ للقليل من الطعام والغذاء ليصل إىل بيته

ولقد كان البعث خياف من أي اتصال بني الشهيد وهو قائـد احلركـة اإلسـالمية مـع        
مة يف العراق، وهي الـيت أبقـت احلـضارة اإلسـالمية يف العـراق      احلركة اإلسالمية الضخ 

  .قوية، وهي اآلن هلا الدور الكبري يف دفع العمل اإلسالمي إىل األمام
وما يذكر أنه يوم اعتقل الشهيد الصدر خرجت إىل احلرم وأعلنـت هـذا االعتقـال              

ه، رمحـة اهللا    بالتكبري، فثارت اجلماهري وضج الناس واضطرت السلطة إلطـالق سـراح          
  .عليها وحشرها اهللا تعاىل مع الشهداء والصديقني، ووفقنا مجيعاً
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◌ّ 

لقد كانت حلظات تتلمذي على آية اللّه السيد حممد تقي احلكيم من أمتع أيام حيايت       
ـ    حيث تومس  ,العلمية ء، والقـدرة املطمئنـة يف   وت يف مساحته االستاذ الوقور، والعـامل الكف

قناع، واملثابرة الدؤوب يف التحقيق، والوعي االجتماعي الفريد واإلالرد. 
ل اىل جانب إخوتـه مـن العلمـاء كـاملرحوم العـامل          ه كان يشكّ  د أن وأستطيع أن أؤكّ  

ة النهضة العلمية واالجتماعيـة للحـوزة    ر واملرحوم الشهيد العظيم الصدر أحد أعمد      املظفّ
 .العلمية الرائدة يف النجف االشرف

 ,قت لالستماع واالستفادة منه من خالل حبوثـه يف كليـة الفقـه    فقد وفّ  وحلسن احلظّ 
وكـان مـن أمتـع البحـوث        ) اخلـارج (كما وفقين اللّه تعاىل للحضور يف حبثه االكادميي         

 .وأعمقها
:  وأعـين بـه    ,ا هو جانب التعادل العلمي الذي امتـاز بـه         والذي أود التركيز عليه هن    

علـيهم  (حتقيق التوازن بني األصالة األصولية والفقهيـة والعقيديـة ملدرسـة أهـل البيـت              
وسأقتصر يف هذا املقال على اجلانـب       . االنفتاح على آراء املذاهب األخرى    بني  و)السالم

 »صول العامـة للفقـه املقـارن      األ«الفكري األصويل ومن خالل كتاب السيد االستاذ يف         
 .فقط 

.  بل يكاد ينعـدم    , نظريها الكتاب املذكور يف جممله حماولة تقريبية فكرية فريدة يقلّ        
 وكم نود     نـا  . عوا فيها، األمر الذي مل حيدث بعد لو اقتفى العلماء اآلخرون أثرها وتوسلكن

     صـالة واالنفتـاح  األن ما ذكرناه مـن التـوازن بـني          سوف نقتبس مناذج من حبوثه لنتبي, 
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 .ونعرف آثاره التقريبية من خالل هذه النماذج
يف مطلع البحوث يفصح عن هدفه من هذه البحوث حينما يذكر فوائـد الفقـه               : أوالً

 :خص يف األمور التاليةاملقارن وتتلّ
 . حماولة البلوغ اىل واقع الفقه االسالمي-أ

 .ولية العمل على تطوير الدراسات الفقهية واألص-ب 
 وحماولة القضاء على خمتلـف الرتعـات        , إشاعة الروح املوضوعية بني الباحثني     -ج  
 .العاطفية

 من تأثري العوامل املفرقة اليت كان مـن        ة اخلالف بني املسلمني واحلد     تضييق شقّ  -د  
أمهها وأقواها جهل علماء بعض املذاهب بأسس وركائز البعض اآلخر، مما تـرك اـال         

ل علـيهم مبـاال   ب الدعوات املغرضة يف تشويه مفاهيم بعـضهم والتقـو   مام تسر مفتوحاً أ 
 .١يؤمنون به

وهكذا نالحظ روحاً تقريبية عالية هدفها االنفتاح على خمتلـف اآلراء، واملنطقيـة يف    
. العرض، والعلمية يف البحـث واالسـتدالل، والـسعي لتـضييق اخلـالف بـني املـسلمني             

ز على الروح املوضوعية  ث عن أصول املقارنة، فريكّ     حني يتحد  ى هذا املعىن أيضاً   ويتجلّ
»      ل مـن تـأثري رواسـبه   ئاً من وجهة نفسية للتحلّ    ونقصد منها هنا أن يكون املقارن مهي, 

ليـه مـا ميلكـه مـن     إ سواء وافق مـا تـدعو   ,واخلضوع ملا تدعو اليه احلجة عند املقارنة  
ـ     « : ويضيف »مسبقات أم خالفها   ستوى مـن القـدرة علـى الـتحكم     فـاذا كـان ـذا امل

 ٢.»كان أهالً ألن خيوض احلديث... بعواطفه
 .صل الثاين من أصول املقارنةوهي األ. دراسة أسباب اخلالف: ثانياً

 اخلـالف اىل    ٣فبعد أن أرجع ابن رشد يف مقدمة كتابه بداية اتهد وايـة املقتـصد             

                                                
  .١٤ ص ، أصول الفقه املقارن-١
  .١٦ ص ، ن م-٢
 .١ ٦ - ٥  ص١ج , بداية اتهد-٣
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أعين ظهـور الكتـاب     (ة الظهور   الصغريات، أي اىل االختالف يف تنقيح الصغريات حلجي       
للخالف يف الكربيات أكرب أثـراً مـن         د السيد احلكيم أنّ   أو حلجية القياس، يؤكّ   ) ةوالسن 

اخلالف يف الصغريات، ويقصد به اخلالف يف أصول الفقه ليكـشف عـن هدفـه العـام يف         
املـذاهب   حتقيقاً ملا ذكره من قبل يف التقريب بني  ؛ة هذا اخلالف  الكتاب، وهو تضييق شقّ   

 .الفقهية
 هناك منشأ آخر الختالف نتـائج البحـوث    إنّ:وإذا كان لنا أن نضيف شيئاً هنا قلنا  

وكيفية الرجوع اليها، إذ جيد الباحث يف بطـون         دلّة   وهو االختالف يف ترتيب اال     ,الفقهية
ذه  الواقع يقتضي الترتيـب بينـها، وهـ    مع أنّ,الكتب الفقهية االختالف الكثري بني الفقهاء     

النقطة بالضبط درسها السيد احلكيم يف موضـوع آخـر بعـد احلـديث عـن مـصطلحي                  
 وعلـى  , ما الفقه االمـامي دون غـريه      ومها مصطلحان خيتص   »احلكومة« و »الورود«

 :على النحو التايلدلّة ضوئهما يتم ترتيب اال
 ).ادلّة الواقع(مارات  ادلّة الطرق واأل-أ

 .االستصحاب ادلّة الواقع الترتيلي ك-ب 
 . ادلّة الوظيفة الشرعية-ج 
 .١ ادلّة الوظيفة العقلية-د 

 .ومىت ضمنا وحدة الترتيب يف الرجوع اىل االدلّة ضمنا التقارب الكبري يف النتائج
 من أكـرب الـشبهات   ف يف القرآن الكرمي تعديوشبهة التحر : موضوع التحريـف  : ثالثاً
 بل تستعمل كأداة ضـخمة لطعـن        ,هر القرآنية فحسب   ال يف وجه حجية الظوا     ,اليت تثار 

املذهب االمامي بدعوى اامه به،  وكتب اهلمـز واللمـز هـذه تزخـر بتوجيـه االـام         
ل ضدهوالكالم املطو. 

 ويعاجلهـا   , أكرب االهتمام هلـذه الـشبهة      يويل) رمحه اهللا (ومن هنا جند السيد احلكيم      
لصحيحني وغريمها من كتـب احلـديث، ومـا      عن منشئها يف ا    أوالًأروع عالج، فيبحث    

                                                
  .٩٢ - ٩١ص,  أصول الفقه املقارن-١
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ما هو يف كتب الفريقني معـاً،        املنشأ إن  داً على أنّ   مؤكّ ,ورد يف أصول الكايف من روايات     
 ماجاء يف الكايف هي وثيقة تكفـري املرحـوم   باً على ما قاله الشيخ أبو زهرة من أنّ       ومعقّ

إذا كان من قبل العلمـاء،   أسلوب التكفري أسلوب مرفوض، خصوصاً  أنّ داًالكليين، مؤكّ 
حاً أنّ موض تشكيكاً يف ضرورة مـن ضـروريات    جمرد التشكيك يف هذا املوضوع ال يعد 

 جمرد رواية أحاديث النقص وعدم التعقيـب عليهـا   الدين حىت يؤدي اىل الكفر، على أنّ    
 وضع الكليين هلـذه الروايـات يف بـاب النـوادر            على الوثوق بصدورها، بل لعلّ     ال يدلّ 

 ودع الـشاذّ  «): علـيهم الـسالم   (يل على إنكارها بعد ماجاء يف الرواية املرفوعة عنهم        دل
 .»النادر

 واليت تأمر بعـرض الروايـات علـى        , الكليين نفسه روى الروايات العالجية     على أنّ 
 ١»فما وافق كتـاب اللّـه فخـذوه وماخـالف كتـاب اللّـه فـردوه        «) عزوجل(كتاب اللّه   

إِنـا نحـن نزلْنـا الـذِّكْر وإِنـا لَـه            [مطلقاً مع اآلية الشريفة     وروايات النقص ال تنسجم     
 .٢]لَحافظُونَ

   فرواية هذه األحاديـث يف      «: الشبهة منافحاً ومدافعاً بقوة يقول     وهكذا يستمر يف رد
الشواذ النوادر من كتابه، وتعارضها يف مروياته، ولزوم طرحها بالنسبة اىل منهجه الـذي          

 وبني االميان مبضموا،   -  لو آمن بصدورها      -وعدم التالزم بني االميان بالصدور      رمسه،  
 .٣»ا يوجب القطع بطرحه هلذه األخبار وإميانه بعدم التحريف ذلك ممكلّ

ة العلماء والغيارى علـى      وهو من أجلّ   -وبعد أن يكمل دفاعه عن املرحوم الكليين        
ـ        -الدين   هـا واردة علـى كتـاب الـصحاح واملـسانيد        د أن  يعود اىل نفـس الـشبهة ليؤكّ

 .ومستدرك احلاكم وكرت العمال وأمثاهلا
 بعـض املرويـات     وإن رفع هذه الشبهة مبسألة نسخ التالوة ال جيـدي نفعـاً، بـل إنّ              

                                                
  .٦ ص ١ أصول الكايف، هامش مرآة العقول  -١
  .٩ : احلجر -٢
  .٢١١ ص, قارن أصول الفقه امل-٣
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 نقل الروايـات هـي مـن        د االستاذ احلكيم أنّ   وهنا يؤكّ    .الينسجم حىت مع نسخ التالوة
صوا على ا عمل موسوعي، وإنّطبيعة أيتهدين بعد ذلك أن يفحصوا وميح. 
 أخبار التحريـف   وأنّ,ز على نفس الشبهة معترباً إياها شبهة يف مقابل البديهة  مث يركّ 

 ال تزيد على كوـا أخبـار آحـاد، وهـي ال تنـهض علـى        - مع تضارب مفاهيمها     -
ن الـذي نـزل    هذا القرآن الذي بأيدينا هو القـرآ   الوقوف أمام التواتر املوجب للقطع بأنّ     

وهكذا ميضي يف االسـتدالل  . دون أن يزاد أو ينقص فيه     ) صلى اهللا عليه وآله   (على النيب 
والـسيد املرتـضى    ) رمحه اهللا (القوي القومي لينقل بعد ذلك أقوال العلماء كالشيخ الطوسي        

 .ها شبهة ال غريد أنمما يؤكّ
اً كـبرياً أمـام وحـدة     يبذل قصارى جهده وعلمه لريفع عائق     ) رمحه اهللا (وهكذا جنده   

 . وحتقيق التقارب بينها,املسلمني وتقارب آرائهم
 )عليهم السالم(ة أهل البيتسن: رابعاً

 باعتبـار   ,وهذا املوضوع أيضاً يتصوره الكثريون العائق االكرب أمام تقارب املسلمني         
أن         يعـي أن   وحينئـذ فمـن الطب   ,ة النبويـة  ه يعين إجياد منبع آخر للشريعة يف مقابل الـسن

 .يؤدي اختالف املنابع اىل اختالف النتائج
ة أهـل   االميان بـسن  ويؤكد أنّ, السيد احلكيم مبقتضى طول باعه يثبت العكس  أنّ إالّ
ـ   يعين حتكيم السن  ) عليهم السالم (البيت ب االسـتنتاج  ة النبوية وجتليتها يف املسري، مما يقلّ

 .اآلنف رأساً على عقب
 بني املرحوم السيد شرف الـدين واملرحـوم        احلوار الذي متّ   شيء يشري اىل     فقبل كلّ 

ـ   كالم األئمـة ال يـشكلّ      الشيخ البشري، حيث مت دفع الدور املتصور والقائل بأنّ         ة  حج
 ثبـوت   وقد دفـع هـذه الـشبهة بـأنّ      ,ةه من السن   وأن , إذا ثبتت حجيته   على غريهم إالّ  

 .كوم من الرواة املوثوقني يرفع شبهة الدور
ية أقواهلم من الكتاب كما جاء يف آيـة الـتطهري،     على عصمتهم وحج   اح يستدلّ مث ر 

 الشبهات املطروحـة بـأقوى احلجـج        ة كما جاء يف حديث الثقلني، ويدفع كلّ       ومن السن 
 .والرباهني مباال مزيد عليه أحياناً
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ة لـسن ما هو يف الواقع حتكيم لإن) عليهم السالم(ة أهل البيت حجية سن  وينتهي اىل أنّ  
صـلى  (ة النبوية نفسها مل جتمع على عصره     السن  خصوصاً وأنّ  , وتطبيق ألوامرها  ,النبوية

 املـشكلة   وفيها الناسخ واملنسوخ، والعام واخلاص، واملطلق واملقيد، مث إنّ        )اهللا عليه وآله  
 .عند كثرة الفتوح وانتشار الوضع) صلى اهللا عليه وآله(تتعقد بعده
صلى اهللا عليه (ن على عهد الرسول   ة مل تدو   السن  دمنا نعلم أنّ   وما«: )رمحه اهللا (يقول  

ه عن التفريط برسالته، فالبد أن نفترض جعـل         مرت) صلى اهللا عليه وآله   ( النيب وأنّ) وآله
 مرجع حتد  ذا تتـضح أمهيـة حـديث الـثقلني          ة بكلّ د لديه السنوقيمـة   , خصائصها، و 

ضح أسـرار    كما تت  ,فيه ألخذ األحكام عنهم   ) عليهم السالم (إرجاع االمة اىل أهل البيت    
بـاب  « أخـرى و   »أماناً لالمـة  « تارة و  »سفن النجاة «تأكيده على االقتداء م وجعلهم      

 .١ ثالثة وهكذا»حطة
ا ينبغي ذكره هنا لتأكيد ما ذكره السيد احلكـيم هـو أنّ     ومم  ة أهـل   الرجـوع اىل سـن
هم ألن) صلى اهللا عليه وآله   (ة رسول اللّه  هو يف الواقع رجوع اىل سن     ) عليهم السالم (البيت

 وحديثهم حديثـه، وحينئـذ يتحـول هـذا الفـارق            ,مون لشرعته  واحملكّ ,تالمذة الرسول 
 .املوهوم اىل جسر للتفاهم والرجوع اىل الواقع والتقارب بني املسلمني

 ي حـىت   على ذلك من سعة املساحة املشتركة بني الفقه االمامي والفقه الـسن            وال أدلّ 
 الروايات املشتركة بني الفـريقني       باملائة من الفقه مبجموعه، بل إنّ      ٩٠تصل اىل أكثر من     

ل أروع صورة للتقارب بني املضامني، حبيث تصبح الروايات املختلفة قليلة احلجـم           تشكّ
ل من احلديثوضعيفة األثر، خصوصاً على الصعيد الفقهي، وهلذا جمال مطو. 

 .ف فيهاحول األصول املختل: خامساً
 االخـتالف حـول القيـاس واالستحـسان واملـصاحل           :ومن موارد االختالف الكربى   

   حكمة وموضوعية ودرسـها بكـلّ      ض هلا السيد االستاذ بكلّ    املرسلة وأمثاهلا، وقد تعر  
 :عمق، واستطاع من خالل دراسته أن يثبت حقيقتني كبريتني

                                                
  .١٧٤ ص , أصول الفقه املقارن-١
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 . أصالة املوقف االمامي:وىلاأل
 بني املوقفني ليست ذا البعد الذي يتصوره البعض، بـل قـد تـضيق     اهلوة أنّ: الثانية

الذي يعود الرتاع فيها لفظياً، ولو على مستوى بعض االجتاهاتهذه اهلوة اىل احلد . 
 :وهذا ما سنالحظه فيما يلي

ـ    « تعريفه هـو  وقد انتهى اىل أنّ:  القيـاس  -أ ة حكمـه  مـساواة فـرع ألصـله يف علّ
مـا   االعتراض املعروف على القيـاس، وإن       هذا التعريف ليس حملّ     أنّ وقد أكد » الشرعي

التماس العلـل الواقعيـة لألحكـام    « االعتراض على تعريف آخر مت هجره، وهو         ينصب
 .»الشرعية من طريق العقل

 وقد أكد  ـ        على أن  كـأن تكـون وصـفاً ظـاهراً،         ,ةهم أضافوا شروطاً يف تعريـف العلّ
صل، وذه الشروط قد تـضيق      كون الوصف قاصراً على األ    ومنضبطاً ومناسباً وأن ال ي    

 .ة اخلالفشقّ
ـ   وإن ,ومن هنا فهو ال يصدر حكمه السريع على القياس          احلـديث  د علـى أنّ  ما يؤكّ

 وطبيعة البحث تـدعونا اىل      ,ب أقواهلم وتباينها  ب جداً بتشع   حجية القياس متشع   حول«
 .١»أن نقف منها موقفاً ال خيلو من صرب وأناة

 على قسم من أقسام القياس ال غري،        ما ينصب  املنع عن العمل إن    د على أنّ  وهو يؤكّ 
ة إن كانت مقطوعة أو قام على اعتبارها دليل قطعي فال شك يف            املسالك ملعرفة العلّ   نّإف

 ومل تثبـت االدلّـة      ,ا إذا كانت املسالك غري مقطوعة فهي اليت خيالفها الـشيعة          احلجية، أم 
دلّـة  ا للنقد، وقد ناقشها لينتهي اىل أن مجيع ما ذكره مثبتو القياس من األ             املطروحة عليه 

  يف احلجيـة كـاف      يف حجيتـه، والـشك      فنبقى حنن والشك   ,ثبات احلجية له  إال تنهض ب  
 .للقطع بعدمها

والبحث هنا يكاد يكون من أمتع البحوث التقريبية، إذ يثبت فيـه  :  االستحسان -ب  
هـا ترجـع اىل     ه يكاد ينعدم، فبعد استعراض تعاريفه يـصل اىل أن          اخلالف في  االستاذ أنّ 

                                                
 .٣٢٠ص , أصول الفقه املقارن-١
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 :أصول أربعة هي
 . وال خالف فيه بني املذاهب , االستحسان هو العمل بأقوى الدليلنيأنّ: ولاأل

 وحينئـذ يكـون مـن صـغريات         , االستحسان هو العمل مبا يقتضيه العرف      أنّ: الثاين
     إذ ة إالّ مسألة العرف، وهو ال يكون حج  ا امتدوحينئذ , من قبله اىل عصر املعصوم وأقر 

يكون من تطبيقات كربى حجةية السن. 
 . ويأخذ حينئذ حكمه,االستحسان الذي يرجع اىل االستصالح: الثالث
يتـه مقـصورة علـى مـن       االستحسان كحالة نفسية لـبعض اتهـدين، وحج       : الرابع

دلّـة  ائر األصـول، وقـد نـاقش األ     وال يشكل قاعدة حمددة وأصـالً كـس        ,يدعون القطع 
ية هذا القسم الرابع وأبطلها مجيعاًاملذكورة حلج. 

ــصاحل املرســلة-ج  ــف يف حج:  امل ــد اختل ــك وأمحــد اىل أنّ وق ــذهب مال ــها، ف  يت
   فيـه وال إمجـاع، وغـاىل فيـه     االستصالح طريق شرعي الستنباط احلكم فيما ال نـص 

مه على ما يعارضـه  سات الدنيوية واملعامالت، وقدالطويف فاعتربه دليالً أساسياً يف السيا  
 من استصلح فقد شرع كمـن  بينما ذهب الشافعي اىل أنّ    . ر اجلمع من النصوص عند تعذّ   

دلّـة  قـوال واأل  وبعد استعراض األ   .١ واالستصالح كاالستحسان متابعة للهوى,استحسن
  فبعضها يـنص ,ة خمتلفة تعاريف املصاحل املرسل  إنّ «:خيلص االستاذ اىل نتيجة مهمة هي     

ومقتضى هذا النوع من التعـاريف  ... على استفادة املصلحة من النصوص والقواعد العامة   
 ةإحلاقها بالسن ...والـذي ينبغـي أن   ,ا على تعريفها اآلخر فينحصر إدراكهـا بالعقـل     وأم 

ـ   ... دراكيـة بـاختالف ذلـك اإل      ها ختتلف من حيث احلج     أن :يقال عنها  ـذا يتضح أنّ و 
 .٢» ما رجع منها اىل العقل على سبيل اجلزمالّإالشيعة ال يقولون باملصاحل املرسلة 

 التالقـي بـني الفـريقني يـتم يف هـذه            وهكذا جند  على هذا املستوى من البحث أنّ        
 .ق أحياناً يف تشخيص املصاديقاملرحلة أيضاً وإن كان االختالف يتحقّ

                                                
  .٨١ ص ,الّفخل مصادر التشريع  -١
  .٤٠٤ص , أصول الفقه املقارن-٢
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 طبيعـي يف حـدوده             العمل  أن أضيفه هنا هو أنّ     والذي أود باملـصاحل املرسـلة أمـر 
 املـصاحل   تطبيقه يف الدولة االسالمية مثـال علـى ذلـك، ذلـك أنّ            الذي متّ  الطبيعية، وإنّ 

فراد، وهي الـيت ينظـر    املنظورة هنا هي املصاحل العامة أو املصاحل اليت تعود اىل عموم األ           
عـود اىل احلـاكم الـشرعي الـويل      األمر ينّإليها القائلون باملصلحة املرسلة، ومع ذلك ف  إ

ليه رعاية مصاحل االمة، واحلاكم عادة يشكل جمالس لتـشخيص املـصاحل            إالذي أوكلت   
 .املذكورة

ص يف أمرينوالفرق بني هذا وما يبحث عنه يف حبث املصاحل  يتلخ: 
 وعـدم   ,إيكال األمر اىل الـويل وأهـل اخلـربة العمليـة الـذين يستـشريهم              : األول

 .ى النظرة الفردية هلذا الفقيه أو ذاكاالقتصار عل
 وال  , األحكام القائمة على املصلحة تبقـى مؤقتـة مبقـدار قيـام املـصلحة              أنّ: الثاين

 .ل فتوى دائمة كما هو احلال لدى الفقهاء تشكّ
 الدستور االسالمي يف اجلمهورية االسالمية االيرانيـة علـى إجيـاد جملـس     وقد نص 

 اخلالف بني جملس الشورى االسالمي وجملس صيانة        حلّلتشخيص املصلحة يقوم على     
 وتقدمي املشورة للقائد الويل يف جمـال  ,الدستور، كما يقوم ابتداًء بتشخيص املصاحل العامة    

 .إدارة شؤون االمة
كمـا  » الوسيلة املفضية اىل األحكام اخلمسة    « والذريعة هي    : فتح الذرائع وسدها   -د

 .ات مذهب دون آخرث ليس من خمتصليه االستاذ، وهذا البحإينتهي 
    ورغـم االخـتالف يف   . مـة الواجـب ومقدمـة احلـرام      فالفقه االمامي يبحث عن مقد

 واخلالصـة أنّ «: ولـذا يقـول  .  مذهب اسالمي غريباً على أي   البحث ال يعد   النتائج فانّ 
قـيهم مـن    باسـتثناء بعـض حمقّ  -ة  شـيعة وسـن  -فنا عليهم من األصوليني    من تعر  جلّ
 هم من القائلني بفتح الذرائع وسدها وإن مل يتفقوا يف حـدود مـا  يأخـذون                  ,ملتأخرينا

ستاذ يأخذ عليهم اعتبار ذلك أصالً يف مقابل بقيـة    وإن كان السيد األ   ١»منها وما يتركون  
                                                

  .٥١٤ص , م.  ن -١
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األصول مع أنا من صغريات السنة أو العقلها ال تعدو كو. 
 : وهي، عندما يتم تشخيص جماالت العرف العرف-هـ 

١-          فيـه مثـل االستـصناع، بـل مـا            ما يستكشف منه حكم شرعي فيمـا ال نـص 
 .يستكشف منه أصل من أصول الفقه كاالستصحاب

 ما يرجع اليه لتشخيص بعض املفـاهيم الـيت أوكـل الـشارع للعـرف حتديـدها                 -٢
 .كاالسراف

 .مني ما يستكشف منه مراد املتكلّ-٣
    ـ ؛ل أصـالً مـن األصـول    العرف ال يـشكّ    ح أنّ عندما يتم هذا التشخيص يتوض ه  ألن

  يرجع اىل السن ـالني            ا باإل ة إمال األول أو بتشخيص املصاديق كما يف اقرار كما يف ا
 .وذا التوضيح ال يبقى جمال للخالف املعتد به. اآلخرين

ـ       مثلة سقناها مم  هذه بعض األ   ذي ا كتبه السيد االستاذ احلكيم، لنربز الـدور الرائـع ال
 سواء يف هذا الكتاب     -لعبته حبوثه يف مسألة التقريب بني املذاهب، وهناك أمثلة أخرى           

 .د هذه احلقيقة تؤكّ-أو يف غريه 
راً كـشعار    وإن كانت قـد طرحـت مـؤخ        - فكرة التقريب بني املذاهب      أنّ: والواقع

علـى   هي يف الواقع واجب شـرعي  -اجتماعي لتحقيق قدر جيد من الوحدة االسالمية      
ص من كثري من   لتقصي الواقع والوصول اىل احلقيقة بروح موضوعية، والتخلّ        ,كل الفقهاء 

 أو حىت لـتكفري بعـض       ,سوء الفهم والتهم اليت تطلق على عواهنها لتضعيف هذا أو ذاك          
 . وهو أمر خطري,املسلمني

ـ                  اب هذا، وقد اطلعت مؤخرا  على املقدمة الرائعة الـيت كتبـها اسـتاذنا احلكـيم لكت
ألستاذنا اآلخر العالمة الدكتور مصطفى مجـال الـدين فرأيتـها    ) حقيقته حجيته : القياس(

  .مقدمة تفصح كامال عن روحه التقريبية
  : وقد جاء فيها ـ وهو يتحدث عن دوافع االجتاه حنو الدراسات املقارنة ـ قوله

طـاء يف    املقارنـة مـن ع     تأما الباعث االجتماعي فنريد بـه مـاتوفره هـذه الدراسـا           «
ااالت االجتماعية، وامهها  احلد من عوامل الفرقة بني ابنـاء االمـة الواحـدة، الن أهـم                   
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هذه العوامل هو جهل بعضنا بأسس وركائز البعض االخر كما يريدها هـو ويـصدر عنـها                 
يف مناحيه الفكرية واالعتقادية ال كما تعكسها كتب اخلـصوم يف الـرأي، اذ ان مثـل هـذه                   

عادة التزيدات يف النقل، وتثقلها النقوض واللـوازم البعيـدة الـيت ال يـؤمن               الكتب تدخلها   
ا من نسبت اليه، ورمبا كان له يف دفعهـا وجهـات نظـر معينـة ال حتفـل بعرضـها كتـب                      

  .اخلالف
وقيمة الدراسات املقارنة ـ مبا تتسم به من طابع املوضوعية والتجرد ـ تنبع من عدم   

تقراء اآلراء وحماكمتها، بل تلزم بالعود اىل املـصادر االصـيلة   االكتفاء ذه  الكتب يف اس 
اليت كتبت بأقالم اصحاا  او اقالم املوثقني من االعـالم ان مل يوجـد الصـحاب اآلراء          
كتب متداولة للتأكد من صحة نسبة هذه اآلراء  إلـيهم واللتمـاس أدلتـهم عليهـا  مـن           

  .خالل ما يعرضوا منها متهيداً حملاكمتها
من خالل جتاريب الشخصية يف هذا اال وجـدت ان اكثـر اخلالفـات يف املـسائل      و

الرئيسة قد تنحسر وتتالشى مىت  درست وفق هذا النهج، وخباصة إذا عمد الباحث اىل               
  .وعي حقيقة ما يذهبون اليه

وقد رأيت يف هذه الرسالة ـ نتيجة اللتزامها ذا النهج ـ مناذج  من احنسار اخلالف   
ائل مهمة من القياس كان  يظن  اا  علم على متييز مذهب عن مذهب او فكـر                 يف مس 

  .عن فكر
كما رأيت ـ وانا اكتب االصول العامةـ ان املعركة حو ل بعض هـذه االصـول  بـني     
قسم من املذاهب  كانت معركة فهم ملا  اصطلحوا عليه اكثر منها معركة اجتاه، فالنـافون              

ب كالمهم يف نفيه على ادعاء إرادة معـىن خـاص منـه،             مثال لبعض  االصول  كان ينص      
وهو ذا املعىن يستحق النفي حىت يف نظر املثبتني بينما ينصب كالم املثبتني علـى ارادة                

  .غري ذلك املعىن، ورمبا اتفق معهم النافون لو اطلعوا على واقع ما يريدون
 مـن املمكـن ان   وما يتبقى من نقاط اخلالف مما ال خيـضع لتلـك االعتبـارات كـان         

يعرض وحياكم بأسلوب علمي بعيدا عن وسائل املزايدات والتهريج بعد التأكيد على ان             
االختالف يف املسائل النظرية  امر طبيعي بل يـستحيل عـادة ان ال يكـون مـا دامـت                    
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العقول متفاوتة يف قوة ادراكها، وما دامت وسائل اإلدراك غـري مقتـصرة عليهـا، وهـي                
تبارات اخرى يقع ـا التفـاوت عـادة كعوامـل الزمـان  واملكـان،          خاضعة لعوامل واع  

  .وشخصية الباحث ومزاجه اخلاص
  .والشيء غري الطبيعي ان تأخذ هذه اخلالفات واقعاً  عملياً يفرق األخ عن أخيه

اذكر اين حتدثت ـ وأنا أحضر املـؤمتر األول مـع البحـوث االسـالمية يف األزهـر       
ان  : لماء  املؤمترين يف هذا الشأن،  ومما قلته  وأوكد عليـه اآلن الشريف ـ اىل اخواين الع 

االنسان قد يتناقض مع نفسه احيانا فهل يعمد اىل نفسه فيهدمها الا ناقضته يف بعـض           
  .ما انتهى اليه سابقا

وامتنا ـ كما صاغها االسالم وأراد هلا ان تكون ـ امة واحدة فال يسوغ لنا حبـال ان    
ا االساسيةنتخذ من تناقضاا سلما لتفتيت هذه الوحدة  والقضاء على مقوما.  

انا ال ادعو، يف الواقع، اىل تذويب اهل السنة يف الشيعة، او الشيعة يف اهـل                : مث قلت 
السنة، وامنا ادعو اىل ان نرتفع خبالفاما اىل صعيد الفكر وخنضعها مجيعـا اىل االجتـهاد     

ح أبوابه بعد  ان ظلت مغلقـة أمـام البـاحثني لعـدة     املطلق الذي دعا مؤمتركم هذا اىل فت   
  .قرون، كما تبىن اخوانكم من الشيعة االمامية فتحها، وما تزال مفتوحة لديهم حىت اآلن

واالجتهاد ـ كما نعلم مجيعاً ـ يتسع صدره لعنصري اخلطأ والصواب ويثاب صاحبه    
  .على كل حال

 فنفرق ا االخ عـن اخيـه فهـذا مـا           أما ان نرتل ذه اخلالفات اىل الواقع  العملي        
  .يعرض وحدة األمة العظم االخطار

نعم هناك عقبات ميكن ان تقف امام االنطالق اىل هذه الدراسات االجتهادية املقارنة             
  .امهها ـ فيما يتصل بالباحث املقارن ـ العامل النفسي

نـها عـادة،   ونريد به ما ختلفه مواجهة هذه االفكار من آثار نفسية يصعب التحلـل م    
فاالفكار العلمية كانت تعرض يف اكثر كتب القدامى وفقاً ملنهج اخلالفـيني الـذي يتـسم              

اما جميـب   «: بطابع اهلجوم والدفاع، ألن اخلاليف، كما ورد يف حتديده لدى بعض االعالم           
ورمبا اختذ من وسائل احلفـظ واهلـدم، سـالح          » حيفظ وضعاً شرعياً او سائل يهدم ذلك      
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ب حبساب او بغري حساب على كل من خيتلف معه، وخباصة اذا كـان مـن                اطالق االلقا 
غري اعالم مذهبه، وما اكثر ما جتد امثال هذه االقوال ـ ان هذا الرأي  صادر مـن اهـل    
اخلالف، او الرفض، او النصب، ورمبا يصل االمر ببعـضهم اىل التراشـق بالقـاب الكفـر،          

يف عـرض  آراء خمـالفيهم اسـاليب اهلـزء         والشرك واالرتداد باالضـافة اىل اسـتعماهلم        
  .واالستخفاف

وهذا االسلوب  من البحث هو الذي ولد القطعية العلمية بني املدارس الفكريـة الـيت           
اتسمت ا تلك املذاهب وخباصة يف عصورنا املتأخرة، وكان من نتـائج هـذه القطيعـة                 

ـ         ه مـن افكـار  تتـسم    تأخر الكثري من العلماء عن متابعة ما جيد لدى غري أرباب مذهب
أعند االمامية اصول يـستنبطون منـها       : باالصالة والعمق، فصرنا نسمع مثال من يتساءل      

ورمبـا نـسمعها مـن عـامل       ! أو هل لدى اهل السنة كتب استداللية يف الفقـه؟         ! االحكام؟
جيلس ملناقشة رسالة جامعية جيد لدى صاحبها اعتمادا على رأي  هذا املـذهب او ذاك            

  .نه يف الرأيممن خيالفو
فالباحث املقارن عندما يواجه ذلك كله حيتاج اىل الكثري  من الصرب واملعاناة، حـىت               
يهيء نفسه لتقبل التفكري املوضوعي يف مسائر وشـح أكثرهـا بأمثـال هـذه االسـاليب                 
االنفعالية، ملتمساً ما استطاع العذر ألصحاا، واضعا امامه ان اكثـر مـن وزعـوا هـذه                

ريهم ممن خيتلفون معهـم يف الـرأي مـا كـانوا يـصدرون عـن االلتـزام                االلقاب على غ  
مبداليلها  يف جماالم العلمية، وال يرتبون عليها شيئاً مما ورد يف لسان الشارع هلـا مـن                  

  .آثار
وحسيب ان أدعي اين مل أجد ـ يف حدود تتبعي ـ مـن توقـف مـن ترتيـب احكـام        

  :لقاب وكلمام يف الفقه صرحيه بذلكاالسالم على غريه ممن اضفى عليهم تلكم اال
وادراك  هذه احلقيقة مما ييسر علـى املقـارن التحلـل مـن تـأثري  تلـك االسـاليب            
االنفعالية على نفسه ويوفر له القدرة على جتريد افكارها مـن اطرهـا العاطفيـة متهيـدا                 

خـالف  لدراستها دراسة موضوعية، مث احلكم هلا او عليها حـسبما يقتـضيه الـدليل وان        
  .مجلة مالديه من مسبقات
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ومن احلق ان نسجل هنا ان الدعوة اىل هـذا النـوع مـن الدراسـات بـدأت تـسلك         
طريقها الواضحة اىل نفوس الكثري  من االعالم، وقد ملست أنا ـ شخصيا ـ اثر ذلـك يف    
اكثر املؤمترات والندوات العلمية اليت قدر يل أن احضرها، سواء ما عقـد منـها يف الـبالد     

لعربية أم غريها، وكان آخرها املؤمتر ا لذي دعت اليه املغرب للنظر يف تأسيس  احتـاد                 ا
للجامعات  االسالمية وقد عقد يف فاس وحضره ممثلون عن مخـس و عـشرين جامعـة      

) مجعية احتاد اجلامعات االسـالمية    (وكلية من خمتلف احناء العامل االسالمي، وانبثقت عنه         
  .ؤمتر  الفت جلنة لدراسة مناهج هذه اجلامعات من شهاداتالقائمة فعال، ويف هذا امل

وقد رأت هذه اللجنة ان تنتزع من جمموع هذه املناهج منهجا جتعله اساسا للمعادلـة      
  .وتطلب اىل اجلامعات ان تكيف نفسها وفقا ملقتضياته

وحني اقترحت ان تدخل ضمن مواده الدراسات املقارنة اليت جيـب ان يتـوفر فيهـا                
الستيعاب جلميع املذاهب واملدارس الفكرية يف علوم الشريعة وشرحت ابعاد ما           عنصر ا 

حتققه يف ااالت العلمية واالجتماعيـة انـربى اعـضاء اللجنـة مـن عمـداء واسـاتذة                   
  .الكليات لتأييد االقتراح  واختذ به قرار باالمجاع

شـتراك يف   كما ملست أثر ذلك يف مجلة مـن الرسـائل اجلامعيـة الـيت قـدر يل ان ا                  
مناقشتها سواء كان يف معهد الدراسات االسالمية العليا ام يف كلية اآلداب جبامعة بغـداد               

  ».ومنها هذه الرسالة اليت جتلى فيها هذا النهج على افضل صورة
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عالّمـة الكـبري الـشيخ حممـد        كنت أود احلديث عن هذا العنوان يف جمموع ما كتبه ال          
) الفقـه علـى املـذاهب اخلمـسة    (جواد مغنية، ولكني فوجئت بأنّ كتاباً واحداً منها هـو   

لوحده استوعب مساحة كبرية من املوضوع، جعلتين أركّز عليـه ليكـون احللقـة االوىل          
من دراسة أوسع، وإنه ألهل لتلك الدراسة، خصوصاً وأنّ بعض كتبه األخـر مـن مثـل                

  .ميتلك عمقاً وحبثاً أوسع يف اال الفقهي) ه االمام الصادقفق(
وسوف أركّز يف القسم األول من هذه الدراسة على شخصيته الفقهية كما تتجلّى من               
استعراض هذا الكتاب بكلّ وضوح رغم أنه مل يقصد أن يؤلّف كتاباً استداللياً، بـل أكّـد    

 قول من أقوال املذهب دليله الذي استند إليه    أنه كان يريد يف بدء األمر أن يذكر مع كلّ         
صاحبه، ولكن أشري عليه أن يقتصر على ذكر األقوال فقط تسهيالً على الناس ورواجـاً    
للكتاب، وألن الكثري ممن درسوا الفقه يهتمون بـالفتوى أكثـر مـن اهتمـامهم بالـدليل،               

  ).اجع املقدمةر(فكيف بغريهم؟ ومن هنا فقد عزم على ترك التدليل إالّ ما ندر 
ومع هذا فقد أحصيت العشرات من املوارد اليت تعرض فيها لألدلّة، وأبـدى رأيـه يف     
كثري منها، ورمبا بشيء من التفصيل والتطويل، واستطالع آراء املرجعيات الكبرية، ورمبـا     

ومن هنا فـإنّ الـدارس يـستطيع أن يستكـشف           . عمد إىل ذكر رسائله إليهم وأجوبتها     
  .ية بوضوحشخصيته العلم

  شخصيته الفقهية وبعض أبعادها: القسم األول
: رغم عزمه على عدم االستدالل وإظهار الرأي، جلأ إليه يف موارد عديـدة            إنه  : قلنا
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  :من قبيل
) جواهر الكـالم  ( يف مسألة صوت األجنبية، وأنه ليس بعورة ذكر أدلّة صاحب            – ١

يف املسجد وبناـا، وخماطبـة      ) ع(الشيخ النجفي من جريان السرية، ومن خطبة الزهراء       
حيث مل ينه عن أصـل      )١(﴾﴿ فَلَا تخضعن بالْقَول   : النساء للنيب والعلماء ومن قوله تعاىل     

  ).٧ ط ٨٩ص ( القول
 حول سهم املؤلّفة قلوم من الزكاة، يفيت ببقاء هذا السهم، وأنه يعطـى للمـسلم        -٢

لقـد  «:  واملسلمني، ويقـول اإلسالمة على وغريه شريطة أن يعود العطاء باخلري واملصلح      
صفوان بن أمية وهو مشرك، كما أعطى ابا سفيان وأمثاله بعـد أن  ) ص(أعطى رسول اهللا  

  ).١٨٠ص (» اإلسالماظهروا 
وهـذا القـول وإن سـاعدت عليـه         «:  وحول عدم فورية وجوب احلـج، يقـول        -٣

فالفوريـة  ... ي إىل التـهاون الصناعة، ألنّ أحاديث الفور حملّ للنظر والنقاش، ولكنه يؤد 
  ).١٩٢ص (» أحفظ وأحوط

كـان هلـذا   «:  وحول اشتراط مرافقة احملرم للمرأة يف سفر احلـج وعدمـه، يقـول     -٤
  ).١٩٣ص (» أما اليوم فال تترتب عليه أية مثرة... البحث وأمثاله وجه فيما سبق

ق املنـع كمـا     واحلـ «:  وحول بدلية التيمم عن الغسل بعد أن بين االختالف، قال          -٥
قالت احلنفية واملالكية؛ ألنّ هذا التيمم مـن العبـادات وهـي ال تـشرع إالّ بـدليل، وال                   

ويدخل يف مناقشة للمرحوم السيد احلكـيم يف املستمـسك، ويـذكر أنـه أرسـل                » دليل
  ).٢١٢ص(املالحظة، واستلم جواا 

لقـد جـاءت    «: يقـول  وحول تشدد الفقهاء يف مسألة البدء باحلجر األسود بدقّة           -٦
وعلّق عليها صـاحب اجلـواهر بكـالم    . ... هذه العبارة، وما إليها يف كثري من كتب الفقه     

واقتطف منه بعضه حيث اعتـربه      . »طويل دلّ على اعتدال يف الفطرة، وسالمة يف الذوق        
طـاف  ) ص(من املستهجنات القبيحة اليت تشبه أحوال اـانني، وقـد روي أنّ الرسـول          

                                                
  .٣٢: سورة األحزاب، اآلية) ١(
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  ).٢٣٤ص (، وراح يؤيده بأقوال باقي العلماء على راحلته
 مـن سـورة   ٢٤واستدلوا باآليـة  «:  ويف مسألة اجلمع بني العمة وبنت أخيها قال  -٧

فبعد أن عـددت احملـارم أباحـت غريهـن، وهـذه      . ]وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلكُم [النساء  
  ).٣١٠ص (» ...خت اإلباحة تشمل اجلمع بني العمة وبنت األخ واخلالة وبنت األ

: واستدلّوا علـى ذلـك بـالقرآن      :  ويف موضوع امتالك البالغة الرشيدة أمرها، قال       -٨
األمي «: ﴾ وباحلديث عن ابـن عبـاس عـن الـنيب      ﴿وال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن    

كيـف جيـوز   «: وقد أحسن ابن القيم يف قوله .. واستدلوا بالعقل .. »أحق بنفسها من وليها   
بنته بغري رضاها إىل من يريده هو، وهي مـن أكـره النـاس فيـه وهـو،      لألب أنّ يزف ا   

  ).٣٢٢ص (» ..، ومع هذا ينكحها إياه قهراً، وجيعلها أسرية لديهإليهاابغض شيء 
ومهما يكن فإنّ شرط الكفاءة  يف الزواج        «:  ويف شرط الكفاءة يف الزواج، يقول      -٩

ال  «اإلسـالم ﴾ ومـع مبـادئ      ند اللَّه أَتقَـاكُم   ﴿ إِنَّ أَكْرمكُم ع   : ال يتالءم مع نص القرآن    
لذلك رأينا مجاعةً مـن كبـار       .. ومع سنة الرسول  » فضل لعريب على عجمي إال بالتقوى     

  ).٣٢٦ص (العلماء ال يشترطون الكفاءة 
ومهما يكن فإنّ أصول التـشريع عنـد الـسنة          «:  ويف مسألة ولد الشبهة، يقول     -١٠

حلكم على إنسان تولّد من ماء إنسان أنه ابـن زنـا مـىت              والشيعة تستدعي عدم جواز ا    
  ).٣٦٥ص (» ....أمكن محله على أنه ابن شبهة

، ٣٨٧: راجع مثالً الـصفحات   (وهكذا جنده يف كثري من املوارد يستدلّ ويناقش بقوة          
  ). وغريها كثري٥٩٢، ٤٨٤، ٤١٦، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٨٨

، ٢٠١،  ١٩٩،  ١٩٤،  ١٨٨،  ١٠٦ ،١٤٢: راجـع الـصفحات   (ورمبا راح يذكر املصادر     
  .وإن كان نقل األقوال يف األعم يتم بال ذكر ملصدر) ٢١٨، ٢٠٢

       وقد يشري إىل تطابق بعض اآلراء القدمية مع آراء علمية حديثة، كمـا جـاء يف نـص
عن الشعراين جييز لإلمام أن يفـرض ضـرائب علـى أصـحاب املعـادن؛ للتقليـل مـن                   

عبري ثان عن النظرية احلديثة بأن رأس املال يـؤدي          وهذا ت «: خطرهم، حيث علّق عليه   
  ).١٨٨ص (» بأصحابه إىل السيطرة على احلكم
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  ).٢٠٣، ٢٠٢ص (وقد يفصل فيذكر رأي فقهاء عدة من مذهب واحد 
ورمبا صحح بعض ما نقله العلماء، فرد على ما نقله الدكتور حممد يوسف موسى من               

وال :  وساوى بينهم وبني احلنفية والشافعية فقال أن الشيعة يشترطون اإلشهاد يف الزواج،     
اشتراط املـرأة علـى    (ورد على الشيخ اخلفيف نسبة بطالن       ) ٢٩٧ص(مصدر هلذا القول    

إىل الشيعة، واعتربه خلطاً بينـه وبـني مـا يتنـاىف مـع          ) زوجها أن ال خيرجها من بلدها     
يه بـإذن وليـه     وكذلك رد عليه يف مسألة جـواز طـالق الـسف          ) ٣٠٢ص  (مقتضى العقد   

  ).٤١١ص(
ثبـوت الـزواج    (وحنن جنده أحياناً يدخل يف عملية استدالل مفصلة، كما يف مسألة            

  ).٣٥٠، ٣٠٤ص (ويأخذ يف بيان اإلشكاالت وجواا ) باملعاشرة
وقد يصف بعض اآلراء مبخالفة البديهة، كما يف من يشترطون استقبال عـني الكعبـة               

وكذلك يف مسألة هـدر األضـاحي، فقـد نـاقش           ) ٨٢ص  (للقريب والبعيد على السواء     
ص (واعترض عليهـا يف بعـض كتبـه         ) اإلسالمرسالة  (املرحوم شلتوت على صفحات     

وصـدقوين  «: وهكذا جنده يعترض على بعض اتهدين يف آرائهم يف احلج قـائالً    ) ٢٧١
  ).٢٨٢ص (» ان عقلي مل يهضم مثل هذا من جمتهد مطلق رغم أني قرأته ومسعته

وذكر الفقهاء يف هذا الباب فروعاً كثرية، منها ماال يقبلـه       «: يقول) التبني( مسألة   ويف
  ).٣٧١ص (» ...ومنها ماال نعلم مكانه من الصحة يف نظر الطب... عقل وال شرع

 ل ليلى مبنع اإلنسان عـن االغتـسا       أيبورمبا استطرف بعض األقوال كما يف قول ابن         
) ٣٦٠ص(وكما يف بعض األقوال يف أقل مدة احلمل       ) ٨٦ ص(عارياً ألنّ يف املاء ساكناً      

وكـذلك يف مـا نـشرته    ) ٥٢٨ص ( الـوالدة  أنواععن بعض ) املغين(وكما يف ما نقله يف    
  ).٦٢٥ص (الصحف عن األوقاف املصرية 

 لدى املرحوم الشيخ جرأة أحياناً يقلّ نظريها، وذلك كما يف نقـده للفقهـاء               ونالحظ
وبديهة أنّ هذا البحث من اختصاص األطبـاء     «: حيث يقول ) لأقل مدة احلم  (يف مسألة   

 خالف العيان والواقع؛ ألن منطق الواقع أقـوى  إذاال الفقهاء، وعليه ال حيب العمل بقوهلم  
على أساس عدم وجوب التدين بـشيء مـن         ... وحنن ننقل أقوال املذاهب   .. من منطقهم 
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عد للتنازل عـن رأي سـابق لـه         وهو مست ). ٣٦٠ص  (» ظاهر أقواهلم إذا خالفت الواقع    
  ).٣٤٤ص (بعد أن ثبت له بطالنه، كما يف مسألة تأجيل املهر ألقرب األجلني 

كان وهو يستعرض األقوال ينتقد وضـعاً اجتماعيـاً       ) رمحه اهللا (بقي أن نشري إىل أنه      
 مـع املـسنات ومـشدد    اإلسالملقد تساهل «: منحرفاً كما يف حالة احلجاب حيث يقول      

ابات، ولكن جاء العمل على عكس ما أمـر بـه القـرآن الكـرمي، حيـث نـرى         على الش 
التربج والتهتك يف الشابات، والتستر والتحفّظ مـن املـسنات فتـساهلن فيمـا شـدد اهللا            

  ).٩١ص (» وشددن فيما سهل اهللا
وهذا ما جنده أيضاً يف مسألة حتويل قضية ثبوت اهلالل الشرعية إىل قضية سياسـية            

كية، فبعد أن ناقش حجج املوافقني واملخالفني، أدىل فيها برأيه القائـل بـأنّ              أو قضية فل  
» الفلكيني إنما يعتمد عليهم إذا قطعوا بشيء وتكرر صدقهم، وليس األمـر فعـالً كـذلك    

  ).١٦٥ص (
وهو بالتايل يعمل على توضيح مداليل فعل الشريعة، ويدفع عنـها الـشبهات ويـبني         

 أثناء عرضه ملعاجلة الشريعة ملسألة الزنا، حيـث ضـيقت       مغزى بعض األحكام كما فعل    
كـل ذلـك يف إطـار روح        ). ٣٦٨ص  (األمر فيه أميا تضييق، ولكنها ضيقت أمر إثباتـه          

  .مسحة بسيطة متعلّقة
  اجتاهه التقرييب 

وهذا االجتاه تلحظه يف كلّ جوانب هذا الكتاب وبشكل رائع، وحنن هنـا نـشري إىل               
  :بعض هذه اجلوانب

 من احملاور اليت يؤكّد عليها التقريبيون مسألة فتح باب االجتهاد، وتفعيـل دوره            - ١
يف مسألة مرونة الشريعة وحيويتها، بل والعمل على جتديدها وإحياء معاملها، وهذا أمـر       
بدأ به العالّمة، وأكّد عليه يف مقدمته، نافياً بذلك كلّ تعصب مقيت، مشرياً إىل كون هـذه      

ليدة جديدة، تبقى طبيعية مادامت يف إطار االنفتاح وحريـة االجتـهاد،            املذاهب حالة و  
  .  انغلقت على نفسهاإذاوتتحول إىل طغيان وتعصب 
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مادام الدين ال ينفك عن العقل حبال، فسد باب االجتهاد          «: يقول يف مقدمته للكتاب   
تاج الفروع من  يكون سداً لباب الدين؛ ألنّ االجتهاد معناه انطالق، العقل وإفساح الستن          

إذا : أصوهلا، فإذا حجرنا على العقل حجرنا على الدين حبكم الـتالزم بينـهما، وبكلمـة              
قلنا بسد باب االجتهاد يلزمنا واحد من أمرين ال ثالث هلما، وال منـاص مـن االلتـزام        

ان العقـل ال   : بأحدمها، إما أن نسد باب الدين، كما سددنا باب االجتهاد، وأما ان نقول            
  .دعم الدين، وال يقر حكماً من أحكامه؛ وكالمها بعيد عن منطق الشرع والواقعي

الذي يتعصب ملذهب، أي مذهب، هو أسوأ حاالً من اجلاهل، ذلك ألنـه             » العامل«ان  
مل يتعصب، واحلال هذه، للدين واإلسالم، وإمنا تعصب للفرد، لصاحب املـذهب بالـذات         

صوص، كمـا أنّ خمالفـة املـذهب ليـست خمالفـة لواقـع       مادام العقل ال حيتم متابعته باخل  
 وحقيقته، بل لصاحب املذهب، وباألصح للصورة الذهنيـة الـيت تـصورها عـن               اإلسالم
  .اإلسالم

 مذاهب وفرق حني كان اإلسالم  األولومهما يكن؛ فكلّنا يعلم انه مل يكن يف الصدر          
لم أيضاً علـم الـيقني أنّ هـذه    صفواً من كل شائبة، وكان املسلمون يف طليعة األمم، ويع     

الفرق واملذاهب باعدت بني املسلمني، وأقامـت بينـهم حـواجز وفواصـل حالـت دون                
 وجـدوا  اإلسـالم قوم وسريهم يف سبيل واحدة لغاية واحدة، وأنّ املستعمرين وأعداء    

يف هذه التفرقة خري الفرص لالستغالل وإثارة الفنت، وما سـيطر الغـرب علـى الـشرق،               
  .لنهاية يف استغالله واستذالله، إالّ عن طريق الفُرقة وتفتيت القوىوبلغ ا

هلذا كله نشأ يف عقول القادة املخلـصني فكـرة توحيـد الكلمـة ومتاسـك اجلماعـة                   
فتح باب االجتـهاد، والقـضاء      : اإلسالمية، والعمل هلا بشىت الوسائل، ومن هذه الوسائل       

  .على طغيان التبعية ملذهب معين
 املتفقهني أن الـسبب املوجـب لـسد بـاب االجتـهاد أنّ فتحـه علـى                  واملعروف بني 

 الصغار من طالب العلـم، وادعـاه        إليهمصراعيه أحدث اضطراباً وفوضى، حيث تطاول       
داووا املـرض بالقـضاء   » املصلحني«أنّ : من ليس له بأهل، حىت استامه كلّ مفلس، أي       

  !على املريض، ال باستئصال الداء
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ولون يف كتبهم، وردده املتأخرون علـى ألـسنتهم مـن دون حتقيـق              هذا ما سطّره األ   
ومتحيص، أما أنا فأميل إىل أنّ السبب الوحيد لسد باب االجتـهاد هـو ختـوف احلـاكم                

 كمـا  –الظامل من حرية الرأي والقول على نفسه وعرشه، فاحتال وتذرع حبماية الـدين          
  .ه على الفسق والفجور لينكل بكلّ حر يأىب التعاون مع دولت–هي عادته 

وال أدلّ على هذه احلقيقة من أن الدعوة إىل فتح باب االجتهاد مل تربز إىل الوجـود        
إالّ حني ضعفت السيطرة األجنبية والرجعية، وما زال حتققها رهناً بتحقق احلرية بأكمـل             

  .معانيها
عهمـا زمنـاً    وبعد، فإنّ كالً من التقليد واخلضوع للطامعني رق وعبودية، وقد عشنا م           

طويالً، وآن لنا أن نعيش أحراراً يف أفكارنا، كما نعيش أحراراً يف بالدنا، ونـدع التقليـد       
ملذهب خاص، وقول معين، وخنتار من اجتهادات مجيع املـذاهب مـا يتفـق مـع تطـور              

وإذا مل يكن التخري من املذاهب اجتهاداً مطلقـاً فإنـه علـى كـلّ            . احلياة، ويسر الشريعة  
  .رب من االجتهادحال ض

على هذا األساس، أساس التمهيد للتخري من مجيع املذاهب، عزمت على وضع هـذا      
اجلعفـري واحلنفـي واملـالكي والـشافعي     : الكتاب ملخصاً فيه أقوال املـذاهب اخلمـسة       

وكما ان يف أقوال املذاهب ما يتفق مع احليـاة وحيقـق العدالـة،              . واحلنبلي من مصادرها  
 ستره واإلعراض عنه، لـذا أعرضـت عـن هـذه ضـناً بكرامـة الفقـه               فإنّ فيها ما جيب   

  .»والفقهاء
واحلقيقة هي أنّ املذهبية شكّلت غىن هلذه األمـة وحـضارا قبـل أن تتحـول إىل                 

  .طائفية عمياء تنقل الصراع من مرحلة الصواب واخلطأ إىل مرحلة اإلميان والكفر
     د بأيمـذهب مـن املـذاهب كـاملرحوم مغنيـة      ويالحظ أنّ كلّ من قالوا جبواز التعب

 وإمنـا أردوا التأكيـد   – كما تصور الـبعض  –واملرحوم شلتوت، مل يقصدوا التخيري بينها    
 أن يتبـع  - وجـب عليـه   -على أن من ثبتت له أرجحية مذهب على آخر، كان له بل      

  .ذلك املذهب، ويبقى يف اإلطار اجلامع للعمل باإلسالم كلّ أتباع املذاهب
واخـتالف  (يقـول مـثالً   . الختالف فهو حالة طبيعية موجودة يف جماالت أخرى   أما ا 
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 يف األدبـاء يدلنا على أنه كاختالف     ] ٨: املائدة[يف اآلية   ) املاء(أئمة الفقه يف تفسري لفظة      
ـ إ .معىن بيت من الشعر، وعلمـاء اللغـة يف تفـسري كلمـة لغويـة               ه اخـتالف يف الفهـم      ن

  ).١٨ص  (صادروامل األصولواالجتهاد، ال يف 
 كما أنّ من أهم ما ينادى به التقريبيون وخصوصاً يف العصر احلاضـر هـو الفقـه        -٢

امعي الذي حيضره الفقهاء من شـتى املـشارب، ويـشارك فيـه اخلـرباء املتخصـصون         
ليشخصوا املواضيع بكلّ دقة، وتسوده احلرية والصراحة فتطرح خمتلف األدلّة، وتـشرح            

 اإلسـالمي خيتار الرأي الراجح وهو ما جيرى يف أمثال جممـع الفقـه             خمتلف الظروف، مث    
  . الدويل جبده

ويبدو أنّ العالّمة يشري هلذا النوع من االجتهاد يف بعض أقواله اليت يؤكّد فيهـا علـى    
  .أن الفقه جيب أن يسري مع احلياة ويستوعب تغرياا

ل، فبعـد بيـان آراء املـذاهب    يعمل أحياناً على اجلمع بني األقوا) رمحه اهللا( وهو   -٣
وخري وسيلة  جتمع بـني األقـوال أن يقـصد املتـيمم التقـرب إىل اهللا         : يف نية التيمم قال   

بامتثال األمر املتعلّق ذا التيمم، سواء تعلق األمر به ابتداًء أم تولّد من األمـر بالـصالة                 
  ) .٧٠ص . (ومنوها من غايات التيمم

التـشابه بـني اإلماميـة وغريهـم يف االتفـاق واالخـتالف             وربما بذل جهداً ليؤكّـد      
  ).٢٩٥ص(

وربما حاول أن يبني علة اخلالف ليوضح اتفاقهم علـى األصـل، يقـول يف مـسألة                 
) ٥١٤ص ) (ص(واالمامية ال يثقون حبديث طاوس وينكرون نسبته إىل النيب      : التعصيب

ل هـذا احلـديث أو رده، وإالّ        ومعىن هذا أنّ االختالف يف هذه املسألة املهمة هو يف قبو          
  .فهم متفقون يف األصل

 ويبدو أنه كان يسعى لبيان سعة االتفاق بني املذاهب يف أبواب الفقـه املتنوعـة،                 -٤
مع بيان قلّة املوارد اليت تنفرد ا املذاهب؛ كمسألة عدم املالزمة بني جواز الكشف عـن    

  ).٩٠ص (مامية دون غريهم البدن، وجواز النظر إليه، فهي مما قالت به اال
وعـدم صـحة   ) ٩٥ص (كما انفردت بعدم صحة الصالة يف جلد غري مأكول اللحـم          
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وانفـراد  ) ١٠٣ص  (وإن وجد مـن الفقهـاء مـن يـوافقهم           ) الصالة خري من النوم   (قول  
وانفراد االماميـة بوجـوب طـواف       ) ١١٢(احلنفية بعدم وجوب اجللوس بني السجدتني       

واالخــتالف يف العــول ) ٢٣٢ص (ط اخلتــان يف الطــائف ، واشــترا)٢٣٠ص (النــساء 
  .وكلّها موارد ال تشكل إالّ نسبة صغرية من جمموع األحكام... والتعصب

وإذا كانت املشتركات كثرية، فطبيعي أنّ التعاون فيها، واإلعذار يف غريهـا، سـيؤدي    
  .إىل توحيد املواقف

اهب علـى روايـات مـشتركة     أنه يسعى بني احلني واآلخـر لتأكيـد اتفـاق املـذ       -٥
  ). وغريمها٣١٧، ٢٩٤ص (واالستدالل ا 

 ومن األمور اليت يؤكّد عليها مسألة ضرورة أخذ آراء كلّ مذهب مـن كتبـه، ال                 -٦
ال شيء أصدق يف التعبري عن عقيدة أهـل املـذهب مـن كتبـهم               «: مما ينقل عنه، فيقول   

  .األمر من شعارات التقريبينيوهذا ). ٥٩٧ص (» الدينية، خباصة كتب الفقه والتشريع
 ومن احلقائق التارخيية اليت يتغافلها البعض مسألة تعـاون العلمـاء مـن الـشيعة                -٧

والسنة عرب التاريخ بشكل رائع ال جنده يف واقعنا املعاصر، وهـو أمـر يؤكـده املرحـوم              
 بـاحلرف،   عبارات املغين ) يقصد به احللّي  (كثرياً ما ينقل العالّمة     «: ويدعو إليه، إذ يقول   

ويعتمد عليه يف معرفة أقوال املذاهب؟ وقد تبني يل من االسـتقراء والتتبـع أنّ التعـاون                 
العلمي بني السنة والشيعة فيما مضى كان أقوى بكثري ممـا عليـه اآلن، فالعالّمـة احللّـي      

أقوال املذاهب األربعة والظاهرية وغريهم من مذاهب الـسنة، وزيـن           ) التذكرة(ينقل يف   
ين العاملي املعروف بالشهيد الثاين كان يدرس الفقه على املذاهب اخلمسة يف بعلبـك              الد

هـ ، وقد درس يف دمشق واألزهر وكذلك الشيخ علـي بـن عبـد العـال املعـروف        ٩٥٣
  . هـ درس يف الشام واألزهر٩٤٠ت ) الكركي(باحملقق الثاين 

 وطلبهم العلـم للعلـم،    وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على جترد علماء اإلمامية،          
 كمـا  )١(»احلكمة ضالة املؤمن، يأخذها حيث وجدها     «: وعلى عملهم باحلديث الشريف   

                                                
  .٦٦ ح ١٠٥ ص ٢حبار األنوار، ج ) ١(
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) ٤٩٧ص  (» يدل يف الوقت نفسه على وحدة أصول الفقه ومصادره عند مجيع املـذاهب            
  .وسيأيت لنا حديث حول هذا املوضوع

ـ   اإلسالم ومما يؤكّد عليه التقريبيون أنّ خطاب        -٧ شمل كـلّ املـسلمني      وأحكامه ي
بشىت مذاهبهم، فال معىن للتفريق فيها بـني أتبـاع مـذهب وآخـر، فالتكافـل والتعـاون         
واحلقوق املتبادلة واملسؤولية العامة تشمل اجلميع، وهذا املعىن جند التأكيد عليه من قبل             

  :املرحوم، ومثال ذلك ما ذكره يف باب اإلرث حيث قال
فالسين يرث الشيعي، وبالعكس بنص الكتاب والـسنة   املسلم يعم مجيع أهل القبلة،      «

» واإلمجاع، بل هـذا احلكـم مـن ضـرورات الـدين متامـاً؛ كوجـوب الـصوم والـصالة           
  ).٤٩٩ص(

وهـو  .  ومن شعارام رفض التطرف والغلو، والتأكيد على االعتـدال والوسـطية     -٨
ن الغالة مشركون   اتفق املسلمون كلمة واحدة على أ     «: أمر يؤكّده الشيخ بكل قوة، يقول     

ليسوا من اإلسالم واملسلمني يف شيء، ولكن اإلمامية بوجـه خـاص تـشددوا يف أمـر                 
الغالة إىل أقصى احلدود، فقد صرح علماء اإلمامية يف كتب العقائد والفقه بكفـر الغـالة،            

هــ  ١٣٧١ ط ٦٣ص (للشيخ املفيـد  » شرح عقائد الصدوق«من ذلك ما جاء يف كتاب       
 املتظاهرون باإلسالم هم الذين نسبوا علياً أمـري املـؤمنني واألئمـة مـن             الغالة«: ، قال )

  ).٥٠٢ص (» ..ذريته إىل اإللوهية والنبوة
ويعلّق على هذا القول بأنه يعتقد أن ال وجود اليوم ملن يؤلّه علياً وأوالده، وأنـه زار      

  .ه التهمة عنهم، ودعا إىل نفي هذاإلسالمبالد العلويني املتهمني، فرآهم يقيمون شعائر 
 وأخرياً فإننا جنده يذكر كلّ األئمة باحترام وحـىت مـن يـرفض الكـثريين مـن       -٩

أنه فقيه تابعي جليل ومعروف أثىن عليه    «الشيعة سلوكه كابن شهاب الزهري يقول عنه        
  ).٥٢١ص (» علماء السنة أمجل الثناء وأجلّه، ولقي عشرة من الصحابة

  .ن، فضالً عن ضرورة جتنب التجريح واإلهانة التقريبيوإليهوهذا أمر يدعو 
 هذا والتقريب ال يعين التنازل وعدم الدفاع عن املذهب واحلقيقـة التارخييـة يف     -١٠

نظر أتباعه، فال مانع من البحث العقائدي والتـارخيي، ولكـن يف أكـادميي مناسـب، ويف          
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وراً على مذهبـه مـدافعاً   ولذلك جند العالّمة مغنية غي. إطار من األخوة والكلمة احملتشمة  
  :عنها، وهذا من قبيل

من تعمد الكـذب علـى اهللا ورسـوله،         :  قال اإلمامية  ١٢): ١٥٦ص  ( يقول يف    -)أ(
قال كذا أو أمر به، وهو يعلم أنه كاذب يف قوله،           ) ص(فحدث أو كتب أنّ اهللا أو الرسول      

 حيث أوجبـوا علـى      وبالغ مجاعة من فقهائهم   . فقد فسد صومه، وعليه القضاء والكفّارة     
ومن . هذا الكاذب أن يكفّر باجلمع بني عتق الرقبة وصيام شهرين وإطعام ستني مسكيناً     
  .هذا يتبني معنا جهل أو حتامل من قال بأنّ اإلمامية جييزون الكذب على اهللا ورسوله

جاء يف كتاب اجلواهر، وكتاب احلدائق، وكتاب       «): ٢٣٢ -يف صفحة   ( يقول   – )ب(
أنّ اجلنب واحلـائض ال جيـوز       : تاب العروة الوثقى وغريها من فقه اإلمامية      املسالك، وك 

فضالً عـن  ) ص(هلما املرور واالستطراق يف املسجد احلرام وال يف مسجد الرسول األكرم  
وـذا  . املكث، وجيوز هلما أن يستطرقا وال ميكثا يف غري احلرمني الشريفني من املساجد      

مية، حيث نسب إليهم أم يذهبون إىل احلرم الشريف         تعرف الدس واالفتراء على اإلما    
  .بقصد تلويثه

وراح يـدافع عنـه،    ) املتعـة ( يطرح مسألة الـزواج املوقـت        ٣٦٦ ويف الصفحة    -)ج(
معتذراً بأنه سئل عن ذلك متوخياً االختصار ما استطاع على أنّ يكون جمرد رأوٍ وناقـل      

 أوحده، وال يقطع عليه الطريق بالتخطئـة        فهو يدع احلكم للقارئ و    . ال مقرظاً وال ناقداً   
أن شـيعة  : وهو يـذكر يف ايـة الفقـرة    . التصويب، وهذه احلالة متثل قمة يف املوضوعية      

  .لبنان وسورية والعراق ال يستعملون املتعة على الرغم من إميام جبوازها وإباحتها
م وإالّ ال    أن الرازي عبر عـن الطـالق حـال الطهـر الز            ٤١١ ذكر يف الصفحة     -)د(

أنّ ابـن قدامـة يف املغـين ذكـر أنّ           : وهذا عني ما تقوله اإلمامية، وأضاف     ... يكون سنياً 
طالق البدعة هو أن يطلقها حائضاً أو يف طهر أصاا فيه، ولكن إن فعـل أمث ووقـع يف        

مل خيالف يف ذلـك إالّ أهـل البـدع    «: قول عامة أهل العلم، قال ابن املنذر وابن عبد الرب     
وإذا كان اتبـاع  «: وكأنهما يشريان إىل اإلمامية، مما حرك الشيخ مغنية للقول       » ضاللةوال

» !أمر اهللا وسنة نبيه بدعة وضـاللة، فينبغـي أنّ يكـون اتبـاع الـشيطان سـنة وهدايـة                
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 قد ى عن طـالق  اإلسالمومهما يكن فإنّ السنة والشيعة قد اتفقوا على أنّ       «: واضاف
  .» يف طهر واقعها فيهأو كانت غري طاهر إذاملدخول ا غري احلامل الزوجة البالغة ا

وبالتايل فإن اإلمامية يضيقون دائرة الطالق، ويفرضون        «٤١٤ قال يف صفحة     -)هـ(
القيود الصارمة على املطلّق واملطلّقة، وصيغة الطـالق وشـهوده، كـلّ ذلـك ألن الـزواج       

ال جيوز حبـال أن تنقـضي هـذه العـصمة           إذن  ... عصمة ومودة ورمحة ، وميثاق من اهللا      
واملودة والرمحة، وهذا العهد وامليثاق ال يكون إالّ بعد أن نعلم علماً قاطعاً لكلّ شك بأنّ           

  .وانتقد تساهل املذاهب األخرى فيه» الشرع حلّ الزواج
دافع عن منهاج الشيعة يف التـساوي بـني         ): ٤٦١ص  : ( يف أول كتاب الوصايا    -)و(

ث يف استحقاق اإلرث، ووزعوا التركـة علـى الـوارثني حبـسب مراتبـهم               الذكور واإلنا 
  .الطبيعية، ورجح هذا املنهج على غريه

 ذكر دليالً من كتاب اهللا يؤيد رأي الشيعة يف التعصيب، وانتقد الشيخ أبا زهـرة               -)ز(
ذا ومل يشر إىل هـ ) املرياث عند اجلعفرية(عندما ذكر أدلة الشيعة على التعصيب يف كتابه      

  ) .٥١٥ص (الدليل من قريب وال بعيد 
 إىل أن الشيخ أبا زهرة نقل يف مسألة بطالن العول عـن             ٥٢١ أشار يف صفحة     -)ح(

أنّ كالم ابن عباس يف بطالنه جدير باالتبـاع لـوال فتـوى اإلمـام               : ابن شهاب الزهري  
ابـن  وإنّ اإلماميـة قـد اختـاروا رأي         «: العادل عمر بن اخلطاب وعلق ابو زهرة عليـه        

عباس رضي اهللا عنهما، وإنه لفقه جيد، كما أشار إىل ذلك ابن شهاب الزهري، وهو حبر       
  .»العلم

يف اخلتام نكتفي ذا املقدار، سائلني املوىل لـه الرمحـة والرضـوان، ولكـل العلمـاء       
  .واملفكّرين إتباع منهج التقريب والوحدة، إنه هو السميع ايب
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قرأت للشيخ العاليلي كتباً كلّها رائعة، ولكني ركّـزت علـى واحـد منـها يتناسـب                 
)) ع(أشعة من حياة احلسني   (أو  ) مسو املعىن يف مسو الذات    (وهواي الوجداين، وهو كتاب     

الفقه على املذاهب (كتاب متاماً كما ركّزت على كتاب واحد من كتب العالّمة مغنية وهو           
وسـأحتدث  ) الفقـه املقـارن   (وهو ما يتناسب أيضاً مع هواي التخصصي وهـو          ) اخلمسة

  .قليالً عن الكتابني معاً مبناسبة تكرميهما معاً
فقد وجدته كعنوان كتابه سـامياً يف معانيـه وتأمالتـه،    ) رمحه اهللا(اما الشيخ العالئلي   

الميان بقناعاته، ينسى ذاته وعامله عنـدما يتحـدث عـن       عميقاً يف حتليالته، مؤمناً أشد ا     
ورسالته السماوية، وشخـصية    ) ص(تأمالته يف القرآن الكرمي، وشخصية الرسول االكرم      

فتراه يهيم وحيلّق يف آفاق العظمة اإلنـسانية الـيت        ) عليهما السالم (االمام علي واحلسني    
دان والتـاريخ واإلنـسان يف مـسري        رباها الوحي حىت حوهلا اىل مناذج عليا حترك الوج        

  .الزمان
وها أنا أشري اىل بعض ما استوقفين من أمـور مـن خـالل مطـالعيت أراهـا جـديرة         

  : باملالحظة والتعمق وهي
 مجعه بني شخصية املؤرخ الناقد الصريح الذي يقـول مـا توصـل اليـه حتليلـه           :أوالً

ـ          ه، ولكنـه حيـتفظ لنفـسه مبـساحة         العلمي دومنا أية مواربة، حىت لو خالف املتسامل علي
  .يتجلّى فيها إميانه العقائدي متغلّباً ا على ما انتهت إليه حتقيقاته التارخيية

فهو يصدر أحكامه القاسية على شخصيات صحابية معروفة وجملّلة من قبيل طلحـة   
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ناقالً ما توصـل إليـه   ) رضي اهللا عنهم(والزبري وأيب موسى االشعري وعمرو بن العاص     
ليله التارخيي دومنا خشية، ولكنه يعلن بصراحة يف مطاوي الكتـاب مـا يعتقـده مـن                 حت

  .نظرة تكرميية لعموم الصحابة الكرام وال يرى يف حتليالته أية نقيصة يف جتليالته
فيقول مثال بعدما انتهى من مقدمته املفصلة هذه مقدمة لـيس مـن وكـدي فيهـا أن                   

ة، وإمنا الغرض منها أن نعرض ونفهم أسباب االنقـالب          أتناول صحابياً، وكلّهم كرام برر    
وعناصر الثورة اخلطريةيف ذلك احمليط، مث ال يـسعنا إالّ أن  ) ويقصد به االنقالب األموي (

وأبنهم وأرسـل يف كـلٍّ منـهم كلمـة     ) ع(نثين على مجيعهم، كما وقف امري املؤمنني علي     
  )١ (.مشكورة، ودمعةً حرى

قدم النيب يف نفسه منوذجاً للمسلم الكامـل علـى تـاريخ            ولقد  : ١٠٧ويقول يف ص    
مث طبـع  ) ٢١: ٣٣األحـزاب   (]لَقَد كَانَ لَكُم في رسـولِ اللَّـه أُسـوةٌ حـسنةٌ       [االسالم  

أصحابه غراره، فجاءوا كما لو مروا حتت الطـابع الواحـد؛ ال يتفـاوتون يف أنهـم معـان          
تفاوتوا فبأشياء أخـرى متـت اىل الطبيعـة والعنـصر؛     واذا . جمسمة له، وفيهم الشاهد منه   

كالكتاب جييء يف أصناف من الورق وألوان من احلرب، ولكنه الكتاب نفسه، ال اخـتالف   
  .)٢(»الناس معادن«ولقد جاء يف كالم النبوة . فيه وال عليه

وبذلك متّ للصحابة ما مل يتم لغريهم، حينما كانوا هياكـل تـوزع           : ٨٨ويقول يف ص    
  .فيهم ما كان يف الذات النبوية جمموعاً

 الروح العرفانية املتسامية العاشقة اليت تطفح بالشوق حينمـا تـدرس النمـاذج              :ثانياً
  .السامية

يف دور نـشأته، أمـام   ) ع(حنن مع احلـسني : ٨٧يف ص ) ص(فهو يقول عن الرسول   
زلـه، وتتعـاىل بـه      تتـسامى بـه منا    ) ص(النبوة يف دور كماهلا واستوائها، فقد ولد والنيب       

أبراجه، وبعبارة من صور املنظور كان النيب كالشعاع قبل الشمس ميأل جانباً من الفـضاء              

                                                
  .٨٦ص ) ١(
  .٤٢التحفة السنية، ص ) ٢(
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مث يذر قرا حىت تتكور يف عقابيل األفق، فتنتظم األفالك، وتصل مابني اآلفاق خبيـوط        
  .النور

 علي بن ايب طالب مظهر فذّ من مظاهر       : ٥٤يقول يف ص    ) ع(وعند حديثه عن علي   
التكامل اإلنساين، ومنوذج بارع من مناذج التفـوق البـشري، ومثـال لبلـوغ االسـتعداد                

وقد اجتمعت إليه أسباب عديـدة مـن الطبيعـة أو الفطـرة، والوراثـة               . الكامن يف النسم  
والبيئة والتربية، حىت قدمت فيه تلك الشخصية الكبرية، والتقت عنـده الطبيعـة القابلـة،               

وكانت حقيقته، من وراء ذلـك،      . ضلة، والوارثة العريقة بالبيئة السامية    بالتربية النبوية الفا  
  .متده مبا يتناهى به، حيث تقصر األخيلة، وتنحسر التصورات

ويف أخصر عبارة، كان إنساناً ذا أحناء، تلتئم بطانه على العـامل واحلكـيم، والعبقـري         
      ع واخلطيب، واملغامر واهـذه أمـة مـن االبطـال        . اهداحملرر، واملفكّر اجلريء واملتشر

جتيء يف بطل من االمة، فال عجب أن عددناه عنوان الكفـاءة والبطولـة العربيـة يف كـلّ       
  .التاريخ

ميده من وراء النبوة، ويغمره     ) ص(ولقد كان النيب  : ٨٨يقول يف ص    ) ع(وعن احلسني 
ـ         ه املثاليـة  باحلب ويسقيه من نبعة الشعور، حىت جييء حقاً قدسياً ملعىن قدسي، يقـدم في
ويقـول  ... العظمى اليت ينشدها اإلنسان باجلد، فال خيـوض منـها إالّ يف الـسراب واآلل       

منبهاً املاضي، ومـسمعاً املـستقبل، أو كأنمـا توجـه بوجـه صـوب        » إني أحبه «: كلمته
األبدية يف غري اعتبارات الزمن، ليبعث ا كلمة أثريية أو موجـة شـعاعية متـر يف كـلّ           

ستقر يف أعماق الالاية، ويسمعها من كلّ قبيل، من له يف شعوره املرهـف              جيل حىت ت  
  . جهاز املذياع: ويقصد بالروان. جهاز القط كالروان الدقيق

وعندما يقف أمام كتاب اهللا ينسى الشخصية الـيت يتحـدث عنـها ويغـرق يف أنـوار       
قبس علوي سبقت والقرآن :  متحدثاً بشكل مفصل عن تعاليمه     ٩٤القرآن فيقول يف ص     

اإلرادة، ليكون روحاً أخرى تتمم نقص االنسان، وهو بعد ذلك جتربة من الغيب لسياسة         
  .النوع، وإعطاء صنف من الناس أكمل منهم، أو هو تربيت للمالئك يف هياكل البشر

 ثقافته اللغوية العريقة وإشرافه على الكتب التارخييـة واسـتيعابه هلـا، وقدرتـه         :ثالثاً
يف االستفادة من القرآن واحلديث النبوي الشريف، وكذلك اطّالعه الواسـع علـى           الرائعة  
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فـان فلـوتن،    : آراء الغربيني، وحماولة االستفادة يف حتليالته التارخيية، وهؤالء من أمثال         
وكـلّ  . وشارل سينوبوس، والسنيور مازيين، ومونتسكيو، وماربني، والسريمور وغريهم       

  .ة حديثة جامعةذلك يكشف عن علم واسع وثقاف
ومما جتدر اإلشارة اليه تلك احلرية اليت يتمتع ا يف قبول اآلراء أو ردها حىت               : رابعاً

  .ولو كان يف ذلك خمالفة للمشهور
اىل جمـرد أحقـاد فارسـية    ) رض(فهو يرفض أن يرجع عملية اغتيال اخلليفة عمـر          

 كون فعلته تدبرياً من سـيده       اليب لؤلؤ كما هو املشهور لدى املؤرخني، وانما يؤكّد على         
املغرية بن شعبة، ومؤامرة من احلـزب األمـوي السـترجاع الـسلطة، واالنقـالب علـى        

  .االسالم
كانـت ضـعيفة ال   ) ع(كما يرفض ما يطرحه املستشرقون من أن سياسة االمام علي    

  .تنسجم مع تلك املرحلة
الذي ينسجم معه، ففـي     وهو عندما يكون أمام رأيني يف مسألة ما خيتار بقوة الرأي            

 يقول يف ص    )١(]فَأَقم وجهك للدين حنِيفًا   [يف اآلية الشريفة    ) حنيفاً(جمال تفسري كلمة    
مل تتحقّقها اللغـة، أو مل يتحقّقهـا الـرواة، فهـي غامـضة              » حنيفاً«هذه الكلمة أي    : ١٠١

، ولكـن  كالغموض، وما أغمض من الشيء إالّ نفسه، وما أوضـح مـن الـشيء إالّ هـو          
جاءت ا االستعماالت على أشكال، تأخذها مبعىن غري ما تثبـت منـه اللغـة وتتـرك،          
ومن مثّ ظن بعض مؤرخي اللغة بأنها إسالمية ال قبل لوجودها، وعلى كلٍّ فالذي نـرى         
فيها أنها كلمة اشراقية تفيد، أدق معاين التقديس، وهي جتمع علـى معناهـا االخـالص                

  .ية، وتعلق القلب الدائم بالترتيهواالستشعار باخلش
وبعد هذا أكد أنّ املراد بالوجه ليس ما أشار إليه الزخمشري وأمثالـه باعتبـاره مـن            
اجلوارح، بل إنّ املراد هو ما أشار اليه املرتـضى يف أماليـه، وهـو القـصد أو الـذات أو               

  .النفس

                                                
   .٣٠:  سورة الروم، اآلية)١(
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دري ماذا أقول وأنا اقف أمـام عمـالق الفكـر، واجلهـاد والتـضحية والـصمود،        ال أ 
واالخالص واملقاومة، والتقريب والوحدة ألؤبنه؟ أأستسلم للواقع بكل مرارته وضـغطه           

  :على املشاعر، أم أردد مع الشاعر قوله
  

  كــذبوا لــن ميــوت فكــر خــصيب     
  

ــب    ــه طي ـــل خــاطر من ــى كـــــ   وعل
 

  :ضيف لوعة حب فأخاطبهوامتد مع اخليال أل
  

ـــب   ـــب احلبيــ ــا احلبيـــ ــذا ايه   أك
  

ــروب     ــشروق الغـ ــف الـ ــذا خيطـ   أكـ
 

  :نعم، إنها الدنيا ظاهر أنيق، وأسى عميق
  

  هــي هذي احليـــــاة غـر  لعـــــــوب       
  

  طلعـــــــة حلــــــوة وخـــد تـريـــب       
 

  :مث كيف يطوي املوت جبالً شاخماً يقهر الشموخ نفسه
  ول ضـــارب وقلــــب ومهــوى     مقــــ

  وفـــم صــــارخ وفكـــر غـضــــوب     
  

  ومــــدى يقهــــر احملـــــــال رحيـــب       
  أتـــراه ينــــــــال منـــــــه املغيــب؟     
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هذه احلياة املترعة بالصاحلات، والعمل احلركي النـشط لعـشرات الـسنني            ! هنيئاً لك 
 طول الطريق ووعورته، وقلّة أهله، ألنـه األمـل          اليصاحبها كلل والملل، واليقصر ا    

حيدوه، واالميان بالنصر ميده بالثبات والعزمية، وألنه الوعي الكبري النافذ لعمق احلـوادث،            
مينحه التقدير الكامل خلطوات الطريق الرصينة القوية الركينـة، ولـألرض حتـت الكمـاة              

  .رجيف يزلزل ثهالا
يلـة، أنهـا انطلقـت مـن حمـضن مـؤمن صـارم بتقاليـده             ومما مييز هذه املسرية الطو    

االسالمية، منضبط بتعليماته، مترع بالقرآن واألدب واملعرفـة التارخييـة، معتـز بروحـه              
  .اجلهادية اليت افتخرت ا الفيحاء

إنها مسرية تنطلق على بركة اهللا، متبلورة من منبع اسالمي أصيل، فتحتضنها مجعيـة              
مية يف طرابلس العلم فترتبط بـاألزهر الـشريف، وتنبثـق معهـا             مكارم األخالق االسال  

اموعة اجلهادية األوىل وهي تضم خنبة من أنبل الشباب، مث تأيت مجاعة عباد الـرمحن           
ببريوت مشكلة ردة فعل على اجلرمية الكربى باحتالل فلسطني احلبيبة، ويستمر العمـل       

 ولتلتقـي بشخـصية املرحـوم       اجلهادي لتنضجه شخصية املرحـوم مـصطفى الـسباعي،        
وهكذا تتواىل درجـات العلـى، وتعلـو صـرخات اخلطيـب            .. اهلضييب فتزيدها نضوجاً  

  . الداعية من مسجد أيب مسراء، مث لتتحول اىل مظاهرات عارمة ضد التفرعن االمريكي
وهكذا يستمر العطاء فكراً نيراً وعمالً حركياً ودعماً للمقاومة الباسلة ضد الصهيونية            

حنـو حركـة إسـالمية    : منا كلل أو خور أو انقطاع، وإذا بالكتب الثورية متـأل اآلفـاق           دو
عاملية، كيف ندعو اىل اإلسالم، األستيعاب يف حياة الدعوة والدعاة، حنو صحوة اسالمية            
يف مستوى العصر، املناهج التغيريية االسالمية خالل القـرن العـشرين، االسـالم فكـرة               

  .ا وغريها كثريوغريه... وحركة وانقالب
لقد كان الداعية فتحي يكن قائداً بكلّ معاين الكلمة، ووجهاً بارزاً من وجوه النهضة              
االسالمية املعاصرة، وعنصراً فعاالً يف حركة الـصحوة االسـالمية، وهـي أروع ظـاهرة               

لقد قدم بفكره وجتاربه الكثري الكـثري هلـذه األمـة، ووقـف املواقـف              . صحية يف عصرنا  
الصعبة يف دعم املقاومة الباسلة واجلمهورية االسالمية، وحتمل يف سـبيل احلـق       الصلبة و 

  .الكثري من العتب والعنت والشماتة
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فقدنا العالمة اإلنسان، ففقدنا به مفكراً يصنعه عقل مبدع، ومتحرقاً عاطفيـاً يقـوده       
، ومتحركاً كأمجل ما تكون احلركة يقوده قلبه، ومتحسساً للواقع، بأروع ما يكـون        فكره

التحسس وأرهفه، تقوده إرادته احلرة املتمردة على كل قيد موهوم، أو عـرف مـصطنع،          
أو تقليد أعمى، أو ضغط ظامل أو صنمية متوارثة، أو انزوائية غري عرفية، فكأنه ـ بكـل   

 حينمـا حلـل الـنفس    – صوت العدالة اإلنـسانية  –) ع(يصدق ـ حيقق قولة اإلمام عل 
  :والفطرة اإلنسانية مبا ال أمجل منه فقال

العقول أئمة األفكار، واألفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمـة احلـواس، واحلـواس             (
يريد أن يوسع مـن مفهـوم اإلمامـة ليجعلـها جتليـاً عامـاً               ) ع(وكأنه. )١()أئمة األعضاء 

:  انطلق منها هذا الكون وهذا اإلنسان املسخر لـه الكـون ليقـرأ الكـون     لرمحانية اهللا اليت  
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

نعم املهم ـ أن يكون اإلنسان إنساناً، ولكي نثبت ذلك ميكننا أن نرجع إىل حقيقـة   
شاملة تؤكد أن اهلدف من خلقة اإلنسان لن يتحقق إال إذا جتلت معامل الفطـرة ـ وهـي    

اإلنسانية ـ يف حياته، وهو بالضبط ما أراده الدين ومـا سـعت إليـه     منظومة اخلصائص 
وواتر إليهم أنبياءه ليـستأدوهم ميثـاق      : (نفسه حني قال  ) ع(األنبياء كما يؤكد ذلك علي    

                                                
 . ٩٦، ص ١ حبار األنوار ج - ١
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  .)١ ()فطرته
وهنا أعود إىل سيدي العالمة فمن عرفه عرف فيه أنه كان مفكراً يهديه عقلـه إىل               

، ويقيم عليها الدليل بروح اجتهادية ـ وهـو اتهـد    نظريات وأطروحات يفترضها أوالً
احلق الذي درس على العلماء األفذاذ يف النجف مـن أمثـال األئمـة اخلـوئي واحلكـيم                
والشاهرودي واحللي ـ فإذا متت عملية االستدالل تفاعل معها وآمن ا وراح يـصرح   

ناها يف خمتلـف مواقفـه   ا بقوة دون أن مينعه مانع أو يوقفه معارض ، إا حقيقة شـهد        
  .اليت أعلنها دون مواربة

وسواء اتفقنا معه أم اختلفنا يف االستنتاج واالستنباط فإن علينـا أن نكـرب ونجـل         
املهم أنه كان أصيالً يف فكره، معتمداً       .  هذه الروح، ألا املطلوب املفروض من اإلنسان      

فتـه، فـتمأل عاطفتـه وجـوده،        على الدليل القوي، منظّراً بعيد النظر يـصوغ فكـره عاط          
  وينطلق من هذا اجلو كل سلوكه احليايت، بإرادة قوية ال يقف أمامها شيء؛

  :فعلى الصعيد الفقهي توصل مثالً إىل
ـ حذف شرط الذكورة يف مرجع التقليد يف فتاواه، وعـدم اعتبـار األعلميـة فيـه،                 

جل يف احلقـوق والواجبـات،   وأجاز التبعيض يف التقليد، واعتمد قاعدة مساواة املرأة للر     
وأفىت بطهارة اإلنسان عموماً، ومل يعترب التدخني من املفطرات ، وحرم العادات املبتدعـة        
يف مراسم العزاء، واعتمد احلسابات الفلكية لتحديد بـدايات األشـهر القمريـة، إىل مـا                 

مـسألة  هنالك من فتاوى اجتهادية نتفق معه يف كثري منها وال نتفـق يف بعـضها كمـا يف          
حتديد والية الفقيه بقضايا احلسبة فقط يف حني أن نفس مـنح الفقيـه الواليـة يف أمـور                   
احلسبة باإلضافة إىل حصر القضاء واإلفتاء به يؤهله ـ يف رأينا ـ ليكون مصداقا عرفياً   

ـ . )٢(] أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم       [: لقوله تعاىل  ا يـؤدي لإلميـان     مم
بوالية الفقيه واإلطالق يف الطاعة، طبعاً مع شروط تذكر يف حملها، وهي تحـول املـسألة     

                                                
 . ٤٢ ص ١ ج البالغة خط - ١
  . ٥٩/  النساء- ٢
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وهو مـا ميكـن   ) اشتراط الفقه االجتهادي يف احلاكم الشرعي(من هذا العنوان إىل عنوان   
  .ادعاء إمجاع املسلمني عليه

 النظـر واتبـاع الـدليل،       الدقـة يف  : وليس املهم ان نتفق معه أو خنتلف وإمنـا املهـم          
  والواقعية يف النظرة، واجلرأة يف اختاذ املوقف،

وعلى الصعيد الفكري آمن بقضية احلوار أميا إميان ودعا للحوار مع الغـري ـ مهمـا    
  .كان ـ ولكنه حوار واع ال يفسح اال لالستغالل مما ينحرف به عن دوره األساس

  .عمل له مبا يستطيعوآمن بالتقريب بني املذاهب اإلسالمية و
جمـرد وجهـة نظـر يف فهـم         ) املذهبيـة (وله أفكاره الرائعة يف هذا اال فهو يعترب         

اإلسالم، ويدعو إىل إجياد واقع تقرييب على صـعيد اجلمـاهري وعـدم االقتـصار علـى                 
  .النخبة، وأمثال ذلك

عمـره  وان امع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ليشرف بكونه على مدى            
عضواً يف الس األعلى له، ومنظراً ونصرياً يف كل املواقف، ذلك ألنه آمن بقـوة بقـضية       

  .الوحدة اإلسالمية، وألف فيها كتباً ونذر هلا حياته الشريفة
اما يف اال السياسي فحدث عنه بكل قوة، واسـتعرض مواقفـه املميـزة بـالنظرة                

 والثبات رغـم كـل املـؤامرات املعاديـة والـيت          الصائبة واملوقف االستراتيجي، والصالبة   
تعرض هلا مما أنتج أحياناً العشرات من الشهداء ، واملئات من التـهم واملواقـف العدائيـة             

  .الظاملة حىت من املقربني إليه، ومن أولئك الذين ال نتوقع منها هذا االبتذال يف املوقف
يف تأليفاتـه ومواقفـه وخطبـه،    لقد آمن بالصحوة اإلسالمية يف هذه األمة ونظّر هلا         

ودافع عنها، وزار األقطار املختلفة وحضر املؤمترات العاملية يف اجلزائر وإيران وأمريكـا             
كمـا  . والغرب، وقد حضرت بعضها وشهدت مدى التوعية والتأثري الذي كان حيظى بـه            
ـ               . ائسآمن باحلركة اإلسالمية يف كل مكان، ورآها أمالً يف خالص األمة من وضعها الب

وقد جتلّى ذلك يف دعمه للحركة اإلسالمية يف العراق أيام سيطرة الـشيوعيني والبعثـيني،     
لقـد كـان صـاحب مدرسـة        . وبقي داعماً هلا فكرياً وسياسياً وعملياً إىل اية حياتـه         

ينبئ عـن   ) خطوات على طريق اإلسالم   (حركية غذّت الكثريين بالفكر األصيل وكتابه       



٣٢٦ 

  .ذلك
ة اإلسالمية يف إيران وقيادا الرشيدة املتمثلة يف اإلمـام اخلمـيين             كما آمن بالثور  

فنذر نفسه للدفاع عنها حـىت آخـر    ) دام ظله (وبعده اإلمام اخلامنئي    ) قدس سره (الكبري
ولقد شهدت له مواقف كبرية وتأملاً عظيماً وحرصاً شديداً على دعم مسريا مبـا        . نفس

ية أو االجتماعية، وهـذا مـا شـهد بـه اإلمـام      يقل أن يصدر من أحد الشخصيات الدين     
  .اخلامنئي يف بيانه التأبيين

وآمن أيضاً بأن االستكبار العاملي يتجسد اليوم يف الغرب، وتقـوده أمريكـا قيـادة              
شيطانية فبقي منتقداً سلوكها املستكرب، فاضحاً أساليبها، حـىت أسـلوب أوبامـا املنـافق      

  .خرىأحياناً واملعلن بالعداء أحياناً أ
ومن جوانب حياته السياسية املميزة موقفه من النظام الصهيوين الغاصب لفلـسطني،   
فقد نظر إليه عدواً أكرب هلذه األمة، ورصـد كـل حتركاتـه وفـضح كـل أسـاليبه، وعبـأ         

وهو  مـا يفـسر رعايتـه        . ومل يأل أي جهد يف حماربته     . اجلماهري العربية واملسلمة ضده   
مية البطلة يف لبنان ليعترب حبق األب الروحي هلا وليقول العالمة         املستمرة للمقاومة اإلسال  

لقد فقدنا اليوم أباً رحيماً ومرشداً حكيمـاً وكهفـا     «: السيد حسن نصر اهللا قائد املقاومة       
  .»حصينا وسنداً قوياً يف كل املراحل

واحلقيقة اننا ال نستطيع أن نستوعب خمتلف األبعاد يف شخصيته فهي واسعة، ولكن             
  :ينبغي أن نشري ولو بشكل سريع ـ باإلضافة ملا سبق ـ إىل ما يلي

املعهـد  (أ ـ البعد التربوي لطالب العلوم الدينية يف احلوزات اليت أنشأها مـن قبيـل    
  .بسورية ، وقد نشرت دراساته الفقهية املعمقة) حوزة املرتضى(بلبنان و) الشرعي

لمية الكربى، وذلك لدورات مـن      وقبل ذلك مارس التدريس يف احلوزة النجفية الع       
للـشيخ األعظـم   ) الرسـائل (و)  املكاسـب (طلبة العلوم الدينيـة، وقـد نقـل أنـه درس          

كمـا كـان يـريب      . لدورات تـسع  ) قد(للسيد العاملي ) مدارك األحكام (، و )قد(األنصاري
  .مجاهري األمة عرب حماضراته القيمة يف العراق ولبنان وسورية وإيران واجلزائر وغريها

 البعد األديب فقد كان كاتباً أصيالً وشاعراً حملّقاً استخدم إمكاناتـه يف خدمـة     –ب  



٣٢٧ 

  .قضيته اإلسالمية
وقـد  .  البعد التفسريي فقد كتب تفسرياً كامالً للقرآن الكرمي بأسـلوب شـيق   -حـ  

  .امتاز تفسريه بالعصرية من حيث اللغة ومعاجلة الواقع واجلرأة يف إبداء الرأي
عاملي ونقصد به النظرة الواسعة لكل البشرية واالهتمام مبشاكلها، وإبداء         البعد ال  –د  

بعد أعلن أنه   ) ص(النظر فيها، وهو أمر أكده القرآن الكرمي وركّزه رسول اإلنسانية حممد          
  ).رمحة مهداة(

 البعد اخلريي حيث أنشأ الكثري مـن املـشاريع اخلرييـة والتأهيليـة؛ ومنـها                -هـ  
اليت تركت آثاراً خيرة يف جماالت رعاية األيتام، وهي حتتـضن           ) رييةمجعية املربات اخل  (

معهـد اهلـادي لالعاقـة      (ومنها  . مكتب اخلدمات االجتماعية  : ومنها. اليوم اآلالف منهم  
  .وغري ذلك) السمعية والبصرية

 البعد  اجلماهريي إذ كان يعشق اجلماهري ويعيش بينها حىت يف أشـد حـاالت          -و
ت إسرائيل الضاحية وصريا حطاماً؛ لقد كان يؤم املصلني باسـتمرار،       احملنة حينما قصف  

وقـد اهـتم بقـضايا املـرأة كـثرياً      . ويقرأ الدعاء مع الناس ويستقبل الصحافة باستمرار        
  .ودافع عن حقوقها، كما اهتم بقضايا الطفل والشباب وألّف كتباً يف ذلك

 يف مجعية منتدى النشر الـشهرية يف   البعد الثقايف وقد بدأه مبكراً فانتخب عضواً –ز  
). قـد (مع املرحوم الشهيد اإلمام الصدر      ) األضواء(النجف االشرف،  وأشرف على جملة       

وقد لعبت دوراً مهماً يف نشر الثقافة اإلسالمية وهكذا امتدت مسرية التثقيف حني هاجر           
  .إىل لبنان
يف خمتلـف اـاالت    إلحـداث التغـيري     ) رمحـه اهللا  ( البعد التغيريي لقد خطط      –ح  

التغـيرييني ، وإجيـاد املرجعيـة العـصرية الواعيـة      (كاال احلوزوي مبا فيه تربية الطلبة     
، وختليص الفقه واألصول والتفسري من التعقيـدات الـيت أنتجهـا اخللـط بـني                )املؤسسة(

  .البحوث الفلسفية وهذه البحوث، مما أبعدها عن الفهم العريف املطلوب أحياناً
  .تغيري يف جمال األمة فقد أشرنا إىل بعض مناحيهأما ال
 البعد الوطين فقد بقي يناضل يف سبيل وحدة الشعب اللبناين، وحل مشكالته            –ط  



٣٢٨ 

بأفكار أصيلة مرنة كان هلا أكرب األثر يف الساحة اللبنانية اليت شهدت أعظم احلوادث يف           
  . زمانه

  
  بعد هذا احلديث؛

، وأنى ميكن ذلك والرجلُ إنـسان عـصامي تناسـقت    أشعر حقيقةً بأين مل أوفّه حقّه  
قـصيدة إهليـة ، أو معزوفـة        : أبعاد شخصيته املوسوعية فأنتجت منظومة بديعة أو فقـل        

  .طبيعية مجيلة يعجز اللسان أن يصف أبعادها
  ال يعادهلـا   . لقد ترك رحيله يف قلوب اجلماهري أسى كبري، ويف قليب لوعة حارقـة            

  مثاله كاإلمام اخلميين واإلمام الصدر وآية اهللا املطهـري وأمثـاهلم    إال رحيل األفذاذ من أ    
  ).رمحهم اهللا تعاىل(

  )إنا هللا وإنا إليه راجعون(فرمحه اهللا واسكنه الفسيح من جنانه و
  


