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االهداء
إىل تلك األرواح ...

سمتْ أفقًا عقائديًا ...  التي رَ

أرشقتْ شمُسُه املعرفيُة لتزيحَ لياًل مل يبلغ سنَّ الرشِد 

إىل تلك األنامِل ...

كبتْ فجرًا أنيقًا ... التي سَ

تزاحمَ مع حروف األبجدية هباًء و حمبًة ...

اليهم أهدي هذا اجلهد املتواضع ......

إىل تلك األنامِل ...

كبتْ فجرًا أنيقًا ... التي سَ

تزاحمَ مع حروف األبجدية هباًء و حمبًة ...

اليهم أهدي هذا اجلهد املتواضع ......

االهداء
إىل تلك األرواح ...

سمتْ أفقًا عقائديًا ...  التي رَ

أرشقتْ شمُسُه املعرفيُة لتزيحَ لياًل مل يبلغ سنَّ الرشِد أرشقتْ شمُسُه املعرفيُة لتزيحَ لياًل مل يبلغ سنَّ الرشِد 

إىل تلك األنامِل ...



ملركز  يطيب 
التابع  والدراسات  للبحوث  الــدويل  العميد 

لقسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة أن يتحف 
متابعيه من القراء االكارم باإلصدار الثالث من السلسلة املباركة )منارات( الذي 

اختص ببيان االسهامات الفكرية لعلامء اإلمامية ومراجعها ومفكرهيا يف قضية جوهرية 
لتقريب  واملقاصد  االهداف  اذ محلوا مرشوعا سامي  املذاهب،  بني  التقريب  اال وهي  مهمة 

وجهات النظر بني الطوائف االسالمية ، وتقديم عقائد الشيعة بعيدًا عن التعصب ليتعرف عليها 
ُعلامء االسالم ويبعدوا عنهم وحشة الشك ، ويقرهبم لوضوح القصد ، فيزول اللبس يف الفهم و 

ُتبنى االحكام برتو ، وموضوعية، وُنصح بعيدًا عن االهواء الشخصية. 
الشيعة  ُعلامء  بطروحات  التعريف  اىل  االسالمية  االمة  حاجة  و  متامشيًا  االمر  هذا  وجاء 
ومفكرهيا يف اجلوانب االجتامعية و الفقهية املختلفة ... وكان ملقاالهتم املنشورة عىل صفحات جملة 
)رسالة اإلسالم القاهرية( صدى واسع وفعال بني أوساط رجال الدين و ُعلامء االمة سواء يف عمق 

املوضوعات املطروحة أم يف طريقة العرض و اعتدال املوقف و احلجة و البينة ..
لقد عمل الباحث عىل دراسة تلك االسهامات يف خمتلف املوضوعات املنشورة يف املجلة فقهًا 
وعقائد وتارخيًا و فلسفة وادبًا وسرية وتراجم وعلوم قرآن وسواها من العلوم واملعارف املبنية عىل 
أ سس علمية متينة ، وأدلة قطعية أسهمت يف تضييق فجوة اجلفاء بني املذاهب ؛ والمست حاجة 
املجتمع االسالمي بأمجعه ،ومل يكن تركيز ُعلامء الشيعة عىل مذهب اإلمامية فقط ،وانام تعداه إلبراز 
املشرتكات يف الفروع مع بقية املذاهب اإلسالمية مما أسهم يف االقبال عىل اقتناء املجلة وتبني بعض 

آرائها يف خمتلف دول العامل االسالمي وعىل خمتلف العناوين الرسمية منها والشعبية  .  
ها يف االجابة عن جمموعة من االسئلة يف حماولة لعرض حلول و  الدراسة مهَّ ست  وكرَّ  
، منها : كيف ترسخت  املذاهب اإلسالمية  العالقة بني خمتلف  تاريخ  معاجلات ملعوقات شهدها 
فكرة الدعوة اىل التقريب بني املذاهب ؟ وما دور اجلهات املتصدية هلذه الفكرة ؟ و كيف نجحت 
يف اصدار جملة )رسالة اإلسالم( التي استمرت مدة 23 عامًا ؟ وما الغاية الكربى من نرش الُعلامء 
الشيعة جهودهم يف هذه املجلة ؟ وما مدى تفاعل القارئ و جتاوبه مع املقاالت و قوة تأثريها فيه ؟ 

هذه االسئلة و غريها كانت حمل عناية الباحث يف  الرسالة  .

كلمة املركز
ملركز  يطيب 

التابع  والدراسات  للبحوث  الــدويل  العميد 
لقسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة أن يتحف 

متابعيه من القراء االكارم باإلصدار الثالث من السلسلة املباركة )منارات( الذي 
اختص ببيان االسهامات الفكرية لعلامء اإلمامية ومراجعها ومفكرهيا يف قضية جوهرية 

لتقريب  واملقاصد  االهداف  اذ محلوا مرشوعا سامي  املذاهب،  بني  التقريب  اال وهي  مهمة 
وجهات النظر بني الطوائف االسالمية ، وتقديم عقائد الشيعة بعيدًا عن التعصب ليتعرف عليها 

ُعلامء االسالم ويبعدوا عنهم وحشة الشك ، ويقرهبم لوضوح القصد ، فيزول اللبس يف الفهم و 
ُتبنى االحكام برتو ، وموضوعية، وُنصح بعيدًا عن االهواء الشخصية. 

كلمة املركز

املوضوعات املطروحة أم يف طريقة العرض و اعتدال املوقف و احلجة و البينة ..
لقد عمل الباحث عىل دراسة تلك االسهامات يف خمتلف املوضوعات املنشورة يف املجلة فقهًا 
وعقائد وتارخيًا و فلسفة وادبًا وسرية وتراجم وعلوم قرآن وسواها من العلوم واملعارف املبنية عىل 
أ سس علمية متينة ، وأدلة قطعية أسهمت يف تضييق فجوة اجلفاء بني املذاهب ؛ والمست حاجة 
املجتمع االسالمي بأمجعه ،ومل يكن تركيز ُعلامء الشيعة عىل مذهب اإلمامية فقط ،وانام تعداه إلبراز 
املشرتكات يف الفروع مع بقية املذاهب اإلسالمية مما أسهم يف االقبال عىل اقتناء املجلة وتبني بعض 

آرائها يف خمتلف دول العامل االسالمي وعىل خمتلف العناوين الرسمية منها والشعبية  .  
ها يف االجابة عن جمموعة من االسئلة يف حماولة لعرض حلول و  الدراسة مهَّ ست  وكرَّ  
، منها : كيف ترسخت  املذاهب اإلسالمية  العالقة بني خمتلف  تاريخ  معاجلات ملعوقات شهدها 
فكرة الدعوة اىل التقريب بني املذاهب ؟ وما دور اجلهات املتصدية هلذه الفكرة ؟ و كيف نجحت 
يف اصدار جملة )رسالة اإلسالم( التي استمرت مدة 23 عامًا ؟ وما الغاية الكربى من نرش الُعلامء 
الشيعة جهودهم يف هذه املجلة ؟ وما مدى تفاعل القارئ و جتاوبه مع املقاالت و قوة تأثريها فيه ؟ 

هذه االسئلة و غريها كانت حمل عناية الباحث يف  الرسالة  .

ُتبنى االحكام برتو ، وموضوعية، وُنصح بعيدًا عن االهواء الشخصية. 
الشيعة  ُعلامء  بطروحات  التعريف  اىل  االسالمية  االمة  حاجة  و  متامشيًا  االمر  هذا  وجاء 
ومفكرهيا يف اجلوانب االجتامعية و الفقهية املختلفة ... وكان ملقاالهتم املنشورة عىل صفحات جملة 
)رسالة اإلسالم القاهرية( صدى واسع وفعال بني أوساط رجال الدين و ُعلامء االمة سواء يف عمق 

املوضوعات املطروحة أم يف طريقة العرض و اعتدال املوقف و احلجة و البينة ..



من  يزيد  ما  ولعل 
حاجته  امتداد  هو  وطرافته  هــذا  املوضوع  أمهية 

امللحة يف الوقت الراهن بعدما عصفت بنا رياح التطرف اىل أبعد احلدود، 
وأدخلتنا يف دوامات العداء والتنافر والتقاتل...

عىل  باالعتامد  الصحيح  املنهج  استعامل  هو  االفذاذ  علامئنا  هنج  يزال  وال  كان  لقد   
القرآن والسنة النبوية الرشيفة وأحاديث أهل البيت عليهم السالم ، والدعوة اىل التآخي ونبذ 

الدعوة لدين اهللا  الوحيد اىل  السبيل  النهج هو  املختلفة ،فهذا  املذاهب  اخلالفات واملنابذات بني 
احلق ورسالة نبيه املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم.

وأخريا ندعو اهللا العزيز القدير أن نكون قد وفقنا يف خدمة أهل البيت عليهم السالم، وعلامئنا 
االبرار ونرش تراثهم العلمي واملعريف لينفع جمتمعنا ويعود علينا بأكثر اخلريات..

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات
قسم الرسائل واألطاريح اجلامعية

بقلم: أ.د عيل كاظم املصالوي

من  يزيد  ما  ولعل 
حاجته  امتداد  هو  وطرافته  هــذا  املوضوع  أمهية 

امللحة يف الوقت الراهن بعدما عصفت بنا رياح التطرف اىل أبعد احلدود، 
وأدخلتنا يف دوامات العداء والتنافر والتقاتل...

عىل  باالعتامد  الصحيح  املنهج  استعامل  هو  االفذاذ  علامئنا  هنج  يزال  وال  كان  لقد   
القرآن والسنة النبوية الرشيفة وأحاديث أهل البيت عليهم السالم ، والدعوة اىل التآخي ونبذ 

الدعوة لدين اهللا  الوحيد اىل  السبيل  النهج هو  املختلفة ،فهذا  املذاهب  اخلالفات واملنابذات بني 
احلق ورسالة نبيه املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم.

وأخريا ندعو اهللا العزيز القدير أن نكون قد وفقنا يف خدمة أهل البيت عليهم السالم، وعلامئنا 
االبرار ونرش تراثهم العلمي واملعريف لينفع جمتمعنا ويعود علينا بأكثر اخلريات..

مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات
قسم الرسائل واألطاريح اجلامعية

بقلم: أ.د عيل كاظم املصالوي

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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املقدمة

امُلقدمة و حتليل املصادر :
ا ومتميزًا  مّثل التشيع ألهل البيت )عليهم السالم( املعروف باملذهب اجلعفري فهاًم خاصًّ
الصحيحة،  الدينية  املعرفة  اسس  ونرشه  تبنيه  عىل  القائمون  وامتلك  اإلسالمي،  للدين 
واعتمدت عليه مدرسة ال حممد )عليهم السالم( التي انفردت بنزول كتاب اهللا يف بيوهتم 
، فاستوعبوا آياته تفسريًا، واتسموا بأسام معاين العفة وطهارة القلب، ومل يقرتفوا اخلطيئة 
أو املعصية التي ختلق ُحجبًا يقف أمام املعرفة التامة للدين، وسار ُعلامء الشيعة واتباعهم 

عىل ُخطى هذه املدرسة النبوية العلوية املباركة .  
سعى ُعلامء اإلمامية ومراجعها ومفكروها من خالل جهودهم العلمية اىل تبني مرشوع 
محل اهدافًا سامية، وغايات نبيلة لتقريب وجهات النظر بني الطوائف االسالمية، وتقديم 
وحشة  عنهم  ويبعدوا  االسالم  ُعلامء  عليها  ليتعرف  التعصب  عن  بعيدًا  الشيعة  عقائد 
الشك، ويقرهبم لوضوح القصد، فيزول اللبس يف الفهم وُتبنى االحكام برتًو موضوعية 

وُنصح بعيدًا عن االهواء الشخصية.  
وجاء اختيار عنوان الرسالة، )االسهامات الفكرية لُعلامء الشيعة وُمفكرهيا يف جملة رسالة 
اىل  االسالمية  االمة  وحاجة  متامشيًا   ) تارخيية  دراسة  1949-1972م  القاهرية  اإلسالم 
املختلفة  والفقهية  االجتامعية  اجلوانب  يف  الشيعة  ومفكري  ُعلامء  بطروحات  التعريف 
معتمدين أساسًا عىل القرآن الكريم، والسنة النبوية، وأحاديث اهل البيت)عليهم السالم(، 
فتمخض عنها صورة واضحة إللية الطرح العلمي الذي تبناه أبناء املذهب اجلعفري فضاًل 
عن الوحدة والتكاتف، سببًا أواًل، كام أظهرت تلك االسهامات رغبة جاحمة لدى الُنخبة 
الُعلامئية الشيعية لطرح الفكر الشيعي العقائدي يف أوساط املجتمعات العربية واالسالمية 
وعرضِه بمسؤولية و شجاعة ليتعرفوا عىل مكنوناته سببًا ثانيًا، وكان ملقاالت ُعلامء الشيعة 
و مفكرهيم املنشورة عىل صفحات جملة)رسالة اإلسالم( صدى واسع وفعال بني اوساط 
رجال الدين وُعلامء األمة سواء يف عمق املوضوعات املطروحة أم يف طريقة الطرح واعتدال 

املوقف واحلجة والبينة االمر الذي يمكن عّده سببًا آخر يف اختيار موضوع البحث . 
جاءت الدراسة لإلجابة عن عدة أسئلة دارت يف ذهن الباحث وهي حماولة لطرح حلول 
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و معاجلات ملعوقات شهدها تاريخ العالقة بني خمتلف املذاهب اإلسالمية ، منها عىل سبيل 
املثال كيف ترسخت فكرة الدعوة اىل التقريب بني املذاهب ؟ وما دور اجلهات املتصدية هلذه 
الفكرة ؟ و كيف نجحت يف إصدار جملة )رسالة اإلسالم( التي استمرت مدة 23 عامًا ؟ 
وما الغاية الكربى من نرش الُعلامء الشيعة جهودهم يف جملة )رسالة اإلسالم( ؟ مع املقاالت 
و قوة تأثريها فيه ؟ هذه االسئلة و غريها سيكون هلا حيز كبري يف االجابة يف متون الرسالة .

وفرضت طبيعة موضوع البحث تقسيم الرسالة إىل مقدمة و ثالثة فصول و خامتة،  وقد 
محل الفصل االول منها عنوان )جملة رسالة اإلسالم .. إطارها الزمني والتنظيمي(  وفيه 
قراءة موجزة الهتاممات الصحافة املرصية املعارصة  للمدة 1939-1949م  وهي قراءة 
وجهت للبارز من الصحف واملجالت الصادرة يف تلك املدة . كام قدمت دراسة لتأسيس 
" دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية " التي صدر عنها جملة )رسالة اإلسالم( لُتبني االطار 
املذاهب  من  املجلة  لُكّتاب  اجياز  مع  لتأسيسها،  امُلعلنة  واالهــداف  والتنظيمي  الزمني 
االسالمية للتعريف بمكانتهم العلمية و اسهاماهتم و جهودهم و نتاجهم الفكري بحسب 
ألقالمهم  كان  ممن  الشيعة  الُكّتاب  ألبرز  الباحث  وقدم   ، لألسامء  االبجدي  التسلسل 

اسهامات مهمة يف صفحات املجلة ايضًا. 
الوحدة  قضايا  يف  ومفكرهيم  الشيعة  ُعلامء  )معاجلات  بعنوان  الثاين  الفصل  وجاء 
لُيتابع  القاهرية(  اإلســالم"  "رسالة  جملة  يف  والعقائدية  الفقهية  واملقاربات  اإلسالمية 
التقريب  مرشوع  وادامة  االسالمية  الوحدة  لقضايا  ومفكرهيم  الشيعة  ُعلامء  ُمعاجلات 
الفكري  بخطهم  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أئمة  اقتناع  ومع  االسالمية،  املذاهب  بني 
يفرضون  أهنم ال  إاّل  الناس  بني  بعينه، وحرصهم عليه وعىل نرشه  فهو احلق   ، والفقهي 
قناعاهتم عىل أحد وإنام خاطبوا العقول، وتعاملوا مع الضامئر والوجدان يف برنامجٍ حكيمٍ 

يلتمس احلجة ، ويعتمد الربهان، ويتعامل باحلكمة واملوعظة احلسنة.
  وقّدم الباحث لدراسة املوضوعات التي عاجلها مفكرو الشيعة يف جمال الفقه املقارن يف 
حماولة لتأسيس قنوات التواصل مع اآلخر و البحث عن مشرتكات بغية التكامل، وأكد 
يف موضع آخر عىل جهود ُعلامء الشيعة يف توضيح ما غاب عن العقيدة اإلمامية و جالء 
مواضع الغموض فيها و الكشف عن املبهم منها التي عرضت عىل صفحات جملة " رسالة 
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ليطلع عليه املسلمون و يتبينوا أحكامه التعبدية وأماكن اإلجتهاد فيها، وركز   " اإلسالم 
ايضًا عىل اسهامات الكتاب الشيعة يف علوم القرآن الكريم التي أكدت صيانة القرآن من 

التحريف باألدلة العقلية والنقلية. 
و خصص الفصل الثالث لدراسة )أبحاث معرفية و فكرية بأقالم شيعية يف جملة "رسالة 
اإلسالم" القاهرية( معاجلًا موضوعات أخالقية هادفة ابتعدت عن القسوة ورغبات اجلفاء 
وطمرهتا . و ركزت عىل قيم بناء االنسان و املجتمع، ايامنًا منهم بأثره يف استقرار املجتمعات 
واملحافظة عىل الرشف االنساين و تشجيع القيمني عليه يف سلوك الطريق الصحيح . وبني 
بعض قضايا التاريخ العريب واالسالمي التي استقطبت مسرية االسالم إلثبات حقانية بناء 
دولته و االحاطة بحياة النبي )صىل اهللا عليه وآله وسلم( واستخالص العرب االساسية منها 
، وذّكر برتاجم بعض اعالم االمة ممن خدموا بإسهاماهتم االسالم فكرًا وعماًل، وتطرق 
لقضايا الفلسفة و علم الكالم و الكشف عن فنوهنا فأشبعها الُكّتاب الشيعة نقدًا و حتلياًل 

مع اضافات جديدة ، اظهرت رشوط املوهبة و االبداع واخللق عندهم .
استنتاجات موضوعية وحقائق علمية دعمت يف  الباحث من  اليه  ما توصل  اخلامتة  وشكلت 
حمصلتها مباحث الرسالة باجلديد املبتكر و إظهار اخلفي من االفكار التي برش هبا كتاب جملة )رسالة 
اإلسالم( من الشيعة يف إيضاح الغامض و ترميم القديم وإصالحه وتبني الصادق و الرصيح منه .

واملعجامت  واملوسوعات  واملراجع  املصادر  من  كبري  عدد  عىل  الرسالة  اعتمدت 
والقواميس التي عاجلت مجيعها جوانب متعددة ومتنوعة للرسالة وكرست خلدمة البحث 
اإلسالم"  "رسالة  جملة  اعداد  مقدمتها  يف  .جاء  املوضوع  معاجلات  صميم  يف  ودخلت 
القاهرية يف إعدادها الستني حيث شكلت مادة خام ومصدر معترب أستفاد منها الباحث 
كاشف  اإلمام  مكتبة  وثائق  مثلت  كام  الرسالة،  خصت  مهمة  تفاصيل  عىل  احلصول  يف 
أصيلة  وثائقية  ارشيفية  مادة  ندرهتا،  من  الرغم  عىل  االرشف،  النجف  يف  العامة  الغطاء 
بني  التقريب  ودار  النجف االرشف  مدينة  بني  العالقة  املهمة عن  اجلوانب  بعض  غطت 
مراجع  لفكر  امللحة  احلاجة  عىل  الضوء  الوثائق  سلطت  القاهرة،  يف  االسالمية  املذاهب 
يف  فكري  ثقل  من  الُعلامء  هؤالء  يمثله  ملا  االسالمي  والعامل  االرشف  النجف  يف  الشيعة 
الساحة االسالمية . و تركزت الوثائق املتوفرة عىل رجاء أعضاء دار التقريب بني املذاهب 
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االسالمية يف القاهرة لُعلامء الشيعة بتزويد املجلة ببحوثهم القيمة يف الفقه و العقائد وما 
املراسالت  هي  الوثائق  هذه  أبرز  ولعل  االسالمي،  العامل  جمتمعات  حلاجة  مناسبًا  يرونه 
الشيخ حممد حسني كاشف  ومنهم  الشيعة  ُعلامء  و  القمي  تقي  الشيخ حممد  بني  املتبادلة 
الدين  رشف  احلسني  عبد  السيد  و  العراق،  من  الشهرستاين  الدين  هبة  السيد  و  الغطاء 

املوسوي من لبنان.
وأغنت االطاريح و الرسائل اجلامعية التي نوقشت يف العراق او التي ُبحثت يف الدول 
العربية موضوع البحث ، منها عىل سبيل املثال : اطروحة الدكتوراه للباحث عبد احلسني 
جملة   – االسالمية  املذاهب  بني  التقريب   ( املعنونة  و  العبادي،  الدرويش  حسني  علوان 
رسالة اإلسالم القاهرية )1949– 1972( – إنموذجا  دراسة تارخيية (، عام 2012م عن 
معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي للدراسات العليا يف بغداد، والتي ركز فيها الباحث 
عىل جهود التقريب بني املذاهب االسالمية من خالل جملة )رسالة اإلسالم( القاهرية دون 
املاجستري  املرتتبة عليها، و كذلك رسالة  النتائج  او  تلك االسهامات  التفصيل يف طبيعة 
من مجهورية مرص العربية للباحث امحد سيد امحد عىل امحد ، املعنونة )جملة رسالة اإلسالم 
وجهودها يف التقريب بني اهل السنة والشيعة، دراسة حتليلية نقدية( يف عام 2003م املجازة 
من جامعة االزهر كلية الدعوة االسالمية بنني يف القاهرة ، ركزت كذلك عىل دراسة جهود 
التقريب بني املذهبني من اهل السنة والشيعة، وابرزت هذه اجلهود للمذهبني من خالل 
كانت  لبنان  دولة  من  ثالثة  أكاديمية  دراسة  عن  فضاًل  القاهرية،  اإلسالم(  )رسالة  جملة  
رسالة املاجستري للباحث موسى صوفان، املعنونة ) معامل التقريب بني املذاهب اإلسالمية 
املجازة  و  1985م،  عام  يف   ،))1960-1949( بني  اإلسالم(  )رسالة  جملة  خالل  من 
واالجتامعية  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  يف  للدكتوراه  العايل  املعهد  اللبنانية،  اجلامعة  من 
التقريب املبذولة من خالل الفريقني اال اهنا مل تتناول مدة  يف بريوت، فقد بحثت جهود 
اصدار املجلة بأكملها بل اكتفى الباحث بدراسة جهود التقريب بني املذاهب اإلسالمية 
) رسالة  اصدار جملة  تذبذب  بداية  التاريخ حتديدًا  هذا  ، حيث شهد  حتى عام 1960م 

اإلسالم ( القاهرية بعد ان كانت تصدر بشكل دوري منتظم كل اربعة اشهر  .
 ويتضح مما تقدم ان الدراسات السابقة درست أجتاهًا واحدًا متثل يف جهود التقريب بني 
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، مما شكل سببًا مهاًم من  القاهرية   ) املذاهب اإلسالمية من خالل جملة )رسالة اإلسالم 
أسباب اختيار موضوع البحث و عمل الباحث عىل دراسة جهود ُعلامء  الشيعة ومفكرهيم 
يف خمتلف املوضوعات املنشورة يف ) رسالة اإلسالم ( فقهًا وعقائد وتارخيًا و فلسفة وأدبًا 
علمية  اسس  عىل  املبنية  العلمية  الطروحات  من  وسواها  قرآن  وعلوم  وتراجم  وسرية 
الطروحات  املذهبني ؛ كون هذه  متينة وأدلة قطعية أسهمت يف تضييق فجوة اجلفاء بني 
واالسهامات المست حاجة املجتمع االسالمي بأمجعه ومل يكن تركيز ُعلامء الشيعة عىل 
مذهب اإلمامية فقط وانام تعداه إلبراز املشرتكات يف الفروع مع بقية املذاهب اإلسالمية 
مما أسهم يف االقبال عىل اقتناء املجلة وتبني بعض آرائها يف خمتلف دول العامل االسالمي 

وعىل خمتلف العناوين الرسمية منها والشعبية  .  
اعتمدت الرسالة عىل عدد كبري من املؤلفات العربية واملعربة يف مواضيع حمددة اجلوانب 
وأخذت   ، صفحاهتا  يف  ومهاًم  كبريًا  حيزًا  شكلت  و   ، والفكرية  والسياسية  االجتامعية 
املقدمة  ، جاء يف  والتوثيق  الدقة  ثنايا متوهنا وأعطتها شيئًا من  معلوماهتا مكانة كبرية يف 
بمجموعها  التي غطت  و  اجلندي(1)،  امحد  أنور سيد  أمحد  املرصي  املؤرخ  مؤلفات  منها 
عدة مباحث يف الرسالة ، كان يف مقدمتها كتاب ) تاريخ الصحافة االسالمية ( وهو كتاب 
بيان اهم الصحف  انفرد يف  تاريخ الصحافة االسالمية ، حيث  مهم سلط االضواء عىل 
واملجالت االسالمية عرضًا وحتلياًل ، تألف الكتاب من جزأين ، تناول اجلزء االول اثر 
فيام   ، املستقبيل  االثر  التارخيي و  العمق  ، بني  األفغاين  الدين  ، جلامل  الوثقى  العروة  جملة 
خصص الفصل الثاين لدراسة جملة املنار لصاحبها رشيد رضا مفصاًل البحث يف اهداف 
االول  اجلزء  من  االخري  الفصل  خصص  فيام   ، قطعتها  التي  التارخيية  واملراحل  املجلة 
الكامليون  والغرب،  )االحتاديون  عىل  مركزًا  االسالمي  العامل  احــوال  لبحث  للكتاب 
واخلالفة، املاسونية والصهيونية، و ما اسامه بحركات االصالح مثل السنوسية، و احلركة 
الوهابية(، فيام سلط اجلزء الثاين من الكتاب الضوء عىل جملة الفتح لصاحبها حمب الدين 
اخلطيب، كام أفرد فصاًل لبحث القوى املناهضة لإلسالم، اتبعها بفصول تناول فيها قضايا 
يف  االسالمية  للصحافة  خصصه  سادس  بفصل  دراسته  خمتتاًم  الكربى،  االسالمي  العامل 

مواجهة الصحافة.
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   واسهمت املصادر االجنبية و املعربة يف شغل حيز ال يستهان به من املعلومات املفيدة 
 PD)الفرنيس  راينر برونر البحث، كان امهها كتاب الربوفسور  التي اختصت بموضوع 
 20Th Century The Islamic Ecumenism In The) يف كتابه (DR.Rainer Brunner

حركة  بعنوان   (Azhar and Shiism between Rapprochement and Restraint

النفس،  وضبط  التقارب  بني  والتشيع  األزهر  العرشين،  القرن  يف  اإلسالمية  التقارب 
الدراسات  و  عامة  بصورة  اإلسالمية  الدراسات  جمال  يف  بتخصصه  معروف  والكاتب 
للبحث  الفرنيس  الوطني  املركز  يف  عضو  منصب  حاليًا  يشغل  خاصة،  بصورة  الشيعية 
االزهر  تناولت عالقة  كتب  تسعة  بلغت  والتي  املؤلفات  من  العديد  له  فرنسا،  العلمي، 
له اعاله، يضاف هلا )45( مقااًل يف أهم املجالت  املؤلفات ما ارشنا  بالشيعة واهم هذه 
حول  متحورت  خمتلفة  صحف  يف  مقااًل   )61( كتابة  يف  أسهم  كذلك  املحّكمة،  العاملية 

تاريخ اإلسالم والتشيع.
استفاد الباحث من كتاب )20Th Century Islamic Ecumenism In The( يف احلصول 
عىل معلومات جديدة واصيلة مل تذكر يف املصادر التي درست جملة " رسالة اإلسالم " او 
حركة الشيخ حممد تقي القمي يف انشاء دار التقريب ، مما أسهم يف اضافة اجلديد اىل الرسالة 
، تألف الكتاب من مقدمة و)11 فصاًل( تناول يف الفصل االول )املحاوالت االوىل حلل 
اخلالف السني – الشيعي(، اما الفصل الثاين فقد تناول الكاتب )إصالح األزهر والتشيع 
للنقاش  املثرية  الثالث فتمحور حول )املراسالت  الفصل  اما  القرن العرشين (،  بداية  يف 
بني الطرفني(، و خصص الفصل الرابع واخلامس لدراسة )الغاء اخلالفة يف تركيا واالثار 
املرتتبة عليها(، اما الفصل السادس والسابع فركز عىل )حركة التقريب بني السنة والشيعة 
النفس  ضبط  سياسات  دراسة  وأهنى  وابعادها(،  احلركة  هذه  ونطاق  1947-1960م 

للمدة 1962 – 1979م .
مع امهية الكتاب كمصدر مرجعي استخدمه الباحث يف دراسته اال ان مؤلف الكتاب 
كاشف  حسني  حممد  الشيخ  ان   )130( الصفحة  يف  ذكره  ما  منها  علمية  أخطاء  يف  وقع 
الغطاء قد اصدر فتوى حترم عىل شيعة العراق احلج للديار املقدسة عام 1943م ، وعمل 
العطاء  الشيخ كاشف  اىل مكتبة  الرجوع  بعد  املعلومة  نقل  الباحث عىل توخي احلذر يف 
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العامة ، حيث نفى الشيخ رشيف كاشف الغطاء نجل الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء 
هذه املعلومة و االدعاء مجلة وتفصياًل (2)، كام وقع مؤلف الكتاب يف خطأ علمي آخر حني 
بني ان عدد الكتاب الشيعة يف جملة رسالة اإلسالم ) 28 ( كاتبًا : " وشارك فقط 24 من ُعلامء 
الشيعة باإلضافة إىل 4 من الزيديني يف مقاالت رسالة اإلسالم " (3)، واملدقق لعدد الكّتاب 
(4) وكام مبني يف امللحق رقم )1(، فضاًل  الشيعة يف املجلة سيجد ان عددهم )35( كاتبًا 
عن أخطاء آخرى ابتعد الباحث عن الغوص يف تفاصيلها، كام استعان الباحث باملجالت 
إسالميةالرتكية  دراسات  جملة  ابرزها  من  كان  البحث  يسند  ما  عىل  للحصول  االجنبية 
املعارصة  الشخصيات  كبار  مع  الباحث  مقابالت  وزودت   ،)The Islamic Review)
لصدور املجلة بمعلومات اغنت البحث و عززت متونه ، عىل الرغم من سعي الباحث 
املتكرر يف مقابلة عدد كبري من الُعلامء و املفكرين و ُأرسهم يف لبنان وايران ومرص غري انه 
اغلبها  يف  كان  ألسباب  العالقة  ذات  الشخصيات  اغلب  قبل  من  واعتذارًا  ممانعة  واجه 
العدوان االرسائييل  او  الفرنيس  اثناء االحتالل  الوثائق وتلفها  او بحجة فقدان  شخصية 

عىل جنوب لبنان ، وعدم اتاحة وثائق املجلة للباحثني يف دار الوثائق املرصية.
واجهت الباحث خالل مدة الدراسة عدة معوقات منها ما سبق ذكره واخرى تعلقت 
يف صعوبة احلصول عىل بعض الوثائق و املصادر الصادرة يف القاهرة لتعذر السفر اىل مرص 
التي اختذهتا املكتبات املرصية يف استعارهتا او طلب استنساخها، فضاًل  العديدة  واملوانع 
عن قلة املوضوعات التي بحثت يف الفكر الشيعي املنشورة يف الصحافة العراقية والعربية 
نقدًا وحتلياًل للوقوف عىل مدى استجابة القارئ هلا قبواًل و رفضًا . وكان لتوقف الدوام 
الرسمي بعض مؤسسات الدولة ذات العالقة و غلق بعض املكتبات العامة بسبب الصيانة 
او اعتذار بعض املكتبات الوثائقية عن تزويد الباحث بالوثائق ألسباب تعلقت برغبة تلك 
املكتبات يف الكتابة يف نفس موضوع البحث يف دراسة وثائقية مما اعاق حركة الوصول اىل 

بعض املصادر االصيلة التي ختص موضوع البحث .
اتبع الباحث منهجية موضوعية بمنأى قدر املستطاع عن العواطف و االهواء الذاتية ، 
وغّلبت بصدق احلقيقة الناصعة غاية الباحث املحايد ، أماًل يف ان جيد هذا اجلهد املتواضع 
مكانًا له يف سد الفراغ يف املكتبة العراقية والعربية واالسالمية، ويفتح الباب واسعًا أمام 
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دراسات اكاديمية اخرى تظهر جهود و اسهامات رجال العلم و الفكر الشيعة يف الصحافة 
العربية واالسالمية. 
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املبحث االول 
 قراءة موجزة يف معاجلات الصحافة  املرصية1939-1949م 

شهدت مرص هناية القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين بروز تيارات فكرية عديدة 
(1) كان هلا اثرٌ كبريٌ يف التغريات االجتامعية والثقافية اثناء احلرب العاملية االوىل)1914-

1918م( وما بعدها ،  مستخدمة "الصحافة" كوسيلة لنرش أفكارها عىل الرغم من التضييق 
رافقها  ما  مع  البلد  يف  السياسية  السلطات  قبل  من  آنذاك  املرصية  الصحافة  عانته  الذي 
(2)،  واعطى الدستور الصادر يف عام 1923م(3)  والغاء   " ورق الصحف"  من أزمة يف   
فتمركزت االجتاهات   ، اهدافها  للتعبري عن  التيارات فرصة  لتلك   (4) العرفية"  "االحكام 
الفكرية حول الصحف (5) وبعض الكتاب واملحررين حتى دارت حوهلم وحول صحفهم 

أحزاب سياسية اغنت الساحة الفكرية بطروحاهتا (6) . 
حققت االحزاب املرصية (7) تطورًا كبريًا يف الناحية الفكرية ، فقد دافع كل حزب عن رؤيته 
السياسية ، و انشأ صحيفة يركز فيها مبادئه(8) وجعلها منتدى ألنصاره واعوانه(9)، ويمكن 
اعتبار الصحافة احلزبية وغري احلزبية (10) قد " أذكت احلياة الفكرية و انعشتها"(11)، واسهمت 
يف تسليط الضوء عىل القضايا الرئيسية التي هتم عموم افراد الشعب ، فكانت كل صحيفة 

بمثابة مدرسة فكرية تدافع عن دعوهتا (12)، يف حتقيق االصالح السيايس و االجتامعي (13).
متيزت الصحافة املرصية يف املدة )ايلول 1939- ترشين االول 1944م( بتنوع الصحف، 
فربزت صحف القطاع اخلاص(14)، واتسمت املرحلة بـ" السكون"وفيها فرضت الدولة الرقابة 
عىل الصحف (15) اىل جانب معاناهتا من قلة املتوفر من ورق الصحف وشحتها ، فيام ُعرفت 
وظهرت  االقليات(16)  احزاب  صحف  إنطلقت  حيث  االنطالق"،  بــ"مرحلة  تلتها  التي  املدة 
تسعى  كوهنا   (18) سياسيًا  و  فكريًا  العلامنية  النظرية  هامجت  التي  ودينية(17)  يسارية  صحف 

لتأسيس منظومة عالقات اجتامعية وثقافية ال تستوحي الرشيعة اإلسالمية أساسًا هلا(19).  
متيزت "مرحلة السكون" ما بني 1939–1944م من تاريخ الصحافة املرصية بـ" تناقص" 
اعداد الصحف واملجالت بفعل تداعيات احلرب العاملية الثانية (20) وما احدثته من ازمات 
يف كافة نواحي احلياة ، فقد حّدت احلرب من نشاط الصحافة وأعاقت تطورها، اذ كان 
من تأثريها عىل الناس قلة املواد  وأختفاؤها وارتفعت معها االسعار فجأة ارتفاعًا كبريًا ، 
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وسيطرت عىل الناس روح التجارة للربح الرسيع، وراجت السلع الرديئة، ومل تسلم احلياة 
الفكرية والصحفية من تأثريها ، فانترشت الصحف " عديمة القيمة " بعد ان ركزت عىل 

الربح الرسيع(21).
زوال  وبدأ  رسيعًا  تطورت  و  نشاطها  استأنفت  و  مسريهتا  املرصية  الصحافة  واصلت 
الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  تلت  التي  املدة  فكانت   ،(22) احلرب  اثار  من  الناس  معاناة 
اجتامعية  موضوعات  فيها  نوقشت   ، املرصية(23)  الصحافة  عاشتها  التي  املراحل  أزهى 
واقتصادية، وفكرية، و وضعت حلواًل ملشكالهتا، لوحظ فيها متعة الطرح وعمق الدراسة 
"عن  شائقة  بحوثًا   " قدمت  وصاعدة  مستنرية  قوية  اقالم  ظهور  رافقها  وموضوعيتها، 

مواضيع ختص احلياة املرصية والتي شغلت بال املفكرين املرصيني و أرقتهم (24) .  
االجتاهات  ظهور  يف  مهاًم  عاماًل  مــرص(25)  يف  الصادرة  واملجالت  الصحف  شكلت 
احلكومات  عىل  طغى  و  الثانية،  العاملية  احلرب  مدة  خالل  املرصي  املجتمع  يف  الفكرية 
املرصية االهتامم بالشؤون السياسية ، وقضايا النضال الوطني، اال ان ذلك مل يعق جهودها 
يف سبيل معاجلة بعض املسائل التي هتم املواطن املرصي، فاختذ االصالح االجتامعي طابعًا 
فكريًا واعالميًا، دون ان يؤثر بقوة يف املجتمع املرصي فربزت ثالثة اجتاهات اصالحية : 
اوهلا يرى أن تقدم املجتمع انام عن طريق العودة اىل الرتاث، وثانيهام يرى رضورة االخذ 
بسبل احلضارة الغربية، فيام شكل ثالثهام اجتاهًا توفيقيًا مستندًا اىل اراء حممد عبده و مجال 
خمترص"  استعراض  ويمكن  جديد(26)،  هو  بام  االخذ  و  فسد  ما  بإصالح  االفغاين  الدين 
التطرق جلميع الصحف واملجالت  ان  لنامذج" من الصحف واملجالت وأهدافها، ذلك 
الصادرة يف مرص بحاجة اىل متسع من املساحة، وهي تصلح ان تكون رسالة منفردة بحد 
الفكرية  مبينًا توجهاهتا  الصحف واملجالت  الباحث عىل ذكر عدد من  اقترص  لذا  ذاهتا، 
التي ركزت عليها يف هذه املدة من تاريخ مرص، وتم تقسيمها بحسب وحدة  و القضايا 

املوضوع مع مراعاة التسلسل التاريخ لصدورها و التي كان منها :-  

اواًل - الصحف :  
ة عن الكتلة الوفدية (27)، اال اهنا  ُعدت صحيفة " الوفد املرصي" احدى الصحف امُلعربْ
عانت من نقص التمويل منذ اعدادها االوىل مما اسهم يف توقفها يف اب 1939م ، ومتيزت 
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املتواصلة  نتيجة جلهود رئيس حتريرها  باستقطاب كّتاب عرفوا بسمعة صحفية مرموقة  
الستقطاهبم (28) ، و أصدرت الطائفة اليهودية يف مرص(29) عدة صحف منها صحيفة         " 
وتوجهاهتا  الطائفة  حال  لسان  لتكون   ، 1944م  عام  حزيران   17 يف   (30)  " التسعرية 
التموينية،  للمواد  تسعرية  فقدمت  الداخلية  االقتصادية  بالقضايا  اهتمت  كام  السياسية 
فالقت رواجًا كبريًا يف صفوف التجار واصحاب الرشكات وازداد عدد مشرتكيها حتى 
اشرتاكاهتا  ايقاف  اىل  اضطرها  صدورها  من  قصرية  مدة  "خالل  الفًا  عرش  "أربعة  بلغ 
 (31)" " هزلية ساخرة  ملحدودية املطبوع منها ، و حتولت الصحيفة بعد عامني اىل صحيفة 
لبعض الوقت ثم عادت مع بداية حزيران عام 1946م صحيفة سياسية (32) ، وعىل الرغم 
من اسم الصحيفة واالغراض االقتصادية التي خصصت هلا اال اهنا اخذت جانبًا سياسيًا 
يف  التدخل  فكرة  ورفضهم  فلسطني،  مشكلة  من  مرص  هيود  بموقف  االمر  تعلق  خاصًة 
مشكلة " الوطن القومي "(33)، وناشدت برسائل واضحة االبتعاد عن تلك املسألة لتظل 
العالقات بينهم وبني مواطنيهم املرصيني قوية ومتينة، اال ان رئيس حتريرها اصبح احد 

دعاة " الصهيونية"(34) يف مرص(35) .  
عام  الثاين  ترشين   11 يف  صدورها   اثر   ، كبريًا  رواجًا  اليوم"  اخبار   " صحيفة  والقت 
1944م ، و كتب هلا النجاح والتفوق لرباعة مؤسسيها يف " الفن الصحفي" (36) و رفعها 
لشعار صحافة املاليني وجذبت الصحيفة عددًا من اقالم كبار املفكرين املرصيني ومتيزت 
البارزين(37). أما أبرز ما تبنته أخبار  " من الرسامني املرصيني  انتفاعها  بـ"  اكثر من غريها 
حزب  توجهات  وحماربة  امللكي  القرص  حماباة  حماولة  كان  صحفي  وخط  اجتاه  من  اليوم 
الوفد(38) وهو ما جعل احلزب معارضًا هلا عىل الدوام ويكيل هلا االهتامات بعدم الوالء 
للملك (39)، وُعّد اصدار الصحيفة بداية " لتمصري" الصحافة وهو تعبري تكرر لدى بعض 
" كانت بال هوية ، وعىل الرغم  الكتاب بام يوحي ان الصحافة املرصية قبل" اخبار اليوم 
من مقبولية هذا الرأي فهو ال يعني طمس جهود رواد نشأوا عىل ارض مرص وبذلوا الغايل 
من اجل صحافة مرصية كان هلا الريادة والسبق يف الرشق ؛ كام و صدرت صحيفة " الكتلة 
الوفدية " يف عام 1944م والتي أنشأها مكرم عبيد) 1889- 1961م( (40) بعد انشقاقه 
عن حزب الوفد ، وكانت اجلريدة حتمل اسم احلزب اجلديد الذي شكله وتزعمه مكرم 
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الرقابة عىل  عبيد ، إال أن الصحيفة مل تستمر وتوقفت يف عام 1949، كام اسهمت محلة 
"الوفد املرصي"  املطبوعات يف رضب احلركة اليسارية املرصية ، فتوقف صدور صحيفة 
يف 10 متوز عام 1946م بحجة اجتامع بعض التنظيامت اليسارية يف دارها، مما دفع حزب 

الوفد اىل طلب ترخيص اصدار صحف اخرى لتكون املعربة عن آرائه (41).
من  مواطنيهم  شأن  ذلك  يف  شأهنم  املرصية  الصحافة  إثــراء  يف  "االقباط"  شارك  كام 
املسلمني املرصيني ، وقد تفاعلت صحف االقباط و صحافييها مع قضايا املجتمع املرصي 
يف جوانب عدة منها السياسية و االقتصادية و االجتامعية، وقد شهدت عرشينيات القرن 
العرشين صدور العديد من الصحف القبطية بفضل هامش احلرية الفكرية آنذاك، وانصب 
االقباط  مشكالت  الكنيسة،  بأخبار  يتعلق  فيام  االقباط  بشؤون  القبطية  الصحافة  اهتامم 
وعالقتهم بالدولة ، ومن ابرز تلك الصحف " صحيفة مرص" ) 1895-1966-م( حيث 
عدت اول صحيفة قبطية مرصية اهتمت بشكل واضح بالشأن القبطي ، كذلك صحيفة 

" وطني" (42) . 

ثانيًا- املجالت: 
" جملة  (43)، كان يف مقدمتها  محلت املجالت املرصية مهمة رفد الفكر والثقافة يف مرص 
يف  املؤثرة  الدينية  املجالت  من  ُعدت  والتي  1939م،  عام  الصادرة  الشهرية  التقوى" 
بدايات ظهورها إال ان  اثرها كان حمدودًا و متذبذبًا يف ظل املناخ السيايس غري املستقر يف 
املدة ما بعد احلرب العاملية الثانية (44)، و أصدرت "مجاعة الفن واحلرية" (45) جملة " التطور" 
يف كانون االول عام 1940م، والتي توقفت عند عددها السابع، وطرحت موضوعات 
الفردية وقدسيتها،  احُلرّية  ما عّرب عن  منها  املرصي،  امُلتلقي  متنوعة جديدة عىل  وافكارًا 
التقاليد االجتامعية والدينية، بأسلوب عرصي  التمرد عىل  واملرأة وحريتها، والدعوة اىل 

متحرر(46). 
شهدت الصحافة املرصية اثناء احلرب العاملية الثانية بروز عدد من املجالت النسائية(47) 
التي وجدت مكانًا هلا يف املجتمع املرصي(48) ومنها جملة "شيك" النسائية التي صدرت يف 
اذار عام 1941م، و هدفت املجلة ابراز االهتامم بجامل املرأة وملبسها واالطالع عىل اخر 
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صيحات دور االزياء و مبتكرات االدوات املنزلية، وغفلت املجلة عن تقديم ما ينفع املرأة 
و يطورها " اجتامعيًا واقتصاديًا و فكريًا "، وكان من الطبيعي ان تبدأ عالمات اضطراب 
صدورها لعدم اقبال القراء عىل اقتنائها ، يف وقت كان املجتمع املرصي يعاين اجتامعيًا و 
اقتصاديًا من احلرب التي شغلت العامل ، مما ّرسع يف توقفها يف آذار عام 1945م، اال اهنا 
اصدرت جملة جديدة يف القاهرة محلت اساًم مميزًا ) فتاة الغد ( يف آيار 1945م، حددت 
تربية  و  النسوية  بالشؤون  عاملة  صاحلة  زوجة  تكون  ان  عىل  املرأة  مساعدة  يف  أهدافها 
االطفال، وان تكون متعلمة تعرف كيف تعمل و تعيل ارسهتا ، وهي اهداف كانت غاية 
ما تطلبه و تنادي به املرأة املرصية يف محل رسالة النهوض باملجتمع ، وعىل الرغم من جدية 

املجلة و رسالتها غري اهنا توقفت يف متوز 1947م (49) .     
جملة   1945 شباط   16 يف   (50) القرائني"  اإلرسائيليني  "الشبان  مجعية  عن  وصــدرت 
-1866( " "مراد فرج  الشبان القرائني )Les jeunesses Karaimes( مالكها ومؤسسها 

1956م(51)، لتكون بذلك لسان حال"الطائفة القرائية" (52) التي محلت شعار رفع مستوى 
فبادرت  التعليم  امهية  عىل  املجلة  ونبهت  فكريًا،  و  اجتامعيًا  والنهوض هبم  الطائفة  ابناء 
اىل نرش الدروس باللغة العربية، كام ابدت اهتاممًا بقضايا اليهود يف العامل و دعت الشباب 
من طائفة القرائني و عوائلهم اىل اهلجرة اىل فلسطني(53) لتكون نواة للطائفة فيها، وعانت 
املجلة يف عام 1956م من االرتباك يف صدورها حتى توقفت يف حزيران 1957م (54)، ويف 
16 شباط عام 1945م اصدرت اجلمعية" جملة الكليم " يف القاهرة لتكون لسانا معربًا عن 
اماين طائفة القرائني، وداعية لرفع مستواها والنهوض بجميع مرافقها االجتامعية والفكرية 
مقتبسًة التسمية من نبي اهللا موسى )عليه السالم( الذي ُعرف بالكليم، وعملت الصحيفة 
و  ولوزان  والقدس  العراق  و  تركيا  القرائني يف  اليهود  اىل  املجلة  ايصال  اجل  بجهد من 
فرنسا، و تبعها صدور جملة ) املصباح ( يف االول من اب عام 1946م لصاحبها اليهودي 
اجلمهور  تلقاها  املرسحية،  بالسينام  يتعلق  ما  كل  بنرش  املجلة  اهتمت  مزراحي،  الربت 

باهتامم اال اهنا انحرفت عن خطها العام سعيًا وراء الكسب املادي مما ادى لتوقفها  (55).  
وحجزت املجالت االدبية مساحة مهمة هلا يف الصحافة املرصية، فصدرت جملة "الفجر 
اجلديد" الشهرية يف 16 حزيران 1945م (56) متخذًة من " االدب" سالحًا ملحاربة االحتالل 
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الربيطاين ملرص، وعّرفها رئيس حتريرها " امحد رشدي صالح" (57) بأهنا جملة)للثقافة احلرة 
والتحرر القومي والفكري ( واحتضنت املجلة عددًا جيدًا من الكتاب (58) ، وكان موقفها 
 (59)  )Balfour Declaration ( بلفور"   وعد   " ضد  وبياناهتا  الربيطاين  لالحتالل  املعادي 
وتوطني اليهود يف فلسطني قد عّرضها للمصادرة يف حزيران 1946م حينام الغت احلكومة 

تراخيص الصحف واملجالت التي ترفع شعارات محاسية و تؤلب الشعب ضدها (60). 
صدرت جملة " الكاتب املرصي"، يف ترشين االول 1945 لتأخذ هلا مكانًا يف املجتمع الثقايف 
املرصي ، توىل امتيازها ورئاسة حتريرها الكاتب املعروف " طه حسني "(61)، وقد ابدت عناية 
فائقة بالثقافة واالدب العريب القديم واحلديث، اذ استهل رئيس التحرير مشوارها بمقال 
افتتاحي محل عنوان "برنامج" حدد فيه برنامج املجلة وخطتها املستمدين من تاريخ مرص 
القديم واحلديث ومن املهمة التي هنضت هبا مرص منذ شاركت يف بناء احلضارة االنسانية و 
مهمة التوسط بني الرشق والغرب يف شؤون الثقافة والسياسة واالقتصاد(62) و عىل الرغم 
من توقف املجلة يف حزيران 1948م اال اهنا احدثت "جدال واسعًا " ترددت اصداؤه يف 
احلياة الثقافية املرصية والعربية  واإلسالمية ، و حركت حوارات ثقافية و سياسية ال سيام 
عندما اُهتمت بتحقيق اهداف صهيونية واهنا رأس رمح لليهود يف مرص، وان الصهيونية 
مّولتها بقصد استيعاب املثقفني املرصيني يف تيار ثقايف مشبوه ، وتزعمت رئاسة حترير جملة 
" املقتطف " (63) احلملة  ضد املجلة، فضاًل عن التغريات الرسيعة التي تزامنت مع صدور 
الفلسطينية، وظل اجلدل  باالعتداء عىل االرض  قيام ارسائيل  اسفرت عن  والتي  املجلة 

مستمرًا حول جملة "الكاتب املرصي" ومل حتسمه الدراسات املتعددة(64).
و صدرت جملة " الكاتب" يف ترشين الثاين 1945م ، جاء تعريف املجلة عىل اهنا  "جملة 
الغضبان"(1908-  "عادل  حتريرها  ورئيس  مالكها  والفنون"،  والعلوم  لآلداب  شهرية 
1972( (65) ، حددت املجلة اهدافها بنرش الثقافة عن طريق" الرفيع و العايل من اآلداب 
والعلوم والفنون "، و مساعدة القارئ العريب عىل اختيار الكتب املعتربة، و متثل يف عرض 
ونقل " ما تفتقت عنه اذهان الرشقيني والغربيني" مع" االعتزاز بالعقل العريب دون انتقاص 
لسواه "، كام وضعت خطة لبناء ادب حديث قائم عىل اركان االدب القديم والتفاعل مع 
العرص ومنجزاته واملحافظة عىل اصول البالغة العربية و ثوابتها يف عرض املوضوعات(66). 
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بني  اجلمع  عىل  حرصها  مع  العاملي  التشكييل"  بـ"الفن  خاصًا  اهتاممًا  املجلة  وابدت 
الثقافة العرصية والرتاث العريب، فكانت جامعة عربية ثقافية ، تنرش يف اعدادها مقاالت 
ارجع  وقد   ، العربية  البالد  وسائر  مرصية  بأقالم  خمتلفة  وقصائد  وقصصًا  ودراســات 
املوهبة  الذي مجع بني  الغضبان"  "عادل  اىل شخصية رئيس حتريرها  املجلة  متيز  الباحثون 
الدينية  الدقيقة احلازمة ، واخذت الصحف  العالية والقدرة االدارية  والثقافة واالخالق 
ركنًا اساسيًا من الصحافة املرصية، و صدرت جملة " لواء اإلسالم" يف 19 حزيران 1947م، 
هدفت املجلة للعمل عىل ان تكون منربا للكتاب املسلمني من اجل الدفاع عن اإلسالم 
واملسلمني، و وجهت دعوة للمسلمني للعودة إىل اإلسالم الذي به تنصلح أحواهلم ، و 

تتحقق عاملية اإلسالم ، فهو ليس ألمة خاصة بل دين اإلنسانية كافة (67).
مراحل  أخطر  من  1949م(   -1939  ( من  املمتدة  املرحلة  ُعدت  تقدم  ما  عىل  وبناًء 
تاريخ مرص الفكري و االجتامعي و السيايس بفعل تأثريات احلرب العاملية الثانية وبروز 
التغريبي،  التيار  خالل  من  الغريب  النمط  بعجلة  املرصية  احلياة  لربط  عديدة  حماوالت 
فزحفت اىل املجتمع املرصي بعض العادات والتقاليد مثل انتشار حانات اخلمر و املالهي 
مما  املاجنة،  اآلداب  و  اخلليعة  للقصص  الرتمجة  حركة  واشتدت   ، البغاء  ودور  الليلية 
املطروحة  السجاالت  و  للمواضيع  التصدي  عاتقها  عىل  تأخذ  املرصية  الصحافة  جعل 
اصدار  " يف  دينية إصالحية  نخبة   " (68)،  ونظرت  والشعبية  الرسمية  النقاش  عىل ساحة 
" جملة "، تدعو اىل التصدي للظواهر واالفكار الغربية املنحرفة والدخيلة عىل املجتمعات 
اإلسالمية، والدعوة اىل وحدة املسلمني، من كافة طوائفهم ومذاهبهم، ونبذ كل ما يشوه 
قيم اإلسالم، و حيول دون احتاد ابنائه، ونشوء فهم جيدد الروحية اإلسالمية املشتملة عىل 
االنقسامات  عن  واالبتعاد  منها،  باملشرتكات  والتمسك  العقائد،  كل  ودراسة  مراجعة 
احلاصلة يف تفسري القراءات للنصوص املقدسة، وهذا ما سيكون موضوع املبحث التايل . 
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املبحث الثاين
جملة "رسالة اإلسالم" دراسة يف التأسيس و االبواب و تنظيمها الفني 

اواًل – تأسيس دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية  : 
رشع ُعلامء الشيعة يف متهيد السبيل خللق طرق اتصال بني خمتلف املذاهب اإلسالمية بغية 
التوصل إىل تقريب لوجهات النظر بني املدرستني الُسنية و الشيعية ، أو عىل األقل التوصل 
اىل  مصاحلة  جزئية  يف حدود مراعاة  خصوصية كل مذهب ، ومتيزت اجلهود املبذولة  يف 
بداياهتا  االوىل باهنا  كانت عىل املستوى الفردي، و من ابرز األمثلة عىل حماوالت التواصل  
ظهور الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء )1877م - 1954م( (69) خالل مؤمتر القدس 
املنعقد يف كانون االول عام1931م حني أم املصلني  عىل اختالف مذاهبهم (70)، و جهود 
السيد عبد احلسني رشف الدين)1873م - 1957م( (71) يف حركة التقريب بني  املذاهب 
اإلسالمية ، كام يندرج  احلوار الذي تم بني  الشيخ  عبد  الكريم  الزنجاين)1878- 1968م( 

(72) والشيخ حممد مصطفى املراغي) 1881- 1945م( (73) لتحقيق نفس اهلدف (74).

و يف 16 اذار عام 1939م توجه وفد ايراين عال املستوى إىل القاهرة حلضور حفل زواج 
 -1921( فوزية  األمرية  من  1980م((75)   -1919( هبلوي  رضا  حممد  إيران  عهد  ويل 
2013 م ((76) ابنة ملك مرص فؤاد االول )1868- 1936 م ((77) ، كان من ضمن الوفد 
الشيخ حممد تقي القمي  ) 1990- 1908 م( (78) ، الذي اقترصت مهمته عىل بث تقارير 
احلرب  اندالع  ان  اال  القاهرة،  إذاعة  عرب  الفارسية  باللغة  باالحتفاالت  اخلاصة  اإلذاعة 
العاملية الثانية اضطر الشيخ القمي إىل الرجوع إىل بلده، و يف عام 1946م عاد إىل القاهرة، 
عازمًا عىل إقامة مؤسسة تكون مهمتها التغلب عىل اخلالفات الطائفية بني املسلمني (79).    
االزهر  بُعلامء  باالتصال  مبادرًا   مرشوعه  انجاح  سبيل  يف  بجهد  القمي  الشيخ  عمل 
 " يف  القمي  مرشوع  جانب  اىل  وقف  الذي  املراغي  الــرازق  عبد  مصطفى  حممد  ومنهم 
التقريب بني املذاهب" ضد اخلالفات السنية – الشيعية، و من ثم كان له دورا كبريا يف جني 
ثامر جمهودات القمي، ويف متكني مجاعة التقريب(80) من اجتامع مجعيتهم التأسيسية يف كانون 

الثاين عام 1947(81) . 
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اثمرت جهود الشيخ حممد تقي القمي يف مجع علامء املذاهب حتت خيمة عاملية اإلسالم، 
السنة والشيعة إىل  السنية األربعة، يف حني يشري  املذاهب  املعتاد عليه تعريف  اذ كان من 
بعضهام البعض باستخدام كلمة "طائفة"او" فرقة"، لذا ُعدت هذه اخلطوة ذات امهية كربى 
بفضل اجلهود و النوايا املخلصة لدى اجلانبني(82)،ُيضاف اىل ان"دار التقريب بني املذاهب 
الرشعية  املــدارس  لكافة  النصوص  مصادر  و  الكتب  فيها  جتمع  مكتبة  إلنشاء  "سعت 

املوجودة يف مجاعة التقريب، و جعلها متاحة الستخدام اجلمهور(83) .
ومن بني االسهامات املميزة لدار التقريب اهنا كانت ملتقى ُعلامء الشيعة (84) مع نظرائهم 
السياسيون  اعتاد  1952م،  متوز  لثورة  السابقة  السنوات  ففي  االخــرى،  املذاهب  من 
الزائرون ملرص يف املناسبات املختلفة أن يقوموا بزيارة جانبية جلامعة التقريب، كام عمدت 
مجاعة التقريب إىل أنشاء عدة جلان لغرض متابعة نشاطات الدار، منها " اللجنة التحضريية" 
التي كلفت بمتابعة أنشطة الدار، و إعداد جلسات حوارية، فيام اختصت" اللجنة الثقافية 
"بمتابعة ما ينرش، وبجانب اهليئات الدائمة، تم تشكيل جلان متخصصة للمواقف اخلاصة 
جلنة   " املثال  سبيل  عىل  غريها،  من  أرسع  حل  إىل  حتتاج  التي  املشكالت  حل  هبدف 

اإلحصاء"، كانت مسؤولة عن إعداد احصائية خاصة بشعوب العامل اإلسالمي(85) .
دار  التزمت  حيث  احلساسية  يف  غاية  فكانت   ، التقريب  دار  متويل  مصادر  مسألة  أما 
التقريب الصمت حياهلا، و مل يتم مناقشة هذا املوضوع مطلقا عيل صفحات جملتها " رسالة 
اإلسالم "، وهناك من يرى أن احلكومتني املرصية واإليرانية كانتا تقدمان دعام رسيا، عىل 
األقل منذ مخسينيات القرن العرشين فصاعدا، مضاف هلا جمهودات مجاعة التقريب يف جمال 
وزير  تعاون  مع  تزامنت  التي  و  املجلة،  ولطباعة  اسهمت يف متويل خططهم  التي  النرش 
األوقاف امحد حسن الباقوري (86) مع الدار، كل ذلك يشري إىل أن احلكومة املرصية كانت 
تبارك جهود الدار و حيتمل أيضا أهنا كانت مصدر لدعمها املايل(87)، كام كان للتربعات 
املذاهب اإلسالمية  التقريب بني  الكبرية للمغرتبني االيرانيني ممن استهوهتم فكرة  املادية 
يف الواليات املتحدة االمريكية و اوربا أثر ملموس يف استمرارها، ويف تنامي حجم التأييد 
للمجلة رصيدًا " ماديًا و معنويًا " كافيًا لديمومة اصدارها مسامهة كبرية يف هذا املجال(88).

اما املوقف االقليمي من تأسيس مجاعة التقريب فتمثل يف موقف املرتّقب، ومنها موقف     
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" اململكة العربية السعودية "(89)  ثم حتول اىل املعارضة بعد ان كان للوهلة االوىل حذرًا حني 
وجه بعض ُعلامء احلجاز استفسارًا للقائمني عىل دار التقريب لتوضيح اهدافهم ، وهل ان 
الدار تسعى اىل  )إدماج( املدراس املختلفة  للفقه يف مدرسة واحدة (90)، و ُوجهت الدعوة 
إىل رجال الدين الوهابيني للمشاركة يف مناقشة دار التقريب من قبل مجاعة التقريب نفسها 
كبادرة حسن نية ، فتم ترشيح الباحث السعودي عبد الكريم بن جهيامن(91) ، والذي نرش 
مقااًل يف جملة " رسالة اإلسالم"(92) استحث فيه كل املسلمني أن يتوقفوا عن نداء بعضهم 
البعض بأسامء بغيضة )التنابز باأللقاب( والذي اندرج حتت الدفاع عن احلركة الوهابية 
حني اعتبارها حركة مظلومة (93)، وبعد نصف عام، أصبحت  العالقات التي كان يسودها 
املدين )1907- 1968 م((94)  الود احلذر، قد تعكرت ألول مرة حني عّلق حممد حممد 
بالقول : " إن رجال السياسة و احلكم من النجديني يضيقون عىل أهل العلم و الرأي يف 
احلجاز تضييقا، و يلزموهنم  من طريق مبارش أو غري مبارش  أن يعتنقوا أراء معينة، وال 

يسمحون لدرس علمي يقام يف أحد املسجدين إال إذا ألقاه نجدى" (95).
بغداد   يف  الرشيعة  كلية  عميد  طريق  عن  تركيا  يف  التقريب  بــدار  التعريف  جاء  فيام 
اديب)  ارشف  الصحفي  طلب  نقل  الذي   (96)) 1971م   -1881( االعظمي"  "محدي 

تأسيس  عن  مقااًل  فكتب  صحيفته،  يف  التقريب  بدار  للتعريف  1971م((97)   -1882
 -1883( دغرول  رضا  عمر  الرتكي  الصحفي  رسالة  كذلك  التقريب(،  )مجاعة  ومهام 
1953م ( (98)، صاحب صحيفة السالمة واملحرر يف صحيفة اسالم تورك انسكلوبيديا، 
التقريب يف تركيا عن طريق  بدار  التعريف  تناولت خرب  اىل جملة" رسالة االسالم" والتي 

صحيفتي)اجلمهورية، والسالمة( .

ثانيًا – جملة رسالة اإلسالم التأسيس والتنظيم الفني :  
والفكري  املعريف  البناء  يف  الرشوع  األوىل  وميزهتا  األساسية  الصحافة  وظيفة  ُعدت 
والثقايف الذي تروم إيصاله اىل القراء ، وملا كانت الصحافة املقروءة يف النصف األول من 
احلكومات  اهتمت  لذا  اجلمهور،  بني  الشائعة  االتصال  أبرز وسائل  العرشين من  القرن 
والعلمية  الفكرية  واملؤسسات  البحوث  ومراكز  واجلامعات  واجلمعيات  واألحــزاب 
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ونارشة  "آرائها"،  عن  معربة  بأسمها"،  "ناطقة  جملة  منهم  لكل  فأصبحت  بإصدارها، 
"لنشاطها"، داعية اىل "حتقيق أهدافها"(99).  

ووفقًا لذلكَ رشع القائمون عىل مجاعة التقريب ، بإرشاف الشيخ حممد تقي القمي يف 
املجلة  العلمية يف  ملساهتم  لوضع   " الشيعة  بُعلامء  باالستعانة   " باسمهم  ناطقة  جملة  إنشاء 
واالستنارة بأفكارهم القيمة (100) ، لتحدد األهداف املطلوب حتقيقها من تأسيس مجاعتهم، 
فأصدرت جملة "رسالة اإلسالم" املجلة الرائدة يف هذا السبيل، والتي اشرتكت فيها األقالم 
املميزة لتشكل اعدادها الستني وعىل مدى 23 عامًا "منبعًا ثرًا" و"موسوعة مباركة" ، مهدت 

بذلك الطريق لبناء اسس نبذ اخلالف والعمل عىل" التقريب " والوحدة(101).
كانت جملة "رسالة اإلسالم" لسان حال مجعية التقريب و"الكاشف عن افكارها" وافكار 
املبادئ اإلسالمية  العمل ضمن اطار  شخصيات اسالمية أخرى، مبينًة اهدافها برتسيخ 
والقواسم املشرتكة لكل منهم ، مؤكدة عىل رضورة حتقيق تلك االهداف من خالل الطرح 
و النقاش العلمي(102)، وقد وضعت إدارة املجلة أسس علمية و اهداف واضحة تسعى 

لتحقيقها متمثلة بام يأيت  :-   
 استقطاب االقالم االصالحية و التجديدية(103) من خمتلف املذاهب االسالمية البعيدة .1

عن العنف والتطرف .
 قبول املقاالت والبحوث التي تصب يف خدمة املجتمع ومن كافة املذاهب االسالمية..2
 طرح فكرة التقريب وعرض نبذ التطرف واجلمود الفكري الذي يقود اىل التشتت..3
 السعي اجلاد يف غرس االخالق املحمدية االصيلة الفاضلة يف نفوس املجتمع..4

صدر العدد األول من جملة "رسالة اإلسالم" يف شهر ربيع األول من العام 1368 اهلجري 
 ،)(املوافق لشهر كانون الثاين من العام 1949 امليالدي تيمنًا بمولد الرسول االعظم
وعربت خالل افتتاحية(104) عددها األول عن السعادة يف "ان تقدم اىل العامل اإلسالمي يف 
مشارق األرض ومغارهبا اول اعداد جملتنا "رسالة اإلسالم"(105)، متخذًة خطابًا اسالميًا يف 
َ يف ترويستها ان "رسالة اإلسالم جملة اسالمية عاملية"، رافعة اآلية  منهجها موضحة ذلك 
ُبُدوِن﴾(106) شعارًا هلا(107)، وتكفلت"  اعْ ُكمْ فَ بُّ نَا رَ أَ ًة وَ اِحدَ ًة وَ ُتُكمْ ُأمَّ ِذِه ُأمَّ الكريمة ﴿إِنَّ هَٰ
دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية" يف القاهرة مهمة إصدارها ، مع االشارة اىل أن الطبعة 
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الثانية للمجلة وهي طبعة األستانة الرضوية املقدسة خلت من وضع اآلية الكريمة املشار 
اليها(108).  

 ، وابعاد )21 سم × 16 سم(  أبيض،  لون  بغالف ذي  اإلسالم"  "رسالة  إمتازت جملة 
ُرسم عليه شكل الكرة األرضية موشحة براية كتب عليها "رسالة اإلسالم" لتكون ايقونة هلا 
حتمل داللة عامليتها، وحافظت املجلة عىل لوهنا وابعادها وشكل غالفها حتى توقفها(109).
الذي سعت  العام واهلدف  بناًء عىل اإلطار  "رسالة اإلسالم" اساًم للمجلة  وقع اختيار 
اىل حتقيقه مجاعة التقريب يف "بعث روح اإلسالم وسامحته"، وأكد رئيس حتريرها ذلك يف 
افتتاحية العدد األول ان مجاعة التقريب: اختارت هلذه املجلة اسم )رسالة اإلسالم(. .. 
أرادت ان تتخذه عهدًا اىل املسلمني وموثقًا يف كل ما تعالج، ان تستوحي روح اإلسالم، 
يعلم  ان  ارادت  اإلسالم،  اليه  يدعو  وصالح  ورشاد  وبر  خري  وكل  اإلسالم،  وسامحة 
املسلمون مجيعًا اهنا جملتهم ومعرض آلرائهم وافكارهم، دون تعصب وال حتيز، إهنا ملتقى 

علم الُعلامء ، وادب االدباء، من مجيع الطوائف والشعوب اإلسالمية" (110).
اية  عليه  ترتكز  آن واحد، وركن مهم  الصحفي هو علم وفن يف  التحرير  فن  ان  بام  و 
صحيفة او مطبوع يف عملها وإخراجها، كذلك ُيعد األساس لنجاح جملة او صحيفة ما و 
رواجها بني الناس، اذ بقدر" التفنن " يف إخراجها والدقة يف حتريرها يكون رواجها ، وهذا 
االمر بحد ذاته بحاجة اىل براعة فنية يف االخراج الصحفي ، وتكون قد نجحت يف ايصال 
حتريرها(111)  رئيس  التزم  لذا   ، اقتنائها  عىل  القراء  إقبال  من  يزيد  بدوره  وهذا  رسالتها، 
ينرش  ما  كل  عن  الفعلية  السلطة  مسؤولية  عليه  وقعت  الذي  املدين  حممد  حممد  الشيخ 
عىل صفحات املجلة(112) من مقاالت و بريد القّراء وتفسري آيات القرآن الكريم ، ونرش 
مفردات معجم اللغة العربية  ، و جاء االختيار إلكامل مهمة رئاسة حتريرها بعد وفاة حممد 
للمدة   (114) 1973م(   -1898( اجلندي  عيل  والشاعر  الكاتب  يد  عىل  املدين(113)  حممد 
الباقية من عمر املجلة ، ومتثلت املهمة االصعب بالنسبة ألرسة حترير املجلة اختيار منصب 
مدير إدارة جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية ، والذي وقع اخليار عىل شخص الشيخ عبد 

العزيز حممد عيسى(115) .
كان توجه هيئة حترير املجلة يف اصدارها بأربعة اعداد يف السنة ، ووعدت قراءها بأن 
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تأخذ يف األعوام القادمة أهبتها إلصدارها بعرشة اعداد يف السنة، اال ان نجاح جتربتها يف 
الرتاجع عن هذه  تم  العلمي"،  "رصانة طابعها  القّراء عىل  اكثرية  العام األول ، وحرص 
و"  "االرهاق"  عن  لتبتعد  املالية  املجلة  اعباء  ختفيف  تقتيض  املصلحة  ان  ورأت  الزيادة، 
" من جهات أخرى قد تؤثر يف رسم توجهها، فأبقت عىل اصدارها كل ثالثة  اإلعانات 
"املجامع العلمية"، و"الكتب الدورية" التي اغتنت  اشهر بشكل منتظم، شبيهة بمجالت 
بالدراسات العلمية املتخصصة، مانحة كّتاهبا فسحة من الوقت " للنظر والدرس" ومتكينًا 
والرد  واالستيعاب  التأمل  من  الفكرية  املناهج  وتباين"  األلسن"  "اختالف  عىل  للقراء 

واملراجعة والرتمجة " (116).
استمرت املجلة يف صدورها الفصيل الربع سنوي لكل عدد بشكل منتظم لغاية السنة 
تاريخ املجلة، وبدأ االضطراب يف اوقات صدور اعدادها مما أضطرها  الثانية عرشة من 
اىل اصدار عددين معًا يف وقت واحد وألكثر من مرة(117)، واىل توقف دام سنة كاملة(118) 
انقطاع  اعقبه  ونصف،  سنوات  اربع  قرابة  دام  انقطاع  اىل  بل  سنتني(119)،  ملدة  وجتاوزهتا 
لثالث سنوات قبل صدور عددها األخري الذي محل الرقم 60 الصادر يف ترشين األول 
1972، وبه بلغت جملة "رسالة اإلسالم" هناية املطاف بعد رحلة دامت قرابة 23 عامًا من 

العطاء قبل ان ُحتتَجب ومل ُتعاود الصدور مرة اخرى(120). 
عن  كثريًا  تتخلف  جعلها  صفحة(،  يف)448  انحرص  الذي  السنوي  إصدارها  أن  إال 
الصحف اإلسالمية األخرى ، منها جملة األزهر أو جملة العرفان اللبنانية اللتان كانتا تفوقها 
يف احلجم بثالثة مرات يف تلك اآلونة ، و حتى اخلطة األولية لزيادة األعداد لعرشة مع بداية 
عامها الثاين لتصبح عىل قدم املساواة مع املجلتني السابق ذكرمها، قد ألغيت بدون إبداء أية 
أسباب ، وعىل ما يبدوا ان االبقاء عىل سقف عدد صفحاهتا دون زيادة او نقصان راجع 
بأحداث سياسية  املجلة  اقرتن اضطراب صدور  ، و  املحدودة  املالية  املجلة  امكانات  اىل 
كان من بينها اهنيار الوحدة بني مرص وسوريا(121) وتغري املعطيات الدولية يف بروز املحاور 
واالصطفافات مع او ضد الرصاع بني الواليات املتحدة االمريكية و األحتاد السوفيايت(122) 
الذي ُعرف بـ)احلرب الباردة((123)، وجاء توقفها يف ترشين األول عام 1972 مؤرشًا عىل 
دخول املنطقة مرحلة سياسية جديدة، مل تفسح املجال ألنشطة التقريب مع تدين االهتامم 
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باملشاريع الوحدوية عن املنطقة العربية واإلسالمية(124).
جاء توقف املجلة وانقطاعها ملدة اربع سنوات ونصف يف اعقاب وفاة رئيس حتريرها 
حيث "أبطأ" صدورها يف وقت رغبت ادارة املجلة "اال تطول فرتة الغياب"، ألنه كان علاًم 
من اعالم الفكر اإلسالمي املعارص " املتحرر" من قيود التعصب واغالل التقليد مع احلفاظ 
عىل جوهر الرشيعة وسالمة العقيدة والذي مثل " لسان املجلة امُلعّرب" و" عقلها املدبر"(125) ، 
فضاًل عن ذلك فإن املجلة خرست معظم روادها األوائل(126)، ومل يعد بمقدورها الوقوف 
امام املتطلبات الصعبة للمرحلة اجلديدة(127)، وقلت تبعًا لذلك املقاالت املرسلة اىل رئيس 
التحرير، والتي اثرت سلبًا يف عملية النرش، ثم تأخري صدورها يف الوقت املحدد، وبالتايل 

اسهم يف توقفها(128).
فيها  االشرتاك  يرغب  من  كل  اىل  اعدادها  وايصال  توزيعها  اىل  املجلة  إدارة  حرصت 
بانتظام عرب الربيد، وحددت اشرتاكها عن السنة الواحدة يف البالد العربية )مخسني( قرشًا 
مرصيًا، ويف امريكا )اربعة( دوالرات، وحافظت املجلة عىل قيمة االشرتاك طوال سني 
اصدارها(129) وهو امر ُعد جيدًا قياسًا بطول مدة صدورها، و بادرت ادارة جملة "رسالة 
اإلسالم" رغبة منها يف تنظيم الصلة و"تعميق احلوار" البناء بني املسلمني اىل االتصال بُعلامء 
الشيعة اإلمامية راجيًة مد يد العون يف تقديم املشورة  ، كام حرصت عىل ايصال اعدادها 
بانتظام اىل "االندية العلمية واملكتبات"(130) واىل اصحاب الرأي "افرادًا ومجاعات" يف العامل 
اإلسالمي، لتقيم جسورًا اساسها الثقة واملحبة بني محلة "الفكر احلر" و"اآلراء الناضجة" 
احساسه"  و"عمق  اإلسالمي"  الروح  "حيوية  عىل  واضحة  دالالت  ذات  امارات  وهي 
واحلرص يف التخلص من اثار املايض امُلفّرق والتمسك بأسباب "متينة هتديه اىل مستقبل 
قوي" يدعو اىل وحدة دينية واخوة اسالمية حتت راية "القرآن الكريم"(131)، وألجل ايصال 
ملشرتكيها  املجلة  ارسال  عىل  حرصت  فإهنا  والعربية  االسالمية  الدول  اغلب  اىل  املجلة 
طريق  عن  اما   ، املهمة  والشخصيات  املكتبات  لبعض   " كهدايا   " جمانية  نسخ  عن  فضاًل 
"رسالة  التوزيع(133)، و يعود نجاح جملة  املكتبات(132) ودور  أو عن طريق  الربيد اجلوي 
واحلزبية"  والطائفية  "العصبية  عن  ابتعادها  اىل  الطويلة  املدة  هذه  واستمرارها  اإلسالم" 
(134)، وألهنا مل تكن يف خدمة جهة سياسية(135) حمددة او ختدم اغراض زعيم سيايس معني، 
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"رصاطًا  املسلمني" والتمست  "كلمة سواء بني  اىل  لنفسها سبياًل واحدًا يدعو  بل اختذت 
ويف  املجلة  مرشوع  عىل  القائمني  فان  املنطلق  هذا  ومن  اهللا"(136)،  فيه  املقصد  مستقياًم 
مقدمتهم حممد تقي القمي، استثمر الظروف املؤاتية استثامرًا حكياًم(137)، فقد كانت الفكرة 
حول  االرشف  النجف  علامء  املتواصلة  استشارته  عن  فضاًل   " للتقدير  ومثرية  متقدمة   "
امكانيات فكرية ومادية مساعدة  انجاحها(138)، وبام يملك من  التقريب وسبل  موضوع 
ايــران(139) ويف  الدين يف  بمراجع  تربطه  التي  العالقة  وان طبيعة  املهمة،  امتام  شجعته يف 
عن  يوحي  للفكرة،  الفعيل  املبادر  كان  الذي  الربوجردي((140)  )حسني  اهللا  اية  مقدمتهم 

مدى الدعم املادي واالنفاق عىل استمرار صدور املجلة(141). 
القشيبة  احُللة  قرائها هبذه  اىل  املجلة بجهد خالص لكي خترج  القائمون عىل  لقد عمل 
وتكسب رضاهم ، فقد اهتمت بمسائل عقائدية و فكرية خمتلفة ختص املسلمني ودينهم 
احلنيف عىل الرغم من ردود االفعال املتشنجة لبعض اجلهات الرافضة لتوجهها(142) ، مما 
دفع املفكرين من املذاهب اإلسالمية للرشوع يف طرح افكارهم ، و سيبني املبحث القادم 
نامذج من كتاب املذاهب االخرى من ابناء الُسنة الذين نرشوا مقاالهتم عىل صفحاهتا مبينًا 

توجهاهتم العقائدية وطروحاهتم. 
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املبحث الثالث
 االقالم التي كتبت يف جملة رسالة االسالم من غري الشيعة

واخلطوة  االصــالح  اساس  فيها  الــرأي  وابــداء  ونقاشاهتا  الفكرية  املناظرات  ُعدت 
يف  الفكرية  و  العلمية  الُنخب  تبنتها  التي  اإلسالمية  االمة  قضايا  حل  يف  األوىل  السليمة 
جماهبة املشاكل املختلفة التي تعرتضها، فقد اعتمد املفكرون املعتدلون واملصلحون هبدف 
التقريب واحلفاظ عىل السلم االجتامعي واالهيل لالمة، اىل نرش جوانب " بعث الوحي" يف 
مقاالت وبحوث اخالقية وفقهية وعقائدية عالية القيمة واملضمون لبيان وجهات النظر 
املختلفة والتمهيد لتصفية اجواء ما تلبد منها وتاليف االختالف احلاصل واخلروج من قيد 
املقوالت و حماولة سحب اجلدل حوهلا ، وهو اهم ما سعت اليه "مجاعة التقريب" يف مجع 
واضحة  افكار  صياغة  خيوهلا  موحد  خطاب  واجياد   ،(143)" واحد  منرب   " عىل  االمة  ُعلامء 
يمكن قبوهلا ، فانطلقت دعوات التقريب االوىل لتزيل احلدود املقيدة و تقوض ثوابتها مما 
" العالمة القمي"  " وفسح املجال لنفوذها، واستثمرت مبادرة اجتامع  منحها ثراء و" قوة 
إلجياد  هيأ  مقبواًل  وتأييدًا  منفتحة،  وقلوبًا  صاغية  اذانًا  وجدت  التي  االزهر(144)  بُعلامء 
"دار التقريب" يف عام 1947، وخالل مدة قصرية انضّم إىل الدعوة نخبة من كبار الُعلامء 

واملفكرين والدعاة واملصلحني، عند صدور جملة "رسالة اإلسالم" ، اشرتك يف كتابتها خرية 
االقالم العربية اإلسالمية لتشكل اعدادها الستني(145) وعىل مدى )23(عامًا منبعًا ثرًا مهد 

السبيل للتقريب بني املذاهب بام طرحته من افكار رائده(146).
امتلكت منهجية منفتحة  الُكّتاب  " رسالة اإلسالم" وجود نخبة من  رافق اصدار جملة 
ترصينها  يف  اسهمت  بمقاالت  املجلة  رفدت  عالية  نقدية  وخصوصية  حتليلية  وقدرات 
فكريًا ووجهتها اىل حقل جتاوزت فيه موروث النصوص اخلالفية ، فجاء انتخاب جمموعة 
واكتشافهم ألفكار خالقة غابت عنها صفة  الفكري  بنشاطهم  متيزوا  الذين  الُكّتاب  من 

التعنت فوجدت هلا طريقًا واسعًا يف نرش مقاالهتا(147).

اواًل- الُكّتاب املرصيون  : 
     اشرتك الُكّتاب املرصيون(148) مشاركة واسعة و اسهموا يف نشاطاهتا بشكل مؤثر، فقد 
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اصطبغت املجلة يف بعض صفحاهتا باللون املرصي رغم مشاركة ُعلامء الشيعة ومفكرهيم 
بشكل واسع، و بلغ عدد الُكّتاب املرصيون ممن كتبوا مقاالت يف جملة " رسالة اإلسالم " 
(75( كاتبًا ، تنوعت اجتاهاهتم الفكرية وطروحاهتم يف املجلة ، ولعل التطرق اىل ذكر عدد 
من ُكتاب املجلة من املرصيني يعطي صورة واضحة عن طبيعة تلك االقالم التي اسهمت 
يف الكتابة يف املجلة ، لذا عمد الباحث اىل ذكر ابرز الشخصيات التي كتبت يف املجلة ، ومن 

بني املرصيني الذين اشرتكوا يف صياغة اعدادها :-  

• إبراهيم مدكور (1902- 1995):
ولد إبراهيم مدكور بمحافظة اجليزة ، حفظ القرآن الكريم يف صباه يف الكتاتيب(149)، 
ودرس يف االزهر، ومدرسة القضاء الرشعي يف عام 1918، و التحق بدار العلوم وخترج 
فيها عام 1927 م، و اشتغل بالتدريس وارسل إىل باريس يف بعثة حكومية عام 1929، 
الفكري والثقايف ونال خالهلا شهادة يف  اذ امىض ست سنوات اخصبت قدرات تكوينه 
اآلداب من جامعة الرسبون(150)، ونال إجازة احلقوق، والدكتوراه يف الفلسفة عام 1934، 
شغل مناصب ادارية مهمة منها : عمله مدرسًا بكلية اآلداب بجامعة القاهرة، ثم انتدب 
للتدريس يف بعض الكليات األزهرية ، وانتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 

1946، ثم أمينًا له 1961، و رئيسًا له 1971حتى وفاته(151) . 
  أبدى ابراهيم مدكور اهتاممًا واسعًا يف جمال الفلسفة، فضاًل عن اهتاممه بالنشاط السيايس 
واإلصالحي منذ أن كان طالبًا، وكان اختياره عضوًا ملجلس الشيوخ مدة مخسة عرش عامًا 
قد اثرى جلسات املجلس بالعديد من املناقشات املثمرة فاستطاع خالهلا حتقيق الرتابط بني 
السيايس واالجتامعي(152)،  دورها  للفلسفة  أن  العملية العتقاده  واألبعاد  النظرية  األبعاد 
تنوع نشاطه العلمي والفكري بني االبداع والتأليف ، فقد كانت له مقالة منشورة يف جملة " 
رسالة اإلسالم " جاءت حتت عنوان " حاجتنا إىل تربية روحية " تضمنت تأكيده عىل اجلانب 

الروحي لإلنسان ، ودعوته قادة االمة للعناية هبذا اجلانب االنساين املهم(153).  

• أمحد أمني (1886- 1954):
ولد أمحد أمني يف القاهرة  ، و درس مدة قصرية يف األزهر(154)، بدأ الكتابة مبكرًا فكتب 
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مدافعًا عن السفور بقوة عام 1918م(155)، دخل مدرسة القضاء الرشعي وخترج منها عام 
1921م(156) ، وتوىل القضاء ببعض املحاكم الرشعية(157). و عني مدرسًا بكلية اآلداب 
منصب  وشغل   ، 1939م  عام  هلا  عميدا  وانتخب   ، املرصية(158)  اجلامعة  كليات  احدى 

مدير لإلدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية  عام 1947(159).
ُعرف عن امحد امني انه كان من الكّتاب املوضوعيني العقليني وهو اقرب اىل الُعلامء منه اىل 
االدباء، فهو مل يتصل باحلياة العامة، ومل جيِر يف تياراهتا املختلفة(160)، امتاز باجلدية فال يكتب 
اال بعد ان يتزود بالثقافة الدقيقة و الواسعة و مزجها بقناعة ما يكتب فتتطابق افكاره و حياته 
وهو اسلوب فرضته نشأته يف بيئة حمافظة ، وتأثري الرتبية والتعليم يف االزهر فشكلت فيام 
بعد يف رسم اجتاهاته و اهدافه(161)، ُعد امحد امني احد رجال اليسار االسالمي من املتأثرين 
باألفكار االسترشاقية معتربًا بأن االسالم حركة بدوية ظهر يف شبه اجلزيرة العربية(162)، و 

اسهم بمقاالت عديدة يف جملة " رسالة اإلسالم" يوضحها الرسم البياين رقم )1( .
ُعد أمحد أمني كاتبًا غزير اإلنتاج، له مؤلفات عديدة منها : )فيض اخلاطر( وهو جمموعة 
مقاالت، )فجر اإلسالم(، )ضحى اإلسالم(، )ظهر اإلسالم(، وقد تناول يف هذه السلسلة 
اإلسالم(،)الصعلكة  )يوم  وله  متدّرج،  عقالين  نحو  عىل  اإلسالمية  احلضارة  مسرية 
والفتّوة يف اإلسالم(، )هارون الرشيد(، )زعامء اإلصالح يف العرص احلديث(، و)املهدي 

واملهدوية(، و)حيايت(.(163).
الرسم البياين رقم ) 1 (

النسب املئوية ملقاالت امحد امني املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم(164)
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اسهم الكاتب امحد امني بــــ)12( مقااًل يف جملة " رسالة اإلسالم" محلت عناوين خمتلفة 
حاكت متطلبات املجتمع اإلسالمي و توجهاته يف جوانب منها: االجتامع، الفقه، االقتصاد، 
وغريها، ويشري املخطط البياين ان اهتاممه االسايس انصب عىل املسائل العقائدية فشكلت 
34% من جممل مقاالته املنشورة، وعىل ما يبدو ان تركيزه هذا راجع لطبيعة املوضوعات 
قلمه  فأطلق  االعتزال  بمنهج  الواضح  اعجابه  هلا  ُمضاف  املدة،  تلك  للنقاش  املطروحة 
البيت  أحضان  يف  ترّبت  املعتزلة  أّن  عىل  التأريخ  غضون  يف  وقف  لـاّم  ولكن  بمدحهم، 

العلوي غري من اجتاهه يف الكتابة . 

• أمحد حسن الزيات (1896- 1968م):
ولد أمحد حسن الزيات يف مديرية املنصورة(165)، و تعلم يف ُكّتاب قريته القراءة والكتابة، 
وحفظ القرآن الكريم صغريًا ، و دخل يف صباه مدارس األزهر ، والتحق  بمدرسة احلقوق 
الفرنسية بالقاهرة ، و درس األدب العريب يف املدرسة االمريكية بالقاهرة عام 1922م، و 
أنتدب ليكون احد تدرييس دار املعلمني العليا يف بغداد عام 1929م ملدة ثالث سنوات، 
جملة  جانبها  إىل  واصدر  م   1933 عام  )الرسالة(  جملة  أصدر  القاهرة  إىل  عودته  وعند 

)الرواية( وأغلقهام(166) ، شغل مناصب ادارية عدة(167)  .  
ُعد الزيات أحد اعالم الرعيل االول من الصحفيني املرصيني يف مرص والبالد العربية من 
بسبب  ناضجًة  آراؤه  فأتت  التحليل(168)،  ودقة  بالعمق  منهجه  امتاز  فقد  العرشين،  القرن 
سعة ثقافته وتواصله الفكري املستمر مع صفوة مثقفي عرصه ودعاة االصالح واليقظة فيه، 
داخل مرص وخارجها، ومنها العراق(169)، فكان حريصًا عىل ابراز الرتاث العريب وعظمة 
عىل  واحلرص  التعبري  يف  بالسمو  اسلوبه  امتاز  كام  االنسانية،  وقيمها  اإلسالمية  احلضارة 
االداء القوي الذي ُيظهر الفكرة وجييل حقيقتها، وشّكلت حماور خطابه االعالمي االساسية 
اكثر  " وهي  الدولة  الفساد االداري يف   " الفقر و  يتعلق و ظاهرة  ما  جوانب اجتامعية منها 
واالرتقاء  املرأة  انصاف  و"  واهنيارها،  اإلسالمية  املجتمعات  تنتاب  التي  اخلطر  مظاهر 
دور  تأثرياهتا، و"  و  التقاليد  الصائبة يف جتاوز  اخلطوات  لتأخذ طريقها يف رسم  فكريًا"  هبا 
الرشف  لصيانة  جتسيد  تعاىل  اهللا  اىل  املنرصفة  بالقيم  فاإليامن  املجتمع"  اصالح  يف  اإلسالم 
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االنساين(170)، نرش أمحد حسن الزيات بحثًا واحدًا يف جملة "رسالة اإلسالم" حتت عنوان  " 
املجمع واللغة العامة " جاء متوافقًا مع توجهه و معرفته الواسعة بعلوم اللغة العربية(171).  

• عباس حممود العقاد (1889- 1964):
ولد عباس حممود العقاد يف أسوان(172)، و تردد عىل كّتاب مدينته يف السابعة من عمره، 
والكتابة  باملطالعة  شغف   ،(173)1903 عام  االبتدائية  مدرستها  يف  التعليم  مراحل  واتم 
وسعى لكسب الرزق فعني موظفًا دائرة السكة احلديدية ، ثم بوزارة االوقاف بالقاهرة ، 
وعمل معلام يف بعض املدارس االهلية، وانقطع إىل الكتابة يف الصحف والتأليف، وأقبل 
الناس عىل ما ينرش، وتعلم االنكليزية يف صباه وأجادها ، و أمل باألملانية والفرنسية وظل 

اسمه يف التأليف المعًا مدة نصف قرن أخرج خالهلا)83 مؤلفًا ((174). 
ُعرف العقاد بالتأليف ودقة البحث والتعبري وهذا ما برز واضحًا يف مؤلفاته التي ذاع 
خمتلفة  وفكرية  علمية  وطروحات  افكار  من  احتوته  ملا  وخارجها  مرص  داخل  صيتها 
العقاد من االدباء العرب الذي استطاع من خالل منهجه  اذ كان  ومتعددة االوجه(175)، 
املذاهب  ابناء  من  الفكر  اصحاب  اغلب  يف  مقبواًل  يكون  ان  اهلادفة  وطروحاته  املعتدل 

اإلسالمية من خمتلف التوجهات والفئات(176). 
اإلسالمية  "الدراسات  حول  مقااًل  اإلســالم"  "رسالة  جملة  يف  العقاد  االستاذ  كتب 
ما  منه كل  اخذوا  الرشق حني  الغربيني جتاه  نظرة  اطاللة عىل  وفيه  األوربية"  اللغات  يف 

اعتقدوه واليوم يعودون من جديد دون ان ترصفهم روح اليأس من ثرواته(177).

• عبد املتعال الصعيدي (1894- 1958م):
أمه،  فربته  االول من والدته  يتياًم يف شهره  الدقهلية، عاش  الصعيدي يف  املتعال  عبد  ولد 
بالترشيع  فألف  كتاباته،  اثرها يف  هلا  كان  التي  الفقهية  العلوم  اجلامع األمحدي(178)  درس يف 
1948م(179)  عام  باألزهر  العربية  اللغة  بكلية  أستاذا  وعمل  العريب،  االدب  و  اإلسالمي 
اليومية  اجلرائد  صفحات  عىل  واملناقشات  املساجالت  من  العديد  يف  الصعيدي  وشــارك 
اإلجتهاد  ورضورة   ، واحكامها  الزوجات  وتعدد  وتارخيه،  األدب  قضايا  حول  واملجالت 
اإلسالم"  "رسالة  جملة  يف  شارك  اإلسالمية(180)،  والوحدة  اإلمجاع  وخصائص  األصول،  يف 
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بصورة فعالة رغبة منه يف اظهار الفكر االصالحي التقريبي املعتدل واهلادف اىل ردم الصدع 
اساسًا يف  الرشيفة  النبوية  والُسنة  الكريم  القرآن  باالعتامد عىل  اإلسالمية  االمة  ابناء  فكر  يف 
رمزية  كشخصية  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وهيبة  رمزية  من  متخذًا  ومقاالته،  بحوثه  كتابة 
اصالحية انسانية معتدلة تعمل عىل احلفاظ عىل االنسان كانسان، ولعل الرسم البياين رقم )2( 
يوضح جماالت اهتاممه التي تنوعت مابني التقريب بني املذاهب اإلسالمية ، وبني فقه العلوم 

وتطورها، ومقاالت يف االقتصاد اإلسالمي، وسواها من مقاالت يف فروع شتى اخرى . 
الرسم البياين رقم ( 2 )

النسب املئوية ملقاالت عبد املتعال الصعيدي املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم(181)

امتازت مقاالت الشيخ عبد املتعال الصعيدي بعمقها وطرافتها، وتعكس هذه املقاالت 
الدينية،  د، واحلرّية  والتعدُّ الثقافة اإلسالمية، ودراسة قضايا االختالف،  فهم  فلسفته يف 
باحلوار اإلسالمي- اإلسالمي، من  اهتاممًا خاّصًا  اهتم  وقد  املتحّررة،  بآرائه  ُعرف  فقد 
حيث مداخله املمكنة، ومواضيعه، وآلياته، ورشوطه، وصعوباته، وانتقد ثقافة اإلقصاء، 
والتفسيق، والتكفري، وبرّش بثقافة بديلة تقوم عىل االختالف، والتنّوع، والتفكري و ادرك 
كلمة  جتمعهم  الذين  املسلمني  مجيع  بني  والتقريب  اهلادئ  احلوار  ثقافة  اىل  احلاجة  جدية 
"رسالة اإلسالم" حيث شكلت  التوجه عىل كتاباته يف جملة  ، فانعكس هذا  اله اال اهللا  ال 
مواضيع التقريب 31% من عدد مقاالته املنشورة ، فيام شكلت "علوم القرآن" املرتبة الثانية 

يف اهتامماته وبنسبة %21.
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• حممود شلتوت (1893- 1963): 
العلوم  وبعض  والكتابة  القراءة  تعلم  و  البحرية(182)،  حمافظة  يف  شلتوت  حممود  ولد 
االخرى يف كتاتيبها، و التحق فيام بعد بمعهد االسكندرية الديني عام 1906 وبدت عليه 
عالمات التفوق والنبوغ فكان ترتيبه االول يف مجيع سني دراسته، لينال شهادة عاملية عالية 
عام 1918 و تأهل اثرها ليكون مدرسًا بمعهد االسكندرية الديني التابع لألزهر، وبانت 
امامه  الطريق  هيأ ذلك  االزهر،  دراسة  اىل اصالح  الدعوة  العلمية ومتيزه يف  مقدرته  فيه 
لالنتقال اىل القسم العايل باألزهر عام 1927م، وكان لدعوته اصالح الدراسة يف االزهر 
املشايخ يف  كبار  القوة بحيث القت معارضًة شديدة من بعض  اإلجتهاد من  باب  وفتح 
االزهر، فعملوا عىل ابعاده ومنارصيه من الدراسة فيه، وكان اشدهم معارضة و" تشدد " 
الشيخ حممد الظواهري(183) الذي أمر بفصله عام  1931(184) ، ُعرف عن الشيخ الشلتوت 
دعوته للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ودوره البارز يف تأسيس دار التقريب بني املذاهب 

اإلسالمية ، واصداره لفتوى اجاز بموجبها التعبد بمذهب الشيعة االمامية(185). 
مارس شلتوت املحاماة مستغاًل امكاناته العلمية يف هذا امليدان اثناء مدة فصله البالغة اربع 
سنوات منذ العام 1931، حتى اعيد للدراسة يف كلية الرشيعة، واختري ليكون احد اعضاء 
جلنة االفتاء املرصية ، ثم وكياًل لكلية الرشيعة، وتدرج يف شغل املناصب االدارية املهمة(186) 
قامت مدرسته الفكرية عىل اساس " االحياء والتجديد "، ورفض " االنغالق والركود"، 
كام امتازت مدرسته "بالوسطية اإلسالمية" و" بالعقالنية املؤمنة " التي " آخت بني العقل 

والنقل، وبني احلكمة والرشيعة "، كام دعا إىل " إنصاف املرأة "(187).
انتج الشيخ حممود شلتوت مصنفات بلغت )26( مؤلفًا مطبوعًا منها عىل سبيل املثال: 
كتاب ) التفسري((188) الذي نرش اجزاء منه يف جملة )رسالة اإلسالم(، كام نرشت له املجلة 
واالصالحي،  والفقهي  العقائدي  اجلانب  مست  التي  البحوث(189)  من  كبرية  جمموعة 

اغتيل عام 1963م تاركًا ثروة " فكرية " ما زال يطلبها رجال الدراسات الدينية(190).

ثانيًا- الُكّتاب العرب: 
يف  بالكتابة  اسهموا  ممن  املرصيني  غري  من  العرب  الكّتاب  من  عددًا  املجلة  إستقطبت 
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فكانت  السيايس،  أو  التأرخيي  أو  الديني  باجلانب  يتعلق  ما  منها  املختلفة  املعرفة  حقول 
منربًا لعدد من كتاب الدول املسلمة ، فنرشوا مقاالهتم وبحوثهم القيمة بحرية ، وتباينت 
ذلك،  من  أكثر  شارك  من  ومنهم  واحدة  ملرة  شارك  من  بني  الكّتاب  هؤالء  مشاركات 
وكانت هذه املبادرة من جانب املجلة خطوة متواضعة اىل األمام يف سبيل التقريب والوحدة 
اإلسالمية، وان مل تكن باملقدار الذي يطمح له مجاعة التقريب اال اهنا عىل الرغم من قلتها 
تركت اثرًا  مهام اىل جانب بحوث ومقاالت الكتاب املرصيني وبحوث ُعلامء الشيعة من 
العراق ولبنان وسوريا وايران ويمكن ترمجة بعض من سرية هؤالء الكتاب مع االشارة اىل 

ابحاثهم يف املجلة وهم كل من:

• حمي الدين القليبي (1901- 1954م): 
سيايس، صحايف، وأديب تونيس، ُولد يف بلدة قليبية التونسية، ودرس يف الكّتاب وحفظ 
القرآن الكريم يف اخلامسة من عمره، واكمل دراسته االولية يف بلدته، و دخل بعدها اىل 
جامعة الزيتونة(191)، غري انه انقطع عن الدراسة فيها ليتفرغ للعمل الصحفي وتوىل رئاسة 

حترير جمموعة من صحف تونس البارزة(192). 
      دخل القليبي العمل السيايس بتوليه ادارة احلزب الدستوري التونيس(193) بداًل من 
اثر سفر االخري إىل الرشق، و سببت جمموعة املقاالت  الثعالبي"(194)  العزيز  "عبد  رئيسه 
مضايقات  تونسية  صحف  عدة  يف  املنشورة  الفرنيس  الوجود  ضد  التحريضية  الوطنية 
واعتقلته السلطات الفرنسية(195) ونفي إىل الصحـراء عام 1934م(196) ثم أطـلقت رساحه 
التقريب بني املذاهب التي  بعد سنتيـن، سـافر اىل مرص عام 1947 تعرف خالهلا مجاعة 
لإلخوان  العام  املرشد  البنا  حسن  عىل  تعرف  كام  التقريب"،  "دار  نفسه  العام  يف  اسست 
املسلمني، الذي ساعده يف نرش مقاالت الغرض منها التعريف بقضايا املغرب العريب من 
"رسالة  جملة  يف  الكتابة  يف  اسهم  كام  املسلمني(197)،  اإلخوان  صحف  يف  عرضها  خالل 
اإلسالم" بموضوعات تنوعت مضامينها مركزًا عىل اجلانب التارخيي للمغرب العريب منها 
مقال اختار له عنوان "املغرب اإلسالمي"(198) اراد به القليبي التذكري هبذا اجلزء من العامل 

اإلسالمي الذي عانى ويالت االستعامر.
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وجاءت مقالته الثانية لتحمل عنوان " تاريخ املذاهب اإلسالمية يف شامل أفريقيا"(199)، 
دول  خمتلف  يف  نشأت  التي  اإلسالمية  املذاهب  من  العديد  انتشار  خالهلا  من  استعرض 
"الرباط يف سبيل اهللا كيف بدأ وإالمَ  الثالثة فكانت حتت عنوان  اما مقالته  افريقيا،  شامل 
انتهى"(200) بني فيها فضل املرابطني يف سبيل اعالء كلمة ال اله اال اهللا، واستكملت مقالته " 
دولة املرابطني"(201) مقالته السابقة ، فيام ركز يف مقالته اخلامسة عن " أدب الدعوة إىل احلق" 
روى فيه عن رحالته اىل الرشق العريب ؛ كان قارئًا جيدًا للكتب ، استطاع تأليف عدد من 
التعليم  "رسالة عن  "مأساة عرش"،   : املعنى و االغراض منها  املتعددة  الفكرية  املؤلفات 
" مسألة التجنس"(202) ، تويف يف دمشق ونقلت جنازته اىل  " ذكرى اجلامن" ،  يف تونس" ، 

تونس(203).

• عبد القادر املغريب (1867- 1956م): 
عبد القادر مصطفى املغريب الطرابليس، اديب وصحفي سوري من اصل تونيس ، ولد 
بمدينة الالذقية، تلّقى عبد القادر العلم يف طرابلس الشام، عىل يد أبيه وأفاضل رجاالت 
ُأرسته وكبار علامء بلدته(204)، فكان أبوه جيمع لُه ضوابط منظومة من قواعد العلوم املختلفة 
وحيِمله عىل حفظها، ثم ختم القرآن وهو ابن عرش سنوات، وحفظ املتون العلمية املشهورة 
العربية  اللغة  الدينية من حديث وتفسري وفقه وفنون  العلوم  تلقى  كاأللفية واألجرومية، 
وآداهبا(205( ثم أتيح للمغريب أن يلتحق باملدرسة الوطنية التي أسسها عاّلمة طرابلس آنذاك 
الشيخ حسني اجلرس، اتصل خالهلا بالسيد مجال الدين االفغاين(206) والشيخ حممد عبده أثناء 
وجوده يف املدرسة السلطانية يف بريوت ، اال انه رجـــــع اىل مدينته اثر مـــــــــــرض املَّ به، 
لينرصف اىل الصحافة وكتابة العديد من املقاالت يف كربيات الصحف املرصية آنذاك(207)، 
يف  "الصالحية"(209)  الكلية  تأسيس  يف  وساهم  الفنون"(208)  دار  "معهد  تأسيس  يف  اشرتك 
سَ فيها اآلداب العربية والسرية النبوية وفنون البالغة ، وسافر اىل دمشق  بيت املقدس، وّدرَ
فتوىل حترير صحيفة "الرشق" حتى انتهاء احلرب العاملية االوىل(210)، ُعني عام 1923 استاذًا 
حمارضًا لآلداب العربية يف كلية احلقوق باجلامعة السورية، اتيح له كتابة مقال واحد يف جملة 

"رسالة اإلسالم" حتت عنوان " استفتاء لغوي"(211) تويف و وري الثرى يف دمشق(212) .
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ثالثًا - كّتاب آخرون:
رسالة   " جملة  يف  مقاالهتم  املرصية  املثقفة  والنخب  والباحثني  الكّتاب  من  الكثري  نرش 
اإلسالم" والتي متيزت بدقة الطرح و نقاء الفكرة بصورة ال تقل رصانة عن النخب املرصية 
االوىل، اذ استطاعت ان تطرح بمقاالهتا افكارًا جديدًة قادرًة عىل حتدي مجيع املشاكل التي 
عانت منها االمة طوال تارخيها، و استطاعت تلك االقالم ان تكون مثااًل يمكن االحتذاء 
بكتاباهتا يف االزمنة املختلفة، و سيبني امللحق رقم )2( اسامء الباحثني والنخب االخرى 
التي كتبت يف جملة "رسالة اإلسالم" العامل املشرتك  بني الشخصيات املرصية؛ أهنا اعرتفت 
نرشوا  فقد  الصحافة   يف  قضاياها  بنرش  مهتمني  وكانوا  التقريب،  جلامعة  بانتامئها  علًنا 
مقاالت يف خمتلف املواضيع واالجتاهات وكان الثقل االكرب ملواضيع خصت علوم القرآن 

الكريم و التقريب بني املذاهب اإلسالمية . 
عملوا  اذ  وتأسيسها،  اإلسالم"  رسالة   " جملة  يف  الريادي  الدور  الشيعة  للُكّتاب  وكان 
بجهد صادق وطرح علمي رصني عىل نرش فكر مذهب اهل البيت بصورة دقيقة و نقية 
من اجل اظهار االفكار التي تأخذ باألمة اىل مصاف االمم املتطورة وسيبني املبحث الرابع 
" رسالة اإلسالم" فقهًا،  عدد من  الُكّتاب الشيعة واسهاماهتم الفكرية يف صفحات جملة 
وعقائدًا وتارخيًا وسريًة، وسواها مما سيبينه الباحث يف الفصل الثاين والثالث من الرسالة . 
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املبحث الرابع
الُكّتاب الشيعة، االجتاهات و االسهامات يف جملة "رسالة اإلسالم"

اسهم ُعلامء الشيعة يف جملة " رسالة اإلسالم" بــ) 113( مقااًل وبنسبة مئوية بلغت )%16( 
، فيام كان لُكتاب املذاهب اإلسالمية االخرى ) 594 ( مقااًل وبنسبة مئوية بلغت)%84( 
يوضحها  قيمة  بموضوعات  اإلسالم"  رسالة   " جملة  ومفكرهيم  الشيعة  ُعلامء  رفد  فقد   ،

اجلدول رقم )1).
جدول رقم (1) (213)

االسهامات الفكرية لُعلامء الشيعة ومفكرهيم يف جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية
النسبة املئويةعدد املقاالت نوع املوضوعت
28%32التقريب بني املذاهب االسالمية1
20%23الفقه2
15%18العقائد3
12%14التاريخ االسالمي4
10%11االخالق و قيم بناء املجتمع5
3٫5%4علوم القرآن6
3٫5%4االدب العريب7
3٫5%4السرية والرتاجم8
2٫5%3الفلسفة9

100%113جمموع املقاالت

 – ما بني 1949  املمتدة  للمدة  الشيعة  لُعلامء  الفكرية  يبني اجلدول رقم )1( اجلهود  و 
1972، فقد تباينت املوضوعات املنشورة يف املجلة اذ شكلت فكرة التقريب بني املذاهب 
التعصب  عن  بعيدًا  االسالمية  املذاهب  خمتلف  بني  املشرتك  للعيش  وصواًل  االسالمية 
الفقه والعقائد  فيام مثلت موضوعات   ، فيها  الظن اعىل نسبة مشاركات منشورة  و سوء 
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تلتها موضوعات خصصت  ، و  بناًء سلياًم  التقريب وبنائها  متممتًا ألسس ترسيخ فكرة 
ملوضوعات  وكان  الفاضل،  املجتمع  بناء  وقيم  واالخالق   ، االسالمي  التاريخ  لدراسة 
علوم القرآن الكريم و اللغة العربية وفروعها ، والفلسفة والسري والرتاجم نسب متفاوته، 
املخطط  يبينها  كام  عدة  ألسباب  اخر  اىل  عام  من  اختلف  املقاالت  عدد  ان  مالحظة  مع 

البياين رقم )3).(214)

ويبني الرسم البياين رقم )3( مشاركات الكتاب الشيعة و عدد املقاالت املنشورة يف جملة 
افضلية عن  م(  الثانية )1950  السنة  ، وحققت  اإلسالم" يف سنوات صدورها  " رسالة 
بقية السنوات ، فقد بلغـت )15( مقااًل من اصل ) 73( مقااًل منشورًا بنسبة مئوية بلغت 
) 21%(، ولعل السبب يعود نشاط ُعلامء الشيعة ومفكرهيم البارز الذي يرجع اىل وصول 
للتعريف  القمي  تقي  حممد  الشيخ  بذله  الذي  الكبري  اجلهد  و  املجلة  من  االوىل  االعداد 
باملجلة وايصاهلا ملدينة النجف االرشف و املدن املقدسة يف العراق من جهة، ورغبة ُعلامء 
ومفكري الشيعة يف رفد املجلة بمقاالت توضح العقائد الصحيحة للشيعة اإلمامية لعموم 
املشاركات  ان  اال  اخرى،  جهة  من  العقائد  هذه  حول  املثارة  للشبهات  وردًا   ، املسلمني 
بدأت بالتذبذب وبدت يف أدنى نسبة هلا يف السنة الرابعة عرشة ، إذ بلغت )مقالتني( ويرجع 
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السبب فيام يبدو اىل وفاة اغلب كتاب املجلة و روادها من الُعلامء االعالم واملفكرين من 
جهة ، وعدم تفرغ مراجع الدين للكتابة يف الصحف واملجالت و هو امر غري مألوف اذا 
ان املراجع خيصصون جل وقتهم للبحث و الدرس من جهة اخرى ، اما فيام خيص النخبة 
املثقفة فكان نشاطها عىل ما يبدو منحرصًا يف التأليف والنرش يف نطاق الصحف واملجالت 

املحلية داخل العراق او بقية البلدان االسالمية . 
تركزت مسامهات ُعلامء الشيعة و كتاباهتم يف جملة " رسالة اإلسالم"  بالدرجة االساس 
عىل املوضوعات الفقهية والعقائدية فضاًل عن الدراسات يف التاريخ والفلسفة واالجتامع، 
التقريب كان نقيًا و ساميًا ، هدفه حتقيق  وجتدر االشارة اىل ان ايامن ُعلامء الشيعة بفكرة 
التقارب بني املسلمني و نبذ اخلالفات الطائفية واجلدل املحرض حوهلا ، مما يدل عىل مدى 

جدية تضافر جهود املسلمني للوقوف بوجه تلك التحديات(215). 
ويمكن عرض تراجم موجزة ألبرز ُكّتاب املذهب الشيعي الذين رفدوا املجلة بنتاجاهتم 
الفكرية و مقاالهتم الدينية و مواعظهم االجتامعية ، وقد خضع إختيار األسامء للرتتيب 
التي حققت قفزة نوعية  العلمية ومسامهاهتا  ايامنا بأمهية مجيع االقالم وسريهتا  االبجدي 

للمجلة، ومنهم:

اواًل- االقالم احلوزوية العلامئية :   
• ابو القاسم اخلوئي (1899-  1992):    

ولد أبو القاسم بن السيد عّيل أكرب بن هاشم املوسوي اخلوئي ونشأ يف مدينة خوي من 
اعامل اذربيجان(216) ، وحصل عىل تعليمه االويل عىل يد والده فأتقن القراءة والكتابة، و 
رغبة منه يف اكامل العلوم الدينية العليا هاجر إىل النجف االرشف عام 1911م(217)، والتي 
مّثلت كربى مراكز الدراسات العليا للفكر الشيعي اإلمامي، فحرض حلقات جمالس كبار 
رجال الدين فيها ، و اكمل مرحلة السطوح و اخذ دراسته العليا يف مرحلة البحث اخلارج 
عىل عدد من املراجع الكبار لينال درجة اإلجتهاد عام 1932م(218) ويرجع إليه بالتقليد 
الكثري من ابناء البالد اإلسالمية، و اتسعت مرجعيته ليكون املرجع االعىل للشيعة اإلمامية 
يف العامل(219) فأنشأ مؤسسة باسمه(220) يف لندن يف عام 1989م التي اهتمت بنرش اثاره(221) 
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و انشأ املدارس العلمية يف لندن ونيويورك ، فكان هلا اسهامات يف احلوار اإلسالمي مع 
وكتب  الرشيف(222)،  العلوي  بالصحن  اخلاصة  بمقربته  ودفن  تويف   ، االخرى  االديان 
من  القرآن  "صيانة  عنوان   حتت  اإلسالم"  "رسالة  جملة  يف  واحــدًا  مقااًل  اخلوئي  السيد 
التحريف "وكان أحد أهم البحوث التي نرشهتا املجلة مقتبسًا من كتاب " البيان يف تفسري 
القرآن " اكد فيه عىل ان " مجلة القول إن املشهور بني ُعلامء الشيعة و حمققيهم، بل املتسامل 

عليه بينهم هو القول بعدم التحريف "(223). 

• عبد احلسني رشف الدين (1873م - 1957م): 
ولد عبداحلسني بن يوسف رشف الدين املوسوي العاميل يف مدينة الكاظمية املقدسة(224)، 
ونشأ يف ارسة علمية، درس مبادئ العلوم الدينية عىل يد فضالء الكاظمية بعد ان وصلها 
الدينية  العلوم  دراسة  ليكمل  1893م  عام  االرشف  النجف  اىل  انتقل   ، 1892م  عام  يف 
العليا ، خترج عاملًا فقيهًا ورجع اىل جبل عامل عام 1904م مزودًا بإجازات اإلجتهاد فنزل 
بني اهلها واستقر يف شحور(225) قائاًم بوظائفه الرشعية وإمامة اجلامعة ونرش الفضيلة بني 
 " كتاباته سجلت  ان  الدين سيجد  السيد رشف  ملؤلفات  واملتفحص  ابنائها(226)،  صفوف 
تقصري الشيعة" يف التعريف بمدرسة ال البيت ، مشددًا يف كتاباته عىل املسائل اخلالفية 
واكثرها تعقيدًا، وان طرحها االجتامعي والسيايس بجانبها العقائدي سيكون له فعله املعّرب 
واملؤثر قبالة ما كان ينرش من طروحات تكفري، وأّلف عدة مؤلفات يف جماالت شتى، وله 
الفقهية،  املسائل  الدين،  رشف  آل  يف  الراغبني  بغية  )املراجعات،  منها:  مطبوعة  مؤلفات 
املجالس الفاخرة يف مآتم العرتة الطاهرة، الفصول املهمة يف تأليف االمة، اىل املجمع العلمي 

العريب بدمشق(، ونرش يف جملة " رسالة اإلسالم" ثالثة مقاالت كام يف اجلدول رقم)2).
جدول رقم ( 2 ) 

  مقاالت السيد عبد احلسني رشف الدين املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية(227) 

التاريخالسنةالعددمضمونهعنوان املقالت
متوز 1951953يف الفقه االسالميالبسملة يف فاحتة الكتاب 1

نيسان 2671955يف عقائد اإلمامية   اجلمع بني الصالتني2
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نيسان 3081956يف الفقه االسالميصالة الرتاويح3

مواضيع  عىل  الدين  رشف  احلسني  عبد  السيد  تركيز  اعاله  اجلدول  خالل  من  يتبني 
املسائل  من  هذه  ان  خصوصًا   الكتاب،  فاحتة  يف  البسملة  منها  االسالمي  الفقه  خصت 
ُعدت من املسائل اخلالفية بني اخلاصة والعامة، فاملتسامل عليه بني اخلاصة أهنا جزء من كل 
سورة، واملشهور بني العامة أهنا جزء خلصوص الفاحتة دون سائر السور ، كام كتب مقااًل 
ّبني فيه رأي اإلمامية من مسألة اجلمع بني الصالتني ، موضحًا إن اجلمع بني الصالتني مل 
يكن من خمتصات الشيعة وحدهم، بل اشرتك مجيع املسلمني يف القول بجواز اجلمع بني 
الصالتني مفصاًل قوله باألدلة، وقد عربت مقاالته عن سعة علمه بالفقه االسالمي الذي 
التعريف هبذه  ، وسيتم  يد علامئها االجالء  النجف االرشف" وعىل  اكتسبه من" مدرسة 

املقاالت مفصاًل كاًل يف مبحثه .

• حمّمد جواد مغنية (1904- 1979 ): 
اصالحي  مفكر  العاميل  األسدي  مغنية  مهدي  بن  حمّمد  بن  حممود  بن  جواد  حمّمد  هو 
لبناين، ولد يف قرية )طري دبا( من قرى جبل عامل(228)، هاجر مع والده اىل النجف االرشف 
عام 1925، ونشأ هبا حتى وفاة والده وعمره اثنتا عرشة سنة(229)، قرأ املقّدمات األدبية 
والرشعية يف النجف االرشف، أكمل تعليمه فيها ، وحرض األبحاث العالية فقهًا وُأصوال، 
رجع إىل بالده عام 1935 لُيعنّي قاضيًا رشعيًا يف بريوت، ثم مستشارًا يف املحكمة العليا 

فرئيسًا للمحكمة العليا بالوكالة(230).
كان له عدد من االثار واملؤلفات العلمية املهمة التي دلت عىل علمه الغزير وسعة أفق 
دراساته وعمقها فبلغت اخلمسني كتابًا متنوعًا(231)، حتى ُعد الشيخ مغنيه من اكثر الّكتاب 
الشيعة نرشًا وابحاثًا يف جملة "رسالة اإلسالم" فكانت له "ثالثة وثالثون" مقالة موزعة بني 

العقيدة والفقه واصول الفقه املقارن يبينها اجلدول رقم )3(. 
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جدول رقم ) 3 ( 
  مقاالت الشيخ حممد جواد مغنية املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية(232) 

التاريخالسنةالعددمضمونهعنوان املقالت

كانون الثاين 521950فقههل تعبدنا الرشع باهلدى 1

نيسان 621950فقههل تعبدنا الرشع باهلدى 2

أصول الفقه للشيعة 3
اإلمامية   

متوز 721950فقه

ترشين األول 821950عقائدرضورات الدين واملذهب4

رجل الدين ومصدر 5
األحكام الرشعية

نيسان 1031951فقه

كانون الثاين 1341952فقهاإلجتهاد يف نظر اإلسالم6

الرضورة تعفي املضطر من 7
العقاب

نيسان 1441952فقه

من اجتهادات الشيعة 8
اإلمامية   

ترشين األول 1641952فقه

نيسان 1851953فقهمن أصول الشيعة اإلمامية   9

اخلالف ال يمنع من 10
األنصاف 

ترشين األول 2051953فقه

نيسان 2261954االخالقاإلسالم و فكرة الزهد11

الغالة يف نظر الشيعة 12
اإلمامية   

ترشين األول 1954 246تاريخ
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التيسري يف احكام االقارب 13
و الزوجني

ترشين األول 2871955فقه

كانون الثاين 2981956عقائدالفرق بني الدين واملذهب14

األصول الثالثة و األخوة 15
يف الدين 

نيسان 3081956تقريب

متوز 3181956االخالقمن مبادئ اإلسالم16

ترشين األول 3281956فقهحق اهللا و حق العبد17

من مبادئ الرشيعة 18
اإلسالمية

نيسان 3491957فقه

ترشين األول 3691957عقائداهللا و االنسان19

كانون الثاين 37101958فقهيف أصول الفقه اجلعفري 20

نيسان 38101958االخالقاإلسالم والثقة باإلنسان21

التلقيح الصناعي يف 22
الرشيعة اإلسالمية

متوز 39101958فقه

حكم االرايض يف الرشيعة 23
اإلسالمية

ترشين األول 40101958فقه

املسؤولية السلبية يف 24
الرشيعة االسالمية 

نيسان 42111959االخالق

متوز 43111959تاريخالشيعة و يوم عاشوراء25

26
األزهر وفقه الشيعة

كانون الثاين - آذار 4512فقه
1960
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اإلمامية    بني االشاعرة 27
واملعتزلة

نيسان - حزيران 4612عقائد
1960

القياس عند ابن حزم 28
والشيعة اإلمامية   

47 - عقائد
48

متوز - كانون األول 12
1960

نيسان 50131962فقهمرياث األنثى بني السنة والشيعة29

30
حول املعاد

51 - عقائد
52

متوز - كانون األول 13
1962

31
التقية بني الُسنة و الشيعة

53 - عقائد
54

حزيران 141963

العمل باحلديث و رشوطه 32
عند اإلمامية   

55 - عقائد
56

حزيران 141964

كانون الثاين 60151972فقهحكم تارك اإلسالم وفاعل اخلري 33

يتبني من خالل اجلدول اعاله تركيز حممد جواد مغنية عىل موضوعات الفقه االسالمي 
والعقائد ، فكتب )17( مقااًل يف الفقه و)8( مقاالت يف العقائد ايامنًا منه بان التقريب بني 
املذاهب االسالمية انام يبدأ من خالل تعريف االخر بفقه وعقائد اإلمامية هذا من جهة، 
ودلياًل عىل سعة افقه من جهة اخرى مما اهله للتخصص يف كتابة مقاالت فقهية وعقائدية 

يف صلب عقائد وفقه اإلمامية االثني عرشية .
الرسم البياين رقم ( 4  )

النسب املئوية ملقاالت الشيخ حممد جواد مغنية املنشورة يف  جملة رسالة االسالم القاهرية (1949 – 1972م) (233) 
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البياين رقم )4( تفاوت النسب املئوية إلسهامات الشيخ حممد جواد   يبدو من الرسم 
مغنية يف جملة " رسالة اإلسالم "، حيث تنوعت مضامينها ، و شغلت النسبة االكرب منها 
املواضيع الفقهية فبلغت نسبتها 53% ، تالها عىل التوايل العقائد اإلسالمية وبنسبة 25 %، 
االخالق اإلسالمية 13 % ، ويف حقل املعرفة التارخيية 6% ، اما التقريب فشغل 3% من 
جممل املقاالت املنشورة له ، وبالربط بني ما نرشه الشيخ مغنية يف جملة " رسالة اإلسالم " 
ّثل الفقه ركيزة اساسية ودعامة  وبني نتاجه الفكري نجد حلقة الوصل واضحة، حيث مَ
مهمة يف مؤلفاته فكان ذلك انعكاسًا واضحًا ملا نرشه من بحوث فقهية يف املجلة . وهذا 
يوضح لنا ان الثقل االساس يف اهتامماته انصب عىل املقاالت الفقهية ايامنًا منه برضورة 

التعريف بفقه اإلمامية. 

•  حمّمد احلسني كاشف الغطاء (1877- 1954): 
ولد حممد احلسني بن عيل بن حممد الرضا آل كاشف الغطاء يف النجف االرشف، ونشأ 
العربية  العلوم  دراسة  يف  رشع  واالدبية،  العلمية  االرس  املع  من  ارسة  كنف  يف  ترعرع  و 
واإلسالمية يف مدارس النجف االرشف وحلقات مساجدها، وأتم املقدمات والسطوح 
املرجع  ليكون  علامئها  ابرز  من  جمموعة  عىل  وحرض  العليا  الدراسة  مراحل  يف  ودخل 
الُعلامء  بكبار  واالتصال  والتحقيق  بالتأليف  ابتدأ  العراق(234).  يف  شهرة  االكثر  الديني 
وأفذاذ الرجال، وقادة الفكر ، وسافر اىل األقطار العربية واإلسالمية اىل كل من احلجاز 
الوحدة  مؤمتر  منها  اإلسالمية  املؤمترات  يف  العام 1911 وساهم  يف  ومرص  الشام  وبالد 
ُعرف  و  مذاهبهم(235)،  اختالف  عىل  املصلني  ام  حيث  القدس  يف  عقد  الذي  اإلسالمية 
نتاج  له  املذاهب اإلسالمية،  التقريب بني  بانه احد كبار رواد  الغطاء  الشيخ كاشف  عن 
كبري ومؤلفاته تدل عىل سعة اطالعه وغزارة علمه وموهبته يف الكتابة والتأليف والتحقيق 
منها: )حوايش وتعليقات العروة الوثقى، النظر الثاقب ونيل الطالب، الدين و االسالم، 
املطالعات واملراجعات، سفينة النجاة، اخُلطب االربعة، سؤال وجواب ، تبرصة املتعلمني 

يف احكام الدين( وسواها، نرشت له جملة "رسالة اإلسالم" اربعة مقاالت مهمة :
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جدول رقم (4) 
مقاالت الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية(236) 

التاريخالسنةالعددمضمونهعنوان املقالت

كانون الثاين 111949عقائدالتثبت قبل احلكم1

متوز 311949فقهاإلجتهاد يف الرشيعة بني الُسنة والشيعة2

نيسان 621950فقهمن ذخائر الفكر اإلسالمي3

متوز 721950تقريببيان للمسلمني4

الغطاء عىل مواضيع  الشيخ حممد حسني كاشف  يتبني من خالل اجلدول اعاله تركيز 
مهمة جدًا كان هلا صدى واسع يف جملة " رسالة اإلسالم"، موجهًا من خالل مقاالته رسائل 
عدة خصوصًا وان الكاتب تزعم احلوزة العلمية(237) يف عام 1919 اثر وفاة املرجع(238) 
السيد اليزدي عام 1918، شددت مقاالته عىل وجوب الرجوع اىل املصادر االصلية عند 
الكتابة عن عقائد اإلمامية وليس االخذ عن ابن خلدون الذي اعتمد عىل مصادر بعيدة 
واغالق  اإلمامية  الشيعة  لدى  اإلجتهاد  مفهوم  اىل  اشار  كام  اإلمامية،  عقائد  حقيقة  عن 
باب اإلجتهاد لدى باقي املذاهب، كام كتب مقااًل آخر يف التقريب بني املذاهب خصوصًا 
وان الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ُعد رائدًا من رواد التقريب بني املذاهب، وهذا ما 

سنبينه يف الفصل الثاين. 

• حممد عيل القايض الطباطبائي (1888- 1963):-
ولد حممد عيل بن باقر بن حممد عيل بن حمسن القايض الطباطبائي يف ايران ، تلقى تعليمه 
 " االويل عىل يد والده، فقرأ مقدماته االولية و االدبية، اكمل حتصيله العلمي يف مدرسة 
السيد  اية اهللا  لينتقل اىل قم عام 1940م ليحرض ابحاث  اتم دراسة السطوح   ،" الطالبية 
اخلميني و حممد رضا الكلبيكاين و حممد احلجة الكوه كمري، واصل أبحاثه العالية عىل 
يد السيد حمسن احلكيم(239) والشيخ حممد حسني كاشف الغطاء،  يف النجف االرشف بعد 
ان انتقل اليها يف العام 1949م(240). اتم دراسته يف احلوزة العلمية يف النجف االرشف، 
رجع بعدها اىل مدينة تربيز يف العام 1952م فأقام هبا مدرسًا وإمامًا للجامعة، تفرغ بعدها 
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للبحث والتحقيق، ُعرف عنه اطالعُه الواسع بالفقه وأصوله، فألف يف شتى فروع العلم 
واالدب(241)، كتب يف جملة " رسالة اإلسالم" مقااًل واحدًا بعنوان " اإلجتهاد يف الرشيعة " 
اشار الكاتب فيه اىل جهود "مجاعة التقريب" يف مل شمل املسلمني وحثهم املستمر لتشجيع 
فتح باب اإلجتهاد(242)، وعىل الرغم من انه شارك يف مقااًل واحد اال ان املقال كان له ابلغ 

االثر يف صفوف مجاعة التقريب والرتحيب به(243).      
 

•  حممد حممد مهدي اخلاليص (1891- 1963):
ولد حممد بن حممد مهدي بن حسني اخلاليص يف مدينة الكاظمية املقدسة، اهنى دراسته 
العلمية والفلسفية يف مدة قصرية عىل يد عدد من ُعلامء الكاظمية املقدسة، ودرس العلوم 
احلديثة فيها، فدرس الفلسفة الغربية واللغات االجنبية(244)، ُعرف عنه دعواته املستمرة 
 ،(245) القاهرة عام  العلمية، و االزهر خالل سفره اىل  التجديد يف احلوزات  لإلصالح و 
كام ُعرف عنه دعوته للوحدة اإلسالمية، ويقول يف ذلك : " فاين يف ريعان الشباب، كنت 
يف  واالختالف  والتعادي،  التنائي  و  والتشتت  التفرق  من  باملسلمني  حل  بام  شعرت  قد 
الرأي واملذهب، ... فكان الواجب عىل كل مسلم السعي يف مجع الشمل وتوحيد الكلمة، 
العلوم  الوافدة(247)، ونبغ يف  لتفنيد كثري من االفكار  "(246)، كام تصدى  مهام كلف االمر 
العديد من االثار واملؤلفات  الدينية والفلسفية والعلوم احلديثة يف وقت مبكر(248)، ترك 
منها املطبوع ومنها املخطوط(249)، بلغ درجة اإلجتهاد قبل بلوغه العرشين من عمره(250)، 
كتب مقااًل واحدًا يف جملة " رسالة اإلسالم" بعنوان" الطوائف اإلسالمية يف العراق " اشار 
فيه اىل املحن التي مر هبا العراق خالل فرتات زمنية متباعدة ، ورغم كل هذه الشدائد بقى 
البلد متامسكًا موحدًا لتشكل فسيفساء للطوائف بفضل حكمة وشجاعة ورجحان الرأي 
لدى ُعلامء الشيعة الذين طاملا تصدوا للفتن املذهبية يف حماولة منهم لرأب الصدع وايقاف 

نزيف دماء املسلمني(251).

• مرتىض آل ياسني (1893- 1978):
العلم  يف  عريقة  ارسة  من  رقيق  وشاعر  كبري  اديب  الدين  ومراجع  العلامء  مشاهري  من 
واالدب ، ولد مرتىض بن الشيخ عبد احلسني بن الشيخ باقر آل ياسني الكاظمي يف مدينة 
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الكاظمية املقدسة(252)، تلقى دروسه االوىل عىل يد والده،  نال حظًا وافرًا من العلم حتى نال 
درجة االجتهاد، سافر اىل النجف االرشف وبقي فيها زمانا، حرض االبحاث الفقهية للسيد 
 ،(255) النجف االرشف   النائيني(254)، استقر يف  ابو احلسن االصفهاين(253) وحممد حسني 
انيطت به مهمة رئاسة " مجاعة الُعلامء "(256) التي تأسست لغرض الوقوف بوجه التيارات 
الشيخ  عن  وُعرف  آنذاك(257)،  العراق  يف  السيايس  الوضع  تدهور  استغلت  التي  الوافدة 
ُبلغة   " ومنها:  والتاريخ،  الشعر  وقرض  الفقه  بني  ما  مؤلفاته(258)  تنوع  ياسني  آل  مرتىض 
الراغبني"، " نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء "، و كتب يف جملة "رسالة اإلسالم" مقاال 
واحدا بعنوان" هنضة مباركة" وجه من خالهلا رسالة اىل ُعلامء املسلمني للقيام"  بحملة جهاد 

" ضد املوبقات االجتامعية(259)، والقت دعوته اهتاممًا خاصًا من ُعلامء مرص و االزهر.

• ُمسلم اُحلسيني احليل (1916- 1981) : 
النجف االرشف  ولد مسلم بن محود بن نارص بن عيل احليل يف مدينة احللة، سافر اىل 
و تلقى تعليمه يف حوزة النجف االرشف العلمية ، فاخذ الفقه و األصول و املنطق عىل 
بعض علامئها(260)، انتقل بعدها اىل التدريس يف مدرسة كاشف الغطاء الدينية ، امتازت 
قصائد ديوانه باهنا تدور حول حمورين أساسيني، املديح، والشعر التعليمي، وتنوع شعرُه 
الوحدة اإلسالمية  الداعني إىل  السيد احليل من  القصائد واألراجيز(261). كان  شكلًيا بني 
بني املذاهب اإلسالمية، فكان عىل اتصال بـ )مجاعة التقريب بني املذاهب اإلسالمية(، كام 
اسهم يف نرش هذا الوعي اإلسالمي الوحدوي بني الناس من خالل كتاباته الكثرية يف هذا 
املنوال ومن خالل خطبه ومشاركاته الفاعلة يف نرش ثقافة الوحدة ونبذ اخلالفات(262)، و 
ُعرف عنه تنوع نتاجه الفكري ما بني نّظم الشعر و تأليف الكتب يف مواضيع الفقه والعقائد 
(263)، ومن ابرز اثاره " ديوان مسلم احلسيني الشعري" ، " الزكاة " ، " الصوم " ، " امليزان 

الصحيح " ، " القرآن والعقيدة " ، " األصول االعتقادية يف اإلسالم " وغريها ، اما مؤلفاته 
ذر  أيب  اشرتاكية   "، األدبية"  والظرائف  العلمية  "الطرائف  منها:   ، فهي عديدة  املخطوطة 
الغفاري"، " مناظرة مع املاديني"(264) كتب مقااًل واحدًا يف جملة " رسالة اإلسالم " بعنوان 
" اإلسالم دين الوحدة " أكد من خالله عىل عاملية اإلسالم و رسالته ، وانه من بني اسمى 
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اهدافه وحدة املسلمني و نبذ الفرقة(265). 

• هبة الدين الشهرستاين (1884- 1967): 
ولد هبة الدين حممد عيل احلسيني الشهري بالشهرستاين يف سامراء(266) انتقل اىل كربالء 
ثم اىل النجف االرشف عام 1903 ليكمل تعليمه الديني فيها(267)، وُعد من رواد النهضة 
الفكرية احلديثة يف العراق، أصدر "جملة العلم" يف عام 1910(268)، كام ساهم يف تأسيس 
"جملة املرشد" البغدادية(269)، ناضل الشهرستاين ضد االحتالل الربيطاين للعراق، وسجن 

عىل اثرها لتسعة اشهر لنشاطه املناهض لالحتالل، أصبح وزيرًا للمعارف عام )1921–
وإرسال  العراق  أنحاء  يف  مدارس  فتح  عىل  فعمل  فيصل  امللك  حكم  حتت  1922م( 
التمييز  ملجلس  ورئيسا  العراق  يف  االستئناف  ملحكمة  رئيسا  ُعني  اخلارج،  إىل  البعثات 
التأليف،  إىل  اجلعفري عام 1923، فقد برصه واستقال من منصبه احلكومي، وانرصف 
وأسس مكتبة اجلوادين  العامة يف الصحن الكاظمي، له العديد من املؤلفات ابرزها 
:) منتخب املسائل، الدالئل واملسائل، جبل قاف، فيض الباري، هنضة احلسني، وجوب 
الكتب  من  وسواها  واالسالم(  اهليئة  الشعيبة،  معركة  اخلالدة،  املعجزة  اجلمعة،  صالة 
االخرى  ، له مقال يف جملة "رسالة اإلسالم" بعنوان  " رمضان رمز تقريب القلوب وتأليف 

الشعوب"(270).  

ثانيًا- اقالم الطبقة االكاديمية :   
•  توفيق الفكيكي (1903- 1969):     

ولد توفيق الفكيكي يف مدينة بغداد، درس الفقه وعلوم اللغة يف النجف االرشف عىل يد 
الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء ، مارس مهنة التعليم عند عودته من النجف االرشف، 
وقدم استقالته ليدخل مدرسة احلقوق عام 1923 وينال شهادة احلقوق ، استهوته الصحافة 
عام  الكرخ"(272)  "صحيفة  لــ  املسؤول  املدير  املفيد"(271( وكان  "صحيفة  يف  حمررًا  فاصبح 
العام  حتى  بالصدور  استمرت  التي   1948 عام  الرعد"(273)  "صحيفة  اصدر  و   ،1927
"صحيفة القبس"(274) عام 1954، له آثار مطبوعة وأخرى  1952، وشغل رئاسة حترير 
خمطوطة(275)، و كتب الفكيكي اربعة بحوث يف جملة "رسالة اإلسالم" بّينها اجلدول )5( .



58

جدول رقم (5)
مقاالت الكاتب الشيعي توفيق الفكيكي يف جملة " رسالة اإلسالم" القاهرية(276)

التاريخالسنةالعددمضمونهعنوان املقالت

محاية احليوان يف 1
كانون الثاين 521950يف الفقه االسالميرشيعة القرآن

متوز 721950يف التاريخ االسالميشخصية الطويف2

اعجاز القرآن يف 3
متوز 1131951 يف علوم القرآنمذهب الشيعة 

يف سبيل التفاهم4
يف التقريب بني 

املذاهب
 اذار 45121960

توفيق  الشيعي  الكاتب  نرشها  التي  املقاالت  تنوع   )5( رقم  اجلدول  خالل  من  يتبني 
الفكيكي ما بني علوم القرآن، و الفقه االسالمي، والتاريخ االسالمي ومقال يف التقريب 
بني املذاهب االسالمية، عربت عن سعة ثقافته واطالعه، وسيتم التعريف هبذه املقاالت 

مفصاًل كاًل يف مبحثه من الفصل الثاين والفصل الثالث .

•  عبد الرزاق احلسني (1903- 1997): 
ولد عبد الرزاق احلسني يف بغداد(277)، تلقى تعليمه االويل يف كتاتيبها، و دخل مدارسها 
احلكومية، انتقل اىل النجف االرشف ليكمل تعليمه، و دخل دار املعلمني العليا ، مارس 
يف   1925 عام   " الفضيلة  "صحيفة  واصدر   ، املفيد"  صحيفة   " يف  عمله  بدأ  و  الصحافة 
بغداد و" صحيفة الفيحاء " يف احللة عام 1927(278)، أرخ للعراق سياسيًا واجتامعيًا حتى 
اصبحت مؤلفاته مصدرًا ال غنى عنها لكل باحث ، فاقت مؤلفاته الثالثني كتابًا يف تاريخ 
العراق منها : " تاريخ الوزارات العراقية يف عرشة جملدات" ، " تاريخ االحزاب السياسية 
يف العراق " ، " ارسار ثورة مايس 1941 " ، " تاريخ الصحافة العراقية "، كام الف كتبًا عن 
االقليات يف العراق منها : " اليزيدية " ، " الصابئة " ، " البهائية "، وعمل يف جملس الوزراء 
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العراقي بتوصية من رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد(279)، قدم طلبًا ألحالته عىل التقاعد 
للتأليف والكتابة(280)، ونرش يف جملة رسالة االسالم مقالتني خصت  ليتفرغ  عام 1964 

تاريخ اليزيدية وعقائدهم . 

• ُكّتاب اخرون: 
مفكري  بأقالم  اإلسالم"  رسالة   " صفحات  عىل  املنشورة  الفكرية  الطروحات  كانت 
اىل  املنتمني  املفكرين  قبل  من  جتاهلها  و  عليها  القفز  يصعب  هادفة  طروحات  الشيعة 
املذاهب اإلسالمية االخرى ، اذ عاجلت تلك االفكار و املقاالت مسائل مهمة تقع ضمن 
إطار الفكر العام و الفقه السيايس و االجتامعي املعروف يف املدرسة اإلمامية ، و امللحق 

رقم )1( يبني اسامء الكّتاب الشيعة ممن نرشوا و كتبوا يف جملة " رسالة اإلسالم" .
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اهلوامش
...........

 كان التصال املرصيني بالفكر الغريب يف القرن التاسع عرش ممهدًا لظهور نزعات وتيارات .1
شتى منها : االجتاهات الدينية متمثلة بـــ)حركات التجديد اإلسالمي كحركة الشيخ حممد 
اجلامعة  )تيار  هي  رئيسية  تيارات  بأربع  السياسية  االجتاهات  متثلت  فيام  رضا(.  رشيد 
اإلسالمية ، تيار الرابطة العثامنية ، تيار الوطنية االقليمية ، تيار القومية العربية(، ساندها 
اجتاهات اجتامعية عدة منها )البحث يف اسباب ختلف املجتمع العريب، الدعوة اىل احلرية 
واملساواة، الدعوة اىل العدالة االجتامعية، الدعوة اىل حترير املراءة(، معتمدًة عىل االجتاهات 
العلمية التي نشطت ومنها ) املدارس و الكليات العلمية يف مرص، وحركة التأليف العلمي 
العريب (. للتفاصيل ينظر: أسامة حممد بركات عبد احلليم، فرح أنطوان والعلامنية، رسالة 
ماجستري، ) اجلامعة االردنية، كلية الدراسات العليا، 1993م(، ص23؛ جمموعة مؤلفني، 
احلربان العامليتان و تطور الفكر العريب احلديث ، ) القاهرة : دار الفكر العريب ، 2008م(، 

مج 4، ص 34.   
ازمة ورق .2 بسبب  الربيطاين مرسومًا يف مرص عام 1917م  االحتالل  إدارة   أصدرت 

الصحف اثناء احلرب العاملية األوىل حددت فيه عدد صفحات الصحف حتى وصل االمر 
اىل ان الصحيفة كانت تصدر يف ورقة واحدة تتضمن اخبار احلرب فقط ، مما اسهم يف توقف 
كثري منها. للتفاصيل ينظر: سحر مصطفى عبد الغني سالمة، تطور الفنون الصحفية يف 
الصحافة املرصية يف املدة من عام 1924-1954م ، رسالة ماجستري، )جامعة القاهرة: 

كلية اإلعالم، 2004م (، ص113.  
 دستور عام 1923م : ُقدم مقرتح الدستور اىل امللك فؤاد االول ) 1868- 1936م( .3

امللكي  االمــر  صدر  و   ، متخصصة  جلنة  قبل  من  الدستور  مسودة  عىل  املوافقة  ومتت 
املرقم)42( يف 19 نيسان عام 1923. للتفاصيل ينظر: فؤاد حممد النادي، موجز القانون 
الدستوري املرصي، )القاهرة: د. ن، 1982م(، ص117؛ حممد أمحد رفعت عبد الوهاب، 

القانون الدستوري، )القاهرة: دار اجلامعة ، 2007م(، ص172.
 رأت بريطانيا اثر اندالع احلرب العاملية االوىل رضورة تعزيز مركزها السيايس والعسكري .4
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العثامنية  الدولة  دخول  حال  يف  مرص  عىل  احلامية  اعالن  املناسب  من  فوجدت  مرص  يف 
للحرب اال ان هتديد رئيس الوزراء املرصي حسني رشدي )1863- 1928م( باالستقالة 
حفز بريطانيا عىل طلب اعالن االحكام العرفية بتدبري من ملن شيتهام )1869- 1938م( 
(Milne Cheetham( مستشار املندوب السامي يف مرص فأعلنت االحكام العرفية يف 2 ترشين 
الثاين عام 1914 م ، التي رفعت يف 5 حزيران عام 1923م. للتفاصيل ينظر: فرغيل عيل 
الدستورية يف مرص،  تاريخ مرص احلديث واملعارص: احلركة  تسن هريدي، صفحات من 
1923-1952م، )اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش، 2012م ( ، ص 25 .  

 امحد املتويل املغازي، الصحافة الفنية يف مرص ، اطروحة دكتوراه ، ) جامعة القاهرة: .5
كلية االعالم ، 1972م( . 

 مرعي زايد عبد اجلابر مدكور، الصحافة العربية، )القاهرة: د. ن، د. ت(، ص16 ؛ زكي .6
ادريس، طبقات الشعراء العرب، )جدة: مدارس االنجال االهلية، 2012م (، ص 10. 

 عرفت مرص التكوينات احلزبية خالل الربع االخري من القرن التاسع عرش ، عندما ظهر .7
اىل الوجود ) احلزب الوطني( عام 1897م بزعامة امحد عرايب)1841 - 1911م(. للمزيد 
عن احلياة احلزبية االوىل يف مرص ينظر : عمرو هاشم ربيع ، االحزاب الصغرية والنظام 

احلزيب يف مرص ،) القاهرة : مركز الدراسات االسرتاتيجية ، 2003م( ، ص 7 . 
 اختلفت االحزاب املرصية يف تكويناهتا ، حال بقية االحزاب يف البلدان النامية ، فقد .8

بشكل  مغايرة  نشأت  اهنا  بمعنى   ، اجلمهور  تأييد  عن  تبحث  راحت  ثم  اواًل  تأسست 
كامل لنشأة مثيالهتا يف الغرب ، مما ادى اىل افتقار اغلب االحزاب املرصية لتأييد تيارات 

واجتاهات شعبية بعينها . للتفاصيل ينظر :
Neil Schlager and Jayne Weisblatt, World Encyclopedia Of Political Systems 
And Parties, Fourth Edition, (United States of America: George E. Delury, 
2006), P. 392- 403.
9.(13) Elizabeth Iskander, Sectarian Conflict in Egypt: Coptic Media, Identity 
and Representation, (New York: Routledge, 2012), P. 25.

املثال .10 سبيل  عىل  منها  الصحف  عىل  باالعتامد  مرصية  سياسية  احزاب  عدة  برزت   
)حزب الوفد( الذي انطلق من سياسة صحيفة )اجلريدة( عام 1907، و)احلزب الوطني( 
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صحيفة  مبادئ  عىل  االصالح  حزب  واكد   ،) اللواء   ( صحيفة  مبادئ  عىل  اسس  الذي 
)املؤيد( ومجيعها اسست عام 1907م، وحلقها احزاب )الشعب( وصحيفته )الشعب( عام 
1920، وحزب )االحرار الدستوريني( وصحيفته )السياسة( عام 1922م. للتفاصيل عن 
االحزاب والصحف ومؤسسيها ينظر: امحد أنور سيد أمحد اجلندي، الصحافة السياسية 
يف مرص منذ نشأهتا إىل احلرب العاملية الثانية ،) القاهرة : مكتبة األنجلو املرصية ، د.ت ( ، 
ص 135 ، 285، 316 ؛ حممد حممد حسني، االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص، ط7، 

)بريوت: مؤسسة احلياة، 1984م( ج2، ص95.
 ُعدت الصحافة احلزبية إحدى اهم وسائل تعريف الراي العام باألحزاب السياسية، .11

ملختلف  والسياسية  االجتامعية  التنشئة  وسائل  من  ووسيلة  احزاهبا،  حال  لسان  فهي 
الطبقات االجتامعية عامة و للمنتمي اىل احلزب فكريًا أو تنظيميًا . للمزيد ينظر : جمموعة 
للدراسات،  اللبناين  املركز  بــريوت:   ( العريب،  العامل  يف  السياسية  االحــزاب  مؤلفني، 

2006م(، ص 44-43. 
 أمحد أنور سيد أمحد اجلندي، تاريخ الصحافة االسالمية ، ) القاهرة: دار االنصار، .12

د.ت(،ج1، ص 14 ؛ فاروق ابو زيد ، الفكر اللربايل يف الصحافة املرصية ، )القاهرة : عامل 
الكتب، د.ت(، ج2، ص 468  .

13.  Julia Choucair-Vizoso Marina Ottaway، Beyond the Facade: Political Reform 

in the Arab World،(Washington DC : Carnegie Endowment، 2008 )، P. 18.          

14.  Herbert J. Liebesny، The Law of the Near and Middle East: Readings Cases 

and Materials (U.S.A : New York University Press، 1975 )، Pp. 149 - 152 .     
سليامن .15 ينظر:  الصحفية  احلريات  من  املرصية  احلكومة  موقف  حول  للتفاصيل   

صالح، ازمة حرية الصحافة يف مرص 1945- 1985 م، ) القاهرة: دار اجلامعة املرصية، 
1995م(، ص174-168.  

 أحزاب األقليات يف مرص هي أحزاب ليس هلا سند شعبي، فتبحث عن سند هلا إما يف .16
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للدراسات والنرش، 2001م(، ص585-584.  

 للمزيد عن اتفاقية وعد بلفور ينظر: حممد ماجد السيد صالح الدين، ملكية األرايض .59
الدراسات  كلية  االردنية:  )اجلامعة  دكتوراه،  اطروحة  1948م،   -  1918 فلسطني  يف 

العليا، 1993م( .
 مرعي زايد عبد اجلابر مدكور، املصدر السابق ، ص92. .60
ُعرف .61 العريب  االدب  يف  اكاديمي  وباحث  كاتب  1973م(:   -1889( حسني  طه   

)بعميد االدب العريب(، ُولد يف إحدى قرى حمافظة املنيا، درس يف الكتاب، و تعلم باألزهر 
الدين واألدب العريب. فقد برصه يف سن الثالثة، تتلمذ عىل يد حممد عبده، و انتسب اىل 
اجلامعة املرصية عام 1908م، نال شهادة الدكتوراه عام 1914م ، له عدة مؤلفات امهها: 
) يف الشعر اجلاهيل (، )الفتنة الكربى(، ) عيل وبنوه(، و) عىل هامش السرية ( وغريها. 
)اجلامعة   ، ماجستري  رسالة  روائيًا،  حسني  طه  الكركي،  العزيز  عبد  خالد  ينظر:  للمزيد 
االردنية: كلية اآلداب، 1977م(، ص12 ؛ توفيق يوسف عبد الكريم ابو الرب، جهد طه 
حسني يف نقد االدب العريب، رسالة ماجستري ، )اجلامعة االردنية: كلية الدراسات العليا، 

1988(، ص12.
 اتفقت املجلة مع طائفة من كبار االدباء االوربيني و االمريكيني لتزويدها بمقاالهتم .62

وتتكفل املجلة برتمجتها اىل العربية قبل ان تنرش باي لغة اخرى ، ومن ابرز هوالء النخبة: 
 René( رينيه برنار ماركيه ،)Henry Seidel Canby)(1961- 1878(هنري سايدل كانبي
Bernard (، وسواهم. للتفاصيل ينظر: سهام نصار، اليهود املرصيون صحفهم وجمالهتم 

(1877-1950م(، ص 76.
ثم .63 بريوت  يف  1927م(  رصوف)1852-  يعقوب  اسسها  شهرية،  جملة  املقتطف:   

، عاجلت  الشام  بالد  املطبوعات يف  الرقابة عىل  اشتداد  اثر  القاهرة  اىل  الصحيفة  انتقلت 
قضايا علمية و اجتامعية ، توقفت هنائيًا عن الصدور عام 1952م . للمزيد ينظر : عبد 
الرمحن فرفور، الدوريات العربية ، ) ديب : مركز مجعة املاجد للثقافة ، 1993م(، ص 82. 

 املصدر نفسه ، ص 82.  .64
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 عادل الغضبان )1908- 1972(: كاتب واديب سوري االصل، ولد بمدينة مرسني .65
التابعة ملحافظة حلب، اكمل دراسته االبتدائية فيها ، انتقل اىل القاهرة مع ارسته إلكامل 
ينظر: رؤوف  للتفاصيل  بالقاهرة،  اليسوعيني  االباء  ، ُعني مدرسًا يف معهد  فيها  دراسته 

سالمة موسى ، املصدر السابق ، ج2 ، ص 713 . 
 مرعي زايد عبد اجلابر مدكور، املصدر السابق ، ص89. .66
 حسان عبد اهللا حسان ، دراسة حتليليه لقضايا الرتبية يف جملة " لواء االسالم "، رسالة .67

ماجستري، )جامعة الزقازيق : كلية الرتبية ، 2001م(، ص105.  
 مجال عبداحلي عمر النجار ، التوجه التغريبي يف الصحافة املرصية، ) القاهرة : د.ن، .68

2003م ( ، ص 153 .
 سريد التعريف به مفصاًل يف املبحث الرابع من الفصل االول ..69
عام .70 االول  كانون   )17  -  7( بني  ما  للمدة  القدس  يف  ُعقد  مؤمتر   : القدس  مؤمتر   

عىل  املسلمني  علامء  اجتمع  اسالمية،  دولة   )20( مثلوا  موفدًا   150 بحضور  1931م 
اختالف مذاهبهم ، جاء انعقاد املؤمتر ردًا عىل انعقاد املؤمتر الصهيوين يف مدينة زيرورخ 
بني  للتفاهم  فرصة  املؤمتر  مثل   ، عام 1929م  اب   )  28 -  10 ( بني  ما  للمدة  بسويرسا 

 .98-88 .Rainer Brunner،OP.Cit، Pp : املذهبني. ينظر
 سريد التعريف به مفصاًل يف املبحث الرابع من الفصل االول  . .71
الزنجاين يف قرية .72 الكريم  الشيخ عبد  الزنجاين )1878-1968(: ولد  الكريم   عبد 

جاروت التابعة ملحافظة زنجان الواقعة شامل رشق ايران، سافر اىل النجف االرشف لتلقي 
العلوم الدينية ، و درس عىل يد االفاضل من الُعلامء ومنهم :  فتح اهللا االصفهاين )1849 
- 1920م( ، حممد كاظم اخلراساين )1839 - 1911م( ، حممد كاظم اليزدي )1831 - 

1919م( ، واخرون ، له العديد من املؤلفات املطبوع منها واملخطوط ، ابرزها  : )ذخرية 
الصاحلني ، تعاليم االسالم ، جامع املسائل ، وسواها ( .  للتفاصيل  ينظر : حممد جواد 
رسالة   ،  1968-1886 تارخيية  دراسة  الزنجاين  الكريم  عبد  الشيخ  اجلزائري،  جاسم 

ماجستري ، )جامعة الكوفة : كلية اآلداب ، 2009( .
 حممد مصطفى املراغي) 1881- 1945م( :  ولد الشيخ املراغي بقرية املراغة التابعة .73
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ملديرية سوهاج ، تلقى تعليمه باالزهر فحصل عىل الشهادة العاملية عام 1904م ، عمل يف 
القضاء يف السودان ، ثم ُعني مفتشًا بوزارة االوقاف ، عاد اىل العمل بالسودان مرة اخرى 
يف وظيفة قايض القضاة ، رجع بعدها اىل مرص ، عني رئيسًا للمحكمة الرشعية العليا عام 
1923م ثم شيخًا لالزهر عام 1928. ينظر: حممد عبد اهللا مايض، األزهر يف 12 عام، 

)القاهرة : الدار القومية للطباعة والنرش، د.ت( ، ص 58-57.
74.. 121 .Rainer Brunner،OP.Cit،P  
 حممد رضا هبلوي )1919-1980م(: هو نجل شاه ايران رضا هبلوي ، ولد بمدينة .75

طهران ، ونودي به وليًا للعهد يف 24 نيسان 1925م ، التحق بعدها باملدرسة العسكرية، 
الكلية  يدخل  و  طهران  اىل  بعدها  ليعود  1936م  عام  سويرسا  يف  العالية  دراسته  اكمل 
اعتىل عرش   ، فاروق  ملك مرص  فوزية شقيقة  باألمرية  عام 1939م  اقرتن   ، العسكرية 
عام  ايران  يف  اإلسالمية  الثورة  قيام  حتى  حكمه  استمر   ، 1941م  ايلول   16 يف  ايران 
1979م. للتفاصيل ينظر : حممد خري رمضان يوسف ، املصدر السابق ، ج2 ، ص 154 .

 األمرية فوزية ) 1921-2013م ( : أبنة امللك فؤاد االول ، ملك مرص ، امها امللكة .76
ايران حممد رضا هبلوي يف عام 1939م ، وبعد عامني من  نازيل، تزوجت من ويل عهد 
زواجها تقلد زوجها مقاليد احلكم بعد خلع ابيه رضا شاه عن العرش االيراين، انجبت 
للمزيد   . القاهرة  يف  1945م  عام  زوجها  طلقها   ، هبلوي  شاهيناز  الوحيدة  ابنتهام  منه 
ينظر: خضري البديري ، موسوعة الشخصيات االيرانية يف العهدين القاجاري والبهلوي 

1796-1979م ، ) بريوت : العارف للمطبوعات ، 2014م( ، ص 366. 
ابراهيم .77 بن  إسامعيل  للخديوي  األصغر  االبن  هو   :  )  1936-1868( فؤاد  أمحد   

باشا بن حممد عيل ، ولد باجليزة وإلتحق يف عام 1875 باملدرسة اخلاصة ودرس بجنيف 
الثاين  ثم إلتحق باملدرسة امللكية اإليطالية العسكرية ، وعني ياورًا للسلطان عبد احلميد 
بالروح والثقافة اإليطالية وكان جييد  السنة نفسها عاد إىل مرص ، تشبع  سنة 1890 ويف 
العربية وترأس جلنة تأسيس  اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية واألملانية وال جييد 
وتنظيم اجلامعة املرصية سنة 1906 وتوىل عرش السلطنة يف ترشين االول عام 1917م 
بعد وفاة أخيه السلطان حسني كامل وبعد إعتذار إبنه األمري كامل الدين عن عدم قبول 
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املنصب، واكب أهم األحداث يف عهده منها : ثورة 1919 وإلغاء احلامية 1922 ومنح 
البالد الدستور 1923. رسدار إقبال عيل شاه ، فؤاد األول ، ترمجة حممد عبد احلميد ، ) 

القاهرة : د.ن، 1939م ( ، ص 18-3. 
 حممد تقي القمي ) 1908 - 1990م( : هو الشيخ حممد تقي الدين القمي ، والده .78

حجة اإلسالم ) أعىل لقب ديني وقتها( أغا أمحد القمي كبري القضاة الرشعيني بطهران ، 
ارسته  ارتبطت   ، الزراعية  االرايض  من  اخلاصة  أمالكها  هلا  احلال  ميسورة  عائلة  يف  نشأ 
دينية  تنشئة  فنشأ   ، الدين  ُعلامء   عاملًا من  كان  منهم  أجداد كل  لسبعة  فهو حفيد  بالدين 
يف منزل والده، اتم دراسته االولية يف املدرسة اإلبتدائية فحفظ القرآن الكريم فاستهوته 
صوره األدبية والفنية فدرس اللغة العربية وآداهبا، وما أن اهنى املرحلة الثانوية حتى التحق 
باملدرسة العليا لآلداب . للتفاصيل ينظر : حسان عبد اهللا حسان ، العالمة حممد تقي القمي 
رائد التقريب و النهضة اإلسالمية ، ص 1-10 ؛ هادي اخلرسو شاهي، قصة التقريب ، 

)قم : جممع التقريب بني املذاهب اإلسالمية ، 1966م(، ص 22 . 
79.  Rainer Brunner،OP.Cit،P. 130. 

من .80 املسلمني:  ُعلامء   من  مجع  من  اإلسالمية  املذاهب  بني  التقريب  مجاعة  تشكلت   
ايران الشيخ حممد تقي القمي، من العراق: الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء ، من 
مرص: الشيخ عبد املجيد سليم، حممود شلتوت، الشيخ الرشبايص، الشيخ الفحام، الشيخ 
حممد حممد املدين، الشيخ حسن البنا، اللواء صالح حرب، الشيخ حممد عيل علوبه، ومن 
الزيدية  الشيعة  مثلها  اليمن  ومن  احلسيني،  امني  واحلاج  منون،  عيسى  الشيخ  فلسطني 
ومنهم عبد اهللا اجلرايف الصنعاين، حممد بن اسامعيل العمراين، حممد بن عبد اهللا العمري 
تأسيس مجاعة  أثناء  الوحيد احلارض  الشيعي  القمي و هو  تقي  الشيخ حممد  بدا  ، و حني 
التقريب ، نجح يف مدة قصرية من خالل املراسالت الفّعالة  و رحالت السفر املكثفة يف 
جذب اهتامم ُعلامء  الشيعة املنادين عىل الدوام بوحدة املسلمني ودعوهتم لنبذ اخلالفات 
الطائفية املقيتة بني املذاهب . للمزيد ينظر : فهمي هويدي، ايران من الداخل، )القاهرة: 
دار الرشوق ، 1988م(، ص 325 ؛ حسان عبد اهللا حسان ، العالمة حممد تقي القمي رائد 
التقريب والنهضة اإلسالمية ، ) القاهرة : دار املصطفى للطباعة والرتمجة ، 2006 (؛ عيل 
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ابواخلري، األزهر الرشيف واحلوزة النجفية، النشأة - التاريخ - التواصل، )القاهرة: وكالة 
سفنكس للفنون واآلداب، 2013(، ص 160.

بني .81 للتقريب  العاملي  املجمع   : قم   (  ، التقريب  ، رجاالت  التسخريي   حممد مهدي 
املذاهب اإلسالمية، 2008(،ص 198 .

82..130 .Rainer Brunner،OP.Cit،P  
 اسهم ُعلامء  الشيعة يف رفد مكتبة دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية بالعديد من .83

الكتب املهمة ، ومنها ما تربع به السيد حمسن احلكيم )بخمسة آالف كتاب( ، يف خمتلف 
العناوين من فقه وعقائد واصول وسواها . ))مقابلة شخصية((: أ. د حممد حسني الصغري، 

النجف االرشف ، بتاريخ 20 ايار 2016. 
 كان من ابرز من زار دار التقريب كل من : )  الشيخ امحد الوائيل ، حممد رضا املظفر ، حممد .84

تقي احلكيم ، حممد رضا الشبيبي ، طالب الرفاعي ، عبد اهلادي الفضيل ، حممد بحر العلوم، 
مهدي احلكيم ، عبد احلميد احلر ، حممد مهدي شمس الدين ( ، اما الشخصيات السياسية 
فكان من ابرزهم : )امللك فاروق ، حممد رضا شاه ، حممد مصدق( . ))مقابلة شخصية((: 

رضا موسى احلكيم، باحث اكاديمي وصحفي ، النجف، بتاريخ 4 نيسان 2016.  
85.  Rainer Brunner،OP.Cit ،P. 139. 

باقور .86 قرية  يف  الباقوري  الشيخ  ولد   :  ) )1907-1985م  الباقوري  حسن  امحد   
بمديرية اسيوط ، حفظ القران الكريم والتحق بمعهد اسيوط الديني عام 1922م وحصل 
عىل الشهادة الثانوية منها عام 1928م ، حصل عىل الشهادة العاملية النظامية عام 1932م ، 
نال شهادة التخصص يف البالغة واالدب عام 1936م ، تدرج يف الوظائف احلكومية حتى 
اختري وزيرًا لألوقاف عام 1952م ، ثم وزيرًا لألوقاف يف الوزارة املركزية للجمهورية 
ايامنًا منه بامهيتها ومنها كتاب  العربية املتحدة عام 1958م ، سعى اىل نرش كتب الشيعة 
)املخترص النافع( ، كام قدم لكتاب )وسائل الشيعة ومستدركاهتا ( . للمزيد ينظر : حممد 
خري رمضان يوسف ، املصدر السابق ، ج1 ، ص 30 ؛  مرتىض الرضوي ، مع رجال الفكر 

يف القاهرة ، ) د. م ، دار اهلادي للطباعة والنرش و التوزيع ، 2003م ( ، ج1 ، ص200. 
87. .140 .Rainer Brunner،OP.Cit،P 
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 ذكر احد املعارصين لألحداث ان الشيخ حممد تقي القمي اخربه شخصيًا ان مصدر .88
التجار االيرانيني املقيمني يف اوربا  التمويل االسايس للمجلة قد اعتمد عىل جمموعة من 
رضا  شخصية((:  ))مقابلة   . اسامئهم  يف  يفصل  ان  دوان  االمريكية  املتحدة  الواليات  و 

موسى احلكيم، باحث اكاديمي وصحفي ، النجف االرشف، بتاريخ 4 نيسان 2016. 
 شنت محلة كبرية عىل تأسيس دار التقريب بني املذاهب االسالمية يف القاهرة من قبل .89

جهات رسمية وشعبية وهابية يف اململكة العربية السعودية ، تزعمتها جملة االعتصام حيث 
نرشت رسالة من مفتي مرص آنذاك حممد حسنني خملوف اىل الشيخ الشعراوي تنصحه فيها 
اىل اخلروج من مجاعة التقريب و وقف حواره مع الشيعة ، فكان الدافع خلف اغالق دار 
التقريب اثر قيام الثورة االسالمية يف ايران بتحريض من بعض من الفقهاء الذين حتركوا 
من منظور جذاب متثل يف احلفاظ عىل العقيدة من املد الشيعي ، اما احلكومة املرصية فكان 
تربيرها الدافع االمني . للمزيد من التفاصيل ينظر : عيل ابو اخلري، األزهر الرشيف واحلوزة 

النجفية، النشأة - التاريخ - التواصل، )القاهرة: سفنكس للفنون ، 2013(، ص 163.
 ينظر: هيئة التحرير، يف احلجاز، "رسالة اإلسالم"، العدد/1،السنة /1، كانون الثاين .90

1949م ، ص 97.
وشاعر .91 وباحث  وأديــب  صحفي   :  ) )1912-2011م  جهيامن  بن  الكريم  عبد   

سعودي، ولد يف بلدة غسلة بالقرائن، تلقى تعليمه األويل لدى الكتاتيب يف بلدته ، ثم انتقل 
عام 1925 م إىل الرياض ودرس لدى مشايخ املساجد لعام واحد، ثم غادر يف 1926 م إىل 
مكة للدراسة يف املعهد العلمي السعودي وذلك بطلب خاص من امللك عبد العزيز وبعد 
ثالث سنوات خترج من املعهد وانتدب إلنشاء املدرسة النموذجية األوىل يف مدينة السيح 
بمنطقة اخلرج وذلك عام 1930. للتفاصيل ينظر : بكري شيخ امني ، احلركة االدبية يف 

اململكة العربية السعودية ، ط2 ، ) الرياض : وزارة املعارف ، 1978م(، ص118 .
العدد/3،السنة .92  ، "رسالة اإلسالم"   ، باأللقاب  تنابزوا  ، ال  الكريم بن جهيامن   عبد 

/1، متوز 1949م، ص277. 
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هلا رحالت الشيخ حممد تقي القمي املتكررة ، قابلها حراك ازهري صوب النجف االرشف 



77
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الطوائف .135 بني  التوتر  تثري  التي  املسائل  مع  حكياًم  تعاماًل  اإلسالم  رسالة  تعاملت   

اإلسالمية و أعربت عن رغبتها يف التوصل إىل حلول مناسبة هلا ، و اختفت من صفحاهتا 
السياسية  اختفت األحداث  ، كام  املبكر  التاريخ اإلسالمي  بأحداث  التحقيقات اخلاصة 
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عالقة  له  ما  كل  عن  االبتعاد  يف  فكرهتا  عىل  دائام  اإلسالم  رسالة  وحافظت  املعارصة. 
بسياسات احلكومات أيا كان اجتاهها ، لذا أرصت عيل التزام احلياد حيال االضطرابات 
التي وقعت يف بعض الدول اإلسالمية آنذاك، عىل الرغم من أن بعض هذه االضطرابات 
كانت غاية يف األمهية منها : الثورة املرصية عام 1952، حرب اجلزائر بدأ من عام 1954 
فصاعدا، و ثورة العراق عام 1958 و انقالب عام 1963، واحداث اليمن عام 1962 . 

136.  ،37/ العدد  السنة/10،  اإلسالم"،  ،"رسالة  التحرير  كلمة  املدين،  حممد  حممد   
كانون الثاين 1958، ص4.

 حاول الباحث جاهدًا احلصول عىل الوثائق التي ختص دور الشيخ حممد تقي القمي .137
يف  املقيمة  بأرسته  االتصال  بعد   ، االسالمية  املذاهب  بني  التقريب  دار  بتأسيس  املتعلقة 
فرنسا ، قم املقدسة ، و القاهرة ، اال ان االرسة اعتذرت عن توفري الوثائق اخلاصة بوالدهم 
 ، القمي  تقي  حممد  ارسة  شخصية((:  ))مقابلة   . شخصية  اسباب  ابرزها  شتى  ألسباب 
اتصال هاتفي باريس- قم املقدسة، اتصال هاتفي مع ابنه االكرب - القاهرة اتصال هاتفي 

مع ابنه االصغر، 11 كانون الثاين 2016. 
 ينظر عىل سبيل املثال امللحق رقم : ) 7 ( ، )8 (، )9(. .138
 عرفت إيران هبذه التسمية يف 22 اذار 1935م . للمزيد ينظر : دونالد ولرب ، ايران ماضيها .139

وحارضها ، ترمجة : عبد النعيم حممد حسني ، ) القاهرة : دار مرص للطباعة ، 1958م ( ، ص 1 .
 حسني الربوجردي )1875- 1961م ( : عامل جمتهد ، ولد يف مدينة بروجرد ، تلقى .140

علومه يف اصفهان ، والنجف االرشف ، تتلمذ عىل يد مرجع التقليد السيد حممد كاظم 
اخلرساين واية اهللا شيخ الرشيعة االصفهاين ، عاد اىل مسقط رأسه عام 1909م ليتصدى 
للمرجعية الدينية ، ُعرف عنه دعمِه جلهود التقريب بني املذاهب اإلسالمية . للمزيد ينظر: 
كاظم عبود الفتالوي ، املنتخب من أعالم الفكر واالدب ، ) بريوت : مؤسسة املواهب، 
1999م ( ، ص 126-128 ؛  حسن الدجييل ، الفقهاء حكام عىل امللوك ، ط3، )بريوت: 

دار االضواء ، 1991م (، ص 205 . 
"رسالة .141  يبدو ذلك واضحًا من طريقة التأبني املؤثرة التي نرشها رئيس حترير جملة 

التي  ومفاخره  العظمى  ملآثره  الربوجردي(  )حسني  الكبري  املرجع  وفاة  حول  اإلسالم" 
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ستذكر فيام خيص )التقريب(. ينظر: حممد حممد املدين، فقيد اإلسالم:" اإلمام الربوجردي"، 
"رسالة اإلسالم"، العدد /7، السنة/3، كانون الثاين 1950، ص101. 

العلمي .142 الطرح  عن  بعيدة  متشنجة  افعال  ردود  تأسيسها  منذ  التقريب  دار  شهد   
اثر تأسيس دار التقريب بني املذاهب ، ومنها ما كتبه احد املتعصبني بام نصه : " جيب ان 
نعلم ان هناك دارًا يف القاهرة تسمى دار التقريب بالزمالك تعمل لصالح الشيعة ، كذا ما 
يسمى باملذهب اجلعفري ، أو اجلعفرية استخدمت أساليب متنوعة لنرش عقيدة الشيعة بني 
أهل السّنة ... ان التقية اخلبيثة التي يؤمن هبا الشيعة دينًا هي التي ذهب ضحيتها الشيخ 
هدف  ان   ، عقائد  من  يبطنون  ما  عكس  يظهروا  بان  الشيعة  تامر  التي  التقية  الشلتوت، 
العزيز  ينظر: عمر بن عبد  للمزيد  السنة.  التقريب هو نرش مذهبهم بني اهل  الشيعة من 

قرييش، الشيعة يف ميزان اإلسالم ، ) د.م : د.ن ، 2003م (، ص120. 
 جمموعة مؤلفني ، اإلمامان الربوجردي و شلتوت رائدا التقريب ،) طهران : املجمع .143

العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ، 2004م (، ص47  . 
 جامع األزهر: اعرق جوامع العامل اإلسالمي، محل عىل عاتقه تبليغ رسالة اإلسالم .144

يف منهجية علمية عن طريق معاهده وجامعته، وبعثاته الدينية، والوافدين لتحصيل العلم 
اليه من خمتلف بلدان العامل، منذ وصول الفاطميني اىل مرص وتأسيسهم مدينة القاهرة يف 
عام )358 هـ/ 968م(، بناه جوهر الصقيل ) 928 - 992م( قائد اخلليفة الفاطمي املعز 
اجلامع االزهر  بناؤه سنتني )970-972م(، سمي  استغرق  اهللا )932- 975م(،  لدين 
واللغوية،  الدينية  العلوم  عىل  مقترصة  فيه  الدراسة  كانت   ،)(الزهراء فاطمة  اىل  نسبة 
شهد دعوة إلصالحه يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش بصدور قانون عام 1872 م 
نظم طريقة احلصول عىل الشهادة العالية، وكان صدور قانون عام 1930 م خطوة حاسمة 
يف جعل االزهر جامعة اسالمية، وجاء صدور قانون 1961 الذي نص عىل ان االزهر هو 
املعهد الديني اإلسالمي االكرب حلفظ الرشيعة واللغة وتويل الوظائف الرشعية، وتعتمدها 
للحصول عىل االختصاصات املختلفة، احتوى عىل مكتبة ضمت )80 الف( جملد منها 
(20 الف( خمطوطة، اصدر جملة اسمها )نور اإلسالم(؛ للتفاصيل ينظر: عيل عبد الواحد 
؛   12 ص2-   ،)1936 الفتوح،  مطبعة  القاهرة:   (  ،2 ط  االزهر،  تاريخ  يف  ملحه  وايف، 
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فوللرس ، جومييه ، االزهر ، ترمجة : ابراهيم خورشيد واخرون ، )  بريوت : دار الكتاب 
اللبناين ، 1984م ( .

 عمل الباحث عىل جرد اعداد املجلة يف املكتبات متبعًا تسلساًل زمنيًا دقيقًا للتحقق منها. .145
 حممد عيل التسخريي، املصدر السابق ، ص12.  .146
 صائب عبد احلميد ، حوار يف العمق من اجل التقريب احلقيقي ، ) قم : مركز الغدير .147

للدراسات اإلسالمية ، 1994م( ، ص 12.  
 استعرض الباحث لعدد من الكتاب املرصيني وفقًا للتسلسل األبجدي..148
 الكتاتيب: مجع ُكتاب وهو موضع تعليم الصبيان ، اشتق االسم من التكتيب وتعليم الكتابة ، .149

عرفت كمؤسسة تعليمية منذ عهد النبي  ، كذلك عرفت الكتاتيب يف عرص اخللفاء وامتدت اىل 
عرص الدولة االموية ، و ازدهرت الكتاتيب زمن احلكم العبايس فاصبحت بغداد مقصدًا لطالب 
العلم . للمزيد ينظر : مفتاح يونس الربايص ،املؤسسات التعليمية يف العرص العبايس األول 132-

232هـ 749-846 م ، ) القاهرة: املجموعة العربية للتدريب  والنرش ، 2010( ، ص 59. 
 جامعة السوربون: احدى اعرق جامعات اوربا والعامل ، تأسست يف مدينة باريس .150

والعلوم  والفنون  واحلضارات  واللغات  األدب  دراســة  يف  ختصصت   ، 1253م  عام 
اإلنسانية واالجتامعية. للمزيد ينظر:

Hilde de Ridder-Symoens، A History of the University in Europe : Volume 

1universities in the Middle Ages،( U.K: Cambridge University press، 

2003 )، P . 128.

للكتاب، .151 املرصية  اهليئة  )القاهرة:  مرصية،  عقول  يف  رحلة  العزيز،  عبد  ابراهيم   
1990(، ص292 ؛ عاطف العراقي، البحث عن املعقول يف الثقافة العربية رؤية نقدية، 

)القاهرة: مكتبة الثقافة ، 2004(، ص291.
 عاطف العراقي، املصدر السابق، ص292..152
 إبراهيم مدكور، حاجتنا اىل تربية روحية، "رسالة اإلسالم"، العدد/2، السنة/3، .153

نيسان 1951، ص186-184. 
 كامل حممد عويضة ، امحد امني املفكر اإلسالمي،) بريوت : دار الكتب العلمية ، .154
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1995م (، ص5.
املصدر .155 تيمور،  حممود  135؛  ص  ج3،   ، السابق  املصدر   ، داغر  اسعد  يوسف   

السابق، ص 36.  
156. ، العريب  الكتاب  دار   : بريوت   (  ، عتيق  العزيز  عبد  له:  قدم   ، حيايت  امني،  امحد   

1969م(، ص 115.
 امحد عطية اهللا، القاموس اإلسالمي، )القاهرة : دار النهضة املرصية ، 1963م(، .157

ج1، ص 35-34.
 عامر العقاد ، امحد امني حياته وادبه ،ط3، ) بريوت : دار اجليل ، 1987م ( ،  ص 47 . .158
 حسني امحد امني ، يف بيت امحد امني ، ط2،) القاهرة : مكتبة مدبويل ، 1989م (، ص 5..159
 عمر اإلمام ، امحد امني والفكر االصالحي العريب احلديث،) تونس : دار حممد عيل، .160

2001م (، ص107. 
القومية .161 الدار  واألدب،)القاهرة:  الفكر  أعالم  من  اجلندي،  أمحد  سيد  أنور  أمحد   

للطباعة ، د. ت(،ص34.
 إقبال بن عبد الرمحن إبداح ، الوحي القرآين بني املفرسين و املسترشقني : دراسة .162

حتليلية مقارنة ، ) عاّمن : دار دجلة ، 2011(، ص 201.
اللبنانية .163 املرصية  الدار   : واألدب،)القاهرة  الفكر  أعالم  من   ، حجاب  نبيه  حممد   

للطباعة والنرش ، 1998م(، ص 15.
" يف اعدادها .164 " رسالة اإلسالم   عمل الباحث عىل جرد مقاالت امحد امني يف جملة 

املختلفة، وتم اعتامد املعادلة الرياضية ) عدد املقاالت × 100 مقسومًا عىل العدد الكيل (  . 
 املنصورة : أحدى املدن املرصية القديمة ، أنشأها السلطان نارص الدين حممد بن ايب .165

بكر بن يوسف عام 1219م ، ونزل هبا فبنيت عدة دور ونصبت االسواق ، وبنى حوهلا 
عىل  بانتصاره  تفاؤاًل  باملنصورة  وسميت   ، احلربية  باآلالت  وحصنه  البحر  ييل  مما  سورًا 
الصليبيني . للمزيد ينظر : صالح امحد هريدي ، فصول من تاريخ املدن املرصية خالل 

العرص العثامين، ) القاهرة : دار عني، 2004م ( ، ص53 .    
ظواهره .166 و  منهجه  الزيات،  حسن  أمحد  عند  االجتامعي  املقال   ، الغفار  عبد  أمحد   
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الفنية، )القاهرة: د. م، د ت(، ص44.  
 ُعرف عن امحد حسن الزيات اطالعه الواسع ومعرفته العالية بعلوم اللغة العربية .167

و فقهها ، اهله لينتخب عضوًا يف جممع اللغة العربية بالقاهرة ، كام ُعنّي عضوًا يف املجلس 
االعىل لألدب والفنون ، ورغبة منه يف مواصلة عمله الصحفي اعاد اصدار جملة )الرسالة( 
يف العام 1963م ، وكلف برئاسة حترير ) جملة االزهر (. للمزيد ينظر : حممد شفيق غربال، 

املصدر السابق ، مج 1، ص 116-115.  
 عيل عبد الفتاح ، شخصيات ادبية ، ) الكويت : مكتبة ابن كثري ، 1998م(، ص 141.  .168
 للتفاصيل عن احلياة الفكرية يف العراق ينظر : عبد الرزاق النصريي ، دور املجددين .169

يف احلركة الفكرية والسياسية يف العراق 1908-1932 ، ) بغداد : مكتبة عدنان ، 2012(؛ 
 1968  -  1958 االرشف  النجف  يف  الفكرية  احلياة  املدين،  خان  عيل  املطلب  عبد  عيل 

دراسـة تارخيية ، اطروحة دكتوراه )جامعة الكوفة، كلية اآلداب، 2011).
 أمحد عبد الغفار عبيد، املصدر السابق، ص48 - 50..170
 امحد حسن الزيات، املجمع واللغة العامة، "رسالة اإلسالم"، العدد /22، السنة/6، .171

نيسان 1954،ص215- 220. 
 اسوان: وحدة ادارية مرصية ، واحدى اقدم مدن صعيد مرص تقع عىل الضفة الرشقية .172

للنيل، كانت احد الثغور اإلسالمية بعد فتح العرب ملرص عام 641م ، ُعدت مركزًا جتاريًا 
مهاًم لوقوعها عىل طريق البحر االمحر - جدة ، اشتهرت املدينة بخزان السد العايل الذي اقيم 

عام 1960م . ينظر : امحد عطية اهللا ، القاموس اإلسالمي ، ج 1 ، ص 110 .  
 عبد احلي دياب ، العقاد وتطوره الفكري ، ) القاهرة : املؤسسة العامة للطباعة ، .173

1969م ( ، ص 8 .
 عبد الستار عبداحلق عبد احلي احللوجي، عباس حممود العقاد: نرشة ببليوجرافية .174

بآثاره الفكرية، )القاهرة: اهليئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، 1964(، ص10-6. 
 جمموعة مؤلفني، العقاد دراسة وحتية، ) القاهرة : مكتبة االنجلو مرصية ، 1959م(، ص 8 ..175
 جالل العرشي، العقاد والعقادية، ) القاهرة: الدار املرصية اللبنانية، د. ت (، ص 159. .176
 عباس حممود العقاد، الدراسات اإلسالمية يف اللغات األوربية، "رسالة اإلسالم"، .177
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السنة /14، العدد /53-54، حزيران 1963، ص22- 26.
 اجلامع االمحدي: نسبة اىل امحد البدوي )596- 675هـ/1199-1276م( امام .178

صويف تنسب اليه الطريقة البدوية، عرف بالبدوي ألنه كان دائم تغطية وجهه باللثام مثل 
أهل البادية. للتفاصيل ينظر: جماهد توفيق اجلندي، اجلامع االمحدي شقيق اجلامع االزهر، 

)القاهرة: د.م، 1990م(، ص41- 46. 
 حممد رجب بيومي، النهضة اإلسالمية يف سري اعالمها املعارصين، )بريوت: دار .179

الشامية، 1995(، ج2، ص206. 
 عفت الرشقاوي، الفكر الديني يف مواجهة العرص، )بريوت: دار العودة، 1979م(، ص 237. .180
 عمل الباحث اىل جرد مقاالت عبد املتعال الصعيدي يف جملة " رسالة اإلسالم" يف .181

اعدادها املختلفة ، واعتمد يف اعداد الرسم البياين عىل املعادلة الرياضية يف برنامج االكسل 
) Excel( )عدد املقاالت × 100 مقسومًا عىل العدد الكيل للمقاالت ( . 

 البحرية : حمافظة مرصية ، مركزها مدينة دمنهور، تقع يف غرب الدلتا وحيدها شامال .182
وجنوبا  اإلسكندرية  و  مطروح  مدينتا  وغربا  رشيد  فرع  ورشقا  املتوسط  األبيض  البحر 

حمافظة اجليزة. ينظر: صالح امحد هريدي، املصدر السابق، ص112.
بقرية .183 الظواهري )1878-1944م(: فقيه وعامل دين مرصي مشهور، ولد   حممد 

الظواهري بالرشقية، درس عىل يد حممد عبده، ترأس الوفد املرصي يف املؤمتر اإلسالمي 
يف مكة عام 1926 م، عني شيخًا لألزهر عام 1929 م، واستقال منه عام 1935، صدرت 
النظام  اىل جامعة عىل  االزهر يف عهده  االزهرية، كام حتول  )نور اإلسالم(  ايامه جملة  يف 
احلديث، له عدة مؤلفات منها: )العلم والُعلامء ( و )رسالة يف االخالق(. للتفاصيل ينظر: 
رمضان،  حممد  حممد  مصطفى  ص1171؛   ،2 مج  السابق،  املصدر  غربال،  شفيق  حممد 

املصدر السابق ، ص77- 79. 
للنرش .184 السالم  دار   : القاهرة   (  ، االجتهاد  يف  امام  شلتوت  الشيخ   ، عامرة  حممد   

والتوزيع ، 2011م ( ، ص43. 
 لالطالع عىل نص الفتوى ينظر : عيل ابو اخلري ، املصدر السابق ، ص 166-165. .185
كبار .186 مجاعة  اىل  انضم  و   ، االزهر  جلامع  العامة  باإلدارة  مفتشًا  1938م  عام  ُعنّي   



87

الُعلامء  ، و انتخب عضوًا يف "جممع اللغة العربية" عام 1946م، و ُعني عام 1957 وكياًل 
لألزهر ثم يف 13 ترشين االول 1958م شيخًا لألزهر. ينظر:  سعيد عبد الرمحن، شيوخ 
االزهر، )القاهرة: الرشكة العربية للنرش والتوزيع، د.ت(، ج 4، ص43 ؛ يوسف اسعد 

داغر ، املصدر السابق ، ج3 ، ص 387 .
 سليم مصطفى بودبوس، أعالم يف التسامح والسالم: حممود شلتوت شيخ شيوخ .187

جامعة األزهر، "الوسط" ))صحيفة((، البحرين ، العدد 4623، ايار 2015، ص19.  
 حممود شلتوت ، تفسري القران الكريم ، ط2 ، ) القاهرة : دار القلم ، د.ت ( .  .188
"رسالة .189 جملة  اعــداد  يف  شلتوت  حممود  الشيخ  نرشها  التي  البحوث  احصاء  تم   

عىل  الكريم  للقران  تفسريًا  تضمنت  بحثًا   )56( بلغت  وقد  الباحث،  قبل  من  اإلسالم" 
شكل حلقات متتابعة اضافة اىل تقديم لكتاب جممع البيان للعالمة الطربيس، وبحث اخر 
الشلتوت  الشيخ  فتوى  اىل نرش  باهلدي، يضاف  النقد  استبدال  الرشيعة يف  بعنوان حكم 

بجواز التعبد بمذهب اإلمامية  .  
 حممد عبد اهللا مايض، االزهر يف 12 عامًا، )القاهرة: الدار القومية للطباعة والنرش، .190

د. ت(، ص72.
اللهبن .191 عبيد  أّسسها  م،   732 عام  اسست  اسالمية  جامعة  أقدم  الزيتونة:  جامعة   

احلبحاب، تقع وسط تونس العاصمة، وظّل جامع الزيتونة باعتباره مؤسسة علم وعبادة 
بن  الّرمحن  عبد  ابرز طالهبا  من  )1237م- 1573م(  احلفيص  العهد  أواخر  إىل  مزدهرا 
العقلّية والفلسفة  العلوم  التعليم األديب والديني وعامة  فيه يشمل  التعليم  خلدون، كان 
والعلوم الرياضية خاصة علوم الطب والفلك والرياضّيات. للتفاصيل ينظر: أمحد حممد 
حممود الشنواين، املساجد اجلامعة يف اإلسالم التي سامهت يف تكوين احلضارة اإلسالمية، 

)القاهرة: مكتبة دار الزمان، 2007(، ص71-61.
االرادة .192 )صحيفة   : امهها  صحف  جمموعة  حترير  رئاسة  القليبي  الدين  حمي  توىل   

الزهرة( وهي  اليومية(، )الصواب األسبوعية( و)لسان الشعب األسبوعية( وصحيفة ) 
أقدم صحف تونس العربية. للتفاصيل ينظر: عيل بن مبارك، احلاجة اىل االختالف يف فكر 

حمي الدين القليبي، )الرباط: مؤسسة دراسات وابحاث، د. ت(، ص6 .  
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اذار عام .193 التونسية ، اسس يف  الوطنية  التونيس: اول االحزاب   احلزب الدستوري 
1920، تأسس عىل يد عبد العزيز الثعالبي، ُعرف احلزب بعد عام 1934 باسم احلزب 
احلر الدستوري القديم حيث تأسس احلزب احلر الدستوري اجلديد بزعامة احلبيب بورقيبة 
وعدد من زمالئه. للتفاصيل ينظر: يوسف اسعد داغر ، املصدر السابق ، ج2 ، ص 241.

 عبد العزيز الثعالبي )1874-1944(: حممد عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد الرمحن .194
بن حممد الثعالبي، من الزعامء الوطنيني يف تونس، ولد يف مدينة تونس حفظ القرآن الكريم 
يف طفولته، ودرس باملدرسة االبتدائية يف حملة )باب سويقة( بتونس قبل التحاقه بجامع 
عام  فيه  وخترج  سنني،  سبع  فيه  أمىض  حيث  العمر،  من  عاما  عرش  أربعة  وله  الزيتونة 
1896، ثم تابع دراسته العليا يف املدرسة اخللدونية، اندفع إىل املشاركة يف العمل السيايس 
الفتاة عام  تونس  تأسيس حزب  الوطني اإلسالمي، شارك يف  منذ شبابه، أسس احلزب 
، ) حياة   ) الشهرية  ) تونس   ، افريقية(  تاريخ شامل   (  : له مؤلفات عديدة منها   ،1909
سيدنا حممد ( ، ) روح القران (. للتفاصيل ينظر: سليامن مصلح ابو عزب، املصدر السابق، 
ص342- 343 ؛ يوسف اسعد داغر ، املصدر السابق ، ج2 ، ص240 - 241 ؛ زكي 

حممد جماهد ، املصدر السابق ، ج3 ، ص 153 . 
 عصام العطار ، حمي الدين القليبي ، "الرائد" ))جملة((، دمشق ،  العدد/31، اذار .195

1978م، ص 34. 
الرئيس .196 مع  االستقالل،  بعد  اخلرضاء  برج   ، البوف(  )برج  اىل   1934 عام  نفي   

التونيس االسبق احلبيب بو رقيبة. للتفاصيل ينظر: عيل بن مبارك، املصدر السابق، ص7. 
نيسان .197  11 بتاريخ  أسس    ، سياسية  دينية-  اهداف  ذو  جتمع   : املسلمني  االخوان   

1928 م يف مدينة االسامعيلية عىل يد حسن البنا ، وتتلخص اهدافها باختاذ القران الكريم 
دستورًا هلا ، منادين باجلهاد يف سبيل اهللا ، متخذين من )القرآن والسيف( شعارًا هلم . ينظر: 
حسني حممد امحد محودة، ارسار حركة الضباط االحرار واالخوان املسلمني، ) القاهرة : درار 

الزهراء لإلعالم العريب، 1985(، ص29-31 ؛  عيل بن مبارك، املصدر السابق، ص6.
السنة/1، .198 العدد/1،   ، اإلسالم"  "رسالة  اإلسالمي،  املغرب  القليبي،  الدين  حمي   

كانون الثاين 1949، ص 82 - 83 .  
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اإلسالم، .199 رسالة  أفريقيا،  شامل  يف  اإلسالمية  املذاهب  تاريخ  القليبي،  الدين  حمي   
العدد/14، السنة/4، نيسان 1952، ص198- 202. 

200. ، انتهى، رسالة اإلسالم  بدأ وإالم  الرباط يف سبيل اهللا كيف  القليبي،  الدين   حمي 
العدد/15، السنة/4، متوز 1952، ص313-306. 

 حمي الدين القليبي، دولة املرابطني، رسالة اإلسالم، العدد/16، السنة/4، ترشين .201
االول 1952، ص419-415. 

 خليل امحد خليل، املصدر السابق ، ج 1 ، ص160 .  .202
))صحيفة((،السنة/21، .203 "الصباح"  الوطنية،  الذاكرة  من  احلبايش،  عيل  حممد   

العدد/314، 5 كانون الثاين 2011، ص4. 
 مجعة سليامن حرب غنيم، عبد القادر املغريب حياته وفكره "1867-1956"، رسالة .204

ماجستري، )اجلامعة االردنية: كلية الدراسات العليا، 1997(، ص30.
مؤسسة .205 )القاهرة:  املغريب،  القادر  عبد  الشيخ  عن  حمارضات  طلس،  أسعد  حممد   

هنداوي للتعليم والثقافة، 2012(، ص28.
 مجال الدين االفغاين ) 1838 - 1897 م ( : فيلسوف ومصلح اجتامعي ، دعا اىل .206

الفكر واطالق  قيود  ، وحتطيم  الباعث عىل اجلمود  التقليد  قيود  الديني من  الفكر  حترير 
رساح العقل ، عّلم وجوب تنقية الدين مما تّرسب اليه مما هو ليس من تعاليمه و طبيعته 
وهدفه االسمى ، دعا اىل اجلامعة اإلسالمية ، من اهم مؤلفاته : ) إبطال مذهب الدهريني 
 ،  ) االفغان  تاريخ  البيان يف  )تتمة   ،  ) املدنية  اساس  الدين  ان  واثبات  مفاسدهم  بيان  و 
وغريها من املؤلفات املهمة .  للمزيد ينظر : يوسف اسعد داغر، املصدر السابق ، ج2 ، 
ص 129 ؛ تشارلس آدمس ، اإلسالم والتجدد ، ترمجة : عباس حممود ، ) القاهرة : د.ن، 
1935م (، ص 294 ؛ هادي خرسوشاهي ، السيد مجال الدين احلسيني داعية التقريب و 

التجديد اإلسالمي، ) قم : املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،2010م( .
  مجعة سليامن حرب غنيم، املصدر السابق، ص33..207
يد .208 عىل   ،  1914 عام  العثامنية  احلكومة  من  بطلب  املنورة  املدينة  يف  املعهد  اسس   

ارسالن)  وشكيب  جاويش)1886-1929م(  العزيز  وعبد  املغريب  القادر  عبد  الشيخ 
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1869-1946م(، فافتتح املعهد وسط احتفال كبري، اال ان نشوب احلرب العاملية االوىل 
قد الغى املعهد. للتفاصيل ينظر: حممد أسعد طلس، املصدر السابق، ص28.

 أسست الكلية عام 1915 برعاية وزارة االوقاف العثامنية بالقدس، وكان اهلدف .209
من أنشائها ختريج ُعلامء  ومبلغني بالدين اإلسالمي جيمعون بني العلوم الدينية والعلوم 
العرصية، ساهم يف التدريس فيها اآلداب العربية وفنون البالغة والسرية النبوية. للتفاصيل 

ينظر: املصدر نفسه .
املغريب .210 القادر  العثامنية عام 1916 يف مدينة دمشق وعينت عبد   اسستها احلكومة 

اإلسالمي  واالصــالح  والتاريخ  األدب  يف  مقاالت  فيها  نرش  و  التحرير،  هليئة  مديرًا 
البالد  يف  كبريًا  دويًا  فأحدثت  اخلرافات  ونبذ  التجديد  رضورة  اىل  املسلمني  خالهلا  دعا 

اإلسالمية بني الشيوخ وارباب التقليد. للتفاصيل ينظر: املصدر نفسه ، ص 29.
القاهرة العدد/25، السنة .211 "رسالة اإلسالم"،  القادر املغريب، استفتاء لغوي،    عبد 

/7، كانون الثاين 1955، ص109-106.
  مجعة سليامن حرب غنيم، املصدر السابق، ص31. .212
 الرسم البياين من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم" باستخدام .213

املعادلة الرياضية ) عدد املقاالت × 100 مقسومًا عىل عددها الكيل ( .
 عمل الباحث اىل جرد مقاالت عبد املتعال الصعيدي يف جملة " رسالة اإلسالم" يف .214

اعدادها املختلفة ، واعتمد يف اعداد الرسم البياين عىل املعادلة الرياضية يف برنامج االكسل 
) Excel( )عدد املقاالت × 100 مقسومًا عىل العدد الكيل للمقاالت ( . 

215. .191 .Rainer Brunner،OP.Cit،P  
216. : بريوت   (  ، النجف االرشف  العليا يف  املرجعية  اساطني   ، الصغري   حممد حسني 

مؤسسة البالغ ، 2003م (، ص 265.
اخلوئي .217 االمام  مؤسسة  العلمية،)لندن:  احلوزة  زعيم  اخلوئي  االمام  محادة،  طراد   

اخلريية يف لندن، 2004(، ص36- 136.
 عن احلياة الفكرية ملدينة النجف االرشف ينظر: عيل عبد املطلب عيل خان ، احليــاة .218

ماجستري،  رسالة  1932م(،  ــ   1914( االرشف  الـنجـف  مـديـنـة  فـي  االجـتمـاعـيـة 
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)جامعة الكوفة، كلية اآلداب، 2004).
 اجازه املحقق حممد حسني االصفهاين بنبوغه وعلو كعبه يف الفقه و اصوله ومما جاء .219

"... جناب السيد ابو القاسم اخلوئي النجفي دامت تأيداته وإفادته، قد حرض عىل  فيها: 
غري واحد من االعيان وعّيل شطرًا وافيًا من الزمان لتحقيق املباحث العلمية من العقلية 
والنقلية  حتى فاز وله احلمد باملراد وحاز درجة االجتهاد ". للتفاصيل ينظر: صادق حسن 
عيل، املدرسة االصولية لدى السيد اخلوئي وتطبيقاهتا الفقهية، اطروحة دكتوراه ، )جامعة 

الكوفة: كلية الفقه، 2012(، ص8-7. 
الثقافة .220 بنرش  تعنى  علمية  ثقافية  فكرية  مؤسسة  اخلريية:  اخلوئي  اإلمام  مؤسسة   

والفكر اإلسالمي السمح تطبيقًا ملنهج رسول اهللا حممد   . من اهتامماهتا البارزة إحياء 
ينظر:  للتفاصيل  اجلهات.  مجيع  من  وغريها  والعلمية  الفكرية  اخلوئي  اإلمام  آثار  ونرش 

صادق حسن عيل، املصدر السابق، ص17.
221. (  ، والعرشين  عرش  التاسع  القرن  يف  العراقيني  املؤلفني  معجم   ، عواد  كوركيس   

بغداد : مطبعة االرشاد ، 1969 ( ، ج 1. 
 امحد احلائري االسدي، مشاهري االعالم يف عامل الصور ، ) كربالء املقدسة : مكتبة .222

ابن فهد احليل ، 2014م( ، ج1، ص 20.
العدد/ 38، .223 "رسالة اإلسالم"،  التحريف،  القرآن من  القاسم اخلوئي، صيانة  ابو   

السنة/10، نيسان 1958، ص189-186.
224. ، البالغ  مؤسسة   : بريوت   (  ، العريب  الفكر  أعالم  من   ، طعمة  ال  هادي  سلامن   

1999م (، ص 213.
 شحور : هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء صور يف حمافظة اجلنوب، وتبعد .225

23 كيلومرتًا عن مدينة صور، و95 كيلومرتًا عن العاصمة بريوت يرجع تارخيها إىل أكثر 
https://  من 2000 عام، وقد برزت أثناء احلكم العثامين للبنان . للمزيد ينظر : شحور

 .  /ar.wikipedia.org

الدين .226 رشف  احلسني  عبد  الشمري،  سعد  عبد  عدنان  عيل  ينظر:  للتفاصيل   
للعلوم  الرتبية  بابل:  )جامعة   ، ماجستري  رسالة   ،)1957  -  1873( تارخيية  دراســة 
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االنسانية،2012م(، ص24.
 اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم"..227
 سلامن هادي ال طعمة ، من أعالم الفكر العريب ، ص 229..228
 يوسف اسعد داغر ، املصدر السابق ، ج 3 ، ص 657 ؛ محيد املطبعي ، موسوعة اعالم .229

العراق يف القرن العرشين ،   ) بغداد : دار الشؤون الثقافية ، 1995(، ج 1 ، ص 125 .    
 جعفر املهاجر، اعالم الشيعة، )بريوت: دار املؤرخ، 2010(، ج 3، ص1220 ؛ حممد .230

الغروي ، معجم اعالم جبل عامل ، ) بريوت : دار املعارف احلكيمية ، 2014م ( ، ص 493.  
 كوركيس عواد ، املصدر السابق ، ج 2 ، ص 257 .   .231
 اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم"..232
 عمل الباحث اىل جرد مقاالت عبد املتعال الصعيدي يف جملة " رسالة اإلسالم" يف .233

اعدادها املختلفة ، واعتمد يف اعداد الرسم البياين عىل املعادلة الرياضية يف برنامج االكسل 
) Excel( )عدد املقاالت × 100 مقسومًا عىل العدد الكيل للمقاالت ( . 

اىل .234 االول  العقد  من  حيايت  عقود   ، الغطاء  كاشف  حسني  حممد  ينظر:  للتفاصيل   
العقد الثامن، ص20.

 محيد املطبعي ، املصدر السابق ، ج 1 ، ص 187..235
 اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم"..236
ملنعه .237 تتخذ حواليه مسّناة  الذي  املوضع  ، وبمعنى  الناحية  بمعنى  اللغة   احلوزة يف 

الدينية يف  العلوم  ان  إما من جهة  العلمية باحلوزة  املياه ، وتسمية اجلامعة  و حتصينه ضد 
ناحية من املدينة، أو أهنا بمثابة املسّناة التي حتصل هبا لدى الناس املناعة و احلصانة ضد 
الكفر و الفسق، اما اصطالحًا فهي تعني احللقة املوصلة بني املرجع الديني املجتهد ومقلده 
التعليم  مركز  وهي  واملتعلم  وفروعها  الرشيعة  بأصول  والعامل  ومتبعه  الرشعي  واحلكم 
الديني ايل يتبع يف طريقة تعليمه النهج ايل تربى عليها الفقهاء منذ العصور االسالمية حتى 
الوقت احلارض متخذة نظام احللقات الشكل الغالب هلا ومتبعة نظام الدراسة التامة متيحة 
للطالب احلرية املطلقة يف املناقشة . حممد الغروي ، احلوزة العلمية يف النجف االرشف، 
)بريوت : دار االضواء ، 1994م (، ص 1 ؛  عبد اهلادي احلكيم، حوزة النجف االرشف 
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النظام ومشاري االصالح،)د.م: مؤسسة افاق للدراسات واالبحاث، 2007م(،ص20.
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املبحث االول
الوحدة اإلسالمية و التقريب بني املذاهب دراسة يف املعاجلة و املقاربات الفكرية

       اوىل ُعلامء الشيعة ومفكروهم فكرة التقريب بني املذاهب اإلسالمية اهتاممًا ملحوظًا، 
 ،(1)" الفرقة والتعصب يف كل صورة من صورها  " القضاء عىل  ولغايات اكدت رضورة 
وقد اسهم ُعلامء الشيعة اسهامًا واضحًا يف نجاح " دار التقريب " من خالل رفد " مجاعة 
التقريب " بأفكارهم القيمة(2) ، فكان من ثامر جهودهم الفكرية تلك" كرس احلاجز النفيس" 
الُعلامء  هؤالء  وليتعرف  املنشود   " التعارف   " لتحقيق  مقدمة  ُعد  الذي   ، املسلمني(3)  بني 
عىل فقه وعقائد الطرف اآلخر، وكان للشيخ حممد تقي القمي الدور البارز يف هتيئة املناخ 
املالئم جلمع ارباب املذاهب حتت خيمة اإلسالم(4) ، وألمهية فكرة التقريب فقد شغلت 
النسبة االكرب من بني عدد املقاالت املنشورة يف جملة " رسالة اإلسالم " فبلغت 28% من 
جمموع مقاالهتم املنشورة يف املجلة ، وقسم الباحث املقاالت بحسب وحدة املوضوع منها 

   -:

1- اإلمامة و اخلالفة أصل للخالف:
اختالف اآلراء ظاهرة طبيعية ، بل رضورية(5)، فهو يشء فطري وطبيعي عند االنسان، 
ــوان  واالل االلسنة  يف  واختالف  متباينة  ــدارك  وم بعقول  الناس  خلق  تعاىل  فالبارئ 
والتصورات واالفكار، وكل تلك االمور تقتيض تعدد اآلراء واالحكام ، لذا أوىل ُعلامء 
الشيخ  اإلسالمي  املفكر  مقال  فجاء  التقريب  لفكرة  واضحًا  اهتاممًا  ومفكروهم  الشيعة 
حممد حسني كاشف الغطاء حتت عنوان" بيان للمسلمني" املنشور يف العدد السابع بتاريخ 
متوز1950م ، ليسلط االضواء عىل ما ورد يف جملة "رسالة اإلسالم" من مقاالت صورت " 
استحالة "(6) مهمة دار التقريب يف مجع الكلمة والتقريب بني املذاهب اإلسالمية، معارضًا 
يف مقاله تلك اآلراء ، موضحًا ان االختالف يف اآلراء انام هو سنة طبيعية لدى البرش اشار 
اُلونَ  الَ يَزَ ًة وَ اِحدَ ًة وَ لَ النَّاسَ ُأمَّ عَ َ بُّكَ جلَ اءَ رَ لَوْ شَ هلا الباري عز وجل يف حمكم كتابه:  ﴿وَ
ِة  نَّ ِ نَّمَ ِمنَ اجلْ هَ نَّ جَ َ ألَ مْ َ بِّكَ ألَ ُة رَ ِلمَ َّتْ كَ متَ ُهمْ  وَ قَ لَ لِكَ خَ لِذَٰ بُّكَ  وَ ِحمَ رَ ن رَّ ِلِفنيَ * إاِلَّ مَ تَ ُخمْ
ِعنيَ ﴾(7)، مؤكدًا ان املراد من التقريب" ازالة أن يكون هذا اخلالف سببًا للعداء  َ النَّاِس أَمجْ وَ
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والبغضاء وليس جعل املذاهب مذهبًا واحدًا"(8) 
 استعرض الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء املشرتكات بني املدرستني ، فان املسلمني 
اتفقوا عىل مضمون االحاديث املقطوع عندهم بصحتها : " ان من شهد الشهادتني واختذ 
اإلسالم دينا له، فقد حرم دمه وماله وعرضه، واملسلم أخو املسلم، وأن من صىل إىل قبلتنا، 

وأكل من ذبيحتنا، ومل يتدين بغري ديننا فهو منا، له مالنا وعليه ما علينا"(9).
االخوة  منهج  اتباع  عىل  حتض  الكريم  القرآن  من  بآي  الغطاء  كاشف  الشيخ  استشهد 
 ،(11)﴾ ةٌ ــوَ إِخْ ِمُنونَ  ُؤْ املْ ﴿إِنَّامَ  تعاىل:  قال  للتقريب(10)،  االوىل  اخلطوة  وهي  املسلمني  بني 
تَ  ًعا لَسْ اُنوا ِشيَ كَ ُقوا ِدينَُهمْ وَ رَّ ِذينَ فَ ُقوا﴾(12)، ﴿إِنَّ الَّ رَّ فَ الَ تَ ِيًعا وَ بِْل اهللاِ مجَ تَِصُموا بِحَ اعْ وَ
ءٍ﴾(13)، ورأى ان القرآن الكريم خري جامع لكلمة املسلمني، فإن رابطة القرآن  ْ ِمنُْهمْ يِف يشَ
جتمعهم يف كثري من " األصول والفروع"، جتمعهم يف أشد الروابط منها )التوحيد، النبوة، 
القبلة( وأمثاهلا من اصول اإلسالم وفروعه ، منبهًا إىل ان اختالف الرأي فيام يستنبط أو 
يفهم من القرآن يف بعض النواحي، ال يوجب" التباغض والتعادي"(14) اذ اكد حقيقة مهمة 
، متثلت يف ان االختالف بني " اُلسّنة والشيعة " يف جوهره انام يدور يف فلك مسألة " اإلمامة 
"(15)، فالشيعة ترى اإلمامة " أصاًل" من اصول الدين(16)، وهي رديفة للتوحيد، فيام يذهب 

اُلسّنة(17) إىل اهنا ليست من " اصول الدين" وانام هي قضية سياسية، ومع هذا االختالف 
اال ان كال الطرفني ال ُيكفران من يقول بعكس قوهلام(18) طارحًا سببًا اخر قد يكون سببًا 
للخالف والتنازع بني املذهبني، مشريًا إىل وجود نفر" يتعرض للخلفاء او الطعن فيهم"(19) 
العداء بني الطرفني، وحقيقة االمر ملن  "  فيشتد  " بالسب والقدح  البعض  او قد يتجاوز 
تدبر قلياًل وحّكم عقله ورجع للرشع املقدس لوجد االمر غري" مقتضيًا للعداء" (20) وانام 
يف اقىص حدوده " معصية "  وما اكثر العصاة  يف الطائفتني، وجيب ان ال تصل االمور بني 
الطرفني إىل " قطع رابطة االخوة اإلسالمية "، و اختتم مقالته بالتذكري بجهوده ومقاالته 
جامع  يف  االحتاد  و"خطبة  فلسطني"(22)  "خطبة  ومنها  املذاهب(21)  بني  التقريب  جمال  يف 

الكوفة"(23).
واصل مفكرو الشيعة و علامؤهم طرح موضوعات " تقريبية " عىل صفحات جملة "رسالة 
حتت  املازندراين(24)  احلائري  صالح  حممد  السيد  الشيعي  املفكر  مقال  جاء  اذ  اإلسالم"، 
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عنوان "منهاج عميل للتقريب: إىل اخواننا املسلمني" امتاز بروح سامية خملصة فهي كمثل" 
منتقي اجلامن من مشتهى العلم و االدب "(25). 

اكد املازندراين امهية التعاون لتحقيق "التعارف"(26) وترك اجلدال فال يكرتث املسلم وال 
يبايل الختالف الفكر فهو سّنة كونية ، وعليهم النظر إىل سرية اإلمام عيل ومنهجه يف 
التعامل مع اآلخر، فسريته كلها دروس غنية جتسد قيم اإلسالم االصيل يف قبول اآلخر 
واحرتام خصوصيته(27)، معتربًا جوهر اخلالف بني الفريقني هو مسألة " اإلمامة " بوصفها 
مقرتحًا عىل  ادارية سياسية(28)، وطرح  باعتبارها مسؤولية   " اخلالفة   " بني  و  إهليًا  منصبًا 
شيخ االزهر لتأسيس" كريس للمذهب الشيعي يف االزهر"، فُيدرس فقه اإلمامية عىل طلبة 

االزهر لتنمو بذلك دراسة الفقه املقارن(29) .  
واوضح ان ُعلامء الشيعة انام متسكوا بتعاليم اهل البيت  يف" اصوهلم وفروعهم"(30)، 
مؤثرين هلم عىل من سواهم، لوثوقهم بأن علومهم أقرب إىل علم رسول اهللا  وسنته، 
احتفاظ كل  مع   (31)" فروعًا  و  " اصواًل  الشيعية  املدرسة  بأقوال  السنة لألخذ  اهل  داعيًا 
يف    البيت  اهل  سرية  بدراسة  للعنآية  بالدعوة  املازندراين  اختتم  و   ، بمذهبه  مذهب 
ومن  اإلسالم  شيخ  فضيلة  من  الوطيد  واألمل  األكيد،  الرجاء  "لنا  اإلسالمية،  املاملك 
مجاعة التقريب الكرام أن يكونوا هم القدوة يف تأسيس هذه احلسنة، كام أهنم هم القدوة يف 

تأسيس دار التقريب"(32) .

2- وحدة املذاهب اإلسالمية العراق انموذجًا للتقريب :
شكل العراق " فسيفساء الطوائف " منذ فجر التاريخ ، وجرى عليه من خطوب الزمان ما 
كتب فيه القايص والداين ، فتولدت نتيجة لذلك التاريخ املشحون بالظلم " طائفية مقيتة " ، 
فشهد العراق خالل " ألف وثلثامئة سنة " حوادث وحروبًا كانت الطائفية هي العامل األسايس 

فيها ، " و أوجدت جوًا مشحونًا بالعداوة والبغضاء بني طوائف املسلمني يف العراق"(33) .
اال ان ُعلامء اإلمامية وعقالء القوم تداركوا االمر اجللل عىل مر التاريخ ، وعملوا بجهد 
مقااًل  اخلاليص  مهدي  حممد  الشيخ  نرش  املنطلقات  هلذه  وتأسيسًا   ، اخلصومات  ملعاجلة 
مر  عىل  الشيعة  ُعلامء  سعي  خالله  من  أكد   (34)" العراق  يف  اإلسالمية  الطوائف  بعنوان" 
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احتواء اخلالفات بني خمتلف طوائف  اجلاد يف  الدؤوب و سعيهم  العراق عملهم  تاريخ 
العراق ، فنّقيت االجواء ، وغرست الثقة ما بني سكانه .

لتلك احلروب  " والتي وجدت كنتيجة  العراق  الدينية يف  املراكز   " الكاتب إىل  وتطرق 
واحلوادث املؤملة ، وهي ال ختتص بفئة دون سواها بل تشمل الشيعة والسنة و بقية الطوائف 
اآلخرى، معرجًا بذكر صعوبة تعداد نفوس كال الطائفتني يف العراق فيام مىض(35) ، مشريًا 
إىل ان  ادارة النفوس مل تذكر يف بياناهتا مذهب السكان "وتكتفى بذكر كلمة مسلم "اال انه 

استدل عىل تعداد الطوائف من خالل عدد " االلوية " التي قطنها الشيعة او السنة(36).
ايام  العراق  يف  الرئيسيتني  الطائفتني  بني   " العداء   " روح  عن  للحديث  الكاتب  انتقل 
احلكم العثامين(37) :"الصالت بني الفريقني مقطوعة، فال معارشة وال مزاوجة، وال تعاون 
طائفة  كل  وتكّفر  بعض،  عىل  بعضهم  ويقسو  بعضا،  بعضهم  ينكر  كان  بل  تعارف  وال 
اأُلخرى"(38)، مبينًا ان من اسباب زوال الدولة العثامنية تعصبها ألهل السنة عىل حساب 
الشيعة(39): " وكانت تقتل من تظهر له مزية علمية من الشيعة"(40)، اال ان العراقيني تنبهوا 
خلطورة االمر فوحدوا كلمتهم وتوثقت روابط االخوة بني الفريقني ودامت الصالت، بل 
ان الشيعة وقفوا إىل جانب الدولة العثامنية يف حرهبا ضد بريطانيا يف " معركة الشعيبة"(41)، 
الطرف  حساب  عىل  طرف  باستاملة  املسلمني  كلمة  تفريق  الربيطانيون  حاول  عندها 
اآلخر(42)، اال ان الشيخ اخلاليص رفض هذا النوع من التعاون عىل حساب وحدة الصف 
اإلسالمي، واختتم املقال:" بان العراق اليوم مثال للوحدة بني الطوائف تسوده االلفة"(43).

  
3- مقرتحات من اجل التقريب بني املسلمني : 

استمرارًا يف منهج ُعلامء الشيعة ومفكرهيم الذين اختطوه يف معاجلة مواضيع تغرس الثقة 
بني الطوائف اإلسالمية  نرش االستاذ عبد احلليم كاشف الغطاء(44) مقااًل يف جملة               " 
رسالة اإلسالم " يف العدد  الثالث عرش الصادر يف كانون الثاين 1952م حتت عنوان " تقريب 
االقطار اإلسالمية" ، بنّي فيه ان العامل اإلسالمي شهد قطيعة فيام بني بلدانه عىل الرغم من هتيؤ 
الظروف املناسبة للتواصل بني هذه البلدان كتسهيالت "طرق النقل"(45)، اال ان ما حدث هو 
النقيض من ذلك، ويرجع السبب إىل تدخل "الدول االستعامرية" التي فرضت حدودًا برية 
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عىل هذه البلدان(46)، واوجدت "جوازات السفر"، ورفعت " الرسوم اجلمركية"، فلم تكن 
البلدان اإلسالمية سابقًا مقسمة سياسيًا هبذه الدرجة من التعقيد، ومل تشهد اقامة حواجز 
وقيود عىل السفر ، ويبني اسبابًا اخرى للتقارب اإلسالمي يف احلقب الزمنية البعيدة منها، 
" ، ويرى الكاتب ان باإلمكان  " طلب العلم، املتاجرة بني البلدان، زيارة االمكنة املقدسة 
السفر،  جوازات  اجراءات  تسهيل   "  : خالل  من  اإلسالمي   - اإلسالمي  التقارب  زيادة 
حتسني املواصالت بني البلدان اإلسالمية، عقد املؤمترات، تفعيل الرحالت املدرسية، تفعيل 
اجلمركية،  الرسوم  ختفيض  الرشقية،  باللغات  العنآية  العلم،  لطالب  احلكومي  االبتعاث 

التقريب بني املذاهب اإلسالمية، وعقد االحالف العسكرية بني بلداهنا"(47) . 
ويمكن  ومهمة  واقعية  حلواًل  الغطاء  كاشف  احلليم  عبد  االستاذ  اقرتاحات  مثلت 
بدوائر  السيايس  قرارها  ارتبط  التي  السياسية  االنظمة  ان  اال  الواقع  ارض  عىل  تنفيذها 
الدول االستعامرية حال دون تنفيذ هذه املقرتحات التي من شأهنا خلق فرص للتعارف 
وتقريب بني املسلمني عىل اختالف مذاهبهم ، ولعل الدول االوربية اليوم تنعم بخريات 
االحالف  له  يضاف  دوهلا  بني  االقتصادي  التكامل  حتقيق  منها  املقرتحات  هلذه  مثيلة 

العسكرية والسياسية .

ويف السياق ذاته نرش الكاتب " ابن الدين "(48) من ايران مقااًل بتاريخ ترشين الثاين عام 
1956م ، حتت عنوان " أهيا أصلح حلالتنا الدينية واالجتامعية " اشار يف مستهل املقال ان 
" نبهاء االمة واملصلحني من الفريقني "(49) ال يسعون باي شكل من االشكال إىل " توحيد 
املذاهب يف مذهب واحد"، مقدمًا مقرتح : "الدعوة إىل ان حيتفظ كل من الفرق اإلسالمية 
بمبادئها و نزعاهتا و اعامهلا عىل اختالفهم يف ذلك ، ثم ال يمنعهم ذلك كله من القيام بأمور 

عامة تعود عىل املجتمع اإلسالمي باخلري و جتعلهم امة واحدة "(50) .
ونالت   ، املسلمني  صفوف  بني  كبري  صدى  هلا  كان  افكار  طرح  الشيعة  ُعلامء  واصل 
اهتامم مجاعة التقريب بني املذاهب اإلسالمية ، منها ما طرحه الشيخ اغا بزرك الطهراين 
"... وهبذه املناسبة أود   :(51) " االحتفال بالذكرى االلفية للشيخ الطويس"  حول رضورة 
أن ألفت نظركم إىل ناحية جديرة باهتامم أمثالكم من الغيارى عىل العلم ودعائمه، والدين 
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وأساطينه، وهى فكرة االحتفال بالذكرى االلفية لشيخ الطائفة الطويس، أعىل اهللا مقامه 
الرشيف )385-460( فقد سبق أن اقرتحت ذلك عىل رياسة جامعة طهران سنة 1377 
وقته  يف  املوضوع  والقى  الطويس(  الشيخ  )حياة  عنه:  الصغري  رسالتي  صدور  عند  هـ، 
استحسان خمتلف رجال العلم والفكر والدين، وعىل رأسهم زعيم الشيعة بوقته، وفقيد 
املسلمني الغايل: اإلمام الفقيه السيد حسني الربوجردي، تغمده اهللا برمحته ورضوانه" (52) .

4- الوحدة اإلسالمية لد ُعلامء الشيعة من خالل دار التقريب:
 ، التقريب ، فتبنوها خملصني يف دعواهم       تصدى ُعلامء الشيعة و مفكروهم لدعوة 
، فنرشوا   " " رسالة اإلسالم  التقريب وجملتها  فالقت هذه اجلهود ترحيبًا واسعًا من دار 
مقاالت غآية يف االمهية عربت عن شكرها هلم مرارًا عىل صفحات اعدادها ، عدا رسائل 
النجف  مدينة  من   ، الشيعة  االدباء  و  املفكرين  و  الُعلامء  قبل  من  بعثت  التي  التواصل 
االرشف وغريها من مدن اإلسالم ، إىل هيئة حترير املجلة التي تعرضت ملوضوعات خمتلفة 
املتبادلة بني شيوخ  الرسائل  ، ُيضاف  الشيعة اإلمامية والتعريف هبا(53)  لُكتب  او عرض 
االزهر وُعلامء النجف االرشف متناولني فيها مهوم العامل اإلسالمي، مستأنسني بأراء كبار 

ُعلامء الشيعة يف خمتلف املواضيع(54).
 " التقريب  دار   " جهود  حول  السابقة  اراءه  القمي  الشيخ  دعم  سبق  ما  عىل  وتأسيسًا 
والغرض من تأسيسها حني نرش مقااًل يف العدد) 24 ( الصادر يف ترشين االول 1954 م ، 
جاء حتت عنوان "هدية من جتاربنا" تناول فيه جهود "مجاعة التقريب " يف مجع كلمة املسلمني 
خاصة يف املؤمترات التي عقدت يف خمتلف البلدان اإلسالمية، مشريًا إىل ان تلك اجلهود 
 " "ختاصموا" و" تقاطعوا  "حتقيق التعارف"(55) بني اهل السنة والشيعة بعد ان  نجحت يف 
قوة  إىل  كياهنم(56) مشريًا  " لرصاع رهيب" اضعف قوهتم وحطم  افىض  الزمن  ردحًا من 
إىل  بحاجة  و هي  يستهان هبا  قوة ال  املسلمني  مليون" من  اربعامئة  فـــ"  العددية  املسلمني 
مجع شملهم عن طريق " تفكري جدي و عميق" وإىل "ابحاث جادة" من ذوي االختصاص 
و"دراسة مستفيضة" خلريطة بالد املسلمني مع االخذ بعني االعتبار خصوصية كل طائفة 

يف هذا البلد او ذاك(57).
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وشدد عىل ان املسلمني متفقون يف "االصول"(58) وان اخلالف انام هو يف " آراء" ال متس عقائد 
"اهلًا  يعبدون  اهنم  منها  املسلمني  طوائف  بني  عديدة  مشرتكات  وجود  إىل  اضافة  املسلمني، 

واحدًا" وقد كرمهم اهللا تعاىل بـــ" نبي واحد" وكتاهبم "القرآن واحد" و"قبلتهم واحدة"(59) .
لترصف  املذاهب" وال  توحد  لــــ"  تأت  مل  التقريب  التقريب و"مجاعة"  فكرة"   " ان  واعترب 
املسلمني عن مذاهبهم انام جاءت " للتذكري" بنقاط االلتقاء(60) ، وسلط الضوء عىل ان "مجاعة 
التقريب" جتنبت "السياسة"(61) حرصًا منها عىل استقامة عملها، مذكرًا ان نجاح فكرة التقريب 
"فرق تسد"(62) يف  "االستعامر" الذي حرص عىل اتباع سياسة  جاءت بعد ان ضعفت شوكة 
بالد املسلمني(63) ، مؤكدًا ان اخلالف بني السنة والشيعة جوهره اخلالف حول مسألة " اخلالفة 
"(64) و"اإلمامة" ، هل بالنص أو باالنتخاب، مشريًا إىل ان اخلالف اججه "حكام السوء"(65) .

تصدى الشيخ حممد تقي القمي لعرض آفاق متعددة يف مضامر التقريب بني املذاهب ، 
مستعينًا بأفكار وجهود وعلوم ُعلامء الشيعة ومفكرهيم ، خصوصًا مع وجود اجتاه مضاد 
عرقلة  حاولوا  "ممن  للمغرضني   " للتصدي  مقاله  جاء  هنا  ومن  التقريب(66)،  دار  ملسرية 
مسرية التقريب كوهنم " دعائم الفرقة " من خالل تصوير عمل "مجاعة التقريب" عىل انه 
حماولة "إلدماج املذاهب اإلسالمية" ، وبني ان مجاعة التقريب سعت إىل بناء اساس علمي 
وعميل كمنهج هلم من خالل العمل عىل حتقيق " فكرة التعارف " بني املذاهب اإلسالمية.

 واوضح القمي يف مقاله الذي جاء حتت عنوان "القافلة تسري" ان التطور سنة من سنن 
اخلليقة، وهو "سري نحو الكامل"(67) افرادًا ومجاعات، مستشهدًا بأن األمة اإلسالمية التي 
سارت يف طريق التطور سريا طبيعيًا فأوجدت "عرصًا ذهبيًا" اال اهنا ابتليت بعوائق حرفتها 
يف  االستعامر"   " وسياسة   ، جهة  من  "حكامها"  اهواء  بفعل  الطبيعي  التطور"  "جمرى  عن 
تفتيت الوحدة اإلسالمية من جهة اخرى، فأمست هذه االمة تقدس اآلراء فاعتربهتا من 

املعتقدات رغم ان اإلسالم " دين الكامل"(68). 
وخلص القمي يف مقاله إىل أن اول خطوة لعالج امراض االمة هو "التنبه للمرض"(69) 
فكانت فكرة " التقريب" قد محل لواءها ُعلامء " الشيعة اإلمامية  " يعضدهم " الشيعة الزيدية 
"، و نفر من ُعلامء املسلمني من باقي املذاهب االربعة ، اخذت عىل عاتقها تضييق فجوة 

مطمئنة"(70)،  هادئة  "مسرية  التقريب  فكرة  وسارت  عديدة،  بينهم  فاملشرتكات  اخلالف 
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يقابلها جهد اخر يف عكس االجتاه مبني عىل نسبة " مفرتيات" عىل الشيعة كالقول بوجود 
مصحف آخر " للشيعة" غري ما موجود بني أيدي املسلمني(71) .  

سعى ُعلامء الشيعة ممن كتبوا يف جملة "رسالة اإلسالم" لعرض افكارهم بصورة عّربت 
عن املنابع الفكرية السليمة التي غذت منظومتهم الفكرية ، فجاء مقال الشيخ حممد تقي 
القمي ليثبت سعة االفق لدى هؤالء الكتاب ، وجاء املقال "خالف نرضاه وخالف نأباه" 
ليسلط الضوء عىل ترحيب الشيعة اإلمامية باختالف وجهات النظر : " ... ما دام يف دائرة 
معقولة. ونرحب باخلالف املذهبي ألنه وليد آراء اجتهادية مرجعها الكتاب والسنة...، 
ونرحب بام عند الشيعة وأهل السنة، ألهنام تؤمنان بام جيب عىل املسلم أن يؤمن به، وإن 
باملعارف  كذلك  ونرحب  واخلالفة.  الوآلية  مسألة  يف  ومتيزتا  فقهية،  مسائل  يف  اختلفتا 
سبب  موضحًا  فيه."(72)،  جيول  أن  للمسلم  التفكري،  ميادين  من  ميدان  ألهنا  الكالمية، 
االختالف بني الطائفتني حني ارجعه إىل االختالف يف الفهم لروآية ما، او ألثبات صحة 
من عدمه، خمتتاًم مقاله بالدعوة إىل العنآية بدراسة املايض، و    ما صدر عن الرسول 
دفن كل اخلالفات القديمة، و اخراج "  كنوز الرتاث اإلسالمي " وتوظيفها من اجل فهم 

مشرتك تؤسس لتعايش سلمي مشرتك(73).
الرسم البياين رقم (5)

النسب املئوية ملوضوعات التقريب بني املذاهب اإلسالمية التي تصد لنرشها ُعلامء الشيعة ومفكروهم (74)
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التي  التقريبية  للموضوعات  املئوية  النسب  تفاوت   )5( رقم  البياين  الرسم  من  يتضح 
عاجلها ُعلامء الشيعة ومفكروهم و املنشورة يف اعداد جملة " رسالة اإلسالم "، و شكلت 
اعىل نسبة )28%( املقاالت التي تناولت جهود ُعلامء الشيعة ممن نأوا هبذا احلمل الثقيل ، 
فمرشوع التقريب ولد يف رحم مناخ دويل حُمفز للتنافر و اخلصام بني املذاهب اإلسالمية، 
فكان مرشوعهم الرائد يف العامل اإلسالمي ، وان مل يثمر ما كان يصبون له من حتقيق"تقريب 
 (75)" بينهم  التعارف  " حتقيق  انه افىض إىل حتقيق هدف سامٍ اال وهو  " اال  الكلمة  بمعنى 
وقد ُعد هذا التعارف " احلجر االساس" لوحدة اسالمية ، وهناك من يرى ان " التعارف 
" قد حتقق بفعل جهود املخلصني من ابناء االمة اإلسالمية ، وال بد ان تستكمل باخلطوة 

الالحقة املتمثلة بــــ " التعايش املشرتك"(76) .                       
جدول رقم (77) (6)

املقاالت املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم يف موضوع التقريب بني املذاهب اإلسالمية .

التاريخالسنةالعددالكاتبعنوان املقالت

كانون الثاين 111949حممد تقي القميوحدة املسلمني حول الثقافة 1

متوز 311949هبة الدين الشهرستاينرمضان رمز تقريب القلوب 2

متوز 311949حممد تقي القميأمة واحدة و ثقافة واحدة3

ترشين األول 411949حممد صادق الصدرإىل مجاعة التقريب4

ترشين األول 411949حممد بن عبد اهللا العمريهل من جامعة إسالمية5

ترشين األول 411949مسلم احلسينياإلسالم دين الوحدة6

كانون الثاين 521950حممد رضا الشبيبيقانون التوازن 7

نيسان 621950حممد تقي القميفرصة سانحة8

متوز 721950حممد حسني كاشف بيان للمسلمني9

ترشين األول 821950حممد تقي القميحياة كلها هجرة10

كانون الثاين 931951حممد تقي القميجولة بني اآلراء11



109

ترشين األول 1231951حممد صالح املازندراينإىل اخواننا الُسنة12

كانون الثاين 1341952عبد احلليم كاشف تقريب األقطار اإلسالمية13

نيسان 1441952حممد تقي القمياألقالم يف امليزان14

متوز 1541952حممد تقي القميابن سينا بني الفرس و العرب 15

ترشين األول 1952م164حممد تقي القميحمنة الرتاث اخلالد16

نيسان 1851953حممد تقي القمينقط عىل احلروف17

ترشين األول 2051953حممد تقي القمينقط عىل احلروف18

كانون الثاين 2161954حممد مهدي اخلاليصالطوائف اإلسالمية يف العراق19

ترشين األول 1954 246حممد تقي القميهدية من جتاربنا20

كانون الثاين 2571955حممد رضا الشبيبيدعاة الفرقة21

كانون الثاين 2981956حممد تقي القميالقافلة تسري22

نيسان 3081956حممد جواد مغنيةاألصول الثالثة واألخوة يف الدين 23

ترشين األول 3281956ابن الدينأهيا أصلح حلالتنا الدينية 24

كانون الثاين 3391957حممد تقي القميالزمن يف جانبنا25

كانون الثاين 37101958حممد تقي القميخالف نرضاه وخالف ناباه26

ترشين األول 1958م4010حممد تقي القميتقديم لكتاب رشح اللمعة 27

4411حممد تقي القميقصة التقريب28
ترشين األول - 

كانون االول 1959
كانون الثاين - آذار 45121960توفيق الفكيكييف سبيل التفاهم29

كانون الثاين 49131962حممد تقي القميرحم اهللا امرءًا عرف قدر نفسه30

5113-52حممد تقي القميللعقول ال للعواطف31
متوز - كانون األول 

1962
حزيران 55141964-56حممد تقي القميرجال صدقوا32
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الرسم البياين رقم (6)
النسب املئوية للكتاب الشيعة الذين كتبوا يف موضوعات التقريب بني املذاهب اإلسالمية

يف جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية(78)
 

يتبني من املخطط البياين رقم )6( جاء الشيخ حممد تقي القمي يف مقدمة من نرشوا مقاالت 
ذات صلة بالتقريب بني املذاهب اإلسالمية ، ولعل السبب يف هذا االمر هو االتفاق ما بني 
ُعلامء الشيعة يف أن يتصدى الشيخ القمي ملسألة التقريب ومعاجلتها العتبارات تتعلق بقربه 
من دائرة الفكر السني وإلبعاد املخاوف الناشئة لدى بعض االطراف ، ويف الوقت نفسه 
مقاالت  بنرش  مغنية  الشيخ حممد جواد  انفراد  الثاين  الفصل  الثاين من  املبحث  سنرى يف 

خصت يف معظمها مواضيع ومسائل فقهية و عقائدية  .
يرى املتابعون حلركة التقريب ان ُعلامء الشيعة قدموا اسهامات جليلة يف جمال التقريب 
بني املذاهب و إىل ابعد مدى ولعل مبادرة السيد حسني الربوجردي اوضحت هذا االهتامم 
مارس  يف14  إرسائيل  بدولة  إيران  اعرتاف  فعقب   ، التقريب  بمسألة  الشيعة  ُعلامء  من 
1950 ثارت ردود فعل حادة يف مرص مما ادى إىل اهنيار العالقات املرصية اإليرانية ، ويف 
اللحظات األخرية عندما كان يفيق السيد الربوجردي من غيبوبته وهو عىل فراش املوت 
نراه قد أرص عىل أن يعود حممد تقي القمي إىل القاهرة إلصالح ما فسد من العالقات بني 
البلدين وبني مجيع الطوائف ، وأراد أيضا بذلك إرسال رسالة إىل الشيخ حممود شلتوت 
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إلصالح ما فسد وإلرساع عملية دخول القمي إىل مرص(79) ، هكذا تعامل ُعلامء الشيعة 
تتوقف اسهاماهتم تلك عىل اجلانب  بمنتهى احلرص و االمانة ومل  التقريب  مع موضوع 
املقارن  والفقه  عامة  الفقهية  اإلسهامات  منها  اخرى  جوانب  إىل  تعداه  وانام  الوحدوي 

خاصة وهذا ما سيتضح يف املبحث الثاين من الفصل الثاين . 

املبحث الثاين 
الفقه املقارن والتأسيس لقنوات التكامل

الذين  املكلفني  بأفعال  االنساين  بالسلوك  الفقه  علم  جمال  اإلسالمية  الرشيعة  حددت 
يتوجه إليهم اخلطاب الرشعي لضبط عالقتهم ومسؤولياهتم، وخيتلف ذلك عن جمال علم 
الكالم الذي يتعلق بقضايا االيامن وااللوهية والنبوة والبعث واليوم اآلخر، ويتنوع السلوك 
االنساين الذي يضبطه الفقه إىل ما يسمى عالقة االنسان بربه، وهو قسم العبادات الذي تبدأ 

به كتب الفقه وعالقة االنسان بغريه وعالقة الدولة بمواطنيها او بغريها من الدول(80). 
العهد  يف  ع  رُشّ بام  خيتص  فاألول  اإلسالمي،  الفقه  عن  اإلسالمي  الترشيع  وخيتلف 
النبوي من االحكام طيلة ثالث وعرشين سنة عن طريق الكتاب والسّنة يف جمايل االحكام 
اجلهود  فهو حصيلة  الثاين  اما  واملجتمع.  املسلم واالرسة  الفرد  اليه  مما حيتاج  واالخالق 
املضنية التي بذهلا ُعلامء االمة من الفقهاء بعد رحيل النبي فيام له صلة بالترشيع فخّلفوا 

وراءهم ثروة علمية فكرية متثلت يف فتاواهم وآرائهم(81).  
 سعى ُعلامء الشيعة إىل نرش مقاالت وبحوث يف الفقه املقارن(82) يف املجالت اإلسالمية 
ومنها جملة "رسالة اإلسالم" ايامنًا منهم ان دراسة الفقه املقارن الزمة من لوازم قياس الشقة 
التي احدثها اخلالف العلمي بني رأي ورأي او بني تصحيح حديث وتضعيفه(83)، وبنّي 
الشيخ حممد تقي القمي ان اجتاه االنظار إىل امري  املؤمنني عيل  جعل الفقه املسند اليهم 
ينالُه ما ناهلم من اذى وإرجاف، فهو ُيرجع " اكثرُه " إىل اسباب سياسية تتعلق باحُلكم وهلذا 
املعروفة  املذاهب  دائرة  يف  يدخل  وال  ُيّقاطع    الصادق  جعفر  اإلمام  مذهب  ان  نجد 
عند اجلمهور(84)، لذا سعى ُعلامء اإلمامية لردم هذه اهلوة والتعريف بالفقه اجلعفري فقهًا 
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التقريب  دار  من  وبطلب   ، الشيعة  مفكري  كبار  هلا  تصدى  مقاالت  خالل  من  وعقائدًا 
ال كام صورها البعض عىل اهنا رغبة دفينة لدى الشيعة من اجل نرش عقائدئهم يف مرص 
والبالد اإلسالمية(85)، فمرص باألساس علوية اهلوى، وما هذه الكتابات اال لتفريق كلمة 
املسلمني ولتحقيق غايات معروفة، اال ان وعي علامء الشيعة و حكمتهم بدد اوهام هؤالء 
النفر من الساعني لتفريق كلمة املسلمني ، و جاء نرُش ُعلامء الشيعة ملوضوعات فقهية مهمة 

نرشت يف جملة "رسالة اإلسالم" تأكيدًا ملا سبق:-

 1-  حكم املصلحة يف الفقه اإلمامي : 
وّضح ُعلامء الشيعة رأي اإلمامية يف موضوع " ُحكم املصلحة العامة " فجاء مقال الشيخ 
حممد حسني كاشف الغطاء حتت عنوان "من ذخائر الفكر اإلسالمى: تعليق من النجف"، 
م بتقديم املصلحة  كَ ردًا عىل مقال سابق حول شخصية " نجم الدين الطويف"(86) الذي حَ

وترجيحها عىل النص الرشعي او االمجاع(87).
"الطويف" بان املصلحة املقدسة عىل النص  الرد عىل رأي  الغطاء  وفّصل الشيخ كاشف 
يبني  مل  انه  كام  او جمتمعية؟،  او مجاعية؟  الكاتب هل هي مصلحة شخصية؟  فيها  يبني  مل 
أم  أم اجلامعة،  الفرد،  املدار عىل مصلحة  أيكون  يبني  "... لكنه مل  بالنص هنا ؟:  املراد  ما 
املجتمع؟ كام أنه مل يذكر املراد بالنص، وما ضابط االمجاع، والذى نتذكره أن االصوليني 
أنواع: )نص(، )ظاهر( و)جممل(  الداللة عىل ثالثة  الكالم أي اجلملة من حيث  قسموا 
النص الرشعي، حدوث مجلة من  بتقديم املصلحة عىل  الكاتب من قال  (88)، والزم   "...
املفاسد واللوازم الفاسدة عىل هذا القول، قائاًل بحرمتها كــ"الربا" مثال، وبنّي أن هذا الرأي 

هو خروج عن االدلة االربعة من الكتاب والسنة واالمجاع والعقل(89).

2-  إختصاص الفقيه يف عقيدة الشيعة اإلمامية: 
حتت  مقال  الــديــن(90)  رشف  الدين  صــدر  الشيعي  الكاتب  نرش  ــه  ذات السياق  ويف 
باألحكام  الفتيا  هو  الفقيه،  "اختصاص  بأن:  فيه  جاء  الفقيه((91)،  عنوان)إختصاص 
الرشعية مستنبطة من أدلتها التفصيلية."، مذكرًا باملسؤولية الكربى امللقاة عىل عاتق رجال 
الدين واختصاصه ، و "مضمون" هذا االختصاص، "حدوده"، "وسائله"، و" وتعهداته"، 
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موضحًا ان اختصاص الفقيه معرفة أفعال " امُلكلفني" ُمعّرفًا للمكلف فقهًا وقانونًا، خمتتاًم 
هي  التي  املكلفني  أفعال  يتوسط  أيضًا.  قيادة  ومركز  التقاء.  نقطة  "إنه  بالقول:  مقالته 
أفعال الشعب والدولة، وينظمها عىل الصعيد املادي، ويتوسط شبكة املعارف فينتفع هبا، 
ويوزعها، وجيندها يف مركزها متعاونة لرفع مستواها الذي يقصد به رفع مستوى احلياة. 

حيايت املكلفني املادية واملعنوية"(92). 

 :3-  مرياث االنثى بني فقهاء اإلمامية واملذاهب اآلخر
جواد  حممد  الشيعي  العامل  سلط  فقد  املقارن  الفقه  بمسائل  أهتامماهتم  مع  وانسجامًا 
مغنية الضوء عىل مسألة )مرياث األنثى بني السنة والشيعة( مشريًا إىل أنه من األمور التي 
اختلفت فيه أراء الفقهاء، خصوصًا فيام يتعلق بمرياث "االنثى"، وال يزال موضع أخذ ورد 

بني املتفقهني والقضاة ، موضحًا رأي الشارع املقدس يف هذه املسالة لدى الطرفني(93).  
ففي  االنثى،  مرياث  من  املذاهب  بني  اخلالف  فيها  وقع  موارد  بعض  الكاتب  وضح 
املذاهب االربعة : "حيرمون من املرياث بنت األخ ألبوين أو ألب، ويورثون أخاها ألمها 
وأبيها، فلو ترك امليت ابن أخ وبنت أخ ألبوين أو ألب، اختص الذكر باملرياث دوهنا، مع 
أن االثنني من مصدر واحد، ومرتبة واحدة، وكذلك لو ترك ابن عم وبنت عم ألبوين، 
فاملرياث كله البن العم دون بنت العم، مع أهنا أخته ألمه وأبيه، وكذا لو ترك جدا ألب، 
وجدا ألم فقط اختص أب األب بالرتكة دون أب األم، األول يتقرب إىل امليت بالذكر، 

والثاين يتقرب إليه باألنثى"(94).
و بني رأي الشيعة اإلمامية يف هذه املسألة بالقول: " اما الشيعة اإلمامية فيعطون للمتقرب 
باألب من األجداد الثلثني، وللمتقرب باألم الثلث، عمال بقاعدة "يأخذ كل نصيب من 
يتقرب به"(95)، و استشهد بآي من القرآن الكريم فيام خيص موضوع املرياث وجعله السند 
يِْن  ِهيدَ ِهُدوا شَ تَشْ اسْ الرشعي لدى فقهاء الشيعة اإلمامية يف حكمهم عىل هذه املسالة: "﴿وَ

أَتَاِن﴾(96). رَ امْ ُجلٌ وَ رَ ِ فَ نيْ ُجلَ ْ يَُكونَا رَ إِنْ ملَ الُِكمْ فَ ِمنْ ِرجَ

4-  صالة الرتاويح بني التاريخ واحلكم الفقهي: 
لفت العامل الشيعي عبد احلسني رشف الدين انظار القّراء إىل مقال نرشه يف جملة   "رسالة 
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اإلسالم" طاملا كان مثار خالف بني الطرفني، لُيبنّي اوجه اخلالف بني املذاهب يف موضوع 
" صالة الرتاويح" موضحًا رأي اإلمامية يف طريقة ادائها ، متطرقًا إىل سنة رسول اهللا تعاىل 
 يف اداء فرائض شهر رمضان وادائه لنوافلها "منفردًا"، اما عمر بن اخلطاب فقد سّن سنة 
اداء صالة الرتاويح(97): "وقام باألمر بعده عمر بن اخلطاب، فصام رمضان من تلك السنة 
ال يغري من قيام الشهر شيئًا، فلاّم كان شهر رمضان سنة أربع عرشة أتى املسجد ومعه بعض 
قارئ  و  وساجد  وراكع  وقاعد  قائم  بني  ما  وهم  النوافل  يقيمون  الناس  فرأى  أصحابه 
ومسبح وحمرم بالتكبري وحمل بالتسليم يف مظهر مل يرقه، ورأى من واجبه اصالحه فسّن هلم 
الرتاويح أوائل الليل من الشهر ومجع الناس عليها حكاًم مربمًا، وكتب بذلك إىل البلدان 
ونصب للناس يف املدينة امامني يصليان هبم الرتاويح امامًا للرجال وامامًا للنساء ويف هذا 
كله أخبار متواترة"(98)، و بني الكاتب بالدليل الواضح ان صالة الرتاويح انام رشعت يف 
عهد عمر بن اخلطاب ال يف زمن رسول اهللا تعاىل ، وذكر وجه احلكمة يف عدم الترشيع 
"حفاظًا عىل اخللوة واالنفراد بني العبد وربه يف  االهلي هلذه الصالة من ان تؤدى مجاعة، 

نوافله وصلواته"(99).

5-  القضاء رشوطه واحكامه يف الفقه اجلعفري: 
بحث الفقه اجلعفري مسائل الفقه املقارن بالدراسة والتحليل، ومنها سلطة القضاء يف 
 " السيد حممد صادق الصدر(100) مقااًل مهاًم يف جملة  الشيعي  العامل  ، وعليه نرش  اإلسالم 
اء يف الرشيعة اإلسالمية"، بنّي من خالله  ة القضَ رسالة اإلسالم" جاء حتت عنوان " ُسلطَ
ورشوطه  بالقايض،  معرفًا  القضاء،  انحرص  وفيمن  ومكانته،  اإلسالم  يف  القضاء  امهية 
معددًا "سبعة" منها(101)، مبينًا لوجه االختالف بني الفقهاء حوهلا(102) وقد وضع أئمة أهل 
الفقيه، قال اإلمام  ُتّعرفهم بالقايض العادل  البيت)عليهم السالم قاعدة عامة للمسلمني 
نْ كان منكم قد روى حديثنا، ونظر يف  الصادق لعمر بن حنظلة: )) ... ُانظروا إىل مَ
حاللنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكاًم ، فإيّن قد جعلته عليكم حاكاًم، فإذا 
، والراّد علينا رادٌ عىل اهللا  حكم بحكمٍ فلم ُيقبلْ منه فانام بحكم اهللا استخّف، وعلينا ردَّ
تعاىل و رسوله ، وهو عىل حّد الرشك باهللا عزوجل(((103) وهذا احلد جامع مانع، يوضح 



115

 " بلزوم  رصيح  وهو  واحلكم،  القضاء  أعباء  بتحمل  اجلدير  الُكفء  القايض  شخص  لنا 
اإلجتهاد "، و تطرق الكاتب إىل بيان ما يتعلق بـ" جملس القضاء" وما ُيشرتط فيه، مفصاًل 
القول يف ما يتعلق بمقدار سلطة القضاء وسعتها ومصاديقها، مذكرًا ما يتعلق بـ"الشهود" 
و"اليمني" ورشائطهام واحكامهام(104)، وعّرج الكاتب عىل ذكر بعض املباين الفقهية املرتبطة 
له"،  وآلية  ال  من  "ويل  العقد"،  فسخ   " احلجر"،  قبيل"  من  واحلكومة  والقضاء  بالشهود 
"القصاص"،  "اقامة احلد"،  "بيع الوقف"،  "الطالق بيد احلاكم الرشعي يف بعض املوارد"، 

وسواها من املصطلحات الفقهية(105).

6- احكام اهلدي يف موسم احلج يف فقه اإلمامية: 
واصل ُعلامء  الشيعة اإلمامية نرش مقاالت يف الفقه املقارن، منها مقال الشيخ حممد جواد 
احلج،  موسم  يف  اهلدي"   " حول  شلتوت(106)  حممود  للشيخ  ُوجهَ  استفتاء  عىل  ردًا  مغنية 
الكاتب يف  واستفهم  للفساد"(107)،  فيها  يرتك  باهلدي يف حال  الرشع  تعبدنا  "هل  بعنوان 
مقدمة املقال االول الذي نرشته جملة "رسالة اإلسالم" يف عددين متتالني، هل ان اإلسالم 
تعبد حجاج بيت اهللا احلرام بالذبح واراقة الدماء لألضاحي وهل جيب ان ترتك االضحية 
احلديثة  الوسائل  توفرت  لو  البدهيي  ان من  ام جيب طمرها يف االرض، واوضح  تتعفن 
والتي هبا يتحقق "حفظ وادخار اللحم" او جتفيفه فيجب حتقيق ذلك حيث يتحقق بذلك 

امتثال التكليف والفائدة املطلوبة(108).
"العبادة من  تعاىل لكون:  اهللا  االمتثال ألوامر  املسلم هو  قبول عمل  املناط يف  ان  وبني 
االمور التوقيفية ويشرتط يف صحتها قصد امتثال امره تعاىل املتعلق بالفعل املتقرب به اليه. 
فاذا مل يكن امر فال عبادة وال تعبد"(109)، وعليه فإن ليس يف القرآن من آية تنص بصورة 
رصحية عىل جواز اراقة الدماء يف احلج املستلزم ترك اللحوم للفساد، كام مل يرد عن النبي 

.(110)

الرشع  "امر  بقوله  باهلدى،  النقد  استبدال  موضوع  الثاين  العدد  يف  الكاتب  واستكمل 
معنى  يف  له  وليس  الفداء،  تذكر  أو  الدماء،  إراقة  هي  منه  املصلحة  أن  يبني  ومل  باهلدي، 
اهلدي حقيقة رشعية، فالالزم إذن أن نلحظ معنى اهلدي برصف النظر عن تعلق التكليف 
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به، فام صدق عليه اسم اهلدي قبل أن يكون مطلوبًا للرشع جيب إجياده يف اخلارج عىل ما 
كان عليه قبل الطلب، ... وإذا مل يكن إراقة الدم مطلوبًا بنفسه، وال هو علة للطلب حيث 
مل يرد يف الرشع ما يشعر بأحدمها، فكيف يقصد به امتثال أمر اهللا سبحانه؟، ... تقدم منا 
أن املطلوب الرشعي هو اهلدي، وأن إراقة الدم ليس موردًا للحكم، وال علة له، وأنه ليس 

للرشع حقيقة رشعية يف اهلدي، وأن املفهوم منه هو ما كان هناك آكل ومطعم"(111).
املتقدمني  خالفوا  اإلمامية  الشيعة  ُعلامء   من  املتأخرين  نجد  "وال  اإلمامية:  رأي  وبني 
منهم يف كثري من مسائل الفقه،... فالغرض أن املرجع الوحيد يف تفسري معنى اهلدي بقطع 
النظر عن احلكم هو العرف وحده، وأن العرف يفهم من معنى اهلدي واألضحية وجود 

اآلكلني، والتوزيع عليهم أيضا " (112).

7-  يف اصول الفقه اجلعفري:
واصل ُعلامء  الشيعة من خالل مقاالهتم املنشورة يف جملة " رسالة اإلسالم "  التعريف 
مغنية،  الشيخ حممد جواد  بقلم   " القديم واحلديث  بني  اإلمامية  لِلّشيعة  الِفِقه  اُصول   " بـ 
" لفظية"، و"عملية"،  عّرف الكاتب يف مستهل حديثه بأصول الفقه، مقساًم االصول عىل 
معرفًا بكل منهام، ثم ذكر وجهني للخالف بينهام: "االول: ان البحث يف األول يرجع إىل 
املكلف  وظيفة  إىل  يرجع  العملية  األصول  ويف  وحتققه،  ثبوته  بعد  الرشعي  النص  مفاد 
املتحري الذى مل يصل إليه الدليل. الثاين: أن مدرك األصول غري اللفظية قد يكون العقل، 
يستدعي  اليقيني  الشغل  وقاعدة  الرباءة،  دليل  وهي  بيان،  من غري  العقاب  قبح  كقاعدة 
و بني مجلة من  الــرشع"(113)،  يكون مدركها  ، وقد  االحتياط  دليل  اليقيني، وهي  الفراغ 
املصداقية"(114)،  "الشبهة  نظرية  ومنها  اللفظية،  االصول  تناولت  التي  احلديثة  النظريات 
منتقاًل بحديثه إىل التفصيل يف االصول العملية معرفًا بأهم مباحثها املشتملة عىل االمجاع، 

والشهرة، واالستصحاب، مشريًا إىل وجود غريها مل يفصل القول فيها(115).
السنة،   ، الكتاب   : اربعة  الترشيع  مصادر  ان  عىل  املتقدمون  اتفق  فقد  االمجــاع  اما 
االمجاع(116)، والعقل؛ مع ان املتأخرين امهلوا االمجاع عمليًا ، ومرجع ذلك: "بأن اإلمجاع 
إما أن يكون منقوال بلسان أحد الفقهاء، وإما أن يكون حمصال، وهو أن نتتبع بالذات أقوال 
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الفقهاء يف حكم واقعة خاصة ، ونبذل أقىص ما لدينا من جهد يف استقراء آرائهم، فنجد 
فقهاء عرص واحد قد أمجعوا بقول عىل حكم تلك الواقعة."(117). 

الشهرة دليل رشعي ؛ لكوهنا اقوى ظنًا  الشهرة، فقد ذهب بعض من تقدم إىل ان  اما 
عىل  املتأخرون  قسمها  وقد  العدلني،  شهادة  ومن   ، اآلحاد"  بخرب   " املنقول  احلديث  من 
 " الفتوائية(120). و عّرف  ثالثة اقسام: الشهرة الروائية(118)، الشهرة العلمية(119)، الشهرة 
االستصحاب "(121)مستداًل بقول اإلمام جعفر الصادق : "ال ُينقض اليقني بالشك، وال 
يدخل الشك يف اليقني، وال خيلط أحدمها يف اآلخر، ولكن ينقض الشك باليقني، ويتمُّ عىل 
اليقني، فيبنى عليه، وال يعتد بالشك يف حال من األحوال."(122)، وهو يرى االستصحاب 
ال يتحقق اال بوجود ركنني:يقني سابق،وشك الحق، وال يكون حجة متبعة اال يف االمور 

الرشعية(123).

8-  نقد ملا ُكتب عن مذهب الشيعة االمامية:
كتاب  "مع  بعنوان  مقااًل  نرش  حني  القيمة،  بحوثه  مغنية  جواد  حممد  الشيخ  واصل 
"شعرت  اصداره  عىل  مثنيًا  ــرة"(124(  زه ابو  للشيخ  اجلعفري  الفقه  اصول  يف  حمارضات 
ذات  ويف   ، اإلمامية  الشيعة  معارف  بعض  نرش  املؤلف  كون   (125)" واالطمئنان  بالغبطة 
الوقت ابدى مالحظات عدة حول الكتاب ، مبينًا ان العمدة يف كتب االصول لدى الشيعة 
اإلمامية كثرية ومنها: كتاب " املعامل "(126) للشيخ حسن، وكتاب" القوانني "(127) للمحقق 
القمي، وكتاب " التقريرات" للمريزا النائيني، و كتاب " حاشية املعامل )هدآية املسرتشدين( 
"(128)، وانتقل  "عرشات الكتب املطولة واملخترصة  " للشيخ حممد تقي، وما إىل ذلك من 
الكاتب ليعرف ببعض املصطلحات الفقهية التي وردت يف الكتاب(129( ، ذاكرًا تفصيالهتا 

التي وردت يف الفقه اجلعفري لبيان ما ذهب اليه من زيادة املعلومات(130).
بالقرآن  التمسك  من  اإلمامية  موقف  تناول  زهرة  ابو  الشيخ  كتاب  ان  الكاتب  وبنّي 
احلديث  عىل  عّرج  ثم  والفروع،  لألصول  عندهم  االول  املصدر  بوصفه  له  وتعظيمهم 
النبوي الرشيف لدى اإلمامية وبني رشوط الراوي ووجوب عدالته، واشار كاتب املقال 
إىل اكتفائه بعرض هذه اللمحات املختارة من الكتاب: " لكوين اكتب مقااًل، ولست اضع 
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كتابًا"، خمتتاًم القول بتوجيه عبارات الشكر واملديح للشيخ حممد ابو زهرة عىل كتابه هذا ، 
وبه قد اضاف كنزًا إىل الرتاث اإلسالمي عىل حد تعبري املقال(131). 

9- تدريس الفقه اجلعفري يف اجلامع االزهر: 
" األزهر  الفقهية ومنها مقال محل عنوان  الشيخ حممد جواد مغنية نرش مقاالته  واصل 
شكره  وقدم  االزهر،  جامع  يف  اجلعفري  الفقه  تدريس  مسألة  فيه  تناول   " الشيعة  وفقه 
للشيخ حممد حممد املدين لدعوته لتدريس الفقه املقارن يف االزهر الرشيف، رادًا عىل الذين 
يرفضون هذا االمر بان تدريس الفقه اجلعفري يف االزهر انام هو خيدم اإلسالم قبل كل 
 " " رسالة اإلسالم  يشء(132)، مبديًا حتفظه عىل ما نرشه املدين يف مقال سابق نرش يف جملة 
من أن: " الفقه املقارن هو الفقه عىل احلقيقة، وهو صناعة الفقيه عىل احلقيقة، اما احلافظ 
للفروع الذي ال يعرف اال رسد االحكام، فام ذاك بالفقيه "، موضحًا أن دراسة الفقه املقارن 

ختلق يف الطالب ملكة اإلجتهاد واالبداع وتوسع مداركه(133).

10- حكم اجلمع بني الصالتني يف الفقه اإلمامي :
بني  اخلالفية  املسائل  من  وهي  الصالتني"(134)  بني  "اجلمع  مسألة  الشيعة  ُعلامء   عالج 
الفقهاء(135)، واستهل السيد عبد احلسني رشف الدين املقال بذكر ان ال خالف بني املذاهب 
اإلسالمية يف "جواز" اجلمع "بعرفة" وقت الظهر بني الفريضتني – الظهر والعرص – وهو يف 
اصطالحهم "مجع تقديم"، كام ال خالف بينهم يف "جواز" اجلمع يف "املزدلفة" وقت العشاء 
بني الفريضتني – املغرب والعشاء -، وانام االختالف الذي وقع بينهام يف "جواز" اجلمع بني 
الصالتني فيام عدا هذين املوردين، مبينًا ان وجه اخلالف: "هو جواز اجلمع بني الفريضتني 
اجلمع  نحو  تأخريًا عىل  أو  بعرفة،  اجلمع  نحو  تقدياًم عىل  احدامها،  وقت  يف  معًا  بأدائهام 

باملزدلفة"(136).
فمنعوا  احلنفية  اما  مطلقًا"(137)،  "جوازه  إىل  ذهبوا  حيث  اإلمامية  رأي  الكاتب  وبنّي 
اجلمع، عدا مجعي عرفة واملزدلفة، يف حني ذهب الشافعية واملالكية واحلنبلية فأجازوه يف 
"السفر" عىل خالف بينهم فيام عداه من اعذار كاملطر والطني واملرض واخلوف(138)، واورد 
كاتب املقال مجلة من الروايات وصفت صالة رسول اهللا تعاىل ومجعه بني الفريضتني، 
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مستنتجًا: " ان ُعلامء  اجلمهور كافة ممن يقول بجواز اجلمع وممن ال يقول به متصافقون عىل 
صحة هذه األحاديث وظهورها فيام نقول من اجلواز مطلقا"(139).

11-  املعجزة يف اإلسالم : 
حممد "معجزة  عنوان  حتت  جاء  بحثًا  املوسوي  الدين  رشف  الدين  صدر  السيد  ونرش 

" بنّي فيه ان املعجزات انام هي مثار اختالف بني الفقهاء واهل الفكر والتفسري، اال ان 
"املتفق" عليه ان "املعجزة يف األديان أمر نسبي يتأثر أبعد التأثر بالزمان واملكان، ويتصل كل 
االتصال بأوضاع املجتمع وبمستواه الذهني، ودرجته احلضارية" (140) وعىل هذا االساس 
فإن معجزة خاتم االنبياء  اختلفت عن معاجز بقية االنبياء السابقني، فمجتمع نبي اهللا 
" السحر" ويفتن بـ"الشعوذة"  لذا   جمتمع بدائي فاقد لعقيدته(141) يسيطر عليه  موسى 
كانت معجزته "العصا" التي مثلت اكرب حتدٍ هلؤالء السحرة وشعوذهتم، فيام شكل "املرض 
اما  "شفاء املرىض"(142)،  "عيسى" فكانت معجزته   نبي اهللا  والسقم" ميزة للمجتمع زمن 
  فكان اكثر " نضجًا " و"اسلم عقاًل وبنية"(143) فكانت معاجزه  جمتمع خاتم االنبياء

ختتلف اختالفًا جذريًا، فقد كانت يف اجتاهني يكمل بعضهام البعض اآلخر: 
"شق  ابرزها  من  كان  كثرية،  وهي  للعادة  اخلارقة  املعجزات  يف  االول  االجتاه  سار  أ - 

القمر"، "سعي الشجر"، "اطعام الكثري من زاد يسري" ونحو ذلك(144).
ب -  اما االجتاه اآلخر فقد متثل يف انزال اخلالق تبارك وتعاىل "القرآن الكريم" عىل خاتم 

.(145)االنبياء
اما معجزة الرسول حممد ، يضاف إىل ذلك ان معجزات الُرسل انتهت بانتهائهم

لنَا  فإهنا باقية ما بقي الدهر فالقرآن الكريم حفظه اهللا من التحريف والتبديل: ﴿إِنَّا نَحُن نَزَّ
ىلَ  ِنُّ عَ اجلْ ِنُْس وَ ِت اإلْ عَ تَمَ ئِِن اجْ ﴾(146) ، قال تعاىل يف كتابِه: ﴿ُقلْ لَ اِفُظونَ َ ُه حلَ ا لَ إِنَّ كرَ وَ الذِّ
ُتمْ  إِنْ ُكنْ ِهرًيا﴾(147)، ﴿وَ ضٍ ظَ ُضُهمْ لِبَعْ انَ بَعْ لَوْ كَ ِلِه وَ ُتونَ بِِمثْ أْ آَِن الَ يَ ُقرْ ا الْ ذَ ُتوا بِِمثِْل هَ أْ أَنْ يَ
ُتمْ  ُكنْ إِنْ  اهللاِ  ُدوِن  ِمنْ  ُكمْ  اءَ دَ ُشهَ ُعوا  ادْ وَ ِلِه  ِمثْ ِمنْ  ةٍ  بُِسورَ ُتوا  أْ فَ ِدنَا  بْ عَ ىلَ  عَ نَا  لْ نَزَّ ا  مِمَّ يْبٍ  رَ يِف 

.(148)﴾ اِدِقنيَ صَ
بعد  فخرجوا  آية  صياغة  عىل  العرب  أفصح  وهم  قريش  بلغاء  من  نفر  اجتمع  وحينام 
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بعجزها  والُعلامء   النقاد  عليها  حكم  وقد   ، للقتل"  أنفى  "القتل  بمقولة:  ايامًا  اعتكافهم 
متامًا عن جماراة كتاب اهللا تعاىل، ان هؤالء العرب الذين ملكوا زمام البالغة حتى كانت 
املنسق حتى  املنظم  وتأليفه  العجيب  اسلوبه  القرآن يف  مثل هذا  يعهدوا  مل  من مفاخرهم 
فيه حلالوة وان عليه لطالوة، وان اعاله ملثمر، وان اسفله ملغدق"(149)،  ان  قالوا :" واهللا 
نزلت  التي   ، الفتح  آية  الكريم،  القرآن  املذكورة يف  املعجزات  ان من  الكاتب  استطرد  و 
فيام أظهره من بطولة  السلمية  النبي  فتتجىل معجزة   " احُلديبية"(150)،  لح  "صٌ اثر عقد  عىل 
يريق  أن  دون  بدخوله مكة ظافرًا  املوصولة  العظمية  األحداث  بجملة  والسياسة  التدبري 
ى  َ أَرسْ الَِّذي  انَ  "االرساء واملعراج"(151)، قال تعاىل: ﴿ُسبْحَ ملء حمجمة دمًا"، يضاف هلا 
ا إِنَّه ُهوَ  اتِنَ يَ ُه ِمنْ آَ ُه لُِنِريَ لَ وْ نَا حَ كْ قْىصَ الَِّذي بَارَ َ ِجِد األْ َسْ اِم إىِلَ املْ رَ َ ِجِد احلْ َسْ يْاًل ِمنَ املْ ِدِه لَ بْ بِعَ

بَِصرُي﴾(152). ِميُع الْ السَّ

القياس عند اإلمامية:   -12
توضيحًا  املتضمنة  املقارن  الفقه  دائــرة   عن  اإلمامية  الشيعة  من  املجلة  كتاب  خيرج  ومل 
لعقائدهم ، فبنّي الشيخ  حممد جواد مغنية يف مقال ُنرش يف العدد املزدوج السابع واالربعون 
" القياس(153) عند ابن حزم(154)  والثامن واالربعون من العام1960 م ، مقااًل محل عنوان 
والشيعة اإلمامية"، اوضح فيه ان املذاهب اإلسالمية قد اتفقت عىل ان الفقيه اذا ما اراد معرفة 
حكم "واقعة من الوقائع"(155( فعليه الرجوع إىل "الكتاب والسنة" واذا ما عجز عن الوصول 
إىل نص "خاص وال عام" فام هو السبيل لذلك، أيعتمد الفقيه عىل القياس ام االباحة؟ فأوضح 

ان مورد اخلالف بني القول باألخذ "بالقياس" ومن يرى االخذ "باإلباحة"(156).
واستدل يف ان كاًل من اإلمامية وابن حزم(157) قاال بعدم األخذ بالقياس و ان عىل الفقيه 
الركون إىل اإلباحة لقول رسول اهللا حممد : "ُرفع عن امتي ما ال يعلمون"، ثم استدل 
دلياًل  كان  لو  القياس  "ان  اواًل:  منها  عدة  ألدلة  طبقًا  بالقياس  االخذ  عدم  عىل  الكاتب 
القياس" ،  يبنّي الكتاب والسنة معنى  رشعيًا، وأصاًل ُتستخرج منه االحكام، لوجب ان 
واما ثانيًا: " فإن االمور واالحكام العرفية والعادية يصلح قياس بعضها عىل بعض، الن 
اسباهبا بيد العرف(158)، اما االحكام الرشعية فال يصح فيه القياس، الن مبنى الرشع عىل 
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تفريق املجتمعات، ومجع املفرتقات" ، واضاف: "ان القياس احلاق امر غري منصوص عليه 
باخر منصوص عليه "(159).  

جدول رقم ( 7 )
املقاالت املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية يف موضوع الفقه و الفقه املقارن

التاريخالسنةالعددمضمونهعنوان املقالت

كانون الثاين 521950توفيق الفكيكيمحآية احليوان يف رشيعة القرآن1

2 كانون الثاين 521950حممد جواد مغنيةهل تعبدنا الرشع باهلد

نيسان 621950حممد حسني كاشف الغطاءمن ذخائر الفكر اإلسالمي3

4 نيسان 621950حممد جواد مغنيةهل تعبدنا الرشع باهلد

متوز 721950حممد جواد مغنيةأصول الفقه للشيعة اإلمامية   5

نيسان 1031951حممد جواد مغنيةرجل الدين ومصدر األحكام الرشعية6

نيسان 1441952حممد جواد مغنيةالرضورة تعفي املضطر من العقاب7

ترشين األول 1641952حممد جواد مغنيةمن إجتهادات الشيعة اإلمامية   8

ترشين األول 2051953حممد جواد مغنيةاخلالف ال يمنع من اإلنصاف 9

نيسان 2671955عبد احلسني رشف الدين اجلمع بني الصالتني10

ترشين األول 2871955حممد جواد مغنيةالتيسري يف احكام االقارب والزوجني11

نيسان 3081956عبد احلسني رشف الدين صالة الرتاويح12

ترشين األول 3281956حممد جواد مغنيةحق اهللا و حق العبد13

نيسان 3491957حممد جواد مغنيةمن مبادئ الرشيعة اإلسالمية14

يناير 37101958حممد جواد مغنيةمع كتاب حمارضات يف أصول الفقه 15

متوز 39101958حممد جواد مغنيةالتلقيح الصناعي يف الرشيعة 16

ترشين األول 40101958حممد جواد مغنيةحكم االرايض يف الرشيعة اإلسالمية17
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ترشين األول-4411صدر الدين رشف الديناختصاص الفقيه18

كانون االول 1959
19

حممد جواد مغنيةاألزهر وفقه الشيعة
كانون الثاين - 4512

آذار 1960
متوز-كانون 4712-48حممد صادق الصدرسلطة القضاء يف الرشيعة اإلسالمية20

األول 1960
نيسان 50131962حممد جواد مغنيةمرياث األنثى بني السنة والشيعة21

كانون الثاين 60151972حممد تقي القميالدين يف معرتك الفضا22

كانون الثاين 60151972حممد جواد مغنيةحكم تارك اإلسالم وفاعل اخلري بال إيامن 23

اصاب  قد  مغنية  جواد  حممد  الشيخ  أن  للمتفحص  يتبني   )7( رقم  اجلدول  إىل  بالنظر 
مقااًل  بلغت )16(  مقاالت  وبعدد  املقارن  الفقه  و  الفقه  لقضايا  تناوله  االكرب يف  السهم 
من اصل )23( مقااًل وبنسبة مئوية بلغت ) 71%( ، ويعد هذا امرًا طبيعيًا بالنظر لتمكن 
الشيخ مغنية من اصول الفقه ، وهو يعكس امللكات العلمية الكبرية التي اهلته للغوص يف 
بحر الفقه اجلعفري هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان اتفاقًا ) عىل ما يبدو( قد عقد بني 
الشيخ حممد تقي القمي ممثاًل جلامعة التقريب وبني الشيخ حممد جواد مغنية لغرض تصديه 
ملواضيع الفقه ألسباب عدة لعل ابرزها رغبة الشيخ مغنية نفسه يف التصدي لبيان مفردات 
" ال  " السامع  مهمة من الفقه اجلعفري ليزول اللبس فيمن اعتمد يف اطالق احكامه عىل 

تفحص امهات كتب الشيعة اجلعفرية والتي فيها ثوابت الفقه االمامي .
 إّن أساس األحكام الرشعّية كتاب اهللا سبحانه وتعاىل، ثّم ما فّرس به الرسول حمّمد
والفعل  القولَ  احلديث  ويشمل   ، الرشيف  النبوي  احلديث  اصطالح  به  واملراد  بلسانه 
والتقرير. ويأيت بعدمها اإلمجاع والقياس، ولكّن اإلمجاع احلقيقي نادرٌ جّدًا. وأّما القياس 
ولفهم مسألة   ، الرشعّية  األحكام  إليه يف سبيل حتصيل  يلجأ  ما  آخر  تفصيل، وهو  ففيه 
القياس عند املذاهب اإلسالمية البد لنا من الوقوف عىل عقائد الشيعة اإلمامية اواًل وهذا 

ما سيعرضه الباحث يف املبحث الثالث من الفصل الثاين . 
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املبحث الثالث
جهودهم يف االيضاحات العقائدية و التعريف هبا

لعل من أوىل حاجات اإلنسان الستكامل إنسانيته هي العقيدة(160)، والعقيدة التي تعّمر 
ما  وهذا  نبّيه،  عىل  نزل  الذي  الوحي  وتصديق  هللا  اإلسالم  أو  اإليامن  عقيدة  هي  القلب 
يتالءم مع العقل والفطرة. فهي االيامن باهللا وهي الركن االسايس للفرد املؤمن وختتلف 
نؤمن هبا، ونقيم عىل هذا  مبادئ واسس  انام هي  فيها  للعمل  بأهنا ال دخل  الرشيعة  عن 
امليزان الذي  العقيدة هي  االيامن براهني عقلية وسمعية تتفق وهذه االعتقادات، وبام ان 
ُيعرف به املسلم فال بد ان تكون مأخوذة عن أصول صحيحة جاء هبا القرآن الكريم ونطق 

بمضموهنا الرسول العظيم  واالئمة من آله ، واال فهي "ُبدعة"(161). 
لذلك فإن ما كتبه ُعلامء  الشيعة ومفكروها يف جملة "رسالة اإلسالم" كان ناظرًا ملا تقدم 

من فهم ملعنى العقيدة، اذ اهنم راعوا امرين أساسيني مها: 
1- التعريف بعقيدة الشيعة املنقولة عن االئمة  والتي عليها امجاع ُعلامء  الشيعة.

2- دفع الشبهات التي اثارها خصوم الشيعة حول بعض ما ينسب إىل الشيعة من معتقدات.

أوىل ُعلامء  الشيعة و مفكروهم اجلانب العقائدي امهية كبرية فجاءت بعد موضوعات 
منذ  اإلسالم"،  "رسالة  جملة  يف  املنشورة  املقاالت  إىل  الرجوع  وبعد   ، والفقه  التقريب، 
العام 1972، نجد أن املسائل  العام 1949 وحتى توقفها يف  العدد االول هلا يف  صدور 
العقائدية شّكلت ما نسبته 16 %، وبواقع ) 18 ( مقااًل، فجاءت يف املرتبة الثالثة يف سلسلة 
 ، املقارن  والفقه  املذاهب،  بني  التقريب  مسائل  بعد  ومفكرهيا  الشيعة  ُعلامء   اهتاممات 
الشيعة اإلمامية من  بعقائد  املسلمني  فيه مواضيع عقائدية خمتلفة منها: تعريف  وعاجلت 
منابعها االصيلة ال ما يتناقله عامة الناس من " اقاويل باطلة " ورثوها " سامعًا " من جهات 
الدؤوب  ، يضاف هلا عملهم  ُعرفت بجهلها  املسلمني  يروق هلا وحدة كلمة  مغرضة ال 
لرد الشبهات واالفرتاءات واالباطيل ضد عقيدة الشيعة اإلمامية، ومنها ما يتعلق بمسائل 
اإلمامة واإلجتهاد والتقية والعصمة وجتسيم الذات االهلية والبحث يف االصول والفروع 

وغريها من املباحث العقائدية املهمة .  
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نرش ُعلامء  الشيعة اإلمامية يف غري عدد من اعداد جملة "رسالة اإلسالم"، مقاالت تعلقت 
 " ظلاًم   " تعبريهم  حد  وعىل  الصقت،  و"اباطيل"  و"اهتامات"  أستهدافات"  بـ"  مضامينها 
" باملذهب اجلعفري يف حماولة للنيل من أسسه العقائدية والفكرية ، فضاًل عن  و"عدوانًا 
نمطية  أستهدافات رسمت صورًا   ،" املعتقدات  " و"  العبادات   " أتباعه من حيث  سلوك 
مشوهة عن املذهب وأتباعه ، ما فتئ " املغرضون " وألسباب متنوعة يشيعوهنا ويرون هلا 

(162)، فكانت اسهاماهتم يف شتى جماالت العقيدة اإلسالمية ومنها :-

1- الدعوة العتامد مصادر الشيعة االصيلة: 
 " " رسالة اإلسالم  اعداد جملة  التقريب" يف غري عدد من  "مجاعة  اكدته  ما  بالرجوع إىل 
التزم ُعلامء  الشيعة ومفكروهم بالقانون االسايس لدار التقريب النه تطابق مع منهجهم 
العلمي يف البحث واالستدالل، وقد ورد يف القانون االسايس جلامعة التقريب رجاء إىل 
الُكتاب : " نرجو من الباحث املحقق – إن شاء الكتابة عن أية طائفة أو طوائف إسالمية 
عندها،  املعتربة  املراجع  عىل  يعتمد  وأن  عقائدها،  عن  الكالم  يف  احلقيقة  يتحرى  أن   –
بالشائعات وحتميل وزرها ملن تربأ منها، وأن ال يأخذ معتقداهتا من  وأن يتجنب األخذ 
خمالفيها"(163) ، لذا أوضح الُعلامء  االعالم رضورة الرجوع وأمهيتُه يف استياق املعلومات 
عن املذهب اجلعفري إىل املصادر االصلية " الشيعية "  املعنية باملذهب وليس إىل خصومهم 
من " اهل العصبية "، فعىل سبيل املثال نرش الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء بالعدد )1( 
الصادر يف كانون الثاين 1949 مقااًل محل عنوانًا ذا مغزى واضح يف دالالته " التثبت قبل 
احلكم"، اكد فيه عىل رضورة التمحيص والتدقيق بـ" املصادر االصيلة " عند الكتابة عن " 
الفرقة " هذه او " املذهب " ذاك، وليس الركون إىل مصادر تستهدفها، فيقع الباحث يف خطأ 
املعاجلة، إىل جانب ما ُيبنى من تصورات ومعلومات " خمالفة " لواقعها، هبدف" اهيام الناس 
" من غري اتباعها، بام يروجون وعىل حد تعبريه من " اباطيل وتزييف " باستدالالت غري 
صحيحة(164)، و وشدد عىل رضورة ابتعاد من يتصدى يف كتاباهتم إىل تلك الصور النمطية 
غآية  عن  يبعدهم   " اعمى  تقليد   " عنها  يقال  ما  أقل  وبصورة   " وافكارهم  بحوثهم  يف" 
"، ُملفتًا نظرهم إىل رضورة الرجوع إىل املصادر االصيلة،  البحث(165)" فيقعون يف اخلطأ 
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للتعرف عىل " الواقع الفعيل " ال " التخييل "(166). 
" ملؤرخني  " عقائدًا واتباعًا  املذهب اجلعفري  ُكتَبت عن  وّبني خطأ االستعانة بمصادر 
عاشوا يف " مدد زمنية " ابتعدت كثريًا عن تاريخ النشأة والتأسيس للتشيع(167) فضاًل عن 
ابتعادهم " مكانيًا "، مشريًا إىل ما كتبه ابن خلدون يف مقدمته(168) او ما كتبه امحد بن عبد ربه 
االندليس(169) منتقدًا نقدًا الذعًا مل خيل من سخرية بأولئك ممن استعان ببعض الكتابات 
االسترشاقية(170) وكأهنا " فصل اخلطاب...، واملصدر الوثيق...، واحلجة الدامغة "، داعيًا 
تعبريه  متوفرة عىل حد  إىل مصادرهم وهي  الرجوع   " الشيعة   " البحث عن  يرومون  من 
املذاهب  يف  املسلمني  طوائف  باقي  عن  خيتلفون  ال  الشيعة  ان  إىل  االنظار  الفتًا  باآلف، 
معهم  اختلفوا  وان   " األصول   " يف  املسلمني  سائر  مع  يتفقون  فهم  اآلخرى،  اإلسالمية 

ببعض الفروع(171) .
وعرج يف املقال ذاته عىل بعض " املزاعم " حول اعتقاد الشيعة بأن " النار حمرمة عليهم 
اال قليال "، ُمسّفهًا االدعاء هذا، ومشريًا إىل ان " كتب الشيعة مجيعها " تؤكد ان الوصول إىل 
اجلنة او النار عىل اساس طاعات وسلوك االنسان مستهجنًا ما يلحقه البعض من اعتقادات 
الشيعة  ائمة   " قبل  من  واملواجهة  بالرفض  هلا  تصدى  التي  الُغالة  من  فرق  لدى  باطلة 
واتباعهم "، معلنني براءهتم منها وحتريم ُمعتقداهتم(172)، واصفًا اياها بِفرق " ُملحدة "(173) 
املكانية  بحدودهم   ،" اإلمامية  الشيعِة  بـ"  ُتلصق  التي  االفرتاءات  لتلك  رفضِه  يف  مشددًا 
 " املؤمنني  املسلمني  من  ماليني  وافغانستان  واهلند  وسوريا  ايران  إىل  العراق  من  املمتدة 

التوحيد املحض "(174).
دعم الشيخ حممد جواد مغنية ما ذهب اليه الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء من رضورة 
االعتامد عىل مصادر الشيعة اإلمامية من منابعها االصيلة ، و نرش مقال عىل صفحات جملة 
الشيعة  فيه اعتامد  اكد   ،" الشيعة اإلمامية  " من أصول  "رسالة اإلسالم" جاء حتت عنوان 

 ، الُسّنة  عند   " الصحاح   " بمثابة  الثالثة(175( ُعدت  للمحمدين  اربعة  كتب  عىل  اإلمامية 
االستبصار(176)،   : وهي  االمامية  هلا  يرجع  التي  الكتب  اهم  من  تعترب  االربع  الكتب  و 
والتهذيب(177)، ومن ال حيرضه الفقيه(178)، والكايف(179)، مؤكدًا عىل من ينقل رأي الحد 
املذاهب سواء كان يف االصول او الفروع ان يكون قبل كل يشء عىل معرفة: " بأقوال ُعلامء  
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املذهب واصطالحاهتم وطريقتهم يف تقرير االصول، واستنباط الفروع، وان ينقل عمن 
يعرب عن عقيدة الطائفة دون تعصب هلا او عىل غريها من الطوائف"(180).

2-  اإلجتهاد يف الفقه اإلمامي: 
احلسن  بن  املهدي  اإلمام    البيت  اهل  ائمة  آخر  عن  االنقطاع  بعد  املؤمنون  أنقسم 
العسكري ما بني ساعٍ بنفسه يف تلقي الدين واخذه، ُمالحقًا للمعارف الدينية واالحكام 
الرشعية و التكاليف اإلهلية ، متَحر ملصادرها و اتصاهلا باملنبع الصحيح، وبني ُمقّلد يعتمد 
صل إىل احلقيقة من منابعها، وأدرك احلكم واستنباطه من  عىل األول الذي بلغ اإلجتهاد ووَ

معدنه، ومن هنا نشأ اإلجتهاد(181) وبرز التقليد(182) . 
أختلف اإلجتهاد لدى الشيعة اإلمامية عن بقية املذاهب اآلخرى ممن قالوا بالرأي(183) 
وقاسوا  النص  جتاوزوا  لربام  بل  النص،  عن  انقطعوا  كّلام  والقياس   (184) واالستحسان 
يف  الواسع  استفراغ   " هو:  اإلمامية   لدى  فاإلجتهاد  عقائدًا،  أو  فقهًا  وجوده  مع  برأهيم 
ة عىل احلكم الرشعي " ، وهو : " ما ُيقتدر به عىل استنباط االحكام الفعلية  حتصيل احلجَّ
من أمارة معتربة أو أصل ُمعتربَ عقاًل أو نقاًل يف املوارد التي يظفر فيها هبا "(185) ويقسم عىل 
قسمني: اوهلام "االجتهاد املطلق" ويراد به املقدرة عىل استنباط االحكام الرشعية يف مجيع 
فروع الفقه وعدم جواز التقليد للغري، اما الثاين فهو "االجتهاد املجتزيء" ويراد به املقدرة 

عىل استنباط بعض االحكام الرشعية(186).
البيت  أهل  مدرسة  يف  مرفوض  الرأي  و  االستحسان  و  القياس  بمعنى  اإلجتهاد  و 
و  اجُلهد  ببذل  الرشعي  للحكم  األستنباط(187)   أي  بمعناه اآلخر،  اإلجتهاد  ، ولكن   
مونه أصحاهبم و يدّربوهنم  استفراغ الواسع يف سبيل معرفته ، هو ما كان أهل البيت يعلَّ

عليه(188). 
من  نرشوه  ما  يف  أولوية   (189)" اإلجتهاد   " مسألة  الشيعة  ُعلامء   اوىل  سبق  مما  انطالقًا 
حممد  مقال  عنوان  ،وجاء  بالرشح  املوضوع  متناولني  اإلسالم"  "رسالة  جملة  يف  مقاالت 
حسني كاشف الغطاء بعنوان "اإلجتهاد يف الرشيعة بني الُسنة والشيعة" واملنشور يف )العدد 
الثالث الصادر بتاريخ متوز 1949م ( لُيبنّي فيه حاجة املجتمع إىل "اإلجتهاد" يف كل حني" 
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أنطلقت  "، فال يقف املجتمع حائرًا، و ان احلاجة إىل اإلجتهاد  املسائل وتطورها  لتجدد 
الدين والكتاب" ليسا نصوصًا لزمن معني ولفئة معينة دون سواها، فلام كان   " من كون 
الدين اإلسالمي هو اخر الديانات وخامتها " فعصمُتُه " ليس فقط منحرصة يف تعّبد الناس 

بتالوته انام االفادة احلقيقية من منه ومن احكامه(190).
ويف سياق كالمه عن "اإلجتهاد" ورضوراته رضب مثااًل حيًا عىل احلاجة إىل اإلجتهاد 
" يف فهم النصوص حسب اختالف قرائهم وافهامهم  " اخلالف بني الصحابة  حينام وقع 
يف زمن النبي )( وبمرأى ومسمع منه(191)، و اوضح ان اإلجتهاد لدى الشيعة اإلمامية 
يمتاز بكونه مفتوحًا بخالف مجهور املسلمني(192)، مستغربًا ومشكاًل عىل هذا االنغالق: 
"ومن مفاخر الشيعة اإلمامية: أن باب اإلجتهاد ما يزال عندهم مفتوحًا، ولن يزال إن شاء 

أنه قد سد وأغلق عىل  اهللا حتى تقوم الساعة، بخالف املشهور عند مجهور املسلمني من 
ذوي االلباب، وما ادري يف أي زمان وبأي دليل وبأي نحو كان ذلك االنسداد؟"(193).

واصل ُعلامء  الشيعة اهتاممهم بمسألة " اإلجتهاد " تعريفًا و توضيحًا " الزالة اللبس " بام 
يتداوله " بعض" ابناء املذاهب اآلخرى من " تصورات خاطئة " حوهلا، وجاءت مقاالهتم 
لُتثني عىل جهود "مجاعة التقريب" يف مل شمل املسلمني وحثهم املستمر لتشجيع فتح باب 
 " ِة  الرشيعَ اإلجتهاد يف   " مقال  ومنها  االربعة،  باملذاهب  وتقييده  اغالقه  وعدم  اإلجتهاد 
قواًل  اإلجتهاد  باب  امهية  إىل  نبه  الذي  الطباطبائي(194)،  القايض  عيل  حممد  السيد  بقلم 
وعماًل(195)، مشريًا يف الوقت نفسه إىل مقال سابق(196) نرشُه الشيخ حممد حسني كاشف 
الغطاء يف جملة "رسالة اإلسالم"، ُمثنيًا عىل ما جاء به يف رضورة فتح باب اإلجتهاد وبيان ما 

يرتتب عليه من رضورات ال غنى للمسلم عنها يف كل زمان ومكان(197).
وعّرج السيد حممد عيل القايض الطباطبائي إىل مقال اخر سبق نرشُه عىل صفحات املجلة 
" متى صّح النقل  "جواز تقليد غري األئمة األربعة  للشيخ املراغي(198) الذي اشار فيه إىل 
عنهم، وفهم مرادهم:"ايّن مع احرتامي لرأي القائلني باستحالة اإلجتهاد أخالفهم يف رأهيم 
وأقول: إّن يف ُعلامء  املعاهد الدينّية يف مرص من توافرت فيه رشوط اإلجتهاد وحرم عليه 

التقليد"، مثنيًا عىل مثل هذه الدعوات االزهرية لفتح باب اإلجتهاد(199). 
فيه ضابطة مفهوم  تناول  "رسالة اإلسالم" مقااًل عقائديًا  ذاته نرشت جملة  السياق  ويف 
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ين واملذهب عند  ات الدِّ "رضورَ "امُلسلم" لدى الشيعة اإلمامية، وجاء املقال حتت عنوان 
يعِة اإلمامية "، للكاتب حممد جواد مغنية، بنّي فيه ضابطة ُتّعرف املسلم بقوله:  الشِّ

ق مقتنعًا بكل ما اعتربه اإلسالم من األصول والفروع، واألصول ثالثة:  " امُلسلم من صدَّ
التوحيد، والنبوة، واملعاد ، فمن شك يف أصل، أو ذهل عنه قارصا أو مقرصا فليس بُمسلم"(200).
مشريًا إىل ان مسالة " التقليد"  يف هذه االصول الثالثة جيب ان توافق احلق والواقع: "ومن 
التقليد، عىل  إيامنه عن نظر واجتهاد، أم عن  آمن هبا مجيعًا جازما فهو ُمسلم، سواء كان 

رشيطة أن يكون وفق احلق والواقع"(201).
ورضب الكاتب امثلة لو مل يصّدق هبا املسلم ال ترض بإسالمه: 

"ويكفي من التوحيد االيامن بوحدة اهللا تعاىل، وقدرته وعلمه وحكمته، وال جتب معرفة 

صفاته الثبوتية والسلبية بالتفصيل ...، ويكفى من النبوة اإليامن بأن حممدًا ، رسول من 
كل  بأن  االعتقاد  املعاد  من  ويكفى  األحكام،...  تبليغ  يف  معصوم  به  أخرب  فيام  صادق  اهللا 
مكلف حياسب بعد املوت عىل ما اكتسبه يف حياته، وأنه مالقٍ جزاء عمله، إن خريًا فخري...، 
فال جيب التدين بيشء من ذلك، فالتوحيد، والنبوة، واملعاد. دعائم رضورية لدين اإلسالم، 

فمن أنكر واحدًا منها، أو جهله فال يعد مسلام شيعيا، وال ُسنيا"(202).
امُلنِكر للفروع كالصالة والزكاة واحلج والصيام هو بطبيعة احلال إنكار  وشدد عىل ان 
للنبوة، وتكذيب ملا ثبت يف دين اإلسالم بالرضورة: " اما الفروع التي هي من رضورات 
مذهب  بني  فرق  غري  من  كافة  اإلسالمية  املذاهب  عليه  اتفقت  حكم  كل  فهي  الدين، 
ومذهب، كوجوب الصالة، والصوم، واحلج، والزكاة، وحرمة زواج األم واألخت، وما 
إىل ذلك مما ال خيتلف فيه رجالن من املسلمني، فضال عن طائفتني منهم، فإنكار حكم من 

هذه األحكام إنكار للنبوة، وتكذيب ملا ثبت يف دين اإلسالم بالرضورة "(203).
وبنّي ان اجلاهل لنشأته يف بيئة بعيدة عن اإلسالم ال يرض بإسالمه يشء اذا كان ملتزمًا بام 
جاء به نبي اهللا حممد ، ُمعتربًا ان " اإلمامة " ليست بأصل من اصول اإلسالم انام هي " 

اصل ملذهب التشيع " وان منكرها ُمسلم لكن ليس شيعيًا(204).
" بإمامة االثني  " رضورات املذهب" عند اإلمامية ، ومنها االعتقاد  ثم فصل القول يف 
عرش إمامًا "، ومنها ما ُيرجع فيه للفروع كـ" اإلجتهاد" الذي اختصوا به دون سائر املذاهب 



129

اإلسالمية، ثم استدرك ليؤكد ان ُكتب الشيعة فيها الصحيح والضعيف من الروايات لذا 
املوجودة يف مكتباهتم  أن كتب احلديث  تعتقد  الشيعة  ان   " للنقد والتحليل:  فهي عرضة 
ومنها الكايف، واالستبصار، والتهذيب، ومن ال حيرضه الفقيه فيها الصحيح والضعيف، 
وأن كتب الفقه التي ألفها علامؤهم فيها اخلطأ والصواب، فليس عند الشيعة كتاب يؤمنون 

بأن كل ما فيه حق وصواب من أوله إىل آخره غري القرآن الكريم"(205).
وهبذا الرأي الذي طرحه الشيخ حممد جواد مغنية قد جسد اهداف دار التقريب ومن 
خلفها جملة " رسالة اإلسالم "، فهو شجاعة يف الرأي ودليل صدق عىل سعي علامء الشيعة 
تؤكد عدم  مغنية  الشيخ  كالتي طرحها  اساسية  افكار  تبّني  ان  املذاهب،  بني  التقريب  يف 
العقل مع  " بل حتكيم  الثالثة  املحمدين   " الشيعة اجلعفرية لكل ما ورد يف كتب  تعصب 
النقل وهذا ما انفردت به مدرسة ال حممد  ويعُد بذلك جتسيدًا عمليًا ملا كانوا والزالوا 

يدعون اليه من امهية ان تكون اسس التقريب مبنية عىل اسس متينة رصينة . 
اللبس   " تعريفًا و توضيحًا الزالة   " " اإلجتهاد  بمسألة  اهتاممهم  الشيعة  ُعلامء   واصل 
مقال  جاء  و   ،" خاطئة  "تصورات  من  األخرى  املذاهب  ابناء  "بعض"  يتداوله  ما  "حول 

الشيخ حممد جواد مغنية حتت عنوان "رجل الّدين ومصدر األحكام الرشعية" ليوّضح أن 
العمل االسايس لرجل الدين مطلقًا هو " التبليغ " وايصال االحكام الرشعية، وليس من 
شأنه الوضع والتأسيس واالخرتاع واجلعل بل ان كل ذلك بيد اهللا تعاىل حرصًا مستندًا إىل 
 ُ ريْ ُهوَ خَ قَّ وَ َ ُم إاِلَّ ِهللاِ يَُقصُّ احلْ كْ ُ آيات من القرآن الكريم ، قال اهللا يف حمكم كتابه : ﴿إِِن احلْ
ِذينَ  ا الَّ َ ا أَهيُّ ﴾(207)، ﴿يَ اِفُرونَ ئِكَ ُهُم الْكَ ُأولَ لَ اُهللا فَ نْزَ ُكمْ باِمَ أَ ْ ْ حيَ نْ ملَ مَ ﴾(206)، ﴿وَ اِصِلنيَ الْفَ
اهللاِ  إىِلَ  وُه  ُردُّ فَ ءٍ  ْ ُتمْ يِف يشَ عْ نَازَ تَ إِنْ  فَ ِمنُْكمْ  ِر  مْ َ األْ ُأوِيل  وَ ُسولَ  الرَّ أَِطيُعوا  وَ اهللاَ  أَِطيُعوا  ُنوا  آَمَ

ِوياًل﴾"(208)(209).  أْ ُن تَ سَ أَحْ ٌ وَ ريْ لِكَ خَ ِخِر ذَ َ ِم اآلْ يَوْ الْ ِمُنونَ بِاهللاِ وَ ُتمْ ُتؤْ ُسوِل إِنْ ُكنْ الرَّ وَ
وبنّي ان للفقيه او رجل الدين حق"  اإلجتهاد  " بأن يستنبط احلكم الرشعي حينام ال جيد 
فيه دلياًل رصحيًا او خاصًا فريجعه إىل قاعدة كلية من الكتاب والسنة: " اما اليشء الذي ال 
نص عليه بالذات فيستخرج حكمه من عمومات الكتاب والسنة "(210)، ومل يغفل املقال أن 
يشري إىل وجوب حترر الفقيه ، فإن مجوده عىل النصوص، مما يؤدي إىل ترك " اإلجتهاد " و" 
االستنباط "، وطريقة ارجاع املسائل اخلارجية واملوضوعات التي مل يرد فيها النص باآلراء 
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الشخصية والقياس وما يراه عقله وذوقه: "... والطريقة املثىل أن خيرج أولئك من أفقهم          
الضيق املحدود، وينظروا نظرة أبعد وأكمل، وأن يقف هؤالء عند املصدر الوحيد للدين، 
الفقه عىل أسس  الوقوف عند هذين األصلني يركز  الرسول، فإن  القرآن وأحاديث  عند 
علمية صحيحة ثابتة، ويقيض عىل اخلالف واالرتباك السائدين بني فقهاء املسلمني."(211).

" حني نرش مقااًل يف  " اإلجتهاد  واصل الشيخ حممد جواد مغنية الكتابة حول موضوع 
جملة   " رسالة اإلسالم "  حتت عنوان "اإلجتهاد يف نظر اإلسالم" لريد به عىل مقال سابق(212) 
ُنرش للكاتب املرصي امحد امني، الذي دعا يف مقاله إىل فتح باب "اإلجتهاد" بشكل واسع 
وعدم تقييده بان يكون مرتبطًا باحلكم بل جيب ان يكون بحسب اختالف الزمان والعادة 
واحلالة، فيختلف ويتخّلف بحسبها وتكون هي حاكمة عىل احلكم الرشعي، اذا تغريت 

تغري احلكم، واذا ثبتت ثبت احلكم(213).
وتطرق املقال إىل بيان بعض احلاالت يف فقه الشيعة اإلمامية تتفق مع ما ذهب اليه امحد 
اجلواهر"(214)   " كتاب  يف  جاء  بام  مستشهدًا   " والعادة  للُعرف   " خاضعًا  كان  عندما  امني، 
من قصة المرأة اختلفت مع زوجها يف اعطاء املهر هلا من عدمه(215)، كام استشهد بكتاب 
"ملحقات العروة الوثقى"(216) للسيد كاظم اليزدي(217) يف مسألة " الوقف"(218) حني نزل " 

االمجاع" و" ظاهر النص" عىل حكم الُعرف، وهو ما ينسجم مع اشار اليه امحد امني بالقول 
باإلجتهاد املطلق، كام استشهد بكتاب " الطهارة " للشيخ مرتىض االنصاري  لروآية وردت 
عن اإلمام الصادق يف كيفية تعاملهم مع" املجويس " اثناء الطعام، اي يدعونه اليه؟ مستداًل 
بجواب اإلمام الصادق عىل ان الرشيعة السمحة تستمد احيانا بعض احكامها وفقًا لعادات 
الشعوب وآداهبا، واستزاد الكاتب يف استدالالته ليعمق الفكرة التي يصبو إلثباهتا ومنها 
استدالله بكتاب "بحار االنوار"(219) ، منبهًا إىل رضورة ان ال يكون اإلجتهاد مقيدًا " بالنص 
اخلاص " وانام يتعدى إىل العموميات واالطالقات والقواعد الكلية فال يكون " ضيقًا " من 

جهة وال " مفتوحًا " إىل ان يصل إىل قياسات واستحسانات من جهة اخرى(220).    
 تابع ُعلامء  الشيعة ما ينرش من مقاالت البناء املذاهب اآلخرى حول مسألة " اإلجتهاد 
"  متصدين لبعض " املفاهيم اخلاطئة " والتي ُنسبت إىل عقائد اإلمامية " جهاًل " و" هبتانًا 
اإلجتهادية  األحكام  )مصادر  بعنوان  ــارص(221(   ن عيل  حممد  للشيخ  مقال  منها  كان   ،  "
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 " منفصلني يف جملة  والذي ُنرش يف شكل سلسلة من حلقتني يف عددين   ، اإلمامية(  عند 
رسالة اإلسالم "  ، مشريًا يف مقدمة العدد االول منه إىل امهية الفقه  فهو: " منهاج احلياة 
تكمن  قوة  أي  يعلم  يكن  مل  نباته احلسن، وعلم من  أنبت  واديه  فإذا أخصب  والتعامل، 
الفقه  من  األخرى  عند  ما  طائفة  كل  تعلم  أن  لألمة  اخلري  ومن  الغراء،  الرشيعة  هذه  يف 
والعلم، لذلك ننرش ما نراه حقيقًا بالنرش غري ناظرين إىل مذهب كاتبه"(222) ، مؤكدًا ان 
ُيضاف   " الُسنة  و"  الكتاب"   " ركيزتني  ُتبنى عىل  اإلمامية  الشيعة  لدى  الرشعية  االحكام 

اليهام " االمجاع"و"العقل"(223).
حول   " اإلسالم  رسالة   " يف  ُنرش  امــني(224)  ألمحد  سابق  مقال  إىل  املقال  كاتب  وتعرض 
رضورة فتح باب " اإلجتهاد" بحريته الواسعة، فبه ُحتل مشاكل املسلمني، مستحسنًا ما ذهب 
اليه، مؤاخذًا عليه يف الوقت نفسه بأن " دعواه " جاوزت ما اتفق عليه الفقهاء من فتح باب 
اإلجتهاد املطلق دون التقيد " بحكم الكتاب والسنة " معلاًل رفضه بأدلة وشواهد تارخيية(225). 
ونبه إىل انه ال حيق ألي فقيه ان يعمل" بالرأي والقياس "(226) ألنه سيكون مصداقًا ملن 
حيكم بغري ما انزل اهللا، واال لتعددت االحكام ومل يبق لقول النبي لسان صدق: " وما 
كان ملسلم مهام بلغ من رقي فكري، ومقدرة علمية ومكانة دينية، أن يرشع يف الدين من 
الكتاب  إىل  يمت  الرأي، ال  بوجه يف  أو  بقياس ظني،  أو  باستحسان عقيل،  نفسه،  تلقاء 
والسنة بصلة وإن بعدت، ... وإذن لتعددت األحكام، ومل يبق لقوله ، لسان صدق، وال 

معنى حق"(227). 
وعدد الكاتب شواهد من تاريخ املسلمني حني عملوا " بالرأي والقياس " دون الرجوع 
" حكمه بوقف   : اليه عمر بن اخلطاب يف مسائل منها  ، منها ما ذهب  السنة  او  للكتاب 
إعطاء املؤلفة قلوهبم من الزكاة لعدم احلاجة إىل التاليف لكثرة املسلمني ، و حكمه بوقوع 
الطالق ثالثًا بلفظ الثالث ، ومنها حكمه برفع حد الرشب أيام احلرب ، ورفع احلد عن 

مسلم رسق أيام املجاعة "(228).
" رسالة اإلسالم  استكمل الشيخ حممد عيل نارص بحثه يف املقال الثاين املنشور يف جملة 
" ليؤكد عىل ما ذهب اليه يف مقاله االول ان االحكام التي استنبطها عمر بن اخلطاب انام 
هي " بالظن أو االستحسان "(229) وعدم رجوعه للكتاب او السنة يف ترشيعها ، " ُمفندًا  " 
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باالدلة العقلية والنقلية ما ذهبت اليه هيئة حترير جملة " رسالة اإلسالم " من دفاعها عن اراء 
الكاتب امحد امني يف صحة فتح باب اإلجتهاد مطلقًا دون الرجوع إىل الكتاب اوالسنة(230). 
ويف السياق ذاته، نرش الشيخ حممد جواد مغنية مقااًل يف جملة "رسالة اإلسالم" تطرق فيها 
ملسألة "اإلجتهاد" لدى الشيعة اإلمامية، وجاء املقال بعنوان "الفرق بني الدين واملذهب"، 
ذهب الكاتب فيه إىل ان الفرق بني الدين واملذهب بلحاظ امرين االول ان اإلسالم "اعم" 
مذهب  كل  فانفرد  واحد،  ألنه  "اخص"  واملذهب  املذاهب،  مجيع  عىل  يشتمل  فهو   (231)

بأقوال مل يوافقه عليها املذهب اآلخر: "كقول الشيعة بمرياث االنثى مع عدم الولد الذكر، 
وقول ايب حنيفة بأن الصالة تصح بغري الفاحتة"، وامثاهلا، وعليه فال حيق الحد نفي اإلسالم 
عن اآلخر فإن نفيه عن أحد بالرضورة سيكون نفيه عن اجلميع باالعتامد عىل ما تقدم(232) .
وأما الثاين فإن اإلسالم هو الدستور الذي ُبنيت مواده واحكامه باالعتامد عىل الكتاب 
والسنة، يف حني ان املذهب عبارة عن رأي صاحبه وفكرته عن اإلسالم او بعض احكامه، 
لفكرة  بل  وحقيقته،  اإلسالم  لواقع  خمالفة  دائام  ليست  املذهب  خمالفة  ان"  وخالصته 

صاحب املذهب والصورة الذهنية التي تصورها عن اإلسالم"(233) .
اتباعه،  عليه  جيب  صاحبه  حق  يف  ُحجة  "اإلجتهاد"  ان  إىل  ذهب  الكاتب  فان  وعليه 
فاحُلكُم الرشعي عند اإلمامية ُيقّسم عىل قسمني، " ُحكم واقعي"(234)، و" ُحكم ظاهري 
"(235)، وعليه ان التعصب ملذهب ما هو اال تعصب للفرد ال تعصب " لإلسالم ومبادئه" 

عىل حد قوله(236).
جدول رقم (8) 

 مقاالت ُكتاب الشيعة املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية يف موضوعات العقائد.  

التاريخالسنةالعددمضمونهعنوان املقالت

كانون الثاين 111949حممد حسني كاشف الغطاءالتثبت قبل احلكم1

متوز 311949حممد حسني كاشف الغطاءاإلجتهاد يف الرشيعة بني الُسنة والشيعة2

متوز 721950توفيق الفكيكيشخصية الطويف3

ترشين األول 821950حممد جواد مغنيةرضورات الدين واملذهب4
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ترشين األول 821950حممد عيل الطباطبائياإلجتهاد يف الرشيعة5

كانون الثاين 1341952حممد جواد مغنيةاإلجتهاد يف نظر اإلسالم6

نيسان 1441952حممد عيل نارصمصادر األحكام اإلجتهادية عند اإلمامية7

متوز 1541952حممد عيل نارصمصادر األحكام اإلجتهادية عند اإلمامية   8

نيسان 1851953حممد جواد مغنيةمن أصول الشيعة اإلمامية   9

ترشين األول 2871955صدر الدين رشف الدينمعجزة حممد 10

كانون الثاين 2981956حممد جواد مغنيةالفرق بني الدين واملذهب11

ترشين األول 3691957حممد جواد مغنيةاهللا و االنسان12

كانون الثاين 37101958هبة الدين الشهرستاينالدالئل واملسائل13

متوز 43111959غالم رضا النامئي الطيسنقد التوجيه اجلديد لرؤيا االرساء14

نيسان - حزيران 46121960حممد جواد مغنيةاإلمامية بني االشاعرة واملعتزلة15

47-حممد جواد مغنيةالقياس عند ابن حزم والشيعة 16

48

متوز - كانون 12

األول 1960
51-حممد جواد مغنيةحول املعاد17

52

متوز - كانون 13

األول 1962
53-حممد جواد مغنيةالتقية بني الُسنة و الشيعة18

54

حزيران 141963

55-حممد جواد مغنيةالعمل باحلديث و رشوطه 19

56

حزيران 141964
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الرسم البياين رقم (7)
االسهامات العقائدية لُعلامء الشيعة يف جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية(237)

املسلمني،  حياة  يف  العقائد  وأثر  ألمهية  اإلمامية  الشيعة  ُعلامء  أدراك  يظهر  تقدم  مما 
وتأسيسًا عىل ذلك تطرق الُكتاب الشيعة ملواضيع عقائدية متنوعة ، اال ان جهدهم انصب 
عىل توضيح وبيان مفردة " اإلجتهاد " حيث بلغت النسبة املئوية للمقاالت املتضمنة هلذا 
املفهوم )44% (، وجاء هذا الرتكيز عىل موضوع اإلجتهاد لبيان وجهات نظر الطائفة يف 
كل  يفهم  مشرتكة  رؤية  إىل  للوصول  السنة،  ابناء  اخواهنم  وبني  بينهم  اخلالف  مفاصل 
اآلخر وفق الدليل العلمي الذي اختطه القرآن الكريم ، وهذا ما سنتطرق اليه يف املبحث 

الرابع من الفصل الثاين. 



135

املبحث الرابع
مباحث يف علوم القرآن الكريم

 كان لُعلامء الشيعة واملتبعني خطى اهل البيت  اليد الطوىل والسهم العظيم يف االهتامم 
بالقرآن الكريم، والعمل عىل دراسته وتفسريه، وبيان معانيه ومضامينه، واكتشاف أرساره 
يف  القرآن  أنزل  الذين  وأهله  القرآن  عدل  هم  الذين    أئمتهم  من  هبدى  وبيناته  وآياته 

بيوهتم.
القرآن  عن  فيها  حتدثوا  والتي    البيت  أهل  أئمة  عن  املروية  األحاديث  إىل  واملتابع   
الكريم يواجه عنآية بالغة وكبرية منهم هبذا الكتاب اإلهلي اخلالد، ثم من يطلع عىل بقية 
أحاديثهم يف شتى جوانب الدين جيدها مليئة باالستدالالت من القرآن الكريم مما يكشف 
ويشهد  إليه،  والرجوع  منه  واالنطالق  القرآن  جانب  إىل  البقاء  عىل  حرصهم  شدة  عن 
بذلك ما ألفه ُعلامء  اإلمامية ورواهتم حول فضل القرآن وخصائصه وعلومه ومزاياه ويف 

شتى املجاالت .
وجتويده  ونرشه  وحفظه  قراءته  عىل  حث  أيام  وحثوا  ونرشوا  اإلمامية  الشيعة  وكتب   
الدرجة  يف  بالقرآن  الشيعة  اهتامم  يف  السبب  وكان  املعرفة،  حقول  كل  يف  إليه  والستناد 
األوىل هو أمهية القرآن نفسه وعظمة أمره ، ثم االقتداء بالنبي األكرم واألئمة من أهل بيته 

 يف ذلك.
أنزل اهللا تعاىل القرآن بلسان عريب مبني، يف قوم اشتهروا بطالقة اللسان(238)، وملا اختلط 
من  الفلسفات  وتسللت  واحلضارات  الثقافات  وتعددت  االعاجم،  من  بغريهم  العرب 
من  االول  الصدر  اثريت يف  قد  تكن  مل  احلديث عن قضايا  بدأ  عندها  واهلندية  الفارسية 
الفصاحة  اهل  وهم  القرآن  بمثل  يأتوا  ان  العرب  عجز  ملا  القضايا  هذه  ومن  اإلسالم، 
قال  من  اآلراء  هذه  بني  من  وكان  القضية  هذه  يف  بدلوه  يدلوا  كل  بدا  وهنا  والبالغة 

بـ)الرصفة((239) عندها اهتم علامء االمامية ببيان إعجاز القرآن(240).
حتدث الُعلامء  كثريًا عن إعجاز القرآن وبينوا اسباب عجز العرب عن حتديه واملجيء 
اُلوا  قَ ﴿فَ تَُّقون﴾(241)،  يَ ُهمْ  لَّ لَعَ جٍ  ِعوَ ِذي   َ ريْ غَ ا  بِيًّ رَ عَ ًنا  آَ تعاىل:﴿ُقرْ قال  منه،  بجزء  او  بمثله 
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ًدا﴾(242) فالقرآن بديع  ا أَحَ نَ بِّ بِرَ كَ  ِ لَنْ ُنرشْ ا بِِه وَ نَّ مَ آَ فَ ِد  شْ ِْدي إىِلَ الرُّ ًبا هيَ جَ ًنا عَ آَ ا ُقرْ نَ ِمعْ إِنَّا سَ
النظم ِعجيُب التأليف متناه يف البالغة إىل احلد الذي يعلم عجز اخللق عنه(243)، فإعجازه 
الواضح فيام فيه من بالغة وقف أمامها اهل البالغة والفصاحة مشدوهني، مل حياولوا ان 
يشغلوا انفسهم بمعارضته التضاح احلق هلم، وعلمهم بالعجز عن بلوغ ما بلغ القرآن يف 
البالغة والفصاحة(244)، كذلك شملت مباحث القرآن الكريم بأقالم ُعلامء الشيعة جوانب 

خمتلفة منها :- 

1-  إعجاز القرآن يف مذهب الشيعة اإلمامية:
انطالقًا من سعي ُعلامء  الشيعة يف رد الشبهات عن عقائد الشيعة اإلمامية جاء التأكيد عىل 
موضوع اعجاز القرآن الكريم، ومنها مقال نرشه الكاتب توفيق الفكيكي يف جملة "رسالة 
اإلسالم" جاء حتت عنوان "اعجاز القرآن يف مذهب الشيعة اإلمامية"، ردًا عىل مقال نرش 
يف جملة "االزهر"(245) معتربًا الشيعة ممن اخذوا القول بالرصفة: "ويظهر انه مذهب القائلني 

بالرصفة من الشيعة "(246).
استعرض االستاذ توفيق الفكيكي آراء املتقدمني واملتأخرين يف موضوع الرصفة، فقد 
املرتىض  اهلدى  علم  السيد  وتلميذه  )ت:413هـــ(،  املفيد  الشيخ  بأن  املزعوم  الرأي  فّند 
املعتزلة هم من  السلطة واتباعها من  بأن  بالرصفة، وذكر  القائلني  )ت:436هـ( كانا من 
نسبوا القول املزعوم للشيخ املفيد والسيد املرتىض بحسب ما افاد به صاحب املقال(247).      

ورأى الفكيكي بأن الشيعة اإلمامية ومجيع املسلمني يعتقدون بكون القرآن معجزًا خارقًا 
للعادة وان االستدالل به عىل صدق النبي  ملا فيه من رضوب االعجاز من الفصاحة 
املفرطة والنظم املخصوص، وقد ذكر استدالل شيخ الطائفة املحقق الطويس)ت:460هـ( 

بأن آيات التحدي نزلت لتكذيب زعم النرض بن احلارث: " لو شئنا لقلنا مثل هذا"(248).
ثم استعرض دليل الشيخ الطويس بتفصيل دقيق مفاده "اذا ثبت أن النبي حتداهم به – 
القرآن – وأوعدهم بالقتل واالرس بعد ان عاب دينهم واهلتهم، ويثبت اهنم كانوا احرص 
الناس عىل ابطال أمره، حتى لو بذلوا مهجهم وامواهلم يف ذلك، فاذا قيل هلم: امرتوا انتم 
مثل هذا القرآن وادحضوا حجته وذلك ايرس واهون عليكم من كل ما كلفتموه فعدلوا 
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عن ذلك وصاروا إىل احلرب والقتال وتكّلف االمور الشاقة، فذلك من أدل الدالئل عىل 
عجزهم، اذ لو قدروا عىل معارضته مع سهولة ذلك عليهم لفعلوه فإن العاقل ال يعدل عن 

اآلمر السهل إىل االمر الشاق"(249).
واكد الفكيكي رأي العالمة احليل يف كتابه "كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد" بعد ان 
ذكر آيات التحدي الثالث قال العالمة: "والتحدي مع امتناعهم عن اإلتيان بمثله مع توفر 
الدواعي عليه إظهارا لفضلهم وإبطاال لدعواه وسالمة من القتل يدل عىل عجزهم وعدم 

قدرهتم عىل املعارضة"(250).
ثم نقل رأي اخلواجة نصري الدين الطويس يف كتابه "كشف الفوائد يف رشح فوائد العقائد" 
قوله: "اختلف الناس يف اعجاز القرآن، فقال بعضهم: ان جهة اعجازه الفصاحة التي ال 
الغريب." ومما  يمكن ألحد أن يأيت بمثلها؛ وقال آخرون: جهة اعجازه أسلوبه وتركيبه 

يالحظ خلو اراء الُعلامء  املتقدمني من أي ذكر للرصفة(251).
 – )1774م  شرب  اهللا  عبد  السيد  احلجة  املرحوم  الرصفة  نفوا  ممن  إّن  الفكيكي  وذكر 
من  وجهًا  عرش  اثنى  الدين"  اصول  معرفة  يف  اليقني  "حق  كتابه  يف  رشح  فقد  1826م( 
وجوه إعجاز القرآن الكريم(252)، أما اراء املتأخرين فقد استعرضها صاحب املقال مبتدئًا 
بالشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يف كتابه "الدين واإلسالم" بقوله: "ان حقيقة االعجاز 
هو الكالم الذي يعجز عامة اهل اللسان عن االتيان بمثله، أو االتيان بام هو من نسخه ... 
ومنتهى فساد القول بأن إعجاز القرآن ليس هو بجوهره وذاته، بل باحلجز عنه والرصفة 

دونه، ان ذلك اال رأي عازب وقول كاذب..."(253).
ثم ذكر صاحب املقال رأي السيد هبة الدين الشهرستاين يف رسالته )املعجزة اخلالدة( 
والتي ذكر من خالهلا أحد عرش وجهًا لإلعجاز، وقد اكد السيد الشهرستاين وجه االعجاز 

املتمثل بجذبته الروحية الناشئة من كونه كالم اخلالق احلكيم .   
ثم يعود الفكيكي إىل نفي القول بالرصفة عن الشيخ املفيد بقوله: "وال يبعد أن مسألة 
الرصفة كانت احدى تلك املسائل التي ناظر هبا أقطاب املعتزلة، فوقع يف نفوس البعض 

أنه من القائلني هبا وهو اشتباه ال يستند إىل بحث وحتقيق"(254).
ويف معرض نفي الرصفة عن السيد علم اهلدى يقول السيد هبة الدين أن اهللا تعاىل: "ارفع 
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تعذر  لو  بعضه  بمباراة  منهم  القرآن، ويرىض  يباروا  بأن  االنس واجلن  يأمر  أن  شأنا من 
عليهم كله. ثم يعرتض سبيلهم، ويرصف منهم القوة واهلمة، ويمنعهم من أن يأتوا بام أراد 
منهم"، وخيتتم صاحب املقال رادًا عىل من يقول بالرصفة: "اما لو حرصنا وجه االعجاز 

يف نقطة الرصفة، فيتم حتى مع كونه كالما مبذوال مرذوال للغآية" وحاشاه من ذلك(255).
واختتم الفكيكي بالتأكيد عىل خلو مؤلفات الشيخ املفيد والسيد علم اهلدى من أي قول 
اإلمامية  ُعلامء  فإن  ثم  الغطاء، ومن  الشيخ حممد حسني كاشف  يؤيده  ما  بالرصفة وهذا 

االثني عرشية يتبنون االعجاز القرآين بام هو اعجاز وليس بام هو رصفة(256). 

2- البسملة يف فاحتة الكتاب:  
اإلسالم  "رسالة  إذ نرشت جملة  القرآن،  بعلوم  اهتامماهتا  االمامية  الشيعة  واصل علامء 
" مقااًل حتت عنوان )البسملة يف فاحتة الكتاب وغريها وهل تقرأ يف الصالة( للسيد عبد 
احلسني رشف الدين تطرق فيه إىل "البسملة"(257)، وهل تعد من فاحتة الكتاب ام ال ؟ : "  
اختلفت آراء أهل الرأي من املسلمني ىف ذلك، فذهب مالك واالوزاعي إىل أهنا ليست من 
القرآن، و منعا من قراءهتا يف الفرائض بقول مطلق سواء أكانت ىف افتتاح سورة احلمد أم 
ىف افتتاح السورة بعدها، و سواء أقرئت جهرًا أم اخفاتًا، نعم أجازا قراءهتا ىف النافلة ، أما 
أبو حنيفة و الثوري و أتباعهام فقرءوها ىف افتتاح أم القرآن لكن أوجبوا اخفاهتا حتى يف 
اجلهريات، و هذا يشعر بموافقتهام ملالك و االوزاعي، و ربام كان داال عليه، اذ ال تعرف 
قرأها يف  الشافعي  لكن  الكتاب.   أم  من  ليست  أهنا  اجلهريات سوى  وجهًا الخفاهتا ىف 
اجلهريات جهرًا، و ىف االخفاتيات اخفانًا، وعدها آية من فاحتة الكتاب، و هذا قول أمحد 
بن حنبل و ايب ثور و ايب عبيد، و اختلف املنقول عن الشافعي يف أهنا آية من كل سورة عدا 
بآية من غري أم الكتاب فنقل عنه القوالن مجيعًا، لكن املحققني من  براءة، أم أهنا ليست 
املنقولني عن  القولني  السور، وتأولوا  البسملة قرآن من سائر  أن  اتفقوا عىل  أصحابه قد 

امامهم الشافعي"(258).
وتطرق السيد عبد احلسني رشف الدين لبيان رأي اإلمامية يف املسألة بقوله : " أما نحن 
آية  أهنا  عىل   - النبوة  بيت  أهل  من  اهلدى  الئمة  تبعًا   - أمجعنا  فقد   - اإلمامية  معرش   -
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تامة من السبع املثاين، و من كل سورة من القرآن العظيم ماخال براءة، و أن من تركها يف 
الصالة عمدًا بطلت صالته، سواء أكانت فرضًا أم كانت نافلة، و أنه جيب اجلهر هبا فيام 
جيهر فيه بالقراءة، وأنه يستحب اجلهر هبا فيام خيافت فيه ، و أهنا بعض آية من سورة النمل، 
ونصوص ائمتنا يف هذا كله متضافرة متواترة تواترًا معنويًا، و أساليبها ظاهرة يف االنكار 
عىل خمالفيهم فيها كقول اإلمام ايب عبداهللا الصادق ما هلم؟! عمدوا إىل أعظم آية يف كتاب 

اهللا عزوجل، فزعموا أهنا بدعة اذا أظهروها، و هي بسم اهللا الرمحن الرحيم.(259)"
ويبدو ان ال خالف بني ُعلامء  املسلمني يف أن "بسم اهللا الرمحن الرحيم" يف قوله تعاىل:   
ِحيِم﴾(260)هي بعض آية من القرآن، كام ال خالف  ِن الرَّ َ محْ ِم اهللاِ الرَّ ُه بِسْ إِنَّ نَ وَ يْامَ ُه ِمنْ ُسلَ ﴿إِنَّ
يبِّ  ا إِنَّ رَ اهَ سَ ُمرْ ا وَ اهَ رَ ْ ِم اهللاِ جمَ ا بِسْ ُبوا ِفيهَ كَ الَ ارْ قَ بينهم يف ان "بسم اهللا" يف قوله تعاىل: ﴿وَ
السيد عبد  الفاحتة ام ال(262)، وبني  آية من  ﴾(261)، غري اهنم اختلفوا هل هي  ِحيمٌ رَ ُفورٌ  لَغَ
احلسني رشف الدين اختالف اراء ُعلامء  املسلمني بشأهنا مستعرضًا "احد عرش"(263) دلياًل 
ُكلها من كتب طوائف املسلمني اآلخرى وليست من كتب اإلمامية ورّكز يف االستدالل 
ان  فيهام  يؤكدان  للذهبي حيث  املستدرك  تلخيص  للحاكم وكتاب  املستدرك  عىل كتاب 

البسملة جزء من الفاحتة ومن السور اآلخرى(264).
ثم استدل عىل ان البسملة جزء من فاحتة الكتاب(265) والسور اآلخرى بعدة ادلة قائاًل: 
"وذكر الرازي يف تفسريه الكبري أن البيهقي روى اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف سننه 

عن عمر بن اخلطاب وابن عباس وابن الزبري، ثم قال الرازي ما هذا لفظه: وأما أن عن بن 
ايب طالب   كان جيهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى يف دينه بعيل بن ايب طالب 

فقد اهتدى"(266).
منذ  االمة  هذه  من  خلف  كل  يف  التابعني  وتابعي  فالتابعني  الصحابة  ان  عىل  واستدل 
سورة  كل  مفتتح  يف  البسملة  كتابة  عىل  عمليًا  إمجاعًا  جممعون  هذا  يومنا  إىل  القرآن  ُدّون 
خال براءة بالقول: "اال تراهم كيف ميزوا عنه أسامء سوره ورموز أجزائه وأحزابه وأرباعه 
وأمخاسه وأعشاره فوضعوها خارجة عن السور عىل وجه يعلم منه خروجها عن القرآن 
احتفاظًا به واحتياطًا عليه، ولعلك تعلم أن االمة قّل ما اجتمعت بقضها وقضيضها عىل 
أمر كاجتامعها عىل ذلك وهذا بمجرده دليل عىل أن بسم اهللا الرمحن الرحيم آية مستقلة يف 
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مفتتح كل سورة رسمها السلف واخللف "(267).
 :ومن االستدالالت اآلخرى التي استدل هبا السيد رشف الدين، حديُث رسول اهللا
"كل امر ذي بال ال يبدأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم أقطع" و"الصالة هي الفالح وهي خري 

العمل كام ينادى به يف أعىل املنائر واملنابر ... ال يوازهيا وال يكايلها يشء بعد االيامن باهللا 
تعاىل وكتبه ورسله واليوم اآلخر فهل جيوز أن يرشعها اهللا تعاىل برتاء جذماء ان هذا ال 

جيرؤ عىل القول به بّر وال فاجر"(268).
البسملة وعّدد منها مخسة حجج  ثم اورد الكاتب حجة املخالفني الذين يقولون برتك 
الدين  رشف  السيد  اختتم  ثم  املعتربة،  احلديث  كتب  ومن  مشهورة  بروايات  وابطاهلا 
اجلهر  يف  يبالغ  كان    عليًا  أن  الكبري  تفسريه  يف  الــرازي   عن  بروآية  مقالته  املوسوي 
بالتسمية فلام وصلت الدولة إىل بني امية  بالغوا يف املنع من اجلهر هبا سعيًا يف ابطال اثار 
عيل ، وقد نبه الكاتب يف مقاله عىل امر عظيم وهو االنحراف الذي اصاب املسلمني 
بعد تويل بني امية احلكم اذ تالعبوا كثريًا باألحكام الرشعية تقوية لسلطاهنم وبغضًا بال 

النبي صوات اهللا عليهم امجعني.

3-  حفظ القرآن الكريم من التحريف :- 
وتطرق كبار ُعلامء  الشيعة إىل قضية هي بدون شك أخطر قضية عىل الوحدة اإلسالمية، 
بل عىل وجودها ذاته اال وهي "حتريف القرآن الكريم"(269) فعالج السيد ابو القاسم اخلوئي 
موضحًا  التحريف"،  من  القرآن  "صيانة  عنوان  حتت  اإلسالم"  "رسالة  جملة  يف  املوضوع 
اتفق  كام  القرآن،  يف  لزيادة  وجود  ال  ان  كافة  اإلسالمية  الطوائف  ُعلامء  بني  عليه  املتفق 
املحققون وأهل النظر من الشيعة والسنة عىل عدم وقوع النقص(270)، فجاء مقال العالمة 
يف  التحريف"(271)  وقوع  بـ"عدم  اإلمامية  الشيعة  رأي  لُيثبت  اخلوئي  القاسم  ابو  السيد 
القرآن الكريم لدى أكابر ُعلامء الشيعة كشيخ املحدثني الصدوق حممد بن بابويه، وشيخ 
الطائفة ايب جعفر الطويس، وعلم اهلدى السيد املرتىض، واملفرس الطربيس، والشيخ جعفر 
صاحب )كشف الغطاء(، وصاحب العروة الوثقى العالمة الشهشهاين، وصاحب تفسري 
اهللا  نور  واملحقق  البهائي  والشيخ  املفيد،  الشيخ  وكذلك  تفسريه،  مقدمة  يف  الرمحن  االء 
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الشوشرتي وغريهم(272). 
بني  التقريب  فكرة  خدموا  ممن  الشيعة  ُعلامء   أهم  من  اخلوئي  القاسم  ابو  السيد  ُعد 
اثر  القرآن"  "البيان يف تفسري  القيم  بديع متميز، لقد كان لكتابه  املذاهب بأسلوب علمي 
بالغ يف تقريب السّنة إىل الشيعة، ويف ازالة الوحشة القائمة بني بعض اتباع الفريقني بسبب 
" جهل بعضهم بعقائد البعض"، وكان ملقالته املشهورة "صيانة القرآن من التحريف" يف جملة 
رسالة اإلسالم نقاًل عن تفسري البيان اثر اجيايب يف نفوس املسلمني، فاجتهت انظار الباحثني 
وحماولة اقتنائه، وانترش البيان بام فيه من البحوث القيمة يف اوساط اهل الفضل من السّنة 
القرآن  احلقة يف  املتينة  اآلراء  الشيعة من  عند  ما  الباحثني عىل  كثري من  والشيعة، ووقف 

وقداسته و صيانته من االهواء (273). 

املتشابه يف القرآن الكريم:   4-  املحكُم وَ
وّفر القرآن الكريم يف منظومته املعرفية والقيمية مفاهيم عديدة أغلبها حاكت أساليب 
املحاورة والبيان عند أهل اللغة من العرب آنذاك ووقت نزول القرآن الكريم وأعجزهتم 
هذه  أبرز  ومن  عليم.  حكيم  لدِن  من  منّزلةٌ  أهنا  عىل  بذاهتا  لتدُل  اجلديدة  طروحاته  يف 
املفاهيم املتكّثرة نصيا يف القرآن الكريم هي املحكم واملتشابه وغريها، فجاءت هذه املفاهيم 
لُتشّكل وعيا جديدا لنصوص ومراضات القرآن الكريم ولتصوغ العقلية اجلديدة بصبغة 
ربانية حكيمة وفق نظام القرآن الكريم ومفرداته الراقية القيمة واملعنى والعميقة البالغة 
والفصاحة. والغرض الرئييس من وراء تأسيس اهللا تعاىل لتلك املفاهيم هو ألجل شحذ 
العقول وحتريرها من املوروث اجلاهيل آنذاك وشّدهم معرفيا ووجدانيًا لتلقي النصوص 
القرآنية اجلديدة وجعلهم يف دوامة التفكري والتأمل يف املفاهيم اجلديدة التي جاء هبا القرآن 
الكريم كإعجاز بياين وترشيعي وعقدي وأخالقي ملا هو مألوف آنذاك عند العرب خاصة 

واألمم من غريهم عامة .
اإلسالم"  "رسالة  جملة  يف  القرآنية  معاجلاهتا  الشيعة  ُعلامء   واصل  االساس  هذا  وعىل   
متطرقني إىل مبحث أختلف الُعلامء حول حتديد معناه، فـ"امُلحكم"(274) و"املتشابه"(275) من 
مقالته  يف  املوسوي(276)  امحد  السيد  ويذكر  الطرفني،  بني  فيها  النقاش  طال  التي  املباحث 
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املتشابه" يف العدد )48 املنشور يف متوز 1960(، بعد ان بنّي املحكم ومثل له،  "املحكُم وَ
"االحاجي وااللغاز"(277)؛  القرآن الكريم ليس من كتب  وبني املتشابه ومثل له، فذكر أن 
إىل  وغريهم  فدعاهم  به  تؤمن  وال  اهللا  توحد  تكن  مل  امة  بلغة  نزل  قانوين  متن  هو  وانام 

التوحيد وااليامن.
ووضح أن من القرآن ما ترسع افهام العامة إىل دركه وتؤيدها اخلاصة يف تفهمها، فتلك 
التعقيد  القرآن حاول  فهي عىل خالف ذلك؛ ألن  املتشاهبات  اما  املحكامت،  اآليات  هي 
ولكن السبب فيه ؛ كون اآلية مبنية عىل لغة علمية وحيتاج العامة إىل اخذها عن طريق العلم 
وهذه هي املتشاهبات(278) ، وارجع كاتب املقال سبب املتشاهبات؛ إىل حال عرضية دعت 
اليها رضورة ملحة؛ فهناك آيات حيتاج يف بسطها ألذهان العامة إىل عرشة اضعافها، والقرآن 

يتوخى االجياز واالعجاز، ليكون احلديث النبوي الرشيف هو املفرس لذلك املتن(279).
و قال اإلمام جعفر الصادق: " إّن القرآن حمكم ومتشابه فأما املحكم فتؤمن به وتعمل 
به وتدين به وأما املتشابه فتؤمن به والتعمل به وهو قوله تعاىل فأما الذين يف قلوهبم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم 

يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون يف العلم هم آل حممد  )2)"(280).
ويذكر الكاتب ان القرآن نظم تنظياًم سهاًل قريبًا إىل االذهان خفيفًا عىل اللسان فكان يف 
مفرداته ومتفرقاته سهاًل ولكنه كان يف جمموعه ممتنعًا اشد االمتناع، ويف هذه الزاوية تكمن 
حكمة القرآن، وخيتبئ رسه العجيب، لذلك اعلن حساده بصورة مبارشة او غري مبارشة 
هزيمتهم، ألن القرآن الكريم استفاد من استعامل االلفاظ واملعاين اكثر من اي عريب(281). 
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وقع . 170 بعضهم  ان  بيد  خاصًا،  اهتاممًا  التشيع  وكتاباهتم  ابحاثهم  يف  املسترشقني  من  العديد  اوىل 

بأخطاء كبرية يف دراسته عن الشيعة. 
171.  Dwight M.Donaldson، Shi'ite Religion، (London: Luzac and Company, 

1933). 

  حممد حسني كاشف الغطاء، التثبت قبل احلكم، "رسالة اإلسالم"، العدد/1، السنة/1، كانون . 172
االول 1949، ص 24 - 25. 

الغلو ينظر: حممد جواد نور الدين عبد . 173 ائمة الشيعة اإلمامية من حركات   للمزيد حول موقف 
الزهرة، املصدر السابق؛ سامي الغريري، املصدر السابق، ص 269 – 313.   

أحلد . 174 يقال:  استقامة.  عن  ميلٍ  عىل  يدلُّ  اصلٌ  والدال"  واحلاد  "الالم  حلد  من:  اللغة  يف  اإلحلاد   
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، طعن، جادل، وحاد، وكلها ال  "مال  أحلد  مادة  احلق، ومن معاين  مال عن طريقة  اذا  الرجُل، 
ابو  ينظر:  للمزيد  الدين.  أي عن  عنه،  والعدول  امليُل  الدين:  واالحلاد يف  امليل،  معنى  من  ختلو 
اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، )القاهرة: دار  احلسني امحد بن فارس، معجم مقاييس 
احياء الكتب العربية، 1369(، ج 5، ص236؛ ابو الفضل مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، 

)بريوت: دار صادر، د.ت(، ج 3، ص388. 
 حممد حسني كاشف الغطاء، التثبت قبل احلكم، ص 26. . 175
 يراد هبم حممد الكليني ، وحممد الصدوق ، و حممد الطويس . . 176
 كتاب االستبصار فيام اختلف من االخبار: كتاب لشيخ الطائفة ايب جعفر حممد بن احلسن بن عيل . 177

الطويس، وهو احد الكتب االربعة واملجاميع احلديثية التي عليها مدار استنباط االحكام الرشعية 
أبواب  بقية  العبادات والثالث يف  الفقهاء االثني عرشية، يقع يف ثالثة اجزاء، جزآن منه يف  عند 
الفقه من العقود وااليقاعات واالحكام إىل احلدود والديات. للمزيد ينظر: آغابزرك الطهراين، 
– 16؛ حممد  الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط2، )بريوت: دار االضواء، د.ت(، ج 2، ص 14 
مرتىض حممد عيل املظفر، مشيخة الكتب االربعة عند اإلمامية– دراسة نقدية -، اطروحة دكتوراه، 
)جامعة الكوفة: كلية الفقه، 2014(؛ حممد مرتىض حممد عيل املظفر، الشيخ الطويس وجهوده يف 

علم الرجال، رسالة ماجستري، )جامعة الكوفة: كلية الفقه، 2007(. 
ابو . 178 الطائفة  أّلفه شيخ  املعول عليها عند اإلمامية،  الكتب االربعة   كتاب هتذيب االحكام: احد 

جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس، تضمن ثالثامئة وثالثة وتسعني بابًا، اشتملت عىل ثالثة 
عرش الف ومخسامئة وتسعني حديثًا، آغابزرك الطهراين، املصدر السابق، ج 4، ص 505-504. 

 كتاب من ال حيرضه الفقيه: ثاين كتب احلديث األربعة عند اإلمامية التي عليها مدار عمل فقهاء . 179
مدرسة ال البيت )( يف استنباط االحكام الرشعية الفرعية من ادلته التفصيلية ملؤلفه ايب جعفر 
أربعة  يف  الكتاب  يقع  بالصدوق،  املشتهر  القّمي  بابويه  بن  موسى  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد 
الزهرة  عبد  ثائر  ص140؛  ج17،  السابق،  املصدر  الطهراين،  آغابزرك  ينظر:  للمزيد  جملدات. 
حمسن املوسوي، الشيخ الصدوق وجهوده احلديثية كتاب من ال حيرضه الفقيه أنموذجًا ، رسالة 

ماجستري، )جامعة الكوفة: كلية الفقه، 2010).
حممد . 180 اإلسالم  لثقة  عليه،  املعتمدة  االربعة  االصول  كتب  من  وهو  احلديث:  يف  الكايف  كتاب   

اربعة وثالثني قساًم، وفيها ثالثامئة وستة  الكتاب عىل  اشتمل  الكليني،  ابن اسحاق  يعقوب  بن 
الطهراين،  آغابزرك  ينظر:  للمزيد  حديث.  الف  عرش  ستة  يف  احاديثه  وحرصت  بابًا  وعرشون 
املصدر السابق، ج17، ص245؛ حممد مرتىض حممد عيل املظفر، املصدر السابق ؛ ايب جعفر حممد 
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بن يعقوب بن اسحاق الكليني ، االصول من الكايف ، حتقيق : عيل اكرب الغفاري ، ) طهران : دار 
الكتب اإلسالمية ، 1968م (. 

181 . ،1953 نيسان  السنة/5،  العدد/18،  اإلسالم"،  ،"رسالة  الشيعة  أصول  مغنية،  جواد  حممد   
ص165. 

 عباس بن نخي ، املصدر السابق، ص 34 .   . 182
ّلد وهو مجع اليشء عىل اليشء ، والقالدة : املفتولة التي ُجتعل يف العنق من . 183  التقليد لغة : من القَ

د مسؤولية ما يؤديه من  ذهب وغريها ، والتقليد يف الدين معنى جمازي ، املراد به أن جيعل املقلَّ
ده يف رقبة و عنق و مسؤولية املقّلد . للمزيد ينظر : خرض عبد الباقي  أعامل رشعية طبقًا لفتوى مقلَّ
خرض الدجييل، نظرية التقليد يف الفقه اإلسالمي، اطروحة دكتوراه، )جامعة الكوفة: كلية الفقه، 

      .)2013
الرؤية . 184 رأْيًا، رأى  الفقه  ويقال: رأى يف   ، آراءٌ ، ومجعه:  ، ورؤية  رأيْ يرى  اللغة: رأى  الرأي يف   

بالعني بمعنى العلم، والعلم اصطالحًا هو: لغة النفس ببذل الطاقة وحتمل املشقة كاتعاب الفكر، 
العاقبة، وقيل:  الظن وقيل استخراج صواب  النقيضني عن غلبة  النفس أحد  اعتقاد  أيضًا  وهو 
أيضًا هو قدرة اإلنسان عىل إبداء ما يراه و يعتقده وإشاعته بني الناس من دون قيد أو مؤثر، أو هو 
التفكري يف مبادئ األمور والنظر يف عواقبها وعلم ما يؤول إليه من اخلطأ والصواب. للمزيد ينظر: 
حمّمد كاظم حسني الفتالوي، املصدر السابق، ص109؛ حسني كاظم عزيز، االجتهاد الفقهي بني 

االصالة واملعارصة، رسالة ماجستري، )جامعة الكوفة: كلية اآلداب، 2009(، ص36. 
 ُعّرف االستحسان تارة بأنه "االخذ بأقوى الدليلني"، واخرى بأنه "قياس قوي اثره"، كام ورد عند . 185

الرسخيس يف املبسوط حيث قال "القياس واالستحسان يف احلقيقة قياسان: احدمها جيل ضعيف 
أثره ، فسمي قياسًا واآلخر قوي أثره فسمي استحسانا، أي قياسا مستحسنًا. للمزيد ينظر: حممد 

مهدي شمس الدين، االجتهاد والتقليد بحث فقهي استداليل، ص 43. 
 ابراهيم اسامعيل الشهركاين، معجم املصطلحات الفقهية ،) بريوت:مؤسسة اهلدآية،2006م(، . 186

ص.1 .  
 حممد مهدي شمس الدين، االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالمي، )بريوت: املؤسسة الدولية، . 187

1999(، ص58-45.      
  النَّبط يف اللغة هو : املاء الذي بنبط من قعر البئر إذا ُحفرت ، وقد نبط ماؤها بنبط نبطًا ونبوطًا، وانبطا . 188

 : ، واالستنباط  استخرجه   : منه علاًم وخربًا ومااًل  ، واستنبطه واستنبط  اليه  انتهينا  و  استنبطناه  أي  املاء 
االستخراج ، واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده.عباس بن نخي، املصدر السابق، ص31.
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 عباس بن نخي ، املصدر السابق ،  ص 29 . . 189
 جمموعة مؤلفني ، اسرتاتيجية التقريب بني املذاهب اإلسالمية ، اعداد : حممد حسن تربائيان ، ) . 190

طهران : املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ، 2006م ( ، ص 113 .
اإلسالم"، . 191 "رسالة  والشيعة،  السنة  بني  الرشيعة  يف  االجتهاد  الغطاء،  كاشف  آل  احلسني  حممد   

العدد/3، السنة/1، متوز 1949، ص 23. 
 حممد احلسني آل كاشف الغطاء، االجتهاد يف الرشيعة بني السنة والشيعة ، ص 24 .. 192
الثالثة . 193 الوجوه  احد  اعتامد  إىل  اإلسالمية  املذاهب  بني  التقريب  مسألة  يف  الباحثني  بعض  ذهب   

لتحقيق التقريب منها : مضاهاة املذاهب بعضها البعض ، ثم اعتامد ماهو مشرتك من فتاوى بني 
فتاوى  من  فيها  بام  املذاهب  مجيع  اعتامد  فهو  الثاين  الوجه  اما   ، اخلالفية  احللول  واسفاط  اغلبها 
راجحة ومرجوحة ، وجعلها مادة نظرية أولية ، لكل جمتمع أن يستقي منها ما يشاء من آراء تناسب 
ظروفه ، فيام ذهب الوجه الثالث إىل استخراج املعايري الفكرية االصولية من املذاهب والعمل هبا 
للحكم عىل املشكالت وحلها وفقًا هلذه املعايري العلمية اإلسالمية بغض النظر عن النتائج واحللول 
التي يمكن ان تنتج عن العمل بتلك املعايري . عمر خمتار القايض ، االجتهاد رضورة للتقريب ، " 

رسالة التقريب " ، )) جملة (( ، طهران ، العدد / 14 ، السنة / 4 ، 1997م، ص 64 .  
 املصدر نفسه . . 194
الطباطبائي، ولد يف . 195 القايض  الطباطبائي )1914 - 1978(: هو حممد عيل  القايض   حممد عيل 

مدينة تربيز، أبوه آية اهللا السيد حممد القايض من ُعلامء تربيز البارزين، أكمل دراسته االبتدائية، 
تربيز  حوزة  يف  احلوزوية  دراسته  اكمل  القايض،  اهللا  أسد  وعمه  والده  عند  املقدمات  ودراسة 
وبقي فيها حتى عام 1357 هـ، هاجر إىل مدينة قم املقدسة إلكامل مرحلة السطوح عند اساتذهتا 
الكوهكمري،  والسيد  الكلبايكاين،  السيد  اهللا  آية  عند  والرجال  الدراية  املشهورين، درس علم 
السيد حمسن احلكيم، والشيخ  يد  النجف االرشف وتتلمذ عىل  إىل  الصدر، هاجر  وصدرالدين 
كاشف الغطاء، وغريهم، من مؤلفاته: االجتهاد والتقليد، كتاب يف علم الكالم، رسالة يف اثبات 
وجود اإلمام   يف كل زمان، وغريها، اغتيل بمسجد شعبان بتربيز. للمزيد ينظر: امحد احلائري، 

املصدر السابق ، ص 318-316.
ترشين . 196 السنة/2،  العدد/8،  اإلســالم"،  "رسالة   ، الرشيعة  ىف  االجتهاد   ، القايض  عيل  حممد   

االول1950، ص 428. 
 حممد احلسني كاشف الغطاء، االجتهاد يف الرشيعة بني السنة والشيعة ، ص 239. . 197
ترشين . 198 السنة/2،  العدد/8،  اإلســالم"،  "رسالة   ، الرشيعة  ىف  االجتهاد   ، القايض  عيل  حممد   
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االول1950، ص 430. 
 عبد العزيز املراغي، االجتهاد يف الرشيعة، "رسالة اإلسالم"، العدد/4، السنة/1، ترشين االول . 199

1949، ص 347. 
 حممد عيل القايض الطباطبائي، االجتهاد ىف الرشيعِة ، ص 430. . 200
 حممد جواد مغنية، رضورات الدين واملذهب عند الشيعة اإلمامية، "رسالة اإلسالم"، العدد/8، . 201

السنة/2، ترشين االول 1950، ص 387.    
 حممد جواد مغنية، رضورات الدين واملذهب عند الشيعة اإلمامية، ص 387.    . 202
 املصدر نفسه .    . 203
 املصدر نفسه .      . 204
 املصدر نفسه .    . 205
 حممد جواد مغنية، رضورات الدين واملذهب عند الشيعة اإلمامية،  ص 389.     . 206
 سورة االنعام: اآلية )57(.     . 207
 سورة املائدة: اآلية )44(.    . 208
 سورة النساء: اآلية ) 59(.     . 209
السنة/3، . 210 العدد/10،  اإلسالم"،  ،"رسالة  األحكام  ومصدر  الدين  رجل  مغنية،  جواد  حممد   

نيسان 1951، ص159.
 حممد جواد مغنية، رجل الدين ومصدر األحكام ، ص 160.. 211
العدد/10، . 212 اإلســالم"،  الرشعية،"رسالة  األحكام  ومصدر  الدين  رجل  مغنية،  جواد  حممد   

السنة/3، نيسان 1951، ص 160 .
السنة/3، . 213 العدد/10،  "رسالة اإلسالم"،  السنة والشيعة،  الرشيعة بني  امني، االجتهاد يف  امحد   

نيسان 1951، ص146.
214 . ،1952 اإلسالم"،العدد/13،السنة/4،  اإلسالم،"رسالة  نظر  يف  االجتهاد  مغنية،  جواد  حممد   

ص28.
الكتاب من اهم . 215 ُعد  باقر،  الشيخ  الكالم يف رشح رشائع اإلسالم: للشيخ حممد حسن   جواهر 

كتب الشيعة، اشتمل عىل خمتلف ابواب الفقه، واقوال الُعلامء املتقدمني منهم واملتأخرين مع بيان 
دليلها العقيل والنقيل، يتكون من مخسة جملدات كبار، كل جملد 500 صفحة عىل وجه التقريب، 
طبع مرات عديدة يف ايران بالطبع احلجري. للمزيد ينظر: آغابزرك الطهراين، املصدر السابق، ج، 

ص275– 277. 
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 حممد جواد مغنية، االجتهاد يف نظر اإلسالم ، ص29.. 216
 ملحقات العروة الوثقى: من كتب الفقه واالصول املهمة ملؤلفه السيد حممد كاظم اليزدي، علق . 217

عليه آية اهللا السيد عيل السيستاين، يقع الكتاب يف جزأين، يقع كل جزء يف 500 صفحة تقريبًا، 
تضمن الكتاب يف جزئه االول "كتاب الطهارة"، فيام تضمن اجلزء الثاين "كتاب الصالة"، و"كتاب 
عيل  تعليق:  الوثقى،  العروة  اليزدي،  كاظم  حممد  ينظر:  للمزيد  االعتكاف".  و"كتاب  الصوم"، 

السيستاين،)قم: مطبعة ستارة، 2004(،ج 1،ج 2.
 حممد كاظم اليزدي )1836 - 1918(: فقيه من مراجع التقليد، ولد يف مدينة يزد، تعلم القراءة . 218

والكتابة يف قريته بعد ان ترك العمل يف الزراعة، اكمل تعليمه فدرس املقدمات عىل يد مال هادي 
بن مال مصطفى وغريه، انتقل للدراسة يف مدينة مشهد عىل عدد من شيوخها واساتذهتا، ثم انتقل 
إىل اصفهان، ثم النجف االرشف عام 1864، له مؤلفات عدة امهها العروة الوثقى، تتمة العروة 

الوثقى، وغريه العديد. للمزيد ينظر: جعفر املهاجر، املصدر السابق، ج 3، ص1390 .
 الوقف: الوقف يف اللغة احلبس ، اما اصطالحًا فهو: ترصف رشعي يراد منه ابقاء عني العقار . 219

يف  اإلسالمية  املذاهب  اختلفت  واقد  الواقف.  لتوجيه  وفقًا  املنفعة  وتكون  به،  الترصف  وعدم 
بيان كنهه، فقد ذهب الشافعية إىل تعريفه بانه "حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه، بقطع 
الترصف يف رقبته وترصف منافعه إىل الرب تقربًا إىل اهللا تعاىل"، اما احلنفية فعرفوه عىل انه "حبس 
اململوك عن التمليك"، فيام عرفه املالكية بانه "اعطاء منفعة يشء مدة وجوده الزمًا بقاءه يف ملك 
معطيه ولو تقديرًا"، كام عرفه احلنابلة عىل انه "حتبيس االصل، وتسبيل الثمرة" للمزيد ينظر: عقيل 
كنيوي طعيمه احلجامي، الوقف اإلسالمي واثره يف التنمية االقتصادية )جتارب البلدان املختارة(، 
رسالة ماجستري، )جامعة الكوفة: كلية االدارة واالقتصاد( ؛ عبداملنعم صبحي، نظام الوقف يف 

اإلسالم واثره يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، )القاهرة: االيامن، د.ت(، ص 157 – 167.
عه حممد باقر املجليس . 220 َ  بحار االنوار: أحد كتب احلديث املشهورة لدى الشيعة االثني عرشية، مجَ

حيتوي عىل الكثري من األحاديث، ويعد من أكرب كتب احلديث حيث يتكون من 110 جملدات 
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املبحث االول
االخالق و قيم بناء االنسان و املجتمع

نسيج  يف  حيويا  ونسقا  االجتامعي،  الوجود  اركان  من  اساسيا  ُركنًا  االخالق  شكلت 
احلياة اإلنسانية املعارصة. فاألخالق نظام من القيم يوجه حياة الفرد و ينهض هبا اىل ارقى 
ألنه  االخالقية،  صورته  يف  اإل  اإلنساين  جوهره  حيقق  ال  واإلنسان  اإلنسانية.  مستوياهتا 
الكائن الوحيد يف مملكة الكائنات احلية الذي يضحي برغباته و ميوله عىل مذابح السمو 
االيثار،  الكرامة،  الرشف،  اجلامل،  باخلري،  املتمثلة  احلق  قيم  جتسيد  اىل  سعيا  االخالقي، 
التسامح، الشجاعة، وكل القيم والفضائل التي تشكل جوهر احلياة االخالقية وغايتها (1). 
ال  اإلنسانية  املجتمعات  حياة  أن  اإلنساين،  التاريخ  مّر  عىل  والباحثون،  املفكرون  أقّر 
تستقيم من غري قيم االخالق، فهي ُتشكل االسس املتينة لوجود االنسان و املجتمع عىل 
حد سواء، ومن هذا املنطلق يمكن القول: إن غياب املنظومة االخالقية او تدهورها يؤدي 
بالرضورة اىل تفكك املجتمع واهنياره وتداعيه. فمن الصعوبة بمكان أن تقوم للمجتمع 
والقوة  والوحدة  التامسك  له  تضمن  التي  والفضائل  االخالقية،  القيم  غري  من  قائمة، 
القيم االخالقية  الفكرية، أن ال غنى عن  واالنسجام(2) مدركني، عىل اختالف مذاهبهم 
يف املجتمع، وأنه من غري االخالق تذهب احلضارة االنسانية وتندثر، ويفقد البرش صامم 
وغرائزه  الوحشية  لنزواته  خاضعًا  االنسان  من  جتعل  االخالق  فغياب  واالمان،  االمن 
اىل  به  وتنهض  باإلنسان  تسمو  التي  القيم  وتغيب  والدمار،  اخلراب  فيحل  التدمريية، 

رحاب العطاء االنساين(3).
      و وردت كلمة " ُخُلق " مرتني يف القران الكريم بلفظ املفرد ، االوىل خماطبًا فيها خاتم 
﴾(4) ، وقد جاءت اآلية  ِظيمٍ ىل ُخُلقٍ عَ إِنَّكَ لَعَ االنبياء حممد بن عبد اهللا  يف قوله تعاىل:﴿وَ
  الكريمة يف " مقام املدح"  ، فاألخالق كانت من أخص خصوصيات رسول اهللا حممد
؛ ملا حيمله من مكارم االخالق و املثل العليا ، و وردت يف موضع ثانٍ ، يف "مقام الوصف" 

.(5) ﴾ لنِيَ وَّ َ ا إاِلَّ ُخُلُق األْ ذَ ، يف قوله تعاىل: ﴿إِنْ هَ
وانطالقًا مما سبق فقد اوىل ُعلامء  الشيعة و مفكروهم اهتاممهم يف نرش مقاالت وبحوث 
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ذات ُبعد اجتامعي لبث رواهم وافكارهم يف جمالت خمتلفة منها جملة "رسالة اإلسالم " يف 
حماولة إلعادة بناء املفهوم االخالقي عىل وفق منهج اسالمي مبني عىل اسس متينة ُمستمدة 
املفاهيم  لتنظيم  سعيها  اىل  اضافة   ، البيت  اهل  وتعاليم    نبيه  وسنة  اهللا  كتاب  من 
الفرعية و تقديمها بصورة واضحة تتكامل فيام بينها وبني مفهوم االخالق بوصفه االطار 

العام هلذه املفاهيم ، فنرشت مقاالت شملت مفاهيم اخالقية متعددة منها : 

1-   الدعوة اىل محلة اسالمية عىل املوبقات االجتامعية:
لقيت مقاالت ُعلامء  الشيعة ومفكرهيم املنشورة يف جملة "رسالة اإلسالم" جتاوبًا مهاًم(6) 
و اصداء واسعة من قبل اجلهات املرصية " الرسمية " و" الدينية " مل تلقه اي مقالة اخرى 
نرشت يف جملة " رسالة اإلسالم " ، فقد نرش العامل املجتهد السيد مرتىض ال ياسني(7) مقااًل 
مهاًم دعا فيه مجاعة التقريب اىل تبني محلة "جهاد دين إسالمي عىل اخلمر و شتى املوبقات 
التي ترتكب يف األمة "(8) ملا يمثله اخلمر من خطر هيدد امن املجتمعات اإلسالمية(9)، وجاء 
املقال حتت عنوان " يف مجاعة كبار الُعلامء : هنضة مباركة "(10)، اشار فيه اىل قرار اهلند بــ" 
املسلمني يف االزهر الرشيف  ُعلامء   مناشدًا   ، حتريم اخلمر" يف بالدها(11) بصورة رسمية 
املوبقات  ضد   " بحملة  للقيام"  املبادرة  بزمام  لألخذ  االرشف  النجف  ُعلامء  مع  للتعاون 
اُب  نْصَ َ األْ وَ َيِْرسُ  املْ وَ ُر  مْ َ اخلْ إِنَّامَ  ُنوا  آَمَ ِذينَ  الَّ ا  َ أَهيُّ ا  ﴿يَ تعاىل:  قوله  من  انطالقًا  االجتامعية 
الكاتب  وعرض   ،(12)﴾ ِلُحونَ ُتفْ ُكمْ  لَّ لَعَ نُِبوُه  تَ اجْ فَ اِن  يْطَ الشَّ ِل  مَ عَ ِمنْ  سٌ  ِرجْ ُم  الَ زْ َ األْ وَ
بتبني محلة ضد املوبقات االجتامعية عامة، وتعاطي اخلمر عىل وجه اخلصوص،  مقرتحًا 
بالقول: " فهأنذا أدفع إىل حرضاهتم باقرتاحي عن طريق مجاعة التقريب، عسى أن يأخذ 

حظه من عنايتهم وتفكريهم، فيضعوه موضع العمل والتطبيق، يف وقت قريب"(13).
        أجابت جملة " رسالة اإلسالم " ، لسان حال مجاعة التقريب ، عىل مقال العامل الشيعي 
السيد مرتىض ال ياسني بالقول ان " مجاعة التقريب " اتصلت بالشيخ عبد املجيد سليم(14) 
و الشيخ حممود شلتوت اللذين رحبا باقرتاح السيد مرتىض ال ياسني ، فعقدت عىل اثرها 
حالة  اجللسة  تلك  يف  املجتمعون(15)  واستعرض  األزهر،  للجامع  العامة  باإلدارة  جلسة 
" قرارات متهيدية"، من  الدين واخللق، وما آل إليه أمرمها يف نفوس الناس ، وانتهت إىل 
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اجل إصالح حال األمة ، والعمل عىل حتريم تداول اخلمور يف البالد اإلسالمية(16) بعد ان 
اقرت الرشيعة اإلسالمية حرمة تعاطيها(17)، عىل أن تتكرر اجللسات يف أوقات متقاربة(18) 
للنظر يف ذلك، وأصدرت يف اجللسة نفسها قرارًا عاجال برفع كتاب خاص إىل "احلكومة 
املرصية "، وأذيع بعد ذلك من دار اإلذاعة(19)، و جاء القرار بإصدار مرسوم ملنع تداول 

اخلمر يف مرص(20).

2- بيان ارسار الصالة الروحية واحلكمة من ترشيعها:
مثلت الصالة(21) اهلجرة الروحية لإلنسان املؤمن، فيها يطوي فواصل البعد بينه وبني اهللا 
تعاىل، وهي ممارسة تعّبدية يستهدف هبا اكتشاف العالقة بينه وبني بارئه عّز وجل ، وفيها 
الشيعة  ُعلامء   لذا سعى   ، العظيم  اإلهلي  القرب واحلب  موارد  املؤمن يف  اإلنسان  يكون 
الرابطة  امهها  من  كان  االخالقي  باجلانب  ُتعنى  مقاالت  و  بحوث  اىل نرش  مفكروهم  و 
الوثقى بني الصالة و اخالق االنسان، ومن هنا جاء مقال السيد حممد صادق نشأة(22) حتت 
عنوان" أثر الصالة  يف األخالق " يف العدد السابع والعرشين الصادر بتاريخ متوز 1955م، 
اكد فيه ان " الصالة صلة بني العبد وربه ، ومتى ما كانت مستوفية لرشوطها الكاملة(23) 
تكون أقوى وأحكم ومتهد السبيل أمام املصىل كي يبلغ بصالته منزلة ليس فوقها منزلة، 

فتكون كمعراج يعرج فيه املصىل إىل املأل األعىل، فالصالة معراج املؤمن(24)"(25). 
     بنّي السيد حممد صادق نشأة صفات املصلني(26)، فمنهم من تكون الصالة " حمببة "(27) 
ا  َ إِهنَّ وَ ِة  الَ الصَّ وَ  ِ ربْ بِالصَّ ِعيُنوا  تَ اسْ تعاىل:)وَ قال  وخشوع(28)،  بشوق  يؤدهيا  وقلبه  نفسه  اىل 
((29)، و منهم من ال يدرك فوائد الصالة فيقوم لصالته متثاقاًل  اِشِعنيَ َ ىلَ اخلْ إاِلَّ عَ ةٌ  برِيَ لَكَ
قصده الرياء(30) والتظاهر امام الناس " يراؤون الناس"(31) حتى يقال فيهم مصلون، قال 

ِلياًل((32). ُكُرونَ اهللاَ إاِلَّ قَ الَ يَذْ اُءونَ النَّاسَ وَ اىلَ ُيرَ اُموا ُكسَ ِة قَ الَ اُموا إىِلَ الصَّ ا قَ إِذَ تعاىل: )وَ
املكتملة   " الصالة  اداء  عىل  املرتتبة  االجتامعية  االثــار  عىل  الضوء  الكاتب  سلط        
عىل  أدل  "وليس  وبني:  لربه(33)،  العبد  معرفة  أدب  من  خصائصها  اىل  مشريًا  الرشوط"، 
لتعليم  ما جاء  أول  أهنا كانت  الرشيعة اإلسالمية من  نظر  الصالة وعظم شأهنا يف  أمهية 
املؤمنني أدب معرفة العبد بربه، وكيفية خروج النفس الناطقة من عامل اجلسم إىل عامل الروح 
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 " "(34)، واكد ان الصالة اختصت بجملة امور منها  بأدائها مخس مرات يف اليوم والليلة. 
السبع املثاين "(35) و"محد اهللا وختصيصه وحده بالعبادة "، و" طلب اهلداية و الغفران "(36) 
وهذا كله فيه هتذيب للنفس و تطهري للروح من ارجاس الرشك ، مما  " أهاج املرشكني"(37) 
مل  وصحبه  بيته  واهل  اهللا  رسول  ان  اال   ، باملسلمني  ليبطشوا  الفرص  يتحينون  وجعلهم 
تكن هذه االساليب العدائية لتمنعهم عن اداء الصالة يف اوقاهتا اخلاصة ، بل اهنم التزموا 
بأداء النوافل فضاًل عن فروض الصالة ، وقد وصفها رسول اهللا تعاىل " وجعلت قرة عيني 
يف الصالة "(38)، مذكرًا بأمهية الصالة فهي " عامد الدين " ، وقبوهلا قبول لسائر االعامل، 
نبه  و   ،(39)" سواها  ما  رد  ردت  وان  سواها  ما  قبل  قبلت  فان   " سواها   ملا  ترك  تركها  و 
الكاتب اىل ان آل البيت  اقتفوا اثر رسول اهللا يف احلفاظ عىل الصالة و اوقاهتا رغم كل 
" فال يرصفهم عنها شاغل وربام عرض ألحدهم أمر ال يطاق  املصاعب(40) املحيطة هبم 
ان  لو   "  : القول  اىل  الكاتب  ، و خلص   " يلهيه ذلك عن صالته طرفة عني  احتامله، فال 
جمتمعاتنا اإلسالمية اقامت الصالة وفق رشطها فإننا يمكن احلصول عىل جمتمع اسالمي 

يبلغ مصاف االمم ولبلغنا باإلنسانية غاية سامية ".(41).

3- املسجد واملدرسة رافدان من روافد الفكر الشيعي:-
بقائها  حتقيق  اىل  العصور  مر  عىل  و  االزمنة  مجيع  يف  االنسانية  اجلامعات  هدفت        
واستمرارها عىل هذه االرض ، واىل بقاء قيمها و نظمها و عاداهتا ، والرتبية هي الوسيلة 
"خملوقًا   ُ ايامه االوىل  البناء و االستمرار ، والطفل يولد ويف بدايات  التي يتحقق هبا هذا 
باكتساب اخلصال االجتامعية بصورة تدرجيية من حميطه وبيئته  يبدأ  "(42)، ثم  ال اجتامعيًا 
" خملوق اجتامعي" تتغلب فيه اجتامعيته عىل فرديته، ولتنظيم فردية  و ارسته فيتحول اىل 
االنسان و عالقته بأخيه االنسان تّكون ما يعرف " باملؤسسات االجتامعية " لتحقيق بقاء 
الفرد و املجتمع ضمن عالقات متفق عليها ، ومن اقدم هذه املؤسسات االجتامعية هي 
ُعلامء   اوالها  التي  "املدرسة"  نشأت  ظلهام  ويف  الدينية"  و"املؤسسة  االرسية"  "املؤسسة 

الشيعة ُجل اهتاممهم(43).  
    ركز الُعلامء  الشيعة عىل جانب اخالقي مهم ُعد " لبنة اساسية من لبنات بناء املجتمع 
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السليم "يف الفكر الشيعي متمثاًل بأمهية اقرتان العلم باألخالق، وجاء مقال الشيخ حممد 
احلادي  )العدد  يف   " املسجد  بجانب  املدرسة  شعارنا:  ليكن  عنوان"  حتت  القمي  تقي 
فمنها   ، باملجتمع  الدين  عالقة  طبيعة  اىل  فيه  ليشري  1956م(  متوز  يف  الصادر  والثالثني 
ما تتمسك بالدين لتصل اىل جمتمع مبني عىل الفضائل يتمتع بقوة روحية و أدبية ، يسوده 

هدوء النفس وانصقال العقل فيمهدان السبيل اىل املعرفة(44).
البالية(45)،  التقاليد  انصار  عنيفة من  للدين سيالقي معارضة  اول ظهور  ان  اىل  واشار 
وبنّي " : وما ان يثبت الدين حتى هتدأ النفوس و تضعف معارضته"(46)، منبهًا اىل ان غفلة 
رجال الدين هؤالء عن مواكبة العرص سُيضعف وظيفتهم ، و يسمح لرجال " غري دينيني 
يبلغ االمر  العلم والدين(47)،" بل قد  الفصل بني  فيتم   ، للمعارف اإلسالمية  للتصدي   "
اعتبار الدين " سدًا " يف وجه التقدم العلمي ، فينتهي احلال بتسخري العلوم للنيل من رجال 
الدين ، فيظهر التدهور اخُلُلقي ، وتسود الفوىض" (48)، وخُلص للقول ان للمدرسة دورًا 
لبناء  بالدعوة  مقاله  خمتتاًم  املجتمعات(49)،  لدى  الفكري  االمن  لتحقيق  االمهية  يف  غاية 
مدارس املسلمني بالقرب من املساجد بالقول: " ورجال الدين هم أهل هذه الرسالة، ... 
فإن توانوا أو قرصوا فستظل السياسات تعبث بنا، وتعمل عملها فينا، ... وإذا كانت يف 
املايض القريب قد أوجدت فرقا وألصقتها باإلسالم زورًا، فإهنا يف املستقبل سرتمينا بام هو 

أدهى وأمر "(50).  

 : 4- الُزهد يف فكر امري املؤمنني عيل بن ايب طالب
االنسان  بناء  قيم  و  االخالق  مسائل  يف  ومفكرهيم  الشيعة  ُعلامء   اهتاممات  تنوعت 
واملجتمع ، ولعل من بني ابرز اهتامماهتم مسألة " الُزهد " يف اإلسالم ، التي اوالها الشيخ 
حممد جواد مغنية اهتاممًا بارزًا جتىل يف مقالٍ مهم ُنرش يف جملة " رسالة اإلسالم " محل عنوان 
" اإلسالم و فكرة الُزهد(51) " يف عددها الصادر يف نيسان 1954 من سنتها السادسة ، بينت 
فيه أن فكرة الزهد يف مدرسة ال بيت النبوة انام هي يف االصل " الزهد يف املحرمات " من 
جهة ، و" رسالة احتجاج " ضد الغاصبني حلقوق املسلمني من جهة اخرى(52)، و تعرض 
" الُزهاد " يف اإلسالم منهم : املعروف بالشهيد الثاين زين الدين  الكاتب لسرية عدد من 
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العاميل ، وبنّي اثر فكرة اُلزهد يف احلياة االجتامعية للمسلمني ، فكتب علامؤها يف الزهد 
اهل  مدرسة  لدى  الزهد  ان  اىل  مشريًا  املحافل(53)،  و  املساجد  يف  اليه  ودعوا   ، اطالوا  و 
البيت  انام هي "رسالة احتجاج"(54) عىل من استأثر بمتاع احلياة و احتكرها لنفسه دون 
سواه من املسلمني ، لقد أرادت مدرسة ال حممد  ان حتقق العدالة االجتامعية للجميع ، 
حياة اجتامعية عامة ال فردية خاصة ، ارادوا من خالهلا القضاء عىل الفوارق واالمتيازات 
ليعيش اجلميع يف امن وسالم ، ورضب مثااًل يف ُزهد امري املؤمنني عيل  (55) وهو خليفة 
" هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودين جشعي اىل خترّي االطعمة ،  املسلمني ، حيث قال : 

ولعل يف احلجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص ، و ال عهد له يف الشبع" (56).
وبنّي الكاتب ان ُزهد اإلمام  يف لذائذ العيش انام هي رسالة لألجيال حول مسؤولية 
 ،... واحد  جائع  وفيهم  يشبع  أن  الناس  أمور  يتوىل  ملن  ليس  انه   "  : رعيته  جتاه  احلاكم 
الشعب وموارد  أقوات  املحتكرين  بالغاصبني  ... فكيف  الدماء  فحرمة االموال كحرمة 
ثرواهتم"(57)، واجلدول رقم ) 10( يبني عدد املقاالت االجتامعية التي نرشها ُعلامء  الشيعة 

و مفكروهم يف جملة " رسالة اإلسالم".

جدول رقم (9)
املقاالت االجتامعية التي نرشها ُعلامء  الشيعة ومفكرهيم يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية

1949 – 1972 م(58)

جملة رسالة اإلسالم عنوان املقال جنسيته اسم الكاتبت

الصفحاتتاريخ النرشالسنةالعدد

من اىل
كانون الثاين 11إىل الدين من جديدالعراق حممد رضا الشبيبي1

1949

4547

213214نيسان 211949اإلسالم يف امريكالبنان حممد عيل احلوماين2

329334متوز 721950هنضة مباركةالعراق مرتىض آل يس3



174

اإلسالم و فكرة لبنان حممد جواد مغنيه4

الزهد

158161نيسان 2261954

الدين يف معرتك ايران حممد تقي القمي5

السياسة العاملية

143147نيسان 2671955

أثر الصالة يف العراق حممد صادق نشأة6

االخالق

320324متوز 2771955

ليكن شعارنا ايران حممد تقي القمي7

املدرسة بجانب 

املسجد

241244متوز 3181956

260263متوز 3181956من مبادئ اإلسالملبنان حممد جواد مغنية8

اإلسالم والثقة لبنان حممد جواد مغنية9

باإلنسان

151154نيسان 38101958

املسؤولية السلبية يف لبنان حممد جواد مغنية10

الرشيعة اإلسالمية 

وبعض القوانني

146151نيسان 42111959

موقف اإلسالم من العراق جمتبى احلسيني11

املسكرات

 - 47

48

متوز - كانون 12

األول 1960

286295

يوضح اجلدول رقم )9( اسهامات ُعلامء  الشيعة املنشورة يف اعداد جملة "رسالة اإلسالم 
كانت  منها  اربع  عرش،  احدى  البالغة  اإلسالمية،  االخالق  موضوعات  يف  القاهرية   "
بقلم الشيخ حممد جواد مغنية، تنوعت مضامينها بني الدعوة اىل احلفاظ عىل املجتمعات 
املخطط  يوضح  فيام   ، سليم  جمتمع  بناء  عىل  والتأكيد  االجتامعية  الرذائل  من  اإلسالمية 

البياين رقم )8( النسب املئوية لباقي ُكّتاب الشيعة ممن كتبوا يف مواضيع اجتامعية .
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الرسم البياين رقم (8 )
النسب املئوية للمقاالت االخالقية بأقالم ُعلامء الشيعة ومفكرهيم املنشورة يف  جملة رسالة اإلسالم القاهرية(59)

ويبدو مما تقدم ادراك ُعلامء  الشيعة ومفكرهيم ألمهية التواصل مع جملة " رسالة اإلسالم"، 
واملدرسة،  املسجد  وامهية  كالزهد،  املختلفة  املسائل  حول  اإلمامية  اراء  خمتلف  لتوضيح 
الشيعة  ُعلامء  املغرتب، كام حاول  الشباب  لرعاية  الدعوة  و  املوبقات االجتامعية  وحماربة 
بيان اراء ُعلامء  السنة انفسهم الذين ابدوا جتاوبًا مهاًم يف كثري من املسائل االخالقية التي 

عرضها ُعلامء  الشيعة عىل صفحات جملة "رسالة اإلسالم".



176

املبحث الثاين
قضايا من التاريخ العريب و اإلسالمي

متنوعة،  اإلسالم" موضوعات  "رسالة  جملة  الشيعة ومفكرهيم يف  ُعلامء   من  نرش عدد 
خصت مضاميُنها قضايا مهمة من التاريخ العريب واإلسالمي انسجمت اىل حد كبري مع 
منهج املجلة وسياستها يف نرش" الثقافة التارخيية "، ذلك ان الثقافة التارخيية تساهم و بشكل 
واضح يف تشكيل شخصية الشعوب واالمم ، كذلك ُتسهم يف تشكيل توجهاهتم املختلفة 
سواء منها السياسية ام االجتامعية ام االقتصادية ، اضافة اىل تأثريها عىل " اجلانب اخُللقي 
" وما حيتويه من قيم و اجتاهات وميول ، وترجع امهية الثقافة التارخيية اىل اننا نعيش اليوم 
يف جمتمع طرأت عليه تطورات اجتامعية و اقتصادية و تكنلوجية كثرية ، واقتحمته تيارات 
ثقافية متباينة ، ادت اىل انفصام اجتامعي و ثقايف خطري _ ال سيام بني فئات الشباب – ، هلذا 
فان مفكري الشيعة كانوا مدركني احلاجة املاسة اىل وجود ثقافة تارخيية تسهم يف تأصيل 
هذا االنتامء ، لذا اسهم ُعلامء  الشيعة و مفكروهم يف نرش عدد من املقاالت تناولت تارخينا 

اإلسالمي كان منها :- 

اواًل – االدوار التارخيية لليمن وموقفها من اإلسالم :
اسهم الكّتاب الشيعة من الزيدية بمقاالت تناولت مواضيع تارخيية مهمة منها ما تعلق 
بتاريخ اإلسالم يف اليمن ، وبدايات دخول اإلسالم اليه مرورًا اىل تأسيس الدولة الزيدية ، 
فمثلت تلك املقاالت امهية تارخيية لرفعها بعض اللبس وعدم وضوح الرؤيا لدى العديد 

من الكتاب و املسلمني بتاريخ الزيدية وعقائدهم .
فيه صاحب  ، تطّرق   " اليمن منذ ظهور اإلسالم   " بعنوان  جاء مقال عبد اهللا اجلرايف(60) 
املقال تاريخ اليمن بعد دخوهلا اإلسالم منذ عهد الرسول   اىل ظهور الدولة الزيدية(61)، 
و عالج صاحب املقال موقف اليمنيني من الدعوة النبوية والتي امتازت بالرتحيب حـيث 
حني  الوفود(64)  عام  اثر   (63)" مذحج  و"  ــدان"(62)  مه  " قبائل  خاصة  منهم  الكثريون  اسلم 
توافدت القبائل فيها عىل رسول اهللا  فكان عام الوفود هو الذي شهد هذا التحول الكبري 
يف العالقة بني القبائل والرسول  وسلطته يف املدينة ، و سلط املقال االضواء عىل عامل 
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الرسول عىل اليمن فكان اوهلم امري املؤمنني اإلمام عيل بن ايب طالب (65) ، ثم معاذ 
بن جبل(66) : " بعد ظهور اإلسالم باليمن بعث النبي عامله عليها ... ، فمنهم اإلمام عيل 
بن ايب طالب بعثه اىل مهدان ،واسلمت مهدان كلها يف يوم واحد وبعث عيل  بإسالمهم 
 فسجد شكرًا  هللا تعاىل"(67)، ويف سياق العرض التارخيي تابع مسرية عامل اليمن  للنبي 
يف ايام اخللفاء(68) ومن بعدهم بقوله: " ملا مات رسول اهللا اقر ابو بكر عامل رسول اهللا 
عىل اليمن ومل يزل العامل يتداولون عىل اليمن ايام اخللفاء الراشدين ثم ايام الدولة االموية 
والعباسية"(69)، واستعرض الكاتب دور قبائل اليمن يف الفتوحات اإلسالمية(70)، حيث ُبعث 
هبم اىل العراق و الشام: "فكان هلم اثر عظيم يف الفتوحات اإلسالمية"(71)، واستدرك الكاتب 
والعباسية  االموية  الدولة  ايام  منذ  اليمن  اهل  تعاقبت عىل  التي  ملوكها(72)  و  الدول  بذكر 
ومنهم " حييى بن احلسني "(73)، متطرقًا اىل ذكر والدته، ثم صفاته وامكاناته العلمية والروحية 

والتفاف القبائل اليمنية حوله ، خمتتاًم القول بذكر تاريخ وفاته(74).
ثانيًا – نشأة الطائفة الزيدية يف اليمن :  سلط الكاتب الشيعي الزيدي حممد بن اسامعيل 
العمراين االضواء يف مقال موسوم بـ " الزيدية باليمن " عىل تارخيها و دورها العقائدي يف 
" كثري من املسلمني بعقائد  " جهل  اليمن  مبينًا سبب تناوله هلذا املوضوع حتديدًا بعد ان 
"هذه االقوال ،  " مسفهًا  "و" الشذوذ يف الرأي  "الزيدية"(75) فرموهم بـ" االبتداع يف الدين 
مستداًل بقول ُعلامء  السنة باهنم اقرب ما يكون اىل مذهب " احلنفية "(76) ، و ان كتبهم تدُل 
" بحقهم وهذا دليل :" براءهتم مما اهتموا به من  " االجحاف  عىل صحة مذهبهم و تنفي 
قصورهم يف معرفة كتب املحدثني "(77)، معددًا اآلراء االعتقادية عندهم ، داعيًا املنصفني 

اىل االطالع عىل هذه املعتقدات(78). 

ثالثًا – احلرية الفكرية يف اليمن يف القرن احلادي عرش اهلجري :
1- احلرية الفكرية يف اليمن حتى قيام الدولة القاسمية:    

 واصل مفكرو الشيعة نرش مقاالت ذات بعد تارخيي يف جملة " رسالة اإلسالم " منها  اهتاممهم 
بتاريخ احلركة الفكرية يف اليمن حني ُنرش مقال للقايض و االديب اليمني الزيدي حممد بن 
 ، " " احلرية الفكرية يف اليمن يف القرن احلادي عرش اهلجري  اسامعيل العمراين(79)، بعنوان 
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فنرشته يف عددين متتابعني ، جاء يف املقال االول ، تأكيد الكاتب عىل النهضة الفكرية التي 
امتازت هبا اليمن(80) دون سواها من الدول التي خضعت للحكم العثامين(81)، مستداًل عىل 
ذلك بربوز مجلة من ُعلامء  وجمتهدين فيها من مجلتهم " احلسن بن امحد اجلالل"(82) الذي قدم 
كتابًا مهاًم استدل به الكاتب عىل النهضة التي سادت بالد اليمن خالل القرن احلادي عرش 

اهلجري اال وهو " فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان االبتداع "(83).

2-احلرية الفكرية يف اليمن حتى هناية القرن احلادي عرش اهلجري :
    استمر املفكرون الشيعة نرش مقاالت ، خصت تاريخ اليمن الفكري،  يف جملة "رسالة 
اإلسالم "  منها " احلرية الفكرية يف اليمن"(84) للكاتب حممد العمراين ، ذاكرًا نامذج لرواد 
النهضة العلمية يف اليمن خالل القرن احلادي عرش اهلجري ، ومن بني هؤالء الرواد الشيخ 
اآلباء  تقليد  عىل  احلق  إيثار  يف  الشامخ  العلم   " كتاب  صاحب  اليمني"(85)  املقبيل  "صالح 

واملشايخ "(86)، الذي اعتربه الكاتب نموذجًا اخر للحرية الفكرية يف اليمن(87)، ملا تضمنه 
الكتاب من عبارات تدل عىل فهم ناضج يدلل عليه قوله يف ثنايا الكتاب: " اللهم انه ال 
مذهب اال دين اإلسالم فمن شمله فهو اخي و صاحبي"(88)، و خيتتم املقال بالتأكيد عىل 

ان هذا الكتاب: "مثال من امثلة احلركة الفكرية "(89).  
 

رابعًا – نشأة االيزيدية يف العراق:
 ومن املوضوعات التارخيية التي اوالها مؤرخو الشيعة يف جملة " رسالة اإلسالم " عنايتهم 
والعرشون   السابع  اوهلام   ، متتابعني  عددين  يف  نرش  موضوع  احلرص  ال  املثال  سبيل  عىل 

نيسان عام 1955 بعنوان " من الفرق الضالة اليزيدية(90)" .
استهل عبد الرزاق احلسني(91) بالتطرق جلهود نبي اهللا حممد  يف القضاء عىل كثري من 
" املعتقدات و النزعات "(92) املنترشة يف جزيرة العرب  ، االمر الذي اسهم يف اختفاء بعض 
" املذاهب القديمة "(93) اال ان اختفاءها كان ظاهريًا فقط فعاودت نشاطها علنًا بعد " قرنني 
" من الزمن متخذة من نصوص الدين اإلسالمي مظهرًا هلا ومسوغًا النتشارها، مستمدًة 
عقائدها من القران الكريم و الُسنة النبوية املطهرة ومن مبادئ التصوف(94)، حتى تشعبت 
مع منتصف القرن الثاين للهجرة(95)، مشريًا اىل ظهور داعية ُعرف باسم " عدي بن مسافر 
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(96)، متخذًا من الُزهد لباسًا له وذلك يف اواخر القرن اخلامس للهجرة ، لينرُش  األموي" 
معتقداته بني " اقوام ُبسطاء " يعتقدون بصالحه و" ُيغالون " فيه غلوًا جتاوز احلد بام ال يتفق 
مع العقل والرشع، و تطرق كاتب املقال اىل خلفائه من بعده ومنهم حفيده "حسن شمس 
العمل  فأعاد   ، اتباعه  بني  الضالل  انتشار  و  الطائفة   " زيغ   " الذي شهدَ عهده  الدين"(97) 

بمعتقدات قديمة توارثها عن "اجداده وأسالفهم"(98).
وأكد عبد الرزاق احلسني ورع الداعية عدي بن مسافر من خالل من رواه العديد من 
املؤرخني منهم ابن األثري اجلزري )ت 630هـ( بقوله: " توىف الشيخ عدي بن مسافر الزاهد 
املقيم ببلد اهلكارية من أعامل املوصل، وهو من الشام من بلدة بعلبك، فانتقل اىل املوصل، 
وتبعه أهل السواد واجلبال بتلك النواحي، وأطاعوه وحسنوا الظن فيه وهو مشهور جدًا"، 
وتطرق الكاتب اىل تسمية " اليزيدية "(99)، مشريًا اىل صعوبة التعرف اىل اصل التسمية(100)، 
فرق"  من  معتربهيم  اخلارجي"(101)  أنيسة  بن  يزيد   " اىل  نسبهم  الباحثني  بعض  ان  مبينًا 
اخلوارج " ، ومنهم من ارجع التسمية اىل " يزيد بن معاوية " ، الذي غالوا فيه فجعلوه وليًا 

ثم نبيًا بل اختذوه " اهلًا  .
السابع  العدد  " يف  اليزيدية   " الرزاق احلسني مقاله حول  املؤرخ عبد  استكمل االستاذ 
والعرشين الصادر يف متوز 1955م ، متناواًل عقائد اليزيدية مستعرضًا اهم هذه العقائد 
بقوله: " يعتقد اليزيديون ان الكون وجد من قوتني متباينتني مها :  قوة اخلري وقوة الرش ، 
نظري ما يعتقد به الزرادشتيون(102)، من وجود اهلني متنافرين اال ان اليزيديني يرون ان قوة 
اخلري وهي اهللا تغلبت عىل قوة الرش وهي الشيطان وقد مثلوه عىل هيأة طري يشبه الطاووس، 
ذي منقار صغري، وسّموه  )طاووس ملك (. وقد بلغ اخلوف باليزيدية من الشيطان حدًا 
جعلهم يتحاشون ذكر اسمه، ويتجنبون النطق بأية كلمة يكون فيها حرف من حروفه مثل 
كلامت: الرسطان، واحليطان، والقبطان، والشط، والنط، والبط، ويعدون االجنبي الذي 
غري  ذلك  إىل  اضطر  من  أما  ذلك.  من  الظروف  مكنتهم  إذا  القتل  يستحق  آثاًم  هبا  ينطق 
، "(103)، و سلط صاحب املقال االضواء عىل بعض املعتقدات الضالة هلذه الفرقة ومنها  باغٍ
اسطورة " املجرة " ، معرجًا عىل اهم كتبهم : " ويزعم اليزيدون ان لدهيم كتابني مقدسني 
يدعون احدمها كتاب اجللوة(104) ويسمون الثاين مصحف روش(105) وال يعرف عىل وجه 
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التحقيق مصدر هذين الكتابني "(106). 
والصالة،  الصوم،  فريضة  ومنها  اليزيدية  لدى  العبادية  الفرائض  اهم  الكاتب  وبنّي 
اىل  وتطرق  مسافر"،  بن  عدي  الشيخ  مرقد  اىل  حيجون   " اليزيديني  فإن  واحلج  والزكاة، 
عقيدة تناسخ االرواح عند اليزيديني بقوله: " يرى اليزيدون ان االرواح تقسم عىل قسمني: 
ارواح رشيرة تتقمص اجسام احليوانات اخلبيثة كالكلب واحلامر واخلنازير فتالقي جزاءها 
هبذا التقمص وارواح طيبة ترفرف يف الفضاء"(107)، واخريًا تطرق صاحب املقال اىل بعض 
طقوسهم االجتامعية ومنها الزواج، وختم صاحب املقال كالمه عن عادات اليزيدية ومنها  
حتريم اكل اخلس وامللفوف واللوبياء وسائر اخلرضوات التي تسمد بعذرة االنسان وحيرم 

عليه حلم اخلنزير والسمك والديك والغزال(108).

خامسًا – عاشوراء بني التاريخ واملبدأ :- 
للسيد  مقال  منها   " اإلسالم  رسالة   " جملة  يف  تارخيية  مقاالت  نرش  الشيعة  ُعلامء  واصل 
حممد حسني شمس الدين(109)، تناول فيه هنضة اإلمام احلسني  يف ضمن سلسلة جهود 
حتت  املقال  فجاء   ، معامله  وإيضاح  الدين  عىل  واحلفاظ  اإلسالم  رعاية  يف   البيت أهل 
 (111) احلسني  اإلمام  ثورة  أسباب  بيان  الكاتب عىل  فيه  مؤكدًا  مبدأين"(110)  بني  عنوان" 
نتيجة انحراف السلطة وجترب احلكام وطغياهنم، مما دفع باإلمام احلسني)عليه السالم للثورة 
والتضحية بالنفس واألهل من اجل كبح مجاح هذا االنحراف ، مشددًا يف ذلك عىل مبدئية 

املواقف و" الصرب عىل املكاره" من اجل "  نرصة احلق"(112). 
واشار الكاتب اىل ان خروج اإلمام احلسني  اىل كربالء انام كان حلفظ الدين(113) بعد 
تنطمس،  ان  ، ومعامل اإلسالم توشك  يندرس  يكاد  الفضيلة  ناموس   "  : ان  تيقن من  ان 
 عشية خروجه  "(114)، مبينًا يف رسالة بعث هبا اإلمام  وتعود اهلمجية اجلاهلية العمياء 
يف  الفساد،  جذور  ولقمع  املحتم  للفتح  كانت    حركته  ان  عن  تعرب  كربالء  صوب 
  انترص مبدأ اإلمام احلسني سبيل تكوين العقيدة ال طلبًا للملك(115)، وباستشهاده
املبني عىل اساس حفظ قانون جده  و نرش مبادئه و تعاليمه ، وحتطمت كل مبادئ يزيد، 

فأصبحت اثرًا بعد عني ، انترص اإلمام احلسني  عىل وفق قاعدة البقاء لألصلح(116).
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منه  أراد   " " رسالة اإلسالم  مقااًل يف جملة  الشيعة  املفكرين  احد  السياق نرش  ويف ذات 
كاتبه رد ُشبهة طاملا نسبها " املغرضون " للشيعة اإلمامية مفادها " تعظيم اإلمام احلسني " 
عىل جده رسول اهللا  و ابيه امري املؤمنني  عند اقامة مراسم العزاء يف ذكرى عاشوراء، 
ال   " الشيعة:  ان  فيه  الكاتب  وضح   " عاشوراء  يوم  و  الشيعة   " عنوان  حتت  املقال  فجاء 
يفضلون أحدًا عىل الرسول االعظم ... ، ان الشيعة اإلمامية يعتقدون ان حممدا ال يوازيه 
عند اهللا ملك مقرب و ال نبي مرسل ، وان عليًا خليفته من بعده ...، و إقامة عزاء احلسني 

يف كل عام مظهر هلذه العقيدة "(117). 
وفصل الكاتب يف ذكر حقائق(118) تدحض " التهم " املوجهة هلم بتفضيل سيد الشهداء 
 عىل شخص النبي االكرم  ومنها ان رسول اهللا  تزوج عدة زجيات وانجب بنني 
الرشيف  نسله  فانحرص  السالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة  عدا  تعاىل  اهللا  توفاهم  وبنات 
بفاطمة وولدهيا، ومّثل هؤالء االربعة سلوة وعزاء للمسلمني عن فقد نبيهم ، ثم توفيت 
فتمثلوا مجيعًا يف شخصه، فكان حب   فبقي احلسني  وابنها احلسن الزهراء وبعلها 
 استشهادٌ ألهل   أمجعني، واحلال هذه فإن استشهاده  املسلمني له حبًا ألهل البيت 
الطف كانت  واقعة  ان  بنّي  و  لذكرى اجلميع(119)،  احياء  ، واحياء ذكراه    البيت مجيعًا 
وما زالت أبرز وأظهر مأساة عرفها التاريخ عىل اإلطالق، فلم تكن حربًا باملعنى املعروف 
للحروب، وإنام جمزرة دامية آلل الرسول:" فجدير بمن واىل وشايع نبيه األعظم  وأهل 
بيته أن حيزن حلزهنم، و ينسى كل فجيعة ورزية إال ما حل هبم من الرزايا والفجائع معددًا 
مناقبهم ومساوئ أعدائهم ما دام حيًا "(120)، واشار النارش اىل ان احياء مظلومية احلسني 
 واهل بيته الكرام ال تقترص عىل بقعة حمددة من العامل ، مؤكدًا ان احياء مراسم عاشوراء 

مستمرة"؛ ألننا الشيعة ثوريون بطبيعتنا " عىل حد تعبريه(121).(122)
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جدول رقم ( 10 )
املقاالت التارخيية بأقالم الشيعة املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية (1949 – 1972 م )  

الكاتبت

 

اسم

 

عنوان املقال جنسيته

جملة رسالة اإلسالم 

الصفحاتتاريخ النرشالسنةالعدد

اىلمن

6973كانون الثاين 111949اليمن منذ ظهور اإلسالميمني عبد اهللا اجلرايف1

398404ترشين األول 821950الزيدية يف اليمنيمني حممد بن إسامعيل 2

3
حممد حسني شمس 

الدين
430432ترشين األول 1641952بني مبدأينلبناين 

6172كانون الثاين 2161954بحث عن الدولة العباسيةعراقي حممد رضا الشبيبي4

138149نيسان2261954بحث عن الدولة العباسيةعراقي حممد رضا الشبيبي5

254264متوز2361954بحث عن الدولة العباسيةعراقي حممد رضا الشبيبي6

379381ترشين األول 2461954الغالة يف نظر الشيعة اإلمامية  لبناينحممد جواد مغنيه7

405411ترشين األول 2461954عادلبناين صدر الدين املوسوي8

423430ترشين األول 2461954العلوم الدينية عند الشيعة عراقي حممد صادق نشأة9

181188نيسان2671955اليزيديةعراقي عبد الرزاق احلسني10

282290متوز2771955اليزيديةعراقي عبد الرزاق احلسني11

6771كانون الثاين2981956احلرية الفكرية يف اليمنيمني حممد بن إسامعيل 12

158161نيسان3081956احلرية الفكرية يف اليمنيمني حممد بن إسامعيل 13

261265متوز 43111959الشيعة و يوم عاشوراءلبناين حممد جواد مغنيه14

 عمل الباحث عىل اعداد جدول علمي حتت الرقم )10( ذكر فيه اسامء ُعلامء  الشيعة 
البحث،  مدة  خالل   " اإلسالم  رسالة  جملة"  يف  تارخيية  مقاالت  نرشوا  الذين  ومفكرهيم 
اىل  اجتهوا  العلمية  توجهاهتم  بمختلف  الشيعة  مفكري  ان  اجلدول  من  للباحث  ويتضح 
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لألحداث  املوضوعية  القرآءة  و  أمهيته  من  انطالقًا  تفاصيله  يف  البحث  و  التاريخ  كتابة 
، مما جعل  التاريخ و خفاياه  املبنية عىل حقائق  املعارصة  االنطالقة  التي مضت من اجل 
منشوراهتم بأقالم ُعلامء  دين و مفكرين وجدوا يف التاريخ العربة للوصول اىل حقيقة ثابتة،  
يكن  مل  بالتاريخ  اإلمامية  الشيعة  اهتامم  ان  الباحثني  العديد من  لدى  املسلامت  ولعل من 
النبوية ، عززهتا عوامل تكوين  انه راجع اىل تتبع املسلمني حلركة السرية  وليد اليوم، بل 
واجهها  التي  اجلمة  العقبات  من  الرغم  عىل  التدوين  معتمدين  لدهيم،  التارخيي  الوعي 
اتباع ال البيت  متثلت بحرق بعض اخللفاء للصحائف التي دونت فيها سنة رسول اهللا 
التحديث هبا وروايتها، قابله  وسريته، وقيام البعض االخر بمحو هذه الصحائف ومنع 
حركة واسعة يف التصنيف و تدوين العلوم لدى اتباع مدرسة ال البيت ، وبنّي الباحث 
من خالل الشكل البياين الذي حيمل رقم )9( اسهامات ُعلامء الشيعة ومفكروهم يف جملة 
" مبينًا النسب املئوية التي تعرب عن جهودهم يف الكتابة والنرش و طرح  " رسالة اإلسالم 

املقاالت العلمية املختلة  .
الرسم البياين رقم (9)

اسهامات ُعلامء الشيعة يف موضوعات التاريخ اإلسالمي جملة " رسالة اإلسالم"(123)
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يبدو من املخطط رقم )9( تفاوت النسب املئوية لعدد املقاالت املنشورة لُعلامء الشيعة 
التاريخ اإلسالمي،  " القاهرية يف موضوعات  " رسالة اإلسالم  ومفكرهيم يف اعداد جملة 
الثقل االكرب يف  العمراين  الشبيبي(124) و حممد بن اسامعيل  فقد شغل كال من حممد رضا 
النرش يف حقل املعرفة التارخيية ، وقد هدف الشبيبي من مقاالته التعريف باألدوار التارخيية 
املرتامية  الدولة  هذه  سقوط  ان  مفادها  نتيجة  اىل  ليصل  العباسية  بالدولة  مرت  التي 
االطراف انام هو راجع للعصبيات القبلية آنذاك و للسياسات غري املنضبطة خللفائها ازاء 
القضايا الداخلية منها واخلارجية ، اما القايض حممد بن اسامعيل العمراين فقد هدف من 
نرش مقاالته التأكيد عىل اصالة الفكر الزيدي و متانته وبالتايل رد كثري من الشبهات التي 
املعرفة  حقل  يف  الكتاب  بقية  اسهامات   تباينت  فيام   . وعقائدًا  تارخيًا  بالزيدية  ألصقت 
التارخيية وشكلت النسب التالية وعىل التوايل ، عبد الرزاق احلسني  14%  ، صدر الدين 

رشف الدين 7% ، حممد صادق نشأة 7% ، عبد اهللا اجلرايف  7% ، حممد جواد مغنيه  %7 .
وكان الشيخ حممد رضا الشبيبي من املفكرين الذين كان له دورٌ مميز يف نرش و طرح افكار  
خمتلفة و بنسب متفاوتة عكس بذلك الفكر الشيعي االصالحي القائم عىل تعاليم القران 
الكريم و السنة النبوية الرشيفة و تعاليم اهل البيت ، ذلك الفكر الداعي اىل االصالح و 
بناء اإلسالم و الوحدة و نبذ االختالف ، و وجد الباحث امهية رسم بياين محل رقم )10( 

إلظهار جهوده العلمية كنموذج من بني اقرانه الذين نرشوا يف املجلة. 

الرسم البياين رقم (10)
مؤلفات الشيخ حممد رضا الشبيبي املطبوعة(125) 
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ُعدت الكتابة التارخيية أحد اهم اهتاممات الشيخ حممد رضا الشبيبي املتعددة ، فاملتتبع 
العربية  املجالت  من  جملة  غري  يف  املنشورة  ومقاالته  واملخطوط،  منها  املطبوع  ملؤلفاته 
يتبنّي  تقدم  ما  التارخيية، ومن خالل  املعرفة  اغلبها يف حقل  واإلسالمية سيجدها تصب 
للمطالع ألعداد جملة " رسالة اإلسالم " التتبع التارخيي والفكري للمراحل واألطوار التي 
كثر  ألحداث  تارخيية  معلومات  تقديم  اجل  ومن  اإلسالمية،  الشعوب  بعض  هبا  مرت 
اجلدل حول رجاالهتا بني مؤيد ومعرتض، وهذا ما سيقف عنده الباحث يف الصفحات 

االتية من املبحث الثالث من الفصل الثالث .

املبحث الثالث
سرية وتراجم ألعالم االمة قراءة اولية يف اهلدف والغاية

تصدى العديد من ُعلامء  الشيعة و كّتاهبم يف مقاالت و ابحاث ُنرشت هلم يف غري عدد 
من اعداد جملة " رسالة اإلسالم " ، تعلقت مضامينها بـ" سري " و " تراجم  " تناولت جوانب 
خمتلفة ، منها مقالة تناولت سرية " زيد بن عيل " فيام تناولت املقالة الثانية سرية الصحايب 
اجلليل " عامر بن يارس" ، وتناولت اخرى سرية " حييى بن احلسني " مؤسس مذهب الزيدية 
التعريف بشخصيات كان هلا دور كبري يف  اليمن ، هدف الكّتاب من خالل مقاالهتم  يف 
نرش اإلسالم يف مناطق وبلدان خمتلفة من العامل اإلسالمي ، كام هدفت يف جزئها االخر 
تسليط الضوء عىل مذهب الزيدية يف اليمن والتعريف به و بمشاخيهم و اهم معتقداهتم 
وكتبهم لرفع حالة الشبهة التي كانوا يرمون هبا من قبل بعض من ال يعرفون تاريخ املذهب 
ابراز  خالل  من  املسلمني  بني  الوحدة  تعزيز  تلك  مقاالهتم  من  الُكّتاب  فسعى  الزيدي، 
سرية رجاالت مذهب الشيعة الزيدية، فنرشوا عددًا من السري والرتاجم لشخصيات مهمة 

، ويمكن تفصيل مقاالهتم عىل وفق التسلسل التارخيي للنرش:-     
التعريف  خالله  من  سعى  مقااًل  اجلرايف  اهللا  عبد  اليمني  املفكر  نرش  االول  املقال  ففي 
نتيجة  اخر،  الشبهات عن عقيدهتم من جهة  اليمن من جهة، و دفع  الزيدية يف  بمذهب 
اجلهل بعقائدهم، حني ألصقت هبم اشارات تنم عن اجلهل بمذهبهم ، فجاء عنوان املقال 
 " ، سرية  العام 1949(  نيسان من  بتاريخ  الثاين  العدد   ( املنشور يف   ،(126)" بن عيل  زيد   "
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املولود يف عام    ايب طالب  بن  االمام عيل  بن  احُلسني  االمام  بن   " بن عيل  زيد  الشهيد 
العامل اإلسالمي ما بني والدته واستشهاده  "، و شهد  " 122هـ  " ، واملقتول عام  " 75هـ 
أحداثًا جسامًا ، وبروز عددٍ من الفرق والطوائف املغالية  كنتيجة طبيعية لسياسات حكام 
ال امية املتالعبني بمقدرات االمة يف حماولة منهم لتدعيم حكمهم يف البالد اإلسالمية عىل 

نحو اخلالفة بالتوريث(127).
النبوة الطاهرة  واستطرد الكاتب يف رسد سرية الشهيد زيدٍ ، ُمركزًا عىل نشأته يف بيت 
تلك " الدوحة الطاهرة الزاكية " مقتبسًا من معني النبوة الصايف، متخلقًا بأخالقهم، عىل ان 
هذه النشأة كانت يف املدة التي شهدت تزاحم االحزان عىل بيت النبوة حيث البكاء واحلزن 
ان هذا  اال   ، بكربالء ظلاًم وعدوانًا  املقتول    بن عيل  االمام احلسني  عىل مصاب جده 
اخلطب الفادح مل يمنع زيدًا من مواصلة علمه ، فكان مالزمًا للقرآن حتى ُعرف بحليف 
القرآن ، كثري الصالة و البكاء من خشية اهللا ، فقيهًا ورعًا ، شجاعًا ، طالبًا بثأر جده اإلمام 
احلسني  ، و ذكر الكاتب أهم شيوخه ، حني روى عن ابيه " زين العابدين "  ، و أخيه 

" الباقر ، و" عروة بن الزبري " (128)، و " أبان بن عثامن "(129).
انتقل الكاتب ليسلط االضواء عىل اهم مؤلفاته(130) ومنها قراءة مفردة مروية مجعها إمام 
النحاة  " أبو حيان التوحيدي"(131) يف كتاب سامه:" النريِّ اجليل، يف قراءة زيد عيل" ، ومن ُكُتبِِه 
مسنده يف الفقه املعروف بــ " املجموع الفقهي" الذي مجع بني املسائل الفقهية واألحاديث 
النبوية واالثار العلوية ، له يف التاريخ كتاب " املبسوط يف النسب "، و كتاب" املقاتل"(132).

حدًا  امية  آل  ظلم  بلغ  حني   ، عيل  بن  زيد  استشهاد  لظروف  املقال  كاتب  وتطرق 
ارسفوا يف ظلم العباد واملؤمنني منهم عىل وجه اخلصوص ذرية ال حممد (133)، فانتفت 
النبوة  بيت  آل  ضد  املوجه  املنهجية  الظلم  اساليب  وتعددت  االجتامعية(134)،  العدالة 
واتباعهم: " فالفيء ال يقسم بالسوية، واملظامل ال ترد وال تدفع، واجليوش والبعوث تبقى 
ل، وال يستبدل هبا، وعيلٌّ وأبناء عيل يلعنون  فَ رة يف أرض العدو ال ُتقْ الزمان الطويل جُممَّ
ويطردون(135)، وُحتاك من حوهلم الدسائس، ويضطهدون يف أمواهلم وأهليهم وضياعهم 
وعلومهم وذكراهم وأتباعهم ... وكانت عني الزمان ما تزال باكية تتهاطل دموعها عىل 
اإلمام الشهيد السبط سيد الشباب أيب عبد اهللا احلسني وكأن كل ما يف األرض من حي 
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أو مجاد، وكل ما يف السامء من طري أو كوكب، ألسنة تنادي بالفجيعة فيه، وعيون تبكي، 
ابن  أوذي  أن  وتضطرب  هتتز  وأعصاب  تقطب،  وجباه  تضيق،  وصدور  ختفق،  وقلوب 
ت الوفاء والرحم والقربى هبم متويتًا،  عت بأهله وأصحابه األرض، وُموِّ رسول اهللا، وُقطِّ

ت احلق والعدل واالنصاف تفويتًا "(136).  وُفوِّ
دعى اهل العراق ملبايعته : " إنا ندعوكم إىل كتاب اهللا وسنة نبيه وجهاد الظاملني، والدفع 
املظامل...  ورد  بالسواء،  أهله  بني  الفيء  وقسم  املحرومني،  وإعطاء  املستضعفني،  عن 
ونرصنا أهلَ البيت عىل من نصب لنا وجهل حقنا ـ أتبايعون عىل ذلك ؟ فإذا قالوا: نعم، 
وضع يده عىل يدهم "  ووصلته البيعة من كثري من الفقهاء والقّراء(137)، فبلغ االمر بني أمية 
فسارعوا باجليوش ملناجزته يف الكوفة، وخرج معه بعض أهل الكوفة وختلف عنه آخرون 
، اال ان مبايعيه رسعان ما نكثوا بعهدهم له تاركني ساحة املعركة، ليذكرنا بموقف أهل 
الكوفة حني استكتبوا  االمام احلسني  يف واقعة الطف وختلفوا عن نرصته ، فاستشهد 

زيدًا و صلب و أحرق(138).     
اهللا  عبد  اليمني  املفكر  واصل   ، اخرى  شيعية  بشخصية  وللتعريف  ذاته  السياق  ويف 
اجلرايف الصنعاين نرش مقال يف جملة " رسالة اإلسالم " تناول سرية ائمة الزيدية يف اليمن 
الدولة  )مؤسس  عنوان  محلت   ،(139)" احلسني  بن  حييى   " شخصية  ليعالج  املقال  فجاء   ،
الصادر يف  العارش   ( اهلادي إىل احلق( بعددها  باليمن: اإلمام  الزيدي  اهلاشمية واملذهب 
نيسان من العام 1951م(، وذلك من خالل تتبع سريته وما امتاز به)من بعد فقهي((140)، 
هدف الكاتب من خالل مقاله اىل ابراز حقيقة " التآخي بني الناحية السياسية ، والناحية 
العلمية الدينية، فكل من اتصل باليمن، أو معرفة شؤونه عن كثب، تبني له أن به قوتني 
متشيان جنبًا إىل جنب، متآزرتني عىل إسعاد أهله،  والسري به قدمًا يف طريق الرقى والتقدم 

عىل بصرية وتثبت: قوة الدين، وقوة السلطان "(141). 
ابتدأ الكاتب بذكر سريته املتصلة بآل بيت النبوة ، ُمعرجًا عىل املدة التي عاشها والتي 
امتازت بازدهار البالد اإلسالمية يف خمتلف جماالت العلم والفكر والتأليف والتصنيف(142)، 
كام متيزت بكوهنا " فرتة احرتاب للمذاهب املختلفة سياسيًا وفكريًا "(143)، عارصها مجهرة 
من الُعلامء  منهم " حممد بن اسامعيل البخاري"(144)، و" مسلم بن احلجاج " (145)، وغريهم ، 
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كام عارص هذه املدة مجع من أئمة التصوف، أمثال: " اجلاحظ "(146)، وغريهم  مبينًا خطورة 
عرص حييى بن احلسني ، فقد ظهرت العديد من احلركات السياسية والدينية الباطل منها 

والصحيح(146)، فكان العرص مليئًا باألحداث والفتن، والعلوم واملذاهب(147).
ثاقب،  وفكر  صائب،  نظر  ذا   " فكان  احلسني  بن  حييى  علم  بذكر  الكاتب  واستطرد 
املتنوعة يف  ، وتصانيفه  الكثرية  مؤلفاته  يدل عىل ذلك  تسامي،  وعلم واسع، ومعرفة ال 
" جامع األحكام يف احلالل واحلرام"(148) وغريها  كتابه  العلم" وامهها  كل فرع من فروع 
من املؤلفات يف شتى علوم الفقه والعقائد والقران، واشار الكاتب اىل ان اليمن قبل جميء 
حييى بن احلسني بالدًا " امتألت باجلور والقبائح "، وفشت بني أهلها أقوال أهل املذاهب 
الباطلة كالقرامطة واجلربية وغريهم، وكان أهلها متخاصمني متخاذلني، ال تفرت من بينهم 
العداوات، وال تنطفئ نريان األحقاد، وقد خرج إليهم حييى بن احلسني مرتني، مؤكدًا انه 
نرش يف هذه البالد علمه ، وقد سار عىل مذهبه، وقلده يف اجتهاداته كثري من أهل اليمن 
 ،دان "(149)، الذين خرج إليهم اإلمام عيل بن أيب طالب وال سيام أهل اجلبال، كقبيلة "مهَ

القائل يف حقهم " ولو كنت بوابا عىل باب جنةٍ لقلت هلَمدانَ ادخلوا بسالم "(150). 
ترمجتهم  " يف  " رسالة اإلسالم  الشيعة ومفكروهم نرش مقاالهتم يف جملة  ُعلامء  واصل 
متوز  بتاريخ  والعرشين  الثالث  يف)  نرش  مقال  يف  فرتمجت  جليلة،  اسالمية  لشخصيات 
1954( سرية الصحايب اجلليل "عامر بن يارس " )ريض اهللا عنه(، واملقال جمتزأ من كتاب 
صفاته  فيه  الكاتب  بني   ،  (151)" خمزوم  حليف   " بعنوان  الدين  رشف  الدين  صدر  للسيد 
" أسمر اللون، عجنت طينته بمسك ، مديد القامة ولد من عائلة الرماح، بعيد  بالقول : 
قفاه  يف  و  شعرات،  رأسه  مقدم  يف  أصلع،   أشهل  للمهابة،  جتسيدًا  صبغ  منكبيه،  مابني 

شعرات "(152).  
احياء  من  خمزوم،  بحي  م   570 عام  يف  يارس  بن  عامر  مولد  اىل  املقال  كاتب  وتطرق 
مكة(153):" و لد يف حى بنى حمزوم من )مكة( سنة 570 م أو نحوها، فقد كان تربا للنبي
 – كام يقول هو – مل يكن أحد اقرب إىل النبي سنًا منه ، اما امه " فسمية" بنت خياط ، 
أمة مثلها حرة يف ذكاء  إماء قريش  بني خمزوم، ومل تكن يف  أمة أليب حذيفة سيد  وكانت 

القلب، وصحة العقل، ومالحة الوجه، وعفة النفس، وطهارة الذيل."(154).
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واسهب الكاتب يف رسد سرية عامر بن يارس منذ نعومة أظفاره ، واصفًا اياه بالشجاعة 
والكرم(155): " درج الصبي عامر ناضج الصبا، خامر الطفولة، يثب إىل النمو و ثوبا، ويسبق 
الزمن إىل اكتامل الرجولة و استيفاء الذكاء مجيعا، و كأن ما بنفسه من طموح أعانه عىل 
القفز، و ألغي عنه ما يفرض عىل غريه من حكم الزمن،وانتظار إذنه يف االنتقال من مرحلة 

إىل مرحلة. و من دور إىل دور، و من هيأة إىل هيأة "(156). 
وتطرق السيد صدر الدين اىل استعراض احوال مكة(157) بالقول: " وكانت مكة مهاجرًا 
خزاعة،  وأمتها  الثانية،  جرهم  أمتها  سبأ،  أيدى  تفرقوا  منذ  اليامنية  الوفود  إليه  ترتى 
حتى  إسامعيل،  بني  من  أهلها  حكمها  عىل  غالبتني  اأُلخــرى  بعد  واحــدة  وحكمتاها 
استعاده )قيص( بن كالب )400 م(، واستأنفه مرضيًا، وأم غري جرهم وخزاعة غري مكة 
من احلجاز، فعمرت يثرب باالوس واخلزرج ، وأم غريه هؤالء وأولئك غري احلجاز من 
العراق والشام والياممة ونجد والعروض منترشين كاجلراد يملؤون فراغ اجلزيرة العظيمة، 

ويزودون هالهلا اخلصيب بام محلوه من كثافة، وما نقلوه من ثقافة وأوضاع "(158).
يد قريش من  ما القاه من االذى عىل  مبينًا   ، بن يارس  الكاتب قصة اسالم عامر  وذكر 
تعذيب وتنكيل(159): " قد تعجب لكهل انرصف من عقده الرابع أو كاد، يسلط عليه من 
حز احلديد، و من لفح النار، و من ضغط املاء، عذاب نكر، فال يستخذى للعذاب، وال 
به،  راضيا  له،  مطمئنًا  كثرية،  مرات  مرة يف  بعد  مرة  عليه  يقبل  بل  يباليه،  و ال  به،  حيفل 
لكأن أطراف االسنة و ألسنة النار، و ضغط املاء أشياء من دغدغات حبيب تثري الرضا ال 
السخط، و تدعو إىل االغتباط ال إىل احلزن، و حتيي الرجا ال اليأس ، وقد تعجب لشيخ 
ينرصف من عقده العارش أو يكاد، يسلط هو عىل عدوه من سيفه نارا تشبهها النار، و من 

عزمه حديدًا أصلب من احلديد، و من اندفاعه سيال أعنف من السيل"(160).
واستمرارًا جلهود املجلة للتعريف برموز االمة يف التاريخ املعارص، احتفت جملة " رسالة 
املختلفة،  اعدادها  يف  كتبوا  ممن  الشيعية  الطائفة  ُعلامء   من  التقريب  برجاالت   " اإلسالم 
" بعد وفاته ،  الدين املوسوي  السيد عبد احلسني رشف   " فكان ممن احتفت هبم شخصية 
ليسلط االضواء عىل كتاب عقائدي مهم  الدين  السيد صدرالدين رشف  ابنه  فجاء مقال 
لوالده بعنوان "اإلجتهاد والنص"(161)، تناول فيه الكاتب السامت االجيابية للكتاب ملا حيمله 
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من " بناء حمكم" فالكلمة " عند ايب حاسة سادسة " ، فصار لزامًا عليه وهو يؤلف الكتاب ان 
ال يرىض بصياغة اال ان جتتمع فيها رشوط " الصحة و مقاييس اجلامل و فضيلة الروح "(162).

وذكر الكاتب ان والده قد طلب منه اعداد مقدمة للكتاب " ستكون مقدمة هذا الكتاب 
بقلمك يا بني " اال ان ما حدث يف لبنان من استرشاء للفساد " اذ تعرضت البالد الزمات يف 
االخالق و االقتصاد و السياسة ال يعرف التاريخ نظريها يف السوء والرش " حال بينه وبني 
رغبة ابيه ، توىل مهمة اعداد املقدمة السيد "حممد تقي احلكيم"(163) الذي وضعها " يف نصاعة 
و ارشاق "، وقد وجد الباحث من االمهية و الرضورة وضع جدول يبني اجلهود الفكرية 

لُعلامء  الشيعة و مفكرهيم الذين خصهم الباحث بالتعريف هبم و بمقاالهتم .  

جدول رقم (11) مقاالت السري والرتاجم املنشورة بأقالم ُعلامء الشيعة ومفكرهيم يف 
 جملة رسالة اإلسالم القاهرية (1949 – 1972 م) (164)

اسم الكاتبت
 
العددعنوان املقال جنسيته

جملة رسالة اإلسالم 

الصفحاتالتاريخالسنة

198205نيسان211949زيد بن عيلاليمنعبد اهللا اجلرايف1

193195  نيسان 1951م103اإلمام اهلادي إىل احلقاليمنعبد اهللا اجلرايف 2

303318متوز 2361954عامر بن يارسلبنانصدر الدين رشف الدين3

كانون الثاين 4111اإلجتهاد و النص لبنانصدر الدين رشف الدين4

1959

7581

واملفكرين  الُعلامء  كبار  احد  املوسوي  الدين  رشف  الدين  صدر  السيد  العالمة  وُعد 
الذين أرشقت صفحات التأريخ بأسامئهم وتفاصيل حياهتم ممن فاقوا أقراهنم يف علمهم، 
ومل يكونوا كالنجوم الالمعة التي أضاءت سامء العلم واألدب يف عصورهم وأناروا عامل 
التي  املعنوية  جاذبيتهم  بقّوة  متّكنوا  اّهنم  بل  فحسب،  وعلومهم  إيامهنم  بأنوار  املعنوية 
أيضًا،  القادمة  لألجيال  الطاهرة  القلوب  كسب  من  وسلوكهم  سريهتم  عنها  تكشف 
وأسسوا ، من خالل ما خّلفوه من آثار علمية ودينية خالدة ، مدرسة للرتبية الصحيحة 
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يف العامل اإلسالمي وبأسلوب جديد وطريقة جذابة ، فكانت للسيد جهود علمية متنوعة 
توجهات  رقم )11(  املخطط  ويبني   ، اإلسالمية  املذاهب  ُعلامء   ذاكرة  كبرية يف  ومكانة 
السيد صدر الدين عبداحلسني رشف الدين املوسوي املتنوعة يف جمال الكتابة ما بني التاريخ 
واالدب والسياسة وسواها من حقول املعرفة االخرى ،  ويبدو من املخطط رقم )11( 

تركيز الكاتب عىل جمال السرية التي شغلت نسبة 44% من جمموع مؤلفاته

خمطط رقم ( 11)  
مؤلفات السيد صدر الدين رشف الدين املطبوعة (165)

قد   " اإلسالم  " رسالة  جملة  يف  كتبوا  ومفكرهيم  ممكن  الشيعة  ُعلامء   ان  يبدو  تقدم  مما 
هدفوا  من خالل نرشهم لسري وتراجم بعض الشخصيات اإلسالمية ، وان اختلف مكاهنا 
 " التعريف   " بينها هو  ان ما جيمع  اال   ، الفكرية  اهتامماهتا و طروحاهتا  تباينت  وزماهنا و 
بشخصيات مثلت نامذج صاحلة للمجتمعات اإلسالمية ، كان هلا دورها الفكري واملعريف 
الرسالة  هذه  من  األخري  الفصل  من  االخري  و  الرابع  املبحث  سيعالج  فيام  والتارخيي، 

كتابات يف الفلسفة . 
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املبحث الرابع
كتابات يف القضايا الفلسفية

   أثبت كثري من املؤرخني والباحثني اسبقية الشيعة من ُعلامء  و مفكرين يف تأسيساهتم 
االولية لعلم الكالم ، وعىل يد ائمتهم تتلمذ ُعلامء املعتزلة وغريهم من الفرق اإلسالمية ، 
وكان للشيعة ايضًا  " قدم السبق  " يف تطويرها و تنسيقها و تلقيح افكارها، ومن هنا نجد 
متكلمي الشيعة قد تفاعلوا باملد الفكري اليوناين و سواه من التيارات الغريبة من العرب ، 
واعتمدوا عىل روافد كثرية من فلسفات االمم التي احتضنها اإلسالم ، ومن هنا يتبني لنا 
ان الشخصية الفلسفية هي البارزة عىل مفكري الشيعة ومتكلميهم ، وقد نبغ من الشيعة يف 
خمتلف العصور، متكلمون بارزون ، كانوا أئمة يف هذا الشأن ، افادوا االجيال من بعدهم ، 
بآثارهم ومؤلفاهتم(166)، وتأسيسًا عىل ما تقدم يمكن امجال املواضيع الفلسفية التي تناوهلا 

ُعلامء الشيعة ومفكروهم عىل صفحات جملة " رسالة اإلسالم " ومنها :-   

 1 – جدلية عالقة الفلسفة بالعلم والدين (167) :  
كتب ُعلامء الشيعة ومفكروهم مقاالت عنت بفلسفة التاريخ(168)، ُنرشت هلم يف جملة 
الرابع الصادر يف ترشين االول  "رسالة اإلسالم" خالل سنوات صدورها ، ففي عددها 

بعنوان )الدين والفلسفة  الغطاء مقال  من عام 1949م نرش األستاذ عبد احلليم كاشف 
والعلم(169)بنّي فيه أن االنسان ومنذ آالف السنني قد " ُهبر بالوجود "  و تنوعه ، وغموضه ، 
ومجاله، ونظامه املعقد ، وحاول ان يتفهم ارسار الطبيعة و االشياء من حوله(170) مستخدمًا 
" للحضارات  نتاجًا معرفيًا وفكريًا   " "، مما خلف  " احلدس  "، و   (171) الفلسفي"  التأمل   "

البرشية ، حرص" الرتاث املعريف و الفكري "(172) لإلنسان بشكل عام يف اربعة اقسام :-
أ -  العلم: وجماله البحث يف ظواهر معينة ، يبحث عن العوامل املؤثرة يف الظواهر او 
االشياء ، و يعتمد العامل عىل احلواس يف الدرجة االوىل للوصول اىل املعرفة )اي منهجه هو 
املنهج احليس(173)( يف املالحظة والتجربة واستقراء اجلزئيات لالنتقال اىل احكام كلية(174).
وبنّي الكاتب بقوله : " يمكن أن نحرص تراث اإلنسان الفكري، ومجيع أنواع املعارف 
التي أنتجتها حضارة اإلنسان يف أربعة أقسام: الدين والفلسفة والعلم والفن، العامل يدرس 
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جزءا حمدودًا من الكون، يأخذ ظاهرة معينة أو شيئا معينا، ويبحث عن العوامل التي تؤثر 
يعني  وال  األسباب،  عىل  ويقترص  والظواهر،  األشياء  حدوث  كيفية  لنا  ويوضح  فيها، 

بالعلل البعيدة، وال خيربنا عن األشياء بذاهتا بل يرمز عنها "(175).
باستخدام  التجربة  عىل  الظواهر  تفسري  يف  املعتمدين  العلامء  دور  اىل  الكاتب  وتطرق 
احلواس و املقاييس: "  وال يطلب من العامل أن يبني الروابط بني أجزاء الكون، فهو جيرد 
املوجودات، ويفصل بعضها عن البعض اآلخر ليسهل عليه درسها ومالحظتها، ويعتمد 
العامل يف الدرجة األوىل للوصول إىل املعرفة، عىل احلواس واآلالت واملقاييس مع إعامل 

الفكر لإلستقراء واملقارنة "(176).
ب -  الفلسفة(177): يرى االستاذ عبد احلليم كاشف الغطاء ان التفكري الفلسفي حاول 
شاملة  كونية  رؤية  و  تفسريًا  ليعطي   ، العلم  اليها  توصل  التي  احلقائق  مجيع  بني  الربط 
مرتابطة ، والفيلسوف يعتمد عىل العقل(178) و التفكري(179) مع حرية تامة يف فرضياته و 
نظرياته ، اذن منهج الفيلسوف غالبًا هو منهج عقيل(180)، ومنذ ان تبلور الفكر الفلسفي 
بوضوح عند اليونان انقسم الفالسفة عىل طائفتني ؛ طائفة ذهبت اىل ان أصل الكون يعود 
ابرز  املادة و تغرياهتا ، ومن  ناتج عن  املاديني ((181) والعقل  الفالسفة   ( املادة واحلياة  اىل 
املثاليون((184)  الثانية )الفالسفة  روادها  ارنست هيجل(182)، و سبنرس(183) ، اما الطائفة 

فذهبت اىل ان حقيقة االشياء عقلية او روحية(185).
ت - الدين: اما الدين فال ينكر عىل العلم امهية نتائجه يف معرفة احلقائق اجلزئية ، و ال 
ان  يرى  ولكنه  بالعقل.  واالستدالل(186)  االستنتاج  و  العقيل  التفكري  عن  الفلسفة  يمنع 
الوصول للحقيقة النهائية عن طريق احلس و العقل وحدمها يؤدي اىل االلتباس ، فال بد من 
االستعانة بطرق اخرى ذات صلة بأعامق النفس ايامنًا تامًا بأن اهللا هو أصل الوجود(187). 

وير الكاتب: " أن الدين ال ينكر عىل العلم أمهية حقائقه اجلزئية، وال يمنع الفالسفة 
عن اجلدل واملناظرة لالستنتاج. ولكنه يرى أن الوصول للحقيقة النهائية عن طريق، احلس 
نستعني  أن  ينبغي  الطريقني،  هذين  إىل  باإلضافة  االلتباس.  إىل  يؤدي  وحدمها،  والعقل 
بطرائق أخرى، ذات صلة باعامق النفس اإلنسانية وباطن الفرد مثل التنبؤ والنظر الغيبي، 
واإلهلام والوحي االهلي والتجيل، والبداهة والقناعة الذاتية. أن الدين يؤمن إيامنا تاما ، بأن 
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اهللا، هو أصل الوجود، وسواء أجاءت أبحاث الُعلامء  والفالسفة مؤيدة له ام ال ؟ فهو ال 
يكرتث هلا، ألن آراءهم عرضة للتغري والتبدل"(188) 

ث -  الفن: وهو ذو صلة باحلقيقة الكلية، فالفنان ال يصور الوجود كام هو، بل يظهره 
بشكله االكمل حماواًل ان يسمو باحلياة و يسعى لتحسينها و توجيهها نحو الكامل(189).

وذهب كاتب املقال اىل أن " الفن ذو صلة باحلقيقة الكلية، فالفنان ال يصور الوجود كام 
هو ويّعرب عنه فقط، بل يظهره بشكله األكمل، وحياول أن يسموا باحلياة، ويسعى لتحسني 
احلياة، ويوجهها نحو التقدم والكامل، وعّرف افالطون الفن بأنه الكيل ممثال يف اجلزئي. 
ونحن نتذوق الفن كاملوسيقى والغناء والتصوير والشعر واألدب عن طريق اللقانة " (190).

وبعد هذه االقسام و معرفتها ، يمكننا تسجيل ملحوظة حول انخداع الناس و انبهارهم 
. مما أدى اىل  العلوم  بنتائجه يف خمتلف  العلم و  ، بام حققه  التاسع عرش للميالد  القرن  يف 
ان تنشط الفلسفة املادية و االعتقاد باملادة و التفسريات املادية للكون و ظواهره(191)، إال 
ان القرن العرشين اظهر اكتشافات حلقائق علمية كثرية " زعزعت اسس الفلسفة املادية " 
مثل النظرية النسبية(192) ألينشتاين)Albert Einstein( )1955-1879( ونظرية الكم (193) 
ملاكس بالنك )M.Planck( ،)1947 -1858(، ان كال النظريتني ترفعان احلواجز بني املادة 
والطاقة .اذ تؤكد ان للطاقة صفات مماثلة للامدة و ان املادة تتحول اىل طاقة ، وبالعكس(194). 
" يف أوائل القرن العرشين بدأت الفلسفة املادية بالتدهور. فقد اكتشفت حقائق علمية 
كثرية، زعزعت أسس الفلسفة املادية، وأمهها ما جاءت به النظرية النسبية ألينشتاين عن 
الزمان واملكان واحلركة والطاقة. ونظرية الكم لبالنك يف النور. ان الفلسفة املادية كانت 
الكم  النسبية، ونظرية  النظرية  املادة ولكن  تفاعالت  للامدة، وعىل  الذري  الرتكيب  تؤكد 

ترفعان احلواجز، بني املادة والطاقة "(195).

2- دليل اثبات واجب الوجود: 
   ويف اإلطار نفسه نرش السيد حمسن صدر االرشاف(196) مقااًل عنوانه " تعقيبا عىل مقال:  
د"(197) تطرق من خالله اىل مقال سابق ُنرش يف املجلة  يف االهلّيات بَنيْ ابْن سينَا وَ ابن ُرشْ
للكاتب املرصي " حممد يوسف موسى "(198) عالج فيه موضوع اثبات الوجود باالعتامد 
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وطريق  الوجود،  مبدأ  يف  والغزايل(200)   (199) سينا  ابن  مذهب  بيان  و  فلسفية  رؤى  عىل 
استدالهلام، و اجتهادمها يف التوفيق بني الدين والفلسفة يف هذه املسألة املهمة بالقول : " فاين 
ملا ترشفت بمطالعة العدد الثاين من السنة الرابعة ملجلة )رسالة اإلسالم( و قفت عىل مقال 
حلرضة صاحب الفضيلة األستاذ الدكتور حممد يوسف موسى، موضوعه بيان مذهب ابن 
سينا يف مبدأ الوجود و خالق ما سواه من املوجود، و طريق استدالله، و اجتهاده يف التوفيق 
بني الدين والفلسفة يف هذه املسألة اهلامة ، ... و قد خطر ببايل أن أكتب ما سنح يل يف حقيقة 
هذا األمر عىل نحو من االختصار مؤيدًا الغرض الذى كان الدكتور يرمي اليه ثم مل جيعل 

نفسه يف مقام احلاكم و حيكم بام هو احلق و مقتىض االنصاف "(201).
 "   استدل ابن سينا عىل اثبات اخلالق سبحانه وتعاىل املانح لألشياء وجودها و خلقها 
 : قسامن  املوجودات  بأن  حيكم  الوجود  يف  نظر  اذا  العقل  ان  مفاده  عقيل"(202)  باستدالل 
قسم يكون الوجود رضوريًا له بمعنى أن وجوده يتحقق بذاته ولذاته و ال مدخل لغريه يف 
وجوده ، وهذا هو "واجب الوجود بذاته" ، وقسم ثان ال يكون كذلك بل وجوده يتحقق 
بسبب غريه وهو املمكن . وهذا احلرص للموجودات هبذين القسمني يكون مقدمة أوىل 
لالستدالل ، و املقدمة الثانية هي انه البد من لزوم انتهاء العلل اىل علة ليس فوقها علة ، 
وان مل يكن انتهاء للعلل اىل علة ليس فوقها علة لكان هذا يعني حصول " حمذور التسلسل 

(203)، او حصول حمذور الدور"(204).

 حاول ابن رشد انتقاد ابن سينا و استدالله عن طريق اخلدش باملقدمة االوىل ، ويرى أنه ال 
مربر هلذا احلرص يف القسمني للوجود ، فانه يمكن ان يكون هناك قسم ثالث نسميه املمكن 
تسلسل  يمنع  الرضوري  املمكن  وجود  و   ،" غريه  بسبب  الوجود  رضوري   " الرضوري 
العلل اىل غري هناية . وبالتايل فإن دليل ابن سينا قارص عن اثبات املطلوب ، واختتم الكاتب 
املقال برد استشكال ابن رشد فهو ليس بمحله الن القسم الثالث " املمكن الرضوري" (205) 

ال يمنع تسلسل العلل ، ما دام وجوده بسبب غريه فال معنى النتهاء العلل اليه .

3- احلكمة والغاية من اخللق : 
فلسفة   " عنوانه  مقااًل  احلــيــدري(206)  حسن  السيد  نرش  السابقة  للفكرة  استكاماًل     
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اخللق"(207) تطرقت من خالله اىل اهم املشاكل الفلسفية إال وهي معرفة احلكمة و الغاية 
بال فالسفة األمم من  التي شغلت  الفلسفية  املشاكل  " إن من أهم  املخلوقات  من خلق 
وقد  إلجياده،  الغائية  العلة  هي  وما  اخللق،  هذا  حكمة  معرفة  اآلن:  وحتى  الزمان  قديم 
 ، لتفكريهم."(208)  املسألة شأهنم يف كل مسألة تكون جماال  آراء احلكامء يف هذه  اختلفت 

ويمكن ان نرى آراء احلكامء تتمحور عىل املحاور االتية :  
أ - مذهب أهل التصوف : القائلني بنظرية وحدة الوجود ، ومع هذه النظرية ال يبقى 
معنى ملشكلة الغاية من اخللق ، ما دام اصحاب مقولة وحدة الوجود يزعمون ان الكائنات 
بأرسها ليست إال ظل للحقيقة األزلية ، وليس هلا حقائق مستقلة بذواهتا بل كل الكائنات 
يف  ليس  انه  زعمهم  وحسب   ، االول  الكائن  و  األزيل  للوجود  اجزاء  أو  جتليات  بمثابة 

الوجود إال اهللا تعاىل(209).
ب - مذهب الفالسفة القائلني بالنسبة: إن نسبة العامل اىل اهللا كنسبة النور اىل الكواكب(210).

أفاض  فإنه   ، والكرم  اجلود  حمض  سبحانه  اخلالق  إن  مقولة  باإلفاضة:  القائلني  ت - 
الوجود عىل الكائنات ال لغاية أخرى ، اذ ال غاية و الحد جلوده وكرمه(211) .

ث - اخللق لغاية سامية : القول األرجح و األحسن انه سبحانه مل خيلق العامل باطاًل ، بل 
خلقه لغايات سامية:

– معرفة كامله املطلق، واحلقيقة األزلية ذات اجلالل غري املحدود والكامل املطلق.
- تعظيمه سبحانه وتقديسه وتنزهيه عن كل نقص، ومحده وعبادته .

- الرمحة منه تعاىل خللقه. وهذه الغايات الثالث مرتتب بعضها عىل بعض، فاخللق اذا 
عرفوا خالقهم معرفة تامة، عبدوه وقدسوه، فصاروا حماًل قاباًل إلفاضة الرمحة.
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ه . 28 ضَّ ِه نحو االرض و غَ ِ ى بِبَرصَ مَ عَ ، رَ شَّ َ ع و ختَ تَشَ ُع ُخشوعًا ، و اخْ شَ ْ ع خيَ شَ اخلشوع يف اللغة : من خَ
أّن  ه و تواضع ، وقيل اخُلشوع قريب من اخلضوع إال  رَ دْ إِذا طأْطأَ صَ تشعَ  ُه ، و اخْ تَ وْ ضَ صَ وخفَ
اخلضوع يف البدن ، واخلشوع يف البدن و الصوت و البرص لقوله تعاىل: ﴿خاشعة ابصارهم ﴾ سورة 
القلم : اآلية : )43( . اما اصطالحًا: " هو لني القلب ورقته ، وسكونه ، وخضوعه ، وانكساره، 
وحرقته ، اما املراد بخشوع الصالة فهو سكون القلب هللا تعاىل و تعلقه به دون سواه . للمزيد ينظر: 
نادية رحيم حسني ، آيات اخلشوع يف القران الكريم ، رسالة ماجستري ، ) جامعة بغداد : كلية العلوم 

اإلسالمية ، 2003 م( . 
سورة البقرة: اآلية ) 45( .              . 29
الرياء كلمة مشتقة من الرؤية ، ومعناها طلب االنسان إراءة اعامله احلسنة اجلاه واملنزلة يف قلوب . 30

الناس ، وهو إتيان ما ُيشرتط فيه القربة طلبًا للمنزلة عند الناس ، وفيه ثالثة مقامات خيتص االول 
منها بإظهار االنسان للعقائد احلقة واملعارف االهلية ليشتهر بني الناس بالديانة فتكون له منزلة يف 
القلوب وان يّربئ نفسه و يزّكيها عن العقائد الباطلة طلبًا للجاه و املنزلة يف القلوب ، سواء أكان 
بالرصاحة أم بالكناية أم باإلشارة ، اما الوجه الثاين فهو اظهار اخلصال احلميدة وامللكات الفاضلة 
االوىل  درجتان  وفيه  الفقهاء  عند  املعروف  بالرياء  الثالث  املقام  خيتص  فيام  واملنزلة،  للجاه  طلبًا 
االتيان بالعمل الرشعي بقصد إراءهتا للناس و جلب قلوهبم وثانيهام ترك عمل ما لتحقيق ذلك 
املقصود . للمزيد ينظر : الفيض الكاشاين ، املهلكات الكربى،) قم : ذوي القربى للنرش و التوزيع، 
2005م ( ، ص 140 ؛ أمحد الفهري، الرياء والعجب ، ط2،) بريوت : الدار اإلسالمية للطباعة 

والنرش والتوزيع ،1988 م(، ص 15 – 16 .               
متوز . 31  ،  7  / السنة   ، العدد/27   ،" اإلسالم  األخالق،"رسالة  يف  الصالة  أثر   ، نشأة  صادق  حممد 

1955، ص 321.              
سورة النساء: اآلية ) 142(.                . 32
عت يف . 33 اختلفت اآلراء يف حتديد بدء ترشيع الصالة يف اإلسالم ، والرأي االغلب ان الصالة رُشّ

االعوام االوىل من بعثة نبي اهللا حممد  وحتديدًا مع نزول سورة املزمل ، ثم مرت الصالة بمراحل 
ترشيعية تغريت فيها مدهتا، و وقتها ، و عدد ركعاهتا ، و عدد الصلوات، وُسئل االمام عيل بن االمام 
احلسني  : متى فرضت الصالة عىل املسلمني عىل ما هم اليوم عليه؟ قال: باملدينة حني ظهرت 
 يف الصالة  الدعوة ، وقوي اإلسالم، وكتب اهللا عز وجل عىل املسلمني اجلهاد زاد رسول اهللا 
اآلخرة  العشاء  ويف  ركعة،  املغرب  ويف   ، ركعتني  العرص  ويف   ، ركعتني   الظهر  يف  ركعات:  سبع 
ركعتني، وأقر الفجر عىل ما فرضت بمكة ؛ لتعجيل عروج مالئكة الليل إىل السامء ؛ ولتعجيل نزول 
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مالئكة النهار إىل األرض، فكان مالئكة النهار ومالئكة الليل يشهدون مع رسول اهللا )ص( الفجر، 
شُهودًا ﴾ سورة االرساء : اآلية )78( ؛  انَ مَ جِر كَ جِر إِنَّ ُقرآنَ الفَ ُقرآنَ الفَ فلذلك قال اهللا تعاىل:﴿ وَ
ليشهده املسلمون ؛ وليشهده مالئكة النهار ومالئكة الليل. للمزيد ينظر : حممد بن عيل الصدوق، 
علل الرشائع ، ) بريوت : دار  املرتىض ، 2006 م ( ، ج 1، ص 224 ؛ جواد عيل ، املصدر السابق.                                  

حممد صادق نشأة ، أثر الصالة يف األخالق، ص 321.              . 34
اليها فسميت . 35 البسملة  بإضافة   ، آيات  املثاين ؛ ألهنا مكونة من سبع  بالسبع  الفاحتة  سميت سورة 

بالسبع إشارة اىل ان آياهتا سبعة وأما معنى تسميتها باملثاين ؛ ألن بعضها يوضح حال البعض ويلوي 
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ادٍ ﴾ الزمر: 23(. للمزيد ينظر : حممود االلويس البغدادي ، روح املعاين  ُه ِمن هَ امَ لَ ن ُيضِلِل اُهللا فَ مَ وَ

يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاين ،   ) بريوت : دار احياء الرتاث العريب ، د.ت ( ، ص 6 . 
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، املصدر السابق ، ص 255- 266.
دار . 38  : بريوت   ( الدين،  شمس  جعفر  حممد   : حتقيق   ، الكايف  اصول   ، الكليني  يعقوب  بن  حممد 

التعارف للمطبوعات ، 1990م (، ج5 ، ص 322 .               
متوز . 39  ،  7  / السنة   ، العدد/27   ،" اإلسالم  األخالق،"رسالة  يف  الصالة  أثر   ، نشأة  صادق  حممد 
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ان املتتبع لسرية االئمة املعصومني  يقف عىل كثري من الشواهد والدالئل تؤكد حفاظهم عىل اداء . 40

التي خاضها  العسكرية  العمليات  اثناء  املواقف واحرجها ، ومنها  الصالة يف مواقيتها يف اصعب 
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م، ) دمشق : دار صفحات للدراسات والنرش ، 2012 م ( ، 95 – 96 ؛ فالح حسني ،بحث يف نشأة 

الدولة اإلسالمية،) بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 2010 م (، ص68–70 . 
اوفد رسول اهللا حممد  ابن عمه امري املؤمنني عليًا  اىل اليمن لتبليغ رسالته ويرجع هذا االختيار . 65

ملا امتاز به عيل  من صفات اهلته لكسب افئدة القبائل اليمنية للدين اجلديد، وكان حمددًا له التبليغ 
بني صفوف قبيلة مهدان لثقلها السيايس واالجتامعي، عمل امري املؤمنني  عىل تعليم القران الكريم 
و التعاليم الدينية وحل اخلالفات بني القبائل، واقام احلدود اإلسالمية و القضاء ، وامتاز  بتسهيل 
  امور الزكاة عىل اليمنيني وكان  يدارهيم ، فكان يسعى من خالل عمله هذا تثبيت دولة رسول اهللا
يف اليمن ، فتمكن من تأسيس دولة يف اطراف مهدان و مذحج يف مدة قصرية، فعشقته افئدة اليمنيني  
النخعي  البالغ يف مسرية اإلسالم منهم مالك بن احلارث االشرت  قادة كان هلم االثر  بركبه  والتحق 

وغريه . للمزيد ينظر : اصغر منتظم القائم ، املصدر السابق ، ص 234 – 254 .
معاذ بن جبل : هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد . 66

بن عيل بن اسد بن سارده بن تزيد بن جشعم بن اخلزرج ، ُيكنى بايب الرمحن ، شهد العقبة ، وبدرًا، 
واملشاهد كلها مع النبي  و استعمله عىل اليمن و اوكل اليه بعض املهام منها تعليم الناس القران 
و رشائع اإلسالم ، القضاء  ، واختلف اهل السري يف تاريخ بعثه اىل اليمن وفيه اربع روايات منها 
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"سنة ثامن للهجرة ، او يف سنة تسع للهجرة بعد غزوة تبوك ، او سنة عرش للهجرة قبل حجة الوداع 

، او سنة عرش للهجرة بعد حجة الوداع ". للمزيد ينظر : بالل حممد مصطفى ، فقه معاذ بن جبل 
يف العبادات مقارنا بفقه املذاهب االربعة ، اطروحة دكتوراه ، ) عاّمن : جامعة العلوم اإلسالمية 
العاملية ، 2011 م ( ، ص 10 - 15 ؛ عبد احلميد حممود طهامز ، معاذ بن جبل ، ط 3 ،) دمشق : 

دار القلم ، 1994م ( .   
عبد اهللا اجلرايف ، اليمن منذ ظهور اإلسالم ،"رسالة اإلسالم "، العدد/1، السنة /1 ، كانون الثاين . 67

1949، ص71   
حممد حسني الفرح ، املصدر السابق ، ص 240 .  . 68
عبد اهللا اجلرايف الصنعاين ، اليمن منذ ظهور اإلسالم ، ص71 .  . 69
اصغر منتظم القائم ، املصدر السابق ، ص 265 .     . 70
ل يف . 71 شاركت القبائل اليمنية يف عدد من فتوح الشام ، فشاركوا يف معارك مهمة منها : "معركة الِفحْ

العام الثالث عرش للهجرة ، معركة أجنادين يف العام الثالث عرش للهجرة ، معركة دمشق يف السنة 
القيسارية فتحت  ، معركة  العام اخلامس عرش للهجرة  الريموك يف  ، معركة  الرابعة عرش للهجرة 
اصغر   : ينظر  الشام  بالد  فتوحات  اليمنيني يف  دور  للمزيد عن   . للهجرة  صلحًا عام سبعة عرش 

منتظم القائم ، املصدر السابق ، ص 282 - 287 .     
املفيد . 72 املسمى  اليمن  تاريخ   ، اليمني  عيل  بن  عامرة  الدين  نجم   : ينظر  اليمن  ملوك  حول  للمزيد 

، ط  االكوع  بن عيل  : حممد  ، حتقيق  ادبائها  و  واعياهنا  ملوكها  و شعراء  زبيد  و  اخبار صنعاء  يف 
2، )صنعاء: مطبعة السعادة ، 1976م ( ؛ اسامعيل بن عيل االكوع ، خماليف اليمن، حتقيق : عبد 
اهللا امحد الرساجي ، ط 3 ،) صنعاء : مكتبة اجليل اجلديد ، 2009م ( ؛ تاج الدين عبد الباقي عبد 
املجيد اليامين ، تاريخ اليمن املسمى هبجة الزمن يف تاريخ اليمن ، حتقيق : مصطفى حجازي ، ط 2، 

) صنعاء: دار الكلمة، 1985م( .   
– 298 هـ ( : هو حييى بن احلسني بن القسم بن ابراهيم بن اسامعيل بن . 73 حييى بن احلسني) 245 

، ولقبه  ابو احلسني  كنيته   ،   ايب طالب  بن  بن االمام عيل  بن االمام احلسن  بن احلسن  ابراهيم 
اهلادي اىل احلق ، ينسب اىل الرس ، و ولد فيها ، قرب املدينة املنورة ، نشأ يف بيت علوي مجع بني 
القيادة السياسية و الفكرية، عارص اواخر ايام الدولة العباسية وما شهدت من عدم استتباب امور 
احلكم فيها ، شهدت حياته ثالث حمطات رئيسية شملت : "طور النشأة و حتصيل العلم، التحضري 
اليمن سنة 280هـ فدخل  "، خرج اىل  باليمن  الدولة و نرش املذهب  إلقامة دولته ، طور تأسيس 
صنعاء و انترص عىل حاكم القرامطة عيل بن الفضل ، استطاع حكم املنطقة الواقعة ما بني صنعاء 
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وصعدة . للمزيد ينظر: السيد حممد عبدالرمحن ، اإلمام حييى بن احلسني الرسى وآراؤه الكالمية 
والفلسفية ، ) القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش ، 2003 م (؛ حييى بن احلسني بن القاسم بن 
حممد ، غاية االماين يف اخبار القطر اليامين، حتقيق : سعيد عبد الفتاح عاشور، ) القاهرة: دار الكاتب 

العريب للطباعة والنرش ، 1968 م(، ج 2 ، ص 201 – 202.      
ابو الضياء عبد الرمحن بن عيل الربيع الزبيدي ، قرة العيون بأخبار اليمن امليمون ، حتقيق : حممد بن . 74

عيل االكوع ، ط2 ، ) صنعاء : املكتبة اليمنية احلولية ، 1988 م (  ، ص 123 ؛ املسيح عبد الواسع بن 
حييى اليامين ، املصدر السابق ، ص 24  ؛ امحد حسني رشف الدين ، اليمن عرب التاريخ من القرن الرابع 
عرش قبل امليالد اىل القرن العرشين ، ط 2 ، ) القاهرة : مطبعة السنة املحمدية ، 1964م (، ص 248. 

ترشين . 75 العدد/8،السنة/2،   ،" اإلسالم  ،"رسالة  باليمن  الزيدية  العمراين،  اسامعيل  بن  حممد 
األول1950 م، ص404-398  . 

امرية عيل وصفي ، العثامنيون و اإلمام القاسم بن حممد بن عيل يف اليمن 1598 – 1620 م  ، رسالة . 76
ماجستري ، ) جامعة امللك عبدالعزيز : كلية الدراسات اإلسالمية ، 1980 م (  ، ص 23 .   

حممد بن اسامعيل العمراين ، الزيدية باليمن ، ص 400 .   . 77
املصدر نفسه .   . 78
العمراين ) 1921- ..... ( : هو حممد بن اسامعيل بن حممد بن حممد بن عيل . 79 حممد بن اسامعيل 

النحو  يف  العلم  طلب   ، بصنعاء  ولد   ، اليمن  قضاة  اشهر  احد  اسامعيل  القايض  والده  العمراين 
بن حممد  اهللا  عبد  والقايض  االمري،  بن حسني  اخلالق  عبد  السيد  واحلديث عن  والفقه  واالصول 
الرسحي ، والقايض حسن بن عيل حسني املغريب ، ُعرف عنه جده يف سامع كتب احلديث وهو حسن 
للمزيد   . للقضاء بصنعاء  العايل  الزبريي واملعهد  الفليحي و  بالتدريس يف مساجد  ، عمل  احلفظ 
ينظر: حممد بن حممد حييى زبارة ، نزهة النظر يف اعالم القرن الرابع عرش ، حتقيق : امحد بن حممد 

حييى زبارة ، ) صنعاء : مكتبة االرشاد ، 2010م (،ج2، ص 549 . 
للمزيد حول احلياة الفكرية يف اليمن يف عهد الشيخ اجلالل ينظر : امحد عبد العزيز امحد املليكي، . 80

 : )صنعاء  م(،   1673  -1605  / هـ   1084  –  1014( وفكره  حياته  اجلالل  امحد  بن  احلسن 
منشورات جامعة صنعاء ، 2005م( ، ص 27 – 50 .     

التجارية . 81 الرحالت  هلا  مهدت   ، م   1538 عام  اىل  اليمن  يف  العثامين  الوجود  الباحثون  ارجع 
حدود  عن  هامة  دفاع  منطقة  ُعد  الذي  املتميز  اجلغرايف  موقعها  ذلك  اىل  دفعهم   ، الطرفني  بني 
االمرباطورية العثامنية من اجلنوب ، ومتكن العثامنيون من ترسيخ وجودهم يف اليمن خالل املدة 
– 1872 م  ، وهي املدة التي استعادة الدولة العثامنية سيطرهتا الفعلية عىل  املمتدة ما بني 1849 
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اليمن بعد التعاون مع بريطانيا يف القضاء عىل قوة حممد عيل باشا وطرده من اليمن . فاروق عثامن 
اباضة ، احلكم العثامين يف اليمن ، ) القاهرة : اهليئة املرصية للكتاب ، 1986 م ( ، ص 19 - 25؛ 
سيد مصطفى سامل ، الفتح العثامين االول لليمن 1538- 1635 م ، ط5 ،) القاهرة : دار االمني 

للطباعة والنرش والتوزيع ، 1999م (.
احلسن بن امحد اجلالل )1014 – 1084 هـ ( : هو رشف الدين احلسن بن امحد بن عيل بن صالح . 82

  بن امحد بن اهلادي بن اجلالل بن صالح بن حممد بن احلسن ، ينتهي نسبه اىل امري املؤمنني عيل
، ولد بمدينة "رغافة "من اعامل صعدة اليمنية ، التي نشأ وترعرع هبا ، ولد الشيخ اجلالل يف ارسة 
علمية اشتهرت بالعلم والصالح ، تلقى تعليمه االويل بمدينته ثم انتقل ملواصلة تعليمه يف مدينة 
صعدة عام 1029 هـ ، فتلقى علومه عىل يد مجلة من علامئها منهم العالمة القايض امحد بن حييى 
حابس الدواري ، ابو بكر بن يوسف بن عقبة ، لطف اهللا بن حممد الغياث بن الشجاع، وغريهم 
العديد ، له العديد من املصنفات املطبوعة واملخطوطة اشهرها كتاب فيض الشعاع الكاشف للقناع 
عن أركان االبتداع . للمزيد ينظر : امحد عبد العزيز امحد املليكي ، احلسن بن امحد اجلالل حياته 
وفكره )1014 – 1084 هـ / 1605- 1673 م(، املصدر السابق ، ص 53 – 127 ؛ املوسوعة 

اليمنية ، املصدر السابق ، ج 2.
حممد بن اسامعيل العمراين ، الزيدية باليمن ، ص 400 .       . 83
حممد بن اسامعيل ، احلرية الفكرية يف اليمن يف القرن احلادي عرش،"رسالة اإلسالم "، العدد/30، . 84

السنة / 8 ، نيسان 1956م، ص 158 .   
صالح املقبيل اليمني)1630 – 1696 م ( : هو القايض ضياء الدين صالح بن مهدي بن عيل بن . 85

عبد اهللا بن سليامن بن حممد بن عبد اهللا بن سليامن بن اسعد بن منصور املقبيل الربيعي اليامين املولد 
نشأ   ، املحويت  اعامل حمافظة  املقبل من  قرية  اىل  "نسبة  "املقبل  بقرية  ، ولد  الوفاة  املكي   ، والنشأة 
له  "فتيرست  "ثال  انتقل بعده اىل مدينة   ، انه نشأ يف طفولته نشأة صاحلة  ، اال  يتياًم مل يدرك والديه 
بل  فقهيًا  او  املقبيل عىل دراسة مذهب معني عقديًا كان  يقترص  مل   ، فيها  العلمي  التحصيل  اساب 
شمل اطالعه كتب املذاهب كافة، هاجر اىل مكة عام 1080 هـ ، واستقر هبا اىل وفاته ، من ابرز 
شيوخه الذين اخذ عنهم "العالمة حممد بن ابراهيم بن املفضل بن ابراهيم بن عيل بن رشف الدين ، 
القايض مهدي بن عبد اهلادي بن امحد الثالثي، القايض احلسن بن امحد بن صالح اليوسفي ، اإلمام 
املتوكل عىل اهللا اسامعيل بن القاسم بن حممد، العالمة عز الدين بن درئب بن مطهر ، وغريهم من 
شيوخه . للمزيد ينظر : امحد عبد العزيز امحد املليكي ، الشيخ صالح املقبيل حياته وفكره ) 1040 

– 1108هـ/1630 – 1696 م ( ، ) صنعاء : وزارة الثقافة والسياحة، 2004 ( .   
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التقليد ونبذ . 86 فيه عىل االجتهاد وترك  املقبيل و اشهرها عىل االطالق ، حث  الشيخ  اهم كتب  من 
اليه  ضم  ثم   ، صفحة   )512( يف  م   1910 عام  بمرص  منه  االوىل  الطبعة  صدرت   ، اخلالفات 
"االزواح و النوافخ "الذي طبع عام 1911 م يف )264 ( صفحة ، ، اشتمل الكتاب عىل ابحاث 
عدة اوهلا احلكمة ، و التحسني والتقبيح ، ومسألة اجلرب و متعلقاهتا ، وتطرق اىل املتصوفة ال سيام 
– 119؛  السابق ، ص 116  املليكي، املصدر  العزيز امحد  : امحد عبد  ينظر  للمزيد   . الغالة منهم 
صالح بن املهدي بن عيل املقبيل اليمني، العلم الشامخ يف تفضيل احلق عىل االباء واملشايخ وزائده 
(؛  ، 2009م  اجلديد  اجليل   : ) صنعاء   ، الربيعي  الرمحن  عبد  وليد   : ، حتقيق  النوافخ  و  االزواح 
جمموعة باحثني ، املوسوعة اليمنية ، ط 2 ،) صنعاء : مؤسسة العفيف اليمنية ، 2003م( ، ج 4، 

ص2779 – 2781 .
للمزيد حول احلياة الفكرية يف اليمن يف عهد الشيخ املقبيل ينظر : امحد عبد العزيز امحد املليكي ، . 87

املصدر السابق ، ص 47 – 59 .   
صالح بن املهدي بن عيل املقبيل اليمني ، املصدر السابق ، ص 50.. 88
حممد بن اسامعيل العمراين ، احلرية الفكرية يف اليمن يف القرن احلادي عرش ، ص 161 .   . 89
اليزيدية: طائفة استوطنوا مدينة سنجار شاميل العراق ، اختلفت اراء الباحثني يف أصل  تسميتها، . 90

تأثرت معتقداهتم بعقائد الزرادشتية و املانوية ، توىل مشيخة الطائفة الشيخ عدي بن مسافر األموي، 
أتباعه الغلو يف عقائدهم ، فقالوا بإمامة يزيد بن معاوية بن أيب سفيان األموي  وبعد وفاته أظهر 
، من طقوسهم  كتابان مقدسان)اجللوه( ومصحف )روش(  بإلوهيته، هلم  آمنوا  وصالحه، حتى 
الصالة عند رشوق الشمس والصوم ثالثة أيام، واحلج إىل مقام الشيخ عدي بن مسافر. للمزيد 
العرصية،  املطبعة   : )صيدا  وماضيهم، ط5،  اليزيديون يف حارضهم  احلسني،  الرزاق  عبد  ينظر: 

1968(؛ حممد جواد مشكور، املصدر السابق، ص539-533 .
، تلقى تعليمه االويل يف كتاتيبها ، و دخل . 91 الرزاق احلسني )1903-1997(: ولد يف بغداد  عبد 

مدارسها احلكومية، انتقل اىل النجف االرشف ليكمل تعليمه ، و دخل دار املعلمني العليا ، مارس 
الصحافة و بدأ عمله يف " صحيفة املفيد" ، واصدر "صحيفة الفضيلة " عام 1925 يف بغداد و"صحيفة 
الفيحاء " يف احللة عام 1927 أرخ للعراق سياسيًا واجتامعيًا حتى اصبحت مؤلفاته مصدرًا ال غنى 
عنها لكل باحث ، فاقت مؤلفاته الثالثني كتابًا يف تاريخ العراق منها : " تاريخ الوزارات العراقية 
يف عرشة جملدات" ، " تاريخ االحزاب السياسية يف العراق " ، " ارسار ثورة مايس 1941 "، للمزيد 
ينظر : امحد عبد الرسول جرب، املوسوعة الشاملة لشخصيات عراقية معارصة، )بغداد: دار الرأية 
الفكرواالدب ، ص  املنتخب من أعالم  الفتالوي،  البيضاء ، 2014م(، ص 418 ؛ كاظم عبود 
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    .442-441
نيسان . 92  ،7/ العدد/26،السنة   ،" اإلسالم  ،"رسالة  اليزيدية  الضالة  الفرق  احلسني،  الرزاق  عبد 

1955م، ص181.   
93 . عليها رسول اهللا التي قىض  و  العربية  اجلزيرة  املنترشة يف  والنزعات  املعتقدات  للتفاصيل عن 

ينظر: سميح دغيم ، املصدر السابق .
تعرضت كلمة "صويف " لكثري من اخلالف بني الُعلامء والباحثني يف أصل اشتقاقها و نسبتها، فربزت . 94

آراء عديدة منها : أن "صويف "نسبة اىل لبس "الصوف "من قبل افراد او جمموعات اتسموا بالُنسك، 
فيام ذهب فريق اخر اىل ان "التصوف "مراد به الصفاء النفيس من كدرات النفس و ختليصها مما يعكر 
صفوها ، فصفت هللا معاملته يف الرس و العالنية ، اال ان البعض االخر جيد ان املعنى راجع اىل من 
، وهناك طائفة  تعاىل  اهللا  يدي  بني  االول  الصف  يتخذون  ما  دائام  فاملريدون  االول،  الصف  اختذ 
رفيق   : ينظر  للمزيد  طائفة.  به  عرفت  لقب  اال  هو  "ما  "الصويف  ان  وجدت  الباحثني  من  اخرى 
العجم، موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي،)بريوت : مكتبة لبنان نارشون ، 1999 م ( ، 
ص 5 ؛ ابو نرص عبد اهللا بن عيل الرساج الطويس ، اللمع يف التصوف ، حتقيق عبد احلليم حممود ، 

)القاهرة  : دار الكتب ، 1960م( ، ص 18.
عبد الرزاق احلسني ، من الفرق الضالة اليزيدية ، ص181 . . 95
عدي بن مسافر)1074 – 1162 م ( : هو عدي بن مسافر بن اسامعيل بن موسى بن مروان بن . 96

، ولد يف  العدوية  الطائفة  اليه  تنسب   ، املتصوفني  ، من شيوخ  اهلكاري مسكنًا  ين مروان  احلسن 
قرية "بيت فار "من اعامل بعلبك  ، تبعه خلق كثري جتاوز االعتقاد به درجة من الغلو . للمزيد ينظر: 

حسون عبود حميبس اجليزاين ، املصدر السابق ، ص 10 .    
بن مسافر، . 97 الربكات بن صخر  ابو  : هو حسن بن عدي   ) الدين ) 591 -644هـ  حسن شمس 

بن مسافر  الشيح عدي  الغلو يف  ، ظهر  االكراد  ابو حممد شيخ  الدين  العارفني شمس  بتاج  لقب 
ويف خلفائه ، وكثر الضالل يف تعاليمه ، نعته البرصيون بالبرصي جهالة منهم . للمزيد ينظر : عبد 

الرزاق احلسني ، املصدر السابق ، ص 28.    
نيسان . 98  ،7/ العدد/26،السنة   ،" اإلسالم  ،"رسالة  اليزيدية  الضالة  الفرق  احلسني،  الرزاق  عبد 

1955م ، ص 184 .  
اختلف الباحثون قدياًم وحديثًا حول أصل التسمية الصحيحة لليزيدية فمنهم من ذهب اىل اهنم . 99

التي   ، تقع بني اصفهان و شرياز وكرمان   ، يزد  اىل مدينة  فيام نسبه اخرون   ، أنيسة  يزيد بن  اتباع 
هاجر منها بعض الزردشتيني نتيجة فرض الرضائب الباهظة عليهم ، فيام ذهب املؤرخ عبد الرزاق 
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احلسني عىل اعتبارهم من املجوس ثم اعتنقوا اإلسالم  . للمزيد حول اصل التسمية ينظر : حسون 
ماجستري،   رسالة   ، تارخيية  دراسة  1958م   –  1921 العراق  يف  اليزيدية   ، اجليزاين  حميبس  عبود 

)اجلامعة املستنرصية ، كلية الرتبية االساسية ، 2014 (. 
يؤكد الباحثني واملختصني من اإليزدية ان التسمية الصحيحة هلم هي )اإليزدية( وليس كام اوردها . 100

عبد الرزاق احلسني ) اليزيدية( ، وينكرون عليه ما نقله من طقوس ال صلة هلم هبا . للمزيد ينظر: 
داود مراد اخلتاري ، اإليزدية يف الوثائق العثامنية ، ) دهوك : مركز الدراسات الكوردية وحفظ 
االيزيدية،  الطائفة  من  باحث   ، اخلتاري  مراد  داود  شخصية((:  ))مقابلة  ؛   ) 2010م  الوثائق، 

اتصال هاتفي، دهوك ، بتاريخ 20 اب 2016.    
يزيد بن انيسة : زعم ان اهللا عّز وجّل سيبعث رسواًل من االعاجم ، و سينزل عليه الكتاب مجلة . 101

 ، البغدادي  طاهر  بن  الباقر  عبد   : ينظر  للمزيد   .  حممد النبي  رشيعة  برشعه  فيينسخ  واحدة 
الفرق بني الفرق ، ص 279 ؛ سليم الياس ، املوسوعة الكربى للمذاهب و الفرق و االديان ، 

ص 252 .
الزرادشتية : ديانة ظهرت يف ايران يف القرنني السابع والسادس قبل امليالد ومتثل احد فروع الديانة . 102

املازدكية التي طورها زرادشت وابرز فكرة يف الزرادشتية ان النظام الذي يسود العامل يعتمد عىل 
الرصاع بني اخلري والرش وبني الضوء والظالم وبني احلياة واملوت ، للمزيد ، ينظر : جاسب جميد 
جاسم، الديانة الزرادشتية واثرها يف الدولة الساسانية ، اطروحة دكتوراه ،) جامعة بغداد : كلية 
اآلداب ، 2003م(؛ سعدون  حممود الساموك ، موسوعة األديان واملعتقدات القديمة، ) األردن: 
دار األوائل ، 2006م( ، ص276؛ حممد خليفة حسن أمحد خليفة  ،  تاريخ األديان ، ) القاهرة: 

دار الثقافة العربية،2002( ، ص 154 .
السنة / 7، . 103  ، العدد/26   ،" ،"رسالة اإلسالم  اليزيدية  الضالة  الفرق  ، من  الرزاق احلسني  عبد 

نيسان 1955م ، ص284.  
 اجللوة : كتاب يتألف من مخسة فصول ، خيتلف عن مصحف روش بكلامته "500 "، ينسب اىل . 104

الوعيد لكل  التهديد و  ، وفيه من  تعاىل وبقاءه  يتناول قدم اهللا    ،" الدين  "حسن شمس  الشيخ  
من يقاوم اهللا تعاىل ، وينص عىل الوعيد ملن يقاوم اهللا ، اضافة اىل احتوائه عىل الوصايا اخلاصة 

باليزيدية . ينظر : حسون عبود حميبس اجليزاين ،  املصدر السابق ، ص 36 . 
مصحف روش او ) ر ه ش ( كتاب يعني "املصحف االسود "، يبلغ تعداد كلامته "750 "كلمة، . 105

ارجع اليزيدين اصل الكتاب اىل تأليف الشيخ عدي بن مسافر ، يتناول عقائد اليزيدية و طقوسهم 
السابق، ص  ، املصدر  التونجي  ينظر : حممد  . للمزيد  بداية اخللق  تاريخ نشأهتم ويتطرق اىل  و 
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 .220 - 212
106 . ،7/ السنة  العدد/26،   ،" اإلسالم  اليزيدية،"رسالة  الضالة  الفرق  من  احلسني،  الرزاق  عبد 

نيسان1955، ص284.
املصدر نفسه .. 107
املصدر السابق.. 108
ي بن الشيخ عبد الكريم بن الشيخ . 109 حممد حسني شمس الدين )1936 – 2001م ( : هو حممد مهدْ

عباس بن الشيخ امني زين الدين يعود نسبـُه اىل الشيخ شمس الدين ابو عبد اهللا حممد بن مكي 
العاميل اجلزيني املشهور بالشهيد االول ، ولد ونشأ و ترعرع يف النجف االرشف ، بقى مع والدِه 
لينهل من  النجف االرشف  لبنان وتركه يف  ، ثم عاد والدُه إىل  الثانية عرشة من عمره  بلغ  حتى 
علومها عىل "يد علامئها االجالء ، تعلم القرآن الكريم عىل يد والدتُه ، ودرس العلوم األولية يف 
النحو والرصف ومبادئ الفقه عىل والده ، ثم انتقل لتلقي علوم البالغة عىل يد بعض الفضالء، 
منهـم الشـيخ حمـسن الغـراوي والشـيخ عـبد املنعـم الفرطـويس ، اهنى )املقدمات( عام 1948م ، 
ثم انتقل إىل مرحلة )السطوح ( و )البحـث اخلـارج( ، من آثاره العلمية : "نظام احلكم واالدارة يف 
اإلسالم "، "دراسات يف هنج البالغة "، ثورة االمام احلسني ظروفها االجتامعية وآثاراها االنسانية 
حممد  ينظر:  للمزيد   . العقائد  و  والفقه  التاريخ  جماالت  شتى  يف  املؤلفات  من  العديد  وغريها   "
ابراهيم فلفل ، الفكر السيايس عند الشيخ حممد مهدي شمس الدين ، رسالة ماجستري، ) جامعة 

بغداد : كلية العلوم السياسية ، 2009م (.   
حممد مهدي شمس الدين ، بني مبدأين ،"رسالة اإلسالم "، العدد/16، السنة /4، ترشين األول . 110

1952، ص430.
، تاريخ . 111 ابو جعفر بن جرير الطربي )ت310هـ / 923م (   :  للمزيد حول واقعة الطف ينظر 

الرسل وامللوك ، حتقيق : حممد ابو الفضل ابراهيم ، ط 4 ، ) القاهرة : دار املعارف ، 1978م ( ، 
ج5 ، ص 470-339.   

 حممد مهدي شمس الدين ، بني مبدأين ، ص430.. 112
حممد كاظم القزويني ، فاجعة الطف، ط12، ) بريوت : هيئة حممد االمني ، 2001م( ، ص7.. 113
حممد مهدي شمس الدين ، بني مبدأين ، ص430.. 114
قتىل . 115 يف  باللهوف  املسمى  احلسني  مقتل   ، طــاووس)ت:664هـــ(  بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل 

الطفوف،   ) بريوت : مؤسسة االعلمي ، 1993م( ، ص 41.
حممد سعيد الطباطبائي احلكيم ، فاجعة الطف، ط3، ) النجف االرشف : دار اهلالل ، 2010م(، . 116
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ص 490.
حممد جواد مغنية ، الشيعة و يوم عاشوراء ،"رسالة اإلسالم "، العدد/43 ، السنة / 11 ، متوز . 117

1959م ، ص 261 .
للتفاصيل ينظر : عز الدين ايب حممد احلسن بن سليامن احليل ، تفضيل االئمة عىل االنبياء واملالئكة . 118

، حتقيق : مشتاق صالح املظفر ، ) قم : مكتبة العالمة املجليس ، 2009م( .
حممد جواد مغنية ، الشيعة و يوم عاشوراء ، ص 261 .  . 119
املصدر نفسه .. 120
حممد جواد مغنية ، الشيعة و يوم عاشوراء ، ص 261.. 121
اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة رسالة اإلسالم القاهرية 1949 – 1972 م  .     . 122
اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم" 1949-1972 م . 123
حممد رضا الشبيبي )1889 - 1965( : هو حممد رضا بن جواد بن حممد بن شبيب ، ولد يف . 124

النجف األرشف، واخذ تعليمه االويل عىل والده فأتم مبادئ اللغة العربية والدين وأجازه فيهام 
ثم درس عىل يد كبار الُعلامء و الفضالء ومنهم هبة الدين الشهرستاين، وحرض يف الفقه واألصول 
عىل الشيخ حممد كاظم اخلراساين ، بدا بنظم الشعر منذ اخلامسة عرش من عمره، برع يف البالغة 
الوطنية  والنهضة  الفكرية  احلركة  التارخيية، وأصبح يف طليعة حاميل مشعل  والكتابة  والفلسفة 
اىل احلجاز عام  منها سفره  املختلفة  البلدان اإلسالمية  الغرض بني  ، سافر كثريًا هلذا  العراق  يف 
1919م، ودمشق و القاهرة ، وخاض جماالت سياسية عديدة ، له العديد من الكتب املطبوعة 
والنثر  الشعر  و  االدب  و  التاريخ  و  اللغة  يف  دراســة  و  بحثًا  اخلمسني  جــاوزت  واملخطوطة 
النجف   (  ، االرشف  النجف  وُعلامء   اعالم  موسوعة   ، القسام  سعيد  رشيد  ينظر:  للتفاصيل   .
االرشف : مطبعة النجف ، 2014 ( ، ص 552 ؛ صباح ياسني االعظمي ، اعالم املجمع العلمي 
؛  ، 2005 (، ص 11- 13  للموسوعات  العربية  الدار   : ) بريوت   ، العراقي 2004-1947 
محيد املطبعي ، املصدر السابق، ج 1، ص189 ؛ جعفر صادق محودي التميمي ، معجم الشعراء 
العراقيني املتوفني يف العرص احلديث وهلم ديوان مطبوع  ،) بغداد : رشكة املعرفة للنرش والتوزيع 
املحدودة ، 1991 (، ص 227 ؛  كاظم عبود الفتالوي ، املنتخب من أعالم الفكر واالدب ، ص 
482 ؛ عيل شناوة، الشبيبي يف شبابه السيايس حممد رضا الشبيبي ودوره الفكري والسيايس حتى 

عام 1932،)د.ت: دار كوفان، 1995(.    
الرسم البياين من اعداد الباحث باالعتامد عىل مؤلفات الكاتب . . 125
عبد اهللا اجلرايف الصنعاين، زيد بن عيل ،"رسالة اإلسالم "، العدد/2 ، السنة /1، نيسان 1949م، . 126
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ص198 .   
الواضح . 127 اثرها  التي ظهر  السياسية  الفكرية و  املدة بروز اجلذور االولية للمذاهب  شهدت هذه 

يف العقد الثالث من القرن اهلجري االول ، وكان بروز االجتاهات الفكرية نتيجة طبيعية حلرص 
احلكام االمويني يف استغالل هذه املذاهب يف تصفية خصومهم السياسيني ، كام اختلقوا اجتاهات 
مذهبية من اجل تكوين االطر الفكرية إلضفاء الرشعية عىل حكمهم ، ومن ابرز هذه الطوائف 
، ط 3  البيت  اهل  الثورة عند  بن عيل ومرشوعية  زيد   ، نوري حاتم   : ينظر  للمزيد   ." "املرجئة 
الغريري  – 48 ؛ سامي  الفقه اإلسالمي ، 2006 م( ،  ص 46  ، ) قم: مؤسسة دائرة معارف 
الغراوي، الزيدية بني اإلمامية و اهل السنة – دراسة تارخيية حتليلية يف نشأهتا و ظهورها و عقائدها 

وفرقها، ) قم : مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي ، 2006 م(، ص 197 .      
عروة بن الزبري) 22هـ – 94هـ( : هو ابو عبد اهللا عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد بن اسد . 128

بن عبد العزى بن قيص بن كالب القريش االسدي ، للمزيد ينظر: سلوى ممدوح مريس ، عروة 
بن الزبري وبداية مدرسة املغازي ،رسالة ماجستري ، )اجلامعة االردنية : كلية اآلداب ، 1978م (؛ 
يوسف هوروفنتس ، املغازي األوىل ومؤلفوها ، )القاهرة: مكتبة اخلانجي ، 2001م (؛ حسني 
حممد نصار عمر، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ) القاهرة : منشورات اقرأ ، 1980م (.      

ابان بن عثامن ) 20 هـ – 105 هـ  (: هو ابو سعيد ابان بن عثامن بن عفان بن ايب العاص بن امية، . 129
ني واليًا عىل املدينة زمن عبد امللك بن  حمدث وفقيه ، ولد باملدينة املنورة  ، كان به صمم شديد ، عٌ
مروان لسبع سنني . للمزيد ينظر : عبد الرزاق امحد وادي السامرائي ، مهدي عبد احلميد حسني ، 
أبان بن عثامن وكتابه تاريخ السرية النبوية ، "جملة جامعة كركوك للدراسات االنسانية "))جملة((، 

كركوك، العدد/3، املجلد /7 ، 2012م ، ص2 - 3.
ُعرف زيد بن عيل بكثرة تصانيفه و مؤلفاته ومنها : كتاب الصالة ، كتاب االيامن ، كتاب القدر، . 130

كتاب اخلطب والتوحيد ، كتاب الرد عىل املرجئة ، كتاب تفسري القران ، كتاب املجاز يف القران، 
كتاب غرائب معاين القران ، كتاب االحتجاج يف القلة و الكثرة ، كتاب الغزاة يف القران ، كتاب 
املنثور يف فضائل امري املؤمنني ، وغريها . للمزيد حول مؤلفاته وكتبه وتصانيفه ينظر : ابو جعفر 
حممد بن عبد العظيم بن احلسن احلسني ، املصدر السابق ، ص 91 ؛ منصور عيل املهاجر ، زيد بن 

عيل شعلة يف ليل االستبداد ،) بريوت : مؤسسة االعلمي ، 1977م( ، ص 20-16 .        
ابو حيان التوحيدي )310 هـ-  414 هـ ( : هو عيل بن حممد بن العباس التوحيدي ، فيلسوف . 131

من اشهر ائمة الصوفية و االعتزال يف القرن الرابع ، ولد بشرياز احدى مدن ايران ، واقام مدة 
ببغداد قبل ان يلتقي بمجالس ابن العميد و الصاحب بن عباد ، كان معتدًا بنفسه معجبًا ومتعصبًا 



214

آلرائه، رماه نقاد عرصه باإلحلاد و الزندقة فاضطر اىل احراق كتبه . للمزيد ينظر : أمحد السيد أمحد 
حجازي ، احلياة األدبية يف أصبهان يف القرن الرابع اهلجري ، رسالة ماجستري،)جامعة الزقازيق: 
كلية اآلداب ، 1989( ، ص 298 -304 ؛ رجب حممود إبراهيم بخيت، أعالم التفسري،)القاهرة: 
مكتبة كنوز املعرفة ، 2011م(، ص 71 – 76 ؛ حممد عبداملنعم خفاجي، الفكر النقدي واألديب يف 

القرن الرابع اهلجري، ) القاهرة : رابطة األدب احلديث ، د.ت (، ص191- 202.       
صائب عبد احلميد ، معجم مؤرخي الشيعة اإلمامية – الزيدية – االسامعيلية ، ) قم : مؤسسة دائرة . 132

معارف الفقه اإلسالمي ، 2004 م( ، ج1 ، ص 349 – 350 .      
الواقع السيايس يف عهد اإلمام زيد بن عيل وما سبقها ينظر : الصاحب بن عّباد، . 133 للمزيد حول 

اهللا  عبد  ؛   ) 1986م   ، للموسوعات  العربية  الدار   : بريوت   (  ، حسن  ناجي  حتقيق:   الزيدية، 
ماجستري  ، رسالة  القرآن   وجهوده يف علوم  العابدين  زين  اإلمام  اليارسي،  شمخي موسى 
و  السياسية  احلياة   ، العمرجي  ابراهيم  شوقي  امحد  م(؛   2010  ، الفقه  كلّية  الكوفة:  ،)جامعة 
الفكرية للزيدية يف املرشق اإلسالمي ، ) القاهرة : مكتبة مدبويل ، 1985م( ؛ مركز نون للتأليف 
و الرتمجة ، احلياة السياسية ألهل البيت ، ط 5بريوت : مركز نون، 2008م ( ؛ عادل االديب ، 
دور ائمة اهل البيت يف احلياة السياسية، ) بريوت : دار التعارف ، 2010 م( ؛ عيل عيل سليم ، 

املصدر السابق .
االجتامعية، . 134 العدالة  نرص،  الرمحن  عبد  ينظر:  اإلسالم.  يف  االجتامعي  العدل  نظام  عن  للمزيد 

)بغداد:  االجتامعي،  العدل  الدين خليل، يف  القلم، 1971(، ص12-20؛ عامد  دار  )القاهرة: 
دار  )بريوت:  ط15،  اإلسالم،  يف  االجتامعية  العدالة  قطب،  سيد  1979(؛  احلوادث،  مطبعة 

الرشوق، 2002( .
للمزيد حول النهج االموي يف سب ائمة ال البيت ينظر : كامل احليدري ، معامل اإلسالم االموي . 135

من القدح يف العرتة النبوية الطاهرة اىل استباحتها ، ) بريوت : دار املرتىض، 2011 م(؛  عادل 
كاظم عبد اهللا ، القول العيل يف اثبات سب معاوية لسيدنا عيل ، ) بريوت : دار وادي السالم 
للتحقيق والنرش ، 2007 م( ؛ امني بن صالح هران احلداء ، ايقاف الناظرين عىل سب االمويني 

ألمري املؤمنني واله الطاهرين ، ) د. ن ، د.ت ( .       
عبد اهللا اجلرايف الصنعاين، زيد بن عيل، ص 199 .   . 136
روى أبو الفرج األصبهاين ان أبا حنيفة كان ينرص زيدًا ويميل اليه، وأنه أرسل إليه يقول: )إن لك . 137

عندي معونة وقوة عىل جهاد عدوك فاستعن هبا أنت وأصحابك يف الكراع والسالح( وبعث بامل 
إىل زيد فتقبله منه. كام ان ابا حنيفة افتى رسا بوجوب نرصة زيد بن عيل، ومحل املال اليه، واخلروج 
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معه عىل الّلص املتغلب املسمى باإلمام واخلليفة . للمزيد ينظر : عيل بن احلسني بن حممد بن أمحد 
االصفهاين  ، مقاتل الطالبيني ، ص 130.

السيد حممد عبدالرمحن ، املصدر السابق ، ص 235.. 138
حييى بن احلسني ) 245 هـ – 298 هـ ( :  هو حييى بن احلسني بن القاسم بن ابراهيم بن اسامعيل . 139

بن ابراهيم بن االمام احلسن بن  االمام عيل بن ايب طالب ، كنيته ابو احلسني ، لقبه اهلادي اىل احلق 
، ولد بالرس قرب املدينة املنورة ، نشأ يف بيت علوي زيدي ، عارص اواخر ايام الدولة العباسية 
وما شهده هذا العرص من عدم استتباب االمور السياسية نتيجة لرسعة تعاقب اخللفاء مما ادى اىل 
ظهور العديد من الدويالت يف املرشق اإلسالمي. ينظر: الزركيل االعالم ، جملد 8 ، ص 140؛ 
الواسعي ، تاريخ اليمن ، ص 169؛ حممود شاكر، التاريخ اإلسالمي ، الدولة العباسية ، ج2، ص 

211؛ السيد حممد عبدالرمحن، املصدر السابق ، ص 15. 
باليمن: اإلمام اهلادي إىل . 140 الزيدي  الدولة اهلاشمية واملذهب  عبد اهللا اجلرايف الصنعاين، مؤسس 

احلق ،"رسالة اإلسالم "، العدد/10 ، السنة / 3 ، نيسان 1951م ، ص 193.   
املصدر نفسه  .   . 141
بلغ حييى بن احلسني من العلم مبلغًا كبريًا حتى انه بدأ بالتصنيف وله من العمر سبع عرشة سنة، . 142

ومن بني ابرز مصنفاته: " االحكام يف الفقه " ، " املنتخب يف الفقه " ، " أصول الدين " ، " اإلمامة و 
إثبات النبوة " ، " املنزلة بني املنزلتني " ، " التوحيد " ، وغريها . للمزيد ينظر : أيمن فؤاد سيد عامرة، 

املصدر السابق ، ص 236 ؛ السيد حممد عبدالرمحن، املصدر السابق ، ص 36 – 51 .      
باليمن: اإلمام اهلادي إىل . 143 الزيدي  الدولة اهلاشمية واملذهب  عبد اهللا اجلرايف الصنعاين، مؤسس 

احلق، ص194.   
حممد بن اسامعيل البخاري ) 194 هـ – 256 هـ ( : هو حممد بن اسامعيل بن ابراهيم بن املغرية بن . 144

ِدزبَه ابو عبد اهللا اجلعفي والء البخاري، بدا بطلب العلم وهو يف الُكّتاب لعرش سنني، واصل  بَرْ
تعليمه فحفظ كتب ابن املبارك و وكيع، سافر يف سن الثامنة عرش اىل مكة لطلب احلديث، سافر 
كام   ، اعوام  ستة  باحلجاز  واقام  مرات،  اربع  البرصة  واىل   ، مرتني  واجلزيرة  ومرص   ، الشام  اىل 
تتلمذ عىل   ، بلخ، و مرو، والري و واسط، و قيسارية، وعسقالن، و دمشق، ومحص  اىل  سافر 
بن حييى  و زكريا  املروزي،  راهوية  بن  املرصي، واسحاق  بن صالح  امحد  و  بن حنبل،  امحد  يد 
البلخي، وغريهم . للمزيد ينظر: موسى احلارث مهام سعيد ، منهج اإلمام البخاري يف التاريخ 
الصغري ، رسالة ماجستري، ) اجلامعة االردنية: كلية الدراسات العليا ، 1995 م(، ص 16- 20؛ 
احلسيني عبداملجيد هاشم، اإلمام البخاري حمدثا وفقيها، )القاهرة: مرص العربية للنرش والطباعة 
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والتوزيع، 1982 م(، ص 23-43؛ معوض عوض إبراهيم، مع اإلمام البخاري يف "كتاب العلم 
"من صحيحه، ) القاهرة: الدار السلفية للنرش والتوزيع، 1982م(، ص 5 – 12 .  

بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ . 145 : هو مسلم   ) – 261 هـ  هـ  مسلم بن احلجاج ) 204 
وطلب  بإيران،  خراسان  اعامل  احدى  بنيسابور  ولد   ، احلسني  ابو  كنيته   ، النيسابوري  القشريي 
والعراق  والشام  احلجاز ومرص  إىل  العلم،  ثم رحل يف طلب  بلده،  العلم صغريًا، فسمع شيوخ 
مرارًا، تتلمذ عىل يد البخاري و حييى بن حييى واسحاق بن راهوية وامحد بن حنبل وغريهم الكثري، 
" . للمزيد ينظر : أمحد بن  "صحيح مسلم  ترك نيفًا وعرشين مصنفًا يف احلديث وعلومـه وامهها 
(، ج 10، ص 127؛  دار صادر، د.ت   : ) بريوت  التهذيب،  العسقالين، هتذيب  بن حجر  عيل 
حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري، حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي، ) بريوت: دار 

الكتب العلمية،  د.ت (، ج 1، ص 23.
اجلاحظ ) 150هـ – 255هـ (: هو ابو عثامن بن بحر بن حمبوب الكناين املعروف باجلاحظ، كنيته ابو . 146

عثامن ، ولقبه اجلاحظ ، ولد يف مدينة البرصة  ونشأ بحي بني كنانة ، التحق بالكّتاب لتعلم مبادئ 
القرآءة والكتابة و يشء من اصول النحو والرصف و احلساب و حفظ القران جمودًا ومرتاًل، انتقل 
بعدها اىل املسجد اجلامع يف البرصة ، له مصنفات عديدة ابرزها كتابه "البيان والتبيني "و"البخالء 
"و"احليوان "وغريها. للمزيد ينظر: إيامن عبدالرمحن هياجنة، اجلاحظ مؤرخا )776 - 869 م( ، 

رسالة ماجستري، )اجلامعة االردنية: كلية الدراسات العليا ، 1996 م(.
ظهرت العديد من احلركات ذات الطابع السيايس كان ابرزها "القرامطة "، وهم فرقة دينية سياسية . 147

اعتنقت املذهب االسامعييل ، وهم اتباع رجل من ناحية الكوفة يقال له محدان بن االشعث امللقب 
"قادها  دينية  "فرقة  فهي  البابكية  اما   ، العراق  سواد  مناطق  يف  افكارها  بنرش  بدأت   ،" "قرمط  بـ 
الدولة  واجهتها  التي  خطرًا  احلركات  اشد  من  ُعدت  و  السيايس  الطابع  اخذت  ّرمي،  اخلٌ بابك 
العباسية واطوهلا مدة استمرت "22 عامًا "، عارصت خليفتني من خلفاء الدولة العباسية املأمون 
و املعتصم. للمزيد حول هذه الفرق ينظر: زياد سليامن نعامن ابوسنينه ، القرامطة يف السواد وبالد 
الشام يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني، رسالة ماجستري، )اجلامعة االردنية : كلية الدراسات 
العليا، 1998م( ؛ معزوزة عيل موسى الزيتاوي، احلركات الفارسية غري اإلسالمية يف املرشق يف 
العرص العبايس األول ، اطروحة دكتوراه ، )اجلامعة االردنية: كلية الدراسات العليا، 2003م(؛ 
بيان ممدوح حممد املجايل ، املأمون وعرصه )198 هـ - 218 هـ (، األول ، اطروحة دكتوراه ، 

)اجلامعة االردنية : كلية الدراسات العليا ، 2002 م( .
عبد اهللا اجلرايف ، مؤسس الدولة اهلاشمية واملذهب الزيدي باليمن: اإلمام اهلادي إىل احلق،ص 194.. 148
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 ُاعُتربَ الكتاب عمدة مذهب اإلمام اهلادي ، فقد اظهر فيه فكر الزيدية اهلادوية ومذهبهم ، اشتمل . 149
عبدالكريم حممد   : ينظر  للمزيد   . الصالة  كتاب   ، الطهارة  كتاب   ، املؤلف  مقدمة  الكتاب عىل 
عبداهللا  الوظاف كتاب جامع األحكام يف احلالل واحلرام لإلمام اهلادي إىل احلق أبو احلسني حييى 
بن احلسني ، رسالة ماجستري ، ) جامعة صنعاء : كلية العلوم الرشعية والقانونية ، 2000م ( .        

سبأ، . 150 بن  زيد  بن  مالك  بن  مهدان  بنو  وهم  صنعاء  شامل  ديارها  تقع  اليمن  قبائل  اشهر  مهدان: 
من  بدأ  اليمن  من  واسعة  رقعة  مهدان  حتتل  بكيل،  و  حاشد  البطنني  يف  مهدان  قبائل  تنحرص  و 
)بكيل(  قبيلة  وتأخذ  غربًا،  االمحر  البحر  اىل  رشقًا  مأرب  ومن   ، شاماًل  صعدة  اىل  صنعاء  شامل 
جمموع  ينظر:  للمزيد   . الغريب  القسم  )حاشد(  قبيلة  تأخذ  بينام  الرقعة  هذه  من  الرشقي  القسم 
بلدان اليمن وقبائلها جملد 2،ج 4، ص 752 ؛ ابراهيم امحد املقحفي، املصدر السابق، ج 2، ص 
1785؛ ايب عمر يوسف بن عبد الرب القرطبي، القصد واالمم يف التعريف بأصول انساب العرب 
والعجم ومن اول من تكلم بالعربية من االمم ، )القاهرة : مكتبة السعادة ، 1931 م( ، ص 119؛ 
اهلمداين، االكليل، ) صنعاء، مكتبة االرشاد، 2008 م(، ص 260 ؛ عمر كحالة ، معجم قبائل 

العرب، ج 3، ص 1225-1224.       
سمري عبد الرزاق القطب ، انساب العرب،) بريوت ، دار البيان للطباعة والنرش،1968م(، ص 427.. 151
صدر الدين رشف الدين ، حليف خمزوم ، ط2 ،) بريوت : دار االضواء ،1992م( ؛ صدر الدين . 152

رشف الدين ، حليف خمزوم ، ط2 ،) النجف االرشف :  مطابع النعامن ، 1963م( .      
صدر الدين رشف الدين، عامر بن يارس،" رسالة اإلسالم "، العدد/23، السنة /6 ، متوز 195، ص306.. 153
ط4، . 154  ، يارس  بن  ، عامر  الفقيه  ال  جواد  حممد   : ينظر  يارس  بن  حياة عامر  سرية  حول  للتفاصيل 

)بريوت: مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، 2000م (.      
صدر الدين رشف الدين، عامر بن يارس، ص306.      . 155
صابر عبده ابراهيم ، عامر بن يارس،) الكويت : مكتبة املنار اإلسالمية ، 1975م (.      . 156
صدر الدين رشف الدين، عامر بن يارس، ص306.      . 157
حلمي عيل شعبان ، عامر بن يارس،) بريوت : دار الكتب العلمية ، 1991م (.      . 158
صدر الدين رشف الدين، عامر بن يارس، ص306.      . 159
كامل السيد ، عامر بن يارس، ط2 ، ) قم : مؤسسة انصاريان للطباعة والنرش ، 2000م (.      . 160
صدر الدين رشف الدين، عامر بن يارس، ص306.      . 161
وقعت جملة "رسالة اإلسالم" يف خطأ غري مقصود من خالل ذكر عنوان كتاب السيد عبد احلسني . 162

الكتاب  "والصحيح ان  "كتاب االجتهاد والنص  بالقول  له  التقديم  الدين والذي جاء يف  رشف 
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املطبوع هو حتت عنوان "النص واالجتهاد "، ولعل هذا التقديم والتأخري مرده اىل خطأ فني اثناء 
حترير املقال. للمزيد ينظر : عبد احلسني رشف الدين ، النص واالجتهاد ، ) بريوت : دار القارئ 
، 2008م ( ؛ حممد جواد مغنية، االجتهاد و النص ،"رسالة اإلسالم "، العدد/41، السنة / 11، 

كانون الثاين 1959م، ص 75 .        
حممد جواد مغنية، االجتهاد و النص ، ص 76 .   . 163
حممد تقي احلكيم ) 1923 – 2002م( : هو السيد حممد تقي السيد سعيد بن السيد حسني بن . 164

السيد مصطفى احلكيم ، فقيه ، ولد بمحلة " احلويش " ، احدى املحالت االربع الرئيسة يف مدينة 
تعليمه  فتلقى  احلكيم  آل  أرسة  عميد  احلكيم  سعيد  السيد  والده  برعاية  نشأ  االرشف،  النجف 
والكتابة وحفظ يشء  القرآءة  مبادئ  تعلم   " الكتاتيب   " بدخول  البدء  قبل  والده  يد  االويل عىل 
" قطر الندى وبل الصدى"،  من القران الكريم ، انتقل لدراسة علوم العربية وبعض كتاهبا منها 
عنّي   ،  " احلكيم  يوسف  السيد   " منهم  اجالء  ُعلامء  أيدي  وسطوحًا عىل  مقدمات  الفقه  ودرس 
مدرسًا يف مدرسة منتدى النرش الدينية االهلية يف العام 1944م، كام أسهم يف تدريس للمدة من 
عام 1944م وحتى عام 1958م يف كليتي منتدى النرش وكلية الفقه ، شغل منصب عضو مجعية 
منتدى النرش ، ثم عميدًا لكلية الفقه ، وعضوًا يف املجمع العلمي العراقي ثم عضوًا يف جممع اللغة 
العرية. للمزيد ينظر : عالء الدين حممد تقي احلكيم ، حممد تقي احلكيم ومنهجه التارخيي، رسالة 

ماجستري، ) جامعة الكوفة : كلية اآلداب ، 2008 م ( ، ص 6 – 30 . 
اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم" 1949-1972 م . 165
اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل املكتبات املحلية يف النجف االرشف و بغداد . . 166
عبد اهللا نعمة ، فالسفة الشيعة حياهتم و آراؤهم ، قدم له : حممد جواد مغنية ، ) بريوت : دار الفكر . 167

اللبناين، 1987م (، ص 45  . 
الوسطى، . 168 القرون  خالل  التارخيي  للفكر  الشاغل  الشغل  للتاريخ  الديني  التفسري  نظرية  مثلت 

مفادها ان التاريخ البرشي حمكومٌ بالعناية و اإلرادة اإلهلية، فهو خالق كل يشء ومتحكم يف كل 
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الشيعة أدركوا عظمة املسؤولّية  إّن علامء ومفّكري  الدراسة   للباحث من خالل      تبني 
النقية  الصورة  إعــادة  أجل  من  بذله  ينبغي  الذي  اجلهد  وضخامة  عاتقهم  عىل  امللقاة 
لإلسالم احلقيقي معتمدين يف ذلك عىل القران الكريم و السنة النبوية الرشيفة واحاديث 
بحوثًا  قدموا  و  امليدان،  هذا  طرق  جهده  قصارى  منهم  الكثري  فبذل   ،)(البيت أهل 
علمّية رصينة وكتابات منطقية شاملة حاولت درء الشبهات ودحض االفرتاءات وتفنيد 
الظروف  كّونتها  التي  اخلاطئة  املفاهيم  عن  اللثام  واماطة  األوهام  وتصحيح  االّدعاءات 

السياسّية وعّمقتها األقالم واأللسن املأجورة واجتاهاهتا املتعّصبة.
وحاولوا  الكتب  فأّلفوا   ، للجميع  واسامعها  عقائدهم  اظهار  اىل  الشيعة  علامء  مدَ  وعَ   
واشبعوها   . به  يعتقدون  وال  اليقولون  ما  اليهم  ُينسب  ال  كي  العامل  ربوع  إىل  ايصاهلا 
اليها  ليستند  والتأويل،  الشك  التقبل  بنصوص  و  والُسّنة  الكتاب  من  وبرهانًا  استدالاًل 
من  فليس  االصيل،  ومنبعها  الشيعة  معتقدات  عىل  التعّرف  يف  الراغبني  احلقيقة  طاّلب 
اإلنصاف أن حيكم اإلنسان عىل مذهب بام يتلّقاه من أفواه خصومه أو ما يقرأه يف كتب 
خمالفيه، وال سّيام إذا كان ذلك املحكوم مذهبًا حارضًا يف الساحة وجماهرًا بمبادئه وأفكاره 

ومعتقداته ومبينًا هلا يف بطون كتبه املنترشة يف أكثر أنحاء العامل.
القضايا    " " رسالة اإلسالم  املنشورة يف جملة  كتاباهتم  الشيعة و مفكروهم يف  أوىل علامء   -
العقائدية و الفقهية اهتاممًا ملحوظًا و لغايات اكدت رد الشبهات التي اثريت حول عقائد 
االمامية من أطراف سلفية اتصفت بالتعنت ، والتشدد ، دون اعتامدها عىل الدليل العلمي 
القاطع ، كام كانت بمثابة تسليط الضوء عىل عقائد االمامية و التعريف هبا و صدق مرشوعيتها 
و التأكيد عىل بعض املفاهيم اإلسالمية التي اثارت يف مناسبات عديدة لغطًا و جداًل حوهلا .

- بينت افكار علامء الشيعة اهنا جتهد يف الدفاع عن اإلسالم كامل اإلسالم و مقدساته ، ال اىل 
فكرة متعصبة ضيقة طائفية ، الن اإلسالم اعم واشمل واحكامه واقعية ثابتة ، اما املذهب 
فإنه يعرب عن رأي صاحبه و فكرته عن اإلسالم واحكامه وهو اجتهاد قابل للرد والنقاش 
واجلدل، وان التعصب ملذهب هو تعصب لفرد صاحب املذهب ال تعصب لالسالم، واذا 
كان البد من التعصب فلنتعصب اىل دين اإلسالم و احلرص عىل تعاليمه واحرتام شعائره.

- ان كتابات الُنخبة الُعلامئية الشيعية عىل صفحات جملة " رسالة اإلسالم " ليست ردة فعل 
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ذات منحى هتكمي ، بل دخلت بقوة تبحث يف مهمة اظهار العقيدة الشيعية بموضوعية ، 
واخراجها عن الطراز الذي حددته الكتابات الدينية و االسترشاقية مبتعدة عن اخلصومة 

و مقرتبة اىل روح اإلسالم و القيم االنسانية ومنبعثة عن دخيلة الضمري احلي العادل .
- بحث علامء الشيعة يف كتاباهتم عن املشرتكات التي جتمع املذاهب اإلسالمية و تزيد من حُلمة 
ترابطها ، مستغلة مرافئ اخلربة واملعرفة العلمية و نضج االفكار و تتابعها يف طرح تصوراهتا 

و االعرتاف بمواضع الضعف و التقصري باالرث القديم وابواب خزائنه املعرفية املنغلقة .
- عرض العلامء الشيعة أفكارًا ملرشوع تساحمي واع الغرض منه خلق قانون جديد ناصع 
و دائم كفيل برفع اعباء ركام مايض اإلسالم املعذب سياسيًا و سلطويًا ، لصالح رشاكة 

جمتمعية عادلة حتد من شدة اخلالف ، وتنعدم فيها حماوالت الصدام و الرصاع .
- ابتعدت كتابات الشيعة بام محلته من ُعمق ومتسك برتاثها الروحي عن مواضع االرصار يف الطعن 
الدفاع عن عقيدهتم هبدوء الفت وبفضاء  والتكذيب والتشهري واخلصومة، ومتسكت بمسؤولية 
حرية مستمدة من وحي دعوة احلق والعدل يف اوساط كانت ُتشهُر سالحها بوجوههم علنًا بشكل 

خطري، فكانوا ُعزاًل اال من احلقيقة فالقت الصالبة يف كتاباهتم ترحيبًا وتعاطفًا وحمبة القراء.
- وجدت الكتابات الشيعية الفسيحة واسعة لنرش افكارهم وعقائدهم وآرائهم يف صفحات 
جملة " رسالة اإلسالم " كون هذه املجلة برهنت عىل اسالميتها و رشوط منهجها الفكري 
ال  بحوثهم  موضوعات  فكانت   . املوضوعي  العمل  بأخالقيات  التمسك  ورشف  احُلر، 
عليه،  والقيمون  الرشيف  النبوي  االرث  عىل  او  اإلسالم  عىل  اوصياء  اهنم  فيها  يدعون 
البرشية  ُملك  )( هي  العظيم  الرسول  حياة  وان  اإلسالم  بعاملية  الراسخ  العتقادهم 
ن يشاُء لفائدة حياته  بكل ما محلت من علم و ُخلق و هداية ، داعية اىل االخذ عنها ومنها مَ

متطهرًا دون احلصول عىل موافقة احد أو منة من احد .
- قدم الُكّتاب الشيعة امام القارئ العريب و اإلسالمي و العامل الفكر الشيعي مجياًل وجذابًا 
املعنى و وضوح املقصد ، مبتعدين متامًا عن  بالبيان و االبداع و ُعمق  امتازت  بلمسات 

التكرار و التقليد و الكتابات الوصفية املعتادة .
 ، رواجها  و   " اإلسالم  " رسالة  املطروحة عىل صفحات جملة  الشيعية  االراء  قبول  ان   -
جعل املؤسسات الرسمية املرصية ان تطلب مساعدة دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية 
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يف طباعة بعض ُكتب الرتاث ، مما شجع عىل اعادة طباعتها الكثرمن مرة .
- القت جملة " رسالة اإلسالم " عىل الرغم من غرابة فكرهتا وسريها وحيدة يف ميدان التقريب 
قبواًل الفتًا يف اوساط املجتمع اإلسالمي ، وهو دليل الرضا عن خطة سري املجلة و هنجها املعتدل.

 ، والنقلية  منها  العقلية  الرشعية  بأدلته   ، الشيعي  الفكر  الشيعة  واملفكرون  الباحثون  قدم   -
فاالفكار الشيعية الواردة يف جملة " رسالة اإلسالم " اعتمدت منهجًا علميًا جادًا و دقيقًا ، اسهم 
يف ترجيح آرائهم و قبول معظم قراء املجلة هلا ، فقد استخدموا العقل يف رواياهتم و كتاباهتم ، 

واعتمدوا النقل و الرواية متنًا وسندًا ، نقلوه بأمانة كأدلة لصدق ارائهم و معتقداهتم .
- اوجدت العالقة الطيبة و صالت املودة بني ُعلامء الشيعة وكتاهبم و رجال الدين وشيخ 
االزهر روحًا تعاونية يف الوصول اىل احلقيقة التي عرب عنها الشيخ حممود شلتوت باعرتاف 
فتواه بجواز التعبد عىل املذهب االمامي عام 1959 التي وزعت و انترشت حتى ُعدت يف 
حينها رضبة موجعة الصحاب مشاريع الُفرقة و اتباعها ، ونجاحًا رصحيًا للتعاون امُلثمر 
بني ُعلامء الفريقني الذين ضمتهم دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية يف القاهرة ، وتثمينًا 
جلهود ُعلامء الشيعة و اسهاماهتم يف حفظ كيان االسالم ننقل نصًا ورد عن مجاعة التقريب 

بني املذاهب اإلسالمية                             

و ُنرش يف جملة " رسالة اإلسالم " جاء فيه: "
خمتلف  يف  كثريون  وزعامئهم  املسلمني  علامء  من  الداهم  اخلطر  هذا  إىل  فطنوا  والذين   "  
ليدرءوا عن  الذين اختذوا يف شأنه خطوات عملية، ورفعوا لواء اجلهاد  العصور، ولكن 
األمة رشه، إنام هم أفراد معدودون سوف يأيت الوقت الذي ُيعرفون فيه، وُتعرف جهودهم، 
وتوزن بميزان التاريخ أعامهلم الصاحلة املجيدة التي كانوا وما يزالون يقومون هبا يف صمت 

ومثابرة وإنكار نفس واختفاء..."  

اهلوامش
1. هيئة التحرير، فقيد االسالم االمام الربوجردي،"رسالة األسالم "، العدد/49، السنة/ 

13 ، كانون الثاين 1962، ص 102.  
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 امللحق رقم (1)
الُكّتاب الشيعة ممن كتبوا يف جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية(1)

نامذج من املقاالتاسم الكاتب
النرش

السنة
املجلدالعدد

ابن الدين1
أهيا أصلح حلالتنا الدينية 

واالجتامعية 
328

ترشين األول 
1956

نيسان 38101958صيانة القرآن من التحريفابو القاسم اخلوئي2

4712 - 48املحكم واملتشابهامحد املوسوي3
متوز - كانون 
األول 1960

حزيران 55141964-56اقرتاح من عامل جليلاغا بزرك الطهراين4

4512يف سبيل التفاهمتوفيق الفكيكي5
كانون الثاين - 

آذار 1960

93فلسفة اخللقحسن احليدري6
كانون الثاين 

1951
متوز 1131951بني شيخني جليلنيحسني بروجردي7

287معجزة حممد صدر الدين رشف الدين8
ترشين األول 

1955
متوز 311949يف العراقعبد احلسني رشتي9

نيسان 3081956صالة الرتاويحعبد احلسني رشف الدين 10

11
عبد احلليم كاشف 

الغطاء
134تقريب األقطار اإلسالمية

كانون الثاين 
1952

متوز 2771955اليزيدية عبد الرزاق احلسني12

عبد اهللا اجلرايف13
مؤسس الدولة اهلاشمية و 

املذهب الزيدي 
نيسان 1031951

متوز 43111959نقد التوجيه اجلديد لرؤيا االرساءغالم رضا النامئي 14

4712 - 48موقف اإلسالم من املسكراتجمتبى احلسيني15
متوز - كانون 
األول 1960

حمسن صدر االرشاف16
يف اإلهليات بني ابن سينا وابن 

رشد
175

كانون الثاين 
1953

1. اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة االسالم" 1949-1972 م 
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82الزيدية يف اليمنحممد إسامعيل العمراين17
ترشين األول 

1950

41هل من جامعة إسالميةحممد بن عبد اهللا العمري18
ترشين األول 

1949

حممد تقي القمي19
وحدة املسلمني حول الثقافة 

االسالمية
11

كانون الثاين 
1949

نيسان 621950هل تعبدنا الرشع باهلدى حممد جواد مغنيه20

21
حممد حسن حممد ال 

ياسني
متوز 1131951من وحي التقريب

22
حممد حسني شمس 

الدين
164بني مبدأين

ترشين األول 
1952

23
حممد حسني كاشف 

الغطاء
اإلجتهاد يف الرشيعة بني الُسنة 

والشيعة
متوز 311949

حممد رضا الشبيبي24
قانون التوازن بني الرشق و 

الغرب
52

كانون الثاين 
1950

حممد صادق الصدر25
سلطة القضاء يف الرشيعة 

اإلسالمية
48 - 4712

متوز - كانون 
األول 1960

متوز 2771955أثر الصالة يف االخالقحممد صادق نشأت26

123إىل اخواننا الُسنةحممد صالح احلائري 27
ترشين األول 

1951

257أنت أنتحممد عيل احلوماين28
كانون الثاين 

1955

82االجتهاد يف الرشيعةحممد عيل الطباطبائي29
ترشين األول 

1950

حممد عيل نارص30
مصادر األحكام االجتهادية عند 

اإلمامية
نيسان 1441952

93جامعة النجفحممد كاظم الكفائي31
كانون الثاين 

1951

216الطوائف اإلسالمية يف العراقحممد مهدي اخلاليص32
كانون الثاين 

1954
متوز 721950هنضة مباركةمرتىض آل ياسني33
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34
مسلم محود احلسيني 

احليل
41اإلسالم دين الوحدة

ترشين األول 
1949

متوز 311949رمضان رمز تقريب القلوب هبة الدين الشهرستاين35

ملحق رقم (2)
اسامء الُكتاب (من غري الشيعة ) الذين اسهموا يف الكتابة يف جملة " رسالة اإلسالم" (2)

الصفحة تاريخ النرشالعدداملجلدنامذج عناوين املقاالتعدد مقاالتهاسم الكتابت

184نيسان 231951حاجتنا اىل تربية روحية1إبراهيم مدكور1

269متوز 131949آمايل املرتىض1ابو حممد العرجاوي2

1أمحد احلويف3
من خصائص شعر 

الشيعة
96حزيران1454،531963

32حزيران1454،531963يف القصص القرآين6أمحد الشايب4

322متوز 10391958حديث البعوضة يف القرآن3أمحد الرشبايص5

413ما نعلم وما ال نعلم12أمحد أمني6
كانون الثاين 

1952
24

215نيسان 6221954املجمع واللغة العامة1أمحد حسن الزيات7

239متوز111949قال شيخي28أمحد حممد بربرى8

11الباكستان 7امحد حممد عيسى9
كانون 

الثاين1949
74

10
أمحد مكي 
األنصاري

1557ابو زكريا الفراء1
ترشين 

األول1964
96

1مجال حمرز11
زخرفة األخشاب يف 

الفن املرصي 
21

كانون 
الثاين1950

87

202نيسان521953براجمنا التعليمية1مجيل الرافعي12

4حارث شاكر13
املسلمون يف أروبا 

اجلنوبية الرشقية
200نيسان921957

21القرآن واملفرسون1حامد حميسن14
كانون 

الثاين1950
29
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197نيسان921957شعر شوقي1حامد مصطفى15

124،3من نور القرآن الكريم1حسن حممد موسى16
متوز-كانون 
االول1960

375

17
حسنني حممد 

خملوف
141نيسان421952من املفتي األكرب1

18
حسني عبد الرحيم 

مبارك
1557أبو زكريا الفراء1

ترشين االول 
1964

96

122بحث يف نقد احلديث2سيف الدين عليش19
نيسان-

حزيران1960
201

360متوز931957اقرتاح آخر يف التجديد املزعوم10عباس حسن20

21
عباس حممود 

العقاد
2

الدراسات االسالمية يف 
اللغات االوربيه 

1453،54
حزيران 
1963

22

41األدب والعلوم العقلية 9عبد اجلواد رمضان22
كانون 

الثاين1953
162

2عبد احلليم حممود23
حياة األنبياء والشهداء 

بعد املوت
30ايلول 15591969

1عبد الرمحن حممد 24
رأي يف الدعوة 

االسالمية
1560

ترشين 
الثاين1972

87

163نيسان321951أنزال القرآن عىل سبعة أحرف3عبد الستار امحد فراج 25

3عبد السالم حممد 26
حول ديوان الرشيف 

املرتىض
200نيسان1121959

143ايلول15591969يرس االسالم وسامحته1عبد السميع البطل27

9عبد العزيز املراغى28
نظم احلكم كام يراها 

االسالم
24

ترشين 
االول1950

379

281متوز 131949اقرتاح عىل االزهر2عبد العزيز حممد عيسى29

298متوز 731955احلديث والرأي عند احلنفية1عبد العظيم الرويب30

31
عبد العظيم رشف 

الدين 
1352،51نصيحة قاض خلليفة2

متوز-كانون 
االول1963

329
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106كانون االول 7251955استفتاء لغوي1عبد القادر املغريب32

277متوز 131949ال تنابزوا باأللقاب1عبد الكريم بن جهيامن33

49كانون الثاين 4131952أدب اجلدال يف القران31عبد املتعال الصعيدى34

9كانون الثاين 111949بيان للمسلمني8عبد املجيد سليم35

3عبد املجيد وايف36
رأي الدين يف الصورة 

والتامثيل
1352،51

متوز-كانون 
االول1963

348

150نيسان321951خطر العامة عىل اخلاصة20عبد الوهاب محوده37

38
عبد الوهاب 

خالف
2

فريضة احلج فيام علمته 
وفيام شهدته

11
كانون الثاين 

1949
40

138نيسان5201953نظرات1عبد الوهاب عزام39
385نيسان5201953شعر املناسبات5عبداجلواد رمضان40
303متوز331951فلسفة حممد عبده1عثامن أمني41

42
عيل النجدي 

ناصف
5

من قصص القرى يف 
الشعر العريب

250متوز931957

246متوز 331951االجتهاد يف نظر االسالم1عيل عبد الرزاق 43

253متوز731957نظرة يف نظم االخالق16عيل عبدالواحد واىف44

59كانون الثاين 1952 413مذهب الرصفة19عيل حممد العامرى45

21عيل اجلندي46
من ثمرات املعقول 

واملنقول
94

ترشين 
الثاين1957

371

25وحدة املسلمني1عيل اخلفيف47
كانون 

الثاين1950
44

7عيل عيل منصور48
الرشيعة اإلسالمية 
والقوانني الوضعية

260متوز431952

258متوز 7271955متى جيوز االجتهاد ومتى ال جيوز1عيسى منون49

1560 رجاء إىل علامء املسلمني1لبيب السعيد50
ترشين 

االول1972
63

728املجتمع القرآين18حممد ابو زهرة51
ترشين االول 

1955
365
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312االحرتاف بالقيم     25حممد البهى52
ترشين االول 

1951
396

53
حممد الشافعي 

اللبان  
4

كلمة حق البد منها حول 
الفقه 

91
ترشين االول 

1957
280

301متوز531953لكن قال شيخي22حممد الطنطاوي54

3حممد الغزايل حرب 55
األصول التارخيية لبعض 

الكلامت
330متوز931957

3حممد حلمي عيسى 56
احلرية واالخاء واملساواة 

من املبادئ 
120نيسان121949

233متوز131949اإلسالم – األزهر - التقريب5حممد عبد اللطيف دراز57

7حممد عبد اهللا دراز58
مبادئ القانون الدويل 

العام لإلسالم
148نيسان221950

59
حممد عبد اهللا 

مايض
1

الدعوة إىل الوحدة يف 
تاريخ الزيدية

177نيسان 10381958

1557معامل التقريب4حممد عبد اهللا حممد 60
ترشين االول 

1964
11

71قانون التناقض19حممد عرفه61
كانون 

الثاين1955
29

11املسلمون أمة واحدة8حممد عيل علوبة62
كانون 

الثاين1949
5

1557جالل الدين مولوي1حممد غنيمي هالل63
ترشين 

االول1964
89

11ال خالف يف الدين احلق9حممد فريد وجدي64
كانون 

الثاين1949
48

2حممد فؤاد السيد65
نشأة الرواية وتطورها يف 

تاريخ األدب 
180نيسان 121949

11كلمة التحرير75حممد حممد املدين66
كانون 

الثاين1949
3

187نيسان321951ناس السودان2حممد حممود الصياد67
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13حممد حممود غايل68
مستقبل البرش بعد 
انقسام نواة الذرة

11
ترشين 

االول1949
60

289متوز431952كيف نشأ االختالف1حممد حميي الدين 69
289متوز231950التاريخ يف الرشق األوسط3حممد مصطفى زيادة70

293متوز131949من أحاديث اجلد يف باريس7حممد يوسف موسى71

258يوليو 3111951االقتصاد اإلسالمي    2حممود اللبابيدي72

204نيسان221950احلركة التعليمية يف مرص1حممود رزق سليم73

11تفسري القران الكريم56حممود شلتوت74
كانون االول 

1949
13

286متوز 131949التاريخ والتقريب11حممود فياض75

76
حممود حممد 

اخلضريى
14أفضل الدين الكاشاين8

ترشين االول 
1949

403

11املغرب االسالمي5حمي الدين القلبي77
كانون االول 

1949
82

1خمتار القايض78
بطالن العقود يف الرشيعة 

اإلسالمية 
1352،51

متوز – كانون 
االول 1962

306

11من األدب الغريب1مصطفى طه حبيب79
كانون 

الثاين1949
84

21ابو عبد الرمحن السلمي2نور الدين رشيبه80
ترشين 

االول1950
94

311متوز131949رحلة إىل ايران3حييى اخلشاب81

8يس سويلم طه82
حكمة الوجود االنساين 

وغايته
1243

متوز-كانون 
االول 1960

362
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ملحق رقم (3)
رسالة حممد تقي القمي للسيد عبد احلسني رشف الدين أماًل مسامهتهِ يف جملة(رسالة اإلسالم) بتاريخ 

25 / ايار / 1947م  (3)



238

ملحق رقم (4) 
رسالة حممد تقي القمي للسيد عبد احلسني رشف الدين اماًل مسامهتهِ يف جملة (رسالة اإلسالم) بتاريخ 

7/ ترشين االول /1948 (4)
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ملحق رقم (5)
صفحة الغالف األول ملجلة رسالة االسالم القاهرية 1949م (5)
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ملحق رقم (6)
غالف جملة (رسالة اإلسالم)، طبعة اآلستانة الرضوية املقدسة . (6)
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ملحق رقم (7)
رسالة حممد تقي القمي للعالمة حممد حسني كاشف الغطاء يطلب فيها دعمه جلهود مجاعة التقريب. (7)
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ملحق رقم (8)
رسالة حممد تقي القمي للعالمة حممد حسني كاشف الغطاء يطلب فيها دعمه جلهود مجاعة التقريب. (8)
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ملحق رقم (9)
رسالة حممد تقي القمي للسيد هبة الدين الشهرستاين يطلب فيها دعمه جلهود مجاعة التقريب(9)
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ملحق رقم (10)
رسالة الشيخ رشيف كاشف الغطاء اىل الشيخ حممد تقي القمي يطلب فيها سد نواقص املكتبة من بعض 

اعداد جملة (رسالة االسالم) القاهرية بتاريخ 26 صفر سنة 1382هـ  (10)
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ملحق رقم (11)
جواب الشيخ حممد تقي القمي عىل رسالة الشيخ رشيف كاشف الغطاء بتاريخ 19 نيسان 1953م  (11)
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ملحق رقم (12)
رسالة حممد تقي القمي للشيخ كاشف الغطاء حول اهتاممات الصحف املرصية بفكرة التقريب (12)
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نامذج صور ُعلامء الشيعة ومفكرهيم ممن كتبوا يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية 1972-1949
صور ُكّتاب الشيعة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية 1949-1972 م
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اهلوامش
.........

اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة )رسالة االسالم( 1949-1972 م . 1
اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة )رسالة االسالم( القاهرية 1949-1972م .  . 2
من وثائق مكتبة الباحث الشخصية . . 3
من وثائق مكتبة الباحث الشخصية . . 4
)رسالة اإلسالم(، العدد/1، السنة/1، كانون الثاين 1949، صفحة الغالف . . 5
)سالة اإلسالم(، ط 2 ، العدد/1، السنة/1، كانون الثاين 1991، صفحة الغالف . . 6
امللف الوثائقي رقم )ت / 14 /1/ 1( ملكتبة كاشف الغطاء العامة .. 7
امللف الوثائقي رقم )ت / 14 /1/ 2( ملكتبة كاشف الغطاء العامة .. 8
امللف الوثائقي رقم )ت / 14 /2( ملكتبة كاشف الغطاء العامة .  . 9

امللف الوثائقي رقم )ش / 18 /49( ملكتبة كاشف الغطاء العامة . . 10
امللف الوثائقي رقم )ت / 14 /5( ملكتبة كاشف الغطاء العامة .  . 11
امللف الوثائقي رقم ) ت / 14 /3 / 1( ملكتبة كاشف الغطاء العامة .  . 12





قائمة املصادر
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 القران الكريم :
اواًل : اعداد جملة رسالة االسالم :

التاريخالسنةالعدد

1
2
3
4

األوىل

كانون الثاين /1949
نيسان /1949
متوز /1949

ترشين االول/1949

5
6
7
8

الثانية

كانون الثاين /1950
نيسان /1950 

متوز /1950
ترشين االول/1950

9
10
11
12

الثالثة

كانون الثاين/1951
نيسان/1951
متوز/1951

ترشين االول/1951
13
14
15
16

الرابعة

كانون الثاين /1952
نيسان /1952
متوز /1952

ترشين االول/1952
17
18
19
20

اخلامسة

كانون الثاين /1953
نيسان /1953
متوز /1953

ترشين االول/1953
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21
22
23
24

السادسة

كانون الثاين /1954 
نيسان /1954
متوز /1954

ترشين االول/1954

25
26
27
28

السابعة

كانون الثاين /1955
نيسان /1955
متوز /1955

ترشين االول/1955

29
30
31
32

الثامنة

كانون الثاين /1956
نيسان /1956
متوز /1956

ترشين االول/1956

33
34
35
36

التاسعة

كانون الثاين /1957
نيسان /1957
متوز /1957

ترشين االول/1957

37
38
39
40

العارشة

كانون الثاين /1958
نيسان /1958
متوز /1958

ترشين االول/1958 
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41
42
43
44

احلادية عرش

كانون الثاين /1959
نيسان /1959
متوز /1959

ترشين االول/1959

45
46

48-47
الثانية عرش

كانون الثاين - اذار/1960
نيسان- حزيران /1960

متوز- كانون االول/ 1960

49
50

52-51
الثالثة عرش

كانون الثاين /1962
نيسان /1962

متوز- كانون االول  /1962

54-53
56-55

الرابعة عرش
حزيران /1963
حزيران  /1964

57

58

59

60

اخلامسة عرش

ترشين االول 1964
شباط 1965  

ايلول 1969
ترشين االول 1972

ثانيًا : الوثائق غري املنشورة
وثائق مكتبة الباحث الشخصية ، رسالة حممد تقي القمي للسيد عبد احلسني رشف الدين أماًل . 1

مسامهتِه يف جملة "رسالة اإلسالم " بتاريخ 25 / ايار / 1947م.
وثائق مكتبة الباحث الشخصية ، رسالة حممد تقي القمي للسيد عبد احلسني رشف الدين أماًل . 2

مسامهتِه يف جملة" رسالة اإلسالم" بتاريخ 7/ ترشين االول /1948.
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وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ، ) ت / 14 /3 / 1( ، رسالة حممد تقي القمي للشيخ كاشف . 3
الغطاء حول اهتاممات الصحف املرصية بفكرة التقريب  .

وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ،  )ت / 14 /5( ، جواب الشيخ حممد تقي القمي عىل رسالة . 4
الشيخ رشيف كاشف الغطاء بتاريخ 19 نيسان 1953م .

وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ، )ش / 18 /49( ، رسالة الشيخ رشيف كاشف الغطاء اىل . 5
الشيخ حممد تقي القمي يطلب فيها سد نواقص املكتبة من بعض اعداد جملة " رسالة االسالم " 

القاهرية بتاريخ 26 صفر سنة 1382هـ  .
وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ، )ت / 14 /2( ، رسالة حممد تقي القمي للسيد هبة الدين . 6

الشهرستاين يطلب فيها دعمه جلهود مجاعة التقريب بتاريخ 18 / 6 / 1946م.
وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ، )ت / 14 /1/ 1( ، رسالة حممد تقي القمي للعالمة حممد . 7

حسني كاشف الغطاء يطلب فيها دعمه جلهود مجاعة التقريب.  
وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ، )ت / 14 /1/ 2( ـ رسالة حممد تقي القمي للعالمة حممد . 8

حسني كاشف الغطاء يطلب فيها دعمه جلهود مجاعة التقريب.

ثالثًا :- املقابالت الشخصية 
))مقابلة شخصية((:امحد حممد املدين، طبيب اسنان ، القاهرة ، اتصال هاتفي ،  بتاريخ 1 شباط . 9

 2016
القاهرة ، اتصال هاتفي ، . 10 ))مقابلة شخصية((:ارسة الشيخ حممد تقي ، باريس- قم املقدسة - 

بتاريخ 11 كانون الثاين 2016. 
))مقابلة شخصية((: توفيق عيل وهبة، عضو املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب ، اتصال هاتفي . 11

، بتاريخ 1 اذار 2016.     
بتاريخ . 12 االرشف،  ،النجف  متقاعد  جامعي  واستاذ  مؤرخ  احلكيم،  حسن  شخصية((:  ))مقابلة 

اذار 2016.
))مقابلة شخصية((: داود مراد اخلتاري ، باحث من الطائفة االيزيدية ، اتصال هاتفي ،  دهوك ، . 13

بتاريخ 20 اب 2016.    
))مقابلة شخصية((: رضا موسى احلكيم، باحث اكاديمي وصحفي ، النجف االرشف، بتاريخ . 14

4 نيسان 2016.  
))مقابلة شخصية((: رشيف حممد حسني كاشف الغطاء، مكتبة كاشف الغطاء العامة، النجف . 15
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االرشف، بتاريخ 1 ايلول 2016م.
))مقابلة شخصية((: حممد حسني الصغري ، استاذ جامعي بجامعة الكوفة ، النجف االرشف ، . 16

بتاريخ 20 ايار 2016. 
))مقابلة شخصية((: حممد عيل اذرشب ، استاذ جامعي بجامعة طهران ، اتصال هاتفي ، طهران . 17

، بتاريخ 20  متوز 2016.
))مقابلة شخصية((: سليامن بن سامل بن نارص احلسيني ، باحث مركز اخلليل بن أمحد الفراهيدي . 18

للدراسات العربية، )سلطنة ُعامن / جامعة نزوى( ، كربالء املقدسة ، بتاريخ 20 ايلول 2015. 

رابعًا : الرسائل اجلامعية  
اسامة حممد بركات عبد احلليم، فرح أنطوان والعلامنية، رسالة ماجستري ،) اجلامعة االردنية، كلية . 19

الدراسات العليا، 1993)
20 . ، العريب، رسالة ماجستري  نقد االدب  الرب، جهد طه حسني يف  ابو  الكريم  توفيق يوسف عبد 

)اجلامعة االردنية: كلية الدراسات العليا، 1988( .
رسالة . 21  ، 1952-1967م  مرص  يف  االجتامعية  التطورات   ، احلياين  عداي  صالح  صائب  ثائر 

ماجستري ،) جامعة االنبار : كلية اآلداب ، 2010).
مجعة سليامن حرب غنيم، عبد القادر املغريب حياته وفكره "1867-1956"، رسالة ماجستري، . 22
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3

adopted by the Jaafari doctrine, in addition to unity and supporting one another. 
�ese contributions have showed a huge desire by the Shiite secular elite to 
present the doctrine Shiite thought in the Arabian and Islamic communities 
with responsibility and courage to know its essence. 

�e �rst chapter has the title (Risalat Al-Islam Magazine – its time and 
organizational framework), in which there is a brief reading of the contemporary 
Egyptian press interests for the period (1949-1939). It is an addressed reading to 
the well-known magazines and newspapers at that period.

�e second chapter has the title (treatments of the Shiite scholars and thinkers 
in the Islamic unity issues and the doctrine and ideological approaches in the 
Cairo magazine 'Resalat Al-Islam'). It tackles the treatment of the Shiite scholars 
and thinkers in the Islamic unity issues and focusing on the convergence 
between the Islamic sectors. �e researcher comes to study the subjects of the 
Shiite thinkers in the comparative Jurisprudence �eld in an attempt to establish 
communication methods with the other and searching for the common features 
in order to reach at integration. He con�rms the Shiite scholars' e�orts in 
explaining what is missed from the Imamate doctrine, showing the ambiguity 
areas and revealing the obscure that is published on Resalat Al-Islam  magazine 
papers in order to be seen by Muslims and know its religious laws. He also 
focuses on the Shiite writers contributions in the Holy Koran Sciences that 
have assured to protect the Koran from interpolating whether with the mental 
evidence or the written one.

�e third chapter studies the intellectual researches the is written by the Shiite 
writers in Resalat Al-Islam magazine. It addresses a purposeful moral subjects 
away from cruelty. �e researcher focuses on building Man and society, believing 
in its e�ect in society stability, keeping Man's honor and encouraging on 
following the right path. Some of the Arab and Islamic history issues have been 
discussed and taking out the moral lessons from the prophet's life (P.B.U.H).

�e researcher concludes an objective conclusions and scienti�c facts that 
have supported the thesis topics with the new and hidden thoughts by the Shiite 
of Risalat Al-Islam magazine writers in explaining the obscure, rebuilding and 
�xing  the old one and adopting the true and explicit one.
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Abstract
�e study tackles the intellectual contributions of the Shiite scholars and 

thinkers  in the Cairo magazine Risalat al-Islam 1972-1949, an historical study 
that is issued from Al-Taqreeb publisher between the religious sectors. �e Shiite 
scholars have the precedence in the foundation of Al-Taqreeb publisher in Cairo 
in 1947 A.D., their e�orts have its clear e�ect in rejecting the narrow doctrinal 
di�erences and focusing on the common features between all Muslims. �is has 
clearly contributed in creating a vivid vision of the Imamate Shiite doctrines to 
the Muslims more than the other doctrines, in which a distorted typical image 
has been established in their minds about the doctrines and jurisprudence of the 
Imamate Shiite.

�e thesis title (the intellectual contributions of the Shiite scholars and scholars 
in the Cairo magazine Risalat Al-Islam 1972-1949, an historical study) comes in 
line with the Islamic nation need to identify the proposals of the Shiite scholars 
and thinkers in the di�erent doctrinal and social aspects, in which they have 
relied on the Holy Koran, the Sunnah, and the Ahlulbait (the People of the House) 
Hadiths. So a clear picture of the scienti�c proposal mechanism comes out that is 
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