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تﺰاحم مﻊ حروف األبجدية ﲠا ًء و حمب ًة ...
ﹶ
اليهم أهدي هذا اجلهد املتواضﻊ ......

كلمة املركز
يطيب ملركﺰ

العميد الــدوﱄ للبحوث والدراسات التابﻊ

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

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

ُعلامء االسالم ويبعدوا عنهم وحشة الشﻚ  ،ويقرﲠم لوضوح القصد  ،فيﺰول اللبس يف الفهم و
تُبنﻰ االحكام برتو  ،وموضوعية ،و ُنصﺢ بعيد ًا عن االهواء الشﺨصية.
وجاء هذا االمر متامشي ًا و حاجة االمة االسالمية اىل التعريف بطروحات ُعلامء الشيعة

ومفكرهيا يف اجلوانب االجتامعية و الفقهية املﺨتلفة  ...وكان ملقاالﲥم 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 ﳐتلف املوضوعات املنشورة يف املجلة فقه ًا
وعقائد وتارخي ًا و فلسفة وادب ًا وسرية وتراجم وعلوم قرآن وسواها من العلوم واملعارف املبنية عىل

أسس علمية متينة  ،وأدلة قطعية أسهمﺖ يف تضييق فجوة اجلفاء بني املذاهب ؛ والمسﺖ حاجة
املجتمﻊ االسالمي بأمجعه ،وﱂ 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 ﳐتلف دول العاﱂ االسالمي وعىل ﳐتلف العناوين الرسمية منها والشعبية .

وكرسﺖ الدراسة ﱠ
مهها يف االجابة عن جمموعة من االسئلة يف حماولة لعرض حلول و
ﱠ

معاجلات ملعوقات شهدها تاريخ العالقة بني ﳐتلف املذاهب اإلسالمية  ،منها  :كيف ترسﺨﺖ

فكرة الدعوة اىل التقريب بني املذاهب ؟ وما دور اجلهات املتصدية ﳍذه الفكرة ؟ و كيف نجحﺖ
العلامء
يف اصدار جملة (رسالة اإلسالم) التي استمرت مدة  23عام ًا ؟ وما الغاية الكﱪى من نرش ُ

الشيعة جهودهم يف هذه املجلة ؟ وما مدى تفاعل القارئ و ﲡاوبه مﻊ املقاالت و قوة تأثريها فيه ؟

هذه االسئلة و غريها كانﺖ حمل عناية الباحث يف الرسالة .

ولعل ما يﺰيد من

أمهية املوضوع هــذا وطرافته هو امتداد حاجته

امللحة يف الوقﺖ الراهن بعدما عصفﺖ بنا رياح التطرف اىل أبعد احلدود،

وأدخلتنا يف دوامات العداء والتنافر والتقاتل...

لقد كان وال يﺰال ﳖﺞ علامئنا االفذاذ هو استعامل املنهﺞ الصحيﺢ باالعتامد عىل

القرآن والسنة النبوية الرشيفة وأحاديث أهل البيﺖ عليهم السالم  ،والدعوة اىل التﺂخي ونبذ

اخلالفات واملنابذات بني املذاهب املﺨتلفة ،فهذا النهﺞ هو السبيل الوحيد اىل الدعوة لدين اﷲ

احلق ورسالة نبيه املصطفﻰ صىل اﷲ عليه وآله وسلم.

وأخريا ندعو اﷲ 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 ﷲ رب العاملني

مركﺰ العميد الدوﱄ للبحوث والدراسات
قسم الرسائل واألطاريﺢ اجلامعية
بقلم :أ.د عﲇ كاﻇم املصالوي

املقدمة

ا ُملقدمة و ﲢليل املصادر :
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خاصا ومتميﺰ ًا
مثّل التشيﻊ ألهل البيﺖ (عليهم السالم) املعروف باملذهب اجلعفري فه ًام ﹰﹼ
للدين اإلسالمي ،وامتلﻚ القائمون عىل تبنيه ونرشه اسس املعرفة الدينية الصحيحة،
واعتمدت عليه مدرسة ال حممد (عليهم السالم) التي انفردت بنﺰول كتاب اﷲ يف بيوﲥم
 ،فاستوعبوا آياته تفسري ًا ،واتسموا بأسام معاين العفة وطهارة القلب ،وﱂ يقرتفوا اخلطيئة
أو املعصية التي ﲣلق ُحجب ًا 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 اهداف ًا سامية ،وغايات نبيلة لتقريب وجهات النظر بني الطوائف االسالمية ،وتقديم
عقائد الشيعة بعيد ًا عن التعصب ليتعرف عليها ُعلامء االسالم ويبعدوا عنهم وحشة
برتو موضوعية
الشﻚ ،ويقرﲠم لوضوح القصد ،فيﺰول اللبس يف الفهم و ُتبنﻰ االحكام ً
و ُنصﺢ بعيد ًا عن االهواء الشﺨصية.
ومفكرهيا يف جملة رسالة
وجاء اختيار عنوان الرسالة( ،االسهامات الفكرية ُلعلامء الشيعة ُ
اإلسالم القاهرية 1972-1949م دراسة تارخيية ) متامشي ًا وحاجة االمة االسالمية اىل
التعريف بطروحات ُعلامء ومفكري الشيعة يف اجلوانب االجتامعية والفقهية املﺨتلفة
معتمدين أساس ًا عىل القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،وأحاديث اهل البيﺖ(عليهم السالم)،
فتمﺨض عنها صورة واضحة إللية الطرح العلمي الذي تبناه أبناء املذهب اجلعفري فض ً
ال
عن الوحدة والتكاتف ،سبب ًا أو ً
ال ،كام أﻇهرت تلﻚ االسهامات رغبة جاحمة لدى النُﺨبة
العلامئية الشيعية لطرح الفكر الشيعي العقائدي يف أوساط املجتمعات العربية واالسالمية
ُ
ِ
وعرضه بمسؤولية و شجاعة ليتعرفوا عىل مكنوناته سبب ًا ثاني ًا ،وكان ملقاالت ُعلامء الشيعة
و مفكرهيم املنشورة عىل صفحات جملة(رسالة اإلسالم) صدى واسﻊ وفعال بني اوساط
وعلامء األمة سواء يف عمق املوضوعات املطروحة أم يف طريقة الطرح واعتدال
رجال الدين ُ
املوقف واحلجة والبينة االمر الذي يمكن عدّ ه سبب ًا آخر يف اختيار موضوع البحث .
جاءت الدراسة لﻺجابة عن عدة أسئلة دارت يف ذهن الباحث وهي حماولة لطرح حلول

و معاجلات ملعوقات شهدها تاريخ العالقة بني ﳐتلف املذاهب اإلسالمية  ،منها عىل سبيل
املثال كيف ترسﺨﺖ فكرة الدعوة اىل التقريب بني املذاهب ؟ وما دور اجلهات املتصدية ﳍذه
الفكرة ؟ و كيف نجحﺖ يف إصدار جملة (رسالة اإلسالم) التي استمرت مدة  23عام ًا ؟
العلامء الشيعة جهودهم يف جملة (رسالة اإلسالم) ؟ مﻊ املقاالت
وما الغاية الكﱪى من نرش ُ
و قوة تأثريها فيه ؟ هذه االسئلة و غريها سيكون ﳍا 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 املعاﴏة للمدة 1949-1939م 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) ل ُتبني االطار
الﺰمني والتنظيمي واالهــداف ا ُملعلنة لتأسيسها ،مﻊ اﳚاز ُ
لك ّتاب املجلة من املذاهب
االسالمية للتعريف بمكانتهم العلمية و اسهاماﲥم و جهودهم و نتاجهم الفكري بحسب
التسلسل االبجدي لﻸسامء  ،وقدم الباحث ألبرز ُ
الك ّتاب الشيعة ممن كان ألقالمهم
اسهامات مهمة يف صفحات املجلة ايض ًا.
وجاء الفصل الثاين بعنوان (معاجلات ُعلامء الشيعة ومفكرهيم يف قضايا الوحدة
اإلسالمية واملقاربات الفقهية والعقائدية يف جملة "رسالة اإلســالم" القاهرية) ل ُيتابﻊ
ُمعاجلات ُعلامء الشيعة ومفكرهيم لقضايا الوحدة االسالمية وادامة مرشوع التقريب
بني املذاهب االسالمية ،ومﻊ اقتناع أئمة أهل البيﺖ (عليهم السالم) بﺨطهم الفكري
والفقهي  ،فهو احلق بعينه ،وحرصهم عليه وعىل نرشه بني الناس إ ّ
ال أﳖم ال يفرضون
حكيم
برنامﺞ
قناعاﲥم عىل أحد وإنام خاطبوا العقول ،وتعاملوا مﻊ الضامئر والوجدان يف
ﹴ
ﹴ
يلتمس احلجة  ،ويعتمد الﱪهان ،ويتعامل باحلكمة واملوعظة احلسنة.
وقدّ م 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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اإلسالم " ليطلﻊ عليه املسلمون و يتبينوا أحكامه التعبدية وأماكن اإلجتهاد فيها ،وركﺰ
ايض ًا 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) معاجل ًا موضوعات أخالقية هادفة ابتعدت عن القسوة ورغبات اجلفاء
وطمرﲥا  .و ركﺰت عىل قيم بناء االنسان و املجتمﻊ ،ايامن ًا منهم بأثره يف استقرار املجتمعات
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واملحافظة عىل الرشف االنساين و تشجيﻊ القيمني عليه يف سلوك الطريق الصحيﺢ  .وبني
بعض قضايا التاريخ العرﰊ واالسالمي التي استقطبﺖ مسرية االسالم إلثبات حقانية بناء
دولته و االحاطة بحياة النبي (صىل اﷲ عليه وآله وسلم) واستﺨالص العﱪ االساسية منها
وذكر برتاجم بعض اعالم االمة ممن خدموا بﺈسهاماﲥم االسالم فكر ًا وعم ً
ّ ،
ال ،وتطرق
لقضايا الفلسفة و علم الكالم و الكشف عن فنوﳖا فأشبعها ُ
الك ّتاب الشيعة نقد ًا و ﲢلي ً
ال
مﻊ اضافات جديدة  ،اﻇهرت رشوط املوهبة و االبداع واخللق عندهم .
وشكلﺖ اخلامتة ما توصل اليه الباحث من استنتاجات موضوعية وحقائق علمية دعمﺖ يف
حمصلتها مباحث الرسالة باجلديد املبتكر و إﻇهار اخلفي من االفكار التي برش ﲠا كتاب جملة (رسالة
اإلسالم) من الشيعة يف إيضاح الغامض و ترميم القديم وإصالحه وتبني الصادق و الرصيﺢ منه .
اعتمدت الرسالة عىل عدد كبري من املصادر واملراجﻊ واملوسوعات واملعجامت
والقواميس التي عاجلﺖ مجيعها جوانب متعددة ومتنوعة للرسالة وكرسﺖ خلدمة البحث
ودخلﺖ يف صميم معاجلات املوضوع .جاء يف مقدمتها اعداد جملة "رسالة اإلسالم"
القاهرية يف إعدادها الستني حيث شكلﺖ مادة خام ومصدر معتﱪ أستفاد منها الباحث
يف احلصول عىل تفاصيل مهمة خصﺖ الرسالة ،كام مثلﺖ وثائق مكتبة اإلمام كاشف
الغطاء العامة يف النجف االرشف ،عىل الرغم من ندرﲥا ،مادة ارشيفية وثائقية أصيلة
غطﺖ بعض اجلوانب املهمة عن العالقة بني مدينة النجف االرشف ودار التقريب بني
املذاهب االسالمية يف القاهرة ،سلطﺖ الوثائق الضوء عىل احلاجة امللحة لفكر مراجﻊ
العلامء من ثقل فكري يف
الشيعة يف النجف االرشف والعاﱂ االسالمي ملا يمثله هؤالء ُ
الساحة االسالمية  .و تركﺰت الوثائق املتوفرة عىل رجاء أعضاء دار التقريب بني املذاهب

االسالمية يف القاهرة ُلعلامء الشيعة بتﺰويد املجلة ببحوثهم القيمة يف الفقه و العقائد وما
يرونه مناسب ًا حلاجة جمتمعات العاﱂ االسالمي ،ولعل أبرز هذه الوثائق هي املراسالت
املتبادلة بني الشيخ حممد تقي القمي و ُعلامء الشيعة ومنهم الشيخ حممد حسني كاشف
الغطاء و السيد هبة الدين الشهرستاين من العراق ،و السيد عبد احلسني رشف الدين
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
علوان حسني الدرويﺶ العبادي ،و املعنونة ( التقريب بني املذاهب االسالمية – جملة

رسالة اإلسالم القاهرية ( – )1972 –1949إنموذجا دراسة تارخيية ) ،عام 2012م عن
معهد التاريخ العرﰊ والرتاث العلمي للدراسات العليا يف بغداد ،والتي ركﺰ فيها الباحث
عىل جهود التقريب بني املذاهب االسالمية من خالل جملة (رسالة اإلسالم) القاهرية دون
التفصيل يف طبيعة تلﻚ االسهامات او النتائﺞ املرتتبة عليها ،و كذلﻚ رسالة املاجستري
من مجهورية مرص العربية للباحث امحد سيد امحد عىل امحد  ،املعنونة (جملة رسالة اإلسالم
وجهودها يف التقريب بني اهل السنة والشيعة ،دراسة ﲢليلية 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
جملة (رسالة اإلسالم) القاهرية ،فض ً
ال عن دراسة أكاديمية ثالثة من دولة لبنان كانﺖ
رسالة املاجستري للباحث موسﻰ صوفان ،املعنونة ( معاﱂ التقريب بني املذاهب اإلسالمية
من خالل جملة (رسالة اإلسالم) بني ( ،))1960-1949يف عام 1985م ،و املجازة
من اجلامعة اللبنانية ،املعهد العاﱄ للدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية
يف بريوت ،فقد بحثﺖ جهود التقريب املبذولة من خالل الفريقني اال اﳖا ﱂ تتناول مدة
اصدار املجلة بأكملها بل اكتفﻰ الباحث بدراسة جهود التقريب بني املذاهب اإلسالمية
حتﻰ عام 1960م  ،حيث شهد هذا التاريخ ﲢديد ًا بداية تذبذب اصدار جملة ( رسالة
اإلسالم ) القاهرية بعد ان كانﺖ تصدر بشكل دوري منتظم كل اربعة اشهر .
ويتضﺢ مما تقدم ان الدراسات السابقة درسﺖ أﲡاه ًا واحد ًا متثل يف جهود التقريب بني
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املذاهب اإلسالمية من خالل جملة (رسالة اإلسالم ) القاهرية  ،مما شكل سبب ًا مه ًام من
أسباب اختيار موضوع البحث و عمل الباحث عىل دراسة جهود ُعلامء الشيعة ومفكرهيم
يف ﳐتلف املوضوعات املنشورة يف ( رسالة اإلسالم ) فقه ًا وعقائد وتارخي ًا و فلسفة وأدب ًا
وسرية وتراجم وعلوم قرآن وسواها من الطروحات العلمية املبنية عىل اسس علمية
متينة وأدلة قطعية أسهمﺖ يف تضييق فجوة اجلفاء بني املذهبني ؛ كون هذه الطروحات
واالسهامات المسﺖ حاجة املجتمﻊ االسالمي بأمجعه وﱂ 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 ﳐتلف دول العاﱂ االسالمي
وعىل ﳐتلف العناوين الرسمية منها والشعبية .
اعتمدت الرسالة عىل عدد كبري من املؤلفات العربية واملعربة يف مواضيﻊ حمددة اجلوانب
االجتامعية والسياسية والفكرية  ،و شكلﺖ حيﺰ ًا كبري ًا ومه ًام يف صفحاﲥا  ،وأخذت
معلوماﲥا مكانة كبرية يف ثنايا متوﳖا وأعطتها شيئ ًا من الدقة والتوثيق  ،جاء يف املقدمة
منها مؤلفات املؤرخ املرصي أمحد أنور سيد امحد اجلندي) ،(1و التي غطﺖ بمجموعها

عدة مباحث يف الرسالة  ،كان يف مقدمتها كتاب ( تاريخ الصحافة االسالمية ) وهو كتاب
مهم سلﻂ االضواء عىل تاريخ الصحافة االسالمية  ،حيث انفرد يف بيان اهم الصحف
واملجالت االسالمية عرض ًا وﲢلي ً
ال  ،تألف الكتاب من جﺰأين  ،تناول اجلﺰء االول اثر
جملة العروة الوثقﻰ  ،جلامل الدين األفغاين  ،بني العمق التارخيي و االثر املستقبﲇ  ،فيام
خصص الفصل الثاين لدراسة جملة املنار لصاحبها رشيد رضا مفص ً
ال البحث يف اهداف
املجلة واملراحل التارخيية التي قطعتها  ،فيام خصص الفصل االخري من اجلﺰء االول
للكتاب لبحث احــوال العاﱂ االسالمي مركﺰ ًا عىل (االﲢاديون والغرب ،الكامليون
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 فص ً
ال لبحث القوى املناهضة لﻺسالم ،اتبعها بفصول تناول فيها قضايا
العاﱂ االسالمي الكﱪى ،ﳐتت ًام دراسته بفصل سادس خصصه للصحافة االسالمية يف
مواجهة الصحافة.

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

 (Azhar and Shiism between Rapprochement and Restraintبعنوان حركة
التقارب اإلسالمية يف القرن العرشين ،األزهر والتشيﻊ بني التقارب وضبﻂ النفس،
والكاتب معروف بتﺨصصه يف جمال الدراسات اإلسالمية بصورة عامة و الدراسات
الشيعية بصورة خاصة ،يشغل حالي ًا منصب عضو يف املركﺰ الوطني الفرنﴘ للبحث
العلمي ،فرنسا ،له العديد من املؤلفات والتي بلغﺖ تسعة كتب تناولﺖ عالقة االزهر
بالشيعة واهم هذه املؤلفات ما ارشنا له اعاله ،يضاف ﳍا ( )45مقا ً
ال يف أهم املجالت
املحكمة ،كذلﻚ أسهم يف كتابة ( )61مقا ً
ّ
ال يف صحف ﳐتلفة متحورت حول
العاملية
تاريخ اإلسالم والتشيﻊ.
استفاد الباحث من كتاب ( )20Th Century Islamic Ecumenism In Theيف احلصول
عىل معلومات جديدة واصيلة ﱂ 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( 11فص ً
ال) تناول يف الفصل االول (املحاوالت االوىل حلل
اخلالف السني – الشيعي) ،اما الفصل الثاين فقد تناول الكاتب (إصالح األزهر والتشيﻊ
يف بداية القرن العرشين ) ،اما الفصل الثالث فتمحور حول (املراسالت املثرية للنقاش
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
1960-1947م ونطاق هذه احلركة وابعادها) ،وأﳖﻰ دراسة سياسات ضبﻂ النفس
للمدة 1979 – 1962م .
مﻊ امهية الكتاب كمصدر مرجعي استﺨدمه الباحث يف دراسته اال ان مؤلف الكتاب
وقﻊ يف أخطاء علمية منها ما ذكره يف الصفحة ( )130ان الشيخ حممد حسني كاشف
الغطاء قد اصدر فتوى ﲢرم عىل شيعة العراق احلﺞ للديار املقدسة عام 1943م  ،وعمل
الباحث عىل توخي احلذر يف نقل املعلومة بعد الرجوع اىل مكتبة الشيخ كاشف العطاء
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العامة  ،حيث نفﻰ الشيخ رشيف كاشف الغطاء نجل الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء
هذه املعلومة و االدعاء مجلة وتفصي ً
ال ) ،(2كام وقﻊ مؤلف الكتاب يف خطأ علمي آخر حني
بني ان عدد الكتاب الشيعة يف جملة رسالة اإلسالم (  ) 28كاتب ًا  " :وشارك فقﻂ  24من ُعلامء
الشيعة باإلضافة إىل  4من الﺰيديني يف مقاالت رسالة اإلسالم " ) ،(3واملدقق لعدد الك ّتاب
الشيعة يف املجلة سيجد ان عددهم ( )35كاتب ًا ) (4وكام مبني يف امللحق رقم ( ،)1فض ً
ال
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عن أخطاء آخرى ابتعد الباحث عن الغوص يف تفاصيلها ،كام استعان الباحث باملجالت
االجنبية للحصول عىل ما يسند البحث كان من ابرزها جملة دراسات إسالميةالرتكية
) ،)The Islamic Reviewوزودت مقابالت الباحث مﻊ كبار الشﺨصيات املعاﴏة
لصدور املجلة بمعلومات اغنﺖ البحث و عﺰزت متونه  ،عىل الرغم من سعي الباحث
العلامء و املفكرين و ُأﴎهم يف لبنان وايران ومرص غري انه
املتكرر يف مقابلة عدد كبري من ُ
واجه ممانعة واعتذار ًا من قبل اغلب الشﺨصيات ذات العالقة ألسباب كان يف اغلبها
شﺨصية او بحجة فقدان الوثائق وتلفها اثناء االحتالل الفرنﴘ او العدوان االﴎائيﲇ
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
واملوانﻊ العديدة التي اﲣذﲥا املكتبات املرصية يف استعارﲥا او طلب استنساخها ،فض ً
ال
عن قلة املوضوعات التي بحثﺖ يف الفكر الشيعي املنشورة يف الصحافة العراقية والعربية
ال للوقوف عىل مدى استجابة القارئ ﳍا قبو ً
نقد ًا وﲢلي ً
ال و رفض ًا  .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 ﲣص موضوع البحث .
اتبﻊ الباحث منهجية موضوعية بمنأى قدر املستطاع عن العواطف و االهواء الذاتية ،
وغ ّلبﺖ بصدق احلقيقة الناصعة غاية الباحث املحايد  ،أم ً
ال يف ان ﳚد هذا اجلهد املتواضﻊ
مكان ًا له يف سد الفراغ يف املكتبة العراقية والعربية واالسالمية ،ويفتﺢ الباب واسع ًا أمام

دراسات اكاديمية اخرى تظهر جهود و اسهامات رجال العلم و الفكر الشيعة يف الصحافة
العربية واالسالمية.
اﳍوامﺶ

 .1امحد اجلندي (1917م 2002 -م)  :مؤرخ مرصي وكاتب كتب يف ﳐتلف االﲡاهات ،بدأ الكتابة مبكر ًا
فنرش يف جملة ابولو االدبية عام 1933م  ،اسهم يف وضﻊ منهﺞ اسالمي ملقدمات العلوم واملناهﺞ كانﺖ
اجلذور االساسية للفكر االسالمي للحركات االسالمية يف مرص خاصة بعد لقائه بحسن البنا ،حصل عىل
جائﺰة الدولة التقديرية عام 1960م ،شارك يف العديد من املؤمترات االسالمية ،ناهﺰ جمموع ما الفه من كتب
(  )100كتاب يف ﳐتلف املواضيﻊ منها يف (االسالم  ،التاريخ والتاريخ االسالمي ،علم االجتامع ،الفلسفة،
السياسة ،االدب ،الصحافة واالعالم ،وسواها من فروع املعرفة االخرى) .للمﺰيد ينظر  :عبد اﳍادي
الفضﲇ  ،احلضارة اإلسالمية بني دواعي النهوض و موانﻊ التقدم( ،بريوت :مركﺰ احلضارة لتنمية الفكر
االسالمي2013 ،م ) ،ص131؛ امحد العالونة ،ذيل االعالم( ،جدة  :دار املنارة ،)1998 ،ج  ،3ص . 19
(( .2مقابلة شﺨصية)) :رشيف حممد حسني كاشف الغطاء ،امني عام مكتبة كاشف الغطاء العامة ،
النجف االرشف  ،بتاريخ  1ايلول 2016م.
20Th Century,( U.S.A : Martinus Rainer Brunner,Islamic Ecumenism In The .3
. 187 .P ,(2004 ,Nijhoff Publishers

 .4حسان عبد اﷲ حسان متوﱄ  ،كشاف جملة رسالة اإلسالم  ( ،قم  :املجمﻊ العاملي للتقريب بني املذاهب
اإلسالمية  ،)2005 ،ص .78 -75
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﳎﻠﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳالﻡ  ..ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ اﻟﺰﻣﲏ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻛﺘﺎﲠﺎ
واﲡﺎﻫﺎﲥﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ

• املﺒﺤﺚ اﻻول  :ﻗﺮاﺀﺓ ﻣﻮجﺰﺓ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ املﺼﺮﻳﺔ ١٩٤٩-١٩٣٩ﻡ .
• املﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:ﳎﻠﺔ "ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳالﻡ" ﺩﺭاﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ و اﻷﺑﻮاﺏ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻔﲏ.
• املﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚُ :ﻛ ّﺘﺎﲠﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﲡﺎﻫﺎﲥﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﲥﻢ ﰲ اﺠﻤﻟﻠﺔ .
• املﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :ا ُﻟﻜ ّﺘﺎﺏ اﻟﺸﻴﻌﺔ،اﻻﲡﺎﻫﺎت و اﻻﺳﻬﺎﻣﺎت ﰲ ﳎﻠﺔ "ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳالﻡ" .

املبحث االول

قراءة موجزة يف معاجلات الصحافة املرصية1949-1939م
شهدت مرص ﳖاية القرن التاسﻊ عرش وبدايات القرن العرشين بروز تيارات فكرية عديدة
)(1
كبري يف التغريات االجتامعية والثقافية اثناء احلرب العاملية االوىل(-1914
اثر ﹲ
كان ﳍا ﹲ
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1918م) وما بعدها  ،مستﺨدمة "الصحافة" كوسيلة لنرش أفكارها عىل الرغم من التضييق
الذي عانته الصحافة املرصية آنذاك من قبل السلطات السياسية يف البلد مﻊ ما رافقها
من أزمة يف " ورق الصحف" ) ،(2واعطﻰ الدستور الصادر يف عام 1923م) (3والغاء
"االحكام العرفية" ) (4لتلﻚ التيارات فرصة للتعبري عن اهدافها  ،فتمركﺰت االﲡاهات
الفكرية حول الصحف ) (5وبعض الكتاب واملحررين حتﻰ دارت حوﳍم وحول صحفهم
أحﺰاب سياسية اغنﺖ الساحة الفكرية بطروحاﲥا ). (6
حققﺖ االحﺰاب املرصية ) (7تطور ًا كبري ًا يف الناحية الفكرية  ،فقد دافﻊ كل حﺰب عن رؤيته
السياسية  ،و انشأ صحيفة يركﺰ فيها مبادئه) (8وجعلها منتدى ألنصاره واعوانه) ،(9ويمكن
اعتبار الصحافة احلﺰبية وغري احلﺰبية ) (10قد " أذكﺖ احلياة الفكرية و انعشتها") ،(11واسهمﺖ
يف تسليﻂ الضوء عىل القضايا الرئيسية التي ﲥم عموم افراد الشعب  ،فكانﺖ كل صحيفة
بمثابة مدرسة فكرية تدافﻊ عن دعوﲥا ) ،(12يف ﲢقيق االصالح السياﳼ و االجتامعي ).(13
متيﺰت الصحافة املرصية يف املدة (ايلول  -1939ترشين االول 1944م) بتنوع الصحف،
فﱪزت صحف القطاع اخلاص) ،(14واتسمﺖ املرحلة بـ" السكون"وفيها فرضﺖ الدولة الرقابة
عىل الصحف ) (15اىل جانب معاناﲥا من قلة املتوفر من ورق الصحف وشحتها  ،فيام ُعرفﺖ
املدة التي تلتها بــ"مرحلة االنطالق" ،حيث إنطلقﺖ صحف احﺰاب االقليات) (16وﻇهرت
صحف يسارية ودينية) (17التي هامجﺖ النظرية العلامنية فكري ًا و سياسي ًا ) (18كوﳖا تسعﻰ
لتأسيس منظومة عالقات اجتامعية وثقافية ال تستوحي الرشيعة اإلسالمية أساس ًا ﳍا).(19

متيﺰت "مرحلة السكون" ما بني 1944–1939م من تاريخ الصحافة املرصية بـ" تناقص"
اعداد الصحف واملجالت بفعل تداعيات احلرب العاملية الثانية ) (20وما احدثته من ازمات
يف كافة نواحي احلياة  ،فقد حدّ ت احلرب من نشاط الصحافة وأعاقﺖ تطورها ،اذ كان
من تأثريها عىل الناس قلة املواد وأختفاؤها وارتفعﺖ معها االسعار فجأة ارتفاع ًا كبري ًا ،

وسيطرت عىل الناس روح التجارة للربﺢ الﴪيﻊ ،وراجﺖ السلﻊ الرديئة ،وﱂ تسلم احلياة
الفكرية والصحفية من تأثريها  ،فانترشت الصحف " عديمة القيمة " بعد ان ركﺰت عىل
الربﺢ الﴪيﻊ).(21
واصلﺖ الصحافة املرصية مسريﲥا و استأنفﺖ نشاطها و تطورت ﴎيع ًا وبدأ زوال
معاناة الناس من اثار احلرب ) ،(22فكانﺖ املدة التي تلﺖ انتهاء احلرب العاملية الثانية

أزهﻰ املراحل التي عاشتها الصحافة املرصية) ، (23نوقشﺖ فيها موضوعات اجتامعية
واقتصادية ،وفكرية ،و وضعﺖ حلو ً
ال ملشكالﲥا ،لوحﻆ فيها متعة الطرح وعمق الدراسة
وموضوعيتها ،رافقها ﻇهور اقالم قوية مستنرية وصاعدة قدمﺖ " بحوث ًا شائقة "عن
مواضيﻊ ﲣص احلياة املرصية والتي شغلﺖ بال املفكرين املرصيني و أرقتهم ). (24
شكلﺖ الصحف واملجالت الصادرة يف مــرص) (25عام ً
ال مه ًام يف ﻇهور االﲡاهات
الفكرية يف املجتمﻊ املرصي خالل مدة احلرب العاملية الثانية ،و طغﻰ عىل احلكومات
املرصية االهتامم بالشؤون السياسية  ،وقضايا النضال الوطني ،اال ان ذلﻚ ﱂ يعق جهودها
يف سبيل معاجلة بعض املسائل التي ﲥم املواطن املرصي ،فاﲣذ االصالح االجتامعي طابع ًا
فكري ًا واعالمي ًا ،دون ان يؤثر بقوة يف املجتمﻊ املرصي فﱪزت ثالثة اﲡاهات اصالحية :
اوﳍا يرى أن تقدم املجتمﻊ انام عن طريق العودة اىل الرتاث ،وثانيهام يرى ﴐورة االخذ
بسبل احلضارة الغربية ،فيام شكل ثالثهام اﲡاه ًا توفيقي ًا مستند ًا اىل اراء حممد عبده و مجال
الدين االفغاين بﺈصالح ما فسد و االخذ بام هو جديد) ،(26ويمكن استعراض ﳐترص"
لنامذج" من الصحف واملجالت وأهدافها ،ذلﻚ ان التطرق جلميﻊ الصحف واملجالت
الصادرة يف مرص بحاجة اىل متسﻊ من املساحة ،وهي تصلﺢ ان تكون رسالة منفردة بحد
ذاﲥا ،لذا اقترص الباحث عىل ذكر عدد من الصحف واملجالت مبين ًا توجهاﲥا الفكرية
و القضايا التي ركﺰت عليها يف هذه املدة من تاريخ مرص ،وتم تقسيمها بحسب وحدة
املوضوع مﻊ مراعاة التسلسل التاريخ لصدورها و التي كان منها -:
ً
اوال  -الصحف :

عﱪة عن الكتلة الوفدية ) ،(27اال اﳖا
ُعدت صحيفة " الوفد املرصي" احدى الصحف ا ُمل ﹾ

عانﺖ من نقص التمويل منذ اعدادها االوىل مما اسهم يف توقفها يف اب 1939م  ،ومتيﺰت
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باستقطاب ك ّتاب عرفوا بسمعة صحفية مرموقة نتيجة جلهود رئيس ﲢريرها املتواصلة
الستقطاﲠم ) ، (28و أصدرت الطائفة اليهودية يف مرص) (29عدة صحف منها صحيفة "
التسعرية " ) (30يف  17حﺰيران عام 1944م  ،لتكون لسان حال الطائفة وتوجهاﲥا
السياسية كام اهتمﺖ بالقضايا االقتصادية الداخلية فقدمﺖ تسعرية للمواد التموينية،
فالقﺖ رواج ًا كبري ًا يف صفوف التجار واصحاب الرشكات وازداد عدد مشرتكيها حتﻰ
بلﻎ "أربعة عرش الف ًا "خالل مدة قصرية من صدورها اضطرها اىل ايقاف اشرتاكاﲥا

ملحدودية املطبوع منها  ،و ﲢولﺖ الصحيفة بعد عامني اىل صحيفة " هﺰلية ساخرة "
لبعض الوقﺖ ثم عادت مﻊ بداية حﺰيران عام 1946م صحيفة سياسية ) ، (32وعىل الرغم
من اسم الصحيفة واالغراض االقتصادية التي خصصﺖ ﳍا اال اﳖا اخذت جانب ًا سياسي ًا
خاص ًة تعلق االمر بموقف هيود مرص من مشكلة فلسطني ،ورفضهم فكرة التدخل يف
مشكلة " الوطن القومي ") ،(33وناشدت برسائل واضحة االبتعاد عن تلﻚ املسألة لتظل
العالقات بينهم وبني مواطنيهم املرصيني قوية ومتينة ،اال ان رئيس ﲢريرها اصبﺢ احد
دعاة " الصهيونية") (34يف مرص). (35
والقﺖ صحيفة " اخبار اليوم" رواج ًا كبري ًا  ،اثر صدورها يف  11ترشين الثاين عام
1944م  ،و كتب ﳍا النجاح والتفوق لﱪاعة مؤسسيها يف " الفن الصحفي" ) (36و رفعها
لشعار صحافة املاليني وجذبﺖ الصحيفة عدد ًا من اقالم كبار املفكرين املرصيني ومتيﺰت
اكثر من غريها بـ" انتفاعها " من الرسامني املرصيني البارزين) .(37أما أبرز ما تبنته أخبار
اليوم من اﲡاه وخﻂ صحفي كان حماولة حماباة القرص امللكي وحماربة توجهات حﺰب
الوفد) (38وهو ما جعل احلﺰب معارض ًا ﳍا عىل الدوام ويكيل ﳍا االﲥامات بعدم الوالء
وعدّ اصدار الصحيفة بداية " لتمصري" الصحافة وهو تعبري تكرر لدى بعض
للملﻚ )ُ ،(39
الكتاب بام يوحي ان الصحافة املرصية قبل" اخبار اليوم " كانﺖ بال هوية  ،وعىل الرغم
من مقبولية هذا الرأي فهو ال يعني طمس جهود رواد نشأوا عىل ارض مرص وبذلوا الغاﱄ
من اجل صحافة مرصية كان ﳍا الريادة والسبق يف الرشق ؛ كام و صدرت صحيفة " الكتلة
الوفدية " يف عام 1944م والتي أنشأها مكرم عبيد( 1961 -1889م) ) (40بعد انشقاقه
عن حﺰب الوفد  ،وكانﺖ اجلريدة ﲢمل اسم احلﺰب اجلديد الذي شكله وتﺰعمه مكرم
)(31
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عبيد  ،إال أن الصحيفة ﱂ تستمر وتوقفﺖ يف عام  ،1949كام اسهمﺖ محلة الرقابة عىل
املطبوعات يف ﴐب احلركة اليسارية املرصية  ،فتوقف صدور صحيفة "الوفد املرصي"
يف  10متوز عام 1946م بحجة اجتامع بعض التنظيامت اليسارية يف دارها ،مما دفﻊ حﺰب
الوفد اىل طلب ترخيص اصدار صحف اخرى لتكون املعﱪة عن آرائه ).(41

كام شارك "االقباط" يف إثــراء الصحافة املرصية شأﳖم يف ذلﻚ شأن مواطنيهم من
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
اهتامم الصحافة القبطية بشؤون االقباط فيام يتعلق بأخبار الكنيسة ،مشكالت االقباط
وعالقتهم بالدولة  ،ومن ابرز تلﻚ الصحف " صحيفة مرص" ( -1966-1895م) حيث
عدت اول صحيفة قبطية مرصية اهتمﺖ بشكل واضﺢ بالشأن القبطي  ،كذلﻚ صحيفة
" وطني" ). (42
ثاني ًا -املجالت:

محلﺖ املجالت املرصية مهمة رفد الفكر والثقافة يف مرص ) ،(43كان يف مقدمتها " جملة

التقوى" الشهرية الصادرة عام 1939م ،والتي ُعدت من املجالت الدينية املؤثرة يف
بدايات ﻇهورها إال ان اثرها كان حمدود ًا و متذبذب ًا يف ﻇل املناخ السياﳼ غري املستقر يف
املدة ما بعد احلرب العاملية الثانية ) ،(44و أصدرت "مجاعة الفن واحلرية" ) (45جملة " التطور"
يف كانون االول عام 1940م ،والتي توقفﺖ عند عددها السابﻊ ،وطرحﺖ موضوعات
عﱪ عن ُ
احلر ّية الفردية وقدسيتها،
وافكار ًا متنوعة جديدة عىل ا ُملتلقي املرصي ،منها ما ّ
واملرأة وحريتها ،والدعوة اىل التمرد عىل التقاليد االجتامعية والدينية ،بأسلوب عرصي
متحرر).(46
)(47
شهدت الصحافة املرصية اثناء احلرب العاملية الثانية بروز عدد من املجالت النسائية
التي وجدت مكان ًا ﳍا يف املجتمﻊ املرصي) (48ومنها 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 " اجتامعي ًا واقتصادي ًا و فكري ًا " ،وكان من الطبيعي ان تبدأ عالمات اضطراب
صدورها لعدم اقبال القراء عىل اقتنائها  ،يف وقﺖ كان املجتمﻊ املرصي يعاين اجتامعي ًا و
ﴎع يف توقفها يف آذار عام 1945م ،اال اﳖا
اقتصادي ًا من احلرب التي شغلﺖ العاﱂ  ،مما ّ
اصدرت جملة جديدة يف القاهرة محلﺖ اس ًام مميﺰ ًا ( فتاة الغد ) يف آيار 1945م ،حددت
أهدافها يف مساعدة املرأة عىل ان تكون زوجة صاحلة عاملة بالشؤون النسوية و تربية
االطفال ،وان تكون متعلمة تعرف كيف تعمل و تعيل اﴎﲥا  ،وهي اهداف كانﺖ غاية
ما تطلبه و تنادي به املرأة املرصية يف محل رسالة النهوض باملجتمﻊ  ،وعىل الرغم من جدية
املجلة و رسالتها غري اﳖا توقفﺖ يف متوز 1947م ). (49
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وصــدرت عن مجعية "الشبان اإلﴎائيليني القرائني" ) (50يف  16شباط  1945جملة
الشبان القرائني ( )Les jeunesses Karaimesمالكها ومؤسسها "مراد فرج " (-1866
1956م) ،(51لتكون بذلﻚ لسان حال"الطائفة القرائية" ) (52التي محلﺖ شعار رفﻊ مستوى
ابناء الطائفة والنهوض ﲠم اجتامعي ًا و فكري ًا ،ونبهﺖ املجلة عىل امهية التعليم فبادرت
اىل نرش الدروس باللغة العﱪية ،كام ابدت اهتامم ًا بقضايا اليهود يف العاﱂ و دعﺖ الشباب
من طائفة القرائني و عوائلهم اىل اﳍجرة اىل فلسطني) (53لتكون نواة للطائفة فيها ،وعانﺖ
املجلة يف عام 1956م من االرتباك يف صدورها حتﻰ توقفﺖ يف حﺰيران 1957م ) ،(54ويف
 16شباط عام 1945م اصدرت اجلمعية" جملة الكليم " يف القاهرة لتكون لسانا معﱪ ًا عن
اماين طائفة القرائني ،وداعية لرفﻊ مستواها والنهوض بجميﻊ مرافقها االجتامعية والفكرية
مقتبس ًة التسمية من نبي اﷲ موسﻰ (عليه السالم) الذي ُعرف بالكليم ،وعملﺖ الصحيفة
بجهد من اجل ايصال املجلة اىل اليهود القرائني يف تركيا و العراق والقدس ولوزان و
فرنسا ،و تبعها صدور جملة ( املصباح ) يف االول من اب عام 1946م لصاحبها اليهودي
الﱪت مﺰراحي ،اهتمﺖ املجلة بنرش كل ما يتعلق بالسينام املﴪحية ،تلقاها اجلمهور
باهتامم اال اﳖا انحرفﺖ عن خطها العام سعي ًا وراء الكسب املادي مما ادى لتوقفها ).(55
وحجﺰت املجالت االدبية مساحة مهمة ﳍا يف الصحافة املرصية ،فصدرت جملة "الفجر
اجلديد" الشهرية يف  16حﺰيران 1945م ) (56متﺨذ ًة من " االدب" سالح ًا ملحاربة االحتالل

وعرفها رئيس ﲢريرها " امحد رشدي صالﺢ" ) (57بأﳖا جملة(للثقافة احلرة
الﱪيطاين ملرصّ ،
والتحرر القومي والفكري ) واحتضنﺖ املجلة عدد ًا جيد ًا من الكتاب ) ، (58وكان موقفها
)(59
املعادي لالحتالل الﱪيطاين وبياناﲥا ضد " وعد بلفور" ()Balfour Declaration
عرضها للمصادرة يف حﺰيران 1946م حينام الغﺖ احلكومة
وتوطني اليهود يف فلسطني قد ّ
تراخيص الصحف واملجالت التي ترفﻊ شعارات محاسية و تؤلب الشعب ضدها ).(60
صدرت جملة " الكاتب املرصي" ،يف ترشين االول  1945لتأخذ ﳍا مكان ًا يف املجتمﻊ الثقايف
املرصي  ،توىل امتيازها ورئاسة ﲢريرها الكاتب املعروف " طه حسني ") ،(61وقد ابدت عناية
فائقة بالثقافة واالدب العرﰊ 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 ﳖضﺖ ﲠا مرص منذ شاركﺖ يف بناء احلضارة االنسانية و
مهمة التوسﻂ بني الرشق والغرب يف شؤون الثقافة والسياسة واالقتصاد) (62و عىل الرغم
من توقف املجلة يف حﺰيران 1948م اال اﳖا احدثﺖ "جدال واسع ًا " ترددت اصداؤه يف
احلياة الثقافية املرصية والعربية واإلسالمية  ،و حركﺖ حوارات ثقافية و سياسية ال سيام
عندما ُاﲥمﺖ بتحقيق اهداف صهيونية واﳖا رأس رمﺢ لليهود يف مرص ،وان الصهيونية
مولتها بقصد استيعاب املثقفني املرصيني يف تيار ثقايف مشبوه  ،وتﺰعمﺖ رئاسة ﲢرير جملة
ّ
)(63
" املقتطف " احلملة ضد املجلة ،فض ً
ال عن التغريات الﴪيعة التي تﺰامنﺖ مﻊ صدور
املجلة والتي اسفرت عن قيام اﴎائيل باالعتداء عىل االرض الفلسطينية ،وﻇل اجلدل
مستمر ًا حول جملة "الكاتب املرصي" وﱂ ﲢسمه الدراسات املتعددة).(64
و صدرت جملة " الكاتب" يف ترشين الثاين 1945م  ،جاء تعريف املجلة عىل اﳖا "جملة
شهرية لﻶداب والعلوم والفنون" ،مالكها ورئيس ﲢريرها "عادل الغضبان")-1908
 ، (65) )1972حددت املجلة اهدافها بنرش الثقافة عن طريق" الرفيﻊ و العاﱄ من اآلداب
والعلوم والفنون " ،و مساعدة القارئ العرﰊ عىل اختيار الكتب املعتﱪة ،و متثل يف عرض
ونقل " ما تفتقﺖ عنه اذهان الرشقيني والغربيني" مﻊ" االعتﺰاز بالعقل العرﰊ 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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وابدت املجلة اهتامم ًا خاص ًا بـ"الفن التشكيﲇ" العاملي مﻊ حرصها عىل اجلمﻊ بني
الثقافة العرصية والرتاث العرﰊ ،فكانﺖ جامعة عربية ثقافية  ،تنرش يف اعدادها مقاالت
ودراســات وقصص ًا وقصائد ﳐتلفة بأقالم مرصية وسائر البالد العربية  ،وقد ارجﻊ
الباحثون متيﺰ املجلة اىل شﺨصية رئيس ﲢريرها "عادل الغضبان" الذي مجﻊ بني املوهبة
والثقافة واالخالق العالية والقدرة االدارية الدقيقة احلازمة  ،واخذت الصحف الدينية
ركن ًا اساسي ًا من الصحافة املرصية ،و صدرت جملة " لواء اإلسالم" يف  19حﺰيران 1947م،
هدفﺖ املجلة للعمل عىل ان تكون منﱪا للكتاب املسلمني من اجل الدفاع عن اإلسالم
واملسلمني ،و وجهﺖ دعوة للمسلمني للعودة إىل اإلسالم الذي به تنصلﺢ أحواﳍم  ،و
تتحقق عاملية اإلسالم  ،فهو ليس ألمة خاصة بل دين اإلنسانية كافة ).(67
وبنا ًء عىل ما تقدم ُعدت املرحلة املمتدة من ( 1949 -1939م) من أخطر مراحل
تاريخ مرص الفكري و االجتامعي و السياﳼ بفعل تأثريات احلرب العاملية الثانية وبروز
حماوالت عديدة لربﻂ احلياة املرصية بعجلة النمﻂ الغرﰊ من خالل التيار التغريبي،
فﺰحفﺖ اىل املجتمﻊ املرصي بعض العادات والتقاليد مثل انتشار حانات اخلمر و املالهي
الليلية ودور البغاء  ،واشتدت حركة الرتمجة للقصص اخلليعة و اآلداب املاجنة ،مما
جعل الصحافة املرصية تأخذ عىل عاتقها التصدي للمواضيﻊ و السجاالت املطروحة
عىل ساحة النقاش الرسمية والشعبية ) ،(68ونظرت " نﺨبة دينية إصالحية " يف اصدار
" 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 ﳛول دون اﲢاد ابنائه ،ونشوء فهم ﳚدد الروحية اإلسالمية املشتملة عىل
مراجعة ودراسة كل العقائد ،والتمسﻚ باملشرتكات منها ،واالبتعاد عن االنقسامات
احلاصلة يف تفسري القراءات للنصوص املقدسة ،وهذا ما سيكون موضوع املبحث التاﱄ .

املبحث الثاين

جملة "رسالة اإلسالم" دراسة يف التأسيس و االبواب و تنظيمها الفني
ً
اوال – تأسيس دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية :

رشع ُعلامء الشيعة يف متهيد السبيل خللق طرق اتصال بني ﳐتلف املذاهب اإلسالمية بغية
السنية و الشيعية  ،أو عىل األقل التوصل
التوصل إىل تقريب لوجهات النظر بني املدرستني ُ
اىل مصاحلة جﺰئية يف حدود مراعاة خصوصية كل مذهب  ،ومتيﺰت اجلهود املبذولة يف
بداياﲥا االوىل باﳖا كانﺖ عىل املستوى الفردي ،و من ابرز األمثلة عىل حماوالت التواصل
ﻇهور الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء (1877م 1954 -م) ) (69خالل مؤمتر القدس
املنعقد يف كانون االول عام1931م حني أم املصلني عىل اختالف مذاهبهم ) ،(70و جهود
السيد عبد احلسني رشف الدين(1873م 1957 -م) ) (71يف حركة التقريب بني املذاهب
اإلسالمية  ،كام يندرج احلوار الذي تم بني الشيخ عبد الكريم الﺰنجاين(1968 -1878م)
) (72والشيخ حممد مصطفﻰ املراغي( 1945 -1881م) ) (73لتحقيق نفس اﳍدف ).(74
و يف  16اذار عام 1939م توجه وفد ايراين عال املستوى إىل القاهرة حلضور حفل زواج
وﱄ عهد إيران حممد رضا ﲠلوي (1980 -1919م)) (75من األمرية فوزية (-1921
 2013م )) (76ابنة ملﻚ مرص فؤاد االول ( 1936 -1868م )) ، (77كان من ضمن الوفد
الشيخ حممد تقي القمي (  1908 -1990م) ) ، (78الذي اقترصت مهمته عىل بث تقارير
اإلذاعة اخلاصة باالحتفاالت باللغة الفارسية عﱪ إذاعة القاهرة ،اال ان اندالع احلرب
العاملية الثانية اضطر الشيخ القمي إىل الرجوع إىل بلده ،و يف عام 1946م عاد إىل القاهرة،
عازم ًا عىل إقامة مؤسسة تكون مهمتها التغلب عىل اخلالفات الطائفية بني املسلمني ).(79
عمل الشيخ القمي بجهد يف سبيل انجاح مرشوعه مبادر ًا باالتصال ُبعلامء االزهر
ومنهم حممد مصطفﻰ عبد الــرازق املراغي الذي وقف اىل جانب مرشوع القمي يف "
التقريب بني املذاهب" ضد اخلالفات السنية – الشيعية ،و من ثم كان له دورا كبريا يف جني
ثامر جمهودات القمي ،ويف متكني مجاعة التقريب) (80من اجتامع مجعيتهم التأسيسية يف كانون
الثاين عام . (81)1947
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اثمرت جهود الشيخ حممد تقي القمي يف مجﻊ علامء املذاهب ﲢﺖ خيمة عاملية اإلسالم،
اذ كان من املعتاد عليه تعريف املذاهب السنية األربعة ،يف حني يشري السنة والشيعة إىل
بعضهام البعض باستﺨدام كلمة "طائفة"او" فرقة" ،لذا ُعدت هذه اخلطوة ذات امهية كﱪى
بفضل اجلهود و النوايا املﺨلصة لدى اجلانبني)ُ ،(82يضاف اىل ان"دار التقريب بني املذاهب
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"سعﺖ إلنشاء مكتبة ﲡمﻊ فيها الكتب و مصادر النصوص لكافة املــدارس الرشعية
املوجودة يف مجاعة التقريب ،و جعلها متاحة الستﺨدام اجلمهور). (83
ومن بني االسهامات املميﺰة لدار التقريب اﳖا كانﺖ ملتقﻰ ُعلامء الشيعة ) (84مﻊ نظرائهم
من املذاهب االخــرى ،ففي السنوات السابقة لثورة متوز 1952م ،اعتاد السياسيون
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 اﳍيئات الدائمة ،تم تشكيل جلان متﺨصصة للمواقف اخلاصة
ﲠدف حل املشكالت التي ﲢتاج إىل حل أﴎع من غريها ،عىل سبيل املثال " جلنة
اإلحصاء" ،كانﺖ مسؤولة عن إعداد احصائية خاصة بشعوب العاﱂ اإلسالمي). (85
أما مسألة مصادر متويل دار التقريب  ،فكانﺖ غاية يف احلساسية حيث التﺰمﺖ دار
التقريب الصمﺖ حياﳍا ،و ﱂ يتم مناقشة هذا املوضوع مطلقا عﲇ صفحات جملتها " رسالة
اإلسالم " ،وهناك من يرى أن احلكومتني املرصية واإليرانية كانتا تقدمان دعام ﴎيا ،عىل
األقل منذ ﲬسينيات القرن العرشين فصاعدا ،مضاف ﳍا جمهودات مجاعة التقريب يف جمال
النرش التي اسهمﺖ يف متويل خططهم ولطباعة املجلة ،و التي تﺰامنﺖ مﻊ تعاون وزير
األوقاف امحد حسن الباقوري ) (86مﻊ الدار ،كل ذلﻚ يشري إىل أن احلكومة املرصية كانﺖ
تبارك جهود الدار و ﳛتمل أيضا أﳖا كانﺖ مصدر لدعمها املاﱄ) ،(87كام كان للتﱪعات
املادية الكبرية للمغرتبني االيرانيني ممن استهوﲥم فكرة التقريب بني املذاهب اإلسالمية
يف الواليات املتحدة االمريكية و اوربا أثر ملموس يف استمرارها ،ويف تنامي حجم التأييد
للمجلة رصيد ًا " مادي ًا و معنوي ًا " كافي ًا لديمومة اصدارها مسامهة كبرية يف هذا املجال).(88
اما املوقف االقليمي من تأسيس مجاعة التقريب فتمثل يف موقف املرت ّقب ،ومنها موقف

" اململكة العربية السعودية ") (89ثم ﲢول اىل املعارضة بعد ان كان للوهلة االوىل حذر ًا حني
وجه بعض ُعلامء احلجاز استفسار ًا للقائمني عىل دار التقريب لتوضيﺢ اهدافهم  ،وهل ان
الدار تسعﻰ اىل (إدماج) املدراس املﺨتلفة للفقه يف مدرسة واحدة ) ،(90و ُ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) ، (91والذي نرش
مقا ً
ال يف جملة " رسالة اإلسالم") (92استحث فيه كل املسلمني أن يتوقفوا عن نداء بعضهم
البعض بأسامء بغيضة (التنابﺰ باأللقاب) والذي اندرج ﲢﺖ الدفاع عن احلركة الوهابية
حني اعتبارها حركة مظلومة ) ،(93وبعد نصف عام ،أصبحﺖ العالقات التي كان يسودها
)(94
الود احلذر ،قد تعكرت ألول مرة حني ع ّلق حممد حممد املدين ( 1968 -1907م)
بالقول  " :إن رجال السياسة و احلكم من النجديني يضيقون عىل أهل العلم و الرأي يف
احلجاز تضييقا ،و يلﺰموﳖم من طريق مبارش أو غري مبارش أن يعتنقوا أراء معينة ،وال
يسمحون لدرس علمي يقام يف أحد املسجدين إال إذا ألقاه نجدى" ).(95
فيام جاء التعريف بــدار التقريب يف تركيا عن طريق عميد كلية الرشيعة يف بغداد
"محدي االعظمي" (1971 -1881م )) (96الذي نقل طلب الصحفي ارشف اديب(
1971 -1882م)) (97للتعريف بدار التقريب يف صحيفته ،فكتب مقا ً
ال عن تأسيس
ومهام (مجاعة التقريب) ،كذلﻚ رسالة الصحفي الرتكي عمر رضا دغرول (-1883
1953م ) ) ،(98صاحب صحيفة السالمة واملحرر يف صحيفة اسالم تورك انسكلوبيديا،
اىل جملة" رسالة االسالم" والتي تناولﺖ خﱪ التعريف بدار التقريب يف تركيا عن طريق
صحيفتي(اجلمهورية ،والسالمة) .
ثاني ًا – جملة رسالة اإلسالم التأسيس والتنظيم الفني :
ُعدت وﻇيفة الصحافة األساسية وميﺰﲥا األوىل الرشوع يف البناء املعريف والفكري
والثقايف الذي تروم إيصاله اىل القراء  ،وملا كانﺖ الصحافة املقروءة يف النصف األول من
القرن العرشين من أبرز وسائل االتصال الشائعة بني اجلمهور ،لذا اهتمﺖ احلكومات
واألحــﺰاب واجلمعيات واجلامعات ومراكﺰ البحوث واملؤسسات الفكرية والعلمية
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بﺈصدارها ،فأصبحﺖ لكل منهم جملة "ناطقة بأسمها" ،معﱪة عن "آرائها" ،ونارشة
"لنشاطها" ،داعية اىل "ﲢقيق أهدافها").(99
ﹶ
لذلﻚ رشع القائمون عىل مجاعة التقريب  ،بﺈرشاف الشيخ حممد تقي القمي يف
ووفق ًا
إنشاء جملة ناطقة باسمهم " باالستعانة ُبعلامء الشيعة " لوضﻊ ملساﲥم العلمية يف املجلة
واالستنارة بأفكارهم القيمة ) ، (100لتحدد األهداف املطلوب ﲢقيقها من تأسيس مجاعتهم،
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فأصدرت جملة "رسالة اإلسالم" املجلة الرائدة يف هذا السبيل ،والتي اشرتكﺖ فيها األقالم
املميﺰة لتشكل اعدادها الستني وعىل مدى  23عام ًا "منبع ًا ثر ًا" 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
شﺨصيات اسالمية أخرى ،مبين ًة اهدافها برتسيخ العمل ضمن اطار املبادئ اإلسالمية
والقواسم املشرتكة لكل منهم  ،مؤكدة عىل ﴐورة ﲢقيق تلﻚ االهداف من خالل الطرح
و النقاش العلمي) ،(102وقد وضعﺖ إدارة املجلة أسس علمية و اهداف واضحة تسعﻰ
لتحقيقها متمثلة بام يأﰐ -:
 .1استقطاب االقالم االصالحية و التجديدية) (103من ﳐتلف املذاهب االسالمية البعيدة
عن العنف والتطرف .
 .2قبول املقاالت والبحوث التي تصب يف خدمة املجتمﻊ ومن كافة املذاهب االسالمية.
 .3طرح فكرة التقريب وعرض نبذ التطرف واجلمود الفكري الذي يقود اىل التشتﺖ.
 .4السعي اجلاد يف غرس االخالق املحمدية االصيلة الفاضلة يف نفوس املجتمﻊ.
صدر العدد األول من جملة "رسالة اإلسالم" يف شهر ربيﻊ األول من العام  1368اﳍجري
املوافق لشهر كانون الثاين من العام  1949امليالدي تيمن ًا بمولد الرسول االعظم(،)
وعﱪت خالل افتتاحية) (104عددها األول عن السعادة يف "ان تقدم اىل العاﱂ اإلسالمي يف
مشارق األرض ومغارﲠا اول اعداد جملتنا "رسالة اإلسالم") ،(105متﺨذ ًة خطاب ًا اسالمي ًا يف
منهجها موضحة ذلﻚ ﹶ يف ترويستها ان "رسالة اإلسالم جملة اسالمية عاملية" ،رافعة اآلية
الكريمة ﴿إِ ﱠن ٰﹶه ِذ ِه ُأ ﱠم ُت ُك ﹾم ُأ ﱠم ًة ﹶو ِ
اع ُبدُ ِ
ون﴾) (106شعار ًا ﳍا) ،(107وتكفلﺖ"
احدﹶ ًة ﹶو ﹶأ ﹶنا ﹶر ﱡب ُك ﹾم ﹶف ﹾ
دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية" يف القاهرة مهمة إصدارها  ،مﻊ االشارة اىل أن الطبعة

الثانية للمجلة وهي طبعة األستانة الرضوية املقدسة خلﺖ من وضﻊ اآلية الكريمة املشار
اليها).(108
إمتازت جملة "رسالة اإلسالم" بغالف ذي لون أبيض ،وابعاد ( 21سم ×  16سم) ،
ُرسم عليه شكل الكرة األرضية موشحة براية كتب عليها "رسالة اإلسالم" لتكون ايقونة ﳍا
ﲢمل داللة عامليتها ،وحافظﺖ املجلة عىل لوﳖا وابعادها وشكل غالفها حتﻰ توقفها).(109
وقﻊ اختيار "رسالة اإلسالم" اس ًام للمجلة بنا ًء عىل اإلطار العام واﳍدف الذي سعﺖ
اىل ﲢقيقه مجاعة التقريب يف "بعث روح اإلسالم وسامحته" ،وأكد رئيس ﲢريرها ذلﻚ يف
افتتاحية العدد األول ان مجاعة التقريب :اختارت ﳍذه املجلة اسم (رسالة اإلسالم).. .
أرادت ان تتﺨذه عهد ًا اىل املسلمني وموثق ًا يف كل ما تعالﺞ ،ان تستوحي روح اإلسالم،
وسامحة اإلسالم ،وكل خري وبر ورشاد وصالح يدعو اليه اإلسالم ،ارادت ان يعلم
املسلمون مجيع ًا اﳖا جملتهم ومعرض آلرائهم وافكارهم ،دون تعصب وال ﲢيﺰ ،إﳖا ملتقﻰ
العلامء  ،وادب االدباء ،من مجيﻊ الطوائف والشعوب اإلسالمية" ).(110
علم ُ
و بام ان فن التحرير الصحفي هو علم وفن يف آن واحد ،وركن مهم ترتكﺰ عليه اية
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 ﲢريرها يكون رواجها  ،وهذا
االمر بحد ذاته بحاجة اىل براعة فنية يف االخراج الصحفي  ،وتكون قد نجحﺖ يف ايصال
)(111
رسالتها ،وهذا بدوره يﺰيد من إقبال القراء عىل اقتنائها  ،لذا التﺰم رئيس ﲢريرها
الشيخ حممد حممد املدين الذي وقعﺖ عليه مسؤولية السلطة الفعلية عن كل ما ينرش
)(112
القراء وتفسري آيات القرآن الكريم  ،ونرش
عىل صفحات املجلة من مقاالت و بريد ّ
مفردات معجم اللغة العربية  ،و جاء االختيار إلكامل مهمة رئاسة ﲢريرها بعد وفاة حممد
حممد املدين) (113عىل يد الكاتب والشاعر عﲇ اجلندي (1973 -1898م) ) (114للمدة
الباقية من عمر املجلة  ،ومتثلﺖ املهمة االصعب بالنسبة ألﴎة ﲢرير املجلة اختيار منصب
مدير إدارة جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية  ،والذي وقﻊ اخليار عىل شﺨص الشيخ عبد
العﺰيﺰ حممد عيسﻰ). (115
كان توجه هيئة ﲢرير 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 ﲡربتها يف
القراء عىل "رصانة طابعها العلمي" ،تم الرتاجﻊ عن هذه
العام األول  ،وحرص اكثرية ّ
الﺰيادة ،ورأت ان املصلحة تقتﴤ ﲣفيف اعباء املجلة املالية لتبتعد عن "االرهاق" و"
اإلعانات " من جهات أخرى قد تؤثر يف رسم توجهها ،فأبقﺖ عىل اصدارها كل ثالثة
اشهر بشكل منتظم ،شبيهة بمجالت "املجامﻊ العلمية" ،و"الكتب الدورية" التي اغتنﺖ
بالدراسات العلمية املتﺨصصة ،مانحة ك ّتاﲠا فسحة من الوقﺖ " للنظر والدرس" ومتكين ًا
للقراء عىل "اختالف األلسن" وتباين" املناهﺞ الفكرية من التأمل واالستيعاب والرد
واملراجعة والرتمجة " ).(116
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استمرت املجلة يف صدورها الفصﲇ الربﻊ سنوي لكل عدد بشكل منتظم لغاية السنة
الثانية عرشة من تاريخ املجلة ،وبدأ االضطراب يف اوقات صدور اعدادها مما أضطرها
)(118
اىل اصدار عددين مع ًا يف وقﺖ واحد وألكثر من مرة) ،(117واىل توقف دام سنة كاملة
وﲡاوزﲥا ملدة سنتني) ،(119بل اىل انقطاع دام قرابة اربﻊ سنوات ونصف ،اعقبه انقطاع
لثالث سنوات قبل صدور عددها األخري الذي محل الرقم  60الصادر يف ترشين األول
 ،1972وبه بلغﺖ جملة "رسالة اإلسالم" ﳖاية املطاف بعد رحلة دامﺖ قرابة  23عام ًا من
العطاء قبل ان ُﲢتﹶجب وﱂ ُتعاود الصدور مرة اخرى).(120
إال أن إصدارها السنوي الذي انحرص يف( 448صفحة) ،جعلها تتﺨلف كثري ًا عن
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 صفحاﲥا دون زيادة او نقصان راجﻊ
اىل امكانات املجلة املالية املحدودة  ،و اقرتن اضطراب صدور املجلة بأحداث سياسية
كان من بينها اﳖيار الوحدة بني مرص وسوريا) (121وتغري املعطيات الدولية يف بروز املحاور
)(122
واالصطفافات مﻊ او ضد الرصاع بني الواليات املتحدة االمريكية و األﲢاد السوفياﰐ
الذي ُعرف بـ(احلرب الباردة)) ،(123وجاء توقفها يف ترشين األول عام  1972مؤرش ًا عىل
دخول املنطقة مرحلة سياسية جديدة ،ﱂ تفسﺢ املجال ألنشطة التقريب مﻊ تدين االهتامم

باملشاريﻊ الوحدوية عن املنطقة العربية واإلسالمية).(124
جاء توقف املجلة وانقطاعها ملدة اربﻊ سنوات ونصف يف اعقاب وفاة رئيس ﲢريرها
حيث "أبطأ" صدورها يف وقﺖ رغبﺖ ادارة املجلة "اال تطول فرتة الغياب" ،ألنه كان عل ًام
من اعالم الفكر اإلسالمي املعاﴏ " املتحرر" من قيود التعصب واغالل التقليد مﻊ احلفاظ
عﱪ" و" عقلها املدبر")، (125
عىل جوهر الرشيعة وسالمة العقيدة والذي مثل " لسان املجلة ا ُمل ّ
فض ً
ال عن ذلﻚ فﺈن املجلة خﴪت معظم روادها األوائل) ،(126وﱂ يعد بمقدورها الوقوف

امام املتطلبات الصعبة للمرحلة اجلديدة) ،(127وقلﺖ تبع ًا لذلﻚ املقاالت املرسلة اىل رئيس
التحرير ،والتي اثرت سلب ًا يف عملية النرش ،ثم تأخري صدورها يف الوقﺖ املحدد ،وبالتاﱄ
اسهم يف توقفها).(128
حرصﺖ إدارة املجلة اىل توزيعها وايصال اعدادها اىل كل من يرغب االشرتاك فيها
بانتظام عﱪ الﱪيد ،وحددت اشرتاكها عن السنة الواحدة يف البالد العربية (ﲬسني) قرش ًا
مرصي ًا ،ويف امريكا (اربعة) دوالرات ،وحافظﺖ املجلة عىل قيمة االشرتاك طوال سني
اصدارها) (129وهو امر ُعد جيد ًا قياس ًا بطول مدة صدورها ،و بادرت ادارة جملة "رسالة
اإلسالم" رغبة منها يف تنظيم الصلة و"تعميق احلوار" البناء بني املسلمني اىل االتصال ُبعلامء
الشيعة اإلمامية راجي ًة مد يد العون يف تقديم املشورة  ،كام حرصﺖ عىل ايصال اعدادها
بانتظام اىل "االندية العلمية واملكتبات") (130واىل اصحاب الرأي "افراد ًا ومجاعات" يف العاﱂ
اإلسالمي ،لتقيم جسور ًا اساسها الثقة واملحبة بني محلة "الفكر احلر" و"اآلراء الناضجة"
وهي امارات ذات دالالت واضحة عىل "حيوية الروح اإلسالمي" و"عمق احساسه"
فرق والتمسﻚ بأسباب "متينة ﲥديه اىل مستقبل
واحلرص يف التﺨلص من اثار املاﴈ ا ُمل ّ
قوي" يدعو اىل وحدة دينية واخوة اسالمية ﲢﺖ راية "القرآن الكريم") ،(131وألجل ايصال
املجلة اىل اغلب الدول االسالمية والعربية فﺈﳖا حرصﺖ عىل ارسال املجلة ملشرتكيها
فض ً
ال عن نسخ جمانية " كهدايا " لبعض املكتبات والشﺨصيات املهمة  ،اما عن طريق
الﱪيد اجلوي أو عن طريق املكتبات) (132ودور التوزيﻊ) ،(133و يعود نجاح جملة "رسالة
اإلسالم" واستمرارها هذه املدة الطويلة اىل ابتعادها عن "العصبية والطائفية واحلﺰبية"
) ،(134وألﳖا ﱂ تكن يف خدمة جهة سياسية) (135حمددة او ﲣدم اغراض زعيم سياﳼ معني،
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بل اﲣذت لنفسها سبي ً
ال واحد ًا يدعو اىل "كلمة سواء بني املسلمني" والتمسﺖ "ﴏاط ًا
مستقي ًام املقصد فيه اﷲ") ،(136ومن هذا املنطلق فان القائمني عىل مرشوع املجلة ويف
مقدمتهم حممد تقي القمي ،استثمر الظروف املؤاتية استثامر ًا حكي ًام) ،(137فقد كانﺖ الفكرة
" متقدمة ومثرية للتقدير " فض ً
ال عن استشارته املتواصلة علامء النجف االرشف حول
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موضوع التقريب وسبل انجاحها) ،(138وبام يملﻚ من امكانيات فكرية ومادية مساعدة
شجعته يف امتام املهمة ،وان طبيعة العالقة التي تربطه بمراجﻊ الدين يف ايــران) (139ويف
مقدمتهم اية اﷲ (حسني الﱪوجردي)) (140الذي كان املبادر الفعﲇ للفكرة ،يوحي عن
مدى الدعم املادي واالنفاق عىل استمرار صدور املجلة).(141
لقد عمل القائمون عىل املجلة بجهد خالص لكي ﲣرج اىل قرائها ﲠذه ُ
احللة القشيبة
وتكسب رضاهم  ،فقد اهتمﺖ بمسائل عقائدية و فكرية ﳐتلفة ﲣص املسلمني ودينهم
احلنيف عىل الرغم من ردود االفعال املتشنجة لبعض اجلهات الرافضة لتوجهها) ، (142مما
دفﻊ املفكرين من املذاهب اإلسالمية للرشوع يف طرح افكارهم  ،و سيبني املبحث القادم
السنة الذين نرشوا مقاالﲥم عىل صفحاﲥا مبين ًا
نامذج من كتاب املذاهب االخرى من ابناء ُ
توجهاﲥم العقائدية وطروحاﲥم.

املبحث الثالث

االقالم التي كتبت يف جملة رسالة االسالم من غري الشيعة
ُعدت املناﻇرات الفكرية ونقاشاﲥا وابــداء الــرأي فيها اساس االصــالح واخلطوة
السليمة األوىل يف حل قضايا االمة اإلسالمية التي تبنتها النُﺨب العلمية و الفكرية يف
جماﲠة املشاكل املﺨتلفة التي تعرتضها ،فقد اعتمد املفكرون املعتدلون واملصلحون ﲠدف
التقريب واحلفاظ عىل السلم االجتامعي واالهﲇ 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 حوﳍا  ،وهو اهم ما سعﺖ اليه "مجاعة التقريب" يف مجﻊ
ُعلامء االمة عىل " منﱪ واحد ") ،(143واﳚاد خطاب موحد خيوﳍا صياغة افكار واضحة

يمكن قبوﳍا  ،فانطلقﺖ دعوات التقريب االوىل لتﺰيل احلدود املقيدة و تقوض ثوابتها مما
منحها ثراء و" قوة " وفسﺢ املجال لنفوذها ،واستثمرت مبادرة اجتامع " العالمة القمي"
ُبعلامء االزهر) (144التي وجدت اذان ًا صاغية وقلوب ًا منفتحة ،وتأييد ًا مقبو ً
ال هيأ إلﳚاد
العلامء
"دار التقريب" يف عام  ،1947وخالل مدة قصرية
انضم إىل الدعوة نﺨبة من كبار ُ
ّ
واملفكرين والدعاة واملصلحني ،عند صدور جملة "رسالة اإلسالم"  ،اشرتك يف كتابتها خرية
االقالم العربية اإلسالمية لتشكل اعدادها الستني) (145وعىل مدى ()23عام ًا منبع ًا ثر ًا مهد
السبيل للتقريب بني املذاهب بام طرحته من افكار رائده).(146
رافق اصدار جملة " رسالة اإلسالم" وجود نﺨبة من ُ
الك ّتاب امتلكﺖ منهجية منفتحة
وقدرات ﲢليلية وخصوصية نقدية عالية رفدت املجلة بمقاالت اسهمﺖ يف ترصينها
فكري ًا ووجهتها اىل حقل ﲡاوزت فيه موروث النصوص اخلالفية  ،فجاء انتﺨاب جمموعة
من ُ
الك ّتاب الذين متيﺰوا بنشاطهم الفكري واكتشافهم ألفكار خالقة غابﺖ عنها صفة
التعنﺖ فوجدت ﳍا طريق ًا واسع ًا يف نرش مقاالﲥا).(147
او ًالُ -
الك ّتاب املرصيون :
اشرتك ُ
الك ّتاب املرصيون) (148مشاركة واسعة و اسهموا يف نشاطاﲥا بشكل مؤثر ،فقد
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اصطبغﺖ املجلة يف بعض صفحاﲥا باللون املرصي رغم مشاركة ُعلامء الشيعة ومفكرهيم
بشكل واسﻊ ،و بلﻎ عدد ُ
الك ّتاب املرصيون ممن كتبوا مقاالت يف جملة " رسالة اإلسالم "
) )75كاتب ًا  ،تنوعﺖ اﲡاهاﲥم الفكرية وطروحاﲥم 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 ):(1995 -1902

ولد إبراهيم مدكور بمحافظة اجليﺰة  ،حفﻆ القرآن الكريم يف صباه يف الكتاتيب)،(149
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ودرس يف االزهر ،ومدرسة القضاء الرشعي يف عام  ،1918و التحق بدار العلوم وﲣرج
فيها عام  1927م ،و اشتغل بالتدريس وارسل إىل باريس يف بعثة حكومية عام ،1929
اذ امﴣ سﺖ سنوات اخصبﺖ قدرات تكوينه الفكري والثقايف ونال خالﳍا شهادة يف
اآلداب من جامعة الﴪبون) ،(150ونال إجازة احلقوق ،والدكتوراه يف الفلسفة عام ،1934
شغل مناصب ادارية مهمة منها  :عمله مدرس ًا بكلية اآلداب بجامعة القاهرة ،ثم انتدب
للتدريس يف بعض الكليات األزهرية  ،وانتﺨب عضو ًا بمجمﻊ اللغة العربية بالقاهرة عام
 ،1946ثم أمين ًا له  ،1961و رئيس ًا له 1971حتﻰ وفاته). (151
أبدى ابراهيم مدكور اهتامم ًا واسع ًا يف جمال الفلسفة ،فض ً
ال عن اهتاممه بالنشاط السياﳼ
واإلصالحي منذ أن كان طالب ًا ،وكان اختياره عضو ًا ملجلس الشيوخ مدة ﲬسة عرش عام ًا
قد اثرى جلسات املجلس بالعديد من املناقشات املثمرة فاستطاع خالﳍا ﲢقيق الرتابﻂ بني
األبعاد النظرية واألبعاد العملية العتقاده أن للفلسفة دورها السياﳼ واالجتامعي)،(152
تنوع نشاطه العلمي والفكري بني االبداع والتأليف  ،فقد كانﺖ له مقالة منشورة يف جملة "
رسالة اإلسالم " جاءت ﲢﺖ عنوان " حاجتنا إىل تربية روحية " تضمنﺖ تأكيده عىل اجلانب
الروحي لﻺنسان  ،ودعوته قادة االمة للعناية ﲠذا اجلانب االنساين املهم).(153
• أﲪد أمني ):(1954 -1886
ولد أمحد أمني يف القاهرة  ،و درس مدة قصرية يف األزهر) ،(154بدأ الكتابة مبكر ًا فكتب

مدافع ًا عن السفور بقوة عام 1918م) ،(155دخل مدرسة القضاء الرشعي وﲣرج منها عام
1921م) ، (156وتوىل القضاء ببعض املحاكم الرشعية) .(157و عني مدرس ًا بكلية اآلداب
احدى كليات اجلامعة املرصية) ، (158وانتﺨب عميدا ﳍا عام 1939م  ،وشغل منصب
مدير لﻺدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية عام .(159)1947

العلامء منه اىل
ُعرف عن امحد امني انه كان من الك ّتاب املوضوعيني العقليني وهو اقرب اىل ُ
االدباء ،فهو ﱂ يتصل باحلياة العامة ،وﱂ ﳚ ِر يف تياراﲥا املﺨتلفة) ،(160امتاز 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 اﲡاهاته و اهدافه)ُ ،(161عد امحد امني احد رجال اليسار االسالمي من املتأثرين
باألفكار االسترشاقية معتﱪ ًا بأن االسالم حركة بدوية ﻇهر يف شبه اجلﺰيرة العربية) ،(162و
اسهم بمقاالت عديدة يف جملة " رسالة اإلسالم" يوضحها الرسم البياين رقم (. )1
ُعد أمحد أمني كاتب ًا غﺰير اإلنتاج ،له مؤلفات عديدة منها ( :فيض اخلاطر) وهو جمموعة
مقاالت( ،فجر اإلسالم)( ،ضحﻰ اإلسالم)( ،ﻇهر اإلسالم) ،وقد تناول يف هذه السلسلة
متدرج ،وله (يوم اإلسالم)(،الصعلكة
مسرية احلضارة اإلسالمية عىل نحو عقالين
ّ
والفتوة يف اإلسالم)( ،هارون الرشيد)( ،زعامء اإلصالح يف العرص احلديث) ،و(املهدي
ّ
)(163
واملهدوية) ،و(حياﰐ). .
الرسم البياين رقم ( ) 1
)(164
النسب املئوية ملقاالت امحد امني املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم
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اسهم الكاتب امحد امني بــــ( )12مقا ً
ال يف جملة " رسالة اإلسالم" محلﺖ عناوين ﳐتلفة
حاكﺖ متطلبات املجتمﻊ اإلسالمي و توجهاته يف جوانب منها :االجتامع ،الفقه ،االقتصاد،
وغريها ،ويشري املﺨطﻂ البياين ان اهتاممه االساﳼ انصب عىل املسائل العقائدية فشكلﺖ
 %34من جممل مقاالته املنشورة ،وعىل ما يبدو ان تركيﺰه هذا راجﻊ لطبيعة املوضوعات
املطروحة للنقاش تلﻚ املدةُ ،مضاف ﳍا اعجابه الواضﺢ بمنهﺞ االعتﺰال فأطلق قلمه
بمدحهم ،ولكن ّ
لـام وقف يف غضون التأريخ عىل ّ
أن املعتﺰلة تر ّبﺖ يف أحضان البيﺖ
العلوي غري من اﲡاهه يف الكتابة .
• أﲪد حسن الزيات )1968 -1896م(:

ولد أمحد حسن الﺰيات يف مديرية املنصورة) ،(165و تعلم يف ُك ّتاب قريته القراءة والكتابة،
وحفﻆ القرآن الكريم صغري ًا  ،و دخل يف صباه مدارس األزهر  ،والتحق بمدرسة احلقوق
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الفرنسية بالقاهرة  ،و درس األدب العرﰊ يف املدرسة االمريكية بالقاهرة عام 1922م ،و
أنتدب ليكون احد تدريﴘ دار املعلمني العليا يف بغداد عام 1929م ملدة ثالث سنوات،
وعند عودته إىل القاهرة أصدر جملة (الرسالة) عام  1933م واصدر إىل جانبها جملة
(الرواية) وأغلقهام) ، (166شغل مناصب ادارية عدة). (167
ُعد الﺰيات أحد اعالم الرعيل االول من الصحفيني املرصيني يف مرص والبالد العربية من
القرن العرشين ،فقد امتاز منهجه بالعمق ودقة التحليل) ،(168فأتﺖ آراؤه ناضج ًة بسبب
سعة ثقافته وتواصله الفكري املستمر مﻊ صفوة مثقفي عرصه ودعاة االصالح واليقظة فيه،
داخل مرص وخارجها ،ومنها العراق) ،(169فكان حريص ًا عىل ابراز الرتاث العرﰊ وعظمة
احلضارة اإلسالمية وقيمها االنسانية ،كام امتاز اسلوبه بالسمو يف التعبري واحلرص عىل
االداء القوي الذي ُيظهر الفكرة وﳚﲇ حقيقتهاّ ،
وشكلﺖ حماور خطابه االعالمي االساسية
جوانب اجتامعية منها ما يتعلق و ﻇاهرة الفقر و " الفساد االداري يف الدولة " وهي اكثر
مظاهر اخلطر التي تنتاب املجتمعات اإلسالمية واﳖيارها ،و" انصاف املرأة واالرتقاء
ﲠا فكري ًا" لتأخذ طريقها يف رسم اخلطوات الصائبة يف ﲡاوز التقاليد و تأثرياﲥا ،و" دور
اإلسالم يف اصالح املجتمﻊ" فاإليامن بالقيم املنرصفة اىل اﷲ تعاىل ﲡسيد لصيانة الرشف

االنساين) ،(170نرش أمحد حسن الﺰيات بحث ًا واحد ًا يف جملة "رسالة اإلسالم" ﲢﺖ عنوان "
املجمﻊ واللغة العامة " جاء متوافق ًا مﻊ توجهه و معرفته الواسعة بعلوم اللغة العربية).(171
• عباس ﳏمود العقاد ):(1964 -1889
ولد عباس حممود العقاد يف أسوان) ،(172و تردد عىل ك ّتاب مدينته يف السابعة من عمره،

واتم مراحل التعليم يف مدرستها االبتدائية عام  ،(173)1903شغف باملطالعة والكتابة
وسعﻰ لكسب الرزق فعني موﻇف ًا 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 أﱂ باألملانية والفرنسية وﻇل
اسمه يف التأليف المع ًا مدة نصف قرن أخرج خالﳍا( 83مؤلف ًا )).(174
ُعرف العقاد بالتأليف ودقة البحث والتعبري وهذا ما برز واضح ًا يف مؤلفاته التي ذاع
صيتها داخل مرص وخارجها ملا احتوته من افكار وطروحات علمية وفكرية ﳐتلفة
ومتعددة االوجه) ،(175اذ كان العقاد من االدباء العرب الذي استطاع من خالل منهجه
املعتدل وطروحاته اﳍادفة ان يكون مقبو ً
ال يف اغلب اصحاب الفكر من ابناء املذاهب
اإلسالمية من ﳐتلف التوجهات والفئات).(176
كتب االستاذ العقاد يف جملة "رسالة اإلســالم" مقا ً
ال حول "الدراسات اإلسالمية
يف اللغات األوربية" وفيه اطاللة عىل نظرة الغربيني ﲡاه الرشق حني اخذوا منه كل ما
اعتقدوه واليوم يعودون من جديد دون ان ترصفهم روح اليأس من ثرواته).(177
• عبد املتعال الصعيدي )1958 -1894م(:

ولد عبد املتعال الصعيدي يف الدقهلية ،عاش يتي ًام يف شهره االول من والدته فربته أمه،
درس يف اجلامﻊ األمحدي) (178العلوم الفقهية التي كان ﳍا اثرها يف كتاباته ،فألف بالترشيﻊ
)(179
اإلسالمي و االدب العرﰊ ،وعمل أستاذا بكلية اللغة العربية باألزهر عام 1948م
وشــارك الصعيدي يف العديد من املساجالت واملناقشات عىل صفحات اجلرائد اليومية
واملجالت حول قضايا األدب وتارخيه ،وتعدد الﺰوجات واحكامها  ،وﴐورة اإلجتهاد
يف األصول ،وخصائص اإلمجاع والوحدة اإلسالمية) ،(180شارك يف جملة "رسالة اإلسالم"
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بصورة فعالة رغبة منه يف اﻇهار الفكر االصالحي التقريبي املعتدل واﳍادف اىل ردم الصدع
والسنة النبوية الرشيفة اساس ًا يف
يف فكر ابناء االمة اإلسالمية باالعتامد عىل القرآن الكريم ُ
كتابة بحوثه ومقاالته ،متﺨذ ًا من رمﺰية وهيبة اإلمام عﲇ (عليه السالم) كشﺨصية رمﺰية
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
)(181
النسب املﺌوية ملقاالت عبد املتعال الصعيدي املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم
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امتازت مقاالت الشيخ عبد املتعال الصعيدي بعمقها وطرافتها ،وتعكس هذه املقاالت
فلسفته يف فهم الثقافة اإلسالمية ،ودراسة قضايا االختالف ،والتعدﱡ د ،واحلر ّية الدينية،
خاص ًا باحلوار اإلسالمي -اإلسالمي ،من
فقد ُعرف بﺂرائه
املتحررة ،وقد اهتم اهتامم ًا ّ
ّ
حيث مداخله املمكنة ،ومواضيعه ،وآلياته ،ورشوطه ،وصعوباته ،وانتقد ثقافة اإلقصاء،
والتفسيق ،والتكفريّ ،
والتنوع ،والتفكري و ادرك
وبرش بثقافة بديلة تقوم عىل االختالف،
ّ
جدية احلاجة اىل ثقافة احلوار اﳍادئ والتقريب بني مجيﻊ املسلمني الذين ﲡمعهم كلمة
ال اله اال اﷲ  ،فانعكس هذا التوجه عىل كتاباته يف جملة "رسالة اإلسالم" حيث شكلﺖ
مواضيﻊ التقريب  %31من عدد مقاالته املنشورة  ،فيام شكلﺖ "علوم القرآن" املرتبة الثانية
يف اهتامماته وبنسبة .%21

• ﳏمود ﺷلتوت ):(1963 -1893
ولد حممود شلتوت يف حمافظة البحرية) ،(182و تعلم القراءة والكتابة وبعض العلوم
االخرى يف كتاتيبها ،و التحق فيام بعد بمعهد االسكندرية الديني عام  1906وبدت عليه
عالمات التفوق والنبوغ فكان ترتيبه االول يف مجيﻊ سني دراسته ،لينال شهادة عاملية عالية
عام  1918و تأهل اثرها ليكون مدرس ًا بمعهد االسكندرية الديني التابﻊ لﻸزهر ،وبانﺖ
فيه مقدرته العلمية ومتيﺰه يف الدعوة اىل اصالح دراسة االزهر ،هيأ ذلﻚ الطريق امامه
لالنتقال اىل القسم العاﱄ باألزهر عام 1927م ،وكان لدعوته اصالح الدراسة يف االزهر
وفتﺢ باب اإلجتهاد من القوة بحيث القﺖ معارض ًة شديدة من بعض كبار املشايخ يف
االزهر ،فعملوا عىل ابعاده ومناﴏيه من الدراسة فيه ،وكان اشدهم معارضة و" تشدد "
الشيخ حممد الظواهري) (183الذي أمر بفصله عام ُ ، (184)1931عرف 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 مستغ ً
ال امكاناته العلمية يف هذا امليدان اثناء مدة فصله البالغة اربﻊ
سنوات منذ العام  ،1931حتﻰ اعيد للدراسة يف كلية الرشيعة ،واختري ليكون احد اعضاء
)(186
جلنة االفتاء املرصية  ،ثم وكي ً
ال لكلية الرشيعة ،وتدرج يف شغل املناصب االدارية املهمة
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 ( )26مؤلف ًا مطبوع ًا منها عىل سبيل املثال:
كتاب ( التفسري)) (188الذي نرش اجﺰاء منه يف جملة (رسالة اإلسالم) ،كام نرشت له املجلة
جمموعة كبرية من البحوث) (189التي مسﺖ اجلانب العقائدي والفقهي واالصالحي،
اغتيل عام 1963م تارك ًا ثروة " فكرية " ما زال يطلبها رجال الدراسات الدينية).(190
ثاني ًاُ -
الك ّتاب العرب:
إستقطبﺖ املجلة عدد ًا من الك ّتاب العرب من غري املرصيني ممن اسهموا بالكتابة يف
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حقول املعرفة املﺨتلفة منها ما يتعلق باجلانب الديني أو التأرخيي أو السياﳼ ،فكانﺖ
منﱪ ًا لعدد من كتاب الدول املسلمة  ،فنرشوا مقاالﲥم وبحوثهم القيمة بحرية  ،وتباينﺖ
مشاركات هؤالء الك ّتاب بني من شارك ملرة واحدة ومنهم من شارك أكثر من ذلﻚ،
وكانﺖ هذه املبادرة من جانب املجلة خطوة متواضعة اىل األمام يف سبيل التقريب والوحدة
اإلسالمية ،وان ﱂ تكن باملقدار الذي يطمﺢ له مجاعة التقريب اال اﳖا عىل الرغم من قلتها
تركﺖ اثر ًا 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:
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• ﳏي الدين القليبي )1954 -1901م(:
سياﳼ ،صحايف ،وأديب تونﴘُ ،ولد يف بلدة قليبية التونسية ،ودرس يف الك ّتاب وحفﻆ
القرآن الكريم يف اخلامسة من عمره ،واكمل دراسته االولية يف بلدته ،و دخل بعدها اىل
جامعة الﺰيتونة) ،(191غري انه انقطﻊ عن الدراسة فيها ليتفرغ للعمل الصحفي وتوىل رئاسة

ﲢرير جمموعة من صحف تونس البارزة .
دخل القليبي العمل السياﳼ بتوليه ادارة احلﺰب الدستوري التونﴘ) (193بد ً
ال من
رئيسه "عبد العﺰيﺰ الثعالبي") (194اثر سفر االخري إىل الرشق ،و سببﺖ جمموعة املقاالت
الوطنية التحريضية ضد الوجود الفرنﴘ املنشورة يف عدة صحف تونسية مضايقات
واعتقلته السلطات الفرنسية) (195ونفي إىل الصحـراء عام 1934م) (196ثم أطـلقﺖ ﴎاحه
بعد سنتيـن ،سـافر اىل مرص عام  1947تعرف خالﳍا مجاعة التقريب بني املذاهب التي
اسسﺖ يف العام نفسه "دار التقريب" ،كام تعرف عىل حسن البنا املرشد العام لﻺخوان
املسلمني ،الذي ساعده يف نرش مقاالت الغرض منها التعريف بقضايا املغرب العرﰊ من
خالل عرضها يف صحف اإلخوان املسلمني) ،(197كام اسهم يف الكتابة يف جملة "رسالة
اإلسالم" بموضوعات تنوعﺖ مضامينها مركﺰ ًا عىل اجلانب التارخيي للمغرب العرﰊ منها
مقال اختار له عنوان "املغرب اإلسالمي") (198اراد به القليبي التذكري ﲠذا اجلﺰء من العاﱂ
اإلسالمي الذي عانﻰ ويالت االستعامر.
)(192

وجاءت مقالته الثانية لتحمل عنوان " تاريخ املذاهب اإلسالمية يف شامل أفريقيا")،(199
استعرض من خالﳍا انتشار العديد من املذاهب اإلسالمية التي نشأت يف ﳐتلف دول
وإالم
شامل افريقيا ،اما مقالته الثالثة فكانﺖ ﲢﺖ عنوان "الرباط يف سبيل اﷲ كيف بدأ
ﹶ
انتهﻰ") (200بني فيها فضل املرابطني يف سبيل اعالء كلمة ال اله اال اﷲ ،واستكملﺖ مقالته "

دولة املرابطني") (201مقالته السابقة  ،فيام ركﺰ يف مقالته اخلامسة عن " أدب الدعوة إىل احلق"
روى فيه عن رحالته اىل الرشق العرﰊ ؛ كان قارئ ًا جيد ًا للكتب  ،استطاع تأليف عدد من
املؤلفات الفكرية املتعددة املعنﻰ و االغراض منها " :مأساة عرش"" ،رسالة عن التعليم
يف تونس"  " ،ذكرى اجلامن"  " ،مسألة التجنس") ، (202تويف يف دمشق ونقلﺖ جنازته اىل
تونس).(203
• عبد القادر املغريب )1956 -1867م(:

عبد القادر مصطفﻰ املغرﰊ الطرابلﴘ ،اديب وصحفي سوري من اصل تونﴘ  ،ولد
بمدينة الالذقية ،تل ّقﻰ عبد القادر العلم يف طرابلس الشام ،عىل يد أبيه وأفاضل رجاالت
ُأﴎته وكبار علامء بلدته) ،(204فكان أبوه ﳚمﻊ ُله ضوابﻂ منظومة من قواعد العلوم املﺨتلفة
ِ
وﳛمله عىل حفظها ،ثم ختم القرآن وهو ابن عرش سنوات ،وحفﻆ املتون العلمية املشهورة
كاأللفية واألجرومية ،تلقﻰ العلوم الدينية من حديث وتفسري وفقه وفنون اللغة العربية
وآداﲠا) )205ثم أتيﺢ للمغرﰊ أن يلتحق باملدرسة الوطنية التي أسسها ع ّ
المة طرابلس آنذاك
الشيخ حسني اجلﴪ ،اتصل خالﳍا بالسيد مجال الدين االفغاين) (206والشيخ حممد عبده أثناء
وجوده يف املدرسة السلطانية يف بريوت  ،اال انه رجـــــﻊ اىل مدينته اثر مـــــــــــرض ﱠاﱂ به،
لينرصف اىل الصحافة وكتابة العديد من املقاالت يف كﱪيات الصحف املرصية آنذاك)،(207
اشرتك يف تأسيس "معهد دار الفنون") (208وساهم يف تأسيس الكلية "الصالحية") (209يف
س فيها اآلداب العربية والسرية النبوية وفنون البالغة  ،وسافر اىل دمشق
بيﺖ املقدس ،و ّد ﹶر ﹶ
فتوىل ﲢرير صحيفة "الرشق" حتﻰ انتهاء احلرب العاملية االوىل)ُ ،(210عني عام  1923استاذ ًا
حماﴐ ًا لﻶداب العربية يف كلية احلقوق باجلامعة السورية ،اتيﺢ له كتابة مقال واحد يف جملة
"رسالة اإلسالم" ﲢﺖ عنوان " استفتاء لغوي") (211تويف و وري الثرى يف دمشق). (212
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ثالث ًا  -ك ّتاب آخرون:
نرش الكثري من الك ّتاب والباحثني والنﺨب املثقفة املرصية مقاالﲥم يف جملة " رسالة
اإلسالم" والتي متيﺰت بدقة الطرح و نقاء الفكرة بصورة ال تقل رصانة عن النﺨب املرصية
االوىل ،اذ استطاعﺖ ان تطرح بمقاالﲥا افكار ًا جديد ًة قادر ًة عىل ﲢدي مجيﻊ املشاكل التي
عانﺖ منها االمة طوال تارخيها ،و استطاعﺖ تلﻚ االقالم ان تكون مثا ً
ال يمكن االحتذاء
بكتاباﲥا يف االزمنة املﺨتلفة ،و سيبني امللحق رقم ( )2اسامء الباحثني والنﺨب االخرى
التي كتبﺖ يف جملة "رسالة اإلسالم" العامل املشرتك بني الشﺨصيات املرصية؛ أﳖا اعرتفﺖ
علنًا بانتامئها جلامعة التقريب ،وكانوا مهتمني بنرش قضاياها يف الصحافة فقد نرشوا
مقاالت يف ﳐتلف املواضيﻊ واالﲡاهات وكان الثقل االكﱪ ملواضيﻊ خصﺖ علوم القرآن
الكريم و التقريب بني املذاهب اإلسالمية .
وكان ُ
للك ّتاب الشيعة الدور الريادي يف جملة " رسالة اإلسالم" وتأسيسها ،اذ عملوا
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
عدد من ُ
الك ّتاب الشيعة واسهاماﲥم الفكرية يف صفحات جملة " رسالة اإلسالم" فقه ًا،
وعقائد ًا وتارخي ًا وسري ًة ،وسواها مما سيبينه الباحث يف الفصل الثاين والثالث من الرسالة .

املبحث الرابع

ُ
الك ّتاب الشيعة ،االجتاهات و االسهامات يف جملة "رسالة اإلسالم"
اسهم ُعلامء الشيعة يف جملة " رسالة اإلسالم" بــ(  )113مقا ً
ال وبنسبة مئوية بلغﺖ ()%16
لكتاب املذاهب اإلسالمية االخرى (  ) 594مقا ً
 ،فيام كان ُ
ال وبنسبة مئوية بلغﺖ()%84
 ،فقد رفد ُعلامء الشيعة ومفكرهيم جملة " رسالة اإلسالم" بموضوعات قيمة يوضحها
اجلدول رقم (.(1
جدول رقم )(1

)(213

االسهامات الفكرية ُلعلﲈء الشيعة ومفكرﳞم يف جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية

ت

نوع املوضوع

2

الفقه

1

3

4
5

6
7

8
9

جمموع املقاالت

عدد املقاالت النسبة املئوية

التقريب بني املذاهب االسالمية

32

%28

العقائد

18

%15

التاريخ االسالمي

23

14

االخالق و قيم بناء املجتمﻊ

11

االدب العرﰊ

4

علوم القرآن

السرية والرتاجم
الفلسفة

4

4
3

113

%20

%12

%10

%3٫5

%3٫5
%3٫5

%2٫5

%100

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

البياين رقم (.(3

)(214
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ويبني الرسم البياين رقم ( )3مشاركات الكتاب الشيعة و عدد املقاالت املنشورة يف جملة
" رسالة اإلسالم" يف سنوات صدورها  ،وحققﺖ السنة الثانية ( 1950م) افضلية عن
ال من اصل (  )73مقا ً
بقية السنوات  ،فقد بلغـﺖ ( )15مقا ً
ال منشور ًا بنسبة مئوية بلغﺖ
(  ،)%21ولعل السبب يعود نشاط ُعلامء الشيعة ومفكرهيم البارز الذي يرجﻊ اىل وصول
االعداد االوىل من املجلة و اجلهد الكبري الذي بذله الشيخ حممد تقي القمي للتعريف
باملجلة وايصاﳍا ملدينة النجف االرشف و املدن املقدسة يف العراق من جهة ،ورغبة ُعلامء
ومفكري الشيعة يف رفد املجلة بمقاالت توضﺢ العقائد الصحيحة للشيعة اإلمامية لعموم
املسلمني  ،ورد ًا للشبهات املثارة حول هذه العقائد من جهة اخرى ،اال ان املشاركات
بدأت بالتذبذب وبدت يف أدنﻰ نسبة ﳍا يف السنة الرابعة عرشة  ،إذ بلغﺖ (مقالتني) ويرجﻊ

العلامء االعالم واملفكرين من
السبب فيام يبدو اىل وفاة اغلب كتاب املجلة و روادها 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 منحرص ًا يف التأليف والنرش يف نطاق الصحف واملجالت
املحلية داخل العراق او بقية البلدان االسالمية .
تركﺰت مسامهات ُعلامء الشيعة و كتاباﲥم يف جملة " رسالة اإلسالم" بالدرجة االساس
عىل املوضوعات الفقهية والعقائدية فض ً
ال عن الدراسات يف التاريخ والفلسفة واالجتامع،
وﲡدر االشارة اىل ان ايامن ُعلامء الشيعة بفكرة التقريب كان نقي ًا و سامي ًا  ،هدفه ﲢقيق
التقارب بني املسلمني و نبذ اخلالفات الطائفية واجلدل املحرض حوﳍا  ،مما يدل عىل مدى
جدية تضافر جهود املسلمني للوقوف بوجه تلﻚ التحديات).(215
ويمكن عرض تراجم موجﺰة ألبرز ُك ّتاب املذهب الشيعي الذين رفدوا املجلة بنتاجاﲥم
الفكرية و مقاالﲥم الدينية و مواعظهم االجتامعية  ،وقد خضﻊ إختيار األسامء للرتتيب
االبجدي ايامنا بأمهية مجيﻊ االقالم وسريﲥا العلمية ومسامهاﲥا التي حققﺖ قفﺰة نوعية
للمجلة ،ومنهم:
او ًال -االقالم اﳊوزوية العلﲈئية :
• ابو القاسم اﳋوئي ):(1992 -1899
ولد أبو القاسم بن السيد ع ّ
ﲇ أكﱪ بن هاشم املوسوي اخلوئي ونشأ يف مدينة خوي من
اعامل اذربيجان) ، (216وحصل عىل تعليمه االوﱄ عىل يد والده فأتقن القراءة والكتابة ،و

رغبة منه يف اكامل العلوم الدينية العليا هاجر إىل النجف االرشف عام 1911م) ،(217والتي
مثّلﺖ كﱪى مراكﺰ الدراسات العليا للفكر الشيعي اإلمامي ،فحﴬ 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) (218ويرجﻊ إليه بالتقليد
الكثري من ابناء البالد اإلسالمية ،و اتسعﺖ مرجعيته ليكون املرجﻊ االعىل للشيعة اإلمامية
)(221
يف العاﱂ) (219فأنشأ مؤسسة باسمه) (220يف لندن يف عام 1989م التي اهتمﺖ بنرش اثاره
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و انشأ املدارس العلمية يف لندن ونيويورك  ،فكان ﳍا اسهامات يف احلوار اإلسالمي مﻊ
االديان االخرى  ،تويف ودفن بمقﱪته اخلاصة بالصحن العلوي الرشيف) ،(222وكتب
السيد اخلوئي مقا ً
ال واحــد ًا يف جملة "رسالة اإلسالم" ﲢﺖ عنوان "صيانة القرآن من
التحريف "وكان أحد أهم البحوث التي نرشﲥا املجلة مقتبس ًا من كتاب " البيان يف تفسري
القرآن " اكد فيه عىل ان " مجلة القول إن املشهور بني ُعلامء الشيعة و حمققيهم ،بل املتساﱂ
عليه بينهم هو القول بعدم التحريف ").(223
• عبد اﳊسني ﴍف الدين )1873م 1957 -م(:
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ولد عبداحلسني بن يوسف رشف الدين املوسوي العامﲇ يف مدينة الكاﻇمية املقدسة)،(224
ونشأ يف اﴎة علمية ،درس مبادئ العلوم الدينية عىل يد فضالء الكاﻇمية بعد ان وصلها
يف عام 1892م  ،انتقل اىل النجف االرشف عام 1893م ليكمل دراسة العلوم الدينية
العليا  ،ﲣرج عامل ًا فقيه ًا ورجﻊ اىل جبل عامل عام 1904م مﺰود ًا بﺈجازات اإلجتهاد فنﺰل
بني اهلها واستقر يف شحور) (225قائ ًام بوﻇائفه الرشعية وإمامة اجلامعة ونرش الفضيلة بني
صفوف ابنائها) ،(226واملتفحص ملؤلفات السيد رشف الدين سيجد ان كتاباته سجلﺖ "
تقصري الشيعة" يف التعريف بمدرسة ال البيﺖ  ،مشدد ًا يف كتاباته عىل املسائل اخلالفية
املعﱪ
واكثرها تعقيد ًا ،وان طرحها االجتامعي والسياﳼ بجانبها العقائدي سيكون له فعله ّ
واملؤثر قبالة ما كان ينرش من طروحات تكفري ،وأ ّلف عدة مؤلفات يف جماالت شتﻰ ،وله
مؤلفات مطبوعة منها( :املراجعات ،بغية الراغبني يف آل رشف الدين ،املسائل الفقهية،
املجالس الفاخرة يف مﺂتم العرتة الطاهرة ،الفصول املهمة يف تأليف االمة ،اىل املجمﻊ العلمي
العرﰊ بدمشق) ،ونرش يف جملة " رسالة اإلسالم" ثالثة مقاالت كام يف اجلدول رقم(.(2
جدول رقم ) ( 2

مقاالت السيد عبد اﳊسني ﴍف الدين املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية

ت

عنوان املقال

مضمونه

2

اجلمﻊ بني الصالتني

يف عقائد اإلمامية

 1البسملة يف فاﲢة الكتاب يف الفقه االسالمي

العدد السنة
19
26

5
7

)(227

التاريخ

متوز 1953

نيسان 1955

3

صالة الرتاويﺢ

يف الفقه االسالمي

30

8

نيسان 1956

يتبني من خالل اجلدول اعاله تركيﺰ السيد عبد احلسني رشف الدين عىل مواضيﻊ
خصﺖ الفقه االسالمي منها البسملة يف فاﲢة الكتاب ،خصوص ًا ان هذه من املسائل
ُعدت من املسائل اخلالفية بني اخلاصة والعامة ،فاملتساﱂ عليه بني اخلاصة أﳖا جﺰء من كل
سورة ،واملشهور بني العامة أﳖا جﺰء خلصوص الفاﲢة دون سائر السور  ،كام كتب مقا ً
ال
ّبني فيه رأي اإلمامية من مسألة اجلمﻊ بني الصالتني  ،موضح ًا إن اجلمﻊ بني الصالتني ﱂ
يكن من ﳐتصات الشيعة وحدهم ،بل اشرتك مجيﻊ املسلمني يف القول بجواز اجلمﻊ بني
الصالتني مفص ً
ال قوله باألدلة ،وقد عﱪت مقاالته عن سعة علمه بالفقه االسالمي الذي
اكتسبه من" مدرسة النجف االرشف" وعىل يد علامئها االجالء  ،وسيتم التعريف ﲠذه
ال ك ً
املقاالت مفص ً
ال يف مبحثه .
ﳏمد جواد مغنية ):( 1979 -1904
• ّ
حممد بن مهدي مغنية األسدي العامﲇ مفكر اصالحي
حممد جواد بن حممود بن ّ
هو ّ
لبناين ،ولد يف قرية (طري دبا) من قرى جبل عامل) ،(228هاجر مﻊ والده اىل النجف االرشف
عام  ،1925ونشأ ﲠا حتﻰ وفاة والده وعمره اثنتا عرشة سنة) ،(229قرأ املقدّ مات األدبية
والرشعية يف النجف االرشف ،أكمل تعليمه فيها  ،وحﴬ األبحاث العالية فقه ًا ُ
وأصوال،
عني قاضي ًا رشعي ًا يف بريوت ،ثم مستشار ًا يف املحكمة العليا
رجﻊ إىل بالده عام  1935ل ُي ّ
فرئيس ًا للمحكمة العليا بالوكالة).(230
كان له عدد من االثار واملؤلفات العلمية املهمة التي دلﺖ عىل علمه الغﺰير وسعة أفق
دراساته وعمقها فبلغﺖ اخلمسني كتاب ًا متنوع ًا) ،(231حتﻰ ُعد الشيخ مغنيه من اكثر ّ
الكتاب
الشيعة نرش ًا وابحاث ًا يف جملة "رسالة اإلسالم" فكانﺖ له "ثالثة وثالثون" مقالة موزعة بني
العقيدة والفقه واصول الفقه املقارن يبينها اجلدول رقم (.)3
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ت

1
2

50

جدول رقم ( ) 3
)(232
مقاالت الشيخ حممد جواد مغنية املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية
عنوان املقال
هل تعبدنا الرشع باﳍدى
هل تعبدنا الرشع باﳍدى

3

أصول الفقه للشيعة

4

ﴐورات الدين واملذهب

اإلمامية

5

رجل الدين ومصدر

6

اإلجتهاد يف نظر اإلسالم

األحكام الرشعية

مضمونه العدد السنة

فقه

5

2

كانون الثاين 1950

فقه

6

2

نيسان 1950

فقه
عقائد
فقه
فقه

7

الﴬورة تعفي املضطر من

فقه

العقاب

التاريخ

7
8

2
2

متوز 1950

ترشين األول 1950

10

3

نيسان 1951

13

4

كانون الثاين 1952

14

4

نيسان 1952

8

من اجتهادات الشيعة

فقه

16

4

ترشين األول 1952

9

من أصول الشيعة اإلمامية

فقه

18

5

نيسان 1953

اإلمامية

10

اخلالف ال يمنﻊ من

11

اإلسالم و فكرة الﺰهد

12

األنصاف

الغالة يف نظر الشيعة
اإلمامية

فقه
االخالق
تاريخ

20
22

24

5
6

6

ترشين األول 1953
نيسان 1954

ترشين األول 1954

13

التيسري يف احكام االقارب

فقه

28

7

ترشين األول 1955

14

الفرق بني الدين واملذهب

عقائد

29

8

كانون الثاين 1956

و الﺰوجني

15

األصول الثالثة و األخوة

16

من مبادئ اإلسالم

17

يف الدين

حق اﷲ و حق العبد

18

من مبادئ الرشيعة

19

اﷲ و االنسان

20

21

اإلسالمية

يف أصول الفقه اجلعفري
اإلسالم والثقة باإلنسان

تقريب

30

8

نيسان 1956

االخالق

31

8

متوز 1956

فقه
فقه

عقائد
فقه

32
34

36

37

االخالق

38

22

التلقيﺢ الصناعي يف

23

حكم االراﴈ يف الرشيعة

فقه

24

املسؤولية السلبية يف

االخالق

42

25

الشيعة و يوم عاشوراء

تاريخ

43

26

الرشيعة اإلسالمية
اإلسالمية

الرشيعة االسالمية

األزهر وفقه الشيعة

8
9

9

10

10

ترشين األول 1956
نيسان 1957

ترشين األول 1957
كانون الثاين 1958
نيسان 1958

فقه

39

10

متوز 1958

40

10

ترشين األول 1958

11

نيسان 1959

11

متوز 1959

فقه

45

12

كانون الثاين  -آذار
1960

51

27

اإلمامية بني االشاعرة

عقائد

28

القياس عند ابن حﺰم

عقائد

29

مرياث األنثﻰ بني السنة والشيعة

فقه

30

31

52

واملعتﺰلة

والشيعة اإلمامية

حول املعاد

عقائد
عقائد

السنة و الشيعة
التقية بني ُ

32

العمل باحلديث و رشوطه

عقائد

33

حكم تارك اإلسالم وفاعل اخلري

فقه

عند اإلمامية

46

12

12 - 47
48

50

13

13 - 51
52
14 - 53
54
14 - 55
56

60

15

نيسان  -حﺰيران
1960

متوز  -كانون األول
1960

نيسان 1962

متوز  -كانون األول
1962
حﺰيران 1963
حﺰيران 1964
كانون الثاين 1972

يتبني من خالل اجلدول اعاله تركيﺰ حممد جواد مغنية عىل موضوعات الفقه االسالمي
والعقائد  ،فكتب ( )17مقا ً
ال يف الفقه و( )8مقاالت يف العقائد ايامن ًا منه بان التقريب بني
املذاهب االسالمية انام يبدأ من خالل تعريف االخر بفقه وعقائد اإلمامية هذا من جهة،
ودلي ً
ال 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 ﳏمد جواد مغنية املنشورة يف جملة رسالة االسالم القاهرية )1972 – 1949م(

)(233

يبدو من الرسم البياين رقم ( )4تفاوت النسب املئوية إلسهامات الشيخ حممد جواد
مغنية يف جملة " رسالة اإلسالم " ،حيث تنوعﺖ مضامينها  ،و شغلﺖ النسبة االكﱪ منها
املواضيﻊ الفقهية فبلغﺖ نسبتها  ، %53تالها عىل التواﱄ العقائد اإلسالمية وبنسبة ،% 25
االخالق اإلسالمية  ، % 13ويف حقل املعرفة التارخيية  ، %6اما التقريب فشغل  %3من
جممل املقاالت املنشورة له  ،وبالربﻂ بني ما نرشه الشيخ مغنية يف جملة " رسالة اإلسالم "
وبني نتاجه الفكري نجد حلقة الوصل واضحة ،حيث ﹶمثّل الفقه ركيﺰة اساسية ودعامة
مهمة يف مؤلفاته فكان ذلﻚ انعكاس ًا واضح ًا ملا نرشه من بحوث فقهية يف املجلة  .وهذا
يوضﺢ لنا ان الثقل االساس يف اهتامماته انصب عىل املقاالت الفقهية ايامن ًا منه بﴬورة
التعريف بفقه اإلمامية.
ﳏمد اﳊسني كاﺷف الغﻄاء ):(1954 -1877
• ّ
ولد حممد احلسني بن عﲇ بن حممد الرضا آل كاشف الغطاء يف النجف االرشف ،ونشأ
و ترعرع يف كنف اﴎة من املﻊ االﴎ العلمية واالدبية ،رشع يف دراسة العلوم العربية
واإلسالمية يف مدارس النجف االرشف وحلقات مساجدها ،وأتم املقدمات والسطوح
ودخل يف مراحل الدراسة العليا وحﴬ عىل جمموعة من ابرز علامئها ليكون املرجﻊ
العلامء
الديني االكثر شهرة يف العراق) .(234ابتدأ بالتأليف والتحقيق واالتصال بكبار ُ

وأفذاذ الرجال ،وقادة الفكر  ،وسافر اىل األقطار العربية واإلسالمية اىل كل من احلجاز
وبالد الشام ومرص يف العام  1911وساهم يف املؤمترات اإلسالمية منها مؤمتر الوحدة
اإلسالمية الذي عقد يف القدس حيث ام املصلني عىل اختالف مذاهبهم) ،(235و ُعرف
عن الشيخ كاشف الغطاء بانه احد كبار رواد التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،له نتاج
كبري ومؤلفاته تدل عىل سعة اطالعه وغﺰارة علمه وموهبته يف الكتابة والتأليف والتحقيق
منها( :حواﳾ وتعليقات العروة الوثقﻰ ،النظر الثاقب ونيل الطالب ،الدين و االسالم،
املطالعات واملراجعات ،سفينة النجاةُ ،
اخلطب االربعة ،سؤال وجواب  ،تبرصة املتعلمني
يف احكام الدين) وسواها ،نرشت له جملة "رسالة اإلسالم" اربعة مقاالت مهمة :
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ت
1

مقاالت الشيخ ﳏمد حسني كاﺷف الغﻄاء املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية

عنوان املقال

التثبﺖ قبل احلكم

السنة والشيعة
 2اإلجتهاد يف الرشيعة بني ُ

3
4

54

من ذخائر الفكر اإلسالمي
بيان للمسلمني

مضمونه العدد السنة
عقائد

1

1

فقه

6

2

فقه

تقريب

3
7

1
2

)(236

التاريخ

كانون الثاين 1949
متوز 1949

نيسان 1950
متوز 1950

يتبني من خالل اجلدول اعاله تركيﺰ الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء عىل مواضيﻊ
مهمة جد ًا كان ﳍا صدى واسﻊ يف جملة " رسالة اإلسالم" ،موجه ًا من خالل مقاالته رسائل
)(238
عدة خصوص ًا وان الكاتب تﺰعم احلوزة العلمية) (237يف عام  1919اثر وفاة املرجﻊ

السيد اليﺰدي عام  ،1918شددت مقاالته عىل وجوب الرجوع اىل املصادر االصلية عند
الكتابة عن عقائد اإلمامية وليس االخذ عن ابن خلدون الذي اعتمد عىل مصادر بعيدة
عن حقيقة عقائد اإلمامية ،كام اشار اىل مفهوم اإلجتهاد لدى الشيعة اإلمامية واغالق
باب اإلجتهاد لدى باقي املذاهب ،كام كتب مقا ً
ال آخر يف التقريب بني املذاهب خصوص ًا
وان الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ُعد رائد ًا من رواد التقريب بني املذاهب ،وهذا ما
سنبينه يف الفصل الثاين.
• ﳏمد عﲇ القاﴈ الﻄباطبائي )-:(1963 -1888
ولد حممد عﲇ بن باقر بن حممد عﲇ بن حمسن القاﴈ الطباطبائي يف ايران  ،تلقﻰ تعليمه
االوﱄ عىل يد والده ،فقرأ مقدماته االولية و االدبية ،اكمل ﲢصيله العلمي يف مدرسة "
الطالبية " ،اتم دراسة السطوح لينتقل اىل قم عام 1940م ليحﴬ ابحاث اية اﷲ السيد
اخلميني و حممد رضا الكلبيكاين و حممد احلجة الكوه كمري ،واصل أبحاثه العالية عىل
يد السيد حمسن احلكيم) (239والشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ،يف النجف االرشف بعد

ان انتقل اليها يف العام 1949م) .(240اتم دراسته يف احلوزة العلمية يف النجف االرشف،
رجﻊ بعدها اىل مدينة تﱪيﺰ يف العام 1952م فأقام ﲠا مدرس ًا وإمام ًا للجامعة ،تفرغ بعدها

اطالعه الواسﻊ بالفقه وأصوله ،فألف يف شتﻰ فروع العلم
للبحث والتحقيقُ ،عرف عنه
ُ
واالدب) ،(241كتب يف جملة " رسالة اإلسالم" مقا ً
ال واحد ًا بعنوان " اإلجتهاد يف الرشيعة "
اشار الكاتب فيه اىل جهود "مجاعة التقريب" يف ﱂ شمل املسلمني وحثهم املستمر لتشجيﻊ
فتﺢ باب اإلجتهاد) ،(242وعىل الرغم من انه شارك يف مقا ً
ال واحد اال ان املقال كان له ابلﻎ
االثر يف صفوف مجاعة التقريب والرتحيب به).(243

• ﳏمد ﳏمد مهدي اﳋالﴢ ):(1963 -1891
ولد حممد بن حممد مهدي بن حسني اخلالﴢ يف مدينة الكاﻇمية املقدسة ،اﳖﻰ دراسته
العلمية والفلسفية يف مدة قصرية عىل يد عدد من ُعلامء الكاﻇمية املقدسة ،ودرس العلوم
احلديثة فيها ،فدرس الفلسفة الغربية واللغات االجنبية)ُ ،(244عرف عنه دعواته املستمرة

لﻺصالح و التجديد يف احلوزات العلمية ،و االزهر خالل سفره اىل القاهرة عام )،(245
كام ُعرف عنه دعوته للوحدة اإلسالمية ،ويقول يف ذلﻚ  " :فاين يف ريعان الشباب ،كنﺖ
قد شعرت بام حل باملسلمني من التفرق والتشتﺖ و التنائي والتعادي ،واالختالف يف
الرأي واملذهب ... ،فكان الواجب عىل كل مسلم السعي يف مجﻊ الشمل وتوحيد الكلمة،
مهام كلف االمر ") ،(246كام تصدى لتفنيد كثري من االفكار الوافدة) ،(247ونبﻎ يف العلوم
الدينية والفلسفية والعلوم احلديثة يف وقﺖ مبكر) ،(248ترك العديد من االثار واملؤلفات
منها املطبوع ومنها املﺨطوط) ،(249بلﻎ درجة اإلجتهاد قبل بلوغه العرشين من عمره)،(250
كتب مقا ً
ال واحد ًا يف جملة " رسالة اإلسالم" بعنوان" الطوائف اإلسالمية يف العراق " اشار
فيه اىل املحن التي مر ﲠا العراق خالل فرتات زمنية متباعدة  ،ورغم كل هذه الشدائد بقﻰ
البلد متامسك ًا موحد ًا 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
• مرتﴣ آل ياسني ):(1978 -1893

من مشاهري العلامء ومراجﻊ الدين اديب كبري وشاعر رقيق من اﴎة عريقة يف العلم
واالدب  ،ولد مرتﴣ بن الشيخ عبد احلسني بن الشيخ باقر آل ياسني الكاﻇمي يف مدينة

55

الكاﻇمية املقدسة) ،(252تلقﻰ دروسه االوىل عىل يد والده ،نال حظ ًا وافر ًا من العلم حتﻰ نال
درجة االجتهاد ،سافر اىل النجف االرشف وبقي فيها زمانا ،حﴬ االبحاث الفقهية للسيد
ابو احلسن االصفهاين) (253وحممد حسني النائيني) ،(254استقر يف النجف االرشف )،(255
العلامء ") (256التي تأسسﺖ لغرض الوقوف بوجه التيارات
انيطﺖ به مهمة رئاسة " مجاعة ُ

وعرف عن الشيخ
الوافدة التي استغلﺖ تدهور الوضﻊ السياﳼ يف العراق آنذاك)ُ ،(257
مرتﴣ آل ياسني تنوع مؤلفاته) (258ما بني الفقه وقرض الشعر والتاريخ ،ومنهاُ " :بلغة
الراغبني" " ،نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء " ،و كتب يف جملة "رسالة اإلسالم" مقاال
واحدا بعنوان" ﳖضة مباركة" وجه من خالﳍا رسالة اىل ُعلامء املسلمني للقيام" بحملة جهاد
" ضد املوبقات االجتامعية) ،(259والقﺖ دعوته اهتامم ًا خاص ًا من ُعلامء مرص و االزهر.

56

• ُمسلم ُ
اﳊسيني اﳊﲇ ): (1981 -1916
ولد مسلم بن محود بن ناﴏ بن عﲇ احلﲇ يف مدينة احللة ،سافر اىل النجف االرشف
و تلقﻰ تعليمه يف حوزة النجف االرشف العلمية  ،فاخذ الفقه و األصول و املنطق عىل
بعض علامئها) ،(260انتقل بعدها اىل التدريس يف مدرسة كاشف الغطاء الدينية  ،امتازت
قصائد ديوانه باﳖا تدور حول حمورين أساسيني ،املديﺢ ،والشعر التعليمي ،وتنوع شعر ُه
شكل ًيا بني القصائد واألراجيﺰ) .(261كان السيد احلﲇ من الداعني إىل الوحدة اإلسالمية
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) ،(262و
ُعرف عنه تنوع نتاجه الفكري ما بني ّ
نظم الشعر و تأليف الكتب يف مواضيﻊ الفقه والعقائد
) ،(263ومن ابرز اثاره " ديوان مسلم احلسيني الشعري"  " ،الﺰكاة "  " ،الصوم "  " ،امليﺰان
الصحيﺢ "  " ،القرآن والعقيدة "  " ،األصول االعتقادية يف اإلسالم " وغريها  ،اما مؤلفاته
املﺨطوطة فهي عديدة  ،منها" :الطرائف العلمية والظرائف األدبية"  "،اشرتاكية أﰊ ذر
الغفاري" " ،مناﻇرة مﻊ املاديني") (264كتب مقا ً
ال واحد ًا يف جملة " رسالة اإلسالم " بعنوان
" اإلسالم دين الوحدة " أكد من خالله عىل عاملية اإلسالم و رسالته  ،وانه من بني اسمﻰ

اهدافه وحدة املسلمني و نبذ الفرقة).(265
• هبة الدين الشهرستاين ):(1967 -1884

ولد هبة الدين حممد عﲇ احلسيني الشهري بالشهرستاين يف سامراء) (266انتقل اىل كربالء

وعد من رواد النهضة
ثم اىل النجف االرشف عام  1903ليكمل تعليمه الديني فيها)ُ ،(267

الفكرية احلديثة يف العراق ،أصدر "جملة العلم" يف عام  ،(268)1910كام ساهم يف تأسيس
"جملة املرشد" البغدادية) ،(269ناضل الشهرستاين ضد االحتالل الﱪيطاين للعراق ،وسجن
عىل اثرها لتسعة اشهر لنشاطه املناهض لالحتالل ،أصبﺢ وزير ًا للمعارف عام (–1921
1922م) ﲢﺖ حكم امللﻚ فيصل فعمل عىل فتﺢ مدارس يف أنحاء العراق وإرسال
البعثات إىل اخلارجُ ،عني رئيسا ملحكمة االستئناف يف العراق ورئيسا ملجلس التمييﺰ
اجلعفري عام  ،1923فقد برصه واستقال من منصبه احلكومي ،وانرصف إىل التأليف،
وأسس مكتبة اجلوادين  العامة يف الصحن الكاﻇمي ،له العديد من املؤلفات ابرزها
 (:منتﺨب املسائل ،الدالئل واملسائل ،جبل قاف ،فيض الباري ،ﳖضة احلسني ،وجوب
صالة اجلمعة ،املعجﺰة اخلالدة ،معركة الشعيبة ،اﳍيئة واالسالم) وسواها من الكتب
االخرى  ،له مقال يف جملة "رسالة اإلسالم" بعنوان " رمضان رمﺰ تقريب القلوب وتأليف
الشعوب").(270
ثاني ًا -اقالم الﻄبقة االكاديمية :
• توفيﻖ الفكيكي ):(1969 -1903
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  1923وينال شهادة احلقوق  ،استهوته الصحافة
فاصبﺢ حمرر ًا يف "صحيفة املفيد") )271وكان املدير املسؤول لــ "صحيفة الكرخ") (272عام

 ،1927و اصدر "صحيفة الرعد") (273عام  1948التي استمرت بالصدور حتﻰ العام
 ،1952وشغل رئاسة ﲢرير "صحيفة القبس") (274عام  ،1954له آثار مطبوعة وأخرى
ﳐطوطة) ،(275و كتب الفكيكي اربعة بحوث يف جملة "رسالة اإلسالم" ّبينها اجلدول (. )5
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ت

عنوان املقال

مضمونه

العدد السنة

)(276

التاريخ

1

محاية احليوان يف
رشيعة القرآن

يف الفقه االسالمي

5

2

كانون الثاين 1950

2

شﺨصية الطويف

يف التاريخ االسالمي

7

2

متوز 1950

يف علوم القرآن

11

3

متوز 1951

يف التقريب بني
املذاهب

45

12

اذار 1960

3

اعجاز القرآن يف
مذهب الشيعة

4

يف سبيل التفاهم

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )5تنوع املقاالت التي نرشها الكاتب الشيعي توفيق
الفكيكي ما بني علوم القرآن ،و الفقه االسالمي ،والتاريخ االسالمي ومقال يف التقريب
بني املذاهب االسالمية ،عﱪت عن سعة ثقافته واطالعه ،وسيتم التعريف ﲠذه املقاالت
ال ك ً
مفص ً
ال يف مبحثه من الفصل الثاين والفصل الثالث .
• عبد الرزاق اﳊسني ):(1997 -1903
ولد عبد الرزاق احلسني يف بغداد) ،(277تلقﻰ تعليمه االوﱄ يف كتاتيبها ،و دخل 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  1925يف
بغداد و" صحيفة الفيحاء " يف احللة عام  ،(278)1927أرخ للعراق سياسي ًا واجتامعي ًا حتﻰ
اصبحﺖ مؤلفاته مصدر ًا ال غنﻰ عنها لكل باحث  ،فاقﺖ مؤلفاته الثالثني كتاب ًا يف تاريخ
العراق منها  " :تاريخ الوزارات العراقية يف عرشة جملدات"  " ،تاريخ االحﺰاب السياسية
يف العراق "  " ،اﴎار ثورة مايس  " ، " 1941تاريخ الصحافة العراقية " ،كام الف كتب ًا عن
االقليات يف العراق منها  " :اليﺰيدية "  " ،الصابئة "  " ،البهائية " ،وعمل يف جملس الوزراء

العراقي بتوصية من رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد) ،(279قدم طلب ًا ألحالته عىل التقاعد
عام  1964ليتفرغ للتأليف والكتابة) ،(280ونرش يف جملة رسالة االسالم مقالتني خصﺖ
تاريخ اليﺰيدية وعقائدهم .
• ُك ّتاب اخرون:
كانﺖ الطروحات الفكرية املنشورة عىل صفحات " رسالة اإلسالم" بأقالم مفكري
الشيعة طروحات هادفة يصعب القفﺰ عليها و ﲡاهلها من قبل املفكرين املنتمني اىل
املذاهب اإلسالمية االخرى  ،اذ عاجلﺖ تلﻚ االفكار و املقاالت مسائل مهمة تقﻊ ضمن
إطار الفكر العام و الفقه السياﳼ و االجتامعي املعروف يف املدرسة اإلمامية  ،و امللحق
رقم ( )1يبني اسامء الك ّتاب الشيعة ممن نرشوا و كتبوا يف جملة " رسالة اإلسالم" .
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اﳍوامﺶ
...........
 .1كان التصال املرصيني بالفكر الغرﰊ يف القرن التاسﻊ عرش ممهد ًا لظهور نﺰعات وتيارات
شتﻰ منها  :االﲡاهات الدينية متمثلة بـــ(حركات التجديد اإلسالمي كحركة الشيخ حممد
رشيد رضا) .فيام متثلﺖ االﲡاهات السياسية بأربﻊ تيارات رئيسية هي (تيار اجلامعة
اإلسالمية  ،تيار الرابطة العثامنية  ،تيار الوطنية االقليمية  ،تيار القومية العربية) ،ساندها
اﲡاهات اجتامعية عدة منها (البحث يف اسباب ﲣلف املجتمﻊ العرﰊ ،الدعوة اىل احلرية
واملساواة ،الدعوة اىل العدالة االجتامعية ،الدعوة اىل ﲢرير املراءة) ،معتمد ًة عىل االﲡاهات
العلمية التي نشطﺖ ومنها ( املدارس و الكليات العلمية يف مرص ،وحركة التأليف العلمي
العرﰊ ) .للتفاصيل ينظر :أسامة حممد بركات عبد احلليم ،فرح أنطوان والعلامنية ،رسالة
ماجستري ( ،اجلامعة االردنية ،كلية الدراسات العليا1993 ،م) ،ص23؛ جمموعة مؤلفني،
احلربان العامليتان و تطور الفكر العرﰊ احلديث  ( ،القاهرة  :دار الفكر العرﰊ 2008 ،م)،
مﺞ  ،4ص .34
 .2أصدرت إدارة االحتالل الﱪيطاين مرسوم ًا يف مرص عام 1917م بسبب ازمة ورق
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 1954-1924م  ،رسالة ماجستري( ،جامعة القاهرة:
كلية اإلعالم2004 ،م ) ،ص.113
 .3دستور عام 1923م ُ :قدم مقرتح الدستور اىل امللﻚ فؤاد االول ( 1936 -1868م)
ومتﺖ املوافقة عىل مسودة الدستور من قبل جلنة متﺨصصة  ،و صدر االمــر امللكي
املرقم( )42يف  19نيسان عام  .1923للتفاصيل ينظر :فؤاد حممد النادي ،موجﺰ القانون
الدستوري املرصي( ،القاهرة :د .ن1982 ،م) ،ص117؛ حممد أمحد رفعﺖ عبد الوهاب،
القانون الدستوري( ،القاهرة :دار اجلامعة 2007 ،م) ،ص.172
 .4رأت بريطانيا اثر اندالع احلرب العاملية االوىل ﴐورة تعﺰيﺰ مركﺰها السياﳼ والعسكري

يف مرص فوجدت من املناسب اعالن احلامية عىل مرص يف حال دخول الدولة العثامنية
للحرب اال ان ﲥديد رئيس الوزراء املرصي حسني رشدي (1928 -1863م) باالستقالة
حفﺰ بريطانيا عىل طلب اعالن االحكام العرفية بتدبري من ملن شيتهام (1938 -1869م)
) )Milne Cheethamمستشار املندوب السامي يف مرص فأعلنﺖ االحكام العرفية يف  2ترشين

الثاين عام  1914م  ،التي رفعﺖ يف  5حﺰيران عام 1923م .للتفاصيل ينظر :فرغﲇ عﲇ
تسن هريدي ،صفحات من تاريخ مرص احلديث واملعاﴏ :احلركة الدستورية يف مرص،
1952-1923م( ،اإلسكندرية  :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش2012 ،م )  ،ص . 25
 .5امحد املتوﱄ املغازي ،الصحافة الفنية يف مرص  ،اطروحة دكتوراه  ( ،جامعة القاهرة:
كلية االعالم 1972 ،م) .
 .6مرعي زايد عبد اجلابر مدكور ،الصحافة العربية( ،القاهرة :د .ن ،د .ت) ،ص 16؛ زكي
ادريس ،طبقات الشعراء العرب( ،جدة :مدارس االنجال االهلية2012 ،م ) ،ص .10
 .7عرفﺖ مرص التكوينات احلﺰبية خالل الربﻊ االخري من القرن التاسﻊ عرش  ،عندما ﻇهر
اىل الوجود ( احلﺰب الوطني) عام 1897م بﺰعامة امحد عراﰊ(1911 - 1841م) .للمﺰيد
عن احلياة احلﺰبية االوىل يف مرص ينظر  :عمرو هاشم ربيﻊ  ،االحﺰاب الصغرية والنظام
احلﺰﰊ يف مرص  (،القاهرة  :مركﺰ الدراسات االسرتاتيجية 2003 ،م)  ،ص . 7
 .8اختلفﺖ االحﺰاب املرصية يف تكويناﲥا  ،حال بقية االحﺰاب يف البلدان النامية  ،فقد
تأسسﺖ او ً
ال ثم راحﺖ تبحث عن تأييد اجلمهور  ،بمعنﻰ اﳖا نشأت مغايرة بشكل
كامل لنشأة مثيالﲥا يف الغرب  ،مما ادى اىل افتقار اغلب االحﺰاب املرصية لتأييد تيارات
واﲡاهات 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.

 .10برزت عدة احﺰاب سياسية مرصية باالعتامد عىل الصحف منها عىل سبيل املثال
(حﺰب الوفد) الذي انطلق من سياسة صحيفة (اجلريدة) عام  ،1907و(احلﺰب الوطني)
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الذي اسس عىل مبادئ صحيفة ( اللواء ) ،واكد حﺰب االصالح عىل مبادئ صحيفة
(املؤيد) ومجيعها اسسﺖ عام 1907م ،وحلقها احﺰاب (الشعب) وصحيفته (الشعب) عام
 ،1920وحﺰب (االحرار الدستوريني) وصحيفته (السياسة) عام 1922م .للتفاصيل عن
االحﺰاب والصحف ومؤسسيها ينظر :امحد أنور سيد أمحد اجلندي ،الصحافة السياسية
يف مرص منذ نشأﲥا إىل احلرب العاملية الثانية  (،القاهرة  :مكتبة األنجلو املرصية  ،د.ت ) ،
ص  316 ،285 ، 135؛ حممد حممد حسني ،االﲡاهات الوطنية يف األدب املعاﴏ ،ط،7
(بريوت :مؤسسة احلياة1984 ،م) ج ،2ص.95
ُ .11عدت الصحافة احلﺰبية إحدى اهم وسائل تعريف الراي العام باألحﺰاب السياسية،
فهي لسان حال احﺰاﲠا ،ووسيلة من وسائل التنشئة االجتامعية والسياسية ملﺨتلف
الطبقات االجتامعية عامة و للمنتمي اىل احلﺰب فكري ًا أو تنظيمي ًا  .للمﺰيد ينظر  :جمموعة
مؤلفني ،االحــﺰاب السياسية يف العاﱂ العرﰊ ( ،بــريوت :املركﺰ اللبناين للدراسات،
2006م) ،ص .44-43
 .12أمحد أنور سيد أمحد اجلندي ،تاريخ الصحافة االسالمية  ( ،القاهرة :دار االنصار،
د.ت)،ج ،1ص  14؛ فاروق ابو زيد  ،الفكر اللﱪاﱄ يف الصحافة املرصية ( ،القاهرة  :عاﱂ
الكتب ،د.ت) ،ج ،2ص . 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 .

 .15للتفاصيل حول موقف احلكومة املرصية من احلريات الصحفية ينظر :سليامن
صالﺢ ،ازمة حرية الصحافة يف مرص  1985 -1945م ( ،القاهرة :دار اجلامعة املرصية،
1995م) ،ص.174-168
 .16أحﺰاب األقليات يف مرص هي أحﺰاب ليس ﳍا سند شعبي ،فتبحث عن سند ﳍا إما يف
بالط القرص ،أو من خالل االعتامد عىل دعم السفارة الﱪيطانية التي كانﺖ آنذاك ﳍا تأثري
واضﺢ يف السياسة الداخلية املرصية .عمرو هاشم ربيﻊ  ،املصدر السابق ،ص .17

 .17حسني حممد مرﳼ نرص  ،صحافة املعارضة يف مرص دراسة يف املفهوم التارخيي خالل املدة
من  1924إىل  ،1954اطروحة دكتوراه ( ،جامعة القاهرة  :كلية االعالم  ،)1995 ،ص . 206
 .18وجيه كوثراين  ،الفقيه والسلطان جدلية الدين والسياسة  ،ط ( ، 4بريوت  :املركﺰ
العرﰊ لﻸبحاث ودراسة السياسات 2015 ،م )  ،ص . 165
ّ
السياسة(،عامن :دار جمدالوي 2004 ،م) ،ص.263
 .19ناﻇم عبد الواحد اجلاسور  ،موسوعة علم

 .20اديب مــروة ،الصحافة العربية نشأﲥا و تطورها (،بريوت  :دار مكتبة احلياة ،
1961م) ،ص.300
 .21اسامعيل ابراهيم ،املصدر السابق  ،ص.26
 .22عدنان اخلطيب ،لغة الصحافة يف بالد الشام"،جممﻊ اللغة العربية" ((جملة)) ،القاهرة،
العدد ، 51/السنة  ،5 /حﺰيران  .1983ص.30
 .23بلﻎ عدد الصحف الصادرة فقﻂ يف العام  1945م (  250صحيفة حملية ) و ( 65
صحيفة اجنبية ).27.Elizabeth،skander،OP.Cit،P .
 .24مجال بدوي ،حدث يف مرص( ،القاهرة :اﳍيئة املرصية العامة للكتاب2001 ،م) ،ص.253
 .25نعامت امحد امحد عثامن ،الصحافة العربية باإلسكندرية و العوامل املؤثرة يف تطورها
من ﳖاية  1899حتﻰ اكتوبر سنة 1964م ،اطروحة دكتوراه ( ،جامعة القاهرة  :كلية
االعالم1995 ،م) .
 .26لويس عوض ،تاريخ الفكر املرصي احلديث  ( ،القاهرة  :دار اﳍالل 1969 ،م )  ،ص . 90
 .27الكتلـة الوفديـة  :احد االحﺰاب املرصية  ،تأسس اثر انسحاب مكـرم عبيـد (-1889
1961م) سكرتري عام الوفد عـام  1943اعرتاض ًا منه عىل سياسة احلكومة مته ًام اياها
بالفساد واستغالل السلطة ألغراض شﺨصية  .للمﺰيد ينظر  :طارق البرشي ،احلركة
السياسية يف مرص  ( ،1952 - 1945القاهرة  :اﳍيئة املرصية العامة للكتاب،)1972،
ص  21؛ حممد حسنني هيكل  ،ملفات السويس حرب الثالثني سنة  ( ،القاهرة مركﺰ
االهرام للرتمجة والنرش ،(1986 ،ص .295 - 294
 .28رأس ﲢريرها توفيق دياب (1967 -1888م) :وهو صحفي وكاتب  ،عمل يف
الصحافة ،شــارك يف ﲢرير صحيفة (السياسة)  ،اصــدر عدة صحف منها صحف :
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(اجلهاد)( ،وادي النيل)  ( ،اليوم)  ( ،العلم املرصي)  ،و( االخالق) .للتفاصيل ينظر:
حممد احلسيني أمحد حممود ،غرفة الﴪ :أعالم جممﻊ اللغة العربية( ،القاهرة :دار نفرو
للنرش والتوزيﻊ2005 ،م) ،ص.45 -43
 .29بلﻎ عدد الصحف واملجالت التي اصدرﲥا الطائفة اليهودية يف مرص حتﻰ منتصف
القرن العرشين ( )54صحيفة وجملة  ،ادراك ًا منهم بتأثري الكلمة يف سبيل اثبات وجودهم
عىل الساحة املرصية و لنرش القضية الصهيونية .للمﺰيد ينظر :حممود سعيد عبد الظاهر،
هيود مرص دراســة يف املوقف السياﳼ 1948 - 1897م ( ،القاهرة :مركﺰ دراسات
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القاهرة ،د.ت) ،ص50؛ سهام نصار ،الصحافة االﴎائيلية والدعاية الصهيونية يف مرص،
( القاهرة :الﺰهراء لﻸعالم العرﰊ 1991 ،م)  ،ص . 93
 .30رأس ﲢريرها ابراهام يعقوب مﺰراحي (1996 -1916م) :صحفي مرصي من
الطائفة اليهودية املتنفذة يف مرص ،اصدر صحف ًا عدة تعنﻰ بمصالﺢ اليهود املرصيني منها:
(التسعرية)( ،الرصاحة) .للتفاصيل ينظر :عرفه عبده عﲇ ،هيود مرص منذ عرص الفراعنة،
(القاهرة :اﳍيئة املرصية العامة للكتاب2000 ،م) ،ص306؛ عاصم الدسوقي ،هيود
مرص قبل 1952م  "،املصور" ((جملة)) ،القاهرة ،العدد ،4431 /السنة 9 ،23/ايلول
2009م  ،ص 33-30؛
Joel Beinin، The Dispersion of Egyptian Jewry: Culture، Politics، and the Formation of a
Modern Diaspora،( Cairo: The American University In Cairo Press، 2005 (، P. 22.

 .31سهام نصار ،اليهود املرصيون صحفهم وجمالﲥم( ،) 1950-1877تقديم  :خليل
صابات  ( ،القاهرة  :العرﰊ للنرش والتوزيﻊ  ،د.ت)  ،ص .71
 .32املصدر نفسه ،ص.307
 .33الوطن القومي  :هو مصطلﺢ قديم ﻇهر يف البداية مﻊ رواد احلركة اليهودية يف القرن
التاسﻊ عرش واكده الﺰعيم الصهيوين تيودور هرتﺰل يف املؤمتر الصهيوين االول الذي عقد
يف بازل يف سويﴪا عام 1897ثم منﺢ بريطانيا ترصيﺢ بلفور عام  1917الذي يقﴤ
بحقهم يف ان يكون ﳍم وطن قومي يف فلسطني ومن ثم تأكيده بقرار اللجنة امللكية تقرير
جلنة بيل عام 1937والذي وضﻊ مسألة الدولة اليهودية ألول مرة يف بؤرة االهتامم الدوﱄ

ثم القرار الدوﱄ 181لعام 1947والذي صدر عن اجلمعية العامة لﻸمم املتحدة والذي
كان القرار الرسمي لتطبيق تقسيم فلسطني فعليا اىل دولتني عربية وهيودية واصبﺢ هذا
القرار ملﺰما للجميﻊ  .ينظر  :اسامة حممد ابو نجل ،هيودية دولة اﴎائيل جذور املصطلﺢ
وتأثريه عىل القضية الفلسطينية ،جامعة القدس املفتوحة لﻸبحاث والدراسات (جملة)،
العدد ،23حﺰيران2011،م ،ص. 296
 .34احلركة الصهيونية :هي احدى احلركات القومية التي نشأت فكرﲥا وتطورت
بني احلركات القومية االوربية يف القرن التاسﻊ عرش والتي ﲥدف اىل اقامة وطن قومي
لليهود املشتتني يف انحاء العاﱂ يف ارض فلسطني وﲣتلف عن احلركات القومية االوربية
وباعرتاف املؤرخني يف اﳖا ﱂ تتوفر ﳍا اهم مقومات احلركة القومية من وجود ارض قومية
ووجود لغة قومية وﳍذا كان من اهدافها الوصول اىل ﲢقيق هذين اﳍدفني  .ينظر  :حممد
خليفة حسن ،احلركة الصهيونية طبيعتها وعالقتها بالرتاث الديني اليهودي( ،القاهرة :
دار املعارف1981 ،م) ،ص،7ص.13
 .35ازاء املكاسب التي حققتها الصحيفة فان مﺰراحي انشأ عام 1946م دار ًا للنرش
عرفﺖ بــ(وكالة مرص للصحافة) تولﺖ اصدار صحف الطائفة ومنها  :التسعرية ،املصباح،
الرصاحة ،كل يوم ،الواجب ،الراية ،املبادئ ،السحاب ،الكفاح ،صوت الشعب ،االماين
القومية .ينظر :سهام نصار ،اليهود املرصيون صحفهم وجمالﲥم( ،) 1950-1877ص.71
 .36كان إلسهام التوأمني (مصطفﻰ امني و عﲇ امني ) اثر واضﺢ يف رواج الصحيفة ملا
امتاز به االخوان من حرفية عالية يف الصحافة  .رؤوف سالمة موسﻰ ،املصدر السابق،
ج ،2ص. 65
 .37عبد اللطيف محﺰة ،قصة الصحافة العربية يف مرص منذ نشأﲥا اىل منتصف القرن
العرشين ( ،القاهرة  :دار الفكر العرﰊ 1985،م) ،ص.153
 .38حﺰب الوفد :حﺰب سياﳼ مرصي اسس يف  17اب 1919م برئاسة سعد زغلول و
ممثﲇ الﱪجوازية الكبرية ( بجناحيها الريفي واملدين ) ،اكد برناجمه السياﳼ السعي بالطرق
السلمية املرشوعة لتحقيق االستقالل الكامل عىل االرﴈ املرصية ُ ،حل احلﺰب بعد قيام
ثورة 1952م .للتفاصيل ينظر :عمرو هاشم ربيﻊ  ،االحﺰاب الصغرية والنظام احلﺰﰊ يف
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مرص  ،ص  50؛ رؤوف سالمة موسﻰ ،موسوعة احداث واعالم مرص والعاﱂ  ،ط،2
(بريوت  :املعارف 2000 ،م ) ،ج ،1ص  559؛ حممد شفيق غربال ،املصدر السابق ،مﺞ
 ،1ص.1954
 .39ساد هذه املرحلة منطق يف التوجهات واملواقف وهو الثبات عند باب القرص امللكي،
والتقرب منه لتحقيق غايات معينة ،فأرادت بعض الصحف ومنها (اخبار اليوم) شيئ ًا
واحد ًا ثبات ًا متثل يف الوالء املطلق للملﻚ .للتفاصيل ينظر :رفعﺖ السعيد ،امحد حسني،
كلامت ومواقف( ،القاهرة :دار العرﰊ للنرش والتوزيﻊ1979 ،م) ،ص.187
 .40مكرم عبيد ( 1961 -1889م ) :سياﳼ ومفكر مرصي ،ولد يف مدينة قنا بصعيد
مرص ،درس القانون يف جامعة اكسفورد الﱪيطانية عام 1912م ،عمل يف الصحافة يف
صحيفة الوقائﻊ املرصية  ،انضم اىل حﺰب الوفد عام 1919م ،توىل وزارات عدة منها
وزارة املواصالت عام 1928م ،وزير ًا للاملية عام 1936م .للمﺰيد ينظر  :امحد أنور سيد
أمحد اجلندي ،فضائﺢ االحﺰاب السياسية يف مرص ( ،القاهرة  :مطابﻊ دار اجليب ،د .ت)،
ص .61-55
 .41اصدر حﺰب الوفد صحيفة (صوت االمة) يف  29متوز عام 1946م ،اتبعها بصدور
صحيفة ( النداء ) يف  11اذار 1947م  .للتفاصيل ينظر :نجوى حسني امحد خليل ،املصدر
السابق ،ص.138

 .42رامي عطا صديق ،الصحافة وخطاب املواطنة :قراءة يف عالقة األقباط بالصحافة
وعالقة الصحافة باألقباط ( ،القاهرة :دار العرﰊ للنرش والتوزيﻊ ،) 2010 ،ص .56 -54
 .43ثائر صائب صالﺢ عداي احلياين  ،التطورات االجتامعية يف مرص 1967-1952م ،
رسالة ماجستري (،جامعة االنبار  :كلية اآلداب 2010 ،م)  ،ص .55
 .44عبد اللطيف محﺰة ،املصدر السابق  ،ص.155
 .45مجاعة الفن واحلرية :مجاعة أنشئﺖ يف  9كانون الثاين  1939م يف القاهرة  ،تألفﺖ من
جمموعة من املثقفني والفنانني انضموا يف املقام األول إىل املدرسة الﴪيالية ،حددت املادة
االوىل من القانون االساﳼ اﳍدف من تأسيسها اﳖا مجاعة تكونﺖ لغرض الدفاع عن
حرية الفن ونرش املؤلفات احلديثة والقاء حماﴐات وكتابة خالصات عن كبار املفكرين،

والعمل عىل وقوف الشباب املرصي عىل احلركات االدبية والفنية واالجتامعية يف العاﱂ.
للتفاصيل ينظر" :التطور" ((جملة)) ،القاهرة ،العدد ،1/السنة( ،1/كانون االول ،)1949
ص ( 64قرص ليﺰري ).
 .46رفعﺖ السعيد ،تاريخ احلركة الشيوعية املرصية 1952-1925م ،ط( ،4القاهرة:
مكتبة مدبوﱄ1988 :م) ،مﺞ  ،2ص 179؛ رفعﺖ السعيد ،الصحافة اليسارية يف مرص
1948-1925م ،ط( ،2القاهرة :مكتبة مدبوﱄ1977 :م) ،ص. 81

ُ .47عدت مرص أول بلد عرﰊ يؤسس للصحافة النسائية  ،حيث تأسسﺖ أول صحيفة يف
اب عام 1798م ﲢمل عنوان كورييه دويلجيبﺖ (( Courier de l'Égypteاستمرت بالصدور
حتﻰ حﺰيران 1801م  .للمﺰيد ينظر  :اسامعيل ابراهيم ،الصحافة النسائية يف الوطن العرﰊ،
(القاهرة :الدار الدولية للنرش والتوزيﻊ1996 ،م)  ،ص  11؛ Paul Starkey،Encyclopedia
. Vol.، P176،(1998،of Arabic Literature، (London: routledge group
 .48نجوى حسني امحد خليل ،القضايا االجتامعية يف الصحافة املرصية منذ انتهاء احلرب
العاملية الثانية حتﻰ قيام ثورة يوليو 1952م ،اطروحة دكتوراه ( ،جامعة القاهرة :كلية
االعالم1986 ،م) ،ص . 120
 .49اسامعيل ابراهيم ،املصدر السابق ،ص.26
 .50مجعية الشبان اإلﴎائيليني القرائني :مجعية أسسﺖ يف مرص عام 1944م عىل يد ( زكي
منشة ) ،ضمﺖ مجيﻊ حركات وتنظيامت الشبيبة االﴎائيلية القرائية بمرص ﲠدف توحيد
جهودها وانشطتها لبث الروح اجلديدة فيها ،تفرع عنها جمموعة جلان امهها جلنة (الكليم)،
قامﺖ بطبﻊ الكتب بلغات متعددة منها العربية .للتفاصيل ينظر :عرفه عبده عﲇ ،هيود
مرص منذ اخلروج األول اىل اخلروج الثاين  ،ط ( ،2القاهرة  :اﳍيئة العامة لقصور الثقافة،
2010م )  ،ص .350
 .51مراد فرج (1956-1866م) :كاتب مرصي هيودي قرائي ،ولد يف القاهرة ،درس
املحاماة ،عمل يف احلكومة املرصية خالل عهد اخلديوي عباس حلمي(1944-1874م)،
اهتم بشؤون طائفة اليهود القرائني ومشاكلها ،حرر صحيفة الطائفة (التهذيب) ،اسس
جملة ( الكليم) ،عمل باملحاماة بعد استقالته من الوﻇيفة ،تفرغ بعدها للعمل االدﰊ حيث
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نرش العديد من املقاالت يف الصحف واملجالت املرصية .للتفاصيل ينظر :عبد الوهاب
املسريي ،املصدر السابق  ،ص.482
 .52كلمة القرائني مأخوذة من الفعل العﱪي (قرا) أي قرأ وافق العقل ملا هو مكتوب
يف(املقرأ) اي العهد القديم ،والقراءون تسمية ﻇهرت يف النصف االول من القرن التاسﻊ
امليالدي .للتفاصيل ينظر :حممد جالء حممد ادريس ،التأثري اإلسالمي يف الفكر الديني عند
طائفة اليهود القرائني( ،القاهرة :مركﺰ الدراسات الرشقية2003 ،م) ،ص.24
 .53عرفه عبده  ،هيود مرص منذ اخلروج األول اىل اخلروج الثاين ،ص .354
 .54للمﺰيد حول دور هيود مرص يف احلياة االجتامعية ينظر :ميادة حسني الربيعي ،هيود
مرص ودورهم يف احلياة االجتامعية واالقتصادية  ،1914_1798رسالة ماجستري( ،جامعة
القادسية  :كلية اآلداب2016 ،م ).
 .55سهام نصار ،اليهود املرصيون صحفهم وجمالﲥم(1950-1877م) ،ص .74-73
 .56مرعي زايد عبد اجلابر مدكور ،املصدر السابق  ،ص.92
 .57امحد رشدي صالﺢ ( :)1980 -1920من رواد الفنون الشعبية يف مرص ،ولد بقرية
الشيخ متي بمحافظة املنية ،ﲣرج يف كلية اآلداب جامعة القاهرة قسم اللغة االنجليﺰية عام
 ،1941ثم معهد الصحافة عام  ،1943بدأ حياته املهنية مذيع ًا يف االذاعة املرصية ،ثم
حمرر ًا ادبي ًا يف صحيفة اجلمهورية املرصية ،اختري عام  1957مدير ًا ملركﺰ الفنون الشعبية،
انتﺨب عضو ًا يف جلنة الفلكلور الدولية التابعة لليونسكو عام  ،1967من مؤلفاته :
(مسألة قناة السويس)( ،مشكلة السودان)( ،كرومر يف مرص) و(االستعامر الﱪيطاين يف
مرص)( ،رجل يف القاهرة ) ( ،االدب الشعبي) ،و ( الفلكلور والعاﱂ املعاﴏ)  .للتفاصيل
ينظر :يوسف اسعد داغر  ،املصدر السابق  ،ج  ،1ص.30
 .58استقطبﺖ املجلة كتاب ًا معروفني يف عاﱂ الصحافة منهم سعد مكاوي (-1916
1985م) و يوسف الشاروين (ُ ) ....-1924عرف عنهم خطاﲠم الثوري يف حدة التعبري
و اقتضابه  .للتفاصيل ينظر :شوقي بدر يوسف ،الرواية يف أدب سعد مكاوي( ،القاهرة:
اﳍيئة املرصية العامة للكتاب1990 ،م) ،ص 17 -13؛ شوقي بدر يوسف ،ببليوجرافيا
الرواية يف اقليم غرب ووسﻂ الدلتا( ،القاهرة :د .ن ،)1994 ،ص176-175؛ خليل

امحد خليل ،موسوعة اعالم العرب املبدعني يف القرن العرشين( ،بريوت :املؤسسة العربية
للدراسات والنرش2001 ،م) ،ص.585-584
 .59للمﺰيد عن اتفاقية وعد بلفور ينظر :حممد ماجد السيد صالح الدين ،ملكية األراﴈ
يف فلسطني 1948 - 1918م ،اطروحة دكتوراه( ،اجلامعة االردنية :كلية الدراسات
العليا1993 ،م) .
 .60مرعي زايد عبد اجلابر مدكور ،املصدر السابق  ،ص.92
 .61طه حسني (1973 -1889م) :كاتب وباحث اكاديمي يف االدب العرﰊ ُعرف
(بعميد االدب العرﰊ)ُ ،ولد يف إحدى قرى حمافظة املنيا ،درس يف الكتاب ،و تعلم باألزهر
الدين واألدب العرﰊ .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 اجلاهﲇ )( ،الفتنة الكﱪى) ( ،عﲇ وبنوه) ،و( عىل هامﺶ السرية ) وغريها.
للمﺰيد ينظر :خالد عبد العﺰيﺰ الكركي ،طه حسني روائي ًا ،رسالة ماجستري ( ،اجلامعة
االردنية :كلية اآلداب1977 ،م) ،ص 12؛ توفيق يوسف عبد الكريم ابو الرب ،جهد طه
حسني يف نقد االدب العرﰊ ،رسالة ماجستري ( ،اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا،
 ،)1988ص.12
 .62اتفقﺖ املجلة مﻊ طائفة من كبار االدباء االوربيني و االمريكيني لتﺰويدها بمقاالﲥم
وتتكفل املجلة برتمجتها اىل العربية قبل ان تنرش باي لغة اخرى  ،ومن ابرز هوالء النﺨبة:
هنري سايدل كانبي( ،)Henry Seidel Canby)(1961- 1878رينيه برنار ماركيه (René

 ،) Bernardوسواهم .للتفاصيل ينظر :سهام نصار ،اليهود املرصيون صحفهم وجمالﲥم
)1950-1877م) ،ص .76
 .63املقتطف :جملة شهرية ،اسسها يعقوب ﴏوف(1927 -1852م) يف بريوت ثم
انتقلﺖ الصحيفة اىل القاهرة اثر اشتداد الرقابة عىل املطبوعات يف بالد الشام  ،عاجلﺖ
قضايا علمية و اجتامعية  ،توقفﺖ ﳖائي ًا عن الصدور عام 1952م  .للمﺰيد ينظر  :عبد
الرمحن فرفور ،الدوريات العربية  ( ،دﰊ  :مركﺰ مجعة املاجد للثقافة 1993 ،م) ،ص .82
 .64املصدر نفسه  ،ص .82
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 .65عادل الغضبان ( :)1972 -1908كاتب واديب سوري االصل ،ولد بمدينة مرسني
التابعة ملحافظة حلب ،اكمل دراسته االبتدائية فيها  ،انتقل اىل القاهرة مﻊ اﴎته إلكامل
دراسته فيها ُ ،عني مدرس ًا يف معهد االباء اليسوعيني بالقاهرة ،للتفاصيل ينظر :رؤوف
سالمة موسﻰ  ،املصدر السابق  ،ج ، 2ص . 713
 .66مرعي زايد عبد اجلابر مدكور ،املصدر السابق  ،ص.89
 .67حسان عبد اﷲ حسان  ،دراسة ﲢليليه لقضايا الرتبية يف جملة " لواء االسالم " ،رسالة
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ماجستري( ،جامعة الﺰقازيق  :كلية الرتبية 2001 ،م) ،ص.105
 .68مجال عبداحلي عمر النجار  ،التوجه التغريبي يف الصحافة املرصية ( ،القاهرة  :د.ن،
2003م )  ،ص . 153
 .69سريد التعريف به مفص ً
ال يف املبحث الرابﻊ من الفصل االول .
 .70مؤمتر القدس  :مؤمتر ُعقد يف القدس للمدة ما بني ( )17 - 7كانون االول عام
1931م بحضور  150موفد ًا مثلوا ( )20دولة اسالمية ،اجتمﻊ علامء املسلمني عىل
اختالف مذاهبهم  ،جاء انعقاد املؤمتر رد ًا عىل انعقاد املؤمتر الصهيوين يف مدينة زيرورخ
بسويﴪا للمدة ما بني (  ) 28 - 10اب عام 1929م  ،مثل املؤمتر فرصة للتفاهم بني
املذهبني .ينظر .98-88 .Rainer Brunner،OP.Cit، Pp :
 .71سريد التعريف به مفص ً
ال يف املبحث الرابﻊ من الفصل االول .
 .72عبد الكريم الﺰنجاين ( :)1968-1878ولد الشيخ عبد الكريم الﺰنجاين يف قرية
جاروت التابعة ملحافظة زنجان الواقعة شامل رشق ايران ،سافر اىل النجف االرشف لتلقي
العلامء ومنهم  :فتﺢ اﷲ االصفهاين (1849
العلوم الدينية  ،و درس عىل يد االفاضل من ُ
 1920م)  ،حممد كاﻇم اخلراساين (1911 - 1839م)  ،حممد كاﻇم اليﺰدي (- 18311919م)  ،واخرون  ،له العديد من املؤلفات املطبوع منها واملﺨطوط  ،ابرزها ( :ذخرية
الصاحلني  ،تعاليم االسالم  ،جامﻊ املسائل  ،وسواها )  .للتفاصيل ينظر  :حممد جواد
جاسم اجلﺰائري ،الشيخ عبد الكريم الﺰنجاين دراسة تارخيية  ، 1968-1886رسالة
ماجستري ( ،جامعة الكوفة  :كلية اآلداب . )2009 ،
 .73حممد مصطفﻰ املراغي( 1945 -1881م)  :ولد الشيخ املراغي بقرية املراغة التابعة

ملديرية سوهاج  ،تلقﻰ تعليمه باالزهر فحصل عىل الشهادة العاملية عام 1904م  ،عمل يف
القضاء يف السودان  ،ثم ُعني مفتش ًا بوزارة االوقاف  ،عاد اىل العمل بالسودان مرة اخرى
يف وﻇيفة قاﴈ القضاة  ،رجﻊ بعدها اىل مرص  ،عني رئيس ًا للمحكمة الرشعية العليا عام
1923م ثم شيﺨ ًا لالزهر عام  .1928ينظر :حممد عبد اﷲ ماﴈ ،األزهر يف  12عام،
(القاهرة  :الدار القومية للطباعة والنرش ،د.ت)  ،ص .58-57
. 121 .Rainer Brunner،OP.Cit،P .74
 .75حممد رضا ﲠلوي (1980-1919م) :هو نجل شاه ايران رضا ﲠلوي  ،ولد بمدينة
طهران  ،ونودي به ولي ًا للعهد يف  24نيسان 1925م  ،التحق بعدها باملدرسة العسكرية،
اكمل دراسته العالية يف سويﴪا عام 1936م ليعود بعدها اىل طهران و يدخل الكلية
العسكرية  ،اقرتن عام 1939م باألمرية فوزية شقيقة ملﻚ مرص فاروق  ،اعتىل عرش
ايران يف  16ايلول 1941م  ،استمر حكمه حتﻰ قيام الثورة اإلسالمية يف ايران عام
1979م .للتفاصيل ينظر  :حممد خري رمضان يوسف  ،املصدر السابق  ،ج ، 2ص . 154
 .76األمرية فوزية ( 2013-1921م )  :أبنة امللﻚ فؤاد االول  ،ملﻚ مرص  ،امها امللكة
نازﱄ ،تﺰوجﺖ من وﱄ عهد ايران حممد رضا ﲠلوي يف عام 1939م  ،وبعد عامني من
زواجها تقلد زوجها مقاليد احلكم بعد خلﻊ ابيه رضا شاه عن العرش االيراين ،انجبﺖ
منه ابنتهام الوحيدة شاهيناز ﲠلوي  ،طلقها زوجها عام 1945م يف القاهرة  .للمﺰيد
ينظر :خضري البديري  ،موسوعة الشﺨصيات االيرانية يف العهدين القاجاري والبهلوي
1979-1796م  ( ،بريوت  :العارف للمطبوعات 2014 ،م)  ،ص .366
 .77أمحد فؤاد ( : ) 1936-1868هو االبن األصغر للﺨديوي إسامعيل بن ابراهيم
باشا بن حممد عﲇ  ،ولد باجليﺰة وإلتحق يف عام  1875باملدرسة اخلاصة ودرس بجنيف
ثم إلتحق باملدرسة امللكية اإليطالية العسكرية  ،وعني ياور ًا للسلطان عبد احلميد الثاين
سنة  1890ويف السنة نفسها عاد إىل مرص  ،تشبﻊ بالروح والثقافة اإليطالية وكان ﳚيد
اللغات اإلنكليﺰية والفرنسية واإليطالية واألملانية وال ﳚيد العربية وترأس جلنة تأسيس
وتنظيم اجلامعة املرصية سنة  1906وتوىل 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  1919وإلغاء احلامية  1922ومنﺢ
البالد الدستور  .1923ﴎدار إقبال عﲇ شاه  ،فؤاد األول  ،ترمجة حممد عبد احلميد ( ،
القاهرة  :د.ن1939 ،م )  ،ص .18-3
 .78حممد تقي القمي ( 1990 - 1908م)  :هو الشيخ حممد تقي الدين القمي  ،والده
حجة اإلسالم ( أعىل لقب ديني وقتها) أغا أمحد القمي كبري القضاة الرشعيني بطهران ،
نشأ يف عائلة ميسورة احلال ﳍا أمالكها اخلاصة من االراﴈ الﺰراعية  ،ارتبطﺖ اﴎته
بالدين فهو حفيد لسبعة أجداد كل منهم كان عامل ًا من ُعلامء الدين  ،فنشأ تنشئة دينية
يف منﺰل والده ،اتم دراسته االولية يف املدرسة اإلبتدائية فحفﻆ القرآن الكريم فاستهوته
صوره األدبية والفنية فدرس اللغة العربية وآداﲠا ،وما أن اﳖﻰ املرحلة الثانوية حتﻰ التحق
باملدرسة العليا لﻶداب  .للتفاصيل ينظر  :حسان عبد اﷲ حسان  ،العالمة حممد تقي القمي
رائد التقريب و النهضة اإلسالمية  ،ص  10-1؛ هادي اخلﴪو شاهي ،قصة التقريب ،
(قم  :جممﻊ التقريب بني املذاهب اإلسالمية 1966 ،م) ،ص . 22
79. Rainer Brunner،OP.Cit،P. 130.

 .80تشكلﺖ مجاعة التقريب بني املذاهب اإلسالمية من مجﻊ من ُعلامء املسلمني :من
ايران الشيخ حممد تقي القمي ،من العراق :الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء  ،من
مرص :الشيخ عبد املجيد سليم ،حممود شلتوت ،الشيخ الرشباﴆ ،الشيخ الفحام ،الشيخ
حممد حممد املدين ،الشيخ حسن البنا ،اللواء صالﺢ حرب ،الشيخ حممد عﲇ علوبه ،ومن
فلسطني الشيخ عيسﻰ منون ،واحلاج امني احلسيني ،ومن اليمن مثلها الشيعة الﺰيدية
ومنهم عبد اﷲ اجلرايف الصنعاين ،حممد بن اسامعيل العمراين ،حممد بن عبد اﷲ العمري
 ،و حني بدا الشيخ حممد تقي القمي و هو الشيعي الوحيد احلاﴐ أثناء تأسيس مجاعة
الفعالة و رحالت السفر املكثفة يف
التقريب  ،نجﺢ يف مدة قصرية من خالل املراسالت ّ
جذب اهتامم ُعلامء الشيعة املنادين عىل الدوام بوحدة املسلمني ودعوﲥم لنبذ اخلالفات
الطائفية املقيتة بني املذاهب  .للمﺰيد ينظر  :فهمي هويدي ،ايران من الداخل( ،القاهرة:
دار الرشوق 1988 ،م) ،ص  325؛ حسان عبد اﷲ حسان  ،العالمة حممد تقي القمي رائد
التقريب والنهضة اإلسالمية  ( ،القاهرة  :دار املصطفﻰ للطباعة والرتمجة ) 2006 ،؛ عﲇ

ابواخلري ،األزهر الرشيف واحلوزة النجفية ،النشأة  -التاريخ  -التواصل( ،القاهرة :وكالة
سفنكس للفنون واآلداب ،)2013 ،ص .160
 .81حممد مهدي التسﺨريي  ،رجاالت التقريب  ( ،قم  :املجمﻊ العاملي للتقريب بني
املذاهب اإلسالمية،)2008 ،ص . 198
.130 .Rainer Brunner،OP.Cit،P .82
 .83اسهم ُعلامء الشيعة يف رفد مكتبة دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية بالعديد من
الكتب املهمة  ،ومنها ما تﱪع به السيد حمسن احلكيم (بﺨمسة آالف كتاب)  ،يف ﳐتلف
العناوين من فقه وعقائد واصول وسواها (( .مقابلة شﺨصية)) :أ .د حممد حسني الصغري،
النجف االرشف  ،بتاريخ  20ايار .2016
 .84كان من ابرز من زار دار التقريب كل من  ( :الشيخ امحد الوائﲇ  ،حممد رضا املظفر  ،حممد
تقي احلكيم  ،حممد رضا الشبيبي  ،طالب الرفاعي  ،عبد اﳍادي الفضﲇ  ،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  4نيسان .2016
85. Rainer Brunner،OP.Cit ،P. 139.

 .86امحد حسن الباقوري (1985-1907م )  :ولد الشيخ الباقوري يف قرية باقور
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 وزير ًا لﻸوقاف عام 1952م  ،ثم وزير ًا لﻸوقاف يف الوزارة املركﺰية للجمهورية
العربية املتحدة عام 1958م  ،سعﻰ اىل نرش كتب الشيعة ايامن ًا منه بامهيتها ومنها كتاب
(املﺨترص النافﻊ)  ،كام قدم لكتاب (وسائل الشيعة ومستدركاﲥا )  .للمﺰيد ينظر  :حممد
خري رمضان يوسف  ،املصدر السابق  ،ج ، 1ص  30؛ مرتﴣ الرضوي  ،مﻊ رجال الفكر
يف القاهرة  ( ،د .م  ،دار اﳍادي للطباعة والنرش و التوزيﻊ 2003 ،م )  ،ج ، 1ص.200
.140 .Rainer Brunner،OP.Cit،P .87
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 .88ذكر احد املعاﴏين لﻸحداث ان الشيخ حممد تقي القمي اخﱪه شﺨصي ًا ان مصدر
التمويل االساﳼ للمجلة قد اعتمد عىل جمموعة من التجار االيرانيني املقيمني يف اوربا
و الواليات املتحدة االمريكية دوان ان يفصل يف اسامئهم (( .مقابلة شﺨصية)) :رضا
موسﻰ احلكيم ،باحث اكاديمي وصحفي  ،النجف االرشف ،بتاريخ  4نيسان .2016
 .89شنﺖ محلة كبرية عىل تأسيس دار التقريب بني املذاهب االسالمية يف القاهرة من قبل
جهات رسمية وشعبية وهابية يف اململكة العربية السعودية  ،تﺰعمتها جملة االعتصام حيث
نرشت رسالة من مفتي مرص آنذاك حممد حسنني ﳐلوف 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 ﲢركوا
من منظور جذاب متثل يف احلفاظ عىل العقيدة من املد الشيعي  ،اما احلكومة املرصية فكان
تﱪيرها الدافﻊ االمني  .للمﺰيد من التفاصيل ينظر  :عﲇ ابو اخلري ،األزهر الرشيف واحلوزة
النجفية ،النشأة  -التاريخ  -التواصل( ،القاهرة :سفنكس للفنون  ،)2013 ،ص .163
 .90ينظر :هيئة التحرير ،يف احلجاز" ،رسالة اإلسالم" ،العدد،1/السنة  ،1/كانون الثاين
1949م  ،ص .97

 .91عبد الكريم بن جهيامن (2011-1912م )  :صحفي وأديــب وباحث وشاعر
سعودي ،ولد يف بلدة غسلة بالقرائن ،تلقﻰ تعليمه األوﱄ لدى الكتاتيب يف بلدته  ،ثم انتقل
عام  1925م إىل الرياض ودرس لدى مشايخ املساجد لعام واحد ،ثم غادر يف  1926م إىل
مكة للدراسة يف املعهد العلمي السعودي وذلﻚ بطلب خاص من امللﻚ عبد العﺰيﺰ وبعد
ثالث سنوات ﲣرج من املعهد وانتدب إلنشاء املدرسة النموذجية األوىل يف مدينة السيﺢ
بمنطقة اخلرج وذلﻚ عام  .1930للتفاصيل ينظر  :بكري شيخ امني  ،احلركة االدبية يف
اململكة العربية السعودية  ،ط ( ، 2الرياض  :وزارة املعارف 1978 ،م) ،ص. 118
 .92عبد الكريم بن جهيامن  ،ال تنابﺰوا باأللقاب " ،رسالة اإلسالم"  ،العدد،3/السنة
 ،1/متوز 1949م ،ص.277
93. Rainer Brunner،OP.Cit،P. 156.

 .94حممد حممد املدين ( :)1968-1907استاذ اكاديمي واحد رواد فكرة التقريب بني

املذاهب اإلسالمية ،ولد يف مدينة املحمودية بمحافظة البحرية وتعلم يف مدارسها ،أتم
حفﻆ القرآن الكريم قبل أن يبلﻎ س ّنه الثانية عرش  ،حصل الشهادة العالية بتفوق يف أكتوبر
 1927م ماكث ُا باجلامعة أقل من سنة دراسية وهو ﱂ يتحقق لغريه ُ ،عني مدرس ًا بمعهد
اإلسكندرية واستاذ ًا للرشيعة اإلسالمية يف دار العلوم بجامعة القاهرة ،اختري عميد ًا لكلية
الرشيعة بجامعة االزهر عام  ، 1959توىل رئاسة ﲢرير جملة (رسالة اإلسالم) منذ صدورها
عام  ،1949له عدة مؤلفات أبرزها( :املجتمﻊ اإلسالمي كام تنظمه سورة النساء)  ،تويف
بحادث مروري بالكويﺖ .امحد مصطفﻰ فضيلة ،الترشيﻊ اإلسالمي دعائم االستقرار
ومالمﺢ من اعجازه( ،الكويﺖ :دار القلم ،)2008 ،ص.422-419
 .95للتفاصيل ينظر  :حممد حممد املدين  ،كلمة التحرير " ،رسالة اإلسالم"  ،العدد،8/

السنة  ،2/ترشين االول 1950م ،ص .342
 .96محدي االعظمي (1971-1881م )  :هو الشيخ محدي بن املال عبداﷲ بن حممد
عبداﷲ العبيدي األعظمي ولد يف حملة السفينة باألعظمية  ،حفﻆ القرآن منذ صباه يف
الكتاتيب وأكمل العلوم الرشعية يف الكتاب ثم دخل املدرسة الرشدية العسكرية عام
1897م  ،أنرصف إىل الدراسة الدينية فدرس علومها يف املدرسة املرجانية ونال االجازة
فيها ثم اكمل دراسته يف مدرسة اإلمام االعظم ونال االجازة العلمية منهام ثم عني مدرس ًا
يف املدرسة الراشدية يف بعقوبة1899م  ،سافر اىل اسطنبول الكامل دراسته العلمية فيها ،
عاد بعدها اىل بغداد وزاول التعليم وعني معل ًام يف مدرسة الراشدية يف حمافظة العامرة ثم
رقي اىل املدرسة النموذجية يف بغداد تدرج يف الوﻇائف حتﻰ تسنم عامدة كلية الرشيعة عام
 . 1946للمﺰيد ينظر  :يونس ابراهيم السامرائي ،تاريخ ُعلامء بغداد يف القرن الرابﻊ عرش
اﳍجري  ( ،بغداد  :وزارة االوقاف والشؤون الدينية 1982 ،م)  ،ص .173
 .97ارشف اديب ( 1971 -1882م)  :صحايف و كاتب تركي  ،ولد يف مدينة اسطنبول
تلقﻰ تعليمه االوﱄ يف مدارس مدينة سرييس  ،تعلم العربية من مفتي سرييس الشيخ اسالم
الدين (  ، ) İslamüiddinﲣرج من مدرسة اسطنبول للقانون عام 1912م  ،نرش مقاالت
تدعم فكرة الوحدة اإلسالمية .للمﺰيد ينظرAmit Bein،Ottoman Ulema، Turkish :
.Republic: Agents of Change، ( California : Stanford University Press، 2011(، P. 193
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 .98عمر رضا دغرول (1953-1883م )  :كاتب وسياﳼ تركي  ،ولد يف القاهرة  ،تلقﻰ
تعليمه يف جامعة األزهر  ،اتقن العربية و االنجليﺰية اضافة اىل الرتكية  ،كتب يف ﳐتلف
الصحف الرتكية  ،انتقد النظام العلامين يف تركيا يف صحيفته السالمة  ،و قام برتمجة أعامل
الراحل املفكر اإلسالمي اﳍندي شبﲇ النعامين(1914 - 1857م ) ،إىل اللغة الرتكية  ،كام
ترجم آيات من القرآن الكريم التي نرشت يف كتاب ( ، ) Tanri Buyruguاعجب بشﺨصية
حممد إقبال فقام برتمجة بعض كتاباته ونرشها يف صحيفته " السالمة "  ،وجه انتقادات حادة
ملجلس االمن الدوﱄ اثر قرار تقسيم فلسطني  ،ترأس الوفد الرتكي يف مؤمتر العاﱂ اإلسالمي
املنعقد يف باكستان عام 1950م  .للتفاصيل ينظر  :حممد سالتﻚ  ،الرأي العام الرتكي حول
أﴎائيل ( 1973 -1948م) ،اطروحة دكتوراه  (،تركيا :جامعة ازمري2006،م) ،ص120؛
Omer Riza Dogrul ، A Heavy Loss For The Muslim World،"The Islamic
Review"، ((Magazine ))، Ankara، May 1952،VOL. 5، Pp 1718- .
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 .99صالح الدين حسن عبد  ،الصحافة املتﺨصصة( ،القاهرة :دار القومية العربية
والنرش1997،م) ،ص.9
 .100ينظر  :امللحق رقم ( ، )4( ، )3رسالتي الشيخ حممد تقي القمي اىل السيد عبد
احلسني رشف الدين املوسوي طالب ًا مشورته ومساعدته يف مرشوع التقريب .
 .101حممد عﲇ التسﺨريي ،ملحات من فكر بعض الشﺨصيات التقريبية ،اعداد وتقديم حممد
حسن تﱪائيان( ،طهران :املجمﻊ العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية2008 ،م) ،ص.12
 .102عبد احلسني علوان حسني الدرويﺶ (،التقريب بني املذاهب االسالمية  -جملة
رسالة االسالم القاهرية ( ) 1972 -1949أنموذجا دراسة تارخيية (،بغداد  :معهد
التاريخ العرﰊ والرتاث العلمي للدراسات العليا عام 2012م ) ،ص.462
 .103من بني اشهر الشﺨصيات الشيعية الوافدة عىل مرص والتي لعبﺖ دور ًا بارز ًا يف ساحتها
و تركﺖ بصمتها عىل تارخيها احلديث السيد عبد احلسني رشف الدين واحلوار الذي دار بينه
وبني شيخ االزهر الشيخ سليم البرشي يف اوائل القرن العرشين  ،ورحلة الشيخ حممد جواد
مغنية رئيس القضاء الرشعي يف لبنان و السيد مرتﴣ الرضوي يف فرتة السبعينيات يضاف
ﳍا رحالت الشيخ حممد تقي القمي املتكررة  ،قابلها حراك ازهري صوب النجف االرشف

يف العقد السادس من القرن العرشين ومنهم الشيخ حممد الفحام ،الشيخ الرشباﴆ  ،و
الشيخ احلرصي  ،مما انتﺞ عملية تالقﺢ فكري و تعارف بني املذهبني السني والشيعي بعيد ًا
عن روح التعصب  .للمﺰيد ينظر  :عﲇ ابو اخلري ،املصدر السابق  ،ص . 150

ُ .104عد املقال االفتتاحي التعبري احلقيقي املنشور ألفكار رئيس التحرير ،واملعﱪ عن
رأي املجلة ،وهو بناء جليل النفﻊ للمجتمﻊ واحلكومة ،يقوم باالعتامد عىل احلجﺞ املنطقية
للوصول اىل غاية إقناع القارئ .للتفاصيل ينظر :فاروق ابو زيد  ،فن الكتابة الصحفية ،ط
( ،2جدة :دار الرشوق للنرش والتوزيﻊ والطباعة1983 ،م) ،ص181؛ حمسن املوسوي،
العرب والتحدي( ،بغداد :دار احلرية للطباعة1986 ،م) ،ص.29
 .105حممد حممد املدين ،كلمة التحرير" ،رسالة اإلسالم"  ،العدد،1/السنة  ،1/كانون
الثاين 1949م ،ص.3
 .106سورة االنبياء :اآلية ( . )92
 .107ينظر  :امللحق رقم ( )5صفحة الغالف األول .
 .108عملﺖ اجلمهورية اإلسالمية يف ايران زيادة منها يف تعﺰيﺰ مبادئ اللحمة اإلسالمية
ووحدﲥا وتقريب بني مذاهبها اىل نرش اعداد جملة "رسالة اإلسالم" وطباعتها مرة ثانية.
للتفاصيل ينظر :جملة رسالة اإلسالم ط( ،2مشهد :مؤسسة الطبﻊ والنرش يف األستانة الرضوية
املقدسة)1991 ،؛ العدد ،1/السنة1991 ،1/م  ،ص الغالف األول؛ امللحق رقم ( .) 6
 .109ينظر عىل سبيل املثال" :رسالة اإلسالم" ،العدد  ،1/السنة ،1/كانون الثاين 1949؛
العدد ،60/السنة ،15/ت.1972 1
 .110املصدر نفسه  ،العدد  ،1/السنة ،1/كانون الثاين  ،1949ص.4
 .111نال منصب رئيس التحرير مكانة مرموقة يف توﱄ القيادة الصحافية ،فهو من بني
مطامﺢ الصحفيني ال يغفل عنها معظمهم حتﻰ ارتبطﺖ كل صحيفة برئيس ﲢريرها
بحكم وﻇيفة االرشاف الفعﲇ عىل كل ما يتم ﲢريره ونرشه .إلياس ابراهيم بدوي ،مشكلة
صاحب اجلاللة( ،القاهرة :مطبعة البصري ،د.ت) ،ص. 90
 .112دأبﺖ القوانني املتصلة بتنظيم الصحافة املرصية عىل ذكر رشط وجود رئيس ﲢرير
مسؤول عن كل ما تنرشه الصحف عىل اختالف توجهاﲥا وانواعها  .للتفاصيل ينظر:
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جابر جاد نصار ،حرية الصحافة دراسة مقارنة يف ﻇل القانون رقم  96لسنة  ،1966ط
( ،3القاهرة :دار النهضة العربية ،)2004 ،ص78 -75؛ ماجد راغب  ،حرية االعالم
والقانون( ،اإلسكندرية :املعارف ،)2006 ،ص.228
 .113حاول الباحث جاهد ًا احلصول عىل الوثائق التي ﲣص دور الشيخ حممد حممد املدين
بعد االتصال بنجله االكﱪ الدكتور امحد املدين اال انه اعتذر عن توفري الوثائق اخلاصة
بوالده ألسباب اغلبها الشﺨصية (( .مقابلة شﺨصية)) :امحد حممد حممد املدين ،طبيب
اسنان  ،اتصال هاتفي ،القاهرة  ،بتاريخ  1شباط .2016
 .114عﲇ اجلندي (1973 -1898م) :شاعر وصحفي مرموق ،ولد يف شندويل من
اعامل حمافظة سوهاج  ،دخل الكتاتيب يف عمر مبكر فحفﻆ القران الكريم وااللفية
ودرس يف مدارسها علوم العربية ،والتوحيد والتفسري والفقه املالكي ،التحق بدار املعلمني
بسوهاج ،وقﴣ سنوات الدراسة فيها انتقل للدراسة باألزهر فنال الشهادة الثانوية،
واصل درب املعرفة ليلتحق بدار العلوم وﲣرج منها ،عمل مدرس ًا عام  1925واستاذ ًا
بدار العلوم عام  ،1944اصبﺢ عام  1950عميد ًا لدار العلوم ،له قرابة الثالثني مؤل ًفا
منها (:فن األسجاع)( ،البالغة الغنية) .ينظر :أمحد أنور سيد أمحد اجلندي ،الشعر العرﰊ
املعاﴏ تطوره واعالمه ( ،1940-1875القاهرة :مكتبة املعارف ،د.ت) ،ص219؛
يوسف اسعد داغر ،املصدر السابق  ،ج ، 3ص . 194
 .115عبد العﺰيﺰ حممد عيسﻰ (1994-1908م ) :ولد بمركﺰ شﱪاخيﺖ بمحافظة
البحرية يف  8اب 1908م  ،حفﻆ القرآن الكريم  ،التحق بمعهد اإلسكندرية يف سن
العارشة من عمره ،ثم انتقل إىل معهد القاهرة ليحصل عىل الشهادة الثانوية األزهرية،
و التحق بالقسم العاﱄ باألزهر ليحصل عىل شهادة العاملية بامتياز ،تدرج الشيخ عبد
العﺰيﺰ عيسﻰ يف العديد من الوﻇائف املهمةُ ،عني مدرس ًا للغة العربية والعلوم الرشعية يف
معهد القاهرة الثانوي ،و اختري مدرس ًا يف كلية اللغة العربية  .للمﺰيد ينظر  :سيف النرص
عبدالعﺰيﺰ املجىل ،من اعالم االزهر( الشيخ عبدالعﺰيﺰ عيسﻰ) " ،االزهر " ((جملة))،
القاهرة  ،العدد  ، 5 /املجلد  ، 68/ترشين االول  ، 1995ص.685
 .116حممد حممد املدين ،كلمة التحرير" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،2/السنة ،1/نيسان  ،1949ص.4

 .117للتفاصيل ينظر :األعــداد املﺰدوجة من جملة "رسالة اإلســالم" ،العددان،47 /
 ،48السنة ،12/متــوز -كانون األول  ،1960ص الغالف األول؛ العددان،51 /
 ،52السنة ،13/متوز -كانون األول  ،1962ص الغالف األول؛ العددان،54 ،53/
السنة ،14/حﺰيران  ،1963ص الغالف األول؛ العددان ،56 ،55 /السنة،14/
حﺰيران  ،1964ص الغالف األول .
 .118عىل سبيل املثال توقفﺖ املجلة عن الصدور من العددين 48 ،47/من سنتها 12
الصادرة يف كانون األول  ،1960وحتﻰ العدد 49/من سنتها  13الصادر يف كانون
األول 1962؛ ومن العددين ،54 ،53/من السنة 14/الصادر يف حﺰيران  1963وحتﻰ
العددين ،56 ،55/من السنة ،14/الصادر يف حﺰيران .1964
 .119ينظر :العدد ،59/السنة ،15/ايلول 1969؛ العدد ،60/السنة ،15/ترشين
االول .1972
120. Rainer Brunner،OP.Cit،P. 145.

 .121للتفاصيل عن الوحدة املرصية  -السورية واسباب فشل التجربة واﳖيارها .ينظر:
صالح نرص ،عبد الناﴏ وﲡربة الوحدة( ،بريوت :دار الوطن العرﰊ للطباعة والنرش،
 )1976؛ عﲇ الدين هالل ،ﲡربة الوحدة املرصية  -السورية  ،1961 -1958بحث يف
كتاب القومية العربية يف الفكر واملامرسة ،ط ( ،2بريوت :مركﺰ دراسات الوحدة العربية،
 ،)1980ص.42-413
 .122للتفاصيل عن الــرصاع األمريكي الرأسامﱄ والسوفياﰐ االشرتاكي وميادينه.
ينظر :ممدوح حممود مصطفﻰ منصور ،الرصاع األمريكي السوفياﰐ يف الرشق األوسﻂ،
(القاهرة :مكتبة مدبوﱄ ،د.ت)؛ حسن فتﺢ الباب حسن ،املنازعات الدولية ودور األمم
املتحدة يف املشكالت املعاﴏة( ،القاهرة :عاﱂ الكتب للنرش والتوزيﻊ والطباعة ،د .ت) .
 .123سمﺢ نشوء كتلة رشقية يدعمها االﲢاد السوفيتي وكتلة غربية برعاية الواليات
املتحدة األمريكية اىل ﻇهور ما ُيعرف بـ (احلرب الباردة) .للتفاصيل ينظر :عبد العظيم
رمضان ،تاريخ اوربا والعاﱂ من ﻇهور الﱪجوازية األوربية اىل احلرب الباردة( ،القاهرة:
اﳍيئة املرصية العامة للكتاب ،)1997 ،ج ، 3ص 261؛ مجال عﲇ زهران ،النظام الدوﱄ
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بني االستمرارية والتغيري( ،القاهرة :مركﺰ املحروسة للبحوث والتدريب والنرش.)200 ،
 .124حسن سلهب ،الشيخ حممود شلتوت قراءة يف ﲡربة اإلصالح والوحدة اإلسالمية،
(بريوت :مركﺰ احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،)2008 ،ص.96-95
 .125عﲇ اجلندي ،كلمة التحرير" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،59/السنة ،15/ايلول
 ،1969ص.4
(( .126مقابلة شﺨصية)) :رضا موسﻰ احلكيم ،باحث اكاديمي وصحفي  ،النجف
االرشف ،بتاريخ  4نيسان .2016
 .127حسن سلهب ،املصدر السابق ،ص.96
 .128أرجﻊ املستشار توفيق عﲇ وهبة توقف املجلة عن الصدور ألسباب عدة امهها
ضعف التمويل املاﱄ و الدعم املعنوي ،و وفاة اغلب روادها من ذوي االقالم التي كانﺖ
تداوم عىل تﺰويد املجلة بمقاالﲥا (( .مقابلة شﺨصية)) :توفيق عﲇ وهبة ،عضو املجمﻊ
العاملي للتقريب بني املذاهب االسالمية  ،اتصال هاتفي  ،القاهرة  ،بتاريخ  1اذار .2016

 .129املصدر نفسه  ،السنة  ،15/العدد  ،60/ترشين االول  ،1972صفحة الغالف االخرية.
(( .130مقابلة شﺨصية)) :توفيق عﲇ وهبة ،عضو املجمﻊ العاملي للتقريب بني املذاهب،
اتصال هاتفي ،القاهرة  ،آذار .2016
 .131حممد حممد املدين ،كلمة التحرير" ،رسالة اإلسالم" ،السنة ،1/العدد  ،1/كانون
الثاين  ،1949ص.4
 .132ينظر عىل سبيل املثال امللحق رقم . ) 11( ، ) 10 ( :
( .133مقابلة شﺨصية)) :توفيق عﲇ وهبة ،عضو املجمﻊ العاملي للتقريب بني املذاهب ،
اتصال هاتفي ،القاهرة  ،بتاريخ  1اذار .2016
 .134حممد حممد املدين ،كلمة التحرير" ،رسالة اإلسالم" ،السنة ،8/العدد  ،29/كانون
الثاين 1956م ،ص.3
 .135تعاملﺖ رسالة اإلسالم تعام ً
ال حكي ًام مﻊ املسائل التي تثري التوتر بني الطوائف
اإلسالمية و أعربﺖ عن رغبتها يف التوصل إىل حلول مناسبة ﳍا  ،و اختفﺖ من صفحاﲥا
التحقيقات اخلاصة بأحداث التاريخ اإلسالمي املبكر  ،كام اختفﺖ األحداث السياسية

املعاﴏة .وحافظﺖ رسالة اإلسالم دائام عىل فكرﲥا يف االبتعاد عن كل ما له عالقة
بسياسات احلكومات أيا كان اﲡاهها  ،لذا أﴏت عﲇ 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  ،1952حرب اجلﺰائر بدأ من عام 1954
فصاعدا ،و ثورة العراق عام  1958و انقالب عام  ،1963واحداث اليمن عام . 1962
 .136حممد حممد املدين ،كلمة التحرير "،رسالة اإلسالم" ،السنة ،10/العدد ،37/
كانون الثاين  ،1958ص.4
 .137حاول الباحث جاهد ًا احلصول عىل الوثائق التي ﲣص دور الشيخ حممد تقي القمي
املتعلقة بتأسيس دار التقريب بني املذاهب االسالمية  ،بعد االتصال بأﴎته املقيمة يف
فرنسا  ،قم املقدسة  ،و القاهرة  ،اال ان االﴎة اعتذرت عن توفري الوثائق اخلاصة بوالدهم
ألسباب شتﻰ ابرزها اسباب شﺨصية (( .مقابلة شﺨصية)) :اﴎة حممد تقي القمي ،
اتصال هاتفي باريس -قم املقدسة ،اتصال هاتفي مﻊ ابنه االكﱪ  -القاهرة اتصال هاتفي
مﻊ ابنه االصغر 11 ،كانون الثاين .2016
 .138ينظر عىل سبيل املثال امللحق رقم .)9( ،) 8( ، ) 7 ( :

 .139عرفﺖ إيران ﲠذه التسمية يف  22اذار 1935م  .للمﺰيد ينظر  :دونالد ولﱪ  ،ايران ماضيها
وحاﴐها  ،ترمجة  :عبد النعيم حممد حسني  ( ،القاهرة  :دار مرص للطباعة 1958 ،م )  ،ص . 1
 .140حسني الﱪوجردي (1961 -1875م )  :عاﱂ جمتهد  ،ولد يف مدينة بروجرد  ،تلقﻰ
علومه يف اصفهان  ،والنجف االرشف  ،تتلمذ عىل يد مرجﻊ التقليد السيد حممد كاﻇم
اخلرساين واية اﷲ شيخ الرشيعة االصفهاين  ،عاد اىل مسقﻂ رأسه عام 1909م ليتصدى
ِ
دعمه جلهود التقريب بني املذاهب اإلسالمية  .للمﺰيد ينظر:
للمرجعية الدينية ُ ،عرف عنه
كاﻇم عبود الفتالوي  ،املنتﺨب من أعالم الفكر واالدب  ( ،بريوت  :مؤسسة املواهب،
1999م )  ،ص  128-126؛ حسن الدجيﲇ  ،الفقهاء حكام عىل امللوك  ،ط( ،3بريوت:
دار االضواء 1991 ،م ) ،ص . 205
 .141يبدو ذلﻚ واضح ًا من طريقة التأبني املؤثرة التي نرشها رئيس ﲢرير جملة "رسالة
اإلسالم" حول وفاة املرجﻊ الكبري (حسني الﱪوجردي) ملﺂثره العظمﻰ ومفاخره التي
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ستذكر فيام خيص (التقريب) .ينظر :حممد حممد املدين ،فقيد اإلسالم ":اإلمام الﱪوجردي"،
"رسالة اإلسالم" ،العدد  ،7/السنة ،3/كانون الثاين  ،1950ص.101
 .142شهد دار التقريب منذ تأسيسها ردود افعال متشنجة بعيدة عن الطرح العلمي
اثر تأسيس دار التقريب بني املذاهب  ،ومنها ما كتبه احد املتعصبني بام نصه  " :ﳚب ان
نعلم ان هناك دار ًا يف القاهرة تسمﻰ دار التقريب بالﺰمالﻚ تعمل لصالﺢ الشيعة  ،كذا ما
يسمﻰ باملذهب اجلعفري  ،أو اجلعفرية استﺨدمﺖ أساليب متنوعة لنرش عقيدة الشيعة بني
أهل الس ّنة  ...ان التقية اخلبيثة التي يؤمن ﲠا الشيعة دين ًا هي التي ذهب ضحيتها الشيخ
الشلتوت ،التقية التي تامر الشيعة بان يظهروا عكس ما يبطنون من عقائد  ،ان هدف
الشيعة من التقريب هو نرش مذهبهم بني اهل السنة .للمﺰيد ينظر :عمر بن عبد العﺰيﺰ
قريﴚ ،الشيعة يف ميﺰان اإلسالم  ( ،د.م  :د.ن 2003 ،م ) ،ص.120
 .143جمموعة مؤلفني  ،اإلمامان الﱪوجردي و شلتوت رائدا التقريب  (،طهران  :املجمﻊ
العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 2004 ،م ) ،ص. 47
 .144جامﻊ األزهر :اعرق جوامﻊ العاﱂ اإلسالمي ،محل عىل عاتقه تبليﻎ رسالة اإلسالم
يف منهجية علمية عن طريق معاهده وجامعته ،وبعثاته الدينية ،والوافدين لتحصيل العلم
اليه من ﳐتلف بلدان العاﱂ ،منذ وصول الفاطميني اىل مرص وتأسيسهم مدينة القاهرة يف
عام ( 358هـ968 /م) ،بناه جوهر الصقﲇ ( 992 - 928م) قائد اخلليفة الفاطمي املعﺰ
لدين اﷲ (975 -932م) ،استغرق بناؤه سنتني (972-970م) ،سمي اجلامﻊ االزهر
نسبة اىل فاطمة الﺰهراء( ،)كانﺖ الدراسة فيه مقترصة عىل العلوم الدينية واللغوية،
شهد دعوة إلصالحه يف النصف الثاين من القرن التاسﻊ عرش بصدور قانون عام  1872م
نظم طريقة احلصول عىل الشهادة العالية ،وكان صدور قانون عام  1930م خطوة حاسمة
يف جعل االزهر جامعة اسالمية ،وجاء صدور قانون  1961الذي نص عىل ان االزهر هو
املعهد الديني اإلسالمي االكﱪ حلفﻆ الرشيعة واللغة وتوﱄ الوﻇائف الرشعية ،وتعتمدها
للحصول عىل االختصاصات املﺨتلفة ،احتوى عىل مكتبة ضمﺖ ( 80الف) جملد منها
) 20الف) ﳐطوطة ،اصدر جملة اسمها (نور اإلسالم)؛ للتفاصيل ينظر :عﲇ عبد الواحد
وايف ،ملحه يف تاريخ االزهر ،ط  ( ،2القاهرة :مطبعة الفتوح ،)1936 ،ص 12 -2؛

فوللرس  ،جومييه  ،االزهر  ،ترمجة  :ابراهيم خورشيد واخرون  ( ،بريوت  :دار الكتاب
اللبناين 1984 ،م ) .
 .145عمل الباحث عىل جرد اعداد املجلة يف املكتبات متبع ًا تسلس ً
ال زمني ًا دقيق ًا للتحقق منها.

 .146حممد عﲇ التسﺨريي ،املصدر السابق  ،ص.12
 .147صائب عبد احلميد  ،حوار يف العمق من اجل التقريب احلقيقي  ( ،قم  :مركﺰ الغدير
للدراسات اإلسالمية 1994 ،م)  ،ص .12
 .148استعرض الباحث لعدد من الكتاب املرصيني وفق ًا للتسلسل األبجدي.
 .149الكتاتيب :مجﻊ ُكتاب وهو موضﻊ تعليم الصبيان  ،اشتق االسم من التكتيب وتعليم الكتابة ،
عرفﺖ كمؤسسة تعليمية منذ عهد النبي  ، كذلﻚ عرفﺖ الكتاتيب يف عرص اخللفاء وامتدت اىل
عرص الدولة االموية  ،و ازدهرت الكتاتيب زمن احلكم العباﳼ فاصبحﺖ بغداد مقصد ًا لطالب
العلم  .للمﺰيد ينظر  :مفتاح يونس الرباﴆ ،املؤسسات التعليمية يف العرص العباﳼ األول -132
232هـ  846-749م  ( ،القاهرة :املجموعة العربية للتدريب والنرش  ، )2010 ،ص .59
 .150جامعة السوربون :احدى اعرق جامعات اوربا والعاﱂ  ،تأسسﺖ يف مدينة باريس
عام 1253م  ،ﲣصصﺖ يف دراســة األدب واللغات واحلضارات والفنون والعلوم
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.

 .151ابراهيم عبد العﺰيﺰ ،رحلة يف عقول مرصية( ،القاهرة :اﳍيئة املرصية للكتاب،
 ،)1990ص 292؛ عاطف العراقي ،البحث عن املعقول يف الثقافة العربية رؤية نقدية،
(القاهرة :مكتبة الثقافة  ،)2004 ،ص.291
 .152عاطف العراقي ،املصدر السابق ،ص.292
 .153إبراهيم مدكور ،حاجتنا اىل تربية روحية" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،2/السنة،3/
نيسان  ،1951ص.186-184
 .154كامل حممد عويضة  ،امحد امني املفكر اإلسالمي (،بريوت  :دار الكتب العلمية ،
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1995م ) ،ص.5
 .155يوسف اسعد داغر  ،املصدر السابق  ،ج ،3ص 135؛ حممود تيمور ،املصدر
السابق ،ص .36
 .156امحد امني ،حياﰐ  ،قدم له :عبد العﺰيﺰ عتيق  ( ،بريوت  :دار الكتاب العرﰊ ،
1969م) ،ص .115
 .157امحد عطية اﷲ ،القاموس اإلسالمي( ،القاهرة  :دار النهضة املرصية 1963 ،م)،
ج ،1ص .35-34
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 .158عامر العقاد  ،امحد امني حياته وادبه ،ط ( ،3بريوت  :دار اجليل 1987 ،م )  ،ص . 47
 .159حسني امحد امني  ،يف بيﺖ امحد امني  ،ط (،2القاهرة  :مكتبة مدبوﱄ 1989 ،م ) ،ص .5
 .160عمر اإلمام  ،امحد امني والفكر االصالحي العرﰊ احلديث (،تونس  :دار حممد عﲇ،
2001م ) ،ص.107
 .161أمحد أنور سيد أمحد اجلندي ،من أعالم الفكر واألدب(،القاهرة :الدار القومية
للطباعة  ،د .ت)،ص.34
 .162إقبال بن عبد الرمحن إبداح  ،الوحي القرآين بني املفﴪين و املسترشقني  :دراسة
ﲢليلية مقارنة ّ ( ،
عامن  :دار دجلة  ،)2011 ،ص .201
 .163حممد نبيه حجاب  ،من أعالم الفكر واألدب(،القاهرة  :الدار املرصية اللبنانية
للطباعة والنرش 1998 ،م) ،ص .15
 .164عمل الباحث عىل جرد مقاالت امحد امني يف جملة " رسالة اإلسالم " يف اعدادها
املﺨتلفة ،وتم اعتامد املعادلة الرياضية ( عدد املقاالت ×  100مقسوم ًا عىل العدد الكﲇ ) .
 .165املنصورة  :أحدى املدن املرصية القديمة  ،أنشأها السلطان ناﴏ الدين حممد بن اﰊ
بكر بن يوسف عام 1219م  ،ونﺰل ﲠا فبنيﺖ عدة دور ونصبﺖ االسواق  ،وبنﻰ حوﳍا
سور ًا مما يﲇ البحر وحصنه باآلالت احلربية  ،وسميﺖ باملنصورة تفاؤ ً
ال بانتصاره عىل
الصليبيني  .للمﺰيد ينظر  :صالح امحد هريدي  ،فصول من تاريخ املدن املرصية خالل
العرص العثامين ( ،القاهرة  :دار عني2004 ،م )  ،ص. 53
 .166أمحد عبد الغفار  ،املقال االجتامعي عند أمحد حسن الﺰيات ،منهجه و ﻇواهره

الفنية( ،القاهرة :د .م ،د ت) ،ص.44
ُ .167عرف عن امحد حسن الﺰيات اطالعه الواسﻊ ومعرفته العالية بعلوم اللغة العربية
و فقهها  ،اهله لينتﺨب عضو ًا يف جممﻊ اللغة العربية بالقاهرة  ،كام ُع ّني عضو ًا يف املجلس
االعىل لﻸدب والفنون  ،ورغبة منه يف مواصلة عمله الصحفي اعاد اصدار جملة (الرسالة)
يف العام 1963م  ،وكلف برئاسة ﲢرير ( جملة االزهر ) .للمﺰيد ينظر  :حممد شفيق غربال،
املصدر السابق  ،مﺞ  ،1ص .116-115

 .168عﲇ عبد الفتاح  ،شﺨصيات ادبية  ( ،الكويﺖ  :مكتبة ابن كثري 1998 ،م) ،ص .141
 .169للتفاصيل عن احلياة الفكرية يف العراق ينظر  :عبد الرزاق النصريي  ،دور املجددين
يف احلركة الفكرية والسياسية يف العراق  ( ، 1932-1908بغداد  :مكتبة عدنان )2012 ،؛
عﲇ عبد املطلب عﲇ خان املدين ،احلياة الفكرية يف النجف االرشف 1968 - 1958
دراسـة تارخيية  ،اطروحة دكتوراه (جامعة الكوفة ،كلية اآلداب.(2011 ،
 .170أمحد عبد الغفار عبيد ،املصدر السابق ،ص.50 - 48
 .171امحد حسن الﺰيات ،املجمﻊ واللغة العامة" ،رسالة اإلسالم" ،العدد  ،22/السنة،6/
نيسان ،1954ص.220 -215
 .172اسوان :وحدة ادارية مرصية  ،واحدى اقدم مدن صعيد مرص تقﻊ عىل الضفة الرشقية
للنيل ،كانﺖ احد الثغور اإلسالمية بعد فتﺢ العرب ملرص عام 641م ُ ،عدت مركﺰ ًا ﲡاري ًا
مه ًام لوقوعها عىل طريق البحر االمحر  -جدة  ،اشتهرت املدينة بﺨﺰان السد العاﱄ الذي اقيم
عام 1960م  .ينظر  :امحد عطية اﷲ  ،القاموس اإلسالمي  ،ج  ، 1ص . 110
 .173عبد احلي دياب  ،العقاد وتطوره الفكري  ( ،القاهرة  :املؤسسة العامة للطباعة ،
1969م )  ،ص . 8
 .174عبد الستار عبداحلق عبد احلي احللوجي ،عباس حممود العقاد :نرشة ببليوجرافية
بﺂثاره الفكرية( ،القاهرة :اﳍيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ،)1964 ،ص.10-6
 .175جمموعة مؤلفني ،العقاد دراسة وﲢية ( ،القاهرة  :مكتبة االنجلو مرصية 1959 ،م) ،ص . 8
 .176جالل العرشي ،العقاد والعقادية ( ،القاهرة :الدار املرصية اللبنانية ،د .ت ) ،ص .159
 .177عباس حممود العقاد ،الدراسات اإلسالمية يف اللغات األوربية" ،رسالة اإلسالم"،
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السنة  ،14/العدد  ،54-53/حﺰيران  ،1963ص.26 -22
 .178اجلامﻊ االمحدي :نسبة اىل امحد البدوي (675 -596هـ1276-1199/م) امام
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.م1990 ،م) ،ص.46 -41
 .179حممد رجب بيومي ،النهضة اإلسالمية يف سري اعالمها املعاﴏين( ،بريوت :دار
الشامية ،)1995 ،ج ،2ص.206
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 .180عفﺖ الرشقاوي ،الفكر الديني يف مواجهة العرص( ،بريوت :دار العودة1979 ،م) ،ص .237
 .181عمل الباحث اىل جرد مقاالت عبد املتعال الصعيدي يف جملة " رسالة اإلسالم" يف
اعدادها املﺨتلفة  ،واعتمد يف اعداد الرسم البياين عىل املعادلة الرياضية يف برنامﺞ االكسل
( ( )Excelعدد املقاالت ×  100مقسوم ًا عىل العدد الكﲇ للمقاالت ) .
 .182البحرية  :حمافظة مرصية  ،مركﺰها مدينة دمنهور ،تقﻊ يف غرب الدلتا وﳛدها شامال
البحر األبيض املتوسﻂ ورشقا فرع رشيد وغربا مدينتا مطروح و اإلسكندرية وجنوبا
حمافظة اجليﺰة .ينظر :صالح امحد هريدي ،املصدر السابق ،ص.112
 .183حممد الظواهري (1944-1878م) :فقيه وعاﱂ دين مرصي مشهور ،ولد بقرية
الظواهري بالرشقية ،درس عىل يد حممد عبده ،ترأس الوفد املرصي يف املؤمتر اإلسالمي
يف مكة عام  1926م ،عني شيﺨ ًا لﻸزهر عام  1929م ،واستقال منه عام  ،1935صدرت
يف ايامه جملة (نور اإلسالم) االزهرية ،كام ﲢول االزهر يف عهده اىل جامعة عىل النظام
والعلامء ) و (رسالة يف االخالق) .للتفاصيل ينظر:
احلديث ،له عدة مؤلفات منها( :العلم ُ
حممد شفيق غربال ،املصدر السابق ،مﺞ  ،2ص1171؛ مصطفﻰ حممد حممد رمضان،
املصدر السابق  ،ص.79 -77
 .184حممد عامرة  ،الشيخ شلتوت امام يف االجتهاد  ( ،القاهرة  :دار السالم للنرش
والتوزيﻊ 2011 ،م )  ،ص.43
 .185لالطالع عىل نص الفتوى ينظر  :عﲇ ابو اخلري  ،املصدر السابق  ،ص .166-165
ُ .186ع ّني عام 1938م مفتش ًا باإلدارة العامة جلامﻊ االزهر  ،و انضم اىل مجاعة كبار

العلامء  ،و انتﺨب عضو ًا يف "جممﻊ اللغة العربية" عام 1946م ،و ُعني عام  1957وكي ً
ال
ُ
لﻸزهر ثم يف  13ترشين االول 1958م شيﺨ ًا لﻸزهر .ينظر :سعيد عبد الرمحن ،شيوخ
االزهر( ،القاهرة :الرشكة العربية للنرش والتوزيﻊ ،د.ت) ،ج  ،4ص 43؛ يوسف اسعد
داغر  ،املصدر السابق  ،ج ، 3ص . 387
 .187سليم مصطفﻰ بودبوس ،أعالم يف التسامﺢ والسالم :حممود شلتوت شيخ شيوخ
جامعة األزهر" ،الوسﻂ" ((صحيفة)) ،البحرين  ،العدد  ،4623ايار  ،2015ص.19
 .188حممود شلتوت  ،تفسري القران الكريم  ،ط ( ، 2القاهرة  :دار القلم  ،د.ت ) .
 .189تم احصاء البحوث التي نرشها الشيخ حممود شلتوت يف اعــداد جملة "رسالة
اإلسالم" من قبل الباحث ،وقد بلغﺖ ( )56بحث ًا تضمنﺖ تفسري ًا للقران الكريم عىل
شكل حلقات متتابعة اضافة اىل تقديم لكتاب جممﻊ البيان للعالمة الطﱪﳼ ،وبحث اخر
بعنوان حكم الرشيعة يف استبدال النقد باﳍدي ،يضاف اىل نرش فتوى الشيخ الشلتوت
بجواز التعبد بمذهب اإلمامية .
 .190حممد عبد اﷲ ماﴈ ،االزهر يف  12عام ًا( ،القاهرة :الدار القومية للطباعة والنرش،
د .ت) ،ص.72
أسسها عبيد اللهبن
 .191جامعة الﺰيتونة :أقدم جامعة اسالمية اسسﺖ عام  732مّ ،
احلبحاب ،تقﻊ وسﻂ تونس العاصمةّ ،
وﻇل جامﻊ الﺰيتونة باعتباره مؤسسة علم وعبادة
الرمحن بن
مﺰدهرا إىل أواخر العهد احلفﴢ (1237م1573 -م) من ابرز طالﲠا عبد ّ
العقلية والفلسفة
خلدون ،كان التعليم فيه يشمل التعليم األدﰊ والديني وعامة العلوم
ّ
والرياضيات .للتفاصيل ينظر :أمحد حممد
والعلوم الرياضية خاصة علوم الطب والفلﻚ
ّ
حممود الشنواين ،املساجد اجلامعة يف اإلسالم التي سامهﺖ يف تكوين احلضارة اإلسالمية،
(القاهرة :مكتبة دار الﺰمان ،)2007 ،ص.71-61
 .192توىل حمي الدين القليبي رئاسة ﲢرير جمموعة صحف امهها ( :صحيفة االرادة
اليومية)( ،الصواب األسبوعية) و(لسان الشعب األسبوعية) وصحيفة ( الﺰهرة) وهي
أقدم صحف تونس العربية .للتفاصيل ينظر :عﲇ بن مبارك ،احلاجة اىل االختالف يف فكر
حمي الدين القليبي( ،الرباط :مؤسسة دراسات وابحاث ،د .ت) ،ص. 6
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 .193احلﺰب الدستوري التونﴘ :اول االحﺰاب الوطنية التونسية  ،اسس يف اذار عام
 ،1920تأسس عىل يد عبد العﺰيﺰ الثعالبيُ ،عرف احلﺰب بعد عام  1934باسم احلﺰب
احلر الدستوري القديم حيث تأسس احلﺰب احلر الدستوري اجلديد بﺰعامة احلبيب بورقيبة
وعدد من زمالئه .للتفاصيل ينظر :يوسف اسعد داغر  ،املصدر السابق  ،ج ، 2ص .241
 .194عبد العﺰيﺰ الثعالبي ( :)1944-1874حممد عبد العﺰيﺰ بن ابراهيم بن عبد الرمحن
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
الﺰيتونة وله أربعة عرش عاما من العمر ،حيث أمﴣ فيه سبﻊ سنني ،وﲣرج فيه عام
 ،1896ثم تابﻊ دراسته العليا يف املدرسة اخللدونية ،اندفﻊ إىل املشاركة يف العمل السياﳼ
منذ شبابه ،أسس احلﺰب الوطني اإلسالمي ،شارك يف تأسيس حﺰب تونس الفتاة عام
 ،1909له مؤلفات عديدة منها  ( :تاريخ شامل افريقية)  ( ،تونس الشهرية )  ( ،حياة
سيدنا حممد )  ( ،روح القران ) .للتفاصيل ينظر :سليامن مصلﺢ ابو عﺰب ،املصدر السابق،
ص 343 -342؛ يوسف اسعد داغر  ،املصدر السابق  ،ج ، 2ص 241 - 240؛ زكي
حممد جماهد  ،املصدر السابق  ،ج ، 3ص . 153
 .195عصام العطار  ،حمي الدين القليبي " ،الرائد" ((جملة)) ،دمشق  ،العدد ،31/اذار
1978م ،ص .34
 .196نفي عام  1934اىل (برج البوف)  ،برج اخلﴬاء بعد االستقالل ،مﻊ الرئيس
التونﴘ االسبق احلبيب بو رقيبة .للتفاصيل ينظر :عﲇ بن مبارك ،املصدر السابق ،ص.7
 .197االخوان املسلمني  :ﲡمﻊ ذو اهداف دينية -سياسية  ،أسس بتاريخ  11نيسان
 1928م يف مدينة االسامعيلية عىل يد حسن البنا  ،وتتلﺨص اهدافها باﲣاذ القران الكريم
دستور ًا ﳍا  ،منادين باجلهاد يف سبيل اﷲ  ،متﺨذين من (القرآن والسيف) شعار ًا ﳍم  .ينظر:
حسني حممد امحد محودة ،اﴎار حركة الضباط االحرار واالخوان املسلمني ( ،القاهرة  :درار
الﺰهراء لﻺعالم العرﰊ ،)1985 ،ص 31-29؛ عﲇ بن مبارك ،املصدر السابق ،ص.6
 .198حمي الدين القليبي ،املغرب اإلسالمي" ،رسالة اإلسالم"  ،العدد ،1/السنة،1/
كانون الثاين  ،1949ص . 83 - 82

 .199حمي الدين القليبي ،تاريخ املذاهب اإلسالمية يف شامل أفريقيا ،رسالة اإلسالم،
العدد ،14/السنة ،4/نيسان  ،1952ص.202 -198
 .200حمي الدين القليبي ،الرباط يف سبيل اﷲ كيف بدأ وإالم انتهﻰ ،رسالة اإلسالم ،
العدد ،15/السنة ،4/متوز  ،1952ص.313-306
 .201حمي الدين القليبي ،دولة املرابطني ،رسالة اإلسالم ،العدد ،16/السنة ،4/ترشين
االول  ،1952ص.419-415
 .202خليل امحد خليل ،املصدر السابق  ،ج  ، 1ص. 160
 .203حممد عﲇ احلباﳾ ،من الذاكرة الوطنية" ،الصباح" ((صحيفة))،السنة،21/
العدد 5 ،314/كانون الثاين  ،2011ص.4
 .204مجعة سليامن حرب غنيم ،عبد القادر املغرﰊ حياته وفكره " ،"1956-1867رسالة
ماجستري( ،اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا ،)1997 ،ص.30
 .205حممد أسعد طلس ،حماﴐات عن الشيخ عبد القادر املغرﰊ( ،القاهرة :مؤسسة
هنداوي للتعليم والثقافة ،)2012 ،ص.28
 .206مجال الدين االفغاين (  1897 - 1838م )  :فيلسوف ومصلﺢ اجتامعي  ،دعا اىل
ﲢرير الفكر الديني من قيود التقليد الباعث عىل اجلمود  ،وﲢطيم قيود الفكر واطالق
تﴪب اليه مما هو ليس من تعاليمه و طبيعته
ﴎاح العقل  ،ع ّلم وجوب تنقية الدين مما ّ
وهدفه االسمﻰ  ،دعا اىل اجلامعة اإلسالمية  ،من اهم مؤلفاته  ( :إبطال مذهب الدهريني
و بيان مفاسدهم واثبات ان الدين اساس املدنية ) ( ،تتمة البيان يف تاريخ االفغان ) ،
وغريها من املؤلفات املهمة  .للمﺰيد ينظر  :يوسف اسعد داغر ،املصدر السابق  ،ج، 2
ص  129؛ تشارلس آدمس  ،اإلسالم والتجدد  ،ترمجة  :عباس حممود  ( ،القاهرة  :د.ن،
1935م ) ،ص  294؛ هادي خﴪوشاهي  ،السيد مجال الدين احلسيني داعية التقريب و
التجديد اإلسالمي ( ،قم  :املجمﻊ العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 2010،م) .
 .207مجعة سليامن حرب غنيم ،املصدر السابق ،ص.33
 .208اسس املعهد يف املدينة املنورة بطلب من احلكومة العثامنية عام  ، 1914عىل يد
الشيخ عبد القادر املغرﰊ وعبد العﺰيﺰ جاويﺶ(1929-1886م) وشكيب ارسالن(
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1946-1869م) ،فافتتﺢ املعهد وسﻂ احتفال كبري ،اال ان نشوب احلرب العاملية االوىل
قد الغﻰ املعهد .للتفاصيل ينظر :حممد أسعد طلس ،املصدر السابق ،ص.28
 .209أسسﺖ الكلية عام  1915برعاية وزارة االوقاف العثامنية بالقدس ،وكان اﳍدف
من أنشائها ﲣريﺞ ُعلامء ومبلغني بالدين اإلسالمي ﳚمعون بني العلوم الدينية والعلوم
العرصية ،ساهم يف التدريس فيها اآلداب العربية وفنون البالغة والسرية النبوية .للتفاصيل
ينظر :املصدر نفسه .
 .210اسستها احلكومة العثامنية عام  1916يف مدينة دمشق وعينﺖ عبد القادر املغرﰊ
مدير ًا ﳍيئة التحرير ،و نرش فيها مقاالت يف األدب والتاريخ واالصــالح اإلسالمي
دعا خالﳍا املسلمني اىل ﴐورة التجديد ونبذ اخلرافات فأحدثﺖ دوي ًا كبري ًا يف البالد
اإلسالمية بني الشيوخ وارباب التقليد .للتفاصيل ينظر :املصدر نفسه  ،ص .29
 .211عبد القادر املغرﰊ ،استفتاء لغوي" ،رسالة اإلسالم" ،القاهرة العدد ،25/السنة
 ،7/كانون الثاين  ،1955ص.109-106
 .212مجعة سليامن حرب غنيم ،املصدر السابق ،ص.31
 .213الرسم البياين من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم" باستﺨدام
املعادلة الرياضية ( عدد املقاالت ×  100مقسوم ًا عىل عددها الكﲇ ) .
 .214عمل الباحث اىل جرد مقاالت عبد املتعال الصعيدي يف جملة " رسالة اإلسالم" يف
اعدادها املﺨتلفة  ،واعتمد يف اعداد الرسم البياين عىل املعادلة الرياضية يف برنامﺞ االكسل
( ( )Excelعدد املقاالت ×  100مقسوم ًا عىل العدد الكﲇ للمقاالت ) .

.191 .Rainer Brunner،OP.Cit،P .215
 .216حممد حسني الصغري  ،اساطني املرجعية العليا يف النجف االرشف  ( ،بريوت :
مؤسسة البالغ 2003 ،م ) ،ص .265
 .217طراد محادة ،االمام اخلوئي زعيم احلوزة العلمية(،لندن :مؤسسة االمام اخلوئي
اخلريية يف لندن ،)2004 ،ص.136 -36
 .218عن احلياة الفكرية ملدينة النجف االرشف ينظر :عﲇ عبد املطلب عﲇ خان  ،احليــاة
االجـتمـاعـيـة فـي مـديـنـة الـنجـف االرشف ( 1914ــ 1932م) ،رسالة ماجستري،

(جامعة الكوفة ،كلية اآلداب.(2004 ،
 .219اجازه املحقق حممد حسني االصفهاين بنبوغه وعلو كعبه يف الفقه و اصوله ومما جاء
فيها ..." :جناب السيد ابو القاسم اخلوئي النجفي دامﺖ تأيداته وإفادته ،قد حﴬ عىل
غري واحد من االعيان وع ّ
ﲇ شطر ًا وافي ًا من الﺰمان لتحقيق املباحث العلمية من العقلية
والنقلية حتﻰ فاز وله احلمد باملراد وحاز درجة االجتهاد " .للتفاصيل ينظر :صادق حسن
عﲇ ،املدرسة االصولية لدى السيد اخلوئي وتطبيقاﲥا الفقهية ،اطروحة دكتوراه ( ،جامعة
الكوفة :كلية الفقه ،)2012 ،ص.8-7
 .220مؤسسة اإلمام اخلوئي اخلريية :مؤسسة فكرية ثقافية علمية تعنﻰ بنرش الثقافة
والفكر اإلسالمي السمﺢ تطبيق ًا ملنهﺞ رسول اﷲ حممد  . من اهتامماﲥا البارزة إحياء
ونرش آثار اإلمام اخلوئي الفكرية والعلمية وغريها من مجيﻊ اجلهات .للتفاصيل ينظر:
صادق حسن عﲇ ،املصدر السابق ،ص.17
 .221كوركيس عواد  ،معجم املؤلفني العراقيني يف القرن التاسﻊ عرش والعرشين ( ،
بغداد  :مطبعة االرشاد  ، ) 1969 ،ج .1
 .222امحد احلائري االسدي ،مشاهري االعالم يف عاﱂ الصور  ( ،كربالء املقدسة  :مكتبة
ابن فهد احلﲇ 2014 ،م)  ،ج ،1ص .20
 .223ابو القاسم اخلوئي ،صيانة القرآن من التحريف" ،رسالة اإلسالم" ،العدد،38 /
السنة ،10/نيسان  ،1958ص.189-186
 .224سلامن هادي ال طعمة  ،من أعالم الفكر العرﰊ  ( ،بريوت  :مؤسسة البالغ ،
1999م ) ،ص .213
 .225شحور  :هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء صور يف حمافظة اجلنوب ،وتبعد
 23كيلومرت ًا عن مدينة صور ،و 95كيلومرت ًا عن العاصمة بريوت يرجﻊ تارخيها إىل أكثر
https://

من  2000عام ،وقد برزت أثناء احلكم العثامين للبنان  .للمﺰيد ينظر  :شحور
. /ar.wikipedia.org
 .226للتفاصيل ينظر :عﲇ عدنان عبد سعد الشمري ،عبد احلسني رشف الدين
دراســة تارخيية ( ،)1957 - 1873رسالة ماجستري ( ،جامعة بابل :الرتبية للعلوم

91

االنسانية2012،م) ،ص.24
 .227اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم".
 .228سلامن هادي ال طعمة  ،من أعالم الفكر العرﰊ  ،ص .229
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 .229يوسف اسعد داغر  ،املصدر السابق  ،ج  ، 3ص  657؛ محيد املطبعي  ،موسوعة اعالم
العراق يف القرن العرشين  ( ،بغداد  :دار الشؤون الثقافية  ،)1995 ،ج  ، 1ص . 125
 .230جعفر املهاجر ،اعالم الشيعة( ،بريوت :دار املؤرخ ،)2010 ،ج  ،3ص 1220؛ حممد
الغروي  ،معجم اعالم جبل عامل  ( ،بريوت  :دار املعارف احلكيمية 2014 ،م )  ،ص .493
 .231كوركيس عواد  ،املصدر السابق  ،ج  ، 2ص . 257
 .232اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم".
 .233عمل الباحث اىل جرد مقاالت عبد املتعال الصعيدي يف جملة " رسالة اإلسالم" يف
اعدادها املﺨتلفة  ،واعتمد يف اعداد الرسم البياين عىل املعادلة الرياضية يف برنامﺞ االكسل
( ( )Excelعدد املقاالت ×  100مقسوم ًا عىل العدد الكﲇ للمقاالت ) .
 .234للتفاصيل ينظر :حممد حسني كاشف الغطاء  ،عقود حياﰐ من العقد االول اىل
العقد الثامن ،ص.20
 .235محيد املطبعي  ،املصدر السابق  ،ج  ، 1ص .187
 .236اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم".
 .237احلوزة يف اللغة بمعنﻰ الناحية  ،وبمعنﻰ املوضﻊ الذي تتﺨذ حواليه مس ّناة ملنعه
و ﲢصينه ضد املياه  ،وتسمية اجلامعة العلمية باحلوزة إما من جهة ان العلوم الدينية يف
ناحية من املدينة ،أو أﳖا بمثابة املس ّناة التي ﲢصل ﲠا لدى الناس املناعة و احلصانة ضد
الكفر و الفسق ،اما اصطالح ًا فهي تعني احللقة املوصلة بني املرجﻊ الديني املجتهد ومقلده
واحلكم الرشعي ومتبعه والعاﱂ بأصول الرشيعة وفروعها واملتعلم وهي مركﺰ التعليم
الديني اﱄ يتبﻊ يف طريقة تعليمه النهﺞ اﱄ تربﻰ عليها الفقهاء منذ العصور االسالمية حتﻰ
الوقﺖ احلاﴐ متﺨذة نظام احللقات الشكل الغالب ﳍا ومتبعة نظام الدراسة التامة متيحة
للطالب احلرية املطلقة يف املناقشة  .حممد الغروي  ،احلوزة العلمية يف النجف االرشف،
(بريوت  :دار االضواء 1994 ،م ) ،ص  1؛ عبد اﳍادي احلكيم ،حوزة النجف االرشف

النظام ومشاري االصالح(،د.م :مؤسسة افاق للدراسات واالبحاث2007 ،م)،ص.20
 .238املرجعية  :هي اجلهة املتولية لشؤون االمة او الفرقة او الطائفة بأمجعها وبيدها االدارة لتدبري
احواﳍا واوضاعها الدينية ويسمﻰ املتقمص ﲠا املرجﻊ اي رجوع عامة الناس اليه يف ما اشكل
عليهم من امور دينهم  .ينظر  :عﲇ امحد البهادﱄ ،احلوزة العلمية يف النجف معاملها وحركتها
االصالحية 1400-1339هـ 1980-1920/م( ،بريوت :دار الﺰهراء1993 ،م) ،ص.182

 .239يوسف اسعد داغر  ،املصدر السابق  ،ج  ، 3ص .233-232
 .240امحد احلائري االسدي  ،معجم أعالم اإلمامية خالل نصف قرن  ،ط  ( ، 2النجف
االرشف  :دار التوحيد للنرش و التوزيﻊ  ، ) 2014 ،ج  ، 1ص . 317 - 316
 .241شملﺖ مصنفاته العديد من املؤلفات منها عىل سبيل املثال (" ترمجة املسائل
القندهارية "  " ،ميثاق اإلسالم يف يوم الغدير "  " ،أنيس املوحدين للنراقي "  " ،اللوامﻊ
اإلﳍية يف املباحث الكالمية للمقداد السبوري "  ،اما من ابرز كتبه املﺨطوطة " :رسالة يف
ترمجة عبد الرزاق الالهيجي "  " ،تقريرات األصول من بحث احلجة "  " ،تقريرات الفقه
من دروس احلجة  " ،تاريخ القضاء يف اإلسالم "  " ،صدقات أمري املؤمنني و الصديقة
الطاهرة  .كاﻇم عبود الفتالوي  ،املنتﺨب من أعالم الفكر واالدب ،ص . 550
 .242حممد عﲇ الطباطبائي ،االجتهاد يف الرشيعة " ،رسالة اإلســالم" ،العدد،8 /
السنة ،2/ترشين األول  ،1950ص .428
 .243عﲇ اصغر االوحدي  ،اهل البيﺖ و الوحدة اإلسالمية  ( ،طهران  :املجمﻊ العاملي
للتقريب بني املذاهب اإلسالمية  ، )2012 ،ص .347
 .244هاشم الدباغ ،اإلمام املجاهد الشيخ حممد اخلالﴢ( ،طهران :مطبعة االﲢاد،
 ،)1998ص . 14
 .245للتفاصيل حول مرشوعه االصالحي لنظام التعليم الديني يف االزهر الرشيف
ينظر :هاشم الدباغ ،املصدر السابق ،ص . 55 -50
 .246هاشم الدباغ  ،املصدر السابق  ،ص  57؛ كاﻇم عبود الفتالوي  ،املنتﺨب من اعالم
الفكر و االدب  ،ص .610
 .247للتفاصيل حول آرائه وافكاره يف دحض الفلسفة املاركسية و النظم االقتصادية
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﻌﺎﳉﺎت ﻋﻠﻤﺎﺀ اﻟﺸﻴﻌﺔ و ﻣﻔﻜﺮوﻫﺎ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮحدﺓ اﻹﺳالﻣﻴﺔ واملﻘﺎﺭﺑﺎت
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳالﻡ اﻟﻘﺎﻫﺮﻳﺔ .

• املﺒﺤﺚ اﻻول  :اﻟﻮحدﺓ اﻻﺳالﻣﻴﺔ و اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ املﺬاﻫﺐ
ﺩﺭاﺳﺔ ﰲ املﻌﺎﳉﺔ و املﻘﺎﺭﺑﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ .
• املﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﻔﻘﻪ املﻘﺎﺭﻥ واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ .
• املﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :جﻬﻮﺩﻫﻢ ﰲ اﻻﻳﻀﺎحﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲠﺎ.
• املﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ  :ﻣﺒﺎحﺚ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ اﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ .

املبحث االول

الوحدة اإلسالمية و التقريب بني املذاهب دراسة يف املعاجلة و املقاربات الفكرية
اوىل ُعلامء الشيعة ومفكروهم فكرة التقريب بني املذاهب اإلسالمية اهتامم ًا ملحوﻇ ًا،
ولغايات اكدت ﴐورة " القضاء عىل الفرقة والتعصب يف كل صورة من صورها ")،(1
وقد اسهم ُعلامء الشيعة اسهام ًا واضح ًا يف نجاح " دار التقريب " من خالل رفد " مجاعة
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التقريب " بأفكارهم القيمة) ، (2فكان من ثامر جهودهم الفكرية تلﻚ" كﴪ احلاجﺰ النفﴘ"
العلامء
بني املسلمني) ، (3الذي ُعد مقدمة لتحقيق " التعارف " املنشود وليتعرف هؤالء ُ
عىل فقه وعقائد الطرف اآلخر ،وكان للشيخ حممد تقي القمي الدور البارز يف ﲥيئة املناخ
املالئم جلمﻊ ارباب املذاهب ﲢﺖ خيمة اإلسالم) ، (4وألمهية فكرة التقريب فقد شغلﺖ
النسبة االكﱪ من بني عدد املقاالت املنشورة يف جملة " رسالة اإلسالم " فبلغﺖ  %28من
جمموع مقاالﲥم املنشورة يف املجلة  ،وقسم الباحث املقاالت بحسب وحدة املوضوع منها
-:
 -1اإلمامة و اﳋالفة أﺻل للﺨالف:

اختالف اآلراء ﻇاهرة طبيعية  ،بل ﴐورية) ،(5فهو ﳾء فطري وطبيعي عند االنسان،

فالبارئ تعاىل خلق الناس بعقول ومــدارك متباينة واختالف يف االلسنة وااللــوان
والتصورات واالفكار ،وكل تلﻚ االمور تقتﴤ تعدد اآلراء واالحكام  ،لذا أوىل ُعلامء
الشيعة ومفكروهم اهتامم ًا واضح ًا لفكرة التقريب فجاء مقال املفكر اإلسالمي الشيخ
حممد حسني كاشف الغطاء ﲢﺖ عنوان" بيان للمسلمني" املنشور يف العدد السابﻊ بتاريخ
متوز1950م  ،ليسلﻂ االضواء عىل ما ورد يف جملة "رسالة اإلسالم" من مقاالت صورت "
استحالة ") (6مهمة دار التقريب يف مجﻊ الكلمة والتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،معارض ًا
يف مقاله تلﻚ اآلراء  ،موضح ًا ان االختالف يف اآلراء انام هو سنة طبيعية لدى البرش اشار
اس ُأ ﱠم ًة ﹶو ِ
﴿و ﹶل ﹾو ﹶشا ﹶء ﹶر ﱡب ﹶﻚ ﹶ ﹶ
احدﹶ ًة ﹶو ﹶال ﹶيﺰﹶ ا ُل ﹶ
ون
ﳍا الباري عﺰ وجل يف حمكم كتابه :ﹶ
جل ﹶع ﹶل ال ﱠن ﹶ
ُ ﹾﳐت ِﹶل ِفنيﹶ * إِ ﱠال ﹶمن ﱠر ِحم ﹶر ﱡب ﹶﻚ ﹶولِ ٰﹶذلِ ﹶﻚ ﹶخ ﹶل ﹶق ُهم ﹶو ﹶ ﱠمت ﹾﺖ ﹶك ِل ﹶم ُة ﹶر ﱢب ﹶﻚ ﹶ ﹶ
أل ﹾم ﹶ ﹶ
ﻸ ﱠن ﹶج ﹶه ﱠن ﹶم ِم ﹶن ﹾ ِ
اجل ﱠن ِة
ﹶ
ﹾ
ﹶوال ﱠن ِ
مج ِعنيﹶ ﴾) ،(7مؤكد ًا ان املراد من التقريب" ازالة أن يكون هذا اخلالف سبب ًا للعداء
اس ﹶأ ﹾ ﹶ

والبغضاء وليس جعل املذاهب مذهب ًا واحد ًا"
استعرض الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء املشرتكات بني املدرستني  ،فان املسلمني
اتفقوا عىل مضمون االحاديث املقطوع عندهم بصحتها  " :ان من شهد الشهادتني واﲣذ
اإلسالم دينا له ،فقد حرم دمه وماله وعرضه ،واملسلم أخو املسلم ،وأن من صىل إىل قبلتنا،
وأكل من ذبيحتنا ،وﱂ يتدين بغري ديننا فهو منا ،له مالنا وعليه ما علينا").(9
استشهد الشيخ كاشف الغطاء بﺂي من القرآن الكريم ﲢض عىل اتباع منهﺞ االخوة
بني املسلمني وهي اخلطوة االوىل للتقريب) ،(10قال تعاىل﴿ :إِ ﱠن ﹶام ﹾ ُامل ﹾؤ ِمن ﹶ
ُون إِ ﹾخﹶــو ﹲة﴾)،(11
ﹶو ﹾاعت ِ
ﹶص ُموا بِ ﹶح ﹾبلِ اﷲِ ﹶ ِ
ين ﹶف ﱠر ُقوا ِدين ُﹶه ﹾم ﹶو ﹶكا ُنوا ِش ﹶي ًعا ﹶل ﹾس ﹶﺖ
مج ًيعا ﹶو ﹶال ﹶت ﹶف ﱠر ُقوا﴾)﴿ ،(12إِ ﱠن ا ﱠل ِذ ﹶ
ِم ﹾن ُه ﹾم ِيف ﹶ ﹾ
ﳾ ﹴء﴾) ،(13ورأى ان القرآن الكريم خري جامﻊ لكلمة املسلمني ،فﺈن رابطة القرآن
ﲡمعهم يف كثري من " األصول والفروع" ،ﲡمعهم يف أشد الروابﻂ منها (التوحيد ،النبوة،
القبلة) وأمثاﳍا من اصول اإلسالم وفروعه  ،منبه ًا إىل ان اختالف الرأي فيام يستنبﻂ أو
يفهم من القرآن يف بعض النواحي ،ال يوجب" التباغض والتعادي") (14اذ اكد حقيقة مهمة
 ،متثلﺖ يف ان االختالف بني " ا ُلس ّنة والشيعة " يف جوهره انام يدور يف فلﻚ مسألة " اإلمامة
") ،(15فالشيعة ترى اإلمامة " أص ً
ال" من اصول الدين) ،(16وهي رديفة للتوحيد ،فيام يذهب
ا ُلس ّنة) (17إىل اﳖا ليسﺖ من " اصول الدين" وانام هي قضية سياسية ،ومﻊ هذا االختالف
اال ان كال الطرفني ال ُيكفران من يقول بعكس قوﳍام) (18طارح ًا سبب ًا اخر قد يكون سبب ًا
)(19
للﺨالف والتنازع بني املذهبني ،مشري ًا إىل وجود نفر" يتعرض للﺨلفاء او الطعن فيهم"
او قد يتجاوز البعض " بالسب والقدح " فيشتد العداء بني الطرفني ،وحقيقة االمر ملن
ّ
تدبر قلي ً
وحكم عقله ورجﻊ للرشع املقدس لوجد االمر غري" مقتضي ًا للعداء" ) (20وانام
ال
يف اقﴡ حدوده " معصية " وما اكثر العصاة يف الطائفتني ،وﳚب ان ال تصل االمور بني
الطرفني إىل " قطﻊ رابطة االخوة اإلسالمية " ،و اختتم مقالته بالتذكري بجهوده ومقاالته
يف جمال التقريب بني املذاهب) (21ومنها "خطبة فلسطني") (22و"خطبة االﲢاد يف جامﻊ
الكوفة").(23
واصل مفكرو الشيعة و علامؤهم طرح موضوعات " تقريبية " عىل صفحات جملة "رسالة
اإلسالم" ،اذ جاء مقال املفكر الشيعي السيد حممد صالﺢ احلائري املازندراين) (24ﲢﺖ
)(8
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عنوان "منهاج عمﲇ للتقريب :إىل اخواننا املسلمني" امتاز بروح سامية ﳐلصة فهي كمثل"
منتقي اجلامن من مشتهﻰ العلم و االدب ").(25
اكد املازندراين امهية التعاون لتحقيق "التعارف") (26وترك اجلدال فال يكرتث املسلم وال
يباﱄ الختالف الفكر فهو س ّنة كونية  ،وعليهم النظر إىل سرية اإلمام عﲇ ومنهجه يف
التعامل مﻊ اآلخر ،فسريته كلها دروس غنية ﲡسد قيم اإلسالم االصيل يف قبول اآلخر
واحرتام خصوصيته) ،(27معتﱪ ًا جوهر اخلالف بني الفريقني هو مسألة " اإلمامة " بوصفها
منصب ًا إﳍي ًا و بني " اخلالفة " باعتبارها مسؤولية ادارية سياسية) ،(28وطرح مقرتح ًا عىل
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شيخ االزهر لتأسيس" كرﳼ للمذهب الشيعي يف االزهر" ،ف ُيدرس فقه اإلمامية عىل طلبة
االزهر لتنمو بذلﻚ دراسة الفقه املقارن). (29
واوضﺢ ان ُعلامء الشيعة انام متسكوا بتعاليم اهل البيﺖ  يف" اصوﳍم وفروعهم")،(30
مؤثرين ﳍم عىل من سواهم ،لوثوقهم بأن علومهم أقرب إىل علم رسول اﷲ  وسنته،
داعي ًا اهل السنة لﻸخذ بأقوال املدرسة الشيعية " اصو ً
ال و فروع ًا ") (31مﻊ احتفاظ كل
مذهب بمذهبه  ،و اختتم املازندراين بالدعوة للعنﺂية بدراسة سرية اهل البيﺖ  يف
املاملﻚ اإلسالمية" ،لنا الرجاء األكيد ،واألمل الوطيد من فضيلة شيخ اإلسالم ومن
مجاعة التقريب الكرام أن يكونوا هم القدوة يف تأسيس هذه احلسنة ،كام أﳖم هم القدوة يف
تأسيس دار التقريب"). (32
 -2وحدة املذاهب اإلسالمية العراق انموذج ًا للتقريب :

شكل العراق " فسيفساء الطوائف " منذ فجر التاريخ  ،وجرى عليه من خطوب الﺰمان ما
كتب فيه القاﴆ والداين  ،فتولدت نتيجة لذلﻚ التاريخ املشحون بالظلم " طائفية مقيتة " ،
فشهد العراق خالل " ألف وثلثامئة سنة " حوادث وحروب ًا كانﺖ الطائفية هي العامل األساﳼ
فيها  " ،و أوجدت جو ًا مشحون ًا بالعداوة والبغضاء بني طوائف املسلمني يف العراق"). (33
اال ان ُعلامء اإلمامية وعقالء القوم تداركوا االمر اجللل عىل مر التاريخ  ،وعملوا بجهد
ملعاجلة اخلصومات  ،وتأسيس ًا ﳍذه املنطلقات نرش الشيخ حممد مهدي اخلالﴢ مقا ً
ال
بعنوان" الطوائف اإلسالمية يف العراق ") (34أكد من خالله سعي ُعلامء الشيعة عىل مر

تاريخ العراق عملهم الدؤوب و سعيهم اجلاد يف احتواء اخلالفات بني ﳐتلف طوائف
العراق  ،فن ّقيﺖ االجواء  ،وغرسﺖ الثقة ما بني سكانه .
وتطرق الكاتب إىل " املراكﺰ الدينية يف العراق " والتي وجدت كنتيجة لتلﻚ احلروب
واحلوادث املؤملة  ،وهي ال ﲣتص بفئة دون سواها بل تشمل الشيعة والسنة و بقية الطوائف
اآلخرى ،معرج ًا بذكر صعوبة تعداد نفوس كال الطائفتني يف العراق فيام مﴣ) ، (35مشري ًا
إىل ان ادارة النفوس ﱂ تذكر يف بياناﲥا مذهب السكان "وتكتفﻰ بذكر كلمة مسلم "اال انه
استدل عىل تعداد الطوائف من خالل عدد " االلوية " التي قطنها الشيعة او السنة).(36
انتقل الكاتب للحديث عن روح " العداء " بني الطائفتني الرئيسيتني يف العراق ايام
احلكم العثامين)": (37الصالت بني الفريقني مقطوعة ،فال معارشة وال مﺰاوجة ،وال تعاون
وال تعارف بل كان ينكر بعضهم بعضا ،ويقسو بعضهم عىل بعض ،وتك ّفر كل طائفة
ُ
األخرى") ،(38مبين ًا ان من اسباب زوال الدولة العثامنية تعصبها ألهل السنة عىل حساب
الشيعة) " :(39وكانﺖ تقتل من تظهر له مﺰية علمية من الشيعة") ،(40اال ان العراقيني تنبهوا
خلطورة االمر فوحدوا كلمتهم وتوثقﺖ روابﻂ االخوة بني الفريقني ودامﺖ الصالت ،بل
ان الشيعة وقفوا إىل جانب الدولة العثامنية يف حرﲠا ضد بريطانيا يف " معركة الشعيبة")،(41
عندها حاول الﱪيطانيون تفريق كلمة املسلمني باستاملة طرف عىل حساب الطرف
اآلخر) ،(42اال ان الشيخ اخلالﴢ رفض هذا النوع من التعاون عىل حساب وحدة الصف
اإلسالمي ،واختتم املقال ":بان العراق اليوم مثال للوحدة بني الطوائف تسوده االلفة").(43
 -3مقﱰحات من اجل التقريب بني املسلمني :
استمرار ًا يف منهﺞ ُعلامء الشيعة ومفكرهيم الذين اختطوه يف معاجلة مواضيﻊ تغرس الثقة
بني الطوائف اإلسالمية نرش االستاذ عبد احلليم كاشف الغطاء) (44مقا ً
"
ال يف جملة
رسالة اإلسالم " يف العدد الثالث عرش الصادر يف كانون الثاين 1952م ﲢﺖ عنوان " تقريب
االقطار اإلسالمية" ّ ،بني فيه ان العاﱂ اإلسالمي شهد قطيعة فيام بني بلدانه عىل الرغم من ﲥيؤ
الظروف املناسبة للتواصل بني هذه البلدان كتسهيالت "طرق النقل") ،(45اال ان ما حدث هو
النقيض من ذلﻚ ،ويرجﻊ السبب إىل تدخل "الدول االستعامرية" التي فرضﺖ حدود ًا برية
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عىل هذه البلدان) ،(46واوجدت "جوازات السفر" ،ورفعﺖ " الرسوم اجلمركية" ،فلم تكن
البلدان اإلسالمية سابق ًا مقسمة سياسي ًا ﲠذه الدرجة من التعقيد ،وﱂ تشهد اقامة حواجﺰ
وقيود عىل السفر  ،ويبني اسباب ًا اخرى للتقارب اإلسالمي يف احلقب الﺰمنية البعيدة منها،
" طلب العلم ،املتاجرة بني البلدان ،زيارة االمكنة املقدسة "  ،ويرى الكاتب ان باإلمكان
زيادة التقارب اإلسالمي  -اإلسالمي من خالل  " :تسهيل اجراءات جوازات السفر،
ﲢسني املواصالت بني البلدان اإلسالمية ،عقد املؤمترات ،تفعيل الرحالت املدرسية ،تفعيل
االبتعاث احلكومي لطالب العلم ،العنﺂية باللغات الرشقية ،ﲣفيض الرسوم اجلمركية،
التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،وعقد االحالف العسكرية بني بلداﳖا"). (47
مثلﺖ اقرتاحات االستاذ عبد احلليم كاشف الغطاء حلو ً
ال واقعية ومهمة ويمكن
تنفيذها عىل ارض الواقﻊ اال ان االنظمة السياسية التي ارتبﻂ قرارها السياﳼ بدوائر
الدول االستعامرية حال دون تنفيذ هذه املقرتحات التي من شأﳖا خلق فرص للتعارف
وتقريب بني املسلمني عىل اختالف مذاهبهم  ،ولعل الدول االوربية اليوم تنعم بﺨريات
مثيلة ﳍذه املقرتحات منها ﲢقيق التكامل االقتصادي بني دوﳍا يضاف له االحالف
العسكرية والسياسية .
ويف السياق ذاته نرش الكاتب " ابن الدين ") (48من ايران مقا ً
ال بتاريخ ترشين الثاين عام

1956م  ،ﲢﺖ عنوان " أهيا أصلﺢ حلالتنا الدينية واالجتامعية " اشار يف مستهل املقال ان
" نبهاء االمة واملصلحني من الفريقني ") (49ال يسعون باي شكل من االشكال إىل " توحيد
املذاهب يف مذهب واحد" ،مقدم ًا مقرتح " :الدعوة إىل ان ﳛتفﻆ كل من الفرق اإلسالمية
بمبادئها و نﺰعاﲥا و اعامﳍا عىل اختالفهم يف ذلﻚ  ،ثم ال يمنعهم ذلﻚ كله من القيام بأمور
عامة تعود عىل املجتمﻊ اإلسالمي باخلري و ﲡعلهم امة واحدة "). (50
واصل ُعلامء الشيعة طرح افكار كان ﳍا صدى كبري بني صفوف املسلمني  ،ونالﺖ
اهتامم مجاعة التقريب بني املذاهب اإلسالمية  ،منها ما طرحه الشيخ اغا بﺰرك الطهراين
حول ﴐورة " االحتفال بالذكرى االلفية للشيخ الطوﳼ" ) ..." :(51وﲠذه املناسبة أود
أن ألفﺖ نظركم إىل ناحية جديرة باهتامم أمثالكم من الغيارى عىل العلم ودعائمه ،والدين

وأساطينه ،وهﻰ فكرة االحتفال بالذكرى االلفية لشيخ الطائفة الطوﳼ ،أعىل اﷲ مقامه
الرشيف ( )460-385فقد سبق أن اقرتحﺖ ذلﻚ عىل رياسة جامعة طهران سنة 1377
هـ ،عند صدور رسالتي الصغري عنه( :حياة الشيخ الطوﳼ) والقﻰ املوضوع يف وقته
استحسان ﳐتلف رجال العلم والفكر والدين ،وعىل رأسهم زعيم الشيعة بوقته ،وفقيد
املسلمني الغاﱄ :اإلمام الفقيه السيد حسني الﱪوجردي ،تغمده اﷲ برمحته ورضوانه" ). (52
 -4الوحدة اإلسالمية لد ُعلﲈء الشيعة من خالل دار التقريب:
تصدى ُعلامء الشيعة و مفكروهم لدعوة التقريب  ،فتبنوها ﳐلصني يف دعواهم ،
فالقﺖ هذه اجلهود ترحيب ًا واسع ًا من دار التقريب وجملتها " رسالة اإلسالم "  ،فنرشوا
مقاالت غﺂية يف االمهية عﱪت عن شكرها ﳍم مرار ًا عىل صفحات اعدادها  ،عدا رسائل
العلامء و املفكرين و االدباء الشيعة  ،من مدينة النجف
التواصل التي بعثﺖ من قبل ُ
االرشف وغريها من مدن اإلسالم  ،إىل هيئة ﲢرير املجلة التي تعرضﺖ ملوضوعات ﳐتلفة
او عرض ُ
لكتب الشيعة اإلمامية والتعريف ﲠا)ُ ، (53يضاف الرسائل املتبادلة بني شيوخ

وعلامء النجف االرشف متناولني فيها مهوم العاﱂ اإلسالمي ،مستأنسني بأراء كبار
االزهر ُ
ُعلامء الشيعة يف ﳐتلف املواضيﻊ).(54
وتأسيس ًا عىل ما سبق دعم الشيخ القمي اراءه السابقة حول جهود " دار التقريب "
والغرض من تأسيسها حني نرش مقا ً
ال يف العدد(  ) 24الصادر يف ترشين االول  1954م ،
جاء ﲢﺖ عنوان "هدية من ﲡاربنا" تناول فيه جهود "مجاعة التقريب " يف مجﻊ كلمة املسلمني
خاصة يف املؤمترات التي عقدت يف ﳐتلف البلدان اإلسالمية ،مشري ًا إىل ان تلﻚ اجلهود
نجحﺖ يف "ﲢقيق التعارف") (55بني اهل السنة والشيعة بعد ان "ﲣاصموا" و" تقاطعوا "
ردح ًا من الﺰمن افﴣ " لرصاع رهيب" اضعف قوﲥم وحطم كياﳖم) (56مشري ًا إىل قوة
املسلمني العددية فـــ" اربعامئة مليون" من املسلمني قوة ال يستهان ﲠا و هي بحاجة إىل
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") (58وان اخلالف انام هو يف " آراء" ال متس عقائد
املسلمني ،اضافة إىل وجود مشرتكات عديدة بني طوائف املسلمني منها اﳖم يعبدون "اﳍ ًا
واحد ًا" وقد كرمهم اﷲ تعاىل بـــ" نبي واحد" وكتاﲠم "القرآن واحد" و"قبلتهم واحدة"). (59
واعتﱪ ان " فكرة" التقريب و"مجاعة" التقريب ﱂ تأت لــــ" توحد املذاهب" وال لترصف
املسلمني عن مذاهبهم انام جاءت " للتذكري" بنقاط االلتقاء) ، (60وسلﻂ الضوء عىل ان "مجاعة
التقريب" ﲡنبﺖ "السياسة") (61حرص ًا منها عىل استقامة عملها ،مذكر ًا ان نجاح فكرة التقريب
جاءت بعد ان ضعفﺖ شوكة "االستعامر" الذي حرص عىل اتباع سياسة "فرق تسد") (62يف
بالد املسلمني) ، (63مؤكد ًا ان اخلالف بني السنة والشيعة جوهره اخلالف حول مسألة " اخلالفة
") (64و"اإلمامة"  ،هل بالنص أو باالنتﺨاب ،مشري ًا إىل ان اخلالف اججه "حكام السوء"). (65
تصدى الشيخ حممد تقي القمي لعرض آفاق متعددة يف مضامر التقريب بني املذاهب ،
مستعين ًا بأفكار وجهود وعلوم ُعلامء الشيعة ومفكرهيم  ،خصوص ًا مﻊ وجود اﲡاه مضاد
ملسرية دار التقريب) ،(66ومن هنا جاء مقاله للتصدي " للمغرضني "ممن حاولوا عرقلة
مسرية التقريب كوﳖم " دعائم الفرقة " من خالل تصوير عمل "مجاعة التقريب" عىل انه
حماولة "إلدماج املذاهب اإلسالمية"  ،وبني ان مجاعة التقريب سعﺖ إىل بناء اساس علمي
وعمﲇ كمنهﺞ ﳍم من خالل العمل عىل ﲢقيق " فكرة التعارف " بني املذاهب اإلسالمية.
واوضﺢ القمي يف مقاله الذي جاء ﲢﺖ عنوان "القافلة تسري" ان التطور سنة من سنن
اخلليقة ،وهو "سري نحو الكامل") (67افراد ًا ومجاعات ،مستشهد ًا بأن األمة اإلسالمية التي
سارت يف طريق التطور سريا طبيعي ًا فأوجدت "عرص ًا ذهبي ًا" اال اﳖا ابتليﺖ بعوائق حرفتها
عن "جمرى التطور" الطبيعي بفعل اهواء "حكامها" من جهة  ،وسياسة " االستعامر" يف
تفتيﺖ الوحدة اإلسالمية من جهة اخرى ،فأمسﺖ هذه االمة تقدس اآلراء فاعتﱪﲥا من
املعتقدات رغم ان اإلسالم " دين الكامل").(68
)(69
وخلص القمي يف مقاله إىل أن اول خطوة لعالج امراض االمة هو "التنبه للمرض"
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
اخلالف فاملشرتكات بينهم عديدة ،وسارت فكرة التقريب "مسرية هادئة مطمئنة")،(70

يقابلها جهد اخر يف عكس االﲡاه مبني عىل نسبة " مفرتيات" عىل الشيعة كالقول بوجود
مصحف آخر " للشيعة" غري ما موجود بني أيدي املسلمني). (71
عﱪت
سعﻰ ُعلامء الشيعة ممن كتبوا يف جملة "رسالة اإلسالم" لعرض افكارهم بصورة ّ
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 ،ألﳖام تؤمنان بام ﳚب عىل املسلم أن يؤمن به ،وإن
اختلفتا يف مسائل فقهية ،ومتيﺰتا يف مسألة الوآلية واخلالفة .ونرحب كذلﻚ باملعارف
الكالمية ،ألﳖا ميدان من ميادين التفكري ،للمسلم أن ﳚول فيه ،(72)".موضح ًا سبب
االختالف بني الطائفتني حني ارجعه إىل االختالف يف الفهم لروآية ما ،او ألثبات صحة
ما صدر عن الرسول  من عدمه ،ﳐتت ًام مقاله بالدعوة إىل العنﺂية بدراسة املاﴈ ،و
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 لنﴩها ُعلﲈء الشيعة ومفكروهم

)(74
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يتضﺢ من الرسم البياين رقم ( )5تفاوت النسب املئوية للموضوعات التقريبية التي
عاجلها ُعلامء الشيعة ومفكروهم و املنشورة يف اعداد جملة " رسالة اإلسالم " ،و شكلﺖ
اعىل نسبة ( )%28املقاالت التي تناولﺖ جهود ُعلامء الشيعة ممن نأوا ﲠذا احلمل الثقيل ،
فمرشوع التقريب ولد يف رحم مناخ دوﱄ ُحمفﺰ للتنافر و اخلصام بني املذاهب اإلسالمية،
فكان مرشوعهم الرائد يف العاﱂ اإلسالمي  ،وان ﱂ يثمر ما كان يصبون له من ﲢقيق"تقريب
بمعنﻰ الكلمة " اال انه افﴣ إىل ﲢقيق هدف سا ﹴم اال وهو " ﲢقيق التعارف بينهم "
وقد ُعد هذا التعارف " احلجر االساس" لوحدة اسالمية  ،وهناك من يرى ان " التعارف
" قد ﲢقق بفعل جهود املﺨلصني من ابناء االمة اإلسالمية  ،وال بد ان تستكمل باخلطوة
الالحقة املتمثلة بــــ " التعايﺶ املشرتك"). (76

)(75

جدول رقم )(6) (77

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

عنوان املقال

2

رمضان رمز تقريب القلوب

1

3
4
5
6
7
8

الكاتب

وحدة املسلمني حول الثقافة

ﳏمد تقي القمي

أمة واحدة و ثقافة واحدة

ﳏمد تقي القمي

إﱃ ﲨاعة التقريب

العدد السنة
1

1

3

1

هبة الدين الشهرستاين

3

ﳏمد ﺻادق الصدر

4

1

1

التاريخ

كانون الثاين 1949
ﲤوز 1949
ﲤوز 1949

تﴩين األول 1949

هل من جامعة إسالمية

ﳏمد بن عبد اﷲ العمري

4

1

تﴩين األول 1949

قانون التوازن

ﳏمد رضا الشبيبي

5

2

كانون الثاين 1950

اإلسالم دين الوحدة
فرﺻة سانحة

ﳏمد تقي القمي

6

2

نيسان 1950

10

حياة كلها هجرة

ﳏمد حسني كاﺷف
ﳏمد تقي القمي

7

2

ﲤوز 1950

11

جولة بني اﻵراء

ﳏمد تقي القمي

9

3

كانون الثاين 1951

9

بيان للمسلمني

مسلم اﳊسيني

4

1

تﴩين األول 1949

8

2

تﴩين األول 1950

12

13

السنة
إﱃ اخواننا ُ

تقريب األقﻄار اإلسالمية

14

األقالم يف امليزان

16

ﳏنة الﱰاث اﳋالد

18

نقﻂ عﲆ اﳊروف

20

هدية من جتاربنا

22

القافلة تسري

 15ابن سينا بني الفرس و العرب

17

نقﻂ عﲆ اﳊروف

 19الﻄوائف اإلسالمية يف العراق

21

دعاة الفرقة

 23األﺻول الثالثة واألخوة يف الدين

24
25

أﳞا أﺻلﺢ ﳊالتنا الدينية
الزمن يف جانبنا

 26خالف نرضاه وخالف ناباه
27

تقديم لكتاب ﴍح اللمعة

ﳏمد ﺻالﺢ املازندراين

12

ﳏمد تقي القمي

14

عبد اﳊليم كاﺷف
ﳏمد تقي القمي
ﳏمد تقي القمي

ﳏمد تقي القمي

ﳏمد تقي القمي

13

4

كانون الثاين 1952

15

4

ﲤوز 1952

16

18

24

6

تﴩين األول 1954

ﳏمد رضا الشبيبي
ﳏمد جواد مغنية

30

ﳏمد تقي القمي

33

ﳏمد تقي القمي

40

ﳏمد تقي القمي

5

نيسان 1953

20

25

ابن الدين

4

تﴩين األول 1952م

5

ﳏمد مهدي اﳋالﴢ

ﳏمد تقي القمي

4

نيسان 1952

تﴩين األول 1953

21

ﳏمد تقي القمي

3

تﴩين األول 1951

6

7

كانون الثاين 1954

كانون الثاين 1955

29

8

كانون الثاين 1956

32

8

تﴩين األول 1956

37

8

9

10

نيسان 1956

كانون الثاين 1957

كانون الثاين 1958

 10تﴩين األول 1958م
تﴩين األول -

28

قصة التقريب

ﳏمد تقي القمي

44

11

29

يف سبيل التفاهم

توفيﻖ الفكيكي

45

 12كانون الثاين  -آذار 1960

 30رحم اﷲ امرء ًا عرف قدر نفسه

ﳏمد تقي القمي

49

31

للعقول ال للعواطف

ﳏمد تقي القمي

52-51

13

32

رجال ﺻدقوا

ﳏمد تقي القمي

56-55

14

13

كانون االول 1959
كانون الثاين 1962

ﲤوز  -كانون األول
1962
حزيران 1964
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الرسم البياين رقم )(6

النسب املﺌوية للكتاب الشيعة الذين كتبوا يف موضوعات التقريب بني املذاهب اإلسالمية
)(78

يف جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية
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يتبني من املﺨطﻂ البياين رقم ( )6جاء 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
سنرى يف املبحث الثاين من الفصل الثاين انفراد الشيخ حممد جواد مغنية بنرش مقاالت
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 الﱪوجردي اوضحﺖ هذا االهتامم
من ُعلامء الشيعة بمسألة التقريب  ،فعقب اعرتاف إيران بدولة إﴎائيل يف 14مارس
 1950ثارت ردود فعل حادة يف مرص مما ادى إىل اﳖيار العالقات املرصية اإليرانية  ،ويف
اللحظات األخرية عندما كان يفيق السيد الﱪوجردي من غيبوبته وهو عىل فراش املوت
نراه قد أﴏ 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

إلصالح ما فسد وإلﴎاع عملية دخول القمي إىل مرص) ، (79هكذا تعامل ُعلامء الشيعة
مﻊ موضوع التقريب بمنتهﻰ احلرص و االمانة وﱂ تتوقف اسهاماﲥم تلﻚ عىل اجلانب
الوحدوي وانام تعداه إىل جوانب اخرى منها اإلسهامات الفقهية عامة والفقه املقارن
خاصة وهذا ما سيتضﺢ يف املبحث الثاين من الفصل الثاين .

املبحث الثاين

الفقه املقارن والتأسيس لقنوات التكامل
حددت الرشيعة اإلسالمية جمال علم الفقه بالسلوك االنساين بأفعال املكلفني الذين
يتوجه إليهم اخلطاب الرشعي لضبﻂ عالقتهم ومسؤولياﲥم ،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
وخيتلف الترشيﻊ اإلسالمي عن الفقه اإلسالمي ،فاألول خيتص بام ُ ّ
رشع يف العهد
النبوي من االحكام طيلة ثالث وعرشين سنة عن طريق الكتاب والس ّنة يف جماﱄ االحكام
واالخالق مما ﳛتاج اليه الفرد املسلم واالﴎة واملجتمﻊ .اما الثاين فهو حصيلة اجلهود
املضنية التي بذﳍا ُعلامء االمة من الفقهاء بعد رحيل النبي فيام له صلة بالترشيﻊ فﺨ ّلفوا
وراءهم ثروة علمية فكرية متثلﺖ يف فتاواهم وآرائهم).(81
سعﻰ ُعلامء الشيعة إىل نرش مقاالت وبحوث يف الفقه املقارن) (82يف املجالت اإلسالمية
ومنها جملة "رسالة اإلسالم" ايامن ًا منهم ان دراسة الفقه املقارن الزمة من لوازم قياس الشقة
وبني
التي احدثها اخلالف العلمي بني رأي ورأي او بني تصحيﺢ حديث وتضعيفه)ّ ،(83
الشيخ حممد تقي القمي ان اﲡاه االنظار إىل امري املؤمنني عﲇ  جعل الفقه املسند اليهم
يناله ما ناﳍم من اذى وإرجاف ،فهو ُيرجﻊ " اكثر ُه " إىل اسباب سياسية تتعلق ُ
باحلكم وﳍذا
ُ
نجد ان مذهب اإلمام جعفر الصادق ُ ي ّقاطﻊ وال يدخل يف دائرة املذاهب املعروفة
عند اجلمهور) ،(84لذا سعﻰ ُعلامء اإلمامية لردم هذه اﳍوة والتعريف بالفقه اجلعفري فقه ًا
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وعقائد ًا من خالل مقاالت تصدى ﳍا كبار مفكري الشيعة  ،وبطلب من دار التقريب
ال كام صورها البعض عىل اﳖا رغبة دفينة لدى الشيعة من اجل نرش عقائدئهم يف مرص
والبالد اإلسالمية) ،(85فمرص باألساس علوية اﳍوى ،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 ُ
نرش ُعلامء الشيعة ملوضوعات فقهية مهمة
نرشت يف جملة "رسالة اإلسالم" تأكيد ًا ملا سبق-:
 -1حكم املصلحة يف الفقه اإلمامي :
ّ
وضﺢ ُعلامء الشيعة رأي اإلمامية يف موضوع " ُحكم املصلحة العامة " فجاء مقال الشيخ
حممد حسني كاشف الغطاء ﲢﺖ عنوان "من ذخائر الفكر اإلسالمﻰ :تعليق من النجف"،
رد ًا عىل مقال سابق حول شﺨصية " نجم الدين الطويف") (86الذي ﹶح ﹶكم بتقديم املصلحة

112

وترجيحها عىل النص الرشعي او االمجاع).(87
وفصل الشيخ كاشف الغطاء الرد عىل رأي "الطويف" بان املصلحة املقدسة عىل النص
ّ
ﱂ يبني فيها الكاتب هل هي مصلحة شﺨصية؟ او مجاعية؟ او جمتمعية؟ ،كام انه ﱂ يبني
ما املراد بالنص هنا ؟ ..." :لكنه ﱂ يبني أيكون املدار عىل مصلحة الفرد ،أم اجلامعة ،أم
املجتمﻊ؟ كام أنه ﱂ يذكر املراد بالنص ،وما ضابﻂ االمجاع ،والذى نتذكره أن االصوليني
قسموا الكالم أي اجلملة من حيث الداللة عىل ثالثة أنواع( :نص)( ،ﻇاهر) و(جممل)
 ،(88) "...والﺰم الكاتب من قال بتقديم املصلحة عىل النص الرشعي ،حدوث مجلة من
املفاسد واللوازم الفاسدة عىل هذا القول ،قائ ً
وبني أن هذا الرأي
ال بحرمتها كــ"الربا" مثالّ ،
هو خروج عن االدلة االربعة من الكتاب والسنة واالمجاع والعقل).(89
 -2إختصاص الفقيه يف عقيدة الشيعة اإلمامية:

مقال ﲢﺖ

ويف السياق ذاتــه نرش الكاتب الشيعي صــدر الدين رشف الــديــن
عنوان(إختصاص الفقيه)) ،(91جاء فيه بأن" :اختصاص الفقيه ،هو الفتيا باألحكام
الرشعية مستنبطة من أدلتها التفصيلية ،".مذكر ًا باملسؤولية الكﱪى امللقاة عىل عاتق رجال
الدين واختصاصه  ،و "مضمون" هذا االختصاص" ،حدوده"" ،وسائله" ،و" وتعهداته"،
)(90

عرف ًا للمكلف فقه ًا وقانون ًا ،ﳐتت ًام
موضح ًا ان اختصاص الفقيه معرفة أفعال " ا ُملكلفني" ُم ّ
مقالته بالقول" :إنه نقطة التقاء .ومركﺰ قيادة أيض ًا .يتوسﻂ أفعال املكلفني التي هي
أفعال الشعب والدولة ،وينظمها عىل الصعيد املادي ،ويتوسﻂ شبكة املعارف فينتفﻊ ﲠا،
ويوزعها ،وﳚندها يف مركﺰها متعاونة لرفﻊ مستواها الذي يقصد به رفﻊ مستوى احلياة.
حياﰐ املكلفني املادية واملعنوية").(92
 -3مرياث االنثﻰ بني فقهاء اإلمامية واملذاهب اﻵخر:
وانسجام ًا مﻊ أهتامماﲥم بمسائل الفقه املقارن فقد سلﻂ العاﱂ الشيعي حممد جواد
مغنية الضوء عىل مسألة (مرياث األنثﻰ بني السنة والشيعة) مشري ًا إىل أنه من األمور التي
اختلفﺖ فيه أراء الفقهاء ،خصوص ًا فيام يتعلق بمرياث "االنثﻰ" ،وال يﺰال موضﻊ أخذ ورد
بني املتفقهني والقضاة  ،موضح ًا رأي الشارع املقدس يف هذه املسالة لدى الطرفني).(93

وضﺢ الكاتب بعض موارد وقﻊ فيها اخلالف بني املذاهب من مرياث االنثﻰ ،ففي
املذاهب االربعة " :ﳛرمون من املرياث بنﺖ األخ ألبوين أو ألب ،ويورثون أخاها ألمها
وأبيها ،فلو ترك امليﺖ ابن أخ وبنﺖ أخ ألبوين أو ألب ،اختص الذكر باملرياث دوﳖا ،مﻊ
أن االثنني من مصدر واحد ،ومرتبة واحدة ،وكذلﻚ لو ترك ابن عم وبنﺖ عم ألبوين،
فاملرياث كله البن العم دون بنﺖ العم ،مﻊ أﳖا 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") ،(95و استشهد بﺂي من القرآن الكريم فيام خيص موضوع املرياث وجعله السند
اس ﹶتشﹾ ِهدُ وا ﹶش ِهيدﹶ ﹾي ِن
الرشعي لدى فقهاء الشيعة اإلمامية يف حكمهم عىل هذه املسالة :ﹶ
"﴿و ﹾ
ني ﹶف ﹶر ُج ﹲل ﹶوا ﹾم ﹶر ﹶأ ﹶت ِ
ِم ﹾن ِر ﹶجالِ ُك ﹾم ﹶفﺈِ ﹾن ﹶ ﹾﱂ ﹶي ُكو ﹶنا ﹶر ُج ﹶل ﹾ ِ
ان﴾).(96

 -4ﺻالة الﱰاويﺢ بني التاريخ واﳊكم الفقهي:
القراء إىل مقال نرشه يف جملة "رسالة
لفﺖ العاﱂ الشيعي عبد احلسني رشف الدين انظار ّ
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اإلسالم" طاملا كان مثار خالف بني الطرفني ،ل ُي ّبني اوجه اخلالف بني املذاهب يف موضوع
" صالة الرتاويﺢ" موضح ًا رأي اإلمامية يف طريقة ادائها  ،متطرق ًا إىل سنة رسول اﷲ تعاىل
سن سنة
 يف اداء فرائض شهر رمضان وادائه لنوافلها "منفرد ًا" ،اما عمر بن اخلطاب فقد ّ
اداء صالة الرتاويﺢ)" :(97وقام باألمر بعده عمر بن اخلطاب ،فصام رمضان من تلﻚ السنة
ال يغري من قيام الشهر شيئ ًاّ ،
فلام كان شهر رمضان سنة أربﻊ عرشة أتﻰ املسجد ومعه بعض
أصحابه فرأى الناس يقيمون النوافل وهم ما بني قائم وقاعد وراكﻊ وساجد و قارئ
فسن ﳍم
ومسبﺢ وحمرم بالتكبري وحمل بالتسليم يف مظهر ﱂ يرقه ،ورأى من واجبه اصالحه ّ
الرتاويﺢ أوائل الليل من الشهر ومجﻊ الناس عليها حك ًام مﱪم ًا ،وكتب بذلﻚ إىل البلدان
ونصب للناس يف املدينة امامني يصليان ﲠم الرتاويﺢ امام ًا للرجال وامام ًا للنساء ويف هذا
كله أخبار متواترة") ،(98و بني الكاتب بالدليل الواضﺢ ان صالة الرتاويﺢ انام رشعﺖ يف
عهد عمر بن اخلطاب ال يف زمن رسول اﷲ تعاىل  ،وذكر وجه احلكمة يف عدم الترشيﻊ
االﳍي ﳍذه الصالة من ان تؤدى مجاعة" ،حفاﻇ ًا عىل اخللوة واالنفراد بني العبد وربه يف
نوافله وصلواته").(99
 -5القضاء ﴍوطه واحكامه يف الفقه اجلعفري:
بحث الفقه اجلعفري مسائل الفقه املقارن بالدراسة والتحليل ،ومنها سلطة القضاء يف
اإلسالم  ،وعليه نرش العاﱂ الشيعي السيد حممد صادق الصدر) (100مقا ً
ال مه ًام يف جملة "
رسالة اإلسالم" جاء ﲢﺖ عنوان " ُس ﹶ
لطة ﹶ
القضاء يف الرشيعة اإلسالمية"ّ ،بني من خالله

امهية القضاء يف اإلسالم ومكانته ،وفيمن انحرص القضاء ،معرف ًا بالقاﴈ ،ورشوطه
معدد ًا "سبعة" منها) ،(101مبين ًا لوجه االختالف بني الفقهاء حوﳍا) (102وقد وضﻊ أئمة أهل
البيﺖ(عليهم السالم قاعدة عامة للمسلمني ُت ّعرفهم بالقاﴈ العادل الفقيه ،قال اإلمام
الصادق لعمر بن حنظلةُ ... (( :انظروا إىل ﹶم ﹾن كان منكم قد روى حديثنا ،ونظر يف
فﺈين قد جعلته عليكم حاك ًام ،فﺈذا
حاللنا وحرامنا ،وعرف أحكامنا ،فارضوا به حك ًام ّ ،
بحكم فلم ُي ﹾ
ّ
راد عىل اﷲ
قبل منه فانام بحكم اﷲ
حكم
رد ،والرا ّد علينا ﹲ
ﹴ
استﺨف ،وعلينا ﱠ
تعاىل و رسوله  ،وهو عىل حدّ الرشك باﷲ عﺰوجل))) (103وهذا احلد جامﻊ مانﻊ ،يوضﺢ

لنا شﺨص القاﴈ ُ
الكفء اجلدير بتحمل أعباء القضاء واحلكم ،وهو ﴏيﺢ بلﺰوم "
اإلجتهاد " ،و تطرق الكاتب إىل بيان ما يتعلق بـ" جملس القضاء" وما ُيشرتط فيه ،مفص ً
ال
القول يف ما يتعلق بمقدار سلطة القضاء وسعتها ومصاديقها ،مذكر ًا ما يتعلق بـ"الشهود"
)(104
وعرج الكاتب عىل ذكر بعض املباين الفقهية املرتبطة
و"اليمني" ورشائطهام واحكامهام ّ ،
بالشهود والقضاء واحلكومة من قبيل" احلجر" " ،فسخ العقد"" ،وﱄ من ال وآلية له"،
"الطالق بيد احلاكم الرشعي يف بعض املوارد"" ،بيﻊ الوقف"" ،اقامة احلد"" ،القصاص"،
وسواها من املصطلحات الفقهية).(105
 -6احكام اهلدي يف موسم اﳊﺞ يف فقه اإلمامية:
واصل ُعلامء الشيعة اإلمامية نرش مقاالت يف الفقه املقارن ،منها مقال الشيخ حممد جواد
مغنية رد ًا عىل استفتاء ُوج ﹶه للشيخ حممود شلتوت) (106حول " اﳍدي" يف موسم احلﺞ،

بعنوان "هل تعبدنا الرشع باﳍدي يف حال يرتك فيها للفساد") ،(107واستفهم الكاتب يف
مقدمة املقال االول الذي نرشته جملة "رسالة اإلسالم" يف عددين متتالني ،هل ان اإلسالم
تعبد حجاج بيﺖ اﷲ احلرام بالذبﺢ واراقة الدماء لﻸضاحي وهل ﳚب ان ترتك االضحية
تتعفن ام ﳚب طمرها يف االرض ،واوضﺢ ان من البدهيي لو توفرت الوسائل احلديثة
والتي ﲠا يتحقق "حفﻆ وادخار اللحم" او ﲡفيفه فيجب ﲢقيق ذلﻚ حيث يتحقق بذلﻚ
امتثال التكليف والفائدة املطلوبة).(108
وبني ان املناط يف قبول عمل املسلم هو االمتثال ألوامر اﷲ تعاىل لكون" :العبادة من
االمور التوقيفية ويشرتط يف صحتها قصد امتثال امره تعاىل املتعلق بالفعل املتقرب به اليه.
فاذا ﱂ يكن امر فال عبادة وال تعبد") ،(109وعليه فﺈن ليس يف القرآن من آية تنص بصورة
ﴏﳛة عىل جواز اراقة الدماء يف احلﺞ املستلﺰم ترك اللحوم للفساد ،كام ﱂ يرد عن النبي
.(110)
واستكمل الكاتب يف العدد الثاين موضوع استبدال النقد باﳍدى ،بقوله "امر الرشع
باﳍدي ،وﱂ يبني أن املصلحة منه هي إراقة الدماء ،أو تذكر الفداء ،وليس له يف معنﻰ
اﳍدي حقيقة رشعية ،فالالزم إذن أن نلحﻆ معنﻰ اﳍدي برصف النظر عن تعلق التكليف
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به ،فام صدق عليه اسم اﳍدي قبل أن يكون مطلوب ًا للرشع ﳚب إﳚاده يف اخلارج عىل ما
كان عليه قبل الطلب ... ،وإذا ﱂ يكن إراقة الدم مطلوب ًا بنفسه ،وال هو علة للطلب حيث
ﱂ يرد يف الرشع ما يشعر بأحدمها ،فكيف يقصد به امتثال أمر اﷲ سبحانه؟ ... ،تقدم منا
أن املطلوب الرشعي هو اﳍدي ،وأن إراقة الدم ليس مورد ًا للحكم ،وال علة له ،وأنه ليس
للرشع حقيقة رشعية يف اﳍدي ،وأن املفهوم منه هو ما كان هناك آكل ومطعم").(111

وبني رأي اإلمامية" :وال نجد املتأخرين من ُعلامء الشيعة اإلمامية خالفوا املتقدمني
منهم يف كثري من مسائل الفقه ...،فالغرض أن املرجﻊ الوحيد يف تفسري معنﻰ اﳍدي بقطﻊ
النظر عن احلكم هو العرف وحده ،وأن العرف يفهم من معنﻰ اﳍدي واألضحية وجود
اآلكلني ،والتوزيﻊ عليهم أيضا " ).(112
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 -7يف اﺻول الفقه اجلعفري:
واصل ُعلامء الشيعة من خالل مقاالﲥم املنشورة يف جملة " رسالة اإلسالم " التعريف
اصول ِ
الف ِقه ِللشّ يعة اإلمامية بني القديم واحلديث " بقلم الشيخ حممد جواد مغنية،
بـ " ُ
عرف الكاتب يف مستهل حديثه بأصول الفقه ،مقس ًام االصول عىل " لفظية" ،و"عملية"،
ّ
معرف ًا بكل منهام ،ثم ذكر وجهني للﺨالف بينهام" :االول :ان البحث يف األول يرجﻊ إىل
مفاد النص الرشعي بعد ثبوته وﲢققه ،ويف األصول العملية يرجﻊ إىل وﻇيفة املكلف
املتحري الذى ﱂ يصل إليه الدليل .الثاين :أن مدرك األصول غري اللفظية قد يكون العقل،
كقاعدة قبﺢ العقاب من غري بيان ،وهي دليل الﱪاءة ،وقاعدة الشغل اليقيني يستدعي
الفراغ اليقيني ،وهي دليل االحتياط  ،وقد يكون مدركها الــرشع") ،(113و بني مجلة من

النظريات احلديثة التي تناولﺖ االصول اللفظية ،ومنها نظرية "الشبهة املصداقية")،(114
منتق ً
ال بحديثه إىل التفصيل يف االصول العملية معرف ًا بأهم مباحثها املشتملة عىل االمجاع،
والشهرة ،واالستصحاب ،مشري ًا إىل وجود غريها ﱂ يفصل القول فيها).(115
اما االمجــاع فقد اتفق املتقدمون عىل ان مصادر الترشيﻊ اربعة  :الكتاب  ،السنة،
االمجاع) ،(116والعقل؛ مﻊ ان املتأخرين امهلوا االمجاع عملي ًا  ،ومرجﻊ ذلﻚ" :بأن اإلمجاع
إما أن يكون منقوال بلسان أحد الفقهاء ،وإما أن يكون حمصال ،وهو أن نتتبﻊ بالذات أقوال

الفقهاء يف حكم واقعة خاصة  ،ونبذل أقﴡ ما لدينا من جهد يف استقراء آرائهم ،فنجد
فقهاء عرص واحد قد أمجعوا بقول عىل حكم تلﻚ الواقعة.(117)".
اما الشهرة ،فقد ذهب بعض من تقدم إىل ان الشهرة دليل رشعي ؛ لكوﳖا اقوى ﻇن ًا
من احلديث املنقول " بﺨﱪ اآلحاد"  ،ومن شهادة العدلني ،وقد قسمها املتأخرون عىل
)(120
)(119
)(118
عرف "
ثالثة اقسام :الشهرة الروائية  ،الشهرة العلمية  ،الشهرة الفتوائية  .و ّ
االستصحاب ")(121مستد ً
ال بقول اإلمام جعفر الصادق " :ال ُينقض اليقني بالشﻚ ،وال

ويتم عىل
يدخل الشﻚ يف اليقني ،وال خيلﻂ أحدمها يف اآلخر ،ولكن ينقض الشﻚ باليقني ،ﱡ
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

 -8نقد ملا ُكتب عن مذهب الشيعة االمامية:
واصل الشيخ حممد جواد مغنية بحوثه القيمة ،حني نرش مقا ً
ال بعنوان "مﻊ كتاب
حماﴐات يف اصول الفقه اجلعفري للشيخ ابو زهــرة") )124مثني ًا عىل اصداره "شعرت

بالغبطة واالطمئنان ") (125كون املؤلف نرش بعض معارف الشيعة اإلمامية  ،ويف ذات
الوقﺖ ابدى مالحظات عدة حول الكتاب  ،مبين ًا ان العمدة يف كتب االصول لدى الشيعة
اإلمامية كثرية ومنها :كتاب " املعاﱂ ") (126للشيخ حسن ،وكتاب" القوانني ") (127للمحقق
القمي ،وكتاب " التقريرات" للمريزا النائيني ،و كتاب " حاشية املعاﱂ (هدآية املسرتشدين)
" للشيخ حممد تقي ،وما إىل ذلﻚ من "عرشات الكتب املطولة واملﺨترصة ") ،(128وانتقل
الكاتب ليعرف ببعض املصطلحات الفقهية التي وردت يف الكتاب) ، )129ذاكر ًا تفصيالﲥا
التي وردت يف الفقه اجلعفري لبيان ما ذهب اليه من زيادة املعلومات).(130
وبني الكاتب ان كتاب الشيخ ابو زهرة تناول موقف اإلمامية من التمسﻚ بالقرآن
ّ
عرج عىل احلديث
وتعظيمهم له بوصفه املصدر االول عندهم لﻸصول والفروع ،ثم ّ
النبوي الرشيف لدى اإلمامية وبني رشوط الراوي ووجوب عدالته ،واشار كاتب املقال
إىل اكتفائه بعرض هذه اللمحات املﺨتارة من الكتاب " :لكوين اكتب مقا ً
ال ،ولسﺖ اضﻊ
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كتاب ًا" ،ﳐتت ًام القول بتوجيه عبارات الشكر واملديﺢ للشيخ حممد ابو زهرة عىل كتابه هذا ،
وبه قد اضاف كنﺰ ًا إىل الرتاث اإلسالمي عىل حد تعبري املقال).(131
 -9تدريس الفقه اجلعفري يف اجلامع االزهر:
واصل الشيخ حممد جواد مغنية نرش مقاالته الفقهية ومنها مقال محل عنوان " األزهر
وفقه الشيعة " تناول فيه مسألة تدريس الفقه اجلعفري يف جامﻊ االزهر ،وقدم شكره
للشيخ حممد حممد املدين لدعوته لتدريس الفقه املقارن يف االزهر الرشيف ،راد ًا عىل الذين
يرفضون هذا االمر بان تدريس الفقه اجلعفري يف االزهر انام هو خيدم اإلسالم قبل كل
ﳾء) ،(132مبدي ًا ﲢفظه عىل ما نرشه املدين يف مقال سابق نرش يف جملة " رسالة اإلسالم "
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من أن " :الفقه املقارن هو الفقه عىل احلقيقة ،وهو صناعة الفقيه عىل احلقيقة ،اما احلافﻆ
للفروع الذي ال يعرف اال ﴎد االحكام ،فام ذاك بالفقيه " ،موضح ًا أن دراسة الفقه املقارن
ﲣلق يف الطالب ملكة اإلجتهاد واالبداع وتوسﻊ مداركه).(133
 -10حكم اجلمع بني الصالتني يف الفقه اإلمامي :

عالﺞ ُعلامء الشيعة مسألة "اجلمﻊ بني الصالتني") (134وهي من املسائل اخلالفية بني
الفقهاء) ،(135واستهل 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 ،مبين ًا ان وجه اخلالف" :هو جواز اجلمﻊ بني الفريضتني
بأدائهام مع ًا يف وقﺖ احدامها ،تقدي ًام عىل نحو اجلمﻊ بعرفة ،أو تأخري ًا عىل نحو اجلمﻊ
باملﺰدلفة").(136
وبني الكاتب رأي اإلمامية حيث ذهبوا إىل "جوازه مطلق ًا") ،(137اما احلنفية فمنعوا
ّ
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) ،(138واورد
كاتب املقال مجلة من الروايات وصفﺖ صالة رسول اﷲ تعاىل ومجعه بني الفريضتني،

مستنتج ًا " :ان ُعلامء اجلمهور كافة ممن يقول بجواز اجلمﻊ وممن ال يقول به متصافقون عىل
صحة هذه األحاديث وﻇهورها فيام نقول من اجلواز مطلقا").(139
 -11املعجزة يف اإلسالم :
ونرش السيد صدر الدين رشف الدين املوسوي بحث ًا جاء ﲢﺖ عنوان "معجﺰة حممد
ّ "بني 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" ) (140وعىل هذا االساس

فﺈن معجﺰة خاتم االنبياء  اختلفﺖ عن معاجﺰ بقية االنبياء السابقني ،فمجتمﻊ نبي اﷲ
موسﻰ  جمتمﻊ بدائي فاقد لعقيدته) (141يسيطر عليه " السحر" ويفتن بـ"الشعوذة" لذا
كانﺖ معجﺰته "العصا" التي مثلﺖ اكﱪ ﹴ
ﲢد ﳍؤالء السحرة وشعوذﲥم ،فيام شكل "املرض
والسقم" ميﺰة للمجتمﻊ زمن نبي اﷲ "عيسﻰ" فكانﺖ معجﺰته "شفاء املرﴇ") ،(142اما
جمتمﻊ خاتم االنبياء  فكان اكثر " نضج ًا " و"اسلم عق ً
ال وبنية") (143فكانﺖ معاجﺰه 
ﲣتلف اختالف ًا جذري ًا ،فقد كانﺖ يف اﲡاهني يكمل بعضهام البعض اآلخر:
أ -سار االﲡاه االول يف املعجﺰات اخلارقة للعادة وهي كثرية ،كان من ابرزها "شق
القمر"" ،سعي الشجر"" ،اطعام الكثري من زاد يسري" ونحو ذلﻚ).(144
ب -اما االﲡاه اآلخر فقد متثل يف انﺰال اخلالق تبارك وتعاىل "القرآن الكريم" عىل خاتم
االنبياء.(145)
الرسل انتهﺖ بانتهائهم  ،اما معجﺰة الرسول حممد
يضاف إىل ذلﻚ ان معجﺰات ُ
حن ﹶن ﱠﺰلنﹶا
فﺈﳖا باقية ما بقي الدهر فالقرآن الكريم حفظه اﷲ من التحريف والتبديل﴿ :إِ ﱠنا ﹶن ُ
ِ
كر ﹶوإِ ﱠنا ﹶل ُه ﹶ ﹶ
اجت ﹶﹶم ﹶع ِ
ﱢ
ﹾس ﹶو ﹾ ِ
حل ِاف ُظ ﹶ
ﺖ ﹾِ
اجل ﱡن ﹶع ﹶىل
ون﴾) ، (146قال تعاىل يف
كتابهُ ﴿ :ق ﹾل ﹶلئِ ِن ﹾ
اإلن ُ
الذ ﹶ
ون بِ ِمث ِﹾل ِه ﹶو ﹶل ﹾو ﹶك ﹶ
ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾأ ُتوا بِ ِمثﹾلِ ﹶه ﹶذا ا ﹾل ُق ﹾر ﹶآ ِن ﹶال ﹶي ﹾأ ُت ﹶ
ان ﹶب ﹾع ُض ُه ﹾم لِ ﹶب ﹾع ﹴ
﴿وإِ ﹾن ُك ﹾن ُت ﹾم
ريا﴾) ،(147ﹶ
ض ﹶﻇ ِه ً
ور ﹴة ِم ﹾن ِمث ِﹾل ِه ﹶوا ﹾد ُعوا ُش ﹶهدﹶ ا ﹶء ُك ﹾم ِم ﹾن ُد ِ
ِيف ﹶر ﹾي ﹴ
ون اﷲِ إِ ﹾن ُك ﹾن ُت ﹾم
ب ِممﱠا ﹶن ﱠﺰ ﹾلنﹶا ﹶع ﹶىل ﹶع ﹾب ِد ﹶنا ﹶف ﹾأ ُتوا بِ ُس ﹶ
ﹶص ِ
اد ِقنيﹶ﴾).(148
وحينام اجتمﻊ نفر من بلغاء قريﺶ وهم أفصﺢ العرب عىل صياغة آية فﺨرجوا بعد
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والعلامء بعجﺰها
اعتكافهم ايام ًا بمقولة" :القتل أنفﻰ للقتل"  ،وقد حكم عليها النقاد ُ
متام ًا عن جماراة كتاب اﷲ تعاىل ،ان هؤالء العرب الذين ملكوا زمام البالغة حتﻰ كانﺖ
من مفاخرهم ﱂ يعهدوا مثل هذا القرآن يف اسلوبه العجيب وتأليفه املنظم املنسق حتﻰ
قالوا  ":واﷲ ان فيه حلالوة وان عليه لطالوة ،وان اعاله ملثمر ،وان اسفله ملغدق")،(149
و استطرد الكاتب ان من املعجﺰات املذكورة يف القرآن الكريم ،آية الفتﺢ  ،التي نﺰلﺖ
"صلﺢ ُ
احلديبية") " ،(150فتتجىل معجﺰة النبي السلمية فيام أﻇهره من بطولة
عىل اثر عقد ﹲ
التدبري والسياسة بجملة األحداث العظمية املوصولة بدخوله مكة ﻇافر ًا دون أن يريق
﴿س ﹾب ﹶح ﹶ
ﴎى
ان ا ﱠل ِذي ﹶأ ﹾ ﹶ
ملء حمجمة دم ًا" ،يضاف ﳍا "االﴎاء واملعراج") ،(151قال تعاىلُ :
احلرا ِم إِ ﹶىل ﹾاملﹶس ِج ِد ﹾ ﹶ
ار ﹾكنﹶا ﹶح ﹾو ﹶل ُه لِ ُن ِر ﹶي ُه ِم ﹾن ﹶآ ﹶياتِنﹶا إِ ﱠنه ُه ﹶو
األ ﹾق ﹶﴡ ا ﱠل ِذي ﹶب ﹶ
بِ ﹶع ﹾب ِد ِه ﹶل ﹾي ًال ِم ﹶن ﹾاملﹶ ﹾس ِج ِد ﹾ ﹶ ﹶ
ﹾ
ري﴾).(152
الس ِم ُ
يﻊ ا ﹾل ﹶب ِص ُ
ﱠ
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 -12القياس عند اإلمامية:

وﱂ خيرج كتاب املجلة من الشيعة اإلمامية عن دائــرة الفقه املقارن املتضمنة توضيح ًا
فبني الشيخ حممد جواد مغنية يف مقال ُنرش يف العدد املﺰدوج السابﻊ واالربعون
لعقائدهم ّ ،
)(154
والثامن واالربعون من العام 1960م  ،مقا ًال محل عنوان " القياس) (153عند ابن حﺰم
والشيعة اإلمامية" ،اوضﺢ فيه ان املذاهب اإلسالمية قد اتفقﺖ عىل ان الفقيه اذا ما اراد معرفة
حكم "واقعة من الوقائﻊ") )155فعليه 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 ك ً
ال من اإلمامية وابن حﺰم) (157قاال بعدم األخذ بالقياس و ان عىل الفقيه
الركون إىل اإلباحة لقول رسول اﷲ حممد "ُ :رفﻊ عن امتي ما ال يعلمون" ،ثم استدل
الكاتب عىل عدم االخذ بالقياس طبق ًا ألدلة عدة منها او ً
ال" :ان القياس لو كان دلي ً
ال
رشعي ًا ،وأص ً
يبني الكتاب والسنة معنﻰ القياس" ،
ال ُتستﺨرج منه االحكام ،لوجب ان ّ
واما ثاني ًا " :فﺈن االمور واالحكام العرفية والعادية يصلﺢ قياس بعضها عىل بعض ،الن
اسباﲠا بيد العرف) ،(158اما االحكام الرشعية فال يصﺢ فيه القياس ،الن مبنﻰ الرشع عىل

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
ت

عنوان املقال

2

هل تعبدنا الﴩع باهلد

مضمونه

العدد السنة

ﲪﺂية اﳊيوان يف ﴍيعة القرآن

توفيﻖ الفكيكي

من ذخائر الفكر اإلسالمي

ﳏمد حسني كاﺷف الغﻄاء

6

5

أﺻول الفقه للشيعة اإلمامية

ﳏمد جواد مغنية

7

7

الﴬورة تعفي املضﻄر من العقاب

9

اﳋالف ال يمنع من اإلنصاف

1

3

4

6

8

هل تعبدنا الﴩع باهلد

كانون الثاين 1950

نيسان 1950

6

2

رجل الدين ومصدر األحكام الﴩعية

ﳏمد جواد مغنية

10

3

نيسان 1951

من إجتهادات الشيعة اإلمامية

ﳏمد جواد مغنية

16

10
12

ﺻالة الﱰاويﺢ

14

من مبادئ الﴩيعة اإلسالمية

16

التلقيﺢ الصناعي يف الﴩيعة

 11التيسري يف احكام االقارب والزوجني
حﻖ اﷲ و حﻖ العبد

ﳏمد جواد مغنية

2

5

2

كانون الثاين 1950

نيسان 1950

اجلمع بني الصالتني

13

ﳏمد جواد مغنية

5

2

التاريخ

ﳏمد جواد مغنية

2

ﲤوز 1950

14

4

نيسان 1952

ﳏمد جواد مغنية

20

5

تﴩين األول 1953

ﳏمد جواد مغنية

28

7

ﳏمد جواد مغنية

32

8

عبد اﳊسني ﴍف الدين 26
عبد اﳊسني ﴍف الدين 30

4

7
8

ﳏمد جواد مغنية

34

9

ﳏمد جواد مغنية

39

10

 15مع كتاب ﳏاﴐات يف أﺻول الفقه

ﳏمد جواد مغنية

 17حكم االراﴈ يف الﴩيعة اإلسالمية

ﳏمد جواد مغنية

37

40

تﴩين األول 1952

نيسان 1955

تﴩين األول 1955

نيسان 1956

تﴩين األول 1956

نيسان 1957

10

يناير 1958

10

تﴩين األول 1958

ﲤوز 1958
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18
19

اختصاص الفقيه
األزهر وفقه الشيعة

 20سلﻄة القضاء يف الﴩيعة اإلسالمية
21
22

مرياث األنثﻰ بني السنة والشيعة
الدين يف معﱰك الفضا

 23حكم تارك اإلسالم وفاعل اﳋري بال إيﲈن
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ﺻدر الدين ﴍف الدين 44

11

45

12

كانون الثاين -

ﳏمد ﺻادق الصدر

48-47

12

آذار 1960
ﲤوز-كانون

ﳏمد جواد مغنية

50

13

األول 1960
نيسان 1962

ﳏمد جواد مغنية

60

15

كانون الثاين 1972

ﳏمد جواد مغنية

ﳏمد تقي القمي

60

15

تﴩين األول-
كانون االول 1959

كانون الثاين 1972

بالنظر إىل اجلدول رقم ( )7يتبني للمتفحص أن الشيخ حممد جواد مغنية قد اصاب
السهم االكﱪ يف تناوله لقضايا الفقه و الفقه املقارن وبعدد مقاالت بلغﺖ ( )16مقا ً
ال
من اصل ( )23مقا ً
ال وبنسبة مئوية بلغﺖ (  ، )%71ويعد هذا امر ًا طبيعي ًا 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 اتفاق ًا ( عىل ما يبدو) قد عقد بني
الشيخ حممد تقي القمي ممث ً
ال جلامعة التقريب وبني الشيخ حممد جواد مغنية لغرض تصديه
ملواضيﻊ الفقه ألسباب عدة لعل ابرزها رغبة الشيخ مغنية نفسه يف التصدي لبيان مفردات
مهمة من الفقه اجلعفري ليﺰول اللبس فيمن اعتمد يف اطالق احكامه عىل " السامع " ال
تفحص امهات كتب الشيعة اجلعفرية والتي فيها ثوابﺖ الفقه االمامي .
ّ
حممد
إن أساس األحكام
فﴪ به الرسول ّ
الرشعية كتاب اﷲ سبحانه وتعاىلّ ،
ثم ما ّ
ّ
ﹶ
القول والفعل
بلسانه واملراد به اصطالح احلديث النبوي الرشيف  ،ويشمل احلديث
نادر جدّ ًا .وأ ّما القياس
والتقرير .ويأﰐ بعدمها اإلمجاع والقياس،
ّ
ولكن اإلمجاع احلقيقي ﹲ
الرشعية  ،ولفهم مسألة
ففيه تفصيل ،وهو آخر ما يلجأ إليه يف سبيل ﲢصيل األحكام
ّ
القياس عند املذاهب اإلسالمية البد لنا من الوقوف عىل عقائد الشيعة اإلمامية او ً
ال وهذا
ما سيعرضه الباحث يف املبحث الثالث من الفصل الثاين .

املبحث الثالث

جهودهم يف االيضاحات العقائدية و التعريف هبا
)(160
تعمر
لعل من أوىل حاجات اإلنسان الستكامل إنسانيته هي العقيدة  ،والعقيدة التي ّ

نبيه ،وهذا ما
القلب هي عقيدة اإليامن أو اإلسالم ﷲ وتصديق الوحي الذي نﺰل عىل ّ
يتالءم مﻊ العقل والفطرة .فهي االيامن باﷲ وهي الركن االساﳼ للفرد املؤمن وﲣتلف
عن الرشيعة بأﳖا ال دخل للعمل فيها انام هي مبادئ واسس نؤمن ﲠا ،ونقيم عىل هذا
االيامن براهني عقلية وسمعية تتفق وهذه االعتقادات ،وبام ان العقيدة هي امليﺰان الذي
ُيعرف به املسلم فال بد ان تكون مأخوذة عن أصول صحيحة جاء ﲠا القرآن الكريم ونطق
بمضموﳖا الرسول العظيم  واالئمة من آله  ،واال فهي " ُبدعة").(161
لذلﻚ فﺈن ما كتبه ُعلامء الشيعة ومفكروها يف جملة "رسالة اإلسالم" كان ناﻇر ًا ملا تقدم
من فهم ملعنﻰ العقيدة ،اذ اﳖم راعوا امرين أساسيني ﳘا:
 -1التعريف بعقيدة الشيعة املنقولة عن االئمة  والتي عليها امجاع ُعلامء الشيعة.
 -2دفﻊ 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
التقريب ،والفقه  ،وبعد الرجوع إىل املقاالت املنشورة يف جملة "رسالة اإلسالم" ،منذ
صدور العدد االول ﳍا يف العام  1949وحتﻰ توقفها يف العام  ،1972نجد أن املسائل
شكلﺖ ما نسبته  ،% 16وبواقﻊ (  ) 18مقا ً
العقائدية ّ
ال ،فجاءت يف املرتبة الثالثة يف سلسلة
اهتاممات ُعلامء الشيعة ومفكرهيا بعد مسائل التقريب بني املذاهب ،والفقه املقارن ،
وعاجلﺖ فيه مواضيﻊ عقائدية ﳐتلفة منها :تعريف املسلمني بعقائد الشيعة اإلمامية من
منابعها االصيلة ال ما يتناقله عامة الناس من " اقاويل باطلة " ورثوها " سامع ًا " من جهات
مغرضة ال يروق ﳍا وحدة كلمة املسلمني ُعرفﺖ بجهلها  ،يضاف ﳍا عملهم الدؤوب
لرد الشبهات واالفرتاءات واالباطيل ضد عقيدة الشيعة اإلمامية ،ومنها ما يتعلق بمسائل
اإلمامة واإلجتهاد والتقية والعصمة وﲡسيم الذات االﳍية 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
مضامينها بـ" أستهدافات" و"اﲥامات" و"اباطيل" الصقﺖ ،وعىل حد تعبريهم " ﻇل ًام "
و"عدوان ًا " باملذهب اجلعفري يف حماولة للنيل من أسسه العقائدية والفكرية  ،فض ً
ال عن
سلوك أتباعه من حيث " العبادات " و" املعتقدات " ،أستهدافات رسمﺖ صور ًا نمطية
مشوهة عن املذهب وأتباعه  ،ما فتﺊ " املغرضون " وألسباب متنوعة يشيعوﳖا ويرون ﳍا
) ،(162فكانﺖ اسهاماﲥم يف شتﻰ جماالت العقيدة اإلسالمية ومنها -:
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 -1الدعوة العتﲈد مصادر الشيعة االﺻيلة:
بالرجوع إىل ما اكدته "مجاعة التقريب" يف غري عدد من اعداد جملة " رسالة اإلسالم "
التﺰم ُعلامء الشيعة ومفكروهم بالقانون االساﳼ لدار التقريب النه تطابق مﻊ منهجهم
العلمي يف البحث واالستدالل ،وقد ورد يف القانون االساﳼ جلامعة التقريب رجاء إىل
ُ
الكتاب  " :نرجو من الباحث املحقق – إن شاء الكتابة عن أية طائفة أو طوائف إسالمية
– أن يتحرى احلقيقة يف الكالم عن عقائدها ،وأن يعتمد عىل املراجﻊ املعتﱪة عندها،
وأن يتجنب األخذ بالشائعات وﲢميل وزرها ملن تﱪأ منها ،وأن ال يأخذ معتقداﲥا من
وأمهيته يف استياق املعلومات
العلامء االعالم ﴐورة الرجوع
ُ
ﳐالفيها") ، (163لذا أوضﺢ ُ
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  1949مقا ً
ال محل عنوان ًا ذا مغﺰى واضﺢ يف دالالته " التثبﺖ قبل
احلكم" ،اكد فيه عىل ﴐورة 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 " ﳐالفة " لواقعها ،ﲠدف" اهيام الناس
" من غري اتباعها ،بام يروجون وعىل حد تعبريه من " اباطيل وتﺰييف " باستدالالت غري
صحيحة) ،(164و وشدد عىل ﴐورة ابتعاد من يتصدى يف كتاباﲥم إىل تلﻚ الصور النمطية
يف" بحوثهم وافكارهم " وبصورة أقل ما يقال عنها " تقليد اعمﻰ " يبعدهم عن غﺂية
البحث) "(165فيقعون يف اخلطأ "ُ ،ملفت ًا نظرهم إىل ﴐورة الرجوع إىل املصادر االصيلة،

للتعرف عىل " الواقﻊ الفعﲇ " ال " التﺨيﲇ ").(166
و ّبني خطأ االستعانة بمصادر ُكتﹶبﺖ عن املذهب اجلعفري " عقائد ًا واتباع ًا " ملؤرخني
عاشوا يف " مدد زمنية " ابتعدت كثري ًا عن تاريخ النشأة والتأسيس للتشيﻊ) (167فض ً
ال عن
ابتعادهم " مكاني ًا " ،مشري ًا إىل ما كتبه ابن خلدون يف مقدمته) (168او ما كتبه امحد بن عبد ربه
االندلﴘ) (169منتقد ًا نقد ًا الذع ًا ﱂ خيل من سﺨرية بأولئﻚ ممن استعان ببعض الكتابات
االسترشاقية) (170وكأﳖا " فصل اخلطاب ،...واملصدر الوثيق ،...واحلجة الدامغة " ،داعي ًا
من يرومون البحث عن " الشيعة " الرجوع إىل مصادرهم وهي متوفرة عىل حد تعبريه
باآلف ،الفت ًا االنظار إىل ان الشيعة ال خيتلفون عن باقي طوائف املسلمني يف املذاهب
اإلسالمية اآلخرى ،فهم يتفقون مﻊ سائر املسلمني يف " األصول " وان اختلفوا معهم
ببعض الفروع). (171
وعرج يف املقال ذاته عىل بعض " املﺰاعم " حول اعتقاد الشيعة بأن " النار حمرمة عليهم
اال قليال "ُ ،مس ّفه ًا االدعاء هذا ،ومشري ًا إىل ان " كتب الشيعة مجيعها " تؤكد ان الوصول إىل
اجلنة او النار عىل اساس طاعات وسلوك االنسان مستهجن ًا ما يلحقه البعض من اعتقادات
باطلة لدى فرق من ُ
الغالة التي تصدى ﳍا بالرفض واملواجهة من قبل " ائمة الشيعة
)(173
واتباعهم " ،معلنني براءﲥم منها وﲢريم ُمعتقداﲥم) ،(172واصف ًا اياها ِ
بفرق " ُملحدة "
ِ
ِ
الشيعة اإلمامية " ،بحدودهم املكانية
رفضه لتلﻚ االفرتاءات التي ُتلصق بـ"
مشدد ًا يف
املمتدة من العراق إىل ايران وسوريا واﳍند وافغانستان ماليني من املسلمني املؤمنني "
التوحيد املحض ").(174
دعم الشيخ حممد جواد مغنية ما ذهب اليه الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء من ﴐورة
االعتامد عىل مصادر الشيعة اإلمامية من منابعها االصيلة  ،و نرش مقال عىل صفحات جملة
"رسالة اإلسالم" جاء ﲢﺖ عنوان " من أصول الشيعة اإلمامية " ،اكد فيه اعتامد الشيعة
))175
الس ّنة ،
اإلمامية عىل كتب اربعة للمحمدين الثالثة
ُعدت بمثابة " الصحاح " عند ُ
و الكتب االربﻊ تعتﱪ من اهم الكتب التي يرجﻊ ﳍا االمامية وهي  :االستبصار)،(176
والتهذيب) ،(177ومن ال ﳛﴬه الفقيه) ،(178والكايف) ،(179مؤكد ًا عىل من ينقل رأي الحد
املذاهب سواء كان يف االصول او الفروع ان يكون قبل كل ﳾء عىل معرفة " :بأقوال ُعلامء
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املذهب واصطالحاﲥم وطريقتهم يف تقرير االصول ،واستنباط الفروع ،وان ينقل عمن
يعﱪ عن عقيدة الطائفة دون تعصب ﳍا او عىل غريها من الطوائف").(180
 -2اإلجتهاد يف الفقه اإلمامي:
أنقسم املؤمنون بعد االنقطاع عن آخر ائمة اهل البيﺖ  اإلمام املهدي بن احلسن
العسكري ما بني سا ﹴع بنفسه يف تلقي الدين واخذهُ ،مالحق ًا للمعارف الدينية واالحكام
الرشعية و التكاليف اإلﳍية  ،متﹶحر ملصادرها و اتصاﳍا باملنبﻊ الصحيﺢ ،وبني ُمق ّلد يعتمد
ووصل إىل احلقيقة من منابعها ،وأدرك احلكم واستنباطه من
عىل األول الذي بلﻎ اإلجتهاد ﹶ
معدنه ،ومن هنا نشأ اإلجتهاد) (181وبرز التقليد). (182

أختلف اإلجتهاد لدى الشيعة اإلمامية عن بقية املذاهب اآلخرى ممن قالوا بالرأي
واالستحسان ) (184والقياس ك ّلام انقطعوا عن النص ،بل لربام ﲡاوزوا النص وقاسوا
برأهيم مﻊ وجوده فقه ًا أو عقائد ًا ،فاإلجتهاد لدى اإلمامية هو " :استفراغ الواسﻊ يف
احلجة عىل احلكم الرشعي "  ،وهو  " :ما ُيقتدر به عىل استنباط االحكام الفعلية
ﲢصيل ﱠ
ال أو نق ً
عتﱪ عق ً
ال يف املوارد التي يظفر فيها ﲠا ") (185ويقسم عىل
من أمارة معتﱪة أو أصل ُم ﹶ
قسمني :اوﳍام "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
و اإلجتهاد بمعنﻰ القياس و االستحسان و الرأي مرفوض يف مدرسة أهل البيﺖ
 ، ولكن اإلجتهاد بمعناه اآلخر ،أي األستنباط) (187للحكم الرشعي ببذل ُ
اجلهد و
يدربوﳖم
استفراغ الواسﻊ يف سبيل معرفته  ،هو ما كان أهل البيﺖ يع ﱠلمونه أصحاﲠم و ّ
عليه).(188
انطالق ًا مما سبق اوىل ُعلامء الشيعة مسألة " اإلجتهاد ") (189أولوية يف ما نرشوه من
مقاالت يف جملة "رسالة اإلسالم" متناولني املوضوع بالرشح ،وجاء عنوان مقال حممد
السنة والشيعة" واملنشور يف (العدد
حسني كاشف الغطاء بعنوان "اإلجتهاد يف الرشيعة بني ُ
الثالث الصادر بتاريخ متوز 1949م ) ل ُي ّبني فيه حاجة املجتمﻊ إىل "اإلجتهاد" يف كل حني"
)(183
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لتجدد املسائل وتطورها " ،فال يقف املجتمﻊ حائر ًا ،و ان احلاجة إىل اإلجتهاد أنطلقﺖ
من كون " الدين والكتاب" ليسا نصوص ًا لﺰمن معني ولفئة معينة دون سواها ،فلام كان
تعبد الناس
الدين اإلسالمي هو اخر الديانات وخامتها " فعصم ُت ُه " ليس فقﻂ منحرصة يف ّ
بتالوته انام االفادة احلقيقية من منه ومن احكامه).(190
ويف سياق كالمه عن "اإلجتهاد" وﴐوراته ﴐب مثا ً
ال حي ًا عىل احلاجة إىل اإلجتهاد
حينام وقﻊ " اخلالف بني الصحابة " يف فهم النصوص حسب اختالف قرائهم وافهامهم
يف زمن النبي ( )وبمرأى ومسمﻊ منه) ،(191و اوضﺢ ان اإلجتهاد لدى الشيعة اإلمامية
يمتاز بكونه مفتوح ًا بﺨالف مجهور املسلمني) ،(192مستغرب ًا ومشك ً
ال عىل هذا االنغالق:
"ومن مفاخر الشيعة اإلمامية :أن باب اإلجتهاد ما يﺰال عندهم مفتوح ًا ،ولن يﺰال إن شاء
اﷲ حتﻰ تقوم الساعة ،بﺨالف املشهور عند مجهور املسلمني من أنه قد سد وأغلق عىل
ذوي االلباب ،وما ادري يف أي زمان وبأي دليل وبأي نحو كان ذلﻚ االنسداد؟").(193
واصل ُعلامء الشيعة اهتاممهم بمسألة " اإلجتهاد " تعريف ًا و توضيح ًا " الزالة اللبس " بام
يتداوله " بعض" ابناء املذاهب اآلخرى من " تصورات خاطئة " حوﳍا ،وجاءت مقاالﲥم
ل ُتثني عىل جهود "مجاعة التقريب" يف ﱂ شمل املسلمني وحثهم املستمر لتشجيﻊ فتﺢ باب
الرشيع ِة "
اإلجتهاد وعدم اغالقه وتقييده باملذاهب االربعة ،ومنها مقال " اإلجتهاد يف
ﹶ
بقلم السيد حممد عﲇ القاﴈ الطباطبائي) ،(194الذي نبه إىل امهية باب اإلجتهاد قو ً
ال
وعم ً
ال) ،(195مشري ًا يف الوقﺖ نفسه إىل مقال سابق) (196نرش ُه الشيخ حممد حسني كاشف
الغطاء يف جملة "رسالة اإلسالم"ُ ،مثني ًا عىل ما جاء به يف ﴐورة فتﺢ باب اإلجتهاد وبيان ما
يرتتب عليه من ﴐورات ال غنﻰ للمسلم عنها يف كل زمان ومكان).(197
وعرج السيد حممد عﲇ القاﴈ الطباطبائي إىل مقال اخر سبق نرش ُه عىل صفحات املجلة
ّ
)(198
صﺢ النقل
للشيخ املراغي الذي اشار فيه إىل "جواز تقليد غري األئمة األربعة " متﻰ ّ
مرادهم":اين مﻊ احرتامي لرأي القائلني باستحالة اإلجتهاد أخالفهم يف رأهيم
عنهم ،وفهم
ّ
وأقولّ :
الدينية يف مرص من توافرت فيه رشوط اإلجتهاد وحرم عليه
إن يف ُعلامء املعاهد
ّ
التقليد" ،مثني ًا عىل مثل هذه الدعوات االزهرية لفتﺢ باب اإلجتهاد).(199
ويف السياق ذاته نرشت جملة "رسالة اإلسالم" مقا ً
ال عقائدي ًا تناول فيه ضابطة مفهوم
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"ﴐورات الدﱢ ين واملذهب عند
"ا ُملسلم" لدى الشيعة اإلمامية ،وجاء املقال ﲢﺖ عنوان
ﹶ
الش ِ
ﱢ
يعة اإلمامية " ،للكاتب حممد جواد مغنيةّ ،بني فيه ضابطة ُت ّعرف املسلم بقوله:
" ا ُملسلم من صدﱠ ق مقتنع ًا بكل ما اعتﱪه اإلسالم من األصول والفروع ،واألصول ثالثة:
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التوحيد ،والنبوة ،واملعاد  ،فمن شﻚ يف أصل ،أو ذهل عنه قاﴏا أو مقرصا فليس ُبمسلم").(200
مشري ًا إىل ان مسالة " التقليد" يف هذه االصول الثالثة ﳚب ان توافق احلق والواقﻊ" :ومن
آمن ﲠا مجيع ًا جازما فهو ُمسلم ،سواء كان إيامنه عن نظر واجتهاد ،أم عن التقليد ،عىل
رشيطة أن يكون وفق احلق والواقﻊ").(201
وﴐب الكاتب امثلة لو ﱂ يصدّ ق ﲠا املسلم ال تﴬ بﺈسالمه:
"ويكفي من التوحيد االيامن بوحدة اﷲ تعاىل ،وقدرته وعلمه وحكمته ،وال ﲡب معرفة
صفاته الثبوتية والسلبية بالتفصيل  ،...ويكفﻰ من النبوة اإليامن بأن حممد ًا  ،رسول من
اﷲ صادق فيام أخﱪ به معصوم يف تبليﻎ األحكام ...،ويكفﻰ من املعاد االعتقاد بأن كل
ﹴ
مالق جﺰاء عمله ،إن خري ًا فﺨري،...
مكلف ﳛاسب بعد املوت عىل ما اكتسبه يف حياته ،وأنه
فال ﳚب التدين بﴚء من ذلﻚ ،فالتوحيد ،والنبوة ،واملعاد .دعائم ﴐورية لدين اإلسالم،
فمن أنكر واحد ًا منها ،أو جهله فال يعد مسلام شيعيا ،وال ُسنيا").(202
وشدد عىل ان ا ُمل ِ
نكر للفروع كالصالة والﺰكاة واحلﺞ والصيام هو بطبيعة احلال إنكار
للنبوة ،وتكذيب ملا ثبﺖ يف دين اإلسالم بالﴬورة " :اما الفروع التي هي من ﴐورات
الدين ،فهي كل حكم اتفقﺖ عليه املذاهب اإلسالمية كافة من غري فرق بني مذهب
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 بالﴬورة ").(203
وبني ان اجلاهل لنشأته يف بيئة بعيدة عن اإلسالم ال يﴬ بﺈسالمه ﳾء اذا كان ملتﺰم ًا بام
ّ
جاء به نبي اﷲ حممد ُ ،معتﱪ ًا ان " اإلمامة " ليسﺖ بأصل من اصول اإلسالم انام هي "
اصل ملذهب التشيﻊ " وان منكرها ُمسلم لكن ليس شيعي ًا).(204

ثم فصل القول يف " ﴐورات املذهب" عند اإلمامية  ،ومنها االعتقاد " بﺈمامة االثني
عرش إمام ًا " ،ومنها ما ُيرجﻊ فيه للفروع كـ" اإلجتهاد" الذي اختصوا به دون سائر املذاهب

اإلسالمية ،ثم استدرك ليؤكد ان ُكتب الشيعة فيها الصحيﺢ والضعيف من الروايات لذا
فهي عرضة للنقد والتحليل " :ان الشيعة تعتقد أن كتب احلديث املوجودة يف مكتباﲥم
ومنها الكايف ،واالستبصار ،والتهذيب ،ومن ال ﳛﴬه 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

وﲠذا 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
يف التقريب بني املذاهب ،ان تب ّني افكار اساسية كالتي طرحها الشيخ مغنية تؤكد عدم
تعصب الشيعة اجلعفرية لكل ما ورد يف كتب " املحمدين الثالثة " بل ﲢكيم العقل مﻊ
النقل وهذا ما انفردت به مدرسة ال حممد  ويعدُ بذلﻚ ﲡسيد ًا عملي ًا ملا كانوا والزالوا
يدعون اليه من امهية ان تكون اسس التقريب مبنية عىل اسس متينة رصينة .
واصل ُعلامء الشيعة اهتاممهم بمسألة " اإلجتهاد " تعريف ًا و توضيح ًا الزالة " اللبس
"حول ما يتداوله "بعض" ابناء املذاهب األخرى من "تصورات خاطئة " ،و جاء مقال
الشيخ حممد جواد مغنية ﲢﺖ عنوان "رجل الدّ ين ومصدر األحكام الرشعية" ّ
ليوضﺢ أن
العمل االساﳼ لرجل الدين مطلق ًا هو " التبليﻎ " وايصال االحكام الرشعية ،وليس من
شأنه الوضﻊ والتأسيس واالخرتاع واجلعل بل ان كل ذلﻚ بيد اﷲ تعاىل حرص ًا مستند ًا إىل
ص ﹾﹶ
آيات من القرآن الكريم  ،قال اﷲ يف حمكم كتابه ﴿ :إِ ِن ﹾ ُ
ري
احل ﹾك ُم إِ ﱠال ِﷲِ ﹶي ُق ﱡ
احلقﱠ ﹶو ُه ﹶو ﹶخ ﹾ ُ
﴿و ﹶم ﹾن ﹶ ﹾﱂ ﹶﳛ ُﹾك ﹾم بِ ﹶام ﹶأ ﹾنﺰﹶ ﹶل ُ
اﷲ ﹶف ُأو ﹶلئِ ﹶﻚ ُه ُم ا ﹾل ﹶك ِ
ا ﹾل ﹶف ِ
اف ُر ﹶ
ين
ون﴾) ﴿ ،(207ﹶيا ﹶأ ﱡ ﹶهيا ا ﱠل ِذ ﹶ
اص ِلنيﹶ ﴾) ،(206ﹶ
وﱄ ﹾ ﹶ
ﹶآ ﹶمنُوا ﹶأ ِط ُيعوا ﹶ ﹶ
ﳾ ﹴء ﹶف ُر ﱡدو ُه إِ ﹶىل اﷲِ
الر ُس ﹶ
األ ﹾم ِر ِم ﹾن ُك ﹾم ﹶفﺈِ ﹾن ﹶتن ﹶ
ﹶاز ﹾع ُت ﹾم ِيف ﹶ ﹾ
ول ﹶو ُأ ِ
اﷲ ﹶوأ ِط ُيعوا ﱠ
ُون بِاﷲِ ﹶوا ﹾليو ِم ﹾ ﹶ
الر ُس ِ
ول إِ ﹾن ُك ﹾن ُت ﹾم ُت ﹾؤ ِمن ﹶ
اآل ِخ ِر ﹶذلِ ﹶﻚ ﹶخ ﹾ ﹲري ﹶو ﹶأ ﹾح ﹶس ُن ﹶت ﹾأ ِو ًيال﴾").(209)(208
ﹶﹾ
ﹶو ﱠ
وبني ان للفقيه او رجل الدين حق" اإلجتهاد " بأن يستنبﻂ احلكم الرشعي حينام ال ﳚد
ّ
فيه دلي ً
ال ﴏﳛ ًا او خاص ًا فريجعه إىل قاعدة كلية من الكتاب والسنة " :اما الﴚء الذي ال
نص عليه بالذات فيستﺨرج حكمه من عمومات الكتاب والسنة ") ،(210وﱂ يغفل املقال أن
يشري إىل وجوب ﲢرر الفقيه  ،فﺈن مجوده عىل النصوص ،مما يؤدي إىل ترك " اإلجتهاد " و"
االستنباط " ،وطريقة ارجاع املسائل اخلارجية واملوضوعات التي ﱂ 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،
عند القرآن وأحاديث الرسول ،فﺈن الوقوف عند هذين األصلني يركﺰ الفقه عىل أسس
علمية صحيحة ثابتة ،ويقﴤ عىل اخلالف واالرتباك السائدين بني فقهاء املسلمني.(211)".
واصل الشيخ حممد جواد مغنية الكتابة حول موضوع " اإلجتهاد " حني نرش مقا ً
ال يف
)(212
جملة " رسالة اإلسالم " ﲢﺖ عنوان "اإلجتهاد يف نظر اإلسالم" لريد به عىل مقال سابق
ُنرش للكاتب املرصي امحد امني ،الذي دعا يف مقاله إىل فتﺢ باب "اإلجتهاد" بشكل واسﻊ
وعدم تقييده بان يكون مرتبط ًا باحلكم بل ﳚب ان يكون بحسب اختالف الﺰمان والعادة
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واحلالة ،فيﺨتلف ويتﺨ ّلف 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
)(214
للعرف والعادة " مستشهد ًا بام جاء يف كتاب " اجلواهر"
امني ،عندما كان خاضع ًا " ُ
من قصة المرأة اختلفﺖ مﻊ زوجها يف اعطاء املهر ﳍا من عدمه) ،(215كام استشهد بكتاب
"ملحقات العروة الوثقﻰ") (216للسيد كاﻇم اليﺰدي) (217يف مسألة " الوقف") (218حني نﺰل "
العرف ،وهو ما ينسجم مﻊ اشار اليه امحد امني بالقول
االمجاع" و" ﻇاهر النص" عىل حكم ُ
باإلجتهاد املطلق ،كام استشهد بكتاب " الطهارة " للشيخ مرتﴣ االنصاري لروآية وردت
عن اإلمام الصادق يف كيفية تعاملهم مﻊ" املجوﳼ " اثناء الطعام ،اي يدعونه اليه؟ مستد ً
ال
بجواب اإلمام الصادق عىل ان الرشيعة السمحة تستمد احيانا بعض احكامها وفق ًا لعادات
الشعوب وآداﲠا ،واستﺰاد الكاتب يف استدالالته ليعمق الفكرة التي يصبو إلثباﲥا ومنها
استدالله بكتاب "بحار االنوار") ، (219منبه ًا إىل ﴐورة ان ال يكون اإلجتهاد مقيد ًا " بالنص
اخلاص " وانام يتعدى إىل العموميات واالطالقات والقواعد الكلية فال يكون " ضيق ًا " من
جهة وال " مفتوح ًا " 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 " جه ً
ال " و" ﲠتان ًا
"  ،كان منها مقال للشيخ حممد عﲇ نــاﴏ) )221بعنوان (مصادر األحكام اإلجتهادية

عند اإلمامية)  ،والذي ُنرش يف شكل سلسلة من حلقتني يف عددين منفصلني يف جملة "
رسالة اإلسالم "  ،مشري ًا يف مقدمة العدد االول منه إىل امهية الفقه فهو " :منهاج احلياة
والتعامل ،فﺈذا أخصب واديه أنبﺖ نباته احلسن ،وعلم من ﱂ يكن يعلم أي قوة تكمن
يف هذه الرشيعة الغراء ،ومن اخلري لﻸمة أن تعلم كل طائفة ما عند األخرى من الفقه
والعلم ،لذلﻚ ننرش ما نراه حقيق ًا بالنرش غري ناﻇرين إىل مذهب كاتبه") ، (222مؤكد ًا ان
السنة " ُيضاف
االحكام الرشعية لدى الشيعة اإلمامية ُتبنﻰ عىل ركيﺰتني " الكتاب" و" ُ
اليهام " االمجاع"و"العقل").(223
وتعرض كاتب املقال إىل مقال سابق ألمحد امــني)ُ (224نرش يف " رسالة اإلسالم " حول
ﴐورة فتﺢ باب " اإلجتهاد" بحريته الواسعة ،فبه ُﲢل مشاكل املسلمني ،مستحسن ًا ما ذهب
اليه ،مؤاخذ ًا عليه يف الوقﺖ نفسه بأن " دعواه " جاوزت ما اتفق عليه الفقهاء من فتﺢ باب
اإلجتهاد املطلق دون التقيد " بحكم الكتاب والسنة " معل ً
ال رفضه بأدلة وشواهد تارخيية).(225
ونبه إىل انه ال ﳛق ألي فقيه ان يعمل" بالرأي والقياس ") (226ألنه سيكون مصداق ًا ملن
ﳛكم بغري ما انﺰل اﷲ ،واال لتعددت االحكام وﱂ يبق لقول النبي لسان صدق " :وما
كان ملسلم مهام بلﻎ من رقي فكري ،ومقدرة علمية ومكانة دينية ،أن يرشع يف الدين من
تلقاء نفسه ،باستحسان عقﲇ ،أو بقياس ﻇني ،أو بوجه يف الرأي ،ال يمﺖ إىل الكتاب
والسنة بصلة وإن بعدت ... ،وإذن لتعددت األحكام ،وﱂ يبق لقوله  ،لسان صدق ،وال
معنﻰ حق").(227
وعدد الكاتب شواهد من تاريخ املسلمني حني عملوا " بالرأي والقياس " دون الرجوع
للكتاب او السنة  ،منها ما ذهب اليه عمر بن اخلطاب يف مسائل منها  " :حكمه بوقف
إعطاء املؤلفة قلوﲠم من الﺰكاة لعدم احلاجة إىل التاليف لكثرة املسلمني  ،و حكمه بوقوع
الطالق ثالث ًا بلفﻆ الثالث  ،ومنها حكمه برفﻊ حد الرشب أيام احلرب  ،ورفﻊ احلد عن
مسلم ﴎق أيام املجاعة ").(228
استكمل الشيخ حممد عﲇ ناﴏ بحثه يف املقال الثاين املنشور يف جملة " رسالة اإلسالم
" ليؤكد عىل ما ذهب اليه يف مقاله االول ان االحكام التي استنبطها عمر بن اخلطاب انام
هي " بالظن أو االستحسان ") (229وعدم رجوعه للكتاب او السنة يف ترشيعها ُ " ،مفند ًا "
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باالدلة العقلية والنقلية ما ذهبﺖ اليه هيئة ﲢرير جملة " رسالة اإلسالم " من دفاعها عن اراء
الكاتب امحد امني يف صحة فتﺢ باب اإلجتهاد مطلق ًا دون الرجوع إىل الكتاب اوالسنة).(230
ويف السياق ذاته ،نرش الشيخ حممد جواد مغنية مقا ً
ال 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"
) (231فهو يشتمل عىل مجيﻊ املذاهب ،واملذهب "اخص" ألنه واحد ،فانفرد كل مذهب
بأقوال ﱂ يوافقه عليها املذهب اآلخر" :كقول الشيعة بمرياث االنثﻰ مﻊ عدم الولد الذكر،
وقول اﰊ حنيفة بأن الصالة تصﺢ بغري الفاﲢة" ،وامثاﳍا ،وعليه فال ﳛق الحد نفي اإلسالم
عن اآلخر فﺈن نفيه عن أحد بالﴬورة 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،
وخالصته ان" ﳐالفة املذهب ليسﺖ دائام ﳐالفة لواقﻊ اإلسالم وحقيقته ،بل لفكرة
صاحب املذهب والصورة الذهنية التي تصورها عن اإلسالم"). (233
وعليه فان الكاتب ذهب إىل ان "اإلجتهاد" ُحجة يف حق صاحبه ﳚب عليه اتباعه،
ُ
قسم عىل قسمنيُ " ،حكم واقعي") ،(234و" ُحكم ﻇاهري
فاحل ُ
كم الرشعي عند اإلمامية ُي ّ
") ،(235وعليه ان التعصب ملذهب ما هو اال تعصب للفرد ال تعصب " لﻺسالم ومبادئه"
عىل حد قوله).(236
جدول رقم )(8

مقاالت ُكتاب الشيعة املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية يف موضوعات العقائد.
ت
1

عنوان املقال

مضمونه

التثبت قبل اﳊكم

ﳏمد حسني كاﺷف الغﻄاء

1

1

ﺷﺨصية الﻄويف

توفيﻖ الفكيكي

7

2

السنة والشيعة ﳏمد حسني كاﺷف الغﻄاء
 2اإلجتهاد يف الﴩيعة بني ُ

3

4

العدد السنة

ﴐورات الدين واملذهب

ﳏمد جواد مغنية

3
8

1
2

التاريخ

كانون الثاين 1949
ﲤوز 1949

ﲤوز 1950

تﴩين األول 1950

5
6

اإلجتهاد يف الﴩيعة

اإلجتهاد يف نظر اإلسالم

 7مصادر األحكام اإلجتهادية عند اإلمامية

 8مصادر األحكام اإلجتهادية عند اإلمامية
9

10

من أﺻول الشيعة اإلمامية
معجزة ﳏمد

ﳏمد عﲇ الﻄباطبائي

8

ﳏمد عﲇ ناﴏ

14

4

18

5

ﳏمد جواد مغنية
ﳏمد عﲇ ناﴏ

ﳏمد جواد مغنية

ﺻدر الدين ﴍف الدين
ﳏمد جواد مغنية

36

11

الفرق بني الدين واملذهب

13

الدالئل واملسائل

هبة الدين الشهرستاين

12

 14نقد التوجيه اجلديد لرؤيا االﴎاء غالم رضا النﲈئي الﻄﴘ

 15اإلمامية بني االﺷاعرة واملعتزلة

15
28

ﳏمد جواد مغنية

اﷲ و االنسان

13

ﳏمد جواد مغنية

ﳏمد جواد مغنية

2

تﴩين األول 1950
نيسان 1952

نيسان 1953

4

4
7

كانون الثاين 1952
ﲤوز 1952

تﴩين األول 1955

29

8

كانون الثاين 1956

37

10

كانون الثاين 1958

46

 12نيسان  -حزيران 1960

43

9

11

16

القياس عند ابن حزم والشيعة

17

حول املعاد

ﳏمد جواد مغنية

18

السنة و الشيعة
التقية بني ُ

ﳏمد جواد مغنية

52
-53

14

19

العمل باﳊديث و ﴍوطه

ﳏمد جواد مغنية

54
-55

14

-47

12

48
-51

13

56

تﴩين األول 1957
ﲤوز 1959

ﲤوز  -كانون

األول 1960
ﲤوز  -كانون
األول 1962
حزيران 1963
حزيران 1964
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الرسم البياين رقم )(7

االسهامات العقائدية ُلعلﲈء الشيعة يف جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية
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)(237

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

املبحث الرابع

مباحث يف علوم القرآن الكريم
كان ُلعلامء الشيعة واملتبعني خطﻰ اهل البيﺖ  اليد الطوىل والسهم العظيم يف االهتامم
بالقرآن الكريم ،والعمل عىل دراسته وتفسريه ،وبيان معانيه ومضامينه ،واكتشاف أﴎاره
وآياته وبيناته ﲠدى من أئمتهم  الذين هم عدل القرآن وأهله الذين أنﺰل القرآن يف
بيوﲥم.
واملتابﻊ إىل األحاديث املروية عن أئمة أهل البيﺖ  والتي ﲢدثوا فيها عن القرآن
الكريم يواجه عنﺂية بالغة وكبرية منهم ﲠذا الكتاب اإلﳍي اخلالد ،ثم من يطلﻊ عىل بقية
أحاديثهم يف شتﻰ جوانب الدين ﳚدها مليئة باالستدالالت من القرآن الكريم مما يكشف
عن شدة حرصهم عىل البقاء إىل جانب القرآن واالنطالق منه والرجوع إليه ،ويشهد
بذلﻚ ما ألفه ُعلامء اإلمامية ورواﲥم حول فضل القرآن وخصائصه وعلومه ومﺰاياه ويف
شتﻰ املجاالت .
وكتب الشيعة اإلمامية ونرشوا وحثوا أيام حث عىل قراءته وحفظه ونرشه وﲡويده
والستناد إليه يف كل حقول املعرفة ،وكان السبب يف اهتامم الشيعة بالقرآن يف الدرجة
األوىل هو أمهية القرآن نفسه وعظمة أمره  ،ثم االقتداء بالنبي األكرم واألئمة من أهل بيته
 يف ذلﻚ.
أنﺰل اﷲ تعاىل القرآن بلسان عرﰊ مبني ،يف قوم اشتهروا بطالقة اللسان) ،(238وملا اختلﻂ
العرب بغريهم من االعاجم ،وتعددت الثقافات واحلضارات وتسللﺖ الفلسفات من
الفارسية واﳍندية عندها بدأ احلديث عن قضايا ﱂ تكن قد اثريت يف الصدر االول من
اإلسالم ،ومن هذه القضايا ملا عجﺰ العرب ان يأتوا بمثل القرآن وهم اهل الفصاحة
والبالغة وهنا بدا كل يدلوا بدلوه يف هذه القضية وكان من بني هذه اآلراء من قال
بـ(الرصفة)) (239عندها اهتم علامء االمامية ببيان إعجاز القرآن).(240
العلامء كثري ًا عن إعجاز القرآن وبينوا اسباب عجﺰ العرب عن ﲢديه واملجيء
ﲢدث ُ
ري ِذي ِع ﹶو ﹴج ﹶل ﹶع ﱠل ُه ﹾم ﹶي ﱠت ُقون﴾) ﴿ ،(241ﹶف ﹶقا ُلوا
بمثله او بجﺰء منه ،قال تعاىلُ ﴿:ق ﹾر ﹶآ ًنا ﹶع ﹶربِ ﹰﹼيا ﹶغ ﹾ ﹶ
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ﹶ
الر ﹾش ِد ﹶف ﹶﺂ ﹶم ﱠنا بِ ِه ﹶو ﹶل ﹾن ُن ﹾ ِ
رش ﹶك بِ ﹶر ﱢبنﹶا ﹶأ ﹶحدً ا﴾) (242فالقرآن بديﻊ
إِ ﱠنا ﹶس ِم ﹾعنﹶا ُق ﹾرآ ًنا ﹶع ﹶج ًبا ﹶ ﹾهي ِدي إِ ﹶىل ﱡ
النظم ِ
عجيب التأليف متناه يف البالغة إىل احلد الذي يعلم عجﺰ اخللق عنه) ،(243فﺈعجازه
ُ
الواضﺢ فيام فيه من بالغة وقف أمامها اهل البالغة والفصاحة مشدوهني ،ﱂ ﳛاولوا ان
يشغلوا انفسهم بمعارضته التضاح احلق ﳍم ،وعلمهم بالعجﺰ عن بلوغ ما بلﻎ القرآن يف
البالغة والفصاحة) ،(244كذلﻚ شملﺖ مباحث القرآن الكريم بأقالم ُعلامء الشيعة جوانب
ﳐتلفة منها -:
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 -1إعجاز القرآن يف مذهب الشيعة اإلمامية:
انطالق ًا 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 ﲢﺖ عنوان "اعجاز القرآن يف مذهب الشيعة اإلمامية" ،رد ًا عىل مقال نرش
يف جملة "االزهر") (245معتﱪ ًا الشيعة ممن اخذوا القول بالرصفة" :ويظهر انه مذهب القائلني

بالرصفة من الشيعة ").(246
استعرض االستاذ توفيق الفكيكي آراء املتقدمني واملتأخرين يف موضوع الرصفة ،فقد
ف ّند الرأي املﺰعوم بأن الشيخ املفيد (ت413:هـــ) ،وتلميذه السيد علم اﳍدى املرتﴣ
(ت436:هـ) كانا من القائلني بالرصفة ،وذكر بأن السلطة واتباعها من املعتﺰلة هم من
نسبوا القول املﺰعوم للشيخ املفيد والسيد املرتﴣ بحسب ما افاد به صاحب املقال).(247
ورأى الفكيكي بأن الشيعة اإلمامية ومجيﻊ املسلمني يعتقدون بكون القرآن معجﺰ ًا خارق ًا
للعادة وان االستدالل به عىل صدق النبي  ملا فيه من ﴐوب االعجاز من الفصاحة
املفرطة والنظم املﺨصوص ،وقد ذكر استدالل شيخ الطائفة املحقق الطوﳼ(ت460:هـ)
بأن آيات التحدي نﺰلﺖ لتكذيب زعم النﴬ بن احلارث " :لو شئنا لقلنا مثل هذا").(248
ثم استعرض دليل الشيخ الطوﳼ بتفصيل دقيق مفاده "اذا ثبﺖ أن النبي ﲢداهم به –
القرآن – وأوعدهم بالقتل واالﴎ بعد ان عاب دينهم واﳍتهم ،ويثبﺖ اﳖم كانوا احرص
الناس عىل ابطال أمره ،حتﻰ لو بذلوا مهجهم وامواﳍم يف ذلﻚ ،فاذا قيل ﳍم :امرتوا انتم
مثل هذا القرآن وادحضوا حجته وذلﻚ ايﴪ واهون عليكم من كل ما كلفتموه فعدلوا

عن ذلﻚ وصاروا إىل احلرب والقتال وتك ّلف 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 احلﲇ يف كتابه "كشف املراد يف رشح ﲡريد 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
قدرﲥم عىل املعارضة").(250

ثم نقل رأي اخلواجة نصري الدين الطوﳼ يف كتابه "كشف الفوائد يف رشح فوائد العقائد"
قوله" :اختلف الناس يف اعجاز القرآن ،فقال بعضهم :ان جهة اعجازه الفصاحة التي ال
يمكن ألحد أن يأﰐ بمثلها؛ وقال آخرون :جهة اعجازه أسلوبه وتركيبه الغريب ".ومما
العلامء املتقدمني من أي ذكر للرصفة).(251
يالحﻆ خلو اراء ُ
وذكر الفكيكي ّ
إن ممن نفوا الرصفة املرحوم احلجة السيد عبد اﷲ شﱪ (1774م –
1826م) فقد رشح يف كتابه "حق اليقني يف معرفة اصول الدين" اثنﻰ عرش وجه ًا من
وجوه إعجاز القرآن الكريم) ،(252أما اراء املتأخرين فقد استعرضها صاحب املقال مبتدئ ًا
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 خالﳍا أحد عرش وجه ًا لﻺعجاز ،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 ﲠا أقطاب املعتﺰلة ،فوقﻊ يف نفوس البعض
أنه من القائلني ﲠا وهو اشتباه ال يستند إىل بحث وﲢقيق").(254
ويف معرض نفي الرصفة عن السيد علم اﳍدى يقول السيد هبة الدين أن اﷲ تعاىل" :ارفﻊ
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شأنا من أن يأمر االنس واجلن بأن يباروا القرآن ،ويرﴇ منهم بمباراة بعضه لو تعذر
عليهم كله .ثم يعرتض سبيلهم ،ويرصف منهم القوة واﳍمة ،ويمنعهم من أن يأتوا بام أراد
منهم" ،وخيتتم صاحب املقال راد ًا 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 اﳍدى من أي قول
بالرصفة وهذا ما يؤيده الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ،ومن ثم فﺈن ُعلامء اإلمامية
االثني عرشية يتبنون االعجاز القرآين بام هو اعجاز وليس بام هو ﴏفة).(256
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 -2البسملة يف فاﲢة الكتاب:
واصل علامء الشيعة االمامية اهتامماﲥا بعلوم القرآن ،إذ نرشت جملة "رسالة اإلسالم
" مقا ً
ال ﲢﺖ عنوان (البسملة يف فاﲢة الكتاب وغريها وهل تقرأ يف الصالة) للسيد عبد
احلسني رشف الدين تطرق فيه إىل "البسملة") ،(257وهل تعد من فاﲢة الكتاب ام ال ؟ " :

اختلفﺖ آراء أهل الرأي من املسلمني ﰱ ذلﻚ ،فذهب مالﻚ واالوزاعي إىل أﳖا ليسﺖ من
القرآن ،و منعا من قراءﲥا يف الفرائض بقول مطلق سواء أكانﺖ ﰱ افتتاح سورة احلمد أم
ﰱ افتتاح السورة بعدها ،و سواء أقرئﺖ جهر ًا أم اخفات ًا ،نعم أجازا قراءﲥا ﰱ النافلة  ،أما
أبو حنيفة و الثوري و أتباعهام فقرءوها ﰱ افتتاح أم القرآن لكن أوجبوا اخفاﲥا حتﻰ يف
اجلهريات ،و هذا يشعر بموافقتهام ملالﻚ و االوزاعي ،و ربام كان داال عليه ،اذ ال تعرف
وجه ًا الخفاﲥا ﰱ اجلهريات سوى أﳖا ليسﺖ من أم الكتاب .لكن الشافعي قرأها يف
اجلهريات جهر ًا ،و ﰱ االخفاتيات اخفان ًا ،وعدها آية من فاﲢة الكتاب ،و هذا قول أمحد
بن حنبل و اﰊ ثور و اﰊ عبيد ،و اختلف املنقول عن الشافعي يف أﳖا آية من كل سورة عدا
براءة ،أم أﳖا ليسﺖ بﺂية من غري أم الكتاب فنقل عنه القوالن مجيع ًا ،لكن املحققني من
أصحابه قد اتفقوا عىل أن البسملة قرآن من سائر السور ،وتأولوا القولني املنقولني عن
امامهم الشافعي").(258
وتطرق السيد عبد احلسني رشف الدين لبيان رأي اإلمامية يف املسألة بقوله  " :أما نحن
 -معرش اإلمامية  -فقد أمجعنا  -تبع ًا الئمة اﳍدى من أهل بيﺖ النبوة  -عىل أﳖا آية

تامة من السبﻊ املثاين ،و من كل سورة من القرآن العظيم ماخال براءة ،و أن من تركها يف
الصالة عمد ًا بطلﺖ صالته ،سواء أكانﺖ فرض ًا أم كانﺖ نافلة ،و أنه ﳚب اجلهر ﲠا فيام
ﳚهر فيه بالقراءة ،وأنه يستحب اجلهر ﲠا فيام خيافﺖ فيه  ،و أﳖا بعض آية من سورة النمل،
ونصوص ائمتنا يف هذا كله متضافرة متواترة تواتر ًا معنوي ًا ،و أساليبها ﻇاهرة يف االنكار
عىل ﳐالفيهم فيها كقول اإلمام اﰊ عبداﷲ الصادق ما ﳍم؟! عمدوا إىل أعظم آية يف كتاب
اﷲ عﺰوجل ،فﺰعموا أﳖا بدعة اذا أﻇهروها ،و هي بسم اﷲ الرمحن الرحيم"(259).

ويبدو ان ال خالف بني ُعلامء املسلمني يف أن "بسم اﷲ الرمحن الرحيم" يف قوله تعاىل:
يم﴾)(260هي بعض آية من القرآن ،كام ال خالف
الر ﹾ ﹶ
الر ِح ِ
مح ِن ﱠ
﴿إِ ﱠن ُه ِم ﹾن ُس ﹶل ﹾي ﹶام ﹶن ﹶوإِ ﱠن ُه بِ ﹾس ِم اﷲِ ﱠ
﴿و ﹶق ﹶ
اها إِ ﱠن ﹶر ﱢﰊ
ال ﹾار ﹶك ُبوا ِف ﹶيها بِ ﹾس ِم اﷲِ ﹶجم ﹶﹾر ﹶاها ﹶو ُم ﹾر ﹶس ﹶ
بينهم يف ان "بسم اﷲ" يف قوله تعاىل :ﹶ
يم﴾) ،(261غري اﳖم اختلفوا هل هي آية من الفاﲢة ام ال) ،(262وبني السيد عبد
ﹶل ﹶغ ُف ﹲ
ور ﹶر ِح ﹲ
احلسني رشف الدين اختالف اراء ُعلامء املسلمني بشأﳖا مستعرض ًا "احد عرش") (263دلي ً
ال
ُكلها من كتب طوائف املسلمني اآلخرى وليسﺖ من كتب اإلمامية ّ
وركﺰ يف االستدالل

عىل كتاب املستدرك للحاكم وكتاب تلﺨيص املستدرك للذهبي حيث يؤكدان فيهام ان
البسملة جﺰء من الفاﲢة ومن السور اآلخرى).(264
ثم استدل عىل ان البسملة جﺰء من فاﲢة الكتاب) (265والسور اآلخرى بعدة ادلة قائ ً
ال:
"وذكر الرازي يف تفسريه الكبري أن البيهقي روى اجلهر ببسم اﷲ الرمحن الرحيم يف سننه
عن عمر بن اخلطاب وابن عباس وابن الﺰبري ،ثم قال الرازي ما هذا لفظه :وأما أن عن بن
اﰊ طالب  كان ﳚهر بالتسمية فقد ثبﺖ بالتواتر ومن اقتدى يف دينه بعﲇ بن اﰊ طالب
فقد اهتدى").(266
واستدل عىل ان الصحابة فالتابعني وتابعي التابعني يف كل خلف من هذه االمة منذ
ُد ّون القرآن إىل يومنا هذا جممعون إمجاع ًا عملي ًا عىل كتابة البسملة يف مفتتﺢ كل سورة
خال براءة بالقول" :اال تراهم كيف ميﺰوا عنه أسامء سوره ورموز أجﺰائه وأحﺰابه وأرباعه
وأﲬاسه وأعشاره فوضعوها خارجة عن السور عىل وجه يعلم منه خروجها عن القرآن
احتفاﻇ ًا به واحتياط ًا عليه ،ولعلﻚ تعلم أن االمة ّ
قل ما اجتمعﺖ بقضها وقضيضها عىل
أمر كاجتامعها عىل ذلﻚ وهذا بمجرده دليل عىل أن بسم اﷲ الرمحن الرحيم آية مستقلة يف
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مفتتﺢ كل سورة رسمها السلف واخللف ").(267
ُ
حديث رسول اﷲ:
ومن االستدالالت اآلخرى التي استدل ﲠا السيد رشف الدين،
"كل امر ذي بال ال يبدأ ببسم اﷲ الرمحن الرحيم أقطﻊ" و"الصالة هي الفالح وهي خري
العمل كام ينادى به يف أعىل املنائر واملنابر  ...ال يوازهيا وال يكايلها ﳾء بعد االيامن باﷲ
تعاىل وكتبه ورسله واليوم اآلخر فهل ﳚوز أن يرشعها اﷲ تعاىل برتاء جذماء ان هذا ال
ﳚرؤ عىل القول به ّبر وال فاجر").(268
ثم اورد الكاتب حجة املﺨالفني الذين يقولون برتك البسملة وعدّ د منها ﲬسة حجﺞ
وابطاﳍا بروايات مشهورة ومن كتب احلديث املعتﱪة ،ثم اختتم السيد رشف الدين
املوسوي مقالته بروآية عن الــرازي يف تفسريه الكبري أن علي ًا  كان يبالﻎ يف اجلهر
بالتسمية فلام وصلﺖ الدولة إىل بني امية بالغوا يف املنﻊ من اجلهر ﲠا سعي ًا يف ابطال اثار
عﲇ  ،وقد نبه الكاتب يف مقاله عىل امر عظيم وهو االنحراف الذي اصاب املسلمني
بعد توﱄ بني امية احلكم اذ تالعبوا كثري ًا باألحكام الرشعية تقوية لسلطاﳖم وبغض ًا بال
النبي صوات اﷲ عليهم امجعني.
 -3حفﻆ القرآن الكريم من التحريف -:
وتطرق كبار ُعلامء الشيعة إىل قضية هي بدون شﻚ أخطر قضية عىل الوحدة اإلسالمية،
بل عىل وجودها ذاته اال وهي "ﲢريف القرآن الكريم") (269فعالﺞ السيد ابو القاسم اخلوئي
املوضوع يف جملة "رسالة اإلسالم" ﲢﺖ عنوان "صيانة القرآن من التحريف" ،موضح ًا

املتفق عليه بني ُعلامء الطوائف اإلسالمية كافة ان ال وجود لﺰيادة يف القرآن ،كام اتفق
املحققون وأهل النظر من الشيعة والسنة عىل عدم وقوع النقص) ،(270فجاء مقال العالمة
السيد ابو القاسم اخلوئي ل ُيثبﺖ رأي الشيعة اإلمامية بـ"عدم وقوع التحريف") (271يف
القرآن الكريم لدى أكابر ُعلامء الشيعة كشيخ املحدثني الصدوق حممد بن بابويه ،وشيخ
الطائفة اﰊ جعفر الطوﳼ ،وعلم اﳍدى السيد املرتﴣ ،واملفﴪ الطﱪﳼ ،والشيخ جعفر
صاحب (كشف الغطاء) ،وصاحب العروة الوثقﻰ العالمة الشهشهاين ،وصاحب تفسري
االء الرمحن يف مقدمة تفسريه ،وكذلﻚ الشيخ املفيد ،والشيخ البهائي واملحقق نور اﷲ

الشوشرتي وغريهم).(272
ُعد السيد ابو القاسم اخلوئي من أهم ُعلامء الشيعة ممن خدموا فكرة التقريب بني
املذاهب بأسلوب علمي بديﻊ متميﺰ ،لقد كان لكتابه القيم "البيان يف تفسري القرآن" اثر
بالﻎ يف تقريب الس ّنة 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 نق ً
ال عن تفسري البيان اثر اﳚاﰊ يف نفوس املسلمني ،فاﲡهﺖ انظار الباحثني
وحماولة اقتنائه ،وانترش البيان بام فيه من البحوث القيمة يف اوساط اهل الفضل من الس ّنة
والشيعة ،ووقف كثري من الباحثني عىل ما عند الشيعة من اآلراء املتينة احلقة يف القرآن
وقداسته و صيانته من االهواء ).(273
املحكم ﹶواملتشابه يف القرآن الكريم:
-4
ُ
و ّفر القرآن الكريم يف منظومته املعرفية والقيمية مفاهيم عديدة أغلبها حاكﺖ أساليب
املحاورة والبيان عند أهل اللغة من العرب آنذاك ووقﺖ نﺰول القرآن الكريم وأعجﺰﲥم
يف طروحاته اجلديدة ُ
منﺰ ﹲلة من ِ
لدن حكيم عليم .ومن أبرز هذه
لتدل بذاﲥا عىل أﳖا ّ
املفاهيم املتكثّرة نصيا يف القرآن الكريم هي املحكم واملتشابه وغريها ،فجاءت هذه املفاهيم
ل ُت ّ
شكل وعيا جديدا لنصوص ومراضات القرآن الكريم ولتصوغ العقلية اجلديدة بصبغة
ربانية حكيمة وفق نظام القرآن الكريم ومفرداته الراقية القيمة واملعنﻰ والعميقة البالغة
والفصاحة .والغرض الرئيﴘ من وراء تأسيس اﷲ تعاىل لتلﻚ املفاهيم هو ألجل شحذ
العقول وﲢريرها من املوروث اجلاهﲇ آنذاك وشدّ هم معرفيا ووجداني ًا لتلقي النصوص
القرآنية اجلديدة وجعلهم يف دوامة التفكري والتأمل يف املفاهيم اجلديدة التي جاء ﲠا القرآن
الكريم كﺈعجاز بياين وترشيعي وعقدي وأخالقي ملا هو مألوف آنذاك عند العرب خاصة
واألمم من غريهم عامة .
وعىل هذا االساس واصل ُعلامء الشيعة معاجلاﲥا القرآنية يف جملة "رسالة اإلسالم"
العلامء حول ﲢديد معناه ،فـ"ا ُملحكم") (274و"املتشابه") (275من
متطرقني إىل مبحث أختلف ُ

املباحث التي طال النقاش فيها بني الطرفني ،ويذكر السيد امحد املوسوي) (276يف مقالته
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"املحكم ﹶواملتشابه" يف العدد ( 48املنشور يف متوز  ،)1960بعد ان ّبني املحكم ومثل له،
ُ
وبني املتشابه ومثل له ،فذكر أن القرآن الكريم ليس من كتب "االحاجي وااللغاز")(277؛
وانام هو متن قانوين نﺰل بلغة امة ﱂ تكن توحد اﷲ وال تؤمن به فدعاهم وغريهم إىل
التوحيد وااليامن.
ووضﺢ أن من القرآن ما تﴪع افهام العامة إىل دركه وتؤيدها اخلاصة يف تفهمها ،فتلﻚ
هي اآليات املحكامت ،اما املتشاﲠات فهي عىل خالف ذلﻚ؛ ألن القرآن حاول التعقيد
ولكن السبب فيه ؛ كون اآلية مبنية عىل لغة علمية وﳛتاج العامة إىل اخذها عن طريق العلم
وهذه هي املتشاﲠات) ، (278وارجﻊ كاتب املقال سبب املتشاﲠات؛ إىل حال عرضية دعﺖ
اليها ﴐورة ملحة؛ فهناك آيات ﳛتاج يف بسطها ألذهان العامة إىل عرشة اضعافها ،والقرآن
يتوخﻰ االﳚاز واالعجاز ،ليكون احلديث النبوي الرشيف هو املفﴪ لذلﻚ املتن).(279
و قال اإلمام جعفر الصادقّ " :
إن القرآن حمكم ومتشابه فأما املحكم فتؤمن به وتعمل
به وتدين به وأما املتشابه فتؤمن به والتعمل به وهو قوله تعاىل فأما الذين يف قلوﲠم زيﻎ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اﷲ والراسﺨون يف العلم
يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسﺨون يف العلم هم آل حممد (.(280)"(2
ويذكر الكاتب ان القرآن نظم تنظي ًام سه ً
ال قريب ًا إىل االذهان خفيف ًا عىل اللسان فكان يف
مفرداته ومتفرقاته سه ً
ال ولكنه كان يف جمموعه ممتنع ًا اشد االمتناع ،ويف هذه الﺰاوية تكمن
حكمة القرآن ،وخيتبﺊ ﴎه العجيب ،لذلﻚ اعلن حساده بصورة مبارشة او غري مبارشة
هﺰيمتهم ،ألن القرآن الكريم استفاد من استعامل االلفاظ واملعاين اكثر من اي عرﰊ).(281
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 .43آية اﷲ اخلالﴢ  ،الطوائف اإلسالمية يف العراق  ،ص. 51

 .44عبد احلليم كاشف الغطاء (2003-1913م )  :ولد يف صيدا ونشأ متعل ًام يف مدارسها إىل ان بلﻎ
العارشة من عمره ،التحق مﻊ والدته بوالده الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء يف النجف االرشف

عام 1923م ،إال انه ﴎعان ما عاد إىل لبنان لتدهور حالته الصحية ،ليعود إىل النجف االرشف يف عام

1928م و يستقر فيها بشكل ﳖائي  ،فقد برز نبوغه اثر التحاقه باحلوزة العلمية يف النجف األرشف
وبدا تفوقه واضحا بني أقرانه  ،تتلمذ عىل والده و بعض أساطني النجف االرشف فدرس املقدمات
والسطوح ،كتب مقاالته يف الصحف واملجالت كمجلة العرفان الصيداوية واالعتدال النجفية،

التحق عام 1944م بدار املعلمني العالية يف بغداد يف قسم الكيمياء واألحياء ليتم دراسته عام 1947م
ويعمل يف التدريس  .ينظر  :حممد حسني كاشف الغطاء  ،عقود حياﰐ  ،املصدر السابق  ،ص.95

 .45عبد احلليم كاشف الغطاء ،تقريب االقــطــار اإلسالمية" ،رسالة اإلســـالم" ،الــعــدد،13/
السنة،4/كانون الثاين ،1952ص.45

ُ .46يرجﻊ البعض تكوين احلدود يف املنطقة العربية كنتيجة النحسار النفوذ العثامين وتطلعات العرب إىل

االستقالل ،كام تاثرت بتدخالت نجد يف شؤون كيانات املنطقةُ ،يضاف ﳍا النفوذ الﱪيطاين يف منطقة

اخلليﺞ والعراق ورشق االردن ،وتاثرها بالنموذج االورﰊ املعاﴏ للدولة القومية ومفهوم ومضمون
نظرية احلدود يف الفقه االورﰊ خاصة الﱪيطاين .للمﺰيد ينظر :السيد مصطفﻰ أمحد أبو اخلري ،القانون

الدوىل ملنازعات احلدود( ،القاهرة :إيرتاك للطباعة والنرش والتوزيﻊ)2010 ،؛ ديفيد فرومكني ،ﳖﺂية

الدولة العثامنية وتشكيل الرشق االوسﻂ ،ترمجة :وسيم حسن عبدو( ،بغداد :دار عدنان)2015 ،

؛.John L. Esposito، �e Oxford History of Islam،(U.K:Oxford University Press،1993)،P 550

 .47عبد احلليم كاشف الغطاء ،تقريب االقطار اإلسالمية ،ص .45

 .48ابن الدين (1970 -1912م )  :هو عبد احلسني عﲇ اصغر بن الدين القمي  ،عاﱂ فاضل  ،ولد يف
العلامء االجالء
مدينة قم و نشأ ﲠا  ،تعلم اللغة العربية  ،تلقﻰ تعليمه احلوزوي عىل يد العديد من ُ
من بينهم حممد حسني النجار  ،الشيخ مهدي احلكمي  ،وغريهم  .انتقل إىل طهران و توىل التدريس

يف مدارسها  ،من مؤلفاته البارزة ( اعجاز القرآن للرافعي  ،تراجم شعراء العرب ) واخرى غريها
 .للمﺰيد ينظر  :عبد احلسني علوان الدرويﺶ  ،املصدر السابق  ،ص . 464

 .49ابن الدين ،اهيام اصلﺢ حلالتنا الدينية واالجتامعية" ،رسالة اإلسالم"،العدد،29/السنة ،8/ترشين
الثاين1956م ،ص .369

 .50املصدر السابق .

 .51حممد بن احلسن الطوﳼ (1068-995م) :احد اعالم الطائفة االمامية ،يعود له الفضل يف تأسيس
جامعة النجف االرشف الدينية ،ولد يف مدينة "طوس" التابعة خلراسان  ،هاجر من طوس إىل بغداد

عام 988م ،وتتلمذ عىل يد مجلة من اعالم اإلسالم منهم  :الشيخ املفيد ،وحممد بن اﰊ الفوارس ،
واحلسني بن عبيد اﷲ  ،ملدة ﲬس سنوات ،اثر الفتنة التي حدثﺖ بعد دخول السالجقة إىل بغداد عام

1055م هاجر إىل النجف االرشف يف عام 1056م ،واحرقﺖ كتبه ،له عدة مؤلفات منها كتاب
"الرجال"" ،االستبصار"" ،التهذيب" .للتفاصيل انظر :حسن عيسﻰ احلكيم ،الشيخ الطوﳼ ابو جعفر
بن حممد بن احلسن 460-385هـ( ،النجف االرشف :مطبعة اآلداب ،)1975 ،ص.78-63

 .52اغابﺰرك الطهراين ،اقرتاح من عاﱂ جليل"،رسالة اإلسالم" ،العدد ،56-55/السنة ،14/حﺰيران
1964م ،ص .341

 .53للمﺰيد حول رسائل قراء الشيعة اإلمامية يف جملة " رسالة اإلسالم " ينظر عىل سبيل املثال االعداد :

عبد احلسني رشتي ،من العراق " ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،3/السنة ،1/متوز 1949م ،ص  320؛ عبد

احلسني رشتي  ،من العراق "،رسالة اإلسالم" ،العدد ،6/السنة ،2/كانون الثاين 1950م ،ص 106
؛ حممد الكرمي  ،من ايران "،رسالة اإلسالم" ،العدد ،6/السنة ،2/كانون الثاين 1950م ،ص . 110
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وعلامء النجف االرشف ينظر :حممد الكرباﳼ،
 .54للمﺰيد حول الرسائل املتبادلة ما بني شيوخ االزهر ُ
املوسوعة الوثائقية (الوحدة اإلسالمية )  ( ،النجف االرشف  :مركﺰ النجف االرشف للتاليف

والتوثيق والنرش 2015 ،م ) ،الوثائق وارقامها ،)13 ،12 ،11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ،3 ( :

ص .35 - 2

 .55رضا موسﻰ احلكيم(( ،صحفي وباحث اكاديمي))( ،مقابلة شﺨصية) ،النجف األرشف،
.2016/4/4

 .56حممد تقي القمي،هدية من ﲡاربنا "،رسالة اإلسالم " ،العدد ،24/السنة ،6/ت ،1954 1ص .365

 .57حممد تقي القمي ،هدية من ﲡاربنا  ،ص.365
والنبوة واملعاد ،ملا رأوا ّ
أن النصوص الدينية
بأﳖا :التوحيد
العلامء اإلمامية عن ُأصول اإلسالم ّ
عﱪ ُ
ّ .58
ّ
ّ
ّ
األقل ،واستنباطهم هذا
وتدل عىل مالزمة قبول اإلسالم لالعتقاد ﲠذه األركان الثالثة عىل
ترصح
ّ
بأﳖاُ :أصول
وعﱪوا عن اإلمامة والعدل ّ
يعتمد عىل األد ّلة العقلية والنقلية من الكتاب والس ّنةّ ،
املذهب ،وكثري ًا ما يطلقُ :أصول الدين ،ويراد ﲠا :هذه اخلمسة .وأ ّما الفروع :فهي ما كانﺖ من
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األحكام فينبغي فيها االلتﺰام والعمل عىل تطيبقها ،وﱂ يكتف فيها باجلانب االعتقادي ،أي ّأﳖا ذات
سامت جوارحية ال جوانحية ،بﺨالف ُ
األصول ،التي يكون املطلوب فيها اليقني والقطﻊ واجلﺰم ،ال
العمل .للمﺰيد ينظر :مركﺰ االبحاث العقائدية . http://www.aqaed.com

 .59حممد تقي القمي ،هدية من ﲡاربنا "،رسالة اإلسالم " ،العدد ،24/السنة ،6/ترشين االول ،1954ص .366

 .60املصدر نفسه .

ُ .61عرفﺖ السياسة عىل اﳖا طريقة يمكن من خالﳍا فهم ونظم الشؤون االجتامعية وكذلﻚ الوسائل التي
يمكن من خالﳍا بعض اجلامعات او االفراد السيطرة عىل الوضﻊ اكثر من اآلخرين .انظر  :بيرت غيل
وجيفري يونتون ،مقدمة يف علم السياسة ،ترمجة :حممد مصاحلةّ ،
(عامن ،:د.ن1991 ،م) ،ص .17

 .62اثر انتهاء احلرب العاملية االوىل خططﺖ الدول املنترصة عىل إثارة احلس القومي لدى الشعوب
ألسباب استعامرية  ،وقدم الرئيس االمريكي (ويلسن) مرشوع ًا يتكون من اربﻊ عرشة فقرة
إحداها :إثارة املشاعر القومية  ،وهو شبيه ملرشوع ارسطو حني قدمه إىل االسكندر عندما قام بفتﺢ

دول عديدة  ،فاستشار ارسطو عن كيفية املحافظة عىل تلﻚ الفتوحات فأجابه أرسطو  " :فرق تسد

"  .للتفاصيل ينظر  :مرتﴣ مطهري  ،اإلسالم و متطلبات العرص  ( ،بريوت  :دار االرشاد للطباعة
والنرش 2012 ،م )  ،ص .54

 .63حممد تقي القمي ،هدية من ﲡاربنا " ،ص.367

 .64للمﺰيد عن مفهوم اخلالفة يف الترشيﻊ اإلسالمي والسري التارخيي ﳍا .ينظر :أسعد القاسم ،أزمة

اخلالفة واإلمامة( ،بريوت :الغدير1997 ،م).

 .65حممد تقي القمي ،هدية من ﲡاربنا ،ص.368

 .66قصة التقريب  ( ،القاهرة  :دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية  ،د.ت ) ،ص .14

 .67حممد تقي القمي ،القافلة تسري" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،29/السنة ،8/كانون الثاين 1956م ،ص .38
 .68املصدر نفسه.

 .69املصدر نفسه .

 .70املصدر نفسه .

 .71كتب العديد من الكتاب عن وجود مصحف للشيعة غري الذي بني ايدي املسلمني باالعتامد عىل
السامع من دون الرجوع إىل مصادر اإلمامية املعتﱪة ،وقد كتب عدد من الباحثني كتب ًا تفند هذا
االدعاء باألدلة العلمية وفق منهﺞ علمي .للمﺰيد حول اثبات او نفي مصحف للشيعة ينظر :اكرم

بركات العامﲇ ،حقيقة مصحف فاطمة ()عند الشيعة( ،بريوت :دار الصفوة للطباعة والنرش

والتوزيﻊ1997 ،م)؛ رسمية عبد الكاﻇم املوسوي ،مصحف فاطمة ( )بني النفي واالثبات،

(بريوت :مؤسسة البالغ2010 ،م).

 .72حممد القمي ،خالف نرضاه و خالف نأباه  "،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 37/السنة  ، 10 /كانون
1958م ،ص.16

 .73املصدر نفسه .

 .74الرسم البياين من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة رسالة اإلسالم 1972-1949م.

 .75رضا موسﻰ احلكيم(( ،صحفي و باحث))( ،مقابلة شﺨصية) ،النجف األرشف.2016/4/4 ،
 .76سليامن بن ساﱂ بن ناﴏ احلسيني  ،باحث مركﺰ اخلليل بن أمحد الفراهيدي للدراسات العربية،
(مقابلة شﺨصية) ،كربالء املقدسة ،بتاريخ  20ايلول 2015م.

 .77اجلدول من عمل الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة رسالة اإلسالم  1972 -1949م .

 .78الرسم البياين من عمل الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة رسالة اإلسالم  1972 -1949م .
.Rainer Brunner،OP.Cit،P. 200 .79

 .80حممد أمحد عبداﳍادي ﴎاج ،مدخل لدراسة تاريخ الفقه اإلسالمي( ،القاهرة :د  .ن1985 ،م) ،ص.24

 .81جعفر السبحاين ،ادوار الفقه اإلمامي ،ط( ،2بريوت :دار الوالء2005 ،م) ،ص .8

 .82الفقه املقارن  :يراد به مجﻊ اآلراء املﺨتلفة يف املسائل الفقهية عىل صعيد واحد دون اجراء موازنة
بينها اي مجﻊ اآلراء الفقهية املﺨتلفة وتقييمها واملوازنة بنينها بألتامس ادلتها وترجيﺢ بعضها عىل

بعض وهو اقرب إىل ما كان يسميه القدامﻰ بعلم اخلالف او علم اخلالفيات  .ينظر  :حممد تقي
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احلكيم  ،االصول العامة للفقه املقارن ،ط( ،2د.م :مؤسسة آل البيﺖ عليهم السالم للطباعة

والنرش1979 ،م) ،ص.13

 .83رجب البنا ،الشيعة والسنة واختالفات الفقه والفكر والتاريخ ،ط(،2القاهرة :دار املعارف،
د.ت) ،ص.32

 .84رجب البنا ،املصدر السابق  ،ص. 33

 .85حول رجاء دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية من ُعلامء الشيعة تﺰويد جملة " رسالة اإلسالم "
بمقاالﲥم و بحوثهم ينظر  :جمموعة مؤلفني  ،املوسوعة الوثائقية النجفية – الوحدة اإلسالمية ،-

( النجف االرشف  :مركﺰ النجف االرشف للتأليف والتوثيق والنرش 2015 ،م ) ،الوثائق رقم:
).)21( ،)13( ،)11( ،)10( ،)2 ( ،)1

 .86نجم الدين الطويف( 1316 - 1259م) :هو نجم الدين بن الربيﻊ بن سليامن بن عبد القوي الطويف
فقيه وعاﱂ حنبﲇ  .ولد بقرية طوف  ،وطوف قرية من قرى بغداد  ،ودخل بغداد سنة  691هـ ورحل
إىل دمشق سنة  704هـ وزار مرص ،وجاور احلرمني ،وتويف يف بلد اخلليل بفلسطني .للمﺰيد ينظر :
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https://ar.wikipedia.org

اع  :لغة هو االتفاق و العﺰم عىل االمر  ،اما اصطالح ًا فاملراد به اتفاق ﳐصوص يف اآلراء.
.87
االمج ُ
ﹾ

للمﺰيد ينظر :ابراهيم حسني ﴎور ،املعجم الشامل للمصطلحات الدينية ( ،بريوت :دار اﳍادي،
2008م ) ،ج ،1ص .26

ِ
ذخائِر ِ
 .88حممد احلسني كاشف الغطاءِ ،م ﹾن ﹶ
اإلسالم ّي" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،6/السنة،2/
الفكر
نيسان ،1950ص.193

 .89حممد سعيد رمضان البوطي  ،ضوابﻂ املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية  ،ط ( ، 4دمشق  :دار الفكر،
2005م ).

 .90صدر الدين رشف الدين ( : )1969-1911ولد صدر الدين بن عبداحلسني بن يوسف رشف الدين
املوسوي العامﲇ يف لبنان ،وتعلم فيها دروسه االولية  ،و ارسله والده لتلقي العلوم الدينية يف العراق،

فأقام مدة يف مدينة الكاﻇمية املقدسة ،و انتقل إىل النجف األرشف إلكامل دراسته يف العلوم الدينية
العليا ،نظم الشعر فكان يف شعره سامت العبقرية والفتوة وعمل مدرس ًا منذ العام  1936يف ثانويات
بغداد  ،احللة  ،كربالء املقدسة  ،والنجف االرشف  ،فعاش يف اجوائها االجتامعية والثقافية ،واستهوته

الصحافة ،فأصدر يف بغداد جملة " الديوان " .ينظر جعفر املهاجر ،املصدر السابق  ،ج  ،2ص.740-739

 .91صدر الدين رشف الدين ،إختصاص الفقيه ،العدد ،44/السنة ،11/ترشين االول 1959م ،ص . 417

 .92املصدر نفسه  ،ص . 417

 .93حممد جواد مغنية ،مرياث األنثﻰ بني السنة والشيعة ،العدد ،50/السنة ،13/نيسان  ،1962ص .136

 .94املصدر نفسه  ،ص .137
 .95املصدر نفسه .

 .96سورة البقرة :اآلية ( .)282

 .97ملا صىل رسول اﷲ تعاىل صالة " الليل " يف شهر رمضان  ،و وجد صحابته يقيموﳖا معه يف املسجد
ترك الصالة يف املسجد واخذ يصليها يف بيته معل ً
ال ذلﻚ باخلوف من ان تُفرض عىل امته فيشق عليهم ،
وبقي االمر إىل زمن عمر حني ابتدع صالﲥا مجاعة يف شهر رمضان .للمﺰيد ينظر :خليفة عبيد الكلباين،
مرشوعية اجلمﻊ يف الصالة وصالة الرتاويﺢ ( ،بريوت  :دار املحجة البيضاء2007 ،م)  ،ص .67

 .98عبد احلسني رشف الدين ،من فقه اإلمامية " ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،30/السنة ،8/نيسان
 ،1956ص .139

 .99املصدر نفسه .

 .100حممد صادق الصدر ( 1995-1909م )  :هو السيد حممد صادق بن السيد حممد حسني ابن
السيد هادي املوسوي الصدر  ،ولد بالكاﻇمية املقدسة  ،رحل عام 1911م إىل جبل عامل اثر
وفاة والده  ،اقام عند خاله السيد عبد احلسني رشف الدين  ،الذي ارشف عىل تربيته  ،شغل

منصب رئيس جملس التمييﺰ اجلعفري  ،له عدة مؤلفات منها ( :الشيعة  ،حياة امري املؤمنني .)
ينظر :محيد املطبعي ،املصدر السابق  ،ج ، 3ص . 228

 .101عدد السيد الصدر سبﻊ من رشوط القضاء منها  ( :أن يكون ذكر ًا ال امرأة  ،أن يكون طاهر املولد،

التكليف ألن من ليسﺖ له وآلية عىل نفسه فانتفاء واليته عىل غريه أوىل  ،اإلسالم  ،العدالة،
االجتهاد  ،أن يكون حافظ ًا يغلب حفظه عىل نسيانه )  .حممد صادق الصدرُ ،س ﹶ
لطة ﹶ
القضاء يف
الرشيعة اإلسالمية ،العدد ،48/السنة ،12/متوز – كانون االول  ،1960ص . 327 - 326

 .102املصدر نفسه  ،ص .329

 .103ابو منصور احلسن بن يوسف احلﲇ  ،ﳐتلف الشيعة  ،ﲢقيق  :مؤسسة النرش اإلسالمي  ( ،قم :

مؤسسة النرش اإلسالمي 1952 ،م) ،ج ، 4ص .464
 .104حممد صادق الصدرُ ،س ﹶ
لطة ﹶ
القضاء يف الرشيعة اإلسالمية ،العدد ،48/السنة ،12/متوز– كانون
االول  ،1960ص. 329

 .105املصدر نفسه .

 .106حممود شلتوت ،حكم الرشيعة يف استبدال النقد باﳍدي " ،رسالة اإلســالم " ،العدد،4/
السنة،1،1949/ص.365
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 .107حممد جواد مغنية ،هل تعبدنا الرشع باﳍدى" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،5/السنة ،2/كانون
الثاين ،1950ص.66

 .108املصدر نفسه  ،ص.66
 .109املصدر نفسه  ،ص.67

 .110املصدر نفسه  ،ص.68

 .111حممد جواد مغنية،هل تعبدنا الرشع باﳍدى" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،6/السنة ،2/نيسان
 ،1950ص.175

 .112حممد جواد مغنية ،هل تعبدنا الرشع باﳍدى ، ،ص.177 -176

 .113حممد جواد مغنية ،أصول الفقه للشيعة اإلمامية بني القديم واحلديث" ،رسالة اإلسالم"،
العدد ،7/السنة ،2/متوز  ،1950ص .278

 .114يرد بالشبهة املصداقية فيام اذا علم معنﻰ اللفﻆ مثل ( العاﱂ ) و ( املتقي ) وشﻚ يف مصداقه كام اذا شﻚ
يف زيد انه عاﱂ أو جاهل و املاء املطلق واضﺢ املفهوم و ربام شﻚ يف كون ماء مطلقا أم ال  .للمﺰيد ينظر
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 :خليل قدﳼ مهر ،الفروق املهمة يف االصول الفقهية  (،قم  :دار اسامعيليان1993 ،م) ،ص. 30

 .115املصدر نفسه  ،ص .280

ُ .116يطلق االمجاع تارة و ُيراد به اتفاق مجيﻊ ُعلامء اإلسالم أو التشيﻊ بام فيهم شﺨص اإلمام ()ولو يف

العلامء فيهم اإلمام
عرص واحد عىل امر من أمور الدين  ،و ُيطلق تارة اخرى و يراد به اتفاق عدة من ُ

) )ولو كانوا فئة قليلة  ،ويطلق ثالثة ويراد به اتفاق اجلميﻊ  ،غري اإلمام ( )ولو يف عرص
واحد  ،ويطلق رابعة عىل قول اإلمام ( )وحده ؛ خيتلف االمجاع لدى الشيعة اإلمامية عنه لدى

سائر املذاهب اإلسالمية اآلخرى بارتكازه عىل دخول املعصوم ( )فيه .ينظر  :عباس بن نﺨي،
مواصفات املرجﻊ الديني من الفقه إىل الفكر ( ،الكويﺖ  :مؤسسة اإلمام ،)2014 ،ص . 212

 .117عباس بن نﺨي  ،املصدر السابق  ،ص .284

 .118الشهرة الروائية عبارة عن :اشتهار نقل الروآية بني الرواة وأرباب احلديث ونقلها يف الكتب،
سواء عمل ﲠا الفقهاء أم ﱂ يعملوا .إرشاد العقول إىل مباحث األصول  ،حممد حسني احلاج
العامﲇ ( ،بريوت  :دار االضواء للطباعة والنرش والتوزيﻊ 2000 ،م )  ،ج ، 1ص .188

 .119الشهرة العملية هي اشتهار العمل بالروآية واالستناد إليها يف مقام الفتوى لقول رسول اﷲ (�):
العملية جابرة لضعف الروآية ،كام ّ
(( الناس مس ّلطون عىل أمواﳍم ))ّ ،
أن اإلعراض
أن الشهرة
ّ
لصحتها .للتفاصيل ينظر  :املصدر نفسه .
عنها كاﴎ ّ

جمرد اشتهار الفتوى يف مسألة ،سواء ﱂ تكن يف املسألة روآية ،أو كانﺖ عىل
 .120الشهرة الفتوائية هيّ :

خالف الفتوى ،أو عىل وفقها ولكن ﱂ يكن اإلفتاء مستند ًا إليها ،وال تكون مثلها جابرة لضعف
ال إذا علم االستناد ،وال كاﴎة إ ّ
سند الروآية إ ّ
حجية نفس
ال إذا علم اإلعراض .فيقﻊ الكالم يف ّ
الشهرة الفتوائية من غري فرق بني الشهرة الفتوائية بني القدماء أو بني املتأخرين .واستدل عىل
احلجية بوجوه ضعيفة ذكرها الشيخ األعظم واملح ّقق اخلراساين .للتفاصيل ينظر :املصدر نفسه .
ّ

 .121االستصحاب :هو احلكم ببقاء موضوع ذي حكم شﻚ يف بقاءه .للمﺰيد ينظر :مرتﴣ احلسيني
اليﺰدي الفريوزابادي  ،عنﺂية االصول يف رشح كفﺂية االصول ،ط ( ، 5قم  :انتشارات فريوز

ابادي ،)1979 ،ج  ، 5ص .8 – 7

 .122املصدر نفسه  ،ص .278

 .123حممد جواد مغنية ،أصول الفقه للشيعة اإلمامية بني القديم واحلديث" ،رسالة اإلسالم"،
العدد ،7/السنة ،2/متوز  ،1950ص.287

 .124حممد أمحد أبو زهرة ( :)1974-1888ولد حممد ابو زهرة يف احدى ُقرى مديرية الغربية  ،و تعلم يف
ّ
الكتاب ثم املدرسة األولية ،و أتم فيهام حفﻆ القرآن الكريم ،و التحق باجلامﻊ األمحدي عام ،1913

وعني مدرس ًا للرشيعة واللغة العربية بدار العلوم،
نال عىل شهادة دبلوم دار العلوم عام  1927م ُ ،
واملدارس الثانوية العامة  ،ويف عام  1933عني مدرس ًا للﺨطابة واجلدل وتاريخ الديانات وامللل

والنحل بكلية أصول الدين ،ثم نقل عام  1934مدرس ًا بكلية احلقوق بجامعة فؤاد األول ،واستمر
يف سلﻚ التدريس إىل أن أصبﺢ أستاذا ورئيس ًا لقسم الرشيعة ﲠا ،وقد اختري عضوا يف جممﻊ البحوث

اإلسالمية عام  .1962للمﺰيد ينظر  :يوسف اسعد داغر  ،املصدر السابق  ،ج ، 3ص .19

 .125حممد جواد مغنية ،مﻊ كتاب حماﴐات يف اصول الفقه اجلعفري للشيخ ابو زهرة" ،رسالة
اإلسالم" ،العدد ،37/السنة ،10/كانون الثاين  ،1958ص .36

 .126كتاب املعاﱂ  :هو كتاب معاﱂ الدين ومالذ املجتهدين للشيخ مجال الدين ابو منصور احلسن زين
الدين املشهور بالشهيد الثاين .

 .127كتاب القوانني  :هو كتاب القوانني املحكمة يف االصول تأليف :املريزا ابو القاسم حممد حسن
الكيالين القمي .

 .128حممد جواد مغنية ،مﻊ كتاب حماﴐات يف اصول الفقه اجلعفري للشيخ ابو زهرة" ،رسالة
اإلسالم" ،العدد ،37/السنة ،10/كانون الثاين  ،1958ص . 37

 .129منها  (:املجتهد املطلق ،العقل  ،االحتياط  ،الﱪاءة  ،ودفﻊ الﴬر) .للمﺰيد ينظر  :املصدر نفسه.
 .130حممد جواد مغنية ،مﻊ كتاب حماﴐات يف اصول الفقه اجلعفري للشيخ ابو زهرة ،ص .38
 .131جواد هاشمي نجاد  ،املصدر السابق ،ص . 39
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 .132حممد جواد مغنية ،األزهر وفقه الشيعة ،العدد ،45/السنة  ،12/كانون الثاين  -آذار  ،1960ص. 33

 .133املصدر نفسه  ،ص . 36-34

 .134عبد احلسني رشف الدين املوسوي ،اجلمﻊ بني الصالتني" ،رسالة اإلســالم" ،العدد،26/
السنة ،7/نيسان  ،1955ص .143

 .135خليفة عبيد الكلباين  ،املصدر السابق  ،ص .7

 .136عبد احلسني رشف الدين املوسوي ،اجلمﻊ بني الصالتني  ،ص .144

 .137العتبة العباسية املقدسة  ،جواز اجلمﻊ بني الصالتني مطلقا  ،ط  ( ، 3كربالء املقدسة  :قسم
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية 2009 ،م ) .

 .138عبد احلسني رشف الدين املوسوي ،اجلمﻊ بني الصالتني" ،رسالة اإلســالم" ،العدد،26/
السنة ،7/نيسان ،1955ص.149

 .139املصدر نفسه  ،ص .149

 .140صدر الدين رشف الدين ،معجﺰة حممد"،رسالة اإلسالم" ،العدد ،28/السنة،1955 ،7/
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ص .384

 .141استرشى اخلوف يف جمتمﻊ بني اﴎائيل كنتيجة طبيعية جلﱪوت فرعون فصاروا مكبلني من
التفكري والتطور فاإلنسان يف الغالب حني ُيصاب باﳍلﻊ الشديد ال يفكر اال يف امنه ،لذا حرص
فرعون عىل ﲢجيم املجتمﻊ فكري ًا وعقائدي ًا من خالل وسائل البطﺶ التي استﺨدمها ،فاصبﺢ

املجتمﻊ فاقد ًا القدرة يف اختيار عقيدته اال ثلة من املؤمنني بموسﻰ .للمﺰيد ينظر :سيد قطب ،يف

ﻇالل القرآن ،ط ( ،32بريوت :دار الرشوق ،)2003 ،ج  ،1ص .1346

 .142تعددت معجﺰات نبي اﷲ عيسﻰ  منها املﴚ عىل املاء ،واحياء املوتﻰ ،وابراء االكمه واالبرص،
للمﺰيد حول معجﺰاته  وتفسريها يف القرآن الكريم ينظر :رياض ابو وندي واخرون ،عيسﻰ
ومريم يف القرآن والتفاسريّ ،
(عامن :دار الرشوق)1996 ،؛ مهدي منتظر قائم ،عيسﻰ  يف
روايات املسلمني الشيعة( ،بريوت :معهد املعارف احلكمية. )2006 ،

 .143ابو عثامن بن عمرو اجلاحﻆ  ،البيان والتبيني  ،ﲢقيق  :عبد السالم حممد هارون  ،ط  ( ، 7القاهرة
 :مكتبة اخلانجي1998 ،م )  ،ج ،1ص.4

 .144حول معجﺰات رسول اﷲ حممد  ينظر :هاشم البحراين ،مصابيﺢ االنوار وانوار االبصار يف
معجﺰات ودالالت النبي املﺨتار ،ﲢقيق :الشيخ حممود االركاين البهبهاين احلائري( ،قم :دار

املودة ،)2005 ،ج.1،2

 .145للمﺰيد حول معجﺰة القرآن الكريم ينظر :عبد السالم محدان عودة اللوح ،اإلعجاز العلمي

يف القرآن الكريم ،رسالة ماجستري( ،اجلامعة االردنية :كلية الرشيعة)1986 ،؛ رضوان سعيد

فقيه ،الكشوف يف اإلعجاز القرآين وعلم احلروف( ،بريوت ،دار املحجة البيضاء)2010 ،؛ حممد

حسن قنديل ،اعجاز القرآن العلمي والبالغي واحلساﰊ( ،القاهرة :دار ابن خلدون)2006 ،؛
حممد بن اسحاق ابو املعاﱄ صدر الدين القونوي ،قدمه وصححه :االستاذ السيد جالل الدين
االشتياين( ،قم :بوستان كتاب)2002 ،؛ حممد فياض ،اعجاز آيات القرآن يف بيان خلق االنسان،

(القاهرة ،دار الرشوق.)1999 ،

 .146سورة احلجر :اآلية (. )9

 .147سورة االﴎاء :اآلية (.)88
 .148سورة البقرة :اآلية (.)23

 .149حول بالغة العرب وفصاحتهم ينظر :هبة اﷲ بن عﲇ ابو السعادات العلوي الشجري ،ﲢقيق
عبدالعﺰيﺰ عبداملعطي عرفة ،فن التعبري يف ﳐتارات شعراء العرب( ،القاهرة :دار الطباعة

املحمدية ،)1975 ،ج .2
 .150سمي الصلﺢ نسبة إىل ُ
"احلدﹶ ﹾيبِية" وهي قرية متوسطة احلجم تقﻊ إىل الغرب من مكة ،تغري اسمها إىل
"الشميﴘ" ،عقد فيها الصلﺢ بني رسول اﷲ حممد  وبني مرشكي مكة ،يف شهر ذي القعدة سنة سﺖ
للهجرة ،كان من نتائجه ان ُعد الصلﺢ فتح ًا للمسلمني .للمﺰيد حول صلﺢ احلديبية ونتائجها ينظر:
حممد أمحد باشميل ،من معارك اإلسالم الفاصلة  -صلﺢ احلديبية ،ط( ،4القاهرة :دار الفكر.)1983 ،

 .151ينظر :ابو املجد حرك ،االﴎاء واملعراج  ،ط ( ،2القاهرة :الدار املرصية اللبنانية.)1996 ،
 .152سورة البقرة :اآلية ( .)23

 .153القياس يف اللغة :التقدير ،يقال قسﺖ الﴚء بالﴚء ،أو قاس الﴚء بالﴚء قدره عىل مثاله،
وقايسته بالﴚء مقايسة وقياس ًا ،أي قدرته به ،واملقياس املقدار ،واما اصطالح ًا فهو االستدالل
ّ
ّّ
بﴚء عىل ﳾء ،ﹾ
بالكﲇ
يستدل
فﺈن ﱂ يدخل أحدمها ﲢﺖ اآلخر فهو التمثيل ،وإن دخل فﺈ ّما أن

اجلﺰئي وهو القياس .للمﺰيد ينظر :جودي صالح الدين النتشة ،حجية القياس األصوﱄ عند
عىل
ّ
ابن حﺰم الظاهري واثره يف الفقه ،رسالة ماجستري( :اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا،

 ،)1996ص40 – 36؛ ابراهيم رفاعة ،معجم املصطلحات الكالمية( ،مشهد :جممﻊ البحوث
اإلسالمية ،)1436 ،ج ،2ص.193

 .154ابن حﺰم (384هـ –  456هـ) :هو عﲇ بن امحد بن سعيد بن حﺰم بن غالب بن صالﺢ بن خلف بن
معدان بن سفيان بن يﺰيد الفارﳼ االصل ،ثم االندلﴘ القرطبي ،املشهور بابن حﺰم االندلﴘ ،نشأ
يف تنعم ورفاهية ورزق .للمﺰيد ينظر :جودي صالح الدين النتشة ،املصدر السابق ،ص.22–13
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 .155حممد جواد مغنية ،القياس عند ابن حﺰم والشيعة اإلمامية " ،رسالة اإلسالم" ،العدد،48-47/
السنة ،12/متوز  -كانون األول  ،1960ص .257

 .156االباحة :هي اخلﱪ عن ال ﴐر عىل املكلف يف الفعل ،وهي ﲣيري بني الفعل وتركه ،وعرفﺖ عىل
اﳖا إزالة احلظر واملنﻊ بالﺰجر والوعد وغريمها ممّا يتوقﻊ منه املنﻊ ،وجاءت بمعنﻰ االتيان بالفعل
كيف شاء الفاعل .للمﺰيد ينظر :ابراهيم رفاعة ،املصدر السابق ،ج  ،1ص .55

 .157للمﺰيد حول حجية القياس لدى ابن حﺰم ينظر :جودي صالح الدين النتشة ،املصدر السابق.

 .158العرف :هو ما تعارف الناس وتساملوا عىل قوله ،أو فعله أو تركه ،وجروا عىل ذلﻚ يف حياﲥم العامة
وعالقاﲥم ،و ّقسم العرف إىل قسمني ،عمﲇ ،وقوﱄ .للمﺰيد ينظر :حممد مهدي شمس الدين،
االجتهاد والتقليد بحث فقهي استدالﱄ( ،بريوت :املؤسسة الدولية ،)1998 ،ص .37-36

 .159حممد جواد مغنية ،القياس عند ابن حﺰم والشيعة اإلمامية  ،ص.257

 .160العقيدة يف اللغة :من ع ّقد بمعنﻰ معقود ،وتأﰐ من ع ّقد احلبل والبيﻊ والعهد ،ويع ّقده :شدّ ُه،
والعقد :العهد ،وهذا اإلطالق يؤكد أن العقد بمثابة امليثاق والعهد الذي يﱪم بني طرفني وهذا
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شامل جلميﻊ نواحي احلياة ،وليس بمقترص عىل الدين فقﻂ ،واعتقد فالن األمر :صدقه وعقد عليه
قلبه وضمريه ،فﺈذا تأكد اإلنسان من امر ما يقين ًا ال يعرتيه الشﻚ ،أصبﺢ هذا األمر له عقيدة يؤمن

ﲠا ،واما اصطالح ًا فهي االعتقاد من دون العمل .للمﺰيد ينظر :الفريوز ابادي ،القاموس املحيﻂ،
(بريوت :املؤسسة العربية للطباعة والنرش ،د.ت) ،ج ،1ص327؛ املعجم الوسيﻂ ،جممﻊ اللغة
العربية( ،بريوت :دار املعارف ،)1980 ،ج ،2ص 614؛ عﲇ بن حممد احلسيني  ،التعريفات(،

حممد كاﻇم حسني الفتالوي ،حرية العقيدة
بريوت  :دار إحياء الرتاث العرﰊ2003 ،م) ،ص124؛ ّ

والرأي يف الفكر اإلسالمي ،رسالة ماجستري(،جامعة الكوفة :كلية الفقه ،)2008 ،ص.10– 2
ُ
إحداث ﳾء ﱂ يكن له من قبل ذكر وال معرفة ،وبدع الﴚء ،يبدعه ،بدع ًا ،وابتدعه ،أي:
 .161ال ُبدعة:
أنشأه وبدأه ،وبدع الﴚء :استنبطه ،وأحدثه ،والبديﻊ والبدع :الﴚء الذي يكون أو ً
ال ،والبدعة:
اإلحداث ،وما ابتدع من الدين بعد اإلكامل .للمﺰيد ينظر :املصدر نفسه ،ص.167

 .162عن الكتابات املستهدفة للمذهب اجلعفري وأتباعه عىل سبيل املثال ينظر :اهياب كامل ،الشيعة
شعب اﷲ املﺨتار( ،القاهرة :احلرية للنرش والتوزيﻊ)2006 ،؛ إحسان إﳍي ﻇهري ،الرد الكايف عىل
مغالطات الدكتور عىل عبد الواحد وايف يف كتابه بني الشيعة وأهل السنة( ،القاهرة :دار اإلمام
املجدد للنرش والتوزيﻊ.)2005 ،

 .163هيئة التحرير ،رجاء من التقريب إىل ُ
الكتاب " ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،8/السنة ،2/ترشين
االول ،1950ص .446

 .164حممد حسني كاشف الغطاء واخرون  ،دعوة التقريب بني املذاهب اإلسالمية  ( ،بريوت  :دار
اجلواد  ،د.ت )  ،ص. 72

ّ .165بني الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يف مقاله هذا امهية املصدر االصيل عند املذهب وما يشكله
من دقة بحثية وهو بذلﻚ يؤكد أساس ًا علمي ًا دقيق ًا من اسس البحث العلمي االصيل .للمﺰيد
حول منهاج البحث العلمي ينظر :حممد السيد عﲇ الدسوقي ،منهﺞ البحث يف العلوم اإلسالمية،

(القاهرة :دار الثقافة)2003 ،؛ مصطفﻰ حلمي ،مناهﺞ البحث يف العلوم اإلسالمية( ،بريوت:
دار الكتب العلمية)2005 ،؛ سيدة اسامعيل كاشف ،مصادر التاريخ اإلسالمي ومناهﺞ

البحث فيه( ،بريوت :دار الرائد العرﰊ)1983 ،؛ مجال شحاته حبيب ،مناهﺞ البحث يف اخلدمة
االجتامعية والعلوم االنسانية( ،القاهرة :املكتب اجلامعي احلديث.(2012 ،

 .166حممد حسني كاشف الغطاء ،التثبﺖ قبل احلكم" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،1/السنة ،1/كانون
االول  ،1949ص.24

 .167تباينﺖ أراء الباحثني واملؤرخني يف ﲢديدهم ملدة نشوء التشيﻊ مبتدئني يف ﲢديدها زماني ًا من أيام
النبي  وﳖايتها بعد استشهاد اإلمام احلسني  ،فيام رأي حمققو الشيعة اإلمامية وغريهم إىل

أن التشيﻊ وهو بمعنﻰ مواالة عﲇ والقول بالنص إنام ﻇهر يف عهد الرسول  وقام بوضﻊ بذرﲥا
األوىل وانه عمل عىل تعﺰيﺰ هذه الفكرة بأكثر من موقف .للمﺰيد ينظر :سعد بن عبد اﷲ القمي،
كتاب املقاالت والفرق ،ﲢقيق :حممد جواد مشكور( ،طهران :مطبعة حيدري ،)1963 ،ص.5-2

 .168ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون( ،القاهرة :مطبعة دار بوالق ،د.ت) ،ج  ،1ص.168-164

 .169امحد بن حممد بن عبد ربه االندلﴘ ،العقد الفريد ،ﲢقيق :مفيد حممد قميحة( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،د.ت) ،ج  ،2ص .253 – 245

 .170اوىل العديد من املسترشقني يف ابحاثهم وكتاباﲥم التشيﻊ اهتامم ًا خاص ًا ،بيد ان بعضهم وقﻊ
بأخطاء كبرية يف دراسته عن الشيعة.

171. Dwight M.Donaldson، Shi'ite Religion، (London: Luzac and Company,
1933).

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

 .173للمﺰيد حول موقف ائمة الشيعة اإلمامية من حركات الغلو ينظر :حممد جواد نور الدين عبد

الﺰهرة ،املصدر السابق؛ سامي الغريري ،املصدر السابق ،ص .313 – 269
اصل ﱡ
 .174اإلحلاد يف اللغة من :حلد "الالم واحلاد والدال" ﹲ
يدل عىل ميلﹴ عن استقامة .يقال :أحلد
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ُ
الرجل ،اذا مال عن طريقة احلق ،ومن معاين مادة أحلد "مال  ،طعن ،جادل ،وحاد ،وكلها ال
ﲣلو من معنﻰ امليل ،واالحلاد يف الدينُ :
امليل والعدول عنه ،أي عن الدين .للمﺰيد ينظر :ابو
احلسني امحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ﲢقيق :عبد السالم حممد هارون( ،القاهرة :دار

احياء الكتب العربية ،)1369 ،ج  ،5ص236؛ ابو الفضل مجال الدين ابن منظور ،لسان العرب،
(بريوت :دار صادر ،د.ت) ،ج  ،3ص.388

 .175حممد حسني كاشف الغطاء ،التثبﺖ قبل احلكم ،ص .26

 .176يراد ﲠم حممد الكليني  ،وحممد الصدوق  ،و حممد الطوﳼ .

 .177كتاب االستبصار فيام اختلف من االخبار :كتاب لشيخ الطائفة اﰊ جعفر حممد بن احلسن بن عﲇ
الطوﳼ ،وهو احد الكتب االربعة واملجاميﻊ احلديثية التي عليها مدار استنباط االحكام الرشعية

عند الفقهاء االثني عرشية ،يقﻊ يف ثالثة اجﺰاء ،جﺰآن منه يف العبادات والثالث يف بقية أبواب

الفقه من العقود وااليقاعات واالحكام إىل احلدود والديات .للمﺰيد ينظر :آغابﺰرك الطهراين،
الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ط( ،2بريوت :دار االضواء ،د.ت) ،ج  ،2ص 16 – 14؛ حممد
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مرتﴣ حممد عﲇ املظفر ،مشيﺨة الكتب االربعة عند اإلمامية– دراسة نقدية  ،-اطروحة دكتوراه،
(جامعة الكوفة :كلية الفقه)2014 ،؛ حممد مرتﴣ حممد عﲇ املظفر ،الشيخ الطوﳼ وجهوده يف
علم الرجال ،رسالة ماجستري( ،جامعة الكوفة :كلية الفقه.)2007 ،

 .178كتاب ﲥذيب االحكام :احد الكتب االربعة املعول عليها عند اإلمامية ،أ ّلفه شيخ الطائفة ابو
جعفر حممد بن احلسن بن عﲇ الطوﳼ ،تضمن ثالثامئة وثالثة وتسعني باب ًا ،اشتملﺖ عىل ثالثة
عرش الف وﲬسامئة وتسعني حديث ًا ،آغابﺰرك الطهراين ،املصدر السابق ،ج  ،4ص .505-504

 .179كتاب من ال ﳛﴬه الفقيه :ثاين كتب احلديث األربعة عند اإلمامية التي عليها مدار عمل فقهاء
مدرسة ال البيﺖ ( )يف استنباط االحكام الرشعية الفرعية من ادلته التفصيلية ملؤلفه اﰊ جعفر
القمي املشتهر بالصدوق ،يقﻊ الكتاب يف أربعة
حممد بن عﲇ بن احلسني بن موسﻰ بن بابويه ّ

جملدات .للمﺰيد ينظر :آغابﺰرك الطهراين ،املصدر السابق ،ج ،17ص140؛ ثائر عبد الﺰهرة
حمسن املوسوي ،الشيخ الصدوق وجهوده احلديثية كتاب من ال ﳛﴬه الفقيه أنموذج ًا  ،رسالة
ماجستري( ،جامعة الكوفة :كلية الفقه.(2010 ،

 .180كتاب الكايف يف احلديث :وهو من كتب االصول االربعة املعتمدة عليه ،لثقة اإلسالم حممد
بن يعقوب ابن اسحاق الكليني ،اشتمل الكتاب عىل اربعة وثالثني قس ًام ،وفيها ثالثامئة وستة

وعرشون باب ًا وحرصت احاديثه يف ستة عرش الف حديث .للمﺰيد ينظر :آغابﺰرك الطهراين،
املصدر السابق ،ج ،17ص245؛ حممد مرتﴣ حممد عﲇ املظفر ،املصدر السابق ؛ اﰊ جعفر حممد

بن يعقوب بن اسحاق الكليني  ،االصول من الكايف  ،ﲢقيق  :عﲇ اكﱪ الغفاري  ( ،طهران  :دار
الكتب اإلسالمية 1968 ،م ).

 .181حممد جواد مغنية ،أصول الشيعة "،رسالة اإلسالم" ،العدد ،18/السنة ،5/نيسان ،1953
ص.165

 .182عباس بن نﺨي  ،املصدر السابق ،ص . 34
 .183التقليد لغة  :من ال ﹶق ّلد وهو مجﻊ الﴚء عىل الﴚء  ،والقالدة  :املفتولة التي ُﲡعل يف العنق من
ذهب وغريها  ،والتقليد يف الدين معنﻰ جمازي  ،املراد به أن ﳚعل املق ﱠلد مسؤولية ما يؤديه من
أعامل رشعية طبق ًا لفتوى مق ﱠلده يف رقبة و عنق و مسؤولية املق ّلد  .للمﺰيد ينظر  :خﴬ عبد الباقي

خﴬ الدجيﲇ ،نظرية التقليد يف الفقه اإلسالمي ،اطروحة دكتوراه( ،جامعة الكوفة :كلية الفقه،

.)2013

آراء ،ويقال :رأى يف الفقه ﹾ
رأي ًا ،رأى الرؤية
 .184الرأي يف اللغة :رأى يرى ﹾ
رأي ،ورؤية  ،ومجعه :ﹲ
بالعني بمعنﻰ العلم ،والعلم اصطالح ًا هو :لغة النفس ببذل الطاقة وﲢمل املشقة كاتعاب الفكر،

وهو أيض ًا اعتقاد النفس أحد النقيضني عن غلبة الظن وقيل استﺨراج صواب العاقبة ،وقيل:
أيض ًا 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:

حممد كاﻇم حسني الفتالوي ،املصدر السابق ،ص109؛ حسني كاﻇم عﺰيﺰ ،االجتهاد الفقهي بني
ّ
االصالة واملعاﴏة ،رسالة ماجستري( ،جامعة الكوفة :كلية اآلداب ،)2009 ،ص.36

ُ .185ع ّرف االستحسان تارة بأنه "االخذ بأقوى الدليلني" ،واخرى بأنه "قياس قوي اثره" ،كام ورد عند

الﴪخﴘ يف املبسوط حيث قال "القياس واالستحسان يف احلقيقة قياسان :احدمها جﲇ ضعيف
أثره  ،فسمي قياس ًا واآلخر قوي أثره فسمي استحسانا ،أي قياسا مستحسن ًا .للمﺰيد ينظر :حممد
مهدي شمس الدين ،االجتهاد والتقليد بحث فقهي استدالﱄ ،ص .43

 .186ابراهيم اسامعيل الشهركاين ،معجم املصطلحات الفقهية  (،بريوت:مؤسسة اﳍدآية2006،م)،
ص. 1.

 .187حممد مهدي شمس الدين ،االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالمي( ،بريوت :املؤسسة الدولية،
 ،)1999ص.58-45

 .188ال ﱠنبﻂ يف اللغة هو  :املاء الذي بنبﻂ من قعر البئر إذا ُحفرت  ،وقد نبﻂ ماؤها بنبﻂ نبط ًا ونبوط ًا ،وانبطا
املاء أي استنبطناه و انتهينا اليه  ،واستنبطه واستنبﻂ منه عل ًام وخﱪ ًا وما ًال  :استﺨرجه  ،واالستنباط :

االستﺨراج  ،واستنبﻂ الفقيه إذا استﺨرج الفقه الباطن باجتهاده.عباس بن نﺨي ،املصدر السابق ،ص.31
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 .189عباس بن نﺨي  ،املصدر السابق  ،ص . 29

 .190جمموعة مؤلفني  ،اسرتاتيجية التقريب بني املذاهب اإلسالمية  ،اعداد  :حممد حسن تﱪائيان ( ،
طهران  :املجمﻊ العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 2006 ،م )  ،ص . 113

 .191حممد احلسني آل كاشف الغطاء ،االجتهاد يف الرشيعة بني السنة والشيعة" ،رسالة اإلسالم"،
العدد ،3/السنة ،1/متوز  ،1949ص .23

 .192حممد احلسني آل كاشف الغطاء ،االجتهاد يف الرشيعة بني السنة والشيعة  ،ص . 24

 .193ذهب بعض الباحثني يف مسألة التقريب بني املذاهب اإلسالمية إىل اعتامد احد الوجوه الثالثة
لتحقيق التقريب منها  :مضاهاة املذاهب بعضها البعض  ،ثم اعتامد ماهو مشرتك من فتاوى بني
اغلبها واسفاط احللول اخلالفية  ،اما الوجه الثاين فهو اعتامد مجيﻊ املذاهب بام فيها من فتاوى

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 ﲠا
للحكم عىل املشكالت وحلها وفق ًا ﳍذه املعايري العلمية اإلسالمية بغض النظر عن النتائﺞ واحللول

160

التي يمكن ان تنتﺞ عن العمل بتلﻚ املعايري  .عمر ﳐتار القاﴈ  ،االجتهاد ﴐورة للتقريب " ،

رسالة التقريب "  (( ،جملة ))  ،طهران  ،العدد  ، 14 /السنة 1997 ، 4 /م ،ص . 64

 .194املصدر نفسه .

 .195حممد عﲇ القاﴈ الطباطبائي ( :)1978 - 1914هو حممد عﲇ القاﴈ الطباطبائي ،ولد يف
مدينة تﱪيﺰ ،أبوه آية اﷲ السيد حممد القاﴈ من ُعلامء تﱪيﺰ البارزين ،أكمل دراسته االبتدائية،

ودراسة املقدمات عند والده وعمه أسد اﷲ القاﴈ ،اكمل دراسته احلوزوية يف حوزة تﱪيﺰ

وبقي فيها حتﻰ عام  1357هـ ،هاجر إىل مدينة قم املقدسة إلكامل مرحلة السطوح عند اساتذﲥا
املشهورين ،درس علم الدراية والرجال عند آية اﷲ السيد الكلبايكاين ،والسيد الكوهكمري،
وصدرالدين الصدر ،هاجر إىل النجف االرشف وتتلمذ عىل يد السيد حمسن احلكيم ،والشيخ

كاشف الغطاء ،وغريهم ،من مؤلفاته :االجتهاد والتقليد ،كتاب يف علم الكالم ،رسالة يف اثبات
وجود اإلمام  يف كل زمان ،وغريها ،اغتيل بمسجد شعبان بتﱪيﺰ .للمﺰيد ينظر :امحد احلائري،
املصدر السابق  ،ص .318-316

 .196حممد عﲇ القاﴈ  ،االجتهاد ﰱ الرشيعة " ،رسالة اإلســالم" ،العدد ،8/السنة ،2/ترشين
االول ،1950ص .428

 .197حممد احلسني كاشف الغطاء ،االجتهاد يف الرشيعة بني السنة والشيعة  ،ص .239

 .198حممد عﲇ القاﴈ  ،االجتهاد ﰱ الرشيعة " ،رسالة اإلســالم" ،العدد ،8/السنة ،2/ترشين

االول ،1950ص .430

 .199عبد العﺰيﺰ املراغي ،االجتهاد يف الرشيعة" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،4/السنة ،1/ترشين االول
 ،1949ص .347

ِ
الرشيعة  ،ص .430
 .200حممد عﲇ القاﴈ الطباطبائي ،االجتهاد ﰱ

 .201حممد جواد مغنية ،ﴐورات الدين واملذهب عند الشيعة اإلمامية" ،رسالة اإلسالم" ،العدد،8/
السنة ،2/ترشين االول  ،1950ص .387

 .202حممد جواد مغنية ،ﴐورات الدين واملذهب عند الشيعة اإلمامية ،ص .387

 .203املصدر نفسه .
 .204املصدر نفسه .

 .205املصدر نفسه .

 .206حممد جواد مغنية ،ﴐورات الدين واملذهب عند الشيعة اإلمامية ،ص .389
 .207سورة االنعام :اآلية (.)57
 .208سورة املائدة :اآلية (.)44

 .209سورة النساء :اآلية ( .)59

 .210حممد جواد مغنية ،رجل الدين ومصدر األحكام "،رسالة اإلسالم" ،العدد ،10/السنة،3/
نيسان  ،1951ص.159

 .211حممد جواد مغنية ،رجل الدين ومصدر األحكام  ،ص .160

 .212حممد جواد مغنية ،رجل الدين ومصدر األحكام الرشعية"،رسالة اإلســالم" ،العدد،10/
السنة ،3/نيسان  ،1951ص . 160

 .213امحد امني ،االجتهاد يف الرشيعة بني السنة والشيعة" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،10/السنة،3/
نيسان  ،1951ص.146

 .214حممد جواد مغنية ،االجتهاد يف نظر اإلسالم"،رسالة اإلسالم"،العدد،13/السنة،1952 ،4/
ص.28

 .215جواهر الكالم يف رشح رشائﻊ اإلسالم :للشيخ حممد حسن الشيخ باقرُ ،عد الكتاب من اهم
العلامء املتقدمني منهم واملتأخرين مﻊ بيان
كتب الشيعة ،اشتمل عىل ﳐتلف ابواب الفقه ،واقوال ُ

دليلها العقﲇ والنقﲇ ،يتكون من ﲬسة جملدات كبار ،كل جملد  500صفحة عىل وجه التقريب،
طبﻊ مرات عديدة يف ايران بالطبﻊ احلجري .للمﺰيد ينظر :آغابﺰرك الطهراين ،املصدر السابق ،ج،
ص.277 –275
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 .216حممد جواد مغنية ،االجتهاد يف نظر اإلسالم  ،ص.29

 .217ملحقات العروة الوثقﻰ :من كتب الفقه واالصول املهمة ملؤلفه السيد حممد كاﻇم اليﺰدي ،علق
عليه آية اﷲ السيد عﲇ السيستاين ،يقﻊ الكتاب يف جﺰأين ،يقﻊ كل جﺰء يف  500صفحة تقريب ًا،
تضمن الكتاب يف جﺰئه االول "كتاب الطهارة" ،فيام تضمن اجلﺰء الثاين "كتاب الصالة" ،و"كتاب

الصوم" ،و"كتاب االعتكاف" .للمﺰيد ينظر :حممد كاﻇم اليﺰدي ،العروة الوثقﻰ ،تعليق :عﲇ

السيستاين(،قم :مطبعة ستارة،)2004 ،ج ،1ج .2

 .218حممد كاﻇم اليﺰدي ( :)1918 - 1836فقيه من مراجﻊ التقليد ،ولد يف مدينة يﺰد ،تعلم القراءة
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 واساتذﲥا ،ثم انتقل
إىل اصفهان ،ثم النجف االرشف عام  ،1864له مؤلفات عدة امهها العروة الوثقﻰ ،تتمة العروة
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الوثقﻰ ،وغريه العديد .للمﺰيد ينظر :جعفر املهاجر ،املصدر السابق ،ج  ،3ص. 1390
 .219الوقف :الوقف يف اللغة احلبس  ،اما اصطالح ًا فهو :ترصف رشعي يراد منه ابقاء عني العقار
وعدم الترصف به ،وتكون املنفعة وفق ًا لتوجيه الواقف .واقد اختلفﺖ املذاهب اإلسالمية يف

بيان كنهه ،فقد ذهب الشافعية إىل تعريفه بانه "حبس مال يمكن االنتفاع به مﻊ بقاء عينه ،بقطﻊ
الترصف يف رقبته وترصف منافعه إىل الﱪ تقرب ًا إىل اﷲ تعاىل" ،اما احلنفية فعرفوه عىل انه "حبس
اململوك عن التمليﻚ" ،فيام عرفه املالكية بانه "اعطاء منفعة ﳾء مدة وجوده الزم ًا بقاءه يف ملﻚ
معطيه ولو تقدير ًا" ،كام عرفه احلنابلة عىل انه "ﲢبيس االصل ،وتسبيل الثمرة" للمﺰيد ينظر :عقيل

كنيوي طعيمه احلجامي ،الوقف اإلسالمي واثره يف التنمية االقتصادية (ﲡارب البلدان املﺨتارة)،
رسالة ماجستري( ،جامعة الكوفة :كلية االدارة واالقتصاد) ؛ عبداملنعم صبحي ،نظام الوقف يف

اإلسالم واثره يف الدعوة إىل اﷲ تعاىل( ،القاهرة :االيامن ،د.ت) ،ص .167 – 157

 .220بحار االنوار :أحد كتب احلديث املشهورة لدى الشيعة االثني عرشية ،ﹶمجﹶعه حممد باقر املجلﴘ
ﳛتوي عىل الكثري من األحاديث ،ويعد من أكﱪ كتب احلديث حيث يتكون من  110جملدات

كتاب جامﻊ ألخبار االئمة االطهار ( ، )ﳛوي ﲢقيقات دقيقة وبيانات ورشوح ﳍا .للمﺰيد
ينظر :اغابﺰرك الطهراين ،املصدر السابق ،ج  ،3ص .16

 .221حممد جواد مغنية ،االجتهاد يف نظر اإلسالم"،رسالة اإلسالم"،العدد،13/السنة،1952 ،4/
ص.30

 .222حممد عﲇ ناﴏ (1975-1897م)  :ولد يف قرية حداثا من اعامل جبل عامل جنوب لبنان ،اتم
دراسته االولية يف اجلبل ثم هاجر إىل النجف االرشف ليتابﻊ دراسته فيها  ،ليعود بعدها إىل قرية

حداثا ويتوىل القضاء الرشعي يف صيدا  .للمﺰيد ينظر  :حسن االمني  ،مستدركات اعيان الشيعة،

( بريوت  :دار التعارف للمطبوعات  ، ) 1987 ،ج  ، 1ص  ; 189 -188حممد حسني مروة،

موسوعة ُعلامء الشيعة يف لبنان  ( ،بريوت  :دار الوالء  2014 ،م )  ،ص  202؛ كاﻇم عبود
الفتالوي  ،املنتﺨب من أعالم الفكر واالدب  ،املصدر السابق  ،ص .552

 .223حممد عﲇ ناﴏ ،مصادر األحكام االجتهادية اإلمامية" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،14/السنة،4/
نيسان  ،1952ص .168

 .224العقل يف اللغة :تعقل االشياء وفهمها ،اما اصطالح ًا فاملقصود به :قوة ادراك اخلري والرش والقدرة
عىل التمييﺰ بينهام ،او هو التمييﺰ بني احلق والباطل ،وقيل هو العلوم الﴬورية التي يتمكن ﲠا من
اكتساب العلوم إذا كملﺖ رشوطها ،و يعتﱪ العقل عند اإلمامية كاشف ًا ومدرك ًا لﻸحكام الرشعية
والتي ﱂ يرد فيها نص .للمﺰيد ينظر :حممد باقر املجلﴘ ،بحار االنوار ،ط ( ،بريوت :مؤسسة

الوفاء ،)1983 ،ج ،1ص 105-99؛ حسني كاﻇم عﺰيﺰ ،املصدر السابق  ،ص .13

 .225امحد امني ،االجتهاد يف الرشيعة بني السنة والشيعة" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،10/السنة،3/
نيسان  ،1951ص.146

 .226حممد عﲇ ناﴏ ،مصادر األحكام االجتهادية اإلمامية" ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،14/السنة،4/
نيسان  ،1952ص.172

 .227حممد الدسوقي  ،التقريب بني املذاهب الفقهية من أجل الوحدة اإلسالمية  ( ،القاهرة  :وزارة
االوقاف 2003 ،م ) ،ص . 107

 .228حممد عﲇ ناﴏ ،مصادر األحكام االجتهادية اإلمامية ، ،ص .169
 .229املصدر نفسه  ،ص.175-172

 .230حممد عﲇ ناﴏ ،مصادر األحكام االجتهادية عند اإلمامية" ،رسالة اإلسالم" ،العدد،15/
السنة ،4/متوز  ،1952ص .288-281

 .231حممد عﲇ ناﴏ ،مصادر األحكام االجتهادية عند اإلمامية ،ص .288

 .232حممد جواد مغنية،الفرق بني الدين واملذهب"،رسالة اإلسالم" ،العدد ،29/السنة ،8/كانون
 ،1956ص .48

 .233حممد جواد مغنية ،الفرق بني الدين واملذهب"،رسالة اإلسالم" ، ،ص .49
 .234املصدر نفسه .

 .235احلكم الواقعي  :املراد به هو احلكم املجعول للموضوعات باملالحظة األولية و إن لوحﻆ يف
عروضه ﳍا و تعلقه ﲠا سائر االعتبارات و األوصاف كاحلﴬ والسفر والصحة واملرض ووجدان
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املاء و فقدانه إىل غري ذلﻚ فاألحكام الثابتة لذوي األعذار و املوضوعات االضطرارية أحكام
حممد
حممد حسن بن جعفر اآلشتياين  ،أصول الفقه  ،ﲢقيقّ :
واقعية .للمﺰيد ينظر :آية اﷲ مريزا ّ

حسن املوسوي (،قم  :منشورات ذوي القربﻰ  ،د.ت ) ،ج ،2ص .2

 .236احلكم الظاهري  :هو املجعول للموضوعات من حيث اجلهل و عدم العلم باحلكم املجعول ﳍا
أوال و بالذات سواء لوحﻆ فيه الظن به شﺨصا أو نوعا أو الشﻚ فيه باملعنﻰاملقابل للظن و هو

التسوية كام هو امللحوظ يف موارد التﺨيري و شكوك الصالة يف ركعاﲥا أو أفعاﳍا باملعنﻰ األعم من
حممد حسن بن
األقوال أو الشﻚ باملعنﻰاللغوي و هو خالف اليقني  .للمﺰيد ينظر  :آية اﷲ مريزا ّ
جعفر اآلشتياين ،املصدر السابق  ،ج ، 2ص .3

 .237حممد جواد مغنية ،الفرق بني الدين واملذهب  ،ص .50

 .238الرسم البياين من عمل الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة رسالة اإلسالم  1972 -1949م .

 .239حول الفصاحة لدى العرب ينظر :فتحي عبدالقادر فريد ،املدخل إىل دراسة البالغة( ،القاهرة:
مكتبة النهضة املرصية للطباعة والنرش)1978 ،؛ جابر املتوﱄ حممد قميحة ،أدب الرسائل يف صدر
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اإلسالم( ،القاهرة :دار الفكر العرﰊ للطبﻊ والنرش)1986 ،؛ حممد عبداملنعم خفاجي ،دراسات

يف األدب اجلاهﲇ واإلسالمي( ،القاهرة ،دار اجليل العرﰊ للنرش والتوزيﻊ.)1992 ،
 .240الرصفة أو الرصف يف اللغة يعني :أن ترصف إنسان ًا عن وجه يريده إىل مرصف غري ذلﻚ ،وهي
من مادة (ﴏف) ويدور معناها حول الرجوع والتحول والتقلب ،واملنﻊ من جهة اخرى ،فيام
جاء معناها اصطالح ًا :فهو ﴏف اﷲ تعاىل مهم بلغاء وفصحاء العرب عن معارضة القرآن

الكريم .للمﺰيد :ابن منظور  ،املصدر السابق  ،ص 1050؛ حممد خلف اﷲ امحد ،حممد زغلول

سالم ،ثالث رسائل يف بيان اعجاز القرآن( ،القاهرة :دار املعارف ،)1970 ،ص .20

 .241منصور حممد منصور احلفناوي ،الﱪهان يف متشابه القرآن للكرماين ﲢقيق ودراســة ،رسالة
ماجستري( ،جامعة القاهرة :كلية دار العلوم ،)1975 ،ص .49

 .242سورة الﺰمر :اآلية ( . )28

 .243سورة اجلن :اآليات ( .)2 ،1

 .244أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين ،إعجاز القرآن( ،القاهرة :دار اجليل العرﰊ  ،)1991 ،ص .51
 .245حممد حسن قنديل ،املصدر السابق  ،ص .22

 .246عﲇ حممد حسن العامري ،ابن سنان ومذهب الرصفة" ،االزهر" ،العدد ،22/السنة 1950/م ،ص.4

 .247توفيق الفكيكي ،اعجاز القرآن يف مذهب الشيعة اإلمامية "،رسالة اإلســالم" ،العدد،11/
السنة ،3/متوز  ،1951ص .292

 .248توفيق الفكيكي ،اعجاز القرآن يف مذهب الشيعة اإلمامية  ،ص .292
 .249املصدر نفسه  ،ص .293

 .250توفيق الفكيكي ،اعجاز القرآن يف مذهب الشيعة اإلمامية  ،ص .294

 .251نصري الدين الطوﳼ ،كشف املراد يف رشح ﲡريد االعتقاد ،رشح :مجال الدين احلسن احلﲇ،
(بريوت :مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،)1988 ،ص .332

 .252توفيق الفكيكي ،اعجاز القرآن يف مذهب الشيعة اإلمامية ،ص .295

 .253عبد اﷲ شﱪ ،حق اليقني يف معرفة اصول الدين ( ،بريوت :مؤسسة االعلمي للمطبوعات،
 ،)1997ص .154

 .254للمﺰيد ينظر :حممد حسني كاشف الغطاء ،الدين واإلسالم ،ﲢقيق :حممد جاسم الساعدي( ،
طهران  :املجمﻊ العاملي ألهل البيﺖ ،د.ت) ،ج .2

 .255توفيق الفكيكي ،اعجاز القرآن يف مذهب الشيعة اإلمامية "،رسالة اإلســالم" ،العدد،11/
السنة ،3/متوز  ، 1951ص .296

 .256توفيق الفكيكي ،اعجاز القرآن يف مذهب الشيعة اإلمامية  ،ص .297
 .257املصدر نفسة.

 .258رشف الدين املوسوي" ،البسملة يف فاﲢة الكتاب وغريها وهل تقرأ يف الصالة؟ ،رسالة اإلسالم"،
العدد ،19/السنة ،5/متوز  ،1953ص.264

 .259املصدر نفسه .

 .260رشف الدين املوسوي " ،البسملة يف فاﲢة الكتاب وغريها وهل تقرأ يف الصالة؟ ،رسالة اإلسالم"،
العدد ،19/السنة ،5/متوز  ،1953ص . 265

 .261سورة النمل :اآلية (.)30
 .262سورة هود :اآلية (.)41

 .263سيف رجب قﺰامل ،فقه فاﲢة الكتاب دراسة مقارنة( ،القاهرة :د .م ،)1989 ،ص .72

 .264رشف الدين املوسوي" ،البسملة يف فاﲢة الكتاب وغريها وهل تقرأ يف الصالة؟  ،ص.264

 .265ينظر :حممد بن عبد اﷲ النيسابوري ،املستدرك،ﲢقيق :مصطفﻰ عبد القادرعطا(،بريوت :دار
الكتب العلمية،)2002 ،ج 2

 .266سيف رجب قﺰامل ،املصدر السابق ،ص .73

 .267رشف الدين املوسوي" ،البسملة يف فاﲢة الكتاب وغريها وهل تقرأ يف الصالة؟  ،ص .269

 .268رشف الدين املوسوي" ،البسملة يف فاﲢة الكتاب وغريها وهل تقرأ يف الصالة ؟  ،ص .269
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 .269املصدر نفسه  ،ص .271

 .270للتفصيل عمن قال بتحريف القرآن الكريم ينظر  :صادق العالئي  ،إعالم اخللف بمن قال بتحريف
القرآن من أعالم السلف ( ،قم  :مركﺰ االفاق للدراسات اإلسالمية 2004،م ) ،ج ،1ص . 33

 .271يعتقد املسلمون أن القرآن املوجود بني الدفتني ﱂ يضف اليه ﳾء  ،لكن هناك " نفر " ممن اعتقد
بوجود نقص يف القرآن الكريم ومن مجلتهم ( ابن اخلطيب املرصي ) حينام أ ّلف كتاب ًا عام 1948م
بعنوان " الفرقان يف ﲢريف القرآن " الذي سحبه اجلامﻊ االزهر من الناس و أتلفه  .للمﺰيد ينظر:
ناﴏ مكارم الشريازي  ،الشيعة شبهات وردود  ،ترمجة :امحد حممد احلرز  ( ،قم  :دار سليامنﺰاده،

2006م) ،ص . 14

 .272ابو القاسم اخلوئي" ،صيانة القرآن من التحريف ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،38/السنة،10/
نيسان  ،1958ص .186

 .273املصدر نفسه .

 .274جمموعة مؤلفني  ،النجف االرشف اسهامات يف احلضارة االنسانية ( ،لندن  :املركﺰ اإلسالمي،
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 ،) 2000ج ،1ص. 431

 .275املحكم لغة اسم مفعول ،وفعله أحكم ﳛكم إحكام ًا فهو حمكم ،واالحكام تستعمل لعدة معان،
ومنه البناء املحكم ،واالحكام هو وضﻊ االمور يف موضعها بدقة و اتقان وعلم بحيث ال يتطرق
اليها اخللل والفساد والغموض .للمﺰيد ينظر :لسان العرب ،مادة حكم . 144 -12

 .276املتشابه لغة هو الشبه والشبيه وهو التامثل بني شيئني أو اشياء ،وملا كان التامثل بني االشياء يؤدي
إىل الشﻚ واحلرية ،ويوقﻊ الناس يف االلتباس توسﻊ اللفﻆ ليكون "متشابه" و"مشتبه" .للمﺰيد

ينظر :لسان العرب ،مادة شبه .504 -13

 .277ﱂ يتوصل الباحث لسرية كاتب املقال فلم تذكر املجلة أي اشارة للكاتب عدا ما ذكر من اسمه .

 .278حممد بن مسعود بن عياش السمرقندي ،تفسري العياﳾ ( ،بريوت :مؤسسة األعلمي1991،م)،
ج ، 1ص .23

املحكم ﹶواملتشابه ،رسالة اإلسالم" ،العدد ،48-47/السنة ،12/متوز  -كانون
 .279امحد املوسوي،
ُ
األول  ، 1960ص .377

 .280املصدر نفسه .

املحكم ﹶواملتشابه  ،ص . 377
 .281امحد املوسوي،
ُ
 .282املصدر نفسه .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺃﲝﺎﺙ ﻓﻜﺮﻳﺔ و ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺑﺄﻗالﻡ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺔ "ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳالﻡ" اﻟﻘﺎﻫﺮﻳﺔ
• املﺒﺤﺚ اﻻول  :اﻻﺧالﻕ و ﻗﻴﻢ ﺑﻨﺎﺀ اﻻﻧﺴﺎﻥ و اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .
• املﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻻﺳالﻣﻲ.
• املﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺳﲑﺓ وﺗﺮاجﻢ ﻷﻋــالﻡ اﻻﻣــﺔ ﻗــﺮاﺀﺓ اوﻟﻴﺔ ﰲ
اﳍدﻑ واﻟﻐﺎﻳﺔ.
• املﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ  :ﻛﺘﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.

املبحث االول

االخالق و قيم بناء االنسان و املجتمع
شكلﺖ االخالق ُركن ًا اساسيا من اركان الوجود االجتامعي ،ونسقا حيويا يف نسيﺞ
احلياة اإلنسانية املعاﴏة .فاألخالق نظام من القيم يوجه حياة الفرد و ينهض ﲠا اىل ارقﻰ
مستوياﲥا اإلنسانية .واإلنسان ال ﳛقق جوهره اإلنساين اإل يف صورته االخالقية ،ألنه
الكائن الوحيد يف مملكة الكائنات احلية الذي يضحي برغباته و ميوله عىل مذابﺢ السمو
االخالقي ،سعيا اىل ﲡسيد قيم احلق املتمثلة باخلري ،اجلامل ،الرشف ،الكرامة ،االيثار،
التسامﺢ ،الشجاعة ،وكل القيم والفضائل التي تشكل جوهر احلياة االخالقية وغايتها ).(1
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مر التاريخ اإلنساين ،أن حياة املجتمعات اإلنسانية ال
أقر املفكرون والباحثون ،عىل ّ
ّ
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
بالﴬورة اىل تفكﻚ املجتمﻊ واﳖياره وتداعيه .فمن الصعوبة بمكان أن تقوم للمجتمﻊ
قائمة ،من غري القيم االخالقية ،والفضائل التي تضمن له التامسﻚ والوحدة والقوة
واالنسجام) (2مدركني ،عىل اختالف مذاهبهم الفكرية ،أن ال غنﻰ عن القيم االخالقية
يف املجتمﻊ ،وأنه من غري االخالق تذهب احلضارة االنسانية وتندثر ،ويفقد البرش صامم
االمن واالمان ،فغياب االخالق ﲡعل من االنسان خاضع ًا لنﺰواته الوحشية وغرائﺰه
التدمريية ،فيحل اخلراب والدمار ،وتغيب القيم التي تسمو باإلنسان وتنهض به اىل
رحاب العطاء االنساين).(3
و وردت كلمة " ُخ ُلق " مرتني يف القران الكريم بلفﻆ املفرد  ،االوىل ﳐاطب ًا فيها خاتم
يم﴾) ، (4وقد جاءت اآلية
االنبياء حممد بن عبد اﷲ  يف قوله
تعاىل﴿:وإِ ﱠن ﹶﻚ ﹶل ﹶعىل ُخ ُل ﹴق ﹶع ِظ ﹴ
ﹶ
الكريمة يف " مقام املدح"  ،فاألخالق كانﺖ من أخص خصوصيات رسول اﷲ حممد 
؛ ملا ﳛمله من مكارم االخالق و املثل العليا  ،و وردت يف موضﻊ ﹴ
ثان  ،يف "مقام الوصف"
 ،يف قوله تعاىل﴿ :إِ ﹾن ﹶه ﹶذا إِ ﱠال ُخ ُل ُق ﹾ ﹶ
األ ﱠولِنيﹶ ﴾ ).(5
وانطالق ًا مما سبق فقد اوىل ُعلامء الشيعة و مفكروهم اهتاممهم يف نرش مقاالت وبحوث

ذات ُبعد اجتامعي لبث رواهم وافكارهم يف جمالت ﳐتلفة منها جملة "رسالة اإلسالم " يف
حماولة إلعادة بناء املفهوم االخالقي عىل وفق منهﺞ اسالمي مبني عىل اسس متينة ُمستمدة
من كتاب اﷲ وسنة نبيه  وتعاليم اهل البيﺖ  ،اضافة اىل سعيها لتنظيم املفاهيم
الفرعية و تقديمها بصورة واضحة تتكامل فيام بينها وبني مفهوم االخالق بوصفه االطار
العام ﳍذه املفاهيم  ،فنرشت مقاالت شملﺖ مفاهيم اخالقية متعددة منها :
 -1الدعوة اﱃ ﲪلة اسالمية عﲆ املوبقات االجتﲈعية:

لقيﺖ مقاالت ُعلامء الشيعة ومفكرهيم املنشورة يف جملة "رسالة اإلسالم" ﲡاوب ًا مه ًام
و اصداء واسعة من قبل اجلهات املرصية " الرسمية " و" الدينية " ﱂ تلقه اي مقالة اخرى
نرشت يف جملة " رسالة اإلسالم "  ،فقد نرش العاﱂ املجتهد السيد مرتﴣ ال ياسني) (7مقا ً
ال
مه ًام دعا فيه مجاعة التقريب اىل تبني محلة "جهاد دين إسالمي عىل اخلمر و شتﻰ املوبقات
التي ترتكب يف األمة ") (8ملا يمثله اخلمر من خطر هيدد امن املجتمعات اإلسالمية) ،(9وجاء
العلامء  :ﳖضة مباركة ") ،(10اشار فيه اىل قرار اﳍند بــ"
املقال ﲢﺖ عنوان " يف مجاعة كبار ُ
ﲢريم اخلمر" يف بالدها) (11بصورة رسمية  ،مناشد ًا ُعلامء املسلمني يف االزهر الرشيف
للتعاون مﻊ ُعلامء النجف االرشف لﻸخذ بﺰمام املبادرة للقيام" بحملة " ضد املوبقات
اخلمر ﹶو ﹾاملﹶي ِﴪ ﹶو ﹾ ﹶ
االجتامعية انطالق ًا من قوله تعاىل ﴿ :ﹶيا ﹶأ ﹶهيا ا ﱠل ِذ ﹶ ﹶ
اب
األن ﹶﹾص ُ
ﹾ ُ
ين آ ﹶمنُوا إِ ﱠن ﹶام ﹾ ﹶ ﹾ ُ
ﱡ
ﹶ )(12
ﹶو ﹾ ﹶ
الش ﹾي ﹶط ِ
األزﹾ ﹶال ُم ِر ﹾج ﹲس ِم ﹾن ﹶع ﹶملِ ﱠ
اجتﹶنِ ُبو ُه ﹶل ﹶع ﱠل ُك ﹾم ُت ﹾف ِل ُحون﴾  ،وعرض الكاتب
ان ﹶف ﹾ
مقرتح ًا بتبني محلة ضد املوبقات االجتامعية عامة ،وتعاطي اخلمر عىل وجه اخلصوص،
بالقول " :فهأنذا أدفﻊ إىل حﴬاﲥم 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 العاﱂ الشيعي
)(14
السيد مرتﴣ ال ياسني بالقول ان " مجاعة التقريب " اتصلﺖ بالشيخ عبد املجيد سليم
و الشيخ حممود شلتوت اللذين رحبا باقرتاح السيد مرتﴣ ال ياسني  ،فعقدت عىل اثرها
جلسة باإلدارة العامة للجامﻊ األزهر ،واستعرض املجتمعون) (15يف تلﻚ اجللسة حالة
الدين واخللق ،وما آل إليه أمرمها يف نفوس الناس  ،وانتهﺖ إىل " قرارات متهيدية" ،من
)(6
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اجل إصالح حال األمة  ،والعمل عىل ﲢريم تداول اخلمور يف البالد اإلسالمية) (16بعد ان
)(18
اقرت الرشيعة اإلسالمية حرمة تعاطيها) ،(17عىل أن تتكرر اجللسات يف أوقات متقاربة
للنظر يف ذلﻚ ،وأصدرت يف اجللسة نفسها قرار ًا عاجال برفﻊ كتاب خاص إىل "احلكومة
املرصية " ،وأذيﻊ بعد ذلﻚ من دار اإلذاعة) ،(19و جاء القرار بﺈصدار مرسوم ملنﻊ تداول
اخلمر يف مرص).(20
 -2بيان اﴎار الصالة الروحية واﳊكمة من تﴩيعها:
مثلﺖ الصالة) (21اﳍجرة الروحية لﻺنسان املؤمن ،فيها يطوي فواصل البعد بينه وبني اﷲ
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عﺰ وجل  ،وفيها
تعبدية يستهدف ﲠا اكتشاف العالقة بينه وبني بارئه ّ
تعاىل ،وهي ممارسة ّ
يكون اإلنسان املؤمن يف موارد القرب واحلب اإلﳍي العظيم  ،لذا سعﻰ ُعلامء الشيعة
و مفكروهم اىل نرش بحوث و مقاالت ُتعنﻰ باجلانب االخالقي كان من امهها الرابطة
الوثقﻰ بني الصالة و اخالق االنسان ،ومن هنا جاء مقال السيد حممد صادق نشأة) (22ﲢﺖ
عنوان" أثر الصالة يف األخالق " يف العدد السابﻊ والعرشين الصادر بتاريخ متوز 1955م،
)(23
اكد فيه ان " الصالة صلة بني العبد وربه  ،ومتﻰ ما كانﺖ مستوفية لرشوطها الكاملة
تكون أقوى وأحكم ومتهد السبيل أمام املصىل كي يبلﻎ بصالته منﺰلة ليس فوقها منﺰلة،
فتكون كمعراج يعرج فيه املصىل إىل املﻸ األعىل ،فالصالة معراج املؤمن).(25)"(24
)(27
ّبني السيد حممد صادق نشأة صفات املصلني) ،(26فمنهم من تكون الصالة " حمببة "
الص ﹾ ِ
الص ﹶال ِة ﹶوإِ ﱠ ﹶﳖا
اىل نفسه وقلبه يؤدهيا بشوق وخشوع) ،(28قال
ﹶ
ﱪ ﹶو ﱠ
است ِﹶعينُوا بِ ﱠ
تعاىل(:و ﹾ
اخل ِ
ري ﹲة إِ ﱠال ﹶع ﹶىل ﹾ ﹶ
اش ِعنيﹶ )) ،(29و منهم من ال يدرك فوائد الصالة فيقوم لصالته متثاق ً
ال
ﹶل ﹶكبِ ﹶ
قصده الرياء) (30والتظاهر امام الناس " يراؤون الناس") (31حتﻰ يقال فيهم مصلون ،قال
ون ﹶ
اس ﹶو ﹶال ﹶي ﹾذ ُك ُر ﹶ
الص ﹶال ِة ﹶق ُاموا ُك ﹶس ﹶاىل ُي ﹶر ُاء ﹶ
اﷲ إِ ﱠال ﹶق ِل ًيال)).(32
تعاىل :ﹶ
(وإِ ﹶذا ﹶق ُاموا إِ ﹶىل ﱠ
ون ال ﱠن ﹶ
سلﻂ الكاتب الضوء عىل االثــار االجتامعية املرتتبة عىل اداء الصالة " املكتملة
الرشوط" ،مشري ًا اىل خصائصها من أدب معرفة العبد لربه) ،(33وبني" :وليس أدل عىل
أمهية الصالة وعظم شأﳖا يف نظر الرشيعة اإلسالمية من أﳖا كانﺖ أول ما جاء لتعليم
املؤمنني أدب معرفة العبد بربه ،وكيفية خروج النفس الناطقة من عاﱂ اجلسم إىل عاﱂ الروح

بأدائها ﲬس مرات يف اليوم والليلة ،(34)" .واكد ان الصالة اختصﺖ بجملة امور منها "
)(36
السبﻊ املثاين ") (35و"محد اﷲ وﲣصيصه وحده بالعبادة " ،و" طلب اﳍداية و الغفران "
)(37
وهذا كله فيه ﲥذيب للنفس و تطهري للروح من ارجاس الرشك  ،مما " أهاج املرشكني"
وجعلهم يتحينون الفرص ليبطشوا باملسلمني  ،اال ان رسول اﷲ واهل بيته وصحبه ﱂ
تكن هذه االساليب العدائية لتمنعهم عن اداء الصالة يف اوقاﲥا اخلاصة  ،بل اﳖم التﺰموا
بأداء النوافل فض ً
ال عن فروض الصالة  ،وقد وصفها رسول اﷲ تعاىل " وجعلﺖ قرة عيني
يف الصالة ") ،(38مذكر ًا بأمهية الصالة فهي " عامد الدين "  ،وقبوﳍا قبول لسائر االعامل،
و تركها ترك ملا سواها " فان قبلﺖ قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها ") ،(39و نبه
الكاتب اىل ان آل البيﺖ  اقتفوا اثر رسول اﷲ يف احلفاظ عىل الصالة و اوقاﲥا رغم كل
املصاعب) (40املحيطة ﲠم " فال يرصفهم عنها شاغل وربام عرض ألحدهم أمر ال يطاق
احتامله ،فال يلهيه ذلﻚ عن صالته طرفة عني "  ،و خلص الكاتب اىل القول  " :لو ان
جمتمعاتنا اإلسالمية اقامﺖ الصالة وفق رشطها فﺈننا يمكن احلصول عىل جمتمﻊ اسالمي
يبلﻎ مصاف االمم ولبلغنا باإلنسانية غاية سامية ".(41).
 -3املسجد واملدرسة رافدان من روافد الفكر الشيعي-:
هدفﺖ اجلامعات االنسانية يف مجيﻊ االزمنة و عىل مر العصور اىل ﲢقيق بقائها
واستمرارها عىل هذه االرض  ،واىل بقاء قيمها و نظمها و عاداﲥا  ،والرتبية هي الوسيلة
التي يتحقق ﲠا هذا البناء و االستمرار  ،والطفل يولد ويف بدايات ايامه االوىل ُ "ﳐلوق ًا
ال اجتامعي ًا ") ،(42ثم يبدأ باكتساب اخلصال االجتامعية بصورة تدرﳚية من حميطه وبيئته

و اﴎته فيتحول اىل " ﳐلوق اجتامعي" تتغلب فيه اجتامعيته عىل فرديته ،ولتنظيم فردية
االنسان و عالقته بأخيه االنسان ّ
تكون ما يعرف " باملؤسسات االجتامعية " لتحقيق بقاء
الفرد و املجتمﻊ ضمن عالقات متفق عليها  ،ومن اقدم هذه املؤسسات االجتامعية هي
"املؤسسة االﴎية" و"املؤسسة الدينية" ويف ﻇلهام نشأت "املدرسة" التي اوالها ُعلامء
الشيعة ُجل اهتاممهم).(43
العلامء الشيعة عىل جانب اخالقي مهم ُعد " لبنة اساسية من لبنات بناء املجتمﻊ
ركﺰ ُ
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السليم "يف الفكر الشيعي متمث ً
ال بأمهية اقرتان العلم باألخالق ،وجاء مقال الشيخ حممد
تقي القمي ﲢﺖ عنوان" ليكن شعارنا :املدرسة بجانب املسجد " يف (العدد احلادي
والثالثني الصادر يف متوز 1956م) ليشري فيه اىل طبيعة عالقة الدين باملجتمﻊ  ،فمنها
ما تتمسﻚ بالدين لتصل اىل جمتمﻊ مبني عىل الفضائل يتمتﻊ بقوة روحية و أدبية  ،يسوده
هدوء النفس وانصقال العقل فيمهدان السبيل اىل املعرفة).(44
واشار اىل ان اول ﻇهور للدين سيالقي معارضة عنيفة من انصار التقاليد البالية)،(45
وبني "  :وما ان يثبﺖ الدين حتﻰ ﲥدأ النفوس و تضعف معارضته") ،(46منبه ًا اىل ان غفلة
ّ
رجال الدين هؤالء عن مواكبة العرص س ُيضعف وﻇيفتهم  ،و يسمﺢ لرجال " غري دينيني
" للتصدي للمعارف اإلسالمية  ،فيتم الفصل بني العلم والدين) "،(47بل قد يبلﻎ االمر
اعتبار الدين " سد ًا " يف وجه التقدم العلمي  ،فينتهي احلال بتسﺨري العلوم للنيل من رجال
الدين  ،فيظهر التدهور ُ
اخل ُلقي  ،وتسود الفوﴇ" ) ،(48وخ ُلص للقول ان للمدرسة دور ًا
غاية يف االمهية لتحقيق االمن الفكري لدى املجتمعات) ،(49ﳐتت ًام مقاله بالدعوة لبناء
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
املاﴈ القريب قد أوجدت فرقا وألصقتها باإلسالم زور ًا ،فﺈﳖا يف املستقبل سرتمينا بام هو
أدهﻰ وأمر ").(50
 -4الزُ هد يف فكر امري املﺆمنني عﲇ بن ايب طالب :
تنوعﺖ اهتاممات ُعلامء الشيعة ومفكرهيم يف مسائل االخالق و قيم بناء االنسان
الﺰهد " يف اإلسالم  ،التي اوالها الشيخ
واملجتمﻊ  ،ولعل من بني ابرز اهتامماﲥم مسألة " ُ
حممد جواد مغنية اهتامم ًا بارز ًا ﲡىل يف ﹴ
مقال مهم ُنرش يف جملة " رسالة اإلسالم " محل عنوان
الﺰهد) " (51يف عددها الصادر يف نيسان  1954من سنتها السادسة  ،بينﺖ
" اإلسالم و فكرة ُ

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) ،(52و تعرض
الﺰهاد " يف اإلسالم منهم  :املعروف بالشهيد الثاين زين الدين
الكاتب لسرية عدد من " ُ

وبني اثر فكرة ا ُلﺰهد يف احلياة االجتامعية للمسلمني  ،فكتب علامؤها يف الﺰهد
العامﲇ ّ ،
و اطالوا  ،ودعوا اليه يف املساجد و املحافل) ،(53مشري ًا اىل ان الﺰهد لدى مدرسة اهل
البيﺖ  انام هي "رسالة احتجاج") (54عىل من استأثر بمتاع احلياة و احتكرها لنفسه دون
سواه من املسلمني  ،لقد أرادت مدرسة ال حممد  ان ﲢقق العدالة االجتامعية للجميﻊ ،
حياة اجتامعية عامة ال فردية خاصة  ،ارادوا من خالﳍا القضاء عىل الفوارق واالمتيازات
ليعيﺶ اجلميﻊ يف امن وسالم  ،وﴐب مثا ً
ال يف ُزهد امري املؤمنني عﲇ  (55) وهو خليفة

ﲣري االطعمة ،
املسلمني  ،حيث قال  " :هيهات أن يغلبني هواي  ،ويقودين جشعي اىل ّ
ولعل يف احلجاز أو الياممة من ال طمﻊ له يف القرص  ،و ال عهد له يف الشبﻊ" ).(56
وبني الكاتب ان ُزهد اإلمام  يف لذائذ العيﺶ انام هي رسالة لﻸجيال حول مسؤولية
ّ
احلاكم ﲡاه رعيته  " :انه ليس ملن يتوىل أمور الناس أن يشبﻊ وفيهم جائﻊ واحد ،...
فحرمة االموال كحرمة الدماء  ...فكيف بالغاصبني املحتكرين أقوات الشعب وموارد
ثرواﲥم") ،(57واجلدول رقم (  )10يبني عدد املقاالت االجتامعية التي نرشها ُعلامء الشيعة
و مفكروهم يف جملة " رسالة اإلسالم".
جدول رقم )(9

املقاالت االجتﲈعية التي نﴩها ُعلﲈء الشيعة ومفكرﳞم يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية
 1972 – 1949م

ت

اسم الكاتب

جنسيته

)(58

جملة رسالة اإلسالم

عنوان املقال

تاريخ النﴩ

الصفحات

العدد السنة
1

ﳏمد رضا الشبيبي العراق إﱃ الدين من جديد

1

1

كانون الثاين

45

47

2

ﳏمد عﲇ اﳊوماين

لبنان

اإلسالم يف امريكا

2

1

1949
نيسان 1949

214 213

3

مرتﴣ آل يس

العراق

ﳖضة مباركة

7

2

ﲤوز 1950

334 329

من اﱃ

173

4

ﳏمد جواد مغنيه

لبنان

اإلسالم و فكرة

22

5

ﳏمد تقي القمي

ايران

الزهد
الدين يف معﱰك

26

6

ﳏمد ﺻادق نشأة

العراق

السياسة العاملية
أثر الصالة يف

27

7

ﳏمد تقي القمي

ايران

االخالق
ليكن ﺷعارنا

31

8

ﳏمد جواد مغنية

لبنان

6
7
7
8

نيسان 1954
نيسان 1955
ﲤوز 1955
ﲤوز 1956

161 158
147 143
324 320
244 241

املدرسة بجانب

174

املسجد
من مبادئ اإلسالم

31

8

ﲤوز 1956

263 260

9

ﳏمد جواد مغنية

لبنان

اإلسالم والثقة

38

10

نيسان 1958

154 151

10

ﳏمد جواد مغنية

لبنان

باإلنسان
املسﺆولية السلبية يف

42

11

جمتبﻰ اﳊسيني

11

نيسان 1959

151 146

الﴩيعة اإلسالمية
وبعﺾ القوانني
العراق موقف اإلسالم من - 47
املسكرات

48

12

ﲤوز  -كانون

295 286

األول 1960

يوضﺢ اجلدول رقم ( )9اسهامات ُعلامء الشيعة املنشورة يف اعداد جملة "رسالة اإلسالم
" القاهرية يف موضوعات االخالق اإلسالمية ،البالغة احدى عرش ،اربﻊ منها كانﺖ
بقلم الشيخ حممد جواد مغنية ،تنوعﺖ مضامينها بني الدعوة اىل احلفاظ عىل املجتمعات
اإلسالمية من الرذائل االجتامعية والتأكيد عىل بناء جمتمﻊ سليم  ،فيام يوضﺢ املﺨطﻂ
البياين رقم ( )8النسب املئوية لباقي ُك ّتاب الشيعة ممن كتبوا يف مواضيﻊ اجتامعية .

الرسم البياين رقم )( 8

النسب املﺌوية للمقاالت االخالقية بأقالم ُعلﲈء الشيعة ومفكرﳞم املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية

)(59

ويبدو مما تقدم ادراك ُعلامء الشيعة ومفكرهيم ألمهية التواصل مﻊ جملة " رسالة اإلسالم"،
لتوضيﺢ ﳐتلف اراء اإلمامية حول املسائل املﺨتلفة كالﺰهد ،وامهية املسجد واملدرسة،
وحماربة املوبقات االجتامعية و الدعوة لرعاية الشباب املغرتب ،كام حاول ُعلامء الشيعة
بيان اراء ُعلامء السنة انفسهم الذين ابدوا ﲡاوب ًا مه ًام يف كثري من املسائل االخالقية التي
عرضها ُعلامء الشيعة عىل صفحات جملة "رسالة اإلسالم".
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املبحث الثاين

قضايا من التاريخ العريب و اإلسالمي

176

نرش عدد من ُعلامء الشيعة ومفكرهيم يف جملة "رسالة اإلسالم" موضوعات متنوعة،
خصﺖ مضامينُها قضايا مهمة من التاريخ العرﰊ 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 توجهاﲥم املﺨتلفة
سواء منها السياسية ام االجتامعية ام االقتصادية  ،اضافة اىل تأثريها عىل " اجلانب ُ
اخللقي
" وما ﳛتويه من قيم و اﲡاهات 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 –  ،ﳍذا
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 -:
ً
اوال – االدوار التارﳜية لليمن وموقفها من اإلسالم :
اسهم الك ّتاب الشيعة من الﺰيدية بمقاالت تناولﺖ مواضيﻊ تارخيية مهمة منها ما تعلق
بتاريخ اإلسالم يف اليمن  ،وبدايات دخول اإلسالم اليه مرور ًا اىل تأسيس الدولة الﺰيدية ،
فمثلﺖ تلﻚ املقاالت امهية تارخيية لرفعها بعض اللبس وعدم وضوح الرؤيا لدى العديد
من الكتاب و املسلمني بتاريخ الﺰيدية وعقائدهم .

)(60
تطرق فيه صاحب
جاء مقال عبد اﷲ اجلرايف بعنوان " اليمن منذ ﻇهور اإلسالم " ّ ،
املقال تاريخ اليمن بعد دخوﳍا اإلسالم منذ عهد الرسول  اىل ﻇهور الدولة الﺰيدية)،(61
و عالﺞ صاحب املقال موقف اليمنيني من الدعوة النبوية والتي امتازت بالرتحيب حـيث
اسلم الكثريون منهم خاصة قبائل " مهــدان") (62و" مذحﺞ ") (63اثر عام الوفود) (64حني

توافدت القبائل فيها عىل رسول اﷲ  فكان عام الوفود هو الذي شهد هذا التحول الكبري
يف العالقة بني القبائل والرسول وسلطته يف املدينة  ،و سلﻂ املقال االضواء عىل عامل

الرسول عىل اليمن فكان اوﳍم امري املؤمنني اإلمام عﲇ بن اﰊ طالب  ، (65)ثم معاذ
بن جبل) " : (66بعد ﻇهور اإلسالم باليمن بعث النبي عامله عليها  ، ...فمنهم اإلمام عﲇ
بن اﰊ طالب بعثه اىل مهدان ،واسلمﺖ مهدان كلها يف يوم واحد وبعث عﲇ  بﺈسالمهم
للنبي  فسجد شكر ًا ﷲ تعاىل") ،(67ويف سياق العرض التارخيي تابﻊ مسرية عامل اليمن
يف ايام اخللفاء) (68ومن بعدهم بقوله " :ملا مات رسول اﷲ اقر ابو بكر عامل رسول اﷲ
عىل اليمن وﱂ يﺰل العامل يتداولون عىل اليمن ايام اخللفاء الراشدين ثم ايام الدولة االموية
والعباسية") ،(69واستعرض الكاتب دور قبائل اليمن يف الفتوحات اإلسالمية) ،(70حيث ُبعث
ﲠم اىل العراق و الشام" :فكان ﳍم اثر عظيم يف الفتوحات اإلسالمية") ،(71واستدرك الكاتب
بذكر الدول و ملوكها) (72التي تعاقبﺖ عىل اهل اليمن منذ ايام الدولة االموية والعباسية
ومنهم " ﳛيﻰ بن احلسني ") ،(73متطرق ًا اىل ذكر والدته ،ثم صفاته وامكاناته العلمية والروحية
والتفاف القبائل اليمنية حوله  ،ﳐتت ًام القول بذكر تاريخ وفاته).(74
ثاني ًا – 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
اليمن مبين ًا سبب تناوله ﳍذا املوضوع ﲢديد ًا بعد ان " جهل " كثري من املسلمني بعقائد
"الﺰيدية") (75فرموهم بـ" االبتداع يف الدين "و" الشذوذ يف الرأي " مسفه ًا "هذه االقوال ،
مستد ً
ال بقول ُعلامء السنة باﳖم اقرب ما يكون اىل مذهب " احلنفية ") ، (76و ان كتبهم ُ
تدل
عىل صحة مذهبهم و تنفي " االجحاف " بحقهم وهذا دليل  ":براءﲥم مما اﲥموا به من
قصورهم يف معرفة كتب املحدثني ") ،(77معدد ًا اآلراء االعتقادية عندهم  ،داعي ًا املنصفني
اىل االطالع عىل هذه املعتقدات).(78
ثالث ًا – اﳊرية الفكرية يف اليمن يف القرن اﳊادي عﴩ اهلجري :
 -1اﳊرية 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 للقاﴈ و االديب اليمني الﺰيدي حممد بن
اسامعيل العمراين) ،(79بعنوان " احلرية الفكرية يف اليمن يف القرن احلادي عرش اﳍجري " ،
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فنرشته يف عددين متتابعني  ،جاء يف املقال االول  ،تأكيد الكاتب عىل النهضة الفكرية التي
امتازت ﲠا اليمن) (80دون سواها من الدول التي خضعﺖ للحكم العثامين) ،(81مستد ً
ال عىل
ذلﻚ بﱪوز مجلة من ُعلامء وجمتهدين فيها من مجلتهم " احلسن بن امحد اجلالل") (82الذي قدم
كتاب ًا مه ًام استدل به الكاتب عىل النهضة التي سادت بالد اليمن خالل القرن احلادي عرش
اﳍجري اال وهو " فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان االبتداع ").(83

178

-2اﳊرية الفكرية يف اليمن حتﻰ ﳖاية القرن اﳊادي عﴩ اهلجري :
استمر املفكرون الشيعة نرش مقاالت  ،خصﺖ تاريخ اليمن الفكري ،يف جملة "رسالة
اإلسالم " منها " احلرية الفكرية يف اليمن") (84للكاتب حممد العمراين  ،ذاكر ًا نامذج لرواد
النهضة العلمية يف اليمن خالل القرن احلادي عرش اﳍجري  ،ومن بني هؤالء الرواد الشيخ
"صالﺢ املقبﲇ اليمني") (85صاحب كتاب " العلم الشامخ يف إيثار احلق عىل تقليد اآلباء
واملشايخ ") ،(86الذي اعتﱪه الكاتب نموذج ًا اخر للحرية الفكرية يف اليمن) ،(87ملا 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") ،(88و خيتتم املقال بالتأكيد عىل
ان هذا الكتاب" :مثال من امثلة احلركة الفكرية ").(89
رابع ًا – نشأة االيزيدية يف العراق:
ومن املوضوعات التارخيية التي اوالها مؤرخو الشيعة يف جملة " رسالة اإلسالم " عنايتهم
عىل سبيل املثال ال احلرص موضوع نرش يف عددين متتابعني  ،اوﳍام السابﻊ والعرشون
نيسان عام  1955بعنوان " من الفرق الضالة اليﺰيدية). "(90
استهل عبد الرزاق احلسني) (91بالتطرق جلهود نبي اﷲ حممد  يف القضاء عىل كثري من
" املعتقدات و النﺰعات ") (92املنترشة يف جﺰيرة العرب  ،االمر الذي اسهم يف اختفاء بعض
" املذاهب القديمة ") (93اال ان اختفاءها كان ﻇاهري ًا فقﻂ فعاودت نشاطها علن ًا بعد " قرنني
" من الﺰمن متﺨذة من نصوص الدين اإلسالمي مظهر ًا ﳍا ومسوغ ًا النتشارها ،مستمد ًة
السنة النبوية املطهرة ومن مبادئ التصوف) ،(94حتﻰ تشعبﺖ
عقائدها من القران الكريم و ُ
مﻊ منتصف القرن الثاين للهجرة) ،(95مشري ًا اىل ﻇهور داعية ُعرف باسم " عدي بن مسافر

الﺰهد لباس ًا له وذلﻚ يف اواخر القرن اخلامس للهجرة ُ ،
لينرش
األموي" ) ،(96متﺨذ ًا من ُ
معتقداته بني " اقوام ُبسطاء " يعتقدون بصالحه و" ُيغالون " فيه غلو ًا ﲡاوز احلد بام ال يتفق
مﻊ العقل والرشع ،و تطرق كاتب املقال اىل خلفائه من بعده ومنهم حفيده "حسن شمس
الدين") (97الذي شهدﹶ عهده " زيﻎ " الطائفة و انتشار الضالل بني اتباعه  ،فأعاد العمل
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 " :توﰱ الشيخ عدي بن مسافر الﺰاهد
املقيم ببلد اﳍكارية من أعامل املوصل ،وهو من الشام من بلدة بعلبﻚ ،فانتقل اىل املوصل،
وتبعه أهل السواد واجلبال بتلﻚ النواحي ،وأطاعوه وحسنوا الظن فيه وهو مشهور جد ًا"،
وتطرق الكاتب اىل تسمية " اليﺰيدية ") ،(99مشري ًا اىل صعوبة التعرف اىل اصل التسمية)،(100
مبين ًا ان بعض الباحثني نسبهم اىل " يﺰيد بن أنيسة اخلارجي") (101معتﱪهيم من فرق"
اخلوارج "  ،ومنهم من ارجﻊ التسمية اىل " يﺰيد بن معاوية "  ،الذي غالوا فيه فجعلوه ولي ًا
ثم نبي ًا بل اﲣذوه " اﳍ ًا .
استكمل االستاذ املؤرخ عبد الرزاق احلسني مقاله حول " اليﺰيدية " يف العدد السابﻊ
والعرشين الصادر يف متوز 1955م  ،متناو ً
ال عقائد اليﺰيدية مستعرض ًا اهم هذه العقائد
بقوله " :يعتقد اليﺰيديون ان الكون وجد من قوتني متباينتني مها  :قوة اخلري وقوة الرش ،
نظري ما يعتقد به الﺰرادشتيون) ،(102من وجود اﳍني متنافرين اال ان اليﺰيديني يرون ان قوة
اخلري وهي اﷲ تغلبﺖ عىل قوة الرش وهي الشيطان وقد مثلوه عىل هيأة طري يشبه الطاووس،
وسموه (طاووس ملﻚ ) .وقد بلﻎ اخلوف باليﺰيدية من الشيطان حد ًا
ذي منقار صغريّ ،
جعلهم يتحاشون ذكر اسمه ،ويتجنبون النطق بأية كلمة يكون فيها حرف من حروفه مثل
كلامت :الﴪطان ،واحليطان ،والقبطان ،والشﻂ ،والنﻂ ،والبﻂ ،ويعدون االجنبي الذي
ينطق ﲠا آث ًام يستحق القتل إذا مكنتهم الظروف من ذلﻚ .أما من اضطر إىل ذلﻚ غري
با ﹴغ ،(103)" ،و سلﻂ صاحب املقال االضواء عىل بعض املعتقدات الضالة ﳍذه الفرقة ومنها
اسطورة " املجرة "  ،معرج ًا عىل اهم كتبهم  " :ويﺰعم اليﺰيدون ان لدهيم كتابني مقدسني
يدعون احدمها كتاب اجللوة) (104ويسمون الثاين مصحف روش) (105وال يعرف عىل وجه
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التحقيق مصدر هذين الكتابني ").(106
وبني الكاتب اهم الفرائض العبادية لدى اليﺰيدية ومنها فريضة الصوم ،والصالة،
ّ
والﺰكاة ،واحلﺞ فﺈن اليﺰيديني " ﳛجون اىل مرقد الشيخ عدي بن مسافر" ،وتطرق اىل
عقيدة تناسخ االرواح عند اليﺰيديني بقوله " :يرى اليﺰيدون ان االرواح تقسم عىل قسمني:
ارواح رشيرة تتقمص اجسام احليوانات اخلبيثة كالكلب واحلامر واخلنازير فتالقي جﺰاءها
ﲠذا التقمص وارواح طيبة ترفرف يف الفضاء") ،(107واخري ًا تطرق صاحب املقال اىل بعض
طقوسهم االجتامعية ومنها الﺰواج ،وختم صاحب املقال كالمه عن عادات اليﺰيدية ومنها
ﲢريم اكل اخلس وامللفوف واللوبياء وسائر اخلﴬوات التي تسمد بعذرة االنسان وﳛرم
عليه حلم اخلنﺰير والسمﻚ والديﻚ والغﺰال).(108
خامس ًا – عاﺷوراء بني التاريخ واملبدأ -:
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واصل ُعلامء الشيعة نرش مقاالت تارخيية يف جملة " رسالة اإلسالم " منها مقال للسيد
حممد حسني شمس الدين) ،(109تناول فيه ﳖضة اإلمام احلسني  يف ضمن سلسلة جهود
أهل البيﺖ يف رعاية اإلسالم واحلفاظ عىل الدين وإيضاح معامله  ،فجاء املقال ﲢﺖ
)(111
عنوان" بني مبدأين") (110مؤكد ًا فيه الكاتب عىل بيان أسباب ثورة اإلمام احلسني 
نتيجة انحراف السلطة وﲡﱪ احلكام وطغياﳖم ،مما دفﻊ باإلمام احلسني(عليه السالم للثورة
والتضحية بالنفس واألهل من اجل كبﺢ مجاح هذا االنحراف  ،مشدد ًا يف ذلﻚ عىل مبدئية
املواقف و" الصﱪ عىل املكاره" من اجل " نرصة احلق").(112
واشار الكاتب اىل ان خروج اإلمام احلسني  اىل كربالء انام كان حلفﻆ الدين) (113بعد
ان تيقن من ان  " :ناموس الفضيلة يكاد يندرس  ،ومعاﱂ اإلسالم توشﻚ ان تنطمس،
وتعود اﳍمجية اجلاهلية العمياء ") ،(114مبين ًا يف رسالة بعث ﲠا اإلمام  عشية خروجه
صوب كربالء تعرب عن ان حركته  كانﺖ للفتﺢ املحتم ولقمﻊ جذور الفساد ،يف
سبيل تكوين العقيدة ال طلب ًا للملﻚ) ،(115وباستشهاده انترص مبدأ اإلمام احلسني 
املبني عىل اساس حفﻆ قانون جده  و نرش مبادئه و تعاليمه  ،وﲢطمﺖ كل مبادئ يﺰيد،
فأصبحﺖ اثر ًا بعد عني  ،انترص اإلمام احلسني  عىل وفق قاعدة البقاء لﻸصلﺢ).(116

ويف ذات السياق نرش احد املفكرين الشيعة مقا ً
ال يف جملة " رسالة اإلسالم " أراد منه
كاتبه رد ُشبهة طاملا نسبها " املغرضون " للشيعة اإلمامية مفادها " تعظيم اإلمام احلسني "
عىل جده رسول اﷲ  و ابيه امري املؤمنني  عند اقامة مراسم العﺰاء يف ذكرى عاشوراء،
فجاء املقال ﲢﺖ عنوان " الشيعة و يوم عاشوراء " وضﺢ الكاتب فيه ان الشيعة " :ال
يفضلون أحد ًا عىل الرسول االعظم  ، ...ان الشيعة اإلمامية يعتقدون ان حممدا ال يوازيه
عند اﷲ ملﻚ مقرب و ال نبي مرسل  ،وان علي ًا خليفته من بعده  ،...و إقامة عﺰاء احلسني
يف كل عام مظهر ﳍذه العقيدة ").(117
وفصل الكاتب يف ذكر حقائق) (118تدحض " التهم " املوجهة ﳍم بتفضيل سيد الشهداء
 عىل شﺨص النبي االكرم  ومنها ان رسول اﷲ  تﺰوج عدة زﳚات وانجب بنني
وبنات توفاهم اﷲ تعاىل عدا فاطمة الﺰهراء (عليها السالم) ،فانحرص نسله الرشيف
بفاطمة وولدهيا ،ومثّل هؤالء االربعة سلوة وعﺰاء للمسلمني عن فقد نبيهم  ،ثم توفيﺖ
الﺰهراء وبعلها وابنها احلسن فبقي احلسني فتمثلوا مجيع ًا يف شﺨصه ،فكان حب
استشهاد ألهل
املسلمني له حب ًا ألهل البيﺖ  أمجعني ،واحلال هذه فﺈن استشهاده 
ﹲ
البيﺖ مجيع ًا  ، واحياء ذكراه احياء لذكرى اجلميﻊ) ،(119و ّبني ان واقعة الطف كانﺖ
وما زالﺖ أبرز وأﻇهر مأساة عرفها التاريخ عىل اإلطالق ،فلم تكن حرب ًا باملعنﻰ املعروف
للحروب ،وإنام جمﺰرة دامية آلل الرسول ":فجدير بمن واىل وشايﻊ نبيه األعظم  وأهل
بيته أن ﳛﺰن حلﺰﳖم ،و ينسﻰ كل فجيعة ورزية إال ما حل ﲠم من الرزايا والفجائﻊ معدد ًا
مناقبهم ومساوئ أعدائهم ما دام حي ًا ") ،(120واشار النارش اىل ان احياء مظلومية احلسني
 واهل بيته الكرام ال تقترص عىل بقعة حمددة من العاﱂ  ،مؤكد ًا ان احياء مراسم عاشوراء
)(122) (121
مستمرة"؛ ألننا الشيعة ثوريون بطبيعتنا " عىل حد تعبريه .
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جدول رقم ) ( 10

املقاالت التارﳜية بأقالم الشيعة املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية ) 1972 – 1949م (
جملة رسالة اإلسالم
ت

اسم الكاتب

جنسيته

عنوان املقال

العدد

السنة

تاريخ النﴩ

من

اﱃ

1

عبد اﷲ اجلرايف

يمني

اليمن منذ ﻇهور اإلسالم

1

1

كانون الثاين 1949

69

73

2

ﳏمد بن إسﲈعيل

يمني

الزيدية يف اليمن

8

2

تﴩين األول 398 1950

404

لبناين

بني مبدأين

16

4

تﴩين األول 430 1952

432

4

ﳏمد رضا الشبيبي

عراقي

بحث عن الدولة العباسية

21

6

كانون الثاين 1954

61

72

5

ﳏمد رضا الشبيبي

عراقي

بحث عن الدولة العباسية

22

6

نيسان1954

138

149

6

ﳏمد رضا الشبيبي

عراقي

بحث عن الدولة العباسية

23

6

ﲤوز1954

254

264

7

ﳏمد جواد مغنيه

لبناين

الغالة يف نظر الشيعة اإلمامية

24

6

تﴩين األول 379 1954

381

8

ﺻدر الدين املوسوي

لبناين

عاد

24

6

تﴩين األول 405 1954

411

9

ﳏمد ﺻادق نشأة

عراقي

العلوم الدينية عند الشيعة

24

6

تﴩين األول 423 1954

430

10

عبد الرزاق اﳊسني

عراقي

اليزيدية

26

7

نيسان1955

181

188

11

عبد الرزاق اﳊسني

عراقي

اليزيدية

27

7

ﲤوز1955

282

290

12

ﳏمد بن إسﲈعيل

يمني

اﳊرية الفكرية يف اليمن

29

8

كانون الثاين1956

67

71

13

ﳏمد بن إسﲈعيل

يمني

اﳊرية الفكرية يف اليمن

30

8

نيسان1956

158

161

14

ﳏمد جواد مغنيه

لبناين

الشيعة و يوم عاﺷوراء

43

11

ﲤوز 1959

261

265

3
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الصفحات

ﳏمد حسني ﺷمس
الدين

عمل الباحث عىل اعداد جدول علمي ﲢﺖ الرقم ( )10ذكر فيه اسامء ُعلامء الشيعة
ومفكرهيم الذين نرشوا مقاالت تارخيية يف جملة" رسالة اإلسالم " خالل مدة البحث،
ويتضﺢ للباحث من اجلدول ان مفكري الشيعة بمﺨتلف توجهاﲥم العلمية اﲡهوا اىل

كتابة التاريخ و البحث يف تفاصيله انطالق ًا من أمهيته و القرآءة املوضوعية لﻸحداث
التي مضﺖ من اجل االنطالقة املعاﴏة املبنية عىل حقائق التاريخ و خفاياه  ،مما جعل
منشوراﲥم بأقالم ُعلامء دين و مفكرين وجدوا يف التاريخ العﱪة للوصول اىل حقيقة ثابتة،
ولعل من املسلامت لدى العديد من الباحثني ان اهتامم الشيعة اإلمامية بالتاريخ ﱂ يكن
وليد اليوم ،بل انه راجﻊ اىل تتبﻊ املسلمني حلركة السرية النبوية  ،عﺰزﲥا عوامل تكوين
الوعي التارخيي لدهيم ،معتمدين التدوين عىل الرغم من العقبات اجلمة التي واجهها
اتباع ال البيﺖ  متثلﺖ بحرق بعض اخللفاء للصحائف التي دونﺖ فيها سنة رسول اﷲ
وسريته ،وقيام البعض االخر بمحو هذه الصحائف ومنﻊ التحديث ﲠا وروايتها ،قابله
وبني الباحث
حركة واسعة يف التصنيف و تدوين العلوم لدى اتباع مدرسة ال البيﺖ ّ ،
من خالل الشكل البياين الذي ﳛمل رقم ( )9اسهامات ُعلامء الشيعة ومفكروهم يف جملة
" رسالة اإلسالم " مبين ًا النسب املئوية التي تعﱪ عن جهودهم يف الكتابة والنرش و طرح
املقاالت العلمية املﺨتلة .
الرسم البياين رقم )(9

اسهامات ُعلﲈء الشيعة يف موضوعات التاريخ اإلسالمي جملة " رسالة اإلسالم"

)(123

183

184

يبدو من املﺨطﻂ رقم ( )9تفاوت النسب املئوية لعدد املقاالت املنشورة ُلعلامء الشيعة
ومفكرهيم يف اعداد جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية يف موضوعات التاريخ اإلسالمي،
فقد شغل كال من حممد رضا الشبيبي) (124و حممد بن اسامعيل العمراين الثقل االكﱪ يف
النرش يف حقل املعرفة التارخيية  ،وقد هدف الشبيبي من مقاالته التعريف باألدوار التارخيية
التي مرت بالدولة العباسية ليصل اىل نتيجة مفادها ان سقوط هذه الدولة املرتامية
االطراف انام هو راجﻊ للعصبيات القبلية آنذاك و للسياسات غري املنضبطة خللفائها ازاء
القضايا الداخلية منها واخلارجية  ،اما القاﴈ حممد بن اسامعيل العمراين فقد هدف من
نرش مقاالته التأكيد عىل اصالة الفكر الﺰيدي و متانته وبالتاﱄ رد كثري من الشبهات التي
ألصقﺖ بالﺰيدية تارخي ًا وعقائد ًا  .فيام تباينﺖ اسهامات بقية الكتاب يف حقل املعرفة
التارخيية وشكلﺖ النسب التالية وعىل التواﱄ  ،عبد الرزاق احلسني  ، %14صدر الدين
رشف الدين  ، %7حممد صادق نشأة  ، %7عبد اﷲ اجلرايف  ، %7حممد جواد مغنيه . %7
دور مميﺰ يف نرش و طرح افكار
وكان الشيخ حممد رضا الشبيبي من املفكرين الذين كان له ﹲ
ﳐتلفة 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 ﳏمد رضا الشبيبي املﻄبوعة

)(125

ُعدت الكتابة التارخيية أحد اهم اهتاممات الشيخ حممد رضا الشبيبي املتعددة  ،فاملتتبﻊ
ملؤلفاته املطبوع منها واملﺨطوط ،ومقاالته املنشورة يف غري جملة من املجالت العربية
يتبني
واإلسالمية سيجدها تصب اغلبها يف حقل املعرفة التارخيية ،ومن خالل ما تقدم ّ
للمطالﻊ ألعداد جملة " رسالة اإلسالم " التتبﻊ التارخيي والفكري للمراحل واألطوار التي
مرت ﲠا بعض الشعوب اإلسالمية ،ومن اجل تقديم معلومات تارخيية ألحداث كثر
اجلدل حول رجاالﲥا 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 ك ّتاﲠم يف مقاالت و ابحاث ُنرشت ﳍم يف غري عدد
من اعداد جملة " رسالة اإلسالم "  ،تعلقﺖ مضامينها بـ" سري " و " تراجم " تناولﺖ جوانب
ﳐتلفة  ،منها مقالة تناولﺖ سرية " زيد بن عﲇ  "فيام تناولﺖ املقالة الثانية سرية الصحاﰊ
اجلليل " عامر بن ياﴎ"  ،وتناولﺖ اخرى سرية " ﳛيﻰ بن احلسني " مؤسس مذهب الﺰيدية
يف اليمن  ،هدف الك ّتاب من خالل مقاالﲥم التعريف بشﺨصيات كان ﳍا دور كبري يف
نرش اإلسالم يف مناطق وبلدان ﳐتلفة من العاﱂ اإلسالمي  ،كام هدفﺖ يف جﺰئها االخر
تسليﻂ الضوء عىل مذهب الﺰيدية يف اليمن والتعريف به و بمشاخيهم و اهم معتقداﲥم
وكتبهم لرفﻊ حالة الشبهة التي كانوا يرمون ﲠا من قبل بعض من ال يعرفون تاريخ املذهب
الﺰيدي ،فسعﻰ ُ
الك ّتاب من مقاالﲥم تلﻚ تعﺰيﺰ الوحدة بني املسلمني من خالل ابراز
سرية رجاالت مذهب الشيعة الﺰيدية ،فنرشوا عدد ًا من السري والرتاجم لشﺨصيات مهمة
 ،ويمكن تفصيل مقاالﲥم عىل وفق التسلسل التارخيي للنرش-:
ففي املقال االول نرش املفكر اليمني عبد اﷲ اجلرايف مقا ً
ال سعﻰ من خالله التعريف
بمذهب الﺰيدية يف اليمن من جهة ،و دفﻊ الشبهات عن عقيدﲥم من جهة اخر ،نتيجة
اجلهل بعقائدهم ،حني ألصقﺖ ﲠم اشارات تنم عن اجلهل بمذهبهم  ،فجاء عنوان املقال
" زيد بن عﲇ ") ،(126املنشور يف ( العدد الثاين بتاريخ نيسان من العام  ، )1949سرية "
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الشهيد زيد بن عﲇ " بن االمام ُ
احلسني بن االمام عﲇ بن اﰊ طالب  املولود يف عام
" 75هـ "  ،واملقتول عام " 122هـ " ،و شهد العاﱂ اإلسالمي ما بني والدته واستشهاده
أحداث ًا جسام ًا  ،وبروز ﹴ
عدد 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
واستطرد الكاتب يف ﴎد سرية الشهيد ﹴ
زيد ُ ،مركﺰ ًا عىل نشأته يف بيﺖ النبوة الطاهرة
تلﻚ " الدوحة الطاهرة الﺰاكية " مقتبس ًا من معني النبوة الصايف ،متﺨلق ًا بأخالقهم ،عىل ان
هذه النشأة كانﺖ يف املدة التي شهدت تﺰاحم االحﺰان عىل بيﺖ النبوة حيث البكاء واحلﺰن
عىل مصاب جده االمام احلسني بن عﲇ  املقتول بكربالء ﻇل ًام وعدوان ًا  ،اال ان هذا
اخلطب الفادح ﱂ يمنﻊ زيد ًا من مواصلة علمه  ،فكان مالزم ًا للقرآن حتﻰ ُعرف بحليف
القرآن  ،كثري الصالة و البكاء من خشية اﷲ  ،فقيه ًا ورع ًا  ،شجاع ًا  ،طالب ًا بثأر جده اإلمام
احلسني  ، و ذكر الكاتب أهم شيوخه  ،حني روى عن ابيه " زين العابدين "  ، و أخيه
" الباقر ، و" عروة بن الﺰبري " ) ،(128و " أبان بن عثامن ").(129
انتقل الكاتب ليسلﻂ االضواء عىل اهم مؤلفاته) (130ومنها قراءة مفردة مروية مجعها إمام
النري اجلﲇ ،يف قراءة زيد عﲇ"  ،ومن ُك ُتبِ ِه
النحاة " أبو حيان التوحيدي") (131يف كتاب سامه ":ﱢ
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
وتطرق كاتب املقال لظروف استشهاد زيد بن عﲇ  ،حني بلﻎ ﻇلم آل امية حد ًا
اﴎفوا يف ﻇلم العباد واملؤمنني منهم عىل وجه اخلصوص ذرية ال حممد  ،(133)فانتفﺖ
العدالة االجتامعية) ،(134وتعددت اساليب الظلم املنهجية املوجه ضد آل بيﺖ النبوة
واتباعهم " :فالفيء ال يقسم بالسوية ،واملظاﱂ ال ترد وال تدفﻊ ،واجليوش والبعوث تبقﻰ
ﱞ
وعﲇ وأبناء عﲇ يلعنون
الﺰمان الطويل ُجم ﱠمرة يف أرض العدو ال ُت ﹾق ﹶفل ،وال يستبدل ﲠا،
ويطردون)ُ ،(135
وﲢاك من حوﳍم الدسائس ،ويضطهدون يف أمواﳍم وأهليهم وضياعهم
وعلومهم وذكراهم وأتباعهم  ...وكانﺖ عني الﺰمان ما تﺰال باكية تتهاطل دموعها عىل
اإلمام الشهيد السبﻂ سيد الشباب أﰊ عبد اﷲ احلسني وكأن كل ما يف األرض من حي

أو مجاد ،وكل ما يف السامء من طري أو كوكب ،ألسنة تنادي بالفجيعة فيه ،وعيون تبكي،
وقلوب ﲣفق ،وصدور تضيق ،وجباه تقطب ،وأعصاب ﲥتﺰ وتضطرب أن أوذي ابن
وم ﱢوت الوفاء والرحم والقربﻰ ﲠم متويت ًا،
رسول اﷲ ،و ُق ﱢطعﺖ بأهله وأصحابه األرضُ ،
و ُف ﱢوت احلق والعدل واالنصاف تفويت ًا ").(136

دعﻰ اهل العراق ملبايعته  " :إنا ندعوكم إىل كتاب اﷲ وسنة نبيه وجهاد الظاملني ،والدفﻊ
عن املستضعفني ،وإعطاء املحرومني ،وقسم الفيء بني أهله بالسواء ،ورد املظاﱂ...
ونرصنا ﹶ
أهل البيﺖ عىل من نصب لنا وجهل حقنا ـ أتبايعون عىل ذلﻚ ؟ فﺈذا قالوا :نعم،
والقراء) ،(137فبلﻎ االمر بني أمية
وضﻊ يده عىل يدهم " ووصلته البيعة من كثري من الفقهاء
ّ

فسارعوا باجليوش ملناجﺰته يف الكوفة ،وخرج معه بعض أهل الكوفة وﲣلف عنه آخرون
 ،اال ان مبايعيه ﴎعان ما نكثوا بعهدهم له تاركني ساحة املعركة ،ليذكرنا بموقف أهل
الكوفة حني استكتبوا االمام احلسني  يف واقعة الطف وﲣلفوا عن نرصته  ،فاستشهد
زيد ًا و صلب و أحرق).(138
ويف السياق ذاته وللتعريف بشﺨصية شيعية اخرى  ،واصل املفكر اليمني عبد اﷲ
اجلرايف الصنعاين نرش مقال يف جملة " رسالة اإلسالم " تناول سرية ائمة الﺰيدية يف اليمن
 ،فجاء املقال ليعالﺞ شﺨصية " ﳛيﻰ بن احلسني ") ،(139محلﺖ عنوان (مؤسس الدولة
اﳍاشمية واملذهب الﺰيدي باليمن :اإلمام اﳍادي إىل احلق) بعددها ( العارش الصادر يف
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 جنب ًا إىل جنب ،متﺂزرتني عىل إسعاد أهله ،والسري به قدم ًا يف طريق الرقﻰ والتقدم
عىل بصرية وتثبﺖ :قوة الدين ،وقوة السلطان ").(141
ابتدأ الكاتب بذكر سريته املتصلة بﺂل بيﺖ النبوة ُ ،معرج ًا عىل املدة التي عاشها والتي
امتازت بازدهار البالد اإلسالمية يف ﳐتلف جماالت العلم والفكر والتأليف والتصنيف)،(142
كام متيﺰت بكوﳖا " فرتة احرتاب للمذاهب املﺨتلفة سياسي ًا وفكري ًا ") ،(143عاﴏها مجهرة
العلامء منهم " حممد بن اسامعيل البﺨاري") ،(144و" مسلم بن احلجاج " ) ،(145وغريهم ،
من ُ
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كام عاﴏ هذه املدة مجﻊ من أئمة التصوف ،أمثال " :اجلاحﻆ ") ،(146وغريهم مبين ًا خطورة
عرص ﳛيﻰ بن احلسني  ،فقد ﻇهرت العديد من احلركات السياسية والدينية الباطل منها
والصحيﺢ) ،(146فكان العرص مليئ ًا باألحداث والفتن ،والعلوم واملذاهب).(147
واستطرد الكاتب بذكر علم ﳛيﻰ بن احلسني فكان " ذا نظر صائب ،وفكر ثاقب،
وعلم واسﻊ ،ومعرفة ال تسامي ،يدل عىل ذلﻚ مؤلفاته الكثرية  ،وتصانيفه املتنوعة يف
كل فرع من فروع العلم" وامهها كتابه " جامﻊ األحكام يف احلالل واحلرام") (148وغريها
من املؤلفات يف شتﻰ علوم الفقه والعقائد والقران ،واشار الكاتب اىل ان اليمن قبل جميء
ﳛيﻰ بن احلسني بالد ًا " امتﻸت باجلور والقبائﺢ " ،وفشﺖ بني أهلها أقوال أهل املذاهب
الباطلة كالقرامطة واجلﱪية وغريهم ،وكان أهلها متﺨاصمني متﺨاذلني ،ال تفرت من بينهم
العداوات ،وال تنطفﺊ نريان األحقاد ،وقد خرج إليهم ﳛيﻰ بن احلسني مرتني ،مؤكد ًا انه
نرش يف هذه البالد علمه  ،وقد سار عىل مذهبه ،وقلده يف اجتهاداته كثري من أهل اليمن
وال سيام أهل اجلبال ،كقبيلة ﹶ"مهدان ") ،(149الذين خرج إليهم اإلمام عﲇ بن أﰊ طالب،
القائل يف حقهم " ولو كنﺖ بوابا عىل باب ﹴ
جنة لقلﺖ ﹶﳍ ﹶ
مدان ادخلوا بسالم ").(150
واصل ُعلامء الشيعة ومفكروهم نرش مقاالﲥم يف جملة " رسالة اإلسالم " يف ترمجتهم
لشﺨصيات اسالمية جليلة ،فرتمجﺖ يف مقال نرش يف( الثالث والعرشين بتاريخ متوز
 )1954سرية الصحاﰊ اجلليل "عامر بن ياﴎ " (رﴈ اﷲ عنه) ،واملقال جمتﺰأ من كتاب
للسيد صدر الدين رشف الدين بعنوان " حليف ﳐﺰوم ") ، (151بني الكاتب فيه صفاته
بالقول  " :أسمر اللون ،عجنﺖ طينته بمسﻚ  ،مديد القامة ولد من عائلة الرماح ،بعيد
مابني منكبيه ،صبﻎ ﲡسيد ًا للمهابة ،أشهل أصلﻊ ،يف مقدم رأسه شعرات ،و يف قفاه
شعرات ").(152
وتطرق كاتب املقال اىل مولد عامر بن ياﴎ يف عام  570م بحي ﳐﺰوم ،من احياء
مكة) ":(153و لد يف حﻰ بنﻰ حمﺰوم من (مكة) سنة  570م أو نحوها ،فقد كان تربا للنبي
 – كام يقول هو – ﱂ يكن أحد اقرب إىل النبي سن ًا منه  ،اما امه " فسمية" بنﺖ خياط ،
وكانﺖ أمة ألﰊ حذيفة سيد بني ﳐﺰوم ،وﱂ تكن يف إماء قريﺶ أمة مثلها حرة يف ذكاء
القلب ،وصحة العقل ،ومالحة الوجه ،وعفة النفس ،وطهارة الذيل.(154)".

واسهب الكاتب يف ﴎد سرية عامر بن ياﴎ منذ نعومة أﻇفاره  ،واصف ًا اياه بالشجاعة
والكرم) " :(155درج 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) (157بالقول " :وكانﺖ مكة مهاجر ًا

ترتى إليه الوفود اليامنية منذ تفرقوا أيدى سبأ ،أمتها جرهم الثانية ،وأمتها خﺰاعة،
وحكمتاها واحــدة بعد ُ
األخــرى غالبتني عىل حكمها أهلها من بني إسامعيل ،حتﻰ
استعاده (قﴢ) بن كالب ( 400م) ،واستأنفه مﴬي ًا ،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 هالﳍا اخلصيب بام محلوه من كثافة ،وما نقلوه من ثقافة وأوضاع ").(158
وذكر الكاتب قصة اسالم عامر بن ياﴎ  ،مبين ًا ما القاه من االذى عىل يد قريﺶ من
تعذيب وتنكيل) " :(159قد 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
ﳛفل به ،و ال يباليه ،بل يقبل عليه مرة بعد مرة يف مرات كثرية ،مطمئن ًا له ،راضيا به،
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 ﲢيي الرجا ال اليأس  ،وقد تعجب لشيخ
ينرصف من عقده العارش أو يكاد ،يسلﻂ هو عىل عدوه من سيفه نارا تشبهها النار ،و من
عﺰمه حديد ًا أصلب من احلديد ،و من اندفاعه سيال أعنف من السيل").(160
واستمرار ًا جلهود املجلة للتعريف برموز االمة يف التاريخ املعاﴏ ،احتفﺖ جملة " رسالة
اإلسالم " برجاالت التقريب من ُعلامء الطائفة الشيعية ممن كتبوا يف اعدادها املﺨتلفة،
فكان ممن احتفﺖ ﲠم شﺨصية " السيد عبد احلسني رشف الدين املوسوي " بعد وفاته ،
فجاء مقال ابنه السيد صدرالدين رشف الدين ليسلﻂ االضواء عىل كتاب عقائدي مهم
لوالده بعنوان "اإلجتهاد والنص") ،(161تناول فيه الكاتب السامت االﳚابية للكتاب ملا ﳛمله
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من " بناء حمكم" فالكلمة " عند اﰊ حاسة سادسة "  ،فصار لﺰام ًا عليه وهو يؤلف الكتاب ان
ال يرﴇ بصياغة اال ان ﲡتمﻊ 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") (163الذي وضعها " يف نصاعة
و ارشاق " ،وقد وجد الباحث من االمهية و الﴬورة وضﻊ جدول يبني اجلهود الفكرية
ُلعلامء الشيعة و مفكرهيم الذين خصهم الباحث بالتعريف ﲠم و بمقاالﲥم .
جدول رقم ) (11مقاالت السري والﱰاجم املنشورة بأقالم ُعلﲈء الشيعة ومفكرﳞم يف
جملة رسالة اإلسالم القاهرية ) 1972 – 1949م(
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ت

اسم الكاتب

جنسيته

عنوان املقال

العدد

)(164

جملة رسالة اإلسالم
السنة

التاريخ

الصفحات

1

عبد اﷲ اجلرايف

اليمن

زيد بن عﲇ

2

1

نيسان1949

198

205

2

عبد اﷲ اجلرايف

اليمن

اإلمام اﳍادي إىل احلق

10

3

نيسان 1951م

193

195

3

صدر الدين رشف الدين

لبنان

عامر بن ياﴎ

23

6

متوز 1954

303

318

4

صدر الدين رشف الدين

لبنان

اإلجتهاد و النص

41

11

كانون الثاين

75

81

1959

العلامء واملفكرين
ُ
وعد العالمة السيد صدر الدين رشف الدين املوسوي احد كبار ُ
الذين أرشقﺖ صفحات التأريخ بأسامئهم وتفاصيل حياﲥم ممن فاقوا أقراﳖم يف علمهم،
وﱂ يكونوا كالنجوم الالمعة التي أضاءت سامء العلم واألدب يف عصورهم وأناروا عاﱂ
املعنوية بأنوار إيامﳖم وعلومهم فحسب ،بل ّاﳖم ّ
بقوة جاذبيتهم املعنوية التي
متكنوا ّ
تكشف عنها سريﲥم وسلوكهم من كسب القلوب الطاهرة لﻸجيال القادمة أيض ًا،
وأسسوا  ،من خالل ما خ ّلفوه من آثار علمية ودينية خالدة  ،مدرسة للرتبية الصحيحة

يف العاﱂ اإلسالمي وبأسلوب جديد وطريقة جذابة  ،فكانﺖ للسيد جهود علمية متنوعة
ومكانة كبرية يف ذاكرة ُعلامء املذاهب اإلسالمية  ،ويبني املﺨطﻂ رقم ( )11توجهات
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  %44من جمموع مؤلفاته
خمﻄﻂ رقم ) (11

مﺆلفات السيد ﺻدر الدين ﴍف الدين املﻄبوعة

)(165
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مما تقدم يبدو ان ُعلامء الشيعة ومفكرهيم ممكن كتبوا يف جملة " رسالة اإلسالم " قد
هدفوا من خالل نرشهم لسري وتراجم بعض الشﺨصيات اإلسالمية  ،وان اختلف مكاﳖا
وزماﳖا و تباينﺖ اهتامماﲥا و طروحاﲥا الفكرية  ،اال ان ما ﳚمﻊ بينها هو " التعريف "
بشﺨصيات مثلﺖ نامذج صاحلة للمجتمعات اإلسالمية  ،كان ﳍا دورها الفكري واملعريف
والتارخيي ،فيام سيعالﺞ املبحث الرابﻊ و االخري من الفصل األخري من هذه الرسالة
كتابات يف الفلسفة .

املبحث الرابع

كتابات يف القضايا الفلسفية
أثبﺖ كثري من املؤرخني والباحثني اسبقية الشيعة من ُعلامء و مفكرين يف تأسيساﲥم
االولية لعلم الكالم  ،وعىل يد ائمتهم تتلمذ ُعلامء املعتﺰلة وغريهم من الفرق اإلسالمية ،
وكان للشيعة ايض ًا " 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
ﳐتلف العصور ،متكلمون بارزون  ،كانوا أئمة يف هذا الشأن  ،افادوا االجيال من بعدهم ،
بﺂثارهم ومؤلفاﲥم) ،(166وتأسيس ًا عىل ما تقدم يمكن امجال املواضيﻊ الفلسفية التي تناوﳍا
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ُعلامء الشيعة ومفكروهم عىل صفحات جملة " رسالة اإلسالم " ومنها -:
 – 1جدلية عالقة الفلسفة بالعلم والدين ): (167

كتب ُعلامء الشيعة ومفكروهم مقاالت عنﺖ بفلسفة التاريخ)ُ ،(168نرشت ﳍم يف جملة
"رسالة اإلسالم" خالل سنوات صدورها  ،ففي عددها الرابﻊ الصادر يف ترشين االول
من عام 1949م نرش األستاذ عبد احلليم كاشف الغطاء مقال بعنوان (الدين والفلسفة
والعلم)ّ (169بني فيه أن االنسان ومنذ آالف السنني قد " ُﲠر بالوجود " و تنوعه  ،وغموضه ،
ومجاله ،ونظامه املعقد  ،وحاول ان يتفهم اﴎار الطبيعة و االشياء من حوله) (170مستﺨدم ًا
" التأمل الفلسفي" ) ،" (171و " احلدس " ،مما خلف " نتاج ًا معرفي ًا وفكري ًا " للحضارات
البرشية  ،حرص" الرتاث املعريف و الفكري ") (172لﻺنسان بشكل عام يف اربعة اقسام -:
أ -العلم :وجماله البحث يف ﻇواهر معينة  ،يبحث عن العوامل املؤثرة يف الظواهر او
االشياء  ،و يعتمد العاﱂ عىل احلواس يف الدرجة االوىل للوصول اىل املعرفة (اي منهجه هو
املنهﺞ احلﴘ) )(173يف املالحظة والتجربة واستقراء اجلﺰئيات لالنتقال اىل احكام كلية).(174

وبني الكاتب بقوله  " :يمكن أن نحرص تراث اإلنسان الفكري ،ومجيﻊ أنواع املعارف
ّ
التي أنتجتها حضارة اإلنسان يف أربعة أقسام :الدين والفلسفة والعلم والفن ،العاﱂ يدرس

جﺰءا حمدود ًا من الكون ،يأخذ ﻇاهرة معينة أو شيئا معينا ،ويبحث عن العوامل التي تؤثر
فيها ،ويوضﺢ لنا كيفية حدوث األشياء والظواهر ،ويقترص عىل األسباب ،وال يعني
بالعلل البعيدة ،وال خيﱪنا عن األشياء بذاﲥا بل يرمﺰ عنها ").(175
وتطرق الكاتب اىل دور العلامء املعتمدين يف تفسري الظواهر عىل التجربة باستﺨدام
احلواس و املقاييس " :وال يطلب من العاﱂ أن يبني الروابﻂ بني أجﺰاء الكون ،فهو ﳚرد
املوجودات ،ويفصل بعضها عن البعض اآلخر ليسهل عليه درسها ومالحظتها ،ويعتمد
العاﱂ يف الدرجة األوىل للوصول إىل املعرفة ،عىل احلواس واآلالت واملقاييس مﻊ إعامل
الفكر لﻺستقراء واملقارنة ").(176

ب -الفلسفة) :(177يرى االستاذ عبد احلليم كاشف الغطاء ان التفكري الفلسفي حاول
الربﻂ بني مجيﻊ احلقائق التي توصل اليها العلم  ،ليعطي تفسري ًا و رؤية كونية شاملة
مرتابطة  ،والفيلسوف يعتمد عىل العقل) (178و التفكري) (179مﻊ حرية تامة يف فرضياته و
نظرياته  ،اذن منهﺞ الفيلسوف غالب ًا هو منهﺞ عقﲇ) ،(180ومنذ ان تبلور الفكر الفلسفي
بوضوح عند اليونان انقسم الفالسفة عىل طائفتني ؛ طائفة ذهبﺖ اىل ان أصل الكون يعود
اىل املادة واحلياة ( الفالسفة املاديني )) (181والعقل ناتﺞ عن املادة و تغرياﲥا  ،ومن ابرز
)(184
روادها ارنسﺖ هيجل) ،(182و سبنﴪ) ، (183اما الطائفة الثانية (الفالسفة املثاليون)
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
يمنﻊ الفلسفة عن التفكري العقﲇ و االستنتاج واالستدالل) (186بالعقل .ولكنه يرى ان
الوصول للحقيقة النهائية عن طريق احلس و العقل وحدمها يؤدي اىل االلتباس  ،فال بد من
االستعانة بطرق اخرى ذات صلة بأعامق النفس ايامن ًا تام ًا بأن اﷲ 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
والعقل وحدمها ،يؤدي إىل االلتباس .باإلضافة إىل هذين الطريقني ،ينبغي أن نستعني
بطرائق أخرى ،ذات صلة باعامق النفس اإلنسانية وباطن الفرد مثل التنبؤ والنظر الغيبي،
واإلﳍام والوحي االﳍي والتجﲇ ،والبداهة والقناعة الذاتية .أن الدين يؤمن إيامنا تاما  ،بأن
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العلامء والفالسفة مؤيدة له ام ال ؟ فهو ال
اﷲ ،هو أصل الوجود ،وسواء أجاءت أبحاث ُ
)(188
يكرتث ﳍا ،ألن آراءهم عرضة للتغري والتبدل"
ث -الفن :وهو ذو صلة باحلقيقة الكلية ،فالفنان ال يصور الوجود كام هو ،بل يظهره
بشكله االكمل حماو ً
ال ان يسمو باحلياة و يسعﻰ لتحسينها و توجيهها نحو الكامل).(189

194

وذهب كاتب املقال اىل أن " الفن ذو صلة باحلقيقة الكلية ،فالفنان ال يصور الوجود كام
ويعﱪ عنه فقﻂ ،بل يظهره بشكله األكمل ،وﳛاول أن يسموا باحلياة ،ويسعﻰ لتحسني
هو ّ
وعرف افالطون الفن بأنه الكﲇ ممثال يف اجلﺰئي.
احلياة ،ويوجهها نحو التقدم والكاملّ ،
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
يف القرن التاسﻊ عرش للميالد  ،بام حققه العلم و بنتائجه يف ﳐتلف العلوم  .مما أدى اىل
ان تنشﻂ الفلسفة املادية و االعتقاد باملادة و التفسريات املادية للكون و ﻇواهره) ،(191إال
ان القرن العرشين اﻇهر اكتشافات حلقائق علمية كثرية " زعﺰعﺖ اسس الفلسفة املادية "
)(193
مثل النظرية النسبية) (192ألينشتاين( )Albert Einstein( )1955-1879ونظرية الكم
ملاكس بالنﻚ ( ،)M.Planck( ،)1947 -1858ان 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
تؤكد الرتكيب الذري للامدة ،وعىل تفاعالت املادة ولكن النظرية النسبية ،ونظرية الكم
ترفعان احلواجﺰ ،بني املادة والطاقة ").(195
 -2دليل اثبات واجب الوجود:

ويف اإلطار نفسه نرش السيد حمسن صدر االرشاف) (196مقا ً
ال عنوانه " تعقيبا عىل مقال:
االﳍيات ﹶب ﹾني ا ﹾبن سينﹶا ﹶو ابن ُر ﹾشد") (197تطرق من خالله اىل مقال سابق ُنرش يف املجلة
يف
ّ

للكاتب املرصي " حممد يوسف موسﻰ ") (198عالﺞ فيه موضوع اثبات الوجود باالعتامد

عىل رؤى فلسفية و بيان مذهب ابن سينا ) (199والغﺰاﱄ) (200يف مبدأ الوجود ،وطريق
استدالﳍام ،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
حلﴬة 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 اﳍامة  ... ،و قد خطر بباﱄ أن أكتب ما سنﺢ ﱄ يف حقيقة
هذا األمر عىل نحو من االختصار مؤيد ًا الغرض الذى كان الدكتور يرمي اليه ثم ﱂ ﳚعل
نفسه يف مقام احلاكم و ﳛكم بام هو احلق و مقتﴣ االنصاف ").(201

استدل ابن سينا عىل اثبات اخلالق سبحانه وتعاىل املانﺢ لﻸشياء وجودها و خلقها "
باستدالل عقﲇ") (202مفاده ان العقل اذا نظر يف الوجود ﳛكم بأن املوجودات قسامن :
قسم يكون الوجود ﴐوري ًا 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 ﲠذين القسمني يكون مقدمة أوىل
لالستدالل  ،و املقدمة الثانية هي انه البد من لﺰوم انتهاء العلل اىل علة ليس فوقها علة ،
وان ﱂ يكن انتهاء للعلل اىل علة ليس فوقها علة لكان هذا يعني حصول " حمذور التسلسل
) ،(203او حصول حمذور الدور").(204
حاول ابن رشد انتقاد ابن سينا و استدالله عن طريق اخلدش باملقدمة االوىل  ،ويرى أنه ال
مﱪر ﳍذا احلرص يف القسمني للوجود  ،فانه يمكن ان يكون هناك قسم ثالث نسميه املمكن
الﴬوري " ﴐوري الوجود بسبب غريه " ،و وجود املمكن الﴬوري يمنﻊ تسلسل
العلل اىل غري ﳖاية  .وبالتاﱄ فﺈن دليل ابن سينا قاﴏ عن اثبات املطلوب  ،واختتم الكاتب
)(205
املقال برد استشكال ابن رشد فهو ليس بمحله الن القسم الثالث " املمكن الﴬوري"
ال يمنﻊ تسلسل العلل  ،ما دام وجوده بسبب غريه فال معنﻰ النتهاء العلل اليه .
 -3اﳊكمة والغاية من اﳋلﻖ :
استكام ً
ال للفكرة السابقة نرش السيد حسن احلــيــدري) (206مقا ً
ال عنوانه " فلسفة
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اخللق") (207تطرقﺖ من خالله اىل اهم املشاكل الفلسفية إال وهي معرفة احلكمة و الغاية
من خلق املﺨلوقات " إن من أهم املشاكل الفلسفية التي شغلﺖ بال فالسفة األمم من
قديم الﺰمان وحتﻰ اآلن :معرفة حكمة هذا اخللق ،وما هي العلة الغائية إلﳚاده ،وقد
اختلفﺖ آراء احلكامء يف هذه املسألة شأﳖم يف كل مسألة تكون جماال لتفكريهم، (208)".
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
بأﴎها ليسﺖ إال ﻇل للحقيقة األزلية  ،وليس ﳍا حقائق مستقلة بذواﲥا بل كل الكائنات
بمثابة ﲡليات أو اجﺰاء للوجود األزﱄ و الكائن االول  ،وحسب زعمهم انه ليس يف
الوجود إال اﷲ تعاىل).(209
ب -مذهب الفالسفة القائلني بالنسبة :إن نسبة العاﱂ اىل اﷲ كنسبة النور اىل الكواكب).(210
ت -القائلني باإلفاضة :مقولة إن اخلالق سبحانه حمض اجلود والكرم  ،فﺈنه أفاض
الوجود عىل الكائنات ال لغاية أخرى  ،اذ ال غاية و الحد جلوده وكرمه). (211
ث -اﳋلﻖ لغاية سامية  :القول األرجﺢ و األحسن انه سبحانه ﱂ خيلق العاﱂ باط ً
ال  ،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 اذاال قاب ً
عرفوا خالقهم معرفة تامة ،عبدوه وقدسوه ،فصاروا حم ً
ال إلفاضة الرمحة.
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العلامء  :ﳖضة مباركة"،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 7/السنة  ، 2 /متوز
 .8مرتﴣ آل يس ،مجاعة كبار ُ
 ،1950ص .329

 .9للمﺰيد حول اﴐار املسكرات وانتشارها يف املجتمعات اإلسالمية ينظر :سليامن حريتاين  ،اخلمرة
وﻇاهرة انتشار احلانات و جمالس الرشاب يف املجتمﻊ العرﰊ اإلسالمي (،دمشق :دار احلصاد،

.)1996

العلامء  :ﳖضة مباركة  ،ص .329
 .10مرتﴣ آل يس  ،يف مجاعة كبار ُ
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 .11ان ﲢريم رشب اخلمر يف اﳍند ﱂ يكن لوازع ديني بحﺖ  ،بل نظر ًا لفداحة اخطاره االجتامعية

واالقتصادية واالخالقية والصحية  ،فتم ﲢريم رشبه من عامة السكان  ،بل لو ان رأس السلطة

احتسﻰ اخلمر الستحق عندهم خلعه ؛ كونه ال يتأتﻰ له التدبري و السياسة .للمﺰيد ينظر  :مهايون

كبري ،الرتاث اﳍندي  ،ترمجة  :ذكر الرمحن  (،ابو ﻇبي  :هيئة ابو ﻇبي للثقافة والرتاث 2010،م )،
ص.156

 .12سورة املائدة :اآلية ( .) 90

العلامء  :ﳖضة مباركة"،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 7/السنة  ، 2 /متوز
 .13مرتﴣ آل يس ،مجاعة كبار ُ
 ،1950ص .329

 .14دار اإلفتاء املرصية  ،الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية  ( ،القاهرة  :داراإلفــتــاء
املرصية2012،م)،ص.297

 .15تكونﺖ اللجنة من الشيخ عبد املجيد سليم ،والشيخ حممود شلتوت ،والشيخ حممد عبد اللطيف
دراز ،والشيخ حممد عبد الفتاح العناين ،والشيخ عيسﻰ منون  .ينظر :مرتﴣ آل يس  ،يف مجاعة كبار
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العلامء  :ﳖضة مباركة  ،ص .331
ُ

 .16تﺰامن مقال السيد مرتﴣ ال ياسني مﻊ ضجة كبرية حدثﺖ يف مرص يف ايلول من العام 1950م،

مثل طريف االزمة ملﻚ مرص فاروق االول من جهة  ،و مفتي الديار املرصية الشيخ عبد املجيد سليم

من جهة اخرى ،حني وصل الشيخ سؤال من إحدى املجالت املرصية عن مدى رشعية إقامة امللﻚ

للحفالت الراقصة وما يتﺨللها من تعاطي للمنكرات  ،اثر حفلة اقامها امللﻚ يف قرص عابدين ،
فاصدر الشيخ عبد املجيد سليم فتواه بحرمة هذه احلفالت  ،ونرشت الفتوى يف الصحف واملجالت

مؤيدة باحلكم الرشعي  .للمﺰيد ينظر  :إسامعيل إبراهيم  ،املصدر السابق  ،ص .172 - 171

 .17مالﻚ بدري  ،حكمة اإلسالم يف ﲢريم اخلمر دراسة نفسية اجتامعية ( ،واشنطن  :املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي  1996 ،م)  ،ص 15 – 11؛ امحد بن عامد بن حممود بن يوسف االقفهﴘ  ،اكرام
من يعيﺶ بتحريم اخلمر و احلشيﺶ  ،ﲢقيق  :حممد فارس  ،مسعد عبد احلميد  ( ،بريوت  :دار
الكتب العلمية  1995 ،م)  ،ص .273

 .18تابعﺖ اللجنة املشكلة موضوع انتشار املوبقات االجتامعية يف مرص فكان االجتامع الثاين يف
التاسﻊ والعرشين من شهر كانون الثاين عام  1953م  ،ورفﻊ رسالة اخرى لرئيس الوزراء حممد

نجيب .ينظر  :هيئة التحرير ،من شيخ االزهر اىل رئيس الوزراء" ،االهرام" ((صحيفة))،القاهرة،
العدد ،111/السنة 30/كانون الثاين 1953م  ،ص .7

 .19تناول الشيخ حممود شلتوت موضوع اخلمر وما يمثله من حرمة يف الدين اإلسالمي من خالل

برنامﺞ "حديث الصباح "الذي ُيذاع من اذاعة القران الكريم يف االذاعة املرصية  ،وجاء احلديث

ﲢﺖ عنوان " اخلمر مفتاح كل رش " .للمﺰيد ُينظر  :حممد حممد املدين  ،أحاديث الصباح يف املذياع،

( القاهرة :جممﻊ البحوث اإلسالمية  1997 ،م)  ،ص . 214
 .20حممد نجيب  ،مذكرات حممد نجيب كنﺖ رئيس ًا ملرص  ،ط  ( ،2القاهرة  :املكتب املرصي احلديث،
 ،)1984ص.343

 .21الصالة كلمة آرامية االصل اخذت من أصل "ص ل ا "و هي بمعنﻰ ركﻊ وانحنﻰ  ،و الصالة يف
اللغة :الدعاء والرمحة و االستغفار  ،وقد خصصها اإلسالم بالفريضة املعروفة التي فيها ركوع

وسجود وحركات معينة وقواعد ثابتة ال تتأثر بﺈرادة املصﲇ  ،وال برغبته وميوله  ،وال بالوقﺖ
الذي يريده اذا كانﺖ تلﻚ الصالة فريضة واجبة  ،وعىل املصﲇ ان يقول يف صالته اقوا ً
ال ثابتة
من نصوص القران والسنة  ،عىل حسب ما ورد يف الرشع  .للمﺰيد ينظر  :كريم ياسني شيحان
األمريي  ،أحكام القبلة يف الصالة يف الفقه اإلسالمي  ،رسالة ماجستري (،جامعة بغداد  :كلية

العلوم اإلسالمية2002،م ) ؛ جواد عﲇ  ،تاريخ الصالة يف اإلسالم  (،بغداد  :مطبعة ضياء،
د.ت) ،ص. 6

 .22حممد صادق نشأة (1967-1896م )  :هو السيد حممد صادق بن حممد مهدي بن حممد عﲇ
احلسيني احلائري الشهري بنشأة  ،ولد يف مدينة كربالء املقدسة و نشأ ﲠا  ،ﲣرج يف املدرسة احلسينية
االيرانية وصار مدرس ًا ﲠا اضافة اىل تدريسه االدب الفارﳼ و العرﰊ  ،هاجر اىل ايران ليستقر

ﲠا عام 1931م ليامرس التدريس يف جامعة طهران  ،له مؤلفات عدة ابرزها  :فالسفة ايران يف
اإلسالم  .للمﺰيد ينظر  :امحد احلائري  ،املصدر السابق  ،ص.297-296

 .23للمﺰيد حول آداب الصالة واﴎارها ينظر :زين الدين العامﲇ  ،اﴎار الصالة  ،ﲢقيق  :حممد
عﲇ قاسم  ( ،بريوت  :الدار اإلسالمية  1989 :م)؛ روح اﷲ املوسوي اخلميني ،آداب الصالة ،
ط ( ،5طهران :مؤسسة تنظيم و نرش تراث اإلمام اخلميني 2003 ،م)؛ جواد آمﲇ ،اﴎار الصالة
(بريوت :دار الصفوة 2009 ،م).

 .24روح اﷲ املوسوي اخلميني ،ﴎ الصالة معراج السالكني وصالة العارفني( ،طهران :مؤسسة تنظيم
و نرش تراث اإلمام اخلميني ،د .ت) ،ص . 142

 .25حممد صادق نشأة ،أثر الصالة يف األخالق"،رسالة اإلسالم" ،العدد ، 27/السنة  ، 7/متوز  ،1955ص .320

 .26أبو عﲇ احلسني بن عبد اﷲ ابن سينا  ،جامﻊ البدائﻊ  ،ﲢقيق  :حممد حسن حممد حسن اسامعيل،
(بريوت :دار الكتب العلمية 2004،م)  ،ص . 12- 7

 .27حممد صادق نشأة ،أثر الصالة يف األخالق ،ص .321
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اخت ﹶﹶشﻊ و ﹶ ﹶﲣ ﱠش ﹶﻊ  ،ﹶر ﹶمﻰ بِ ﹶب ﹶ ِ
رص ِه نحو االرض و ﹶغ ﱠضه
 .28اخلشوع يف اللغة  :من ﹶخ ﹶشﻊ ﹶ ﹾخي ﹶش ُﻊ ُخشوع ًا  ،و ﹾ
طأ ﹶ
تشﻊ إِذا ﹾ
طأ ﹶصدﹾ ﹶره و تواضﻊ  ،وقيل ُ
وخ ﹶف ﹶ
اخلشوع قريب من اخلضوع إال ّ
أن
ض ﹶص ﹾو ﹶت ُه  ،و ﹾ
اخ ﹶ

اخلضوع يف البدن  ،واخلشوع يف البدن و الصوت و البرص لقوله تعاىل﴿ :خاشعة ابصارهم ﴾ سورة
القلم  :اآلية  . )43( :اما اصطالح ًا " :هو لني القلب ورقته  ،وسكونه  ،وخضوعه  ،وانكساره،

وحرقته  ،اما املراد بﺨشوع الصالة فهو سكون القلب ﷲ 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) .

 .29سورة البقرة :اآلية ( . )45

 .30الرياء كلمة مشتقة من الرؤية  ،ومعناها طلب االنسان إراءة اعامله احلسنة اجلاه واملنﺰلة يف قلوب
الناس  ،وهو إتيان ما ُيشرتط فيه القربة طلب ًا للمنﺰلة عند الناس  ،وفيه ثالثة مقامات خيتص االول

منها بﺈﻇهار االنسان للعقائد احلقة واملعارف االﳍية ليشتهر بني الناس بالديانة فتكون له منﺰلة يف
القلوب وان ّيﱪئ نفسه و ّ
يﺰكيها عن العقائد الباطلة طلب ًا للجاه و املنﺰلة يف القلوب  ،سواء أكان
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بالرصاحة أم بالكناية أم باإلشارة  ،اما الوجه الثاين فهو اﻇهار اخلصال احلميدة وامللكات الفاضلة
طلب ًا للجاه واملنﺰلة ،فيام خيتص املقام الثالث بالرياء املعروف عند الفقهاء وفيه درجتان االوىل

االتيان بالعمل الرشعي بقصد إراءﲥا للناس و جلب قلوﲠم وثانيهام ترك عمل ما لتحقيق ذلﻚ

املقصود  .للمﺰيد ينظر  :الفيض الكاشاين  ،املهلكات الكﱪى (،قم  :ذوي القربﻰ للنرش و التوزيﻊ،

2005م )  ،ص  140؛ أمحد الفهري ،الرياء والعجب  ،ط (،2بريوت  :الدار اإلسالمية للطباعة
والنرش والتوزيﻊ  1988،م) ،ص . 16 – 15

 .31حممد صادق نشأة  ،أثر الصالة يف األخالق"،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 27/السنة  ، 7 /متوز
 ،1955ص .321

 .32سورة النساء :اآلية ( .)142

 .33اختلفﺖ اآلراء يف ﲢديد بدء ترشيﻊ الصالة يف اإلسالم  ،والرأي االغلب ان الصالة ُ ّ
رشعﺖ يف
االعوام االوىل من بعثة نبي اﷲ حممد  وﲢديد ًا مﻊ نﺰول سورة املﺰمل  ،ثم مرت الصالة بمراحل
وسئل االمام عﲇ بن االمام
ترشيعية تغريت فيها مدﲥا ،و وقتها  ،و عدد ركعاﲥا  ،و عدد الصلواتُ ،
احلسني  : متﻰ فرضﺖ الصالة عىل املسلمني عىل ما هم اليوم عليه؟ قال :باملدينة حني ﻇهرت

الدعوة  ،وقوي اإلسالم ،وكتب اﷲ عﺰ وجل عىل املسلمني اجلهاد زاد رسول اﷲ  يف الصالة

سبﻊ ركعات :يف الظهر ركعتني  ،ويف العرص ركعتني  ،ويف املغرب ركعة ،ويف العشاء اآلخرة
ركعتني ،وأقر الفجر عىل ما فرضﺖ بمكة ؛ لتعجيل عروج مالئكة الليل إىل السامء ؛ ولتعجيل نﺰول

مالئكة النهار إىل األرض ،فكان مالئكة النهار ومالئكة الليل يشهدون مﻊ رسول اﷲ (ص) الفجر،
رآن ال ﹶفج ِر ﹶك ﹶ
رآن ال ﹶفج ِر إِ ﱠن ُق ﹶ
فلذلﻚ قال اﷲ تعاىل ﴿:ﹶو ُق ﹶ
شهود ًا ﴾ سورة االﴎاء  :اآلية ( )78؛
ان ﹶم ُ
ليشهده املسلمون ؛ وليشهده مالئكة النهار ومالئكة الليل .للمﺰيد ينظر  :حممد بن عﲇ الصدوق،

علل الرشائﻊ  ( ،بريوت  :دار املرتﴣ  2006 ،م )  ،ج  ،1ص  224؛ جواد عﲇ  ،املصدر السابق.

 .34حممد صادق نشأة  ،أثر الصالة يف األخالق ،ص .321

 .35سميﺖ سورة الفاﲢة بالسبﻊ املثاين ؛ ألﳖا مكونة من سبﻊ آيات  ،بﺈضافة البسملة اليها فسميﺖ
بالسبﻊ إشارة اىل ان آياﲥا سبعة وأما معنﻰ تسميتها باملثاين ؛ ألن بعضها يوضﺢ حال البعض ويلوي
وينعطف عليه  ،والداعي لذلﻚ كوﳖا تتألف من سبﻊ آيات ،ألمهيتها وعظمة حمتواها  ،وقد قوبل
ﲠا القرآن العظيم وفيه متام التجليل لشأﳖا والتعظيم خلطرها لكنها ﱂ تعد قرآن ًا مستق ً
ال قبال القرآن

اين ﹶت ﹶ
الكريم بل سبع ًا من آيات القرآن وجﺰء ًا منه بدليل قوله تعاىلِ ﴿ :كتﹶاب ًا ُمت ﹶﹶش ِاﲠ ًا ﹶم ﹶث ِ ﹶ
قش ِع ﱡر ِم ُنه
ين ﹶخي ﹶش ﹶ
وﲠم إِ ﹶىل ِذك ِر اﷲِ ﹶذلِ ﹶﻚ ُهدﹶ ى اﷲِ ﹶهي ِدي بِ ِه ﹶمن ﹶي ﹶش ُاء
ون ﹶر ﱠ ُﲠم ُث ﱠم ﹶت ِلنيُ ُج ُل ُ
ُج ُل ُ
ود ا ﱠل ِذ ﹶ
ود ُهم ﹶو ُق ُل ُ ُ
ضللِ ُ
ﹶو ﹶمن ُي ِ
اﷲ ﹶف ﹶام ﹶل ُه ِمن ﹶه ﹴ
اد ﴾ الﺰمر .)23 :للمﺰيد ينظر  :حممود االلوﳼ البغدادي  ،روح املعاين
يف تفسري القرآن العظيم و السبﻊ املثاين  ( ،بريوت  :دار احياء الرتاث العرﰊ  ،د.ت )  ،ص . 6

 .36امحد صبحي  ،الصالة بني القران الكريم و املسلمني (،القاهرة  :دار االنتشار العرﰊ ،)1987 ،ص . 41

 .37للمﺰيد حول موقف املرشكني من الصالة ينظر  :املصدر نفسه ؛ حممد بن عبد اﷲ بن ناﴏ بن ﻇافر
 ،املصدر السابق  ،ص .266 -255

 .38حممد بن يعقوب الكليني  ،اصول الكايف  ،ﲢقيق  :حممد جعفر شمس الدين ( ،بريوت  :دار
التعارف للمطبوعات 1990 ،م ) ،ج ، 5ص . 322

 .39حممد صادق نشأة  ،أثر الصالة يف األخالق"،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 27/السنة  ، 7 /متوز
 ،1955ص .323

 .40ان املتتبﻊ لسرية االئمة املعصومني  يقف عىل كثري من الشواهد والدالئل تؤكد حفاﻇهم عىل اداء
الصالة يف مواقيتها يف اصعب املواقف واحرجها  ،ومنها اثناء العمليات العسكرية التي خاضها

ائمة اهل البيﺖ  لرتسيخ كلمة ال اﷲ اال اﷲ  ،ومن هذه الشواهد صالة اإلمام عﲇ بن اﰊ طالب

 يف معركة صفني والسهام تتقاطر عليه  ،فال يأبه ﲠا  ،النقطاعه عن الدنيا وارتباطه القلبي
مﻊ اخلالق ،و يف واقعة الطف كانﺖ الصالة عنوان ًا بارز ًا يف عاشوراء حني ذهب اإلمام احلسني

 وأصحابه  للصالة قبيل استشهاده  ،فكانﺖ اعالن ًا عن التمسﻚ بﺨﻂ اﷲ تعاىل  ،ودرس ًا

للمسلمني يف وجوب اداء فروض الصالة يف اوقاﲥا  .للمﺰيد حول االلتﺰام املنهجي الئمة البيﺖ
 بأداء الصالة ينظر :عامد الكاﻇمي  ،دروس يوم عاشوراء – الصالة ( ،النجف االرشف  :دار
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الضياء2014 ،م ) .

 .41حممد صادق نشأة  ،أثر الصالة يف األخالق ،ص .324

 .42نعمة مصطفﻰ رقبان  ،نمو و رعاية الطفل (،االسكندرية  :مكتبة بستان املعرفة لطبﻊ الكتب
ونرشها و توزيعها 2004 ،م )  ،ص27؛جان بياجيه ،التطور العقﲇ لدى الطفل  ،ترمجة  :سمري
عﲇ ( ،بغداد  :دار ثقافة االطفال 1986 ،م ) ،ص .13

 .43أمحد طاهر مسعود ،املدخل إىل علم اإلجتامع العام ( ،بغداد  :دار جليس الﺰمان للنرش و التوزيﻊ ،
 ،)2011ص . 250

 .44حممد تقي القمي ،ليكن شعارنا املدرسة بجانب املسجد "،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 31/السنة /
 ، 8متوز  1956م ،ص.241

 .45انعام امحد قدوح  ،العلامنية يف اإلسالم  ( ،بريوت  :دار السرية  1995 ،م )  ،ص . 29
 .46حممد تقي القمي ،ليكن شعارنا املدرسة بجانب املسجد  ،ص.242

 .47شهدت أوربا خالل املدة من النصف األخري من القرن اخلامس عرش حتﻰ النصف األول من القرن
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السابﻊ عرش ،حركة إصالح ديني ،كان من أبرز دعاﲥا ،مارتن لوثر( ، )Martin Lutherكالفن ((Jean
 ،Calvinوهنا بدأ االنفصال الديني عن سلطة الكنيسة املركﺰية " روما "  ،فرشع الفالسفة لتأسيس

مرشوعني أساسيني مثل االﲡاه االول الفصل بني العلم و الدين ،فيام مثل االﲡاه االخر نرش ثقافة
التسامﺢ بني املذاهب  .للمﺰيد ينظر :ايوب ابو دية  ،العلم و الفلسفة األوربية احلديثة(،بريوت :دار

الفاراﰊ 2009 ،م)  ،ص . 88

 .48حممد تقي القمي ،ليكن شعارنا املدرسة بجانب املسجد  ،ص.243

 .49غني ناﴏ حسني القريﴚ  ،دور املسجد يف ﲢقيق االمن الفكري لالمة و الفرد  ( ،كربالء املقدسة،
االمانتان العامتان للعتبتني املقدستني احلسينية والعباسية – البحوث التي القيﺖ يف مهرجان ربيﻊ

الرسالة الثقايف العاملي السابﻊ  2013 ،م) ج  ، 3ص . 225 - 181

 .50حممد تقي القمي ،ليكن شعارنا :املدرسة بجانب املسجد  ،ص.244

 .51الﺰُ هد  :هو ترك امليل إىل الﴚء  ،اما رشعا فهو " أخذ قدر من احلالل املتيقن  ،وهو ﴏف الرغبة
عــن الﴚء إلـﻰ ما هو خري منه  .للمﺰيد ينظر  :ماهر محودي عبد العﺰيﺰ  ،الﺰهد عند احلسن
البرصي  ،رسالة ماجستري  ( ،جامعة بغداد  :كلية اآلداب 2006 ،م) .

 .52حممد جواد مغنية ،اإلسالم و فكرة الﺰهد"،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 22/السنة  ، 6 /نيسان
1954م  ،ص . 158

 .53للمﺰيد حول ال ُبعد التارخيي حلركة الﺰهد ينظر :عبد الرضا حسن  ،البعد التارخيي حلركة الﺰهد

اإلسالمي " ،جملة كلية اإلسالمية اجلامعة "((جملة)) ،النجف االرشف  ،العدد 2007 ،2م،

ص. 163-141

 .54حممد جواد مغنية ،اإلسالم و فكرة الﺰهد  ،ص . 160

 .55للمﺰيد حول زهد اإلمام عﲇ بن اﰊ طالب  ينظر  :ابو عبد اﷲ امحد بن حممد بن حنبل ،الﺰهد
 ،ﲢقيق :حممد عبد السالم شاهني  ( ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1999 ،م ) ،ص 110 – 107

؛ حممد يوسف الكاندهلوي  ،حياة الصحابة  ،ﲢقيق  :بشار عواد معروف( ،بريوت  :مؤسسة

الرسالة للطباعة والنرش1999 ،م ) ج ،2ص  569؛ عﲇ عاشور ،موسوعة اهل البيﺖ – سرية
امري املؤمنني عﲇ بن اﰊ طالب  (،بريوت  :دار نظري عبود  2006 ،م)  ،ص .52

 .56حممد جواد مغنية ،اإلسالم و فكرة الﺰهد  ،ص . 160
 .57املصدر نفسه .

 .58اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة رسالة اإلسالم القاهرية  1972 – 1949م .

 .59الرسم البياين من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة رسالة اإلسالم القاهرية  1972 – 1949م .

 .60عبد اﷲ اجلرايف (  1977 – 1901م )  :حمقق  ،قاض  ،مؤرخ  ،من ُعلامء الﺰيدية باليمن  ،ولد يف مدينة
صنعاء  ،درس العلوم الرشعية و العربية عىل ُعلامء عديدين  ،سافر اىل القاهرة لﻺرشاف عىل طباعة

مؤلفاته و بعض الكتب اليمنية  ،من اثاره العلمية " :البحر الﺰخار اجلامﻊ ملذاهب ُعلامء االمصار.
للمﺰيد ينظر  :حممد خري رمضان يوسف  ،املستدرك عىل تتمة االعالم للﺰركﲇ  ( ،بريوت :دار ابن

حﺰم2002 ،م ) ،ص  202؛ حممد خري رمضان يوسف  ،معجم املؤلفني املعاﴏين  ( ،الرياض:
مكتبة امللﻚ فهد الوطنية 2004 ،م )  ،ج  ، 1ص  399؛ ابراهيم امحد املقحفي  ،معجم البلدان
والقبائل اليمنية ( ،صنعاء  :دار احلكمة للطباعة والنرش 2002 ،م ) ج ، 1ص . 308

 .61الﺰيدية  :هم اتباع زيد بن االمام عﲇ بن االمام احلسني بن االمام عﲇ بن اﰊ طالب ساقوا اإلمامة
يف اوالد فاطمة  وقالوا :كل فاطمي عاﱂ زاهد شجاع سﺨي خرج باإلمامة يكون امام ًا واجب
الطاعة سواء كان من اوالد احلسن ام من اوالد احلسني للمﺰيد ينظر  :عﲇ بن احلسني بن حممد بن
أمحد االصفهاين ،مقاتل الطالبيني  ،رشح وﲢقيق  :امحد صقر  ،ط ( ، 3بريوت  :مؤسسة االعلمي
 1998 ،م)  ،ص . 124

النسابون ان
 .62قبيلة مهدان  :احدى اكﱪ قبائل اليمن  ،يرجﻊ تارخيها اىل مائة سنة قبل امليالد  ،ذكر ّ
نسب القبيلة يرجﻊ اىل نسل كهالن  ،أدت القبيلة ادوار ًا كبرية يف رسم سياسة اليمن فحكمﺖ اليمن
من سنة ( 569 – 492هـ ) .للمﺰيد ينظر  :ابراهيم امحد املقحفي  ،املصدر السابق  ،ج  ،1ص191؛

اصغر منتظم  ،دور القبائل اليمنية يف الدفاع عن اهل البيﺖ  )يف القرن االول اﳍجري  ،ترمجة :
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نجاة العامد  ،ط  ( ، 3بريوت  :املجمﻊ العاملي ألهل البيﺖ  2012 ،م)  ،ص  138 – 135؛ محﺰة

عﲇ لقامن  ،تاريخ القبائل اليمنية  ،ط  ( ،2صنعاء  ،مكتبة اجليل اجلديد 2009 ،م ) .

 .63قبيلة مذحﺞ  :احدى القبائل اليمنية يرجﻊ نسبها اىل مالﻚ مذحﺞ بن أدد بن زيد بن يشجب بن
عريب زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان  ،وهي حلف ﹶقبﲇ واسﻊ يضم عدد ًا

"عنس  ،ﹶ
احلدﹶ ا ُ ،مراد  ،بنو الريان  ،بنو عبيده ،
من القبائل داخل اليمن و خارجه  ،اشهر بطوﳖا  :ﹶ

النُﺨﻊ  ،بنو ُمسل ﹶيه ُ ،ز ﹶبيد ُ ،جعفي وغريها " ،ومركﺰ قبائل مذحﺞ اليوم يف نواحي ذمار و يف دثينة

من أبني .للمﺰيد ينظر  :اصغر منتظم القائم  ،املصدر السابق  ،ص  124؛ ابراهيم امحد املقحفي ،
املصدر السابق  ،ج ،2ص .1472

ُ .64عرف العام التاسﻊ للهجرة بعام الوفود  ،وهو احد نتائﺞ فتﺢ مكة عام 8هـ  ،فقد تواترت العرب
مشهر ًة اسالمها  ،وبدأت تظهر بوادر توحيد جﺰيرة العرب ﲢﺖ راية اإلسالم بعد عودة رسول اﷲ

من غﺰوة تبوك عام  8هـ  ،وكانﺖ قبيلة " ثقيف " اوىل القبائل يف الوفود عىل رسول اﷲ  تلتها
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قبائل " متيم ،بني عامر  ،بني سعد بن بكر  ،عبد القيس  ،بني حنيفة  ،األزد  ،طي  ،زبيد  ،كندة  ،بني
فﺰارة ،بني مرة  ،بني كالب  ،بني البكاء  ،كام ارسل ملوك محري رسو ً
ال يعلن اسالمهم  .للمﺰيد ينظر
 :عبد احلكيم الكعبي  ،الدولة العربية يف صدر اإلسـالم  12قبل اﳍجرة  40 -هـ 660 - 610 /

م ( ،دمشق  :دار صفحات للدراسات والنرش  2012 ،م )  96 – 95 ،؛ فالﺢ حسني ،بحث يف نشأة

الدولة اإلسالمية (،بريوت  :مركﺰ دراسات الوحدة العربية  2010 ،م ) ،ص. 70–68
 .65اوفد رسول اﷲ حممد  ابن عمه امري املؤمنني علي ًا  اىل اليمن لتبليﻎ رسالته ويرجﻊ هذا االختيار
ملا امتاز به عﲇ  من صفات اهلته لكسب افئدة القبائل اليمنية للدين اجلديد ،وكان حمدد ًا له التبليﻎ
بني صفوف قبيلة مهدان لثقلها السياﳼ 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 اﷲ 
يف اليمن  ،فتمكن من تأسيس دولة يف اطراف مهدان و مذحﺞ يف مدة قصرية ،فعشقته افئدة اليمنيني

والتحق بركبه قادة كان ﳍم االثر البالﻎ يف مسرية اإلسالم منهم مالﻚ بن احلارث االشرت النﺨعي
وغريه  .للمﺰيد ينظر  :اصغر منتظم القائم  ،املصدر السابق  ،ص . 254 – 234

 .66معاذ بن جبل  :هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد
بن عﲇ بن اسد بن سارده بن تﺰيد بن جشعم بن اخلﺰرج ُ ،يكنﻰ باﰊ الرمحن  ،شهد العقبة  ،وبدر ًا،
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

"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 ّ ( ،
عامن  :جامعة العلوم اإلسالمية

العاملية  2011 ،م )  ،ص  15 - 10؛ عبد احلميد حممود طهامز  ،معاذ بن جبل  ،ط  (، 3دمشق :
دار القلم 1994 ،م ) .

 .67عبد اﷲ اجلرايف  ،اليمن منذ ﻇهور اإلسالم "،رسالة اإلسالم " ،العدد ،1/السنة  ، 1/كانون الثاين
 ،1949ص71

 .68حممد حسني الفرح  ،املصدر السابق  ،ص . 240

 .69عبد اﷲ اجلرايف الصنعاين  ،اليمن منذ ﻇهور اإلسالم  ،ص. 71
 .70اصغر منتظم القائم  ،املصدر السابق  ،ص . 265

 .71شاركﺖ القبائل اليمنية يف عدد من فتوح الشام  ،فشاركوا يف معارك مهمة منها " :معركة ِ
الف ﹾحل يف
العام الثالث عرش للهجرة  ،معركة أجنادين يف العام الثالث عرش للهجرة  ،معركة دمشق يف السنة

الرابعة عرش للهجرة  ،معركة الريموك يف العام اخلامس عرش للهجرة  ،معركة القيسارية فتحﺖ
صلح ًا عام سبعة عرش للهجرة  .للمﺰيد عن دور اليمنيني يف فتوحات بالد الشام ينظر  :اصغر
منتظم القائم  ،املصدر السابق  ،ص . 287 - 282

 .72للمﺰيد حول ملوك اليمن ينظر  :نجم الدين عامرة بن عﲇ اليمني  ،تاريخ اليمن املسمﻰ املفيد
يف اخبار صنعاء و زبيد و شعراء ملوكها واعياﳖا و ادبائها  ،ﲢقيق  :حممد بن عﲇ االكوع  ،ط
( ،2صنعاء :مطبعة السعادة 1976 ،م ) ؛ اسامعيل بن عﲇ االكوع  ،ﳐاليف اليمن ،ﲢقيق  :عبد
اﷲ امحد الﴪاجي  ،ط  (، 3صنعاء  :مكتبة اجليل اجلديد 2009 ،م ) ؛ تاج الدين عبد الباقي عبد

املجيد اليامين  ،تاريخ اليمن املسمﻰ ﲠجة الﺰمن يف تاريخ اليمن  ،ﲢقيق  :مصطفﻰ حجازي  ،ط ،2

( صنعاء :دار الكلمة1985 ،م) .

 .73ﳛيﻰ بن احلسني(  298 – 245هـ )  :هو ﳛيﻰ بن احلسني بن القسم بن ابراهيم بن اسامعيل بن
ابراهيم بن احلسن بن االمام احلسن بن االمام عﲇ بن اﰊ طالب  ، كنيته ابو احلسني  ،ولقبه

اﳍادي اىل احلق  ،ينسب اىل الرس  ،و ولد فيها  ،قرب املدينة املنورة  ،نشأ يف بيﺖ علوي مجﻊ بني
القيادة السياسية و الفكرية ،عاﴏ اواخر ايام الدولة العباسية وما شهدت من عدم استتباب امور

احلكم فيها  ،شهدت حياته ثالث حمطات رئيسية شملﺖ " :طور النشأة و ﲢصيل العلم ،التحضري

إلقامة دولته  ،طور تأسيس الدولة و نرش املذهب باليمن " ،خرج اىل اليمن سنة 280هـ فدخل
صنعاء و انترص عىل حاكم القرامطة عﲇ بن الفضل  ،استطاع حكم املنطقة الواقعة ما بني صنعاء
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وصعدة  .للمﺰيد ينظر :السيد حممد عبدالرمحن  ،اإلمام ﳛيﻰ بن احلسني الرسﻰ وآراؤه الكالمية

والفلسفية  ( ،القاهرة  :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش  2003 ،م )؛ ﳛيﻰ بن احلسني بن القاسم بن
حممد  ،غاية االماين يف اخبار القطر اليامين ،ﲢقيق  :سعيد عبد الفتاح عاشور ( ،القاهرة :دار الكاتب

العرﰊ للطباعة والنرش  1968 ،م) ،ج  ، 2ص .202 – 201

 .74ابو الضياء عبد الرمحن بن عﲇ الربيﻊ الﺰبيدي  ،قرة العيون بأخبار اليمن امليمون  ،ﲢقيق  :حممد بن
عﲇ االكوع  ،ط ( ، 2صنعاء  :املكتبة اليمنية احلولية  1988 ،م )  ،ص  123؛ املسيﺢ عبد الواسﻊ بن
ﳛيﻰ اليامين  ،املصدر السابق  ،ص  24؛ امحد حسني رشف الدين  ،اليمن عﱪ التاريخ من القرن الرابﻊ

عرش قبل امليالد اىل القرن العرشين  ،ط  ( ، 2القاهرة  :مطبعة السنة املحمدية 1964 ،م ) ،ص .248

 .75حممد بن اسامعيل العمراين ،الﺰيدية باليمن "،رسالة اإلسالم " ،العدد،8/السنة ،2/ترشين
األول 1950م ،ص. 404-398

 .76امرية عﲇ وصفي  ،العثامنيون و اإلمام القاسم بن حممد بن عﲇ يف اليمن  1620 – 1598م  ،رسالة
ماجستري  ( ،جامعة امللﻚ عبدالعﺰيﺰ  :كلية الدراسات اإلسالمية  1980 ،م )  ،ص . 23
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 .77حممد بن اسامعيل العمراين  ،الﺰيدية باليمن  ،ص . 400

 .78املصدر نفسه .

 .79حممد بن اسامعيل العمراين (  : ) ..... -1921هو حممد بن اسامعيل بن حممد بن حممد بن عﲇ
العمراين والده القاﴈ اسامعيل احد اشهر قضاة اليمن  ،ولد بصنعاء  ،طلب العلم يف النحو
واالصول والفقه واحلديث عن السيد عبد اخلالق بن حسني االمري ،والقاﴈ عبد اﷲ بن حممد

الﴪحي  ،والقاﴈ حسن بن عﲇ حسني املغرﰊ ُ ،عرف عنه جده يف سامع كتب احلديث وهو حسن
احلفﻆ  ،عمل بالتدريس يف مساجد الفليحي و الﺰبريي واملعهد العاﱄ للقضاء بصنعاء  .للمﺰيد
ينظر :حممد بن حممد ﳛيﻰ زبارة  ،نﺰهة النظر يف اعالم القرن الرابﻊ عرش  ،ﲢقيق  :امحد بن حممد

ﳛيﻰ زبارة  ( ،صنعاء  :مكتبة االرشاد 2010 ،م )،ج ،2ص . 549

 .80للمﺰيد حول احلياة الفكرية يف اليمن يف عهد الشيخ اجلالل ينظر  :امحد عبد العﺰيﺰ امحد املليكي،
احلسن بن امحد اجلالل حياته وفكره ( 1084 – 1014هـ  1673 -1605 /م)( ،صنعاء :

منشورات جامعة صنعاء 2005 ،م)  ،ص . 50 – 27

 .81ارجﻊ الباحثون الوجود العثامين يف اليمن اىل عام  1538م  ،مهدت ﳍا الرحالت التجارية
بني الطرفني  ،دفعهم اىل ذلﻚ موقعها اجلغرايف املتميﺰ الذي ُعد منطقة دفاع هامة عن حدود
االمﱪاطورية العثامنية من اجلنوب  ،ومتكن العثامنيون من ترسيخ وجودهم يف اليمن خالل املدة

املمتدة ما بني  1872 – 1849م  ،وهي املدة التي استعادة الدولة العثامنية سيطرﲥا الفعلية عىل

اليمن بعد التعاون مﻊ بريطانيا يف القضاء عىل قوة حممد عﲇ باشا وطرده من اليمن  .فاروق عثامن

اباضة  ،احلكم العثامين يف اليمن  ( ،القاهرة  :اﳍيئة املرصية للكتاب  1986 ،م )  ،ص 25 - 19؛

سيد مصطفﻰ ساﱂ  ،الفتﺢ العثامين االول لليمن  1635 -1538م  ،ط (، 5القاهرة  :دار االمني
للطباعة والنرش والتوزيﻊ 1999 ،م ).

 .82احلسن بن امحد اجلالل ( 1084 – 1014هـ )  :هو رشف الدين احلسن بن امحد بن عﲇ بن صالح
بن امحد بن اﳍادي بن اجلالل بن صالح بن حممد بن احلسن  ،ينتهي نسبه اىل امري املؤمنني عﲇ 
 ،ولد بمدينة "رغافة "من اعامل صعدة اليمنية  ،التي نشأ وترعرع ﲠا  ،ولد الشيخ اجلالل يف اﴎة
علمية اشتهرت بالعلم والصالح  ،تلقﻰ تعليمه االوﱄ بمدينته ثم انتقل ملواصلة تعليمه يف مدينة

صعدة عام  1029هـ  ،فتلقﻰ علومه عىل يد مجلة من علامئها منهم العالمة القاﴈ امحد بن ﳛيﻰ
حابس الدواري  ،ابو بكر بن يوسف بن عقبة  ،لطف اﷲ 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 ( 1084 – 1014هـ  1673 -1605 /م) ،املصدر السابق  ،ص  127 – 53؛ املوسوعة
اليمنية  ،املصدر السابق  ،ج .2

 .83حممد بن اسامعيل العمراين  ،الﺰيدية باليمن  ،ص . 400

 .84حممد بن اسامعيل  ،احلرية الفكرية يف اليمن يف القرن احلادي عرش"،رسالة اإلسالم " ،العدد،30/
السنة  ، 8 /نيسان 1956م ،ص . 158

 .85صالﺢ املقبﲇ اليمني( 1696 – 1630م )  :هو القاﴈ ضياء الدين صالﺢ بن مهدي بن عﲇ بن
عبد اﷲ بن سليامن بن حممد بن عبد اﷲ بن سليامن بن اسعد بن منصور املقبﲇ الربيعي اليامين املولد
والنشأة  ،املكي الوفاة  ،ولد بقرية "املقبل "نسبة اىل قرية املقبل من اعامل حمافظة املحويﺖ  ،نشأ
يتي ًام ﱂ يدرك والديه  ،اال انه نشأ يف طفولته نشأة صاحلة  ،انتقل بعده اىل مدينة "ثال "فتيﴪت له

اساب التحصيل العلمي فيها  ،ﱂ يقترص املقبﲇ عىل دراسة مذهب معني عقدي ًا كان او فقهي ًا بل

شمل اطالعه كتب املذاهب كافة ،هاجر اىل مكة عام  1080هـ  ،واستقر ﲠا اىل وفاته  ،من ابرز

شيوخه الذين اخذ عنهم "العالمة حممد بن ابراهيم بن املفضل بن ابراهيم بن عﲇ بن رشف الدين ،
القاﴈ مهدي بن عبد اﳍادي بن امحد الثالثي ،القاﴈ احلسن بن امحد بن صالﺢ اليوسفي  ،اإلمام
املتوكل عىل اﷲ اسامعيل بن القاسم بن حممد ،العالمة عﺰ الدين بن درئب بن مطهر  ،وغريهم من

شيوخه  .للمﺰيد ينظر  :امحد عبد العﺰيﺰ امحد املليكي  ،الشيخ صالﺢ املقبﲇ حياته وفكره ( 1040
– 1108هـ 1696 – 1630/م )  ( ،صنعاء  :وزارة الثقافة والسياحة. ) 2004 ،
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 .86من اهم كتب الشيخ املقبﲇ و اشهرها عىل االطالق  ،حث فيه عىل االجتهاد وترك التقليد ونبذ
اخلالفات  ،صدرت الطبعة االوىل منه بمرص عام  1910م يف ( )512صفحة  ،ثم ضم اليه

"االزواح و النوافخ "الذي طبﻊ عام  1911م يف ( ) 264صفحة  ، ،اشتمل الكتاب عىل ابحاث
عدة اوﳍا احلكمة  ،و التحسني والتقبيﺢ  ،ومسألة اجلﱪ و متعلقاﲥا  ،وتطرق اىل املتصوفة ال سيام

الغالة منهم  .للمﺰيد ينظر  :امحد عبد العﺰيﺰ امحد املليكي ،املصدر السابق  ،ص 119 – 116؛
صالﺢ بن املهدي بن عﲇ املقبﲇ اليمني ،العلم الشامخ يف تفضيل احلق عىل االباء واملشايخ وزائده
االزواح و النوافخ  ،ﲢقيق  :وليد عبد الرمحن الربيعي  ( ،صنعاء  :اجليل اجلديد 2009 ،م )؛

جمموعة باحثني  ،املوسوعة اليمنية  ،ط  (، 2صنعاء  :مؤسسة العفيف اليمنية 2003 ،م)  ،ج ،4
ص. 2781 – 2779

 .87للمﺰيد حول احلياة الفكرية يف اليمن يف عهد الشيخ املقبﲇ ينظر  :امحد عبد العﺰيﺰ امحد املليكي ،
املصدر السابق  ،ص . 59 – 47

 .88صالﺢ بن املهدي بن عﲇ املقبﲇ اليمني  ،املصدر السابق  ،ص .50
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 .89حممد بن اسامعيل العمراين  ،احلرية الفكرية يف اليمن يف القرن احلادي عرش  ،ص . 161

 .90اليﺰيدية :طائفة استوطنوا مدينة سنجار شامﱄ العراق  ،اختلفﺖ اراء الباحثني يف أصل تسميتها،
تأثرت معتقداﲥم بعقائد الﺰرادشتية و املانوية  ،توىل مشيﺨة الطائفة الشيخ عدي بن مسافر األموي،
وبعد وفاته أﻇهر أتباعه الغلو يف عقائدهم  ،فقالوا بﺈمامة يﺰيد بن معاوية بن أﰊ سفيان األموي
وصالحه ،حتﻰ آمنوا بﺈلوهيته ،ﳍم كتابان مقدسان(اجللوه) ومصحف (روش)  ،من طقوسهم

الصالة عند رشوق الشمس والصوم ثالثة أيام ،واحلﺞ إىل مقام الشيخ عدي بن مسافر .للمﺰيد
ينظر :عبد الرزاق احلسني ،اليﺰيديون يف حاﴐهم وماضيهم ،ط( ،5صيدا  :املطبعة العرصية،

)1968؛ حممد جواد مشكور ،املصدر السابق ،ص. 539-533

 .91عبد الرزاق احلسني ( :)1997-1903ولد يف بغداد  ،تلقﻰ تعليمه االوﱄ يف كتاتيبها  ،و دخل
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  1925يف بغداد و"صحيفة
الفيحاء " يف احللة عام  1927أرخ للعراق سياسي ًا واجتامعي ًا حتﻰ اصبحﺖ مؤلفاته مصدر ًا ال غنﻰ
عنها لكل باحث  ،فاقﺖ مؤلفاته الثالثني كتاب ًا يف تاريخ العراق منها  " :تاريخ الوزارات العراقية

يف عرشة جملدات"  " ،تاريخ االحﺰاب السياسية يف العراق "  " ،اﴎار ثورة مايس  ،" 1941للمﺰيد
ينظر  :امحد عبد الرسول جﱪ ،املوسوعة الشاملة لشﺨصيات عراقية معاﴏة( ،بغداد :دار الرأية

البيضاء 2014 ،م) ،ص  418؛ كاﻇم عبود الفتالوي ،املنتﺨب من أعالم الفكرواالدب  ،ص

.442-441

 .92عبد الرزاق احلسني ،الفرق الضالة اليﺰيدية "،رسالة اإلسالم " ،العدد،26/السنة  ،7/نيسان
1955م ،ص.181

 .93للتفاصيل عن املعتقدات والنﺰعات املنترشة يف اجلﺰيرة العربية و التي قﴣ عليها رسول اﷲ
ينظر :سميﺢ دغيم  ،املصدر السابق .

العلامء والباحثني يف أصل اشتقاقها و نسبتها ،فﱪزت
 .94تعرضﺖ كلمة "صويف " لكثري من اخلالف بني ُ

آراء عديدة منها  :أن "صويف "نسبة اىل لبس "الصوف "من قبل افراد او جمموعات اتسموا بالنُسﻚ،
فيام ذهب فريق اخر اىل ان "التصوف "مراد به الصفاء النفﴘ من كدرات النفس و ﲣليصها مما يعكر

صفوها  ،فصفﺖ ﷲ معاملته يف الﴪ و العالنية  ،اال ان البعض االخر ﳚد ان املعنﻰ راجﻊ اىل من
اﲣذ الصف االول ،فاملريدون دائام ما يتﺨذون الصف االول بني يدي اﷲ تعاىل  ،وهناك طائفة
اخرى من الباحثني وجدت ان "الصويف "ما هو اال لقب عرفﺖ به طائفة .للمﺰيد ينظر  :رفيق

العجم ،موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي(،بريوت  :مكتبة لبنان نارشون  1999 ،م ) ،
ص  5؛ ابو نرص عبد اﷲ بن عﲇ الﴪاج الطوﳼ  ،اللمﻊ يف التصوف  ،ﲢقيق عبد احلليم حممود ،
(القاهرة  :دار الكتب 1960 ،م)  ،ص .18

 .95عبد الرزاق احلسني  ،من الفرق الضالة اليﺰيدية  ،ص. 181

 .96عدي بن مسافر( 1162 – 1074م )  :هو عدي بن مسافر بن اسامعيل بن موسﻰ بن مروان بن
احلسن ين مروان اﳍكاري مسكن ًا  ،من شيوخ املتصوفني  ،تنسب اليه الطائفة العدوية  ،ولد يف
قرية "بيﺖ فار "من اعامل بعلبﻚ  ،تبعه خلق كثري ﲡاوز االعتقاد به درجة من الغلو  .للمﺰيد ينظر:
حسون عبود حميبس اجليﺰاين  ،املصدر السابق  ،ص . 10

 .97حسن شمس الدين ( 644- 591هـ )  :هو حسن بن عدي ابو الﱪكات بن صﺨر بن مسافر،
لقب بتاج العارفني شمس الدين ابو حممد شيخ االكراد  ،ﻇهر الغلو يف الشيﺢ عدي بن مسافر
ويف خلفائه  ،وكثر الضالل يف تعاليمه  ،نعته البرصيون بالبرصي جهالة منهم  .للمﺰيد ينظر  :عبد
الرزاق احلسني  ،املصدر السابق  ،ص .28

 .98عبد الرزاق احلسني ،الفرق الضالة اليﺰيدية "،رسالة اإلسالم " ،العدد،26/السنة  ،7/نيسان
1955م  ،ص . 184

 .99اختلف الباحثون قدي ًام وحديث ًا حول أصل التسمية الصحيحة لليﺰيدية فمنهم من ذهب اىل اﳖم

اتباع يﺰيد بن أنيسة  ،فيام نسبه اخرون اىل مدينة يﺰد  ،تقﻊ بني اصفهان و شرياز وكرمان  ،التي

هاجر منها بعض الﺰردشتيني نتيجة فرض الﴬائب 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

عبود حميبس اجليﺰاين  ،اليﺰيدية يف العراق 1958 – 1921م دراسة تارخيية  ،رسالة ماجستري،
(اجلامعة املستنرصية  ،كلية الرتبية االساسية .) 2014 ،

 .100يؤكد الباحثني واملﺨتصني من اإليﺰدية ان التسمية الصحيحة ﳍم هي (اإليﺰدية) وليس كام اوردها
عبد الرزاق احلسني ( اليﺰيدية)  ،وينكرون عليه ما نقله من طقوس ال صلة ﳍم ﲠا  .للمﺰيد ينظر:
داود مراد اخلتاري  ،اإليﺰدية يف الوثائق العثامنية  ( ،دهوك  :مركﺰ الدراسات الكوردية وحفﻆ

الوثائق2010 ،م ) ؛ ((مقابلة شﺨصية)) :داود مراد اخلتاري  ،باحث من الطائفة االيﺰيدية،

اتصال هاتفي ،دهوك  ،بتاريخ  20اب .2016
وجل سيبعث رسو ً
ّ
ال من االعاجم  ،و سينﺰل عليه الكتاب مجلة
عﺰ
 .101يﺰيد بن انيسة  :زعم ان اﷲ ّ

واحدة فيينسخ برشعه رشيعة النبي حممد . للمﺰيد ينظر  :عبد الباقر بن طاهر البغدادي ،

الفرق بني الفرق  ،ص  279؛ سليم الياس  ،املوسوعة الكﱪى للمذاهب و الفرق و االديان ،
ص . 252
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 .102الﺰرادشتية  :ديانة ﻇهرت يف ايران يف القرنني السابﻊ والسادس قبل امليالد ومتثل احد فروع الديانة
املازدكية التي طورها زرادشﺖ وابرز فكرة يف الﺰرادشتية ان النظام الذي يسود العاﱂ 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 2003 ،م)؛ سعدون حممود الساموك  ،موسوعة األديان واملعتقدات القديمة ( ،األردن:

دار األوائل 2006 ،م)  ،ص276؛ حممد خليفة حسن أمحد خليفة  ،تاريخ األديان  ( ،القاهرة:

دار الثقافة العربية ، )2002،ص . 154

 .103عبد الرزاق احلسني  ،من الفرق الضالة اليﺰيدية "،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 26/السنة ،7 /
نيسان 1955م  ،ص.284

 .104اجللوة  :كتاب يتألف من ﲬسة فصول  ،خيتلف عن مصحف روش بكلامته " ،" 500ينسب اىل
الشيخ "حسن شمس الدين " ،يتناول قدم اﷲ تعاىل وبقاءه  ،وفيه من التهديد و الوعيد لكل

من يقاوم اﷲ تعاىل  ،وينص عىل الوعيد ملن يقاوم اﷲ  ،اضافة اىل احتوائه عىل الوصايا اخلاصة
باليﺰيدية  .ينظر  :حسون عبود حميبس اجليﺰاين  ،املصدر السابق  ،ص . 36

 .105مصحف روش او ( ر ه ش ) كتاب يعني "املصحف االسود " ،يبلﻎ تعداد كلامته "" 750كلمة،
ارجﻊ اليﺰيدين اصل الكتاب اىل تأليف الشيخ عدي بن مسافر  ،يتناول عقائد اليﺰيدية و طقوسهم

و تاريخ نشأﲥم ويتطرق اىل بداية اخللق  .للمﺰيد ينظر  :حممد التونجي  ،املصدر السابق ،ص

.220 - 212

 .106عبد الرزاق احلسني ،من الفرق الضالة اليﺰيدية"،رسالة اإلسالم " ،العدد ،26/السنة ،7/
نيسان ،1955ص.284

 .107املصدر نفسه .

 .108املصدر السابق.

 .109حممد حسني شمس الدين (2001 – 1936م )  :هو حممد مهدﹾ ي بن الشيخ عبد الكريم بن الشيخ

نسبـه اىل الشيخ شمس الدين ابو عبد اﷲ حممد بن مكي
عباس بن الشيخ امني زين الدين يعود
ُ
ِ
والده
العامﲇ اجلﺰيني املشهور بالشهيد االول  ،ولد ونشأ و ترعرع يف النجف االرشف  ،بقﻰ مﻊ

حتﻰ بلﻎ الثانية عرشة من عمره  ،ثم عاد والد ُه إىل لبنان وتركه يف النجف االرشف لينهل من

والدته  ،ودرس العلوم األولية يف
علومها عىل "يد علامئها االجالء  ،تعلم القرآن الكريم عىل يد
ُ
النحو والرصف ومبادئ الفقه عىل والده  ،ثم انتقل لتلقي علوم البالغة عىل يد بعض الفضالء،

منهـم الشـيخ حمـسن الغـراوي والشـيخ عـبد املنعـم الفرطـوﳼ  ،اﳖﻰ (املقدمات) عام 1948م ،

ثم انتقل إىل مرحلة (السطوح ) و (البحـث اخلـارج)  ،من آثاره العلمية " :نظام احلكم واالدارة يف
اإلسالم "" ،دراسات يف ﳖﺞ البالغة " ،ثورة االمام احلسني ﻇروفها االجتامعية وآثاراها االنسانية
" وغريها العديد من املؤلفات يف شتﻰ جماالت التاريخ والفقه و العقائد  .للمﺰيد ينظر :حممد
ابراهيم فلفل  ،الفكر السياﳼ عند الشيخ حممد مهدي شمس الدين  ،رسالة ماجستري ( ،جامعة

بغداد  :كلية العلوم السياسية 2009 ،م ).

 .110حممد مهدي شمس الدين  ،بني مبدأين "،رسالة اإلسالم " ،العدد ،16/السنة  ،4/ترشين األول
 ،1952ص.430

 .111للمﺰيد حول واقعة الطف ينظر  :ابو جعفر بن جرير الطﱪي (ت310هـ 923 /م )  ،تاريخ
الرسل وامللوك  ،ﲢقيق  :حممد ابو الفضل ابراهيم  ،ط  ( ، 4القاهرة  :دار املعارف 1978 ،م ) ،
ج ، 5ص .470-339

 .112حممد مهدي شمس الدين  ،بني مبدأين  ،ص.430

 .113حممد كاﻇم القﺰويني  ،فاجعة الطف ،ط ( ،12بريوت  :هيئة حممد االمني 2001 ،م)  ،ص.7
 .114حممد مهدي شمس الدين  ،بني مبدأين  ،ص.430

 .115عﲇ بن موسﻰ بن جعفر بن طــاووس(ت664:هـــ)  ،مقتل احلسني املسمﻰ باللهوف يف قتىل
الطفوف ( ،بريوت  :مؤسسة االعلمي 1993 ،م)  ،ص .41

 .116حممد سعيد الطباطبائي احلكيم  ،فاجعة الطف ،ط ( ،3النجف االرشف  :دار اﳍالل 2010 ،م)،

211

ص .490

 .117حممد جواد مغنية  ،الشيعة و يوم عاشوراء "،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 43/السنة  ، 11 /متوز
1959م  ،ص . 261

 .118للتفاصيل ينظر  :عﺰ الدين اﰊ حممد احلسن بن سليامن احلﲇ  ،تفضيل االئمة عىل االنبياء واملالئكة
 ،ﲢقيق  :مشتاق صالﺢ املظفر  ( ،قم  :مكتبة العالمة املجلﴘ 2009 ،م) .

 .119حممد جواد مغنية  ،الشيعة و يوم عاشوراء  ،ص . 261
 .120املصدر نفسه .

 .121حممد جواد مغنية  ،الشيعة و يوم عاشوراء  ،ص .261

 .122اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة رسالة اإلسالم القاهرية  1972 – 1949م .
 .123اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم"  1972-1949م

 .124حممد رضا الشبيبي ( : )1965 - 1889هو حممد رضا بن جواد بن حممد بن شبيب  ،ولد يف
النجف األرشف ،واخذ تعليمه االوﱄ عىل والده فأتم مبادئ اللغة العربية والدين وأجازه فيهام
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العلامء و الفضالء ومنهم هبة الدين الشهرستاين ،وحﴬ يف الفقه واألصول
ثم درس عىل يد كبار ُ

عىل الشيخ حممد كاﻇم اخلراساين  ،بدا بنظم الشعر منذ اخلامسة عرش من عمره ،برع يف البالغة
والفلسفة والكتابة التارخيية ،وأصبﺢ يف طليعة حامﲇ مشعل احلركة الفكرية والنهضة الوطنية
يف العراق  ،سافر كثري ًا ﳍذا الغرض بني البلدان اإلسالمية املﺨتلفة منها سفره اىل احلجاز عام
1919م ،ودمشق و القاهرة  ،وخاض جماالت سياسية عديدة  ،له العديد من الكتب املطبوعة
واملﺨطوطة جــاوزت اخلمسني بحث ًا و دراســة يف اللغة و التاريخ و االدب و الشعر والنثر

وعلامء النجف االرشف  ( ،النجف
 .للتفاصيل ينظر :رشيد سعيد القسام  ،موسوعة اعالم ُ
االرشف  :مطبعة النجف  ، ) 2014 ،ص  552؛ صباح ياسني االعظمي  ،اعالم املجمﻊ العلمي

العراقي  ( ، 2004-1947بريوت  :الدار العربية للموسوعات  ،) 2005 ،ص  13 -11؛
محيد املطبعي  ،املصدر السابق ،ج  ،1ص 189؛ جعفر صادق محودي التميمي  ،معجم الشعراء

العراقيني املتوفني يف العرص احلديث وﳍم ديوان مطبوع  (،بغداد  :رشكة املعرفة للنرش والتوزيﻊ
املحدودة  ،) 1991 ،ص  227؛ كاﻇم عبود الفتالوي  ،املنتﺨب من أعالم الفكر واالدب  ،ص

 482؛ عﲇ شناوة ،الشبيبي يف شبابه السياﳼ حممد رضا الشبيبي ودوره الفكري والسياﳼ حتﻰ

عام (،1932د.ت :دار كوفان.)1995 ،

 .125الرسم البياين من اعداد الباحث باالعتامد عىل مؤلفات الكاتب .

 .126عبد اﷲ اجلرايف الصنعاين ،زيد بن عﲇ "،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 2/السنة  ،1/نيسان 1949م،

ص. 198

 .127شهدت هذه املدة بروز اجلذور االولية للمذاهب الفكرية و السياسية التي ﻇهر اثرها الواضﺢ
يف العقد الثالث من القرن اﳍجري االول  ،وكان بروز االﲡاهات الفكرية نتيجة طبيعية حلرص

احلكام االمويني يف استغالل هذه املذاهب يف تصفية خصومهم السياسيني  ،كام اختلقوا اﲡاهات
مذهبية من اجل تكوين االطر الفكرية إلضفاء الرشعية عىل حكمهم  ،ومن ابرز هذه الطوائف
"املرجئة " .للمﺰيد ينظر  :نوري حاتم  ،زيد بن عﲇ ومرشوعية الثورة عند اهل البيﺖ  ،ط 3

 ( ،قم :مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي  2006 ،م)  ،ص  48 – 46؛ سامي الغريري

الغراوي ،الﺰيدية بني اإلمامية و اهل السنة – دراسة تارخيية ﲢليلية يف نشأﲥا و ﻇهورها و عقائدها

وفرقها ( ،قم  :مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي  2006 ،م) ،ص . 197

 .128عروة بن الﺰبري( 22هـ – 94هـ)  :هو ابو عبد اﷲ عروة بن الﺰبري بن العوام بن خويلد بن اسد

بن عبد العﺰى بن قﴢ بن كالب القرﳾ االسدي  ،للمﺰيد ينظر :سلوى ممدوح مرﳼ  ،عروة
بن الﺰبري وبداية مدرسة املغازي ،رسالة ماجستري ( ،اجلامعة االردنية  :كلية اآلداب 1978 ،م )؛

يوسف هوروفنتس  ،املغازي األوىل ومؤلفوها ( ،القاهرة :مكتبة اخلانجي 2001 ،م )؛ حسني
حممد نصار عمر ،نشأة التدوين التارخيي عند العرب ( ،القاهرة  :منشورات اقرأ 1980 ،م ).

 .129ابان بن عثامن (  20هـ –  105هـ ) :هو ابو سعيد ابان بن عثامن بن عفان بن اﰊ العاص بن امية،
حمدث وفقيه  ،ولد باملدينة املنورة  ،كان به صمم شديد  ،ﹲعني والي ًا عىل املدينة زمن عبد امللﻚ بن

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 2012 ، 7/م  ،ص.3 - 2

ُ .130عرف زيد بن عﲇ بكثرة تصانيفه و مؤلفاته ومنها  :كتاب الصالة  ،كتاب االيامن  ،كتاب القدر،
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 عﲇ املهاجر  ،زيد بن
عﲇ شعلة يف ليل االستبداد  (،بريوت  :مؤسسة االعلمي 1977 ،م)  ،ص . 20-16

 .131ابو حيان التوحيدي ( 310هـ 414 -هـ )  :هو عﲇ بن حممد بن العباس التوحيدي  ،فيلسوف
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 معتد ًا بنفسه معجب ًا ومتعصب ًا
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آلرائه ،رماه نقاد عرصه باإلحلاد و الﺰندقة فاضطر اىل احراق كتبه  .للمﺰيد ينظر  :أمحد السيد أمحد

حجازي  ،احلياة األدبية يف أصبهان يف القرن الرابﻊ اﳍجري  ،رسالة ماجستري(،جامعة الﺰقازيق:

كلية اآلداب  ، )1989 ،ص  304- 298؛ رجب حممود إبراهيم بﺨيﺖ ،أعالم التفسري(،القاهرة:
مكتبة كنوز املعرفة 2011 ،م) ،ص  76 – 71؛ حممد عبداملنعم خفاجي ،الفكر النقدي واألدﰊ يف
القرن الرابﻊ اﳍجري ( ،القاهرة  :رابطة األدب احلديث  ،د.ت ) ،ص.202 -191

 .132صائب عبد احلميد  ،معجم مؤرخي الشيعة اإلمامية – الﺰيدية – االسامعيلية  ( ،قم  :مؤسسة دائرة
معارف الفقه اإلسالمي  2004 ،م)  ،ج ، 1ص . 350 – 349

عباد،
 .133للمﺰيد حول الواقﻊ السياﳼ يف عهد اإلمام زيد بن عﲇ وما سبقها ينظر  :الصاحب بن ّ
الﺰيدية ،ﲢقيق :ناجي حسن  ( ،بريوت  :الدار العربية للموسوعات 1986 ،م ) ؛ عبد اﷲ

شمﺨي موسﻰ الياﴎي ،اإلمام زين العابدين  وجهوده يف علوم القرآن  ،رسالة ماجستري
كلية الفقه  2010 ،م)؛ امحد شوقي ابراهيم العمرجي  ،احلياة السياسية و
(،جامعة الكوفةّ :

الفكرية للﺰيدية يف املرشق اإلسالمي  ( ،القاهرة  :مكتبة مدبوﱄ 1985 ،م) ؛ مركﺰ نون للتأليف
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و الرتمجة  ،احلياة السياسية ألهل البيﺖ  ،ط 5بريوت  :مركﺰ نون2008 ،م ) ؛ عادل االديب ،

دور ائمة اهل البيﺖ يف احلياة السياسية ( ،بريوت  :دار التعارف  2010 ،م) ؛ عﲇ عﲇ سليم ،
املصدر السابق .

 .134للمﺰيد عن نظام العدل االجتامعي يف اإلسالم .ينظر :عبد الرمحن نرص ،العدالة االجتامعية،
(القاهرة :دار القلم ،)1971 ،ص20-12؛ عامد الدين خليل ،يف العدل االجتامعي( ،بغداد:
مطبعة احلوادث)1979 ،؛ سيد قطب ،العدالة االجتامعية يف اإلسالم ،ط( ،15بريوت :دار

الرشوق. )2002 ،

 .135للمﺰيد حول النهﺞ االموي يف سب ائمة ال البيﺖ ينظر  :كامل احليدري  ،معاﱂ اإلسالم االموي
من القدح يف العرتة النبوية الطاهرة اىل استباحتها  ( ،بريوت  :دار املرتﴣ 2011 ،م)؛ عادل

كاﻇم عبد اﷲ  ،القول العﲇ يف اثبات سب معاوية لسيدنا عﲇ  ( ،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 ) .

 .136عبد اﷲ اجلرايف الصنعاين ،زيد بن عﲇ ،ص . 199

 .137روى أبو الفرج األصبهاين ان أبا حنيفة كان ينرص زيد ًا ويميل اليه ،وأنه أرسل إليه يقول( :إن لﻚ
عندي معونة وقوة عىل جهاد عدوك فاستعن ﲠا أنﺖ وأصحابﻚ يف الكراع والسالح) وبعث بامل
إىل زيد فتقبله منه .كام ان ابا حنيفة افتﻰ ﴎا بوجوب نرصة زيد بن عﲇ ،ومحل املال اليه ،واخلروج

معه عىل ال ّلص املتغلب املسمﻰ باإلمام واخلليفة  .للمﺰيد ينظر  :عﲇ بن احلسني بن حممد بن أمحد

االصفهاين  ،مقاتل الطالبيني  ،ص .130

 .138السيد حممد عبدالرمحن  ،املصدر السابق  ،ص .235

 .139ﳛيﻰ بن احلسني (  245هـ –  298هـ )  :هو ﳛيﻰ بن احلسني بن القاسم بن ابراهيم بن اسامعيل

بن ابراهيم بن االمام احلسن بن االمام عﲇ بن اﰊ طالب  ،كنيته ابو احلسني  ،لقبه اﳍادي اىل احلق
 ،ولد بالرس قرب املدينة املنورة  ،نشأ يف بيﺖ علوي زيدي  ،عاﴏ اواخر ايام الدولة العباسية
وما شهده هذا العرص من عدم استتباب االمور السياسية نتيجة لﴪعة تعاقب اخللفاء مما ادى اىل

ﻇهور العديد من الدويالت يف املرشق اإلسالمي .ينظر :الﺰركﲇ االعالم  ،جملد  ، 8ص 140؛

الواسعي  ،تاريخ اليمن  ،ص 169؛ حممود شاكر ،التاريخ اإلسالمي  ،الدولة العباسية  ،ج ،2ص
211؛ السيد حممد عبدالرمحن ،املصدر السابق  ،ص .15

 .140عبد اﷲ اجلرايف الصنعاين ،مؤسس الدولة اﳍاشمية واملذهب الﺰيدي باليمن :اإلمام اﳍادي إىل
احلق "،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 10/السنة  ، 3 /نيسان 1951م  ،ص .193

 .141املصدر نفسه .

 .142بلﻎ ﳛيﻰ بن احلسني من العلم مبلغ ًا كبري ًا حتﻰ انه بدأ بالتصنيف وله من العمر سبﻊ عرشة سنة،

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 . 51 – 36

 .143عبد اﷲ اجلرايف الصنعاين ،مؤسس الدولة اﳍاشمية واملذهب الﺰيدي باليمن :اإلمام اﳍادي إىل
احلق ،ص.194

 .144حممد بن اسامعيل البﺨاري (  194هـ –  256هـ )  :هو حممد بن اسامعيل بن ابراهيم بن املغرية بن
ﹶب ﹾر ِدز ﹶبه ابو عبد اﷲ اجلعفي والء البﺨاري ،بدا بطلب العلم وهو يف ُ
الك ّتاب لعرش سنني ،واصل
تعليمه فحفﻆ كتب ابن املبارك و وكيﻊ ،سافر يف سن الثامنة عرش اىل مكة لطلب احلديث ،سافر
اىل الشام  ،ومرص واجلﺰيرة مرتني  ،واىل البرصة اربﻊ مرات ،واقام باحلجاز ستة اعوام  ،كام

سافر اىل بلخ ،و مرو ،والري و واسﻂ ،و قيسارية ،وعسقالن ،و دمشق ،ومحص  ،تتلمذ عىل
يد امحد بن حنبل ،و امحد بن صالﺢ املرصي ،واسحاق بن راهوية املروزي ،و زكريا بن ﳛيﻰ

البلﺨي ،وغريهم  .للمﺰيد ينظر :موسﻰ احلارث مهام سعيد  ،منهﺞ اإلمام البﺨاري يف التاريخ
الصغري  ،رسالة ماجستري ( ،اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا  1995 ،م) ،ص 20 -16؛

احلسيني عبداملجيد هاشم ،اإلمام البﺨاري حمدثا وفقيها( ،القاهرة :مرص العربية للنرش والطباعة
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والتوزيﻊ 1982 ،م) ،ص 43-23؛ معوض عوض إبراهيم ،مﻊ اإلمام البﺨاري يف "كتاب العلم
"من صحيحه ( ،القاهرة :الدار السلفية للنرش والتوزيﻊ1982 ،م) ،ص . 12 – 5

 .145مسلم بن احلجاج (  204هـ –  261هـ )  :هو مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ

القشريي النيسابوري  ،كنيته ابو احلسني  ،ولد بنيسابور احدى اعامل خراسان بﺈيران ،وطلب
العلم صغري ًا ،فسمﻊ شيوخ بلده ،ثم رحل يف طلب العلم ،إىل احلجاز ومرص والشام والعراق

مرار ًا ،تتلمذ عىل يد البﺨاري و ﳛيﻰ بن ﳛيﻰ واسحاق بن راهوية وامحد بن حنبل وغريهم الكثري،
ترك نيف ًا وعرشين مصنف ًا يف احلديث وعلومـه وامهها "صحيﺢ مسلم "  .للمﺰيد ينظر  :أمحد بن
عﲇ بن حجر العسقالين ،ﲥذيب التهذيب ( ،بريوت  :دار صادر ،د.ت ) ،ج  ،10ص 127؛
حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري ،ﲢفة االحوذي برشح جامﻊ الرتمذي ( ،بريوت :دار

الكتب العلمية ،د.ت ) ،ج  ،1ص .23

 .146اجلاحﻆ ( 150هـ – 255هـ ) :هو ابو عثامن بن بحر بن حمبوب الكناين املعروف باجلاحﻆ ،كنيته ابو

216

عثامن  ،ولقبه اجلاحﻆ  ،ولد يف مدينة البرصة ونشأ بحي بني كنانة  ،التحق بالك ّتاب لتعلم مبادئ
القرآءة والكتابة و ﳾء من اصول النحو والرصف و احلساب و حفﻆ القران جمود ًا ومرت ً
ال ،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 ( 869 - 776م) ،
رسالة ماجستري( ،اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا  1996 ،م).

 .147ﻇهرت العديد من احلركات ذات الطابﻊ السياﳼ كان ابرزها "القرامطة " ،وهم فرقة دينية سياسية
اعتنقﺖ املذهب االسامعيﲇ  ،وهم اتباع رجل من ناحية الكوفة يقال له محدان بن االشعث امللقب

بـ "قرمﻂ " ،بدأت بنرش افكارها يف مناطق سواد العراق  ،اما البابكية فهي "فرقة دينية "قادها
بابﻚ ﹲ
اخل ّرمي ،اخذت الطابﻊ السياﳼ و ُعدت من اشد احلركات خطر ًا التي واجهتها الدولة

العباسية واطوﳍا مدة استمرت " 22عام ًا " ،عاﴏت 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 اﳍجريني ،رسالة ماجستري( ،اجلامعة االردنية  :كلية الدراسات

العليا1998 ،م) ؛ معﺰوزة عﲇ موسﻰ الﺰيتاوي ،احلركات الفارسية غري اإلسالمية يف املرشق يف

العرص العباﳼ األول  ،اطروحة دكتوراه ( ،اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا2003 ،م)؛

بيان ممدوح حممد املجاﱄ  ،املأمون وعرصه ( 198هـ  218 -هـ ) ،األول  ،اطروحة دكتوراه ،
(اجلامعة االردنية  :كلية الدراسات العليا  2002 ،م) .

 .148عبد اﷲ اجلرايف  ،مؤسس الدولة اﳍاشمية واملذهب الﺰيدي باليمن :اإلمام اﳍادي إىل احلق،ص .194

ﱪ الكتاب عمدة مذهب اإلمام اﳍادي  ،فقد اﻇهر فيه فكر الﺰيدية اﳍادوية ومذهبهم  ،اشتمل
ُ .149اع ُت ﹶ
الكتاب عىل مقدمة املؤلف  ،كتاب الطهارة  ،كتاب الصالة  .للمﺰيد ينظر  :عبدالكريم حممد

عبداﷲ الوﻇاف كتاب جامﻊ األحكام يف احلالل واحلرام لﻺمام اﳍادي إىل احلق أبو احلسني ﳛيﻰ

بن احلسني  ،رسالة ماجستري  ( ،جامعة صنعاء  :كلية العلوم الرشعية والقانونية 2000 ،م ) .

 .150مهدان :اشهر قبائل اليمن تقﻊ ديارها شامل صنعاء وهم بنو مهدان بن مالﻚ بن زيد بن سبأ،
و تنحرص قبائل مهدان يف البطنني حاشد و بكيل ،ﲢتل مهدان رقعة واسعة من اليمن بدأ من
شامل صنعاء اىل صعدة شام ً
ال  ،ومن مأرب رشق ًا اىل البحر االمحر غرب ًا ،وتأخذ قبيلة (بكيل)

القسم الرشقي من هذه الرقعة بينام تأخذ قبيلة (حاشد) القسم الغرﰊ  .للمﺰيد ينظر :جمموع
بلدان اليمن وقبائلها جملد ،2ج  ،4ص  752؛ ابراهيم امحد املقحفي ،املصدر السابق ،ج  ،2ص

1785؛ اﰊ عمر يوسف بن عبد الﱪ القرطبي ،القصد واالمم يف التعريف بأصول انساب العرب
والعجم ومن اول من تكلم بالعربية من االمم ( ،القاهرة  :مكتبة السعادة  1931 ،م)  ،ص 119؛

اﳍمداين ،االكليل ( ،صنعاء ،مكتبة االرشاد 2008 ،م) ،ص  260؛ عمر كحالة  ،معجم قبائل

العرب ،ج  ،3ص .1225-1224

 .151سمري عبد الرزاق القطب  ،انساب العرب (،بريوت  ،دار البيان للطباعة والنرش1968،م) ،ص .427

 .152صدر الدين رشف الدين  ،حليف ﳐﺰوم  ،ط (، 2بريوت  :دار االضواء 1992،م) ؛ صدر الدين
رشف الدين  ،حليف ﳐﺰوم  ،ط (، 2النجف االرشف  :مطابﻊ النعامن 1963 ،م) .

 .153صدر الدين رشف الدين ،عامر بن ياﴎ "،رسالة اإلسالم " ،العدد ،23/السنة  ، 6/متوز  ،195ص.306

 .154للتفاصيل حول سرية حياة عامر بن ياﴎ ينظر  :حممد جواد ال الفقيه  ،عامر بن ياﴎ  ،ط،4
(بريوت :مؤسسة االعلمي للمطبوعات 2000 ،م ).

 .155صدر الدين رشف الدين ،عامر بن ياﴎ ،ص.306

 .156صابر عبده ابراهيم  ،عامر بن ياﴎ (،الكويﺖ  :مكتبة املنار اإلسالمية 1975 ،م ).

 .157صدر الدين رشف الدين ،عامر بن ياﴎ ،ص.306

 .158حلمي عﲇ شعبان  ،عامر بن ياﴎ (،بريوت  :دار الكتب العلمية 1991 ،م ).
 .159صدر الدين رشف الدين ،عامر بن ياﴎ ،ص.306

 .160كامل السيد  ،عامر بن ياﴎ ،ط ( ، 2قم  :مؤسسة انصاريان للطباعة والنرش 2000 ،م ).
 .161صدر الدين رشف الدين ،عامر بن ياﴎ ،ص.306

 .162وقعﺖ جملة "رسالة اإلسالم" يف خطأ غري مقصود من خالل ذكر عنوان كتاب السيد عبد احلسني
رشف الدين والذي جاء يف التقديم له بالقول "كتاب االجتهاد والنص "والصحيﺢ ان الكتاب
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املطبوع هو ﲢﺖ عنوان "النص واالجتهاد " ،ولعل هذا التقديم والتأخري مرده اىل خطأ فني اثناء
ﲢرير املقال .للمﺰيد ينظر  :عبد احلسني رشف الدين  ،النص واالجتهاد  ( ،بريوت  :دار القارئ
2008 ،م ) ؛ حممد جواد مغنية ،االجتهاد و النص "،رسالة اإلسالم " ،العدد ،41/السنة ،11 /

كانون الثاين 1959م ،ص . 75

 .163حممد جواد مغنية ،االجتهاد و النص  ،ص . 76

 .164حممد تقي احلكيم ( 2002 – 1923م)  :هو السيد حممد تقي السيد سعيد بن السيد حسني بن
السيد مصطفﻰ احلكيم  ،فقيه  ،ولد بمحلة " احلويﺶ "  ،احدى املحالت االربﻊ الرئيسة يف مدينة

النجف االرشف ،نشأ برعاية والده السيد سعيد احلكيم عميد أﴎة آل احلكيم فتلقﻰ تعليمه
االوﱄ عىل يد والده قبل البدء بدخول " الكتاتيب " تعلم مبادئ القرآءة والكتابة وحفﻆ ﳾء

من القران الكريم  ،انتقل لدراسة علوم العربية وبعض كتاﲠا منها " قطر الندى وبل الصدى"،
عني
ودرس الفقه مقدمات وسطوح ًا عىل أيدي ُعلامء اجالء منهم " السيد يوسف احلكيم " ّ ،

مدرس ًا يف مدرسة منتدى النرش الدينية االهلية يف العام 1944م ،كام أسهم يف تدريس للمدة من

218

عام 1944م وحتﻰ عام 1958م يف كليتي منتدى النرش وكلية الفقه  ،شغل منصب عضو مجعية
منتدى النرش  ،ثم عميد ًا لكلية الفقه  ،وعضو ًا يف املجمﻊ العلمي العراقي ثم عضو ًا 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 . 30 – 6

 .165اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة اإلسالم"  1972-1949م
 .166اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل املكتبات املحلية يف النجف االرشف و بغداد .

 .167عبد اﷲ نعمة  ،فالسفة الشيعة حياﲥم و آراؤهم  ،قدم له  :حممد جواد مغنية  ( ،بريوت  :دار الفكر
اللبناين1987 ،م ) ،ص . 45

 .168مثلﺖ نظرية التفسري الديني للتاريخ الشغل الشاغل للفكر التارخيي خالل القرون الوسطﻰ،
حمكوم بالعناية و اإلرادة اإلﳍية ،فهو خالق كل ﳾء ومتحكم يف كل
مفادها ان التاريخ البرشي
ﹲ

ﳾء .للمﺰيد ينظر  :ول ديورانﺖ ،مباهﺞ الفلسفة ،ترمجة :أمحد فؤاد األهواين(،القاهرة :مطبعة

األنجلو مرصية ،)1950 ،ج  ، 2ص16-11؛ عامد الدين خليل ،التفسري اإلسالمي للتاريخ،

ط(،2بغداد :مطبعة أوفيسﺖ امليناء)1978 ،

 .169تنوعﺖ آراء الباحثني حول من كان له قدم السبق يف استﺨدام مصطلﺢ فلسفة التاريخ ،إال ان
األعم األغلب قد أشار إىل املفكر الفرنﴘ فولتري(1778 –1694م) ،))Voltaireأول من حدد

معنﻰ للمصطلﺢ ،وقصد به دراسة التاريخ من زاوية فلسفية ،تعتمد املنهﺞ العقﲇ والرؤية النقدية

يف فحص الروايات وإسقاط اخلرافات ،وتنقيﺢ التاريخ من األساطري واملبالغات .للتفاصيل
ينظر :حممد جلوب فرحان ،الفيلسوف والتاريخ نامذج التأويل الفلسفي للتاريخ( ،املوصل :دار

الكتب للطباعة والنرش ،)1987،ص12-11؛ حمي الدين إسامعيل ،هوامﺶ دراسات يف فكر

القرن العرشين( ،بغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة ،)2000،ص.95-85

 .170عبد احلليم كاشف الغطاء ،الدين والفلسفة والعلم "،رسالة اإلسالم " ،العدد،4/السنة ،1/
ترشين االول ،1949ص.421

 .171نبيل حممد توفيق الساملوطي  ،الدين والبناء االجتامعي  ( ،جدة  :دار الرشوق  1981 ،م ) ،ج ، 2

ص  24؛ عبد احلليم حممود  ،اإلسالم والعقل  ،ط (،2القاهرة  :دار املعارف  ،)1984 ،ص. 30

 .172يرى بعض املهتمني بموضوعات فلسفة التاريخ ،إن التأمل الفلسفي يف أحداث التاريخ ،قد
يرجﻊ اصوﳍا إىل الفكر الصيني القديم .للتفاصيل ينظر :البان .هـ .ويد جريي ،املذاهب الكﱪى

يف التاريخ من كونفوشيوس إىل توينبي ،ترمجة  :ذوقان قرقوط( ،بريوت  :دار القلم، )1972 ،
ص.46-9

 .173عبد احلليم كاشف الغطاء ،الدين والفلسفة والعلم "،رسالة اإلسالم " ،العدد،4/السنة ،1/
ترشين االول ،1949ص . 422

 .174املذهب احلﴘ  :هو أحد املذاهب املادية القائمة عىل ان املعرفة احلقة هي تلﻚ املقصورة عىل
ما يبدو للشعور بأعراض حمسوسة فهو يعتﱪ احلس هو املصدر الرئيﴘ للمعرفة ،كام انه انكر
الصفات غري احلسية كالرغبة  ،والضمري  ،و انكر العقائد الدينية املتعلقة باخلالق والروح
واملالئكة ،ومن اشهر القائلني به جون لوك (  1704-1632 ( )John Lockeم ) .للتفصيل ينظر:

مانﻊ بن محاد اجلهنﻰ ،املوسوعة امليﴪة يف االديان و املذاهب و االحﺰاب ،ط( ،4الرياض  :دار
الندوة 1999 ،م ) ،ص .1143

عباس حاجي ،املصدر السابق  ،ص .328
 .175جعفر ّ

 .176عبد احلليم كاشف الغطاء ،الدين والفلسفة والعلم ،ص . 423
 .177املصدر نفسه .

 .178الفلسفة  :هي التأمل التجريدي للظواهر البرشية وحماولة تفسريها،أي النظر و ﲡريد الظواهر من
مالبساﲥا و ﲢويلها اىل مفاهيم بحيث يمكن استﺨدامها يف سياقات اخرى ،وأن ﲢديد مفهوم
الفلسفة له عدة جوانب ،فالفلسفة ﲢاول رسم صورة واضحة وكاملة عن العاﱂ فليس ﳍا حد

معني ،وتعني أي سؤال يطرحه األنسان أو تعجب يثريه العقل البرشي واإليامن بقدرته عىل
املعرفة  ،اما اصل الكلمة فهو يوناين االصل مؤلف من مقطعني (فيليا) بمعنﻰ حمبة و (صوفيا)
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أي احلكمة ّ ،أولﺖ ليكون معناها حمبة احلكمة .ينظر :جاسم حممد سلطان،الفكر االسرتاتيجي يف
فهم التاريخ (،املنصورة :مؤسسة ام القرى للرتمجة و التوزيﻊ  2005 ،م)  ،ص . 21

 .179أدى طرح املسائل العقلية العميقة من قبل االئمة االطهار  وعىل رأسهم امري املؤمنني عﲇ 
القيم الذي خلفه
إىل ﻇهور العقل الشيعي ﲠيئة عقل فلسفي استدالﱄ  ،فكان للموروث العقﲇ ّ
أئمة اهل البيﺖ  أثره يف توجه ُعلامء الشيعة إىل االبحاث العقلية يف القضايا الدينية  ،وﱂ تكن

للصحابة وال التابعني الذين جاؤوا بعد الصحابة أي معرفة بالفكر الفلسفي احلر  ،بينام كانﺖ
االقوال الرصينة الئمة الشيعة اإلمامية ﲢوي كنوز ًا من االفكار الفلسفية .للتفصيل ينظر :عباس

نيكﺰاد  ،التوفيق بني الدين والعقل يف مدرسة احلكمة املتعالية  ،ترمجة  :عﲇ آل دهر اجلﺰائري،
(بريوت :مركﺰ احلضارة2012 ،م ) ،ص . 19-13

 .180عدّ كثري من الفالسفة ان ﻇهور التفكري الفلسفي يف بالد اليونان ﱂ يكن وليد الصدفة بل كان نتيجة
لتلﻚ املؤسسات السياسية التي وجدت فيها  ،فمﻊ ﻇهور املدينة وألول مرة يف تاريخ االنسان،
اخذت املجموعة البرشية تعتﱪ ان شؤوﳖا العامة ال يمكن أن تتﺨذ إال بعد ِجدال عمومي
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متناقض ،يساهم فيه اجلميﻊ مدعومة بالﱪاهني واحلجﺞ مما ادى اىل ﻇهور الفكر العقالين.

للتفاصيل ينظر :حممد سبيال عبد السالم  ،التفكري الفلسفي ،ط( ،3املغرب  :دار توبقال للنرش،
2008م) ،ص .21

 .181حممد عبد الرمحن مرحبا  ،تاريخ الفلسفة اليونانية من بداياﲥا حتﻰ املرحلة اﳍلنسية ( ،بريوت:
مؤسسة عﺰالدين للطباعة والنرش  1993 ،م ) ،ص 285؛ هيجل ،موسوعة العلوم الفلسفية،
ترمجة وتقديم :امام عبد الفتاح امام  ( ،بريوت  :دار التنوير للطباعة والنرش1983 ،م ) ،ص.212

 .182الفلسفة املادية :هي احدى اقدم النظم الفكرية يف التاريخ ،وعامدها االساﳼ املادة وهو ﳾء
مطلق ،وطبق ًا ﳍذه الفلسفة فﺈﳖا فﴪت الكون تفسري ًا طبيعي ًا واعتﱪت ان املادة ازلية  ،وبحسب
هذا املنهﺞ فﺈن االيامن بوجود خالق هو من املستحيالت ينظر  :املصدر السابق  ،ص . 168

 .183ارنسﺖ هيجل ( 1919 -1834م )(  : )Ernst Haeckelفيلسوف وعاﱂ طبيعيات املاين  ،ولد
بمدينة بوتسدام  ،درس الطب والعلوم الطبيعية يف برلني فنال شهادة الدكتوراه يف العام 1857

تعرف عىل داروين (1882 -1809م)( )Charles Robert Darwin
م ومارس الطب ملدة عام ّ ،
يف اسفاره اىل فرنسا وايطاليا و انجلرتا  ،اصدر كتاب املورفولوجيا لﻸجسام يف العام 1866م،
حاول التوفيق بني نظريات المــارك(1829-1744م ) ( )Jean-Baptiste،Lamarckو نظريات

داروين للمﺰيد ينظر  :جورج طرابيﴚ  ،معجم الفالسفة  ،ط  ( ، 3بريوت  :دار الطليعة،

2006م )  ،ص .726 –725

 .184هربرت سبنﴪ( : )Spencer( )1903-1820فيلسوف إنكليﺰي وعاﱂ نفس واجتامع إنجليﺰي،
ولد بمقاطعة درﰊ احدى املدن الﱪيطانية  ،ترأس صحيفة " اإليكونيميسﺖ " يف العام  1853م

 ،من أهم مؤلفاته "مبادئ البيولوجيا" و"مبادئ علم االجتامع"  .للتفاصيل ينظر :ول ديورانﺖ،
قصة الفلسفة ،ص503-452؛ كميل احلاج ،املصدر السابق ،ص283 – 282؛ جورج طرابيﴚ

 ،ص .358 –356

 .185الفلسفة املثالية ُ :عدت الفلسفة املثالية من اقدم انواع الفكر االنساين  ،فهي مصدر للتفكري
الديني القديم ُ ،أستﺨدم مصطلﺢ املثالية (  ) Idéalismeألول مرة يف القرن السابﻊ عرش عن طريق
الفيلسوف االملاين اليبنﺰ(1716-1646م)()Gottfried Wilhelm Leibnizعندما اطلقه عىل
فلسفة افالطون متييﺰ ًا ﳍا عن الفلسفة املادية  ،عىل ان هناك من يرجعها اىل اصل الديانة املرصية
القديمة  .للمﺰيد ينظر :يوسف حامد الشني  ،الفلسفة املثالية قراءة جديدة لنشأﲥا و تطورها

وغاياﲥا  ( ،بنغازي  :منشورات جامعة قابوس 1998 ،م )  ،ص . 14 - 13

 .186عبد احلليم كاشف الغطاء ،الدين والفلسفة والعلم "،رسالة اإلسالم " ،العدد،4/السنة ،1/
ترشين االول ،1949ص .424
ُ
سميﺖ األميال  ،والعالمات املنضوية  ،والنجوم اﳍادية أد ّلة ،
 .187الدليل يف اللغة ما ُي
ستدل به  ،ومنه ّ
عرفه
والدليل الدّ ال و املرشد  ،والكاشف عن الﴚء  ،واملتقدم عىل القوم ليعرفهم الطريق  ،وقد ّ
االصوليني عىل انه ما يمكن التوصل بصحيﺢ النظر اىل مطلوب خﱪي  ،اما الفقهاء فقد اطلقوا
الدليل عىل ما فيه داللة وارشاد  ،سواء كان موص ً
ال اىل علم او ﻇن  .للتفصيل ينظر :رشدي
حممد عرسان عليان ،دليل العقل عند الشيعة اإلمامية  ( ،بريوت  :مركﺰ احلضارة لتنمية الفكر

اإلسالمي 2008 ،م) ،ص32-31

 .188عبد احلليم كاشف الغطاء ،الدين والفلسفة والعلم ،ص .424
 .189املصدر السابق.

 .190عبد احلليم كاشف الغطاء ،الدين والفلسفة والعلم  ،ص . 424
 .191املصدر نفسه.

 .192استمر الناس حمتفظني بعقائدهم حتﻰ ُولدت الفلسفة املادية يف القرن السادس عرش فاﲣذت
مظهر ًا خطري ًا من االعتقاد بالعلم الطبيعي فافتتن ﲠا قصار النظر ومازالﺖ تؤثر يف امثاﳍم يف
القرنني التاليني اال ان االكتشافات العلمية اثبتﺖ ﳍم وبطريقة االسلوب العلمي خطأ هؤالء

املاديني  .للتفصيل ينظر :مصطفﻰ صﱪي  ،موقف العقل والعلم والعاﱂ من رب العاملني وعباده
املرسلني ( ،بريوت :دار اآلفاق العربية1952 ،م ) ،ج،2ص. 379
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 .193جمموعة مؤلفني ،املوسوعة الفلسفية املﺨترصة ،ترمجة  :فؤاد كامل واخرون( ،القاهرة  :مكتبة
االنجلو مرصية 1963 ،م) ،ص .25

 .194نظرية الكم ( :(Quantum �eoryنظرية فيﺰيائية صاغها عاﱂ الفيﺰياء االملاين ماكس بالنﻚ ُعدت
يف وقتها ثورة يف فهم اإلنسان لطبيعة الذرة وجسيامﲥا  ،وملﺨصها أن الطاقة املشعة من الذرات

تنبعث عىل شكل كامت اطلق عليها اسم " الكم" .وفقا ﳍذه النظرية فان طاقة الشعاع تعتمد عىل

طول املوجة والرتدد (أي ﲣتلف باختالف اللون مثال)  ،عمل ماكس عىل نرش نظريته عىل شكل
مقاالت يف العام  1897م ،حصل عىل اثرها عىل جائﺰة نوبل يف الفيﺰياء يف العام  1918م للمﺰيد
ينظر :دين كيث سايمنتن  ،العبقرية و اإلبداع و القيادة  ،ترمجة  :شاكر عبد احلميد ( ،الكويﺖ:
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  1993 ،م) ،ص .64

 .195عبد احلليم كاشف الغطاء ،الدين والفلسفة والعلم "،رسالة اإلسالم " ،العدد،4/السنة ،1/
ترشين االول ،1949ص .425

 .196عبد احلليم كاشف الغطاء ،الدين والفلسفة والعلم  ،ص .424
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 .197حمسن صدر االرشاف ( 1962 -1871م)  :هو السيد حمسن صدر ابن السيد حسني فﺨر

الذاكرين احلسيني املحالﰐ املشهور بـــ(صدر األرشاف)  ،شﺨصية سياسية وأدبية بارزة ،ولد

يف حملة سيد حسني ،أكمل تعليمه االوﱄ يف نفس املحلة  ،انتقل بعدها مﻊ عائلته اىل طهران حيث
اكمل ﲢصيله احلوزوي فيها ،عمل يف سلﻚ القضاء فرئيس ًا ملحكمة استئناف طهران ،توىل رئاسة

الوزراء يف  20حﺰيران 1945م ،و رئيس جملس الشيوخ االيرانﻰ يف العهد امللكي حتﻰ عام
1953م ،تويف عن عمر ناهﺰ التسعني عام ًا يف طهران  .للمﺰيد ينظر :اغا بﺰرك الطهراين ،الذريعة
اىل تصانيف الشيعة  ،ط( ،3بريوت :دار االضواء ،د.ت) ،ج  ، 7ص  45؛

Ahmad Mahdavi Damghani and Hamid Dabashi, Iranian Studies,Vol. 22, No. 4
(1989), pp. 100-102 .

 .198ابن ُر ﹾشد (  1198 – 1126م )  :هو حممد بن امحد بن رشد  ،فيلسوف عرﰊ ولد بقرطبة و تويف

يف مراكﺶ  ،نشأ يف اﴎة علمية فوالده و جده من القضاة  ،فحظي برتبية اهلته لتسنم القضاء

عام  1169م  ،درس الفقه و الكالم و الفلسفة و الطب و الرياضيات  ،حلل مؤلفات ارسطو
بطلب من اخلليفة املوحد اﰊ يعقوب يوسف  ،له العديد من املؤلفات منها ":ﲥافﺖ التهافﺖ " ،

" رشوح فلسفة ارسطو يف ثالث جمموعات "  " ،يف سعادة النفس "  " ،كتاب الكليات "  " ،فصل
املقال فيام بني الرشيعة و احلكمة من االتصال "  .للمﺰيد ينظر  :جورج طرابيﴚ  ،املصدر السابق،

ص . 25- 23

 .199حممد يوسف موسﻰ( 1963 -1899م )  :ولد بمدينة الﺰقازيق من اعامل مديرية الرشقية
بجمهورية مرص العربية  ،اتم دراسته االولية باألزهر الرشيف  ،عمل مدرس ًا بمعهد الﺰقازيق،
تفرغ بعدها لدراسة اللغة الفرنسية ودخل كلية احلقوق فعمل يف املحاماة  ،لينتقل بعدها للعمل
يف االزهر حتﻰ متﺖ ترقيته اىل مدرس بكلية اصول الدين  ،له مؤلفات عديدة يف االخالق

والفلسفة منها " :تاريخ االخالق" " ،مباحث يف فلسفة االخالق "  ،،القران والفلسفة "  " ،بني
الدين والفلسفة يف راي ابن رشد"وغريها من املؤلفات  .للمﺰيد ينظر  :حممد السيد دسوقي ،حممد

يوسف موسﻰ " الفقيه الفيلسوف واملصلﺢ املجدد " ( القاهرة  :دار القلم ، ) 2003،ص . 7

 .200ابن سينا (428 – 370هـ) :هو أبو عﲇ احلسني بن عبد اﷲ بن احلسن بن عﲇ املعروف بابن سينا،

ولد بقرية أفشنة بالقرب من بﺨارى احدى مدن إيرانُ ،عرف عنه ذكائه وفطنته ،اشتهر بالطب

والفلسفة  ،له العديد من املؤلفات منها :الشفاء ،العروض ،النجاة وعيون احلكم  .ينظر :أمحد

حسن الﺰيات ،تاريخ األدب العرﰊ ،ط( ،7د.م :جلنة التأليف والرتمجة 1939 ،م)  ،ص 386

–387؛ عبد الرمحن بدوي ،املصدر السابق ،ص.40

 .201الغﺰاﱄ ( 505 - 450هـ) :هو أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغﺰاﱄ الشافعي الفيلسوف
الفقيه املتكلم األصوﱄ املتصوف ،ﲡول كثريا ،ودرس والف اكثر من مائتي كتاب ورسالة ،منها
احياء علوم الدين واملستصفﻰ والوجيﺰ ،...تويف يف طوس سنة (505هـ) .ينظر :ابن خلكان،

وفيات االعيان وأنباء أبناء الﺰمان ( ،بريوت :دار الكتب العلمية 2000 ،م) ،ج ،3ص. 353
 .202حمسن صدر ،يف ِ
االﳍ ّيات ﹶب ﹾني ا ﹾبن سينﹶا ﹶو ابن ُر ﹾشد "،رسالة اإلسالم" ،العدد ،17/السنة ،5/
كانون الثاين  ،1953ص .40-39

 .203املصدر نفسه .

 .204التسلسل :هو ترتيب أمور غري متناهية ،صنف عىل اربعة اقسام  :إما ان يكون يف اآلحاد املجتمعة
يف الوجود  ،أو ﱂ يكن فيها كالتسلسل يف احلوادث ،واما ان يكون فيها ترتيب ،او كالتسلسل يف
النفوس الناطقة ،واما ان يكون ذلﻚ الرتتيب طبعي ًا كالتسلسل يف العلل واملعلوالت والصفات
واملوصوفات ،او وضعي ًا كالتسلسل يف االجسام .للمﺰيد ينظر :ابو احلسن عﲇ بن حممد بن

اجلرجاين .التعريفات (،تونس  :الدار التونسية للنرش1971 ،م ) ،ص . 3

 .205الدور ( : )Circleلغة يراد ﲠا عودة الﴚء اىل ما كان عليه  ،فيام عرفه الفالسفة بالعالقة بني حدين
يمكن تعريف كل منهام باالخر  ،أو عالقة بني قضيتني يمكن استنتاجهام من االخر  .للمﺰيد ينظر:

مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي ( ،بريوت  :دار الكتاب اللبناين 1982 ،م) ،ج ، 1ص .567-566
 .206حمسن صدر ،يف ِ
ات ﹶب ﹾني ا ﹾبن سينﹶا ﹶو ابن ُر ﹾشد  "،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 17/السنة ،5 /
االﳍ ّي ﹾ
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كانون الثاين  ،1953ص.42

 .207حسن احليدري ( 1985 -1913م)  :هو السيد حسن بن السيد امحد بن السيد مهدي بن السيد
امحد بن السيد حيدر احلسني الكاﻇمي  ،ولد يف سامراء عندما كان والده يدرس هناك  ،نشأ عىل

طلب العلم ،سافر اىل النجف االرشف بصحبة والده  ،ثم رجﻊ اىل مدينة الكاﻇمية ،انرصف
اىل الدرس والتحصيل ،له مؤلفات عدة منها  ( :احوال االمام الرضا (عليم السالم) ،جوامﻊ
الكلم  ،رسالة يف القواعد القرآنية ،مناقشة مﻊ الدكتور امحد امني حول كتاب ضحﻰ اإلسالم،

وسواها من كتب فقهية استداللية ،استشهد عىل يد النظام السابق بالسم  .للمﺰيد ينظر :عبد

الكريم الدباغ  ،كواكب مشهد الكاﻇمني يف القرنني االخريين والقرن احلاﱄ  ( ،بريوت  :دار
املرتﴣ 2010 ،م )  ،ج ، 1ص . 89 – 88

 .208حسن احليدري ،فلسفة اخللق "،رسالة اإلسالم " ،العدد ، 9/السنة  ، 3 /كانون الثاين ،1951
ص .70

 .209املصدر نفسه .
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 .210عبد الرمحن الرشبيني ،حاشية العطار عىل مجﻊ اجلوامﻊ وﲠامشه تقرير الرشبيني وتقريرات
املالكي( ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،د.ت )  ،ج ، 2ص . 450

 .211حيدر امﲇ  ،جامﻊ االﴎار ومنبﻊ االنوار يف علم التوحيد واﴎاره  ( ،بريوت :املحجة البيضاء،
 ، )2007ص . 526

 .212حسن احليدري  ،فلسفة اخللق ،ص .72

ﺍﳋﺎﲤﺔ
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ّ
تبني للباحث من خالل الدراسة ّ
املسؤولية
ومفكري الشيعة أدركوا عظمة
إن علامء
ّ
امللقاة عىل عاتقهم وضﺨامة اجلهد الذي ينبغي بذله من أجل إعــادة الصورة النقية
لﻺسالم احلقيقي معتمدين يف ذلﻚ عىل القران الكريم و السنة النبوية الرشيفة واحاديث
أهل البيﺖ( ،)فبذل الكثري منهم قصارى جهده طرق هذا امليدان ،و قدموا بحوث ًا
علمية رصينة وكتابات منطقية شاملة حاولﺖ درء الشبهات ودحض االفرتاءات وتفنيد
ّ
كونتها الظروف
اال ّدعاءات وتصحيﺢ األوهام واماطة اللثام عن املفاهيم اخلاطئة التي ّ
املتعصبة.
وعمقتها األقالم واأللسن املأجورة واﲡاهاﲥا
ّ
السياسية ّ
ّ
وعمدﹶ علامء الشيعة اىل اﻇهار عقائدهم واسامعها للجميﻊ  ،فأ ّلفوا الكتب وحاولوا
ﹶ
ايصاﳍا إىل ربوع العاﱂ كي ال ُينسب اليهم ما اليقولون وال يعتقدون به  .واشبعوها
استدال ً
والس ّنة و بنصوص التقبل الشﻚ والتأويل ،ليستند اليها
ال وبرهان ًا من الكتاب ُ
ط ّ
التعرف عىل معتقدات الشيعة ومنبعها االصيل ،فليس من
الب احلقيقة الراغبني يف
ّ
اإلنصاف أن ﳛكم اإلنسان عىل مذهب بام يتل ّقاه من أفواه خصومه أو ما يقرأه يف كتب
سيام إذا كان ذلﻚ املحكوم مذهب ًا حاﴐ ًا يف الساحة وجماهر ًا بمبادئه وأفكاره
ﳐالفيه ،وال ّ
ومعتقداته ومبين ًا ﳍا يف بطون كتبه املنترشة يف أكثر أنحاء العاﱂ.

 أوىل علامء الشيعة و مفكروهم يف كتاباﲥم املنشورة يف جملة " رسالة اإلسالم " القضاياالعقائدية و الفقهية اهتامم ًا ملحوﻇ ًا 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 ﲠا و صدق مرشوعيتها
و التأكيد عىل بعض املفاهيم اإلسالمية التي اثارت يف مناسبات عديدة لغط ًا و جد ًال حوﳍا .
 بينﺖ افكار علامء الشيعة اﳖا ﲡهد يف الدفاع عن اإلسالم كامل اإلسالم و مقدساته  ،ال اىلفكرة متعصبة ضيقة طائفية  ،الن اإلسالم اعم واشمل واحكامه واقعية ثابتة  ،اما املذهب
فﺈنه يعﱪ 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.
العلامئية الشيعية عىل صفحات جملة " رسالة اإلسالم " ليسﺖ ردة فعل
 -ان كتابات النُﺨبة ُ

ذات منحﻰ ﲥكمي  ،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 كتاباﲥم عن املشرتكات التي ﲡمﻊ املذاهب اإلسالمية و تﺰيد من ُحلمةترابطها  ،مستغلة مرافﺊ اخلﱪة واملعرفة العلمية و نضﺞ االفكار و تتابعها يف طرح تصوراﲥا
و االعرتاف بمواضﻊ الضعف و التقصري باالرث القديم وابواب خﺰائنه املعرفية املنغلقة .
 عرض العلامء الشيعة أفكار ًا ملرشوع تساحمي واع الغرض منه خلق قانون جديد ناصﻊو دائم كفيل برفﻊ اعباء ركام ماﴈ اإلسالم املعذب سياسي ًا و سلطوي ًا  ،لصالﺢ رشاكة
جمتمعية عادلة ﲢد من شدة اخلالف  ،وتنعدم فيها حماوالت الصدام و الرصاع .
 ابتعدت كتابات الشيعة بام محلته من ُعمق ومتسﻚ برتاثها الروحي عن مواضﻊ االﴏار يف الطعنوالتكذيب والتشهري واخلصومة ،ومتسكﺖ بمسؤولية الدفاع عن عقيدﲥم ﲠدوء الفﺖ وبفضاء
شهر سالحها بوجوههم علن ًا بشكل
حرية مستمدة من وحي دعوة احلق والعدل يف اوساط كانﺖ ُت ُ
خطري ،فكانوا ُعﺰ ًال اال من احلقيقة فالقﺖ الصالبة يف كتاباﲥم ترحيب ًا وتعاطف ًا وحمبة القراء.
 وجدت الكتابات الشيعية الفسيحة واسعة لنرش افكارهم وعقائدهم وآرائهم يف صفحاتجملة " رسالة اإلسالم " كون هذه املجلة برهنﺖ عىل اسالميتها و رشوط منهجها الفكري
ُ
احلر ،ورشف التمسﻚ بأخالقيات العمل املوضوعي  .فكانﺖ موضوعات بحوثهم ال

يدعون فيها اﳖم اوصياء عىل اإلسالم او عىل االرث النبوي الرشيف والقيمون عليه،
العتقادهم الراسخ بعاملية اإلسالم وان حياة الرسول العظيم ( )هي ُملﻚ البرشية
يشاء لفائدة حياته
بكل ما محلﺖ من علم و ُخلق و هداية  ،داعية اىل االخذ عنها ومنها ﹶمن ُ
متطهر ًا دون احلصول عىل موافقة احد أو منة من احد .
 قدم ُالك ّتاب الشيعة امام القارئ العرﰊ و اإلسالمي و العاﱂ الفكر الشيعي مجي ً
ال وجذاب ًا
بلمسات امتازت بالبيان و االبداع و ُعمق املعنﻰ و وضوح املقصد  ،مبتعدين متام ًا عن
التكرار و التقليد و الكتابات الوصفية املعتادة .
 ان قبول االراء الشيعية املطروحة عىل صفحات جملة " رسالة اإلسالم " و رواجها ،جعل املؤسسات الرسمية املرصية ان تطلب مساعدة دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية

227

يف طباعة بعض ُكتب الرتاث  ،مما شجﻊ عىل اعادة طباعتها الكثرمن مرة .
 القﺖ جملة " رسالة اإلسالم " عىل الرغم من غرابة فكرﲥا وسريها وحيدة يف ميدان التقريبقبو ًال الفت ًا يف اوساط املجتمﻊ اإلسالمي  ،وهو دليل الرضا عن خطة سري املجلة و ﳖجها املعتدل.
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 قدم الباحثون واملفكرون الشيعة الفكر الشيعي  ،بأدلته الرشعية العقلية منها والنقلية ،فاالفكار الشيعية الواردة يف جملة " رسالة اإلسالم " اعتمدت منهج ًا علمي ًا جاد ًا و دقيق ًا  ،اسهم
يف ترجيﺢ آرائهم و قبول معظم قراء املجلة ﳍا  ،فقد استﺨدموا العقل يف رواياﲥم و كتاباﲥم ،
واعتمدوا النقل و الرواية متن ًا وسند ًا  ،نقلوه بأمانة كأدلة لصدق ارائهم و معتقداﲥم .
 اوجدت العالقة الطيبة و صالت املودة بني ُعلامء الشيعة وكتاﲠم و رجال الدين وشيخاالزهر روح ًا تعاونية يف الوصول اىل احلقيقة التي عﱪ عنها الشيخ حممود شلتوت باعرتاف
فتواه بجواز التعبد عىل املذهب االمامي عام  1959التي وزعﺖ و انترشت حتﻰ ُعدت يف
حينها ﴐبة موجعة الصحاب مشاريﻊ ُ
الفرقة و اتباعها  ،ونجاح ًا ﴏﳛ ًا للتعاون ا ُملثمر
بني ُعلامء الفريقني الذين ضمتهم دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية يف القاهرة  ،وتثمين ًا
جلهود ُعلامء الشيعة و اسهاماﲥم يف حفﻆ كيان االسالم ننقل نص ًا ورد عن مجاعة التقريب
بني املذاهب اإلسالمية
و ُنرش يف جملة " رسالة اإلسالم " جاء فيه" :
" والذين فطنوا إىل هذا اخلطر الداهم من علامء املسلمني وزعامئهم كثريون يف ﳐتلف
العصور ،ولكن الذين اﲣذوا يف شأنه خطوات عملية ،ورفعوا لواء اجلهاد ليدرءوا عن
األمة رشه ،إنام هم أفراد معدودون سوف يأﰐ الوقﺖ الذي ُيعرفون فيه ،و ُتعرف جهودهم،
وتوزن بميﺰان التاريخ أعامﳍم الصاحلة املجيدة التي كانوا وما يﺰالون يقومون ﲠا يف صمﺖ
ومثابرة وإنكار نفس واختفاء"...
اﳍوامﺶ
 .1هيئة التحرير ،فقيد االسالم االمام الﱪوجردي"،رسالة األسالم " ،العدد ،49/السنة/
 ، 13كانون الثاين  ،1962ص .102

املالحق

امللحﻖ رقم )(1

ُ
الك ّتاب الشيعة ﳑن كتبوا يف جملة " رسالة اإلسالم " القاهرية
اسم الكاتب
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نﲈذج من املقاالت
أهيا أصلﺢ حلالتنا الدينية

النﴩ

العدد

)(1

املجلد

32

8
10

1

ابن الدين

2

ابو القاسم اخلوئي

واالجتامعية
صيانة القرآن من التحريف

38

3

امحد املوسوي

املحكم واملتشابه

48 - 47

12

4

اغا بﺰرك الطهراين

اقرتاح من عاﱂ جليل

56-55

14

5

توفيق الفكيكي

يف سبيل التفاهم

45

12

6

حسن احليدري

فلسفة اخللق

9

3

7

حسني بروجردي

بني شيﺨني جليلني

11

3

8

صدر الدين رشف الدين

معجﺰة حممد

28

7

9

عبد احلسني رشتي

يف العراق

3

1

 10عبد احلسني رشف الدين
11
12

عبد احلليم كاشف

الغطاء
عبد الرزاق احلسني

السنة
تﴩين األول

1956
نيسان 1958
ﲤوز  -كانون

األول 1960
حزيران 1964
كانون الثاين -
آذار 1960
كانون الثاين
1951

ﲤوز 1951

تﴩين األول
1955

ﲤوز 1949

صالة الرتاويﺢ

30

8

تقريب األقطار اإلسالمية

13

4

اليﺰيدية

27

7

1952
ﲤوز 1955

10

3

نيسان 1951

43

11

ﲤوز 1959

48 - 47

12

17

5

مؤسس الدولة اﳍاشمية و

13

عبد اﷲ اجلرايف

14

غالم رضا النامئي

نقد التوجيه اجلديد لرؤيا االﴎاء

15

جمتبﻰ احلسيني

موقف اإلسالم من املسكرات

16

حمسن صدر االرشاف

املذهب الﺰيدي

يف اإلﳍيات بني ابن سينا وابن
رشد

نيسان 1956
كانون الثاين

ﲤوز  -كانون

األول 1960
كانون الثاين

 .1اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة "رسالة االسالم"  1972-1949م

1953

17

حممد إسامعيل العمراين

 18حممد بن عبد اﷲ العمري
19

حممد تقي القمي

20

حممد جواد مغنيه

21
22
23

حممد حسن حممد ال
ياسني
حممد حسني شمس

الدين
حممد حسني كاشف
الغطاء

تﴩين األول

الﺰيدية يف اليمن

8

2

هل من جامعة إسالمية

4

1

1

1

هل تعبدنا الرشع باﳍدى

6

2

نيسان 1950

من وحي التقريب

11

3

ﲤوز 1951

بني مبدأين

16

4

3

1

5

2

48 - 47

12

27

7
3

وحدة املسلمني حول الثقافة
االسالمية

السنة
اإلجتهاد يف الرشيعة بني ُ
والشيعة
قانون التوازن بني الرشق و

24

حممد رضا الشبيبي

25

حممد صادق الصدر

26

حممد صادق نشأت

أثر الصالة يف االخالق

27

حممد صالﺢ احلائري

السنة
إىل اخواننا ُ

12

28

حممد عﲇ احلوماين

أنﺖ أنﺖ

25

7

29

حممد عﲇ الطباطبائي

االجتهاد يف الرشيعة

8

2

30

حممد عﲇ ناﴏ

14

4

31

حممد كاﻇم الكفائي

جامعة النجف

9

3

32

حممد مهدي اخلالﴢ

الطوائف اإلسالمية يف العراق

21

6

33

مرتﴣ آل ياسني

ﳖضة مباركة

7

2

الغرب
سلطة القضاء يف الرشيعة
اإلسالمية

مصادر األحكام االجتهادية عند
اإلمامية

1950
تﴩين األول
1949
كانون الثاين
1949

تﴩين األول
1952

ﲤوز 1949
كانون الثاين

1950
ﲤوز  -كانون

األول 1960
ﲤوز 1955

تﴩين األول
1951
كانون الثاين

1955
تﴩين األول
1950

نيسان 1952
كانون الثاين
1951
كانون الثاين
1954
ﲤوز 1950
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34
35

مسلم محود احلسيني

احلﲇ
هبة الدين الشهرستاين

اإلسالم دين الوحدة

4

1

رمضان رمﺰ تقريب القلوب

3

1

تﴩين األول
1949
ﲤوز 1949

ملحﻖ رقم )(2

اسﲈء ُ
الكتاب )من غري الشيعة ( الذين اسهموا يف الكتابة يف جملة " رسالة اإلسالم"
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)(2

ت

اسم الكتاب

عدد مقاالته

نﲈذج عناوين املقاالت

املجلد

العدد

تاريخ النﴩ

الصفحة

1

إبراهيم مدكور

1

حاجتنا اىل تربية روحية

2

3

نيسان 1951

184

2

ابو حممد العرجاوي

1

آماﱄ املرتﴣ

1

3

متوز 1949

269

3

أمحد احلويف

1

4

أمحد الشايب

أمحد الرشباﴆ

6
3

يف القصص القرآين

5

من خصائص شعر
الشيعة

14

 54،53حﺰيران1963

96

14

 54،53حﺰيران1963

32

حديث البعوضة يف القرآن

10

39

6

أمحد أمني

12

ما نعلم وما ال نعلم

4

13

7

أمحد حسن الﺰيات

1

28

املجمﻊ واللغة العامة
قال شيﺨي

6

22

9

امحد حممد عيسﻰ

7

الباكستان

1

1

10

أمحد مكي
األنصاري

1

ابو زكريا الفراء

15

57

11

مجال حمرز

1

12

مجيل الرافعي

1

زخرفة األخشاب يف
الفن املرصي

2

1

براجمنا التعليمية

5

2

كانون
الثاين1950

نيسان1953

202

13

حارث شاكر

4

املسلمون يف أروبا
اجلنوبية الرشقية

9

2

نيسان1957

200

14

حامد حميسن

1

القرآن واملفﴪون

2

1

كانون
الثاين1950

29

8

أمحد حممد بربرى

1

1

متوز 1958

كانون الثاين
1952

نيسان 1954
متوز1949

كانون
الثاين1949
ترشين
األول1964

322
24
215
239
74
96
87

15

حامد مصطفﻰ

 16حسن حممد موسﻰ
حسنني حممد
17
ﳐلوف
حسني عبد الرحيم
18
مبارك
 19سيف الدين عليﺶ

1

شعر شوقي

9

2

نيسان1957

197

1

من نور القرآن الكريم

12

4،3

متوز-كانون
االول1960

375

1

من املفتي األكﱪ

4

2

نيسان1952

141

1

أبو زكريا الفراء

15

57

2

بحث يف نقد احلديث

12

2

ترشين االول
1964
نيسان-
حﺰيران1960

96
201

20

عباس حسن

10

اقرتاح آخر يف التجديد املﺰعوم

9

3

متوز1957

360

21

عباس حممود
العقاد

2

الدراسات االسالمية يف
اللغات االوربيه

14

53،54

حﺰيران
1963

22

 22عبد اجلواد رمضان

9

األدب والعلوم العقلية

4

1

كانون
الثاين1953

162

23

عبد احلليم حممود

2

حياة األنبياء والشهداء
بعد املوت

15

59

ايلول 1969

30

24

عبد الرمحن حممد

1

15

60

3

2

ترشين
الثاين1972

87

نيسان1951

163

11

2

نيسان1959

200

15

59

ايلول1969

143

2

4

1

3

 25عبد الستار امحد فراج

3

رأي يف الدعوة
االسالمية

أنﺰال القرآن عىل سبعة أحرف
حول ديوان الرشيف
املرتﴣ

عبد السالم حممد

3

 27عبد السميﻊ البطل

1

 28عبد العﺰيﺰ املراغﻰ

9

 29عبد العﺰيﺰ حممد عيسﻰ

2

اقرتاح عىل االزهر

عبد العظيم رشف
31
الدين

2

26

 30عبد العظيم الروﰊ

1

يﴪ االسالم وسامحته
نظم احلكم كام يراها
االسالم

احلديث والرأي عند احلنفية

7

3

نصيحة قاض خلليفة

13

52،51

ترشين
االول1950
متوز 1949

متوز 1955

متوز-كانون
االول1963

379
281

298
329
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32

عبد القادر املغرﰊ

 33عبد الكريم بن جهيامن

 34عبد املتعال الصعيدى
35

عبد املجيد سليم

36

عبد املجيد وايف

31

أدب اجلدال يف القران

4

3

رأي الدين يف الصورة
والتامثيل

1

1

13

52،51

3

2

متوز-كانون
االول1963

1

1

5

20

كانون الثاين
1949

1

8

 37عبد الوهاب محوده

20

38

2

عبد الوهاب
خالف

 39عبد الوهاب عﺰام

 40عبداجلواد رمضان
41

234

1

استفتاء لغوي

عثامن أمني

ال تنابﺰوا باأللقاب
بيان للمسلمني

خطر العامة عىل اخلاصة
فريضة احلﺞ فيام علمته
وفيام شهدته

1

نظرات

1

فلسفة حممد عبده

5

شعر املناسبات

7

25

كانون االول 1955

106

13

كانون الثاين 1952

49

348

1

3

نيسان1953

40
138

5

20

من قصص القرى يف
الشعر العرﰊ

9

3

متوز1957

250

3

3

متوز 1951

246

3

متوز1957

253

3

3

42
43

عﲇ عبد الرزاق

1

االجتهاد يف نظر االسالم

16

نظرة يف نظم االخالق

7

46

عﲇ اجلندي

21

من ثمرات املعقول
واملنقول

4

13

9

4

 45عﲇ حممد العامرى

نيسان1951

150

نيسان1953

عﲇ النجدي
ناصف

19

كانون الثاين 1949

9

385

5

 44عﲇ عبدالواحد واﰱ

متوز 1949

277

مذهب الرصفة

متوز1951

كانون الثاين 1952
ترشين
الثاين1957

303

59

371

47

عﲇ اخلفيف

1

وحدة املسلمني

2

5

48

عﲇ عﲇ منصور

7

الرشيعة اإلسالمية
والقوانني الوضعية

كانون
الثاين1950

44

4

3

متوز1952

260

49

عيسﻰ منون

1

متﻰ ﳚوز االجتهاد ومتﻰ ال ﳚوز

7

27

متوز 1955

258

50

لبيب السعيد

1

رجاء إىل علامء املسلمني

15

60

51

حممد ابو زهرة

18

املجتمﻊ القرآين

7

28

ترشين
االول1972
ترشين االول
1955

63
365

ترشين االول
1951
ترشين االول
1957

52

حممد البهﻰ

25

االحرتاف بالقيم

3

12

53

حممد الشافعي
اللبان

4

كلمة حق البد منها حول
الفقه

9

1

األصول التارخيية لبعض
الكلامت

5

3

متوز1953

9

3

متوز1957

330

1

2

نيسان1949

120

3

متوز1949

233

نيسان1950

148

نيسان 1958

177

54

حممد الطنطاوي

22

لكن قال شيﺨي

 55حممد الغﺰاﱄ حرب

3

 56حممد حلمي عيسﻰ

3

احلرية واالخاء واملساواة
من املبادئ

 57حممد عبد اللطيف دراز

5

اإلسالم – األزهر  -التقريب

1

 58حممد عبد اﷲ دراز

7

مبادئ القانون الدوﱄ
العام لﻺسالم

2

2

1

الدعوة إىل الوحدة يف
تاريخ الﺰيدية

10

38

4

معاﱂ التقريب

15

57

61

حممد عرفه

19

قانون التناقض

7

1

62

حممد عﲇ علوبة

8

املسلمون أمة واحدة

1

1

 63حممد غنيمي هالل

1

جالل الدين مولوي

15

57

 64حممد فريد وجدي

9

ال خالف يف الدين احلق

1

1

59

حممد عبد اﷲ
ماﴈ

 60حممد عبد اﷲ حممد

ترشين االول
1964
كانون
الثاين1955
كانون
الثاين1949
ترشين
االول1964
كانون
الثاين1949

396
280
301

11
29
5
89
48

65

حممد فؤاد السيد

2

نشأة الرواية وتطورها يف
تاريخ األدب

1

2

نيسان 1949

180

66

حممد حممد املدين

75

كلمة التحرير

1

1

2

ناس السودان

3

2

كانون
الثاين1949

3

 67حممد حممود الصياد

نيسان1951

187

235

68

حممد حممود غاﱄ

13

69

حممد حميي الدين

 70حممد مصطفﻰ زيادة

1

مستقبل البرش بعد
انقسام نواة الذرة

3

كيف نشأ االختالف

التاريخ يف الرشق األوسﻂ

2

 71حممد يوسف موسﻰ

7

من أحاديث اجلد يف باريس

1

3

االقتصاد اإلسالمي

3

11

يوليو 1951

احلركة التعليمية يف مرص

2

2

نيسان1950

1

1
3

1

1

4

3

متوز1952

متوز1949

293
258
204

3

متوز1950

72

حممود اللبابيدي

73

حممود رزق سليم

1

74

حممود شلتوت

56

تفسري القران الكريم

75

حممود فياض
حممود حممد
اخلضريى

11

التاريخ والتقريب

1

8

أفضل الدين الكاشاين

1

4

77

حمي الدين القلبي

5

املغرب االسالمي

1

1

78

ﳐتار القاﴈ

1

بطالن العقود يف الرشيعة
اإلسالمية

13

1

من األدب الغرﰊ

1

1

80

نور الدين رشيبه

2

ابو عبد الرمحن السلمي

2

1

81

ﳛيﻰ اخلشاب

3

رحلة إىل ايران

1

3

ترشين
االول1950
متوز1949

82

يس سويلم طه

8

حكمة الوجود االنساين
وغايته

12

43

متوز-كانون
االول 1960

76

236

2

ترشين
االول1949

 79مصطفﻰ طه حبيب

كانون االول
1949
متوز 1949

ترشين االول
1949
كانون االول
1949

متوز – كانون
52،51
االول 1962
كانون
الثاين1949

60
289

289

13
286
403
82
306
84
94
311
362

ملحﻖ رقم )(3
ﹺ
رسالة ﳏمد تقي القمي للسيد عبد اﳊسني ﴍف الدين أم ً
مساﳘته يف جملة)رسالة اإلسالم( بتاريخ
ال
)(3
 / 25ايار 1947 /م

237

ملحﻖ رقم )(4
ﹺ
رسالة ﳏمد تقي القمي للسيد عبد اﳊسني ﴍف الدين ام ً
مساﳘته يف جملة )رسالة اإلسالم( بتاريخ
ال
)(4
 /7تﴩين االول 1948/

238

ملحﻖ رقم )(5
)(5
ﺻفحة الغالف األول ملجلة رسالة االسالم القاهرية 1949م

239

ملحﻖ رقم )(6
)(6
غالف جملة )رسالة اإلسالم( ،طبعة اﻵستانة الرضوية املقدسة .

240

ملحﻖ رقم )(7
)(7
رسالة ﳏمد تقي القمي للعالمة ﳏمد حسني كاﺷف الغﻄاء يﻄلب فيها دعمه جلهود ﲨاعة التقريب.

241

ملحﻖ رقم )(8
)(8
رسالة ﳏمد تقي القمي للعالمة ﳏمد حسني كاﺷف الغﻄاء يﻄلب فيها دعمه جلهود ﲨاعة التقريب.

242

ملحﻖ رقم )(9
)(9
رسالة ﳏمد تقي القمي للسيد هبة الدين الشهرستاين يﻄلب فيها دعمه جلهود ﲨاعة التقريب

243

ملحﻖ رقم )(10
رسالة الشيخ ﴍيف كاﺷف الغﻄاء اﱃ الشيخ ﳏمد تقي القمي يﻄلب فيها سد نواقﺺ املكتبة من بعﺾ
)(10
اعداد جملة )رسالة االسالم( القاهرية بتاريخ  26ﺻفر سنة 1382هـ

244

ملحﻖ رقم )(11
جواب الشيخ ﳏمد تقي القمي عﲆ رسالة الشيخ ﴍيف كاﺷف الغﻄاء بتاريخ  19نيسان 1953م

)(11

245

ملحﻖ رقم )(12
)(12
رسالة ﳏمد تقي القمي للشيخ كاﺷف الغﻄاء حول اهتﲈمات الصحف املرصية بفكرة التقريب

246

نﲈذج ﺻور ُعلﲈء الشيعة ومفكرﳞم ﳑن كتبوا يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية 1972-1949
ﺻور ُك ّتاب الشيعة يف جملة رسالة اإلسالم القاهرية  1972-1949م

247

248

اﳍوامﺶ
.........

 .1اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة (رسالة االسالم)  1972-1949م

 .2اجلدول من اعداد الباحث باالعتامد عىل اعداد جملة (رسالة االسالم) القاهرية 1972-1949م .
 .3من وثائق مكتبة الباحث الشﺨصية .
 .4من وثائق مكتبة الباحث الشﺨصية .

( .5رسالة اإلسالم) ،العدد ،1/السنة ،1/كانون الثاين  ،1949صفحة الغالف .

( .6سالة اإلسالم) ،ط  ، 2العدد ،1/السنة ،1/كانون الثاين  ،1991صفحة الغالف .

 .7امللف الوثائقي رقم (ت  )1 /1/ 14 /ملكتبة كاشف الغطاء العامة .
 .8امللف الوثائقي رقم (ت  )2 /1/ 14 /ملكتبة كاشف الغطاء العامة .
 .9امللف الوثائقي رقم (ت  )2/ 14 /ملكتبة كاشف الغطاء العامة .

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

 .12امللف الوثائقي رقم ( ت  )1 / 3/ 14 /ملكتبة كاشف الغطاء العامة .
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ

القران الكريم :

العدد
1
2
3

او ًال  :اعداد جملة رسالة االسالم :

السنة

األوىل

252

الثانية

الثالثة

الرابعة

20

نيسان 1952/
متوز 1952/

كانون الثاين 1953/

17
19

متوز1951/

ترشين االول1952/

16

18

نيسان1951/

كانون الثاين 1952/

13
15

متوز 1950/

ترشين االول1951/

12

14

نيسان 1950/

كانون الثاين1951/

9

11

متوز 1949/

ترشين االول1950/

8

10

نيسان 1949/

كانون الثاين 1950/

5
7

كانون الثاين 1949/

ترشين االول1949/

4

6

التاريخ

اخلامسة

نيسان 1953/
متوز 1953/

ترشين االول1953/

كانون الثاين 1954/

21
22
23

السادسة

كانون الثاين 1955/

25
27

السابعة

الثامنة

التاسعة

40

متوز 1957/

كانون الثاين 1958/

37
39

نيسان 1957/

ترشين االول1957/

36
38

متوز 1956/

كانون الثاين 1957/

33
35

نيسان 1956/

ترشين االول1956/

32
34

متوز 1955/

كانون الثاين 1956/

29
31

نيسان 1955/

ترشين االول1955/

28
30

متوز 1954/

ترشين االول1954/

24
26

نيسان 1954/

العارشة

نيسان 1958/
متوز 1958/

ترشين االول1958/

253

كانون الثاين 1959/

41
42
43

احلادية عرش

46

48-47
49
50

52-51
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54-53
56-55

الثانية عرش

الثالثة عرش
الرابعة عرش

57
58
59
60

متوز 1959/

ترشين االول1959/

44
45

نيسان 1959/

كانون الثاين  -اذار1960/
نيسان -حﺰيران 1960/

متوز -كانون االول1960 /
كانون الثاين 1962/
نيسان 1962/

متوز -كانون االول 1962/
حﺰيران 1963/

حﺰيران 1964/
ترشين االول 1964

اخلامسة عرش

شباط 1965
ايلول 1969

ترشين االول 1972

ثاني ًا  :الوثائﻖ غري املنشورة

.1
.2

وثائق مكتبة الباحث الشﺨصية  ،رسالة حممد تقي القمي للسيد عبد احلسني رشف الدين أم ً
ال
ِ
مسامهته يف جملة "رسالة اإلسالم " بتاريخ  / 25ايار 1947 /م.
وثائق مكتبة الباحث الشﺨصية  ،رسالة حممد تقي القمي للسيد عبد احلسني رشف الدين أم ً
ال
ِ
مسامهته يف جملة" رسالة اإلسالم" بتاريخ  /7ترشين االول .1948/

.3

وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة  ( ،ت  ، )1 / 3/ 14 /رسالة حممد تقي القمي للشيخ كاشف

.4

وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ( ،ت  ، )5/ 14 /جواب الشيخ حممد تقي القمي عىل رسالة

.5

وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ( ،ش  ، )49/ 18 /رسالة الشيخ رشيف كاشف الغطاء اىل

الغطاء حول اهتاممات الصحف املرصية بفكرة التقريب .

الشيخ رشيف كاشف الغطاء بتاريخ  19نيسان 1953م .

الشيخ حممد تقي القمي يطلب فيها سد نواقص املكتبة من بعض اعداد جملة " رسالة االسالم "

القاهرية بتاريخ  26صفر سنة 1382هـ .

.6

وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ( ،ت  ، )2/ 14 /رسالة حممد تقي القمي للسيد هبة الدين

.7

وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ( ،ت  ، )1 /1/ 14 /رسالة حممد تقي القمي للعالمة حممد

.8

وثائق مكتبة كاشف الغطاء العامة ( ،ت  )2 /1/ 14 /ـ رسالة حممد تقي القمي للعالمة حممد

الشهرستاين يطلب فيها دعمه جلهود مجاعة التقريب بتاريخ 1946 / 6 / 18م.
حسني كاشف الغطاء يطلب فيها دعمه جلهود مجاعة التقريب.
حسني كاشف الغطاء يطلب فيها دعمه جلهود مجاعة التقريب.

ثالث ًا  -:املقابالت الشﺨصية
.9

((مقابلة شﺨصية)):امحد حممد املدين ،طبيب اسنان  ،القاهرة  ،اتصال هاتفي  ،بتاريخ  1شباط
2016

(( .10مقابلة شﺨصية)):اﴎة الشيخ حممد تقي  ،باريس -قم املقدسة  -القاهرة  ،اتصال هاتفي ،
بتاريخ  11كانون الثاين .2016

(( .11مقابلة شﺨصية)) :توفيق عﲇ وهبة ،عضو املجمﻊ العاملي للتقريب بني املذاهب  ،اتصال هاتفي
 ،بتاريخ  1اذار .2016

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

(( .13مقابلة شﺨصية)) :داود مراد اخلتاري  ،باحث من الطائفة االيﺰيدية  ،اتصال هاتفي  ،دهوك ،
بتاريخ  20اب .2016

(( .14مقابلة شﺨصية)) :رضا موسﻰ احلكيم ،باحث اكاديمي وصحفي  ،النجف االرشف ،بتاريخ
 4نيسان .2016

(( .15مقابلة شﺨصية)) :رشيف حممد حسني كاشف الغطاء ،مكتبة كاشف الغطاء العامة ،النجف
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االرشف ،بتاريخ  1ايلول 2016م.

(( .16مقابلة شﺨصية)) :حممد حسني الصغري  ،استاذ جامعي بجامعة الكوفة  ،النجف االرشف ،
بتاريخ  20ايار .2016

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

(( .18مقابلة شﺨصية)) :سليامن بن ساﱂ بن ناﴏ احلسيني  ،باحث مركﺰ اخلليل بن أمحد الفراهيدي
للدراسات العربية( ،سلطنة ُعامن  /جامعة نﺰوى)  ،كربالء املقدسة  ،بتاريخ  20ايلول .2015

رابع ًا  :الرسائل اجلامعية

 .19اسامة حممد بركات عبد احلليم ،فرح أنطوان والعلامنية ،رسالة ماجستري  (،اجلامعة االردنية ،كلية
الدراسات العليا(1993 ،

 .20توفيق يوسف عبد الكريم ابو الرب ،جهد طه حسني يف نقد االدب العرﰊ ،رسالة ماجستري ،
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(اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا. )1988 ،

 .21ثائر صائب صالﺢ عداي احلياين  ،التطورات االجتامعية يف مرص 1967-1952م  ،رسالة
ماجستري  (،جامعة االنبار  :كلية اآلداب .(2010 ،

 .22مجعة سليامن حرب غنيم ،عبد القادر املغرﰊ حياته وفكره " ،"1956-1867رسالة ماجستري،
(اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا.(1997 ،

 .23حسان عبد اﷲ حسان  ،دراسة ﲢليلية لقضايا الرتبية يف جملة " لواء االسالم " ،رسالة ماجستري(،
جامعة الﺰقازيق  :كلية الرتبية .)2001 ،

 .24خالد عبد العﺰيﺰ الكركي ،طه حسني روائي ًا ،رسالة ماجستري ( ،اجلامعة االردنية :كلية اآلداب،
.(1977

 .25سحر مصطفﻰ عبد الغني سالمة ،تطور الفنون الصحفية يف الصحافة املرصية يف املدة من عام
1954-1924م  ،رسالة ماجستري ( ،جامعة القاهرة :كلية اإلعالم.)2004 ،

 .26عبد احلسني علوان حسني الدرويﺶ (،التقريب بني املذاهب االسالمية  -جملة رسالة االسالم
القاهرية ( ) 1972 -1949أنموذجا دراسة تارخيية (،بغداد  :معهد التاريخ العرﰊ والرتاث

العلمي للدراسات العليا عام .)2012

 .27عﲇ عبد املطلب عﲇ خان  ،احليــاة االجـتمـاعـيـة فـي مـديـنـة الـنجـف االرشف ( 1914ــ

1932م) ،رسالة ماجستري( ،جامعة الكوفة ،كلية اآلداب.(2004 ،

 .28عﲇ عدنان عبد سعد الشمري ،عبد احلسني رشف الدين دراسة تارخيية (،)1957 - 1873
رسالة ماجستري ( ،جامعة بابل :الرتبية للعلوم االنسانية2012،م).

 .29حممد جواد جاسم اجلﺰائري  ،الشيخ عبد الكريم الﺰنجاين دراسة تارخيية  ، 1968-1886رسالة
ماجستري ( ،جامعة الكوفة  :كلية اآلداب . )2009 ،

 .30ميادة حسني الربيعي  ،هيود مرص و دورهم يف احلياة االجتامعية واالقتصادية ، 1914-1798
رسالة ماجستري  ( ،جامعة القادسية  :كلية اآلداب .(2016 ،

 .31ثائر عبد الﺰهرة حمسن املوسوي ،الشيخ الصدوق وجهوده احلديثية كتاب من ال ﳛﴬه الفقيه
أنموذج ًا  ،رسالة ماجستري( ،جامعة الكوفة :كلية الفقه.(2010 ،

.32

جودي صالح الدين النتشة ،حجية القياس األصوﱄ عند ابن حﺰم الظاهري واثره يف الفقه،

رسالة ماجستري( :اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا.(1996 ،

 .33حسني كاﻇم عﺰيﺰ ،االجتهاد الفقهي بني االصالة واملعاﴏة ،رسالة ماجستري( ،جامعة الكوفة:
كلية اآلداب.)2009 ،

 .34عبد السالم محدان عودة اللوح ،اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم ،رسالة ماجستري( ،اجلامعة
.35

االردنية :كلية الرشيعة. )1986 ،

عقيل كنيوي طعيمه احلجامي ،الوقف االسالمي واثره يف التنمية االقتصادية (ﲡارب البلدان

املﺨتارة) ،رسالة ماجستري( ،جامعة الكوفة :كلية االدارة واالقتصاد)

 .36عىل بن هالل بن حممد العﱪى ،اإلمامة يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري،
(اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا.(1991 ،

 .37حممد كاﻇم حسني الفتالوي ،حرية العقيدة والرأي يف الفكر اإلسالمي ،رسالة ماجستري(،جامعة
.38

الكوفة :كلية الفقه. )2008 ،

حممد مرتﴣ حممد عﲇ املظفر ،الشيخ الطوﳼ وجهوده يف علم الرجال ،رسالة ماجستري،

(جامعة الكوفة :كلية الفقه. )2007 ،

 .39منصور حممد منصور احلفناوي ،الﱪهان يف متشابه القرآن للكرماين ﲢقيق ودراســة ،رسالة
ماجستري( ،جامعة القاهرة :كلية دار العلوم.)1975 ،

.40

امحــد السيد أمحــد حجازي  ،احلياة األدبية يف أصبهان يف القرن الرابﻊ اﳍجري  ،رسالة

.41

امرية عﲇ وصفي  ،العثامنيون و اإلمام القاسم بن حممد بن عﲇ يف اليمن  1620 - 1598م ،

ماجستري(،جامعة الﺰقازيق  :كلية اآلداب )1989 ،
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رسالة ماجستري  ( ،جامعة امللﻚ عبدالعﺰيﺰ  :كلية الدراسات االسالمية . )1980 ،

 .42ايامن عبدالرمحن هياجنة  ،اجلاحﻆ مؤرخا ( 869 - 776م)  ،رسالة ماجستري ( ،اجلامعة االردنية
 :كلية الدراسات العليا .(1996 ،

.43

حسون عبود حميبس اجليﺰاين  ،اليﺰيدية يف العراق 1958 - 1921م دراسة تارخيية  ،رسالة

.44

زياد سليامن نعامن ابوسنينه  ،القرامطة يف السواد وبالد الشام يف القرنني الثالث والرابﻊ اﳍجريني

ماجستري  ( ،اجلامعة املستنرصية  ،كلية الرتبية االساسية .) 2014 ،

 ،رسالة ماجستري  ( ،اجلامعة االردنية  :كلية الدراسات العليا . )1998 ،

 .45سلوى ممدوح مرﳼ  ،عروة بن الﺰبري وبداية مدرسة املغازي ،رسالة ماجستري ( ،اجلامعة االردنية
 :كلية اآلداب . )1978 ،

 .46عبد اﷲ شمﺨي موسﻰ الياﴎي  ،اإلمام زين العابدين  وجهوده يف علوم القرآن  ،رسالة
كلية الفقه .(2010 ،
ماجستري (،جامعة الكوفة ّ :

 .47ﳛيﻰ بن احلسني  ،رسالة ماجستري  ( ،جامعة صنعاء  :كلية العلوم الرشعية والقانونية . )2000 ،
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 .48عالء الدين حممد تقي احلكيم  ،حممد تقي احلكيم ومنهجه التارخيي  ،رسالة ماجستري  ( ،جامعة
.49

الكوفة  :كلية اآلداب .)2008 ،

كريم ياسني شيحان األمريي  ،أحكام القبلة يف الصالة يف الفقه اإلسالمي  ،رسالة ماجستري

(،جامعة بغداد  :كلية العلوم اإلسالمية. ) 2002،

 .50ماهر محودي عبد العﺰيﺰ  ،الﺰهد عند احلسن البرصي  ،رسالة ماجستري  ( ،جامعة بغداد  :كلية
اآلداب . )2006 ،

 .51حممد ابراهيم فلفل  ،الفكر السياﳼ عند الشيخ حممد مهدي شمس الدين  ،رسالة ماجستري ( ،
جامعة بغداد  :كلية العلوم السياسية .)2009 ،

.52

موسﻰ احلارث مهام سعيد  ،منهﺞ اإلمام البﺨاري يف التاريخ الصغري  ،رسالة ماجستري ( ،

.53

نادية رحيم حسني  ،آيات اخلشوع يف القران الكريم  ،رسالة ماجستري  ( ،جامعة بغداد  :كلية

اجلامعة االردنية  :كلية الدراسات العليا .(1995 ،
العلوم االسالمية . )2003 ،

خامس ًا  - :االطاريﺢ اجلامعية :

 .54امحد املتوﱄ املغازي  ،الصحافة الفنية يف مرص  ،اطروحة دكتوراه  ( ،جامعة القاهرة  :كلية االعالم

1972 ،م) .

 .55حسني حممد مرﳼ نرص  ،صحافة املعارضة يف مرص دراسة يف املفهوم التارخيي خالل املدة من
 1924إىل  ،1954اطروحة دكتوراه  ( ،جامعة القاهرة  :كلية االعالم  ،)1995 ،ص . 206

 .56صادق حسن عﲇ ،املدرسة االصولية لدى السيد اخلوئي وتطبيقاﲥا الفقهية ،اطروحة دكتوراه ،
(جامعة الكوفة :كلية الفقه. )2012 ،

 .57عﲇ عبد املطلب عﲇ خان املدين ،احلياة الفكرية يف النجف االرشف  1968 - 1958دراسـة
تارخيية  ،اطروحة دكتوراه (جامعة الكوفة ،كلية اآلداب.(2011 ،

 .58حممد سالتﻚ  ،الرأي العام الرتكي حول أﴎائيل ( 1973 -1948م) ،اطروحة دكتوراه (،
تركيا :جامعة ازمري2006،م) ،ص120

 .59حممد ماجد السيد صالح الدين ،ملكية األراﴈ يف فلسطني 1948 - 1918م ،اطروحة
دكتوراه( ،اجلامعة االردنية :كلية الدراسات العليا. )1993 ،

 .60نجوى حسني امحد خليل ،القضايا االجتامعية يف الصحافة املرصية منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية
حتﻰ قيام ثورة يوليو 1952م ،اطروحة دكتوراه ( ،جامعة القاهرة :كلية االعالم. )1986 ،

 .61نعامت امحد امحد عثامن ،الصحافة العربية باإلسكندرية و العوامل املؤثرة يف تطورها من ﳖاية
.62

 1899حتﻰ اكتوبر سنة 1964م ،اطروحة دكتوراه ( ،جامعة القاهرة  :كلية االعالم. )1995 ،

خﴬ عبد الباقي خﴬ الدجيﲇ ،نظرية التقليد يف الفقه االسالمي ،اطروحة دكتوراه( ،جامعة

الكوفة :كلية الفقه.)2013 ،

 .63حممد مرتﴣ حممد عﲇ املظفر ،مشيﺨة الكتب االربعة عند اإلمامية -دراسة نقدية  ،-اطروحة
دكتوراه( ،جامعة الكوفة :كلية الفقه.(2014 ،

 .64بالل حممد مصطفﻰ  ،فقه معاذ بن جبل يف العبادات مقارنا بفقه املذاهب االربعة  ،اطروحة
دكتوراه ّ ( ،
عامن  :جامعة العلوم االسالمية العاملية . )2011 ،
.65

بيان ممدوح حممد املجاﱄ  ،املأمون وعرصه ( 198هـ  218 -هـ ) ،األول  ،اطروحة دكتوراه ( ،

اجلامعة االردنية  :كلية الدراسات العليا . )2002 ،

 .66جاسب جميد جاسم  ،الديانة الﺰرادشتية واثرها يف الدولة الساسانية  ،اطروحة دكتوراه  (،جامعة
بغداد  :كلية اآلداب ) 2003 ،

 .67معﺰوزة عﲇ موسﻰ الﺰيتاوي  ،احلركات الفارسية غري اإلسالمية يف املرشق يف العرص العباﳼ
األول  ،اطروحة دكتوراه  ( ،اجلامعة االردنية  :كلية الدراسات العليا .(2003 ،
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سادس ًا  - :كتب الﱰاث العريب :

 .68أمحد بن حممد بن إبراهيم ابن خلكان(ت  861:ه 1282 /م ) ،وفيات االعيان وأنباء أبناء
الﺰمان (،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،) ،ج. 3

 .69امحد بن حممد بن حنبل (ت 463:هـ855 /م) ،الﺰهد  ،ﲢقيق  :حممد عبد السالم شاهني (،
بريوت  :دار الكتب العلمية 1999 ،م ) .

عباد(ت385:هـ995 /م)،الﺰيدية،ﲢقيق:ناجي حسن (،بريوت  :الدار
 .70إسامعيل الصاحب بن ّ
العربية .(1986،

 .71مجال الدين احلسن بن يوسف احلﲇ(ت726:هـ 1325 /م )  ،ﳐتلف الشيعة يف احكام الرشيعة ،

ﲢقيق  :مؤسسة النرش االسالمي  ( ،قم  :مؤسسة النرش االسالمي 1952 ،م) ،ج.4
 .72احلسن بن موسﻰ النوبﺨتي(ت310:هـ 923 /م )  ،فرق الشيعة ،ع ّلق عليه :حممد صادق بحر
العلوم( ،النجف االرشف :املطبعة احليدرية . )1969 ،

 .73احلسني بن عبد اﷲ ابن سينا (ت  427:هـ 1035 /م )  ،جامﻊ البدائﻊ  ،ﲢقيق  :حممد حسن حممد
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حسن اسامعيل  ( ،بريوت  :دار الكتب العلمية  2004،م) .

 .74سعد بن عبد اﷲ القمي(ت300:هـ912 /م) ،كتاب املقاالت والفرق ،ﲢقيق :حممد جواد
مشكور( ،طهران :مطبعة حيدري. )1963 ،

 .75الرشيف الرﴈ(ت406:هـ1015 /م) ،ﳖﺞ البالغة ،رشح حممد عبده( ،دمشق :مطبعة كرم ،
د.ت) ،ج .3

 .76شهاب الدين أمحد بن عبدالوهاب النويري(ت733:هـ1332 /م)  ،ﳖاية األرب يف فنون
األدب(،القاهرة  :اﳍيئة املرصية العامة للكتاب 1976 ،م)  ،ج . 21

 .77شهاب الدين امحد بن عﲇ العسقالين(ت853:هـ 1449 /م ) ،ﲥذيب التهذيب (،بريوت  :دار
صادر ،د.ت )،ج . 10

 .78عبد الرمحن بن عﲇ الربيﻊ الﺰبيدي(ت 944:هـ1537 /م) ،قرة العيون بأخبار اليمن امليمون ،
ﲢقيق  :حممد بن عﲇ االكوع  ،ط ( ، 2صنعاء  :مكتبة اإلرشاد 1988 ،م ) .

 .79عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون(ت  808:هـ 1405 /م )  ،تاريخ ابن خلدون( ،القاهرة :مطبعة
دار الكتب اخلديوية بوالق ،د.ت) ،ج . 1

 .80عﺰ الدين اﰊ حممد احلسن بن سليامن احلﲇ(ت  803:هـ 1400 /م )  ،تفضيل االئمة عىل االنبياء
واملالئكة  ،ﲢقيق  :مشتاق صالﺢ املظفر  ( ،قم  :مكتبة العالمة املجلﴘ 2009 ،م) .

الطالبيني  ،رشح
 .81عﲇ بن احلسني بن حممد بن أمحد االصفهاين(ت356:هـ966 /م) ،مقاتل
ّ

وﲢقيق  :امحد صقر  ،ط  (، 3بريوت  :مؤسسة االعلمي  1998 ،م) .

 .82عﲇ بن حممد بن اجلرجاين(ت  816:هـ 1413 /م )  ،التعريفات  (،تونس :الدار التونسية1971،م)

 .83عﲇ بن موسﻰ بن جعفر بن طاووس(ت664:هـ1265 /م)  ،مقتل احلسني املسمﻰ باللهوف يف
قتىل الطفوف ( ،بريوت  :مؤسسة االعلمي 1993 ،م) .

 .84عمرو بن بحر اجلاحﻆ (ت 255:هـ868 /م)،البيان والتبيني  ،ﲢقيق  :عبد السالم حممد هارون
 ،ط  ( ، 7القاهرة  :مكتبة اخلانجي 1998 ،م )  ،ج . 1

 .85حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي(ت748:هـ1348 /م)  ،سري اعالم النبالء  ،ط  (،11بريوت :
مؤسسة الرسالة  1996 ،م)  ،ج .17

 .86حممد بن احلسن احلر العامﲇ(ت1104:هـ1693 /م)  ،وسائل الشيعة  ،ﲢقيق  :مؤسسة ال
البيﺖ عليهم السالم إلحياء الرتاث  ( ،قم  :مطبعة مهر  ،د.ت) ،ج. 15

 .87حممد بن احلسن الطوﳼ ،االستبصار فيام اختلف من االخبار  ،ﲢقيق  :عﲇ اكﱪ الغفاري  (،قم
 :دار احلديث 1960 ،م ) .

 .88حممد بن جرير الطﱪي (ت310:هـ 923 /م )  ،تاريخ الرسل وامللوك  ،ﲢقيق  :حممد ابو الفضل
ابراهيم  ،ط  ( ، 4القاهرة  :دار املعارف 1978 ،م )  ،ج. 5

 .89حممد بن عبد الكريم الشهرستاين(ت 548:هـ1153 /م) ،امللل والنحل ،ﲢقيق :امري عﲇ مهنا،
عﲇ حسن فاعور ،ط ( ،3بريوت :دار املعرفة. )1993 ،

 .90حممد بن عبد اﷲ احلاكم النيسابوري(ت 405:هـ1014 /م) ،املستدرك عىل الصحيحني ،ﲢقيق:
مصطفﻰ عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،)2002 ،ج .2

 .91حممد بن عﲇ الــصــدوق(ت  381:هـ 991 /م ) ،علل الرشائﻊ  (،بــريوت  :دار املرتﴣ،
2006م)،ج.1

 .92حممد بن يعقوب الكليني(ت  329:هـ 940 /م )،اصول الكايف  ،ﲢقيق  :حممد جعفر شمس
الدين  ( ،بريوت  :دار التعارف للمطبوعات 1990 ،م ) ،ج. 5

 .93حممد بن حممد بن احلسن نصري الدين الطوﳼ(ت  672:هـ 1274 /م ) ،كشف املراد يف رشح
ﲡريد االعتقاد ،رشح :مجال الدين احلسن احلﲇ( ،بــريوت :مؤسسة االعلمي للمطبوعات،

. )1988

 .94يوسف بن عبد الﱪ القرطبي (ت 463:هـ ،)1070 /القصد واالمم يف التعريف بأصول انساب
العرب و العجم ومن اول من تكلم بالعربية من االمم ( ،القاهرة  :مكتبة السعادة  1931 ،م) .
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سابع ًا  - :املعاجم والقواميس اللغوية :

 .95ابن منظور ( ،ت711 :هـ) ،لسان العرب  ( ،بريوت  :دار صادر  ، )1960 ،ج.3

 .96الفريوز آبادي ،القاموس املحيﻂ  ( ،بريوت  :املؤسسة العربية للطباعة والنرش  ،د.ت) ،ج. 1
 .97امحد العالونة  ،ذيل االعالم  ( ،جدة  :دار املنارة  ، )1998 ،ج . 3

 .98حممد اﰊ بكر الرازي(،ت 311 :هـ) ،ﳐتار الصحاح(،بريوت :مكتبة لبنان 1986 ،م).

 .99حنا اﰊ راشد  ،القاموس العام  ( ،القاهرة  :د .ن 1970،م) ،ج. 1

ثامن ًا  - :كتب الﱰاجم واملعاجم:

 .100املنجد يف اللغة و االعالم  ،ط  ( ، 33بريوت  :دار املرشق 1986 ،م ).

 .101املعجم الوسيﻂ ،جممﻊ اللغة العربية( ،بريوت :دار املعارف ،)1980 ،ج.2

 .102امحد رضا ،قاموس رد العامية اىل الفصيﺢ  ،ط(،2بريوت :دار الرائد العرﰊ1981،م).
 .103امحد فريد  ،من أعالم السلف  ( ،القاهرة  :دار العقيدة للنرش والتوزيﻊ 2005،م).
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 .104امحد احلائري  ،معجم اعالم االمامية  ،ط (،2الكوفة  :دار التوحيد للنرش والتوزيﻊ. ) 2011،
 .105امحد العالونة  ،ذيل االعالم  ( ،جدة  :دار املنارة  ، )1998 ،ج . 3

 .106جورج طرابيﴚ  ،معجم الفالسفة  ،ط  ( ، 3بريوت  :دار الطليعة 2006 ،م ).

 .107محيد املطبعي  ،موسوعة أعالم العراق( ،بغداد :مطبعة اإلرشاد ، )1996 ،ج. 1
 .108حنا اﰊ راشد  ،القاموس العام  ( ،القاهرة  :د .ن 1970،م) ،ج. 1

 .109خليل امحد خليل ،موسوعة اعالم العرب املبدعني يف القرن العرشين( ،بريوت :املؤسسة العربية
للدراسات والنرش2001 ،م) .

 .110خري الدين الﺰركﲇ ،االعالم  ،ط  (،15بريوت  :دار العلم للماليني  2002 ،م )،ج .2

 .111سامي سليامن أمحد ،ببليوجرافيا حممد مندور( ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة2005 ،م)

 .112سليامن مصلﺢ أبو عﺰب ،موسوعة الـ 1000شﺨصية من الرشق والغرب( ،القاهرة :االمل
للطباعة والنرش2005 ،م) .

 .113عبد الكريم آل نجف ،من أعالم الفكر والقيادة واملرجعية( ،بــريوت ،دار املحجة البيضاء،
1998م) .

 .114عبد اﷲ نعمة  ،فالسفة الشيعة حياﲥم و آراؤهم  ،قدم له  :حممد جواد مغنية  ( ،بريوت  :دار الفكر
اللبناين 1987 ،م ).

 .115حممد عمر محــادة  ،موسوعة اعــالم فلسطني يف القرن العرشين،ط(،2دمشق :منشورات
اسامر.)2000،

 .116كوركيس عواد ،معجم املؤلفني العراقيني ،ط( ،2بغداد ،مطبعة االرشاد ، )1969 ،ج.2

 .117حممد حــرز الــديــن ،مــعــارف الــرجــال يف تــراجــم الــعــلــامء واألدبــاء(،الــنــجــف  :مطبعة
اآلداب،)1981،ج.2

 .118حممد حسني مروة  ،موسوعة علامء الشيعة يف لبنان (،بريوت  :دار الوالء  2014،م ).

 .119حممد خري رمضان  ،معجم املؤلفني املعاﴏين( ،الرياض :مكتبة امللﻚ فهد2004 ،م) ،ج . 1

 .120حممد هادي األميني ،معجم رجال الفكر واألدب يف النجف (النجف ،اآلداب. )1964 ،

 .121معجم املطبوعات النجفية( ،النجف ،مطبعة اآلداب. )1966 ،

 .122حممود تيمور  ،الشﺨصيات العرشون  ( ،القاهرة  :دار املعارف 1969 ،م ) .

 .123مرتﴣ الرضوي ،مﻊ رجال الفكر يف القاهرة ( ،د.م ،دار اﳍادي للطباعة والنرش والتوزيﻊ،
،)2003ج. 1

 .124هيثم اللمﻊ  ،قاموس علم السياسة و املؤسسات السياسية  ،بريوت  :املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنرش والتوزيﻊ 2005 ،م) .

تاسع ًا  - :كتب البلدانيات :

 .125ابراهيم امحد املقحفي ،معجم البلدان والقبائل اليمنية ( ،صنعاء  :دار احلكمة للطباعة)2002 ،
ج.1

 .126صالح امحد هريدي ،فصول من تاريخ املدن املرصية خالل العرص العثامين (،القاهرة :دار عني،
. )2004

 .127اسامعيل عبد الفتاح عبد الكايف  ،موسوعة الدول والبلدان اجلغرافية  (،املنوفية  :مطبعة قويسنا 2005 ،م).

عاﴍ ًا  :املوسوعات ودوائر املعارف:

 .128ابراهيم اسامعيل الشهركاين،معجم املصطلحات الفقهية  ،ط (، 2بريوت  :مؤسسة اﳍداية ،
2006م) .

 .129ابراهيم حسني ﴎور  ،املعجم الشامل للمصطلحات العلمية و الدينية (،بريوت  :دار اﳍادي،
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 .260صالﺢ بن املهدي بن عﲇ املقبﲇ اليمني  ،العلم الشامخ يف تفضيل احلق عىل االباء واملشايخ وزائده
االزواح و النوافخ  ،ﲢقيق  :وليد عبد الرمحن الربيعي  ( ،صنعاء  :اجليل اجلديد . ) 2009 ،
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adopted by the Jaafari doctrine, in addition to unity and supporting one another.
These 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.
The first 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.
The 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. The researcher comes to study the subjects of the
Shiite thinkers in the comparative Jurisprudence field in an attempt to establish
communication methods with the other and searching for the common features
in order to reach at integration. He confirms the Shiite scholars' efforts 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.
The 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. The researcher focuses on building Man and society, believing
in its effect 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).
The researcher concludes an objective conclusions and scientific 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
fixing the old one and adopting the true and explicit one.

3

Abstract

295

The 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. The Shiite
scholars have the precedence in the foundation of Al-Taqreeb publisher in Cairo
in 1947 A.D., their efforts have its clear effect in rejecting the narrow doctrinal
differences and focusing on the common features between all Muslims. This 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.
The 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 different 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 scientific proposal mechanism comes out that is
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