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وجهـي يف   .. كم أن تعطـو�ي أ�فـي     لكني أسأل .. قلتم يل ال تدسس أ�فك يف ما يعين جارك        "
  صالح عبد الصبور      "مرآتي جمدوع األ�ف

ويلي علينا، عليهم، حنن، أولئك الّذين ا�شغلوا واشـتغلوا بـدأب علـى اكتـشاف املـساحات                 
خاصة وأهنم بعد ا�تشار اإل�رت�ـت    . ، كما بني املذاهب الدينية    واألعماق والقيم املشرتكة بني األديان    

ولكنــه تــضاعف أيــضاً وبــوترية أســرع وأوســع، عــدد الّــذين كــا�وا معنــيني .. قــد تــضاعف عــددهم
بالبحث عما يفرق ال عما جيمع، وأكثرهم أقرب إىل اجلهل، أغرهتم الـسهولة، وأقلـهم أقـرب إىل العلـم،                    

واملفارقة أن األخريين أعلى صوتاً، وأشـد تـضامناً وأكثـر تعاو�ـاً،             .  دون علمهم  ولكن عقوهلم كا�ت  
على تعدد يف األمزجة ووحدة الغايات والنوايا، يف مقابل األولني األكثر علماً واألصفى سراً وسـريرة،                

  ...واألقل تضامناً
                  ى أحـد أو مجاعـة مـن هـؤالء األولـني إىل التهدئـة والـدر والتقـوى     وكلّما تـصدعوة إىل التَّبـص ،

تصدى له أوهلم اآلخرون املتوترون املوترون، واملوتورون دائماً، وقـذفوا يف وجـوههم بنـصوص حتتـاج                 
 قـد أ�تجتـها     –إىل تدقيق يكشف عـادة بعـدها عـن صـحيح الـدين وتناقـضها مـع مقاصـد الـشريعة                      

ملشاركة، فمارست أثناءها الـسلطات  حمطات قلقة يف تارخينا غلب فيها االستئثار السياسي على ا     



 ٢

ا دفـع هـؤالء إىل      ممـ  عزالً قاسياً على املختلفني معهـم أو عنـهم،           ،)١(السياسية وتوابعها من رجال الدين    
. رهباً، واملشاركة يف إ�تاج فقه وفكـر العزلـة الّـذي يـراكم الفـوارق ويولـدها ختـيال واختالفـاً                    اال�عزال  

    ل، بالفعل وردوعقائـدي، يـسهل إغالقـه،               ليتحو ،وفقهـي إىل فصال فكـري الفعل، اخلالف السياسي
وإ�تاج الدين املوازي للدين، الناقض له يف احملصلة، والتَّوسل به يف حتـشيد اجلمهـور وتغطيـة اجلـور، مـا                 

م مـن   يصعد من وترية اجلزع يف طرف املعزولني، وجيعلهم خلف أسوارهم مرتبصني بالفرصة الّيت متكنه             
  .الثَّأر، إلعادة إ�تاج العزل واال�عزال املضاد

              ل للعـزل والفاعـل الثَّـا�ي ردل   اًولن يكـون بإمكـان الفاعـل األووثـأراً لنفـسه، إالَّ إذا      علـى األو 
إىل بـديل لذاتـه، أي شـكال جمافيـاً ملـضمو�ه، أي        ) الّذي هو الذّريعـة شـكال يف احلـالني        (حتول املذهب   
  .ب بالدين، ما يؤول إىل الالدين يف النهايةاستبدال املذه

عندما أقول الالدين، ال أريد أن أسلب األفراد املتدينني، أو املعالنني بالـدين، أيـاً كـا�وا، وكـان      
دينهم أو مذهبهم، �عمة شعورهم باإلميان، أي أ�ين ال أكفِّر أحداً، حتى لو كفر�ي، ولكن هذا ال ميـنعين              

  . من التكفري الّذي يأتي من جهة ما فيسد علينا كل اجلهاتمن الشكوى املرة
ويلي علينا، فقد كنـا منـارس اختالفنـا وخالفنـا، مـن رصـيد معـريف مـا، ال جيـد                      ... ويلي

سبيال إىل منوه، إالَّ بطرح األسئلة وتنشيط احلوار واجلدل، أي أ�َّنا كنا �نتج معرفة مـشرتكة بالـشراكة،                  
  ل الواحد مناآلخـر                 فيتحو ا تلقائياً، إىل شرط معريف لآلخر، ويشرتط اآلخر ملعرفتـه، علـى أسـاس أن

وألن املعرفـة الدينيـة تقتـضي التَّـسييل الـشعيب،      .. هو مـصدر الـسؤال، والـسؤال هـو مفتـاح املعرفـة            
                                                 

 الّذين كا�وا وما زالوا منحازين عن أصل إىل فكرة الدولة ويتعاملون إجيابياً وسلبياً ومبسؤولية مع السلطات ومبا يتالءم وهم غري )١(
  .مع قناعتهم بأولوية الدولة وضرورهتا دائماً



 ٣

ــالتعميم      ــغ بــ ــل التَّبليــ ــاط بــ ــشكيل األرهــ ــرة وتــ ــة، ال اجلمهــ ــداعي اهلدايــ ” بــ W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9  
 كا�ــت حركتنــا بــني أهلنــا تــساعدهم علــى اكتــشاف شــرطهم الوجــودي يف اآلخــر،  ،)١٨٥:البقــرة(

مبـا هـو، أي العـيش       .. وعليه كان يبتين العيش املشرتك، الّذي هو مصلحة مشرتكة وراجحة شرعاً          
 وإىل أي مذهب ا�تمى، ومـن       - الشهادتان –املشرتك اعرتاف بالتعريف اإلمسي لدى كلِّ مسلم لذاته         

وعلـى هـذا درجنـا    ".. هـل شـققت عـن قلبـه    " تدقيق يف ما حتتويه من مبانٍ ومفـاهيم فرعيـة،    دون
على القول قال الفقيه الفال�ي أو احملدث الفال�ي، أو املتكلّم أو الفيلسوف أو املـؤرخ الفال�ـي أو املفـسر              

 على موجب التَّوحيـد،     الفال�ي، وكان علماء اإلسالم املتوحدون يف كثرهتم، املتكثرون يف وحدهتم،         
نا، من دون تشبث بإلزامية املعرفة الّـيت تفـضي يف النهايـة إىل تعطيـل                ئيشكّلون جماالً وفضاء رحباً للقا    

وليس سراً أن عدداً من هؤالء العلماء من أهل السنة، كا�وا متهمني بالتـشيع لـدى املتعـصبني           . املعرفة
دداً منهم من الشيعة، كا�وا متهمني بالتَّسنن لدى القلّة املتعـصبة مـن           من السنة فقط، وهم القلّة، وأن ع      

وكــان الــبعض ملتبـساً، أي متلبــساً بكامــل حقيقتــه اإلسـالمية واإلميا�يــة، كجمــال الــدين   .. الـشيعة 
عيـه هلـذا   السنة والشيعة، وبني إيران وأفغا�ـستان، توكيـداً ال�تمائـه وو   األفغا�ي الّذي كان التباسه بني     

ــر          ــد األث ــسلمني، وامت ــصارى وم ــاء ومفكــرين � ــم لعلم ــد واملعلّ ــصاف الرائ ــه إىل م ــا رفع ــاء، م اال�تم
احملمودهلذا االلتباس احلميد، إىل مناذج مـن العلمـاء واملفكّـرين، مل تلتـبس هويتـهم املذهبيـة، أو البعـد                     

 وأهلـها إطاللـة املـؤمن بـأن اآلخـر           املذهيب من هويتهم املركبة، ولكنهم أطلوا علـى املـذاهب األخـرى           
هنا يقع الشيخ حممد عبده والـشيخ حممـود شـلتوت ومعهمـا فريـق مجاعـة التقريـب،                   .. مكمل للهوية 

ــصرم إىل أواســط ســتينياته،          ــرن املن ــات الق ــن أواســط ثالثيني ــاهرة احملروســة م ــيت ازدهــرت بالق الّ
م الــشة، أن متــنح العــالماحة املــصريــد تقــي القمــي، وعــن واســتطاعت الــسيخ حمميعي اإليرا�ــي الــش



 ٤

فاسـتقبلت القـاهرة ثلَّـة مـن كبـار علمـاء الـشيعة اإلماميـة                .. استحقاق، دور الناظم الكريم املكـرم     
والزيدية واإلمساعيلية، واإلباضية، مع فقهاء وعلمـاء املـذاهب األربعـة، وحبثـوا عـن املـشرتكات يف                 

ظومة العقدية لكلِّ مذهب، واكتشفوا أن كثرياً مـن اخلالفـات  ال تعـدو أن تكـون                  الفقه وأصوله ويف املن   
وكا�وا على مفصل سقوط أو إسقاط الدولة العثما�يـة والتَّجزئـة وارتفـاع صـوت               .. لفظية أو مبنائية  

صري احلداثيني على الوصفة الغربية، فبحثوا يف التحديات واملخاطر املشرتكة واملصاحل املشرتكة واملـ            
وقرروا أن ينشطوا اجلسم العلمي اإلسالمي والروح اإلسالمية إل�تـاج املـضادات احليويـة              .. املشرتك
وملعـت أمسـاء كالـسيد      .. اعتماد املما�عة بالتَّضامن ضما�اً للسالمة أو احلد مـن اخلـسائر          و،  ءلإللغا

وعلـى قلّـة عـدد الـشيعة        ئـة وبعـدها،     حمسن األمني الّذي أصر على أن يكون عالم دمـشق قبـل التجز            
جعيـة للمدينـة والـوطن      فيها ويف الدولة السورية اجلديـدة، فرفعـه سـنة دمـشق وسـورية، إىل مقـام املر                 

كما ملع اسم السيد عبد احلسني شرف الدين والشيخ حممد حـسني كاشـف الغطـاء                .. هالسوري كلِّ 
لــشيخ عبــد الكــريم الزجنــا�ي والــشيخ ســليم البــشري  جنــم مــؤمتر القــدس يف أواســط الثالثينيــات، وا 

ــشيخ حممــود       ــد علوبــة باشــا وال يخ عبــد املتعــال الــصعيدي وحممــش ــشيخ عبــد ايــد ســليم وال وال
وامتـد األثـر إىل جيـلٍ       .. ومل تكن جمالس التَّقريب والتقارب ختلو مـن الـشيخ حـسن البنـا             .. شلتوت

 العقــل والقلــب والنــاس الــشيخ حممــد الغــزايل والــشيخ أمحــد حــسن  ثــانٍ كــان مــن أمسائــه القريبــة إىل
الباقوري والشيخ عبد الكريم اخلطيب والشيخ حممد حممـد املـد�ي والـشيخ حممـود أبـو ريـة والـشيخ                     

وعنـدما صـدر كتـاب احلالـة الدينيـة يف مـصر،             ... عبد املقصود شلتوت والشيخ السيد سابق اخل      
ت االسـرتاتيجية يف األهـرام، قبـل سـنوات، بإشـراف األسـتاذ �بيـل عبـد الفتـاح،                   عن مركز الدراسـا   

اكتــشفنا أحــد أســرار مــصر واألزهــر والّــذي ال يكفــي يف تفــسريه مركزيــة ضــريح احلــسني ومــسجده 



 ٥

ومــسجد الــسيدة زينــب يف القــاهرة عمرا�ــاً وعــامرين، وال مركزيــة أهــل البيــت يف التَّكــوين املــصري،  
 ة، وهو أن هذا األزهـر الـشريف ال يقـلُّ عـن مخـسة عـشر                   اكتشفنا مؤشراً علمياً على الرحابة املصري

والعـالَم اّلـذي ال يعـرف لـه         .. من جمموع شيوخه العظام، عدد الّذين مل يكن هلم مذهب فقهـي خـاص             
 الّيت ختتار، عن دربة ودأب ومهة وكفاءة، من الزهر ما كان غنيـاً  مذهب هو أقرب إىل طبيعة النحلة،     

  .بالرحيق، حتيله عسال، بإذن ا، من دون أن تسأل زهرة أو وردة عن امسها
هنا أجد�ي ملزماً بفتح الذَّاكرة على مجاليات املاضي القريب والبعيد يف مقابل البعض الّـذي   

ها على سلبيات املاضي اغتياالً للحاضر واملستقبل، وتواطؤاً ضمنياً، مع          خيلِّع أبواب الذَّاكرة ويشرع   
  !هتم لإلسالم و املسلمنيامن يدعي عداوهتم لعدو

لقد كنت منذ أوائل الستينيات من القرن الفائت إىل أوائل الـسبعينيات منـه، طالبـاً يف حـوزة                   
 مؤسسوها من كبار علماء النجـف ورواد التَّطـوير          الّيت أصر ) كلية الفقه (النجف ويف كليتها النظامية     

احلوزوي ودعاة التَّقريب أن جيعلوها مضمار شراكة علمية، فكان �صف أساتذهتا أو أقلّ أو أكثر، ال     
يدري، كا�وا من السنة، ومن بني هؤالء كان العاملان املصريان الكبريان أدري، وبعض فقط من زمالئي    

والدكتور عبد ا درويش، ويف أول الستينيات تلـك، كـان قـد سـافر وفـد مـن            الدكتور حسني �صار    
علماء النجف بقيادة الشيخ حممد رضا املظفر إىل فاس للمشاركة يف مؤمتر علمي إسالمي، وحـصل                
�وع رفيع املستوى من التبادل العلمي والتكاشف والكـشف املتبـادل للمحـصول العلمـي لـدى علمـاء                   

وعاد املظفر، عميد كلية الفقه وقتها، ليصر علـى زميلـه ورفيـق دربـه الـسيد                .. لسنة معاً الشيعة وا 
حممدتقي احلكيم، لتدريس األصول املقار�ة والفقه املقارن، ما كـان مثرتـه سـفراً جلـيال يـدرس حتـى                    

واإلسالمي اآلن يف عدد من كليات الشريعة يف العالَمني العربي.  



 ٦

ــة والقــرويني وغريهــا   وا�فــتح البــاب و .. اســعاً بــني النجــف ورصــيفاهتا يف األزهــر والزيتو�
وأصبح السيد حممد تقي احلكـيم رسـول النجـف ومراجعهـا الكبـار إىل املـؤمترات العلميـة املفتوحـة                     

  .واملنفتحة، ومت اختياره بناء على كفاءته املشهودة عضواً يف أغلب اامع العلمية واللغوية العربية
 النجف إىل قم يف �فس املرحلة الزمنية، والّـيت ا�ـصرف مرجعهـا األعلـى الـسيد حـسني                    ومن

الربوجردي ملدة أربع سنوات عاكفاً يف أصفهان على التبصر بفقه املذاهب األربعـة ليعـود بعـدها إىل                  
فـصلة أو   احلوزة يعد اتهدين علـى أسـاس تأسـيس الفقـه اإلسـالمي املـشرتك، ال فقـه املـذاهب املن                    

ما  ت احلوزة   ااملتفاصلة، ودخلت عناوين ومباحث ومفردات جديدة مع أدب حواري عالٍ، يف حلق           
أثَّر يف منهجية ورؤية كثري من تالميذ الربوجردي الّذين أصبحوا من كبار العلماء واملراجع، ومـا زالـوا                  

.. س اخلطـاب املنـربي    حتى اآلن دعاة تقريب على موجب التأصيل الفقهي والشراكة، ال على أسـا            
وعلى مدى قرنٍ من الزمان أصبح الكتاب السين املعـين هبمـوم املـسلمني وفكـرهم، جـزءاً أو أساسـاً                 

هـذا األمـر كـان متـصال مبفـصل أو متحـول كـبري التقـت فيـه                   . يف النجف وقـم معـاً     يف الثقافة احلوزوية    
 واستشرافاً للمستقبل، أعين حمطـة الثـورة        الثقافة بالفقه والسياسة والعقيدة قراءة للماضي واحلاضر      

الدستورية اليت ا�طلقت من استنبول، وكـان صـداها عظيمـاً يف النجـف وقـم وبغـداد وطهـران، ويف                     
ومنـها أن رسـالة   ... وهناك تفاصيل ال يتـسع هلـا هـذا املقـال     ... الوسط الشيعي على اخلصوص   

ي حممد رشاد، إثر إعال�ه االلتـزام بتطبيـق       من قبل كبار جمتهدي النجف إىل السلطان العثما�       أرسلت  
باسم الشيعة، يف حني كان هؤالء العلماء اتهـدون قـد أرسـلوا    ) اخلليفة(الدستور، وخاطبته بلقب    

برسالة أخرى إىل السلطان القاجاري الشاب حممد علي هددوه فيها بالثورة عليـه ووصـفوه بـانون                
  .قاد جملس النواب املنتخب على أساسهأل�ه تقاعس عن تطبيق الدستور ومنع ا�ع
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وأ�َّنـا �ـتكلَّم كـثرياً    .. ومـشكلتنا أن مثالنـا وراء�ـا ال أمامنـا        .. ومن هنا إىل الذَّاكرة البعيدة    
ويف حني أ�ه ليس بني أيدينا إال .. من أعيننا وأيدينا بأيدينا أوالًعن املستقبل ولكنه يفلت يوماً بعد يوم      

وصوالً إىل العهد الراشدي، عهد املشاركة على اخـتالف،      .. كثر تألَّق أكثر  وكلَّما بعد أ  .. املاضي
إىل البعيـد، إىل اجلـذور الـيت حتتـاج إىل �قـد             .. وإلغاء املـشروعات اخلاصـة يف سـبيل املـشروع العـام           

ــضها .. لكــشفها ــل لنق ــة      .. ال إىل جه ــضع حــداً للقطيع ــرميم اجلــسور و� ــد ت ــا �عي إىل اجلــذور علَّن
  .ا يرتتب عليها من تصحر فكري ودم حرام وخراب عميماملستشرية وم

إىل القــرن الــذهيب، القــرن الرابــع اهلجــري، الــذي ازدهــر فيــه العلــم والعلمــاء قبــل الــسيطرة     
كبـار علمـاء الـشيعة الـذين يعتـربهم الـشيعة مؤسـسني           ... السلجوقية الّيت عطَّلت كل شيء تقريبـاً      

شيعية بعدما كان األمـر منوطـاً باألئمـة وبعـدما غـاب الثـا�ي عـشر منـهم              للمنظومة الفقهية والفكرية ال   
  .وأمههم املفيد واملرتضى والطوسي.. غيبته الكربى

وال أريد أن أطيل، فقد قرأت الئحة أساتذهتم وتالمذهتم، فوجـدت �ـصف هـؤالء و�ـصف                 
 املعرفية، وصـلت إىل حـد       هذا يف ظلِّ مساحة من احلرية العلمية والرغبة       .. أولئك من علماء السنة   

خلط األمور واختالطها على اجلهالء ووضوحها لدى العلماء، فكان الشريف املرتضى امللقب بعلـم              
اهلدى عند الـشيعة وأسـتاذ شـيخ الطائفـة الطوسـي، وتلميـذ الرائـد فقهـاً وكالمـاً وحـديثاً، الـشيخ                        

ن حول هذه املسألة، وإن كان عدد مـن  املفيد، كان متهماً باالعتزال، وما زال اجلدل مستمراً حتى اآل       
شـيعة آخـرين،    باحثي الشيعة ينفون عنه ذلك مستندين إىل كتاب له يصلح لنفي التُّهمة، ولكن علماء               

أمـايل املرتـضى   (يصرون علـى قـراءة الـسيد املرتـضى مـن مرصـد اعتـزايل مستـشهدين بـبعض كتبـه                
كبــار علمــاء الــشيعة وأدبــائهم يف العــراق وقــد بلــغ االحنيــاز هلــذه املــسألة لــدى أحــد ).. خــصوصاً
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أن خيتـار الـشريف موضـوعاً ألطروحتـه يف الـدكتوراه يف جامعـة               ) ي الـدين  يـ الدكتور عبد الرزاق حم   (
القاهرة حتت إشراف الشيخ أمني اخلويل مولياً هذه املـسألة جـلَّ اهتمامـه حبيـث كتـب مـنفعال معلِّقـاً                      

    هـذا وعنـدما    " ماذا يكون هذا إن لَم يكـن اعتـزاالً يف االعتـزال؟           : "على أحد �صوص املرتضى قائال
أن عـدداً  ) هــ ٤٦١ت (وجد السيد املرتضى �فسه وتلميذه شيخ الطَّائفة الطوسي مؤسـس النجـف     

من العلماء الشيعة يف ذلك القرن وعلى رأسهم ابن اجلنيد املعروف باإلسكايف قد اقرتبـوا جـداً جـداً                   
حلنفي من حيث القول بالرأي والعمل بالقياس، لَم يـستفزمها ذلـك، ومـع توكيـد اخلـالف                  من املذهب ا  

معهم، امتدح الطوسي ابن اجلنيد ومستواه العلمي.  
أال يكفي هذا حتَّى �كف عن حتويـل املـذاهب مـن روافـد أو فـروع إىل �قـائض وأطـر منطيـة                        

 إىل اجلزم بـأن التَّعـدد داخـل كـلِّ مـذهب منـها يفـوق        تؤدي أي دراسة متأ�ية حلركيتها الفقهية والفكرية  
وإذا لَم يكن ذلك يكفينا ويرد عنـا عـن الـشقاق والوقـوع يف               .. كماً وكيفاً مستوى التَّعدد فيما بينها؟     

غذيها مبا �ضيفه إليها من تبـادل للجهـل         �أحابيل سفهائنا، أفال يكفينا ما جيتاحنا من أخطارٍ خارجية          
أل�ـه املغلـوب   ل بـوابيت الفتنـة الّـيت ال تبقـي وال تـذر؟ ولـن ينتـصر فيهـا منتـصر منـا وإن غلـب                 والتَّجاه

                 لناه من غولٍ إىل شريك حـضاريوالغالب هو الثالث الّذي إن ارتدعنا عن بعضنا بعضاً ردعناه وحو
  أو ال �كون؟.. يف شراكة حضارية �عد أ�فسنا هلا معاً
خ من أ�ه عندما كان مصعب بن الزبري وعبد امللك بن مروان يتقاتالن وهنا حيضر�ي ما رواه التاري

على السلطة جاء وجهاء الروم إىل ملكهم وحثّوه على اغتنام الفرصة واحلملة على العرب فلم يـصغِ إلـيهم                   
 وعندما أحلّوا عليه وجلوا يف طلبهم أتى بكلبني وأرش بينهما فاعرتكا وأثناء عراكهمـا أتـى بثعلـب وأطلقـه                  

  .عندئذ تراجعوا واستحسنوا رأيه.. على مرأى منهما فرتكا عراكهما وحلقا بالثَّعلب


