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 مةدقّدامل

كان املسلمون يلتّفون حول  ،عندما انطلق فجر اإلسالم

نبّيهم|، يأخذون منه التعاليم وما نزل عليه من الوحي 

ة تشّق طريقها بجهود الساموي، وكانت الرسالة اإلسالميّ 

ني بالنبي|، إىل جانب التأييد اإلهلي والرعاية املحيط

 املحّمدية..

كانت اجلامعة املسلمة صغريًة يف حجمها، أقّليًة مقموعة، 

تواجه الظلم والعدوان والبغي، وكانت ملتّفًة حول نفسها 

ها عني ي   بعضهم بعضًا، لتشّكل أعىل مظاهر اإلعانة أفراد 

اؤاخاة، تل  ااحادثة والتكامل والتعاضد والتضامن يف حادثة امل

التي تركت بصامهتا عىل مسرية الدعوة اإلسالمية، ورّسخت 

لزمن و ـ كانوا نالوحدة واأللفة بني مسلمي اليوم، من الذي

 يتصارعون ويتقاتلون.ـ قصري مىض 

ُهُ ﴿قال سبحانه:  ِمننَِي َُوبِاْلر ؤر ِه ِ ُبِنَْصر َدَك َُأيَّ ُالَِّذَي َوَألََّفُُ*َو

ُبَُ َ ل وِِبِمُرنير ُُق  ل وِِبِمر ُق  َ َُبنير اَُألََّفتر ُمَّ ِضََُجِيعًا َتَُماُِِفُاألَرر َُأنَفقر َلور



َُعِزيٌزَُحكِيمٌُ ه  ُإِنَّ مر ُاّللهََُألََّفَُبيرنَه   (.63ـ  62)األنفال: ﴾َُوَلكِنَّ

لقد كان التأليف باإلسالم وقيمه وتعاليمه، وكانت هذه 

 التعاليم تشّق طريقها يف القلوب والنفوس لتصنع جيالً 

 بسيطة نسبيًا. زمنية ما يلبث أن يغرّي وجه العامل خالل مّدة  جديدًا، 

كان من الطبيعي أن تقع خالفات شخصّية أو غري شخصية 

هنا وهناك بني املسلمني، وكان حضور الرسول والضّخ 

تذويب ني بكفيلوتعاليم القرآن الروحي اهلائل لقيم اإلسالم 

ية ال تتوّقف حاهلا الطبيعية الكثري من هذه املشاكل، لكّن البرش

يف اختالف بني البرش، فكان قانون ااحياة ومبدأ االختالف 

 ساريًا عىل املسلمني يف تارخيهم الطويل.

بصدد حتديد منطلقات وأسباب هذه االختالفات، لسنا اآلن 

والتي تنامت وتكاثرت بعد وفاة الرسول األكرم|، وهل 

نت اجتهادات بني املسلمني، كا ومصانة أخالقّيًا أكانت أسباهبا 

 غري ذل ؟ وكانت هناك ماؤامرة ورصاع سلطة أ وأ

‘ ا رسول اهللما يعنينا هو أّن اللحظة التي فارق فيه

حركة  يف عقارب ساعة الزمن اإلسالمي،  شّكلت بداية   ااحياة  



  

ليشهد اإلسالم  ،رسعان ما كّونت كرة الثلج املتدحرجة

رق ومذاهب وتيارات تتناحر فيام  ف  انقسامًا كبريًا بني أبنائه، إىل

 بينها ويسف  بعضها دماء بعضها اآلخر و..

لسنا هندف حتميل مساؤولّية التشّظي اإلسالمي ألحد، بقدر 

من هذه ااحال، فأن نختلف يف فهم نصوص  ما هندف اخلروج  

نا يف هذا النّص فيفهم منه  الكتاب والسنّة، وجيتهد بعض 

نه اآلخر هذا الوجوب، أو يفهم وجوب  يشء، فيام ال يفهم م

بعضنا من آية  معّينة شهادًة لصالح فالن، فيام ال يرى فيها 

اآلخر هذا القدر من الشهادة.. هذا كّله أمٌر طبيعي، ال يوجد 

اإلسالم فحسب، بل نراه يف تاريخ األديان كاّفة، تاريخ يف 

 يف اكتشاف ااحقيقة.وتفرضه حمدودّية العقل اإلنساين 

شكلة ساءت عندما صار هذا االختالف )الطبيعي( لكّن امل

أساسًا خلالف  )غري طبيعي(، يتنابذ فيه الناس، ويتباعد فيه 

وت سف  فيه دماؤهم، وييسء كّل  بل املسلمون عن بعضهم،

مي، ويضعف اإلسال املجتمعواحد  منهم الظّن بأخيه، فيتمّزق 

 هم.ناحرهم وتحال املسلمني يف تنازع



أّن كثرة اجلدل والنقاش يف هذه اخلالفات  ذل واألنكى من 

سيحدثان املزيد من االضطراب، بدل املذهبية وتوسعة رقعتها، 

املزيد من التحّوالت العلمّية والنهضوّية! فال قيمة  اأن يوّفر

لالضطرابات وااحراكات الفكرّية دون أن ينجم عنها حتّوالت 

ُمعرفّية هنضوّية.

ُ ُوقفًة ُاليوم ُيستدعي ُكلهه ُديننا،ُهذا ُوأمام ُضامئرنا، أمام

وأمامُالتاريخ،ُوأمامُاإلنسانُكلهه..ُماُالذيُجيبُعليناُفعله؟ُ

ُالتيُ ُالبغيضة ُالطائفية ُاحلال ُهذه ُجتاوز ُمن ن ُنتمكه وكيف

ُنشهدُتناميهاُاْلطهردُيومًاُبعدُآخرُِفُعْصناُاحلارض؟

ومناخاهتا إزاء فقاقيع الطائفية والوطن كيف نحّصن األمة 

 عن السقو  يف اهلاوية ام وعيًا يتعاىل هبامونمنحه هنا وهناك،

 واالنجرار خلف املثريات املذهبية وخلف الغرائز الطائفّية؟

ففي كّل يوم نشهد سف  املسلمني لدماء بعضهم بعضًا 

باسم الدفاع عن الدين واملذهب والطائفة والفرقة، حتى لقد 

رشس بات رصاع املسلمني فيام بينهم أشّد وأعنف وأقسى وأ

وأوجع من الكثري من رصاعاهتم التي مّرت عليهم مع سائر 



  

األمم األخرى! لقد تصارع الشيعي املوايل لعيّل مع السنّي 

! بام مل يقع مثله بني عيل وأيب بكر نفسيهاماملوايل أليب بكر 

وتصارع ااحنبيل وااحنفي و.. مع اجلعفرّي بأشّد مئات املّرات 

د الصادق مع اإلمام أيب من اختالف اإلمام جعفر بن حممّ 

 حنيفة النعامن!

لكّل إنسان يف هذا الدين  فظحنيف الوقت نفسه، كيف 

 تهعالقجمع بني نه، فه وأفكار  ه وعقائد  ه وخصوصّيت  هوّيت  

تقداته واحتفاظه الوثيق بقناعاته ومع ،بأخيهالوطيدة والعميقة 

 حرتم اجتهاده فيها أّيًا يكن؟!الكالمية والفقهّية التي ن

للجواب عن هذه األسئلة قد نحتاج للكثري من الكالم، 

لكّن واحدًة من اخلطوات هي أن نتعّرف أكثر فأكثر عىل 

بعضنا، وندرك بعضنا بعضًا بذهنية واعية فاحصة، ويف املقابل 

يعّرف كل واحد  منّا نفسه ألخيه، حتى ال تذهب األفكار 

 بأخيه يمينًا ويسارًا.

يمّد كّل واحد  منّا يده لآلخر  ومن هذه اخلطوات أيضًا، أن

لنتالقى عىل االختالف اإلجيايب وننبذ االختالف السلبي، 



لنوقف نزف الدم يف األّمة، ونكّف عن املزيد من نكئ اجلراح، 

عنيت جراح التاريخ النازفة منذ قرون. لنوقف حتّول حارضنا 

إىل تاريخ، فنكّف عن الرجوع إىل الوراء، ونصنع من تارخينا ـ 

راءة جديدة واعية ـ مستقباًل وحارضًا أفضل، فنكتشف فيه بق

عنارص التالقي واملحّبة، بدل أن ن دمن اكتشاف عنارص الب عد 

رقة، أو نغرق يف التاريخ وللتاريخ فقط.  والف 

اإلحساس هبذه املساؤولية اجلسيمة، ومن رصخة واقع من 

الضمري الكامن يف أعامقنا، ومن حجم املأساة التي نعيشها 

مجيعًا، ومن القلق الكبري الذي يلّف مستقبلنا كأّمة، ومن 

الشعور باملخاطر التي هتّدد الوجود اإلسالمي عاّمة.. كان هذا 

الكتاب / الرسالة، لنبّلغ ما أمرنا اهلل به، ونضع عن كاهلنا 

ات امللقاة عىل عواتقنا نحو مسلمي العامل، بعض املساؤوليّ 

 ري.ونقول كلمة ااحّق يف الزمن العس

إّن هذا الكتاب املتواضع رسالٌة مفتوحة لكّل املسلمني يف 

رسالة حّب وموّدة،  و..وصوفيّة وإباضيّة  العامل شيعًة وسنّة

مصارحة رسالة إخاء وقرابة، رسالة صدق وإخالص، رسالة 



  

رسالة صفحة جديدة، رسالة نقد للذات ولآلخر، ومكاشفة، 

يت النبوي رسالة نجيل فيها بالتعريف بمذهب أهل الب

وأتباعهم، باملذهب الشيعي اإلمامي االثني عرشي، نكشف 

فيها عن األفكار والتطّلعات واملساؤولّيات واآلمال والرؤى 

التي خيتزهنا أبناء هذا املذهب أو تقع واالجتهادات واهلواجس 

عىل عاتقهم، نعّرف موجزًا بعقائدهم وفقههم ومسلكّياهتم 

نجزاهتم، وما يقع عىل واجتاهاهتم وموعالقتهم باآلخر 

 عاتقهم من مساؤوليّة تارخيّية.

إهّنا رسالة لآلخر ـ كّل اآلخر ـ يف الداخل اإلسالمي 

الكبري، نتصارح فيها ونبدي هواجسنا ونفصح عن رأينا يف 

 هواجس غرينا، لنضع أنفسنا واآلخرين عىل املسار الصحيح.

سلمة، تارخيية مصريية من عمر األّمة امل إننا نعيش يف احظة  

وال نريد هبذا الكتاب إال أن نستجيب هلذه اللحظة، ونكرس 

حصار التاريخ، وننطلق نحو وعي  جديد للدين واملذهب، 

ونمّد أيدينا إىل سائر مذاهب املسلمني، لنبني معًا جمد أمة  لطاملا 

 شّكلت مفصاًل من مفاصل تاريخ ااحضارات البرشّية.



ُمذهبإننا  ُِف ُكبرية ُرشحية ُبوصفنا ُالبيتُـُـ نعلن  أهل

اليوم وبرصاحة عن رسالتنا املفتوحة للعامل، وإلخوتنا 

املسلمني من أبناء املذاهب األخرى. رسالٌة تدعو إىل اللقاء 

والتواصل واألمن والسالم وعيش املواطنة، ومنح بعضنا 

بعضًا ااحقوق واملزايا واالحرتام والتقدير وحسن الظن، لنبني 

ّصنًا من الداخل، ال هتّزه الرياح، وال تطيح مجيعًا أوطاننا بناًء حم

 به عواصف الرّش واملوت والفتنة.

أيضًا  عضاً بهي رسالة ستعجب الكثريين، لكنّها قد تغضب 

هنا وهناك، ونحن إذ نعّّب فيها عن قناعاتنا التي قد خيتلف معنا 

فيها حتى بعض الشيعة، فإّننا نريد بذل  أن نموضع أنفسنا 

 ّل هذه االصطفافات القائمة اليوم.وقناعاتنا يف ظ

هي رسالة حمّبة بإذن اهلل، هي رسالة سالم  مذهبي، هي 

 رسالة وطن وأّمة وجمتمع وحضارة، واهلل عىل ما نقول شهيد.

 

دُكاملُحيدرُ ُحممه ُاّللُحبه

ُهـ1436ـُشهرُرمضانُاْلباركُـ10ُُ

ُم2015ـ7ُُـ28ُُ
 



 

 

 

 

 

 

 الشيعة واملعتدقد الديين

 ملذهب اإلماميتعريٌف موجز با
  





 

ُ

 متهيد

عرشية بالكثري جدًا من  اة االثنتاؤمن املدرسة اإلماميّ 

القواسم املشرتكة التي ياؤمن هبا سائر املسلمني، وتكاد تكون 

أكثر نقا  االختالف بني هذا املذهب وسائر املذاهب 

اإلسالمّية، مما وقع فيه جدٌل ونقاش بني املذاهب األخرى 

اخلالف العقدي بني اإلمامية ومذاهب  نفسها، فكثرٌي من نقا 

املسلمني األخرى، هي أيضًا نقا  اختالف عقدي داخل 

املذاهب اإلسالمية نفسها، كاملاتريدية والسلفّية واألشاعرة 

 و..والزيدّية واملعتزلة والصوفّية واإلباضّية 

وال يقف ذل  عند حدود االختالف يف األمور العقائدّية، 

نفسها عىل مستوى االختالف يف  بل نحن نالحظ الصورة

القضايا التارخيّية ووقائع الصدر اإلسالمّي األّول، وكذل  يف 

 القضايا الفقهّية والعملّية..

بدورنا، سوف نحاول هنا ـ باختصار  بالغ ـ تقديم صورة 



موجزة عن كّل من معامل االعتقاد يف املذهب اإلمامي من 

، املذهب من جهة ثانية جهة، ومعامل االجتهاد والرشيعة يف هذا

 .لب املوضوعمتهيدًا للدخول يف ص  

 

  



 

 

 معامل االعتدقاد يف املذهب اإلمامي

يعتقد املذهب اإلمامي الشيعي االثنا عرشي بأصول 

االعتقاد الديني واإلسالمي، مع جمموعة خصوصّيات 

اعتقادّية يمتازون هبا، ويرون أهّنا تعّّب عن اجتهادهم اخلاّص 

قيدة اإلسالمّية، بحسب ما فهموا من الكتاب يف قضايا الع

والسنّة، وما أوصلهم إليه الدليل العقيل والنقيل. وهذه صورة 

يف قضايا التوحيد والعدل والقضاء  موجزة عن عقائدهم

، والقدر وصفات اهلل والنبّوة واإلمامة واملعاد وغري ذل 

 :نضعها ضمن املحاور التالية

 األلوهّيةاحملور األّول: 

تقد اإلمامّية بوجود اهلل تبارك وتعاىل، وترى أّنه ال حيتاج تع

يف وجوده إىل يشء غريه، كام تعتقد بوحدانّيته، وأنه واحد أحٌد 

فرٌد صمد مل يتخذ صاحبًة وال ولدًا ومل يكن له رشي  يف 



 املل ، وخلق كّل يشء فقّدره تقديرًا.

واآلخر واهلل سبحانه وتعاىل يف املعتقد اإلمامي هو األّول 

والظاهر والباطن وهو بكّل يشء عليم، وهو الذي يف السامء 

الرَغيرِبُ﴿إله ويف األرض إله، و   ُ َوَُعاِِل ُإِٰلَهُإاِلَُّه  ُالَِّذيُالَ َوُاّللَّ  ه 

ُ ُاْلرَلِك  َو ُه  ُإاِلَّ ُإِٰلَه ُالَِّذيُالَ ُاّللَّ  َو ُه  ِحيم  ُالرَّ ن  ْحر ُالرَّ َو ُه  َهاَدِة َوالشَّ

ُ ُالسَّ وس  برَحاَنُاّللَُِّالرق دُّ ُس  َتَكِّبر 
ُاْلر  بَّار  ُاْلرَ ُالرَعِزيز  ُاْلر َهيرِمن  ِمن  ُاْلر ؤر اَلم 

نَىُ سر ُاحلر  اَمء  َسر ُاألر َُله  ر  ُاْلر َصور ُالرَباِرئ  ق 
الِ ُاْلرَ ُاّللَّ  َو ُه  وَن ك  ِ ُي ْشر َعامَّ

ُاحلرَُ ُالرَعِزيز  َو َُوه  ِض َرر َُواألر اَمَواِت ُالسَّ ُِِف َُما َُله  َسبرح  ﴾ كِيمُ ي 

 (.24ـ  22)ااحديد: 

فاهلل عند اإلمامّية له األسامء ااحسنى والصفات العليا، فهو 

موجوٌد جمّرد متعال  عن املاّدة واملاديات، وعن اجلسم 

واجلسمّيات، وعن الصورة والشبه، فليس له أبعاد، وال خيضع 

 وال للمكان وال للكيف وال للكّم، وال لألين وال للمتى.للزمان 

حيتاج إىل  الً حيتاج إىل موضوع، وال معلو ضاً رس هو ع  ولي

 اً حيتاج إىل واجب الوجود، وال ناقص بممكن  هو ليس عّلة، و

فيحتاج إىل ما هو كامل، وال  ،من أّي جهة من جهات النقص



  

ّس يتعّلق بيشء غريه بل يتعّلق الكّل به، وال ي رى وال حي  

وال نّد له وال  بااحواس الظاهرة وال ي لمس، وال يشبهه يشء،

ِضُ﴿نظري، بل هو كام قال سبحانه:  َرر َُواألر اَمَواِت ُالسَّ َفاطِر 

ُ مر ك  َرؤ  َُيذر َواجًا َُأزر َعاِم َنر ُاألر َُوِمَن َواجًا َُأزر مر ِسك  ف  َُأنر ُِمنر مر َُلك  َجَعَل

َُشرُ َُليرَسَُكِمثرلِِه اَمَواِتُفِيِه ُالسَّ َُمَقالِيد  َُله  ُالرَبِصري  ِميع  ُالسَّ َو َُوه  ٌُء

ُ َُشر لر ُبِك  ه  ُإِنَّ ِدر  َُوَيقر َُيَشاء  ُْلَِنر َق زر ُالرر ط  َُيبرس  ِض َرر َُعلِيمٌَُواألر ﴾ ٍء

 (.12ـ  11الشورى: )

والكالم يف األلوهّية عند اإلمامّية يتعّلق بمجموعة نقا  

 :أبرزهاو ،مهّمة أيضاً 

 التوحيدأواًل: 

 ّيةاإلمام ياؤمن الشيعة ،وبعد إثبات الذات املقّدسة اإلهلّية

بالتوحيد الذي هو أساس اإلسالم، ويرون له معاين ومظاهر 

 عّدة، أمّهها:

 ـ التوحيد الذاتي

وال  ،وال ثاين له وال نظري ،بمعنى أّن اهلل واحٌد ال مثيل له



وال عديل، وأّن ذاته بسيطة، ال تركيب وال أجزاء فيها، له شبيه 

ليث هبذا فهو ال يقبل التجزئة وال الرتكيب إطالقًا، فأّي تث

 .املعنى يكون باطالً 

ويطلق علامء اإلمامّية أحيانًا عىل نفي الرتّكب عنوان 

)التوحيد األحدي(، وعىل نفي املثيل عنوان )التوحيد 

 الواحدي(.

 الصفاتي التوحيدـ 

فاهلل سبحانه وتعاىل له ـ يف العقيدة اإلمامّية ـ الصفات 

القدرة وااحياة الكاملية كّلها بجالهلا ومجاهلا، من العلم و

م والصمدّية والغنى  د 
واإلرادة والسمع والبرص واخللق والق 

 وغري ذل .

وصفاته الذاتية كّلها ليست شيئًا خارجًا عن ذاته، بل هي 

ر يف الذهن واملفهوم، فليس يف اهلل جزٌء هو عني ذاته، وإنام تتكثّ 

 القدرة، وجزٌء آخر هو العلم، بل قدرته عني علمه.

 فاٌت صالفعلّية ـ كاخللق والرزق وغريمها ـ  صفاتهولكّن 



  

 .مأخوذة من مقام فعله، فإذا خلق صار معنونًا بعنوان اخلالق

 وهلذا قّسمت اإلمامّية الصفات اإلهلّية إىل صفات ذات  

وصفات فعل، وقالوا بأّن صفات الذات كالعلم والقدرة ال 

تنفّ  عن ذاته بل هي عني ذاته، وأّما صفات الفعل، فهي 

فات ننتزعها من فعله سبحانه وتعاىل، فقبل اخللق مل يكن ص

خالقًا، بل كان قادرًا عىل اخللق، وبعد اخللق يتصف باخللق 

 فعاًل.

 اخلالدقي التوحيدـ 

بمعنى االعتقاد بأّنه ال يوجد خالٌق غري اهلل تعاىل، وأّن سائر 

تعاىل كام وصف والصنّاع هم مصنوعون له، وأّنه سبحانه 

الِِقنيَُ..﴿نفسه:  ُاْلرَ َسن  َُأحر ، وهو (14)املاؤمنون:  ﴾َفَتَباَرَكُاّللَّ 

لق من يشء.كّل يشء، ومل خيلقه يشء الذي خل ق    ، وال خ 

ومشهور اإلمامّية، بل إمجاع متكّلميهم تقريبًا، عىل كون 

م العامل، ولكن العامل حادثًا خملوقًا،  د 
ذهب بعض الفالسفة إىل ق 

ال يعني أّن العامل صار غنّيًا أو يم لكنّهم يعتّبون أّن القد



 واجب  الوجود، بحيث مل يعد اهلل تعاىل خالقًا له، بل هو قديمٌ 

وجودي دائم التعّلق باهلل تعاىل، بل  فقريٌ  ،ذايت حادٌث  ،زماين

يرون ذل  من صفات كامل الفيض اإلهلي الذي ال ينقطع وال 

 للحظة.

 الربوبيـ التوحيد 

ذا العامل هو عينه اإلله الذي خلقه، ويقصدون به أن مدّبر ه

وأّن اهلل مل يفّوض العامل ألحد  غريه ليديره ويتحّكم به فيام يبتعد 

سبحانه ليكون جانبًا ال تأثري له وال دور يف هذا العامل الذي 

وأّنه سبحانه خلقه هو بنفسه، بل هلل التدبري املطلق يف العامل، 

ُاّللَّ ُ﴿ّز من قائل: متامًا كام وصف نفسه يف كتابه فقال ع م  َُربَّك  إِنَّ

َُعََلُ َتَوى ُاسر ُث مَّ اٍم َُأيَّ ُِستَِّة ُِِف َض َرر َُواألر اَمَواِت ُالسَّ َُخَلَق الَِّذي

ُ مر ك  ُاّللَّ َُربُّ م  ك 
نِِهُٰذلِ ِدُإِذر َُبعر َُشِفيٍعُإاِلَُِّمنر َرَُماُِمنر َمر ُاألر ر  َدبر ِشُي  الرَعرر

ونَُ ر  َُأَفاَلَُتَذكَّ وه  ب د   (.3يونس: ) ﴾َفاعر

ُ﴿وقال سبحانه:  نر ِضَُأمَّ َرر َُواألر اَمِء ُالسَّ ُِمَن مر ك  ق  ز  َُيرر َُمنر لر ق 

ُاْلرَيرَتُ ِرج  ر ُِمَنُاْلرَيرِتَُوُي  يَّ ُاحلرَ رِرج  ُُي  َبرَصاَرَُوَمنر َعَُواألر مر ُالسَّ لِك  َيمر



  

َُأفَُ لر َُفق  ول وَنُاّللَّ  َرَُفَسَيق  َمر ُاألر ر  َدبر ُي  َُوَمنر ير ُِمَنُاحلرَ م  اَلَُتتَّق وَنَُفذلِك 

ف ونَُ َ ُت ْصر َُفَأنَّى اَلل  ُالضَّ ُإاِلَّ قر ُاحلرَ َد َُبعر َُفاَمَذا قُّ ُاحلرَ م  َُربُّك  ﴾ اّللَّ 

 .(32ـ  31)يونس: 

بعض عن عقيدة ـ إن شاء اهلل ـ وسوف يأيت ااحديث 

ألهل البيت عند الكالم عن نية ة يف الوالية التكويّ اإلماميّ 

الكالم عن القضايا العالقة بني اإلمامية  اإلمامة، وكذل  عند

 .وسائر املذاهب اإلسالمّية

 وحتريم الشيعة السجود لغري اهلل العبادي التوحيدـ 

ه ال جيوز عبادة أحد غري اهلل أنّ ـ عند الشيعة ـ وهو يعني 

العبادة املنحرصة باإلله الواحد هي رمز  كان، وأنّ  كائنًا من

، هلل تعاىل ال غري نا عبيدٌ م مجيعًا، وأنّ وشعار األنبياء عليهم السال

اَكُ﴿وأّن شعار التدّين باإلسالم هو قوله تعاىل:  َُوإِيَّ ب د  اَكَُنعر إِيَّ

َتِعنيُ  (، وهلذا ال يصيّل الشيعة وال يصومون 5فاحتة: ﴾ )الَنسر

وال حيّجون وال يزّكون إال بنّية القربة إىل اهلل تعاىل، بل يرون 

لو ا يت هبا  ،وجيب إعادهتا، بل هي حمّرمة لعبادات باطلًة رشعاً ا



لغري اهلل سبحانه، وهكذا نجد يف فقههم حرمة السجود لغري 

 اهلل تعاىل بقصد عبادته.

هـ(، وهو أحد أكّب 1413أبو القاسم اخلوئي )السّيد يقول 

حيرم السجود »عّب التاريخ، ما نّصه: اإلمامّية مراجع الشيعة 

رق بني املعصومني عليهم السالم لغري اهلل تعاىل، من دون ف

. وما يفعله الشيعة يف مشاهد األئّمة عليهم السالم وغريهم

البّد أن يكون هلل تعاىل؛ شكرًا عىل توفيقهم لزيارهتم عليهم 

 .«السالم وااحضور يف مشاهدهم

 أوالدهم بعبد احلسني و..؟اإلمامّية  الشيعة تسميةوماذا عن 

ض األوالد باسم: عبد ااحسني، ة لبعا تسمية اإلماميّ وأمّ 

وعبد الزهراء، وعبد املحسن، وعبد عيل، وعبد املهدي، 

ـ وهي تسميات بدأت باالنحسار ماؤّخرًا  وغريها من األسامء

ة م ال يقصدون هبا العبوديّ فإهّن  ـاإلمامي يف الوسط الشيعي 

ة بذل  العبوديّ  دام يراوإنّ  ،ةلوهيّ ة األصل بقضيّ باملعنى الذي يتّ 
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للنبي وأهل بيته، نطيعهم ونعمل  خدمٌ نا نى اخلدمة، فكأنّ بمع

، علاًم أّن )عبد النبي( اسم مستخدم وشائع يف بعض بأوامرهم

 .بالد املغرب العريب )السنّية(

وال من  ،رشعي عند الشيعة ه مل يرد يف أّي نص  علاًم أنّ 

عليها، ومل  ّث حيما يدعو هلذه التسميات أو  ،حديث أهل البيت

ل هذا األمر إطالقًا يف حياة الشيعة إال منذ بضعة مئات يتداو

والرجال  سمن السنني، وإال فكتب املعاجم والفهار ةقليل

ـ ومنهم والتعديل شاهدٌة عىل أّن الشيعة  والرتاجم واجلرح

 ما كانوا يسّمون أوالدهم هبذا النوع من األسامء إطالقًا.ـ اإلمامّية 

إشكاٌل رشعّي ـ كام أفتى ولنفرض أّن هذه التسميات فيها 

بذل  بعض علامء أهل السنّة ـ لكنّه يظّل خالفًا فقهيًا، ال 

يسمح بافرتاض تفسري الكلمة عىل أهّنا اعتقاد بعبودّية خملوق 

ملخلوق مثله بام ينايف التوحيد، كيف، والطرف اآلخر ـ وهم 

ـ يبنّي أن ليس املراد من هذه التسميات هذا اإلمامّية الشيعة 

 عنى الذي يستبطن الرشك إطالقًا.امل

وسوف يأيت ـ إن شاء اهلل ـ ااحديث عن كّل ما يتصل 



وعالقاهتم بأهل البيت، وزياراهتم اإلمامّية بشعائر الشيعة 

 للمراقد املطّهرة، وما يوهم الرشك يف ذل .

 األمساء والصفات اإلهلّيةثانيًا: 

عىل ّية اإلمامتقوم األسامء والصفات اإلهلّية عند الشيعة 

 صفات  ثبوتّية وأخرى سلبّية:

 اإلجيابّية ةالثبوتّي الصفاتـ 

تعني إثبات كّل كامل  له سبحانه، وهي تنقسم عندهم إىل و

 صفات ذات، وصفات فعل:

 الذات صفاتأ ـ 

هي التي ال تنفّ  عن الذات إطالقًا، وأساسها الصفات و

 التالية:

 العلم: األوىلالصفة 

 أزليًا أبديًا، وعامل كذل  بغريه مطلقًا، فاهلل عامل بذاته علامً 

قبل وحال وبعد وقوعه، وال حدود للعلم اإلهلي، وهو يشمل 



  

 الكّليات واجلزئيات.

بعض الفالسفة املسلمني ـ ومن بينهم فالسفة سنّة لكّن 

أّما وشيعة ـ كان هلم حتليٌل خاص يف العلم اإلهلي باجلزئّيات، 

أطبقوا فقد ة والسنّة وغريهم، مجهور وعاّمة متكّلمي اإلماميّ 

عىل العلم املطلق األزيل هلل تعاىل بكّل يشء بال حدود، 

مستندين يف ذل  ألدّلة العقل والنقل، مثل قوله تعاىل: 

َُوُ﴿ ُالرَِّبر ُِِف َُما َلم  َُوَيعر َو ُه  ُإاِلَّ َها َلم  َُيعر ُالَ ُالرَغيرِب َُمَفاتِح  َوِعنرَده 

ُوَُ ُِمنر ق ط  َُتسر َُوَما ِر اَمِتُالرَبحر ل  ُظ  ُِِف َُحبٍَّة َُوالَ َها َلم  َُيعر ُإاِلَّ َرَقٍة

بنِيٍُ ُم  ُكَِتاٍب ُِِف ُإاِلَّ َُيابٍِس َُوالَ َُرطرٍب َُوالَ ِض َرر )األنعام:  ﴾األر

59.) 

َُبََلُ﴿وقوله سبحانه:  لر ُق  اَعة  تِينَاُالسَّ
واُالََُتأر َوَقاَلُالَِّذيَنَُكَفر 

َُعاِِلُِالرَغيُر مر تَِينَّك 
َُلَتأر اَمَواِتَُوَرِّبر ٍةُِِفُالسَّ َُذرَّ ُِمثرَقال  َُعنره  ب  ز  ِبُالََُيعر

بنِيٍُ ِِفُكَِتاٍبُم  ُإاِلَُّ َِّب  ُٰذلَِكَُوالََُأكر ُِمنر َغر  ِضَُوالََُأصر َرر ﴾ َوالَُِِفُاألر

 .(3)سبأ: 

 الَبَداء مسألةالعلم اإلهلي و

عند الشيعة « اءد  الب  »ويتصّور كثرٌي من الناس أّن عقيدة 



ي نسبة اجلهل إىل اهلل تعاىل، وأّن اهلل سبحانه يبدو تعناإلمامّية 

له يشء ما كان باديًا له من قبل، فيام ااحقيقة أّن هذه العقيدة ـ 

فيام بعد ـ اإلمامّية كام صاغها بشكل واضح املتكّلمون الشيعة 

ال تعني غري قدرة اهلل املطلقة عىل تعديل املقّررات وفقًا لعلم 

 من عمر اإلنسان مثاًل ألجل دعاء مسبق منه بذل ، فهو يغرّي 

هذا اإلنسان، وليس هذا من التغيري الذي يقع نتيجة اجلهل 

والعياذ باهلل تعاىل، بل هو من التغيري يف لوح املحو واإلثبات 

بنحو  يكون السابق والالحق من املقّررات مثبتًا يف اللوح 

 املحفوظ ويف لوح القضاء ااحتمي.

لنا شيئًا فنراه بأعيننا وكأّنه حصل تغرّي، فالبداء هو إبداء اهلل 

لكّن هذا التغري ااحاصل جزء من لوح القضاء ااحتمي الثابت 

 له سبحانه.

وبعبارة أخرى: البداء هي قوانني التغيري القائمة يف 

الوجود، فمن يصل األرحام يطول عمره مثاًل، فقبل أن يصل 

يصلها يصبح  األرحام يكون عمره املقّرر مخسني عامًا، وعندما

ستني مثاًل، فقوانني التغيري يف العامل واالعرتاف بنظام األسباب 

واملسّببات هو التعبري اآلخر عن البداء، يف حني أّن القانون وما 



  

 سبق وما احق مثبٌت عنده تعاىل يف اللوح املحفوظ.

وإذا كانت الكلمة )البداء( مثريًة للبعض ـ رغم أهّنا وردت 

، عند أهل السنّة أيضًا كصحيح البخاري كتب ااحديثيف بعض 

ورد مضموهنا يف الكثري من األحاديث السنّية مثل تغيري كام 

الصدقة والدعاء للقضاء ـ فإّن املشكلة ليست يف الكلمة، إذ 

اإلمامّية املهم هو املفهوم وعليه نبني املوقف من عقيدة الشيعة 

 ال من الكلمة وطريقة التعبري.

ملسألة البداء كوهنا مفصلّية يف تأثري اإلمامّية وهيتّم الشيعة 

األعامل يف النتائج عىل مستوى ااحياة الدنيا، ويف إعطاء الدعاء 

ت ه ومّّبرات وجوده وغري ذل .  فلسف 

 الدقدرة الصفة الثانية:

فاهلل قادر عىل الفعل والرتك مع مشيئة وإرادة واختيار، 

 .ة مطلقة غري حمدودةوصفة القدرة عنده هي أزلّية أبدّية ذاتيّ 
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جاء: )بدا هلل يف األقرع واألبرص(، وقد فرّس يف كلامت بعض 

 .رّشاح ااحديث النبوي بام فرّس به اإلمامّية فكرة البداء عندهم



يف املوارد التي يستحيل حتّققها، كأن خيلق اهلل النقيضني أّما 

ال يكون العجز عندهم يف القدرة والفاعل، بل فهنا جمتمعني، 

 يف املتلّقي والقابل.

وكام استندوا يف صفة العلم إىل العقل والنقل، فعلوا ذل  

 اهلل سبحانه يف إثبات القدرة له سبحانه، فإّن ثبوت العجز عىل

خالف إطالق كامله، ممّا جيعله بحاجة إىل غريه، وقد قال تعاىل: 

﴿ُ لر ُك  َُعََل ُاّللَّ  َُوَكاَن ا ُِِبَ ُاّللَّ  َُأَحاَط َُقدر َُعَليرَها وا ِدر  َُتقر ر َرىَُِل خر
َوأ 

ُ  .(21﴾ )الفتح: َقِديراًُُءٍَُشر

 احلياة: الصفة الثالثة

ها، فأرجعها وهي من الصفات التي وقع خالٌف يف تفسري

بعضهم إىل العلم والقدرة واإلرادة، وعىل أّية حال فال سبيل 

 للموت والفناء إىل ساحته املقّدسة تبارك وتعاىل.

ُ﴿وقد أخّب سبحانه عن نفسه فقال:  يُّ َوُاحلرَ ُه  ُإِٰلَهُإاِلَّ ُالَ اّللَّ 

اَموَُ َُماُِِفُالسَّ ٌمَُله  َُنور ُِسنٌَةَُوالَ ه  ذ  خ 
َُتأر ُالَ ِضُالرَقيُّوم  َرر اِتَُوَماُِِفُاألر

ُ مر َفه  َُوَماَُخلر ِدهيِمر َُأير َ َُماَُبنير َلم  نِِهَُيعر بِإِذر ُإاِلَُّ ُِعنرَده  َفع  َُذاُالَِّذيَُيشر َمنر

ِيط وَنُبَِشرُ ِمهُُِِمنُرُءٍَُوالَُحي  ِسيُّهُ َُوِسعََُُشاءَُُباَِمُُإاِلَُُِّعلر رر اَمَواِتُُك  ُالسَّ



  

َضُ َرر هُ َُوالََُُواألر ظ هُ َُيئ ود  وَُُاَمُِحفر ﴾ )البقرة: الرَعظِيمُ ُالرَعِلَُُُّوه 

255). 

 الفعل صفاتب ـ 

والرازقية واملدّبرية والربوبية والقّهارية هي كثرية كاخلالقية و

 وغريها من الصفات.

ومن بني صفات الفعل كونه تعاىل متكّلاًم، واملعروف بني 

أو  ،اإلمامية أّن كالمه تعاىل مع خلقه يكون عّب الوحي

الرسول امل ل  ، أو من وراء حجاب، قال سبحانه: بإرسال 

﴿ُ َُوَراِءُِحَجاٍبَُأور ُِمنر يًاَُأور ُإاِلََُّوحر ُاّللَّ  َمه  َكلر ُي  َُأنر َوَماَُكاَنُلَِبَْشٍ

َُحكِيمٌُ َُعِلٌّ ه  ُإِنَّ نِِهَُماَُيَشاء  والًَُفي وِحَيُبِإِذر ِسَلَُرس  رر ﴾ )الشورى: ي 

51.) 

بحيث يسمعها  خلق األصواتيكون بمثل وكالمه 

األنبياء، وهو من صفات الفعل ال الذات، ويرجع إىل صفة 

 .اخللق

كام ذكروا أّنه يطلق كالم اهلل عىل فعله أو نتيجة فعله، قال 

ُ﴿تعاىل:  َُقبرَلَُأنر ر  َُلنَِفَدُالرَبحر ُِمَدادًاُلَِكلاَِمِتَُرِّبر ر  َُكاَنُالرَبحر َُلور لر ق 



ُ َُوَلور َُرِّبر  (.109﴾ )الكهف: ِجئرنَاُبِِمثرلِِهَُمَدداًَُتنرَفَدَُكلاَِمت 

بأّن القرآن الكريم كالم اهلل اإلمامّية  ويف هذا السياق ياؤمن

خالفًا  ،ليس بقديم بل حادث، إذ كالمه فعٌل له ،املخلوق له

 السنّة.أهل للكثري من علامء 

؛ إذ يستحيل عليه كام ومن صفاته تعاىل عندهم الصدق  

 الكذب وخمالفة الوعد.

، فال تكون أفعاله إال بمنتهى كمة  ام ومن صفاته ااح  ك

اإلتقان بحيث يكون كّل يشء يف موضعه، كام أّنه منّزه عن فعل 

 ما ال ينبغي فعله.

 ةـ الصفات السلبّي

ُاإلماميوهيُ ُِفُاالعتقاد ُالتيُتعكسُمنهجُالتنزيه هيُو،

ُكثرية:

ُ ُإنه ُومنها: ُيُ ليسُبجسم ُمنُال ة ُحاسه ُبأيه ُي درك رىُوال

ألّنه غري ماّدي، وهو ليس  الُِفُالدنياُوالُِفُاآلخرة؛ُ،احلواس

ال فة الرؤية القلبيّ أّما  يف مكان وال زمان وال جهة حتى ي رى.



  

 .مانع منها يف حّقه تعاىل

وقد استندوا يف نفي الرؤية ـ إىل جانب أدّلة العقل ـ لنّص 

َبرَصارُ ﴿الكتاب الكريم، قال تعاىل:  ُاألر ه  ِرك  ُت در ُُالَ ِرك  در ُي  َو َوه 

برِيُ  ُاْلرَ َوُاللَّطِيف  َبرَصاَرَُوه   (.103األنعام: ﴾ )األر

ُ مومنها:ُأنهُالُحي  ُوالُيقسه وال غري ذل  من  والُجزءُله،ُده

 صفات النقص.

ُندهُ ُوال ُعديل ُوال ُشبيه ُوال ُالُرشيكُله ُأنهه والُُ،ومنها:

ُِفُغريه  وال نحو ذل . يتهحدُبغريهُوالُحيله

رآنية واألحاديث الرشيفة التي يوهم وكّل اآليات الق

ظاهرها التشبيه والرؤية والتجسيم قد فرّسها اإلمامية بغري 

معانيها األولّية، وقّدموا تّبيرات لغوّية يف ذل ، وكانت هلم 

فيها مسامهات واسعة جدًا يف هذا الصدد يمكن مراجعتها يف 

 كتبهم املطّولة يف التفسري وعلم الكالم.

 اإلهليالعدل : ثالثًا

ياؤمن الشيعة اإلمامية بالعدل اإلهلي، وال يرون اهلل فاعاًل 

ألّي ظلم  جتاه أحد عىل اإلطالق، بل يف فعله كامل العدل 



 واإلنصاف، كام نطقت بذل  النصوص وحكمت به العقول.

َُوأ ول واُ﴿ قال تعاىل: َُواْلراََلئَِكة  َو ُه  ُإاِلَّ ُإِٰلَه ُالَ ه  َُأنَّ ُاّللَّ  َشِهَد

كِيمُ الرعُِ ُاحلرَ ُالرَعِزيز  َو ُه  ُإاِلَّ ُإِٰلَه ِطُالَ ُبِالرِقسر اًم
ِمَُقائِ ﴾ )آل عمران: لر

18). 

بل إّن اهلل ال يأمر إال بالعدل فكيف ال يكون عادالً؟! قال 

َُوإَِذاُ﴿ سبحانه: لَِها َُأهر ُإََِل ََماَناِت ُاألر وا َؤدُّ ُت  َُأنر مر ك  ر  م 
َُيأر ُاّللََّ إِنَّ

ُالنَُّ َ َُبنير ت مر َُحَكمر ُإِنَّ ُبِِه مر َُيِعظ ك  ُنِِعامَّ ُاّللََّ ِلُإِنَّ واُبِالرَعدر م  ك  ََُتر اِسَُأنر

 .(58﴾ )النساء: اّللَََُّكاَنَُسِميعًاَُبِصرياًُ

ُِذيُ﴿وقال سبحانه:  َُوإِيَتاِء َساِن ِحر َُواإلر ِل ُبِالرَعدر ر  م 
َُيأر ُاّللََّ إِنَّ

َُواْلر نرَكرُِ َشاِء ُالرَفحر َُعِن َُوَينرَهى َبى رر ُُالرق  مر َُلَعلَّك  مر َُيِعظ ك  ِي َوالرَبغر

ونَُ ر   (.90النحل: ﴾ )َتَذكَّ

واملنطلق الرئيس يف ذل  ـ إىل جانب نصوص الكتاب 

والسنّة ـ أّن اإلمامية تقول بالتحسني والتقبيح العقلّيني، وترى 

سن العدل، واهلل ال يفعل القبيح العقل حاكاًم بقبح الظلم وح  

ستدعي إال ااحسن والكامل، عندهم، لكامل ذاته التي ال ت

وهلذا فهو ال يظلم الناس وال يكذب وال خيلف امليعاد، وعدله 



  

يشمل التكوين والترشيع، فام نراه يف العامل هو مظاهر عدله، 

للخلق وإن بدت هلم يف  مصالح فهي تستبطنوأّما الرشور 

ظاهرها رشورًا، بل هناك رأي فلسفي يتبنّاه بعض علامء 

يرى أّن الرّش أمٌر ال وجود له، بل هو عدٌم، وهلم  أيضاً مامّية اإل

 يف ذل  بحوث فلسفّية موّسعة.

وليست رشيعة  ظلم، وهكذا  عدل   كام أّن رشيعته رشيعة  

 ااحال يف ثوابه وعقابه فهو عادل بل رحيم.

 والدقدر الدقضاء

وتاؤمن اإلمامّية بالقضاء والقدر، ويف الوقت عينه تاؤمن 

رّية اإلنسانية، فال جّب وال تفويض بل باالختيار اإلنساين وااح

أمٌر بني أمرين، كام هي املقولة املشهورة عن أئّمة أهل البيت 

 النبوي.

، بالفعل االختياري للعبد ليس موجبًا للجّبوالعلم اإلهلي 

؛ ألّن علم اهلل لالختيار عينه عندهم هو موجٌب  ،بل بالعكس

عّينة عن اختيار بأّن فالنًا من الناس سوف يرتكب املعصية امل



منه.. هذا العلم ال يفرض أن يرتكب هذا الشخص املعصية 

هذه قهرًا عنه، بل بالعكس إّنه يستدعي أن يرتكبها عن اختيار، 

فلو ارتكبها من دون اختيار كان هناك خلل يف العلم اإلهلي؛ 

ألّن املفروض أّن اهلل علم بأّن العبد سوف يرتكب املعصية عن 

 .ها جّبًا مل يطابق العلم  اإلهلي الواقع  ، فلو فعلاختيار

 النبّوة والرسالة احملور الثاني:

تاؤمن اإلمامية ـ كسائر فرق املسلمني ـ بمبدأ البعثة والنبّوة، 

وترى ذل  أنموذجًا من الفيض واجلود اإلهليني عىل البرش، 

وأّن العقل عاجٌز عن معرفة متام املصالح واملفاسد، أو أّنه 

لنوازع النفس األّمارة بالسوء، فوجب بعث مقهور عادًة 

 الرسل واألنبياء هلداية الناس إىل ااحّق وإىل طريق مستقيم.

واهلدف من النبّوات قيامة التوحيد وترسيخ العبودية لإلله 

الواحد ااحّق، بحيث يرسي توحيد اهلل يف كّل مرافق حياة 

لرضا اإلنسان، فرياه املاؤثر الوحيد يف الوجود، فيحصل لديه ا

 والتسليم والقبول واخلضوع واملذّلة والعبودية له سبحانه.



  

كام أّن اهلدف من النبّوات إقامة العدل وقيام الناس بالقسط 

وفّض النزاعات بني البرش ومحلهم عىل التمّس  مجيعًا بحبل 

 اهلل املمدود.

ويف النبّوات إمتام ااحّجة عىل العباد، لتكون له تعاىل ااحّجة 

ُ﴿ الناس، وال حّجة هلم عليه. قال تعاىل: البالغة عىل َلَقدر

وَمُ ُلَِيق  َُواْلرِيَزاَن ُالركَِتاَب م  َُمَعه  َزلرنَا َُوَأنر ُبِالرَبيرنَاِت َلنَا س  ُر  نَا َسلر َأرر

ِط.. ُبِالرِقسر  (.25ااحديد: ﴾ )النَّاس 

فبعثة األنبياء رضورة الزمة نابعة من اجلود والعطاء 

ذا تعرفها اإلمامّية وهذه هي واللطف اإلهلّي بالناس، هك

األنبياء، وجاء يف بعض جميع عقيدهتم يف ذل . وهلذا آمنوا ب

نبّي، وقد  124000 حوايل املروّيات أّن عدد األنبياء بلغ

اُ﴿استندوا يف كثرة األنبياء عّب التاريخ إىل قوله تعاىل:  إِنَّ

ُ ُِمنر َُوإِنر َُوَنِذيرًا َُبِشريًا قر ُبِاحلرَ نَاَك َسلر َُنِذيرٌَُأرر ُفِيَها َُخاَل ُإاِلَّ ٍة ﴾ أ مَّ

 (.24فاطر: )

وت عرف النبّوة عند اإلمامية إما بنّص قطعي معلوم من نبي  

سابق عىل الحق  معنّي  بطريق اليقني، أو تقوم الشواهد 



عىل بعثته، وعىل رأسها إتيانه بام يعجز اليقينّية والقرائن واألدّلة 

  عن كونه مسّددًا من اهلل اخللق عن اإلتيان بمثله، فيكشف ذل

سبحانه، وإال لزم أن يكون اهلل قد غّرر بالعباد عندما أجرى 

ه عن كّل  املعجزة عىل يد من ليس بنبي، وهو قبيح، واهلل منزَّ

نقص وقبيح. وإذا ثبتت نبّوة النبّي لزم اتباعه وطاعته واإليامن 

 به وتصديقه.

عىل أهّنا منصٌب ـ  ـ كبقّية املسلمنيالنبّوة  مامّية ويفهم اإل

إهلي ال سبيل للبرش إليه، واتصاٌل غيبّي للنبي بالعامل األعىل، 

إما عّب رؤية املل  أو سامعه أو نحو ذل ، ومن ثم فليست 

النبوة إبداعًا فكريًا لألنبياء، وال األنبياء جمّرد مصلحني 

ثني، بل هي مقام سام  يرتقي  اجتامعيني، كام قال بعض املحد 

 ، حتى االستثنائّية منها.اجلهود البرشيةعن مستوى 

 األنبياء والرسلعصمة 

، قال مجهور اإلمامّية وألّن النبيَّ شخٌص غري عادّي 

بوجوب كونه معصومًا مطلقًا: يف تلّقي الوحي، ويف تبليغه، 



  

قبل البعثة وبعدها، قبل البلوغ وبعده، يف الرّس والعلن، عن 

وعن اخلطأ يف تبليغ  املعصية والذنب، والصغرية والكبرية،

الدين، بل عن كّل منّفر يوجب ترك الناس لدعوته بحّجة  هلم 

 أو ما شابه ذل . كفقدانه نجابة النسبعليه، 

ُ:أبرزهاُروبنيُاإلماميةُِفُأماألسايسُووقعُاْلالفُ

حيث ذهب املشهور إىل عدم سهوه، فيام  األول:ُسهوُالنبي،

ـ( وأستاذه ابن ه381ذهب بعض العلامء، كالشيخ الصدوق )

، مستندين يف ‘الوليد، وغريمها، إىل إمكان السهو عىل النبي

ذل  إىل أحاديث وروايات بعضها صحيح السند، بل قد 

 اعتّبها بعضهم من ااحديث املتواتر.

بمعنى هل يمكن أن  الثاين:ُاْلطأُِفُاْلوضوعاتُاْلارجية،

ف يف خيطأ النبي يف أمور ال ترجع للدين، كعدم إصابته للهد

رميته؟ قال كثريون بعدم جواز ذل ، وقال آخرون بجوازه 

 وأّنه ال يرّض بنبّوته ومكانته.

 بالرسالة احملمدّية االعتدقاد

هذا هو اإلطار العام الذي رسمه اإلمامية للنبّوة، وهو 



الذي طّبقوه عىل النبّوة املحمدّية اخلاّصة، حيث ذهبوا إىل نبّوة 

وإىل كون ‘ ن عبد املطلبورسالة حمّمد بن عبد اهلل ب

عدد معجزته اخلالدة هي القرآن الكريم، عىل اختالف  بينهم يف 

، وقد غري القرآن الكريم‘ للنبي املعاجز األخرىونوع 

ذكروا منها: شّق القمر، واإلرساء واملعراج، وغريمها، وإن 

 وجدت بعض املناقشات املحدودة يف هذا املوضوع.

 وخلودهاالرسالة احملّمدية  عاملّية

ـ كام هي عقيدة سائر دية عند اإلمامية ومتتاز الرسالة املحمّ 

بكوهنا عاملّية وخالدة وكاملة، ويف نفس الوقت املسلمني فيها ـ 

هي خامتة الرساالت، وناسخة الرشائع السابقة، وأّن كّل من 

، مبطٌل فهو خارج عن جاّدة ااحّق ‘ ة بعد حمّمديّدعي النبوّ 

 .و واهمأو مفرت  أو كّذاب أ

ـ هو أكمل البرش ‘ كام متتاز بأّن صاحبها ـ وهو حمّمد

وأصفاهم، وخاتم األنبياء وزينتهم، وليس هناك خملوق 

أرشف وال أكمل وال أرفع شأنًا منه عند اهلل تعاىل، وأّن عىل 



  

البرش الطاعة له واالنقياد واالتباع، واملحّبة واملوّدة والوفاء، 

كانته يف القلوب، واحرتامه وإعالء ذكره وشأنه، وتعظيم م

 .تقديرهو

ليس بإله  وال بخالق وليس هو  ـ مع علّو مقامه ـ لكّن حمّمداً 

 رّب العباد، بل هو خملوق كسائر املخلوقات له سبحانه وتعاىل.

 مسألة حتريف الدقرآنالكتاب والسّنة، و مرجعّية

 وحيث كان القرآن الكريم هو كتاب هذه الرسالة

لشيعة ياؤمنون به متامًا. ويرى مشهور اإلمامية ، فإّن ااملحّمدية

ومجهورهم عدم حتريف القرآن الكريم ال بالزيادة وال 

بالنقيصة، وأّن ما هو موجود بني الدفتني هو كتاب اهلل املنزل 

 عىل رسوله حمّمد.

ذهب بعض العلامء ـ وعددهم قليل جدًا ـ إىل عروض وقد 

دة ـ منهم الشيخ التحريف بالنقيصة عىل القرآن دون الزيا

هـ ـ وانطلق هاؤالء من بعض الروايات 1320حسني النوري 

ة والسنّية معًا، وقد املوجودة يف مصادر ااحديث الشيعيّ 



تعّرضت طروحاهتم ملناقشات كثرية جدًا يعرفها من راجع 

 مامّية.علوم القرآن والتفسري والكالم عند اإل

و يعني موجود، وهفهو التحريف املعنوّي للقرآن أّما 

حتريف معانيه وتفسريه بغري وجه حّق، كام أّن اختالف 

للقول مامّية القراءات موجود، وهي قراءات ذهب بعض اإل

 بقطعّيتها، فيام ذهب آخرون للقول بكوهنا أخبار آحاد.

وإىل جانب القرآن الكريم مصدرًا معرفّيًا للدين، آمن 

ن اهلوى، إن هي الشيعة بالسنّة النبوّية الرشيفة التي ال تنطق ع

عندما يثبت ‘ إال وحٌي يوحى، فأخذوا بحديث النبي

بطريق صحيح، ومل يقرصوا ااحديث الرشيف عىل مروّيات 

 يأيت فيام بعد ااحديث عن ذل .أهل البيت النبوي، كام س

 اإلمامة واخلالفة: احملور الثالث

نقطة انعطاف يف تاريخ ‘ كانت وفاة الرسول

ـ حصل ماميّة  ـ كام ترى اإلاملسلمني، فمنذ ذل  ااحني

انقسام يف األّمة، أخذ يشتّد إىل أن بلغ أوجه مع املجزرة 



  

 يف كربالء.‘ الرهيبة التي ارتكبت يف حّق أهل بيت النبي

من املمكن أن ال يكون اسم الشيعة أو الشيعي ـ بوصفهام 

تعبريًا عن مذهب متاميز عن املسلمني اآلخرين ـ موجودًا يف 

لكّن اإلمامية تقول بأّن القضايا املتنازع عليها تل  األيام، 

 كانت موجودة، وهي بالدرجة األوىل )أزمة اخلالفة(.

 اإلمامة وكيف يفهمها أهل السّنة؟الشيعة م كيف يفه

ختتلف قراءة اإلمامّية ملسألة اإلمامة واخلالفة عن قراءة 

مجهور مسلمي السنّة، فالسنّة ينظرون إليها بوصفها مسألًة 

خيية من جهة، وفقهّية سلطانية من جهة أخرى، ومن ثم تار

فليس هناك ب عد عقدي هلذه القضية عند اجلمهور السنّي. أما 

الشيعي اإلمامي فهو يقرأ املوضوع بطريقة خمتلفة؛ ألّنه يرى أّن 

اإلمامة مسألة عقائدية جيب أن ياؤمن هبا كّل إنسان مسلم، 

 جاهلية. فمن مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتةً 

خمتلفون إزاء من ينكر اإلمامة، فبني قائل بكفره، مامّية اإلو

وبني قائل ـ كام هو األشهر بني املتأّخرين ـ بكونه عىل ظاهر 



اإلسالم، وال نحكم عليه بالكفر، بل عالقتنا به هي عالقتنا 

بسائر الشيعة من التوارث والتناكح والتواصل وحقوق 

نصب العداء ألهل البيت ويرى أّن املسلمني وغري ذل ، ما مل ي

دين اهلل يقوم عىل معاداة عيّل وأهل بيته وذرّيته، فهنا يكون 

 جه من املّلة.وناصبّيًا، وحيكم بكفره وخر

 ماميغاية منها يف االعتدقاد اإلوال ،اإلمامة ضرورة

رضورٌة قهرية حتتاجها الديانة مامّية واإلمامة عند اإل

نبّوة وحفظها ومحايتها، لكن من اإلسالمية الستمرار دعوة ال

هو خاتم األنبياء وال نبيَّ بعده أبدًا، ‘ دون األنبياء، إذ حممد

‘ فأراد اهلل ااحفاظ عىل الدعوة اإلسالمّية بعد وفاة الرسول

عّب تنصيب األئمة، هبدف البلوغ بالدعوة اإلسالمّية أرقى 

و صورها وأهباها، ويف الوقت عينه محايتها من كّل انحراف أ

 تزوير أو تشويه متعّمد أو غري متعّمد.

معاذ  ت سّد نقص  وقع فيه الرسولفالغاية من اإلمامة ليس

أحسن التبليغ، وإّنام اهلدف منها هو تقديم ‘ ، فقد بّلغاهلل



  

التفسري األكمل واألصوب للكتاب والسنّة بأفضل الطرق 

وأضمنها، وإدارة شاؤون املسلمني بأحسن الوسائل 

عّية، وصيانة الدين وعقائده ومفاهيمه واألساليب الرش

وتكاليفه اإلهلّية، ومواجهة البدع واالنحرافات واألكاذيب، 

ومحاية املسلمني والدفاع عنهم وحفظهم، وإقامة العدل وااحّق 

والقسط والرشع بينهم، والدفاع عن وحدهتم ومتاسكهم 

وقّوهتم وعّزهتم، وغري ذل  من الوظائف التي يتحّملها اإلمام 

 ‘.بعد وفاة الرسول

 يومسألة النّص والتعيني اإلهل اإلمامة

إىل أّن الفرضّية املتعّينة بعد  ماميويذهب االعتقاد اإل

تعيني اإلمام واخلليفة اجلعل اإلهلّي والعرص النبوّي هي فرضّية 

من قبل اهلل تعاىل بالعنوان والصفة واالسم معًا، وعدم ترك 

ذا ما شهدناه يف أحاديث األمور للمسلمني كي ينتخبوه، وه

الكثرية التي ترّصح أو تلّوح باسم اإلمام عيل بن ‘ الرسول

اخلليفة املعنّي إهليًا لتويّل أهّنم أيب طالب، ثم أوالده بعده، عىل 



 .أمور الدين والدنيا بني املسلمني

أخي  أنت.. »: الذي قال فيه النبّي لعيلّ  كام يف حديث الدار

 .«يفتي من بعديوويص ووزيري ووارثي وخل

ما ترىض أن تكون .. أ»، حيث قال له النبّي: وحديث املنزلة

 .«من موسى ي بمنزلة هارونمنّ 

اللهم من كنت .. »حيث قال الرسول:  وحديث الغدير

 .«اللهم وال من وااله وعاد من عاداه .مواله عيلّ مواله ف

فيكم  تاركٌ .. إيّن »، الذي قال فيه النبي: وحديث الثقلني

 ممدود من كتاب اهلل حبٌل  ،أحدمها أكّب من اآلخر ،الثقلني

ام لن يفرتقا حتى هّن إو ،وعرتيت أهل بيتي ،إىل األرض لسامءا

 .«ااحوض عيلّ يردا 

 ،إنام مثيل ومثل أهل بيتي كسفينة نوح»: وحديث السفينة
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 .«غرق ف عنهامن ركبها نجا، ومن ختلّ 

، ألهل السامء جعلت أماناً النجوم »: وحديث أمان األّمة

 .«تيمّ أل أهل بيتي أمانٌ  نّ إو

يكون بعدي اثنا عرش »بعد النبّي:  عرش يثناال وحديث

 .«هم من قريشكلّ  ،خليفة

وغري ذل  الكثري من األحاديث الرشيفة املروّي أكثرها يف 

فقط، وبأسانيد كثرية مامّية كتب الفريقني، وليس يف كتب اإل

 حّد التواتر.ـ  هذه األحاديث عىل األقّل يف بعض ـ بلغت 

ّن طاعة اهلل ورسوله يستدعيان طاعة مامّية أمن هنا، يرى اإل

اإلمام املعنّي منهام للخالفة، وأّنه ال جمال للتبعيض يف طاعة 

، إضافة إىل آيات ‘اهلل، فهذه النصوص عن رسول اهلل
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 مثل: بّررت عرشات األحاديث سبب نزوهلا ومورده

مُ ﴿ية: آية الوال َُولِيُّك  ول هُ ُاّللُإِنَّام ُالَِّذيَنَُُوَرس  ُآَمن وا َوالَِّذيَن

ُراكِع ونَُ مر كاَةَُوه  ت وَنُالزَّ ؤر الَةَُوي  وَنُالصَّ ِقيم   (.56)املائدة: ﴾ُي 

ُ﴿: وآية التطهري ِريد  امُي  ِهَبُُاّلل..ُإِنَّ مُ ُلِي ذر َسَُُعنرك  جر َلُُالرر َأهر

ُ مر َرك  َطهر  (.33)األحزاب:  ﴾َتطرِهرياًُالرَبيرِتَُوي 

ُ﴿: وآية املوّدة َبْشر  ُالَِّذيَنُآَمن واَُوَعِمل واُاّللُذلَِكُالَِّذيُي  ِعباَده 

ُِِفُ َة ُاْلرََودَّ ُإاِلَّ رًا َُأجر َُعَليرِه مر َئل ك  ُالَُأسر لر احِلاِتُق  بىُالصَّ رر ُُالرق  َوَمنر

ُا ُإِنَّ نًا سر ُح  ُفِيها َُله  َُنِزدر َُحَسنًَة فر ََتِ ورٌَُيقر َُشك  وٌر َُغف   ﴾ّللََّ

 (.23)الشورى: 

 غريها من اآليات الكريمة..و

تضع إّن تل  النصوص ااحديثية وهذه اآليات القرآنّية 

 املعيار لألّمة يف الطاعة واملوّدة واالّتباع.

 األئّمة عصمة

ـ منصبًا ترشيفّيًا، بل هو ليس اإلمامّية واإلمام عند الشيعة 

ة عظيمة يتوالها هاؤالء األشخاص مساؤوليّ كام قلنا سابقًا ـ 



  

ومثل هذه املساؤولّيات العظيمة ال يقوم هبا عىل ، االستثنائيون

ـ إال اإلمام الذي يتحىّل مامّية أمتّها وأكملها ـ من وجهة نظر اإل

 .بأعىل صفات العدل والكامل

من هنا يذهب اإلمامية، إىل رضورة عصمة اإلمام من كّل 

ة، قبل توّليه اإلمامة وبعد ذل ، ذنب ومعصية، صغرية أو كبري

وكذل  عن اخلطأ والزلل والسهو وغري ذل ، عىل خالف 

بينهم يف بعض التفاصيل كالسهو. وهم يقيمون عىل ذل  أدّلة 

 عديدة من العقل والنقل معًا.

 هم األئّمة األثنا عشر؟ من

واألئمة عند الشيعة اإلمامّية ـ وهو ما خيتلفون فيه مع سائر 

ة كالزيدية واإلسامعيلّية ـ اثنا عرش إمامًا، ي عرفون فرق الشيع

أو بنّص كّل إمام عىل اإلمام الذي بعده، ‘ إما بنّص النبي

وقد ذكروا يف كتب ااحديث الكثري من األحاديث والروايات 

التي تفيد تعيني هاؤالء األئّمة من أهل بيت النبي بالسبيلني 

 املتقّدمني.



 وهاؤالء األئمة هم بالرتتيب:

 هـ(. 40ـ اإلمام عيل بن أيب طالب )1

 هـ(. 50ـ اإلمام ااحسن بن عيل املجتبى )2

 هـ(. 61ـ اإلمام ااحسني بن عيل الشهيد )3

 هـ(.94ـ اإلمام عيل بن ااحسني زين العابدين )4

 هـ(.114ـ اإلمام حممد بن عيل الباقر )5

 هـ(.148ـ اإلمام جعفر بن حممد الصادق )6

 هـ(.183عفر الكاظم )ـ اإلمام موسى بن ج7

 هـ(.203ـ اإلمام عيل بن موسى الرضا )8

 هـ(.220ـ اإلمام حمّمد بن عيل اجلواد )9

 هـ(.254ـ اإلمام عيل بن حممد اهلادي )10

 هـ(.260ـ اإلمام حممد بن عيل العسكري )11

ـ اإلمام حممد بن ااحسن املهدي، الذي غاب وما يزال 12

أل األرض قسطًا وعدالً بعد حّيًا، وسيظهر يف آخر الزمان يم

 أن ملئت ظلاًم وجورًا.

وملراجعة تفاصيل حياة هاؤالء األئّمة يمكن مراجعة كتب 



  

التاريخ وااحديث والسرية التي أفاضت يف هذا املضامر، ودّلت 

عىل عظيم منزلتهم وعلّو مقامهم وتارخيهم املرّشف وااحافل، 

 واحرتام مجيع املسلمني هلم املاؤالف واملخالف.

 والرجعة املهدي أو عدقيدة املهدوّية اإلمام

اآلن عىل متاس مع إمامة اإلمام الثاين عرش، اإلمامّية قع تو

الزمان، والذي  وهو اإلمام الغائب الذي ي صلح العامل آخر  

عليه مع اختالفهم يف والدته أو عدم تقريبًا اتفق املسلمون 

ة مع قدرة اهلل وال غرابة يف والدته وغيبته عند اإلماميّ  .والدته

عىل ذل ، وحصوله يف األمم السابقة، كام تعّرضوا هلذا األمر 

 يف األبحاث الكالمّية والتارخيية بالتفصيل.

أّن ظهور اإلمام املهدي تسبقه بعض اإلمامّية ويرى 

العالمات، وأّنه بظهوره سوف يغرّي معامل وجه األرض نحو 

حمض اإليامن مستقبل  زاهر ومرشق، وأّن هناك بعضًا ممّن 

حمضًا وحمض الكفر حمضًا سريجعون إىل الدنيا عند رجوعه، 

لتكون املعركة الكّبى، وهذا ما يسّمى يف االعتقاد اإلمامي 



ممّن اإلمامّية بالرجعة، وإن كان هناك عدٌد قليل من علامء 

يعتّبون الرجعة هي ن ْفس ظهور اإلمام املهدّي ورجوع دولة 

وات من الصااحني أو غريهم، أهل البيت، وليس بعث األم

 ومن هاؤالء العالمة السيد هاشم معروف ااحسني العاميل.

التكوينية موضوٌع خاليف بني  علم اإلمام بالغيب والوالية

 اإلمامّية

ُ ُبني ةُُاإلماميهةويوجد ُنظريه ُتفاصيل ُبعض ُِف اختالفات

ُمذهبُآخر،ُوأهمُهذهُ يرجعُُاالختالفاتاإلمامة،ُكامُِفُأيه

ُ:إَلُنقطتني

حيث يذهب بعض العلامء إىل علم أهل  ـُالعلمُبالغيب،1

البيت بالغيب، بتعليم اهلل هلم، ال بشكل مستقّل عن اهلل، وهلذا 

فلدهيم علٌم بنفوس اخللق، كام هلم علٌم بأعامهلم التي ت عرض 

عليهم باستمرار، وهلم علٌم بام كان وما يكون وما هو كائن إىل 

 اللغات والعلوم. يوم القيامة، وهلم علٌم بكّل 

وعلومهم هذه أخذوها من اهلل سبحانه ال يستقّلون يف يشء 



  

منها عنه تعاىل، فكام أعلم اهلل أنبياءه وأطلعهم عىل الغيب، 

 كذل  ااحال يف األئّمة دون أن يصبح اإلمام نبّيًا.

ويعارض هذا الرأي علامء آخرون، فال يرون علم الغيب 

وإنام هم يعلمون بعضًا قلياًل الذي يمنح لألئمة هبذه السعة، 

 من هذا كّله.

ُالتكوينية،2 ُالوالية ويقصد هبا أّن أهل البيت هلم والية  ـ

وسلطة وإدارة هلذا العامل بأرواحهم املتسامية، وأهنم يترّصفون 

فيه ويديرون شاؤونه بأمر  من اهلل سبحانه، ومتكني منه، غري 

حظة. وأّن مستقّلني يف ذل  عنه وعن قدرته تعاىل ولو لل

حياهتم مملوءة بالكرامات والتدّخالت التكوينية يف الطبيعة 

بسبب قّوة نفوسهم وأرواحهم وتكاملها حّد بلوغ أعىل مراتب 

الكامل الوجودي، فهم اإلنسان الكامل عىل وجه البسيطة بعد 

 ‘.حمّمد  

رفضوا الوالية التكوينية، اإلمامّية لكّن بعض علامء 

ت قد يوّفر اهلل هلم يف موقف  هنا أو هناك واعتّبوا أّن أهل البي

قدرة التأثري يف الطبيعة لرضورات أو آنات  عابرة، أما هم فال 



يديرون العامل، وال حياسبون اخللق، ومل جتر  حياهتم عىل املعاجز 

 والكرامات، وإّنام عىل الوضع الطبيعي يف الغالب.

الرافض  املوقف  وعلامئهم اليوم اإلمامّية وياؤّيد فريٌق من 

هلاتني النظرّيتني )العلم بالغيب والوالية التكوينية( وما هلام من 

آثار خمتّصة هبام. وتفصيل هذه املوضوعات يمكن أن يراجعه 

 اإلنسان يف كتب علم الكالم الشيعي.

نبّوة املحّمدية، وكّل تيل الوعىل أّية حال، فاإلمامة 

ة تثبت بصورة أتّم لألئمّ اإلمامّية اخلصائص التي يثبتها الشيعة 

عندهم، فإذا قالوا بعلم اإلمام بالغيب ‘ وأسبق لرسول اهلل

فهم يعتقدون بأّن النبي يعلم الغيب أيضًا بصورة  أكمل وأتّم، 

 فهو أكمل اخللق وأقرهبم إىل اهلل سبحانه.

 املعاد والدقيامة: احملور الرابع

ة، ياؤمن املذهب اإلمامي إيامنًا قاطعًا جازمًا بيوم القيام

ويراه رضورًة عقلّيًة ووعدًا إهليًا وقطعّيًا، فهو يوم العدل 

األعظم، وهو مظهر القدرة اإلهلّية العليا، فاإلنسان يبعث يوم 



  

ب أمام اهلل سبحانه.. ي بعث بروحه وجسده، وال  القيامة ليحاس 

 جمال لعقيدة التناسخ التي قالت هبا بعض األديان واملعتقدات.

مامّية وجود عامل القّب، إّما لكّل ويرى مشهور علامء اإل

الناس أو خلصوص من حمض اإليامن حمضًا كالشهداء أو حمض 

الكفر حمضًا كفرعون وقومه، وعامل الّبزخ أو القّب وقع فيه 

خالف إسالمي معروف، حيث ن سب إنكاره إىل بعض 

 املسلمني مثل رضار بن عمرو.

الساعة ـ كسائر املسلمني ـ بعالمات اإلمامّية وياؤمن 

وأرشاطها التي تقع قبل حدوث الساعة، فضاًل عن مظاهر يوم 

القيامة التي جاءت يف مثل سور التكوير واالنفطار واالنشقاق 

والزلزلة والقارعة. ومن أرشا  الساعة: الدخان املبني، 

ونزول السيد املسيح، وخروج داّبة من األرض، وغري ذل  مما 

 التفاصيل.ذكروه، وإن كانت هناك خالفات يف 

بمرحلة نفخ الصور األوىل  اإلماميمتّر القيامة يف االعتقاد و

التي يموت فيها اخللق، ثم الثانية حيث يبعثون، وبعد البعث 

تبدأ مرحلة عرض أعامهلم لريوها، ثم حماسبتهم عىل كّل 



صغرية وكبرية وإشهاد الشهود عليهم بام يف ذل  األنبياء 

 جللود.واملالئكة واألرض واألجساد وا

إىل وجود اإلمامّية وبعد ااحساب، يذهب كثري من علامء 

رصا  عىل جهنم يمّر الناس عليه، أحّد من السيف وأرّق من 

ّب  وإال سقط يف هاوية النار.  الشعرة، فمن فاز ع 

كام ياؤمن علامء اإلمامية بااحجاب واألعراف حيث يقف 

ء هناك رجاٌل ترّصح روايات أهل البيت بأهّنم األنبيا

واألوصياء. وتشري الروايات اإلمامية إىل أّنه بعد ااحساب 

لواء ااحمد فيدخل اجلنّة، ثم يدخل بعده ‘ حيمل الرسول

 املاؤمنون خلفه.

واجلزاء يوم القيامة إما جنٌّة أو نار، لكن قبل دخول النار قد 

تكون هناك شفاعة تلحق اإلنسان، وهي تعني أّن بعض 

تعاىل يشفعون يف بعض أهل األشخاص املقّربني من اهلل 

اإلسالم، ضمن قواعد الشفاعة التي وضعها اهلل تعاىل 

 وارتضاها، وعىل رأس هاؤالء الشفعاء حمّمد وأهل بيته.

من هنا، ال ضري يف طلب الشفاعة يف الدنيا من أهل 



  

قال الشفاعة، كام طلب أبناء يعقوب من أبيهم أن يشفع هلم، 

تَُ﴿تعاىل:  ُاسر َُأباَنا ُيا ُقاَلُقال وا ُخاطِئِنَي نَّا ُك  ا ُإِنَّ وَبنا ن  ُذ  َُلنا ِفرر غر

ِحيمُ  ُالرَّ ور  َوُالرَغف  ُه  ه  ُإِنَّ َُرِّبر مر َُلك  ِفر  َتغر َفَُأسر  97)يوسف:  ﴾َسور

  (.98ـ 

وليست الشفاعة فوىض وحمسوبيات، بل هلا قوانينها التي ال 

تقع قبل أن تكون حمّل رضا اهلل تعاىل، كي يعطي للشفعاء 

 وقعهم يوم القيامة.مكانتهم وم

وحساب اهلل يوم القيامة عدٌل ال ظلم فيه، حيث حياسب 

اإلنسان عىل كّل صغرية وكبرية، فإذا كان قد تاب إىل اهلل يمحو 

اهلل سيئته، وكذل  لو شفع فيه الشافعون أو شملته رمحٌة من 

 اهلل سبحانه.

 واهلل الغّفار يغفر أيَّ ذنب مع التوبة، كام يمكن أن يغفر كّل 

الذنوب ولو من دوهنا عدا الرشك، كام نّص عليه القرآن 

وَنُ﴿الكريم، قال تعاىل:  َُماُد  ِفر  َكُبِِهَُوَيغر َ ُي ْشر َُأنر ِفر  ُاّللََُّالََُيغر إِنَّ

اًمَُعظِيامًُ ىُإِثر ََتَ َُفَقِدُافر ُبِاّللَِّ كر
ِ ُي ْشر َُوَمنر َُيَشاء  ﴾ )النساء: ٰذلَِكُْلَِنر

48). 



َُعََلُقُ ﴿وقال تبارك اسمه:  وا ف  َ َُأْسر ُالَِّذيَن ُِعَباِدَي َُيا لر

َوُ ُه  ه  ن وَبََُجِيعًاُإِنَّ ُالذُّ ِفر  ُاّللَََُّيغر ِةُاّللَُِّإِنَّ َ َُرْحر نَط واُِمنر ُالََُتقر ِسِهمر ف  َأنر

ِحيمُ  ُالرَّ ور   (.53﴾ )الزمر: الرَغف 

فإذا مل يقع ذل  كّله )التوبة، الشفاعة، الرمحة( استحّق العبد 

اخللود فيها خاّص باملرشكني الكافرين، وال  جهنم، لكنّ 

 يشمل املسلمني املوّحدين.

ُاْلشهورةُ ُاالعتقادات ُأهم ُعن ُاإلجياز ُبالغة ُخالصة هذه

ُوقعتُ ُفرعيهة ُتفاصيل ُوهناك ُاْلذهبُاإلمامي، ُِف واْلتداولة

موقعُاْلدلُواْلالفُداخلُاْلذهبُاإلماميُتارًة،ُوبنيُسائرُ

ُلةُفيها.اْلذاهبُأخرى،ُالُحاجةُلإلطا

  



 

 

 اإلمامّية الشريعة عند الشيعة معامل

بالرشيعة اإلسالمّية ـ كسائر املسلمني ـ اإلمامّية ياؤمن 

الكاملة، وأهّنا خري نظام وضع احياة البرش، وأّن اإلنسان لو 

سار عىل هدي الرشيعة اإلسالمية لصلحت أموره، وأّن أحد 

دينهم  أهّم أسباب فشل أحوال املسلمني هو ابتعادهم عن

 وعن رشع اهلل تعاىل.

هو اعتقاٌد بأبواهبا الفقهّية املعروفة بالرشيعة اإلمامّية واعتقاد 

من الوضوء والغسل والتيّمم والطهارات عند مجيع املسلمني، 

والنجاسات، والصالة وأحكامها، والصوم، وااحّج، والزكاة، 

واالعتكاف، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واخلمس، 

 جلهاد..وا

وكذل  بمجمل أحكام البيع واإلجارة والنكاح والطالق 

واللعان والعتق واأليامن والنذور والعهود والكفارات واإلقالة 

والشفعة واملضاربة واملزارعة واملساقاة والسبق والرماية 



والرشكة والوديعة والعارية واللقطة والغصب وإحياء املوات 

ين والقرض والرواملشرتكات  هن وااح جر والضامن والصلح والدَّ

واهلبة والظهار واإليالء واإلرث والوصية والوقف والصدقة 

والقصاص واجلعالة وااحوالة والكفالة والوكالة وااحدود 

والديات والقضاء والشهادات واإلقرار والصيد والتعزيرات 

واألرشبة والسرت والنظر والعالقة بني والذباحة واألطعمة 

 .وغري ذل اجلنسني والوالية 

ومن راجع كتبهم يف هذا مل ير  اختالفًا مهاًم بينها وبني سائر 

 كتب املسلمني، بل تكاد تكون عىل وترية واحدة.

 االجتهاد عند اإلمامّية مصادر

يف االجتهاد الرشعي عىل القرآن الكريم اإلمامّية ويعتمد 

ة أهل البيت التي هي الشارح للقرآن وسنّة وسنّ  ،وسنّة النبّي 

، وأما اإلمجاع عىل خالف بينهم فيه العقلعىل ، و‘لنبيا

 فريونه كاشفًا عن السنّة ال دلياًل يف عرضها.

بالقياس وال باالستحسان وال اإلمامّية وال ياؤمن الشيعة 



  

بمدرسة الرأي، لكّن بينهم اختالفات أصولّية وفقهية عديدة، 

هي  أمّهها وأشهرها اخلالف بني اإلخباريني واألصوليني، كام

 ااحال يف سائر مدارس املسلمني الفقهّية.

عن أغلب املدارس الفقهّية اإلمامّية ويمتاز مشهور 

 اإلسالمية ببعض األحكام املعروفة نذكر منها:

 ـ وجوب تقليد املرجع ااحّي األعلم يف الفروع الفقهّية.1

 ـ مسح األرجل يف الوضوء بدل الغسل.2

 لبس.ـ عدم صّحة السجود عىل ما ياؤكل وي3

ـ جواز اجلمع بني الظهرين أو العشائني ولو دائاًم عن 4

 سفر.رضورة وال اختيار وبال 

 ـ الزواج املاؤّقت )املتعة(.5

 التكّتف يف قيام الصلوات كّلها.عدم ـ 6

 ـ عدم رشعّية صالة اجلامعة يف النوافل.7

ـ ثبوت اخلمس يف أرباح املكاسب، وليس فقط يف غنائم 8

 ااحرب أو الركاز.

 ـ حتريم قول آمني يف الصالة بعد الفاحتة بقصد الورود.9



ـ عدم وجوب اإلشهاد عىل النكاح، ولزوم اإلشهاد عىل 10

 الطالق.

، بل يف جملس واحدثالثًا ـ عدم وقوع الطلقات الثالث 11

 .يقع طالٌق واحد

 ـ ثبوت التمّتع يف ااحّج.12

 ـ إنكار العول والتعصيب يف اإلرث.13

ىل خري العمل( يف األذان واإلقامة، وعدم ـ قول )حّي ع14

 قول )الصالة خري من النوم(.

إىل غري ذل  من النامذج الفقهّية األخرى التي ال نطيل 

 بااحديث عنها.



 

 

 

 

 

 

 إذن، ملاذا االختالف؟
  





 

 

 

مما أسلفنا ظهر أّن املذهب الشيعي اإلمامّي هو مذهب 

عة اإلهلّية، إسالمي ياؤمن بمجمل العقيدة اإلسالمية والرشي

فأصول االعتقاد كّلها وأصول الرشائع ال فرق فيها ي ذكر مع 

مجهور املسلمني، وإذا وقع اخلالف يف قضّية اإلمامة، فقد وقع 

 مثله بني مجهور املسلمني أيضًا.

ُح ُ ُْلاذا ُاألربعةُوالسؤال: ُالفقهيهة ُاْلذاهب ُمشاكل لهت

ُ!وظلهتُالعالقةُمعُاْلذهبُاْلعفريُمتوترًةُوقلقة؟

ُـُ ُبينهم ُاالعتقادي ع ُبالتنوه ُاْلسلمني َُجهور َُقبِل ْلاذا

ُ ُفيامُظله ُاالختالفاتُـ ة ُأشاعرة..ُرغمُشده ماتريدية،ُمعتزلة،

ُوذ ُخمتلفًا ُوضعًا ُيأخذ ُاإلمامي ُاْلذهب ُمع طابعُُااْلالف

؟!  سلبيه

فبني املذاهب الفقهّية األربعة توجد مئات اخلالفات ومئات 

ناك، كام يقول أنصار هذا الفريق أو الفتاوى الشاذة من هنا أو ه

اإلمامّية أّن بعض اخلالفات الفقهّية مع  يف ذاك.. ما السبب



سّببت خلق صورة مقلقة يف العقل السنّي، فيام مل تسّببه هبذه 

 الدرجة كّل تل  اخلالفات بني املذاهب؟

ففي عرصنا اليوم هناك تعايش بني املعتزلة واألشاعرة 

ديث ـ مع استثناء عالقة السلفّية واملاتريدية وأهل ااح

بخصومها ـ رغم شّدة اخلالف والنقد، بل يعتّب اجلميع 

أنفسهم داخل مذهب  واحد، وهو مذهب أهل السنّة 

ـ السنية هذا اإلمامّية واجلامعة، فلامذا مل تأخذ العالقات 

الطابع، حيث يمكن اجلمع بني االختالف واالندماج؟! ما 

إلحساس بأّن الشيعة اإلمامّية ـ وهم القضّية؟! وملاذا هذا ا

يشّكلون أكثر من مائتي مليون مسلم يف العامل ـ كأهّنم خارج 

 املنظومة اإلسالمّية؟!

ثّمة عنارص قلقة يف العالقة جيب تفتيتها للعودة إىل التاميز 

يف ظالل الوحدة، وإىل االختالف يف مناخ األلفة، دون 

إلسالم، ورصد هذه الدخول يف منطق إخراج أحد من ربقة ا

 العنارص القلقة واملقلقة هو مفتاح ااحّل يف هذا املوضوع.

ُماُهيُهذهُالعنارص؟ُوماُأبرزها؟



  

هذا ما سوف نحاول التعّرف عليه اآلن، لننطلق بعد ذل  

 نحو وضع األسس إلدارة اختالفنا إن شاء اهلل تعاىل.

 اخلالف اليوم بني اإلمامّية وبعض املسلمني، ال مجيعهم

البّد أن أشري إىل أّننا يف الظرف الراهن ال نواجه أزمة و

، فهذا املذاهب اإلسالمّيةعالقة حقيقّية بني اإلمامّية وسائر 

التعبري غري صحيح؛ إذ الشيعة اإلمامّية عىل عالقة جّيدة 

بالزيدية يف اليمن وغريها، وباإلباضية يف سلطنة عامن وغريها، 

ندية واململكة العربية السعودية وباإلسامعيلية يف شبه القارة اهل

الشامل باكستان واهلند ووغريها، وبالكثري من الصوفّية يف 

بمذاهبهم  اإلفريقي، إّنام املشكلة تكمن مع مجهور أهل السنّة

 التيار السلفي.ما ي عرف ب، وباخلصوص مع الكالمية والفقهّية

  





 

 

 

 

 

 

 و.. الشيعة والسّنة

 هواجس متبادلة وقضايا عالدقة
  





 

 

 مدخل

ةُ ُاهلجريه ُالقرون ُمنذ ُوالشيعة ُالسنهة ُبني ُأنه َُجيعًا نعرف

ُ ُتخااألوَل ُأنه ُإال ُكثرية، ُاالختالفُالفات ُِف ُليست القضيهة

ُتق ُالتي ُالنفسيهة ُاحلواجز ُِف ُبل ُأمامُالفكري، ُمنيعًا ًا ُسده ف

ُالتواصل.

أعني وجود ظواهر ، فهذا هو امللّف األخطر يف عالقاتنا

 ،ترتّد أحيانًا الجتهادات دينية ومذهبّيةومسلكيات وقناعات، 

ال يمكن التقارب وإقامة سالم مذهبّي مع وجودها هبذه 

 الطريقة وهبذا املستوى، وذل  مثل:

وقضايا الرشك  ،للشيعة اإلمامّيةبعض املسلمني ـ تكفري 1

 والتوّسل )عدم االعرتاف باآلخر املذهبي(.

 ـ لعن الصحابة. 2

 هات املاؤمنني.ـ التعّرض واإلهانة ألمّ 3

 ـ التقّية.4



 ـ حتريف القرآن الكريم، وإنكار السنّة النبوّية.5

 ـ عاشوراء ومظاهر الطقوس والشعائر.6

 ـ زواج املتعة.7

 ـ املواطنة واملّد الشيعي.8

 ـ قمع ااحريات املذهبّية. 9

وأمور أخرى تشّكل أزمات كبرية حتول دون تواصلنا. 

 للتأسيس ملرحلة جديدة. وجيب تفكيكها وإعطاء موقف منها

 ـ التكفري ومنطق االتهام بالشرك

تشّكل هذه القضية واحدة من أعقد املشاكل التي تواجه 

، حيث ترّص بعض التيارات املذهبّية عند أهل املسلمني تالقي

كّفارًا اإلمامّية السنّة ـ وهم مجهور السلفّية ـ عىل اعتبار 

القتهم بأئّمة أهل ومرشكني بسبب موقفهم من القبور ونوع ع

البيت، وهذا اإلرصار من هذه التيارات مل يسلم منه الكثري من 

 أهل السنّة أنفسهم، السيام التيارات الصوفّية والروحّية.

عن أنفسهم يف هذا املوضوع ورشحوا اإلمامّية وقد دافع 



  

املوقف، ولسنا هنا بصدد ترشيح املوضوع علمّيًا، إنام سنلقي 

 ه.برأينا النهائي في

إّن ما نراه هو رضورة التخيّل عن منطق التكفري، وإعادة 

النظر متامًا يف جممل قضاياه، وعدم ااحكم عىل مذهب نتيجة 

بعض الكلامت أو الترّصفات التي يقوم هبا عدٌد قليل من 

أنصار هذا املذهب أو ذاك، وفسح املجال لتفسريات حسنة 

خرون، وعدم الظّن باملسلكيات واألفعال التي يقوم هبا اآل

 اإلرصار عىل حرصها بتفسري  واحد ال يقبل التعّدد.

 شأن التكفري تعظيم

كام نطالب بتعظيم شأن التكفري واعتباره أمرًا خطريًا جّدًا ال 

جيوز اإلقدام عليه إال بشّق األنفس، وأّنه وظيفة كبار الفقهاء 

يف  واملجتهدين يف األّمة، كام أّن وظيفتهم أيضًا التشّدد الكبري

السامح ألّي شخص بإصدار فتاوى، فإّن فوىض الفتاوى التي 

تصدر من هنا وهناك دون حسيب  أو رقيب، وممّن ال أهلّية 

علمّية له.. أّدت وتاؤّدي إىل خلق مناخ من الفوىض والعشوائّية 



 يف تقويم اآلخرين وااحكم عليهم باإلسالم أو الكفر.

 عن التكفري ـ ولو بالتخيّل اإلمامّية كام نطالب بعض الشيعة 

الضمني ـ للمذاهب األخرى، وقد وجدنا أّن هناك اجتهادات 

متعّددة عند الشيعة والسنّة ترى إسالم مذاهب املسلمني واقعًا 

وظاهرًا، ومن املناسب تعويم هذه االجتهادات واعتبارها 

ااحاكم الرسمّي عىل الثقافة الشعبّية. أما األروقة العلمية 

ت املختلفة فيها وحرية الرأي، لكن دون أن فلتظّل االجتهادا

تصبح هي ااحاكمة عىل الرأي العام بطريقة ختلق أزمة يف 

 العالقة بني املسلمني.

 إلصالح بعض املمارسات مامّيةلإل دعوة

اليوم ينطلقون اإلمامّية وحيث إّن كثريًا من الذين يكّفرون 

 من تصّورات غري صحيحة عام حيدث عند مقامات أئمة أهل

البيت أو غري ذل ، فنحن نطالب املرجعّيات الشيعية بنقد 

الترّصفات غري الصحيحة التي يقوم هبا بعض الناس هناك، 

وتشّوه صورة املذهب اإلمامي أمام اآلخرين، وتعطي ثقافة 



  

 .التكفري جرعًة إضافية لتّبير وجودها

هذه الترّصفات التي ال رضورة هلا، وال  نرفضفنحن 

ضها أو تدعو إليها، كالسجود أمام نصوص صحيحة تفر

التوّجه بالدعاء إىل صاحب الرضيح دون اعتياد األرضحة، و

اهلل تعاىل، واالعتياد عىل ثقافة مناجاة غري اهلل، مثل قول: يا 

عيل، عند كّل قيام أو قعود، أو بعض األدعية غري الثابتة كدعاء 

نارصاي،  يا حممد يا عيل، يا عيّل يا حمّمد، انرصاين فإّنكام»

، والعودة إىل ثقافة الدعاء القرآنّية «واكفياين فإّنكام كافياي

وما جاء يف الصحيفة السجادّية ويف األغلبية الساحقة جدًا من 

األدعية املأثورة عن النبّي وأهل بيته يف مصادر ااحديث عند 

 الشيعة والسنّة عىل السواء.

 ءباألنبياء واألوليا التوّسل ملسألة تصّورنا

ُعنُهذا هو تصّورنا ملسألة التوّسل،  فنحنُنطالبُبالتخله

ُ ُالبيت ُألهل ه ُاْلوجه ُالدعاء ُبمعنى ُيكون ُالذي ل أوُالتوسه
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ُ ُالناس،لغريهم ُحوائج ُيقضون ونرى ذل  اجتهادًا  وكأهنم

ضعيفًا يف نصوص قليلة العدد جدًا، ونراه غري متوامل مع 

 يت.الثقافة الدعائّية العامة التي تركها أهل الب

هُبالدعاءُإَلُاّللُتعاَلُوأنُ لُبمعنىُالتوجه لكنهناُنؤمنُبالتوسه

ُ ُاألنبياءُواألولياءُوبحقه ُحممدُوآلُحممدُوبحقه يستجيبُبحقه

ُرفيقًا، ُأولئك َن ُوَحس  ُوالصاحلني ُوالشهداء وال  الصديقني

نجد يف ذل  رشكًا وال انحرافًا، بل هو توحيٌد هلل، وتقّدٌم بني 

 نبياء والصااحني.يدي ساحته بجاه األ

 اآلخر وفهمه دعوة للسّنة لوعي

ما  م  هْ دعوتنا للشيعة هي هذه، وأما دعوتنا للسنّة فهي ف  

جيري عند األرضحة وتفكي  األمور عن بعضها، وعدم 

االنصياع خلف املبالغات التي حتاول تقديم التشّيع عىل أّنه 

مون به والعياذ باهلل وحده، فالشيعة مسل رشك باهلل أو كفرٌ 

موّحدون، وإذا رأوا ألهل البيت منقبًة أو مكانة يف هذا العامل 

فهي من نعم اهلل عليهم، وليسوا يف ذل  مستقّلني عنه، فهم 



  

دون أن بإذن اهلل  كالشمس التي متنح ااحياة عىل األرض معناها

تكون إهلًا ي عبد من دون اهلل، ودون أن تستقّل عن اهلل يف دورها 

 إّياه ورّشفها به.الذي أعطاها اهلل 

 ، تصحيح املفاهيمالشرك الوالية التكوينية ومسألة

وهذا ما يقوله حتى أنصار نظرية الوالية التكوينية عند 

أو أنصار علم اإلمام بالغيب، فنحن وإن كنا ال  اإلمامّية

نوافقهم عىل ذل ، لكنهم ال يقصدون تأليه أحد، وليس يف 

عورًا بنقص  إهلي حيتاج فيه مضمون نظرّيتهم تأليهًا ألحد، أو ش

اهلل ألهل البيت كي يسّدوا هذا النقص يف هذا الكون، وال أهّنم 

يساعدون اهلل الذي ال حيتاج ملساعدة أحد، وال أّنه يفّوض 

إليهم أمر العامل فيرتك اخللق ليديره أهل البيت مثاًل.. كيف 

 ، وقد حكمبمذاهبهم وهذه األقوال تعّد من الغلّو عند الشيعة

 بكفر الغالة ونجاستهم. اإلمامّيةالكثري من فقهاء 

كّل ما يف األمر أهّنم يرون أّن أهل البيت قد أعلمهم اهلل 

الغيب، وأهّنم ال يقدرون عىل معرفة قطمري من الغيب من دون 



اهلل، وأهّنم إذا كانت هلم من سلطة تكوينية عىل العامل فهي 

خدام هذا القلم بتمكني اهلل، متامًا كام يمّكنني من است

والترّصف فيه بالكتابة عىل الورق األبيض، فأهل البيت إنام 

أخذوا ذل  من اهلل، وهم حمتاجون هلل فيه حدوثًا واستمرارًا، 

وأّن اهلل لو ترك تعليمهم أو منحهم هذه الوالية فإهّنم لن 

يروها ولو للحظة واحدة، فكّل يشء من اهلل وله وإليه، فال 

لو كنّا نرى خطأ هذا االجتهاد العقائدي،  موجب للتكفري حتى

ُبالْشكُ ُواالهتام ُوالتكفري ُشء، ُـ ُالعقائدية ُولو ُـ فالتخطئة

 .شءُآخر

 وزيارة األضرحةاحلسينّية  دعوة لفهم السجود على الرتبة

ومن هذا الباب تأيت مسألة السجود عىل الرتبة ااحسينّية، 

من الشيعة ذل ، فهي ال تعني عبادة الرتبة، وال يقول ل  أحٌد 

بل غاية ما فيها أّن السجود عىل الرتاب أفضل، وتراب قّب 

سّيد الشهداء اإلمام ااحسني بن عيل بن أيب طالب مترّشٌف 

السجود عىل الرتبة  اإلمامّيةبضّم جثامنه الطاهر، وهلذا يفّضل 



  

 ااحسينّية، ال أهنم يعبدون هذا الرتاب والعياذ باهلل.

لقبلة املرّشفة ليس عبادًة هلا، كذل  فكام أن التوّجه إىل ا

ال يوجبون  اإلمامّيةالسجود عىل هذه الرتبة. علاًم أّن الشيعة 

السجود عىل تربة كربالء أو الرضيح وال يرونه أمرًا إلزاميًا 

 أبدًا.

وكذل  ااحال يف زيارة مراقد أهل البيت النبوي، فليست 

ة مّكة واملدينة الزيارة بقصد العبادة، متامًا كام مل تكن زيار

بقصد طاعة اهلل يف صلة أوليائه  اإلمامّيةكذل ، بل هي عند 

 وصلحائه، وأّي رشك يف هذا؟!

 التكفري واحملاسبة على الزم الكالم أزمة

إّن مشكلة التكفري هي إصدار ااحكم بالكفر عىل الزم قول 

اإلنسان، فإذا قال شخص بفكرة معّينة فنحن نحكم عليه 

ه الفكرة عندنا توجب فكرًة أخرى تستبطن بالكفر؛ ألّن هذ

الرضوري أن يكون الطرف اآلخر قد من الكفر، مع أّنه ليس 

كفر، فلعّله ال ياؤمن بإجياب الفكرة األوىل للثانية، وهذه مصيبة 



 يف تكفري املسلمني لبعضهم. عظمى

أكِّبُخطأُِفُتعاملُاْلسلمنيُواْلذاهبُوأصحابُاآلراءُمعُ

ُهو ُشُبعضهم ُكله َُتميل ُوكأنه ُمذهبه.. ُلوازم خصُلآلخر

اآلخرُيعتقدُِبذهُاللوازم..ُهناُتكمنُواحدةُمنُروافدُالتكفريُ

ة ُ..واحلكمُبالرده

قال السنّي للشيعي: أنت تعادي الرسول ألّن ذل  الزم 

وقال .. كون  تقطع صلتنا به عّب حذف واسطة الصحابة

 أخرى، الشيعي: هذا الالزم غري صحيح؛ ألّنني أمل  واسطةً 

رى أّن موقفي من الصحابة يفيض هلذا الالزم الذي تراه أوال 

 ..وهكذا.. أنت

 علماء األّمة ضرورة حصر قضّية التكفري بكبار

كام أّن من مشاكل التكفري هو تصّدي صغار العلامء، بل 

بعض العاّمة من الناس غري املختّصني بدراسة العلوم الدينية 

الناس عن بعضهم، وتعيني  ملثل قضايا التكفري والرّدة، ومتييز

مستوى إيامن اآلخرين، وهذا خطٌر كبري؛ فيحتاج أمر التكفري 



  

إىل جهود علمّية ضخمة من قبل كبار العلامء والفقهاء يف العامل 

اإلسالمي، ال أن ي رتك هذا املوضوع لصغار العلامء أو عاّمة 

اخلطباء والذين خيرجون عىل الفضائيات ووسائل اإلعالم 

ال  لناس دون دراسة موّسعة يف علوم الدين والرشيعة.لتكفري ا

ر، وإىل أّي  فرق يف هذا كّله إىل أّي مذهب انتمى هذا املكفِّ

ر.  مذهب انتمى اآلخر املكفَّ

 ـ املوقف من الصحابة وأمهات املؤمنني

إذا كانت القضّية األوىل املشار إليها )التوحيد والرشك( تعّد 

والسلفّية، فإّن القضية اإلمامّية  أحد معامل أزمة العالقة بني

مسألة الصحابة واملوقف منهم ـ هي األخطر،  الثانية ـ وهي

اإلمامّية كوهنا تشّكل أزمًة كبرية يف العالقة بني عموم السنّة و

اليوم، ونحن نوجز تصّورنا يف املوضوع ورسالتنا فيه إىل السنّة 

 والشيعة عىل السواء، فيام ييل:

 الجتهاد يف فهم التاريخحّق ا مصادرةرفض 

نحن ناؤمن ـ كام قلنا وسيأيت بإذن اهلل ـ بحّق املسلم يف  أوالً:



االجتهاد يف خمتلف قضايا الدين التي تقف حتت الشهادتني 

اللتني متثالن عنوان اإلسالم الكبري، ومن أبرز قضايانا الدينية 

هو التاريخ، فتاريخ اإلسالم أرٌض خصبة للدراسة العلمية 

 ع وجهات النظر يف رصده وحتقيقه وتقويمه والنظرة إليه.ولتنوّ 

من هنا، ال نجد من املنطقي أن يصادر أحٌد حّق اآلخرين 

يف قراءة التاريخ واالجتهاد فيه، ونطالب إخواننا من أهل 

السنّة بإعادة النظر يف حظر ختطئة بعض الصحابة، فليس من 

سواء كنّا  ضري لو اجتهد إنساٌن واكتشف خطأ بعض الصحابة،

نوافقه عىل ذل  أم ال، فلكي نصل إىل صيغة توافقّية فإّن عىل 

أهل السنّة أن يفتحوا املجال لالجتهاد التارخيي يف أحداث 

الصدر األّول وما جرى مع الصحابة، وعىل الشيعة يف املقابل 

أن يفتحوا املجال لالجتهاد الذي يقوم به اآلخرون يف تاريخ 

 أئّمتهم وعلامئهم.

ا هو املفتاح يف حتويل القضّية من مسار فوضوي إىل هذ

هو حمّل ‘ مسار علمّي صحيح، فكّل من هو حتت النبّي 

، اإلمامّيةخالف بني املسلمني، فعدالة الصحابة حمّل نقاش 



  

وإمامة أهل البيت حمّل نقاش السنّة، وما كان حمّل اخلالف فال 

لبحث ينبغي االستنكار فيه، بل طريقة التعامل معه هي ا

 العلمي فقط.

إّن قضّية التاريخ مفتاح لفهم اإلسالم من زاوية التاريخ، 

ومن الرضوري أن نفّكر مجيعًا يف هذا التاريخ بأدوات علمّية 

 موزونة.

 ختطئة الصحابة والكفر بني

عندما جيتهد الشيعي يف قضّية الصحابة ويتوّصل إىل  ثانيًا:

بعدالة الصحابة،  أخطاء صدرت منهم انطالقًا من عدم إيامنه

 فضاًل عن عصمتهم.. فهل يكون فعله هذا كفرًا؟

مهام كان خمطئًا من وجهة نظرك، لكّن اخلطأ ال يعني الكفر 

أبدًا، وحتى لو نّص القرآن الكريم من وجهة نظرك عىل 

عدالتهم، لكّن اآلخرين ال يرون يف هذه اآلية الكريمة أو تل  

مهم بمخالفة القرآن أو نّصًا عىل العدالة، فال يمكن  اهتا

 ‘..مواجهته أو معاداته، فضاًل عن خمالفة النبي



منُالرضوريُأنُنميزُدومًاُبنيُاْلطأُوبنيُالكفرُأوُاْلؤامرةُ

ُ أوُالعدوانيةُأوُغريُذلكُمنُاْلفاهيم،ُوإالُفسوفُيصبحُكله

ُتارُييةُأوُعقائديةُكافرًا،ُولنُيبقىُ ُِفُمسألٍة منُُيتلفُمعنا

ةُاإلسالم.ُحجٌرُعَلُحجرُِف ُأمه

واملشكلة أّن بعض الناس يثري بسلبّية  قضّية اعتقاد الشيعة 

اإلمامّية بعصمة أهل البيت النبوّي، ويرى أّنه ال يوجد إنسان 

مقّدس يف اإلسالم، ولكنّهم يف الوقت عينه يلحقون ـ من 

حيث ال يشعرون ـ عرشات اآلالف من الصحابة بسل  

تهد يف أمر الصحابة وتراهم املقّدسني، فإذا كان ل  أن جت

يملكون قداسًة معّينة ـ ونحن نحرتم اجتهادك هذا ـ فلنرتك 

لآلخرين االجتهاد يف أئّمتهم لريوا فيهم ما يرون ضمن معايري 

االحتكام للدليل، وال ينبغي ألّي فريق أن يكّفر اآلخر أو 

 يشنّع عليه العتقاده بقداسة شخص  معنّي.

أّن مسألة أخطاء الصحابة ال تستند إىل والبّد أن نقّر مجيعًا ب

، أنفسهم فقطاإلمامّية نصوص حديثية وتارخيّية موجودة عند 

؛ بل لو تأّملنا ونصوص نقد الصحابة ليست حكرًا عىل الشيعة



  

قلياًل سنجد أّن الشيعة أنفسهم قد استندوا أيضًا إىل عرشات 

النصوص من مصادر أهل السنّة، وهذا يعني أّن الرتاث 

ديثي والتارخيي جلمهور املسلمني حيتوي مالحظات ااح

وماؤاخذات عىل الصحابة، األمر الذي يفسح لنا املجال أكثر 

 فأكثر لقبول اجتهادات بعضنا بعضًا يف هذا املوضوع.

 ومسألة الصحابةاإلمامي  الرتاث

إىل اإلمامّية كام دعونا السنّة، نحن ندعو الشيعة  ثالثًا:

اهتم عن الصحابة، بعيدًا عن كّل تل  مراجعة هادئة لكّل قراء

الرواسب التارخيية واملذهبّية، فهل ما حصل من بعض 

 وكفر أ وماؤامرة مدّبرة أ وهفوة أ والصحابة خطأ يف االجتهاد أ

ماذا؟ هل حقًا كفر الصحابة مجيعًا ـ كام يقول البعض  وارتداد أ

 ـ إال من هم بعدد أصابع اليد؟

ُالَتاثُالشيعيُملءُبا لرضاُعنُكثرٍيُمنُالصحابة،ُوقدُإنه

ألهفُبعضُالعلامءُاْلعارصينُمنُالشيعةُكتابًاَُجعُفيهُالصحابةُ

ُواْلمسني، ُاْلائتني ُفتجاوزوا ُالشيعة ُعند ونحن  اْلرضيهني



، وكرس التصّور عن الشيعة لتعويم هذا املفهوماإلمامّية ندعو 

 التقليدي عنهم، والذي يوحي بأهّنم ال يوافقون، بل خيطاؤون

أو جيّرمون كّل الصحابة عدا من هو بعدد أصابع اليد.. هذه 

الصور جيب إعادة النظر فيها للوصول إىل رؤية غري 

 أيديولوجية وال معّلبة.

وهناك يف املوروث الشيعي الكثري من النصوص املتساحمة 

إزاء عموم الصحابة، من نوع النّص الذي يذكره الشيخ ااحّر 

ه )رسالة يف معرفة الصحابة( التي هـ( يف كتاب1104العاميل )

واعلم أّن »شخصّية من الصحابة، يقول:  481استعرض فيها 

أكثر األسامء اآلتية خالية من التوثيق واملدح، ولكن من مل يرو 

ّطلع منه عىل ما يوجب القدح، ففي ثبوت صحبته  فيه ذّم ومل ي 

 .«نوع مدح..

ُالعاملُهناف لصحاِّبُاْلدَحُإالُجيعلُاألصلُِفُاُالشيخُاحلره

ُجتعلُ ُالشيعة ُأنه ُمن ُيتداول ُما ُوليس ُبالدليل، ُخرج ما

                                           

 .2رسالة يف معرفة الصحابة: ااحّر العاميل، ( 1)



  

هم. ُاألساسُِفُالصحابةُهوُذمه

ُإزاءُ ُالتاريخ ُعِّب ُاْلتساحمة ُالنصوصُالشيعية ُكله َُجع إنه

ُعنُ ُأفضل ُصورة ُرسم ُِف ُيساعد ُأن ُأيضًا ُيمكن الصحابة،

ل. ُالتاريخُاإلسالميُاألوه

 املدقّدسات لعن

ّدم يف موضوع الصحابة ال يساوي شيئًا لعّل ما تق رابعًا:

، وهي لعن اإلمامّيةأمام قضّية تعّد املقتل يف عالقات السنّة و

الصحابة. ورغم أّن الشيعة ال يوجبون لعن الصحابة يف 

مشهور علامئهم، وال جييزون اللعن علنًا بام ياؤّدي إىل إاحاق 

حيًا العام ـ وسأكون رصاإلمامي األذى بالشيعة، لكّن املناخ 

وواضحًا ـ ال يامنع اللعن، بل اللعن لبعض الصحابة عادٌة 

الشيعة، وهي عادة اشتّدت يف الفرتة األخرية  بعضدينية عند 

 رغم اخلالفات داخل الشيعة حوهلا.

وبعيدًا عن التنظريات واالجتهادات، فإّن رسالتنا تقوم عىل 

 ه العادة، وعدم اعتبارها عادًة مرغوبة يف الثقافةرفض هذ

ُُالدينية، ُالشيعية ُاْلرجعيهات ُجرأة ُبكله ُندعو ُاإلماميهةونحن



ُالتيُ ُاْلستْشية ُالعادة ُهذه ُمن ُوموقفُجريء ُفصل لكلمة

ُاْلسلمنيُ سات ُمقده ُإهانة ُأنه ُونرى ُالسيطرة، ُعن خرجت

ُغريُ ُاْلسلمني ُتواصل ُعرى ُذلكُوفكه ُِف ُوأذيتهم اآلخرين

ر، هل البيت؟ بسّب أو لعن أحد من أاإلمامّية فهل سيقبل  مِّبه

فلو فعلها شخٌص عن تدّين هبا فإهنم يعتّبونه كافرًا ويفتون 

بقتل الساّب ألهل البيت، فلامذا ال نحرتم سائر املسلمني اليوم 

بعدم التعّرض ملقّدساهتم، كام نطالبهم باحرتام مقّدساتنا؟ 

وملاذا ال نقبل منهم كّل هذا االنفعال عندما نلعن مقّدساهتم 

سّب أو لعن مقّدساهتم علنًا غري مكرتثني ونسمح ألنفسنا ب

بمشاعرهم أو حقوقهم علينا كمسلمني، أّما إذا تعّرضوا 

 ملقّدساتنا فنحن نفتي بكفرهم ووجوب قتلهم؟!

ُالعادة ُهذه ُعن ُالتخله ُهي ُبعضُُرسالتنا ُعند اْلوجودة

ُالشيعة ،ُ ، ُاْلضاده ُوالتكفري ُالتكفري ُمنطق ُمنُوعن ُكان وإذا

ةُوالدليل،ُموقفُفهوُنْشُالرأيُ ُمنُواحلجه ورشحُماُهوُاحلقه

ل،وجهةُنظرُالشيعةُِفُأحداثُالصدرُاإلسالميُ فإن ذل   األوه

كرهتُ..ُ»قوله: × سيكون أفعل، وقد ورد يف ااحديث عن عيل



  

اننيُشتهامني.. ُ.«لكمُأنُتكونواُلعه

ة الصحابة، لكّم األفواه يف قضيّ التاّم نا نعلن رفضنا إنّ 

ريم من له رأي آخر يف عدالة الصحابة ورفضنا لتكفري أو جت

مجهور أهل السنّة، ورفضنا لظاهرة لعن السائد عند غري الرأي 

سات املسلم اآلخر من الصحابة وأمهات أو إهانة مقدّ  أو سّب 

، وكذل  كّل الترّصفات املشينة التي تصدر يف هذا املاؤمنني

السياق، كالذي حيدث يف التاسع من ربيع األّول عند بعض 

 .القالئل )فرحة الزهراء(إلمامّية ا

ونشّدد عىل استبدال هذا املنطق كّله بمنطق ااحرّية العلمية 

والبحث العلمي وحرّية التعبري األخالقي واهلادئ عن قراءة 

 كّل فريق منّا للتاريخ وما جرى فيه.

لست أدري ملاذا كّل هذا اإلرصار عىل كّم األفواه وعدم 

آراء تارخيية يفرتض مناقشتها السامح بنقد الصحابة وهي 

                                           

؛ والنوري، مستدرك 103( نرص بن مزاحم، وقعة صفني: 1)
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ضمن السياق العلمي؟ فإذا كنّا مطمئننّي لقّوة نظرّيتنا يف عدالة 

ا، ثم نرّد عليهم بقّوة املنطق هنالصحابة فلنرتك اآلخرين يناقشو

 واملعرفة والدليل، ال بلغة التكفري والتهويل والتجريم والقمع.

رسه أهل وهل سينفع كّم األفواه يف قضّية الصحابة وقد ما

السنّة أكثر من ألف عام، ومل حيصدوا من ورائه أّي نتيجة، 

سوى الفتن والرصاعات واهنيار الدولة اإلسالمية الكبرية هنا 

أو هناك، واملزيد من إرصار الطرف اآلخر عىل مناقشة 

 القضّية؟

ولست أدري أيضًا ملاذا كّل هذا اإلرصار عىل ممارسة اللعن 

من أصول االعتقاد الشيعي؟! فهل رغم عدم وجوبه وال كونه 

سف  دماء املسلمني اليوم أمٌر هنّي نرىض به فيام اللعن 

واإلهانة التي خترج عىل الفضائيات وغريها أمٌر عظيم ينبغي 

اإلرصار عليه، مع أّنه غري واجب رشعًا، وفقًا لفتاوى كبار 

هلُيوجبُأحدُمنُ؟ وليستفتوا لنرى اإلمامّيةمراجع الطائفة 

ُأوُاإلهانة؟ُوهلُهوُكبارُم راجعُالطائفةُهذاُاللعنُأوُالسبه

ُـُلوُثبتُ ُإلزامي؟ُأالُجيدرُتركُهذاُاْلستحبه تكليٌفُرشعيه



  

ُ ُاستحبابهُـ ة ُاألمه ُلوحدة ُاْلسلمنيُوحفظًا ُلدماء وكرامتها،ُْحايًة

ُوهيُت ْشفُعَلُلفظُأنفاسهاُاألخرية؟

أليست اخلالفة األموّية هي ماؤّسس مذهب السّب والشتم 

اللعن يف تاريخ اإلسالم كام يقول بذل  كثريون، وذل  و

بذهاهبا ـ ولعقود من الزمن ـ للعن عيل وآل عيّل عىل املنابر؟! 

إّن منطق بني أمّية ال ينبغي تكراره من قبل خصومهم، بل 

عليهم الرتّفع عنه، واالحتكام إىل منهاج األخالق والتعايل 

 ونقد التاريخ وكشف الثغرات.

ب من األّمة اليوم ـ بدل أن تنهض ـ أن تبقى وهل املطلو

تتصارع عىل قضايا التاريخ بطريقة يتّم فيها إقحام اجلامهري يف 

ذل  لعنًا وسّبًا وقمعًا ومصادرًة للحريات وغري ذل ؟ وهل 

يفرتض أن نكون مرسورين ونحن نرى ختّلف األّمة اإلسالمّية 

ه أولوّية يفرتض أخذ هذا اهلّم بوصف وبسبب هذا التناحر أ

 إلصالح أوضاع املسلمني؟

 املؤمنني بني النزاهة والتبجيل أّمهات

يف هذا السياق تأيت مسألة املوقف من أّمهات  خامسًا:



املاؤمنني، ال سيام عائشة أّم املاؤمنني بنّص القرآن الكريم شئنا أم 

أبينا، فإّن اهتامها أو إحداهّن بالفاحشة أو سّبها أمٌر مرفوض، 

يد نرش ذل  عىل وسائل اإلعالم املرئّية فكيف إذا أر

 واملسموعة وعىل الفضائيات؟!

هاتُ ُبأمه ُزوجاتُالنبيه ُعن ُاإلمامية ُبعضُعلامء ُعِّبه وقد

(ُ ُالعلوم ُيقولُالعالمةُحممدُبحر 1326ُالتبجيل، اعلمُ»هـ(:

ُالرضاع،ُ ُوأمهات ُالنسب، ُأمهات ُثالثة: ُإطالقات ُلألم أنه

ُزوج هاتُالتبجيلُوالعظمة،ُوهنه ُعليهُوأمه ُاّلله اتُالنبيُصَله

هاتُاْلؤمنني.. ُأمه نه ُ.«وآله،ُفإهنه

ُرشفُالنبي ُاألنبياءُ‘ُإنه ه ُترىُتنزه ُوالشيعة منُرشفنا،

واُ ُفّسه ُوهلذا ُزوجاته، ُزنا ُمنها ُبعضهم راتُالتيُعده عنُاْلنفه

ُللخيانةُ ُاْلعروف ُاْلعنى ُبغري ُاألنبياء ُبعض ُزوجات خيانة

ُ.تفاسريهمواْلرتبطُبفاحشةُالزناُْلنُراجعُ

                                           

 .207ـ  206: 3( بحر العلوم، بلغة الفقيه 1)

 .596: 3املثال ـ: الطّبيس، جوامع اجلامع ( انظر ـ عىل سبيل 2)



  

 تارخيّية جريئةالشيعّية ملواقف  دعوة املرجعّيات

َُتتذيُحذوُ ُأن ُاْلرجعيهاتُالدينية ُأيدي ُعَل ُنشده ونحن

السيدُعلُالسيدُعلُالسيستاينُواْلرجعُالدينيُاْلرجعُالدينيُ

اْلامنئيُواْلرجعُالدينيُالسيدُحممدُحسنيُفضلُاّللُواْلرجعُ

ُوا ُاهلاشمي ُحممود ُالسيد ُحممدُالديني ُالشيخ ُالديني ْلرجع

ُمعارضةُ ُومواقف ُفتاوى ُمن ُأصدروه ُفيام ُحمسني، آصف

ُواحدةُمنُزوجاتُ ُالصحابةُأوُإهانةُأيه تتعلهقُبلعنُأوُسبه

ُوأمهاتُاْلؤمنني ُكانواُالنبيه ُبالسكوتُولو ُاالكتفاء ُوعدم ،

ُاْلراجعُ ُهؤالء ُأطلقها ُالتي ُالرفض ُمواقف ُعَل موافقني

ُ.الكرام

نف املضاّد وقتل الناس يف الشوارع لكن هل ااحّل بالع

وتصفية الشيعة أينام كانوا؟ وهل ستوقف مثل هذه األعامل أو 

فتاوى التكفري والتهّجم عىل الشيعة من ترّصفات البعض يف 

أّن العنف املضاّد سوف  ويف رشفه أ‘ التطاول عىل النبّي 

يزيد من حجم هذا التطاول وسيعّقد األمور أكثر؟ أليس من 

أن نجّفف منابع التطّرف ويلتقي املعتدلون من األجدى 



الطرفني لوضع خطط اسرتاتيجية حتتوي ظواهر التطّرف 

 هذه؟

يف التعامل مع  جاّد وجريء دعوة للمرجعّيات السنّية ألداء

 أهل البيت النبوي

يف السياق عينه وقريب منه، فإّن لنا عتبًا ومالحظة  سادسًا:

من الرضوري هلم جتاوز ذل  عىل الكثري من أهل السنّة، ونرى 

مرنا هبا ، وعماًل بسنّة النبي التي ا  لتقريب املسلمني من بعضهم

يف الكثري من األحاديث الرشيفة عند الفريقني، أعني 

استحضار أئّمة أهل البيت عند الشيعة يف وعي عموم املسلمني 

 .السنّة

فلامذا تغييب تل  الفاجعة األليمة التي حّلت بسبط 

هل بيته وأصحابه يف كربالء؟ وملاذا هذا النسيان وأ‘ النبي

أو التغايض أو التعتيم؟ وإذا كان شعارنا هو حّب اآلل 

واألصحاب فعلينا الوفاء هلذا الشعار حقًا لكي يزيد ذل  من 

 املسلمني.أمام بعضنا ويوّفر فرص تواصل كبرية بني مصداقّيتنا 



  

ُالشي ة ُأهلُالبيتُوأئمه ُذكر ُإَلُإحياء ُالذينُنحنُندعو عة

ُمواقفُواضحةُوجريئةُ حيَتمهمَُجهورُالسنهة،ُوأنُتكونُلنا

ُالتاريخ، ُعِّب ُالبيت ُأهل ُظلموا ُالذين ُكله السيام يف  بحقه

العرصين األموي والعبايس، وأن ننصف البيت النبوّي حّقًا 

فندين يزيد بن معاوية وأعوانه بدل أن ننتقد ااحسني عىل 

 خروجه عىل إمام عرصه!

ٌد جعفر بن حممد الصادق أو يعادي أحٌد فهل يبغض أح

زين العابدين وسّيد الساجدين عيل بن ااحسني بن عيل بن أيب 

أّن املسلمني قاطبة يفتخرون هبام وبعموم أهل بيت  وطالب أ

أليست األحاديث واملرويات واآلثار املادحة  النبي الكريم؟

ألهل البيت أكثر من أن تعّد أو حتىص يف مصادر املسلمني 

 مجيعًا؟

أليس يف املوروث السنّي الكثري من اإلدانات للخالفة 

األموّية والعباسّية والتي جيري التعتيم عليها يف الثقافة العاّمة 

بأّن هذا التاريخ يف بعض األحيان واإلحياء للجمهور السنّي 

 األموي تاريٌخ جميد، أو أّن حسناته أكثر من سيئاته بكثري؟!



املتَّب ع  ألهل اإلمامّي مشكلة مع وإذا كانت لدى السنّي 

ي هذه املشكلة إىل أهل البيت البيت فال يعني ذل  أن نرّس 

سةُأنفسهم،  ُاْلقده ُمنُالرموز ُباالنتقام ُمنُبعضنا ُننتقم نا فكأنه

ُ﴿وقد قال تعاىل:  عندناَُجيعًا! َوَُربُّ َُوه  ًا َُأبرِغيَُربه ُاّللَِّ َ َُأَغرير لر ق 

َُشرُ لر ُك  ِسب  َُتكر َُوالَ َرٍُُء ُِوزر َُواِزَرٌة َُتِزر  َُوالَ َُعَليرَها ُإاِلَّ ٍس َُنفر لُّ ك 

ونَُ َتلِف  ََُتر ُفِيِه نرت مر ُك  ُباَِم مر َُفي نَبرئ ك  مر ك  ِجع  َُمرر مر َُربرك  ُإََِل مَّ َرىُث  ﴾ أ خر

 .(164)األنعام: 

ُ﴿وقال سبحانه:  َُضلَّ َُوَمنر ِسِه ُلِنَفر َتِدي ُهَير اَم َُفإِنَّ َتَدى ُاهر َمِن

ُ اَم بنَِيَُفإِنَّ َعذر ُم  نَّا ُك  َُوَما َرى ُأ خر َر ُِوزر َُواِزَرٌة َُتِزر  َُوالَ َُعَليرَها َيِضلُّ

والًُ  (.15﴾ )اإلرساء: َحتَّىَُنبرَعَثَُرس 

ةُمنُوزاراتُالَتبيةُوالتعليمُِفُ اْلطلوبُهوُخطواتُجاده

العاِلُاإلسالمي،ُومنُوزاراتُاإلعالمُوالثقافةُواإلرشاد،ُإَلُ

ةُ سةُالدينيةُِفُنظامهاُالتعليميُجانبُاْلطواتُاْلاده منُاْلؤسه

وِفُاستحضارُتعاليمُأهلُالبيتُالنبويُالكريمُوهمُمنُأعلمُ

ُاّلل ُرسول ُعَل ُنزل ُوما ُبالوحي ُفهاًمُ‘ُالناس وأكثرهم

ُللكتابُوالسنهة.



  

نحن نتمنّى أن ي صار إىل تعريف مجهور وعموم أهل السنّة 

أمرهم وما  بأهل البيت وعلومهم، واملزيد من ذكرهم وإحياء

جرى عليهم، فلامذا يغيب هنج البالغة والصحيفة السجادية 

ورسالة ااحقوق وغريها من آثار أهل البيت النفيسة عن حياة 

 املسلم السنّي؟!

بمنجزاتُالكثريُمنُُاإلماميهةكامُنتمنهىُأنُي صارُإَلُتعريفُ

مشكلًةُمعهم،ُفلامذاُُاإلماميهةرىُتالصحابةُوالتابعنيُالذينُالُ

ُنقطةُُهاديييبُالتاريخُاْلتغ للكثريُمنُالصحابةُوإنكارُكله

ُ؟!عدمُاْلباالةُِباأوُالتعتيمُعليهاُأوُُملدهيإجيابيهةُ

فإذا كانت لدي  مشكلة مع هذا الصحايب أو ذاك، فليس 

يعني هذا أن تطمس حتى حسناته، أو تطمس ذكر سائر 

 الصحابة الكرام، كيف والقرآن الكريم امتدح بعض الكافرين

يف بعض خصاهلم رغم كفرهم، وقد جاءت بذل  السنّة 

 الرشيفة أيضًا.

 الدقرآن الكريم يف العدل واإلنصاف منطق

ِهُ﴿قال تعاىل:  َؤدر ُي  ُبِِقنرَطاٍر َمنره 
َُتأر ُإِنر َُمنر ُالركَِتاِب ِل َُأهر َوِمنر



ِهُإَِليرَكُإُِ َؤدر ُي  ُبِِدينَاٍرُالَ َمنره 
َُتأر ُإِنر َُمنر مر َتَُعَليرِهُإَِليرَكَُوِمنره  مر َُماُد  الَّ

ول وَنَُعََلُ يرنَيَُسبِيٌلَُوَيق  َُقال واَُليرَسَُعَليرنَاُِِفُاألر مر اًمُٰذلَِكُبَِأهنَّ مر
َقائِ

ونَُ َلم  َُيعر مر ُالرَكِذَبَُوه  ذا كان بعض إ(، ف75﴾ )آل عمران: اّللَِّ

ي األمانة لكّن ذل  مل يمنع القرآن من أن ال ياؤدّ  كتابأهل ال

، لكي يكون  بعضهم اآلخر يف تأديتهم األماناتيشري إىل

 هذه هي ثقافة القرآن الكريم. .منصفًا وعادالً 

ُآَمن واُ﴿وقال سبحانه:  ِذيَن ُلِلَّ َُعَداَوًة ُالنَّاِس َُأَشدَّ َلَتِجَدنَّ

ِذيَنُآَمن واُالَّذُِ ًةُلِلَّ َُمَودَّ مر َرَِب  َُأقر واَُوَلَتِجَدنَّ ك  َ وَدَُوالَِّذيَنَُأرشر يَنُالرَيه 

ُالَُ َُوَأهنَّ مر َبانًا هر َُور  يِسنَي ُِقسر مر ُِمنره  ُبَِأنَّ َك
ُٰذلِ َُنَصاَرى ا ُإِنَّ َقال وا

ونَُ ِِّب  َتكر  .(82﴾ )املائدة: َيسر

وقد عّلمنا القرآن العزيز أن ال تدفعنا اخلصومة مع أحد إىل 

اُالَِّذيَنُ﴿عدم ممارسة العدل واإلنصاف معه، قال تعاىل:  َ َياَُأهيُّ

ِلُّواَُشَعائَِرُاّللَِّآَمن واُ ُُ..الََُت  مر وك  َُصدُّ ٍمَُأنر َُقور َُشنَآن  مر ِرَمنَّك  َوالَُجَير

َُوالتَّقرَوىَُوالَُ ُالرِِّبر َُعََل َُوَتَعاَون وا وا َتد  َُتعر َُأنر َراِم
ُاحلرَ ِجِد ُاْلرَسر َعِن

َُشُ ُاّللََّ ُإِنَّ ُاّللََّ وا َُواتَّق  َواِن در َُوالرع  ِم ثر ِ َُعََلُاإلر ُالرِعَقاِبَُتَعاَون وا ﴾ ِديد 

 (.2)املائدة: 



  

َهَداَءُ﴿وقال سبحانه:  اِمنَيُّللَُِِّش  ون واَُقوَّ َاُالَِّذيَنُآَمن واُك  َياَُأهيُّ

َوُ ُه  ِدل وا ُاعر ِدل وا َُتعر َُأالَّ َُعََل ٍم َُقور َُشنَآن  مر ِرَمنَّك  ُجَير َُوالَ ِط بِالرِقسر

ُاّللََّ واُاّللََُّإِنَّ َوىَُواتَّق  ُلِلتَّقر َرب  َمل ونََُُأقر  .(8﴾ )املائدة: َخبرٌِيُباَِمَُتعر

نقول هذا كّله ألّن ااحّق أحّق أن يقال ويتَّبع، وبذل  نقرتب 

من بعضنا ونعرف تاريخ رموزنا ومقّدساتنا ونزداد احرتامًا 

 لإلسالم وجتربته العريقة.

ُ ُاْلناسبة ُلوِبذه ُبالدعوة ه ُنتوجه ُالسنهةُفريقنيالكال :

رُذكرىُاإلمامُزيدُبنُعلُبنُاحلسنيُواإلماميهة،ُإَلُاستحضا

ُ ُمن ُفهو نه، ُوتديه ُوتقواه ُومآثره ُطالب، ُأِّب ُبن ُعل رموزُبن

ُأهلُالبيتُالنبويُالذينُحيَتمهمُاْلميعُاليومُفيامُنعلم.

 ـ حتريف الدقرآن الكريم وإنكار السّنة النبوّية

ما زالت قضّية حتريف القرآن الكريم حماًل للتداول عند 

تهم  بعض املسلمني، بأهنم يقولون الشيعة اإلمامّية حيث ي 

بتحريف الكتاب العزيز، وبالرغم من انحسار هذه التهمة 

خالل العقود األخرية، وانتباه كثري من أهل السنّة للموضوع، 



إال أّن بعض التيارات الدينية ما تزال مرّصًة عىل تفعيله 

 والدعاية فيه باستمرار.

بعض اإلمامّية ديث يف بعض كتب ااحونحّن نقّر بأّن 

ّن كام نقّر بأ الروايات التي ي فهم منها حتريف القرآن الكريم.

القالئل عّب التاريخ قالوا بتحريف القرآن اإلمامّية بعض علامء 

 الكريم.

لكن هل هذا يعني أّن الشيعة، وال سيام اليوم، يقولون 

 بتحريف القرآن؟!

كري املوضوعي دعوتنا إلخوتنا من أهل السنّة تقوم عىل التف

يف هذه املسألة ااحّساسة، ووعي طبيعة توّلد القناعات عند 

الشيعة، فإذا كان يف مصادر ااحديث الشيعي روايات تفيد 

حتريف القرآن ـ رغم أّن علامء الشيعة وجدوا هلا تأويالت 

ت بعدها عن فكرة التحريف من وجهة نظرهم ـ فإّن هذا ال 

قرآن؛ ألّن الشيعة يأخذون يعني أّن الشيعة تاؤمن بتحريف ال

ثقافتهم الدينية من مرجعّياهتم الدينية املعارصة، وال يأخذون 

ثقافتهم من الكتب القديمة، وباب االجتهاد عندهم مفتوح، 



  

واملشهور بني علامئهم عدم جواز تقليد امليت، هلذا ال تتكّون 

القناعات األساسّية عند الشيعة إال من خالل هذا النسق الذي 

ُعاّمة الناس باألجيال العلامئّية املعارصة املتعاقبة. يربط

ُ ه ُأنه ُيعني ُوهذا ُمعتقدات ُأفهم ُِفُُاإلماميهةلكي اليوم

ُومرجعيهاهتمُ ُإَلُمدارسهم ُأرجع ُأن ُفعله ُاألساسيهة، القضايا

ُهناُأوُهناكُهلذاُالعاِلُأوُذاكُ وعلامئهمُاْلعارصين،ُالُإَلُنصه

ُقبلُألفُعامُأوُيزيد،ُوال ُإَلُروايةُأوُحديثُِفُهذاُممنُتوِفه

ال يرجع إىل هذه الكتب، اإلمامّي ألّن  الكتابُالقديمُأوُذاك؛

والعلامء واملشايخ ال جييبونه من هذه الكتب، بل من اجتهادات 

 العلامء املتأّخرين واملعارصين عادًة.

وإذاُتبعثرتُِفُالتاريخُأسامءُتقولُبتحريفُالقرآنُالعزيز،ُ

ُ ُعند ُاألغلبيهة ُالعصورُاإلماميهةفإنه ُِف ُعلامئهم ُكبار ُسيام ُال ،

ُالقولُ ُعَل ُـ ُوندر ُشذه ُما ُإال ُـ معون ُوجي  ُي طبقون األخرية،

ُهوُ ُفام ُمعًا، ُوالنقيصة ُالزيادة ُالتحريفُِف ُمن ُالقرآن بصيانة

جدُ ُفيه؟ُمتىُو  ُمبالغًا اْلوجبُلتكبريُاْلوضوعُوإعطائهُحجاًم

ُقرآٌنُآخرُِفُبيوتُالشيعةُغريُهذاُالقرآن؟



أين هي هذه النسخة التي تفيد وجود قرآن آخر عند و

وهم )وكتب التفسري عند فرّس الشيعة؟ فقّراؤهم وحّفاظهم وم

علامء اإلمامّية بالعرشات( وكتب علامئهم وبيوهتم.. ليس 

هناك يشء غري هذا الكتاب الكريم الذي غالبًا ما تكون 

كّل هذا  نسخته وفقًا لطباعة اململكة العربّية السعودية، فلامذا

التكرار يف هذه القضّية؟ وما هو مّّبر كّل هذه املبالغة 

اإلعالمية فيها؟ وهل كّلام قال شخص هنا أو هناك كلمًة جيب 

أن نحّملها ملذهب بأكمله، ثم نقوم بتضخيمها وخلق مشكلة 

 منها؟

لقد آن األوان لتخّطي هذه القضّية بعد كّل هذه اإلنجازات 

رن األخري ـ يف جمال تفسري القرآن الشيعية ـ السيام يف الق

وحفظه وتعليمه والتخّصص فيه، وها هي اجلامعات واملعاهد 

الدينية الشيعية تعنّي اختصاصات عّدة للمجال القرآين، وها 

هم علامء الشيعة يطبعون آالف الكتب املتعّلقة بالقرآن 

 الكريم..

أمل حين الوقت إلخراج هذا املوضوع من التداول، بعد كّل 



  

هذا التأكيد الشيعي عىل سالمة القرآن من التحريف؟ أليس يف 

بعض روايات أهل السنّة ما يشري للتحريف؟ فهل جيوز خلق 

 هتمة يف هذا املضامر؟!

يرفضون سنّة اإلمامّية القضّية األخرى هنا هي القول بأّن 

ويأخذون بسنّة أهل البيت فقط، أعتقد أنه ينبغي ‘ الرسول

والدراية أن يزيدوا تأّملهم يف هذا ألهل ااحجى والعقل 

 املوضوع للخالص من كّل هذه االلتباسات التارخيّية.

ُكالمُمسؤولُ ُِفُكتبُالشيعةُِفُاحلديثُوغريهُـُوهذا إنه

ُفمتىُ ة، ُالنبويه ُآالفُاألحاديث ُـ ُإحصاءاتُدقيقة ُعَل قائم

ُ؟!‘تركواُسنهةُالنبي

ة النبوّية بعدالة الصحابة ُينهي السّن مامّيةعدم قول اإلهل 

 حدّقًا؟!

ُعدمُالقولُبعدالةُالصحابةُ رُأنه اْلسألةُهيُأنُبعضناُيتصوه

ُالنبوي؛ ُالعْص ُوبني ُبيننا ُالوصل ُصلة ُقطع ألّن  معناه

الصحابة هم اجليل األّول الذي نقل لنا وقائع ذل  العرص، 



فإذا قلنا بأهّنم ليسوا بعدول سقطت قيمة هذه الواسطة 

عرص، وهذا ما يعني انسداد وتالشت معلوماتنا عن ذل  ال

 باب الوصول إىل السنّة النبوية..

ُ ُال ُفعندما ُخمتلف، ُاألمر ُأنه ُاحلقيقة ُتلكنه ُاإلماميهةقول

ُلسنهةُ ُللوصول ُأمامهم ُالسبل ُتنسده ُال ُالصحابة بعدالة

ُ؛ُإذُيبقىُلدهيمُسبيالنُعظيامنُمها:‘الرسول

ُالعدول،1 ُالصحابة  عندما يرفضون نظريةاإلمامّية ألّن  ـ

الصحابة حيملون موقفًا سلبيًا من مجيع عدالة الصحابة فهم ال 

بحديثهم والعياذ باهلل، بل لدهيم موقٌف من  ال يأخذونأو 

جمموعة حمّددة منهم، وإال فإّن الكثري من الصحابة مرضّيون 

كبار علامئهم، كثري من عندهم عىل املشهور أو عىل قول تبنّاه 

اهلل  وأيب سعيد اخلدري، وعبداهلل األنصاري،  كجابر بن عبد

بن مسعود، وعامر بن يارس، وأم سلمة، وأسامء بنت عميس، 

وحذيفة بن اليامن، وخزيمة بن ثابت، وعبد اهلل بن عباس، 

وأيب ذر الغفاري، واملقداد بن األسود الكندي، وحجر بن 

عدي، وأيب أّيوب األنصاري، وخّباب بن األرت، وقيس بن 



  

بن كعب، وسلامن الفاريس املحّمدي،  سعد بن عبادة، وا يبّ 

وغريهم كثري.. فمن املغالطة أن نتصّور أّن الصحابة ال مريضَّ 

 بينهم عند الشيعة.

ُالبيت،2 ُأهل الذين نقلوا ‘ وهم العلامء بسنّة النبي ـ

سنته كابرًا عن كابر كام يقولون هم أنفسهم وفقًا ملا جاء يف 

نوا )اجلامعة( التي مرويات اإلمامية، وعىل هذا األساس دوّ 

فيها أحكام الرشيعة، وكانوا حيتفظون هبا جياًل بعد جيل 

ويرجعون إليها، فالشيعة تأخذ الكثري من األحاديث النبوّية 

 عّب سلسلة أهل البيت الذهبّية.

وبناًء عليه، أعتقد أّنه جيدر بنا سحب مثل هذه املوضوعات 

صلنا وتالقينا، من التداول، كي ال تبقى عقبة ومهّية أمام توا

ُغريُسنهةُالرسول ،ُ‘فالشيعةُالُيرونُسنهةُأهلُالبيتُشيئًا

ُ ُماُيقولهُأهلُالبيتُأخذوهُعنُآبائهمُعنُعله بلُيعتِّبونُأنه

ُاّلل ُرسول ُعن ُواحلسني ُواحلسن فليسوا  ،‘وفاطمة

مرّشعني، كام يقول بذل  الكثري من علامء الشيعة )وإن قال 

هم ينقلون لنا بدّقة بالغة بعضهم بأهّنم مرّشعون(، وإنام 



، وإال فهم ال ‘األحكام واملفاهيم التي أتى هبا الرسول

 يأخذون موقع النبي وال دور القرآن الكريم.

 إسالمّية عاّمة حنو موسوعات حديثّية

فيا إخواننا من أبناء املذاهب األخرى، تعالوا لكي نتقارب 

كّوناها بعضنا من بعض، ونرفع بعض املقوالت املغلوطة التي 

 يف أذهاننا عن بعضنا.

من كتب ااحديث السنّية اإلمامّية بل دعوتنا هي أن يستفيد 

بشكل  من األشكال، ويستفيد السنّة من كتب ااحديث الشيعّية 

بشكل من األشكال أيضًا، ومل يعد مقبوالً استمرار هذه 

، وقناعتنا ‘ام ورثناه منقوالً عن رسول اهللالقطيعة بيننا في

أّن ااحديث النبوّي الصحيح موجود وموّزع يف كتب  الراسخة

املذاهب اإلسالمّية كّلها، وعلينا بمنهج  علمي رصني أن 

 نكتشفه ونستخرجه منها مجيعًا.

ُ)تستوعبُ ُإسالميهة ُحديثية ُجماميع ُإقامة ُدعوتنا: ُهي هذه

سائرُفرقُاْلسلمنيُكاإلباضيةُوالزيدية(ُوليستُمذهبيهة،ُومنُ



  

ُذ ُبعد ُالباحثني تهُحقه ُصحه ُتثبت ُالذي ُاحلديث ُاختيار لك

ُأكِّبُ ُلنا ر ُاْلجاميعُالتيُتوفه ُِفُالسندُواْلتنُمنُهذه وسالمته

ُممكنُمنُاألحاديثُعنُالنبي ُإَلُ‘عدٍد ُـ ُوستكونُهذه ،

جانبُموسوعاتُالرجالُواْلرحُوالتعديلُعَلَُجيعُاْلذاهبُ

ُاْلذاهبُ ُبني ُاْلعرِف ُالتقارب ُِف ُاألمهيهة ُبالغ ُعنْصًا ـ

ُميهة.اإلسال

 ـ التدقّية وأزمة الثدقة

من محاية اجلامعة الشيعية أمام  نوعٌ اإلمامّية التقّية عند 

السلطات ااحاكمة التي متارس قهرها ضّدهم، وقد جّوز أئّمة 

أهل البيت أن يصيّل اإلنسان أو يامرس فرائضه الدينية عىل 

طريقة الذين خيتلف معهم يف املذهب عندما يكون يف إفصاحه 

إىل ما يلحق به الرضر أو ييسء ـ قوالً أو عماًل ـ به عن مذه

وهذا املفهوم للتقية يتفق عليه الكثري من علامء  عالقته هبم.

 فيام بينهم.التفصيلّية املسلمني مع بعض االختالفات 

بل لو نظرنا لرأينا أّن هذه التقّية لطاملا كانت سلوكًا متارسه 



الظروف الضاغطة، بل  األقلّيات املقموعة، ويامرسه الناس يف

 مارسه الكثريون من غري أهل التدّين واإليامن أيضًا.

أحد أهم حواجز الثقة بني تعتّب اليوم باتت التقّية  ولكنّ 

السنّة والشيعة يف وعي الكثري من أهل السنّة، حيث يرى 

الكثريون أّنه ال يمكن الوثوق بشخص شيعي، فإّن كّل ما 

ه يستخدم التقّية، فيقول غري ما يقوله ل  لن يكون صدقًا؛ ألنّ 

يعتقد به. وتعويم موضوع التقّية من شأنه أن يطيح بكّل صور 

التواصل، حيث سيقّدم الشيعة مذهبًا باطنيًا ي ظهر غري ما 

ي بطن، ومعنى هذا الكالم أّنه مذهٌب نفاقي ال يمكن التعامل 

ار معه وال األمن منه وال تصديقه، وهذا ما ينتج أّن الشيعة كف

 بلباس  إسالمي مصطنع، قّدمته لنا التقّية يف أهبى حلله.

هذه الصورة ثّمة من يشتغل دومًا عىل إبرازها للرأي العام 

اإلمامّية  اإلسالمي، وهي ختلق حاجز ثقة  عظيم مع الشيعة

، وال يمكن يف ظّلها بناء اجتامع إسالمي متواشج باخلصوص

 وحمكم العالقات.

الكتاب، لسنا نريد النقاش العلمي  كام هي رسالتنا يف هذا



  

وال اإلطالة، لكن دعونا يف البداية نقّر بوجود ظاهرة التقّية 

، بيد أّن الساؤال ينشعب إىل ننكر وجودها، وال اإلمامّيةعند 

 استفهامني:

ُيمكنُ ُوكيف ُالظاهرة؟ ُهذه ُعن ُاْلسؤول ُهو ُمن ُـ أ

ُتفادهيا؟

ُيمكنُهلذهُالظاهرةُ)التقية(ُأ نَُتجبُعنُبُـُإَلُأيُحده

ُسائرُاْلسلمنيُحقيقةُاْلذهبُاإلمامي؟

 حصلت ممارسة التدقّية؟ حتليل األسباب ملاذا

أما عن الساؤال األّول، فإّنني أعتقد أّن منطق القمع 

واإلرهاب واالستبداد والتنكيل الذي مارسه الكثري من 

ااحّكام املسلمني عّب التاريخ وما يزالون، له دور كبري يف 

 .وغريه مامينمط عيش بالنسبة لإل صريورة التقية

فامذا تريد من مجاعة قليلة حمكومة ومقموعة ومسلوبة الرأي 

وفاقدة ااحرية يف البيان والتعبري، أن تقول؟ لو قالوا: نحن ال 

ناؤمن بعدالة كّل الصحابة، العت ّب ذل  كفرًا أو بدعة، 



 وملورس عليهم السجن والقتل والغارة وغري ذل .

م واستمّر ب  هذا العيش عقودًا وقرونًا، ألن لو كنت  مكاهن

تتحّول التقية إىل جزء من ثقافة ممارست  للحياة الدينية؟ هل 

تل  ااحكومات املستبّدة التي ما قبلت  أوتكون أنت اجلاين 

يومًا بحرّية الرأي والعقيدة والتعبري وحّق االختالف والنقد 

دين ، يساندها يف ذل  مجاعة من علامء الواملنافسة الرشيفة

 املستعّدين لفتاوى القتل والتكفري؟

هذا هو السبب التارخيي األبرز ـ وليس الوحيد ـ خللق هذه 

 الثقافة.

ال أريد أن أقول بأّن ااحّكام الشيعة عّب التاريخ كانوا 

ُتارُيها،ُعادلني،  ُاْلذاهبُوعصمة ُبعصمة ُيؤمن ُممهن فلست 

ُ ُبل ُِف ُالزاوية ُحجر ُإصالح ُعنحال ُاإلسالميهة ة ُهوُاألمه دي

ُاْلذاهب، ُعصمة ُفكرة ُمن ر لكّن الوضع خمتلف، إذ  التحره

ليس يف ثقافة أهل السنّة العقدية والشعائرية ما يعتّب مثريًا 

القمع باسم العقيدة حتى ضّدهم للحّكام الشيعة كي يامرسوا 

في السنّي عقيدته، عىل خالف ااحال يف الشيعي الذي كان  خي 



  

أي العام السنّي من خالل عنوان تشّيعه يستبطن إثارًة للر

الذي هو جمموعة عنارص عىل رأسها املوقف من الصحابة 

حجر الزاوية يف خالفاتنا؛ ألّن عدم اعتقاد السنّي باإلمامة كان 

يتحّمله الشيعة وكثريًا ما كانوا يعتّبونه وجهة نظر ولو 

اختلفوا معها، لكّن اعتقاد الشيعي يف الصحابة مل يكن يتحّمله 

 ة وبعض ااحّكام.بعض السنّ 

ُ ُظله ُِف ُإال ُيكون ُال ُالتقيهة ُوهم ُتبديد ُأنه ُيعني ُكلهه هذا

ُالشيعةُ ُوقيام ُجهة، ُمن ُاألقليهات ُوحقوق ُاحلريات تعميم

ُاْلجتمعُ ُِف ُاالندماج ُمن ُاْلزيد ُهي ُالتي ُاْلقابلة باْلطوة

وهبذه الطريقة سيكون الزمن كفياًل بتغيري كّل الصور  اْلحيط..

 املغلوطة.

 دقّية حجابًا لفهم الشيعة؟تال هل ما تزال

وأما عن الساؤال الثاين، فإّننا نعتقد بأّن العرص ااحارض مل 

يعد هناك معنى فيه للحديث عن وجه باطني للشيعة، فكتب 

الشيعة وماؤّلفاهتم واجتاهاهتم الفكرّية والسياسّية ورصاعاهتم 



واختالفاهتم الداخلّية، وحتى جمالسهم وحسينّياهتم وغري ذل  

مكشوفًا بدرجة كبرية للغاية أمام اآلخرين يف ظّل انفجار  صار

املعلوماتّية ووسائل التواصل واإلعالم، هلذا فإّنني أعتقد بأّن 

من يريد أن يعرف املشهد الشيعي فقد صار بإمكانه ذل  بكّل 

 سهولة عىل تقدير أّن األمر كان صعبًا سابقًا.

عىل التقّية  كّله سلوكًا يقوماإلمامّية بل لو كان سلوك 

فكيف عرف أهل السنّة ـ ومنذ قرون ـ بظاهرة اللعن وبموقف 

من اخللفاء والصحابة وغري ذل  من عرشات األمور اإلمامّية 

التي دانوا هبا الشيعة؟! هذا يعني أّن كتبهم موجودة، ويمكن 

معرفة مذهبهم واجتاهاهتم الفكرّية بكّل ي رس وسهولة السيام يف 

 العرص ااحارض.

فوا مذهبهم اإلمامّية ى لو أراد الشيعة وحت ـ فرضًا ـ أن خي 

ااحقيقّي اخلاص هبم، فلم يعد ذل  ممكنًا وال ميسورًا، فإّن 

مراجعًة رسيعة ستكشف ألبسط متابع توّجهاهتم وتياراهتم 

وأفكارهم ونقا  التقائهم وافرتاقهم، فأّي معنى للحديث 

عن العامل السنّي؟ لقد دومًا عن وجه  آخر للتشّيع ما يزال خمفيًا 



  

حتت  وىّل زمن هذه املقوالت وصار الشيعة كغريهم مكشوفني

، يمكن ألّي متابع التعّرف عىل مذهبهم لو بذل قدرًا الضوء

 بسيطًا من الوقت.

 التدقّية دعوتان للسّنة والشيعة ويف

م،وِفُهذاُالسياق ُلناُدعوتُ،ُوانطالقًاُممهاُتقده ُُهنا:نيفإنه

وهي موّجهة إلخواننا من أهل السنّة، يف أن  الدعوةُاألوَل:

ـ واليوم باخلصوص ـ اإلمامّية يدركوا بشكل جّيد أّن الشيعة 

هم توّجهات ومدارس فكرّية واجتهادية متعّددة، وأّن هذه 

املدارس عىل خالف فكري فيام بينها، وهذا أمر طبيعي، وأّن 

يتطّلب  هذا اخلالف ظاهٌر إىل العلن لكّل متابع، وهذا األمر

 التمييز يف إصدار األحكام عىل الشيعة.

فإذا خرج شخٌص عىل قناة فضائّية ليسّب السيدة عائشة أّم 

املاؤمنني، فهذا ال يعّّب عن الشيعة بأمجعهم، متامًا كام لو خرج 

سنّي عىل فضائية وحكم بكفر الشيعة، فنحن ال نقول بأّن أهل 

ـ كاملتصّوفة ـ السنة مجيعهم يكّفروننا، كيف وكثرٌي منهم 



يامرسون الكثري مما يامرسه الشيعة مع القبور واملقامات، فمن 

واجبي أن أمّيز بني السنّي السلفّي والسنّي الصويف، وكذل  

من واجب أهل السنّة أن يمّيزوا بني التيارات الشيعية يف هذا 

املذهب، فال يتّم توصيف مذهب بأكمله بجرم تيار فكري 

 خاّص يف هذا املذهب.

ناُمنُممارسةُهذاُالتفكيكُلساعدناُذلكُِفَُتفيفُ ولوُمتكه

دُالشيعيُ ةُاالحتقانُاْلذهبيُِفُبالدُاْلسلمني،ُفليسُالتشده حده

ُالسنهيُِفُ ُأو ُبعضُنواحيُباكستان ُـُمثاًل ُبالرضورة ُـ ًا معِّبه

ُعنُثقافةُالشيعةُأوُالسنهةُِفُلبنانُأوُمْصُأوُاْلغرب.

ُوكام ًا، ُجده ُالتفكيكُرضوريٌّ دينُإنه ُنطالبُبعضُاْلتشده

الشيعةُبأنُيميهزواُبنيُنصبُالعداءُألهلُالبيتُوبنيُالتسنهن،ُ

ُسنهيُهوُناصبيُُ،فالُُيلطوا ُكله عونُبأنه يعاديُأهلُالبيتُفيده

ُوالتيارات،ُالنبوي ُاألشخاص ُبني ُيميهزوا ُأن ُعليهم ُبل ،

فُ ُاْلتطره ُالشيعي ُبني ُيميهزوا ُلكي ُالسنهة ُأهل ُندعو كذلك

ُوبنيُالشيعةُاْلعتدلنيُوالوسطيهني.والتكفريي،ُ

ُالثانية: ، وهي اإلمامّي وهي موّجهٌة ألبناء املذهب  الدعوة



  

وشخصياهتم مازالوا يظنّون أّن إهيام اآلخر اإلمامّية أّن بعض 

وإعطائه صورًة غري صحيحة عن عقيديت )باسم التقية( ما زال 

د انتهى أمرًا نافعًا.. إّن ما نعتقد به هو أّن هذه األساليب ق

 .وقتها أيضاً 

فام هو املوجب للكذب وتّبأة كّل علامء الشيعة من القول 

بتحريف القرآن الكريم ونحن نعرف أّن بعضهم قال 

وأّن بعض رواياهتم فيها التحريف كام هي فعاًل، بالتحريف 

ااحال عند أهل السنّة؟ هل بات هذا األسلوب ماؤثرًا أم أّنه 

عىل أهّنم غري صادقني اإلمامّية  يقّدم علامء وباحثي ومتكّلمي

 وأهّنم يتالعبون بأبناء املذاهب األخرى؟

فلنقل مجيعًا الصدق إىل أقىص درجة  دعوتناُهيُللصدق..

ممكنة.. الصدق الذي ال يصاحبه جتريح باآلخر، هذا أمر 

 .وكّل سنّي وكل مسلم من كّل شيعيمطلوب 

العقائد  كام أّن املطلوب من اآلخر أن يقبل اجتهادايت يف

رجني من الدين ألّنني أختلف معه،  والتاريخ والرشيعة، وال خي 

فيحارصين اجتامعّيًا أو سياسّيًا أو حقوقّيًا، فيضطّرين ـ لكي 



أعيش حيايت بسالم ـ أن أكذب عليه أو أستخدم أسلوبًا يقوم 

 عىل املواربة وااحيلة.

أن فاملساؤولية مزدوجة، وال يمكنني أن أطالب فريقًا بعينه 

حيّل يل عقدة التقّية، فهذا كالم غري واقعي؛ ألّن هذه العقدة هلا 

طرفان، فام مل نقم بخطوات جاّدة يف الطرفني معًا فلن نتمّكن 

 من حّل العقدة أبدًا.

إىل فيه نتوجه بالدعوة هي دعوٌة متبادلة، ففي الوقت الذي 

السنّة إىل نوّجه دعوتنا للتحّرر من بقايا التقّية، اإلمامّية الشيعة 

من اخللط بني اجلريمة والرأي املختلف، والعكس أيضًا للتحّرر 

نتكاشف ونعيش، يف ظّل صحيح أيضًا، عّلنا هبذه الطريقة 

التعّددية ااحقيقية التي حترتم الرأي والرأي اآلخر مهام كان هذا 

الرأي أو ذاك بعيدًا عنّي، ما داما يقفان حتت سقف شهادة أن 

 وأّن حمّمدًا رسول اهلل.ال إله إال اهلل 

 ةـ الشعائر والطدقوس واملناسبات الدينّي

شعائره اخلاّصة به، والتي أو مذهب لكّل أمة، وكّل دين 



  

متّيزه اجتامعيًا عن غريه، وحتفره يف وعي أبنائه بأعظم ممّا حتفر 

األفكار املجّردة، وقد كان للمذهب اإلمامي شعائره املعروفة 

 ىّل يف الغالب يف:عّب التاريخ والتي تتج

ـ زيارة مراقد أئمة أهل البيت يف املدينة، وكربالء، 1

 وسامراء، والكاظمية، ومشهد، وغريها من األماكن.والنجف، 

 ‘ـ إحياء مناسبة عاشوراء وشهادة سبط النبي األكرم2

وذل  يف الفرتة ما بني  اإلمام ااحسني بن عيل بن أيب طالب،

عام، وكثريًا ما  م ااحرام كّل ل إىل العارش من شهر حمرّ األوّ 

 إىل هناية شهر صفر.ـ وإن بدرجة  أقّل ـ تستمّر هذه املناسبة 

كام توجد مناسبات أخرى أقّل قّوة من هذه املناسبة مثل 

عيد الغدير يف الثامن عرش من شهر ذي ااحّجة، ووالدة اإلمام 

ذكرى شهادة اخلامس عرش من شهر شعبان، واملهدي يف 

ليلتي التاسع عرش وااحادي بن أيب طالب يف  اإلمام عيلّ 

 وغري ذل .، والعرشين من شهر رمضان املبارك

ومن املفرتض أن ال تشّكل هاتان الظاهرتان الشعائرّيتان 

أّية حساسّية أو مشكلة ألبناء املذاهب األخرى، إال أّنه مع 



ذل  ثّمة عنارص قلق يف هذه الشعائر يسعى بعٌض ـ هنا وهناك 

قها أو تكبريها هبدف أن تصبح هذه الشعائر مشكلًة ـ الختال

وحتجبهم عن سائر املسلمني، ومع األسف فقد اإلمامّية تلحق 

يف هذا األمر أيضًا، وأاحقوا ـ من وجهة اإلمامّية توّر  بعض 

 نظرنا ـ الرضر بمذهبهم وهم ال يشعرون.

 الشيعية ومسألة الشرك الشعائر

ها وتروجيها إعالمّيًا هي أّول األمور التي جرى ااحديث عن

قضية الرشك وعبادة األئمة من أهل البيت، وأّن الشيعة بام 

يفعلونه ياؤّكدون اجتاههم الرشكي غري التوحيدي.. هذا األمر 

سيجعل أبناء املذاهب األخرى يشعرون كّل عام بظاهرة 

انحراف عقائدي يف الداخل اإلسالمي، وسيزيد ذل  من 

، رغم أن زيارة األرضحة ممارسة ب عدهم عن إخوهتم الشيعة

 .ة أيضاً دينية واسعة االنتشار عند أهل السنّ 

لقد حتّدثنا عن هذا املوضوع، ولسنا يف موقع جدل عقائدي 

هنا، لكّن أحدًا من الشيعة فيام نعلم ال يقول ل  بأّننا نذهب 

لزيارة اإلمام الرضا يف مشهد ألجل عبادته أو ألنه إلٌه يعبد من 



  

دون اهلل، ومل تتحّدث الكتب الشيعية عن هذا، القضّية هي 

املندوب أو زيارة  ًا كشعرية ااحّج ، متاممستحّبة شعرية عبادّية

، فإّن ذهاب املسلمني كّل عام إىل مّكة ‘الرسول األعظم

واملدينة ليس عبادًة للكعبة، بل هو تفاعل مع تل  الديار بأمر  

له سبحانه. وهذه كتب الشيعة حتّدثنا عن  من اهلل وعبادةٌ 

 الزيارة فلرتاجع.

هدت رواجًا يف داخل هذه الشعرية هناك أعامل شإال أّن 

ماؤّخرًا أو ظهرت منذ بضعة عقودًا وقرون، تبدو غريبًة يف هذا 

السياق ألبناء املذاهب األخرى، وهي السجود أمام القبور أو 

 التوّجه بالدعاء لصاحب القّب كي يشفيه أو نحو ذل .

وقد أوضح علامء الشيعة هذه الظواهر التي تبدو للبعيد 

النصوص سابقًا ـ بأّن السجود  تأليهًا، وقالوا ـ كام نقلنا بعض

أمام القّب هو سجوٌد هلل شكرًا عىل توفيقه العبد لزيارة هذا 

اإلمام، وأّن التوجه بالدعاء لصاحب القّب ليس سوى طلب 

الشفاعة منه عند اهلل ال عبادة له أو اعتقادًا باأللوهية إىل غري 

 ذل  من التّبيرات.



، مثل اإلمامية أيضاً  لكنّنا نعتقد ـ كام رّصح به بعض علامء

ـ برضورة التخيّل  املرجع الكبري السيد الّبوجردي رمحه اهلل

عن هذه املظاهر املثرية واملوجبة لسوء ظّن اآلخرين بالشيعة 

والتشّيع، السيام وأّنه ال دليل من النصوص الدينية الثابتة 

 يفرضها، وإّنام هي عادات وتقاليد تقريبًا.

ُمظه ُكله رُاجتامعيُأوُسلوكيُأوُشعائريُوقناعتناُهيُأنه

ُظنههمُ ُسوء ُاْلسلمنيُأو ُِفُذهنُسائر يفرضُالتباسُاألمور

ُثابتاًُ ُيكن ُِل ُما ُعنه ُالتخله ُجيب ُوالتشيهع.. ُللشيعة واهتامهم

ُالفقهيهةُ ُاالجتهادية ُلقواعدُالصناعة ُصحيحُمعتِّبُوفقًا بنصه

ُا لتهمةُواحلديثيةُاْلعتمدةُِفُعلومُالْشيعة،ُفرحمُاّللُامرًأُذبه

ُعنُنفسه.

واألمر عينه نقوله ألهل السنّة، فكّل عادة أو سلوك أو 

مظهر يفرض التباس العالقة مع اآلخرين، فيفرتض تركه إذا مل 

 .معتّب يثبت ـ وفق االجتهاد السنّي ـ بدليل صحيح

 الشعائر احلسينية مؤامرة على شعائر احلّج واحلرمني؟!هل 

االهتامم العظيم هبا حتى ة الشعائر هو األمر اآلخر يف قضيّ 



  

يرون ذل  أهم وأعظم من اإلمامّية ليخّيل لسائر املسلمني أّن 

فريضة ااحّج، أو أهنم يريدون بذل  مضاهاة شعرية ااحّج، أو 

أهنم يرون كربالء أهّم من مّكة واملدينة، أو أهّنم يأتون للمدينة 

رون املنّورة فيزورون أهل البيت يف مقّبة البقيع أكثر مما يزو

نفسه، وأهّنم عمومًا يريدون منافسة ااحرمني  ‘النبّي 

الرشيفني واملسجد األقىص لتكون كربالء والنجف مها رمز 

اإلسالم وليس مّكة واملدينة، وأّن هذه ماؤامرة عىل التاريخ 

اإلسالمي، وطمٌس ملعامل النبّوة وتاريخ الرسالة والصدر 

 اإلسالمي األّول و..

اجلهات اإلسالمّية، لتاؤّكد مغايرة  بعضاملفاهيم تبثها هذه 

له طقوسه وشعائره الشيعة لإلسالم، وأهنم ديٌن آخر مغاير 

ومقّدساته التي يتقّدم هبا عىل املقّدسات الكّبى للمسلمني 

والتي ذكرها القرآن الكريم، بل قد دخل يف بعض األدبيات 

الشيعة  اليوم تعبري )دين الشيعة(، وكأّنه يراد التأكيد عىل أنّ 

 ديٌن آخر غري دين اإلسالم!



 شيعة يف بازار خطريبعض السّنة ودخول بعض ال

هذا موضوع ليس بسيطًا يف ااحقيقة، بل يل كامل اجلرأة أن 

أقول بأّن بعض الشيعة قد دخل فعاًل يف هذا البازار بدرجة  ما 

لرتسيخ هذا السياق املفاهيمي يف وعي عموم املسلمني، وأخذ 

اريخ واملوروث ليأيت بالنصوص ااحديثية التي حيفر يف الت

تفّضل كربالء عىل مّكة واملدينة، وتضعيف النصوص التي 

 .تفّضل مّكة عىل سائر بقاع األرض

منذ عّدة قرون يف العرص اإلمامّية ه توهو بازار كان قد عرف

الصفوي أيضًا، حيث نشهد أّن اإلمامة حمور يكاد يتعاظم أمام 

والنبّوة، وأّن كل ما يمّت إىل اإلمامة بصلة األلوهية والتوحيد 

 فيكاد يكون مقّدمًا يف الالوعي عىل ما يتصل بالتوحيد والنبّوة.

وكام قلنا مرارًا، نحن يف هذا الكتاب / الرسالة، ال هندف 

إىل ممارسة جدل عقائدي أو تارخيي أو فقهّي، لكنني ـ إذا كان 

ذه الظاهرة بشكل يسمح يل القارئ الكريم ـ أريد أن أفرّس ه

 خمتلف، ومن زاوية خمتلفة، ثم أعّلق عىل هذه الثقافة عمومًا.

ُماُيبدوُيلُ ُهو:ُ،ببًاُِفُهذاُالوضعسإنه



  

إّن املسلمني الشيعة ومنذ مئات السنني حمرومون من  ـ1

ممارسة شعرية الزيارة للمراقد أو حمارصون فيها، وكذل  

نوا حمرومني من بالنسبة ملناسبات عاشوراء وغريها، ومل يكو

ااحج، ومن الطبيعي أّنه عندما تكون ممنوعًا من يشء ـ كام يف 

 حالة ااحظر الشديدة عىل املظاهر الشعائرّية العامة فرتة النظام

العراقي السابق ويف العرص العثامين يف بالد الشام أيضًا ـ  البعثي

فإّنه عندما ي فسح ل  املجال سوف ترّكز اهتامم  هبذا اليشء 

 ّيًة فائقة.وتوليه أمه

وبالنسبة يل أعتقد أّن هلذا األمر تأثريًا واضحًا يف العرص 

األخري عىل تعاظم املظاهر العاّمة هلذه الشعائر يف بعض البلدان 

 عىل األقّل.

إّن التوتر الطائفي الذي خيّيم عىل بالد املسلمني يف الفرتة  ـ2

صطفافات واالاألخرية يلعب دورًا كبريًا يف االجتهادات املذهبية 

الطائفّية، فتسعى كّل طائفة إلبراز عنارص االفرتاق عن الطائفة 

األخرى، انسجامًا مع الشعور باالنتامء املذهبي يف مناخ طائفي 

كبري، وهذا ما أعطى هذه الشعائر زمخها الكبري يف الفرتة 



 األخرية:

تارًة من جهة اإلحساس باألمان مذهبيًا، ومحاية الذات 

ماج أكثر مع اهلوّية املذهبية، والتامس  الداخيل واهلوية واالند

 يف مواجهة اآلخر.

وأخرى من جهة الرغبة الدفينة بعرض كّل عنارص القّوة 

أمام اآلخر، وهذا االحتشاد سوف يكون عرضًا عظياًم للقّوة 

أمام اآلخر الطائفي حتتاجه الطائفة لفرض توازن قّوة يف 

 املنطقة.

لح السياسّية التي ترعى مثل هذا هذا كّله، إضافة إىل املصا

 الوضع يف ظّل الظروف الراهنة.

 ما العمل؟ حسنًا،

ُهات:بدُاْلمتعدهُُماُنراهُهوُعمٌلُ

ُـ ختفيف حّدة االحتقان الطائفي يف املنطقة مقّدمًة لتالشيه،  أ

 وهي مساؤولّية دينية وسياسية وإعالمية وثقافّية.

ايا الطائفية السعي إلبعاد األيدي السياسّية عن القض بُـ



  

 والدينية، وهي مساؤولّية علامء الدين.

ُـ ختفيف أهل السنّة من محالهتم ضّد هذه وقف أو  ج

الشعائر؛ ألّن ااحمالت املذهبّية يف ظّل مناخ طائفي لن تنتج 

 سوى املزيد من املبالغة بالطقوس املذهبّية.

ُـ سعي علامء الشيعة لتوضيح األمور أمام الرأي العام  د

ّب استحضار أكّب للتجربة النبوية ولتاريخ املسلمني الشيعي ع

املرّشف، وتبديد بعض التصّورات حول مكانة مّكة واملدينة، 

وإعطاء الشعائر املذهبية حجمها الطبيعي بعيدًا عن املزايدات، 

وعدم نسيان العنارص املشرتكة مع املسلمني لصالح العنارص 

 اخلاّصة املمّيزة.

لتوفري هذه العنارص األربعة سوف  أعتقد لو سعينا مجيعاً 

تتبّدد الصورة املغلوطة، وسيتّم تفويت الفرصة عىل املتشّددين 

من الطرفني، وستبدو الشعائر مظهرًا رائعًا من مظاهر حمّبة 

النبي وأهل بيته، ولن يكون هناك أّي خوف منها أو وهم حتى 

 لو حرضها املاليني سنويًا، بل عىل العكس سوف تكون تعبرياً 

صادقًا ووفّيًا عن حمّبة أهل البيت النبوي الذين يفرتض أّن 



 اجلميع متفٌق عىل حمّبتهم وتعظيمهم.

سائر املسلمني للمشاركة يف إحياء نتوّجه بالدعوة لبل إننا 

عاشوراء وزيارة ااحسني يف كربالء؛ ألّن ااحسني ليس للشيعة 

ف، وحدهم، بل هو لكّل املسلمني، بل لكّل إنسان حّر ورشي

وهبذه الطريقة تصبح قضّية عاشوراء قضيًة إسالمّية متثل 

عنوان التقارب بني املسلمني، بدل أن تكون عنوانًا للتناحر 

 والتصادم والتدابر.

 كالتطبري وأمثالهاخلاّصة  ماذا عن بعض الشعائر

األمر الثالث يف قضّية الشعائر، هو بعض املظاهر التي 

 ـ وغريهم ـ من الشيعةتوجب نفرة العموم من املسلمني 

، أو ال أقّل من وضع عالمات استفهام فيها، مثل اإلمامّية

التطبري )رضب الرأس بالسيف(، وامليش عىل اجلمر والنار، 

، والزحف لسالسل املحّددة، وعموم اإلدماءورضب اجلسد با

وامليش مشية الكالب أمام املراقد للدخول إليها، ووضع 

م العنيف املدمي، وشبه التعّري األقفال يف األبدان، واللط



  

أحيانًا، ونعت الذات بأهّنا كلب األئمة أو كلب رقية أو كلب 

الزهراء، ونظم بعض القصائد بطريقة ختيلّية تنايف مكانة أهل 

 البيت تارًة وبعض االعتقادات الدينية أخرى.

إّن هذه املظاهر التي ال توجد نصوص معتّبة دينية خاّصة 

عن التفّجع  وعادات شعبية عبري برشيفيها، وإّنام هي ت

وااحزن، باتت اليوم ال تعّّب عن املستوى املنشود يف إحياء هذه 

الشعرية العظيمة، فبدل أن تكون هذه املناسبات التقاًء ملواجهة 

الظلم والفساد االجتامعي والسيايس واملايل واإلداري، 

ولتعزيز قيم ااحّق والعدالة والثورة والرفض واإلباء واملشاركة 

ّب والتوّكل والشهادة واإلرصار والعزيمة وغري ذل .. والص

 حتّولت إىل مظهر خمتلف متامًا.

من هنا، فنحن نضّم صوتنا إىل األصوات الشيعّية والسنية 

الصادقة التي دعت وما تزال لرتك هذه املظاهر وإعادة ضّخ 

روح جديدة يف هذا الطقس الديني الطّيب، كي يكون منارًة 

 ، والعقول بصريًة، والنفوس عزيمًة وإرادة.متنح القلوب هدًى 

ُاْلامرساتُوندعوُإلصالحُالشعائر،ُ ُهذه نحنُنرفضُكله



ُوالبكاءُ ُالزيارة ُوهي ُالثابتة، ُاألصليهة ُالطقوس ُإَل والعودة

وإحياءُأمرهمُوعلومهم،ُوالتذكريُبامُجرىُعليهم،ُومودههتم،ُ

ُالدين ُواْلرجعيهات ُوالفقهاء ُالعلامء ُمسؤوليهة ُتكمن يةُوهنا

ُوسائرُاْلثقفنيُوأهلُالكلمةُوالقلمُواْلوقف.

 يف اختزال التشّيعالشيعة والسّنة  أزمة بعض

لكن مهام يكن، فإّن هذه املامرسات ال ينبغي أن خيتزل 

، بل من بعض ـ من أهل السنّة وغريهماإلخوة املسلمون 

التشّيع  فيها، فللتشّيع مظاهره األخرى الكثرية التي ـ  الشيعة

 لنظر إليها قبل ااحكم عليه بمثل هذه األعامل.ينبغي ا

والتشّيع تاريخ من العمل والعطاء واجلهاد واملعرفة 

وحمبّة النبي وأهل بيته والدفاع عن اإلسالم وأهله، والتشيّع 

هو الذي خّرج العباقرة والعلامء والنهضوّيني واملفّكرين 

ضل السيام يف العرص ااحديث، وواجه اإلاحاد والتغريب، ونا

وقّدم الشهداء يف مواجهة أعداء األّمة السيام العدّو 

وأصدر علامؤه يف العراق الفتاوى لدعم الصهيوين الغاشم، 



  

 و.. الدولة العثامنية جتاه خصومها من غري املسلمني

فال يصّح أن أنسى كّل هذا الوجه، ثم أسّلط الضوء فقط 

هم، عىل بعض الشعائر التي يقوم هبا بعض الشيعة وليس كلّ 

وأختزل مذهبًا كبريًا عريقًا برّمته فيها، لكي أحكم عليه 

 بموقف  سلبّي هنا أو هناك.

 ـ الزواج املؤقت أو نكاح املتعة

متعّددٌة هي نقا  االختالف الفقهي بني اإلمامية وسائر 

املرجع الديني السيد املسلمني، لكن ـ وكام كان يقول 

اين ـ اختالف فقهاء الّبوجردي فيام ينقل عنه العالمة السبح

املدارس واملذاهب الفقهّية األخرى فيام بينها ليس بأقّل من 

اختالف الشيعة مع السنّة، فأصل االختالف الفقهي بني 

املذاهب ليس جريمًة وال هو بالذنب الذي نالحق مذهبًا به أو 

آخر. فام من رأي فقهي عند اإلمامية إال ويوافق أحد اآلراء يف 

ة اإلسالمية املعروفة، إال ما شّذ وندر، وهذه املذاهب الفقهيّ 

ليست مبالغة، بل هي رؤية السيد الّبوجردي بعد جتربته 



الطويلة يف الفقه املقارن عند حتقيقه كتاب اخلالف للشيخ 

 الطويس.

وقد شهدنا حركًة إجيابية طّيبًة يف اجلانبني: الشيعي والسنّي، 

ىل منجزات اآلخر خالل القرن العرشين يف حماولة التعّرف ع

يف الفقه والرشيعة واالستفادة منها، مما ال حاجة لإلطالة فيه 

هنا. وهلذا لن نقف عند قضّية اخلالف الفقهي؛ ألنه أمر 

 طبيعي.

إال أّن هناك بعض العناوين يف االختالف الفقهي يتعامل 

معها ـ مع األسف ـ بطريقة غري صحّية، وعلينا مجيعًا تصويب 

ها، مثل قضّية االختالف يف األذان واإلقامة، هذا التعامل مع

والتكّتف، وقول آمني يف الصالة، وأوقات الصالة، واجلمع 

 بني الصلوات، وغري ذل  مما ال نخوض فيه.

 لتأسيس جممع فدقهي إسالمي مدقارن اقرتاح

ُمنُ ُفقهاء ُيضمه ُمقارن ُفقهي ُتأسيسُجممع ُنقَتح ونحن

ُواإلباضيهة ُبمذاهبهم ُوالشيعة ُلتباحثُ.وُالسنهة ُيسعى .



  

ُاْلستحدثاتُأوُ ُفقه ُالسيام ُوغريها، ُاْلالفية ُالفقهية القضايا

فُعَلُ فقهُالنوازل،ُللخروجُبنتائجُفقهيهةُمتقاربةُأكثر،ُوالتعره

بعضناُبعضًاُعنُقربُِفُمنهاجيهاتُاالجتهادُالفقهي،ُليكونُ

ُالعلمي. ُللتقارب ُأخرى مًة ُمقده ُرضورةُُذلك ُمن ُأقله وال

ُِفُتطويرُالدؤوبُواْلالعملُ سالميُالتابعُْلنظمةُجممعُالفقهُاإلاده

ُليحقهقُغاياتهُاْلنشودةُعَلُأكملُوجه.ُ،التعاونُاإلسالمي

لكن ما أريد أن أختاره هنا هو قضية تتصل بالبعد 

األخالقي، وبالصورة األخالقّية التي ت رسم عن الشيعة 

 يف املناخ اإلسالمي العام؛ ألّن ما يّتصل بالصورةاإلمامّية 

األخالقّية خيتلف عن أّي خالف فقهي تفصييل آخر، حيث قد 

.  حيجب العالقة بني الطرفني نتيجة النفرة التي قد تقع حينئذ 

املوضوع هو الزواج املاؤّقت أو نكاح املتعة أو النكاح 

املنقطع، حيث يتصّور أو يصّور لبعضنا أّن هذا النكاح هو 

د األخالقّي وللعالقات ترشيٌع جلريمة الزنا، وأّنه تّبيٌر للفسا

ـ بحسب اإلمامّية املتحّررة بني الرجل واملرأة، وهذا يعني أّن 

هذه الصورة ـ سيكونون أمًة من الناس يتفّسخ عندهم العفاف 



األخالقّي، وحتّل نساؤهم عىل رجاهلم وما إىل ذل  من كلامت 

 نسمعها هنا أو هناك.

أّن لست أريد أيضًا الدخول يف جدل تارخيي فقهي، و

املسلمني يّتفقون عىل ترشيع هذا الزواج، غاية األمر أهنم 

اختلفوا يف نسخه أو يف كونه حكاًم حمدودًا بحالة  خاّصة يف 

ااحرب، وهو خالف ظهر ـ كام نعرف مجيعًا ـ بني الصحابة 

اء هذه القضية إىل مذاهب والتابعني أنفسهم، فانقسموا إز

ليل عبد اهلل بن متعّددة، وي عرف من مذهب الصحايب اجل

 عباس ومن تابعه القول بحلّية نكاح املتعة.

حّلية ـ تبعًا إلمجاع أئمتهم من أهل البيت ـ يرون واإلمامّية 

الزواج املنقطع وعدم نسخه، بل هم يرون أّن هذا الزواج هو 

املفتاح احّل الكثري من مشاكلنا املعارصة، بدليل أّن بعض فقهاء 

 ما يشبه هذا ااحّل يف العرص الراهن، أهل السنّة قد انساقوا إىل

نتيجة ضغو  العيش ووضع الزواج يف العامل اإلسالمي، بل 

 وبني املهاجرين رشقًا وغربًا عمومًا.

لنكن منصفني ولنذهب يف بالد الشيعة رشقًا وغربًا، هل 



  

سنجد تفّككًا أخالقيًا غري ما هو موجود يف سائر بالد املسلمني 

لرشع من قبل عامة الناس؟ فها هو من انحراف عن جاّدة ا

ااحجاب واجٌب، واملصافحة حراٌم، ومّس الرجل للمرأة 

حرام، والنظر حرام و.. وهذه كتب الشيعة وواقعهم يف 

الوسط املترّشعي يشهد عىل ذل ، وبإمكان أّي شخص أن 

يأيت ـ بأّي طريقة يريد ـ ليتأّكد من ذل ، ويرى بأّم عينه 

عند املتدّينني من الشيعة هبذه التعاليم  االلتزام الديني الصارم

 الفقهّية التي يفتي هبا علامء اإلمامّية.

 وما هي صورته الشرعّية؟ الزواج املندقطع؟ فما قصة

إّنه زواٌج كالزواج الدائم مع فروق طفيفة، حيث يشرت  

فيه ـ كام الزواج الدائم ـ القصد واالختيار والرتايض وسائر 

زوجني، كأن ال تكون الزوجة حمّرمًة عىل الصفات املعتّبة يف ال

أو رضاع أو بزواجها من شخص   مصاهرةالزوج بنسب  أو 

 آخر.

وترتتب عىل هذا الزواج كّل األحكام املرتّتبة عىل الزواج 



الدائم كاملهر والقرابة باملصاهرة والنسب والرضاع، وكذل  

رث بني آثار القرابة من النفقة والوالية وااحضانة للولد، والتوا

غري الزوجني من األوالد واألقارب، وصلة الرحم.. وهي 

عالقة زوجّية مكتملة يمكن تقنينها يف املحاكم الرشعّية 

 وتثبيتها وغري ذل .

كّل ما يف األمر أّن الزواج املنقطع يفرتق عن الدائم يف أّنه 

حمّدد بمّدة زمنية، وأنه ال جتب النفقة عىل الزوج جتاه زوجته 

املفارقة ال تكون بطالق، بل بانتهاء املّدة املحّددة  فيه، وأنّ 

سلفًا أو هببة الزوج املّدة  لزوجته، وأّن العّدة حيضتان ال أكثر، 

 وأّنه ال توارت بني الزوجني.

ولو حّللنا هذه الفوارق سنجدها منسجمًة مع الغاية من 

هذا الزواج، وهي كونه لغرض قضاء الشهوة بطريق  رشعي 

درة عادًة عىل قضائها بالزواج الدائم، نتيجة حال عدم الق

الضغط االقتصادي، وهلذا سقطت النفقة وا لغي الدوام يف 

 العقد.

فكرة الزواج املنقطع ال تعني اتصال أّي رجل بأّي امرأة بال 



  

أّي ضابط رشعي، بل تعني نفس الزواج الدائم مع فارق رفع 

اؤّقت للصحابة يف ااحاجة املاؤّقتة، فكام أجاز اإلسالم النكاح امل

ذل  الظرف نتيجة الضغو  الشديدة، كذا هو ينظر احال سائر 

املسلمني فيجيز هلم، وإذا ما استغّل أحٌد الزواج املنقطع 

ليامرسه بطريقة شاّذة، فإّن الكثريين يستغّلون الزواج الدائم 

وتعّدد الزوجات وحّق الطالق للرجل، ليامرسوا هذه الثالثة 

لتعّسف يف استخدام ااحّق ال يعني سلب بطريقة شاّذة، فا

 اإلنسان أصل ااحّق الثابت له، وإال ما ثبت حٌق ألحد تقريبًا.

التعامل مع هذا الزواج بـ من جهة ـ نطالب من هنا، نحن 

 عىل أّنه اجتهاد فقهي حمرتم، كام هي ااحال مع زواج املسيار

 نحّث  ، وإىل سحب تداول الصورة غري األخالقّية عنه، كاممثالً 

تنظيمه قانونيًا يف الدوائر الرسمّية حيث عىل ـ من جهة ثانية ـ 

يمكن، وعدم التعامل معه شيعيًا عىل املستوى الشعبي من 

منطلق مذهبّي، وكأنه جمّرد معاداة للخليفة الثاين عمر بن 

بل هو قانوٌن رشعي إسالمي، يمكن  ؛ لنهيه عن املتعة،اخلطاب

عىل مستوى  التنظري له بوصفه حاًل رشعيًا لعرصنا الراهن



 ضغو  العيش وااحاجات النفسية واجلسدية للرجل واملرأة.

  إذا استطعنا فهم هذا الزواج بطريقته الصحيحة وااحّد من 

بعض املامرسات الفّجة له، سوف نرى فيه نقاطًا مضيئة عىل 

مستوى الكثري من حاالتنا االجتامعية ملواجهة الفساد 

فيه تفّسخًا أخالقيًا،  األخالقي املسترشي، بدل أن نتوّهم أنّ 

نسبّيًا يف العالقات بني الرجل  حمافظوإال فالفقه الشيعي فقٌه 

واملرأة، حيث حيّرم النظر إىل غري املحارم كام حيّرم اللمس 

 واملصافحة وغري ذل .

 ـ املّد الشيعي أو اخرتاق الشيعة لألمن العدقائدي السّني

ألخرية يف شّكل هذا املوضوع ماّدة  قلق يف السنوات ا

عالقتنا نحن املسلمني بني الشيعة والسنّة، حيث أثري أّن الشيعة 

يسعون لنرش مذهبهم يف الوسط السنّي مستغّلني املنجزات 

السياسية واجلهادية التي حّققوها خالل العقود الثالثة 

 األخرية.

ويرى اجلانب السنّي أّن نرش التشّيع يف حميط خمتلف متامًا 



  

من العقائدي يف املجتمعات السنّية، ومن يفيض إىل رضب األ

ثم إحداث رشخ ديني اجتامعي ربام يفيض إىل تداعيات سلبية 

عىل املجتمع اإلسالمي، فالدعوة املذهبية ختلق تشظيًا يف 

النسيج العام يف املجتمع، وتعّديًا عىل حالة االستقرار التي 

 تعيشها البلدان ذات الغالبية السنّية.

 لق السّني من املّد الشيعيتفّهم الدق ضرورة

من الالزم تفّهم هذا القلق الذي يعيشه بالدرجة األوىل 

بعض علامء أهل السنّة وهم يرصدون تراجعًا يف االنتامء 

املذهبي يف جمتمعاهتم لصالح الشيعة، ومل آت  هنا عىل ذكر هذا 

املوضوع لكي أخوض جدالً حول أّنه هل تّم تضخيم هذا 

حّقًا هناك خّطة لنرش التشّيع يف العامل  ال؟ وهل واملوضوع أ

 وال؟ وهل تقف خلف هذا املرشوع دول شيعّية أ والسنّي أ

هي أنشطة متفّرقة مدنّية ال تعّّب عن مرشوع سيايس كبري؟ 

 ال؟ ووهل بلغ األمر حّد اخلطورة إلعالن االستنفار العام أ

جدٌل طويل ليس جماله هنا، وأنا أقّر بأّن هناك مجاعات 



عّية تعمل عىل نرش التشّيع، رغم قناعتي الناشئة عن شي

معلومايت الشخصّية بأّن املوضوع ليس هبذه السعة التي يرّوج 

له فيها، وأّن القضّية حمدودة جدًا قياسًا بام يقال وي نرش يف هذا 

الصدد، وأّنه تّم تضخيم املوضوع يف جزء من عملّية التحريض 

نطقة، وأّن الطرف السنّي أيضًا والتخويف املذهبي القائمة يف امل

لديه مشاريعه اخلاّصة يف هذا اإلطار حتى يف عقر دار بعض 

 الدول ذات الغالبّية الشيعية.

وكام تشّيع غري واحد  من املثقفني والشخصّيات السنّية، 

كذل  يعرف اجلميع أّنه قد تسنّن غري واحد  من املثقفني 

 .والشخصّيات الشيعية يف العقود األخرية

كام أقّر بأّن انتشار التشّيع يف بلد  ما قد يكون مقلقًا لذل  

البلد خوفًا من استغالل هذه اجلامعات املتشّيعة من قبل بعض 

الدول والقوى السياسية يف العامل اإلسالمي ملصالح سياسية 

خاّصة، متامًا كام هي ااحال يف انتشار التسنّن يف بعض الدول 

 الشيعية أو املختلطة.



  

 هي صيغة احلّل؟ ما

ُنحاولُ ُولكي م، ُتقده ُما ُاالعتبار ُبعني ُاألخذ ُومع لكن،

،ُيمكننيُأنُأقولُالتايل: لُإَلُصيغةُحله ُالتوصه

 كّل مسلم يف نشر فكره وحّق اآلخرين يف احلوار الندقدي معهحّق 

من حّق كّل إنسان أن يدعو املسلمني إىل ما يراه اهلدى  ـ1

لعمل معًا، فهذا من وظيفة وااحّق والصواب يف قضايا النظر وا

األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اخلري وبيان 

ااحّق ونحو ذل  من املفاهيم اإلهلية الثابتة، وهو حّق يثبت 

للسنّي والشيعي معًا من حيث املبدأ، وقد ضمنته له الرشيعة 

 اإلسالمية، بل أوجبت ذل  عليه.

ا يراه ااحّق يف ظّل تعّدد فليس جرمًا أن يدعو اإلنسان إىل م

اجتهادات املسلمني نظرًا وعماًل، بل هو تعبري عن إيامنه العميل 

بقضايا اإلسالم والعقيدة والرشيعة. ليس جرمًا ال بالنسبة 

للسنّي يف بالد الشيعة، وال للشيعي يف بالد السنّة، وال 

 لإلبايض يف بالد الشيعة، وال لإلمامي يف بالد الزيدية وهكذا..



وإذا كنت ترى الشيعيَّ خمطئًا يف عقيدته فهو يرى نفسه عىل 

صواب وأنت عىل خطأ، ومن املنطقي أن يّّبر لنفسه دعوة 

الناس إىل ما يراه االجتهاد الصائب يف العقائد والفروع 

 الرشعّية، متامًا كام هي اختالفات الفقهاء واملجتهدين.

 !عوة لنفسهاالتمييز بني املذاهب اإلسالمّية يف الدظاهرة 

واملكاشفة من حّقي أن أتساءل وبرصاحة ـ ألّن الرصاحة  ـ2

الصادقة هي مفتاح ااحّل ـ: ملاذا كان نرش املذهب السلفي يف 

بالد املسلمني بدعم  مايل غري حمدود، ال يعّّب عن خرق لألمن 

العقائدي، بل عن دعوة دينية هلا وجهة نظر، فيام النرش املحدود 

 هو جريمة عىل مستوى اإلسالم واملسلمني؟!اإلمامي للمذهب 

إّنني أتكّلم عىل مستوى ديني رصف، رغم أّن املستوى 

السيايس متساو  أيضًا، فكام يمكن تفسري خطورة التمّدد 

الشيعي عىل أّنه بسط نفوذ هلذه الدولة الشيعّية، كذل  يمكن 

تفسري خطورة التمّدد السلفي عىل أّنه بسط نفوذ هلذه الدولة 

سنّية املعّينة واملعروفة.. لكنّني لن أذهب يف دهاليز اجلدل ال



  

 السيايس، وإّنام أتكّلم من ناحية دينية.

ليس لدّي من تفسري للتمييز بني املذهب السلفي هنا 

واملذهب اإلمامي إال تكفري الشيعة، واعتبار نرش مذهبهم نرشًا 

ضوع للكفر، وكأهّنم خارج املّلة. وقد قلنا فيام مىض إّن مو

التكفري جيب حّله من جذوره، وإال فلن يكون هناك معنى 

 للحديث عن تقارب إسالمي داخيل.

ما ندعو له بصدق هو أن تعيد املجتمعات واملاؤّسسات 

الدينية السنّية النظر يف موقفها العام من الشيعة، فإذا كانوا 

مذهبًا إسالميًا كاملاتريدية واملعتزلة واألشاعرة والسلفّية 

والظاهرّية صّوفة يف العقائد، وكااحنفية والشافعية واملت

واملالكية وااحنبلية يف الفقه والفروع، فلامذا التمييز بينه وبني 

 هذه املذاهب العقيدّية والفقهية املنترشة اليوم يف العامل السنّي؟!

ملاذا حتّول  شخص  إىل املذهب السلفي ـ بعد أن كان صوفّيًا 

هو مشكلة كبرية وإمامي  حتّوله إىل شيعي ـ ال يعّد كارثًة، بينام

عىل املستوى الديني؟! وملاذا حتّول الشافعي إىل مالكي عىل 

مستوى الفروع ليس مشكلًة تستحّق إثارة الرأي العام بينام 



 حتّول املالكي إىل جعفري هو قضّية فيها نظر؟!

فإما أن نكون صادقني مع أنفسنا ونعمل بجّد يف التعامل 

ذهب بوصفه مذهبًا إسالميًا حتى لو رأينا خطأه يف مع هذا امل

االجتهاد الكالمي والرشعي، أو ال نكذب عىل أنفسنا وغرينا 

باعتباره مذهبًا مسلاًم ي سمح ألتباعه بدخول مّكة واملدينة من 

 !جهة، فيام يتعامل معهم عىل أهّنم كفار من جهة ثانية

أحٌد عىل  وإذا كانت القضية هي قضّية البدعة، فليدّلني

مذهب ال ترى عنده سائر املذاهب بدعًة هنا أو هناك يف 

 اعتقاداته أو فروعه!

 دعونا نتكاشف ونتصارح ونكون واضحني مع أنفسنا.

أقول: دعونا، للشيعة والسنّة معًا وعىل السواء، فال حلول 

 دون مكاشفات ومصارحات.

 حنن من نشر الفكر اإلحلادي والالديين يف األّمة؟! أين

األغرب من هذا كّله أننا نحظر الدعوة للمذهب السنّي و

يف بالد الشيعة أو الشيعي يف بالد السنّة مثاًل، لكننا ال نحظر 



  

الدعوة للفكر الغريّب حتى يف قضاياه التي نتفق مجيعًا عىل كوهنا 

عىل خالف الدين ورشع اهلل تعاىل، ونفّضل هناك استخدام 

 لتحريض واالعتقال واملراقبة!املواجهة الفكرّية، وليس اأسلوب 

وها هي ثقافة الغرب جتتاح نسبًة عالية من شبابنا املسلم يف 

خمتلف ديار املالكية واإلمامية واإلباضية والزيدية وااحنفية 

والشافعية وااحنبلية والسلفّية وغريها، دون أن تتحّرك دولنا 

املسلمة بخطوات بحجم تل  التي رأيناها مع املوضوع 

 واألمن العقائدي. املذهبي

فمن حّق كل واحد منّا الدعوة إىل مذهبه، ومن حّق اآلخر 

أن يناقشه ويرّده علمّيًا يف دعوته هذه، عندما يرى فيها تروجيًا 

 للبدعة والضاللة.

 ملذهبية بني عرض األفكار ومنطق املماحكاتالدعوة ا

، وتبعًا لنصوص أهل البيت، جيب أن اإلمامّيةيف الثقافة  ـ3

 ّيز بني حالتني يف الدعوة املذهبّية:نم

ُاألوَل: أن تكون هذه الدعوة عّب أسلوب عرض  احلالة



معتقدات املذهب بطريقة علمّية ومن دون جلاج أو خماصامت، 

ودون إثارة فوىض عامة أو جرح ملشاعر مجهور املسلمني، ويف 

 هذه ااحال فإّن الدعوة حقٌّ مرشوع.

لدعوة عّب أسلوب املامحكات أن تكون هذه ا احلالةُالثانية:

واملجادالت وجتنيد اخلاليا العاملة إلثارة األفكار أو املامرسات 

بنى مسجد شيعي يف  املوجبة إلحداث تشظ  اجتامعي، بحيث ي 

قرية مل يتشّيع فيها سوى عرشة أشخاص مثاًل، أو يتّم الرتكيز 

يثري  عىل إبراز نقا  االختالف بني املتشّيعني اجلدد وحميطهم بام

 انقسامًا وجدالً ونحو ذل . فهذا األسلوب مرفوض متامًا.

وقد جاء يف حديث عقبة، عن اإلمام أيب عبد اهلل جعفر بن 

أمركم هذا هلل، وال جتعلوه اجعلوا »حمّمد الصادق أّنه قال: 

للناس، فإّنه ما كان هلل فهو هلل، وما كان للناس فال يصعد إىل اهلل، 

 .«ممرضة للقلب..نكم، فإّن املخاصمة وال ختاصموا الناس لدي

ويف حديث أيب بصري عن اإلمام أيب جعفر حممد بن عيل 
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ال ختاصموا الناس، فإّن الناس لو استطاعوا »الباقر، أّنه قال: 

 .«أن حيّبونا ألحّبونا..

إّن نصوص أهل البيت النبوّي تنهى عن املخاصمة 

ث يوجب ذل  جلاجًا والتشّدد واملبالغة يف نرش التشّيع، بحي

وخصومًة، فهذه األساليب مرفوضة، حتى ولو قام هبا بعض 

 الشيعة اليوم.

عينه نقوله ملن حياول أن ينرش التسنّن يف البالد الشيعّية،  واألمر

 معتمدًا أسلوب اخلصام ونرش ااحقد والكراهية والعداء.

لكن ملاذا نجّرم شخصًا يقوم بكّل الوسائل اهلادفة والعلمية 

الرزينة هلداية الناس إىل ما يراه اهلدى والصواب، بل و

 املفروض هو إعطاؤه هذا ااحّق ومناقشته بطريقة هادفة أيضًا.

 ول عن انتشار التشّيع يف العامل؟!من املسؤ

إذا كان حّقًا هناك نرش للتشّيع بمستوى مقلق، كام يقول  ـ4
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ة حتى البعض ـ مع أّن هناك نرشًا للتسنّن يف بعض بالد الشيع

صار بعض الشيعة من السنّة ـ فهو تقصري علامء الدين 

واملاؤّسسات الدينية السنّية، فلامذا بدل أن ننتقد ذواتنا نغّيب 

هذا التقصري يف فوىض التحريض الطائفي، فنعّوض عن نقصنا 

 بتثوير الناس عىل غرينا؟! هل هذا منطقي؟!

ملا بلغ  لو كانت املاؤّسسة الدينية السنّية تعمل بشكل صحيح

ااحال أن هجر مذهبها الناس زرافات  ووحدانًا كام تقول هي، 

 فلامذا نغّيب ضعفنا يف اهلجوم عىل غرينا؟!

إّنني أعتقد أّن هذه القضية سياسّية بامتياز، وأدعو لسحبها 

من التداول الديني واملذهبي، السيام وأّن اجلميع تقريبًا يامرس 

ذهبية التي تسعى للحفاظ هذه الظاهرة إال بعض األقلّيات امل

 عىل ذاهتا، وال تفّكر يف اخرتاق اآلخرين.

إّننا نعيش يف عرص العلم والتعّددية والرأي والرأي 

 باآلخر، واهنيار اجلدران بني الناس عىل وجه البسيطة، بسب

انفجار املعلوماتية ووسائل االتصال وتطّور التكنولوجيا، 

ن إىل داخل جمتمعاتنا وال يمكن بعد اليوم منع نفوذ اآلخري



  

بأفكارهم وطروحاهتم وعقائدهم، فبالدنا كّلها ساحات 

مكشوفة ملن يريد أن يرّوج لفكره، وقد وىّل زمن القمع 

 الفكري وااحيلولة دون وصول اآلراء األخرى للناس.

فلنقّر هبذا الواقع اجلديد، ولتكن معركتنا الفكرية وفقًا 

عبته اجلديدة، فيعرض ك ّل فريق رأيه ونظره ألساسّيات ل 

وفهمه للدين والوجود وااحياة، ويتنافس اجلميع تنافسًا 

إجيابيًا يف جذب الناس إىل ما يرونه ااحّق، دون عدوانّية أو 

انتقام أو بقصد تفتيت جمتمع أو دولة أو إلثارة الفتن، فمن 

يثري الفتن ويوقع العداوات بطريقة دعوته لفكره وأسلوبه 

فمن حّق و يكون يف مشاريعه خائنًا لوطنه، أالتهّجمي املثري، 

أن جيّرمه أو حيمي نفسه ـ سنّيًا كان أو شيعّيًا أو .. ـ املجتمع 

، عىل أن تتوىّل عملّية جتريمه السلطة  القضائية والقانونيّة منه

يف البالد وبالطرق القانونيّة الصحيحة، بام حتمله هذه السلطة 

غط السيايس والتأثريات من نزاهة واستقالل، بعيدًا عن الض

 .األمنيّة





 

 

 

 

 

 

 إدارة اختالفنا

 املبادئ والسبل واآلليات
  





 

 

 متهيد

من ااحقائق التي يلمسها اجلميع أّن املسلمني خمتلفون، 

ويبدو أّنه ال سبيل متوّفر أمامنا لرفع هذا االختالف يف 

األصول والفروع، والساؤال: إذًا ما العمل؟ وما الذي ينبغي 

راؤه من خطوات واّتباعه من توجيهات حتى ال علينا إج

يصبح اختالفنا وباالً علينا؟ كيف نوّفر ااحّد األدنى من 

متاسكنا كأّمة عظيمة بني األمم ويف الوقت عينه نظّل عىل 

 اختالفنا ما دمنا غري قادرين عىل رفع هذا االختالف؟

ما أسلفناه كان حديثًا عن التعريف باملذهب اإلمامي، ثم 

راض النقا  القلقة يف العالقة بني املذهب اإلمامي استع

واملذاهب األخرى املختلفة معه، لكن بعد كّل هذه 

التوضيحات كيف نختلف؟ وكيف نتعامل مع بعضنا وسط 

كّل هذه االختالفات؟ كيف نساعد عىل تبديد املخاوف 

واهلواجس املتبادلة والتي جتعل من العناوين املتقّدم ااحديث 



 ن غري مقلقة، وإّنام نقوم بتخفيفها.عنها عناوي

ما نراه يف رسالتنا هذه هو أّن علينا حتكيم جمموعة من 

القواعد اإلنسانّية واألخالقّية والرشعّية التي من شأهنا أن توّفر 

لنا مجيعًا حقوقنا يف تنّوع الرأي من جهة، ويف بقاء متاسكنا من 

 جهة ثانية.

جممل مرافق حياتنا وتوافق إهّنا مبادى عاّمة لو فّعلناها يف 

 املسلمون عليها، ألداروا خالفاهتم بطريقة أفضل.

ونحاول هنا أن نشري إىل أهّم هذه األصول واملبادئ 

 :بام يفسح به املجال الرشعّية واألخالقّية

 املبدأ األّول: شرعّية االجتهاد واالعرتاف باآلخر

كام كنّا  لقد أمرنا القرآن الكريم بالتدّبر يف آياته وسوره،

مأمورين بفهم نصوص السنّة الرشيفة، وهذا يعني أّن األّمة 

تتحّمل مساؤولّية االجتهاد الديني الذي تعّّب عنه اجلهود 

املباركة يف تفسري القرآن الكريم، ويف علوم القرآن والسنّة 

 وااحديث والفقه والتاريخ والعقائد واألخالق وغري ذل .



  

ساؤولّية، فهذا يعني ظهور وعندما تتحّمل األّمة هذه امل

املدارس واملعاهد واجلامعات وااحوزات الدينية التي تنهض 

 بتحّمل أعباء هذه املساؤولّية العظيمة.

وما دام االجتهاد مرشوعًا فخطأ املجتهد جيب أن يكون 

. وما دام االجتهاد حقًا لألّمة وواجبًا عليها يف مقبوالً ومتوّقعاً 

ألمة غري قادرة عىل أن تتجنّب الوقت عينه، وحيث إّن هذه ا

اخلطأ يف االجتهاد؛ ألّن العلامء والفقهاء واملفرّسين واملحّدثني 

فهذا ‘.. مل يبلغوا مرتبة العصمة التي بلغها رسول اهلل حممد

يعني أّن من املتوّقع وقوع أخطاء يف االجتهاد مهام كانت 

عقل القصود سليمة، والنوايا صافية؛ ألّن هذه هي حمدودّية ال

اإلنساين الذي ال يمل  اإلمساك بكّل عنارص الفهم والوعي 

 للواقع وااحقيقة.

وإذا كان من املتوّقع حصول األخطاء يف االجتهاد الديني، 

م علينا أن نتحّمل هذه األخطاء، فإّن النتيجة املنطقّية ستحتّ 

فمن يريد أن يعمل يف مهنة أو وظيفة فمن الطبيعي أن يتكّيف 

ا، وما دمنا نريد أن ننهض باالجتهاد يف األّمة مع مستلزماهت



فتح فعلينا أن نتقّبل النتائج الطبيعّية التلقائية التي تنجم عن 

االجتهاد، كحصول بعض األخطاء للمجتهدين يف هذا باب 

 املوضوع أو ذاك.

 فتح باب االجتهاد يف علوم الفدقه والكالم والتاريخ معًا ضرورة

ُاْلوضوع ُِفُهذا ُهنا ُالُيقفُُواْلهم ُاالجتهاد ُأنه ُنعلن أن

ُالعقائدُ ُيطال ُبل ُوالعمل، ُوالفقه ُالْشيعة ُعلوم ُحدود عند

ُ وتفسريُالقرآنُوفهمُالتاريخُوالرؤيةُالكونيةُعمومًا،ُبلُوكله

ةُواْلعادُواإلمامةُوغريُذلك.ماُ ُيتصلُباأللوهيهةُوالتوحيدُوالنبوه

 نعم، هنا خّط أمحر كبري وعريض، وهو أصل اإليامن باهلل

ووحدانّيته وأصل االعتقاد بالنبّوة والرسالة، أما التفاصيل 

فهي ختضع الجتهادات العلامء، وعلينا أن نتوّقع وقوع أخطاء 

يف علوم الكالم والقرآن والرشيعة والتاريخ وااحديث، وليس 

من الرضوري أن يعني اخلطأ ماؤامرًة أو كفرًا أو عدوانًا عىل اهلل 

 ورسوله.

هاد ونعرتف به اعرتافًا حقيقّيًا من أعامق عندما نحرتم االجت



  

قلوبنا وعقولنا، فسوف نتفّهم كّل هذه االختالفات القائمة 

بيننا، وسيكون ذل  حجر الزاوية يف اخلروج من حالة اخلالف 

السلبي إىل موقع االختالف اإلجيايب املثمر واملنتج، إن شاء اهلل 

 تعاىل.

ارة القالقل عىل ويف عامل رشعّية االجتهاد ال معنى إلث

نا هو  املجتهد الفالين بأّنه قال كذا وكذا، فهذا حّقه. وحقُّ

مناقشته العلمّية والرّد عليه بكّل السبل املرشوعة والعلمّية 

واالجتهادّية املمكنة.. فال وجود يف عامل رشعّية االجتهاد 

للتحريض والصياح والرصاخ وإثارة العاّمة من الناس 

 ألشخاص والرموز والتيارات.والتهييج والتسقيط ل

ُاالجتهادُ ة ُبحريه ُمعَتفًا ُشخص ُيكون ُأن ُيمكن كيف

ُبخالفُ ُاْلجتهدون ُخرج ُإذا ُاألزمات ُيفتعل ُثمه ورشعيهته،

ُتعنيُِفُهذهُ ا ُإهنه ُهي؟! ٍة ُحريه ُهذه؟ُوأيه ُرشعيهة ُفأيه رأيه؟!

اُاْلجتهدون،ُاجتهدوا،ُلكنُإيهاكمُأنُتستنبطواُحكاًمُ احلال:ُأهيه

ُخم ُهوُاالجتهادُالصوريُالشكل،ُأوُمفهومًا ُلرأيي!!ُهذا الفًا

ُاحلقيقي.القمعُولكنههُالتقليدُالواقعيُو



 املبدأ الثاني: التماس العذر للمسلم

عندما خيطأ املجتهدون وأتباعهم يف قضّية  ما يف األصول أو 

الفروع، فال يعني ذل  السكوت والتخيّل عن فريضة اهلداية 

فريق منّا  املنكر وبيان ااحّق، فكّل واألمر باملعروف والنهي عن 

عليه أن يبوح بعلمه ويواجه ما يراه خطأ أو انحرافًا يف األّمة 

نتيجة اجتهادات غري صائبة وقع فيها بعض العلامء أو بعض 

املذاهب. وهذا حقٌّ مرشوع لكّل داعية إىل اهلل حريص عىل 

دينه، بل هو واجب رشعيٌّ إهلي مقّدس لطاملا كان مهّمة 

 نبياء واألولياء عّب التاريخ.األ

لكن هل تعني مواجهة اخلطأ جتريم املخطئني؟ هل ألّن 

بعض املجتهدين وأتباعهم أخطأوا يف بعض األصول أو 

يمكن أن  والفروع يعني أهّنم ارتكبوا جريمًة ال عذر هلم فيها، أ

 جيتمع خطاؤهم مع عذرهم أمام اهلل سبحانه وتعاىل؟

ُا ُتقول: ُالْشعية ُسبعنيُالقاعدة ُعَل ُاْلسلم ُأخاك ْحل

ُالتامسُالعذرُلآلخرينُفيامُ ُعلَّ حمماًل،ُوهذهُالقاعدةُتعنيُأنه

أخطأواُِفُاجتهادهمُِفُنفسُالوقتُالذيُأسعىُفيهُهلدايتهمُ



  

ُوكشفُخطئهمُهلم. ُإَلُاحلقه

والتامس العذر يعني أّن عيّل أن ال أفرتض دومًا أهّنم قرّصوا 

فربام قرّصوا فأخطأوا وربام بذلوا  يف معرفة ااحّق وهلذا أخطأوا،

 قصارى جهدهم فلم يوّفقوا إلصابة كبد ااحقيقة.

ُمنهاُ ُنختلفُويامرسُكلٌّ ُتعالوا ُرسالتنا.. ُهو ُاْلنهج هذا

ُالوقتُ ُوِف ُوالتصحيح، ُواهلداية ُالدعوة ُِف ُالْشعيهة وظيفته

ُأنظارناُ ُفيه ُاختلفت ُفيام ُالعذر ُلبعضنا ُنلتمس عينه

بنيُاْلطأُواْلطيئةُوالذنب،ُفليسُعندُُواجتهاداتنا،ُوالُنربط

ُأنُ ُخطأُالبده بل املجتهد  كونُهناكُجرٌمُأوُذنبُأوُعناد،يكله

 ـ كام يقال ـ إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران.

املبدأ الثالث: الدقواسم والفوارق، ال إللغاء املذاهب 

 وال إللغاء اإلسالم

كرينا وآرائنا نقاطًا ونعني هبذا املبدأ أّن هناك يف مساحات تف

نلتقي فيها، وأخرى نختلف عليها، وأّن املطلوب هو أن نيضء 

 .عىل االثنني معاً 



فنحن نعارض الرتكيز عىل نقا  االلتقاء كالشهادتني 

والصالة وااحج والزكاة واجلهاد والصوم و.. وإلغاء نقا  

االختالف أو قمع الكالم فيها، فمن حّق املذاهب كّلها أن 

يتها يف العقائد والتاريخ والرشيعة، وتدافع عن وجهة تبدي رؤ

نظرها وتنتقد اآلراء األخرى لدى املذاهب األخرى، ونحن 

نرفض إغالق باب الكالم يف اخلالف املذهبي، لكّن هذا ال 

 يّّبر تنايس نقا  االشرتاك.

فالشيعة مطالبون اليوم بتعويم نقا  اشرتاكهم مع أهل 

وال يصّح أن  ،أيضاً بذل  لسنّة مطالبون أهل امتامًا كام السنّة، 

نقف ليصّور كّل واحد منّا مذهبه وكأنه مغاير متامًا لسائر 

االعتقادية والرشعّية املسلمني، يف حني أّن أكّب األصول مذاهب 

ومساحات واسعة من الفروع هي عنارص التقاء كّبى ينبغي 

استحضارها ونحن ندير اختالفنا، حتى ال يكون االختالف 

موجبًا لرتسيخ ثقافة التباين، بل عىل العكس فإّن االختالف 

يقوم عىل تعيني مساحة االشرتاك واالفرتاق، مقدمًة ملعرفة 

 موقع اليشء الذي نختلف حوله.



  

إّن رسالتنا اليوم هي أن نلتقي ونختلف معًا. ورسالتنا اليوم 

هي أن ال نغّلب التقاءنا عىل اختالفنا وال العكس، بل أن 

وناؤّكد ما نلتقي عليه، يف الوقت عينه الذي حيتفظ كّل  نلتقي

 واحد بخصوصّياته يف العقيدة والرشيعة.

نحن نعارض تذويب املذاهب وإلغاءها، فهي فكرة غري 

واقعّية، ونعارض سّد باب االجتهاد والنظر فيام خيتلف فيه 

املسلمون، ولكنّنا نوافق عىل رضورة وضع نظارات متوازنة، 

ارص توافقنا واختالفنا معًا، فال نذيب املذاهب نرى فيها عن

بإلغاء عنارص االختالف، وال نذيب اإلسالم الذي نجتمع 

 عليه بإلغاء عنارص االتفاق.

ُالُتقومُعَلُإلغاءُاْلذاهبُوالُعَلُإلغاءُاإلسالمُ فقراءتنا

ُعَلُاحلفاظُ ُتقوم ُهي ُالعكس، ُعَل ُبل ُ)اْلشَتكات(، الكبري

ًاُِفُإدارةُاختالفنا.عليهامُمعًا،ُوهذهُنقطةُ ةُجده ُمهمه

 املبدأ الرابع: األقلية واألكثرية، احتضاٌن واندماج

نعني هبذا املبدأ أّن هناك بني املسلمني ـ من حيث عدد أتباع 



املذاهب ـ أقّليات وأكثرّية، أقلّيات مذهبّية كاإلسامعيلية 

 واإلباضية والزيدية واإلمامية، وأكثرّية سنّية يف العامل.

هناك يف كّل بلد  تقريبًا أقّليات وأكثرّية، تارة أكثرّية  كذل 

شيعية وأقّلية سنّية كام هي ااحال يف إيران وآذرباجيان، وأخرى 

بالعكس، كام هي ااحال يف دول الشامل اإلفريقي أو باكستان أو 

وإن كنّا نحّب أن ال نتحّدث بني  أندونيسيا أو ماليزيا أو..

 األكثرّية؛ ألّن اجلميع واحد.املسلمني بلغة األقلّية و

ُباألكثريةُ ُاألقليهة ُعالقات د ُحيده ُالذي ُالديني ُاْلبدأ ُهو ما

ُوبالعكسُِفُالداخلُاإلسالميُوماُبنيُاْلسلمني؟

ُماُنراهُاْلبدأُهوُمزدوج:ُاالحتضانُواالندماج:

ُلألقليهة ة ُاألكثريه ُاحتضان ُـ وترحيبها بوجودها وفتح  أ

رّيات الالزمة لبقائها، واحرتام املحيط العام هلا، ومنحها ااح

وجودها، واعتباره ثروًة وطنّية يف التنّوع والتعايش، ومنحها 

الوظائف والقضاء واملحاكم واإلعالم يف حقوقها القانونية 

 والتعبري عن الرأي وغري ذل .

ُاألكثريهة، ُِف ُاألقليهة ُواندماج ُـ بمعنى أن ال تكون  ب



  

تتمّرد عىل كّل ما يف األقليات انعزاليًة ترفض التواصل و

والتعاون واإلحساس املحيط، بل املطلوب منها هو االندماج 

وليس اإلحساس باالنتامء الوطني الكبري، ثم اإلسالمي األكّب، 

 بأقلّية مغايرة لألكثرّية تعيش معها حساسّيات التاريخ.

واالندماج واالحتضان يعنيان أيضًا التخيّل عن االستفزاز 

 وااحصار وإثارة اآلخر.والتحريض وااحجر 

إننا نرى أّن مبدأ: االحتضان واالندماج مهّمة مزدوجة ال 

يمكن حتقيقها كاملًة إال بتعاون الطرفني، فاخلطوات التي 

تكون من طرف  واحد ال تنتج هنا شيئًا مفيدًا إال عىل نطاق 

حمدود، هلذا فاملطالبة باالندماج تستدعي حتّرر األقلّيات من 

وحتّرر األكثرية من منطق ا وخوفها التارخيي، عزلتها وعقدهت

وبمقدار حصول اخلطوات من اهليمنة واالحتكار واالستبداد، 

 الطرفني ينجح املرشوع.

 ربيعالشيعة يف العامل ال مواطنّية

دائاًم يف عاملنا العريب يثار ااحديث عن االنتامء الشيعي ملا هو 



سّية تارًة خارج الوطن العريب، وبالتحديد إليران الفار

وللمرجعّيات الدينية غري العربّية أخرى، فكّل شيعّي عريب هو 

متهم بأّنه مواطن إيراين وليس مواطنًا عربّيًا، وبأّن والءه 

إليران وليس للعرب أو لألّمة العربّية، وبأّنه ينتمي إىل 

مرجعيات دينية حتّدد له والءاته وهي تعيش خارج إطار وطنه 

م هذا التوصيف للشيعي العريب يف هذا البلد أو ذاك ، ويقدَّ

 باعتباره خرقًا ملواطنّيته.

لست أريد هنا أن أطيل يف املساجالت وتعداد املواقف 

 العروبّية للشيعة عّب التاريخ، لكن هتّمني اإلشارة لنقطتني:

ُاألوَل: إّن االنتامء الديني )وكالمنا خارج اإلطار  النقطة

تي تعيش خارج هذا الوطن أو السيايس( للمرجعّية الرشعّية ال

ذاك ليس خرقًا للمواطنة، السيام وأّننا نعرف أّن املرجعيات 

الدينية تدعو يف الغالب اللتزام قوانني البلد الذي يعيش 

اإلنسان فيه، ومل تطالب أحدًا بالتمّرد عىل وطنه أو تسليمه 

 .أو التخاذل يف الدفاع عنه وعن سيادته آلخرين

فكام أّن االنتامء الديني للمسيحيني يربطهم بمرجعّيتهم 



  

لدينية العليا يف الفاتيكان وال يلغي مواطنّيتهم، وكام أّن ا

االرتبا  الديني للكثري من أبناء املذاهب، يربطهم تارًة 

بمرجعّية األزهر وعلامئه وأخرى بمرجعّية العلامء يف اململكة 

العربّية السعودية، دون أن يلغي ذل  مواطنّيتهم لبلداهنم يف 

سوريا أو اجلزائر أو غريها، فضاًل ليبيا أو السودان أو اليمن أو 

عن انتامء غري العرب هلذه املرجعّيات مثل ماليزيا وبنغالدش 

وباكستان واهلند دون أن يصبح قرارهم عربّيًا، بل ظّلوا 

الذي  اإلمامّي مواطنني خملصني لبلداهنم.. كذل  ااحال يف 

يرى مرجعّيته الدينية التي يأخذ منها أحكام صالته وصومه 

اته ومعامالته، يف العراق أو إيران، فلامذا كان هذا خرقًا وعالق

 للمواطنة دون ذاك؟!

ملاذا كان اّتباع مئات املاليني من أهل السنّة يف رشق آسيا 

وغرهبا ملرجعّية مرص أو السعودية، أو ملرجعّية بعض العلامء يف 

قطر، غري ضاّر بمواطنّيتهم يف بلداهنم، لكّن اتباع الشيعة 

العرب ملرجعية دينية يف العراق مل ي عرف عنها أّي ة اإلماميّ 

موقف سلبي من قضايا العرب والعروبة.. فيه مشكلة عىل 



 مستوى وطنّيتهم وإخالصهم لبلدهم؟!

لو هدأت النفوس لربام مل نجد مشكلة أساسًا يف هذه 

 املواضيع.

ُالثانية: لو تركنا املرجعّية وذهبنا نحو الدول، فمن  النقطة

مور أن نسأل األكثرّية يف العامل العريب ساؤاالً: ملاذا يا أبسط األ

ت رى يلجأ الشيعة العرب إىل ااحضن اإليراين كام تقولون، مع 

 أّن غالبّية تقليدهم ملرجعّية العراق؟

أال حيكي لنا ذل  عن فقداهنم للحضن الدافئ يف عاملنا 

 العريب؟

ني الشيعي عندما يتّم التمييز الطائفي يف كثري من بلداننا ب

وغريه، فيشعر أّنه مراقٌب حماسب، وأّنه مضّيق عليه يف وظائفه 

وحرّياته الدينية، وأّنه مستهدف عىل الدوام، وأّنه غري مرغوب 

فيه، وأّنه مواطن من الدرجة الثانية، فمن الطبيعي أن يلجأ إىل 

 موقع قّوة يمنحه االطمئنان والثقة.

ت األكثرّية الشيعية وهذا سيحصل أيضًا حتى يف البلدان ذا

عندما متارس السلطة فيها السياسة  نفسها، وستجد هناك 



  

 االنتامء السنّي للمملكة العربّية السعودية قائاًم أيضًا.

كيف نضع اإلثم واملساؤولّية عىل عاتق الضحّية ونرتك 

بريئًة من هذا وغريها السياسات ااحاكمة يف دولنا العربّية 

فكّلام رفعنا من السقف الطائفي الوضع الذي وصلنا إليه؟! 

والتمييز املذهبي يف املجتمعات العربّية فسوف نفرض قهرًا 

عىل الشيعي العريب أن يتكئ عىل عمقه االسرتاتيجي املتمثل يف 

 إيران.

هذا هو ليس  إذ ؛م عن إيران وأدائهاأن أتكلّ وال أريد هنا 

ّوهلا اب ااحالة التي هنبموضوعنا، بل أرشح وأوّصف أس

 م أمرها يف قضايا املواطنة.ونضّخمها ونعظّ 

لو فعلنا ذل  باملسيحيني يف العامل العريب فمن الطبيعي أن 

يلجاؤوا إىل الغرب ألخذ القّوة منه، متامًا كأّي أقلّية أخرى، 

فبدل لوم هذه األقلّيات علينا لوم أنفسنا يف العامل العريب، إذ 

وإشعارها باألمن واألمان ماذا فعلنا الحتضان هذه األقّليات 

وحقوق املواطنة، ونحن من يمل  السلطة والقّوة واإلدارة 

 يف الدول العربّية؟!واملال 



والغريب أّن دولنا العربّية تلقي بالالئمة عىل هذه األقلّيات 

الضعيفة، وتتناسى عجزها عن استيعاب مواطنيها، يف الوقت 

ود أن حيتضن حتى الذي تلوم فيه بلدًا مثل إيران استطاع لعق

الكثري من أهل السنّة العرب! فلامذا نجحت إيران الشيعّية يف 

استقطاب سنّة العرب لفرتة طويلة وليسوا بمواطنني فيها، 

وفشلت دولنا العربّية السنّية يف استقطاب مواطنيها الشيعة 

 ؟!أيضاً  العرب، بل بعض مواطنيها السنّة

وسياسات حّكامنا  هذه هي غرائب وعجائب أّمتنا العربّية

االسرتاتيجّية، حيث نضيع يف حّل مشكلة يف مكان آخر غري 

 املكان األصل الذي نشأت منه املشكلة.

 قضّية املواطنة ال يكون إال بثنائي االحتضان واالندماج.حّل 

 ناملبدأ اخلامس: أصل احلرّية واألم

ال يمكن أن نقيم اختالفنا عىل أسس سليمة إذا مل نكن 

دأ ااحرّية يف اإلسالم، وااحرية هنا ال تعني التمّرد عىل ناؤمن بمب

الرشيعة وممارسة البغي األخالقي أبدًا.. ااحرية هنا هي النتيجة 



  

 الطبيعية للمبادئ األربعة السابقة التي حتّدثنا عنها:

 حرّية التعبري عن اهلوية املذهبّية.

 حرّية ممارسة الطقوس والشعائر بأمن وطمأنينة.

ملشاركة يف ااحياة السياسّية واالقتصادية فتح باب ا

 واالجتامعية.

 حرّية اإلعالم اخلاص والعام.

 حرّية النقد والنقد املضاّد.

حرّية االعتقاد وفقًا لنظام االجتهاد وحتت سقف الشهادة 

 بالوحدانية والرسالة.

حرّية العمل والوظيفة والسكن والتنّقل، ورفع خمتلف 

 ات أو ضّد اآلخر عمومًا.أشكال التمييز ضّد األقليّ 

، بناء األماكن الدينية وإحيائها وإعامرها املادي واملعنويحرّية 

 ضمن قوانني حتمي التوازن االجتامعي واالستقرار األمني.

هذه ااحرّيات يطالب بتأمينها ـ أوالً ـ رجال الدين عّب 

توفري الغطاء الديني، كام يطالب هبا ـ ثانيًا ـ رجال السياسة 



 عالم، ويظّل عموم املجتمع معنّيًا هبا ـ ثالثًا ـ أيضًا.واإل

وهنا تأيت وظيفة العلامء واملثّقفني واإلعالمّيني يف نرش ثقافة 

ااحرّية املساؤولة، وليس ااحرية املتفّلتة من كّل عقال. ااحرّية 

اهلادفة، وااحرّية املنتجة والواعّية، وليس ااحرّية اآليلة بالناس 

 هلاوية.إىل السقو  أو ا

 املبدأ السادس: الفصل بني املذهيب والسياسي

وال نعني بذل  العلامنّية، بل نقصد أن يسعى علامء الدين 

واملثقفون وأهل اإلعالم والقلم والصحافة، لفّ  االرتبا  بني 

الب عد الديني واملذهبي وبني املصالح السياسّية، فليس الشيعة 

سياسيًا يضعهم يف خانة  أينام كانوا حيملون توصيفاً اإلمامّية 

، وال أبناء العاملة، وال السنّة حيملون توصيفًا من هذا النوع

 .سائر املذاهب من الزيدية إىل اإلباضّية

وهنا مساؤولية اإلعالم والعلامء يف أن حيولوا دون اختزال 

املذاهب يف الدول واألحزاب، مع احتفاظنا مجيعًا بحقوقنا 

فع عن هذه الدولة أو تل  أو هذا السياسّية وآرائنا التي تدا



  

 اخلّط السيايس أو ذاك.

نحنُندعوُالشيعةُوالسنهةُعَلُالسواءُلدعمُدوهلمُاْلذهبيهةُ

ُاألمة،ُ ُأعداء ُمقابل ُللمسلمنيُِف ة ُعنْصُقوه ُفيها ُيرون التي

لكنهناُِفُالوقتُعينهُنرفضُسعيُبعضُالدولُأوُاألحزابُأوُ

اهبُاإلسالميهةُأكِّبُمنُالتنظيامتُالختزالُاْلذاهبُفيها،ُفاْلذ

ُذلك.

رسالتنا هي أن ال نظلم سنّيًا ألننا عىل خالف مع هذه 

الدولة السنّية أو تل ، وال نجحف بحّق شيعي ألننا عىل 

خالف مع هذه الدولة الشيعّية أو تل ، ولنحّرر الدين 

واملذاهب من السياسّيني، فالعلامنّية حترير للدين والسياسة مع 

نقوله فهو حترير الدين والسياسة مع سعي  بعضهام، أّما ما

 جلعل السياسة دينيًة وأخالقّية دون العكس.

إّن بني الشيعة معارضني لدولة الشيعة، وبني السنّة 

معارضني لدولة السنّة، وهذه انقسامات سياسّية وظيفتنا مجيعًا 

اليوم إبقاءها يف إطارها السيايس، ومنع السياسّيني من 

  املذهبية ملصااحهم اخلاّصة.استغالل العواطف 





 

 

 

 

 

 

 ؟ًاما هي اخلطوات املطلوبة إذ
  





 

 

 خطوات عملّية ضرورية جّدًا

حتّدثنا فيام سبق عن التعريف باملذهب الشيعي اإلمامي 

االثني عرشي، املعروف فقهّيًا باملذهب اجلعفري، ثم حتّدثنا 

ن بعض  كام حتّدثنا ع، اإلمامّيةعن القضايا العالقة بني السنّة و

قواعد إدارة اختالفنا، ونريد هنا أن نتكّلم أخريًا ـ من 

وباختصار كالعادة ـ عن اخلطوات العملّية التي علينا القيام 

 هبا، ونراها فيام ييل:

 ـ إعادة نظر املسلمني يف مذاهبهم برؤية ندقدّية جديدة

 الرتاث املذهيب()تندقية 

بت فعليهم أن فام يرونه غري ثا بال عناد وال إرصار،وذل  

يرتكوه جانبًا ويتخّلصوا منه، وأن تكون لدينا اجلرأة ـ وهلل 

وحده ـ يف فعل ذل ، وهذا يعني طرح فكرة عصمة املذهب 

جانبًا، فليست هناك مذاهب معصومة، فقد خيطئ السنّة وقد 

خيطأ الشيعة، حتى لو كان النبيُّ ال خيطأ عند املسلمني، وأهل 



، فليس السنّة هم النبّي أو مامّيةاإلالبيت ال خيطاؤون عند 

الصحابة، وال الشيعة هم أهل البيت النبوي. فاالعرتاف 

 بأخطائنا فضيلة.

كام أّنه من الرضوري تنقية الرتاث ااحديثي املذهبي عند 

املذاهب كاّفة، وممارسة نقد علمي هلذا الرتاث، وال نقصد 

ا يعني بذل  تزوير الكتب أو التالعب بكتب السابقني، بقدر م

أّن النصوص ااحديثية والتارخيية والفقهّية التي نريد اعتبارها 

نًا للثقافة الشعبّية العاّمة جيب أن يتّم االشتغال عليها  مكوِّ

وتنقيتها وعرض الثابت والسليم املتن منها، أّما النصوص التي 

تشّوه صورة النبّي أو متثل أفكارًا مغالية أو.. فعىل العلامء التنبيه 

ها، واعتبارها ال متثل املذهب، بل متثل رأي من ياؤمن هبا علي

 من هذا املذهب أو ذاك.

 ـ إعادة نظر املسلمني يف قراءتهم لآلخر املذهيب

ال سجالّيًا وال جدلّيًا  وإعادة فهم اآلخر فهاًم موضوعّيًا،

وال طائفّيًا، معتمدين يف ذل  عىل األسس املتقّدم ذكرها 



  

 لالختالف وإدارته.

الدراسة املوضوعّية لآلخر بعيدًا عن التوّتر ومنطق  إنّ 

تسجيل النقا ، وبعيدًا عن الرغبة يف االنتقام أو تكسري اآلخر، 

واقرتابًا من منطق التعاون العلمي بني املذاهب للوصول إىل 

معرفة أكثر نزاهة ونضجًا.. هذا كّله رضورة الزمة للخروج 

 من املأزق الذي نحن فيه.

ادة تظهري عناصر اخلري والنور يف املذاهب ـ السعي إلع

 األخرى

كي تتالشى الصور السوداوية القامتة التي نرى من خالهلا 

، فبدل أن نعيش أعامرنا ونحن نرى عنارص بعضنا بعضاً 

الضعف يف املذاهب األخرى ونتداوهلا ونعتاش عليها، من 

الرضوري أن ننظر بعينني ساملتني هلا، فنرى نقا  القّوة يف 

اآلخر ونعرتف هبا، ونرى نقا  الضعف فيه وننتقده عليها 

هبدف إصالح فكره والتعاون معه يف ذل ، ويف املقابل يامرس 

اآلخر معنا الدور عينه، فينتقد ما يراه اخلطأ يف أفكارنا بكّل 



موضوعية ونزاهة وأخالقّية واحرتام، ويعرتف بام يراه صوابًا 

 أو عنرص قّوة.

الدينية واإلعالم الديني والثقافة الشعبّية إذا هتيأت املدارس 

 .ليشء من هذا النوع، فنحن أمام مرحلة جديدة بكّل تأكيد

 ـ مّد جسور التواصل بني املدارس العلمّية للمذاهب

ةُمتبادلةُبنيُالعلامءُوطالبُالعلومُوذلكُ عِّبُزياراتُدوريه

و.. من جهة، والبحرين ولبنان يف إيران والعراق  الدينية

واجلزائر وسلطنة عامن واليمن وماليزيا  والسعودية ومرص

و.. من جهة أخرى، هبدف املزيد من التعارف واملغرب 

 والتالقي وكرس حواجز الثقة ومتزيق الصور املغلوطة.والتواصل 

سور التواصل هذه أن ال تكون بروتوكولّيًة واملهم يف ج

صالونات الشكلّية، بل تدخل إىل التعيش عىل املجامالت ولغة 

وتداول مهومنا  ،ّرف بعضنا عىل بعضنا اآلخرالعمق يف تع

كي نسعى  ؛نا لبعضناسورفع هواج ،نا عىل بعضاتوماؤاخذا

 .لوضع حلول



  

ألّن هذه  ؛التعتيمالتخيّل عن سياسة ومن الرضوري هنا 

ىل نوع من التكاذب إريف بني املذاهب عاللغة تقلب التواصل امل

لتواصل اللذين ما يلبثان أن ينسفا كّل جهود اوالتحايل 

 ااحقيقّية.

 اهب يف اجلامعات واحلوزات الدينيةملذا يـ فتح كراس

وتوقيعُاتفاقيهاتُعلميهةُإلرسالُ،ُعندُاْلذاهبُكافهةوذلكُ

فتأيت  البعثاتُالطالبيةُإَلُاْلامعاتُالدينيةُاْلختلفةُللمذاهب،

البعثات السنّية والزيدية واإلباضية لدراسة املذهب اإلمامي يف 

أو النجف، وترسل البعثات الشيعية اإلمامّية مدينتي: قم 

لدراسة مذاهب أهل السنّة يف األزهر أو بالد املغرب العريب أو 

 لدراسة املذهب اإلبايض يف سلطنة عامن وهكذا.

 ـ اإلعالن فورًا عن وقف احلمالت اإلعالمّية املتبادلة

وإغالقُالِّبامجُأوُاإلذاعاتُالتحريضيهة،ُ،ُالسيامُالفضائيهات

ُو ُاْلطباء ُوالصحفُتوقيف ُالكتب ُطباعة ُوحظر الفتنويهني،

ُ ُالبغيضة، ة ُالفتنويه ُجتريمهاُواْلنشورات ُعنوان َُتت وذلك



ُوالفُ  ُالكراهية ُدماءهملنْشها ُيسفك ُبام ُاْلسلمني ُبني ُرقة

ُأمواهلم وقيام الدول واملرجعّيات  ،وهيتكُأعراضهمُويستحله

 ة املتواصلة.الدينية عند املذاهب بالضغط إليقاف هذه املهزل

إقامة حواراتنا املذهبية عىل أسس علمّية، املطلوب هنا و

وليس عىل أسس اجلدل واملامحكة والصياح والرصاخ 

وتسجيل النقا ، فعند كّل مذهب هفوات ونقا  ضعف، 

واالشتغال عليها فقط، عّب هنج تسجيل النقا ، لن يوصل إىل 

 نتيجة، ولن نخرج معه إال بصور سوداوية.

م له دور كبري يف عملية التقريب، وحيتاج خلطط واإلعال

اسرتاتيجية هادفة عّب برامج توعوّية، السيام لألطفال والناشئة 

تريّب اجليل الصاعد عىل مفاهيم التواصل والتالقي والتسامح 

 وثقافة املشرتك.

واألدب والفّن هلام دور أيضًا عّب القّصة والرواية والشعر 

نتاج السينامئي والتلفزيوين والقصيدة واألنشودة واإل

واملرسحي، فال ينبغي أن نستهني هبذه املساؤولّية امللقاة عىل 

 عاتق األدب والفّن معًا.



  

 عرفت بالتسامح املذهيب من جتارب دوٍلاالستفادة  ـ

طويلة أو إىل اليوم، مثل سلطنة  لفرتة  العرقي بالتسامح أو 

ارب ودراستها إن مثل هذه التج عامن، والسودان، ولبنان و..

ورصد أسباب نجاحها الدائم أو املاؤّقت، يمكن  ،بروح علمّية

 أن يساعد يف الوقوف عىل معطيات مهّمة جدًا يف هذا املجال.

وال يقف األمر عند الدول اإلسالمّية، بل يمكن االستفادة 

من جتارب دول أو جمتمعات غري إسالمّية خاضت جتربة 

ّية، ثم خرجت منها قوّيًة قالفرقة الدينية واملذهبية والعر

 كأيرلندا الشاملية. منترصة

وكذل  أن تتّم االستفادة وأخذ العّب من التجارب السابقة 

يف جمال التقريب بني املسلمني، مثل جتربة دار التقريب يف 

يف طهران، وأسبوع الوحدة اإلسالمّية،  القاهرة، وجممع التقريب

 بلد و..ويوم القدس العاملي، وجتمع العلامء املسلمني يف أكثر من 

 ذهيبفصل السياسي عن املحتّرر رجال الدين ب ـ

حتّرر رجال الدين قدر اإلمكان من نفوذ ونقصد بذل  



، وهذا ما حيتاج إىل عمل السياسّيني؛ محايًة للدين والسياسة معاً 

غري يسري يف إعادة تنظيم العالقة بني السلطة السياسّية والدينية 

ضال لتحقيق املزيد من يف العامل العريب واإلسالمي، والن

استقالل رجال الدين واملاؤّسسات الدينية عن السلطة 

ل السلطة الدينية الالسياسية يف قراراهتا ومواقفها، فإّن استق

ل السلطة الهبذا املعنى هو رضورة عظمى متامًا كام هو استق

 .جمتمع معارص اليوم ّي أالقضائية يف 

 رتكةـ ربط السياسي بالديين يف الدقواسم املش

وأعني بذل  أن تتكاتف اجلهود السياسّية والدينية يف 

كقضّية القضايا الكّبى واملصالح العاّمة للمجتمع واألّمة، 

التي جيب إبقاؤها القضّية املركزية للعامل  فلسطني املحتّلة

ـ  العريب واإلسالمي، ومن ثّم فأّي قّوة متلكها دولٌة مسلمة

ارها قّوًة للمسلمني مجيعًا، اعتب جيب شيعيًة كانت أم سنّية ـ

ورضورة انتباه اجلميع للماؤامرات التي حتاك ضّد األّمة 

اإلسالمّية كّلها، وعىل خمتلف الصعد بام فيها أشكال ااحرب 



  

 .اليوم الناعمة

 أولوّياتهابراجمها والدينية  ةـ إعادة رسم املؤّسس

ُ سة ُاْلؤسه ُهذه ُانتقال ُإَلُبمعنى ُالطائفية ُاْلواجهة من

ُالتياراتاْل ُمع ُالفكرية ُُواجهة ُأو الالدينيةُالالأخالقيهة

ُالفكريةُ ُوكذلكُإَلُاْلواجهة ُاْلسلم. ُلشبابنا ُْحايًة بدرجاهتا،

ُاإلسالميهة، ُاحلضارة ُِف ُالتخلهفُوالَتاجع ُخمتلفُمظاهر  مع

واالشتغال سوّيًا عىل مرجعّية القرآن الكريم؛ كونه يشّكل 

 .القاسم املشرتك األّول بني املسلمني

فاألولويات اليوم لقضايا التعايش واملواطنة واملشاركة 

والتعّددية السياسية وااحزبّية، ورفع االستبداد والظلم، 

وتداول السلطة، ومواجهة الفقر واجلوع، واملطالبة بااحقوق 

وااحريات املرشوعة، وتفعيل نشا  ماؤّسسات املجتمع املدين 

 .رييوالعمل التطّوعي واخل واملاؤّسسات اخلدمية

وكذل  االهتامم بقضايا الطفولة، واملرأة، والشباب، 

والعنف، واجلنس، وااحوار، واالعرتاف، وتداول املال، وحمو 



 األمّية، ومواجهة الظلم الطبقي.

والدعوة ملفاهيم العلم، والتقّدم، واحرتام اآلخر، ورعاية 

الوقت واملحافظة عليه، والعمل، والنظافة، والتنظيم، والتزام 

واآلداب االجتامعية، والتحصني األخالقي للمجتمع، انون، الق

 والفّن الراقي اهلادف، واملحّبة، واألمل والرجاء وغري ذل .

ـ وتبقى بعض املاؤّسسات الدينّية عند فبدل أن نبقى 

أرسى التاريخ واجلدل الذي ال ينتهي، علينا املذاهب كاّفة ـ 

كون النخب النهوض بأّمتنا وإعادة رسم األولوّيات كي ت

املثّقفة واملاؤّسسة الدينية عنرصًا منتجًا يف املجتمع، بدل أن 

 ت صبح هي بنفسها ماّدة أزمة  واشتعال.

ساتُ ُاْلؤسه ُإلصالح ة ُاْلاسه ُاحلاجة ُأيضًا ُتظهر ُهنا ومن

ةُواحلوزاتُواْلعاهدُواْلامعاتُالدينيهة ،ُعَلُعندُاْلذاهبُكافه

ُتأهيلُ ُورضورة ُاْلنفتحة، ُوالتعليم ُالَتبية ُبرامج مستوى

ُواْلامعات،اْلط ُاْلمعة ة ُوأئمه ُوالدعاة ُواْلبلهغني بام هي  باء

مستلزمات العرص وقضايا األّمة وأولوّياهتا، لتقديم خطاب 

 ديني ينهض باألّمة يف قضاياها الكّبى واملصريّية.



  

 توحيد جهود املعتدلني يف املذاهب ملواجهة املتطّرفني فيها ـ

ُ ُبذلك ُوالشخصوأعني ُالدينية سات ُاْلؤسه ياتُسعي

ُْلواجهةُ د ُللتوحه ُكافة ُاْلذاهب ُِف ُاْلعتدلة ُالدينية والتيارات

فُداخلُاْلذاهب، بوضع خطط عملّية تسحب الذرائع  التطره

د التيارات املتطّرفة يف املجتمعات اإلسالمية،  التي توج 

وحماولة جتفيف منابع الكراهية املذهبية عّب التنظري الديني 

ة والتعاون والتقارب بني للتسامح واملحّبة واأللفوالفكري 

املسلمني، ومجع كّل النصوص املتساحمة املوروثة عند املسلمني 

 بمذاهبهم لتقديمها للرأي العام املسلم.

 مبادرات دينية جاّدة ملشاريع فكرّية ودينية مشرتكةـ قيام 

مثل إقامة ماؤّسسات هدفها تدوين موسوعات وذل  

مواّد الفقه والكالم حديثية مشرتكة بني املسلمني، وتفعيل 

وسعي  هب يف اجلامعات وااحوزات الدينية،املقارن بني املذا

وزارات الرتبية والتعليم إلقحام نصوص ختلق وعيًا متساحمًا 

وصورًا مجيلة عن اآلخر، وذل  يف كتب الرتبية والتعليم 



واجلامعات )التاريخ، الفلسفة، األديان، اجلغرافيا..(، يف املدارس 

 ملختلفة.واملعاهد ا

ومن هذا القبيل توحيد اجلهود املشرتكة ملواجهة ظواهر 

التخّلف يف األّمة، وكذل  ماؤامرات األعداء، وكذل  قضايا 

األخالق والعّفة وغريها، بتشكيل ماؤّسسات مشرتكة أو 

قنوات إعالمّية مشرتكة ملواجهة الواقع السلبي الذي متّر به 

 األخالقّية والرتبوّية و..األّمة اليوم عىل الصعد االجتامعّية و

ُبنيُاْلذاهبُ ُدراساتُمشَتكة ُتأسيسُمراكز ُنقَتح نحن

ُ اْلشكالتُاْلشَتكةُبنيُاألوطانُالعربيةُواإلسالميهة،ُتتعاونُحلله

ُأمنيُ ُعَلُاتفاقياتُتعاون ُبالتوقيع ُبينها ُفيام ُالدول ُتتواصل فكام

ُ ُاْلذإفُ،اإلرهابْلواجهة ُفيانه ُتتعاون ُأن ُيمكنها امُهبُالدينية

ةقْلواجهةُاالهنياراتُاألخالللتنسيقُبينهاُ ُ.و.ُيهةُِفُاألمه

ـ التخّلي عن النمط الربوتوكولي يف مشاريع التدقريب بني 

 املذاهب

ُيعنيُ ُاْلشاريعُزمامها،وهذا  تسليمُاْلؤمننيُاحلقيقينيُِبذه



  

والسعي ألخذ الغطاء السيايس هلا دون أن تكون جمّرد أدوات 

 بيد السياسيني.

ادت األمور عن حّدها يف النمط الشكيل للتقريب، لقد ز

وهذا موضوع طويل جدًا، فمن الرضوري أن يقع اختيارنا 

عىل التقريبّيني ااحقيقّيني، كي يأخذوا هذه املاؤّسسات التقريبّية 

 بأيدهيم نحو إنتاج تقريب حقيقي يف األّمة.

وال يمكن أن تكون هناك مشاريع تقريب يديرها أبناء 

د، فهذه مشاريع كتبت عىل نفسها أن متوت يف مذهب  واح

أقرب وقت ممكن، بل مشاريع التقريب جيب أن يشارك ويدير 

ويعمل فيها أبناء املذاهب كاّفة، كي يتمّكنوا من إنتاج تقريب 

 حقيقي إن شاء اهلل.

ات واجملامع الفدقهّية فتاوى جريئة ّيإصدار املرجعـ 

 إلطالق مرحلة جديدة

ُ ُاْلرجإنه ُفتاوىُإصدار ُالفقهية ُواْلجامع ُالدينية عيهات

ُمنُ ُجديدة ُمرحلة ُلبداية د ُمتهه ُوجريئة، ُورصحية واضحة



فالفتوى ما تزال  ،هوُرضورةُقاهرةُعالقاتُاْلذاهبُببعضها

هلا تأثريات عىل قواعد شعبّية كبرية، وإن تراجع نفوذها يف 

 أوسا  الكثري من النخب يف العامل اإلسالمي.

ات اإلسالمّية غري العربية يف العامل ـ االهتمام باللغ

 وبالعكسالعربي 

ُ ُاللغة ُوذلكُمثل ُواألوردية ةُالفارسية ُواآلذريه ة والكرديه

ُعَلُ ف ُالتعره ُأوساطنا ُِف ُينشط ُبحيث ُوغريها، والَتكية

بشكل مبارش بام يقّرب بني القوميات  اْلشاهدُالثقافيةُلبعضنا

نية ومراكز املختلفة، وهذه وظيفة اجلامعات واملعاهد الدي

 تعليم اللغة.

إىل غري ذل  من األفكار واملقرتحات والتوصيات الكثرية 

التي ال يسمح لنا املجال بتعدادها، حيث نطلب يف هذا 

، وقد سبق يل أن الكتاب / الرسالة، االختصار واإلشارة

كتبت وتكّلمت كثريًا يف موضوع التقريب يف جممل أعاميل 

 .املتواضعة



 

 

 

 

 

 

 كلمة أخرية

 ما قيمة رسالة من هذا النوع؟!
  





 

 

 

ويف هناية هذا املشوار مع  أخي القارئ الكريم، من 

 الطبيعي أن تأيت إىل ذهننا مجيعًا األسئلة التالية:

ُماُقيمةُرسالةُمنُهذاُالنوع؟

ُوماُالذيُسنجنيهُمنُكتابةُمثلُهذهُالكلامت؟

ُهلُسيستجيبُأحد؟

ًةُسجاليهةُلتغذيةُستكونُبنفسهاُمادُهُوهلُسيكونُهلاُوقٌعُأ

ُالوعيُالطائفي؟

ّنني ـ أي العزيز أسئلة مرشوعة بحّق، وال أخفي  ـ قارئ

شت هّم هذا املوضوع، ولكن يف هناية عو ،رت بذل فكّ 

 رسالتنا هذه جيب أن نوضح بعض األمور:

 رسالتنا بني صوت الضمري ومسؤولّية الواقع 

لدين قبل كّل يشء نحن أمام مساؤولّيات يفرضها علينا ا

والقيم والضمري، أن ال نسكت عاّم حيصل، وأن نشارك يف 



تغيري الوضع القائم، وأن نقول ااحّق ولو عىل أنفسنا أو 

 الوالدين أو األقربني كام عّلمنا القرآن الكريم نفسه.

فهذه الرسالة هلا قيمٌة ذاتية من وجهة نظري املتواضعة، 

اهلل والتاريخ وأعني بالقيمة الذاتية هي إبراء ذممنا أمام 

واإلنسان، أّننا فعلنا ما يمكننا فعله، وذل  أضعف اإليامن، 

فال نرتك اإليامن  كلَّه عندما ال نقدر عىل أمتّه، بل نأيت ولو 

بأضعفه كي نستشعر راحة الضمري، حيث ال يكّلف اهلل نفسًا 

 إال وسعها.

هذه، فسوف « الضمريّية»وإذا خرجنا من ااحالة الذاتّية 

ـ موضوعّيًا ـ أمام خيارين: إّما االستسالم التاّم  نرى أّننا

للواقع القائم، وإّما اإلقدام عىل أبسط ما يمكن أن ن قدم عليه. 

وعندما جيد كّل واحد  منّا نفسه أمام هذين اخليارين فمن 

الطبيعي أن يذهب خلف خيار العمل واإلقدام واملسامهة؛ ألّن 

تبقى من وعي  االستسالم لن ينتج سوى القضاء عىل ما

 وسالم يف هذه األّمة.



  

 كل شيء ممكن، فلنمارس أدوارنا يف نطاق التأثري

قد ال يقع ما نصبو إليه يف هذه الرسالة، لكن بإمكان كّل 

واحد  منّا أن يقوم بدوره يف نطاق تأثريه، فلنامرس أدوارنا يف 

نطاق التأثري، وإذا مل نتقّدم عىل هذا الصعيد، فيكفينا فخرًا أن 

كون قد ساعدنا عىل وقف التدهور يف حال األّمة ولو بنسبة ن

معّينة، فأستاذ املدرسة أو اجلامعة، وعامل الدين، ورجل 

اإلعالم، والكاتب، واألب واألم و.. هلم مجيعًا قدرة التأثري 

ولو بدرجة  بسيطة، ومطلوٌب منّا مجيعًا أن نراكم اجلهود لنصل 

 ألوضاع عىل األقّل.إىل نتيجة مرضية أو لنوقف تدهور ا

دث سياًل،  نقا  املاء الصغرية عندما ترتاكم سوف حت 

ومنطق العمل والتغيري يقول: شارك ولو يف نقطة واحدة، إذ 

من دوهنا ال يكون السيل، فلو فّكر كّل واحد  منّا بحقارة نقطة 

املاء التي سوف يقّدمها فلن يقّدم أحٌد شيئًا، ومن ثّم لن يكون 

 دث التغيري ويصلح األمور.هناك سيٌل حي  

 الدقرآن الكريم ومنطق األمل باملستدقبل

هذا هو منطق القرآن الكريم أيضًا، وهو منطق األمل 



باملستقبل؛ ألّن األمل يرتك أثرًا، فيام اليأس جيعلنا بال طاقة وال 

َُعنرَكُ﴿حضور، قال تعاىل:  نَا َُوَوَضعر َرَك َُصدر َُلَك حر َ َُنْشر ر َأَِل

ُالَّذُِ َرَك ُِوزر ِ ُالرع ّسر َُمَع َُفإِنَّ َرَك ُِذكر َُلَك نَا َُوَرَفعر َرَك َُظهر َقَض َُأنر ي

اًُ ُي ّسر ِ َُمَعُالرع ّسر ًاُإِنَّ  .(6ـ  1ح: ا﴾ )االنرشي ّسر

ُاّللََُّ﴿وقال سبحانه:  ُإِنَّ َُقاَل ن وِد ُبِاْلر  َُطال وت  َُفَصَل َفَلامَّ

َُفَليرَسُِمنرُ َبُِمنره  ُرَشِ ُبِنََهٍرَُفَمنر مر برَتلِيك  ُِمنريُم  ه  َُفإِنَّ ه  َيطرَعمر ُر َُِل يَُوَمنر

ُ َُجاَوَزه  َُفَلامَّ مر ُإاِلََُّقلِياًلُِمنره  ب واُِمنره  َفًةُبَِيِدِهَُفَْشِ رر َفُغ  ََتَ إاِلََُّمِنُاغر

ن وِدِهُ ُبَِجال وَتَُوج  َم ُالرَيور َُلنَا َُطاَقَة ُالَ َُقال وا َُمَعه  ُآَمن وا َُوالَِّذيَن َو ه 

َُيظ نُُّ ُالَِّذيَن ُفَِئًةَُقاَل َُغَلَبتر َُقلِيَلٍة ُفَِئٍة ُِمنر َُكمر ُاّللَِّ و اَلق  ُم  َُأهنَّ مر وَن

ابِِرينَُ َمَعُالصَّ ِنُاّللََُِّواّللَُّ   (.249﴾ )البقرة: َكثرَِيًةُبِإِذر

ُ﴿وقال تبارك اسمه وتعاىل جّده:  ُإِنَّ ُالنَّاس  م  ُهَل  َُقاَل الَِّذيَن

هُ  َشور َُفاخر مر واَُلك  ََُجَع  ب نَاُاّللَّ ُالنَّاَسَُقدر ُإِياَمنًاَُوَقال واَُحسر مر َُفَزاَده  مر

وٌءُ ُس  مر ه  َسسر َُيمر ر َُِل ٍل َُوَفضر ُاّللَِّ ُِمَن َمٍة ُبِنِعر َقَلب وا َُفانر ُالرَوكِيل  َم َونِعر

ُ يرَطان  ُالشَّ م  ُذلِك  اَم ُإِنَّ َُعظِيٍم ٍل َُفضر و ُذ  َُواّللَّ  ُاّللَِّ َواَن ُِرضر َبع وا َواتَّ

لَِياءَُ َُأور ف  َور ِمننِيَُُي  ؤر ُم  نرت مر ُك  ُإِنر َُوَخاف وِن مر اف وه  ََُتَ َُفاَل ﴾ )آل ه 

 (.175ـ  173عمران: 



  

يف املقّدمة ـ ال متثل الشيعة بأمجعهم، هذه الرسالة ـ كام أرشنا 

ـ حتى لو كتبها شخص واحد ـ وال السنّة وال غريهم، إّنام هي 

من  ،وغريهم تعبري عن قناعة  رشحية  واسعة من الشيعة والسنّة

علامئهم ومثّقفيهم ومتعّلميهم ومفّكرهيم وباحثيهم وناشطيهم 

وإعالمّييهم وكّتاهبم وسائر الرشائح االجتامعّية األخرى. هي 

ّدر له يف هذه األيام أن  تعبرٌي عاّم ياؤمن به فريٌق كبري يف األّمة، ق 

ي عزل، وأرادت املساؤولّية الرشعية واألخالقية واإلنسانية له أن 

 ًا.يكون حارض

نحن هنا ال نتكّلم باسم طائفة أو دولة أو حزب أو تيار 

سيايس، وال نّدعي أّن ما كتبناه يمّثل رأي مراجع الشيعة أو 

كّل فئاهتم، وال رأي املجاميع الفقهّية ألهل السنّة، بل هو يمثل 

رأي رشحية كبرية من أهل العلم والعمل والوجاهة واملوقع 

هذه الطائفة، وأهّنم يفصحون عن  االجتامعي يف هذه األّمة ويف

قناعتهم وإيامهنم بام ينبغي أن ي فعل، ويمّدون أيدهيم للمذاهب 

األخرى ـ السيام كثري من املثّقفني وأهل الرأي، من الذين 

يشرتكون معنا يف هذه القناعات أو أغلبها عىل األقّل ـ كي 



ء تقوم بام ينبغي القيام به، كام يمّدون أيدهيم أيضًا ألبنا

مذهبهم، كي يفعلوا ما يفرتض فعله يف هذه اللحظة التارخيية 

الصعبة، وإال فلسنا نصادر رأي مذهب وال فئة من الناس، 

وإّنام نعّّب عن أنفسنا، ونزعم أّننا رشحية كبرية يف املسلمني، ويف 

 املذهب اإلمامي أيضًا.

يف  ةّيـــاملذهباملرّبرات وقف ن بــــــاذ الديـــــإندقا ـــرسالتن

 ناصراعات

وليست هذه الرسالة بالتي حتّل كّل األمور، ومل ولن نزعم 

ذل ، بل هي ورقة للتداول، كي نبدأ بحّل األمور بطريقة 

أفضل، ونفّكر يف وضع صيغ تفصيلّية للقضايا املتنازع عليها، 

وبذل  نكون قد سامهنا يف وضع مدماك بسيط يف رصح الوئام 

 والتوافق اإلسالمي.

ُاْلشاكلُالسياسيهةُالعالقةُأعيُهذهُالرسالةُوالُتدهُ اُستحله هنه

ُتُ  ُإنام ُالسياسيهنيُووظيفتهم، ُشأن ُفهذا ُاْلسلمني، ُبالد عنىُِف

ُبا ُالرسالة ُعَلُاْلانبُالدينيُوالقيميُوالفكريُإلهذه ضاءة



  

مُرؤيتهاُفيه،ُمعُعلمهاُُ،منُموضوعُالعالقةُبنيُاْلذاهب وتقده

ُهذاُاْلانبُليسُهوُاْلانبُ ُلكنههُجانٌبُُللمشكلة،ُالوحيدبأنه

ُندهُ ُفنحنُال ُهيُمشاكلُعيُأمهم، ُاْلسلمنيُاليوم ُمشاكل نه

ُهواجسُالشيعةُوالسنهةُالتيُتكلهمناُعنهاُدينيةُومذهبيهة،ُ أوُأنه

ُ ُاْلسلمني، ُألزمات ُالوحيد ُالسبب ُهي ُسابقًا عي ُنده ـُبل

ُأ ُـ ُالتنبهه ُاْلسلمنيُتستعنيُوأرجو ُبالد ُِف ُالسياسيهة ُالقوى نه

فتناُا،ُووظيشاريعهاْلذاهبُوقودًاُْلهاُواتُاْلذهبيهةُلتجعلْللفُهبا

حتىُالُيستعملهُمنُيريدُُلتجفيفُهذاُالوقودُووقفه،السعيُ

ُعلمُبذلكُأمُِلُيعلم.ُ،سوءًاُباْلسلمني

ُرصاعُ ُأيه ُألنه ُعالية؛ ُدينيهة ُقيمة ُهي ُاْلوضوع ُهذا وقيمة

ُسلبًاُعَلُيقومُعَلُوقوٍدُدينيُأوُمذهبي،ُيمكنهُاليومُأنُيرت ده

ُوسيسمحُ ُالعاِل، ُِف ُومصداقيهته ُوسمعته ُوقيمته ُالدين مكانة

ُنحوُ ُخطوًة م ُتتقده ُأن ُو.. ُوالالدينيهة ذلكُللتياراتُاإلحلادية

األمام،ُوتأخذُاْلزيدُمنُشبابُاْلسلمنيُوفتياهتمُنحوُالالدينيهةُ

ُمنُ ُواْلذهبي ُالديني ُالب عد ُفإلغاء ُوالعدميهة، ُالعبثيهة ُنحو أو

اُالقائمةُاليومُهوُرضورةُعلياُْلصلحةُالدينُِفُعاْلناُرصاعاتن



ُاْلعارص،ُهذهُأيضًاُرسالتناُوغايتناُالتيُنطمحُإليها.

 ي اآلخرأيب بالندقد البّناء والرحوختامًا تر

إّننا نرّحب بكّل املالحظات النقدّية العلمّية اهلادئة عىل هذه 

داء الرسالة من الداخل أو اخلارج، ونأمل أن جتد هلا أص

حقيقّية يف أوساطنا، وأن تشّكل ورقًة بسيطة يمكن البناء 

 عليها، وأن ترتك ولو أثرًا إجيابّيًا صغريًا يف واقعنا املرير.

ُِفُ ُأصداء ُاْلتواضعة ُالرسالة ُهلذه ُت سمع ُأن ُنتمنهى نحن

ُفي قُر ُاْلسلمني، ُعند ُِفُاْلذاهبُُمُ دُِاْلذاهبُاْلختلفة اْلستنريون

ُ ُعَل ُاْلختلفة ُالذايتُرؤيتهعرض ُونقدهم ُوهواجسهم م

ناُ اْلريء،ُومالحظاهتمُالبنهاءةُعَلُأنفسهمُوعَلُاآلخرين،ُعله

ُوبصريًةُ ُأكثرُعمقًا ُالتعاونُاْلعرِفُنصلُإَلُرؤية ُهذا ِفُظله

ُونضجًاُإنُشاءُاّللُتعاَل.

هذا هو أملنا، وهذه هي قناعاتنا، وهذا هو منطق تفكرينا، 

هذا هو إيامننا الديني وهذه هي رؤيتنا للمستقبل األفضل، و

 واملعني.به، واهلل عىل ما نقول شهيد، وهو املوّفق الذي ندين اهلل 



  

نسأل اهلل تعاىل أن جيعل عملنا املتواضع هذا مقبوالً عنده 

ومرضّيًا، وأن يوّفقنا فيه إلخالص النّية وسالمة القلب 

وطهارة الروح، وأن يضعه يف ميزان حسناتنا يوم القيامة، يوم 

 نفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.ال ي

ُآَمَنُبِاّللَُِّ﴿ لٌّ ِمن وَنُك  َُواْلر ؤر ِه َُربر ُِمنر ُإَِليرِه ِزَل ُأ نر ُباَِم ول  س  آَمَنُالرَّ

َُوَقال واُ لِِه س  ُر  ُِمنر َُأَحٍد َ َُبنير ق  َفرر ُن  ُالَ لِِه س  َُور  ت بِِه َُوك  َكتِِه
َوَماَلئِ

رَُ فر ُغ  نَا َُوَأَطعر نَا سًاَُسِمعر َُنفر ُاّللَّ  َكلرف  ُي  ُالَ ُاْلرَِصري  َُوإَِليرَك نَا َُربَّ اَنَك

ُ َناُإِنر َؤاِخذر نَاُالَُت  َُربَّ َتَسَبتر َُوَعَليرَهاَُماُاكر اَُماَُكَسَبتر َعَهاُهَلَ سر إاِلَُّو 

َُعََلُالَُّ َته  لر َُكاَمَُْحَ ًا َُعَليرنَاُإرِصر ِملر ََُتر نَاَُوالَ َناَُربَّ
َطأر َُأخر ِذيَنَُنِسينَاَُأور

َُلنَاُ ِفرر َُواغر َُعنَّا ف  َُواعر ُبِِه َُلنَا َُطاَقَة نَاَُماُالَ لر مر َ َُت  نَاَُوالَ َُقبرلِنَاَُربَّ ِمنر

ُالرَكافِِرينَُ ِم ُالرَقور َُعََل َنا ر َُفانرْص  الََنا َُمور َُأنرَت نَا َْحر ة: ﴾ )البقرَوارر
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 193ُ.............ُالتأثريُنطاقُِفُأدوارناُفلنامرسُممكن،ُشءُكل

 193ُ......................ُباْلستقبلُاألملُومنطقُالكريمُالقرآن

راتُبوقفُالدينُإنقاذُرسالتنا  196ُ.....ُرصاعاتناُِفُاْلذهبيهةُاْلِّبه

 198ُ..................ُاآلخرُوالرأيُالبنهاءُبالنقدُترحيبُوختاماًُ

 

 201ُ.................................................ُاْلحتويات



 

 صدر للمؤلف

 تأليف

 ترمجة



 

 
 

 

 حتدقيق

 

 إعداد وتدقديم

 إشراف
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