
 Q ال�صادق  الإم���ام  جمعية 

لإح���ي���اء ال���ت���راث ال��ع��ل��م��ائ��ي

االص�������������اح وال����ت����ج����دي����د
ف����������ي ف�������ك�������ر ال�����ع�����ام�����ت�����ي�����ن

م����غ����ن����ي����ة وال�����ع�����اي�����ل�����ي



اال�صالح والتجديد في فكر العالمتين مغنية والعاليليال��������ك��������ت��������اب:

جمعية االإمام ال�صادق Q الإحياء التراث العلمائياإ�������������ص������������دار:

2016م - 1437 ه�تاريخ االإ�صدار:



 Q جمعية الإمام ال�صادق

لإحياء التراث العلمائي

2016م - 1437 هـ

االص����������اح وال���ت���ج���دي���د
ف�������ي ف�����ك�����ر ال���ع���ام���ت���ي���ن

م���غ���ن���ي���ة وال����ع����اي����ل����ي





- 5 -

9 .............................................................................. المقدمة

31 ........................................................................ الفتتاحية

اأ. نبيه بري.................................................................... 33

ال�صيخ نعيم قا�صم............................................................. 39

45 ................................................. ال�صيخ محمد علي الت�صخيري

47 ............................... ال�صيخ اأحمد قبالن - ال�صيخ عبد االأمير قبالن

53 ....................................
 

ال�صيخ ه�صام خليفة - محمد ر�صيد قباني

57 .................................. د. عمر الحلبلب - دولة الرئي�س تمام �صالم

61 ........................................................ اأ. محمد ر�صا �صيباني

ال�صيخ اأحمد الزين............................................................ 65

ال�صيد محمد ح�صين رئي�س زاده............................................... 69

71 .......................................................... ال�صيخ ح�صن بغدادي

77 .................. الف�صل الأول: الوحدة الإ�صالمية والمنهج التقريبي

التقريب بين الأديان

79 ....................................................... االأب د. انطوان �صو

الدور التقريبي للعلمين »مغنية والعاليلي«

ال�صيخ د. محمد مهدي الت�صخيري......................................... 85

دور العالم في التقريب بين المذاهب

103 ........................................................ اأ. عبد اهلل ق�صير

التقريب بين الأديان

د. ريا�س جرجور......................................................... 107

الفهرس



اجتلا  اللصالا

- 6 -

الوحدة الإ�سالمية والتقريب

111 .................................................... ال�صيخ ح�صين غبري�س

التقريب »نظرة واقعية«

115 ..................................................... ال�صيخ د. خالد المال

الف�صل الثاني: المنهج الإجتهادي وتعّدد العلوم عند مغنية والعاليلي.. 119

العالمة مغنية فقهه واتجاهه التقريبي »في الفقه على المذاهب الخم�سة«

ال�صيخ محمد علي الت�صخيري............................................. 121

[؟ »نموذجاً« العقالنية والعلمية في فكر عبد اهلل العاليلي ]اأين الخطاأ

د. علي زيتون............................................................. 135

الإجتهاد الح�ساري عند عبد اهلل العاليلي »كتاب اأين الخطاأ؟« اأنموذجاً

د. وجيه فانو�س........................................................... 143

العاليلي ومغنية في معترك الحداثة والتراث»ذكريات جيل«

149 ........................................................ د. عمر الم�صقاوي

الأ�سالة والتحديث التاريخي عند العالمين العاليلي ومغنية

د. زكي جمعه............................................................. 155

ال�سيخ مغنية حياته»تراث مغنية بين المنهج والأ�سلوب«

161 ........................................................ د. ع�صام عيتاوي

موقعية الفل�سفةفي فكر العالمة محمد جواد مغنية

171 .......................................................... اأ. محمود حيدر

177 ................................. الف�صل الثالث: الإ�صالح عند مغنية والعاليلي

مقومات ال�سجاعة الفكرية في �سخ�سية »ال�سيخ محمد جواد مغنية«

ال�صيخ ح�صن مو�صى ال�صفار.............................................. 179

العالمه العاليلي: »�سمو المعنى في �سمو الذات«

ال�صيخ محمد علي الت�صخيري............................................. 189

النزعة الإ�سالحية والتجديد عند محمد جواد مغنية

195 ........................................................... د. خنجر حمية



- 7 -

الفهرس

الإ�سالح ال�سيا�سي في فكر محمد جواد مغنية

د. هادي ف�صل اهلل ....................................................... 229

مغنية والعاليلي وجراأة العلمين في مواقفهما

الدكتور قدرت اهلل علي زاده.............................................. 251

الف�صل الرابع: المنهج التاريخي وفهم الحيثيات............................... 257

ال�سيخ العاليلي في: »الإمام الح�سين« تجليات مفّكٍر ينظم التاريخ

259 ....................................................... د. ابراهيم بي�صون

العاليلي والغرب: »اإ�سكاليات المثقف والمرحلة«

اأ. د. �صمير �صليمان....................................................... 281

التاريخ بين البعدين الزمني والمكاني في المفهوم الإ�سالمي

الحاج عمر غندور........................................................ 299

الإمام الح�سينQ في فكر العاليلي

307 ................................................ د. ح�صن عبا�س ن�صر اهلل

الف�صل الخام�س:  الفقه والأدب وال�صيرة ال�صخ�صية »عند مغنية والعاليلي« 317

اللغة والأدب في �سياق المعا�سرة والتاأ�سيل عند العالمة العاليلي

د. ع�صام نور الدين...................................................... 319

العاليلي ال�سيرة الذاتية

329 .......................................................... د. فايز ترحيني

اللغة والتاأ�سيل عند العالمة العاليلي

335 .......................................... المحامي اأ. ر�صاد بول�س �صالمة

ال�سيخ عبد اهلل العاليلي، ال�سخ�سية و�سيرة تكّونها

339 ................................................... د. عبد المجيد زراقط

ال�سيخ مغنية كما عرفته

361 ................................................. ال�صيخ د. جعفر المهاجر



- 8 -



- 9 -

المقامة

.. لعله من دواعي التوفيق االإطاللة على عمالقة في العلم والمعرفة، اأمثال: العالمة 

العاليلي،  اهلل  عبد  ال�صيخ  اللغوي  الفا�صل  والعالم  مغنية  جواد  محمد  ال�صيخ  الكبير 

اأنتجه هذان العالمان، وما تركاه في العلوم المختلفة من الفقه  والخو�س في غمار ما 

والتاريخ واللغة..

جيليهما  مخاطبة  على  قدرتهما  ال�صخ�صيتين:  هاتين  في  لفتني  ما  اأبرز  ولعل 

واالأجيال ال�صاعدة باأ�صلوب ع�صري وجذاب، وخ�صو�صًا في ظّل غياب و�صائل اإعالمية 

ُتعنى بال�صاأن الديني والثقافي في تلك المرحلة، فقد كان الكتاب الو�صيلة الوحيدة لنقل 

الحقائق العلمية واالأفكار المفيدة، وهذا التطور باالأ�صلوب كان من�صجمًا مع روح الن�س 

وجوهر الم�صائل العلمية.

وال�صيء االآخر، القوا�صم الم�صتركة التي اجتمعت في هاتين ال�صخ�صيتين في مختلف 

الميادين، من االأ�صلوب الع�صري اإلى نمط التفكير ومعالجة الم�صائل ال�صائكة، و�صواًل اإلى 

الغ�صب  واإعالن  بالغ�صب والر�صا،  النف�صي  بالتاأثر  ال�صخ�صي، وما هو مرتبط  ال�صلوك 

المتبعة  المتخّلفة  والطريقة  والتعليم  بالتربية  ما هو مرتبط  �صواء  المرير،  الواقع  على 

لدى المربين في تلك المراحل، حتى كان االأهل ياأتون بالطفل اإلى المعلم ويقولون له: لك 

اللحم ولنا العظم، وهناك يبداأ التفنن بتعذيب هذا الطفل من قبل هذا المعلم المتوح�س 

بالمطلق  الداعمة  الغرب  ب�صيا�صة  المرتبطة  الم�صائل  على  الغ�صب  اأو  نف�صيا.  والمعّقد 



اجتلا  اللصالا

- 10 -

لالإحتالل االإ�صرائيلي وعدم احترامهم م�صاعر الم�صلمين، وبالخ�صو�س ماهو متعلق بنهب 

ثرواتهم، من خالل الحكومات العميلة التي ُزرعت في بالد الم�صلمين لت�صليل ال�صعوب 

وكي يكونوا �صاترًا للجرائم التي يقوم بها االإ�صتعمار. ومع االأ�صف، فاإّن قدرة اختباء هذه 

المبا�صر  االإحتالل  من  وح�صورًا  تاأثيرًا  اأكثر  يجعلها  والمذهبية  االإ�صالم  االأنظمة خلف 

الذي ُي�صكل وجوُده توحيدًا للجهود ولوحدة الكلمة �صده، على عك�س االأنظمة الرخي�صة 

اأو حتى عند االإعترا�س على  التي ت�صتخدم الطائفية عندما ت�صعر بالقلق على وجودها 

�صيا�صتها، وهنا نجد العالمتين مغنية والعاليلي يتحدثان بو�صوح وبقلق بالغ عما يجري 

في المنطقة، كما ال يترددان بتحميل ال�صعوب والمظلومين م�صوؤولية هذا الظلم الذي يقع 

عليهم، فهم �صكتوا ولم يردعوا الظالم ولهذا يقول ال�صيخ مغنية: »اإّن المظلوم �سريك 

الظالم عندما ي�سكت ويخاف« وقال اأي�صًا )ر�س(: »اأقول الحق واأفعله«.

ه���ذا ال��م��وق��ف م���ن ال�����ص��ي��خ م��غ��ن��ي��ة ُي��ع��ّب��ر ع���ن م�����ص��داق��ي��ة ال��ع��ال��م ال��م��ل��ت��زم، ف��ال��ت��ط��اب��ق 

ن�صيحة  ي��ق��ول��وا  ال  اأن  ي��ح��ر���ص��ون  ف��ه��م  ال���دي���ن،  ع��ل��م��اء  م���ي���زة  واالأف����ع����ال  االأق�������وال  ب��ي��ن 

 ل��ل��ن��ا���س ق��ب��ل اأن ي��ط��ب��ق��وه��ا ع��ل��ى اأن��ف�����ص��ه��م، وي�����ص��ع��ون ن�����ص��ب اأع��ي��ن��ه��م ق���ول���ه ت��ع��ال��ى: 

.
چڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ)1)

وهنا ال بد من اأن األفت نظر االأعزاء اإلى بع�س حيثيات هاتين ال�صخ�صيتين من خالل 

التعرف على �صيء من �صيرتيهما ال�صخ�صية:

باالًة مع الشيخ محما جواد مغنية

ولد ال�صيخ مغنية �صنة 1904م، قبل الحرب العالمية االأولى بع�صر �صنوات، في قرية 

)طيردبا( من جبل عامل، وهي من القرى المتنورة القريبة من مدينة )�صور( والتي 

خرج منها ع�صرات العلماء الكبار المعروفين ومجاهدون واأدباء وفعاليات مختلفة.

بي�صاء  اأيادي  ولها  عامل،  جبل  في  القديمة  العلمية  العائالت  من  مغنية:  عائلة 

التي  االأولى  العلمية  بالنه�صة  �صواء ما هو متعلق  العلمية  الحياة  وم�صاهمات جليلة في 

)1) �صورة ال�صف، االآيتان 2 و 3. 



- 11 -

المقامة

اأ�ّص�صها ال�صهيد االأول ال�صيخ محمد بن مكي الجزيني الذي ا�صت�صهد في دم�صق على اأيدي 

المماليك �صنة 786ه�، اأو الم�صاركة في اإعادة الحياة العلمية الثانية اإلى جبل عامل التي 

انطلقت بعد نهاية النكبة التي اأ�صابت جبل عامل على اأيدي العثمانيين من خالل واليهم 

المجرم اأحمد با�صا الجزار، حيث اأنهى العثمانيين الح�صور العلمي بالكامل طيلة ربع 

قرن من الزمن، قبل اأن تعود من بوابة مدر�صة )كوثرية ال�صياد( التي اأ�ّص�صها المقد�س 

ال�صيخ ح�صن قبي�صي }.

وينقل ال�صيخ محمد جواد عن معجم قرى جبل عامل لل�صيخ �صليمان ظاهر والذي 

قمنا بطباعته في �صنة 2006م اأّن )اآل مغنية( اأ�صلهم من )الجزائر(، وقد هاجر الجد 

االأعلى اإلى جبل عامل في القرن ال�صاد�س هجري الموافق للثاني ع�صر ميالدي.

وُيقال: اأّن اآل مغنية يعودون اإلى جدة العائلة، التي كانت ثرية وغنية اأغنت ورثتها، 

وهذا معروف عند االأ�صرة.

وُيعلق ال�صيخ مغنية على ن�صب العائلة فيقول: »فمن اأبطاأ به عمله لم ُي�سرع به ن�سبه«، 

وقيل الأفالطون اإلى من تنت�صب؟ فقال: »اإلّي ُين�سب الرجال«.

1334ه� عن ثالث  1289ه� وتوفي �صنة  والده هو ال�سيخ محمود مغنية، ولد �صنة 

واأربعين �صنة، وكان عالمًا فا�صاًل واأديبًا كريم االأخالق ح�صن ال�صجايا، هذا ما قاله عنه 

ال�صيد االأمين في االأعيان ج 14 �س 445، وقال عنه د. علي الخاقاني: »ال�سيخ محمود 

تبيانه  وعذوبة  بالغته  برائع  وبعيد  اأ�سمى  عالٍم  من  �سوتاً  ب�سعره  ي�سمعنا  مغنية، 

ع�سر اأبي تمام والبحتري«.

اأربع �صنوات،  اآل �صرف الدين، توفيت ولل�صيخ مغنية من العمر  ال�صادة  والدته من 

وتوفي والده وله من العمر ع�صر �صنوات.

ر لل�صيخ مغنية اأن يعي�س يتيم االأبوين في اأ�صعب الظروف، بداية الحرب العالمية  ُقدِّ

اأخيه  مع  مغنية  جواد  محمد  ال�صيخ  فانتقل  االأمّرين،  المجتمع  فيها  كابد  والتي  االأولى 

االأ�صغر ال�صيخ اأحمد اإلى منزل اأخيهم االأكبر ال�صيخ عبد الكريم المتولِّد �صنة 1311ه� 

والمتوّفى في جبل عامل �صنة 1354ه� بعد عودته من النجف ب�صنتين وهو من كبار العلماء.
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ترك ال�صيخ عبد الكريم جبل عامل وذهب اإلى النجف االأ�صرف بعد �صنتين من وفاة 

والده، وترك اأخويه ال�صيخ محمد جواد واأحمد بال ماأوى.

واأنا ال اأعرف ما الذي دفع ال�صيخ عبد الكريم اأن يترك اأخويه بال�صارع ال ولّي لهما وال 

ماأوى، فعا�صا المرارة التي الم�صت الجوع الحقيقي، ويقول ال�صيخ مغنية: »بقيت ثالثة 

اأيام لم اأذق فيها �سيئاً«.

ويقف ال�صيخ مغنية حول تلك المحطة القا�صية من حياته والتي حولته اإلى ما ي�صبه 

عا�س  اأنه  م�صافًا  والعلكة،  والكعك  الحلوى  يبيع  فكان  بيروت،  �صوارع  في  )المت�صّول( 

االآثار االإجتماعية المدمرة للحرب العالمية االأولى �صنة 1914م.

والعقلي  العلمي  فاالإرث  القدر،  لهذا  م�صت�صلمًا  مغنية  ال�صيخ  يجعل  لم  هذا،  كل 

وراح  والمرير،  المدمر  الواقع  �صريعًا من هذا  بالخروج  يفكر  الم�صوؤولية جعله  وتحّمل 

يفكر جديًا بالذهاب نحو النجف االأ�صرف حيث الحوزة العلمية والمرقد الطاهر الأمير 

الموؤمنين  Q، وهذا ما جعل عزيمته اأقوى واإرادته اأ�صّد.

يتحدث ال�صيخ محمد جواد مغنية عن رحلته اإلى النجف االأ�صرف �صنة 1925م وعن 

مجازفته ومعاناته حيث ال مال وال جواز �صفر، وما القاه من م�صقة ي�صتحيل على �صاب 

بهذا ال�صن ال معين له اإاّل اهلل اأن يغادر وطنه، لكن االإرادة والعزيمة واالإيمان اأزاحت من 

عاب وتمّثل بقول ال�صاعر: طريقه كل ال�صِّ

ل�����ص��اب��رالأ�صت�صهل���ّن ال�صع���ب اأو اأدرك المن���ى اإاّل  االآم������ال  ان���ق���ادت  ف��م��ا 

وعلى قاعدة اإذا اأراد اهلل اأمرًا هياأ اأ�صبابه، و�صل ال�صيخ مغنية اإلى النجف االأ�صرف، 

اأخيه ال�صيخ عبد الكريم و�صرع في الدر�س عليه وعلى العالمة المقد�س  فنزل في دار 

محمد �صعيد ف�صل اهلل، الذي كان اأ�صتاذ الفقه واالأ�صول، اإاّل اأنه احت�صن ال�صيخ محمد 

ه بعنايته. جواد ودّر�صه المقدمات ووّجهه، وال ين�صى ال�صيخ مغنية ف�صله عليه وكيف خ�صّ

طريقة الدر�س والمطالعة عند ال�سيخ مغنية كانت تختلف عن كثير من الطالب، 

فهم  هّمه  كان  الدرو�س،  بكثرة  االإ�صتعجال  وعدم  التدوين  �صرورة  يرى  كان  حيث 
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من  الكثير  جنبه  اإلى  ويطالع  واحدًا،  در�صًا  باليوم  ياأخذ  كان  ولهذا  العلمية  المطالب 

اإبن  الكتب كما يقول: »طالعت الآلف من الكتب والمجالت وال�سحف«، فقراأ تاريخ 

االأثير، والم�صعودي، واالأغاني، واإحياء العلوم للغزالي، وكتب طه ح�صين، والعقاد، وكتب 

جبران خليل جبران، وكتب ملوك العرب للريحاني، واأ�صعار المهاجرين اللبنانيين كاأبي 

اإر�صالن، وع�صر  ل�صكيب  االإ�صالمي  العالم  قراأ حا�صر  والقروي وفرحات، كما  ما�صي 

الماأمون ومقدمة اإبن خلدون، ومجلة العرفان و...

لم ُيبّدل ال�صيخ مغنية من نمط حياته و�صلوكه في كل المراحل التي مّر بها عندما 

كان طالبًا واأ�صبح اأ�صتاذًا، وعندما عاد اإلى جبل عامل، اأو عندما �صكن قم المقد�صة، في 

كّل اأحواله كان له طريقة خا�صة من الزهد والتقوى وقلة االإختالط واالإن�صراف الكامل 

للدر�س والت�صنيف، ولم يتوقف قلمه عن الكتابة حتى توقف قلبه عن الحياة.

 كان اإذا جاءه اأحد من اأ�صدقائه، ال يترّدد في اإعطائه ثمن ال�صاي لي�صربه بالمقهى، 

اأو اأجرة الفندق، فهو ال وقت لديه للجلو�س طوياًل وال للم�صامرة، فالت�صنيف اأحب على 

قلبه من اأي �صيء اآخر.

اأمرين  اإلى  التعر�س  من  ُبّد  ال  الفقهية،  ومنهجيته  العلمية  الآثاره  التعر�س  قبل 

اأ�صا�صيين اهتم بهما كثيرًا ال�صيخ مغنية وهما: االإ�صالح والوحدة االإ�صالمية والتقريب 

بين المذاهب.

اأّما االإ�صالح فهو على اأنواع: االإ�صالح الديني واالإ�صالح ال�صيا�صي واالإجتماعي.

الإ�سالح الديني: بالتاأكيد لي�س المق�صود به اإ�صالح الدين، فهو ر�صالة �صماوية جاء 

بها نبينا محمد P وهو ال ينطق عن الهوى، واأخذ اهلل تعالى على نف�صه حفظ الر�صالة 

ال�صماوية وتح�صينها من االإنحراف، واإّنما المق�صود باالإ�صالح الديني هو اإ�صالح الموؤ�ص�صة 

الدينية ، في�صمل االأفراد، واالأفكار والمناهج العلمية، اأو اإدخال اأمور هي بحاجة اإليها.

عا�س ال�صيخ مغنية الح�ّس االإ�صالحي لحظة و�صوله اإلى النجف االأ�صرف، وكم كانت 

�صدمته كبيرة عندما �صاهد في الحوزة العلمية عمالقة في عالم العلم والمعرفة، ووجد 

تراثها  على  المحافظة  هّمها  تراثية،  تقليدية  عقلية خا�صة  تعي�س  لكنها  كبيرة  جامعة 
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القديم وعلى عاداتها ال�صابقة على قاعدة )القديم على قدمه(، وفي نف�س الوقت هي 

تعتز بقدراتها العلمية وبعلمائها الكبار، فال تولي اأهميًة للحوزات العلمية االأخرى وال الأي 

جامعة في العالم. كما ال تقيم وزنًا الأي �صهادة علمية، وفي نف�س الوقت ترف�س ال�صيطرة 

ال�صيا�صية عليها من اأي جهة كانت ودائمًا تن�صد االإ�صتقالل وتفتخر به.

ال�صيخ مغنية احترم هذه الحوزة وكان يعتز بانتمائه لها وباأدمغة علمائها، اإال اأنه رف�س 

هذا االإنطواء وهذه الذهنية التي تميل للعزلة وللتم�صك بالقديم، وكاأنها من كوكب خا�س، 

M: »لو كنت المرجع الأعلى في النجف الأ�سرف لأن�ساأت محطة  ولهذا كان يقول 

والتعليم،  بالتربية  اخت�سا�س  ذوي  ول�ستقدمت  ن�سر  ودور  واإذاعة  لها  تلفزيونية 

ولنفتحنا على العالم الإ�سالمي وتعّرفنا على اأو�ساع الم�سلمين ولتحدثنا اإليهم...«.

اإن لم  هذه الذهنية تجدها عند الكثير من علماء جبل عامل، فهذه االأدمغة العلمية 

تفكر بم�صروع ثقافي وتربوي واإ�صالحي �صيا�صي واجتماعي، ماذا �صي�صتفيد النا�س منها؟

العلمية على الجامعات  انفتاح الحوزات  } �صرورة  الوقت، كان يرى  وفي نف�س 

واإيجاد اإطار للتعاون في مجاالت �صتى من الثقافة والتربية اإلى بع�س العلوم كالفل�صفة 

وعلم الكالم و...، واإذا ما ذهبنا بعيدًا في بناء مجتمعنا االإ�صالمي، دولة اإ�صالمية، حركة 

�صيا�صية مقاومة، فهذا ال يمكن اأن ينه�س من دون اجتماع عنا�صر ثالثة: الحوزة العلمية 

والجامعة والبازار، وهذا الثالوث هو اأ�صا�س اأي تغيير اأو نه�صة �صيا�صية واجتماعية.

كما عالج } تعاطي رجل الدين مع مجتمعه، فكان يرف�س الحواجز الم�صطنعة 

بينهم وبين جمهورهم، واعتر�س على طريقة التبليغ الديني ومهمة رجل الدين، فرف�س 

الحالة االإنطوائية والتقّيد بق�صايا تجعل حواجز نف�صية بينه وبين النا�س، لهذا نجد كيف 

اأّن ال�صيخ مغنية قد التزم اتجاهًا خا�صًا بمخاطبة االأجيال ال�صاعدة باأ�صلوب ع�صري 

وطريقة معا�صرة، وهذا ما �صاهدناه في كتبه ومقاالته التي عالجت الكثير من الم�صاكل 

التي تعني المجتمع االإ�صالمي، من الفقه اإلى الفل�صفة وعلم الكالم والتاريخ والعقائد اإلى 

التف�صير ونهج البالغة واالأدعية، كما عالج الكثير من االأفكار كدور العقل في الت�صريع 

ومواجهة العلمنة ومعالجة الت�صّوف.
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كما ت�صّدى )ر�س( للم�صوؤولية الملقاة على عاتق رجل الدين، فكان يكره اأن يرى رجل 

الدين مجّرد زّي وطقو�س ال يغني وال ي�صمن من جوع. وهناك المثل المعروف في اأيام احتالل 

البريطانيين للعراق: كان اأحد �صباطهم ي�صاهد جماعة كبيرة تقام باإمامة اأحد العلماء، 

فخاف منها و�صاأل: »ماذا يفعل هوؤلء؟ فقالوا له: هوؤلء ُي�سلون جماعة ويذهبون اإلى 

بيوتهم ول يحّركون �ساكناً، فرّد ال�سابط عليهم )خليهم ي�سلوا تي�سبعوا(«.

1962م، حكم الق�صاء في المملكة ال�صعودية على اأحد ال�صباب الف�صالء  وفي �صنة 

عينيه  اأمام  كتابه  واإحراق  جلدة  ثمانين  جلد  مع  للزيادة،  قابلة  اأ�صهر  �صتة  بال�صجن 

Q من  اأبو طالب( والد االإمام علي  وتاأليف كتاب مناق�س له، وكتابه كان )اإيمان 

440 �صفحة، يثبت باالأدلة عدم �صرك اأبي طالب على االإطالق.

الم�صوؤولية  هذه  لتحّمل  العلماء  من  ثّلة  مع  مغنية  جواد  محمد  ال�صيخ  ت�صّدى  هنا 

ومواجهة هذا الحكم الق�صائي الظالم، ولم يهملوا بحجة اأنها بعيدة عنهم وال تعنيهم، 

فاجتمع م�صافًا لل�صيخ مغنية، االإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر وال�صيخ ر�صا فرحات وال�صيد 

ها�صم معروف الح�صني وال�صيخ عبد الكريم �صم�س الدين واآخرون. وبعد التداول قرروا 

اإر�صال برقية م�صتعجلة اإلى الملك ال�صعودي عبر ال�صفارة في بيروت، ومما جاء فيها: 

اإلى  يرغبون  اإّن علماء جبل عامل  المعظم..  ال�صعودي  الملك  الجاللة  ح�صرة �صاحب 

فالن...،  ال�صيخ  الفا�صل  ال�صاب  لق�صية  واالإهتمام  العناية  بعين  تنظروا  اأن  جاللتكم 

نظام  يم�ّس  ل�صيء  يتعّر�س  لم  اأّنه  في حين  )اأبو طالب(،  كتاب  اأجل  من  اعتقل  الذي 

اأبي طالب عّم  باإ�صالم  راأيه  اإبداء  اأّما مجّرد  الحكم في البالد وال الأية جهة �صيا�صية، 

الر�صول االأعظم P فال ي�صتوجب الماآخذة وال العقاب، لذلك ننا�صدكم با�صم العدالة 

لوا بقبول االإحترام(. االإن�صانية اإطالق �صراحه وتف�صّ

اأما االإ�صالح ال�صيا�صي عند ال�صيخ محمد جواد مغنية، فقد كان من االأ�صوات القليلة 

التي تحّملت م�صوؤولية عامة، فعمل على مواجهة الف�صاد ال�صيا�صي واالإعالمي والفكري 

واالإجتماعي واأي�صًا الف�صاد الق�صائي المهترئ والذي ال زال.

االإ�صالح ال�صيا�صي عند ال�صيخ مغنية له عالقة بطبيعة فهم ال�صيخ } لالإ�صتعمار 
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وطموحه في المنطقة، ولمواجهته لالإ�صالم باعتباره الجهة الوحيدة القادرة على و�صع 

مدخاًل  ت�صكل  التي  ال�صعف  نقاط  لدرا�صة  م�صافًا  وانحرافه،  وطموحه  لغطر�صته  حّد 

الأطماع العدو مثل :الطائفية البغي�صة والحكام الظلمة والجهل وعدم وجود الموؤ�ص�صات 

االآثار  �صاهد  الذي  وهو  المختلفة،  االإحتالالت  اأطماع  مغنية  ال�صيخ  فهم  لقد  الرافعة. 

الفرن�صي  واالحتاللين  العثماني  الحكم  نهاية  وتداعيات  العالمية  للحرب  المدمرة 

واال�صرائيلي.

في مواجهة الفا�صد ال�صيا�صي يقول: »اإّن الثورة على الخائن والظالم فر�س واإال عّم 

الف�صاد في االأر�س، واأّن جريمة المظلوم للقادر على دفع الظلم عن نف�صه، ال تقل عن 

جريمة الظالم من حيث اأّن ُكاًل منهما يمّهد الإ�صاعة الظلم والف�صاد«.

وهنا نجد ال�صيخ مغنية، كما يحّمل الم�صوؤولية للظالم �صواء كان محتاًل اأو محّليًا اأو 

في اأي منحى كان، فاإّن المظلوم القادر على و�صع حّد له اإن لم يفعل فهو �صريك للظالم 

وهو جزء من هذا الظلم، وبهذا يحّر�س ال�صيخ مغنية المجتمع على رف�س الظلم وعدم 

االإن�صياع، وعلى المجتمع اأن يدرك المخاطر الكبرى التي �صيخّلفها هذا االإ�صتعمار مع 

عمالئه ال�صغار.

فيقول:  والفرن�صي،  التركي  العهدين  في  النا�س  و�صع  عن  مغنية  ال�صيخ  ويتحدث 

هو  للقطيع  الراعي  كان  فاإذا  الراعي،  ذمة  في  كانت  الرعّية  باأّن  اأ�سبه  النا�س  »كان 

الذئب فكيف �سيكون حاُلها، واأّن �سبب معاداة الإ�ستعمار لالإ�سالم هو نتيجة تم�ّسك 

الحرية والدفاع  اإلى  والف�ساد، فالإ�سالم دعا  الظلم  الم�سلمين بحقوقهم ومواجهة 

عنها حتى الإ�ست�سهاد. فقال: »ل تكن عبَد غيرك وقد ولدتك اأمك حراً«

الطائفية  خلف  يت�صّتروا  ما  غالبًا  الفا�صدين  الحكام  اأّن  مغنية  ال�صيخ  اعتبر  كما 

قوًة  اعتبرها  بل  المذهبي  التّنوع  مغنية  ال�صيخ  يرف�س  لم  الذي  الوقت  في  البغي�صة، 

للم�صلمين، معتبرًا اأّن التع�صب االأعمى هو القاتل لهذا التنوع الذي يحاول الم�صطادون 

بالماء العكر من اأ�صحاب النفو�س ال�صعيفة والخبيثة االإ�صتفادة من هذه الع�صبية، اإذ 

يتحدثون  الذين  اأّن  المو�صوع  هذا  لطائف  ومن  ونفاقهم.  كيدهم  لكل  غطاًء  �صت�صّكل 



- 17 -

المقامة

بالطائفية من الحكام ال يعرفون ال�صالة وال ال�صوم واآخر اهتماماتهم هو االإ�صالم. ثم 

يقول ال�صيخ مغنية: »اإّن الف�ساد الإداري والمالي وال�سيا�سي والأخالقي والإجتماعي 

هو اأ�سا�س التتّر�س خلف الطائفية«.

في  عّما  طموحه  وعدم  هو زهده  المواجهة  جراأة  وامتالكه  مغنية  ال�صيخ  قوة  لعّل  و 

اأيديهم، فلهذا كانت لهجته قا�صية ولم يخ�س اأحدًاغير اهلل تعالى.

اأما موقفه من ال�صيا�صة االأمريكية، فقد و�صفها باأنها اأطغى دولة في الكرة االأر�صية واأكثرها 

ف�صادًا واعتداًء، وما من خائٍن الأمته ووطنه اإال و يجد في اأح�صانها مقامًا كريمًا وعرينا اأمينًا.

ويقول : »في �سنة 1953 م زارني في المنزل في بيروت القائم باأعمال �سفارة اأمريكا 

ودعاني با�سم ال�سفير اإلى لقاء على ظهر حامالت الطائرات الأمريكية الرا�سية في 

اآنذاك: �سوف  مياه بيروت، فطردته ورف�ست طلبه، وقال لي مدير عام في الدولة 

تدفع الثمن غالياً، فاأجبته اأعرف ذلك جيداً«.

اأّما موقفه من اإ�صرائيل ومن الق�صية الفل�صطينية، يقول: »لقد عمد هذا الإ�ستعمار 

اإلى زرع اإ�سرائيل و�سط الأمة العربية، فاختار فل�سطين بحكم موقعها الإ�ستراتيجي 

تباعد  بذلك  لياأمن  الأفريقية،  والدول العربية  الأ�سيوية  العربية  الدول  الهام بين 

تمار�س  اإ�سرائيل  وراحت  �سفوفهم،  وجمع  طاقاتهم  توحيد  اإمكانية  وعدم  العرب 

دورها العدائي وبموؤازرة القوى الإ�ستعمارية فلم تتوقف اأطماعها عند فل�سطين، اأو 

العرب،  لجميع  اإذللي  م�سروع  اإلى  والأردن  ولبنان  و�سوريا  م�سر  من  اأجزاء  ك�سم 

والعمل على تحقيق م�سروعها الأطماعي، �سواء في اإطار م�سروع النفط اأو الإ�ستيالء 

على ال�سوق العربية الإ�ستهالكية«.

يدافع  فكان  مغنية،  ال�صيخ  وقلب  وعقل  �صمير  في  الفل�صطينية  الق�صية  كانت  لهذا 

عنها بكل قوة، حتى اأنه انتقد اأحد رجال الدين عندما انتقد العمل الفدائي قائاًل له:

»الفدائيون مخّربون، اأما اأنت يا محترم )اإ�سرائيل م�سلحون(، ولماذا الفدائيون 

مخّربون ومنهم متم�ّسكون بحقهم وفي �سبيله َيقتلون وُيقتلون، وهل اأنت في قولك 

هذا تكون مطيعاً هلل ور�سوله ومجاهداً توؤدي واجباً دينياً ووطنياً، واإ�سرائيل تق�سف 
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في  بال  موؤتمر  في  كما جاء  العرب  المنطقة من  تفريغ  على  وتعمل  و�سعبنا  قرانا 

و  فل�سطين  العرب من  التا�سع ع�سر طرد  القرن  ال�سهاينة في  �سوي�سرا، حيث قرر 

اإحالل اليهود محّلهم، وما قولك في مذبحة )دير يا�سين( والمذابح التي قام بها 

اليهود �سّد المدنيين من ال�سكان«.

من خالل هذا الرد الوا�صح على رجل الدين هذا، يك�صف عن مدى وجود الق�صية 

وحده  واأّنه  الم�صّلح  بالعمل  واإيمانه  واعتقاده  مغنية  ال�صيخ  وعقل  قلب  في  الفل�صطينية 

القادر على و�صع حّد لكل هذا الطغيان واالأطماع.

بين  االإ�صالمية  الوحدة  كثيرًا،  به  واهتم  مغنية  ال�صيخ  عالجه  الذي  الثاني  االأمر 

الم�صلمين، والتقريب بين المذاهب االإ�صالمية.

واإنما  المجامالت،  اأ�صا�س  على  والتقريب  الوحدة  م�صروع  مغنية  ال�صيخ  يطرح  لم 

الم�صلمين،  �صمن منهجية علمية ي�صبح معها تعّدد المذاهب هو م�صروع حّل لم�صاكل 

واالإبتعاد عنها وخ�صو�صًا عن مبادئها �صوف ُينتج التكفير والكراهية وي�صود المجتمعات 

باالأنظمة  لهم وال دين وهم مرتبطون  الذين ال علم  الم�صايخ  برقابهم  ويتحكم  الجهل 

ب�صكل رخي�س، وهذا حتمًا ال ي�صّب في �صالح الم�صلمين.

من  وغيرهما  االأفغاني  الدين  جمال  وال�صيد  مغنية  ال�صيخ  اأن  نجد  اأي�صًا  هنا 

رجاالت االإ�صالح، ال يترددون في اإرجاع الخالف في اأكثر االأحيان بين المذاهب اأو 

بين الم�صلمين اإلى افتعاٍل من رجال ال�صيا�صة ومن التجار في بع�س االأحيان. وهناك 

ق�صة يرويها ال�صيد جمال الدين االأفغاني في كتابه )تتمة البيان في تاريخ االأفغان( 

والنهب،  ال�صلب  من  يعي�صون  التركمان  تدعى  قبيلة  االأفغان  بالد  في  يوجد  يقول: 

فيغيرون على بالد اإيران، ياأ�صرون الرجال والن�صاء ويبيعونهم با�صم العبيد واالإماء 

واأّن اأ�صراهم هوؤالء من )ال�صيعة(، وكانوا كثيرًا ما ياأ�صرون من )ال�صنة( ويجبروهم 

ي�صتريهم  ال�صيعة، كي  باأنهم من  النا�س  اأمام  يعترفوا  اأن  ال�صرب  يعترفوا تحت  اأن 

بال�صال�صل،  �صنيًا فكبلوه  االأيام عالمًا  بع�س  اأ�صروا في  اأن  واتفق  اأتقياء )بخارى(، 

ولكن كان اإذا جاء وقت ال�صالة يفّكون القيد من يديه لي�صلي بهم جماعة، وعندما 
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ل�صت  اأنت  عليه:  فردوا  �صني،  عالم  واأنا  تبيعوني  كيف  العالم  هذا  عليهم  اعتر�س 

باأ�صرف من القراآن الكريم، فكما يجوز هبته، اأنت اأي�صًا تجوز هبتك اأما البيع فحا�صا 

هلل.

باالإعتبار  ياأخذ  اأن  االإجتهاد يجب  اأن  يعتبر  فال�صيخ مغنية  الفقهية،  اأما منهجيته 

م�صلحة النا�س وتطور المجتمع، وهذا نالحظه من خالل تعاطي المولى عز وجل مع 

المجتمع في مرحلة الت�صريع.

ع قوانينًا واأحكامًا، ففي االأمور العبادية اهلل تعالى وحده  فال يحق الأي اإن�صان اأن ُي�َصرِّ

الذي �صرعها، وال يحق الأحد مهما بلْغ من التدخل والتعديل اأو الت�صريع في قبالها على 

عند  �صحيح  هو  فما  وغيرهما،  واإجازة  بيع  من  المعامالت  يخ�س  ما  اأما  االإطالق، 

العامة، فال يحرم حالاًل وال يحّلل  ال�صرع، ما لم يخالف المبادئ  العرف �صحيح عند 

الأنه  االإحتكار  لكن منعهم من  اأموالهم(،  المولى )النا�س م�صلطون على  حرامًا. فقال 

ي�صر بم�صلحة الم�صلمين، وحّرم اإجارة المنزل للدعارة، الأنها محرمة لذاتها. اإذًا، كل 

معاملة عند العرف �صحيحة هي اأي�صًا �صحيحة في االإ�صالم ما لم تتنافى مع المبادئ 

العامة من تحريم الحالل وتحليل الحرام.

اإذًا، الفقه يقوم على اأ�صا�س تطور المجتمع وم�صلحة النا�س، واأّن االأنظمة االإقت�صادية 

التي و�صعت في �صدر االإ�صالم ال يمكن اعتمادها اليوم بعد اكت�صاف النفط وحدوث هذا 

التطور الهائل في الُبنية االإجتماعية، ولو بقي نف�س النظام ل�صكل حالة عدم ان�صجام بين 

الحكم المو�صوع.

قبل  النا�س  عامة  عند  ثابتة  المعامالت  المو�صوع،  هذا  في  النائيني  ال�صيخ  ويقول 

ال�صرع وال�صريعة، وعليها يدور نظامهم ومعا�صهم، وال�صارع قد اأم�صاها كمثل: اأحل اهلل 

والت�صامح  بالنكاح،  المن�صاأة  والزوجية  بالبيع  المن�صاأة  فالملكية  بالعقود،  واأوفوا  البيع، 

المن�صاأ بال�صلح، هذه لي�صت من مخترعات ال�صرع، فهي متداولة عند النا�س وعند من 

لم يلتزم ب�صرع وال �صريعة.
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اآثاره العلمية:

لقد ترك لنا ال�صيخ مغنية اأكثر من �صتين عنوانًا، فكتب و�صّنف:

في الفقه، لي�س بالفقه الجعفري فقط واإنما كتب بالفقه المقارن اأي�صًا.  .1

�صبع مجّلدات،  القراآن من  تف�صير  في  )الكا�صف  ا�صتهر  الذي  وكتابه  التف�صير،  في   .2

وهذا التف�صير خاٍل من التعقيد اللفظي و�صامل للحيثيات المختلفة الم�صمولة بهذه 

االألفاظ الكريمة(.

.Q في العقائد، فكتب في االإمامة وعن االإمام علي  .3

في الفل�صفة باأ�صلوب ع�صري غير معّقد.  .4

في االأ�صول )كتابه علم اأ�صول الفقه في ثوبه الجديد(.  .5

في علم الكالم.  .6

في نهج البالغة، حيث �صرح نهج البالغة في اأربع مجّلدات.  .7

في المجال�س الح�صينية.  .8

الكثيرة والمتفّرقة يعالج فيها  الكتب  ال�صجادية، وغيرها من  �صرح حول ال�صحيفة   .9

موا�صيع مختلفة كالوهابية والعلمانية اإلخ..

ولعّل ميزة ال�صيخ مغنية في الت�صنيف والمقاالت اأو الخطاب المبا�صر، هو اأّنه خاٍل 

اإبن  هو  وبالتالي  النا�س  يعي�صها  التي  المرحلة  مع  ومن�صجم  اللفظية،  التعقيدات  من 

مرحلته، ولهذا وجد تجاوبًا كبيرًا من جيل ال�صباب في �صبعينات القرن الما�صي.

اأخيه المرحوم  اإمامًا لقرية )معركة( مكان  1936م، كي يكون  اإلى جبل عامل �صنة  عاد 

ال�صيخ عبد الكريم، لكن �صاءت االألطاف االإلهية اأن ال يغرق ال�صيخ محمد جواد مغنية في العمل 

التبليغي التقليدي، واإن كان من وجهة نظري ال ي�صلح ال�صيخ محمد جواد لمهمة اإمامة البلدة، 

فطبعه وطريقة تعاطيه ونمط تفكيره ال ي�صمح له بالتعاي�س مع النا�س بكل تفا�صيل حياتهم، 

ولهذا نرى اأّن ال�صيخ مغنية لم ينجح ب�صكل كامل �صوى بالت�صنيف والتاأليف، واالإعترا�صات 

على المنهجيات الخا�صة �صواء ما هو متعلق باالإ�صالح الديني اأو ال�صيا�صي اأو االإجتماعي.
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اأما المهام االأخرى التي مار�صها في حياته، فكانت مرهقة له ولم ين�صجم معها، فهو 

ت�صدى لكل االأمور والمهام وكان حري�صًا على نجاحها، لكن الم�صكلة في طبعه وطريقة 

تعاطيه، ولهذا على �صعيد التنظير وتقديم االأفكار، ال نقا�س في قدرته وتمّكنه منها.

اأعناقنا  في  وله  مغنية،  ال�صيخ محمد جواد  العالمة  الأمثال  مدينون  نحن  هنا،  من 

دين، اأقله اأن ن�صتفيد من اأفكاره ونحيي تجاربه ونتذكره ونترّحم عليه.

وفاته:

في 11 كانون االأول من �صنة 1979م الموافق ل� 22 محرم من �صنة 1400ه�، اإنطلق 

موكب الت�صييع المهيب من مطار بيروت اإلى العراق ورافق النع�س كبار علماء الطائفة 

ال�صيعية في لبنان، وبعد اأن توّقف الموكب لزيارة االإمام مو�صى الكاظم وحفيده االإمام 

وكان   ،Qالح�صين ال�صهداء  �صيد  لزيارة  كربالء  اإلى  اإنطلق   Qالجواد محمد 

.Q ال�صيخ مغنية قبل وفاته بع�صرة اأيام يتمنى زيارة االإمام الح�صين

درو�صها  العلمية  الحوزة  عّطلت  1979م،  �صنة  االأول من  التالي12 كانون  اليوم  وفي 

واأقفلت النجف االأ�صرف حدادًا وا�صتعدادًا للت�صييع، وبالفعل �ُصّجي الجثمان الطاهر في 

الم�صجد وخلفه العلماء والطلبة، وانطلق موكب الت�صييع عند العا�صرة �صباحًا اإلى مقام 

االإمام علي Q حيث تقّدم المرجع االأعلى ال�صيد اأبو القا�صم الخوئي وخلفه العلماء 

الموؤمنين  اأمير  االإمام  عند  الدار  �صحن  في  الغرف  اإحدى  في  دفن  ثم  عليه  لل�صالة 

علي Q، وفي الليلة االأولى بعد الدفن اأقام ال�صيد اأبو القا�صم الخوئي مجل�س فاتحة 

للمغفور له وتوالت مجال�س العزاء والفاتحة في العراق ولبنان.

ذكرى  في  تكريميًا  مهرجانًا  االأعلى  ال�صيعي  االإ�صالمي  المجل�س  اأقام  لبنان  وفي 

الدين  االأوني�صكو، ح�صر االإحتفال علماء  1980/1/21م في ق�صر  االأربعين وذلك في 

وممثل رئي�س الجمهورية الوزير علي الخليل وعدد من الوزراء اإ�صافة اإلى ح�صد كبير من 

�صماحة  المرحوم  الجمهورية  مفتي  المهرجان  في  تحدث  وال�صحافة.  الفكر  اأ�صحاب 

ال�صيخ ح�صن خالد، كما تحدث رئي�س الجامعة اللبنانية الدكتور بطر�س ديب، كما تحدث 
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نقيب ال�صحافة االأ�صتاذ ريا�س طه، و األقى الدكتور ح�صن عوا�صة كلمة اأ�صدقاء الفقيه، 

المجل�س  لرئي�س  كانت  الختام  وكلمة  الماليين  عن دار  فروخ  عمر  الدكتور  تحدث  كما 

الحال  بطبيعة  الدين.  �صم�س  مهدي  محمد  ال�صيخ  العالمة  االأعلى  ال�صيعي  االإ�صالمي 

اأثنت الكلمات على فكر ال�صيخ مغنية وعلى مواقفه و�صالبته.

أما العلمة الشيخ عبا الله العلللي: 

فهو من العلماء الذين كان لهم دورهم وح�صورهم في القرن الع�صرين، وميزة هذا 

الدور اأنه لم ينته برحيله كما حدث مع كثير من العلماء والمفكرين ورجاالت االإ�صالح، 

الذين انح�صر دورهم بحياتهم، بينما هناك القلة من العلماء والمفكرين اأ�صافوا على 

ما خّلفة االآخرون من اآثار في في مختلف الفنون الكثير من العناوين واالأفكار والروؤى، 

وكانوا اأكثر اإ�صعاعًا وح�صورًا وفائدة، ولعلهم هم حجر الزاوية الذي يقوم عليه البناء 

وي�صتمر.

من هذه القلة ال�صيخ عبد اهلل العاليلي الذي لم ي�صمح لنف�صه اأن يكون على هام�س 

الحياة، كما لم يوؤمن كالعالمة مغنية بالتغيير الجزئي، بل كان يدعو لالإ�صالح الجذري 

والعام، ونالحظ من خالل العناوين التي طرحها العاليلي كيف عالجها ب�صكل جذري 

وتف�صيلي، وكيف كان يدخل اإلى عمق الم�صائل �صواء ما هو متعلق )باللغة( اأو بالفهم 

وعقالنية،  ومهنية  ب�صفافية  االأمور  ُيعالج  واقعيًا  كان  بل  مجاماًل  يكن  ولم  التاريخي، 

متم�صكًا باأمرين: العقل وم�صلحة النا�س.

باللغة  ب�صخ�صيات �صليعة  تاأثره  العاليلي هو  الذي �صاهم في �صقل �صخ�صية  ولعّل 

العربية كانوا من رجاالت النه�صة بالقرن التا�صع ع�صر ميالدي، منهم: ال�صيخ نا�صيف 

1889م، واآخرين  1871م، وال�صيخ يو�صف االأ�صير المتوفى �صنة  اليازجي المتوفى �صنة 

كان لهم باع في اللغة وكتابة ال�ّصير الذاتية والتحقيق اللغوي وو�صف البلدان واأخبارها، 

وبع�صهم كان له باع في االأدب وعلم االإجتماع، وجاء بعد هذا الجيل جيل اآخر اأمثال: 

جبران خليل جبران المتوفى �صنة 1931م واأمين الريحاني المتوفى �صنة 1940م.

اأ�سل عائلة العاليلي كما يقول هو M: االأ�صل هي عائلة تركية وفدت اإلى م�صر، 
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العليا  اأن جدته  Q، كما يذكر  اأبي طالب  بن  االإمام علي  اإلى  ن�صبها  يعود  والعائلة 

هي من اأ�صراف حلب ومن )اآل ال�صراج(، اأما وجود العائلة في لبنان فيعود اإلى القرن 

الحادي ع�صر هجري الموافق لل�صابع ع�صر ميالدي، الأغرا�س تجارية.

ولد ال�صيخ عبد اهلل العاليلي في بيروت �صنة 1914م، وهي ال�صنة التي ن�صبت فيها 

الحرب العالمية االأولى، ولعّل اأكثر ما لفت نظر العاليلي في تلك الفترة من اأيام طفولته، 

و�صقل �صخ�صيته وجعل منه رجاًل م�صلحًا ومن�صفًا، اأمران:

الأول: المعاناة االإن�صانية التي نتجت عن الحرب العالمية، فكان الفقر والجوع واالأمرا�س 

ب�صكل ال يتحمله عقل، فنمت عنده ح�ّس الم�صوؤولية والعطف والروح االإن�صانية.

اإذا �صّد في  اأ�صبه ما يكون بالذئب  االأ�صاتذة  التعليم الهمجي، والذي كان فيه  الثاني: 

قطيع من غنم، فكان التعليم يفتقر اإلى الح�س االإن�صاني والتربوي، واالأهل بطيبتهم 

لم يكونوا يعتر�صون على ت�صرف هذا المعلم، ويتركون هذا المربي الهمجي يت�صرف 

مع هوؤالء االأطفال بطريقة وح�صية ال نظير لها.

در�س ال�صيخ العاليلي في القاهرة من �صنة 1924م اإلى �صنة 1940م، وهناك تبلورت 

ال�صريف،  االأزهر  طالب  اأحد  وكان  وال�صيا�صية،  واالأدبية  والفكرية  العلمية  �صخ�صيته 

كما كانت له م�صاركات في الحياة ال�صيا�صية، فقد برزت في تلك الفترة ثالث تيارات: 

النزعة االإ�صالمية، النزعة الم�صرية الفرعونية، والرابطة العربية.

�صارك ال�صيخ العاليلي في اإ�صالح االأزهر ال�صريف الذي ُيعّد اأحد اأبرز الموؤ�ص�صات 

االإ�صالمية المت�صدية ل�صوؤون الم�صلمين، على اأثر انعقاد موؤتمره العام في القاهرة �صنة 

وكان  االأولى،  العالمية  الحرب  بعد  الم�صلمين  اأو�صاع  الموؤتمرون  بحث  حيث  1936م، 

االأزهر ال�صريف مركزًا اأ�صا�صيًا.

اإلى بيروت، ومنها بداأ رحلته في الت�صنيف  1940م، عاد ال�صيخ العاليلي  وفي �سنة 

واالإ�صالح والوحدة بين المذاهب.

اأهم  اأحد  ُعّد  حتى  )اللغة(  في  كت�صنيفه  اأ�صا�صية  بعناوين  العاليلي  ال�صيخ  اهتم 

للنقا�س،  وقابلة  م�صتحدثة،  اآراء  وله  مجددًا،  فيه  اعتبر  الذي  الفقه  في  اللغة  مراجع 
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كما في ق�صية )المعامالت البنكية(، فكان M يرى البنك و�صيطًا بين المتعاملين، 

وبالتالي المعاملة لي�صت ربوية، كما كان له اآراء متقدمة في الزواج واالأحوال ال�صخ�صية. 

كذلك في التاريخ الذي برز فيه واعتبر مجددًا، حيث كان في كتاباته منطقيًا في فهم 

الحيثيات التاريخية، وكانت منطلقاته من الح�ّس االإن�صاني والعدالة.

عا�س العاليلي حياته وهّمه االإ�صالح والوحدة بين الم�صلمين، محفزًا وداعيًا ومعتر�صًا.

فكانت هناك قوا�صم م�صتركة كثيرة تجمعه مع ال�صيخ محمد جواد مغنية في الح�س 

االإن�صاني، واالإن�صاف وفهم الن�س والتجديد ودور العقل اإلخ.

ومن اأبرز م�سنفاته:

اأ�صعة من حياة الح�صن.  .1

االإمام الح�صين.  .2

اإني اأتهم: )الجزء االأول(: من الم�صوؤول.  .3

اأين اأتهم: )الجزء الثاني(: الحياة ت�صور واإرادة.  .4

اأين الخطاأ.  .5

تاريخ الح�صين.  .6

اأيام الح�صين.  .7

د�صتور العرب القومي.  .8

العرب في المفترق الخطر.  .9

10. خديجة مثلهن االأعلى.

11. المرجع.

12. المعجم.

13. المعري ذلك المجهول.

14. مقدمة لدر�س لغة العرب.

15. من اأجل لبنان.
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وال�صحف  المجالت  ع�صرات  في  ُن�صرت  التي  االأبحاث  مئات  عن  ناهيك  هذا 

والمقدمات التي كتبها للعديد من الكتب.

1996م  3 كانون االأول من �صنة  كانت وفاته في بيروت عند المغيب من يوم االأحد 

الموافق ل� 23 رجب �صنة 1417ه�.

وُيقّدم  اأكثر،  اأو  واحد  علم  في  االإن�صان  ُيبدع  قد  عليه،  ومتعارف  معلوم  هو  وكما 

ُيبدع في كثير من  اأن  نتائجه الحقًا، لكن  توؤ�ّص�س لم�صار علمي تظهر  نظريات متطورة 

العلوم والفنون وينجح فيها جميعًا، ويوؤ�ّص�س لم�صارات مختلفة يمكن البناء عليها فهذا 

غاية في التقدم والنمو الفكري كما هو عليه ال�صيخ مغنية وال�صيخ العاليلي، م�صافًا اإلى 

المنهج الفكري والفقهي الذي تمايزا به مغنية والعاليلي، والذي كان منطلقًا من اأمرين 

هما: م�صلحة النا�س وتطور المجتمع، وهذا يحتاج اإلى كثيٍر من العناية والتوفيق، وهو 

ما ظهر في اآثارهما العلمية.

واقعية،  نظرة  العلمين  هذين  عند  المثال  �صبيل  على  االإجتهاد  نظرة  كانت  لذلك 

ومتقّومه بهذين ال�صرطين: الم�صلحة العامة وتطور المجتمع، فاالأحاديث ال�صريفة التي 

وردت عن ر�صول اهلل P والعترة االأطهارR، ال تكفي )الفقيه( وحدها في االإجابة 

وبقوالب  اأخرى  بعلوم  االإ�صتعانة  من  بّد  ال  بل  م�صاكلها،  وحّل  االأمة  ت�صاوؤالت  كل  على 

عديدة، ت�صاف اإلى مناطات الن�س، من دون الم�ّس بجوهر االأحاديث، ومن دون اأن تكون 

الم�صتحدثات معار�صة لها، بل الُبّد من االإن�صجام مع روح الن�س والجوهر.

المجاملة  روح  من  ينطلقا  لم  االإ�صالمية،  المذاهب  بين  التقريب  مو�صوع  وفي 

الم�صوؤولية  من  ُمنطلقًة  التقريب،  اإلى  الدعوة  كانت  واإنما  واالإجتماعية،  ال�صيا�صية 

ال�صرعية والتكليف االإلهي، ولهذا كانت دعوة الم�صلمين لالإلتزام بروح الدين واالإ�صالم، 

بعيدًا عن المذهبية والطائفية، واأّن المذاهب االإ�صالمية بجوهرها هي التي تدعو اإلى 

نعم  بعينه،  اتباع مذهب  اإلى  يدعو  ال  العقل  وبالتالي  ُيوؤيدها في ذلك،  والعقل  الدين، 

هو  المنهج  وهذا  المذهب.  ذلك  اتباع  عليه  فيجب  بمذهب محدد،  اقتنع  اإذا  المكلف 

وال�صيخ محمد  �صلتوت،  ال�صيخ  االأزهر  ك�صيخ  المذاهب  عليه علماء  و�صار  التزمه  الذي 
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باأي مذهب من  التعبد  فاأفتوا بجواز  العاليلي وغيرهم،  وال�صيخ عبد اهلل  جواد مغنية 

لالإلتزام  الم�صلمين  دعوتهم  من  المق�صود  هو  وهذا  الخم�صة،  االإ�صالمية  المذاهب 

بالدين، وعدم الدعوة ابتداًء اإلى مذهب بعينه.

 ولو التزم الم�صلمون وعلماء المذاهب جميعًا بهذه الم�صاألة، لتخل�صوا من التكفير، ولعّم 

الخير والعدل المنطقة باأ�صرها، ولم تعد هناك نافذة للغرب اأوال�صرق ينفذ منه اإلى عالمنا 

اأعرا�صنا وينهب ثرواتنا،  اأمرنا وي�صفك دمنا ويهتك  وي�صتت  ليخترق �صفوفنا  االإ�صالمي، 

ولكن مع االأ�صف، فاإّن الجهل والتع�صب هو الذي اأو�صل االأمور اإلى ما و�صلنا اإليه اليوم.

وفي نف�س الوقت لم تكن هذه الدعوة �صببًا في اإلغاء االإختالف الفقهي وبع�س االأمور 

المذهب  داخل  الواقع  كاالإختالف  للخالف،  تنظيم  هو  واإنما  وال�صيا�صية،  العقائدية 

الواحد، فهذا ال ُيف�صد في الوّد ق�صية.

وفي مو�صوع فهم الن�س والتاريخ، لم تكن النظرة جامدًة ومن زوايا �صيقة، بل كانت 

القراءة مبنية على فهم روح الن�س والحيثيات التاريخية التي تن�صجم مع ما دعا اإليه 

االإ�صالم، وقامت عليه الفطرة االإن�صانية ال�صحيحة ودعا اإليه )العقل(.

مو�صوع  في  العالمين  لهذين  الفهم  في هذا  كبيرة  م�صاحة  اأن هناك  وهنا نالحظ 

الفطرة والعقل، اإذ ال يمكن ف�صل العقل عن الدين.

ولهذا تجد قراءة التاريخ عندهما، بنظرة واقعية بعيدة عن التع�صب والمذهبية، فعندما 

يتحدث ال�صيخ العاليلي عن االإمام الح�صين Q، يراه رمزًا للعدالة والحرية والمظلومية، 

واأن الح�صينQ لم يخالف القواعد ال�صحيحة في ت�صديه ) للخالفة(، ويزيد بن معاوية 

ويعالجها  التاريخية  الم�صائل  يقارب  العاليلي  ال�صيخ  كان  لذلك  والفجور،  الف�صق  رمز  هو 

بواقعية، وبما ين�صجم مع م�صلحة الم�صلمين. وعندما يعالج م�صاألة الخالفة، كان يعتبر اأّن 

االأف�صل للم�صلمين ولم�صلحة قري�س بالتحديد اأن يكون الخليفة من بني ها�صم، الأن ذلك 

كان اأف�صل لم�صلحة العرب في ذلك الزمن، واإذا كان الدين الأجل م�صلحة االإن�صان، فمن 

الطبيعي اأن يكون خليفة ر�صول اهلل P الراعي لتطبيق هذا الدين وال�صاهر على م�صالح 

العباد، اأن يكون �صخ�صًا له مميزاته الخا�صة المن�صجمة مع هذه الم�صوؤولية.
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المقامة

التاريخ  التع�صب المذهبي، وقراءة  الم�صائل بعيدًا عن  العاليلي بع�س  هكذا يعالج 

من زوايا �صيقة، واإنما من خالل الم�صالح والمفا�صد التي تحكم الب�صرية.

ث وال حرج، واإن كان ال�صيخ العاليلي تميز وامتاز  اأما في ق�صية اللغة واالأدب، فحدِّ

بالم�صار اللغوي وبرز كعالم لغوي، اإاّل اأن ال�صيخ مغنية واإن لم يكتب في اللغة اإال اأنه كان 

عالمًا بكل هذه الفنون وممار�صًا لها، وله امتيازاته الخا�صة في بع�س العلوم.

ال�صيخ محمد جواد  الجليلين:  العالمين  اأيدينا حول هذين  بين  الذي  الكتاب  هذا 

عالمنا  من  ومفكرين  علماء  وجهود  ثمرة  نتاج  هو  العاليلي،  اهلل  عبد  وال�صيخ  مغنية 

ال�صخ�صيتين مغنية  والعلمي حول هاتين  الفكري  الموؤتمر  انعقاد  بمنا�صبة  االإ�صالمي، 

وم�صاركة  بري،  نبيه  االأ�صتاذ  النواب  مجل�س  رئي�س  لدولة  كريمة  وبرعاية  والعاليلي، 

اآية اهلل ال�صيخ محمد  االأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب االإ�صالمية 

علي الت�صخيري، واالأمين العام للمجمع العالمي الأهل البيت حجة االإ�صالم والم�صلمين 

ال�صيخ محمد ح�صن االأختري، ونائب اأمين عام حزب اهلل �صماحة ال�صيخ نعيم قا�صم، 

والمرجعيات الدينية لكل من نائب رئي�س المجل�س االإ�صالمي ال�صيعي االأعلى ال�صيخ عبد 

دولة  وجانب  قباني،  ر�صيد  ال�صيخ  �صماحة  اللبنانية  الجمهورية  ومفتي  قبالن،  االأمير 

الرئي�س تمام �صالم، م�صافًا ل�صعادة �صفير الجمهورية االإ�صالمية االإيرانية ال�صيد محمد 

ر�صا �صيباني والم�صت�صار الثقافي للجمهورية االإ�صالمية ال�صيد محمد ح�صين رئي�س زاده، 

ورئي�س مجل�س االأمناء في تجمع العلماء الم�صلمين ال�صيخ اأحمد الزين.

 Q وبطبيعة الحال، فاإّن هذا الموؤتمر هو بدعوة كريمة من جمعية االإمام ال�صادق

الإحياء التراث العلمائي و بالتعاون مع الم�صت�صارية الثقافية للجمهورية االإ�صالمية في 

الأهل  العالمي  والمجمع  االإ�صالمية  المذاهب  بين  للتقريب  العالمي  والمجمع  بيروت، 

البيت R وتجمع علماء الم�صلمين في لبنان.

وهذا الموؤتمر الذي �صلط ال�صوء ب�صكل اأ�صا�صي على الوحدة االإ�صالمية والتقريب بين 

المذاهب، واإن لم يكن المحتفى بهما من مذهب واحد، اإاّل اأن كل واحٍد منهما ي�صلح 

اأن يكون عنوانًا جامعًا لوحدة الم�صملين، والحمد اهلل فقد تمكنا وال�صادة الباحثين من 
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ت�صليط ال�صوء على اأهّم المباحث العلمية والفكرية التي اأنجزها ال�صيخ مغنية وال�صيخ 

العاليلي في المجاالت الفقهية والتقريب والتاريخ واللغة واالإ�صالح وغيرها. 

الخال�سة:

اأهم اإنجازات هذا الموؤتمر:

اأوًل: اأعاد هذا الموؤتمر التذكير بهذين العالمين الكبيرين، وكاأنهما ال زاال في �صاحة 

جهادهم التي لم يبتعدوا عنها، فكان من ال�صروري تذكير الجيل الذي لم يراهما.

ثانياً: اأظهر هذا الموؤتمر عدم الخالف الجوهري بين علماء المذاهب االإ�صالمية، 

واأن الخالف ال يتعدى ال�صكل الطبيعي الذي يكون عليه داخل المذهب الواحد.

يخ�س  فيما  العالمين،  لهذين  الفقهي  بالمنهج  التذكير  الموؤتمر  هذا  اأعاد  ثالثاً: 

تطوير االإجتهاد المالحظ فيه تطور المجتمع وم�صلحة النا�س. مما ي�صتدعي اأن ت�صكل 

ذات  الم�صائل  ومناق�صة  بحث  الأجل  اهلل  حفظهم  الم�صلمين  فقهاء  من  طوارئ  لجنة 

الهالل  كم�صاألة  واأحا�صي�صهم،  وم�صاعرهم  كلمتهم  لجمع  الم�صلمين،  بم�صلحة  ال�صلة 

على �صبيل المثال. 

رابعاً: ا�صتطعنا وبعون اهلل تعالى اأن ن�صع هذا الموؤتمر في �صياق الوحدة االإ�صالمية، 

االإمام  اأرادها  التي  االإ�صالمية(  الوحدة  )اأ�صبوع  بمنا�صبة  كان  انعقاده  اأن  وخ�صو�صًا 

الخميني } اأن تكون اإحدى المحطات الكبرى التي يجب اأن يلتفت اإليها الم�صلمون 

في حياتهم.

الجل�صات  فيه من خالل  ونبحث  الموؤتمر،  نقيم هذا  اأن  الواجب  اأقل  كان  خام�ساً: 

ذكرناها  والتي  الجليالن،  العالمان  هذان  قدمها  التي  والروؤى  االأفكار  اأهم  العلمية 

الباحثين  التكرار، وكنا قد وعدنا  اإلى  الكتاب، فال نحتاج  في فهر�ِس مف�صٍل من هذا 

 Q والم�صاركين باأن نجمع هذه االأبحاث بكتاب ي�صدر عن جمعية االإمام ال�صادق

الموؤتمر، وقد وفينا بهذا الوعد واإن جاء متاأخرًا، على قاعدة )لي�س كل ما  بعد نهاية 

ُيعلم ُيقال(.
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المقامة

االإمام  جمعية  به  تقوم  الذي  الكبير  بالدور  اأواًل:  اأنوه،  اأن  من  بّد  ال  هنا  واأنا 

ال�صادق Q الإحياء التراث العلمائي من اإقامة الموؤتمرات العلمية والندوات الفكرية، 

واإعادة اإظهار ما تركه ال�صلف ال�صالح، بطريقة مختلفة عما ت�صدى اإليه اأهل التراجم 

من قبل، الذين بذلوا جهودًا جبارة في جمع وت�صحيح وطباعة هذا التراث.

الجمهورية  في  والثقافية  الفكرية  للموؤ�ص�صات  ال�صكر  توجيه  من  بّد  ال  واأي�صًا، 

االإ�صالمية، على دورها المركزي في رعاية ودعم وا�صتنها�س القوى الفاعلة في عالمنا 

االإ�صالمي، الأجل الت�صدي لن�صر العلم والمعرفة.

ال�صيخ محمد  اآية اهلل  رئي�صه  وب�صخ�س  المذاهب  بين  للتقريب  العالمي  فالمجمع 

علي الت�صخيري، لم يترك فر�صة اإاّل وبذلها في �صبيل التقريب بين المذاهب والوحدة 

بين الم�صلمين، كذلك فعل المجمع العالمي الأهل البيت R ب�صخ�س اأمينه العام 

حجة االإ�صالم والم�صلمين ال�صيخ محمد ح�صن االأختري، حيث عمل من دون كلل وال 

ملل.

وال�صكر مو�صول بالم�صت�صارية الثقافية للجمهورية االإ�صالمية، التي تبذل جهودًا في 

�صبيل اإيجاد قوا�صم م�صتركة في الفكر والثقافة بين الجمهورية االإ�صالمية ولبنان على 

مختلف م�صاربه وانتماءاته.

وال�صكر الخا�س لراعي هذا الموؤتمر دولة رئي�س المجل�س النيابي اللبناني االأ�صتاذ 

نبيه بري على رعايته وح�صوره في هذا الموؤتمر، وهذا من �صميم م�صوؤولياته التي حّمل 

نف�صه اإياها.

ال�صيد  �صماحة  اهلل  حزب  في  التنفيذي  المجل�س  رئي�س  �صماحة  اأن�صى  اأن  اأريد  وال 

التراث  Q الإحياء  ال�صادق  االإمام  لنا في جمعية  الدين على رعايته  ها�صم �صفي 

العلمائي، من اأجل تفعيل هذا الدور، وبذل م�صاحة من الجهد في �صبيل التقدم والنجاح.

مالحظة: 

تراأ�س جل�صات هذا الموؤتمر االأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اآية 
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 R البيت  العالمي الأهل  العام للمجمع  الت�صخيري، واالأمين  ال�صيخ محمد علي  اهلل 

ال�صيد  لالإمام  العام  والوكيل  االأختري،  ال�صيخ محمد ح�صن  والم�صلمين  االإ�صالم  حجة 

ح�صن  ال�صيخ  العالمة  و�صماحة  يزبك،  محمد  ال�صيخ  العالمة  �صماحة  الخامنئي{ 

مو�صى ال�صفار من علماء ال�صعودية، و�صماحة الفا�صل ال�صيخ ماهر حمود اإمام م�صجد 

القد�س.

ال�سيخ ح�سن بغدادي

م�سوؤول اإحياء التراث العلمائي

 في حزب اهلل



االفتتاحية
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أ. نبيه بري)1)

اإلى  م�صدودًا  راأيتني  ولكن  الخطاأ؟  اأين  �صوؤال:  على  الجواب  طريق  �صاأ�صلك  كنت 

عنواني المنا�صبة ال�صيخين الجليلين العالمة واللغوي ال�صيخ عبد اهلل العاليلي والعالمة 

ال�صواب في  اأين  �صوؤال  اأجوبٍة على  ا�صتنباط  في  ال�صيخ محمد جواد مغنية،  المعرفي 

الكثير من الم�صائل الدينية والدنيوية.

وهكذا راأيتني اأت�صلل من جراح الوقت وال�صغوط واأغلق علّي االأبواب بعد ان�صراف 

الم�صاءات والنا�س، واأفتح مكتبي على اأنهر العناوين الكثيرة في مكتب ال�صيخين، فاأراني 

باأيامي تنجلي وتردم عتمها  اأحاطت  التي  البكاء  لغات  واأرى  االأمل،  اإلى حديقة  اأ�صكن 

ويهّل من اأحداقها النور، واأرى المفردات ت�صتفيق على عذوبة المعنى واأبعاده العقلية.

ي�صتحيل االن�صان في كلية  اأرى اهلل معرفًة وحقًا ولم�صت كيف   �صرت 
ٍ
يوم بعد  يومًا 

االإيمان اإلى �صجرٍة متقدمٍة في العوا�صف، و�صرت اأرى الحرية مزدهرًة والعدالة تزهر 

بال�صوء كعين ال�صم�س.

)1)  دولة رئي�س مجل�س النواب.
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 وجدتني وقد اأخذتني �صال�صة الن�س والمعاني والبالغة االأنيقة المتوارية 
ٍ
يومًا بعد يوم

خلف األف باٍب وباٍب، قد ت�صبعت بما ذهب اإليه ال�صيخ العاليلي من حب الحكمة والمعرفة 

والعبور اإلى النور، وما ذهب اإليه ال�صيخ مغنية في بحثه عن الحياة التي توفر الخ�صب 

واالأمان والعلم.

لل�صيخ العاليلي ج�صر الحداثة والتجديد القائم بين االأم�س واليوم والغد، وهو يعالج 

في اإبداء ما يعد قديمًا باأنه الجديد الجديد، وهو يعالج بنظراٍت �صرعيٍة جديدٍة بع�س 

متفرقاٍت من تحدياٍت ع�صريٍة.

لبيروت بيت ومكتبة و�صومعة وري�صة ومحبرة وكتاب ال�صيخ عبد اهلل العاليلي،

لبيروت المدينة ميناء ال�صرق ومجتمع اأهل العلم واالأدب والفكر، والتي هياأت لنه�صة 

ال�صيخ م�صطفى الغالييني وال�صيخ عبد الرحمن �صالم،

ولبيروت �صومعة االإمام االأوزاعي.

لوحات  ي�صتريح، مم�صكًا  وال  ينع�س  ال  كالوقت  كان  الذي  لل�صيخ محمد جواد مغنية 

الكتب باأ�صابع عينيه، اأو مم�صكًا ري�صته وهو ينحت مخطوطاته محتكمًا في كل كلمٍة اإلى 

العقل واال�صالم والقراآن الكريم.

ل�صيخ عاملة الذي ق�صى عليه الزمن كما على ال�صيخ العاليلي، ف�صكنهما االألم والكاآبة 

في بيروت التي كانت محكومًة للقلق والغمو�س، كما في جيل ال�صبر الجائع العط�صان 

الم�صطهد من االأعداء والمهمل من الم�صوؤولين.

ل�صيخ عاملة الذي حمل نف�صه على نف�صه دون اأوراٍق ثبوتيٍة، ودون ما ي�صّد به الرمق 

اإلى النجف االأ�صرف، كما حمل �صيخ بيروت نف�صه اإلى قاهرة المعز.

لل�صيخين ولكم وللجمهورية االإ�صالمية في اإيران األف تحيٍة وبعد،

فاإني بدايًة اأتوجه بال�صكر الخال�س اإلى اللجنة المنظمة الأ�صبوع الوحدة االإ�صالمية 

والوحدة  واالإ�صالح  التغيير  رائدي  فكر  في  الدولي  الموؤتمر  هذا  برعاية  تكريمي  على 

العالمين الكبيرين ال�صيخ عبد اهلل العاليلي وال�صيخ محمد جواد مغنية.
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الثقافية  والم�صت�صارية   Qال�صادق االمام  جمعية  اإلى  ثانيًا  بال�صكر  اأتوجه  كما 

المذاهب  بين  للتقريب  العالمي  والمجمع  لبنان،  في  االإيرانية  االإ�صالمية  للجمهورية 

االإ�صالمية وتجمع العلماء الم�صلمين ل�صببين:

ال�سبب الول: اإحياء االآثار الفكرية لل�صيخين

الذي  االأمر  االآثار وهو  اإلى قراءٍة معمقٍة لهذه  ال�صخ�صي  اندفاعي  الثاني:  ال�سبب 

اأك�صبني معرفًة اأكثر باهلل وباالإ�صالم وباالإن�صان وبالوطن وبالعروبة وخا�صًة القد�س.

الح�سور الكريم:

اأن  اإال  العتمة،  �صتار  الموت  عليها  واأ�صدل  التراب  في  انطفاأت  التي  االأ�صماء  كثيرة 

االأ�صماء التي تبقى هي تلك التي ت�صتيقظ في عقولنا وقلوبنا، وتتوا�صل فينا خطًا ونهجًا 

بمواجهة  االإ�صالمية  الوحدة  وبناء  وعلى �صناعة  التقريب،  ترتكز على عوامل  ومبادئ 

اأن  اأكدا  حيث  ال�صيخان،  عليه  داأب  ما  وهو  الم�صتقبلية،  والتحديات  الراهنة  الوقائع 

الوحدة وحتى تكون نهج حياٍة م�صتمرٍة يجب اأن ت�صنع وتبنى على مبادئ القراآن الكريم 

وال�صنة وال�صريعة واالأهداف الم�صتركة.

�صيخين  ا�صم  على  الموؤتمر  هذا  لعقد  ال�صيا�صية  اللحظة  هذه  وفي  االآن  االإنتباه  اإن 

توحيديين لهما �صيرٌة علميٌة اإ�صالحيٌة م�صرفٌة، اأمٌر ي�صتدعي ال�صكر والتنويه بمواجهة 

والتي  والمذهبية  الطائفية  التوترات  بث  في  الم�صتمرة  البناءة،  الفو�صى  ا�صتراتيجية 

تحاول الوقيعة بين اأ�صحاب الديانات ال�صماوية ومذاهبها وبين الدين الواحد.

اإننا نتعلم من ال�صيخين الجليلين ومن مدر�صة الوحدة والتقريب التي اأ�ص�صاها على 

م�صاحة الجغرافيا والنا�س من االأزهر اإلى النجف اإلى قم ومن بيروت اإلى جبل عامل، 

نف�صه  والخط  االأمل  اأمل  طريق  و�صلك  االأمل  راية  حمل  الذي  االإمام  من  ونتعلم  كما 

واأق�صد �صماحة االإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر، نتعلم اأن القراآن يوؤكد على وحدة االأديان 

االإ�صالم هو  واأن مفهوم اهلل عند  االأديان  واأن اهلل واحٌد لدى جميع  بل ويجزم بذلك، 

التطور وال�صمولية. واأن الت�صييع والت�صنن هما من نبٍع واحٍد وكتاٍب واحٍد ونبيٍّ واحٍد.



اجاللااية

- 36 -

كما نتعلم في نف�س المدر�صة اأن االن�صان خليفة اهلل، وقد خلقه حرًا ليتمكن من العلم 

حيث  من  اأي  بذاته  االإن�صان  يحترم  االإ�صالم  اأن  العاليلي  ال�صيخ  من  ونتعلم  والمعرفة، 

كونه اإن�صانًا، ونتعلم من ال�صيخ مغنية اأن ال�صراع في لبنان هو بين ال�صهيونية والوطنية 

ال بين االإ�صالم والم�صيحية، ونتعلم من االإمام ال�صدر اأن الت�صيع هو روؤيٌة و�صلوٌك يتجاوز 

في اأبعاده االإجتهادات الفقهية اأو االآراء الكالمية اأو المواقف ال�صيا�صية، واأن الت�صيع هو 

التزاٌم بالخط االإ�صالمي العام، واأنه ال يمكن اأن تفوح من ال�صيعة رائحة الفئوية المذهبية 

واالإنف�صال عن االأمة بل اإن ال�صيعة يمتلكون روؤية الطليعة المنا�صلة في االأمة، واأنهم بذلك 

ين�صجمون مع كل موقٍف �صريٍح �صد الظلم وكل حكٍم ظالٍم وكل ا�صتعماٍر وكل احتالٍل. 

ومن  والتجديد،  المفاهيم  ت�صحيح  طريق  �صلك  ومن  ال�صيخين  مدر�صة  هي  تلكم 

اأثرهما لزحزحة باٍب مو�صٍد، ومن تم�صك باأكرم تعبيٍر في معجز التنزيل:  تحرك في 

.
چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌڎ ڎ ڈچ)1)

وبعد وبعد 

يكفي �صيخ اللغة �صيخ بيروت والقاهرة اأنه انتبه اإلى خداع االألفاظ واإلى االأوهام في 

�صوؤال  قبلنا على  تجراأ  واأنه  الجزائية،  الحدود  ر�صم  تجراأ على محاولة  واأنه  االأحكام، 

اأهالٌل هو اأم طل�صٌم الباب المر�صود؟ وها نحن يا �صيخنا ال زلنا متحّيرين متى ن�صوم 

ومتى نفطر، والقمر كما قلت اأبجديٌة فلكيٌة وقد بات ح�صبانه مع التقدم العلمي اأب�صط 

من حرف في »األف باء«، وما ظنك بمن غدا يح�صب في ك�صر ح�صاب الجزء من مليون 

جزٍء من الثانية؟ ونظل بعد ذلك عند عتبة البحث البدائي هل رئي اأم ال؟ وهل ثبتت 

بداية ال�صهر اأم لم تثبت. وهل نعّيد معًا اأم ال نعّيد.

نقطع  لم  زلنا  ال  ا�صتراحٍة، حيث  اإلى  اأمركما  نترك  لن  ال�صيخان  اأيها  نحن  ها  ثم 

�سمو  في  المعنى  »�سمو  زال  وال  الماء  و�صراب  المرير  ال�صبر  بين  الطويلة  الم�صافة 

)1)  �صورة يو�صف االآية: 108.
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التراث«، اأو »اأ�سعٌة من حياة الح�سين«- ال تزال- وكاأنه مهدوٌر في عالم يتناه�صه نظام 

اأوٌل ولي�س لها اآخر من اأنواع ال�صلطات التي  ، وفي عالمنا الم�صكون باأنماٍط لها  اأحاديٌّ

من  اأدري؟  ال  وغدًا  العراق  اإلى  اإلى غزة  الجنوب  من  امتحاٍن  كل  في  ت�صقط  تنفك  ال 

و�صبهة  ال�صيادة في فل�صطين،  المنزوعة  الدولة  �صبهة  الغد غير  يدري ماذا يحمل من 

الديمقراطية وحلم الدولة في لبنان، وحروب االإ�صتتباع والجهات التي تفتك بال�صودان، 

والدولة المفخخة في العراق....؟

ثم ها نحن نقف عند اآخر حدوٍد... عند الال�صق االأخير فيما بيننا عند اللغة..

ها نحن نحمل نع�صها ونم�صي في جنازتها وقد قتلناها تمامًا، اإال اأنها ال زال بها قب�ٌس 

من روٍح تحفظه لغة القراآن العربية.

وها اأنتما اأيها ال�صيخان منتبهان تمامًا اإلى اآخر ن�صمة لغٍة متروكٍة على حدود اأوطاننا 

لناحية فل�صطين، وعلى حدود مجتمعاتنا حيث تنزل النا�س تحت خط الفقر.

ها اأنتما وقد اأ�ص�صتما لثورٍة في الت�صريع االإ�صالمي.

وها اأنتما وقد اأ�ص�صتما لمدر�صة التجديد في الفقه على �صوء فهم الن�س بما ين�صجم 

مع المرحلة.

اأنتما وقد فتحتما الباب لمنهٍج عقليٍّ لفهم التاريخ ومعالجة ق�صايا التاريخ بما  ها 

ين�صجم مع واقع النا�س.

اأنتما منده�صان لحالنا وما نحن فيه، حيث لم ننتبه اإلى دور الزمان اأو المكان  ها 

في االإجتهاد عندكما، فاأ�صبحنا وكادت الجغرافيا اأن ت�صيع وكاد الوقت اأن يهدر، لوال 

اأن كاًل منكما ي�صير اإلى اجتهاٍد في معجمه الكبير حيث تقيمان الدليل على الم�صاركة 

واالإ�صتراك.

 من ا�صتحقاٍق انتخابيٍّ نريده 
ٍ
يبقى اأيها ال�صيخان اأننا في لبنان نقترب يومًا بعد يوم

اأن يعّبر عن نهج حياٍة، ويريده البع�س اأن يعّبر عن عملية ك�صر عظٍم، ولبنان ال يحتمل 

لّي االذرع وال التطاحن.
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اأجل  ومن  الوحدة  اأجل  من  الوطنية  اللحظة  في هذه  ن�صتدعي ح�صوركما  نحن  ها 

التي توفر الخ�صب واالأمان والعلم  اأجل بناء الحياة  اأن نكون �صركاء في الوطن، ومن 

والحرية والعدالة والم�صاواة.

وها نحن نوؤكد على ما ذهبتما اإليه من اأجل اإعالء �صاأن الم�صلمين ارتكازًا على قاعدة: 

بمجتمعه  الفرد  عالقة  اإلى  بربه  الفرد  لعالقة  بالتخطيط  بدءًا  تخطيٍط  بال  نجاح  ال 

وتجاه عدوه وردع العدوان، وللحكم العادل وللتربية والثقافة ثقافة تبّني المقاومة.

ويبقى اأن تلتزم القاعدة التي هي موجودٌة ب�صورٍة علنيٍة وفي ثنايا كل الكالم، وهي 

القاعدة التي نتجراأ بها على غدنا من اأن ال حياة للحق بال قوٍة وال قوة من غير اتحاٍد. 

– العربية،  العربية  الثقة  عالقات  تر�صيخ  اأجل  من  ح�صوركما  ن�صتدعي  نحن  وها 

االأمة  اإلى  تعيد  قطر  في  تاأ�صي�صية  لقمة  مقدمة  الريا�س  قمة  تكون  ان  اهلل  �صائلين 

ح�صورها في نظامها العالمي وتوؤكد للعالم انه ال يمكن ك�صر االإجماع العربي على ان 

بين  تما�س  خطوط  ان�صاء  يمكن  ال  وانه  فل�صطين،  ق�صية  هي  المركزية  العرب  ق�صية 

العرب وبين جوارهم االإقليمي االإ�صالمي خا�صة الجمهورية االإ�صالمية في اإيران وتركيا 

لح�صاب اأحد، وتكرار انموذج حرب العراق االأولى التي ا�صتهلكت موارد المنطقة.

الثقافة  تعميم  اإلى  نحتاج  والأننا  لل�صيخين،  الكبير  التراث  حفظ  اأجل  ومن  اننا 

وم�صاألة  االأديان  وحدة  تناولت  التي  �صواء  عالجاها،  التي  الموا�صيع  حول  االإ�صالمية 

االإيمان والعبادة والعبودية وق�صة العلم والمقاومة واالإ�صتنها�س وفي �صبيل الحق اأوؤكد 

على  المعارف  تلك  وبن�صر  بالمجتمع  التكنولوجيا  عالقة  اإعادة  بناء  ان  �صرورة  على 

االنترنت، وو�صعها بت�صرف الجيل ال�صالح.



- 39 -

الشيخ نعيم قاسم)1)

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

الخلق واأعز المر�صلين موالنا محمد وعلى اآل بيته الطيبين الطاهرين و�صحبه االأبرار 

المنتجبين، وعلى جميع االأنبياء وال�صالحين اإلى قيام يوم الدين، ال�صالم عليكم راعي 

االإحتفال، اأيها ال�صادة العلماء، اأيها االأخوة واالأخوات ورحمة اهلل وبركاته.

ف���ت، وتحدثن���ا ع���ن المواق���ف  لِّ
ُ
اإذا اأردن���ا اأن نتح���دث ع���ن مجم���وع الكت���ب الت���ي اأ

م لهذه  طلق���ت، وتحدثنا ع���ن االأداء العملي ف���ي الحياة اليومي���ة لعالٍم جليٍل ق���دَّ
ُ
الت���ي اأ

ز اإن كن���ا نتحدث ع���ن �صماحة ال�صي���خ العاليلي اأو عن  الم�صي���رة، لم���ا ا�صتطعن���ا اأن نميِّ

�صماح���ة ال�صيخ مغني���ة، اإالَّ اإذا دخلنا في التفا�صيل لنتبيَّن ه���ذا الخيط الفا�صل بينهما 

ف���ي مواقعهم���ا المختلف���ة، والملف���ت اأن ِكال العاِلمي���ن قد ُولد ف���ي اأوائل الق���رن ورحل 

ف���ي الرب���ع االأخير م���ن القرن الع�صري���ن، وكالهم���ا تيتَّم من وال���ده في �ص���ن العا�صرة، 

وكالهم���ا اأعط���ى الكثير الكثي���ر لم�صلحة االإ�صالم، وبم���ا اأن الوقت ق�صي���ر، �صاأتحدث 

)1) نائب االأمين العام لحزب اهلل.
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ع���ن اأب���رز م���ا لفتني باأنهم���ا رّكزا عل���ى ثالث���ة اأموٍر من بي���ن اأم���وٍر كثيرة تحدث���ا بها:

االأمر االأول: ركزا على الوحدة االإ�صالمية وُكلٌّ من موقعه، وها نحن ن�صمع ال�صيخ مغنية

M يقول: »التع�سب لمذهٍب هو تع�سٌب للفرد، تع�سٌب ل�ساحب المذهب بالذات ل 

فلنتع�سب  التع�سب  لنا من  بدَّ  كان ل  واإذا  لالإ�سالم، ول مبداأ من مبادئه،  تع�سب 

للدين، لالإ�سالم، ل لمذهٍب من مذاهبه، على اأن يكون معنى متع�سٍب لالإ�سالم هو 

الحر�س على تعاليمه، واحترام �سعائره، والدعوة اإليه بالحكمة والموعظة الح�سنة، 

هو  هذا   .
(1(

جميعاً« الم�سلمين  بين  والتاآخي  الألفة  روح  يبث  لالإ�سالم  ب  التع�سُّ

.M التع�صب في فهم �صماحة ال�صيخ مغنية

في حديثه عن  وواقعيٌّ  تعبيٌر عملٌي  له  فقد دخل مدخاًل   Mالعاليلي ال�صيخ  ا  اأمَّ

 :Qفي اأكثر من ثالثة كتٍب، وهو الذي قال عن االإمام الح�صين Qاالإمام الح�صين

الجد  النبي  اأن  »فكما  اأي�صًا:  الذي قال  . وهو 
(2(

اأفذاٍذ« »فهو ملتقى عظماٍت ومجمع 

 ،
(3(

حارب الوثنية في الفكر ودح�سها، فالح�سين ال�سبط حارب الوثنية في المجتمع 

ليوجد �سلًة مع الما�سي تجعله يرى هذا الما�سي من �سمن روؤيٍة واحدٍة هي الروؤية 

الوحدوية  الروؤية  هذه   .
چ)4) ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ  الإ�سالمية« 

لالإ�صالم تو�صل اإلى الوحدة الوطنية وهو االأمر الثاني.

 ،
(5(

يقول ال�صيخ مغنية: »�ستكون وحدتنا نحن طريقاً لإلغاء الطائفية في لبنان«

ويقول ال�صيخ العاليليM بعد تاأكيده على اإلغاء الطائفية: »ل بحكم الوطنية فقط، 

 .
(6(

اأي�ساً، وكل تلكوؤٍ معناه خ�سران الوطنية والإن�سانية جمعاء« بل بحكم الإن�سانية 

هكذا يرى كل منهما الوحدة االإ�صالمية طريقًا اإلى الوحدة الوطنية.

)1)  تجارب مغنية، �س: 214.

)2)  �صمو المعنى في �صمو الذات، �س: 98.

)3)  تاريخ الح�صينQ، �س: 225.

)4)  �صورة اآل عمران، من االآية: 103.

)5)  االإ�صالم مع الحياة، �س: 63.

)6)  جبر جميل، لبنان في روائع اأقالمه، �س: 324.
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ا العنوان الثالث، وربما �صي�صتغرب البع�س، عندما يرى اأن روؤية ال�صيخين هي روؤيٌة  اأمَّ

واحدٌة ترى اأن فل�صطين هي الق�صية المركزية، وهي االأ�صا�س، كيف نحررها؟ نحررها 

ما  اأحوج  باأن  نعلن  اأن  القول...  ف�صول  من  مغنية:«  ال�صيخ  يقول  وبالقوة،  بالمقاومة 

نحتاج اإليه اليوم هو التعاون والتعا�صد، والوقوف �صفًا واحدًا في وجه العدو الم�صترك: 

. ثم يقول: »ل حقَّ في الأمم المتحدة، ول في مجل�س 
(1(

االإ�صتعمار وربيبته اإ�صرائيل«

الأمن اإلَّ بالقوة«.

ثم يقول ال�صيخ العاليليM: »ما تمتحن به فل�سطين، وبالأحرى ما نمتحن به 

في فل�سطين، امتحاٌن يراد به محونا، وما ل تمحوه فاإنَّه ل بدَّ اأن يمحوك، فمعركتنا 

�سدر  في  الحياة  دفع  غماره  في  ودفاعنا  الفناء،  �سد  البقاء  معركة  م�سمار  في 

 .
(2(

الموت«

اأّكدا على  اإنما  تعالى(  العاليلي )رحمهما اهلل  وال�صيخ  ال�صيخ مغنية  اأن  نرى  هكذا 

هذه المعاني وهما بعيدان عّنا لع�صرات ال�صنين، ما يعني اأن اأزماتنا هي واحدٌة، ال زالت 

البغي�صة، وم�صكلتنا  التع�صب المذهبي، وم�صكلتنا في الطائفية  كما هي، م�صكلتنا في 

في اإ�صرائيل التي تتربع في هذه المنطقة، ولذا كان ال بدَّ لنا اأن نبحث عن الحل، وهنا 

ن�صتح�صر ما قام به اإمامنا الخميني} عندما ركز اأ�صبوعًا للوحدة ليتجاوز ال�صكل 

ة يوؤرخون للثاني ع�صر من ربيع االأول، واإذا كان ال�صيعة  اإلى الم�صمون، فاإذا كان ال�صنَّ

 
ٍ
يوم في   Pاهلل ر�صول  بوالدة  نحتفل  اأن  فبدل  االأول،  ربيع  من  ع�صر  لل�صابع  يوؤرخون 

واحٍد فلنحتفل به الأ�صبوٍع من الثاني ع�صر اإلى ال�صابع ع�صر، وبالتالي نجتمع معًا كٌل على 

طريقته لتركيز الوحدة االإ�صالمية.

الكريمين  العزيزين  العالمين  هذين  خالل  من  نطل  اأن  يمكننا  االأ�صا�س  هذا  على 

لين لنطرح اأربعة اأمور: المبجَّ

)1)  تجارب مغنية، �س: 458.

)2)  معركة القومية، العدد: 57.
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اأوًل: نحن فتحنا عيوننا على اأزمة معقدة ا�صمها احتالل فل�صطين، ورغم كل التاآمر 

اأي  اإ�صرائيل من تر�صيم حدودها ووجودها، وواجبنا في  واالإجرام الدوليين لم تتمكن 

موقٍع من المواقع �صواًء كنا في لبنان اأو اإيران اأو تركيا اأو اأفغان�صتان اأو اأي دولٍة عربيٍة 

اأر�صنا  في  حقوقنا  على  لنح�صل  الفل�صطيني  الحق  مع  نكون  اأن  واجبنا  اإ�صالميٍة،  اأو 

ومياهنا وكرامتنا، فالخطر علينا جميعًا ولي�س على الفل�صطينيين فقط، وبالتالي فاإنَّ 

هي  واإن�صانيٌة،  واإ�صالميٌة  عربيٌة  ق�صيٌة  هي  فل�صطينية،  ق�صيًة  لي�صت  فل�صطين  ق�صية 

ق�صية الوحدة، من خالل فل�صطين نتوحد عمليًا، ومن خالل فل�صطين تجتمع قوانا، ومن 

اتَّحدت مقاومة لبنان مع مقاومة  ق العزة، وها هي تجربتنا كيف  خالل فل�صطين نحقِّ

غزة، لينتج كلٌّ منهما ما يعطي االآخر دفعًا وعزًة وكرامًة. لم نَر في لبنان �صيعًة يقاتلون، 

ًة يقاتلون، واإنما راأينا اأبطااًل يوحدون اهلل تعالى ويعملون لدحر  ولم نَر في فل�صطين �صنَّ

العدو، وقد نجحوا بحمد اهلل تعالى.

المقاومة  ببركات  كانت  والتي  العالم  في  التحوالت  من  االإ�صتفادة  علينا  ثانيًا: 

والممانعة، كنا نرى تباكي مجل�س االأمن، وكنا نرى تاآمر الدول الكبرى، ولم نَر اأمامنا 

بًا لهذه التحوالت اإالَّ المقاومة والممانعة وال�صمود والت�صدي والت�صحيات الكثيرة  م�صبِّ

التي قّدمها �صعبنا. كم نعتونا باالإرهاب واأخطاأوا بحقنا، وكم احتلوا دواًل، في العراق 

وفل�صطين واأفغان�صتان ولبنان و�صوريا واالأردن واأخطاأوا بحقهم، وحا�صروا اإيران و�صوريا 

نتيجة  الحوار  نداءات  يطلقون  االآن  واأخطاأوا بحقهم،  المنطقة  في  المقاومة  وحركات 

خطوات  عن  التراجع  اإعالن  هو  تعالى،  اهلل  بحمد  وانت�صاراتنا  وت�صحياتنا  ثباتنا 

الما�صي، نحن نتقبل اإعالن التراجع عن االأخطاء ولكننا ننتظر االأعمال، فال نريد اأن 

اأهبة االإ�صتعداد الأي  يكون الطرح تكتيكًا لمرحلٍة من الزمن، وعلى كل حاٍل نحن على 

طارٍئ يمكن اأن يطراأ.

ثالثًا: �صوريا �صقيٌق مجاوٌر ن�صترك معه باالآمال والمخاطر، واإيران بلٌد فاعٌل وموؤثٌر 

الح�صن  هي  العربية  والبالد  وال�صهيونية،  االإ�صتكبار  �صد  ق�صايانا  جانب  اإلى  يقف 
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معه  نكون  اأن  نحتاج  الذي  الرحب  االأفق  هي  االإ�صالمية  والبالد  لق�صايانا،  الطبيعي 

م�صاعدًا  عاماًل  نكون  اأن  بل  والمحاور،  االإ�صطفاف  لعبة  نلعب  ال  دعونا  معنا،  ويكون 

للتعاون العربي العربي، والعربي االإ�صالمي فهذا من م�صلحة لبنان وهذا من م�صلحة 

اأن  يجب  ذهبيٍة  فر�صٍة  اأمام  اليوم  نحن  الم�صيحيين،  م�صلحة  من  وهذا  الم�صلمين، 

ن�صتفيد منها لننتقل في لبنان من حالته اإلى الحال االأف�صل.

رابعًا واأخيرًا: بكل �صراحٍة يحمينا توافقنا وال تحمينا ال الدول الكبرى وال النظريات 

ال�صيا�صية المختلفة، تحمينا وحدتنا االإ�صالمية وتجعلنا نعبر اإلى الوحدة الوطنية لت�صكل 

الوحدة االإ�صالمية الوطنية حمايًة لنا، وال يكفي اأن نتحدث عن الوحدة والحماية بعيدًا 

عن العمل، علينا اأن نعمل للم�صلحة الوطنية ال للطائفية اأو المذهبية.

�صتقلب  واأنها  الم�صار،  ر  �صتغيِّ اأنها  يعتقد  البع�س  فاإذا كان  القادمة  االإنتخابات  ا  اأمَّ

الميمنة على المي�صرة فهو مخطٌئ، االإنتخابات القادمة خطوٌة على طريق م�صاٍر طويٍل، 

تغير  ولن  الموازين  تقلب  لن  لكنها  اأخرى،  وتعديل  قوى  مراكز  تثبيت  في  �صت�صاهم 

الو�صاية االأجنبية  اإليه في رف�س  ال�صيا�صي الذي و�صلنا  الم�صار  ل  المعادالت، ولن تعدِّ

وحماية لبنان وا�صتقالله.

فلناأخذ من العالمين الجليلين درو�س الوحدة والوطنية والدفاع عن فل�صطين لن�صنع 

م�صتقبلنا، ونمنع االأجانب من اأن يلعبوا ب�صاحتنا، علينا اأن نجعل �صاحتنا منطلقًا ال مكانًا 

اأيها ال�صرفاء ومع المقاومة يمكننا اأن نكون كذلك، و�صننت�صر  للعب االآخرين، ومعكم 

. وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
باإذن اهلل چھ ھ ھ ے ے چ)1)

)1)  �صورة الروم، من االآية: 47.
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على محمد واآله الطاهرين واأ�صحابه 

المنتجبين قال اهلل تعالى في محكم كتابه الكريم: چہ ہ ہ ہ ھ 

ٴۇ  ۈۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ 
كل  قبل   

ېىچ)2) ې  ې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
المقاومة  جمال  الجمال  ومن  الجمال  بلد  البلد  هذا  اإلى  اأح�صر  اأن  ال�صرف  لَي  �صيء 

واأت�صّرف بلقياكم �صادتي و�صيداتي. 

اأود اأن اأوؤّكد اأن من اأهم خ�صائ�س هذه االأمة الوحدة، وبدون الوحدة في المواقف 

اأنها تمتلك خ�صائ�س القراآنية والوحدة ا�صتطيع  عي هذه االأمة  اأن تدَّ العملية ال يمكن 

اأن يذكر هذه  ال�صبل  اإاّل و�صلكه ومن هذه  اإليها  يوؤدي  القراآن �صبياًل  اأقول لم يترك  اأن 

االأمة بوحدة اأعدائها عليها، فهم رغم قلوبهم المتنافرة امتلكوا والية عامة فيما بينهم 

للتقريب بين المذاهب االإ�صالمية  العالمي  اأن�صاأ المجمع  لي�صربوا هذه االأمة ومن هنا 

)1)  م�صت�صار قائد الثورة االإ�صالمية االإيرانية ورئي�س المجل�س االعلى للتقريب بين المذاهب االإ�صالمية.

)2)  �صورة اآل عمران االآية: 105- 106.



اجاللااية

- 46 -

ال�صيخ  المرحوم  الع�صرين  القرن  اأربعينات  في  القادة  ابتداأه  الذي  الطريق  ليوا�صل 

�صلتوت واالإمام البروجردي والمدني والباقوري والبّنا وغيرهم كثير.. 

هذا المجمع له برامجه الكثيرة.

لي  ر�صمت  التي  الخم�س  الدقائق  اأطيل  اأن  اأريد  ال  ال�صيدات:  واأيتها  ال�صادة  اأيها   

لتكريم  تعقد مجال�س  اأن  م�صيرته  في  ع  �صجَّ الذي  المجمع  اإلى هذا  فقط  اأ�صير  ولكني 

االإمام  لتكريم  اأو موؤتمر عقد في طهران  اأول مجل�س  وال�صيعة، وكان  ال�صنة  علماء من 

البروجردي واالإمام �صلتوت واأنتج نتائج طيبة وهو ي�صّجع كل محاولة من هذا القبيل، 

كبيرة،  اإلى جانب جمعيات مهمة  الموؤتمر  ن�صاهم في عقد هذا  اأن  ال�صرف  كان  وهنا 

اأ�صاأل اهلل تعالى اأن يوّفقنا لت�صجيع مثل هذه اللقاءات لتكريم االأعالم، وال يفوتني اأن 

اأ�صير اإلى اأن هذين العلمين الجليلين كاًل منهما بحر في راأ�صه كنت اأريد اأن اأذكر �صورة 

عن كتب ال�صيخ مغنية فاإذا بي اأغرق في اأول كتاب من كتبه وهو ]الفقه على المذاهب 

كتاب من  في  اأغرق  بي  فاإذا  العاليلي  ال�صيخ  كتب  مع  ذلك  اأفعل  اأن  واأردت  الخم�صة[ 

كتبه وهو كتاب »�سمو المعنى في �سمو الذات« فلنترك الحديث عن هذين الكتابين اإلى 

جل�صات العمل، اأرجو لكم كل الموفقية واأ�صكر كل الذين �صاهموا في اإقامة هذا الموؤتمر 

الرئي�س على ح�صوره ورعايته، لكم مني كل  اأ�صكر دولة  الذين ح�صروا، وخ�صو�صًا  اأو 

الحب والتقدير وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



- 47 -

الشيخ أاما قبلن)1)

ó
چۉ ې  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئۈئ  ۆئ 

مئ  ىئ يئ جب حب چ)2)
يقل  ولم  )الم�صلحون(  قال  وتعالى  �صبحانه  اأن  المباركة  االآية  في  المالحظ 

)�صالحون( فهناك فرق بين ال�صالح والم�صلح، الأن ال�صالح بال اإ�صالح هالك بخالف 

بالمعروف  وياأمر  ويحذر  ينّبه  باإ�صالحه  الأن  الهلكة،  يدفع  باإ�صالحه  الذي  الم�صلح 

فقهية  بنية  مّثلت  وعا�صوراء  واأ�صا�صي،  محوري  الم�صلح  فدور  المنكر،  عن  وينهى 

وفكرية عظيمة، انطالقًا من اأ�ص�س فهم ال�صرعية المت�صلة بكل مناحي االإجتماع العام، 

ال�صيا�صي، والحكمي، والعالقة بين الحاكم والمحكوم، مما دفع علماء االإ�صالم لالإقرار 

بما لهذه الثورة من �صرورة اإ�صالحية، وكا�صفة عما يجب اأن يكون عليه الحكم ال�صرعي، 

وهذا ما دفع الفقهاء من العامة والخا�صة كي يتوجهوا في تحقيق ما �صدر من طوائف 

الحديث النبوي ال�صريف.

)1)  ممثاًل نائب رئي�س المجل�س االإ�صالمي ال�صيعي االأعلى ال�صيخ عبد االأمير قبالن.

)2)  �صورة هود االآية: 117-116.
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العامة  اأهل  برواية  م�صهور  حديث  وهو  ح�سين«،  من  واأنا  مني  »ح�سين   :P قال 

وت�صريع  �صفوة  منية  هي  هل  )مني(  الِمنية  هذه  اأن  يطرح  الذي  وال�صوؤال  والخا�صة، 

وحجة؟ اأم اأخ�س من ذلك؟ والجواب كما اأجابوا عنه باأن القانون الل�صاني اال�صتعمالي 

اأن قول  العناوين من خالل الحديث. فاأجمعوا  اإطالق  العامة في  النبوية  االإرادة  يوؤكد 

النبيP في الح�صينQ يعني ال�صعة المق�صودة في الحجة واالإ�صطفاء والت�صريع. 

وت�صهد لهذا القول اأخبار »وحدة ال�سجرة« و«الطينة« وما اإليها من اأخبار تواترت بل�صان 

الم�صيخيتين الخا�صة والعامة، وهذا ما حاول االأ�صتاذ ال�صيخ العاليلي تثبيته، حيث قال: 

العظيم،  جّده  اأ�سكال  من  ظاللها  احتبكت  �سورة  كان  اأنه  الح�سين  اأخبار  في  »جاء 

فاأفا�س النبيP عليه اإ�سعاعة غامرة من حّبه، اأ�سياء من نف�سه، ليتم له اأي�ساً من 

وراء ال�سورة معناها، فتكون حقيقة من بعد، كما كانت من قبل اإن�سانية ارتقت اإلى 

اإن�سانية فقال ح�سين مني، ثم  اإلى  واأنا من ح�سين، ونبّوة هبطت   :P نبّوة فقال 

قال: »ف�سالم عليه يوم ولد«.

 وهو بذلك يوؤّكد هذا المعنى من االجتباء في االإرادة النبوية وهي نباهة فكرية فقهية 

عظيمة، ما دفع ال�صيخ محمد جواد مغنيةM الأن يثني على كتاب �صيرة الح�صين ال�صبط 

لل�صيخ العاليلي اإلى حد اأنه قال: »عندما قراأت هذا الكتاب وجدت نف�سي وكاأني اأقراأ عن 

�سخ�سية ل عهد لي بها ول علم، رغم تتبعي لأكثر ال�سير الموؤلفة ورغم مالزمتي 

لمجال�س التعزية، فقد ك�سف العاليلي عن اأ�سرار ما زالت مجهولة حتى على الأعالم 

اأموراً  اأثبت  الح�سين وحياته، وقد  تاريخ  المخت�سين بدر�س  العلماء والأ�ساتذة  من 

اأن  اعتقدت   Qالح�سين حياة  عن  كتبه  ما  قراأت  واإذا  المعاندين،  بع�س  اأنكرها 

الح�سين روح اإلهية في طبيعة ب�سرية، ومعنى غيبي في حروف من اأ�سباح الوجود«. 

وبهذا المعنى الذي تتبعه ال�صيخ العاليلي تجده يلتقي مع تحقيقات االإمام ال�صيد مو�صى 

 Qالح�صين االإمام  ثورة  عناوين  من  ي�صرد جملة  كان  والذي  القّيمة جدًا،  ال�صدر 
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اأن الحكم بنف�صه ال  اإ�صالحي جامع لالأمة االإ�صالمية، فاأكد  ك�صيغة ت�صريعية ونموذج 

يو�صف ب�صرعية اأو غيرها، واأن الميزان الوحيد لتحديد ال�صرعية من عدمها يظل موقوفًا 

على جملة المبادئ التي ترعى �صورة ال�صلطة والحاكم والرعية، واأ�صكال االإجتماع العام 

كافة، فاإذا تحققت هذه ال�صفات في الحاكم �صبطًا على ال�صرع كانت له الحقانية في 

�صلطانه، وعلينا وجوب طاعته، وهي ]اأي هذه ال�صفات ال�صرعية في الحاكم والمحكوم 

وال�صلطة[ �صروط ابتدائية وا�صتمرارية؛ بمعنى اأن فقدان هذه ال�صروط، وذلك ك�صرط 

قد  االنحراف  اأمام  فاالأّمة  وقّدمها على غيرها.  ال�صارع  اأرادها  التي  الم�صالح  لحفظ 

تكون في �صكرتها و�صباتها اإلى درجة اأن االإ�صالم قد يكون مهددًا وهذا ما تمّثل بحكومة 

اأن ميزان  االإ�صالم، ورغم  تعاليم  االأموي بطم�س  الم�صروع  تابع  الذي  يزيد بن معاوية 

القوة كان في �صالح يزيد بن معاوية فاإن االإمام الح�صينQ لم يجد لحفظ الدين 

ك�صرع ونظام وقيم واأّمة، اإال نحره ال�صريف بما يعنيه من معنى قيمي كبير. حيث تواتر 

قول النبي االأكرمP عند اأهل االإ�صالم كافة اأن الح�صين �صيد �صباب اأهل الجنة و�صبط 

النبي وريحانته من الدنيا، واأن الح�صين منهP وهو من الح�صين، ما يعني اأنه المنبع 

في بيان ال�صرع وتوجيه االأّمة وك�صف المعالم والهداية، فاإذا به مع تلك القيمة االإلهية 

يقّدم نف�صه واأهل بيته وكافة اأ�صحابه قربانًا الإثبات حق اهلل في دينه وك�صف ال�صاللة 

وهدم االأ�صطورة االأموية، ما يعني اأن دوره ومقا�صد ثورته �صّكلت راأ�س الحاجة واأق�صى 

وبها  الرئا�صة.  مطلوبات  قبل  ال�صيا�صة  مدركات  وفي  الفقه،  قبل  الفكر  في  ال�صرورة 

النبيP ولحمه خالط دم الح�صين  اأن دم  اأّكد  ال�صيخ العاليلي، حيث  نفهم مق�صود 

االإمام  واأنهما من �صجرة واحدة ا�صطفاها اهلل لخا�صة فارقة فيهما، وزادها  ولحمه، 

ال�صدر باأن قيمة هذه المنّية بين النبي والح�صين اأنها تحكي مرجعية ال�صرع والميزان 

اأن نه�صة الح�صينQ �صّكلت محراب االأمم  اإلى  في الموقف يوم القيامة، ليخل�س 

ثورة  ليتحرروا وفق مداليل هداية  العبودية  الذي طالما ك�صروا قيد  العطا�صى  وجدول 

.Qالح�صين
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وقّلة  الم�صلك  وعورة  رغم  الهدف  و�صمو  الذات،  �صمو  في  المعنى  �صمو  اإنه  فعاًل 

 Qال�صالكين، ولكن في �صبيل اهلل كل �صيء يهون، وهذا ما اندفع اإليه االإمام الح�صين

حينما �صعر اأن الحق ال يعمل به واأن الباطل ال يتناهى عنه.

وهنا يت�صاءل االإمام ال�صيد ال�صدر في اإحدى محا�صراته العا�صورائية عن االإفادة من 

المجال�س الح�صينية يقول: ماذا ك�صبنا في يوم عا�صوراء؟ ماذا ا�صتفدنا على ال�صعيد 

العام؟ وماذا ا�صتفدنا على ال�صعيد الخا�س؟ من اأي فئة نحن؟ هل نحن من الفئة التي 

اإذا  الح�صين،  االإمام  اأهداف  اإ�صعاف  وحاولنا  بكينا  نحن  فاإذا  الح�صين؟  وتقتل  تبكي 

بكينا وكنا مع الباطل، اإذا بكينا و�صهدنا �صهادة الزور، اإذا بكينا و�صاعدنا عدونا، اإذا 

بكينا واأكثرنا في الخالف وال�صقاق في مجتمعاتنا، اإذا بكينا وزدنا في المعا�صي، في 

الحقيقة اإننا نبكي على الح�صين ونق�صي على الح�صين، الح�صينQ هذا الذي هّز 

بثورته �صمير االإن�صانية وحّرك روح التحدي لدى المظلومين والمقهورين والمغلوب على 

اأمرهم، ليعّلمنا كيف ن�صرخ ونقول »ال« في وجه كل باطل وطغيان.

من هذه المدر�صة الح�صينية، من مدر�صة هذا االإمام العظيم، وهذا االإن�صانّي الموؤمن، 

قراآني،  م�صلم  لكل  والقدوة  ال�صوي،  بال�صراط  والملتزم  اهلل،  �صبيل  في  والم�صحي 

اأمتنا الذي ال نح�صد عليه، وعلى وحدتها المك�صوفة  من هذه المدر�صة نطل على واقع 

والمهددة با�صتمرار والتي تنذر باأفدح االأخطار والمهاوي اإذا ما ا�صتمرت بهذه الوتيرة 

الغيارى  يبادر  لم  واإذا  وبقيمها  وبتراثها  بدينها  االلتزام  وعدم  والتفلت  الفو�صى  من 

والحر�صاء على هذ االأمة وم�صتقبلها اإلى اإعالن حالة الوارئ لوقف هذا النزيف الحاد 

اإنقاذه من براثن الحكام الم�صتبدين والم�صتاأثرين  في �صراّيين االأّمة واإنقاذ ما يمكن 

ال�صمل،  الم�صلمين وتوحيد كلمتهم وو�صل حبل  ِلَلّم �صعث  اإن الحاجة ل�صديدة  بالفيء، 

وتجاوز كل �صغائن واأحقاد الما�صي والحا�صر، والتهيوؤ لمالقاة الم�صتقبل بروح اإيمانية 

التي  اإخوة(  الم�صلمون  )اإنما  بعدها  انف�صال  وال  انف�صام  ال  اإ�صالمية  واأخوة  را�صخة، 

هي من اأوجب واجبات كل م�صلم وم�صلمة وذلك على قاعدة: »اأن يحب اأحدنا لأخيه ما 
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يحب لنف�سه، ويكره له ما يكره لها«، ندعو الم�صلمين اإلى التواد، ندعوهم للت�صافي 

الجذري  التغيير  الإحداث  وبقاعهم  دولهم  كل  في  معًا  لالنطالق  ندعوهم  والتالقي، 

والإعزاز دورهم الريادي في تثبيت المفاهيم االإيمانية واالإن�صانية واالأخالقية التي على 

اأ�صا�صها تقوم المجتمعات وتتكامل في ما بينها.

التخّلف والجهل، نرى  العربي واالإ�صالمي ماذا نرى؟ نرى  لواقعنا  في نظرة �صريعة 

الفو�صى والتفلت، نرى الجوع والفقر والت�صلط، نرى الحكام يتقاتلون على الدنيا ويتهالكون 

على الخ�صائ�س والعدو على اأبوابهم، فهذه فل�صطين وهذه العراق، وهذه ال�صودان، وهذه 

تون�س، وهذه وهذه حتى ي�صل العد اإلى كل دولة اإ�صالمية وعربية، ماذا نجد؟ ال�صورة 

قائمة والم�صتقبل مجهول والرزايا قد حطت بكل اأثقالها واأعبائها على كاهل هذه االأمة.

ُلُح  َت�سْ ول  الُولِة  ِب�َسالِح  اإل  ُة  ِعيَّ الرَّ ُلُح  َت�سْ »َفلَْي�َسْت  يقول:   Qالموؤمنين اأمير 

َها  ُه واأدَّى الَواِلي اإليها َحقَّ ُة اإلى الوالي حقَّ ِعيَّ ْت الرَّ ِة َفاإّذا اأدَّ َعيَّ الُولُة اإل با�ستَقاَمِة الرَّ

ْذلِلَها 
َ
اأ َعلَى  وَجَرْت  الُعْدِل  َمَعاِلُم  واْعَتَدَلْت  يِن  الدِّ َمَناِهُج  وقاَمْت  َبْيَنُهْم  الَحقُّ  َعزَّ 

عَداِء«.
َ
ْوَلِة وَيٍئ�َسْت َمَطاِمُع الأ َماُن وُطِمَع في َبَقاِء الدَّ َف�َسلََح ِبَذِلَك الزَّ

اأيها االإخوة: ال يمكننا اأن نتحدث عن الوحدة وعن االإ�صالح وال نتطرق اإلى واقعنا 

اللبناني، اإلى هذا الواقع المتاأزم اإلى درجة االإنفجار اإلى هذه الحالة التي نعي�صها منذ 

�صنوات عديدة ونحن نحلم وناأمل باأن الفرج قريب والمخرج من الماأزق الذي نحن فيه 

من  الرواية  لتبداأ  ال�صغر  مرتبة  اإلى  بنا  وتعود  االأمور  تنقلب  فجاأة  ولكن  متي�صرًا  بات 

جديد �صيادة وا�صتقالل ووحدة وعي�س م�صترك وحقيقة وا�صتقرار وعدالة وتوازن طائفي 

وم�صاركة وميثاق وكل هذه الهمروجة من العناوين والمعزوفة من ال�صعارات التي كادت 

اأن تتحول اإلى لكمات مبتذلة لم تعد تعني المواطن ب�صيء، فهي لن تقدم ولن توؤّخر في 

م�صار وم�صيرة هذا البلد اإذا لم نخرج جميعًا من هذا النفاق، وهذا التكاذب وكل هذه 

ال�صيا�صات التلفيقية والتحايلية واالإف�صادية التي تمار�س ب�صكل فا�صح ووا�صح وعلى كل 

الم�صتويات والنا�س عنها لي�صوا بغافلين.
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لقد بتنا جميعًا ندرك باأن البلد في مهب الريح، فوحدته في خطر، واأمنه في خطر، 

وا�صتقراره في خطر، واقت�صاده في خطر، وكيانه في خطر، اإذا لم ي�صلم الجميع ال�صيما 

الذين يراهنون على المحكمة الدولية وعدالتها المزعومة باأنها فتنة حقيقية يراد من 

خاللها اأخذ البلد اإلى الف�صل االأخير من ف�صول الموؤامرة لي�س على لبنان فح�صب، بل 

على كل دولة عربية واإ�صالمية، ال نقول هذا من باب التهويل بل من باب التحذير ورفع 

ال�صوت عاليًا نقول هذا لننبه الجميع ونلفت نظر اللبنانّيين الم�صللين والم�صترهنين 

لالإمالءات االأمريكية وباالأخ�س الرئي�س �صعد الحريري لعله ي�صتدرك قبل فوات االأوان 

فيعود اإلى حيث يجب اأن يكون بين اأح�صان اأهله و�صعبه واأمته، وا�صعًا حدًا لهذه الم�صرحية 

التي اأ�صماها المحكمة الدولية متحررًا من كل االبتزازات وال�صغوطات االأجنبية ومعلنًا 

ب�صدق واإخال�س وثبات عن انطالقة م�صيرة وطنية فعلية ال طائفية وال مذهبية يتالقى 

البلد وتعيد االأمل  فيها الجميع ويت�صاركون في حمل الم�صوؤوليات الكبرى التي تح�صن 

اإلى اللبنانّيين باإعادة بناء دولتهم القوية القادرة على حمايتهم وحفظ حقوقهم و�صون 

�صيادتهم والذود عن ا�صتقاللهم، هذه الدولة ال تقوم ولن تقوم اإال وفق معادلة واحدة 

ووحيدة » الجي�س وال�سعب والمقاومة«.
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في  وجعل عالماتها  ال�صماء...  في  الهداية  النجوم عالمات  الذي جعل  الحمد هلل 

االأر�س العلماء...

وال�صالة وال�صالم على �صيدنا محمد محب العلم واأهله... الداعي اإليه والحاث على 

طالبه، وعلى اآله و�صحبه اأجمعين.

اهلل  ورحمة  عليكم  ال�صالم  والتكريم.  العلم  اأهل  الكرام  الح�صور  اأيها  بعد...  اأما 

وبركاته.

 فاإنها لفتة كريمة مباركة من الم�صت�صارية الثقافية للجمهورية االإ�صالمية االإيرانية في 

لبنان ومن المجمع العالمي بين المذاهب االإ�صالمية وكذلك من تجمع العلماء الم�صلمين 

وجمعية االإمام ال�صادق ر�صي اهلل عنه للبحوث لدعوتهم الوحدوية الح�صارية هذه باإقامة 

�صماحة  وهما  اال�صالمي  العالم  علماء  من  كبيرين  علمين  عالمين  لتكريم  دولي  موؤتمر 

.M و�صماحة العالمة ال�صخ محمد جواد مغنية ،Mال�صيخ عبد اهلل عثمان عاليلي

ال�صيخ  �صماحة  اللبنانية  الجمهورية  مفتي  ال�صماحة  وبا�صم  الفتوى  دار  في  ونحن   

)1)  كلمة مفتي الجمهورية اللبنانية �صماحة الدكتور ال�صيخ محمد ر�صيد قباني.
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الدكتور محمد ر�صيد راغب قباني الذي �صّرفني وكّلفني بتمثيله بينكم باإلقاء كلمٍة في 

هذه المنا�صبة التاريخية المهمة التي لم ي�صبق لها مثيل، نحيي القائمين على هذا العمل 

العلمي الَوحدوي التوحيدي والذي نرى اأن باإنعقاده يحقق االإيجابيات التالية:

اأوًل: تكريم لمن ي�صتحق ذلك والذين هم محل تكريم من اهلل تعالى ور�صوله �صلى اهلل 

 
مب ىب يب جت حت خت مت ىت  يتجثچ)1) چ  تعالى:  قال اهلل  و�صلم،  عليه 

وقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »ف�سل العالم على العابد كف�سلي على اأدناكم«.

تاأكيد عملي على ن�صر ثقافة الوحدة والتالقي بين الم�صلمين، خا�صة ونحن  ثانياً: 

في اأجواء اأ�صبوع الوحدة االإ�صالمية والتي ير�صخ مفهومها ال�صحيح، ويعمل العلماء على 

�صونها وحمايتها، وذلك على نقي�س اأهل الجهل واالأهواء الذين ال ينطقون وال يعملون اإال 

بالتفرقة والتجزئة والتع�صب.

ثالثاً: هذا الموؤتمر ي�صفي اأجواًء من اال�صتقرار والطماأنينة لدى العامة والخا�صة من 

الم�صلمين وينزع فتائل الع�صبية والتع�صب وذلك عندما يجمع في تكريمه بين عالمين 

عَلَمين من اأعالم ال�صنة وال�صيعة في اإطاٍر ح�صاري متطور منفتح على اأ�ص�س من الفكر 

الم�صتنير والثقافة الوا�صعة والعلم ال�صرعي الو�صطي والحداثة العالمية.

مجددًا وبا�صم �صاحب ال�صماحة مفتي الجمهورية اللبنانية نتمنى لموؤتمركم التوفيق 

االإرادة  وتحريك  الهمم  ل�صحذ  خيٍر  باكورة  يكون  واأن  منه،  المرادة  االأهداف  وتحقيق 

العلماء  من  النخبة  تلكم  وخا�صة  وتكريمهم  االأمة  بعلماء  لالإهتمام  المعنيين  لدى 

والظروف،  واالأ�صخا�س  الواقع  ا�صتيعاب  و�صهولة  االأفق  �صعة  الذين �صمتهم  الحقيقيين 

على  ويرتكزون  والمعرفة  العلم  و�صمولية  االأمة  واحدية  بوتقه  �صمن  يتحركون  والذين 

محور التالقي والتقارب.

رحم اهلل العالمة ال�صيخ عبد اهلل عثمان العاليلي ابن العائلة الكريمة التي اأخرجت 

)1)  �صورة المجادلة االآية: 11. 
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لالأمة علماء كبار اأمثال �صقيقه اأمين الفتوى ال�صابق في الجمهورية اللبنانية عنيت به 

.Mاالإمام العالمة ال�صيخ مختار عثمان العاليلي

ورحم اهلل العالمة ال�صيخ محمد جواد مغنية �صليل اآل مغنية الكرام الذين توارثوا 

العلم واحت�صنوه.

�صكرًا لكم جميعًا، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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د. عمر الحلبلب)1)

اأ�صحاب المعالي وال�صعادة 

اأ�صحاب ال�صماحة والف�صيلة العلماء 

اأّيها الحفل الكريم ي�صعدني وي�صّرفني تمثيل معالي وزير الثقافة اال�صتاذ تّمام �صالم 

وال�صيخ  العاليلي  ال�صيخ عبداهلل  الكبيرين  العالمين  لمناق�صة فكر  الدولي  الموؤتمر  في 

محمد جواد مغنية. 

االأديان  اأ�صا�صّية في  الموؤتمر، مفاهيم  والوحدة وهي عناوين  واالإ�صالح  التغيير  اإن 

اإلى المعرفة،  الدينّية لالإنتقال من الجهل  ال�صماوّية. فالتغييرهو الذي رافق الدعوات 

ومن نظم االإنفالت المجتمعي اإلى نظام البناء المجتمعي القائم على العدل والم�صاواة 

والتكافل والوحدة. هكذا كانت المفاهيم تاريخّيًا... وهكذا هي اليوم تتج�ّصد بالداعين 

اأطره  في  الدين  وفهم  واالإ�صالح  للتجديد  والداعين  والمذاهب،  االأديان  بين  للوحدة 

المعا�صرة. 

)1)  مدير عام وزارة الثقافة ممثاًل دولة الرئي�س تمام �صالم.
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اإّننا نواجه اليوم مخاطر كبيرة تجنح باالإيمان والدين ب�صورة عاّمة نحو �صحالة الفكر 

االإ�صتهالكي الذي بات من اأخطر اأهداف العولمة ونتائجها ال�صلبّية على المجتمعات، كما 

بات من اأخطر اأ�صباب التفّكك في ال�صعوب والمجتمعات بال تمييز بالدين اأو المذاهب. 

اإطار فكري  المو�صوع في  اختياُر معالجة  الكبيرين هو  المفكرين  اإن اختيار هذين 

نه�صوي عقالني، ب�صبب ما تمّيز به ال�صيخ عبداهلل العاليلي وال�صيخ محمد جواد مغنية 

من كتابات ونقا�س هو قّمة الحوار العاقل القادر على اإنتاج مفاهيم قادرة على تجاوز 

مخاوف ال�صدام مع الحداثة في عالم �صريع التغّير في كّل االإتجاهات. 

الدولي في فكر  والموؤتمر  االإ�صالمية...  الوحدة  للذين دعوا ال�صبوع  فال�صكر جزيٌل 

لهم  وال�صكر  مغنية.  جواد  محمد  وال�صيخ  العاليلي  عبداهلل  ال�صيخ  الكبيرين  العالمين 

اآثارهم الفكرية والعلمية الممّيزة في مرحلة يبدو فيها  جميعًا على هذه االإ�صاءة على 

العالم كّله بحاجة اإلى التجديد والتغيير واالإ�صالح والوحدة. 

بوتيرة  يتراجع  كان  الذي  الع�صر  اإطار  خارج  يغّردان  المفكران  هذان  كان  لقد 

والثقافة  الفكر  فع�صر  وماآربها.  فكرها  بكل  العولمة  لتقّدم  المجال  مف�صحًا  مت�صارعة 

الدينّية والتربية المجتمعّية الذي ينطلق منه العالمان الكبيران لم يكن قادرًا على الوقوف 

في وجه تّيارات الحداثة وما بعد الحداثة. ولذلك فقد جاءت اأفكارهما التجديدّية خارج 

الماألوف... يتخّوف منها المنغلقون في الع�صبّيات العقائدّية، ويرف�صها الجاهلون الأّن 

فيها دعوٌة للربط بين الدين والمعا�صرة، في تجان�س فكري يت�صّدى للذين ا�صت�صهلوا 

االإن�صياق االأعمى لمّد العولمة الجارف. 

لقد فهم هذان المفّكران الرائدان اأن الثقافة الدينّية من هذا المنطلق تبدو اأكثر 

فاعلية في اتجاه التجديد، فهي تعيد النظر اإلى الدين انطالقا من عالقته بالثقافة، على 

التي  ال�صلوكية واللغوية والنف�صية  اأنها منظومة من القيم والمفاهيم واالأعراف  اعتبار 

الثقافي  بالمفهوم  ال�صلة  التجديد وثيق  اأن  التاريخية.  تربط بمجتمع ما في �صيرورته 

بالقدر الذي هو وثيق ال�صلة بالمفهوم الديني. اأن ما هو ثقافي في المجتمع هو عامل 
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متغير في الفهم والت�صورات للقيم واالأعراف التي ارتبطت تاريخيا وتطورت من خالل 

العقائدية  القيم  باعتباره منظومة  الدين  هو  ثابت  ما هو  بينما  نف�صه.  المجتمع  تطور 

واالأخالقية التي تاأ�ص�س عليها في بداية مراحلة االأولى. ان الحديث عن التجديد الثقافي 

والفكري في الف�صاء المعرفي ال يعني العمل على ا�صتحداث قيم جديدة ال اأ�صول لها 

تجديد  يعني  الثقافي  التجديد  الن  والعقائدية،  الفكرية  االأ�صول  مع  فيها  تناغم  ال  اأو 

الفهم للدين بثوابته ومغيراته. فالتجديد هنا ال يتجه اإلى الدين كمنظومة من العقائد 

واالأخالق واإنما يتجه النا�س اإلى الدين. ولعل هذا الفهم هو اأبرز ما كان م�صتركًا بين 

ال�صيخ عبداهلل العاليلي وال�صيخ محمد جواد مغنية، منطلقين من �صرورة الحوار ون�صر 

اأهمية  االآراء واالأفكار، وموؤكدين على  والتعاون وتداول  للتفاهم  التجديد منهجا  ثقافة 

معاي�صة الع�صر من خالل ن�صر ثقافة التجديد والوحدة التي كانت هاج�صًا م�صتركًا. 

االرادة  في  والتجديد  الدين...  لمعاني  التجديد  هي  والوحدة  التجديد  ثقافة  اإّن 

الواحدة والفعل الواحد والعمل والواحد، والتجديد لمفهوم العالقة بين مقت�صيات الدين 

ومتطلبات الع�صر. كان الرجالن الكبيران منحازين الى التقدم والتجديد، عازمين عليه 

عزما ال يعتريه تردد، فمّيزهما ذلك عن العديد من المفكرين المجّددين، ولعلّهما في 

ذلك يج�ّصدان وحدة الفكر الذي كانا ي�صعيان اإليه في الدين الواحد بعيدًا عن فروقات 

المذاهب واأغرا�س ال�صيا�صة التي طبعت عقودًا طويلة في العالم العربي واالإ�صالمي. 

يعبران  اللذين  والمفكرين  المو�صوع  اختيار  في  الموؤتمر  هذا  منظمو  يفعل  ح�صنًا 

فعاًل عن اأهم االأهداف الم�صتركة التي تخدم الحركة التقريبية المعا�صرة بين االأديان 

والمذاهب من خالل الثقافة والفهم العقىالني للجذور ومعا�صرتها للحا�صر والم�صتقبل.

نتمنى التوفيق الأعمالكم وال�صالم عليكم... 
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الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الخلق واأعز المر�صلين �صيدنا 

ونبينا محمد وعلى اآله و�صحبه االأخيار المنتجبين وعلى جميع االأنبياء والمر�صلين منذ 

اآدم اإلى قيام يوم الدين.

دولة الرئي�س، اأيها الحفل الكريم

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يقول اهلل تعالى في محكم كتابه المجيد:

ب�صم اهلل الرحم الرحيم چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 

.
چ چ چ    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ)2)

اإن الدعوة االإلهية التي �صدح بها جميع االأنبياء والمر�صلين ال �صيما النبي الم�صطفى 

محمد P كانت دعوة توحيدية لعبادة اهلل الواحد والتوحد حوله وعلى هديه وهداه في 

مختلف نواحي الحياة �صغيرها وكبيرها ليكون اهلل تعالى محور الحب واللقاء وااللهام 

)1)  �صفير الجمهورية االإ�صالمية االإيرانية في لبنان.

)2)  �صورة اآل عمران االآية: 103.
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وال�صعادة والرقي والكمال ولي�صكل االإعت�صام بحبل اهلل تعالى �صبياًل لنجاة االأمة من 

الفرقة والخالف وطريقًا لقوتها وعزتها ومنعتها.

وعلى هذا المنوال داأب ال�صلف ال�صالح من االأنبياء واالأئمة وال�صحابة واالأولياء على 

تر�صيخ الدعوة االإلهية بين النا�س وحدة في تنوع واختالف دون خالف وتنازع و�صقاق 

ليتكامل النا�س جميعًا بعربهم وعجمهم ومختلف اأجنا�صهم واأعراقهم في عبوديتهم هلل 

الواحد ولينعموا بال�صالم والهناء وال�صعادة...

وال�صالم  للمحبة  الداعية  ال�صماوية  والتعاليم  االإلهي  بالنهج  االإلتزام  وحي  ومن 

نبيه  االأ�صتاذ  النواب  مجل�س  رئي�س  لدولة  المبارك  اللقاء  هذا  كان  والوحدة  واالأخوة 

بري الذي ينعقد تحت ا�صم الموؤتمر الدولي في فكر العالمين الكبيرين ال�صيخ عبد اهلل 

العاليلي وال�صيخ محمد جواد مغنية رائدي التجديد والوحدة االإ�صالمية...

الفكر  حياتهما  وم�صيرة  جهادهما  في  ج�صدا  اللذان  الكبيران  العالمان  هاذان 

االإ�صالمي االأ�صيل ودعوة ال�صماء جمعاء بالدعوة اإلى اأ�صالة الفكر وينبوع الطهر االإلهي 

ليغرف النا�س من معينه ما به خيرهم وفالحهم....

اأيها ال�صادة... 

اإن اإحياء م�صيرة جهاد وذكرى هذين العالمين الجليلين وغيرهم من العلماء الكبار 

االفذاذ في تاريخ اأمتنا المجيد ما هو اإال نداء وا�صح و�صريح اإلتزمته الثورة االإ�صالمية 

 بالعودة اإليه نهجًا 
في اإيران منذ قيامها چ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى چ)1)

والتزامًا و�صلوكًا وحياة... لذلك كانت ر�صالة الثورة االإ�صالمية في اإيران وقائدها واإمامها 

االمام روح اهلل المو�صوي الخميني ر�صوان اهلل تعالى عليه الدعوة لوحدة الم�صت�صعفين 

واالإ�صتعباد  والقهر  الظلم  لرفع  االأوحد  ال�صبيل  هي  الوحدة  الّن  الم�صلمين  ولوحدة 

بمختلف اأ�صكاله الذي يمار�صه الم�صتكبرون وطغاة العالم دعاة التفرقة والخالف...

)1)  �صورة �صباأ االآية: 46.
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يقول االإمام ر�صوان اهلل تعالى عليه: 

الوحدة واجب على جميع الم�صلمين... والفرقة من ال�صيطان واالإتحاد ووحدة الكلمة 

من الرحمن...

وتاآخت  بع�صها  مع  اإتحدت  ن�صمة  المليار  تفوق  والتي  الم�صلمة  ال�صعوب  اأّن  لو  وقال 

لتعذر على اأعدائها ال�صرر بها... ولو كانوا يدًا واحدة لما تمّكن اأحد من مواجهتهم.

هم  العالم  في  الموؤمنين  باأّن جميع  يحكم  الكريم  القراآن  باأّن  العزيز  اإمامنا  واأكد 

االإ�صالم،  في  واالإقليم  والقومية  واللغة  للعن�صر  اأهمية  ال  واأن  متكافئون  واالأخوة  اإخوة 

فجميع الم�صلمين �صّنة كانوا اأم �صيعة هم اأخوة متكافئون مت�صاوون في المزايا والحقوق 

االإ�صالمية... موؤكدًا ر�صوان اهلل تعالى عليه باأّن الوحدة �صّر االإنت�صار، وعلى هدى هذا 

وال�صعب  االإيرانية  االإ�صالمية  الجمهورية  اليوم  تم�صي  بنهجه  والتزامًا  العظيم  االإمام 

االإيراني في ظل القيادة الحكيمة للولي القائد االإمام ال�صيد علي الخامنئي )دام ظله( 

وحكومة فخامة الرئي�س الدكتور محمود اأحمدي نجاد باعتماد �صيا�صة الحوار والدعوة 

الى الموقف بين ال�صعوب العربية واالإ�صالمية في مواجهة التحديات الخارجية والتوحد 

و�صرورة  الفل�صطيني  ال�صعب  ق�صية  طليعتها  وفي  والم�صيرية  الكبرى  ق�صاياها  حول 

توحد االأمة حول هذه الق�صية المركزية ال �صيما وحدة كافة القوى واالأحزاب والحركات 

الفل�صطينية، داعمين خياره في المقاومة والجهاد �صد العدو ال�صهيوني.

اإّن �صيا�صة اليد المفتوحة والقلوب المفتوحة هي ايمان وعقيدة را�صخة في مفهومنا 

االإ�صالمي وال�صيا�صي مع كل �صعوب العالم وم�صت�صعفيه على قاعدة االإحترام وال�صيادة 

والتكامل في خدمة االإن�صان ورقّيه.

ختامًا اأتمنى لل�صادة الم�صاركين في اأعمال هذا الموؤتمر التوفيق والنجاح الإعالء راية 

الوحدة والتوحيد. وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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ó
 �صدق اهلل العلي العظيم.

چ مب ىب يب جت حت خت مت ىت  يتجث چ)2)
ويقول �صلى اهلل عليه وعلى اآله و �صحبه في ف�صل العالم:« اإن العالم لي�صتغفر له من 

في ال�صموات ومن في االأر�س حتى الحيتان في الماء وف�صل العالم على العابد كف�صل 

االأنبياء لم يورثوا دينارًا وال  واإن  االأنبياء،  العلماء ورثة  واإن  الكواكب  القمر على �صائر 

درهمًا اإنما ورثوا العلم فمن اأخذه اأخذ بحٍظ وافٍر« وهكذا نرى اأن اهلل تبارك و تعالى قد 

اأكرم العلماء ورفع منهم درجاٍت بين النا�س قبل اأن يكرمهم النا�س.

االأنبياء،  لوظيفة  ا�صتمراٌر  العلماء هي  وظيفة  اأّن  لنا  بّين  قد   Pر�صول اهلل ونرى 

وذلك حينما قال العلماء ورثة االأنبياء.

االإن�صانية  االأنبياء فتنح�صر بالدعوة لعبادة اهلل وحده واالإلتزام بالقيم  اأما وظيفة 

االإلتزام  ومنها  الكريم  القراآن  واآخرها  ال�صماوية  الكتب  بها  جاءت  التي  واالأخالقية 

والطائفية  المذهبية  وكذلك  والعرقية  القبلية  الع�صبيات  وتجاوز  االإن�صانية  باالأخوة 

وكذلك االإلتزام بال�صدق واالأمانة والمقاومة والتراحم بين جميع النا�س.

)1)  رئي�س مجل�س االأمناء في تجمع العلماء الم�صلمين.

)2)  �صورة المجادلة االآية: 11.
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وياأتي بعد االأنبياء العلماء ليحملوا على عواتقهم هذا االإرث جياًل بعد جيل.

واإن اهلل تعالى قد كّرم االإن�صان حيث قال »ولقد كرمنا بني اآدم »، ورفع اهلل مكانته 

ر له ال�سموات والأر�س لكي  بين جميع الخالئق وجعله خليفًة على هذه الأر�س و�سخَّ

ي�ستمر عليها و يعمرها وي�سارك الكون بالحمد هلل و ال�سكر والت�سبيح چ گ گ گ  

.
گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ چ)1)

العاليلي  اهلل  عبد  ال�صيخ  هما  جليلين  عالمين  تكريم  اأجل  من  هو  هذا  لقاءنا  واإّن 

وال�صيخ محمد جواد مغنية رحمهما اهلل تعالى، واإنني لن اآتي على ذكر العدد الكبير من 

الكتب التي تركها لنا هذان ال�صيخان و�صاأكتفي بذكر كتاب المعجم الكبير الذي طبع 

في اأربعٍة و ع�صرين مجلدًا وكتاب المرجع وهو معجٌم و�صيٌط وكتاب مقدمة لدر�س لغة 

العرب، جميعها تبرز اهتمام وجهود ال�صيخ عبد اهلل في خدمة اللغة العربية.

وال نن�صى كتابًا بعنوان اأ�صعة �صر حياة الح�صين و اآخر بعنوان تاريخ الح�صين. 

يوؤكد �صماحته من خاللهما اإيمانه بعظمة االإمام الح�صين عليه ال�صالم وتتبعه الحثيث 

الأقواله، وقد تجاوز ال�صيخ في ذلك الع�صبية المذهبية وبخا�صٍة حين نرى تلك العالقة 

الح�صين  عبد  ال�صيد  �صماحة  الكبير  المرجع  بين  و  بينه  المتينة  وال�صداقة  الحميمة 

�صرف الدين.

وناأتي ل�صماحة القا�صي و رئي�س المحكمة الجعفرية في كتابه الفقه على المذاهب 

مرجعًا  الكتاب  هذا  لنرى  والحنبلي،  وال�صافعي  والمالكي  والحنفي  الجعفري  الخم�صة 

في الفقه لجميع العلماء من جميع المذاهب و كيف تلتقي هذه المذاهب في كثيٍر من 

االأحكام ال�صرعية والفرعية واأّن االإختالف هذا في االإجتهاد قد يح�صل بين العلماء في 

المذهب الواحد.

الذي  اإن  كتابه  مقدمة  في  ويقول  المذهبية،  الع�صبية  نبذ  اإلى  �صماحته  دعا  وقد 

)1)  �صورة االإ�صراء االآية: 44.
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يتع�صب لمذهٍب اأي مذهٍب هو اأ�صواأ من الجاهل وذلك الأنه لم يتع�صب للدين اأو االإ�صالم 

واإنما تع�صب ل�صاحب المذهب وكلنا يعلم اأنه لم يكن في ال�صدر االأول مذاهب وفرق 

وكان االإ�صالم �صفّيًا من كل �صائبة و كان الم�صلمون في طليعة االأمم و كانت زيارة �صماحة 

ال�صيخ محمد جواد مغنية للقاهرة واجتماعه بالعالم الكبير �صيخ االأزهر �صماحة ال�صيخ 

محمد �صلتوت تتويجًا للوحدة االإ�صالمية و رف�صًا للع�صبية المذهبية و بخا�صٍة بين ال�صنة 

بين  للوحدة  الدعوة  و  الع�صبية  نبذ  على  الجليالن  العالمان  يجتمع  وهكذا  ال�صيعة،  و 

الم�صلمين �صنًة و �صيعًة و�صواًل اإلى الوحدة الوطنية بين الم�صلمين و الم�صيحيين.
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ولنجدد عهدًا  والتواد.  واالإلفة  الوحدة  على �صراط  المباركة  االأيام  في هذه  نلتقي 

الوحدة  اأ�صبوع  عنوان  تحت  عامًا  ثالثين  قبل  الراحل)ر�س(  الخميني  االإمام  اأطلقه 

االإ�صالمية.

اأمٌر دينيٌّ وعقليٌّ ذو مبادئ  االإ�صالمية هي في حقيقتها  االأمة  اأبناء  الوحدة بين  اإن 

ال�صادرة  الروايات  و  القراآنية  االآيات  منطلق  من   .Pالمحمدية ال�صريعة  في  رئي�صيٍة 

والمفكرون  العلماء  قام  ال�صليم  العقل  وبحكم   Rواالأئمة  Pاالأعظم الر�صول  عن 

الملتزمون بالقيم االإ�صالمية والحري�صون على م�صير اأبناء االأمة االإ�صالمية باإنجاز هذه 

المهمة على مدى التاريخ. هذه الحركة هي من نتاج العلماء الم�صلمين من ال�صنة و ال�صيعة 

الذين وجدوا كيف �صعى اأعداء الدين اإلى اأن ي�صعلوا نار الخالف و العداوة بين مذاهب 

االأمة وذلك الأن الوحدة هي انت�صار االأمة على عدوها تحت كل الظروف والمعايير.

اإن الجمهورية االإ�صالمية االإيرانية »التي بنت اأركان و اأ�س�س حكومتها على الأ�سول 

�صيا�صاتها  جميع  على  حاكٍم  رئي�صيٍّ  كاأ�صٍل  الوحدة  اإلى  تنظر  الإ�سالمية«  والقيم 

)1)  الم�صت�صار الثقافي للجمهورية االإ�صالمية االإيرانية في لبنان.
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التي  القيم  اأ�سمى  اإحدى  الإ�سالمية هي  الوحدة  »وفي �سوء ذلك �سارت  وقراراتها 

نادت بها الثورة الإ�سالمية في اإيران« وقامت بتحقيق هذا الهدف المهم والرئي�صي في 

�صاحتي العمل والنظر.

اإلى  م�سى  يوٍم  اأي  من  واأكثر  اليوم  يحتاج  و�سعوبها  ال�سالمية  الأمة  واقع  »اإن 

د على الكلمة ال�سواء بعيداً من الع�سبيات وثقافة الفتنة«. التوحُّ

والحق يقال اإن المراد الجوهري من الوحدة كما قال ال�صيد القائد اآية اهلل العظمى 

الموعظة  �صراط  على  االإ�صالمية  االأمة  اأبناء  بين  التعامل  هو  الخامنئي{  االإمام 

الح�صنة وعلى اأ�صا�س المنطق وال�صالم والتراحم. وهو ما يراد منه اأي�صًا ال�صمود في 

فال  وبالتالي  كافًة؛  والم�صلمين  االإ�صالم  وحدة  ا�صتهدف  الذي  الم�صترك  العدو  وجه 

تناق�س على االإطالق بين الوحدة االإ�صالمية والوحدة الوطنية.

الخوة والأخوات:

ال�صيخ  الكبيرين  العالمين  وفقه  لفكر  اإحياًء  هذا  الدولي  موؤتمرنا  نفتتح  اإذ  اإننا 

بجناحيه  ال�صقيق  لبنان  وحدة  يحفظ  اأن  تعالى  المولى  ن�صاأل  مغنية  وال�صيخ  العاليلي 

الم�صلم والم�صيحي واأن ي�صون وحدة الم�صلمين الإنجاز تقدمهم ونه�صتهم المقِبلة. وفي 

الختام اأرحب بكم مرًة اأخرى واأ�صكر ح�صوركم.
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راعي موؤتمرنا دولة رئي�س المجل�س النيابي االأ�صتاذ نبيه بري..

اأيها الحفل الكريم..

اأنف�صنا بها ال ت�صمح لنا با�صتعرا�س تفا�صيل الحيثيات  اإّن مدة الكلمات التي قّيدنا 

وال�صيخ عبد اهلل  ال�صيخ محمد جواد مغنية  العالمتان  بها  التي تمتع  والفكرية  العلمية 

اأنف�صنا من االإطاللة  اأن ُنعفي  العاليلي، تاركين هذه التفا�صيل لل�صادة الباحثين، دون 

على بع�س حيثيات هذه االأفكار والروؤى. ثّم اإّن اأقّل الواجب اأن نحيي ذكرى هوؤالء االأعالم 

ونناق�س اأفكارهم ون�صتعر�س �صيرتهم، لما فيها من غنى على ال�صعيد العلمي والفكري 

وال�صيا�صي واالإجتماعي، كي ن�صير على ذات الخطى والنهج.

اإّن المباحث العلمية والفكرية عند هذين العلمين تقع �صمن اإطار التطوير والحداثة 

التي يجب تتبعها ُدون الم�ّس بجوهر هذه االأفكار، ال اإلغاًء وال تعدياًل.

اّن المنهج الفقهي الذي اعتمده هذان العالمان ُيظهر قيمة الفقيه القادر على اإنتاج 

يم�ّس  وال  الفقه،  لقواعد  العامة  المبادئ  مع  اليتعار�س  بما  االأ�صلي،  منبعه  من  الفقه 

)1)  ع�صو المجل�س المركزي في حزب اهلل والم�صرف على اأعمال الموؤتمر.
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.Rواالأئمة االأطهار P جوهر الن�صو�س ال�صحيحة الواردة عن ر�صول اهلل

هذا الموؤتمر، ُيعالج عناوين كثيرة تطّرق اإليها العالمتان الجليالن مغنية والعاليلي 

في م�صنفاتهما القّيمة، فبع�صها متعلق بالفقه وتطوير االإجتهاد، وبع�صها االآخر بالتاريخ 

وفهم حيثياته وقراءته قراءًة بعيدًة عن التع�صب واالإنتماء المذهبي، واآخر ما هو متعلق 

عمٍل  ظل  في  وخ�صو�صًا  وتطبيقها،  ن�صرها  على  والعمل  عليها،  والمحافظة  )باللغة( 

مدرو�س لت�صويه اللغة واإدخال مفردات غريبة عليها، كي يبتعد مجتمعنا بالتدريج عن 

ثقافته العربية واالإ�صالمية، خ�صو�صًا اإذا ما ترافق ذلك مع م�صروع فكري وم�صاعدات 

تربوية واجتماعية.

اأ�صلوب ع�صري يتما�صى وتطور المجتمع،  اإلى ا�صتخدام  كما عمد مغنية والعاليلي 

االأفكار  فهم  على  ي�صاعد  مّما  ع�صرهما،  في  المعا�س  الواقع  مع  تن�صجم  وبطريقة 

ُت�صكل االإطار ال�صحيح للمحافظة على )الهوية(. هذا ناهيك  والروؤى االإ�صالمية التي 

الوحدة  على  الجاد  والعمل  الدينية،  والموؤ�ص�صات  وال�صيا�صي  االإجتماعي  االإ�صالح  عن 

الوحدة  بين:  نفّرق  اأن  يجب  وهنا  االإ�صالمية.  المذاهب  بين  والتقريب  الم�صلمين  بين 

بين الم�صلمين التي لها طرقها الخا�صة، وبين المنهج التقريبي. فالوحدة لها �صعاراتها 

وتوحيد  الجهادي،  العمل  م�صاديقها:  ومن  الم�صاعر،  وجمع  ال�ّصمل  لمِّ  اإلى  الناظرة 

الجهود الم�صتركة، كاالإلتزام بخيار المقاومة، والدفاع عن االأوطان، وتحرير فل�صطين، 

وهذا ما ُيحّتم على العلماء والمفكرين والم�صلحين اأن يبحثوا عن االآليات التي ُتو�صل 

اإلى جمع م�صاعر الم�صلمين ولّم �صملهم، فق�صية العيد وما تحتويه �صواء ما هو متعلق 

ب�صهر رم�صان المبارك، اأو ما له عالقة بالوقوف بعرفات والمبيت بمنى والرجم والحلق 

يوم العيد، هذه االأمور ال يمكن اأن يختلف الم�صلمون حولها، خ�صو�صًا في منا�صك الحج، 

بل يجب اأن ن�صل اإلى حدود االإجماع حولها، كي تكون مظهرًا من مظاهر قوة الم�صلمين 

وعّزة االإ�صالم.

اأّما التقريب بين المذاهب االإ�صالمية، فله اآلياته االآخرى، من توحيد الفقه والفقه 
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المقارن، والبحث في القوا�صم الم�صتركة، واالإبقاء على الم�صائل الخالفية التي ال تف�صد 

في الوّد ق�صية، وهي موجودة اأ�صاًل داخل المذهب الواحد.

اأيها ال�سادة:

موؤتمرنا هذا ينعقد في اأ�صبوع الوحدة االإ�صالمية، التي اأرادها االإمام ال�صيد روح اهلل 

نة، كي يلتفتوا فيها اإلى  الخميني }، اإحدى المحطات االأ�صا�صية للم�صلمين في ال�َصّ

االإختراق  �صاحاتهم من  وب�صرورة تح�صين  بوجودهم  ال�صلة  االأ�صا�صية ذات  الم�صائل 

والت�صتت، حتى ال ي�صتفيد االأعداء من هذا )الوهن( ويت�صّللوا اإلى �صفوفنا - كما يحدث 

اليوم - مع من ي�صّمون اأنف�صهم بالوهابية، ون�صميهم نحن بالمنهج التكفيري.

�صن�صع هذا الموؤتمر في �صياق الوحدة االإ�صالمية والمنهج التقريبي بين المذاهب 

االإ�صالمية، واإن كّنا نتحدث عن عالمين مختلفين من حيث االإنتماء المذهبي، اإال اأنهما 

متحدان بالمحتوى واالأ�صلوب، وتكاد ال تمّيز بينهما، لما لهما من اآراء متقدمة ومتطابقة 

في �صتى الميادين والعلوم واالأفكار، وباالأخ�س ق�صية التقريب بين المذاهب االإ�صالمية، 

من دون اأن نلغي خ�صو�صية كّل واحد منهما، وطريقته الخا�صة في الو�صول اإلى تحقيق 

المناهج  العديد من  اليوم، قد ُطِرحت  واإلى  المذاهب.  والتقريب بين  الوحدة  م�صروع 

واالأفكار التقريبية، من �صخ�صيات علمائية ومفكرين، كتوحيد الفقه والفقه المقارن، 

وت�صييد جامعة اإ�صالمية، اأو اإقامة الدولة االإ�صالمية اأو جمع االأحاديث الم�صتركة الواردة 

عن ر�صول اهلل P من طرف ال�صّنة وال�صيعة، وهذا ما قام به دار التقريب في القاهرة 

الدين  ال�صيد �صدر  اآية اهلل  اآنذاك  المّهمة  بهذه  وُكّلف  الما�صي،  القرن  في ثالثينيات 

ال�صدر والد االإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر.. اإلخ.

العناوين التي طرحت، قطعًا بع�صها ي�صُلح في كل المراحل، وخ�صو�صًا فيما يتعلق 

بالفقه وجمع االأحاديث، اإاّل اأنني اأجد اأّن االأكثر اإلحاحًا هي العناوين المرتبطة بوحدة 

الم�صلمين، من لّم �صملهم وجمع م�صاعرهم، وهذا يتطلب اأن يجتمع علماء الم�صلمين 
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ويبحثوا في اآليات جديدة، ت�صلح اأن تتما�صى مع ع�صرنا الحا�صر، والعمل على اإيجاد 

القراآن  نجد  ولهذا  والم�صاعر،  باالأحا�صي�س  الم�صلمون  فيها  ي�صترك  عاطفية  م�صاحة 

الكريم الذي يحث الم�صلمين على الوحدة والمحبة، اإنطالقًا من قوله تعالى: چ ڇ 

العقول  بين عقولكم، فمخاطبة  اأّلف  يقل  ولم   ،
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ)1)

اأمر في  العقلية  االأمور  النا�س على  الخا�صة، فجمُع  له طرقه وظروفه  االآخرين  واإقناع 

غاية ال�صعوبة، ومن باب النكتة اأقول: )هذا اإذا كان هناك عقول عند الكثيرين(.

اليوم، عملية جهادية �صد ال�صهاينة تقّرب م�صافات كبيرة بين الم�صلمين، وتحّثهم 

على الجهاد وتجمعهم على حب )فل�صطين(، اأكثر من ع�صرات المجلدات ومئات الخطب 

اآليات  عن  البحث  اإلى  ما�ّصة  بحاجة  نحن  فاليوم  والمحبة.  للوحدة  الداعية  الرنانة 

االإ�صتعمار  وجه  في  نقف  كي  نف�صها،  على  تلتّف  وتجعلها  االأمة،  م�صاعر  تجمع  جديدة 

والمتاآمرين، وُنخرج المنافقين من �صفوفنا، والذين هم اأدوات في اأيدي الغرب، للنيل 

من وحدة الم�صلمين، وكي ال ُتتاح لهم فر�صة ت�صويه االإ�صالم ونهب ثروات الم�صملين، 

البالد  لتدمير  نزواتها  اأجل  من  الرخي�صة جاهزة  االأنظمة  بع�س  هناك  اأّن  خ�صو�صًا 

وفهم  الم�صوؤولية  ح�ّس  ولعّل  الم�صلمين.  ع�صا  �صّق  الأجل  الوهابية  وا�صتخدام  والعباد، 

بينهما  وقّرب  والعاليلي(  )مغنية  جمع  الذي  هو  المخاطر،  واإدراك  ال�صحيح  الدين 

�صددا  التي  المواقف  اأبرز  ولعل  العلمي،  والم�صار  الفكرية  االإبداعات  فكانت  الم�صافة، 

عليها، كان االأ�صا�س فيها المعاناة التي عا�صاها في الحرب العالمية االأولى، وما حدث 

من تداعيات بعد نهاية الحكم العثماني اإلى قيام االإنتداب الفرن�صي، والنكبة التي مّرت 

والعاليلي(  )مغنية  الجليلين  العالمتين  من  جعلت  الق�صايا  هذه  كل  فل�صطين،  على 

يعي�صان م�صوؤولية كبيرة تجاه االأمة وق�صاياها. 

)1)  �صورة اآل عمران، االآية: 103.
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ويمكن تلخي�س بع�س الم�صتركات التي اجتمعت في �صخ�صيتها وهي على ال�صكل التالي:

نظرتهما اإلى االإن�صان الذي له ميزته وتميزه عن بقية المخلوقات.. 1

وتطور . 2 االإن�صان  فيهما م�صلحة  الفكري، حيث الحظا  والمنهج  العلمية  الطريقة 

المجتمع.

ُيوّفرا . 3 لم  والف�صاد، حيث  الظلم  والثورة على  االإ�صالحية  للحركة  العنان  اإطالق 

اأحدًا من النقد البّناء والمو�صوعي الأجل االإ�صالح، وهذا ما �صمل حتى الموؤ�ص�صة 

الدينية في النجف االأ�صرف واالأزهر ال�صريف.

المذاهب . 4 بين  والتقريب  الم�صلمين،  جمع  على  والعمل  االإ�صالمية  الوحدة 

الدعوة  خالل  من  المذهبية،  الع�صبّيات  من  الخروج  اإلى  والدعوة  االإ�صالمية، 

لالإنتماء اإلى الدين، ولي�س اإلى المذهب مبا�صرًة، فالم�صلمون اأحرار فيما يقتنعون 

به من االإلتزام باأي مذهب يو�صلهم اإلى هذا الدين.

تطوير االإجتهاد وفتح الباب على م�صراعيه، كي ُتقطْع الطريق على الم�صطادين بالماء . 5

العكر، ويمنع ت�صلل الجهلة واأجهزة المخابرات من خالل د�ّس م�صايخ عمالء وجّهال في 

�صفوفنا، وما اأجمل اأن ياأتي ذلك اليوم الذي يخرج فيه المنافقون من �صفوفنا.

في ذكرى العالمتين )مغنية والعاليلي(، ما اأحوجنا اأن نعود اليوم اإلى تلك المدر�صة 

الفقهي،  والتطور  والتقريب  والوحدة  االإ�صالح  من  المرتكزات  تلك  واإلى  والذهنية، 

و�صرورة  اأهميتها  رغم  ال�صالح  ال�صلف  طرحها  التي  العناوين  بهذه  االإكتفاء  دون  من 

االإ�صتمرار بها، اإال اأنه يجب البحث في اآليات جديدة تن�صجم مع مرحلتنا.

اي الخلام:

التي  االإ�صالمية على جهودهم  البالد  والباحثين من مختلف  العلماء  ال�صادة  اأ�صكر 

بذلوها في �صبيل االإ�صاءة على النتاج العلمي والفكري لهذين العالمين الجليلين اللذين 

�صّنفا في الفقه والتف�صير والتاريخ واللغة، وكانت لهما اآراء متطورة تتما�صى مع م�صلحة 
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الم�صلمين، بحيث لم يتوقف قلمهما عن االإعترا�س على الف�صاد وال�صيا�صات الخاطئة، 

ولم يتوقفا عن الدعوة والتقريب بين المذاهب حتى النف�س االأخير من حياتهما.

كما ال بد من �صكر خا�س لراعي هذا الموؤتمر دولة رئي�س المجل�س النيابي االأ�صتاذ 

نبيه بري، وال�صكر مو�صول بال�صادة: نائب االأمين العام لحزب اهلل �صماحة ال�صيخ نعيم 

للتقريب  العالمي  للمجمع  العام  االأمين  الت�صخيري  ال�صيخ محمد علي  واآية اهلل  قا�صم، 

بين المذاهب االإ�صالمية، وحجة االإ�صالم والم�صلمين ال�صيخ محمد ح�صن اأختري اأمين 

R، وال�صيد محمد ح�صين رئي�س زاده الم�صت�صار  عام المجمع العالمي الأهل البيت 

الثقافي للجمهورية االإ�صالمية االإيرانية في بيروت، و�صماحة ال�صيخ اأحمد الزين رئي�س 

الموؤتمر،  هذا  اإقامة  في  م�صاركة  كجهات  الم�صلمين،  علماء  تجمع  في  االأمناء  مجل�س 

كما ال بد من �صكر نائب رئي�س المجل�س االإ�صالمي ال�صيعي االأعلى العالمة ال�صيخ عبد 

االأمير قبالن، ومفتي الجمهورية اللبنانية �صماحة الدكتور ال�صيخ محمد ر�صيد قباني، 

بيروت  في  االإيرانية  االإ�صالمية  الجمهورية  �صفير  و�صعادة  �صالم،  تمام  الرئي�س  ودولة 

ال�صيد محمد ر�صا �صيباني، وال�صادة الوزراء والنواب والفعاليات ال�صيا�صية واالإجتماعية 

والثقافية وقيادتي حزب اهلل وحركة اأمل، واالإعالميين واالأخوة واالأخوات.



الفصل األ ل

 الوحدة اإلسالمية 
والمنهج التقريبي

 األبحاث:

التقريب بين الأديان الأب د. انطوان �سو.	•

الدور التقريبي عند العلمين مغنية والعاليلي ال�سيخ د. محمد مهدي الت�سخيري.	•

دور الإعالم في التقريب بين المذاهب اأ. عبد اهلل ق�سير.	•

التقريب بين الأديان د. ريا�س جرجور.	•

الوحدة الإ�سالمية والتقريب ال�سيخ ح�سين غبري�س.	•

التقريب »نظرة واقعية« ال�سيخ د. خالد المال.	•
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التقريب بين األديان

األب د. انطوان ضو)1)

االإ�صالم ديٌن من االأديان ال�صماوية چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

.
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ )2)

االإ�صالم دينُّ واحٌد بمذاهب متنوعٍة واأمُة واحدُة ل�صعوٍب متعددٍة وح�صارٌة بح�صاراٍت 

وثقافٌة بثقافاٍت وعلٌم بعوالم واأمٍم كثيرٍة يت�صاوى اأفرادها في الكرامة االإن�صانية والحقوق 

والواجبات الوطنية.

المذاهب في االإ�صالم هي مذاهب �صقيقٌة ومدار�س فكريٌة وفقهيٌة واجتهاديٌة وتنّوٌع في 

االأفكار واالآراء، وحركة وعٍي اأ�صيٍل وجديٍد باالإ�صالم تهدف اإلى اإغناء الفكر االإ�صالمي 

وتجديده وتقّدمه وتطوره في خدمة االإ�صالم والم�صلمين والعالم كله.

اإن المذاهب ذات تراٍث م�صترٍك تعي�س على اأر�ٍس واحدٍة اأحيانًا، بيئٌة واحدٌة ق�صاياها 

)1) اأمين عام اللجنة االأ�صقفية للحوار الم�صيحي االإ�صالمي.

)2) �صورة البقرة، االآية 136.
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وهمومها ور�صالتها وم�صيرها واحٌد.

الم�صيحيون يوؤمنون بكني�صٍة واحدٍة جامعٍة مقد�صٍة ر�صوليٍة، وهم منق�صمون كنائ�س 

وجماعاٍت م�صيحيًة عديدًة والحركة الم�صكونية هي حواٌر جامٌع من اأجل تحقيق ال�صراكة 

والوحدة في التنوع.

التقريب بين المذاهب هو فقه االإ�صالح والتجديد والوعي النقدي وال�صجاعة االأدبية. 

اإنه فكر التف�صير والتاأويل واالإجتهاد والتاأمين من اأجل اأن تبقى كلمة اهلل حية ال�صمائر 

والقلوب وم�صرقًة وفاعلًة ومخل�صًة في كل زماٍن ومكاٍن.

وتعاونهم  الم�صلمين  توحيد  و�صرورة  الم�صتركات  على  التاأكيد  على  يقوم  التقريب 

اتخاذ  و�صرورة  اأح�صن،  هي  بالتي  الجدال  اإلى  واللجوء  وتوحيدهم.  تناحرهم  وعدم 

والفروع  عليها  المتفق  االأ�صولية  الم�صائل  بين  والتمييز  العقالنية  الحكمية  المواقف 

واالإختالفات الفرعية.

والتباغ�س  والتخالف  والتقاطع  والتناحر  والتكفير  بالدليل.  يكون  االإحتجاج  اإن 

والخالفات  والجهل  الفهم  و�صوء  الباطلة  واالإتهامات  واالإ�صاعات  والت�صرع  والتنابز 

والتفرقة واالإنق�صام كلها اأموٌر خارجٌة عن االإ�صالم اإنها اآراء ومواقف �صخ�صيٍة وا�صتغالٌل 

لالإ�صالم من اأجل م�صالح خا�صٍة وفئويٍة و�صيا�صيٍة.

اإن ما جمع اهلل عليه القلوب واألف بين الم�صلمين يجب احترامه. وال يجوز الأحٍد رمي 

االآخر بالكفر الأن ال�صيد الم�صيح يقول »ل تدينوا لئال تدانوا«.

نحو  التغيير  اأجل  من  اإ�صالحيٌة  ونه�صويٌة  اأ�صيلٌة  اإ�صالميٌة  حركٌة  هو  التقريب  اإن 

االأف�صل وبناء الم�صتقبل ال�صعيد وتحقيق دعوة االإ�صالم.

والوحدة  والم�صكونية  التقريب  بفكر  وال�صادق  ال�صجاع  الحقيقي  االإلتزام  علينا 

واالإنفتاح على المذاهب والطوائف ال �صيما على الم�صيحين والم�صلمين الأننا ل�صنا في 

 وحتى ل�صنا في تحالف اإنما نحن نوؤمن باهلل 
ٍ
�صراٍع وعداٍء بل نحن في تحالٍف واحترام

واحٌد اإخواٌن واأ�صدقاٌء و�صركاٌء و�صريعتنا هي محبة كل اإن�صان في هذا الكون.

علينا اأن نثق باأنف�صنا، ونحمل هموم بع�صنا واأن نكون متنبهين يقظين متكلين على 
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الّرب الذي ينير عقول الجميع ويرعانا اأجمعين.

علينا عدم االإنف�صال وتخفيف التوّترات المتزايدة بين المذاهب والطوائف.

علينا فهم الما�صي على حقيقته وتوقع الم�صتقبل الذي نحلم به.

الحوار بين األدلان 

والعلماء  الالهوتيين  من  بدعٍم  جدًا  متقّدمًة  خطواٍت  يخطو  االأديان  بين  الحوار 

الم�صلمين  الحكام  وال�صيا�صة وحتى من كبار  والثقافة  واالإجتهاد  الفكر  واأهل  والفقهاء 

والدول االإ�صالمية.

اإن تفعيل فكر الحوار الديني وتعميقه هو تف�صيٌل لفكر االإنفتاح واالإعتدال والو�صطية 

والت�صامح والتعاون، وبناء ح�صارة العدالة وال�صالم والمحبة.

اإن الحوار الم�صيحي االإ�صالمي هو اأولويٌة واأ�صا�ٌس بالن�صبة لنا رغم احترامنا ل�صائر 

الديانات االأخرى. لذلك علينا اأن نولي هذا المو�صوع الحيوي اأهميًة ق�صوى رغم رف�س 

والتخلف  واالإنغالق  وال�صيا�صة  الدين  بين  لخلطهم  الح�صاري  الم�صروع  لهذا  البع�س 

والجهل والتع�صب.

والجماعات  الكنائ�س  بين  جادًا  حوارًا  اأواًل  يفتر�س  االإ�صالمي  الم�صيحي  الحوار  اإن 

الم�صيحية التي تعاني من انق�صاماٍت حادٍة وم�صاكل عدٍة كما نحن بحاجٍة ما�صٍة اإلى حواٍر 

اإ�صالميٍّ اإ�صالميٍّ يعمل على التقارب والتقريب والوحدة بين الم�صلمين الذين يعانون من 

الخالفات المذهبية التي كانت وال تزال جرحًا كبيرًا في الج�صم االإ�صالمي وفي حياة االأمة.

ومودٍة   
ٍ
باحترام بع�صًا  بع�صهم  والم�صلمون  بع�صًا  بع�صهم  الم�صيحيون  يقبل  عندما 

ولطٍف وتوا�صٍع يتحررون من عقٍد وح�صا�صيٍة كثيرٍة ورثوها من الما�صي ويعيدون اإنتاجها 

في الحا�صر، اإخال�صًا اإلى الحوار الم�صيحي االإ�صالمي لت�صبح العالقات بين الم�صيحين 

والم�صلمين الذين ي�صكلون اأكثر من ن�صف الب�صر ويحملون ر�صالًة كبرى عند ذاك ي�صبح 

الحوار م�صروٌع وفي خدمة الب�صر جمعاء علينا اأن ننمي الثقة بين الم�صيحين والم�صلمين 
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اهلل  ويحبنا  اأحبنا  كما  بع�صًا  بع�صنا  ونحب  ونت�صامن  ونتعاون  ونتفاهم  نتعاطف  واأن 

ونحقق  االأر�س  وملكوت اهلل على  وال�صالم  العدل  بنيان  في  اإيجابيًا  دورًا  فنلعب  تعالى 

التنمية الب�صرية الم�صتدامة مقرنًة بروح المحبة والتراحم.

ثقااة الحوار

الحوار هو علٌم وثقافٌة وفٌن وتربيٌة وحياٌة اإنه �صرورٌة اإن�صانيٌة جيدٌة ودعوٌة اإلى التعقل 

والمرونة واحترام التنوع واإزالة �صوء الفهم وتعزيز التربية الدينية المت�صامحة والمدنية 

الحقة وتن�صيط التقارب وتعزيز الوحدة.

ومرونٍة  وهدوٍء  بلطٍف  االإختالف  ق�صايا  في  والتخاطب  التالقي  تعني  الحوار  كلمة 

وعقالنيٍة وكلمٍة وبرهاٍن.

الحوار �صورٌة متقدمٌة من التعارف الذي يدعو اإليه القراآن الكريم چ ڄ ڃ ڃ  

.
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ )1)

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  يميز  الذي  والعقل  العقل،  اإلى  بحاجٍة  الحوار 

.
ىئىئچ )2)

حوار م�صروٍع اإن�صانيٍّ ح�صاريٍّ ثقافيٍّ روحيٍّ دائٍم.

اإن ثقافة الحوار تبداأ مع الذات ومع االآخر في العائلة والمدر�صة والمجتمع المدني 

والموؤ�ص�صات والدولة وبين االأديان والح�صارات وال�صعوب والدول.

الحوار يقوم على االإعتراف باالآخر المختلف ومعرفته كما هو و�صرورته لنا واحترامه 

 ومحبٍة.
ٍ
والعي�س معه بتفاهٍم وتعاوٍن وتفاعٍل و�صراكٍة ووحدٍة و�صالم

الحوار يقوم اأي�صًا على احترام الحرية، حرية المعتقد والراأي والفكر وكرامة وحقوق 

االإن�صان والمواطنية والعدالة والم�صاوة والت�صامح والم�صالحة واالإخوة.

اإلى المعرفة الحقيقية واالإنفتاح على االأديان  اأن يقودنا  الحوار الجاد الفاعل عليه 

)1) �صورة الحجرات، االآية 13.

)2) �صورة الزمر، االآية 9.
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اإلى العمل معًا من اأجل الخير العام واكت�صاف  حركتها الداخلية ومع الخارج ويو�صلنا 

االأفراد  التفاهم والوفاق والم�صالحة وال�صالم والت�صامح والمحبة بين  وتحقيق ر�صالة 

والجماعات وال�صعوب واالأديان.

اإن حديث الحوار وتنميته وتقدمه هو م�صوؤولية الجميع.

اأجل اللجوء  ودينامية الحوار تقوم على تاأهيل وتجديد وتطوير الفكر الحواري من 

اإلى الحوار والو�صائل ال�صلمية في التعامل مع ال�صعوبات والخالفات والتوترات.

فكر الحوار هو فكٌر هادٌئ مو�صوعيٌّ وا�صٌع يتحمل االإختالف والنقا�س والنقد العلمي.

فكر الحوار هو فكٌر جامٌع وليٌن وفكر اإجماٍع.

على اأ�صحاب ر�صالة الحوار اأن ي�صتوعبوا كل اأ�صباب الخالف واالإنق�صام واأن يوؤمنوا 

باأن الحوار وحده هو الذي يعالج االإختالف والخالف واالإنق�صام ويقدم اأف�صل الحلول 

االإن�صانية المعا�صرة.

جديٍة  وم�صكونيٍة  تقريبيٍة  والهوتيٍة  فقهيٍة  بمبادراٍت  نقوم  اأن  علينا  الحوار:  فقه 

واإراداٍت �صالحٍة  بٍة  اٍت طيِّ ونيَّ ومراجعٍة نقديٍة متبادلٍة واعتذاراٍت �صادقٍة ب�صميٍر حيٍّ 

من اأجل اإحداث تغيراٍت في الذهنيات والفكر وال�صيا�صات وتر�صيخ الم�صالحة والتعاون 

وال�صراكة بين المذاهب والطوائف والنظر للم�صتقبل بم�صوؤوليٍة واأمٍل ورجاٍء.

الحوار هو خياٌر �صجاٌع وعمٌل دوؤوٌب واإرادٌة �صادقٌة وانفتاح عقٍل وقلٍب نحن متاأثرون 

الفكر  بين  والدين،  الدولة  بين  والمادة،  الروح  بين  والقلب،  العقل  بين  ال�صدام  بفكر 

والثقافات  االأديان  بين  والمغرب،  الم�صرق  بين  الموؤمنين  وبين  الملحد  العلماني 

والح�صارات....

علينا تجديد الخطاب الديني وفقه الحوار ومواجهة التحديات الجديدة الح�صارية 

والفكرية وال�صيا�صية التي باتت تفر�صها العولمة والتطور ال�صريع والتقدم العلمي واالإنتقال 

التفكير  عمق  اإلى  الفعل  وردود  الت�صنج  اأجواء  من  المحبة،  لغة  اإلى  االإنف�صال  لغة  من 

واالإنفتاح والتوا�صل والتعاون واالإيجابية والثقة خالل �صيا�صاٍت جيدٍة وبرامج خالقٍة.
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 الدور التقريبي للعلمين 
»مغنية والعايلي«

الشيخ د. محما مهاي اللسخيري)1)

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  چٿ 
 
ڃ چ )2)

مقامة:

اإن دور العلماء الم�صلحين في مجتمعاتهم وتاأثيرهم االإيجابي في تغيير االأمة نحو 

القادة  فهوؤالء  التاريخ،  مر  على  واالأمم  ال�صعوب  تاريخ  في  خالدًا  معلمًا  يبقى  االأف�صل 

المفكرون الذين تحملوا ال�صدمات والمتاعب والعناء والم�صائب لمقاومة الجهل والظلم 

واأ�صبحت  االأمور  كثيٌر من  عليها  التب�س  قد  التي  الب�صرية  اأجل هداية  واالإ�صطهاد من 

االأعمال ال�صلبية والمنحرفة عادةً  لديهم وعرفًا، ومتى ُدعوا اإلى التغيير، تم�ّصكوا بها 

دون علٍم وب�صيرٍة وكاأنهم ي�صاقون نحواالأ�صوء من العذاب في حياتهم المادية الدينوية.

)1) رئي�س وكالة اأنباء التقريب.

)2) �صورة اآل عمران، االآية 18.
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
ڄ   ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ   ٹ  چ   

چ)1) ٿ  ٿ  ٿ 
.

ڄ ڄ ڃ چ )2)
اأو  محدودٍة  فئاٍت  �صمن  النه�صوية  حمالتهم  يقودوا  لم  العظام  الم�صلحين  اإّن 

جماعاٍت قليلٍة ليدرجها الم�صطلعون في خانة الم�صاعي الهّينة، بل كانت دعوات بع�صهم 

اإذا  هذا  ن�صمة!  مليار  من  اأكثر  نفو�صها  تعداد  يبلغ  التي  الكبيرة  االأمة  اأطراف  ت�صمل 

اأ�صفنا اإلى ذلك الجماعات والجهات المخالفة التي لم تاأِن في ا�صتخدام كّل ما لديها 

من الحيل لنزع فتيل حملتهم، وا�صتحالل �صاحتهم ولو الت�صفية الج�صدية! 

وهذا ما دعا التاريخ اإلى حفظ اأ�صماء هوؤالء الثّلة الرائعة بعد ما رفعها عاليًا بمثابة 

�صمو�س م�صيئٍة اأ�صرقت بنورها على النا�س، الذين لم ياألوا جهدًا في ت�صجيل مواقفهم 

واإبراز احتراماتهم تجاههم.

اإن دعوة االأمة االإ�صالمية اإلى التالحم والوحدة والتاآلف من جديٍد تعد من المهام 

ال�صعبة في عالمنا المعا�صر مع كثرة االأعداء وقلة النا�صر وتطور االأ�صاليب االإ�صتغاللية 

الحديثة واإطباق الجهل المركب خا�صةً بعد ما اآلت اإليه اأو�صاع االأمة من �صقاٍق ونفاٍق 

وافتراٍق، �صّهل للعدو االإختراق والتحايل على مجموعة وال�صحك على اأذقان اأخرى.

في هذه االأجواء ال�صبابية وهذا الكم الهائل من تراث االإختالف المقيت، برز دعاة 

التقريب من جديٍد لالأخذ بيد اأبناء االأمة واإنقاذها من ظلمات الفرقة والعداء العائلي 

اإلى نور االأخوة والمحبة بف�صل الرحمة االلهّية.

المذاهب  بين  والتقريب  االإجتماعّي  االإ�صالح  ميدان  الرجال في  هوؤالء  و�صول  واإن 

ا�صتراتيجية  على  مبنيًا  كان  اإّنما  والعالمية  الرقي  من  الم�صتوى  هذا  اإلى  االإ�صالمية 

ثابتٍة منتقاٍة من الفكروالثقافة القراآنية واالأدب النبوي ال�صريف وتربية اأهل بيت النبّوة 

)1) �صورة الزخرف، االآية 23.

)2) �صورة الزخرف، االآية 24.



- 87 -

الشيخ د. محما مهاي اللسخيري

الطاهرين وال�صيرة التي تابع ال�صحابة عليها باإح�صاٍن، ولم تكن حركة خبٍط ع�صواء، اأو 

حاطب ليٍل، واأي�صًا لم تكن على ُا�ص�ٍس �صخ�صيٍة وم�صلحيٍة فرديٍة اأو ُا�صريٍة.

ففي الوقت الذي يجوب بع�صهم العالم باأ�صره للقاء الزعماء ال�صيا�صيّين وم�صوؤولي 

بّث  اأجل  البعيدة من  الم�صافات  قاطعًا  والقرى،  البلدان  االآخر  بع�صهم  الدول، يطوف 

اإقناع النخب بتمكين فكرة التقريب، والحوار  فكرة التقريب ووحدة ال�صّف، ومحاولة 

الهادئ، احترام الغير في نفو�س موؤّيديهم. ولعل العلمين الجليلين الذين اجتمعنا هنا 

لتكريمهما هما من اأبرز هوؤالء الذين بذلوا جهدًا كبيرًا من اأجل معالجة الق�صايا الملّحة 

التي تحتاجها حركة التقريب بين اأبناء االأمة االإ�صالمية.

الشيخ العلللي اي سطور:

ولد ال�صيخ عبد اهلل العاليلي في 20 ت�صرين الثاني �صنة 1914م، في محلة الثكنات 

من مدينة بيروت العتيقة.

واأ�صرة العاليلي قديمة العهد ببيروت، فهي ترقى اإلى القرن الحادي ع�صر الهجري. 

اإلى بلدة عاليا الكائنة باالأنا�صول في تركيا  وقد اأخذت ا�صمها من ن�صبة اأجدادها 

واآل  اإليه،  للن�صبة  »لي«  المقطع  البلد  ا�صم  اآخر  اإلى  ي�صيفون  االأتراك  اأن  والمعروف 

العاليلي من االأ�صر القديمة والعريقة في بيروت لها حّيٌز مرموٌق في االأو�صاط التجارّية، 

وقد �صاهم بع�س اأفرادها في عمارة الم�صاجد.

ولل�صيخ مختار العاليلي �صقيق ال�صيخ عبد اهلل مكانٌة دينّيٌة محترمٌة وكان M اأمينًا 

لالإفتاء في لبنان حتى اآخر عمره.

بداأ ال�صيخ عبد اهلل العاليلي ن�صاأته االأولى في مدار�س كانت اأ�صبه بالكتاتيب.

الخيرّية  المقا�صد  لجمعية  التابعة  االإبتدائية  الحرج  بمدر�صة  التحق  1920م  �صنة  وفي 

�صقيقه  برفقة  القاهرة  في  ال�صريف  االأزهر  الجامع  اإلى  توجه  1924م  �صنة  وفي  االإ�صالمية 

ال�صيخ مختار وّظل يتابع الدرا�صة في هذا الجامع حتى �صنة 1935م واأخذ عن الجلَّة من ال�صيوخ 
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اأمثال: الد�صوقي العربي، ومحمد نجيب المطيعي، وُيو�ُصف الدجوي، و�صّيد علي المر�صفي، 

وال�صملوطي، واأحمد عي�صى ال�صرقاوي، ومحمد العربي، وعفيف عثمان، وعلي محفوظ.

وفي �صنة 1952م انتدبته جامعة الدول العربّية كم�صت�صاٍر عند طرح مو�صوع »الزكاة 

في ال�سالم«. وقد ُعّين ال�صيخ عبد اهلل العاليلي ع�صوًا في اتحاد مجامع اللغة العربّية 

الذي انعقد في دم�صق.

ّن عن االإم�صاك بعنان الكتابة،  وال�صيخ عبد اهلل العاليليM لم يقعده تقّدم ال�صِّ

فكان يمّد ال�صحف والمجالت التي تتلقى ح�صاد قلمه وع�صارة زبدة فكره بمزيٍد من 

العناية واالإهتمام. وتحل اأبحاثه ومقاالته محل ال�صدارة في �صفحاتها االأولى.

واإن غزارة ال�صيخ عبد اهلل العاليلي وكثافة درا�صاته المن�صورة جعلته م�صدرًا حيًّا ال 

ي�صتغني عنه الباحثون والمحققون في ذلك الزمن. 

العاليلي  اهلل  عبد  ال�صيخ  اأهمية  على  المعا�صرون  العلماء  به  �صهد  ما  اأف�صل  ومن 

قال: من منن  البعلبكي حيث  االأ�صتاذ رمزي  ما ذكره  العربّية  اللغة  اإحياء  في  وتاأثيره 

في  ال�صريفة  اللغة  يحيي هذه  يبعث من  يفتاأ  ال  وتعالى،  �صبحانه  اأنه  العربّية  على  اهلل 

نفو�س اأبنائها، وينه�س بها لت�صتقيم في معترك البقاء على نقاوٍة في الت�صذيب ولدانٍة في 

التخّير واندفاٍع في الوثب، وال جديد في القول اإن ال�صيخ العاليلي هو محيي العربّية على 

راأ�س هذه المائة، فهو المقدمة وهو المرجع ومنه الفكر والنظر واالإقتراح والبرهان.

كانت وفاة ال�صيخ عبد اهلل العاليليM واأ�صكنه ف�صيح جناته في الرابع من �صهر 

كانون االأول �صنة 1996م.

الفا�صل  عن  المف�صول  يتحدث  اأن  ال�صعب  لمن  اإنه  للعاليلي:  التقريبي  الدور 

والفقه  والف�صيلة  العلم  في  رائٍد  عن  مبتداأٍ  علٍم  وطالب  االأف�صح  االأديب  عن  واالألكن 

واالأدب، هوكذلك، حديثي عن العلمين ال�صامخين والنجمين الالمعين في �صماء االأدب 

والفقه والف�صيلة قد التطاوعني االألفاظ في بيان ما اأريد اإما الأني غير قادٍر على تليينها 

الأداء الغر�س اأو اإن االألفاظ بحّد ذاتها قد تكون عاجزة ً عن و�صف �صمو�س العلم والمعرفة 
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وناأمل اأن الترد ب�صاعتنا المزجاة واأن تقبل كقبول �صليمانQ لق�صة نملٍة مهداٍة.

االإن�صانية  الحياة  �صوؤون  مختلف  في  العلمية  واآثاره  العاليلي  العالمة  لكتب  فالمتتبع 

اأجل  من  وجوده  �صميم  من  تنبع  التي  الحرقة  يالحظ  والتاريخية  االإعتقادية  والمباني 

الدفاع عن االأمة االإ�صالمية و�صالمة مجتمعها والدعوة اإلى العودة نحو المجتمع االإ�صالمي 

االأول الذي بني على يد ر�صول اهلل بالعطف والمحبة والرحمة، والحنين اإلى االأيام الخالدة 

التي الزالت م�صرقًة في �صماء االإن�صانية و�صتبقى منارًا لكل االأجيال على مرالتاريخ. 

عندما يتكلم العاليلي عن الميزة البارزة في اإ�صالمنا الحبيب يقول:

وميزة االإ�صالم اأنه جعل الرحمة دعامته وقام عليها، ولعّله الّدين الوحيد الذي تهّدى 

بها اإلى فهم الوجود، وقيام االأخالق، وتركيز القانون واالإجتماع، وجعلها نظرية فل�صفته 

االأولى. فقد �صّمى االإ�صالم اهلل اأحيانًا رحيمًا واأحيانًا رحمانًا، وحين تحّدث عن الكون 

 اآخر قال: چ ڤ       ڤ 
ٍ
. وفي مقام

 چٿ ٹ ٹ     ٹٹ چ )1)
ٍ
قال في مقام

. وحين تحّدث عن المجتمع العاّم قال: چ ک ک گ    
ڤ ڦ ڦچ )2)

. وقال 
. وعن االأ�صرة قال: چ گ گ گ ڳڳچ )4)

گ گچ )3)
النّبي ي�صف نف�صه: »اأنا الرحمة المهداة«. وحين تحّدث عن االأخالق قال: »الّراحمون 

يرحمهم الّرحمن، اإرحموا، َمن لَيرَحم لُيرَحم« ففل�صفةُ  االإ�صالم قامت على قاعدة 

الّرحمة التي عالج بها نظام الحياة من �صّتى وجوهه و جوانبه، وبثها في قانونه واأناظيمه، 

ودخل بها اإلى الهيكل الم�صتغرق الخا�صع، والمجتمع ال�صاخب الّداوي، وك�صربها �صّرة 

االأنانّيات ال�صارية، وحّد بها من مّد الّرغبات الّنهمة. 

وبالّرحمة عالج االإ�صالم طبيعة االإن�صان المعقدة ليبلغ بها مبلغ المثل االأعلى الذي عّبر 

.
عنه بقوله: چ ڀ ڀچ، وليحّقق بها مبداأ الّتاآخي العاّم چ ۈ ٴۇ ۋچ )5)

)1) �صورة االأعراف، االآية 156.

)2) �صورة االأنعام، االآية 54.

)3) �صورة االأنبياء، االآية 107.

)4) �صورة الروم، االآية 21.

)5) م�صاهد وق�ص�س من اأيام النبوة �س 85.
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من هذا المنطلق ارتبطت اأع�صاء هذا الج�صم االإ�صالمي وتح�ص�س البع�س باألم االآخر، 

واإال فقد خرج عن ربقة االإ�صالم وبهذا االإت�صال الوثيق جعلهم �صفًا وبنيانًا مر�صو�صًا 

التخترقه االأوهام والفتن والع�صبيات ف�صاًل عن الهجمات الع�صكرية و االأمنية والتي ت�صكل 

المدعومة  ال�صليمة  الفطرة  لدى  المودعة  االإن�صانية  االإيمانية  القوة  اأمام  االأ�صغر  العّدو 

بوحٍي من ال�صماء من اأجل بناء االإن�صان المكّرم. وبهذا الترابط ي�صد بع�صنا االآخر وتتكون 

عنا�صر�صخ�صية االإن�صان االإ�صالمية �صيئًا ف�صيئًا وكما يقول العاليلى: »ونحن في الحّب 

واأفكارنا،  بالموافق ل ليزيدنا ثقًة بعواطفنا  العاطفة والفكر، نغتبط  والبغ�س، في 

بل لّننا ناأن�س بمن ي�ساركنا ويفكرمعنا، اأو »وهو اأ�سح« بمن ي�سعرنا بالتفوق.... فاأنت 

قد تطيق من محدثك اإنكاره اأي �سيٍء عليك، خال معطيات الفكر والعاطفة لأّنهما 

 .
(1(

عن�سرال�سخ�سية اأو اإن �سئت فقل: لأّنهما اأبلغ عنا�سرها واأكبر مقّوماتها«

لكن ما الذي دها بنا اإلى اأن نن�صى اأو نتنا�صى هذه الخ�صائ�س االإيمانية التي يتكون 

والقوى  الدولية  الموؤامرات  الموحد، هل هي  االإ�صالمي  والمجتمع  الم�صلم  الفرد  منها 

المعا�س فقط؟  وليد ع�صرنا  التمزق هو  العالمية؟ وهل هذا  وال�صهيونية  االإ�صتكبارية 

اأ�صعلت  اإن هناك �صرارٌة  اأم  اأواإن اأقالم الم�صت�صرقين واأتباعهم مهّدت لهذا ال�صقوط؟ 

روح الع�صبية والتمزق منذ الع�صور االأولى لظهور االإ�صالم ال�صترجاع القبلية بمفهومها 

الم�صركين  عالم  �صلبيات  عن  بعيدًا  االأمة  بهذه  النبي  �صما  ما  بعد  جديٍد  من  ال�صلبي 

والجاهلية االأولى وقد اأ�صار العالمة العاليلى اإلى ال�صرارة االأولى التي اأدت اإلى تمزيق 

الّتبعة الج�سيمة تقع على عاتق الأموِيّين الذين  باأّن  اأعترف هنا  االأمة بقوله: »واأنا 

األهبوا حما�س القبيلة وا�ستغّلوه، فقد كان هذا جزءاً من �سيا�ستهم، اإّل اأّنه �سّدع بعد 

ذلك بنيان دولتهم المطبوعة على غراره، و�سّدع بناء الّدولة عموماً.

)1) مثلهن االعلى ال�صيدة خديجة �س 71
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ويجب اأن يّفرق جّيداً بين القبلّية في العهد الجاهلي، والقبلّية في عهد الأمويين. 

فاإّن الثاّنية كانت تفاخراً وع�سبيًة بالأن�ساب والأ�سول، بينما كانت الأولى قبلّيًة تنظر 

.
(1(

اإلى القبلّية باأّنها رمز الوجود، رمز الم�سالح التي اأهّمها البقاء«

م�صيفًا باأّن »الّنبي اعتمد في كفاح الع�سبية على �سّتى الو�سائل، وطاولها مطاولًة 

كانت قمينًة باأن تاأتي عليها، وبالفعل راأينا اأّنها ا�ستترت في زمن النبّي P وا�ستخفت 

كما ي�ستخفي الميكروب في اأنحاء الّدم، حّتى اإذا هادنه العالج ظهر بعنفه وقّوته وانت�سر 

بحّماه. و�سيا�سة الّنبي P تتلخ�س بال�ّسمّو ببيئة العرب، والق�ساء على المزاج العقلي 

الدولي  كيانهم  في  بت�سريف حركاتهم  خليقاً  جديداً  عقلياً  مزاجاً  باإعطائهم  القبلي 

 .
(2(

الجديد، وتهيئتهم مع الزمن لما ي�سمونه بخلق الأمة على �سكٍل �سالٍح

اإن االإن�صان الموؤمن ليحزن عندما يقراأ في تاريخه الزاخر بالمجد واالإعتزاز وباللئالي 

والح�صاري،  االإجتماعّي  والرقي  والتقوى  بالعلم  ال�صامي  اإ�صالمه  الثمينة في بحر وجود 

يقراأ عن وجود طائفٍة وحزٍب �صعى بكل ما يملك من قوة لياأخذ بثاراٍت قديمٍة وع�صبياٍت 

عمياء و لي�صترجع المنا�صب الم�صلوبة ح�صب زعمه واالأمجاد الم�صيَّعة على ح�صاب �صرب 

واأراد  �صاملٍة،  اإ�صالميٍة  اإن�صانيٍة  ح�صارٍة  وتقديم  اهلل  كلمة  الإعالء  �صعت  اأمٍة  م�صالح 

الحرب اأر�صتقراطية بديلًة عن كل ذلك ال�ّصمو؛ اإن العاليلي يقّدم هذه ال�صورة بعباراٍت 

وجيزٍة ومفعمٍة بالمعاني اإذ يقول: »ولعل اأكبر دليٍل على عدم ن�سج التعاليم الإ�سالمية 

في نفو�س العرب اأنهم �سموا بعن�سرهم فوق العنا�سر، حتى لكاأنهم اأر�ستقراطية على 

النا�س كافة ً. والإ�سالم ليعرف اأر�ستقراطية الجماعة والجن�س بل جان�س بين ال�سعوب 

حين خلقهم من ذكر واأنثى وجعلهم �سعوباً وقبائل ليتعارفوا على ُمثٍل خا�سٍة ومبادىء 

ف�سلى وتعاليم قويمٍة، ل تفا�سل اإّل باتباعها على اأوجه الأمثل.... واإن افتر�س وكان 

في الإ�سالم اأر�ستقراطية ٌ، فهي اأر�ستقراطية المناقبّية ومكارم الأخالق: تخلقوا بخلق 

)1) مقدمات لفهم التاريخ العربي �س 15

)2) مقدمات لفهم التاريخ العربي �س 21.
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اهلل، وخلق اهلل القراآن.... وهو اأثر يعزى اإلى النبّي وفيه مقاٌل كثيٌر عند رجال التخريج 

من المحّدثين. ومن هذا يظهر اأّن ع�سبّية العربي كانت تعمل �سد اأخيه العربي، و�سد 

اأخيه الم�سلم من �سائر ال�سعوب، مما ا�ستتبعه اعتزاز ال�سعوبي بقبليته وما�سيه اأي�ساً، 

 .
(1(

ميم« وفي معترك هذه الع�سبّيات القبلية وال�سعوبية انحّل الرباط الإ�سالمي ال�سّ

اأن  وباإمكاننا  اإليها،  ي�صار  ما  قل  االإ�صالمي  عالمنا  تاريخ  في  اأ�صا�صيٌة  ظاهرٌة  وهناك 

ن�صتح�صر م�صاديقها في عالمنا المعا�صر اأي�صًا وهي عندما تقوم ثورٌة فكريٌة وح�صاريٌة 

لتغيير مجتمٍع ما وتتحول هذه الثورة اإلى ظاهرٍة اإجتماعيٍة بخ�صائ�صها االإيجابية، تتوجه 

نفو�س االأحرار في العالم كله نحو هذه الظاهرة لت�صتلهم منها ما يمدها على تقبل التربية 

والتعليم والنه�صة والتزكية والتطور العلمي وال�صمّو وكل �صفات العز والكرامة، واإن هذا 

التوجه ي�صتتبع تو�صيع الرقعة الجغرافية لهذه الظاهرة ومن ثم يرتفع الكم العددي ونظرًا 

االأبواب  تفتح  �صوف  ومبادءها،  اأ�صولها  �صربت 
ُ
واأ الظاهرة  ا�صتوعبت  التي  الكوادر  لقلة 

اأمام المتظاهرين والمت�صبهين بقادة االإ�صالح، و ياأتي دورالمنافقين بال�صعي اإلى تحقيق 

اأهدافهم وماآربهم الخفية، اإن هذا المنحى ي�صكل اأكبر خطٍر على تلك الظاهرة االإيجابية 

بالقيام  وذلك  االأمر،  قادتها  يتدارك  لم  اإذا  ال�صقوط  ثم  ومن  االإنحراف  اإلى  ويجرها 

بتربية كوادرتتنا�صب مع حجم الو�صع والم�صوؤولية الملقاة على عاتقهم، �صّدًا لالأبواب، اأما 

االإنتهازيون الذين يع�صع�صون في كل مكاٍن وزماٍن، يخلو لهم الجوال�صتغالل الفر�س وفر�س 

اأنف�صهم على الواقع، واإلى هذا قد اأ�صار العالمة العاليلي بكل دقٍة وظرافٍة عندما ذكر: 

لكي   Pالنبي انتهجها  التي  التربوية  ال�ّسيا�سة  يتابعوا هذه  اأن  الخلفاء  على  »وكان 

يحققوا الإختمارالدينّي المنتظر. بيد اإن �سيا�سة الخلفاء مالت اإلى التو�سع في تزاُيٍد 

التي تهذبت على يدى الم�سطفى كالقّراء، ولم يدعوا فر�سة ً  اأ�سرع بفناء الطبقات 

لتحقيق الإختمار في الباقين. فالتعجيل بالفتوح كان بمثابة انح�ساٍر وجذٍر قويٍّ في 

)1) مقدمات لفهم التاريخ العربي �س 37.
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النف�سية العربية الإ�سالمية، وقد لم�سوا بع�ساً من نتائجه المح�سو�سة في فناء القّراء 

تقريباً حّتى عمدوا اإلى كتابة القراآن �سوناً له عن ال�سياع. فاإّن من الم�سّلم به اأّنه ل بد 

من مرور الزمن لتتر�سخ التعاليم وتتحول اإلى �سفٍة اإراديٍة غير م�سعوٍر بها، كما يعّبر 

العجلة  حيث  من  الإ�سالم،  اأ�سيب  وقد  جّداً.  �سروريٌّ  الديني  الإختمار  فهذا  ليبنز. 

. اإذًا ما هو الطريق اإلى لم ال�صمل االإ�صالمي 
(1(

بالفتوح، بما اأ�سيبت به الثورة الفرن�سية«

واإمام  الم�صلمين  اأ�صوة  ر�صمها،  التي  الرائعة  االإن�صانية  للحياة  الفنية  اللوحة  وا�صتعادة 

الب�صرية نبي اأمتنا محمدP في �صاحة الحب االإلهي على اأر�س الواقع، والتي تهدف اإلى 

بناء االإن�صان كل االإن�صان، والمجتمع كل المجتمع في ظل هدايٍة اإ�صالميٍة تعتني باالإن�صان 

كاأٍخ في الدين اأو نظيٍر في الخلق. اإن الحل هوالعودة اإلى النظرفي اإعادة ر�صم تلك ال�صورة 

متنا�صبًة مع عالم اليوم ونالحظ هنا كيف ي�صرح لنا العاليلي الحال على ل�صان مخيريق 

الن�صري االإ�صرائيلي عن ما قام به النبي االأكرم P من تغيير في مدينته المنورة قائاًل: 

الإن�سان وحقوقه في الإ�ستقالل  اأطاللها �سامخاً، يعلن حرية  »ثّم وقف محّمد فوق 

في  ال�سخ�سية  الم�سوؤولية  مبداأ  ويقرر  الجهد،  واإنتاج  العمل  حرية  ويعلن  الذاتي، 

الحقوق والجزاء للحق العام، وينزع اأغالل الفكر. فمحمٌد حارب الربوبية في �سخ�س 

الأوثان الجامدة، وحارب الربوبية في �سخ�س الأوثان الإجتماعية الحية، وبذلك حّرر 

اأن  الممكن  من  الموا�صفات  بهذه  مجتمعنا  اإن  ترى  يا  وهل   .
(2(

المجتمع« وحّرر  الفكر 

ي�صقط في متاهات ما �صقط فيها عالمنا االإ�صالمي المعا�صر؟ وهل تتجراأ قوة ٌ �صغيرٌة اأو 

 لزرع الفتنة والتفرق 
ٍ
عظيمٌة اأن تفكر في اقتحامه وغزوه؟ وهل يبقى لل�صيطان موطن قدم

في اأو�صاطه؟ واإذ �صدت اأبواب الجور واالإعتداء على حقوق االآخرين وفتحت اأبواب احترام 

حقوق ال�صعوب واعتماد المبادئ التي تدعو النا�س اإلى الم�صاركة في م�صيرهم وانتخاب 

من ير�صونه واإقامة دولٍة تحكم القلوب قبل االأج�صاد والعقول قبل االأهواء، والحاكم فيها 

)1) مقدمات لفهم التاريخ العربي �س 68.

)2) م�صاهد وق�ص�س من اأيام النبوة �س 29.
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يرى نف�صه خادمًا الأهله ال متجبرًا وطاغوتًا عليهم، هل باإمكان �صياطين الجن واالأن�س اأن 

يفتحوا ثغراٍت للنفوذ في و�صط هذه االأمة؟ اإن علينا فهم هذا الدين المبين وا�صتعادته اإلى 

الحياة من جديٍد وفي واإلى هذا ي�صير العاليلي بقوله وهو ع�صب الحياة الذي اإن انقطع 

�ُصَلت حياة المجتمع اإذ يقول: »اأن الدين اأك�سب الأمة الحق في حكم نف�سها و چ  ں 

التنفيذية في  لل�سلطة  الطاعة  وفر�س   ،
(2( ڦچ  ڦ  چڤ   .

(1( چ  ڻ  ں 

حدود طاعة ال�سلطة نف�سها للقانون چ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب   حب خب مب ىب       يب جت حت ختمت ىت يت جث 

 والّتنازع في الآية على وجهين: تنازع الأفراد على الحقوق، وتنازع ال�سعب 
مثچ )3)

مع ال�سلطة الحاكمة التي عّبر القراآن عنها بـ »اأولي المر« وحكمهما واحٌد في �سرورة 

الرجوع اإلى القانون الموؤلف من القراآن واأقوال النبي واأفعاله، وبذلك خّول ال�سعب، اإذا 

كان الحق في جانبه، اأن ياأخذها بمقت�سى قانون الجزاء ال�ّسيا�سي، على ما هو م�سروٌح 

في ال�سنة من انحالل البيعة وما يتبعها، كما يوؤخذ الأفراد بمقت�سى قانون الجزاء 

الحياة  �صعوبات  اأمام  الينهزم  اأن  بالعمل  المقرون  العالم  واجب  من  فاإن   .
(4(

العدلّي«

طريق  ال�صيرعلى  من  الخوف  عدم  وكذلك  لن�صحه  النا�س  ا�صتجابة  وعدم  وم�صائبها، 

الحق لقلة اأهله الأن الن�صيحة في اهلل من اأجل اإعالء حكمه ورفع لواء االإ�صالم و وحدة 

العلماء  من  وروادها  االأمة  اأئمة  خا�صًة  النا�س جميعًا  عاتق  على  ملقاٌة  االإ�صالمية  االأمة 

التقريبي  ودوره  العاليلي  �صخ�صية  عن  الحديث  نهاية  في  و  واالإ�صالحيين.  والمفكرين 

اأده�س  اإطارذكراأهمية الن�صح حيث يقول: »رّبما كان  اأخرى له في  اأختم كالمي بعبارٍة 

ما حفظ مّما جاء على ل�سان �ساحب ال�سريعة P قوله لجرير بن عبد اهلل البجلي 

 :Pحينما جاء يبايعه على �سهادة اأن ل اله اإل اهلل واأّن محمداً ر�سول اهلل. فقال النبي

)1) �صورة ال�صورى، االآية 38.

)2) �صورة اآل عمران، االآية 159.

)3) �صورة الن�صاء، االآية 59.

)4) مقدمات لفهم التاريخ العربي �س135.
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والن�سح لكل م�سلٍم. هذا الحديث من روائع الإ�سالم حين جعل الم�ساركة الوجدانية 

�سنواً لكلمة ال�سهادة. ولعل ديناً من الأديان لم يبالغ في اعتبار وتقييم هذا الجانب 

 .
(1(

اعتباراً عملياً مثل دين محمٍد و�سريعة محمٍد«

العلمة مغنية اي سطور:

1904 في قرية طيردبا من ق�صاء �صور لبنان  ولد العالمة ال�صيخ جواد مغنية عام 

فاختار له اأبوه ا�صم محمد جواد وهو ابن ال�صيخ محمود مغنية من علماء لبنان البارزين 

ومن�صوٌب اإلى ُا�صرٍة �صهيرٍة في بيروت »اآل مغنية« ُعرفت بالعلم والف�صل واالأدب وقد بزغ 

فيها رجاٌل كثيرون عرفوا بالعظمة وال�صرف.

فقد اأمه العلوية وهي من اأ�صرٍة ها�صميٍة من اآل �صرف الدين وهو دون �صن الرابعة من 

عمره فاأ�صحى والده العالم �صنده واأمله في الحياة وفي �صن العا�صرة فجعه الدهر للمرة 

الثانية برحيل ذلك الوالد.

في  االإ�صالمية  العلوم  لتلقي  اأمامه  عثرٍة  حجر  تقف  لن  والمتاعب  ال�صعوبات  اإّن 

»الحوزة العلمية في النجف الأ�سرف« ونهل العلم ال �صيما من المراجع العظام كال�صيخ 

عبد الكريم مغنية وال�صيد محمد �صعيد ف�صل اهلل وال�صيد ح�صن الحمامي وال�صيد الخوئي 

وال�صيخ محمد ح�صن الكربالئي. واإلى جانب درا�صاته الحوزوية قراأ لكّتاٍب معا�صرين 

كنيت�صه و�صوبنهاور وتول�صتوي والعقاد وطه ح�صين وتوفيق الحكيم و كانت له ن�صاطاٌت 

اإجتماعيٌة متنوعٌة منها من�صب الق�صاء في المحكمة الجعفرية العليا ببيروت من اأجل 

والبحث  والثقافة  المعرفة  اأجل  من  عديدٍة  بلداٍن  اإلى  هاجر  وقد  المحرومين،  خدمة 

�صتين  يقارب  ما  وله  والكالم.  والفقه  كالتف�صير  االإ�صالمية  العلوم  وتدري�س  والتحقيق 

موؤلفًا في مختلف العلوم االإ�صالمية.

)1) �صمّوا المعنى في �صمّوالذات اأو اأ�صعة من حياة الح�صين �س 169.
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اإ�سالمية«  اإ�سالمية«، »وفل�سفات  ال�صيخ في مو�صوعتين: »عقليات  وقد طبعت كتب 

واإلى جانب هذا التراث من الكتب كانت له مقاالٌت عديدٌة في ق�صايا �صتى ن�صرت في 

المجالت والجرائد.

1400 ه�.ق، بعد عمر يحفل بالعلم   الحرام لعام 
ٍ
التا�صع ع�صر من محرم ليلة  وفي 

والعمل والجهاد في �صبيل اهلل ومن اأجل اإعالء كلمته انتقلت روحه ال�صريفة اإلى الملكوت 

االأعلى عن عمٍر ناهز ال�صاد�صة وال�صبعين ف�صالٌم عليه يوم ولد ويوم ارتحل ويوم يبعث 

حيًا.

الا ر اللقرلبي: 

اإن درا�صة حياة ال�صيخ العلمية و واقعه العملي واالإجتماعّي ومحاوالته االإ�صالحية في 

�صفراته العديدة تدلنا على دوره البارز في لم �صمل العائلة الم�صلمة الم�صتتة ودعوتها 

اإلى التم�صك بمبادئ ال�صماء والهداية الربانية واتباع ال�صراط الم�صتقيم الإقامة حكم 

اهلل في ظل كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. 

 اتخذ نهجًا تقريبيًا في كل كتاباته حتى الكتب التي قد توحي عناوينها باأنها األفت 

لتبيين المبادئ االأ�صا�صية لمذهبه الخا�س ولكن طريقة الكتابة وتحريرالبحث العلمي 

موؤلفاٌت  هناك  واأي�صًا  العليا،  االإ�صالم  م�صلحة  في  ت�صب  انتهجها  التي  والمو�صوعية 

ُا�ّص�صت م�صروعًا تقريبيًا معا�صرًا في ظل االأجواء المذهبية الحاكمة اآنذاك كالفقه على 

المذاهب الخم�صة، والحج والزواج والطالق والو�صايا والمواريث والوقف والحجر على 

المذاهب الخم�صة.

مرجعية أهل البيتR العلمية:

من اأهم المحاور التقريبية التي كان يوؤكد عليها العالمة في كتاباته وحواراته العلمية 

الدعوة اإلى اعتماد مرجعية اأهل البيت العلمية في مراجعاتنا وتاأليفاتنا العلمية الأنهم 

بابهم  يطرق  نجده  ولذا  معينه  من  االإنتهال  من  البد  الذي  العذب  والمنهل  الم�صدر 

ويحتكم اإليهم في كل كتبه وما اأثر عنه.
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يعتقد ال�صيخ مغنية بل يق�صم اأنه قراأ مختلف الكتب وطالع االآراء قديمها وجديدها، 

في  واأف�صل  اأكمل  ب�صكٍل  موجوٌد  النا�س  يفيد  ما  كل  اأن  اإلى  فتو�صل  وغربها،  �صرقها 

اأهل البيت، وباالأخ�س في كلمات االإمام عليٍّ ونجله  التراث االإ�صالمي وال �صيما تراث 

االإمام ال�صادق L وقد انتهج االإمام البروجردي هذا النهج التقريبي عندما راأى 

اأحدهما:  اأ�صا�صيين:  يكمن في مو�صوعين  وال�صيعة  ال�صنة  بين  االأ�صا�صي  االإختالف  اأن 

خالفة الر�صول و اإمامة الم�صلمين، واالآخر اإلى من ينبغي الرجوع للعمل باالأحكام بعد 

وفاة الر�صول، ومن اأي مرجٍع يجب اأن يتلقوا االأحكام والتكاليف اليومية؟

. وهو قد م�صى وانق�صى وال داعي الإثارته  اإّن البحث في المو�صوع االأول بحٌث تاريخيٌّ

للمتاعب  �صببًا  الق�صايا  هذه  مثل  وبحث  اإثارة  كانت  فقد  ذلك  عن  ف�صاًل  جديٍد،  من 

واالإختالف، ومنفذًا ي�صتغله االأعداء.

الأيٍّ من  النتيجة  فاإن هذه  اأو عقائديٌة،  نتيجٌة عمليٌة  ت عن ذلك  لوتمخ�صّ ثم حتى 

ال�صيعة وال�صنة محترمٌة بذاتها، والعالقة لها بالطرف االآخر. وعلى هذا االأ�صا�س فاإن 

ال�صيء الذي يحظى باأهميٍة فائقٍة وباإمكانه اأن يكون قا�صمًا م�صتركًا بين ال�صنة وال�صيعة 

من بعد كتاب اهلل، محورية اأهل البيت ا�صتنادًا اإلى حديث الثقلين الذي ورد عن طريق 

الفريقين ب�صل�صلٍة �صحيحٍة وهو ما يتفق عليه الجميع.

ولقد كان هاج�س العالمة مغنية، الوحدة االإ�صالمية، لذلك بذل جهودًا حثيثًة في �صبيل 

و  االإ�صالم  علماء  على  لالإنفتاح  فر�صٍة  كل  ي�صتغل  كان  حيث  االإ�صالمية  الوحدة  تحكيم 

يتبادل االآراء في خ�صو�س الوحدة وال�صبل االآلية والكافلة لتحقيقها وقد التقى في م�صواره 

متعددٌة  حواراٌت  وبينهم  بينه  وجرت  االإ�صالمي  العالم  اأقطار  من  العلماء  بكبار  الطويل 

ومع اأنهم كانوا يخالفونه الراأي ويخالفهم في بع�س الق�صايا لكن الهدف كان واحدًا وهو 

التاأ�صي�س لتربيٍة توؤدي اإلى ن�صر ثقافة الوحدة والعمل على منهج التقريب بين المذاهب 

اأبي زهرة  لبنان، كال�صيخ  اإلى خارج  االإ�صالم في �صفراته  بعلماء  التقى  االإ�صالمية. فقد 

وال�صيخ الفّحام وال�صربا�صي والدكتور م�صطفى محمود والح�صيري وال�صيخ �صلتوت و.... 
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 نموذجين من الحوار اللقرلبي:

1- حواره مع ال�سيخ ابي زهرة 

يذكر العالمة مغنية: في �صنة 1960 م. اجتمعت بال�صيخ اأبي زهرة في دم�صق، حيث 

ا�صتركنا معًا في مهرجان الغزالي، وكنت اأنا ممّثاًل للبنان، وق�صينا وقتًا ممتعًا، وتحّدثنا 

طوياًل، فقال لي فيما قال: حين اأّلفت كتاب »الإمام ال�سادق« كنت على علم اليقين باأّنه 

�صيغ�صب ال�صّنة وال�صيعة معًا؛ الأّني لم اأقل ما يريد اأولئك، وال كّل ما يريد هوؤالء«

فقلت له: نحن نرّحب بكّل نقٍد من اأِيّة جهة اأتى، على �صريطة اأن يكون بدافع االإخال�س 

متحّررًا من روا�صب الما�صي ومخّلفاته.

اأوافقه على كثيٍر من  اأّني ال  بالتقدير ل�صخ�صه، رغم  اأّني �صعرت  القارئ  اأخفي  وال 

ٍل.  اآرائه، وكنت قبل اأن نلتقي اأنتقده في بع�س موؤّلفاته، ورددت عليه بمقاٍل مطّوٍل ومف�صّ

وكان حين يقّدمني لمعارفه يقول: »هذا الذي رّد علّي وانتقدني«.

2- حواره مع ال�سيخ �سلتوت 

ترجع معرفتي ب�صيخ االأزهر المرحوم ال�صيخ محمود �صلتوت اإلى �صنة 1949م. حين 

ناق�صت فتواه بجواز طمر الهدي وحرقه على �صفحات »ر�سالة الإ�سالم«، ثم جرت بيننا 

كتاباٌت ومرا�صالٌت، وقراأ لي، وقراأت له.

اأف�صل  وا�صتقبلني  ورّحب،  فاأّهل  1963م،  �صنة  داره  في  �صلتوت  بال�صيخ  اجتمعت 

واحٍد، فكان  كاأ�ٍس  ن�صرب معًا من  اأن  اإاّل  اأبى  الليمون  �صراب  لنا  قّدم  ا�صتقباٍل، وحين 

ال�صيعة  حديث  بيننا  وجرى  �صوؤره....  من  فاأ�صرب  الكاأ�س،  ويناولني  قلياًل،  ي�صرب 

اأ�ّس�سوا الأزهر، وبقي  والت�صّيع، فاأثنى واأطنب، وقال فيما قال: »اأّن ال�سيعة هم الذين 

اأمداً غير ق�سيٍر تدّر�س فيه علومهم ومذهبهم، ثّم اأعر�س القائمون عليه عن هذا 

المذهب، فحرموا من نوره ال�ساطع، وفوائده الجّمة«. 
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اأو  اأنتم  تظّنون  وقد  و�صاميٌة،  كبيرٌة  ال�صيعة  علماء  عند  مكانتكم  اإّن  له:  قلته  ومّما 

يّظن غيركم اأّن ال�صبب هو فتواكم بجواز التعّبد بمذهب الت�صّيع، والحقيقة اأّن العارفين 

من علمائنا ينظرون اإلى فتواكم هذه على اأنها مجّرد نظٍر واجتهاٍد، ولو اأفتيتم بالعك�س 

لقالوا هكذا اأّدى نظره واجتهاده، قيا�صًا على اأنف�صهم، وعماًل بمبداأ االإجتهاد الذي لم 

يقفلوا دونه االأبواب والنوافذ... اأجل، اإّن فتواكم هذه تنبئ عن الجراأة وعدم المباالة 

الديّنية،  لخدماتكم  يحترمونكم،  ال�صيعة  علماء  اإّن  والعدل..  الحّق  في  الالئمين  بلوم 

ون�صحكم لالإ�صالم، واإّنهم مع كّل من ينا�صر الدين وين�صح له كائنًا من كان.

هي  االإ�صالمي  المجتمع  منها  يعاني  التي  الم�صاكل  اأن  على  العلم  ال�صيخ  اأكد  وقد 

تحت  االإ�صالمية  االأمة  في  واالإختالف  التفرق  لفر�س  االإ�صتكبارية  الموؤامرات  نتيجة 

غطاء المذهبية وا�صتغالل التع�صب االأعمى اإذ يقول �صماحته: اإن الم�صاكل التي نعانيها 

هذه  حديث  اإّن  بل  بعيٍد،  اأو  قريٍب  من  والت�صّنن  الت�صّيع  بق�صّية  واقعها  في  التّت�صل 

الق�صّية واالإهتمام بها يزيد الم�صاكل تعقيدًا، ويجعلها م�صتحيلة اأو ع�صيرة الحّل، وهذا 

نتلّهى  اأن  يريدون  اإّنهم  والوطن،  الدين  اأعداء  وال�صهاينة،  الم�صتعمرون  لنا  يريده  ما 

بالم�صاحنات والنعرات الطائفّية؛ ليعزلونا عن الحياة، ويخلولهم الجّو... ويظهر اأّن لهم 

ال�صيعة،  ون�صراته على مهاجمة  تاأليفه  في  الجهاز  داأب هذا  جهازًا �صخمًا.......ولقد 

االأّول هو  والم�صلمين.....والغر�س  لالإ�صالم  تكيد  ملحدٍة مجرمٍة  وت�صويرهم كطائفٍة 

واإ�صاعة  الفتنة،  الإيقاظ  اإ�صرائيل  و  اأمريكا  ر�صمتها  التي  العري�سة«  »الخطوط  تنفيذ 

الجهاز  هذا  مقا�صد  اإلى  االأفكار  اأنّبه  اأن  واجبي  من  فراأيت  الم�صلمين.  بين  الفرقة 

الفا�صد واأهدافه، واأقطع الطريق عليه بالك�صف عن عقيدة ال�صيعة، مع االإ�صارة اإلى �صيٍء 

من تاريخهم؛ ليتبّين للنا�س المزاعم الكاذبة التي لّفقها اأولئك الماأجورون.

وفي مقام تبيين الهدف من تاأليف كتاب »ال�سيعة الإمامية« يقول: اإّن من يقراأ هذه 

ال�صفحات بتاأّمٍل واإمعاٍن يتّبين له اأّنها اأّول ما تهدف اإلى االأخذ والعمل بمبادئ االإ�صالم 

بن�ّس  ال�صميم  في  االإ�صالم  من  الأّنه  به  تهتّم  فاإّنما  بالت�صيع  اهتّمت  واإذا  وتعاليمه، 
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اأبي  الجليل  ال�صحابي  برواية  اأركانه  من  ركٌن  هو  بل  النبوّية،  وال�صّنة  الكريم  القراآن 

�صعيد الخدري. وبالتالي فاإّني من الذين يوؤمنون اأّن الم�صتقبل للحّب واالإخاء االإن�صاني، 

، حّتى اليبقى لها عيٌن وال اأثٌر اإن �صاء اهلل، 
ٍ
ب اآخذٌة بالزوال يومًا بعد يوم واأّن روح التع�صّ

وعندها ال يجد االإنتهازّيون وتّجار الطائفية مجااًل للد�ّس والتخريب. 

اأو المغر�صين ليوهموا  وفي خاتمة البحث اأ�صير اإلى نقطٍة قد يثيرها بع�س ال�صذج 

االإ�صالمية  الثورة  مع  طّيبٍة  عالقٍة  على  يكن  لم  مغنّية  جواد  محّمد  ال�صيخ  اأّن  النا�س 

وقيادتها المتمّثلة باالإمام الخمينىM، اإّن هوؤالء اأغفلوا اأو تغافلوا هذه الحقيقة، وهي 

اأّن ال�صيخ مغنّية ينتهج نف�س المنهج والخّط الفكري وال�صيا�صي الذي كان عليه االإمام 

الخميني، حيث كتب العالمة مغنية عن الثورة االإ�صالمية ودولتها والتي نادى بها االإمام 

ه: الخميني ومن ثّم �صّيدها بنف�صه الزكية ما هذا ن�صّ

»و�سدع النبيP باأمره تعالى، اأ�ّس�س دولة ال�سالم والمحّبة والرحمة والإن�سانية، 

وانت�سلت ماليين المعّذبين في الأر�س من رعايا الإمبراطورية الرومانية الم�سيحية 

والم�سلمين؛  بالإ�سالم  منهم  الكثير  ورحب  المجو�سية،  الفار�سية  والإمبراطورية 

هي  هذه  والرحمة.  العدل  ظّل  في  وينعموا  وطغيانهم،  القادة  ظلم  من  ليتحرروا 

دولة الإ�سالم التي يدعوا اإليها الإمام الخميني، ولأّنها رحمٌة للعالمين، الم�سلمين 

والعمالء.  الأدعياء  واأذنابهم  وال�سهاينة  الم�ستعمرون  يحاربها  الم�سلمين  وغير 

ولكن الإيمان الحّق الذي لي�س ب�سلعٍة تباع وت�سترى وتعار، اأقوى من كل �سالٍح ومن 

دول ال�سالل واأحزابه...... ولي�ست هذه فورٌة عاطفيٌة، بل عين الواقع، وال�ساهد تاج 

ن بالمال والرجال واأ�سلحة الدمار ودول ال�سرق والغرب، ومع ذلك  ال�ساه الذي تح�سّ

كاأّنها  �سرعٍة  في  واأعوانه  اأن�ساره  وعزم  واإيمانه  الخميني  دين  �سخرة  على  تحّطم 

لغٌز من األغاز القرن الع�سرين... واأخيراً هذه النبوؤة التي جاءت في الجزءالثاني من 

كتاب »�سفينة البحار« �س 446طبعة �صنة 1936 م. نقاًل عن م�صادر م�صى عليها العديد 

اإلى الحّق، يجتمع معه  النا�س  ها: »يخرج رجل من قم يدعو  القرون، وهذا ن�صّ من 
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قوٌم كزبر الحديد، ل تزلهم العوا�سف، وليمّلون، وليجبنون، وعلى اهلل يتوّكلون، 

والعاقبة للمّتقين«. وهذا الو�صف اأ�صدق واأل�صق باالإمام الخميني وقومه، حيث اأم�صى 

معظم حياته في مدينة قم در�صًا وتدري�صًا، وفيها اأعلن الثورة على ال�صاه، ومنها نفي. اأّما 

، ويرهبها كل ّ مبطٍل  دعوته فهي دعوة الحّق والعدل التي ي�صتجيب لها كّل محقٍّ ومخل�سٍ

واآثٍم، واهلل ولي المّتقين«. واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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 دور االعام
 في التقريب بين المذاهب

أ. عبا الله قصير)1)

د ر اإلعلم اي اللقرلب بين المذاهب:
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ)2)

دور  وات�صاع  تعاظم  اإلى  اأدى  االإت�صاالت  تكنولوجيا  في  الهائل  والتطور  التنامي  اإن 

و�صائل االإعالم في �صياغة و�صناعة الراأي العام ال�صيما خالل العقود الثالثة االأخيرة، 

اأن الغرب وال�صهاينة كانوا �صباقين في ا�صتخدام و�صائل االإعالم  اأحٍد  وال يخفى على 

واأدوات االإت�صال لترويج �صيا�صاتهم واأفكارهم وثقافتهم وتكوين �صورٍة نمطيٍة وم�صوهٍة 

للعرب والم�صلمين في العالم.

وعلى الرغم من اأن الجهود والم�صاعي االإ�صالمية في مو�صوعات التقريب والوحدة 

العاليلي  بهما  المحتفى  العالمين  اأمثال  االأعالم  عند  ال�صيما  تتوقف  لم  االإ�صالمية 

ومغنية، وغيرهما الكثير من اأعالمنا اأمثال ال�صيد �صرف الدين ومحمد عبده واالإمام 

ال�صدر واالإمام الخميني اإال اأن الغرب واإعالمه المت�صهّين والموالي الإ�صرائيل ا�صتطاع 

)1) مدير عام قناة المنار- �صابقًا.

)2) �صورة االأنبياء، االآية 92.
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اأن يزرع وي�صعل اإرها�صات الفتنة المذهبية في اأكثر من �صاحٍة في منطقتنا االإ�صالمية 

والعربية، اأمثال باك�صتان والعراق واأن ي�صيع اأجواء التوتر المذهبي على امتداد العالم 

االإ�صالمي والعربي، والهدف كان طبعًا:

وانت�صاراٍت  اإنجازاٍت  حقق  الذي  المجاهد  وتيارها  االإ�صالمية  المقاومة  اإ�صعاف   .1

مهمٍة ومدويٍة في لبنان وفل�صطين.

حلف  اإيجاد  ]عبر  ال�صهاينة  مع  الت�صوية  لترويج  الطريق  فتح  اأخرى  جهٍة  ومن   .2

[ في مواجهة الجمهورية االإ�صالمية االإيرانية ]ال�صيعية والتي  اإ�صرائيليٍّ عربيٍّ ]�صنيٍّ

نقطة  باعتبارها  اإليها  وتنظر  المقاومة[  دعم  م�صوؤولية  واإ�صرائيل  اأميركا  تحّملها 

ارتكاز محور الممانعة وال�صمود في المنطقة.

ت�صجيع وا�صتخدام »الجهل« المولد للع�صبيات المذهبية عند البع�س من جهٍة ون�صر   .3

التيارات التكفيرية من جهٍة اأخرى، حيث يجد الغرب في هذين اأف�صل بيئٍة منا�صبٍة 

لترويج م�صروع الفتنة المذهبية واإ�صعال نيرانها.

في مواجهة ذلك نحن نرى اأن الحل يكمن في تحمل الجميع لم�سوؤولياتهم:

العلماء والمثقفين والمفكرين والقادة، لنقل اأي نقا�ٍس خالفيٍّ مذهبيٍّ اإلى الدوائر   .1

العلمية واالأكاديمية والحوزوية المغلقة بعيدًا عن االإعالم. وبث الخطاب التوحيدي 

الوحدوي الم�صوؤول الواعي.

دور و�صائل االإعالم في بث ثقافة القوا�صم الم�صتركة الكبرى بين الم�صلمين واالإمتناع   .2

عن بث اأي خطاٍب تحري�صيٍّ اأو مذهبيٍّ متوتٍر.

تصربة قناة المنار:

التزاٌم كامٌل في نهج الوحدة واالإمتناع عن بث كل ما يثير التفرقة والح�صا�صيات بين   -

الم�صلمين، وبث خطاٍب توحيديٍّ وحدويٍّ ي�صتح�صر القوا�صم الم�صتركة وثقافة وحدة 

االأمة وهمومها الم�صتركة والكبرى في مواجهة التحديات وفيها الفال�صات والتنويهات.

ا�صت�صافة ال�صخ�صيات والعلماء الذين يتبنون خط الوحدة واالإعتدال.  -
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عالقة بين اإقراأ/ المنار وفكرة اإن�صاء اتحاٍد للقنوات االإ�صالمية طرحها ال�صيخ �صالح   -

كامل، واأنا اأدعو الإعادة التوا�صل معه في هذا المجال.

محاولٌة جديدٌة تم العمل عليها االآن في اإيران االإ�صالم، لجمع كل القنوات االإ�صالمية   -

تحت عنوان اتحاد االإذاعات والتلفزيونات االإ�صالمية. بهدف بلورة خطاٍب دينيٍّ معتدٍل 

ووحدويٍّ ومتوازٍن لالإلتزام به من قبل هذه القنوات... ون�صاأل اهلل التوفيق لذلك.

مجالت،  �صحف،  اإذاعات،  ]قنوات،  االإعالم  و�صائل  على  اأّن  نجد  الخال�صة  في 

�صحافة اإلكترونية...األخ[ العربية واالإ�صالمية م�صوؤوليًة كبرى تدفعها للعمل على:

ال�صيا�صية  الجوانب  في  االأ�صا�صية  وهمومها  الكبرى  ق�صاياها  اإلى  االأمة  توجيه   .1

ال�صهيوني.  والمقاومة لالإحتالل  والقد�س  فل�صطين  والتنموية وفي مقدمتها ق�صية 

ومواجهة �صيا�صات الهيمنة واالإحتالل االأميركي في العراق واأفغان�صتان.

اإ�صاعة ثقافة التالقي وا�صتح�صار القوا�صم الم�صتركة في المجاالت الفكرية والثقافية   .2

والعقائدية بين الم�صلمين ال�صيما في المنا�صبات االإ�صالمية الكبرى ]�صهر رم�صان، 

مولد الر�صول االأكرمP »الحج« عيدي االأ�صحى والفطر... األخ[.

ا�صت�صافة العلماء والمفكرين والمثقفين اأ�صحاب النهج الوحدوي والتقريبي وعدم   .3

. اإف�صاح المجال لبث اأي خطاٍب توتيريٍّ اأو مذهبيٍّ اأو تكفيريٍّ

الكبرى  التحديات  بمواجهة  �صيا�صيًا  للتوحد  الم�صلمين  تدعو  وتنويهات  كليبات  بث   .4

التي ت�صتهدف االأمة بكل مكوناتها.

وبث  التفرقة  لزرع  الهادفة  وال�صهيونية  الغربية  الموؤامرات  على  ال�صوء  ت�صليط   .5

�صنوات  قبل  �صدرت  االأميركي  القرار  دوائر  عن  ]درا�صاٍت  الم�صلمين  بين  الفتنة 

»بعد 11 اأيلول« تحدثت ب�صراحٍة عن �صرورة اإيجاد �صداٍم بين االإ�صالم المعتدل 

هذا  في  ال�صهيونية  واالأبحاث  الدرا�صات  اأما  وال�صيعة[  ال�صنة  وبين  والمتطرف، 

بين  وال�صقاق  الفتنة  زرع  حول  تتمحور  وكلها  اأي�صًا  وكثيرٌة  متعددٌة  فهي  المجال 

المذاهب االإ�صالمية.
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التقريب بين األديان

د. رلاض جرجور)1)

اأي�ه�ا الح��ص�ور الك�رام،

اأن ي�ك�ون  اأك�ون م�ع�ك�م ف�ي ه�ذا ال�لق�اء، ح�ي�ث ن�ك�رم م�ن اج�ت�ه�د ف�ي  اأن  ي��ص�ّرن�ي 

الدي�ن ع�ن��ص�ر وف�اق وت�ك�ات�ف وت�ع�ا�ص�د ب�ي�ن ج�م�ي�ع الن�ا�س، وه�ْدي�ًا له�م اأج�م�ع�ي�ن.

�ص�ب�ي�ل  ف�ي  االأدي�ان  ب�ي�ن  الح�وار  اأك�ب�ر:  وب�ت�ح�دي�ٍد  االأدي�ان،  ب�ي�ن  الت�ق�ارب  اأن 

اأدارت ظ�ه�ره�ا ف�ي  ت�ل�ك الت�ي  ل�ه�و ح�اج�ة م�ل�ّح�ة ل�دى ك�ل ال�ص�ع�وب ح�ت�ى  ت�ق�ارب�ه�ا، 

الم�ا�ص�ي ل�لدي�ن والت�دي�ّن وه�ي الي�وم ت�ع�ود اإلي�ه لت�ع�ط�ي م�ع�ن�ى لح�ي�ات�ه�ا.

ول�دى  لدي�ن�ا  ق�ن�اع�ات  م�ن  ت�ن�ط�ل�ق  االأدي�ان  ب�ي�ن  الت�ق�ارب  �ص�رورة  وان  ه�ذا، 

خ�الل  م�ن  الم��ص�ت�رك  الع�ي��س  ت�ع�م�ي�ق  �ص�ب�ي�ل  ف�ي  م�ع�ه�ا  ن�ع�م�ل  الت�ي  الم�ج�م�وع�ات 

الح�وار االإ�ص�الم�ي الم��ص�ي�ح�ي. وم�ن ت�ل�ك الق�ن�اع�ات:

اهلل،  م�ن  ع�ط�ي�ّة  ه�و  االإ�ص�الم�ي�ة،  والدي�ان�ة  الم��ص�ي�ح�ي�ة  الدي�ان�ة  وخ�ا�ص�ة  الدي�ن  اإن  اأوًل: 

)1) اأمين عام الفريق العربي للحوار بين االإ�صالمي والم�صيحي.
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اإال  وغ�اي�ت�ه،  ج�وه�ره  ف�ي  ي�ك�ون،  اأن  ي�م�ك�ن  ال  ل�ذل�ك  اأج�م�ع�ي�ن،  ل�لب��ص�ر  وه�داي�ة  م�ن�ه  ورح�م�ة 

ّم��ص�در م�ح�ب�ة و�ص�الم وع�دل وارت�ق�اء الإن��ص�ان�ي�ة االإن��ص�ان ف�ي ت�وق�ه�ا اإل�ى اهلل الم�ط�ل�ق الوح�ي�د.

خ�ا�ص�ت�ه�م،  وي�جع�لون�ه  ب�ه،  وي��ص�ت�اأث�رون  الن�ا�س  ي��ص�ادره  ع�ن�دم�ا  والدي�ن،  ثانياً: 

وم�اآرب�ه�م  اأغ�را�ص�ه�م  خ�دم�ة  ف�ي  وي�وظ�ّف�ون�ه  االإله�ي،  ب�الوح�ي  �ص�لت�ه  وي�ق�ط�ع�ون 

وم��ص�ال�ح�ه�م الف�ردي�ة والف�ئ�وي�ة ال�ص�ي�ق�ة وي�ُزي�ّف�ون�ه، م��ص�ت�خ�دم�ي�ن اإي�اه ف�ي ت�ب�ري�ر 

�ص�ي�ا�ص�ات الظ�لم والع�دوان، اأو اإ�ص�ف�اء �ص�ف�ة الم�ط�لق�ي�ة ع�ل�ى اأح�الم واأوه�ام م�دم�ّرة، 

اإن�م�ا ي��ص�ب�ح الو�ص�ي�ل�ة االأك�ث�ر ف�ت�ك�ًا ب�الن�ا�س ف�ي ك�رام�ت�ه�م وح�ق�وق�ه�م الم��ص�روع�ة.

الت�ع�ددي�ة الدي�ن�ي�ة والط�ائ�ف�ي�ة ف�ه�ي، م�ن وج�ه�ة ن�ظ�ر اله�وت�ي�ة، وف�ي  اأم�ا  ثالثـًا: 

الح�ك�م�ة االإله�ي�ة وم�ق�ا�ص�ده�ا، ت�ع�ّدد ف�ي �ص�ب�ل الخ�ال�س، ا�ص�ت�ن��ص�اب�ًا ل�لزم�ان والم�ك�ان 

والأو�ص�اع الب��ص�ر الم�خ�ت�لف�ة، ل�ذل�ك، ف�الت�ع�ددي�ة ت�ت�ن�اق��س م�ع اح�ت�ك�ار �ص�ك�ل الت�دي�ّن 

واالإ�ص�ت�ك�ب�ار، واالإخ�ت�زال، واالإح�ت�واء واالإ�ص�ت�ت�ب�اع، ب�ل ه�ي دع�وة اإل�ى الح�وار لم�ع�رف�ة 

االآخ�ر ك�م�ا ي�ع�رف ه�و ذات�ه وي�ُع�ّرف ع�ن ذات�ه، و�ص�واًل اإل�ى اح�ت�رام م�ت�ب�ادل وم��ص�ارك�ة 

ف�ع�ّال�ة لب�ن�اء الم�دي�ن�ة االأر�ص�ي�ة ك�م�ا ي�ري�ده�ا اهلل ت�ع�ال�ى.

�ص�ي�م�ا  االأدي�ان، وال  ب�ي�ن  الت�ق�ارب م�ا  ق�ن�اع�ات�ن�ا ف�ي م�وج�ب�ات  ه�ذا ع�ل�ى �ص�ع�ي�د 

ب�ي�ن الم��ص�ي�ح�ّي�ة واالإ�ص�الم.

اأم�ا ع�ل�ى م��ص�ت�وى االأه�داف الم�ج�ت�م�ع�ي�ة الم�ي�دان�ي�ة الت�ي ع�ل�ى الت�ق�ارب االإ�ص�الم�ي 

الم��ص�ي�ح�ي اأن ي�ح�ّدده�ا، ف�ه�ن�اك اأك�ث�ر م�ن ه�دف ت�ن�ك��ص�ف ل�ن�ا اأه�م�ي�ت�ه ال ب�ل اإلح�اح�ي�ّت�ه 

لت�ح��ص�ي�ن �ص�ح�ة الع�الق�ات الم�ت�ب�ادل�ة ب�ي�ن اأف�راد م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا و�ص�رائ�ح�ه�ا.

نـذكـر هـنـا بـعـ�سـًا مـن تـلـك الأهـداف:

اأوًل: ر�ص�ُْد ح�ال�ة الع�ي��س الم��ص�ت�رك ف�ي ك�ل ب�لدان�ن�ا، ر�ص�ًدا م�و�ص�وع�ي�ًا، ع�لم�ي�ًا، 

والت��ص�ّورات  الق�ي�م�ي�ّة،  واالأح�ك�ام  الم��ص�ب�ق�ة،  االأف�ك�ار  اأن�واع  ك�ل  م�ن  ي�خ�ل�و  م�ع�م�ّق�ًا، 

االإ�ص�ق�اط�ات  وج�م�ي�ع  الج�م�اع�ي�ة،  الذاك�رة  ف�ي  والم�ت�وارث�ة  الوه�م�ي�ة  الم�ت�خ�ّي�ل�ة 

ع�ل�ى  وف�ر�ص�ه�ا  و�ص�ي�ا�ص�ي�ّي�ه،  ب�م��ص�ت��ص�رق�ي�ه  الغ�رب،  ن��ص�ج�ه�ا  الت�ي  الم�ُغ�ر�ص�ة 

م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا ال�ص�رق�ي�ة ب�ق�وة ه�ي�م�ن�ت�ه الث�ق�اف�ي�ة اال�ص�ت�ع�م�اري�ة.
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د. رلاض جرجور

الم��ص�اع�ر  ف�ي�ه�ا  ت�ُ�ص�ت�خ�دم  الت�ي  والن�زاع�ات  الت�وت�رات  م�واق�ع  ت�ح�دي�د  ثانيـًا: 

االأ�ص�ي�ُل  والدي�ُن  الواح�د،  الم�ج�ت�م�ع  ف�ئ�ات  ب�ي�ن  ال�ص�راع�ات  الإذك�اء  وق�وًدا  الدي�ن�ي�ة 

م�ن�ه�ا ب�راء.

ول�م�ا ك�ان�ت الم��ص�الح الم�ادي�ّة الق�وم�ي�ة والف�ئ�وي�ة ه�ي الت�ي ت�ت�ح�ك�ّم ف�ي الع�الق�ات 

ع�ن  اأب�ًدا  ت�ت�وان�ى  ال  وع��ص�ك�ري�ًا  اق�ت��ص�ادي�ًا  الم�ت�ط�ورة  الدول  ف�اإن  الدول،  ب�ي�ن  م�ا 

ا�ص�ت�خ�دام �ص�ع�ف دول الع�الم الث�الث م�ن ج�ه�ة، وت�م��ص�ّك �ص�ع�وب�ه�ا ب�الدي�ن م�ن ج�ه�ة 

ال�ص�ع�وب،  ت�ل�ك  ل�دى  الدي�ن�ي�ة  االخ�ت�الف�ات  خ�الل  م�ن  ب�ا�ص�ت�م�رار  لت�ت�دخ�ّل  ث�ان�ي�ة، 

ف�ت�ح�ّول االخ�ت�الف�ات اإل�ى �ص�راع�ات. م�ن ه�ن�ا ي�اأت�ي دور الح�وار االإ�ص�الم�ي - الم��ص�ي�ح�ي 

الف�ت�ن  زرع  م�ن  م�ن�ع�ه�ا  وب�الت�ال�ي  وف��ص�ح�ه�ا  الخ�ارج�ي�ة  الت�دخ�اّلت  ت�ل�ك  ك��ص�ف  ف�ي 

ف�ي م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا. اإال ّاأن الح�وار االإ�ص�الم�ي - الم��ص�ي�ح�ي الح�ق�ي�ق�ي، وف�ي�م�ا ه�و ي�ق�وم 

ب�وظ�ي�ف�ة �ص�ّد الت�دخ�اّلت الخ�ارج�ي�ة وت�ع�ط�ي�له�ا، ع�لي�ه ب�الوق�ت ن�ف��ص�ه اأال ّي�غ�ف�ل ع�ن 

الح�وار  م�ه�م�ات  ي��ص�ب�ح م�ن  ك�ل م�ج�ت�م�ع. وه�ك�ذا،  ف�ي داخ�ل  الف�ع�لي�ة  الت�ن�اق��ص�ات 

ت�ح��ص�ي�ن الج�ب�ه�ات الداخ�لي�ة والت��ص�ّدي ل�لت�دخ�اّلت الخ�ارج�ي�ة ف�ي اأنٍ  واح�د.

ثالثـًا: ا�ص�ت�ك��ص�اف الم��ص�اح�ات الم��ص�ت�رك�ة، ع�ل�ى �ص�ع�ي�د الدي�ن، واالأخ�الق، والق�ي�م، 

م�ث�ل  ي��ص�ّوغ  وم�م�ا  الواح�د.  الم��ص�ي�ر  ت�ه�ّدد  م��ص�ت�رك�ة  ت�ح�ّدي�ات  ي��ص�ك�ّل  وم�ا  والث�ق�اف�ة، 

م�ا  غ�الب�ًا  ج�ًدا  واإي�ج�اب�ي�ة  م��ص�ت�رك�ة  ع�دي�دة  م��ص�اح�ات  اأن  ه�و  اال�ص�ت�ك��ص�اف  ه�ذا 

الروح�ي�ة  الق�ي�م  ع�ن  ف�الب�ح�ث  ف�ة.  م�ح�رَّ م�ُه�م�ل�ة،  م�ن��ص�ي�ّة،  م�غ�ي�ّب�ة،  م�ط�م�و�ص�ة،  ت�ك�ون 

واالإن��ص�ان�ي�ة الم��ص�ت�رك�ة ف�ي ت�راث الدي�َن�ي�ْن وف�ي �ص�ل�وك اأت�ب�اع�ه، وع�ن الن�م�اذج الم��ص�رق�ة 

لت�ج�ارب الع�ي��س الم��ص�ت�رك والت��ص�ام�ن والت�راح�م والت�واّد، واإب�راز ت�ل�ك الن�م�اذج، اإن�م�ا 

ي��ص�ك�ّل ت�م�ه�ي�َد اأر�ص�ي�ٍة وا�ص�ع�ٍة وم�واآت�ي�ة الإن�ج�اح اأي م��ص�روع ح�واري م��ص�ت�رك.

ي�ت�ع�ل�ّق،  ف�اخ�ت�ي�اره�ا  ا�ص�ت�خ�دام�ه�ا،  ي�ح��ص�ن  الت�ي  الو�ص�ائ�ل  م��ص�ت�وى  ع�ل�ى  اأم�ا 

الو�ص�ائ�ل  ب�ع��س  اأن  ف�ي�ه  �ص�ك  ال  ف�م�ّم�ا  ذل�ك،  م�ع  االأه�داف.  ب�اخ�ت�ي�ار  ع�ام،  ب��ص�ك�ل 

ت��ص�ك�ّل ج�ام�ع�ًا م��ص�ت�رك�ًا ل�ك�ل االأه�داف.
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مـن تـلـك الوسـائـل: 

م��ص�روع  ك�ل  ف�ي  واال�ص�ت�ي��ص�اح  االإي��ص�اح  والت��ص�ارح،  ال�ص�راح�ة  اب�ت�غ�اء  اأوًل: 

والم�ج�ام�ل�ة  الم�ت�ب�ادل  الري�اء  ع�ن  االإب�ت�ع�اد  ب�الت�ال�ي  ع�لي�ن�ا  ي�ج�ب  ب�ه.  ن�ب�داأ  ح�واري 

والن�ف�اق. ب�ل ي�ج�ب ع�لي�ن�ا اع�ت�م�اد ل�غ�ة ال ل�غ�ت�ْي�ن، ت�ت�وج�ّه االأول�ى اإل�ى الج�م�اع�ة الت�ي 

ي�ن�ت�م�ي اإلي�ه�ا الم�ح�اور والث�ان�ي�ة اإل�ى الج�م�اع�ة االأخ�رى.

الع�ِق�ْدي�ة،  الم�ن�اظ�رات  ع�ل�ى  الم�وؤ�ص��َّ�س  الح�وار  م�م�ار�ص�ة  ع�ن  االإب�ت�ع�اُد  ثانيـًا: 

واإظ�ه�ار  والم�ف�ا�ص�ل�ة  الم�ق�ارن�ة  ت��ص�ت�دع�ي  الت�ي  الج�دلي�ّة  الدي�ن�ي�ة  والم��ص�اج�الت 

الت�ف�ّوق واال�ص�ت�ع�الء.

ثالثـًا: ن�ق�ُل الح�وار االإ�ص�الم�ي - الم��ص�ي�ح�ي م�ن »القـمـة« ف�ي اله�رم الم�ج�ت�م�ع�ي، 

ف�ي  الوا�ص�ع�ة  ال�ص�رائ�ح  واإل�ى  ال�ص�ع�ب�ي�ة  »القـاعـدة«  اإل�ى  الث�ق�اف�ي�ة،  »النـخـبـة«  وم�ن 

الم�ج�ت�م�ع.

رابًعـا: ر�ص�ُم خ�ط�ط ع�م�لي�ّة وم�ت�ك�ام�ل�ة ع�ل�ى م��ص�ت�وى الخ�ط�اب الدي�ن�ي والخ�ط�اب 

ال�ص�ي�ا�ص�ي واالإع�الم، وب�االأخ��س ع�ل�ى م��ص�ت�وى الن�ظ�ام الم�در�ص�ي والت�رب�وي الت�ث�ق�ي�ف�ي 

ك�م�ا  اأي  ه�و،  ك�م�ا  االآخ�ر  م�ع�رف�ة  ف�ي  ي��ص�اه�م  م��ص�ي�ح�ي   - اإ�ص�الم�ي  ح�وار  لب�ن�اء 

ي�ع�ّرف ه�و ع�ن ذات�ه، ل�لق�ائ�ه والت�ف�اع�ل والع�م�ل م�ع�ه ع�ل�ى اأ�ص�ا�س الم�واط�ن�ة الواح�دة 

واالن�ت�م�اء الواح�د والم��ص�ي�ر الواح�د.

اأي�ه�ا الح��ص�ور الك�رام:

اإن ه�ذه الق�ن�اع�ات، واالأه�داف الم�ج�ت�م�ع�ي�ة والو�ص�ائ�ل الت�ي ذك�رن�ا ف�ي م�ا ي�ت�ع�لق 

ب�وج�وب الت�ق�ارب ب�ي�ن االأدي�ان ت�ب�ق�ى غ�ي�ر ك�اف�ي�ة، اأو اأق�ل�ّه ث�ان�وي�ّة اإْن لم ت�ت�راف�ق م�ع 

الت�ق�وى الت�ي ت�ج�ع�ل االإن��ص�ان ي�ُ�ص�ْل�ُِم ذات�ه هلل وي�ن��ص�اع اإل�ى ت�ت�م�ي�م م��ص�ي�ئ�ت�ه الع�لوي�ة. 

واإذا اه�ت�دي�ن�ا ب�روح اهلل ف�اإن ب�ن�اء م�دي�ن�ت�ن�ا االأر�ص�ي�ة �ص�ي�ت�ّم وف�ق م��ص�ي�ئ�ة اهلل ت�ع�ال�ى. 

وك�م�ا ي�ق�ول الك�ت�اب الم�ق�د�س: »اإن لم يـَبـْن ِالربُّ البـيـت، فبـاطـال ًيـتـعـُب البـنـّاوؤون«، 

وع�لي�ك�م ال�ص�الم.
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الوحدة اإلسامية والتقريب

الشيخ اسين غبرلس)1)

الثقافية  الم�صت�صارية  جانب  اإلى  لبنان  في  الم�صلمين  العلماء  تجمع  في  ي�صرفنا 

ممن  نكون  اأن   Qال�صادق االإمام  وجمعية  للتقريب  العالمي  والمجمع  االإيرانية 

يرفعون لواء العلماء تكريمًا لهم ولعطاءاتهم المتميزة.

وما لقاوؤنا اليوم في هذا الموؤتمر التكريمي لعالمين م�صلمين جليلين، ال�صيخ العاليلي 

وال�صيخ مغنية اإال في هذا االإطار وقد اآلينا على اأنف�صنا في التجمع اأن ن�صتمر في نهجنا 

الذي عليه بداأنا وبه نالقي وجه ربنا اإن �صاء اهلل، خ�صو�صًا في مجال الوحدة االإ�صالمية 

نظرًا  المذكورين  للعالمين  المرة  هذه  اإختيارنا  جاء  وعليه  المذاهب  بين  والتقريب 

لدورهما المميز في خط الوحدة االإ�صالمية.

لن اأ�صتهلك الوقت المخ�ص�س في االإ�صهاب عن �صخ�صية كل منهما، ولن اأدخل في 

لتناول كل  التوقف  االأفا�صل  للمتحدثين  لهما ويمكن  التفا�صيل وهناك جل�صات مفردة 

)1) اأمين �صر تجمع علماء الم�صلمين.
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ما يتعلق بالعالمين الراحلين لكني اأجد نف�صي ملزمًا اأن اأ�صير اإ�صارات �صريعة تحديدًا 

حول �صخ�صية العالمة ال�صيخ مغنية وذلك الإعتبارين اإثنين اأولهما الأنني اأنتمي للقرية 

اإنتمائي  وثانيهما  اأيامه،  اأواخر  في  الزمن  من  قلياًل  عا�صرته  وقد  دبا[  ]طير  ذاتها 

لنف�س المنهج والطريقة التي كان عليها)ر�س( اأي خط الوحدة االإ�صالمية والعمل على 

التقريب بين المذاهب المختلفة.

االأخير  الرمق  حتى  قلمه)ر�س(  �صّخر  لقد  للع�سرنة:  مواكبته  الأولى/  الإ�سارة 

كتابة في �صتى الموا�صيع من التف�صير والحديث والفقه والت�صريع واالإجتماع وذلك في 

قالب يتما�صى مع حركة الحياة وتطورها ما جعل منه عالمًا عالمة ومجتهدًا مجددًا.

اإطار  في  الم�صلمين  بين  الوحدة  نظرية  تقديم  على   Mعمل الثانية:  الإ�سارة 

الكتابة لتبقى حركة ثقافية تدر�س لالأجيال عبر الفقه المقارن و�صواه الإقناع الم�صلمين 

قبل غيرهم اأن االإختالف في الفقه لي�س �صببًا للنزاع والفرقة والتقاتل، وهو موجود اأي 

االإختالف اأ�صاًل بين اإتباع المذهب الواحد.

بها مع  قام  التي  العديدة  والحوارات  المنظرات  الغنية في  تجاربه  ن  دوَّ وكذلك 

العربي  العالم  بلدان  من  اأقطار  عدة  في  حينه  في  ال�سنة  اأهل  علماء  من  العديد 

والإ�سالمي.

الإ�سارة الثالثة: لم يقت�صر ال�صيخ في حياته على اإبراز علمه في الكتابة وما �صاكل 

بل قدم انموذجًا ثائرًا ومتميزًا حيث اإنتق�س على الحاكم اآنذاك عندما تخلى طوعًا عن 

من�صب رئا�صة المحاكم ال�صرعية الجعفرية في لبنان عندما طلب منه بع�س ال�صا�صة 

اأبقى لحظة  اأتباعهم قائاًل: »ل  اإ�صدار حكم ق�صائي ل�صالح بع�س من  الم�صايرة في 

في من�سب يريدني ال�سا�سة اأن اأغ�سب فيه اهلل مقدماً طاعتهم عليه«، عندها لجاأوا 

اإلى اإقالته. وهنا يمكن القول اأنه رف�س االإن�صياع للزعماء تطبيقًا للحديث الم�صهور اإذا 

وجدت العلماء عند اأبواب الزعماء فبئ�س هوؤالء وهوؤالء.

الإ�سارة الرابعة: مواكبته لل�صاأن ال�صيا�صي العام من موقعه كعالم ديني وذلك عبر 
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تاأييده ودعمه الكامل للثورة االإ�صالمية المباركة في اإيران والتي لم يكن قد مّر عليها اإال 

اأ�صهر قليلة ف�صلت اإنت�صارها عن رحيله عن الدنيا، ومع هذا اأدرك ب�صرعة ومن خالل 

ورعه وتقواه وحكمته اأن االإمام الخميني العالم} اأهل للقيادة والزعامة فقال كلمته 

الم�صهورة عند الحدث اأي اإنت�صار الثورة »الآن اأدركت معنى قول الإمام الحل باإ�سقاط 

ال�ساه« وذلك في اإ�صارة اإلى ما جرى في اللقاء ال�صهير في النجف االأ�صرف بين االإمام 

ومجموعة من العلماء اللبنانيين وغيرهم اأثناء االإجتياح ال�صهيوني للبنان عام 1978.

اإلى  المهد  من  العلم  »اأطلبوا  ال�صريف  للحديث  تطبيقه  الخام�سة:  الإ�سارة 

اللحد«عمليًا حيث كنت اأراه كل �صباح باكرًا يتجول في المكتبات بحثًا بين الرفوف عن 

عنوان جديد يعكف على اإلتهامه لي�صيف ثقافة جديدة وعلمًا جديدًا لمعارفه المتنوعة، 

حتى نقل لي نجله الوحيد المرحوم عبد الح�صين مغنية اأن مكتبة ال�صيخ الخا�صة في بيته 

لم تعد تت�صع للمزيد من الكتب والتي و�صعت في كل مكان من اأرجاء المنزل.

اأما عن العالمة العاليليM، فاإني اأكتفي باالإ�صارة اإلى ناحيتين في حياته:   -

المدر�صة  في  التغيير  اإحداث  محاولته  وهنا  فيه  كان  الذي  للواقع  رف�صه  الأولى: 

الدينية وال�صلك الديني ما جعل البع�س ينعته بال�صيخ االأحمر لثنيه عن ن�صاطه المتوا�صل 

والذي ما اأنفك يجهر بقول كلمة الحق، نظرًا لحجة برهانه وبالغة بيانه وعدم قبوله 

بالخطاأ الذي كان يمار�صه بع�س المعممين اآنذاك.

الناحية الثانية: جهاده القوي في �صبيل اإر�صاء قواعد واأ�ص�س الوحدة بين الم�صلمين 

والعمل على التقريب بين المذاهب المختلفة حتى اإتهمه البع�س بالخروج عن الماألوف 

المذهبي ومحاباته للمذهب االأخر اأو حتى اإتهامه بتغيير المذهب.

وهناك الكثير من الم�صتركات في فهم وعقلية ال�صيخين.

قناعتنا  �صميم  ومن  تعالى(  اهلل  الجليلين)رحمهما  العالمين  نكرم  ونحن  وعليه 

ومعتقدنا نوؤكد على جملة من الثوابت نوؤمن بها نحن في تجمع العلماء الم�صلمين.

اأوًل: لن نحيد االإطالق عن خطنا ونهجنا الوحدوي والذي اإرت�صيناه الأنف�صنا ثقة منا 
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باأنه النهج المحمدي االأ�صيل وبه نتقرب اإلى اهلل تعالى وعليه نلقاه.

ثانياً: على الم�صلمين جميعًا نبذ الخالف المذهبي واالإنطالق معًا تحت راية االإ�صالم 

الجامعة والموحدة الأبناء االأمة مهما اإختلفت األوانهم وجن�صياتهم و�صيا�صاتهم.

الدعايات  وما  كذلك  و�صنبقى  االإيرانية  االإ�صالمية  للجمهورية  حلفاء  نحن  ثالثاً: 

العرب  بين  لالإيقاع  المتعددة  الو�صائل  عبر  االأعداء  ن�صرها  على  يعمل  التي  المغر�صة 

االأمة  تمزيق  اإلى  ترمي  خبيثة  محاوالت  اإال  بالمذهبية  وتارة  بالقومية  تارة  واإيران 

الفر�صة  فلنفوت  وال�صيطرة على مقدراتنا،  ابتالعنا  لي�صهل عليهم  جماعات متناحرة 

عليهم.

رابعاً: نرف�س طل االإحتالالت الأرا�صي الم�صلمين وتحت اأية ذريعة ال �صيما االإحتالل 

االأر�س  الإ�صترجاع  االأوحد  ال�صبيل  اأن  ونوؤمن  الحبيبة  لفل�صطين  الغي�س  ال�صهيوني 

والحقوق هو بالمقاومة الم�صلَّحة، وت�صعيد هذه المقاومة بكل االأ�صكال الممكنة ودعم 

حركات المقاومة الحقة في لبنان والعراق وفل�صطين.

خام�ساً: واأخيرًا ندعو لقيام تجّمع عالمي لعلماء االأمة االإ�صالمية ومن كافة اأقطار 

العالم االإ�صالمي على غرار التجمع في لبنان والذي م�صى عليه ربع قرن من الزمان. 

ولذلك ليعود العلماء اإلى قيادة الأمة بال�سكل ال�سليم والح�ساري والناجح والذي 

ير�سي اهلل تعالى.

العالمين  تعالى. رحم اهلل  باإذن اهلل  الهدف  �صنعمل على تحقيق هذا  ومن جانبنا 

الجليلين.   
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الشيخ د. خالا المل)1)

اأيها االإخوة واالأخوات: اإن توحيد اهلل �صبحانه وتعالى هو االأ�صل الجامع الذي تتاألف 

اإفاء تعبدي ال نظير له.. حيث  اإلى الغرب في  عليه جموع االأمة االإ�صالمية من ال�صرق 

اأن  لها  اأراد  وقد  �سيئاً  بي  ي�سركون  ل  »يعبدونني  عظيم  كريم  رب  اإطار  في  تتوحد 

ُه اإ�ستكى كله مثلما ورد في الحديث عن ر�سول  تكون كالج�سد الواحد اإذا اإ�ستكى بع�سُ

اهلل P الم�سلمون كالج�سد الواحد اإذا اإ�ستكى بع�سه اإ�ستكى كله«

ويوم يقُف الم�صلمون ليخو�صوا تحديات تهدد م�صيرهم وتريد النيل من مقد�صاتهم 

وكرامتهم.. اإنما يقفون عبر م�صترك واحد ال ثاني له.. وهي عبادة اهلل وحده حيث جاء 

من �صلى �صالتنا واإ�صتقبل قبلتنا واأكل ذبيحتنا فذلك الم�صلم له ما لنا وعليه نا علينا 

وهكذا وقف المقاومون في لبنان والمقاومون في غزة على خط واحد من هذا المبداأ 

الرباني فاإنت�صروا.

اأوامر وحدتنا حيث يقول تعالى:  اأن ن�صتثمرها في تقوية  نعم..هذه م�صتركات البد 

)1) رئي�س جماعة علماء العراق في الجنوب.
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لنظر  ملفت  هو  وكم   
ٿچ)1) ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ 

العقالء والمفكرين حينما تقراأ اأن اهلل تعالى قدم في هذه االأية الكريمة وحدة المة على 

عبادته ووحدانيته وكاأنه �صبحانه يريُد اأن يبين لعباده اأن حقيقة العبادة له كما يريد جّل 

وعال تن�صجم في وجود هذه االأمة التي اأريد لها اأن تكون �صاهدًة على كل االأمم.

فحينها تكون هذه االأمة �صفًا واحدًا كالبنيان المر�صو�س ت�صجُد هلل في محراب واحد 

للعبودية وتقدُم باأعباء الر�صالة ال�صماوية والخالفة االإن�صان�صة فيها تحقق اأهدافها في 

عمارة االأر�س نعم فيما تكون الوحدة هي العمو االأ�صا�صي الإقامة بناء الكيان االإن�صاني 

والذي يتوجه جميعه اإلى عبادة اهلل الواحد هنا يت�صح لنا ال�صر في اإنت�صار االأمة على 

اأعدائها فحينها وحد االإ�صالم اأمته والتي اأخرجها من �صفه الجاهل وال�صرك والع�صبية 

القبلية التي كانت تحكُم اأنذاك و�صع على عاتقها م�صوؤولية التغيير ليقوم �صرع اهلل في 

اأر�صه وتعلو كلمُة اهلل على اأرجاء المعمورة

نعم اإن �صر الفوز الذي حققه الم�صلمون والنجاح الذي ك�صبُه االأوائل المتميزون هو 

بوحدة كلمتها و... وُلحمتها... بالحب واالإخاء والتكامل ومن هنا جاءت الو�صية القراآنية 

العظيمة واعت�صموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا لتج�صد في ذلك حقيقة ال�صرط الجازم 

والذي �صيحققون لنا الن�صر االكيد �صيما اإذا عملنا �صمن وثيقة التالزم اأن تن�صروا اهلل 

ين�صركم 

وال بد في الختام من اأن...عالءهم االأ�صا�صي التي يجب اأن يطلق منها لتوحيد �صف 

االأمة وملوقون اأمام التحديات التي تهددها.

التعاون في المتفق عليه وهي ق�صايا كثيرة جدًا.  -1

الت�صامح في المختلف فيه وقد قال المرحوم العالمة محمد ر�صيد ر�صا كلمة......   -2

التعاون بين الم�صلمين نتعاون فيما اإتفقنا عليه ويقرر بع�صنا بع�صا فيما اإختلفنا عليه 

وهذا ال يتحقق اإال اإذا اأدركنا اأن االإجتهاد اأ�صٌل من اأ�صول ال�صخ�صية.

)1) �صورة االأنبياء، االآية 92.
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االإعتدال وعدم... وهذا من الطرفين.  -3

االإعتراف باالآخر فهذا من الطرفين.  -4

نحناح  محفوظ  الكبير  الراعي  قالها  بكلمة  وُنذكر  التاريخ  وقفات  من  ن�صتفيد  اأن   -5

لوال اأوروبا اإ�صتطاعة بعد فر�س حربين عالمتين كان فيهما اأكثر من ثمانية ماليين 

�صحية لكنهم اأوجدوا �صوقًا م�صتركة وبرلمانات اأوروبيًا ونقدًا موحدًا وجوازًا موحدًا 

اإذن اأوروبا اإ�صتطاعت اأن تريب الفوارق فيما بينها فنحن من باب اأول. 

نحو  الدفع  وخا�صًة  الفتنة  بذور  يزرعون  اأنهم  باإعتبار  اأعداءنا  لمخططات  االإنتباه   -6

االأمة  تن�صغل  اأو عربي كردي.. لكي  اإيراني  االأخذ.. �صعي �صني وعربي  ال�صراع مع 

كامال عن اأولوياتها وتطلعاتها.

ولما  المذاهب  بين  التون�صي  العالمي  المجمع  بموقف  االإ�صادة  من  بد  ال  واأخيرًا 

لالأقوام  مو�صول  وال�صكر  الم�صلمين  بين  ال�صف  لوحدة  اأ�ص�س عملية  دائمًا من  يقدمه 

ال�صادق  االإمام  ولجمعية  لبنان  في  االإ�صالمية  اأيران  لجمهورية  الثقافية  الم�صت�صارية 

تجمع علماء الم�صلمين في لبنان ولكل من �صاهم في هذا الوؤتمر وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.





 األبحاث:

العالمـــة مغنيـــة فقهه واتجاهه التقريبي »الفقه على المذاهب الخم�ســـة« ال�ســـيخ محمد 	•

علي الت�سخيري.

[؟ »نموذجاً« د. علي زيتون.	• العقالنية والعلمية في فكر عبد اهلل العاليلي ]اأين الخطاأ

الإجتهـــاد الح�ســـاري عنـــد عبـــد اهلل العاليلـــي ]كتـــاب اأين الخطـــاأ؟[ »اأنموذجـــاً« د. وجيه 	•

فانو�س.

العاليلي ومغنية في معترك الحداثة والتراث »ذكريات جيل« د. عمر الم�سقاوي.	•

الأ�سالة والتحديث التاريخي عند العاّلمتين العاليلي مغنية د. زكي جمعه.	•

ال�سيخ مغنية حياته »تراث مغنية بين المنهج والأ�سلوب« د. ع�سام عيتاوي.	•

موقعية الفل�سفة في فكر العالمة محمد جواد مغنية اأ. محمود حيدر.	•

الفصل الثاني

 المنهج اإلجتهادي

 وتعّدد العلوم عند مغنية والعاليلي
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 العامة مغنية فقهه واتجاهه التقريبي 
»في الفقه على المذاهب الخمسة«

الشيخ محما علي اللسخيري)1)

 

كنت اأود الحديث عن هذا العنوان في مجموع ما كتبه العالمة الكبير ال�صيخ محمد 

جواد مغنية، ولكني، فوجئت باأن كتابًا واحدًا منها هو ]الفقه على المذاهب الخم�صة[ 

لوحده ا�صتوعب م�صاحة كبيرة من المو�صوع جعلتني اأركز عليه ليكون الحلقة االولى من 

]فقه  االأخر من مثل  واأن بع�س كتبه  الدرا�صة خ�صو�صًا  لتلك  واإنه الأهل  اأو�صع.  درا�صة 

االمام ال�صادق[ يمتلك عمقًا وبحثًا اأو�صع في المجال الفقهي.

و�صوف اأركز في الق�صم االأول من هذه الدرا�صة على �صخ�صيته الفقهية كما تتجلى من 

ا�صتعرا�س هذا الكتاب بكل و�صوح رغم اأنه لم يق�صد اأن يوؤلف كتابًا ا�صتدالليًا، بل اأكد 

اأنه كان يريد في بدء االأمر اأن يذكر مع كل قول من اأقوال المذهب دليله الذي ا�صتند اليه 

�صاحبه ولكن اأ�صير عليه اأن يقت�صر على ذكر االأقوال فقط ت�صهياًل على النا�س ورواجًا 

بالدليل  اهتمامهم  من  اأكثر  بالفتوى  يهتمون  الفقه  در�صوا  ممن  الكثير  والأن  للكتاب، 

المذاهب  بين  للتقريب  العالمي  المجمع  ورئي�س  االإيرانية  االإ�صالمية  للجمهورية  االإ�صالمية  الثورة  قائد  م�صت�صار   (1(

االإ�صالمية.
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فكيف بغيرهم؟ ومن هنا فقد عزم على ترك التدليل اال ما ندر)راجع المقدمة(.

ومع هذا فقد اح�صيت الع�صرات من الموارد التي تعر�س فيها لالدة واأبدى راأيه في 

كثير منها وربما ب�صيء من التف�صيل والتطويل وا�صتطالع اآراء المرجعيات الكبيرة وربما 

عمد الى ذكر ر�صائله اليهم واأجوبتها.

ومن هنا فاإن الدار�س ي�صتطيع اأن ي�صتك�صف �صخ�صيته العلمية بو�صوح.

القسم األ ل: شخصيله الفقهية  بعض أبعادها

قلنا اأنه رغم عزمه على عدم اال�صتدالل واإظهار الراي، لجاأ اإليه في موارد عديدة: 

من قبيل:

في م�صاألة �صوت االأجنبية واأنه لي�س بعورة ذكر اأدلة �صاحب]جواهر الكالم[ ال�صيخ النجفي   -1

من جريان ال�صيرة، ومن خطبة الزهراQ في الم�صجد وبناتها، ومخاطبة الن�صاء للنبي 

.
(1(

والعلماء ومن قوله تعالى: »ول يخ�سعن بالقول« حيث لم ينه عن اأ�صل القول

للم�صلم  واأنه يعطي  ال�صهم  ببقاء هذا  الزكاة يفتي  الموؤلفة قلوبهم من  وحول �صهم   -2

وغيره �صريطة اأن يعود العطاء بالخير والم�صلحة على االإ�صالم والم�صلمين ويقول: 

ابا �سفيان  اأمية وهو م�سرك، كما اعطى  اأعطى ر�سول اهللP �سفوان بن  »لقد 

.
(2(

واأمثاله بعد اأن اظهروا الإ�سالم«

لأن  ال�سناعة،  عليه  �ساعدت  القول  »وهذا  يقول:  الحج  وجوب  فورية  عدم  وحول   -3

اأحاديث الفور محل للنظر والنقا�س ولكنه يوؤدي الى التهاون.... فالفورية اأحفظ 

.
(3(

واأحوط«

لهذا  »كان  يقول:  وعدمه  الحج  �صفر  في  للمراأة  المحرم  مرافقة  ا�صتراط  4- وحول 

.
(4(

البحث واأمثاله وجه فيما �سبق... اأما اليوم فال تترتب عليه اأية ثمرة«

)1) الفقه على المذاهب الخم�صة )�س89 ط7).

)2) ]م.ن[، �س: 180.

)3) ]م.ن[، �س: 192.

)4) ]م.ن[، �س: 193.
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5- وحول بدلية التيمم عن الغ�صل بعد اأن بين االختالف قال: »والحق المنع كما قالت 

ول  بدليل،  ال  ت�سرع  ل  وهي  العبادات  من  التيمم  هذا  لأن  والمالكية  الحنفية 

دليل« ويدخل في مناق�صة للمرحوم ال�صيد الحكيم في الم�صتم�صك، ويذكر اأنه اأر�صل 

.
(1(

المالحظة وا�صتلم جوابها

وحول ت�صدد الفقهاء في م�صاألة البدء بالحجر االأ�صود بدقة يقول: »لقد جاءت هذه   -6

العبارة، وما اإليها في كثير من كتب الفقه.

... وعّلق عليها �صاحب الجواهر بكالم طويل دل على اعتدال في الفطرة، و�صالمة 

في الذوق«. واقتطف منه بع�صه حيث اعتبره من الم�صتهجنات القبيحة التي ت�صبه 

اأحوال المجانين وقد روي اأن الر�صولP طاف على راحلته، وراح يوؤيده باأقوال باقي 

.
(2(

العلماء

�سورة  من   24 بالآية  »وا�ستدلوا  قال:  اأخيها  وبنت  العمة  بين  الجمع  م�صاألة  وفي   -7

اأباحت غيرهن،  اأن عددت المحارم  چ«. فبعد  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ  الن�ساء 

.
(3(

وهذه االإباحة ت�صمل الجمع بين العمة وبنت االأخ والخالة وبنت االأخت....«

بالقراآن«:  ذلك  على  قال:»وا�ستدلوا  اأمرها  الر�صيدة  البالغة  امتالك  مو�صوع  وفي   -8

النبي:  عن  عبا�س  ابن  عن  وبالحديث   
(4( چ  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  چ 

»الأيم اأحق بنف�سها من وليها«.. وا�صتدلوا بالعقل... وقد اأح�صن ابن القيم في قوله: 

اأكره  الى من يريده هو وهي من  بغير ر�ساها  ابنته  ان يزف  »كيف يجوز لالأب 

اأ�سيرة  اإياه قهراً، ويجعلها  اإليها. ومع هذا ينكحها  ابغ�س �سيء  النا�س فيه وهو 

.
(5(

لديه...«

)1) ]م.ن[، �س: 212.

)2) ]م.ن[، �س: 234.

)3) ]م.ن[، �س: 310.

)4) �صورة البقرة، االآية 232.

)5) الفقه على المذاهب الخم�صة، �س: 322.
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وفي �صرط الكفاءة في الزواج يقول: »ومهما يكن فاإن �سرط الكفاءة في الزواج ل   -9

»ال  االإ�صالم  مبادىء  ومع  اأتقاكم«  اهلل  اأكرمكم عند  »اإن  القراآن:  ن�س  يتالءم مع 

اإل بالتقوى، ومع �سنة الر�سول... لذلك راأينا جماعة  ف�سل لعربي على عجمي 

.
(1(

من كبار العلماء ل ي�سترطون الكفاءة«

ال�سنة  عند  الت�سريع  اأ�سول  فاإن  يكن  »ومهما  يقول:  ال�صبهة  ولد  م�صاألة  10- وفي 

وال�سيعة ت�ستدعي عدم جواز الحكم على اإن�سان تولد من ماء اإن�سان اأنه ابن زنا 

.
(2(

متى اأمكن حمله على اأنه ابن �سبهة...«

.
(3(

وهكذا نجده في كثير من الموارد ي�صتدل ويناق�س بقوة

 واإن كان نقل االأقوال في االأعم يتم بال ذكر لم�صدر. 
(4(

وربما راح يذكر الم�صادر

وقد ي�صير الى تطابق بع�س االآراء القديمة مع اآراء علمية حديثة، كما جاء في ن�س عن 

ال�صعراني يجيز لالإمام اأن يفر�س �صرائب على اأ�صحاب المعادن للتقليل من خطرهم 

حيث علق عليه: »وهذا تعبير ثان عن النظرية الحديثة باأن راأ�س المال يوؤدي باأ�سحابه 

.
(5(

اإلى ال�سيطرة على الحكم«

.
(6(

وقد يف�صل فيذكر راأي فقهاء عدة من مذهب واحد

يو�صف مو�صى  الدكتور محمد  نقله  العلماء فرد على ما  نقله  وربما �صحح بع�س ما 

وال�صافعية  الحنفية  وبين  بينهم  و�صاوى  الزواج،  االإ�صهاد في  ي�صترطون  ال�صيعة  اأن  من 

 ورد على ال�صيخ الخفيف ن�صبة بطالن ا�صتراط المراأة 
(7(

فقال: وال م�صدر لهذا القول

على زوجها اأن ال يخرجها من بلدها الى ال�صيعة واعتبره خلطا بينه وبين ما يتنافى مع 

)1) الفقه على المذاهب الخم�صة، �س: 326.

)2) الفقه على المذاهب الخم�صة، �س: 365.

)3) ]م.ن[، راجع مثاًل ال�صفحات: 387،388،394،395،396،416،484،592 وغيرها كثير.

)4) ]م.ن[، راجع ال�صفحات: 142،106،188،194،199،201،202،218.

)5) ]م.ن[، �س: 188.

)6) ]م.ن[، �س: 202- 203.

)7) ]م.ن[، �س: 297.
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.
(2(

 وكذلك رد عليه في م�صاألة جواز طالق ال�صفيه باإذن وليه
(1(

مقت�صى العقد

ونحن نجده اأحيانًا يدخل في عملية ا�صتدالل مف�صلة كما في م�صاألة ]ثبوت الزواج 

.
(3(

بالمعا�صرة[ وياأخذ في بيان االإ�صكاالت وجوابها

وقد ي�صف بع�س االآراء بمخالفة البديهة: كما في من ي�صترطون ا�صتقبال عين الكعبة 

 وكذلك في م�صاألة هدر االأ�صاحي، فقد ناق�س المرحوم 
(4(

للقريب والبعيد على ال�صواء

 وهكذا نجده 
(5(

�صلتوت على �صفحات ]ر�صالة االإ�صالم[ واعتر�س عليها في بع�س كتبه

لم  ان عقلي  »و�سدقوني  قائاًل:  الحج  في  اآرائهم  في  المجتهدين  بع�س  يعتر�س على 

.
(6(

يه�سم مثل هذا من مجتهد مطلق رغم اأني قراأته و�سمعته«

وفي م�صاألة ]التبني[ يقول: »وذكر الفقهاء في هذا الباب فروعاً كثيرة، منها مال 

.
(7(

يقبله عقل ول �سرع... ومنها مال نعلم مكانه من ال�سحة في نظر الطب...«

وربما ا�صتطرف بع�س االأقوال.

 
(8(

كما في قول ابن اأبي ليلى بمنع االأن�صان عن االغت�صال عاريًا الأن في الماء �صاكنًا

 وكما في ما نقله في »المغني« عن بع�س 
(9(

وكما في بع�س االأقوال في اأقل مدة الحمل

 .
(11(

 وكذلك في ما ن�صرته ال�صحف عن االأوقاف الم�صرية
(10(

اأنواع الوالدة

ونالحظ لدى المرحوم ال�صيخ جراأة اأحيانًا يقل نظيرها وذلك كما في نقده للفقهاء 

في م�صاألة ]اأقل مدة الحمل[ حيث يقول: »وبديهة اأن هذا البحث من اخت�سا�س الأطباء 

)1) ]م.ن[، �س: 302.

)2) ]م.ن[، �س: 411.

)3) ]م.ن[، �س: 350-304.

)4) ]الفقه على المذاهب الخم�صة[،، �س: 82.

)5) ]م.ن[، �س: 271.

)6) ]م.ن[، �س: 282.

)7) ]م.ن[، �س: 371.

)8) ]م.ن[، �س: 86.

)9) ]م.ن[، �س: 360.

)10) ]م.ن[، �س: 528.

)11) ]م.ن[، �س: 625.
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ل الفقهاء وعليه ل يحب العمل بقولهم اإذا خالف العيان والواقع، لأن منطق الواقع 

اأقوى من منطقهم... ونحن ننقل اأقوال المذاهب... على اأ�سا�س عدم وجوب التدين 

. وهو م�صتعد للتنازل عن راأي �صابق له 
(1(

ب�سيء من ظاهراأقوالهم اإذا خالفت الواقع«

.
(2(

بعد اأن ثبت له بطالنه، كما في م�صاألة تاأجيل المهر الأقرب االأجلين

بقي اأن ن�صير اإلى اأنهM كان وهو ي�صتعر�س االأقوال ينتقد و�صعًا اجتماعيًا منحرفًا 

على  وم�سدد  الم�سنات  مع  الإ�سالم  ت�ساهل  »لقد  يقول:  الحجاب حيث  حالة  في  كما 

التبرج  نرى  حيث  الكريم  القراآن  به  اأمر  ما  عك�س  على  العمل  جاء  ولكن  ال�سابات، 

اهلل  �سدد  فيما  فت�ساهلن  الم�سنات  من  والتحفظ  والت�ستر  ال�سابات  في  والتهتك 

.
(3(

و�سددن فيما �سهل اهلل«

وهذا ما نجده اأي�صًا في م�صاألة تحويل ق�صية ثبوت الهالل ال�صرعية الى ق�صية �صيا�صية 

اأو ق�صية فلكية، بعد اأن ناق�س حجج الموافقين والمخالفين اأدلى فيها براأيه القائل باأن 

.
(4(

الفلكيين اإنما يعتمد عليهم اإذا قطعوا ب�صيء وتكرر �صدقهم ولي�س االأمر فعاًل كذلك«

ويبين  ال�صبهات  عنها  ويدفع  ال�صريعة  فعل  مداليل  تو�صيح  على  يعمل  بالتالي  وهو 

مغزى بع�س االأحكام كما فعل اأثناء عر�صه لمعالجة ال�صريعة لم�صاألة الزنا حيث �صيقت 

. كل ذلك في اإطار روح �صمحة ب�صيطة 
(5(

االأمر فيه اأيما ت�صييق ولكنها �صيقت اأمر اإثباته

متعلقة.

إتصاهه اللقرلبي:

الى  ن�صير  هنا  ونحن  رائع  وب�صكل  الكتاب  هذا  جنبات  كل  في  تلحظه  االتجاه  وهذا 

بع�س هذه الجوانب.

)1) ]م.ن[، �س: 360.

)2) ]م.ن[، �س: 344.

)3) ]م.ن[، �س: 91.

)4) ]الفقه على المذاهب الخم�صة[، �س: 165.

)5) ]م.ن[، �س: 368.
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في  دوره  وتفعيل  االجتهاد  باب  فتح  م�صاألة  التقربيون  عليها  يوؤكد  التي  المحاور  من   -1

م�صاألة مرونة ال�صريعة وحيوتيها، بل والعمل على تجديدها واإحياء معالمها وهذا اأمر 

بداأ به العالمة واأكد عليه في مقدمته نافيًا بذلك كل تع�صب مقيت، م�صيرًا الى كون 

وحرية  االنفتاح  اإطار  في  دامت  ما  طبيعية  تبقى  جديدة  وليدة  حالة  المذاهب  هذه 

االجتهاد وتتحول الى طغيان وتع�صب اإذا انغلقت على نف�صها. يقول في مقدمته للكتاب.

ما دام الدين ال ينفك عن العقل بحال، ف�صّد باب االجتهاد يكون �صدًا لباب الدين،   -2

الن االجتهاد معناه انطالق العقل واإف�صاح ال�صتنتاج الفروع من اأ�صولها، فاإذا حجرنا 

باب  ب�صّد  قلنا  اإذا  وبكلمة  بينهما،  التالزم  بحكم  الدين  على  حجرنا  العقل  على 

باأحدهما،  االلتزام  لهما، وال منا�س من  ثالث  اأمرين ال  يلزمنا واحد من  االجتهاد 

اإما اأن ن�صد باب الدين، كما �صددنا باب االجتهاد، واأما ان نقول: ان العقل ال يدعم 

الدين، وال يقر حكمًا من اأحكامه؛ وكالهما بعيد عن منطق ال�صرع والواقع.

ان«العالم« الذي يتع�صب لمذهب، اأي مذهب، هو اأ�صواأ حااًل من الجاهل. ذلك الأنه   -3

واإنما تع�صب للفرد، ل�صاحب المذهب  لم يتع�صب، والحال هذه للدين واالإ�صالم، 

بالذات ما دام العقل ال يحتم متابعته بالخ�صو�س، كما ان مخالفة المذهب لي�صت 

الذهنية  لل�صورة  وباالأ�صح  المذهب،  ل�صاحب  بل  وحقيقته،  اال�صالم  لوقع  مخالفة 

التي ت�صورها عن االإ�صالم.

ومهما يكن؛ فكلنا يعلم انه لم يكن في ال�صدر االأول مذاهب وفرق حين كان االإ�صالم 

�صفوًا من كل �صائبة، وكان الم�صلمون في طليعة االأمم، ويعلم اأي�صًا علم اليقين ان هذه 

دون  حالت  وفوا�صل  حواجز  بينهم  واأقامت  الم�صلمين.  بين  باعدت  والمذاهب  الفرق 

قوتهم و�صيرهم لغاية واحدة، وان الم�صتعمرين واأعداء االإ�صالم وجدوا في هذا التفرقة 

خير الفر�س لال�صتغالل واإثارة الفتن. وما �صيطر الغرب على ال�صرق، وبلغ النهاية في 

ا�صتغالله واإ�صتدالله اإال عن طريق الُفرقة وتفتيت القوى.

الجماعة  وتما�صك  الكلمة  توحيد  فكرة  المخل�صين  القادة  عقول  في  ن�صاأ  كله  لهذا 
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االإ�صالمية. والعمل لها ب�صتى الو�صائل، ومن هذه الو�صائل فتح باب االجتهاد والق�صاء 

على الطغيان لتبعية لمذهب معين.

على  فتحه  اأن  االجتهاد  باب  ل�صد  الموجب  ال�صبب  اأن  المتفقهين  بين  والمعروف 

م�صراعيه اأحدث ا�صطرابًا وفو�صى، حيث تطاول اإليه ال�صغار من طالب العلم، واّدعاه 

من لي�س له باأهل، حتى ا�صتامه كل مفل�س، اأي ان »الم�سلحين« داووا المر�س بالق�صاء 

على المري�س، وال با�صتئ�صال الداء!

األ�صنتهم من دون تحقيق  هذا ما �صطره االأولون في كتبهم، وردده المتاأخرون على 

وتمحي�س، اأما اأنا فاأميل اإلى اأن ال�صبب الوحيد ل�صد باب االجتهاد هو تخّوف الحاكم 

الظالم من حرية الراأي والقول على نف�صه وعر�صه، فاحتال وتذرع بحماية الدين -كما 

هي عادته - لينكل بكل حر ياأبى التعاون مع دولته على الف�صق والفجور.

وال اأدل على هذه الحقيقة من اأن الدعوة اإلى فتح باب االجتهاد لم تبرز اإلى الوجود 

الحرية  بتحقق  رهنًا  تحققها  زال  وما  والرجعية،  االأجنبية  ال�صيطرة  �صعفت  حين  اإال 

باأكمل معانيها.

وبعد، فاإن كاًل من التقليد والخ�صوع للطامعين رّق وعبودية، وقد ع�صنا معهما زمنًا 

طوياًل، واآن لنا اأن نعي�س اأحرارًا في اأفكارنا، كما نعي�س اأحرارًا في بالدنا، وندع التقليد 

تطور  مع  يتفق  ما  المذاهب  جميع  اجتهادات  من  ونختار  معين،  وقول  خا�س  لمذهب 

الحياة، وي�صر ال�صريعة. واإذا لم يكن التخير من المذاهب اجتهادًا مطلقًا فاإنه على كل 

حال �صرب من االجتهاد.

على هذا االأ�صا�س، اأ�صا�س التمهيد للتخير من جميع المذاهب، عزمت على و�صع هذا 

وال�صافعي  المذاهب الخم�صة: الجعفري والحنفي والمالكي  اأقوال  الكتاب ملخ�صًا فيه 

والحنبلي من م�صادرها. وكما ان في اأقوال المذاهب ما يتفق مع الحياة ويحقق العدالة، 

الفقه  بكرامة  �صنًا  هذه  عن  اأعر�صت  لذا  عنه،  واالإعرا�س  �صتره  يجب  ما  فيها  فاإن 

والفقهاء.
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الى  اأن تتحول  االأمة وح�صاراتها قبل  المذهبية �صكلت غنى لهذه  اأن  والحقيقة هي 

طائفية عمياء تنقل ال�صراع من مرحلة ال�صواب والخطاأ الى مرحلة االإيمان والكفر.

اأن كل من قالوا بجواز التعبد باأي مذهب من المذاهب كالمرحوم مغنية  ويالحظ 

والمرحوم �صلتوت لم يق�صدوا التخيير بينها- كما ت�صور البع�س- واإنما اأرادوا التاأكيد 

على اأن من ثبتت له اأرجحية مذهب على اآخر كان له بل وجب عليه اأن يتبع ذلك المذهب 

ويبقى في االإطار الجامع للعمل باالإ�صالم كل اأتباع المذاهب.

اأما االختالف فهو حالة طبيعية موجودة في مجاالت اأخرى. يقول مثاًل: »واختالف 

اأنه  على  يدلنا  الآية:8«  المائدة  »�سورة  في  لفظة)الماء(  تف�سير  في  الفقه  اأئمة 

انه  لغوية.  كلمة  تف�صير  في  اللغة  وعلماء  ال�صعر،  من  بيت  معنى  في  االأدباء  كاختالف 

.
(1(

اختالف في الفهم واالجتهاد، ال في االأ�صول والم�صادر«

كما اأن اأهم ما ينادى به التقريبيون وخ�صو�صًا في الع�صر الحا�صر هو الفقه المجمعي   -4

المتخ�ص�صون  الخبراء  فيه  وي�صارك  الم�صارب،  �صتى  من  الفقهاء  يح�صره  الذي 

االأدلة،  وال�صراحة فتطرح مختلف  الحرية  وت�صوده  الموا�صيع بكل دقة،  لي�صخ�صوا 

وت�صرح مختلف الظروف ثم يختارالراأي الراجح وهو ما يجري في اأمثال مجمع الفقه 

االإ�صالمي الدولي بحده. ويبدو اأن العالمة ي�صير لهذا النوع من االجتهاد في بع�س 

اأقواله التي يوؤكد فيها على اأن الفقه يجب اأن ي�صير مع الحياة وي�صتوعب تغيراتها.

نية  في  المذاهب  اآراء  بيان  فبعد  االأقوال  بين  الجمع  على  اأحيانًا  يعمل   Mوهو  -5

اأن يق�سد المتيم التقرب الى اهلل  التيمم قال: »وخير و�سيلة تجمع بين الأقوال 

باأمثال الأمر المتعلق بهذا التيمم، �سواء تعلق الأمر به ابتداًء اأم تولد من الأمر 

 وربما بذل جهدًا ليوؤكد الت�صابه بين االإمامية 
(2(

بال�سالة ونموها من غايات التيمم«

.
(3(

وغيرهم في االتفاق واالختالف

)1) ]الفقه على المذاهب الخم�صة[، �س:18.

)2) ]م.ن[، �س:70.

)3) ]م.ن[، �س:295.
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م�صاألة  في  يقول  االأ�صل:  على  اتفاقهم  ليو�صح  الخالف  علة  يبين  اأن  حاول  وربما   -6

 
(1(

»P التع�صيب »والمامية ل يثقون بحديث طاوو�س وينكرون ن�سبته الى النبي

ومعنى هذا اأن االختالف في هذه الم�صاألة المهمة هو في قبول هذا الحديث اأو رّده 

واإال فهم متفقون في االأ�صل.

ويبدو اأنه كان ي�صعى لبيان �صعة االتفاق بين المذاهب في اأبواب الفقه المتنوعة مع   -7

بيان قلة الموارد التي تنفرد بها المذاهب.

كم�صاألة عدم المالزمة بين جواز الك�صف عن البدن وجواز النظر اإليه فهي مما قالت 

.
(2(

به االمامية دون غيرهم

قول  �صحة  وعدم   
(3(

اللحم ماأكول  غير  جلد  في  ال�صالة  �صحة  بعدم  انفردت  كما 

الحنفية  وانفراد   
يوافقهم[)4) من  الفقهاء  من  وجد  واإن  النوم  من  خير  ]ال�صالة 

 ،
(6(

 وانفراد االمامية بوجوب طواف الن�صاء
(5(

بعدم وجوب الجلو�س بين ال�صجدتين

 واالختالف في العول والتع�صب وكلها موارد ال ت�صكل 
(7(

وا�صتراط الختان في الطائف

اال ن�صبة �صغيرة من مجموع االأحكام.

واإذا كانت الم�صتركات كثيرة فطبيعي ان التعاون فيها واالإعذار في غيرها �صيوؤدي 

اإلى توحيد المواقف.

وهو ي�صعى بين الحين واالآخر لتاأكيد اتفاق المذاهب على روايات م�صتركة واال�صتدالل   -8

.
(8(

بها

اأخذ كل مذهب من كتبه ال مما ينقل  9-  ومن االأمور التي يوؤكد عليها م�صاألة �صرورة 

)1) ]م.ن[، �س:514.

)2) ]م.ن[، �س:90.

)3) ]م.ن[، �س:95.

)4) ]الفقه على المذاهب الخم�صة[، �س:103.

)5) ]م.ن[، �س: 112.

)6) ]م.ن[، �س: 230.

)7) ]م.ن[، �س: 232.

)8) ]م.ن[، �س: 294، 317 وغيرهما.
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كتبهم  من  المذهب  اأهل  عقيدة  عن  التعبيير  في  اأ�سدق  �سيء  »ل  فيقول:  عنه، 

. وهذا االأمر من �صعارات التقريبين.
(1(

الدينية بخا�سة كتب الفقه والت�سريع«

10- ومن الحقائق التاريخية التي يتغافلها البع�س م�صاألة تعاون العلماء من ال�صيعة وال�صنة 

عبر التاريخ ب�صكل رائع ال نجده في واقعنا المعا�صر وهو اأمر يوؤكده المرحوم ويدعو 

بالحرف،  المغني  عبارات  الحلي[  العالمة]يق�سد  ينقل  ما  يقول:»كثيراً  اإذ  اإليه، 

ويعتمد عليه في معرفة اأقوال المذاهب. وقد تبين لي من ال�ستقراء والتتبع اأن 

اأقوى بكثير مما عليه الآن،  التعاون العلمي بين ال�سنة وال�سيعة فيما م�سى كان 

فالعالمة الحلي ينقل في ]التذكرة[ اأقوال المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم 

من مذاهب ال�سنة، وزين الدين العاملي المعروف بال�سهيد الثاني كان يدر�س الفقه 

وكذلك  والأزهر،  دم�سق  في  در�س  وقد  بعلبك953هـ،  في  الخم�سة  المذاهب  على 

ال�سيخ علي بن عبد العالي المعروف بالمحقق الثاني ]الكركي[ تاريخ 940هـ در�س 

في ال�سام والأزهر. واإن دل هذا على �سيء فاإنما يدل على تجرد علماء الإمامية، 

الموؤمن  �سالة  »الحكمة  ال�سريف:  بالحديث  عملهم  وعلى  للعلم.  العلم  وطلبهم 

ياأخذها اأين وجدها« كما يدل في الوقت نف�صه على وحدة اأ�صول الفقه وم�صادره عند 

 و�صياأتي لنا حديث حول هذا المو�صوع.
(2(

جميع المذاهب

11- ومما يوؤكد عليه التقريبيون اأن خطاب االإ�صالم واأحكامه ي�صمل كل الم�صلمين ب�صتى 

مذاهبهم فال معنى للتفريق فيها بين اأتباع مذهب واأخر، فالتكافل والتعاون والحقوق 

المتبادلة والم�صوؤولية العامة ت�صمل الجميع. وهذا المعنى نجد التاأكيد عليه من قبل 

اأهل  المرحوم، مثال ذلك ما ذكره في باب االإرث حيث قال: »الم�سلم يعم جميع 

هذا  بل  والإجماع،  وال�سنة  الكتاب  بن�س  وبالعك�س  ال�سيعي  يرث  فال�سني  القبلة 

.
(3(

الحكم من �سرورات الدين تماماً كوجوب ال�سوم وال�سالة«

)1) ]م.ن[، �س: 597.

)2) ]م.ن[، �س: 497.

)3) ]الفقه على المذاهب الخم�صة[، �س: 499.
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12- ومن �صعاراتهم رف�س التطرف والغلو والتاأكيد على االعتدال والو�صيطة. وهو اأمر 

يوؤكده بكل قوة يقول: »اتفق الم�سلمون كلمة واحدة على ان الغالة م�سركون لي�سوا 

اأمر  من الإ�سالم والم�سلمين في �سيء، ولكن الإمامية بوجه خا�س ت�سددوا في 

والفقه  العقائد  كتب  الإمامية في  علماء  فقد �سرح  الحدود،  اأق�سى  اإلى  الغالة 

بكفر الغالة، من ذلك ما جاء في كتاب »�سرح عقائد ال�سدوق« لل�صيخ المفيد]�س 

اأمير  63ط 1371ه�[، قال: »الغالة المتظاهرون بالإ�سالم هم الذين ن�سبوا علياً 

.
(1(

الموؤمنين والأئمة من ذريته الى الإلوهية والنبوة...«

ويعلق على هذا القول باأنه يعتقد اأن ال وجود اليوم لمن يوؤله عليًا واأوالده، واأنه زار بالد 

العلويين المتهمين فراآهم يقيمون �صعائر االإ�صالم، ودعا اإلى نفي هذه التهمة عنهم. 

13- واأخيرًا فاإننا نجده يذكر كل االأئمة باحترام وحتى من يرف�س الكثيرين من ال�صيعة 

�صلوكه كابن �صهاب الزهري يقول عنه »اأنه فقيه تابعي جليل ومعروف اأثنى عليه 

.
(2(

علماء ال�سنة اأجمل الثناء واأجله، ولقي ع�سرة من ال�سحابة«

وهذا اأمر يدعو اإليه التقريبيون ف�صاًل عن �صرورة تجنب التجريح واالإهانة.

14- هذا والتقريب ال يعني التنازل وعدم الدفاع عن المذهب والحقيقة التاريخية في 

نظر اأتباعه. فال مانع من البحث العقائدي والتاريخي ولكن في اأكاديمي منا�صب وفي 

اإطار من االأخوة والكلمة المحت�صمة. ولذلك نجد العالمة مغنية غيورًا على مذهبه 

مدافعًا عنها. وهذا من قبيل:

يقول في ]�صفحة 156[: -12- قال االإمامة: من تعمد الكذب على اهلل ور�صوله،  اأ: 

فحدث اأو كتب اأن اهلل اأو الر�صولP قال كذا اأو اأمر به، وهو يعلم اأنه كاذب في 

قوله فقد ف�صد �صومه، وعليه الق�صاء والكفارة وبالغ جماعة من فقهائهم حيث 

اأوجبوا على هذا الكاذب اأن يكّفر بالجمع بين عتق الرقبة و�صيام �صهرين واإطعام 

)1) ]م.ن[، �س: 502.

)2) ]م.ن[، �س: 521.
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�صتين م�صكينًا. ومن هذا يتبين معنا جهل اأو تحامل من قال االإمامية باإن يجيزون 

الكذب على اهلل ور�صوله.

وكتاب  الحدائق،  وكتاب  الجواهر،  كتاب  في  »جاء   :]232 ]�صفحة  في  يقول  ب: 

الم�سالك، وكتاب العروة الوثقى وغيرها من فقه الإمامية اأن الجنب والحائ�س 

م�سجد  في  ول  الحرام  الم�سجد  في  وال�ستطراق  المرور  لهما  يجوز  ل 

يمكثا  ي�ستطرقا ول  اأن  لهما  ويجوز  المكث،  الأكرم،P ف�ساًل عن  الر�سول 

في غيرالحرمين ال�سريفين من الم�ساجد، وبهذا تعرف الد�س والفتراء على 

الإمامية، حيث ن�سب اإليهم اأنهم يذهبون اإلى الحرم ال�سريف بق�سد تلويثه.

عنه  يدافع  وراح  ]المتعة[  الموؤقت  الزواج  م�صاألة  يطرح   ]366 ]ال�صفحة  وفي  ج: 

معتذرًا باأنه �صئل عن ذلك متوخيًا االخت�صار ما ا�صتطاع على ان يكون مجرد راأٍو 

وناقل ال مقرظًا وال ناقدًا. فهو يدع الحكم للقارىء وحده وال يقطع عليه الطريق 

في  يذكر  وهو  المو�صوعية.  في  قمة  تمثل  الحالة  وهذه  الت�صويب،  اأو  بالتخطئة 

نهاية الفقرة: اأن �صيعة لبنان و�صورية والعراق ال ي�صتعملون المتعة على الرغم من 

ايمانهم بجوازها واإباحتها.

ذكر في ]ال�صفحة 411[ اأن الرازي عبر عن الطالق حال الطهر الزم واإال ال يكون  د: 

�صنيًا.... وهذا عين ما تقوله االإمامية، واأ�صاف ان ابن قدامة في المغتي ذكر اأن 

طالق البدعة هو اأن يطلقها حائ�صًا اأو في طهر اأ�صابها فيه، ولكن اأن فعل اأثم 

ووقع في قول عامة اأهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر »لم يخالف في ذلك 

اإل اأهل البدع وال�ساللة« وكاأنهما ي�صيران اإلى االإمامية مما حرك ال�صيخ مغنية 

للقول: »واإذا كان اتباع اأمر اهلل و�سنة نبيه بدعة و�ساللة فينبغي اأن يكون اتباع 

ال�سيطان �سنة وهداية وا�ساف: ومهما يكن فاإن ال�سنة وال�سيعة قد اتفقوا على 

اأن الإ�سالم قد نهى عن طالق الزوجة البالغة المدخول بها غير الحامل اإذا 

كانت غير طاهر اأو في طهر واقعها فيه«.
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الطالق،  دائرة  ي�سيقون  الإمامية  فاأن  »وبالتالي   :]414 ]ال�صفحة  في  قال  هـ: 

ويفر�سون القيود ال�سارمة على المطلق والمطلقة، و�سيغة الطالق و�سهوده، 

كل ذلك لأن الزواج ع�سمة ومودة ورحمة وميثاق من اهلل، اإذاً ل يجوز بحال اأن 

تنق�سي هذه الع�سمة والمودة والرحمة، وهذا العهد والميثاق ال بعد اأن نعلم 

علماً قاطعاً لكل �سك باأن ال�سرع حل الزواج« وانتقد ت�صاهل المذاهب االأخرى 

فيه.

في اأول كتاب الو�صايا ]�س461[: دافع عن منهاج ال�صيعة في الت�صاوي بين الذكور  و: 

مراتبهم  بح�صب  الوارثين  على  التركة  ووزعوا  االإرث،  ا�صتحقاق  في  واالإناث 

الطبيعية، ورجح هذا المنهج على غيره.

ذكر دلياًل من كتاب اهلل يوؤيد راأي ال�صيعة في التع�صيب وانتقد ال�صيخ اأبا زهرة  ز: 

عندما ذكر اأدلة ال�صيعة على التع�صيب في كتابه ]الميراث عند الجعفرية[ ولم 

.
(1(

ي�صر اإلى هذا الدليل من قريب وال بعيد

العول  بطالن  م�صاألة  في  نقل  زهرة  اأبا  ال�صيخ  اأن  اإلى   )521 �صفحة  )في  اأ�صار  ح: 

عن ابن �صهاب الزهري اأن كالم ابن عبا�س في بطالنه جدير باالإتباع لوال فتوى 

االإمام العادل عمر بن الخطاب وعلق ابو زهرة عليه: »واإن الإمامية قد اختاروا 

راأي ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما، واإنه لفقه جيد، كما اأ�سار اإلى ذلك ابن �سهاب 

له  المولى  �صائلين  المقدار  بهذا  نكتفي  الختام  في  العلم«.  بحر  وهو  الزهري، 

الرحمة والر�صوان ولكل العلماء والمفكرين اإتباع منهج التقريب والوحدة، اإنه هو 

ال�صميع المجيب.

)1)  ]الفقه على المذاهب الخم�صة[، �س: 515.
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 العقانية والعلمية في فكر عبد الله العايلي 
»

ً
]أين الخطأ[؟ »نموذجا

د. علي زللون)1)

�صدر كتاب »اأين الخطاأ؟« ل�صماحة ال�صيخ عبد اهلل العاليلي عن دار العلم للماليين، 

ظل  في  كتب  اأنه  االأول  اأمرين:  الى  اإ�صارٌة  التاريخ  وهذا   .1978 العام  االأولى  بطبعته 

اأن  هو  والثاني  الخطاأ؟  عن  للبحث  دافعًا  الحرب  تلك  �صكلت  فهل  اللبنانية.  الحرب 

اإلى االإعتقاد بتفّوق االإ�صتراكية  الي�صار  �صبعينات القرن الما�صي عقٌد زمنٌي و�صل فيه 

على الراأ�صمالية، واأن العالم مقبٌل على التحّول اإليها.

واالإ�صتراكية، كما هو معروٌف، من نتاجات حركة الحداثة في تاريخ الثقافة الغربية. 

والثقافة الغربية كانت محكومًة، بفعل تلك الحداثة، ومنذ بدايات القرن الثامن ع�صر، 

بثنائية »العقل« و»العلم«. فاتجهت جميع الدرا�صات لتكون علميًة، الدرا�صات التاريخية، 

والنف�صية، واالإجتماعية، واللغوية، واالأدبية، وغيرها اإلى اأي حقل معرفي انتمت؟.

وال يخفى اأن هذا المناخ قد األقى ظالله على الثقافة العالمية، ومن �صمنها ثقافتنا. 

)1) اأ�صتاذ جامعي.
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هذه  مع  الم�صلم  المفكر  تعامل  كيف  هو  الحال:  هذه  تثيره  الذي  المنهجي  وال�صوؤال 

هذا  ي�صتدعي  العلمية؟  العقالنية  الحداثة  تلك  داخل  من  تفكره  كان  هل  الو�صعية؟ 

ال�صوؤال �صوؤااًل اآخر. هل كان االإ�صالم عقالنيًا علميًا؟

وهل تبعته الثقافة االإ�صالمية المترتبة عليه في ذلك؟.

كان االإ�صالم، فيما يتعلق بالحياة الدنيا، عقالنيًا علميًا بامتياز. وال داعي ال�صتح�صار 

العقل،  ا�صتعمال  على  ت  ح�صّ التي  الكريمة  القراآنية  االآيات  من  يح�صى  وال  يعّد  ال  ما 

اإلى التفّكر. وظاهرة علم الكالم في الحياة الثقافية االإ�صالمية عالمة �صديدة  ودعت 

الداللة على هذا االأمر.

ولم تكن العلمية باأقل حظًا من العقالنية في الدعوة االإ�صالمية. ومن يعد اإلى الن�س 

اإليه هو المنهج العالمي ال�صيميولوجي. واأن  اأن منهج التفكير الذي دعا  القراآني يجد 

العلمية.  العالمية  تلك  دليٌل قويٌّ على  ال�صغرى  التعييرية  الوحدة  اآيٍة على  يطلق كلمة 

فاالآية هي الحقيقة اليقينية الدامغة، تمامًا كما ذلك لو �صاهدت ال�صم�س في كبد ال�صماء 

فاإن اأحدًا ال ي�صتطيع اأن ي�صرفك عن اأّنها �صم�ٌس.

وحين �صاأل القراآن الكريم االإن�صان، وفي موا�صع عديدٍة منه، قائاًل له: األم تَر؟ كان 

عالميًا بامتياز. دعانا لنقراأ اآثار االأمم، واأعمال الرجال، وم�صائر االأقوام، ولنبني على 

ما راأيناه عيانًا الحقيقَة. فالحقيقة التي ُطلبت منا اأن نتبناها هي الحقيقة المنتمية اإلى 

العالمة االآية. والمنهج العالمي، بما هو منهٌج و�صفيٌّ ينطلق مما هو قائٌم اإلى داللته، هو 

منهٌج علميٌّ بالتاأكيد. ولقد اأدرك الم�صلمون االأوائل الم�صتغلون بالثقافة هذه الروحية، 

فكانوا حداثيين. وكانت حداثتهم هذه، في تلك االآونة، مرتبطًة بما ي�صبط جموحها، 

بالقيم الخلقية الدينية التي تجعل من كل تفكيٍر تفكيرًا اإن�صانيًا بالدرجة االأولى، وذلك 

خالفًا للحداثة الغربية الحديثة التي انفكت عن القيم، فاأحلت دمنا ومالنا، وتعاملت 

مناخات  العاليلي  عا�س  واإذا  بم�صائرها.  تت�صرف  اأن  ت�صتطيع  وحو�صًا  بو�صفنا  معنا 

اإ�صالميٍة؟  اأم كان حداثيًا بطبعٍة  نتاجًا حديثًا غربيًا،  الغربية، هل كان فكره  الحداثة 



- 137 -

د. علي زللون

مرتبطاً  عفوياً  الهّم هماً  هذا  كان  اإ�سالحياً. هل  هماً  ي�سمر  »�سوؤاٌل  الخطاأ؟  »اأين 

اإلى  مرتكٍز  علميٍّ  عقليٍّ  بمنهٍج  ت�سلح  قد  ال�سوؤال  هذا  اأن  اأّم  المترّدي،  الأمة  بواقع 

ثقافٍة عميقٍة �ساملٍة؟

بداأ الكتاب �صفحته االأولى بعنواٍن الفٍت »زحزحة باٍب مو�سوٍد«. واإذا ذكرتنا كلمة 

»زحزحة« بالفعل القراآني الذي تحدث عّمن زحزح عن النار، اأدخلت في خلدنا الثقل 

العظيم لذلك الباب من جهٍة واالإنجاز الكبير الذي تّم بفعل الزحزحة من جهٍة اأخرى.

وذلك  التفاوؤل  هذا  بحجم  الكتاب  �صيكون  فهل  متوا�صٍع.  غير  متفائٌل  فالعنوان 

الخطاأ،  مع  التقليد  محافظًة  لي�س  نقديٍّ  ب�صعاٍر  العنوان  هذا  العاليلي  اأردف  التعالي؟ 

ولي�س خروجًا الت�صحيح »الذي يحقق المعرفة«.

ل�صان  ا�صترعت  التي  الدينية  الثوابت  بلبو�س  المتلب�صة   » »الخطاأ �صخرة  يواجه  اإنه 

اإيجابيٌّ فاإنه لن  االإتهام �صّد كل من يحاول زحزحتها. واإذا كان في المحافظة ما هو 

يكون التقليد مع الخطاأ. واإذا �صار الخروج تهمًة، فاإنه لي�س خروجًا عن ثوابت الدين اإذا 

كان ت�صحيحًا للخطاأ بالمعرفة.

الحركية  هذه  كانت  فهل  و»التحّول«.  »الثبات«  ثنائية  اإلى  حركيٍة  نظرٍة  اأمام  اإننا 

محكومًة بثنائية »العقل« و »العلم«؟.

]معالجة  االأول:  اأمران،  االأولى  ال�صفحة  التي حازتها  القليلة  الكلمات  يلفت في  ما 

واإذا دعت  ب�صيرٍة[.  اإلى اهلل على  ]الدعوة  والثاني:  الع�صر[،  متفرقاٍت من تحديات 

تحديات الع�صر اإلى تفكيٍر منتٍج للثقافة الجديدة، فاإن الدعوة على ب�صيرٍة منهٌج علميٌّ 

اإلى  خاللها  من  لت�صل  الدالة،  العالمات  ترى  الب�صر،  دون  فالب�صيرة،  التفكير.  في 

الحقيقة اليقينية. اإنها اجتماع العقالنية بالو�صفية العلمية.

واإذا كان االأمر كذلك، هل ن�صتطيع القول اإننا قاب قو�صين من منهٍج علميٍّ اإ�صالميٍّ 

وقاربتها  االإ�صالمية.  حداثيتها  من  واثقًة  �صفحًة  االأولى  ال�صفحة  كانت  التفكير؟  في 

ثانيًا  �صعارًا  رفعت  للكتاب، حين  الثانية  للطبعة  ت�صديرًا  التي جاءت  الثانية  ال�صفحة 
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االأ�صئلة  بجذرية  بحٍث مرتبٌط  اأي  نجاح  اأن  والمعروف  التعرف[.  ثم  ]الت�صاوؤل،  مفاده 

التي يطرحها وبعمقها. وال يتاأخر العاليلي كثيرًا، وفي ال�صفحة عينها، حتى يعلن اإمامة 

»العقل المت�سّوف الطلعة في محراب ن�سكه«. وا�صعًا »العبور اإلى النور الأ�سنى« هدفًا. 

واإذا ما تحدثت عن »قوافل الظماء اإلى الحق«، و�صعنا في مناخات منهٍج عرفانيٍّ يبقي 

العقل عقاًل ولكنه ال يكون العقل العلمي الذي اأخذتنا االإ�صارات ال�صابقة اإليه.

وي�صاأل الباحث نف�صه: هل كان حديثه هذا ال يعدو ان�صياقًا وراء جماليٍة تعبيريٍة، اأم 

اأنه يق�صد ما األمح اإليه؟ الدخول في عالم الكتاب هو المجيب عن مثل هذا الت�صاوؤل. 

من يقراأ الفقرة االأولى من ف�صله المو�صوم بعنوان ]خاطرٌة لمدخٍل[، يجد اأن �صماحته 

يناق�س اأولئك الذين حاولوا و�صل االإ�صالم بهذا المذهب الغربي من مثل )االإجتماعية 

العلمية(، اأو ذاك من مثل ]االإ�صتراكيات الخيالية[. ومجرد تدقيقه بالم�صطلح اإ�صارٌة 

اإلى همٍّ علميٍّ ي�صتحوذ عليه. ول�صّد ما ات�صحت علميته مع قوله: »اإن الإ�سالم منهٌج كليٌّ 

ل يوؤخذ تفاريق، ول يدر�س اأجزاًء معزولًة«. وال نقي�س هنا هذه النظرة على »نظرية 

الج�ستالت« التي هي نظرٌة حديثٌة، لمجرد اأنها حديثٌة، ولكن الأنها نظريٌة علميٌة.

وخوف العاليلي من اإعالن بع�س الدول االإ�صالمية اأنها مزمعٌة على االأخذ بال�صريعة 

االإ�صالمية نظامًا، كان خوفًا منهجيًا. فقد يل�صق بال�صريعة من االأو�صار ما ي�صيء اإلى 

قدرًا  اإليها  النقلة  تكون  اأن  طلب  حين  علميًا،  ذلك  في  مقيا�صه  وكان  نف�صه.  االإ�صالم 

وفاقًا مع ما يعتمل الع�صرية من مو�صوعيٍة، وعالجًا لما يتفاقمه من داٍء. واالإفادة من 

المو�صوعية انطالقًا مما يواجهه المجتمع من م�صكالٍت وتحدياٍت باتجاه الكتاب وال�صّنة 

ليرى راأيهما في ذلك وما يفتر�صانه من حلول، مذهٌب علميٌّ يتالقى مع ما كان قدمه 

ال�صهيد محمد باقر ال�صدر} حول التف�صير المو�صوعي للقراآن الكريم. واإذا ا�صتذكر 

�صماحته الحديث ال�صريف من »اإن اهلل يبعث لهذه الأمة، على راأ�س كل مئة �سنة، من 

يجدد دينها«، لم يبن عليه ما بناه من منطلٍق اإيمانيٍّ بحٍت. قارب هذا الحديث بناًء على 
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علم الحياة الذي يرى اأن التغيير ي�صيب الهيكلية ال�صلوكية بعد كل ثالثة اأجيال. فالكائن 

الحي يتعر�س لتغيراٍت وتبدالٍت في حقبٍة مقدرٍة. المهم اأنه اأو�صل هذه النظرية لتقول: 

اإنه »ل ينبغي اأن يوؤخذ الخلف وال�سلف جميعاً بالمقت�سى الواحد«. وبقطع النظر عن 

الم�صتند العلمي الذي انطلق منه العاليلي في درا�صة تطور الحياة الثقافية، فاإن منهجه 

المجتمعية.  للثقافة  علميٍّ  فهٍم  من  انطلقنا  اإذا  علميٌّ  منهٌج  ال�صريعة  مع  التعامل  في 

األي�صت تلك الثقافة فهمًا لم�صكالت المجتمع وحلواًل لها؟

فهمًا  تتطلب  جديدٍة  بم�صكالٍت  �صيواجه  المجتمع  الأن  دائبٌة؛  حركٌة  الثقافة  وهذه 

جديدًا وحلواًل جديدًة وهكذا حين ربط العاليلي ال�صريعة بما ي�صتجد من م�صكالٍت فهمًا 

ُمِهّمًا متنا�صبًا مع طبيعة الحياة. وفي ذلك علميٌة دقيقٌة. ولقد عالج العاليلي، اإنطالقًا 

من هذا المهاد النظري، نماذج من الم�صكالت المعا�صرة اإختارها مما يواجه النا�س 

و»التعامل  الحج«  اأ�ساحي  و»هدر  النفط«  و»ملكية  الفقر«  »م�سكلة  مثل  من  يوم.  كّل 

القمرية«.  ال�سهور  مطالع  و»تحديد  الإ�سالمي«  العقوبات  و»قانون  الم�سارف«  مع 

وتجلت علمية العاليلي في بحث »م�سكلة الفقر« ابتداًء من تقديره خطورة هذا المر�س 

االإجتماعي حين قال: »يت�سنى لنا اأن نفهم خطورته اأكثر فاأكثر؛ اإذا در�سناه كمر�ٍس 

ع�سويٍّ �سرطانيٍّ ي�سيب المجتمع الذي هو كائٌن ع�سويٌّ اأي�ساً«.

باحٍث  كاأّي  والعاليلي  بمقت�صياتها.  ولكن  الم�صابهة،  مجّرد  في  العملية  تكمن  وال 

حديٍث، وجد اأّن عدته االأ�صا�صية في بحثه تكمن في اإيجاد الم�صطلحات الالزمة وهذا 

و»التكافلّية  الكنز«  و»تحريم  الثروة«  »مفهوم  الم�صطلحات:  تلك  عّدد  حين  فعله  ما 

في  الم�ستحّق  يد  و»اإطالق   » اإجتماعيٍّ توازٍن  �سمانًة  الدين  و»جعل  التعاونّية« 

ا�ستخال�س ن�سيبه« و»الإرث الإجتماعي« ثم راح يحّدد اأبعادها على مدى اأربع ع�صرة 

�صفحًة كانت كفيلًة بجالء حقيقة هذه الم�صطلحات.

واإذا ذّكرنا العاليلي بتجربة االإ�صالم االأول مع مع�صلة الفقر من خالل تجربة ذلك 

الجاهلي الذي ف�صل في الجاهلية وهو يطوي حتى اإذا جاء االإ�صالم وخرج بزكاة اأمواله 
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لم يجد من ي�صتحقها اأو ياأخذها منه، اإنما ذّكرنا بها للفت انتباهنا اإلى منهٍج محدٍد في 

حّل الم�صكالت ومنهٍج محّدٍد في التفكير. وحّل مع�صلٍة كمع�صلة الفقر، وبقطع النظر 

اإلى  عن م�صدر قوانين ذلك الحّل، فاإنه حلٌّ موؤ�ص�ٌس على قواعَد علميٍة، عاد العاليلي 

اإنتاجها حاًل ممكنًا لفقرنا الحالي.  اأ�ص�صها ومنطلقاتها يقراأها قراءة ع�صرنا، ويعيد 

االأمة  النفط ملك  اأن  راأى  والعاليلي حين  النفط«  »ملكية  الفقر  بم�صكلة  يرتبط  ومما 

االإ�صالمية، ال ملك هذه الدولة اأو تلك، بنى روؤيته هذه على الحجاج العقلي. والحجاج 

التي  اليقينية  اإلى  مو�صٍل  غير  فاإنه  ا�صتغاله،  اآليات  حيُث  من  مقنعًا،  كان  واإن  العقلّي 

يرجوها العلم.

ولغويًا  عقليًا  الممكن  من  فاإن  ولغويًا  عقليًا  ممكنًا  كان  واإن  بالنفط  النار  وتف�صير 

اأي�صًا، اأن نذهب اإلى تف�صيٍر اآخَر للنار. واإذا اعتمد العاليلي على الحديث النبوّي المتعلق 

القراآني:  الن�ّس  على  يعتمد  اأن  باإمكانه  كان  والهواء،  والنار  للماء  الم�صتركة  بالملكية 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   چ 
اإليه.  اإلى ما و�صل  للو�صول  اأف�صل  الثرى من اهلل منطلٌق  . فملكية ما تحت 

ڳچ)1)
والم�صاألة لي�صت انتفا�صًا من وظيفة العقل في الو�صول اإلى الحقيقة ولكن من ا�صتخدام 

العقل وحده، برهن في مرحلٍة من تاريخه، اأن العالم قديٌم، وبرهن اأنه محدٌث. العقل 

مو�صٌل اإلى اليقين اإذا ارتبط بالعلم، فكان عقاًل علميًا.

والعقل العلمي هو العقل الذي دعانا االإ�صالم اإلى االإ�صتناد اإليه في بحثنا عن الحقيقة 

الحقائق  اإلى  ت�صعى  التي  الحديثة  البحتة  والعلوم  بالمو�صوعية  اأخذ  الذي  والعاليلي 

العلوم  بين  يفّرق  لم  واإن  كثيرًا  العلمية  يجانب  لم  اأبحاثه،  في  منها  وانطلق  اليقينية، 

البحتة وقوانينها، والعلوم االإن�صانية وقوانينها. التطور الثقافي ال يماثل التطوّر البيولوجي 

وال يخ�صع لقوانينه نف�صها. جيٌد اأن ن�صعى اإلى اأن نكون علميين واالأجود اأن نكون علميين 

)1) �صورة طه، االآيتان 5- 6.
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اأن يروا في االإ�صالم »اإجتماعيًة  في التعامل مع العلمية. انتقد العاليلي الذين حاولوا 

علميًة« وفاق الت�صنيفات الغربية، ووقع في العثرة نف�صها. ما الفرق بين اأن يربط بع�س 

الغربيين الذين �صعوا ليكونوا علميين، بين االأدب وعلم الحياة، وبين العاليلي الذي ربط 

حين �صعى ليكون علميًا، بين الثقافة وعلم الحياة؟ والإن ا�صطر العاليلي ليكون عقالنيًا 

اأ�صئلًة تتعلق بالتفكير العلمي في  اأثار  اأبحاثه »النار/النفط« فاإنه واإن  فقط، في بع�س 

مطلع كتابه، اإال اأنها ظلت اأ�صئلًة لم يرتِق بها �صاحبنا ليجعل منها منهجًا �صارمًا يو�صل 

اإلى نتائَج �صارمٍة. وكان حريًا به اأن ينطلق من الن�س القراآني ليبلور منهجًا في التفكير، 

فال يكتفي بالح�صيلة الغربية التي توافرت لديه في هذا المجال. ومن َيُلم العاليلي، في 

مثل هذا االمر، عليه اأن يتوجه باللوم اإلى الثقافة العربية االإ�صالمية الحديثة، فاإنها لم 

ت�صَع بعُد اإلى هذا الجهد.

م�صكالٍت  طرح  اأنه  وح�صبه  التفكير،  في  علميٍّ  منهٍج  في  فّكر  اأنه  العاليلي  ح�صب 

اأ�صا�صيٍة للبحث، فكان اأن ر�صم لنا اإلى جانب االإمام الخميني وال�صيد محمد باقر ال�صدر 

ل اأ�صئلته اإلى موؤ�ص�صاٍت مرعيٍة ترعى �صوؤون  وغيرهما معالم الطريق. والمطلوب اأن نحوِّ

الثقافة في االأمة االإ�صالمية.
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ً
»كتاب أين الخطأ؟« أنموذجا

د.  جيه اانوس)1)

لعل اأكثر ما ا�صُتهر عن عبد اهلل العاليلي اأنَّه عالٌم مرجٌع في اللغة العربيَّة؛ وبالفعل، 

فقد كان للعاليلي ت�صلٌُّع مذهٌل باأ�صرار اللغة العربيَّة، لدرجة بات باإمكانه معها اأن يجتهَد 

ِد  في ال�صاَّحات المختلفة لهذه اللغة بما ُيغنيها ويدفع بها اإلى �صاحات المعا�صرة والتجدُّ

واالإبداع.

، وهذه حقيقٌة ال بدَّ من االإ�صارة اإليها، اأنَّ العاليلي ُيظلُم كثيرًا اإذا ما ظلَّ حبي�صًا  لكنَّ

ز، وقبل اأن  في عالم اجتهاداته اللغوية! فالعاليلي، قبل اأن يكون عالم ديٍن اإ�صالميٍّ مبرَّ

يكون باحثًا نحريرًا في مجاالت اللغة العربيَّة، هو اإن�صاٌن �صاحب منهٍج فكريٍّ اأ�صا�صيٍّ 

وتاأ�صي�صيٍّ في اآٍن؛ َعِمَل بمنهجه هذا في اللغة واأمور الفقه، كما عمل به في �صائر مجاالت 

دت وتباينت. الحياة وق�صاياها مهما تنوَّعت وتعدَّ

ولقد �صكلت اأفكار العاليلي في ق�صايا الحياة واأمورها تميزًا مذهاًل له في مجاالت 

)1) اأ�صتاذ جامعي.
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ر للعاليلي من يتابع اأعماله هذه  . ولو ُقدِّ
ٍ
ة ب�صكٍل عام الفكر االإجتماعي والروؤية الح�صاريَّ

بمنهجها  ُت�صّكَل،  اأن  االأعمال  لهذه  لكان  وتحليلها وعر�صها من جديٍد،  درا�صتها  ويعيد 

العربي واالإ�صالمي ال ين�صب وال يكل  وتوجهاتها وخال�صاتها، نبرا�س معا�صرٍة للوجود 

اته المرعبة. من هداية ال�َصالكين دروب العي�س ومعاناة كثيٍر من اأزماته الخانقة وتحديَّ

بيدهم  الذين  ال�ُصلطة  اأهل  من  حقيقيًا  �صيا�صيًا  دعمًا  لقي  ما  العاليلي  منهج  لكن 

القرار، وال لقي ما يمكن اأن ي�صدَّ اأزره حقًا من تاأييد نا�س المعار�صة الذين بمقدورهم 

قيادة التَّغيير، ولم يكن هو �صخ�صيًا، يحظى بدعٍم جماهيريٍّ وا�صٍع بين غالبية النا�س؛ 

كثيرين  بين  الفقهي  وجوده  على  وطغى  الثمالة،  حتَّى  بينهم  اللغوي  �صفة  عليه  فغلبت 

يعمل  كان  اإنما  العاليلي  اأّن  الكثيرين  هوؤالء  من  العتقاٍد  االأحمر«،  لقب«ال�صيخ  منهم 

تيجة، اأن فكر العاليلي ما برح موجودًا في كتبه  !.وكانت النَّ بمنهٍج مارك�صي اأو �صيوعيِّ

نه بع�س خل�صائه من اأحاديثه الخا�صة معهم، وخا�صًة في  وموؤلفاته ومحا�صراته وما دوَّ

المرحلة االأخيرة من حياته؛ كما كانت النتيجة اأنَّ النا�س خ�صروا بحارًا عميقة اللجج، 

تواجهها ح�صارة  حلوٍل  وت�صوراته عن  واقتراحاته  العاليلي  فكر  من  الخيرات،  كثيرة 

لالإغتناء  ف�صحٍة كبرى  ثمة  اإذ  بعد؛  يفت  لم  فالوقت  كله،  ومع هذا  المعا�صر.  عي�صهم 

اإلى االإهتمام با�صتك�صاف مناهج ال�صيخ  بفكر العاليلي، طالما ِمن النا�س َمن �صي�صعى 

المعا�صرة  م�صيرة  في  مناهجه  وتقدمها  ال�صيخ  قدمها  التي  والمقترحات  التفكير  في 

وق�صايا  اأمورها  �صيرورة  ومكاٍن،  زماٍن  كلِّ  في  و�صيرورتها  النا�صطة  للحياة  االإن�صانية 

�صنة  مرٍة  الأول  العاليلي  اأ�صدره  الذي  الخطاأ؟«،  »اأين  كتاب  في  للنا�س  ولعل  عي�صها. 

1978م، ما قد ُي�صكل اأنموذجًا لما تمكن الدعوة اإليه من تعامٍل مع العاليلي في مجاالت 

االإجتهاد الح�صاري. ينطلق العاليلي، في منهٍج تفكيريٍّ تاأ�صي�صيٍّ له، من مقولٍة ذكرها 

»لي�س محافظًة  اأن  المقولة  ومفاد هذه  العرب؛  لغة  لدر�س  في مقدمته  1938م،  �صنة 

من  فاالأهم  المعرفة«.  يحقق  الذي  الت�سحيح  خروجاً  ولي�س  الخطاأ،  مع  التقليد 

التقليد  بحجة  عنه،  والدفاع  الخطاأ  في  الغرق  عدم  في  يكمن  العاليلي  عند  االأمور 
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لف. ولذا، فالعاليلي باحٌث دوؤوب عن ال�صواب، اأمَّ مقيا�صه في هذا البحث  ومتابعة ال�صَّ

�صرورة تحقق المعرفة. ومن هنا، فاإن المعرفة، بكلِّ اأبعادها وميزاتها ومتطلباتها، هي 

اأو  الدين  اأو  اللغة  في مجاالت  االأعمال  هذه  اأكانت  اأعماله،  في  وديدنه  العاليلي  دافع 

الح�صارة.واإذا ما كان تحقيق المعرفة ُي�َصّكُل الخطوة االأولى في انطالق منهج العاليلي 

في االإجتهاد الح�صاري، فاإن لهذه المعرفة، عنده، اأ�ص�صًا تقوم على مبداأين اأولهما اأنَّ 

االنطالق اإلى المعرفة يكون من كتاب اهلل، من القراآن الكريم، ولي�س من رغبات الذات 

كون اإطالقًا.  ، دينامي، ال يعرف ال�صُّ ودوافعها؛ وثانيهما اأنَّ المجتمع وجوٌد �صيروريٌّ

ير�صم العاليلي الخطة التنفيذية لنهجه بقيام هذه الخطة على مقولة اأن في القراآن الكريم 

ما ي�صّد جميع احتياجات ال�صيرورة الدائمة الحية للمجتمع. وينقل العاليلي في هذا ال�صدد عن 

اأما  اإلى كتاب اهلل و�سّنة نبيه فيتلقون الأحكام،  االإمام مالك قوله: »كان من قبلنا يعمدون 

.
(1(

اليوم فنعمد اإلى رغائبنا، ثم نبحث في كتاب اهلل و�سنة نبيه عما ي�سِنُدها وي�سهد لها«

ويرى العاليلي اأنَّ االإ�صالم، كما هو في القراآن الكريم، ي�صع في خطِّ الحلِّ الواحِد 

. ثم يردف 
(2(

الممتد، الحياة، وما يختلف فيها، والتحرك االإن�صاني، وما ي�صت�صرف اإليه«

م�صيرًا اإلى »اأن مجتمعاً بهذا المفهوم الإ�سالمي، مجتمٌع حركيٌّ »دينامي« نا�صٌط، ال 

تخاذل فيه وال وهن، ي�صعى وي�صعى جميعًا نحو خيره وكماله، يعمل ويعمل جميعًا في �صنن 

النَّ�سِّ  في  ما  عبر  يقوم،  المجتمع  اأّن  العاليلي  يعلن  هذا،  وعلى   
(3(

وازدهاره« هناءته 

القراآني، على اأ�ص�ٍس من اأبرزها:

1- حق االإن�صان في الحرية.

�صي. 2- حق االإن�صان في االإ�صتقالل ال�صخَّ

الحرية االإن�صانية في العمل واالإنتاج والجهد.  -3

)1) عبد اهلل العاليلي، اأين الخطاأ؟، دار الجديد، الطبعة الثانية 1992م- بيروت، �س: 14-13.

)2) اأين الخطاأ؟، �س: 14.

)3) اأين الخطاأ؟ �س: 15.
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مبداأ الم�صوؤولية االإن�صانية ال�صخ�صية في الجزاء.  -4

.
(1(

نظرية الجزاء للحق العام  -5

، اأنَّ »هذه ال�سريعة ]هي[ القمينة برم ما يفري عالم اليوم،  ويوؤكد العاليلي من ثمَّ

والمجتمع  الفكر  فعلها في  ينعك�س  برحاء....  به من حمى  وي�ستبد  �سقم عياء  من 

ومناهج ال�سلوك، اإذا ظلت اأ�سيرة قوالب جامدٍة. وهذا ما حاذره المبعوث بها في قوله 

.
(2(

د دينها« ريف: »اإن اهلل يبعث لهذه الأمة، على راأ�س كل مائة �سنٍة، من يجدِّ ال�سَّ

رعيِة«  ال�سَّ لحرّكية  كامٌل  »د�ستوٌر  باأنه  الكريم  الحديث  هذا  على  العاليلي  ويعلِّق 

يغ في م�صاٍر  ٌد دائٌم يدو�س اأ�صنام ال�صِّ من فهي تجدُّ و»ديناميتها« في مجال �صيرورة الزَّ

. ويرى العاليلي اأنَّ عبارة »يجدد دينها« اأمعن 
(3(

ة االأماليِد اأبدًا طويٍل، ف�صاأنها اأنَّها غ�صَّ

في الداللة على »الت�سكل والتكيف« بح�صب الموجب اأو المقت�صي، الأنها تتجاوز التَّرميم 

اإلى االإبداء واالإن�صاء اإن�صاًء اآخر، فلم تخ�سَّ التجديد ب�صاأٍن دون �صاأٍن اأو باأمٍر دون اأمٍر، 

بمعنى  الذي هو هنا  »دينها«  بكلمة  وا�صٌح، عنده،  اأمورها مجتمعًة؛ وهذا  اأحيانًا في  بل 

�سممنا  »اإذا  اأننا  يرى  هو  بل  الحد،  هذا  عند  العاليلي  يقف  وال   .
(4(

والنظم االأق�صية 

محة، يت�سح ببياٍن جليٍّ  الحديث ال�سابق اإلى مثيٍل له وهو: اإنِّي بعثت بالحنيفيَّة ال�سَّ

ولقد  والرهق.  والحرج  التزمت  ومجافاة  الطواعية  هي  الأولى  ال�سريعة  خا�سية  اأنَّ 

ا�ستبانت هذه الخا�سية بكل �سطوٍع عند القدماء، و�ساغوها في كليَّاٍت اأ�سوليٍة فقهيٍة:

الم�صقة تجلب التي�صير.  -1

ال�صرورات تبيح المحظورات.  -2

اإذا �صاق االأمر ات�صع.  -3

.
(5(

خ�س، بمعنى اأن االأخف يف�صل االأ�صق غالبًا الرُّ  -4

)1) اأين الخطاأ؟، �س: 15.

)2) اأين الخطاأ؟، �س: 15.

)3) اأين الخطاأ؟، �س: 16-15.

)4) اأين الخطاأ؟، �س: 17.

)5) ]م.ن[، �س: 18.
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لل�صريعة  مواكبًة  تظلُّ  عمليٍة  �صريعٍة  ثمة  اأن  هذا،  العاليلي  توجه  من  وي�صتخل�س 

ة اأن »ال�سريعة العملية من الليان بحيث  ة، اإن جاز التَّعبير؛ وهذه ال�صريعة العمليَّ العقديَّ

.
(1(

تغدو طوع البنان، اإزاء الظرف الموجب، مهما بدا متع�سراً اأو متعذراً«

يت�صاءل العاليلي بعد هذا كله عن كيفية ما ي�صميه ]معالجة ال�صريعة العملية، تو�صاًل 

الأيدولوجية«  »الفكروية  تقديم  ال�صريعة  لتقديم  اأ�صا�صا  تكون  اأن  يمكن  اإلى ح�صيلٍة 

ذات  على  اليوم  المتزوبع  العام،  االإجتماعي  الم�صمار  في  الخال�س  لعنا�صر  الحاوية 

موؤ�ص�صاتيٍّ  ت�صوٍُّر  خالل  من  عنده  الجواب  وياأتي   .
ال�صافية[)2) االأعا�صير  تزوبع  نف�صه 

اإذ يرى اأن »لي�س على الباحثين فقط بل على كل الدول الإ�سالمية  اآٍن؛  وفرديٍّ في 

اإن�ساء الموؤ�س�سات العاملة عماًل جاهداً في هذا الحقل، ون�سر فروعها في كلِّ مكاٍن 

حياٍة  منهج  اأنها  اعتبار  على  بل  ديناً  ال�سريعة  كون  اأ�سا�س  على  ولي�س  العالم؛  من 

.
(3(

و�سلوٍك«

االإجتماعي  االإقت�صاد  لعي�س  ح�صاريٍة  روؤيٍة  اإلى  العاليلي  يدعو  �صبق  ما  على  وبناء 

:
(4(

المعا�صر تقوم على اأ�ص�س من اأبرزها

اأن الفرد لي�س بحاجٍة الى الثروة، اإذ الثروة �صرورٌة اإجتماعيٌة فقط.  -1

گ  گ  گ  چ  الكريم  القراآن  في  تعالى  قوله  من  منطلقًا  القر�س،  2- جبرّية 

 .
گڳچ)5)

3- وجوب فترة ال�ّصماح في القر�س؛ منطلقًا في هذا من قول اهلل في القراآن الكريم: 

.
چې ى  ى ائ  ائ ەئ  ەئوئ چ)6)

)1) ]م.ن[، �س: 18.

)2) ]م.ن[، �س: 20.

)3) اأين الخطاأ؟، �س: 21.

)4) اأين الخطاأ؟ �س: 40-29.

)5)  �صورة المزمل، االآية: 20.

)6) �صورة البقرة االآية: 280.
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تحريم الكنز؛ منطلقًا من النَّ�س القراآني: چ ڍ ڍ ڌ ڌ   -4

.
ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ )1)

5-  جبرية الحركة في تد اول االإنتاج والمال.

6-  تطبيق التكافلية بين النا�س، والتكافلية، عند العاليلي، غير االإ�صتراكية القائمة على 

الم�صاواة.

ا فيها، ل�صيق الوقت و�صرورة االإ�صارة في اآٍن،  واقع الحال، اإنَّ هذه االأمور التي اأمعنَّ

متطلبات  مع  يتعار�س  ال  اقت�صاديٍّ حيويٍّ   
ٍ
لنظام توؤ�ص�س  الأن  مر�صحٌة  وتكثيفًا؛  اإيجازًا 

ال�صيرورة االإقت�صاديَّة على االإطالق، بل اإنَّه نظاٌم يحمي �صالمة حركيتها، ويوؤمن رفاهية 

االإن�صاني عبرها. وهذه كلها ت�صبُّ في بحار  للوجود  التطور االإيجابي  نا�صها، وي�صمن 

اجتهادات عبد اهلل العاليلي في مجال تطبيق حقيقة الدعوة االإلهية عبر القراآن الكريم 

في �صاحات �صيرورة العي�س االإن�صاني و�صيرورته.

)1) �صورة التوبة االآية: 34.
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 العايلي ومغنية في معترك الحداثة والتراث
»ذكريات جيل«

د. عمر المسقا ي)1)

على  الموافقة  اإلى  دائمًا  كعادتي  تاأمٍل  لغير  بادرت  موؤتمرنا  دعوة  وردتني  حينما 

االإ�صهام في الندوة خ�صو�صًا حينما اأعادتني اإلى عهٍد م�صى من بداية الخم�صينات من 

العام الدرا�صي1949- 1950م حين وافق والدي على م�ص�ٍس اأن األتحق بكلية فاروق االول 

ال�صرعية في بيروت كما كانت ت�صمى ثم �صميت الكلية ال�صرعية بعد الثورة الم�صرية.

مختلف  نراقب  كنا  فقد  الفتوى  دار  جوار  في  1951م  عام  من  اعتبارًا  كنت  ولذا 

ال�صخ�صيات التي تتردد عليها وكانت �صخ�صيتا محمد جواد مغنية وعبد اهلل العاليلي 

ملء االإطار ات�صااًل و�صمة المرحلة في �صو�صاء المنعطفات بعد الحرب العالمية الثانية.

لقد بداأنا ن�صهد في اأجواء �صاحة ال�صهداء والعازارية االإطار الجديد من الموؤلفات 

في جدٍل حول ال�صنة وال�صيعة حين كانت االأربعينات بعيدًة عنه مع الدفق الوطني الذي 

يواجه الح�صور االإ�صتعماري واالإنتداب االأجنبي.

)1) نائب رئي�س المجل�س ال�صرعي االأ�صالمي. 
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الكتب  اأ�صماء علماء ومحققين من جبل عامل في جمهرة  نتعرف على  بتنا  وهكذا 

على ذلك الر�صيف الممتد من المتروبول خلف العازارية وفي مكتبة العرفان والتي يليها 

وعلى اأر�صفة ال�صوارع المحيطة بالمكان اإذ كانت ت�صتوقفني هذه الكتب وهذه االأ�صماء 

تاأماًل يحاجر بيني وبين حلبة البيع وال�صراء و�صو�صاء مرور الترام.

وال�صنة  ال�صيعة  الفتوى نرى �صخ�صياٍت من  بّكار ودار  اأبهاء عائ�صة  بداأنا في  هكذا 

ت�صتدعي فينا المقارنة، مقارنٌة هي ح�صاد الوعي الجديد.

لقد كان الم�صلمون في وعينا االأربعيني في طرابل�س على اختالف مذاهبهم حقيقة 

الجديد  الم�صار  مع  اإدراكنا  في  فاأ�صبحوا  الوطنية  للق�صية  كوعاٍء  يطرح ح�صوره  اأداٍء 

حقيقة تنوٍع ن�صنف عبره المعتدل من المت�صدد من كال المذهبين فكان ال�صيخ محمد 

و�صفاء  م�صيته  حرارة  في  الجعفرية  ال�صرعية  اال�صتئناف  محكمة  رئي�س  مغنية  جواد 

اأو ن�صتمع  للدار  الدرو�س في كليتنا المجاورة  الف�صح بين  تطلعه ي�صت�صرف ف�صولنا في 

اإليه في منا�صباٍت مختلفٍة ومنها احتفاٌل م�صائيٌّ اأقامته دار االأيتام اال�صالمية في بداية 

افتتاح قاعتها للمحا�صرات حينما كان �صفيق جدايل المذيع االول في االإذاعة اللبنانية 

ُيمنح اأداء �صوته الموزون اأول مكروفون احتفل به الح�صور في القاعة تحت رعاية معالي 

نائب الحي وزير الدفاع ر�صيد بي�صون وكان ذلك عام 1952م حدثًا الفتًا.

العاليلي وقد  اإلى مو�صوعي محمد جواد مغنية وعبد اهلل  اأدخل  المقدمة  من هذه 

على  والبالغي  واللغوي  والعلمي  الديني  الح�صور  مراتب  في  الخم�صيني  وعينًا  باكرًا 

ال�صواء.

وكانت م�صية العاليلي المتاأنية في محيط و�صط بيروت اإذ ن�صادفه تطرح في اأعيننا 

مهابة ما مالأ �صمعنا اإذ يتحدثون عن وا�صع مداه في المعرفة و�صبر م�صعاه في تقليب 

يوائم  االأعماق بما  القديم والحديث وي�صبر  اإذ يزاوج بين  التراث ودفق عطائه  مكتبة 

االأفكار الرائجة.

والقومية  العربية  القومية  بين  الجدل  بها  ا�صتوى  قد  الخم�صينات  بداية  كانت  لقد 
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اللبنانية وهذه االأخيرة �صعار فوؤاد فرام الب�صتاني ويالقيه عبد اهلل العاليلي في عروبته 

القومية وكالهما فر�صا رهاٍن في االأدب العربي.

كنا نتابع على ر�صيف العازارية روائع الب�صتاني حول �صعراء الع�صر العبا�صي حين 

وخيال  العبارة  في  االإ�صراق  وجمالية  االإ�صت�صراقية  الحداثة  مختبر  في  التراث  غدا 

الي�صوعي لطالب  التو�صيف  القادم من م�صر ثم  ال�صرد في ع�صر طه ح�صين واالأدب 

الدرا�صات ال�صرقية واإذا كان ال�صعر الجاهلي مفتتح اأدب الحداثة في الع�صرينات من 

القرن الما�صي كان االأب المن�س في تلك الفترة يطرح ال�صك الديكارتي اأ�صلوب تاأ�صي�ٍس 

لتطورية م�صرق الر�صالة في الع�صر الجاهلي.

لقد ان�صرفت الدرا�صات اإلى توازٍن بين ال�صك الوثني تجاه الر�صالة في مداها المكي 

والقبول االإبراهيمي في مدينة الر�صول P وهكذا بداأت الدرا�صات تهز يقين االآباء في 

م�صرق الدعوة حين اأ�صحى تراثنا الثقافي بيان اجتهاٍد وتحليٍل وِرداأ تدليٍل ولكلٍّ حجته 

في متنازع حفائر التاريخ. 

كان العاليلي ي�صعنا في درا�صاته في هذا المحيط ليكون لنا مطلق اإدراٍك لم�صيرة 

العربي« ولعله في �صفاء  التاريخ  الع�صر الحديث في كتابه المخت�صر« مقدمات لفهم 

اإدراكه المبا�صر للقيم العليا للعقيدة ودربته في اإبراز اللغة العربية ومكوناتها في ثقافتنا 

قد خالطه �صيٌء من ار�صتقراطية االإطار اللبناني حين يداهم ت�صوره ال�صافي ما ي�صتدرج 

جمالية الم�صطلحات على وجه الخ�صو�س وهكذا كانت بالغة عبارته ونبرات حبكتها 

تهزنا روحًا في م�صاهد اأيام النبوة �صبوة حٍب و�صفو حنيٍن في عمق الروح المت�صوفة في 

فل�صفة الوجدان »البديعي« تعريبًا منه لعبارة ]sentiment esthetique[ كاأنما ي�صعرنا باأن 

م�صطلح ع�صر النه�صة والحداثة هو االأوفر تو�صيفًا وتعبيرًا من م�صطلحات المت�صوفة 

في حب اآل البيت. 

لقد كانت هذه هي روح الع�صر في مطالع الخم�صينات من وعينا وهكذا ذهبنا �صحبة 

جيل نتخير المنابر لن�صتمع في الندوة اللبنانية اإلى ال�صيخ عبد اهلل العاليلي في محا�صرٍة 
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اآخر ما �صكن في ذاكرتي من م�صطلحات هذه  تحت عنوان«الوطنية في الح�س« وكان 

المحا�صرات االإنتخاب الطبيعي لدارون مع �صبلي �صميل وقد اأثار جداًل حول الخلق االأول 

لالإن�صان لدى علمائنا واأورث مع تايلور نظرية التطور �صعودًا اإلى �صقف نموذج الح�صارة 

الغربية ثم العن�صرية القومية.

كان اأول كتاٍب ا�صتريته هو كتاب ال�صيخ عبد اهلل العاليلي »د�ستور العرب القومي« في 

طبعة قديمة حين كان ال�صعور القومي في ذهني يثير لب�صًا بينه وبين الوحدة االإ�صالمية 

ال�صيخ  اإلينا مقاالت �صاطع الح�صري وردود  الر�صالة الم�صرية تنقل  التي كانت مجلة 

علي الطنطاوي موؤيدًا وم�صت�صهدًا باأ�صفار �صعد زغلول.

اأيها ال�سادة:

لقد تابعت كالًّ من العاليلي ومغنية من مكاٍن بعيٍد في زمٍن من ذاكرة الخم�صينات. 

ال�صبعينات  بغير رحمٍة منذ  ولدت  تفاعل من تطوراٍت  فالخم�صينات كانت رحم ما 

لي�س فح�صب في اإطارنا الوطني بل في المعيار العالمي وقد توالت النذر مع الثمانينات 

اإلى نهاية القرن وفي ظني اأن كال من ال�صخ�صيتين في موقعه يمثالن جياًل واحدًا في 

اإطار ق�صيٍة واحدٍة هي ق�صية نحن الم�صلمين في تداعيات الع�صر االإ�صرائيلي لقد وعى 

 ثابتٍة نحو وحدة التراث على ما تباين 
ٍ
كلٌّ من ال�صيخين بح�صه الديني كيف يخطو بقدم

فيه من مذاهب فالعاليلي فر�س لنا ب�صاط لغتنا العربية في بالغته الجمالية ثم اأودعها 

مكنون روح العترة النبوية وعهد الر�صالة االأولى واآل البيت، وعلق �صورتها الجميلة في 

حائط  على  �صنعه  يعلق  اإيران  في  الماهر  ال�صجاد  �صانع  يفعل  كما  حا�صرنا  ت�صحر 

التراث الفني للح�صارة االإ�صالمية. 

وهكذا اأ�صحت لغتنا معلقًة على حائط تراثنا وهي تزري بال�صجيج حولها في قاعة 

اغترابنا عن مناهلها في ع�صر ما بعد الحداثة.

لغته  وبالغة  االإن�صان  يطبع حركة  الذي  المناخ  اإلهام  ي�صكالن  والثقافة  فالح�صارة 
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فحين يتخلى هذا االإلهام عن اأدائه ينتهي تاريخ الثقافة واللغة.

مجتمٌع نقول مع الدكتور ع�صام عيتاوي في نهاية درا�صته القيمة ل�صخ�صية مغنية 

كما هي ل�صخ�صية العاليلي« لقد ظهرت ازدواجية فكرية ناجمة عن تيارين مختلفين كلٌّ 

منهما ي�صير ب�صاحبه في اتجاٍه مخالٍف لالآخر نعبر عنها بم�صطلحات االأنا واالآخر وهي 

ال اأ�صا�س لها من العلم اإذ من المفتر�س اأن كليهما في »نحن« وهو تيار الثقافة االإ�صالمية 

االأ�صيل وتيار التغريب التقليدي الدخيل وي�صمل ذلك كل طرائق الحياة وهو ما عرف 

بم�صكلة االأ�صالة والمعا�صرة والتي �صببت والتي ال تزال ت�صبب ماأ�صاة العقلية الماأزومة 

الأنها ت�صكل عملية اإعاقٍة الإطالق النه�صة اأو ما عرف با�صم النه�صة في منت�صف القرن 

الما�صي. 

المنطلقات  لوحدة  جديدٍة  �صياغٍة  اإلى  اأدعو  الحا�صرة  ال�صيا�صية  اأزمنتنا  وفي 

التراث ومقادير  الثقافة في معايير  القادمة وحدة  لنا والأجيالنا  لنبني  والم�صطلحات 

الم�صتقبل. 
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 األصالة والتحديث التاريخي
 عند العالمين العايلي ومغنية

د. زاي جمعه)1)

تف�صي مقاربة االأ�صالة والتحديث التاريخي في نتاجات كلٍّ من العاّلمة ال�صيخ محمد 

جواد مغنية والعاّلمة ال�صيخ عبد اهلل العاليلي اإلى اعتبار اأن االأ�صالة هي ميزٌة لديهما، 

ما اأحلهما �صدارة الحداثة والتحديث اللذين غّيرا في اأماكن واأفكاٍر. وقد انعك�س ذلك 

في اآٍن على معنى قراءة التاريخ ونقا�صه الراقي، وعلى جعل كتابة التاريخ عندهما وعند 

بع�ٍس ممن تاأثر بهما، اأكثر رقًة وقابليًة، الأن يلب�س لبا�س االأدب ويقلع عن الجفاف قانونًا 

اإخباريًا ي�صع للواقعة حدودًا ودفتر �صروٍط.

ال�صيخان الجليالن العاليلي ومغنية، عالمان ينتميان اإلى جيٍل من الفقهاء الم�صلمين 

الذين عملوا على تطوير روؤيٍة متطورٍة في مجال االإجتهاد المتفاعل مع ق�صايا المجتمع 

وق�صايا الحياة المعا�صرة، ولهما مكانٌة متقدمٌة في تاأ�صي�س الخطاب االإ�صالمي المعا�صر، 

. مبنيٌة على معاقالٍت تتو�صل تطهير االأفكار وتطويرها داخل ف�صاٍء اإ�صالميٍّ وحدوديٍّ

)1) كاتب وباحث اإ�صالمي.
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وقد و�صعا معاقالتهما بهدف ك�صر الحدود الم�صنوعة والمو�صوعة بين الم�صلمين 

التخيل،  االإنتقال من حال  واأرادا من خاللها  واالإفتراق،  االإختالف  ا�صتمرار  اأجل  من 

تخّيل االآخر ور�صم �صورٍة له والتعامل معه.

وفقًا لذلك، وما دام النا�س خلقوا ليتعارفوا ويعترفوا ببع�صهم، چ ڃ  ڃ ڃ چ 

، وما داموا �صوا�صيًة 
چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ )1)

»النا�س �سوا�سيٌة كاأ�سنان الم�سط«، فاإن ذلك يحّتم على الم�صلمين اأن يكونوا كذلك.

واقعًا، بداأ الوحي باآيات القراءة والعلم والقلم، ليوؤكد اأن اال�صالم هو دين العلم ولي�س 

دين الخرافة، دين العقل ونهجه ولي�س دين االأوهام والتخيل ونهجهما.

، واأمام كل ظاهرٍة، يتفّكر العقل، »اأفال يتفكرون؟«، اأفال يعقلون؟« 
ٍ
واأمام كل كالم

فما حال الم�صلم التاريخي والم�صلم المعا�صر الذي يخاطبه الوحي بخطاب العلم، وهو 

اأم  لعقله هو �صلطاٌن �صيا�صٌي  المالك الحقيقي  اأن  اأم  التفكير؟  واإمكانات  العقل  يمتلك 

؟ لم يكن ال�صيخ عبد اهلل العاليلي في كتابه »مقدمات لفهم التاريخ  مالٌي اأم اعتقاديٌّ

التاريخ  في  فتوغل  اتجاهًا،  ت�صنع  معرفٍة  عن  باحثًا  كان  ما  بقدر  موؤرخًا،  العربي« 

النبي  دولة  في  التحّول  نقطة  على  يده  وا�صعًا  الهجري،  االأول  القرن  اإلى  االإ�صالمي، 

محمٍدP، معتبرًا اإياها تنازعًا ممدودًا باأ�صباب الع�صبية التاريخية، وكذلك جاء في 

كتابه »�سمو المعنى في �سمو الذات«.

في توغّله هذا، رغب العاليلي في االإنتقال من حال الفهم االإعتقادي الحزبي للتاريخ، 

اإلى الفهم الواقعي للتاريخ. وجاهد في در�س الواقع الماأ�صاوي الأ�صكال ال�صلطة، بدًء من 

في  للنقا�س  قابلًة  حّيًة،  م�صاألًة  تزال  ال  وبراأيه  اأنها  اأ�صا�س  على  االأول،  الهجري  القرن 

واقعنا المعا�صر.

)1) �صورة الحجرات، االآية 13.
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ناق�س العاليلي هذه الم�صاألة في غير ن�سٍ وكتاٍب، مثيرًا من خاللها ومعها، اللحظة 

نقدًا  يقّدم  وهكذا،  اآٍن.  في  وع�صبيتها  عقلها  ا�صتعمال  معها  االإن�صانية  ت�صتطيع  التي 

�صروريًا ما دام يرى اأن التاريخ جديٌر بالتفكير والنقا�س.

�صعيد  على  االأهمية،  غاية  في  معرفيًة  نقطًة  فيه  اأثار  اآخر،  ن�صًا  العاليلي  كتب 

منهجه، قوامها التاريخ لي�س علمًا. اإذ يجب اأن ينّظم في ن�صق االآداب التي هي نتاج القوة 

والموؤثرات  االإ�صتنتاجي لما يدخله من �صور الجماعات واالإنفعاالت  النظرية، والبحث 

النف�صية واالإقت�صادية.

فمثُل التاريخ بالن�صبة اإليه، من الوجهة التحليلية، مثل التحقيق الق�صائي في دعوى 

غام�صٍة مّر عليها الزمن ودخلت حّيز الما�صي، فلن تكون نتائجها اإال ا�صتنتاجيًة خال�صًة.

اأن التاريخ زمن ال�صفة العلمية التي له في  اإثبات  اإلى  لعل العاليلي �صعى في ذلك 

االأ�صلوب وطرائق البحث، �صيظل من حيث المو�صوع فرعًا من االأدب.

هذه وجهة نظٍر، تبدو مدخاًل منطقيًا اإلى تاأ�صي�س معنًى جديٍد لفهم التاريخ، وللحوار 

بين اأولي االألباب، الذين ي�صاألهم القراآن الكريم مرارًا وتكرارًا، اأفال تعقلون؟«.

هذا اعتقاد ي�صّكل مفتاحًا حواريًا للتحرر من ال�صعور بالقدا�صة والخ�صوع لالأفكار. 

ولهذا االعتقاد وجهان: وجٌه منهجيٌّ فكريٌّ في تحديد معنى التاريخ، والثاني عمليٌّ قوامه 

باالإ�صتنطاق  والتّوحد،  والفهم  للحوار  بالدعوة  والخ�صام،  لالإنق�صام  الدعوة  مواجهة 

والتحليل واالإ�صتنتاج.

اإلى ذلك، الحظ العاليلي في كتابه »اأين الخطاأ؟« مياًل جامحًا اإلى التقليد يبلغ »حد 

التطّوح....« في مجال البحث االإ�صالمي. فراح يقارن بحث االأّولين ببحث الحا�صرين، 

يماثل  التحديث  اأو  عنده  فالتجديد  التعبير.  واأ�صاليب  البحث  منهج  تجديد  في  ونجح 

والتعّرف  المعرفة  حال  اإلى  ب  والتع�صّ والتوهم  التخيل  حال  من  العبور  اأي  التعبير، 

واالإعتراف.

االإ�صالم فكرويًة كبرى، ونهجًا  راأى في  اأنه  لديه،  والتحديث  التاأ�صيل  ومن عناوين 
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كليًا و�صريعًة علميًة لينًة، ابتلت في الحقل المفهومي بمن هبطت لديهم مداركهم حتى 

عن ح�صن التناول، فكيف باالإ�صتنباط المح�س؟.....

حين ن�صغي للتاريخ، وما كتب عنه وفيه، نت�صاءل من نحن؟ واأين نحن في التاريخية 

الذي  ال�صيوعي  وال�صرق  الذي كان �صاعدًا  الراأ�صمالي  الغرب  بين  العالمية؟  االإن�صانية 

اأنجز اأفوله، كان ال�صيخ محمد جواد مغنية يقترح االإ�صالم طريقًا مفتوحًا اأمام الب�صرية، 

لممار�صة الحريات واكت�صاب الحقوق، واإقامة المجتمع االإن�صاني المت�صامي.

الالعن�صرية  اإلى  يدعو  االإ�صالم  اأن  مغنية  يرى  الك�ساف«،  »التف�سير  كتابه  في 

اأديانهم  عن  النظر  ب�صرف  االإن�صانية  االأ�صرة  اأع�صاء  جميع  بين  والتاآلف  والتعاطف 

واأفكارهم وقومياتهم. ولذا، فاإن على الم�صلم اأن ينف�س عنه غبار التقليد والتغريب واأن 

يتوجه اإلى االإ�صالم من جديٍد العتباره محتواه ]اأي االإن�صان[ الثقافي ومجاله في الروؤية 

والمعرفة والحوار والتفاعل واالإبداع ليكون بذلك تاريخيًا، ح�صاريًا، منتميًا اإلى ح�صارٍة 

لها مفاهيمها وروؤيتها المختلفة عن الروؤى الح�صارية االأخرى.

وينّبه فقيهنا محمد جواد مغنية في كتابه »التف�سير الك�ساف« اإلى ما بين االإ�صالم 

والظالمين من اختالف. ولذا، تجب محاربة الظلم والظالمين ومقاومتهم، وفي طليعتهم 

اإ�صرائيل والواليات المتحدة التي هي »على �ساكلتها« ح�صب تعبيره.

التاريخ  داخل  يزالون  ال  الم�صلمون  االأمر،  حقيقة  وفي  التاريخية،  الم�صاألة  في 

على  القدرة  عدم  من  يعانون  لكنهم  خارجه،  اأ�صبحوا  اأنهم  بع�صهم  زعم  مع  العام، 

عالمهم  خارج  مرجعياٍت  اإلى  وي�صتندون  باأنف�صهم،  التاريخية  الذاتية  المرجعية  اإنتاج 

االإ�صالمي بالتحديد، ت�صوغ تاريخهم عن طريق الغلبة والقهر.

�صيخنا الجليل الكادح محمد جواد مغنية، كان مجددًا متحررًا من ا�صتبداد االأفكار 

وقهر الخيارات المفرو�صة من قبل االآخر. وكان مقارعًا ومواجهًا في م�صتوياٍت متعددٍة 

اأخطر  باأنها  اأميركا  و�صف  وقد  وال�صهيوني.  االأميركي  بوجهيه:  المعا�صر  لالإ�صتعمار 

دولٍة في الكرة االأر�صية واأكثرها ف�صادًا. وكذلك، رف�س االإ�صتبداد المحلي، الذي يقهر 
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د. زاي جمعه

الذات الجمعية ل�صالح اأفراٍد حاكمين، ويحيل المجتمع اإلى مجتمٍع غير متوازٍن، را�صٍخ 

وتابٍع. يبدو ذلك وا�صحًا في مختلف مراحل حياته، اإذ كان متخذًا للمواقف منذ بداياته، 

مقاتاًل من اأجل الحرية. من موقعه هذا، كتب عام 1947 كتابه »الو�سع الحا�سر في 

جبل عامل«.

مغنية مثل زميله، عبد اهلل العاليلي، مجدٌد ورائٌد في االإ�صالح الفكري واالإجتماعي 

وال�صيا�صي والديني. اأقام من خالل مواقفه وكتاباته معادلًة مهمًة بين القديم والحديث.

يتمتع �صيخنا و�صاحب كتاب »الفقه على المذاهب الخم�سة« بقلٍم ع�صريٍّ متجدٍد، 

بالمعاني  التكثيف  على  القدرة  وامتلك  والتنقيب.  البحث  عن  يتوقف  ال  �صّياٍل،   ، قويٍّ

وا�صتعمالها، واالإنعتاق من االأ�صاليب الجامدة والجاهزة وخلو نتاجه من االإبهام واالإيهام 

والثقل.

موقعًا  االإفهام،  اإلى  الهادف  الت�صطح،  عن  البعيد  ه  ن�صّ يحتل  ال�صياق،  هذا  �صمن 

تلك  م�صاهماته  وجاءت  التحديث.  جوانب  من  مهمٍّ  جانٍب  على  ال�صوء  ي�صّلط  خا�صًا 

اليوم  اإن�صان  منظور  من  �صياغتها  اإعادة  اإلى  الدائم  �صعيه  مع  وروؤًى  ل�صوٍر  تطويرًا 

وهواج�صه.

ه تمردًا وثورًة على التقليد والموروث، وت�صمن القدرة على محاكاة التجارب  ّمثل ن�صّ

االإن�صانية، ما �صكل انعكا�صًا لفعله التمردي على م�صتوى الممار�صة للحياة اليومية التي 

بداأها فقيرًا، كادحًا، وختمها عالمًا، مفكرًا.

الدوؤوب  و�صعيه  والتالقي،  للحوار  الدائمة  بدعوته  مغنية  جواد  محمد  ال�صيخ  تمّيز 

في �صبيل التقريب بين المذاهب االإ�صالمية، حتى ُعرف ب�صاحب الفقه على المذاهب 

الخم�صة.

حاور مبا�صرًة فقهاء المذاهب وعلى راأ�صهم �صيخ االأزهر ال�صيخ محمود �صلتوت الذي 

ربطته به �صداقٌة قويٌة. وكذلك مفتي �صوريا ال�صيخ محمد اأبو زهرة وغيرهم من اأجل 

تقارب الم�صلمين وتوحدهم.
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طبع  الذي  االإنق�صام  اأطياف  من  تحررًا  للتقارب  جواد  محمد  ال�صيخ  �صعي  ي�ّصكل 

التاريخ االإ�صالمي بطابعه، والجنون الديني وال�صيا�صي الذي اأوغل في تفريق الم�صلمين 

عن اأنف�صهم وتاريخهم وق�صاياهم.

اإن ما قّدمه مغنية على �صعيدي الدعوة والحوار، ي�صّب في خانة االأ�صالة والتحديث، 

للفو�صى  نتيجًة  كانت  التي  الفكرية  للفو�صى  ودفعًا  االإ�صالمية  للذات  تح�صينًا  وي�صّكل 

التاأريخية.

يعتبر العالمان عبد اهلل العاليلي ومحمد جواد مغنية م�صاهمين اأ�صا�صيين في حركة 

التاأ�صيل والتجديد والتحديث للخطاب االإ�صالمي المعا�صر في القرن الع�صرين. وبع�صنا 

يم�صي عمره قابعًا في لحظة وهٍم اأو تخّيٍل اأو تع�صٍب ال يتزحزح.
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 الشيخ مغنية حياته
»تراث مغنية بين المنهج واألسلوب«

د. عصام عيلا ي)1)

قبل الدخول في �صلب المو�صوع، ال بد من لفت عنايتكم اإلى اأّن عاّلمتينا العاليلي 

ومغنية كانا على ات�صاٍل دائٍم في جل الموا�صيع المعيو�صة، ومما قاله العاليلي في اإحدى 

زياراتي له اإن مغنية كان يهديه ن�صخًة من كل كتاٍب ي�صدره فيتداوالن فيه. ولقد جمعهما 

قا�صم م�صترك في التبحر في العلم والفقه والمعرفة، واالإحاطة باإ�صكاليات مجتمعهما، 

وقد نا�صرا كل مفكر يدعو اإلى النه�صة والتغيير، ودعيا اإلى التجديد في بلورة المفاهيم 

االإ�صالمية بما يتالءم مع الع�صر، اإ�صافًة اإلى م�صاندة حركات التحرر في الدول العربية 

النا�س،  بين  والم�صاواة  والم�صاكين،  الفقراء  بحقوق  والمطالبة  وغيرها  واالإ�صالمية 

معلنين الثورة على اأمرا�س المجتمع المتلخ�صة بالجهل والفقر والمر�س، حتى جمعهما 

اتهاٌم واحٌد، و�صبغا بحمرٍة �صيوعيٍة، بالرغم من كونهما عالمين معّممين، وعلى م�صافٍة 

بعيدٍة من االأنظمة المادية ب�صتى اأ�صكالها.

)1)  اأ�صتاذ جامعي.
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واإنه من ح�صن الفاأل اأن ياأتي هذا الموؤتمر اللبناني الدولي لتكريمهما، في وقٍت اأ�صد 

االأ�صالة،  اإلى  والتجديد،  االإ�صالح  واآرائهما في  اإلى فكرهما  العودة  اإلى  فيه  نكون  ما 

ت�صاعف  عولمٍة  ظل  وفي  الحنيف،  ديننا  في  د  والموحَّ د  الموحِّ الفكر  اإلى  والتراث، 

بكل  اآبهٍة  غير  مجتمعاتنا،  في  منه  تبقى  ما  مخلفات  على  للق�صاء  ب�صغٍف،  جهدها 

الفرق االإ�صالمية، �صوؤونها و�صجونها، وخا�صًة ال�صيعي منهم وال�صني اإال بالمقدار الذي 

يخدم م�صالحها لمحوه نهائيًا من حياتنا. فهل نبقى كما نحن عليه؟ اأما حان لنا اأن 

نعمل �صويًا فنخرج لنك�صر قيود المذهبية الم�صطنعة؟ حقًا اأن �صايك�س بيكو كانت في 

المذهبية اأ�صد وطاأًة منها في ال�صيا�صة والجغرافية. فمتى نعود اإلى االإ�صالم الم�صلح 

و�صريعته ال�صمحاء. فاالإ�صالح والتجديد تارًة ياأخذ �صكل الثورة بف�صل قادته ومفكريه 

باالأفكار  وياأخذ  والمجتمع،  الدولة  في  �صريعًا  تغييرًا  فيحدث  الحاكمة،  ال�صلطة  على 

قديمًا  الفرن�صية  الثورة  مثاًل  الحياة،  في  الجديدة  واالأ�صاليب  الحديثة،  والمفاهيم 

الثورات  لهذه  يكون  ما  وعادًة  1979م،  حديثًا  اإيران  في  االإ�صالمية  والثورة  1789م، 

ال�صعوب  معاناة  في  الت�صابه  جراء  تاأثرًا  والخارجي،  الداخلي  ال�صعيد  على  تداعياٌت 

بالحرية  المطالبة  باأهلها  فحريٌّ  العك�س  حال  وفي  ثقافاتها،  تباين  مع  الم�صحوقة 

واالإ�صتقالل الفعليين.

الخطابات  في  المبثوثة  االأفكار  والتجديد طريقه عبر  االإ�صالح  ياأخذ  اأخرى  وتارًة 

والمقاالت واالإحتفاالت والكتب، لتفعل فعلها في االأتباع واالأن�صار، على �صعيد الحدث 

الراهن لتوؤدي دورها المهم على �صعيد التن�صئة االإجتماعية والمناهج التربوية والفل�صفية 

في االأمة، وهو ما يطلق عليه الوعي والتوعية االإجتماعية، وهذا ديدن جل رجال االإ�صالح 

والتغيير في العالم عندما ال يت�صامت الوعي والثورة.

والعالمة مغنية من قبيل هوؤالء الرجال العظام الذين عالجوا الجرح النازف، في 

ع�صٍر �صيطرت فيه �صيا�صة التثاقف على مفاهيم الثقافة.

في  و�صعها  من  بد  ال  بها،  المحتفى  ال�صخ�صية  لحق  واإيفًاء  الروح  مع  وتم�صيًا 
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اإطارها التاأريخي، والنظر بعين الرعاية والدراية اإلى ما اأنتجت من فكٍر، كان له االأثر 

الفعال في اإنماء ونه�صة المجتمع، والعودة به اإلى اأ�صالة التراث وكنه الممانعة وحركة 

المقاومة.

أ ًج: اياته

مغنية من مواليد طير دبا عام 1904 ق�صاء �صور من محافظة لبنان الجنوبي، ن�صاأ 

ال�صيخ  والده  وتوفي  �صنوات،  اأربع  اأو  ثالث  العمر  من  وله  والدته  توفيت  االأبوين،  يتيم 

اأخيه ال�صيخ عبد الكريم الذي بدوره تركه لل�صفر  1916، فعا�س في كنف  محمود عام 

اأبي  بيت  في  كنت  يقول:  حيث  اأثاٍث  اأي  من  الخالي  والده  بيت  اإلى  فعاد  النجف.  اإلى 

القديم اأجل�س على االأر�س واأثني �صاقي وا�صعًا �صدري على فخذي و�صاعدّي على راأ�صي 

اأغطي ج�صدي بع�صه بع�س، حتى اأ�صبح كال�صرة المربوطة ع�صى اأن تخف وطاأة البرد، 

واأ�صبت جّراء ذلك بمر�س الروماتيزم. وهذا ما جعله يق�صد العا�صمة بيروت �صيرًا على 

االأقدام ليعمل فيها بعدة �صنائع حتى توفرت له اأجرة ال�صفر، فترك لبنان ودخل العراق 

ليلتحق بالحوزة العلمية في النجف االأ�صرف عام 1920. فكان كما يقول اأفقر تلميٍذ عند 

اأفقر اأ�صتاٍذ تتلمذ عليه وهو ال�صيد ح�صين الحمامي، حتى عودته اإلى بيروت عام 1936 

وبقي مالزمًا لكتب الفقه لحين تعيينه قا�صيًا �صرعيًا في المحكمة الجعفرية في بيروت 

بالوكالة  العام1951 رئي�صًا لها  1949، لي�صبح في  1948، ثم م�صت�صارًا فيها عام  عام 

اإ�صدار  مخالفته  اإثر   ،1968 العام  تقاعده  حتى  م�صت�صارًا  ليعود  ثم   ،1956 عام  حتى 

حكم �صرعي »مخالٍف للدين« ل�صالح اأحد المتنفذين ال�صيا�صيين في �صور. وانتقل اإلى 

رحمته تعالى في 8 كانون االأول عام 1979 عن عمر يناهز ال�صاد�صة وال�صبعين.

ثانيًا: تراث مغنية الفيري بين المنهة  األسلوب:

عك�صت  التي  العديدة  موؤلفاته  عبر  الفكرية  الحياة  اأثرى  اإ�صالميٍّ  كعالٍم  مغنية 

الم�صكالت المحورية للمجتمع من جهٍة، وعبرت عن تياٍر في االإتجاه العام لتطور الوعي 
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في تلك المرحلة وبخا�صٍة االإتجاه االإ�صالمي في فترة االأربعينات والخم�صينات من جهٍة 

اأخرى، علمًا اأن بع�س موؤلفاته منعت من التداول في اإحدى دول المنطقة بعد اأن تلقى 

واباًل من التهديدات. ومن خالل كتبه يمكن و�صع �صخ�صية مغنية من الفترة الممتدة 

الم�صتعمر،  من  الوطني  التحرر  طور  طورين:  بين   1979 �صنة  حتى   1904 �صنة  بين 

والتيار  التقدم  طور  هو  بعدها  وما  الثورة،  ت�صتلزم  كانت  فيه  المرحلة  وا�صتحقاقات 

االإجتماعي الذي ي�صتلزم العقالنية.

ففي المرحلة االأولى من �صنة 1904 حتى �صنة 1943، وهي المرحلة التي عنون فيها 

كتابه، الو�صع الحا�صر في جبل عامل في مطلع االإ�صتقالل بداية القهر والحرمان عام 

االإجتماعي  الوعي  ن�صٍج في  يدل على  فاإنما  �صيٍء،  واإن دل على  الكتاب  و هذا   ،1947

وال�صيا�صي المبكر، ما جعله يت�صلم من�صب الق�صاء عام 1948.

والتقدم  بالبناء  الوطن،  اأو  االأمة  فيه  تبداأ  الذي  االإ�صتقالل  فهو  الثاني،  الطور  اأما 

االإجتماعي، فجاءت موؤلفاته ال�«47« بعد اإخراجه من رئا�صة المحكمة العليا، وذلك بما 

يزيد عن كتابين �صنويًا، تباعًا بعد الو�صع الحا�صر في جبل عامل، كما ياأتي:

في عام 1956م، اأهل البيت ومنزلتهم عند الم�صلمين.  -

في عام 1958م، المجال�س الح�صينية.  -

في عام 1959م، اهلل/ النبوة / االآخرة/ المهدي المنتظر والعقل.  -

الفل�صفة  معالم  الخم�سة«،  المذاهب  على  »الفقه  1960م،  عام  في   -

االإ�صالمية.

في عام 1961م، »الإ�سالم مع الحياة« ال�صيعة والحاكمون.  -

علماء  مع  كربالء«  بطلة  »مع  والمعاد  المبداأ  فل�صفة  1962م،  عام  في   -

النجف االأ�صرف.

في عام 1963م، »علي والفل�سفة«.  -

على  الحج  واالإن�صان،  اهلل  بين  ال�سخ�سية«  »الأحوال  1964م،  عام  في   -
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المذاهب الخم�صة، هذي هي الوهابية.

في عام 1965م، »فقه الإمام جعفر ال�سادق«.  -

في عام 1968م، من هنا وهناك، التف�صير الكا�صف.  -

في عام 1971م، »فل�سفة الولية«.  -

في عام1973م، »الإ�سالم بنظرٍة ع�سريٍة«.  -

في عام 1974م، �صبهات الملحدين واالإجابة عليها، الح�صين والقراآن.  -

االإ�صالمي،  الت�صوف  تاريخ: نظراٌت في  االآتية دون  الكتب  و�صدر كلٌّ من   -

الف�صول ال�صرعية على مذهب االإمامية، مع ال�صيعة االإمامية، االإثنا ع�صرية، 

ال�صيعة والت�صيع، عليٌّ والقراآن، اإمامة عليٍّ والعقل، مذاهب وم�صطلحاٌت 

فل�صفية.

في عام 1975م، �صفحاٌت لوقت الفراغ، علم اأ�صول الفقه في ثوبه الجديد،   -

قيٌم اأخالقيٌة في كلمات االإمام ال�صادق، فل�صفة االأخالق في االإ�صالم.

في عام1978م، التف�صير المبين.  -

في عام 1979، الخميني والدولة االإ�صالمية، من ذا وذاك.  -

هذا من جهٍة، ومن جهٍة ثانيٍة �صكل االإطار االإجتماعي اإرها�صًا لقوى التغيير وقتها 

باأنها  عنها  عبر  كما  وق�صايا،  اأحداٍث  من  االإجتماعية  البنى  مجمل  على  وتاأثيرًا  اأثرًا 

 ، ق�صايا �صاخنٌة وعا�صفٌة بل قا�صفٌة. وهي كانت بمثابة التحديات، منها ما هو داخليٌّ

. ومنها ما هو خارجيٌّ

فالتحديات الداخلية تمثلت في القهر والحرمان والج�صع والت�صول والطغيان والظلم 

الع�صر  مر�س  والمذاهب«،  »الطوائف  الم�صلمين  بين  واالإختالف  الجائرة  والنظم 

الراهن.

وعلى الم�صتوى الخارجي االإ�صتعمار والنكبات والحروب، فمنذ والدته في ظل االإحتالل 

�صنوات«،ثم  ع�صر  عمره  االأولى«كان  العالمية  الحرب  الفرن�صي،  بعدها  من  العثماني، 
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حرب 1948م، »كان عمره اإثنين وثالثين �سنًة« عودته من النجف االأ�صرف اإلى بيروت، 

حرب  1979م  حرب  ثم  عاماً«،  وخم�سين  اإثنين  عمره  »كان  1956م،  �صنة  حرب  ثم 

القوميين العرب �صد الجمهورية االإ�صالمية في اإيران«كان عمره خم�صًة و�صبعين عامًا«.

اأين ن�صعه من تاريخنا؟  1967م،  5 حزيران  ففي ظل هكذا تحدياٍت، خا�صًة نكبة 

هل ن�صعه مع �صقوط القد�س على يد ال�صليبيين في الم�صرق؟ اأم مع �صقوط قرطبة على 

اأيديهم في المغرب؟ اأم مع �صقوط بغداد عل يد التتار في الم�صرق؟ وهذا اليوم اأخطر 

من �صقوط قرطبة عام 1237م؛ الأن التتار كال�صليبيين لم يكن اأمامهم بدٌّ من اأمرين:

اأما الذوبان اأو االإرتداد، فاأذابهم االإ�صالم ب�صرعٍة. اأما هزيمة حزيران 1967، فال 

الغربي نف�صه، ونواجه الح�صارة  االإن�صان  تيار، بل نواجه  الغرب فيها في  نواجه ثقافة 

وككتلٍة  تثاقٍف  كحركة  بل  كثقافٍة،  نواجهها  وال  وعلمها.  واأخالقها  فكرها  في  الحديثة 

ب�صريٍة، واحتالل و�صعنا اأمام احتمالين ال مفر منهما: االأر�س اأو الحرب. واالأر�س هنا 

تعني التراب والتاريخ وال�صعب. كان االإ�صالم ما يرى مغنية، قادرًا بال �صٍك على رده في 

الفكر  هو  والفطرة،  الحياة  هو  ومبادئ،  اإيماٌن  فاالإ�صالم  العثمانية.  العزلة  لوال  حينه 

والنور والحق والبعث.

وكان العالم العربي حينه قادرًا على رده يوم �صاح به جمال الدين االأفغاني، لوال عملية 

ال�صرف واالإلهاء التي قام بها الغرب، عبر ال�صيا�صة الرمزية وهي ]ن�صاط االإ�صتبدال 

الذي يقدم تر�صياٍت تعوي�صيٍة، في حال عدم تحقق النتائج المرجوة اأو الموعودة، ويمكن 

اأن يف�صح المنطق الرمزي المجال للخدعة والمناورة ف�«الجامعة االإ�صالمية« تحولت اإلى 

الجامعة العربية وعندما يح�صل الغمو�س عمدًا، بين الواقع والخيال، بف�صل الخطابات 

والق�ص�س اأو المعتقدات الخرافية[.

ولوال عملية ال�صرف واالإلهاء، التي قام بها الغرب عن طريق الغزو الثقافي والتب�صير 

اأوجده تيار التغريب، الذي  واالإ�صت�صراق والحرب النف�صية واالإ�صتعمار واالإعالم، الذي 

التاريخية/  كالمادية  وهميٍة،  بم�صكالٍت  االإن�صغال  اإلى  النه�صة  ق�صية  عن  ان�صرف 
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المارك�صية/  الغثيان/  الوجودية/  الو�صعية/  المثالية/  التقدمية/  الرجعية/  اليمين/ 

ال�صيوعية/ الديمقراطية/ البراغماتية. كل ذلك ينطلق من واقع االآخر الغربي، ال من 

واقعنا العربي االإ�صالمي.

وكان رد الفعل الطبيعي عليه، هو تيار الدفاع االإ�صالمي عنها وقتها، حركة العلماء 

في العراق/ حركة االإخوان الم�صلمين تجمع العلماء الم�صلمين اليوم وغيرها....

وبالتالي تعددت رموزه التي منها في لبنان العالمة محمد جواد مغنية، وهو ما يعرف 

بتيار الدفاع االإ�صالمي.

األهيًة  من هذه المعركة الكالمية عند االإ�صالميين اأراد الغربي دائمًا اأن يخلق لهم 

الليبرالي  االإتجاه  ذا  التغريب  تيار  اأن  كما  للتحدي.  االأ�صا�صية  ق�صيتهم  ت�صرفهم عن 

ا�صتطاع اأن يلهي الفكر االإ�صالمي زمنًا طوياًل، وكذلك حاول التيار االإ�صتراكي الثوري، 

اأن ي�صرفه بدوره مرًة اأخرى. وبينما نحن من�صغلون بهذه الم�صكالت الوهمية كان الغرب 

قد ن�صب لنا �صركًا، فجاء لنا بتياراته وقذف بهم في القلب من اأمتنا، حتى اإذا اأخذنا 

وهو  اآخر  حقيقيًا  خطرًا  واجهنا  جانبًا،  التغريب  األهيات  وطرحنا  الجد،  ماأخذ  االأمر 

اأو االإ�صت�صالم واأ�صبح العرب واإ�صرائيل  التغريب بالقوة في فل�صطين، ومن ثم ال�صالم 

بين رو�صيا واأميركا، هذا قديمًا اأما اليوم في اأح�صان اأمريكا، وهنا ا�صتطاع مغنية اأن 

اآخر التحليل هي انعكا�ٌس حقيقيٌّ  يربط العالقة ويوطدها بين الفكر والواقع، فالنكبة 

الفكر  لماأ�ص�صة  حقيقٌة  نتيجٌة  ولكنها  وح�صب،  والمنظمات  واالأنظمة  النظم  لف�صاد  ال 

كمقدماٍت تاأتي من�صجمًة مع النتائج اآخر التحليل.

وفي  الحا�صر/  والح�صور/  والو�صعية  الو�صع/  الفكرية/  للبنى  االأولى  فالمقدمة 

االإجتماعي  الواقع  مع  مرتبطًا  ن�صجًا  لنا  تعك�س  عامل،  جبل  ومظروفها/  الظرفية 

متالزمًا خا�صًة في مرحلة/ االإ�صتقالل/ والتالزم الذي يك�صف لنا عن مدى الهم الأمور 

الم�صلمين/ بدايًة/ وقهرًا/ وحرمانًا. وكانت النتيجة من�صجمًة مع مقدماتها على حافة 

البديل  ي�صكل  بينهما  االإ�صالمية/ وما  والدولة  الحياة/الخميني  الذي هو بداية  الموت 
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االإجتماعي،  الواقع  على  �صغطت  التي  العلمانية،  الليبرالية  مواجهة  في  االإ�صالمي 

والقوميين  االإ�صالميين  بالمفكرين  دفع  مما  وحراها،  وع�صكرها،  ونظمها  باأفكارها 

حقيقيٍّ  كرٍد  االإ�صالم،  على  الذاتي  باالإنكفاء  وقع  الذي  فاالإ�صالمي  مواقف،  التخاذ 

للغازي، اأما التيار الثاني القومي فقد اندفع في اتجاٍه م�صاٍد، وهو االإ�صتراكية الثورية. 

ما جعل مغنية يقف مع القوميين، بل وقف اأي�صًا مع ال�صيوعيين �صد م�صروع اأيزنهاور. 

ومن هنا اأتته التهمة بالحمرة التي تحدثت عنها بدايًة. وما بين الو�صع الحا�صر في جبل 

عامل، والخميني والحكومة االإ�صالمية، ينح�صر التراث الفكري لمغنية. ولكي نتح�ص�س 

النظرية من خالل الق�صايا التي كانت ت�صغل وقتها الحركات االإ�صالمية خا�صًة ورموزها 

الفكرية، على م�صتوى البدائل والطروحات وحلول الم�صاكل واالأطر المنهجية/ المنهج 

العلمي في االإ�صالم/ من اجتهادات االإمامية/ التقليد واأ�صول العقيدة/ ومبداأ االإعتراف 

القوانين/  ال�صريعة/ وبع�س  ال�صلبية في  والم�صوؤولية  بالواقع/ وال نجاح بال تخطيط/ 

واالأحكام الو�صعية.

هذا عن المنهج من ُبعده ال�صلمي، فماذا عن االأ�صلوب في ُبعده الحركي التغييري، 

نحن اأعداء الظلم/ تعالوا نحا�صب اأنف�صنا/ االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ والثورة 

على الظلم/ في رد كيد العداء/ �صهداء العقيدة/ لتكتمل ال�صورة/ في النهاية مع �صيرة 

/ بين  مواجهٍة  في  اأداًة  المنهجية  وت�صبح  والتجديد/  بالفقهاء  يوؤمن/  الأنه  الح�صين 

واالإن�صان  الخرافي  االإن�صان  بين  والتمييز  الدين،  عن  للدفاع  والملحدين/  الموؤمنين/ 

. لذلك فتراث 
ٍ
اإيمان بال احترام الواقعي/ فال حياة بال عمل/ وال عمل بال علم/ وال 

باآالم  المن�صهر  االإح�صا�س  هذا  اإن  والم�صلمين.  العرب  لم�صكالت  البديل  قدم  مغنية 

االأمة المنعك�س في منهجه واأ�صلوبه في مرحلة البناء والتقدم االإجتماعي الذي ي�صتلزم 

العقالنية بال�صرورة، ومن خالل الت�صل�صل الزمني الت�صجيلي التاأريخي، لزمكنة عناوين 

هذه الكتب كما تقدم، نك�صف بعين الرا�صد ماذا يحمل هذا التراث، فالتقدم كما حمل 

اإجرائيًة  روؤيًة  يحمل  الم�سلمين«،  عند  ومنزلتهم  البيت  »اأهل  الثاني:  الكتاب  عنوان 
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عند الممار�صة والواقع، تترجم مذهبيًا قبالة االإيديولوجيات الوافدة، التي راأت في اأهل 

، ورمزًا ك�صرٍط م�صبٍق لخ�صائ�س االإتجاهات التقدمية 
ً
اليمين اأو الي�صار منطلقًا ومبداأ

ومقرراتها  الحزبية،  والمنظمات  التنظيمات  قبالة  هي  الح�صينية  والمجال�س  وقتها. 

بها  و�صم  التي  والعقالنية  والمذهبية،  واالأدلجة  والتنوير  والتحري�س  التعبئة  لعمليات 

التوحيد/ النبوة/ االآخرة/ المهدوية، هي قبالة االأ�صول الفل�صفية الدينية والمارك�صية 

والراأ�صمالية، وكتبه اهلل والدين قبالة الالدينية العلمانية، ومذهب اأهل البيت هو قبالة 

المذهب ال�صارتري المادي. واالأخالق االإ�صالمية هي ال�صمان لممار�صة االإن�صان الموؤمن 

في �صلوكه وحركته، قبالة فل�صفة االإلحاد في الع�صر الحا�صر، واأما اأ�صول الدين التي 

با�صم  وقتها  عرف  ما  اأو  والممار�صة  الفكر  قبالة  العمل،  هو  الذي  والفقه  االإيمان  هي 

العالم  نافذة  على  اإطاللٌة  هو  الخم�صة  المذاهب  على  والفقه  والتطبيق.  النظرية 

االإ�صالمي، ال �صيعًة وال �صنًة، وال ا�صتراكيًة وال راأ�صماليًة. وعالم الفل�صفة االإ�صالمية عنده 

يتجه باتجاه المثل العليا، ولي�س حائرًا بين المادية والمثالية حيث ترتكز الحياة عنده 

على ذاكرٍة تاريخيٍة في كتابه ال�صيعة والحاكمون، والممتدة بين نقطتين مركزيتين هما 

الكتابان، المبداأ والمعاد وبين اهلل واالإن�صان. وطرح فل�صفة الوالية بدياًل عن فل�صفات 

وعقائد المفكرين الذين وقعوا في �صبهات الملحدين واالإجابة عليها وكذلك الوجودية 

والح�صين  والح�صن  عليٍّ  ال�صيرة حول  في  �صّطره  الذي  ال�صخم  الر�صيد  اأما  والغثيان، 

المغنوية،  النظرية  لهذه  التطبيقية  الوقائع  اإال  ما هي  وال�صادق،  كربالء  بطلة  وزينب 

اأي�صًا في التف�صير واأ�صول الفقه  التي تكمن في الفقه واالأحوال ال�صخ�صية، كما تظهر 

العالمة مغنية، قد  اإن  القول:  والت�صوف واالأخالق. ولهذا يمكننا مما تقدم  والفل�صفة 

اقترب كثيرًا من و�صع ت�صوٍر عقائديٍّ يلملم �صتات معارف متناثرة، اإطارها المعرفي 

روؤيٌة اإ�صالميٌة تنزع نحو/ التغيير/ التجديد/ التقدم/ الوعي/ التطور/ عالج الم�صاكل 

االأعمى/  التقليد  الع�صرنة/  والتطعيم/  المجددون/التقليم  الدعوة/  االإجتماعية/ 

المفردات  هذه  واالإجتهاد.  الجهاد/  االإ�صتقالل/  التنظيم/  الم�صلحة/  االإنحطاط/ 



الشيخ مغنية اياتهلتراث مغنية بين المنهة  األسلوبل 

- 170 -

التداولية لخطابه في الحقل االإجتماعي، مع تحديده لقوى التغيير من الزعماء والعلماء 

وال�صباب والمهاجرين والمراأة جاعاًل لكلٍّ منهم دورًا ال بد من القيام به للو�صول اإلى 

النتيجة المرجوة.

ويظهر لنا من كل ما تقدم اإمكانية �صياغة م�صروع حكٍم اأوليٍّ على �صخ�صية العالمة 

مغنية، وفق منظومٍة اإجتماعيٍة وتاأريخيٍة محددٍة بدًء من �صنة 1904 حتى 1979، اأي ما 

الع�صرين من الناحية الزمنية، ولعالقة الزمان بالمكان واالأحداث  يقارب ثلثي القرن 

ال�صخ�صية  هذه  معالم  بر�صم  ما  وبدرجٍة  منها  كلٍّ  اإجتماعيٍة  بيئاٍت  ثالث  اأثرت  فقد 

المغنوية انطالقًا من ال�صيعة والموؤ�ص�صة التعليمية الحوزوية، ومن ثم المدينة والموؤ�ص�صة 

واالإجتماعية  االإ�صالمية  بالم�صامين  حافاًل  المعرفي  ن�صاطه  جاء  لذلك  الق�صائية؛ 

والتاأريخية والتوعوية والنه�صوية ما يجعله بحٍق من رواد االإ�صالح والتجديد في الفكر 

االإ�صالمي الحديث.
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 موقعية الفلسفة
 في فكر العامة محمد جواد مغنية

أ. محمود ايار)1)

لو كان لنا اأن نقترب من اأعمال ال�صيخ محمد جواد مغنية لنقيم واإياها �صلة معرفٍة، 

لظهرت على الجملة في وعاء الفل�صفة. قد يبدو هذا الكالم مفارقًا للماأثور من ال�صيخ. 

ل علوم الدين ليدفع بها عن الدين مقالة الجاهدين والنظار  فاأنتم باإزاء حوزويٍّ ح�صَّ

اأو  القا�صي،  اأو  الفقيه،  اأو  العالم،  مقام  اأ  يتبوَّ �صوف  ال�صفة  بهذه  فهو  والمخالفين. 

الفيل�صوف،  جاءنا  اإذًا  اأين  فمن  الجملة.  على  المقامات  تلك  اأو  الداعية،  اأو  المتكلم، 

ت مطارحه في ف�صاء التقرير الديني الماألوف في مدر�صة  اإلى ما عزَّ وما الذي حمله 

النجف؟

وثمة من يم�صي بال�صوؤال اإلى م�صافٍة اأبعَد: كيف لداعيٍة اأن يدنو بالم�صاءلة من �صاأٍن ال 

ُيرى عنده اإال على وجه اليقين. اأو كيف لفقيٍه اأن يواجه بعالمات االإ�صتفهام ما هو مركوٌز 

في القلب، ومثَّبٌت باالإيمان وم�صلٌَّم به على الفطرة؟

)1) كاتب وباحث في الفكر الفل�صفي ورئي�س مركز دلتا لالأبحاث والدرا�صات المعمقة.
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ذلك  كان  الت�صاوؤل.  نطاق  خارج  يبدو  مغنية  للعالمة  العلمية  ال�صيرة  في  �صيء  ال 

حا�صرًا لديه منذ الطفولة الم�صكونة بالفقر. حتى اإذا �صمه القدُر اإلى محاريب الحوزة 

لم يغادر ال�صوؤال وال فارقه ال�صوؤال لحظًة. كما لو اأنه وعى مبكرًا اأن الدين الذي اأ�صلم 

ف اإاّل بطي منازل  له الفوؤاد ال منا�س له من عارٍف. واأدرك اأن العارف ال يكون له التعرُّ

الجهل، منزلٍة منزلٍة، واإ�صكاٍل اإثر اإ�صكاٍل حتى ياأتيه اليقين.

في امتداد ال�صتين كتابًا واأكثر، مجاهداٌت موؤِيَّدٌة ب�صغف البحث عن حقائق الكلمات 

واالأ�صياء. مرِجُعه االأول في الت�صاوؤل القراآن. »والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم �ُسُبلنا«. 

مو�صولٌة  الهداية  واأن  العقل.  وهداية  الفكر  تقوى  هو  الت�صاوؤل  اأن  ال�صيخ من  فا�صتيقن 

له  ف�صارت  القراءة  اأر�س  من  يو�صع  راح  كذلك،  ذلك  كان  ولما  والبذل.  بالمجاهدة 

ر الحوزوي الذي امتالأ به وفا�س، بل هو ذهب  ال�صيخ بالمقرَّ اأخرى. لم يكتِف  مراجع 

من  االإن�صان  على  اأ�صكل  مما  المزيد  ليغترف  واأ�صفارها.  الحوزة  كلمات  يتعدى  ما  في 

المنحى،  هذا  نحا  لماَّ  مغنية،  العالمة  يكن  لم  ومنجزاتها.  الغربية  الحداثة  بحور 

ماأخوذًا بف�صوٍل عار�ٍس للمعرفة. كان على وعٍي بف�صيلة االأخذ بالقول الفل�صفي �صبياًل 

رف. الأن االأخذ بالقول يعني دفعه اإلى حقول االإ�صتغال. ولذا �صنجد كيف  اإلى كمال التعَّ

�صرت ن�صو�صه وكتاباته م�صرى الممار�صة الفل�صفية حتى وهو يتناول اأدق الم�صلمات من 

العقيدة. 

عاِلٍم  الى  بالن�صبة  هو  اإنجازاٍت  من  الغربية  الفل�صفية  الجغرافيا  في  ما  قراءة  لعل 

كال�صيخ مغنية �صرورًة لوعي الذات الثقافية االإ�صالمية. فهذه الذات ال�صارية في الزمن 

العالمي لم تعد �صمن قلعٍة مغلقٍة في خالل الحقبة التاريخية التي عا�صها. فاإنها �صاءت 

اأو اأبت هي في قلب االإحتدام. ولذا ال بد لها من ا�صتك�صاف مطارح الغير]خ�صيمًا كان اأو 

ودودًا[ لكي تكتمل �صورتها عن نف�صها. ف�صورة الذات ُت�صنع اأي�صًا وبن�صبٍة ما على عين 

االآخر. مع هذا االإقرار العقالني بجدلية ال�صلة بالغير، كان ال�صيخ يوؤدي فعاًل فل�صفيًا 
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ال مراء فيه. فعلى حكم العقل يبقى اإدراك ال�صخ�صية الح�صارية اأمرًا ناق�صًا لو اكتفى 

ف بما لديه من اأنباء ورواياٍت عن الغير. فال بد من ح�صور المقابل لكي تكتمل  المتعرِّ

ف  المعرفة. ذلك الأن مثل هذا الح�صور هو بن�صبٍة ما ُيعتبر هويًة اأخرى للذات. فالتعرَّ

اإما ليثبته في حقله  اأ�صله االإعتراف بنظيٍر.  بمدلوله الفل�صفي الواقعي هو فعٌل لحدٍث 

اه على االإخت�صام، اإلى اأن ي�صاء اهلل اأمرًا كان مفعواًل.  على الود والم�صاركة، اأو ليظل واإيَّ

اإلى االآخر، بما هو قيمٌة معرفيٌة، يحيل العالمُة مغنية  على هذا المدرج في النظر 

ر باأن مهمته  عملية اإنتاج االأفكارِ اإلى ف�صاء التفل�صف العملي. وبهذا المدلول يكون قد قرَّ

والداٍت  ما عبر  اإلى جواٍب  �صعيًا  ال�صوؤال  اإنتاج  الدوؤوب على  العمل  تكمن في  الفل�صفية 

اء. فكريٍة ومعرفيٍة تجتاز عماء الع�صبيات االإيديولوجية ال�صمَّ

ر بما بيَّنه في مجمل  في مقدمة كتابه« فل�صفة المبداأ والمعاد« يعود ال�صيخ مغنية ليذكِّ

اإنما تقوم على البديهيات. بها ُيبرهن على �صحة النظريات،  اأن الفل�صفة  اأعماله، من 

وبها تعالج م�صاكل الوجود. وفي رده على منكريها يرى اأن الذين �صككوا في حكم العقل، 

واأ�صقطوه عن الداللة واالإعتبار هم اأنف�صهم من ا�صتعمل منهج الفل�صفة ومنطقها، ونقدوا 

العقل بالعقل. فمثل هوؤالء كمثل من قيل فيهم: »من اأنكر الفل�سفة فقد تفل�سف«.

ة ال�صيخ مغنية اأنه اأدخل الفل�صفة في مجال االإ�صتعمال. لم تكن بالن�صبة اإليه كتلًة  مزيَّ

االأولى، ثم راح  الفل�صفة  اأم�صك بنا�صية  د. لقد  التجرُّ ال�صاكنة في مقام  المفاهيم  من 

لو ظلت  الفل�صفة  الخ�صراء. فما جدوى  الحياة  لت�صري في حقول  ُينزلها من عليائها، 

�صامتًة في كلياتها. لقد فعل ما فعلته الحداثة الفل�صفية لكن على نهج التدبُّر القراآني. 

كاأن تتحول المفاهيم ال�صاكنة في �صماء االأذهان اإلى حركٍة تمالأ الزمان والمكان. حيث 

ت�صتحيل االآيات واالأفكار والمفاهيم ح�صورًا حّيًا في اأدق مفاعيل الن�صاط الب�صري. لقد 

اأراد اأن تكون الفكرة الفل�صفية، حركة لقاٍء واجتماٍع و�صانعة حدٍث، وفاعلًة في حوادث 

التاريخ.

ها هنا على وجه التعيين ن�صل اإلى موقعية الفل�صفة في فكره. اإنها تتمثل في م�صعاه 
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اإلى هند�صٍة معرفيٍة فل�صفيٍة للفكر الديني باأحيازه ومراتبه المتعددة. بل يمكن القول، 

اإن غايته من الفل�صفة هي تاأييد العقيدة بعنا�صَر اإ�صافيٍة من اأنوار العقل، لقد ا�صتطاع 

مغنية اأن يرتفع بالبحث الفقهي الكالمي اإلى التجريد الفل�صفي ثم ليعود به كرًة ثانيًة 

اإلى الواقع التف�صيلي ال�صاج بالحياة. لم يكن مغنية فيل�صوفًا دينيًا، كذاك الذي دخل 

عالم الدين من باب الفل�صفة. وكان ق�صده في ذلك اأن يدر�س العقيدة وفقًا للمقوالت 

يعمل  من  �صاأن  المقابل  في  يكن  لم  كما  وتاريخيًا...  ومعرفيًا  انطولوجيًا  الفل�صفية 

بال�صرورة  يق�صد  اأن  دون  من  الدين  اإلى  وي�صل  الدين  خارج  من  فل�صفيٍة  بمقدماٍت 

اإثبات العقائد الدينية. لقد تخيَّر العالمة مغنية منطقًة و�صطى من االإ�صتغال بالفل�صفة، 

هي در�س الدين فل�صفيًا على اأر�س المقوالت الدينية. وبمعنى اأكثر و�صوحًا ا�صتح�صار 

خدمة  في  مهماتها  لتوؤدي  المفاهيم،  توليد  على  القدرة  فائقة  عقليٍة  كتقنيٍة  الفل�صفة 

العقيدة. وهو حين ذهب اإلى تو�صيف مهمته المعرفية باأنها »فل�سفة العقيدة« فقد كان 

كمن يمو�صع الفل�صفة بو�صفها الخريطة االإ�صتراتيجية لفهم العقيدة.

اإنما  اأ�صول الدين في مرحلٍة متاأخرٍة من تطورات الفكر االإ�صالمي  لعل ظهور علم 

يقترب اإلى حٍد بعيٍد مما ق�صده من »فل�سفة العقيدة´«. 

لقد اأيقن العالمة مغنية بجدوى الفل�صفة في تمكين العقل الديني من اإدراك حقائق 

الن�س. وبالتالي في تمكينه عن طريق الفل�صفة من اإحراز تحوالت التجديد واالإحياء في 

الفكر االإ�صالمي المعا�صر.

من  متاأخرٍة  حقبٍة  في  اأطوارها  اأتم  على  الفل�صفة  مغنية  العالمة  يدرك  ول�صوف 

الفقهية  المدر�صة  لدى  ماألوٍف  غير  معرفيٌّ  ف�صاٌء  له  �صينفتح  قم  ففي  العلمي.  عمره 

الكال�صيكية، عنيت به ف�صاء الفل�صفة ال�صدرائية الذي و�صع هند�صته �صاحب الحكمة 

باأن  يعترف  فهو  المتاألهين.  ب�صدر  المعروف  ال�صيرازي  اإبراهيم  بن  محمد  المتعالية 

اآثار هذا العظيم. مع  اأتيح له االإطالع على  جل كتبه الفل�صفية ما كانت لتظهر لوال اأن 

هذا االإدراك اأنجز العالمة مغنية ال�صطر االأخير من الم�صالحة بين مهمة الفل�صفة في 
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الفقه. لتكون ف�صيلة االأولى ت�صديد الفقه وعقلنته. 

ول�صوف توؤدي هذه الم�صالحة اإلى اإنجاز �صل�صلٍة من التطورات في الفكر التجديدي 

لدى العالمة مغنية. كانت الفل�صفة هي الباب المفتوح على تكاملية الفكر الديني كذلك 

االإ�صالمية.  التاريخية  الثقافة  في  ال�صاأن  عظيم  تاأويليٌّ  منجٌز  هو  بما  الت�صوف،  كان 

موقفه من التاأويل يتو�صح بعد اإجراء التحليل المقارن بين الفريقين التاأ�صي�صيين في علم 

الكالم االإ�صالمي: االأ�صاعرة والمعتزلة. فهو يميل اإلى االأخذ بنظرية اأهل االإعتزال لجهة 

قولهم: اإذا تعار�س ظاهر الن�س مع العقل وجب تاأويله بما يتفق مع منطق العقل. فذلك 

ما يتفق براأيه مع قول االإمامية باأن ال�صرع والعقل ال يت�صادمان بحاٍل، وال يفترقان، الأن 

العقل �صرٌع من الداخل وال�صرع عقٌل من الخارج. والعقل يهتدي بال�صرع وال�صرع ُيعرف 

بالعقل. فهما اأبدًا ودائمًا متحالفان متاآزران، كلٌّ منهما يحكم بما يحكم به االآخر.

من  ي�صتغلق  ما  اإن  تقول  وقاعدته  الدين.  لفهم  �صرورٌة  مغنية  عند  فالتاأويل  واإذًا 

التاأويل حتى  اإلى  بالتف�صير والجرح والتعديل، و�صواًل  العقل  الفهم يتواله  ال�صريعة على 

ُترى حقيقُته.

ف  فلو قراأنا ما ي�صتهل به جل ما اأ�صدره، لوقعنا على �صغٍف حميٍم بتكثير طبقات التعرُّ

على الن�صو�س واالأفكار. اإذ المعرفة عنده تنطلق من منظوٍر قراآنيٍّ وفل�صفيٍّ قوامه ب�صط 

اإذا  اإال  باأمره  يفلح  براأيه ال  االإ�صالمي  االإختالف. فالمفكر  والعقل على ف�صيلة  النف�س 

اأحرز ثالثة �صروٍط:

اأن يكون على علٍم بحقيقة االإ�صالم.  -

اأن يكون على علٍم بالتيارات والمذاهب الحديثة ومدى �صلطانها وتاأثيرها.  -

بالبدع  واالإيمان  كالتع�صب  االإ�صالمي  المجتمع  بعيوب  عالمًا  يكون  اأن   -

والالمباالة.

حتى اإنه ل�صغفه بالنقد بما هو اأ�صا�ٌس في نظرية المعرفة راحت تراوده فكرة اإ�صدار 

مجلٍة با�صم »هدم وبناء« مهمتها مثلثة االأ�صالع:
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االأولى: الدفاع عن االإ�صالم.  -

الثانية: تب�صيط وتو�صيح مبادئه وتعاليمه.  -

الثالثة: نقد العيوب، وهو المراد بالهدم.  -

لقد عرف ال�صيخ مغنية اأن ح�صور االإ�صالم في الزمان، وعلى الخ�صو�س في اأزمنة 

ف.  الحداثة التي عا�صها بامتالٍء ال يكون اإال �صمن جدلية االإحتدام واالإختالف والتعرُّ

وحده المتع�صب من يرف�س االإن�صات لكالم الغير. فلو تكلم المغلَّق فال ي�صمع اإال اأ�صداء 

اأن�صاأ  الُعجب بما  اإلى  االأمر  لياأخذ  لوٍن حتى  اأو  اأي �صائبٍة  اليه �صافيًة من  كلماته ترتد 

من كلماٍت ثم ليُظنَّ اأنه اأدرك الحقيقة. التاأويل بالن�صبة اإلى العالمة مغنية هو ممار�صٌة 

فل�صفيٌة ف�صاًل عن كونه �صلوكًا ونظرًا عن كونه في اآٍن.

لقد تعامل مع مواقع االإختالف �صواًء بين مذاهب الم�صلمين اأو بين االأديان والتيارات 

الفكرية والفل�صفية والعلمانية، وفق مبداأ التعُرف قبل الدخول معها في ميادين المجادلة، 

اإذا  العلوم  كتب  في  الناظر  على  الواجب  من  اإن  من:  الهيثم  ابن  مقالة  ا�صتعاد  كاأنما 

كان غر�صه معرفة الحقائق، اأن يجعل نف�صه خ�صمًا لكل ما ينظر فيه، ويجيل فكره في 

متنه، وفي جميع حوا�صيه، ويخ�صمه من جميع جهاته ونواحيه، ويتهم نف�صه اأي�صًا عند 

خ�صامه...



 األبحاث:

مقومات ال�سجاعة الفكرية في �سخ�سية ال�سيخ محمد جواد مغنية ال�سيخ ح�سن ال�سفار.	•

العالمه العاليلي »�سمو المعنى في �سمو الذات« ال�سيخ محمد علي الت�سخيري.	•

النزعة الإ�سالحية والتجديد عند محمد جواد مغنية د. خنجر حمية	•

الإ�سالح ال�سيا�سي في فكر محمد جواد مغنية د. هادي ف�سل اهلل.	•

كيف ن�ستفيد من تجربة العالمتين العاليلي ومغنية ال�سيخ ح�سين معتوق.	•

ا�سكالية ال�سالح عند ال�سيخ مغنية د. خنجر حمية.	•

مغنية والعاليلي وجراأة العلمين في مواقفهما د. قدرت اهلل علي زاده.	•

الفصل الثال 

اإلصالح عند مغنية والعاليلي
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 مقومات الشجاعة الفكرية في شخصية 
»الشيخ محمد جواد مغنية«

الشيخ اسن موسه الصفار)1)

اتجه  اإذا  والحياة،  المعرفة  ق�صايا  من  ق�صيٍة  اأي  حول  االإن�صان  عند  الراأي  يتكون 

بفكره نحوها، واجتهد في فهمهما، حيث منح اهلل تعالى االإن�صان قدرًة عقليًة خارقًة، 

ڦ  چ  تعالى:  يقول  كما  والم�صميات،  المعاني  اأي  كلها،  االأ�صماء  معرفة  من  تمكنه 

 فالكون والحياة كتاب مفتوح اأمام عقل االإن�صان، يحتاج لفهم 
ڦ ڄ ڄچ )2)

اأي �صطٍر من �صطوره، اإلى تركيز الفكر، واإمعان النظر، وبذل الجهد.

لكن م�صكلة االإن�صان تمكن في غفلته عن قدراته واإمكاناته التي ينطوي عليها، وفي 

والخمول  الك�صل  حالة  في  ثم  ال�صئيلة،  والمكا�صب  المغريات  ببع�س  والتهائه  ان�صغاله 

التي تعوقه عن التقدم واالإنجاز.

)1) باحث وداعية.

)2) �صورة البقرة، االآية 31.
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لكن معظم اأفراد الب�صر ال يجدون اأنف�صهم معنيين بالتفكير فيما حولهم، ويكتفون 

باجترار االأفكار المتداولة، والقبول بها كم�صلمات وثوابت ال يمكن تجاوزها.

وال يقت�صر هذا الحال على عامة النا�س، بل هو داٌء تعاني منه حتى النخب االإجتماعية 

التي يفتر�س فيها التخ�ص�س في اهتماماتها العلمية اأو العملية.

لكن معظم اأفراد هذه النخب ال يهتم باأن ي�صنع لنف�صه راأيًا، وال يجد نف�صه موؤهاًل 

الإعادة النظر في �صيٍء من االآراء ال�صائدة. وبهذا ت�صتمر حالة التخلف والركود، وتنعدم 

فر�س التقدم والتطوير.

اإن الحاجة ما�صٌة اإلى ت�صجيع �صناعة الراأي خا�صًة في االأو�صاط العلمية والثقافية، 

وتجاوز حالة الركود، وتوارث االآراء، واجترار االأفكار.

االإن�صان في مجال االإبداع الفكري، هو الرهبة الداخلية  واأول عائٍق يواجه  اأهم  اإن 

النا�صئة من �صعف الثقة بالذات، والوقوع تحت تاأثير االإنبهار ب�صخ�صياٍت اأخرى ذات 

قدا�صٍة ونفوٍذ، ت�صبح �صقوفًا تمنع انطالق التفكير. ثم تواجه االإن�صان عوائق خارجيٌة 

في محيطه االإجتماعي، تقمع لديه حرية التعبير عن راأيه، وت�صعف حما�صه الإنتاج راأٍي 

جديٍد. وتتجذر هذه الم�صكلة ب�صورٍة اأعمق في �صاحة المعرفة الدينية، والتي تعاني في 

معظم نواحيها من ركوٍد مزمٍن، وتت�صلب فيها عوائق االإبداع والتطوير.

في  يعتمد  والعلم،  المعرفة  حقول  من  اآخر  حقٍل  كاأي  الدينية  المعرفة  حقل  اإن 

تطوره وتقدمه على اإعمال الفكر والنظر، وتراكم الخبرة والتجربة، وعلى التجديد 

واالإبداع.

العلمية مفتوحًا على م�صاحة  الدين �صمن �صوابطه  االإجتهاد في  من هنا كان باب 

القرون، وال يخت�س بع�صٍر  الب�صر، ال يحتكره قرٌن من  اأجيال  اأمام جميع  الزمن كله، 

من الع�صور. اإن معارف االإن�صان في ات�صاٍع مطرٍد وحياته في تطوٍر دائٍم، مما يجعله في 

مواجهة تحدياٍت جديدٍة كل يوم، فال بد واأن ي�صتوعب الدين واقع ال�صيرورة والتغيير 

في حياة االإن�صان، وهذا ما يح�صل عبر ممار�صة االإجتهاد، والذي يعني ا�صتمرار حال 
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القراءة والمراجعة للن�س والتراث الديني دائمًا واأبدًا، بحثًا عن فهٍم جديٍد، وتالفيًا 

لثغرات اآراء ال�صلف، وا�صتك�صافًا لمعالجات النوازل الحادثة.

وقد ورد اأن رجاًل �صاأل االإمام جعفر ال�صادقQ قائاًل: ما بال القراآن ال يزداد على 

الن�صر والدر�س اإال غ�صا�صًة؟ فقال: ]الأن اهلل تبارك وتعالى لم يجعله لزماٍن دون زماٍن، وال 

 غ�سٌّ اإلى يوم القيامة[.
ٍ
لنا�ٍس دون نا�ٍس، فهو في كلِّ زماٍن جديٌد، وعند كلِّ قوم

الراود اي مسيرة المعراة الالنية:

لقد كانت المعارف الدينية محدودًة في ع�صرها االأول، ثم ات�صعت مع تطور حياة 

وهكذا  وال�صعوب،  االأمم  �صائر  على  الم�صلمين  وانفتاح  االإ�صالم،  رقعة  وات�صاع  االأمة، 

توا�صلت م�صيرة النمو والتقدم في المعرفة الدينية.

لكن هذه الم�صيرة عانت من الركود وطول التوقف في الكثير من محطات الزمن تبعًا 

لواقع حال االأمة.

التخلف  وحال  ال�صيا�صي،  االإ�صتبداد  بواقع  الدينية  المعرفة  حركة  تاأثرت  فقد 

االإجتماعي، حيث �صّلت فاعليتها، وتراجع اإنتاجها، وتغّيرت وظيفتها اأحيانًا كثيرًة، من 

مواجهة االإ�صتبداد والتخلف، اإلى تبريره و�صرعنته.

وكان من اأخطر اآثار هذه الحال توقف حركة االإبداع والتطوير، والتم�صك بالموروث 

اأي مخالفٍة لراأي  ال�صلف، وتجريم  اآراء  القدا�صة على  واإ�صفاء   ، دون تحقيٍق وتمحي�سٍ

الم�صهور. اإن االأجواء ال�صائدة في معظم االأو�صاط العلمية ال ت�صجع على ممار�صة العملية 

من  ثقيلٍة  بقيوٍد  حركتها  تكّبل  بل  وانطالٍق،  بحريٍة  العلمي  اإطارها  �صمن  االإجتهادية 

التقليدية.  طروحاتها  تجاوز  وعدم  النافذة،  القوى  اآراء  واحترام  والتقاليد،  االأعراف 

وحين يتمرد باحٌث على تلك االأجواء ال�صاغطة، تتخذ بحقه اإجراءاٌت قا�صيٌة، تبداأ من 

ال�صخ�صية  اإ�صقاط  اإلى  و�صواًل  الدين،  في  االإتهام  اإلى  العلمية،  الكفاءة  في  الت�صكيك 

والعزل االإجتماعي.
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وقد واجه عدٌد من العلماء الم�صلحين حمالٍت �صعواء ت�صتهدف �صخ�صياتهم، من 

�صائر  اأو  الفقه  اأو  العقيدة  مجال  في  اآخر  راأٍي  عن  التعبير  بجرم  دينيٍة،  اأو�صاٍط  قبل 

مجاالت المعرفة الدينية.

ولم يقت�صر االأمر في هذه االأو�صاط الممانعة للتغيير والتطوير، على مواجهة الراأي 

الو�صائل  وتطويٍر حتى في  تغييٍر  اأي  اإلى مقاومة  تعداها  بل  الحديثة،  والفكرة  الجديد 

واالأدوات، حيث تم االإعترا�س مثاًل في عهد موؤ�ص�س الحوزة العلمية في قم ال�صيخ عبد 

الكريم الحائري ]1276ه�-1355ه�[. على تعليم اللغة االنجليزية لطالب الحوزة، كما 

محمد  ال�صيخ  بمبادرة  الن�صر  منتدى  تاأ�صي�س  على  اال�صرف  النجف  في  االعترا�س  تم 

ر�صا المظفر ]1322ه� -1383ه�[.

بحثه  يبداأ  اأن  ال�صدر]1353ه�-1400ه�[  باقر  محمد  ال�صيد  ال�صهيد  اأراد  وحين 

مقارٍن  كبحٍث  العقود[  يتناول]فقه  واأن  االأ�صرف،  بالنجف  العلمية  الحوزة  في  العلمي 

بين ال�صريعة والقانون، جرى ال�صغط عليه للعدول عن فكرته، واأن يبداأ بحثه وفق النهج 

ُيعترف  لن  ال�صائد  بالمنهج  التقّيد  بغير  الأنه  الفقه،  في  الطهارة  كتاب  من  الماألوف 

في  والتجديد  التغيير  محاوالت  لواأد  كثيرة  و�صواهد  اأمثلة  وهناك  العلمية.  بمكانته  له 

االأوا�صط الدينية، على م�صتوى االآراء واالأفكار، وعلى �صعيد البرامج واالأ�صاليب.

م�صيرة  وتوقف  المعرفة،  حركة  ركود  عن  الم�صوؤولة  هي  القامعة  االأجواء  هذه  اإن 

التطوير والتغيير في �صاحتها.

ويجب اأن نقف اإجالاًل واإكبارًا الأولئك العلماء االأبطال، الذين واجهوا ظروف االإرهاب 

تو�صلوا  التي  وقناعاتهم  اآرائهم  التعبير عن  في  والب�صالة،  بال�صجاعة  وتحّلوا  الفكري، 

اإليها من مداركها ال�صرعية وفق اجتهادهم.

مغنية للحاى اللحصر  الصمود:

وياأتي في طليعة هوؤالء العلماء الرواد في هذا الع�صر الفقيه المجدد ال�صيخ محمد 
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جواد مغنية]1322ه�-1400ه�[، والذي توفرت في �صخ�صيته درجٌة عاليٌة من ال�صجاعة 

واالإقدام، تجاوز بها كل التحفظات والعوائق، وتحدى اأجواء االإرهاب الفكري، وترغيب 

ال�صجاع الذي ال ي�صاوم  الحّر  الدين  لعالم  اأروع مثٍل  النفوذ االإجتماعي وقّدم  وترهيب 

على قناعاته ومبادئه، وال يتنازل عن حقه في التعبير عن اآرائه واأفكاره.

لقد امت�صق ال�صيخ محمد جواد مغنية ح�صام القلم، وامتطى �صهوة البيان، واقتحم 

ميدان المعرفة، لي�صدع بما يعتقده حقًا و�صوابًا، وليواجه ظالم الخرافات واالأ�صاطير، 

اإلى  وبيانه  ال�صيخ مغنية بخطابه  واتجه  النقّية.  ف�صّوهت �صورته  بالدين  األ�صقت  التي 

جمهور االأمة، ليكتب للمثقفين، ويوؤلف لل�صباب، ويحدث النا�س بلغٍة وا�صحٍة، وبياٍن �صهٍل 

ممتنٍع، بعيدًا عن اأ�صاليب التعقيد والغمو�س، حتى يمكن القول اإنه يمثل نموذجًا فريدًا 

اللغة والقدرة على االإي�صاح والتبيين، حتى  اأو�صاط الفقهاء، لجهة ي�صر  قلَّ نظيره في 

عند تناول الق�صايا الفل�صفية والعقدية، واالأبحاث التخ�ص�صية العلمية كاأ�صول الفقه، 

وعر�س اأدلة الم�صائل الفقهية.

وامتاز خطاب ال�صيخ مغنية ب�صفافية نادرة، لم تاألفها االأو�صاط الدينية، حيث يكون 

واأحا�صي�صه واهتمامه ورغباته، بعيدًا عن  ال�صخ�صي لعالم الدين، في م�صاعره  العالم 

ال�صيخ مغنية  القدا�صة واالإلتزام، لكن كتابات  اإال مظاهر  النا�س منه  االأ�صواء، ال يرى 

تظهره ب�صفافية اأمام جمهور القراء، حيث يحّدثهم عن انجازاته واإخفاقاته، وي�صارحهم 

بم�صاعره واأحا�صي�صه، ويك�صف لهم عن الكثير من تفا�صيل حياته اليومية.

الذاتية تحت  وتجد نماذج ذلك في مختلف كتبه وموؤلفاته، وفيما كتبه عن �صيرته 

عنوان ]تجارب محمد جواد مغنية بقلمه[.

اإنه ي�صجل على نف�صه بع�س نقاط �صعفه وين�صرها لقرائه، ومن �صواهد ذلك قوله:

]وربما كان ينبغي اأن اأكون اأكثر مرونًة في معاملة النا�س ومداراتهم، واأن ال اأخاطب 
كل واحٍد على المك�صوف اإلى حدٍّ ي�صبه البله خا�صًة بعدما عانيت في حياتي ما عانيت 
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الطبيعة  عفو  مني  هذا  يحدث  اأنه  باهلل  اأ�صهد  ولكني  وال�صراحة،  الجراأة  هذه  ب�صبب 

ودون اختياٍر[.

مقومال الشصاعة الفيرلة:

من  نابعًة  كانت  و�صيرته،  مغنية  ال�صيخ  �صخ�صية  في  الموقف  وقوة  الراأي  �صجاعة 

موقٍع، مما  اأو  لقوة من�صٍب  اإفرازًا  وال  م�صاعدٍة،  لبيئٍة  نتاجًا  تكن  ولم  ذاتيٍة،  مقوماٍت 

يجعله خير قدوٍة واأ�صوٍة، لمن يتطلع لهذه ال�صفة العزيزة، اأو يطمح للتحلي بهذا الخلق 

القويم.

اآرائه  اإن هناك من يتمنى تهياأ الفر�س وم�صاعدة الظروف، لكي ينطلق معبرًا عن 

وقناعاته، ويحّمل االأجواء المحيطة به م�صوؤولية تقاع�صه عن قول ما يعتقده حقًا و�صوابًا، 

 وباطاًل.
ً

وعن عدم اعترا�صه على ما يراه خًطاأ

وينتظر  التعبير،  حرية  ليمار�س  الحرية،  اأجواء  ت�صوده  مجتمٍع  في  بالعي�س  فيحلم 

و�صادة  له  تثنى  اأن  في  وياأمل  ب�صجاعٍة،  ليتحدث  الفكري  االإرهاب  اتجاهات  تراجع 

الك�صالى  اأحالم  وهذه  بالحق،  يجهر  لكي  والنفوذ،  القدرة  موقع  يمتلك  اأو  الزعامة، 

الفا�صلين، وتمنيات ال�صعفاء العاجزين.

االإخال�س  موقع  من  ينطلقون  الب�صرية،  المجتمعات  في  والتجديد  التغيير  رواد  اإن 

للحق، ويتحّملون م�صوؤولية االإ�صالح للظروف واالأو�صاع المحيطة بهم، ويوّطنون اأنف�صهم 

على الت�صحية بالم�صالح الخا�صة من اأجل خدمة المعرفة والدين. وهكذا كان ال�صيخ 

مغنية والذي تنطلق مقومات �صجاعته الفكرية من �صفاته الذاتية التالية:

1. الثقة بالذات:

يدرك من يعي�س في معظم اأجواء االأو�صاط الدينية، اأو يقترب منها، كيف ت�صتلب فيها 

ذات االإن�صان، ليذوب في محيطه، وليتماهى مع �صخ�صيات اأ�صاتذته ومر�صديه، وليلتزم 

على  ويتربى  ال�صلوكية،  المظاهر  جزئيات  في  حتى  الحوزوية  بيئته  واأعراف  بعادات 
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تقدي�س وتعظيم اآراء الكبار، دون اأن ي�صمح لنف�صه بالتفكير في المناق�صة اأو االإعترا�س 

اإال �صمن حدوٍد معينٍة في اإطار البحوث العالية ]بحث الخارج[.

تكون  ما  غالبًا  لذلك  بالذات،  الثقة  واإ�صعاف  التفكير،  �صمور  ت�صبب  الن�صاأة  هذه 

اآراء التالمذة اإعادة اإنتاٍج الآراء اأ�صاتذتهم، ويكون المبدعون منهم قلًة نادرًة ُتعدُّ على 

اأ�صابع اليد الواحدة في كل جيٍل من اأجيال الحوزة، فيوؤرخ الأجيال الحوزة بتلك االأ�صماء 

النادرة، فيقال: تالمذة النائيني، اأو االآخوند الخرا�صاني، اأو ال�صيد الخوئي.

وقد تمرد ال�صيخ مغنية على هذه االأجواء، فتم�صك بالثقة بذاته، واأطلق العنان لفكره، 

ولم يمار�س القمع لنف�صه في داخله، بل كان ُيعمل عقله ويحترم نتائج بحثه، دون اأن يعني 

ذلك االإ�صتهانة باآراء االآخرين.

2. الإنطالق من العلم:

اإذا كان ال�صكون والخمول �صارًا ب�صاحة المعرفة، فاإن القول الجزاف، والراأي الفارغ، 

واالإفتاء بغير علٍم، هو اأ�صد �صررًا واأكثر خطرًا، يقول تعالى: چ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ  

.
ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ )1)

لقد كان ال�صيخ مغنية عا�صقًا للعلم والمعرفة، در�س المناهج الحوزوية درا�صة فهٍم 

المطالعة  في  عمره  واأفنى  وانتباٍه،  وعٍي  ح�صور  الفقهاء  اأبحاث  وح�صر  وا�صتيعاٍب، 

والبحث، حيث قراأ ح�صب كالمه اآالف الكتب والمجالت، في مختلف مجاالت المعرفة.

وحين يريد الكتابة في مو�صوٍع، اأواعطاء راأٍي في م�صاألٍة، فاإنه يبذل كل ما في و�صعه 

من جهٍد لبحثها، حتى اإذا ما تكونت له قناعٌة، وت�صكل لديه راأٌي، من خالل اأدوات البحث 

، اإنها �صجاعة االإنطالق من 
ٍ
العلمي، فاإنه يبادر اإلى اإعالنه واإظهاره بكل �صجاعٍة واإقدام

العلم، والثقة ب�صالح الدليل والبرهان، والقبول بالنقد العلمي، واالإ�صتعداد لالإعتراف 

بالحق يقول M: ]اأما النقد فال اأخ�صاه ما دمت قادرًا على االإعتراف بالحق والواقع[.

)1) �صورة الحج، االآية 8. 
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3. قوة ال�سخ�سية:

من  مناوئٍة  فعٍل  ردود  ي�صبب  محافظٍة،  وبيئٍة  قمعيٍّ  مجتمٍع  في  الراأي  عن  التعبير 

مراكز القوة والنفوذ، وذوي الم�صلحة في ا�صتمرار واقع الجمود والتخلف، ومن خلفهم 

من االأتباع والمتملقين. عادًة ما تكون ال�صغوط من قبل هذه الجهات عنيفًة قا�صمًة، وال 

ي�صمد اأمامها اإال من يمتلك قوة ال�صخ�صية، و�صالبة االإرادة.

لل�صرر  واتقاًء  للمواجهة،  تجنبًا  اآرائهم  عن  للتراجع  العلماء  بع�س  ا�صطر  لقد 

والخطر. وينقل عن ال�صيد البروجوردي حديثه عن التقية من الداخل، واأنها مورد ابتالٍء 

للفقهاء والمراجع اأكثر من التقية من الخارج.

اأما ال�صيخ مغنية فقد عقد العزم على تحدي هذه ال�صغوط الداخلية، ولم يكن ياأبه 

بها، وال يكترث ب�صخبها، بل يتحدث عنها بنبرة التهكم والتحدي، كقوله مثاًل: »لكن 

بع�س ال�سيوخ راأوا في كتبي واأقوالي خروجاً عن الأ�سول وتقاليد العلماء الأبرار، وهنا 

تكمن البدعة وال�ساللة في نظرهم، فانبرى اإلّي العلماء والزعماء والرجعيون«.

عن  »وكتبت  يقول:  كما  وتحجرهم  تخلفهم  على  بالهجوم  الجهات  تلك  يبادر  وهو 

ال�سخف  في  المتبحرين  ال�سيوخ  لبع�س  �سورًة  ور�سمُت  المنكوب،  وجنوبه  لبنان 

والجهل«

والرجعيين...  العمالء  »وا�ستدت محاربتي من  قائاًل:  له  اتهامهم  بع�س  وي�صجل 

الرجعيون واأذناب الإ�ستعمار في وجه الأ�سراف والأحرار... واتهموني باني ي�ساريٌّ 

و�سيوعيٌّ هّداٌم«.

وترتفع لديه نبرة التحدي تجاههم فيقول حين ُاتهم بحمرٍة �صيوعيٍة: »هذه الفرية 

، بمقدار تاأثير الغبار في حذائي، لأني على يقيٍن من  واألٌف من اأمثالها، ل توؤثر فيَّ

ديني واإيماني وعدلي، واإني اأحمده تعالى على حظي عند �سرار خلقه(.

4. الزهد في المواقع والمكا�سب:
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عادًة ما يكون ال�صكوت عن بيان الحق ثمنًا للو�صول اإلى مواقع القوة والنفوذ، فعادًة 

ما يتوا�صى اأبناء ال�صنف الديني فيما بينهم، ب�صرورة الحذر من التعبير عن اأي راأٍي 

قد يعرقل الطريق اإلى الزعامة، اأو يمنع ك�صب االأتباع، اأو يوؤثر على ال�صيت وال�صمعة، 

وحين يتجرد االإن�صان من هذه االأطماع، ويخرج من اأ�صر هذه الطموحات، يكون اأملك 

لحريته، واأقدر على التعبير عن ذاته. وقد تمتع ال�صيخ مغنية بهذه الملكة، فلم يطمح اأن 

يكون مرجع تقليٍد، وال اإمام جماعٍة، وال قاب�صًا الأخما�ٍس، وال رئي�س موؤ�ص�صٍة، وال �صاحب 

من�صٍب... وحين دخل في �صلك الق�صاة، لم يقبل اأي م�صاومٍة مع باطٍل اأو ف�صاٍد، لذلك 

لم تتجاوز مدة عمله الفعلي في الق�صاء �صنتين...كانت حرية الراأي والموقف اأولويته 

المطلقة، وال قيمة من دونها الأي مك�صٍب اآخر.
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 العامه العايلي: 
 »سمو المعنى في سمو الذات«

الشيخ محما علي اللسخيري)1)

قراأت لل�صيخ العاليلي كتبًا كلها رائعًة ولكني ركزت على واحد منها يتنا�صب وهواي 

 Qالح�صين حياة  من  اأ�صعة  اأو  الذات  �صمو  في  المعنى  �صمو  كتاب  وهو  الوجداني 

تمامًا كما ركزت على كتاٍب واحٍد من كتب ال�صيخ مغنية وهو كتاب الفقه على المذاهب 

الخم�صة وهو يتنا�صب اأي�صًا مع هواي التخ�ص�صي وهو الفقه المقارن و�صاأتحدث قلياًل 

عن الكتابين معًا بمنا�صبة تكريمهما معًا.

اأما ال�صيخ العاليليM فقد وجدته كعنوان كتابه �صاميًا في معانيه وتاأمالته، عميقًا 

في تحليالته، موؤمنًا اأ�صد االإيمان بقناعته ين�صى ذاته وعالمه عندما يتحدث عن تاأمالته 

في القراآن الكريم، و�صخ�صية الر�صول االأكرمP ور�صالته ال�صماوية، و�صخ�صية االإمام 

عليٍّ والح�صين عليهما ال�صالم، فتراه يهيم ويحلق في اآفاق العظمة االإن�صانية التي رباها 

المذاهب  بين  للتقريب  العالمي  المجمع  ورئي�س  االإيرانية  االإ�صالمية  للجمهورية  االإ�صالمية  الثورة  قائد  م�صت�صار   (1(

االإ�صالمية.
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الوحي حتى حولها اإلى نماذج عليا تحرك الوجدان والتاريخ واالإن�صان في م�صير الزمان.

جديرًة  اأراها  مطالعتي  خالل  من  اأموٍر  من  ا�صتوقفني  ما  بع�س  اإلى  اأ�صير  اأنا  وها 

بالمالحظة والتعمق وهي:

اأوًل: جمعه بين �صخ�صية الموؤرخ الناقد ال�صريح الذي يقول ما تو�صل اإليه تحليله 

اأي مواربٍة، حتى لو خالف المت�صالم عليه ولكنه يحتفظ لنف�صه بم�صاحٍة  العلمي دونما 

يتجلى فيها اإيمانه العقائدي متغلبًا بها على ما انتهت اإليه تحقيقاته التاريخية.

فهو ي�صدر اأحكامه القا�صية على �صخ�صياٍت �صحابيٍة معروفٍة ومجللٍة من قبيل طلحة 

تحليله  اإليه  تو�صل  ما  ناقاًل  العا�س)ر�س(  بن  وعمرو  االأ�صعري  مو�صى  واأبي  والزبير 

التاريخي دونما خ�صبيٍة، ولكنه يعلن ب�صراحٍة في مطاوي الكتاب ما يعتقده من نظرٍة 

تكريميٍة لعموم ال�صحابة الكرام وال يرى في تحليالته اأية نقي�صٍة في تجليالته فيقول 

مثاًل بعدما انتهى من مقدمته المف�صلة »هذه المقدمة لي�س من وكدي فيها اأن اأتناول 

الإنقالب  اأ�سباب  ونفهم  نعار�س  اأن  الغر�س منها  واإنما  بررٌة،  كراٌم  وكلهم  �سحابياً، 

اأن نثني على  اإل  الثورة الخطيرة في ذلك المحيط، ثم ل ي�سعنا  الأموي وعنا�سر 

كلمًة  منهم  كٍل  في  واأر�سل  واأّبنهم   Q عليٌّ الموؤمنين  اأمير  وقف  كما  جميعهم، 

م�سكورًة ودمعًة حرى«.

ويقول في �س 107 ولقد قدم النبيP في نف�صه نموذجًا للم�صلم الكامل على تاريخ 

 ثم طبع اأ�صحابه غراره فجاوؤوا 
اال�صالم چ وئ ۇئ    ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ )1)

كما لو مروا تحت الطابع الواحد ال يتفاوتون في اأنهم معاٍن بح�صمة له وفيهم ال�صاهد منه.

اأ�صناٍف من  اإلى الطبيعة والعن�صر، كالكتاب يجيء في  واإذا تفاوتوا فباأ�صياء تمت 

الورق واألوٍن من الحبر ولكنه الكتاب نف�صه ال اختالف فيه وال عليه ولقد جاء في كالم 

النبوة »النا�س معادن«.

)1) �صورة االأحزاب، االآية 21.
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»وبذلك تم لل�سحابة ما لم يتم لغيرهم حينما كانوا هياكل   :88 ويقول في �س 

توزع فيهم ما كان في الذات النبوية مجموعاً«.

ثانياً: الروح العرفانية المت�صامية العا�صقة التي تطفح بال�صوق حينما تدر�س النماذج 

ال�صامية.

فهو يقول عن ر�صول اهللP في �س87 »نحن مع الح�سينQ في دور ن�ساأته 

منازله  به  تت�سامى   Pوالنبي ولد  فقد  وا�ستوائها،  كمالها  دور  في  النبوة  اأمام 

وتتعالى به اأبراجه وبعبارٍة من �سور المنظور كان النبيP كال�سعاع قبل ال�سم�س 

يمالأ جانباً من الف�ساء ثم يذر قرنها حتى تتكور في عقابيل الأفق فتنتظم الأفالك 

في  يقول   Q عليٍّ  االمام  عن  حديثه  النور«وعند  بخيوط  الآفاق  بين  ما  وت�سل 

بارٌع من  االإن�صاني ونموذٌج  التكامل  اأبي طالٍب مظهٌر فذٌّ من مظاهر  �س43«:علي بن 

اإليه  اجتمعت  وقد  الن�صم.  في  الكامن  االإ�صتعداد  لبلوغ  ومثاٌل  الب�صري  التفوق  نماذج 

اأو الفطرة والوراثة والبيئة والتربية حتى قدمت فيه تلك  اأ�صباٌب عديدٌة من الطبيعة 

والوراثة  الفا�صلة  النبوية  بالتربية  القابلة  الطبيعة  عنده  والتقت  الكبيرة  ال�صخ�صية 

العريقة بالبيئة ال�صلمية وكانت حقيقته من وراء ذلك تمده بما يتناهى به حيث تق�صر 

االأخيلة وتنح�صر الت�صورات. وفي اأخ�صر عبارٍة، كان اإن�صانًا ذا اأنحاٍء تلتئم بطانه على 

والمغامر  والخطيب  والمت�صرع  الجريء  والمفكر  المحرر  والعبقري  والحكيم  العالم 

والمجاهد. هذه اأمٌة من االأبطال تجيء في بطٍل من االأمة فال عجب اإن عددناه عنوان 

الكفاءة والبطولة العربية في كل التاريخ«.

النبوة،  وراء  يمده من   P النبي كان  ولقد   88 في �س  يقول   Qالح�صين وعن 

ويغمره بالحب وي�صقيه من نبعة ال�صعور حتى يجيء حقًا قد�صيًا لمعنًى قد�صيٍّ يقدم فيه 

المثالية العظمى التي ين�صدها االإن�صان بالجد، وال يخو�س منها اإال في ال�صراب واالآل.... 

ويقول كلمته »اإني اأحبه« منبهًا الما�صي وم�صمعًا الم�صتقبل اأو كاأنما توّجه بوجٍه �صوب 

االأبدية في غير اعتبارات الزمن ليبعث فيها كلمًة اأثيريًة اأو موجًة �صعاعيًة تمر في كل 
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جيٍل حتى ت�صتقر في اأعماق الالنهاية وي�صمعها من كل قبيٍل من له في �صعوره المرهف 

جهاٌز القٌط كالروان الدقيق ويق�صد بالروان جهاز المذياع وعندما يقف اأمام كتاب اهلل 

الكريم فيقول في �س94  القرّان  اأنوار  التي يتحدث عنها ويغرق في  ال�صخ�صية  ين�صى 

روحاً  ليكون  الإرادة  �سبقت  قب�ٌس علويٌّ  »والقراآن  تعاليمه  ب�صكٍل مف�صٍل عن  متحدثًا 

النوع واإعطاء  الغيب ل�سيا�سة  الإن�سان وهو بعد ذلك تجربٌة من  اأخرى لتتم نق�س 

�سنف من النا�س اأكمل منهم اأو هو تربيٌت للمالئك في هياكل الب�سر«.

ثالثاً: ثقافته اللغوية العريقة واإ�صرافه على الكتب التاريخية وا�صتيعابه لها وقدرته 

الرائعة في االإ�صتفادة من القراآن والحديث النبوي ال�صريف وكذلك اطالعه الوا�صع على 

اآراء الغربيين ومحاولة االإ�صتفادة في تحليالته التاريخية وهوؤالء من اأمثال فان فلتون 

وكل  وغيرهم.  وال�صيرمور  وماربين،  ومونت�صكيو  مازيني،  وال�صنيور  �صينوب�س،  و�صارل 

ذلك يك�صف عن علٍم وا�صٍع وثقافٍة حديثٍة جامعٍة.

رابعاً: ومما تجدر االإ�صارة اإليه تلك الحرية التي يتمتع بها في قبول االآراء اأو ردها 

حتى ولو كان في ذلك مخالفٌة للم�صهور.

اأحقاٍد فار�صيٍة  اإلى مجرد  اأن يرجع عملية اغتيال الخليفة عمر)ر�س(  فهو يرف�س 

الأبي لوؤلوؤٍ كما هو الم�صهور لدى الموؤرخين واإنما يوؤكد على كون فعلته تدبيرًا من �صيده 

على  واالإنقالب  ال�صلطة،  ال�صترجاع  االأموي  الحزب  من  وموؤامرًة  �صعبة  بن  المغيرة 

االإ�صالم.

Q كانت �صعيفًة  كما يرف�س ما يطرحه الم�صت�صرقون من اأن �صيا�صة االمام عليٍّ

ال تن�صجم مع تلك المرحلة.

معه،  ين�صجم  الذي  الراأي  بقوٍة  يختار  ما  م�صاألٍة  في  راأيين  اأمام  يكون  عندما  وهو 

 
ففي مجال تف�صير كلمة ]حنيفًا[ في االآية ال�صريفة چ ڭ ڭ ڭ   ۇۇ چ )1)

)1) �صورة الروم، االآية 30.
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يقول في �س 101: )هذه الكلمة اأي حنيفًا لم تتحققها اللغة اأو لم يتحققها الرواة فهي 

غام�صٌة كالغمو�س، وما اأغم�س من ال�صيء اإلى نف�صه وما اأو�صح من ال�صيء اإلى هو ولكن 

جاءت بها االإ�صتعماالت على اأ�صكاٍل تاأخذها بمعنى غير ما تثبت منه اللغة وتترك ومن 

ثم ظنَّ بع�س موؤرخي اللغة باأنها اإ�صالميٌة ال قبل لوجودها وعلى كلٍّ فالذي نرى فيها اأنها 

كلمٌة اإ�صراقيٌة تفيد اأدّق معاني التقدي�س وهي تجمع على معناها االخا�س واالإ�صت�صعار 

بالخ�صية وتعلق القلب الدائم بالتنزيه(.

وبعد هذا اأكد اأن المراد بالوجه لي�س ما اأ�صار اإليه الزمخ�صري واأمثاله باعتباره من 

اأو  اأو الذات  اأماليه وهو الق�صد  اإليه المرت�صى في  اأ�صار  اإن المراد هو ما  الجوارح بل 

النف�س.

فرحمه اهلل تعالى واأجزل له الثواب على ما قدم.
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النزعة اإلصاحية والتجديد
عند محمد جواد مغنية

د. خنصر امية 

1 - مدخل:

االأ�صا�س  في  تتطلب  مغنية،  جواد  محمد  عند  االإ�صالحية  للنزعة  درا�صة  اأية  اإن 

معرفة واعية بعنا�صر �صخ�صيته واطالعًا م�صتوعبًا لمحطات �صيرته الذاتية من جهة، 

اأن  وعمله  اإنتاجه  م�صيرة  مدى  على  له  ر  قدِّ التي  واالأو�صاع  به  اأحاطت  التي  وللظروف 

اأو فاعاًل م�صاركًا. ومن غير ذلك �صوف لن يت�صح لنا الكثير من  يعاينها مراقبًا قارئًا 

نزعته  اأن  ذلك  ولنتاجه.  لمواقفه  االجتماعية  ال�صيا�صية  اأو  المعرفية  الفكرية  االأبعاد 

اأن تكون عملية ومبا�صرة، تناأى عن التنظير،  اإلى  االإ�صالحية كانت تميل في جوهرها 

وتبتعد اأ�صد االبتعاد عن اأن تكون مجرد ت�صور مثالي للخير، اأو روؤية مجردة للعدالة، اأو 

للكيفية التي يحقق بوا�صطتها اجتماع ما نهو�صه، اأو للعنا�صر التي تكفل الأمة من االأمم 

اأن تخرج من انحطاطها وتراجعها وتخلفها، وتتجاوز ماأزقها على غير �صعيد.

 )*( اأ�صتاذ الفل�صفة في الجامعة اللبنانية.
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فكر مغنية اإذن مبا�صرة تجزيئي وعيني... وهو �صيء ي�صمح لنا باأن نغلب، عند و�صفنا 

في  تكمن  اإنما  عنده  الفكر  قيمة  الأن  المفكر...  �صفة  على  الم�صلح  �صفة  ل�صخ�صيته، 

المقدار الذي يت�صل به هذا الفكر بق�صايا الحياة الحّية، وبم�صكالت المجتمع في اأ�صد 

�صورها واقعية وتعينًا... وقيمة الراأي اأو القناعة اأو الموقف اإنما ت�صتمد بنظره من مدى 

ا�صتجابتها للمعي�س الراهن الحي.. والمعاين... فهمًا لطبيعته، وفح�صًا لعنا�صره، وقراءة 

واعية الآثاره ونتائجه والأ�صبابه ومولداته، واإدراكًا وا�صحًا ال لب�س فيه وال غمو�س. واأهمية 

تجربة االإ�صالح ال تكمن، وفق ت�صوره، في تما�صك الروؤى التي تدعو اإليه، اأو تتطلبه، اأو 

تنحاز له، وال في القدرة النظرية على تكوين ت�صور �صامل للحاجة التي تولده، والمقا�صد 

التي يرجوها، من خالل وعي الماأزق الح�صاري الذي يقوم طلب االإ�صالح ا�صتنادًا اإليه. 

هذا مهم، لكن االأهم باإطالق هو فعل االإ�صالح نف�صه، بما هو تجربة وانخراط مبا�صر 

واآفاته ورهاناته وت�صظياته،  المجتمع  اآني من ظواهر  الحياة وموقف نقدي  في �صميم 

وقراءة واعية حية متدفقة تواكب �صيرورته �صعودًا وهبوطًا، ارتفاعًا و�صقوطًا.

والأن مغنية كان يرى اإلى االإ�صالح وفق هذا المنظور، فاإنه ي�صعب علينا اأن ن�صتخرج 

من جملة ما تركه من ن�صو�س نظرية �صاملة في االإ�صالح، اأو روؤية مجردة ن�صقية في 

قيمة  من  التقليل  اأو  المقا�صد،  وخفاء  الروؤية  غياب  ذلك  يعني  اأن  غير  من  التجديد، 

�صمنها  والتي  حياته،  م�صيرة  مدى  في  واأعلنها  عنها  عبر  التي  االإ�صالحية  المواقف 

قناعاته وروؤاه والقيم التي كان يوؤمن بها ويعتقد.

ولد محمد جواد مغنية في ع�صر م�صطرب غاية اال�صطراب، وفي بيئة تحيط بها 

االأزمات من جهاتها االأربع، وتع�صف بن�صيجها العوا�صف.وقدر له وهو في بداية وعيه 

اأن يدرك طبيعة الفو�صى التي كان يعي�صها العالم من حوله في م�صتويات وجوده كافة، 

واأن يرى باأم عينيه الماآالت الكارثية التي انتهى اإليها مثل هذا اال�صطراب، في االجتماع 
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 معطوفًا على تجربة حياة �صخ�صية 
(1(

وال�صيا�صة، واالأمن واالقت�صاد، والقيم واالأخالق

المرارة  جوانب  به  يعو�س  علم  عن  بحثًا  اأو  للرزق،  طلبًا  دائمة  وهجرة  باالآالم،  مليئة 

التي طبعته بطابعها وغا�صت بعيدًا في اأعماقه، ويتم مبكر ومعاناة جذرية مع الفقر، 

وت�صرد حياة ال تكاد ت�صتقر على حال، و�صراعات مع ال�صلطة واأ�صحاب النفوذ ورجال 

وفي  نتاجه  الطاغية على  الوجودية  النزعة  نفهم  اإلخ. من هنا  واالإقطاعيين...  الدين 

وعيه، والقلق والتوتر الدائمين اللذين �صبغا مواقفه، وحدة النبرة في عر�صه للجوانب 

الماأ�صاوية من حياة الب�صر، وما تولده من األم و�صقاء، وما تنتجه من كوارث. وهو كان له 

منها ن�صيب ال باأ�س به في �صغره و�صبابه وفي مراحل اكتماله ون�صوجه... وفي مراحل 

.
(2(

عمله واإنجازه

ومن هنا نفهم كذلك الح�صا�صية المفرطة التي كان يبديها تجاه كل انتهاك للعدالة 

اأو تجاوز لالإن�صاف اأو تغييب للخير، اأو مداهنة ومراوغة فيما هو الحق الذي ال تقوم 

الحياة اإال به، وال ت�صتقيم اإال من خالله، والعاطفة الجيا�صة تجاه مظاهر ال�صقاء التي 

حفل بها العالم من حوله، مو�صوعة في �صياق اجتماع اأ�صابه االنحراف، و�صلطة ع�صع�س 

.
(3(

الف�صاد في اأعطافها، تولده وتقيم وجودها عليه

يقول: »اإن نزاهتي كقا�س ت�سهد عليها �سجالت المحاكم ال�سرعية، ومواقفي تدل 

عليها �سدة النقمة على الظلم ب�ستى اأنواعه، وعن �سرامتي وجراأتي في قول الحق، 

.
(4(

وعدم خ�سيتي لئماً ول حاكماً مهما تكن العواقب«

في  الدينية  التجربة  اإليه  اآلت  ما  الداخل  من  كذلك  خبر  مغنية  جواد  محمد  والأن 

ع�صره، في بعدها الموؤ�ص�صي واالإ�صالحي، فاإنه وبحكم طبيعة تكوينه، وجد لزامًا عليه 

فل�صطين  ونكبة  الثانية،  والحرب  االإ�صالمي،  العالم  على  وتداعياتها  االأولى،  الكونية  الحرب  نتائج  بنف�صه  عاين   (1(

والهزائم الع�صكرية للعرب اأمام اإ�صرائيل وحرب لبنان... وغيرها من الكوارث.

)2) محمد جواد مغنية، تجارب محمد جواد مغنية بقلمه، ط1، بيروت: دار الجواد، 1980م، �س11 و89 و12 و21 ة22 

و93. وغيرها من �صفحات هذا الكتاب.

)3) م.ن، �س17-18- 83 و89... وغيرها من ال�صفحات.

)4) م.ن، �س12.
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�صرح  الدينية  الموؤ�ص�صة  تبني  راحت  الذي  الديني  العلم  من  موقف  �صاحب  يكون  اأن 

نفوذها عليه، ومن تجربة االإ�صالح االإ�صالمي التي تولد من رحمها وارتكز اإليها واإلى 

مكانتها، وراهن في اأهدافه على المكانة التي كانت ما زالت تتمتع بها في مجتمعنا.

2 - ظروف الع�سر:

 كان ع�صر مغنية م�صطربًا غاية اال�صطراب، مجتمعات �صرقية عانت اآثار الحرب 

قرون  اأثقلتها  كانت  بعدما  عواقبها،  من  بالقليل  لي�س  �صيئًا  وح�صدت  االأولى  العالمية 

من الهيمنة العثمانية التي اأحكمت قب�صتها بال هوادة على مرافق الحياة كافة، �صامت 

النا�س الب�صطاء العذاب االأليم. ثم ما لبث العالم اأن اندفع اإلى حرب مدمرة ثانية، لم 

تكن اأهوالها الكونية وال نتائجها واآثارها اأقل وقعًا مما ولدته �صابقتها... كانت مجتمعاتنا 

المجال الحيوي الذي وظفت فيه الدول الكبرى المت�صارعة مردود حروبها نفوذًا �صيا�صيًا 

لتقا�صم  وم�صاريع  واال�صتئثار،  للهيمنة  وخططًا  وثقافيًا،  واقت�صاديًا  وع�صكريًا  واأمنيًا 

النفوذ. ولقد كانت النتائج مدوية على كل �صعيد، في مجمل بلداننا على اختالف ي�صير 

بينها هنا وهناك.

اآثارها وتداعياتها، واختبر في حياته  عا�س مغنية في خ�صم هذه الظروف، وكابد 

ال�صخ�صية مرارة نتائجها، فت�صكل وعيه من وحيها وعلى �صوئها، وتركت ب�صماتها جلية 

في �صخ�صيته ومواقفه...

لقد كانت فترة الخم�صينيات من القرن الما�صي حا�صمة في ما يت�صل بتجربة اإعادة 

عديدة  عوامل  اال�صتعمار...  من  تحررها  بعد  االإ�صالمية  العربية  المجتمعات  ت�صكيل 

تراكمت على  التي  الم�صكالت  وعي طبيعة  منها  والتجارب...  والروؤى  المواقف  وجهت 

اإلى ذروة انحطاطها، ومنها وعي االنك�صار الذي  مدى قرون ودفعت بهذه المجتمعات 

ولده زمن من الهيمنة ال�صيا�صية والع�صكرية على االإرادات، ومنها اإدراك مجاالت التقدم 

االإ�صالح  اإلى  الحاجة  وعي  ومنها  والتنظيم،  والثقافة  العلم  في  الغرب  اأحرزها  التي 
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و�صرورته. ولقد كان مغنية قارئًا نهمًا لالأحداث، يمتلك من الذكاء وحدة النظر ما يكفي 

لفهم دالالتها واأبعادها... ومن ح�س النقد ما يعينه على تمحي�س المواقف والتجارب 

واالإ�صالمي،  العربي  العالم  عرفها  التي  النهو�س  تجارب  بتو�صع،  عاين،  ولقد  ونخلها. 

والتي حركتها �صخ�صيات انخرطت في االأحداث من بابها الوا�صع، ووعى بدقة ركائزها 

االأزمات  خلفية  على  مو�صوعة  اإليها،  اآلت  التي  والنتائج  عنا�صرها،  وطبيعة  واأهدافها 

اأق�صاه.  اإلى  اأق�صاه  من  االإ�صالمي  العربي  االجتماعي  واقع  في  ت�صت�صري  كانت  التي 

والأجل ذلك جاءت مواقفه متنوعة �صاملة في ال�صيا�صة واالجتماع، واالقت�صاد والتاريخ، 

والفل�صفة والح�صارة، والدين والقيم، واالإدارة والتنظيم. في التجديد واالإحياء، التراث 

والع�صر، التخلف والتقدم، المجتمع وال�صلطة، الفقر والغنى، الحرية والعبودية، العدل 

والظلم... اإلخ. وهي يجمع بينها على تنوعها عن�صران، نقد جذري للتجارب، وطموح 

وهما عن�صران هيمنا على مجمل  والتقدم.  النهو�س  اأو  والتجديد،  االإحياء  اإلى  عارم 

تجربته ونتاجه.

3 - �سخ�سيته:

 ولقد كان للظروف الخا�صة التي اأحاطت بن�صاأته االأثر الحا�صم في تكوينه، ولد لعائلة 

علمية معروفة، في فترة �صديدة اال�صطراب، وفي بيئة لم يكن لها من اال�صتقرار ن�صيب 

وهو �صغير،  اليتم  فعانى  اأخوه،  فكفله  العمر  اأول  في  فتى  بعُد،  وهو،  اأبواه  يذكر، مات 

اأقلها الفاقة والفقر والعوز  اأن يكابد منفردًا �صعوبات الحياة وم�صقاتها،  ثم كان عليه 

و�صظف العي�س، والتي دفعت به مجتمعة اإلى العمل منذ �صغره في مهن متفرقة ال تكاد 

توفر له الحد االأدنى من الكفاية، متنقاًل بينها على غير هدى وال �صراج منير، مكابدًا 

ما كانت تجره عليه من األم ومعاناة. �صيء واحد كان ي�صغل تفكيره وياأخذ بمجامع قلبه، 

وهو اأن ت�صمح له الظروف بطلب العلم تاأ�صيًا باأ�صالفه، ممن عرفهم جبل عامل علماء 

له الفر�صة بذلك وبلغ النجف االأ�صرف بعد عناء، انكب  اإذا ما �صمحت  اأعالمًا، حتى 
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اأن يحقق  ي�صتطيع  الذي  الميدان  المعرفة هي  اأن  ب�صغف، مدركًا  ينهل منه  العلم  على 

فيه طموحه، واأن يوؤكد من خالل وجوده، والمجال الذي ي�صتطيع اأن ينجز من خالله ما 

لم ت�صمح له الحياة باإنجازه في ميادين اأخرى. �صنوات ق�صاها هناك مح�صاًل دار�صًا 

ي�صطرب  الع�صر  كان  التي  االأحداث  متابعة  كله عن  ذلك  ي�صغله  اأن  غير  منتفعًا، من 

واأحداثه  بالع�صر  المعرفة  يملك من  كان  اإلى وطنه  ولما عاد  بها في مجمل ميادينه. 

ن عنه روؤية وا�صحة، ومن العلم ما ي�صتطيع اأن يوؤ�ص�س عليه لبناء  ما ي�صمح له باأن يكوِّ

والعلم  والمجتمع  الحياة  ب�صوؤون  يت�صل  فيما  والموقف،  الراأي  في  والم�صاركة  قناعاته 

وال�صيا�صة والثقافة واالإرادة... اإلخ. والأنه كان يدرك اأن مثل هذه الم�صاركة تتطلب �صيئًا 

من اال�صتقاللية واال�صتقرار، فلقد قبل اأن يعمل في الق�صاء، وهو على بينة من اأن ذلك 

يوفر له اأي�صًا فر�صة الم�صاركة في ال�صاأن العام من موقع م�صوؤول، ومعاينة هموم النا�س 

الكثير من الظلم الذي كان يحيط بهم. والأن ح�صا�صية  عن كثب، والم�صاهمة في رفع 

�صخ�صيته ورهافة ح�صه ونزعته النقدية هيمنت عليه هيمنة �صبه تامة. والأن الوظيفة 

تتطلب ان�صباطًا لم يكن مغنية يجيده، ترك الق�صاء اأو �صرف عنه واأخرج منه، ليتفرغ 

بعدها للكتابة والعمل، مطلقًا العنان لمواقفه، من غير حرج اأو خوف اأو مداراة، فو�صعه 

ذلك في مواجهة �صلطات كان يخفيها في العموم كل راأي حر مجرد، وكل موقف وا�صح 

.
(1(

ال يجامل، كما كان حال مغنية

وبغ�س النظر عن الموقف الذي يمكن اأن يتخذ تجاه �صخ�صية من هذا القبيل، فاإن 

من الطبيعي اأن يختلف فيها النا�س بين موؤيد ومعار�س، اإذ لي�س من المعقول اأن تجتمع 

االآراء على �صخ�صيته تطلق مواقفها علنًا من غير تحرز، ولي�س من الطبيعي اأن تر�صي 

�صخ�صيته حادة المواقف، مواجهة و�صارمة، �صادقة وم�صتفزة، كل االأهواء واالأمزجة، 

ومن غير العادي كذلك اأن ت�صلم �صخ�صية بهذه الموا�صفات من النقد اأو االفتراء.

)1) تجارب محمد جواد مغنية، �س100 وما بعدها.
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ال�صيقة،  الطائفية  االنتماءات  عليه  تغلب  اجتماع  �صياق  في  طبيعي  ذلك  مثل 

والع�صبيات ال�صيا�صية، ويتوزعه اأ�صحاب نفوذ من اإقطاعيين ورجال دين و�صيا�صيين، 

وتقوم فيه الحياة العامة على التبعية واال�صتزالم.

ت�صعه في مواجهة  �صوف  اأن تجربته  ويدرك  تامًا،  وعيًا  يعي ذلك  ولقد كان مغنية 

تحديات جمة عليه اأن يتحمل اأعباءها بتوازن العالم، وبا�صتقامة الم�صلح، وبهدوء الذي 

يعرف اأهدافه التي يعمل الأجلها... فما فتَّ من ذلك في ع�صده، وال قلل من ح�صوره، وال 

دفعه اإلى التراجع اأو االنكفاء اأو الياأ�س واالإحباط.

وما اأ�صرت اإليه في بداية هذا الن�س، من اأن تجربة االإ�صالح عند مغنية كانت تجربة 

عمل ال فعل تنظير، وم�صاركة حية فاعلة في االأحداث ال مجرد تاأمالت مثالية حالمة، 

ي�صتدعي اأن ندر�س قناعاته على �صوء الوقائع التي ولدتها، والظروف التي حر�صت عليها 

واأوجبتها... وبذلك وحده ندرك قيمة ما قدمه الرجل، وما اأ�صهم به في �صياق ع�صره، 

وما اأ�صافه من جديد نافع، ومن اأثر مفيد. وال يجدي بت�صوري اأن نبحث كما اأ�صلفت عن 

ت�صور كامل لم�صروع اإ�صالح في ن�صو�س مغنية، فهو لم يكن يق�صد اأن ي�صنع م�صروعًا 

من هذا القبيل، وال طمح اإليه، ولم يكن يرغب في اإنجاز ت�صور للتجديد يتطلب تما�صك 

واالإقناع على ح�صاب  المنهجي  التنا�صق  اأو يتطلب  الوقائع،  الروؤية على ح�صاب حركية 

التجارب الحية واالأحداث. وقناعتي اأن �صخ�صية مغنية كانت تنفر من مثل هذا ال�صكل 

والذي  تتطلبه،  اأو  الحياة  دواعي  تولده  ال  الذي  المجرد  الفكري  اال�صتغال  اأ�صكال  من 

يطمح اأ�صحابه من خالله اإلى تاأكيد ح�صورهم الخا�س كمنظرين يملكون كفاية العلم 

والمعرفة وعمق النظر والفكر، من غير اأن يكونوا قادرين على ترجمة �صيء من روؤاهم 

على  تنزيلها  ملكة  اأو  النا�س،  حياة  في  تجربة حية  م�صروعاتهم  وعنا�صر  وت�صوراتهم 

الوقائع. والأجل ذلك اأرغب في اأن اأوزع عملي هنا على م�صارات، تحددها الميادين التي 

ميادين  وهي  وعيه...  وكونت  قناعاته،  وحددت  مواقفه،  وحركت  مغنية،  تفكير  �صغلت 

عملية في االأعم االأغلب، اأعني ميادين تت�صل بحياة النا�س، وبالم�صكالت التي ترتبط 
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بالمعي�صي والملت�صق من االأحداث. �صواء منها ما يت�صل بال�صيا�صة والمجتمع، بال�صلطة 

بالتراث  والتاأخر،  بالتقدم  بالدين ورجاله،  بالظلم والهيمنة واال�صتئثار،  الموؤ�ص�صة،  اأو 

من  مقالة  اأو  موؤلفاته،  من  موؤلف  منها  يخلو  يكاد  ال  مو�صوعات  وهي  اإلخ.  والحا�صر، 

مقاالته، اأو خطبة من خطبه، اأو موقف من مواقفه، على مدى م�صاحة حياته كلها.

4 - مواقفه ال�سيا�سية والجتماعية:

كان مغنية يدرك طبيعة الت�صكالت ال�صيا�صية التي ن�صاأت بعد اال�صتعمار، فلقد ترك 

االأجنبي في بلداننا نخبًا �صيا�صية واإقطاعية نمت في كنفه، وراكمت نفوذها و�صلطانها 

ال�ستعمار  »اإن  فيقول:  بو�صوح  ذلك  يعبر عن  وهو  وهيمنته.  في ظل ح�صوره  وثروتها 

يختار من اأهل البالد خائناً، ثم ين�سبه على ال�سعب، ويمنحه ا�سم ال�ستقالل، فيكون 

.
(1(

للخائن ال�سم، وللم�ستعمر الحكم وتبقى الأو�ساع كما كانت بل اأ�سواأ«

ولقد راحت �صلطات كهذه تر�صخ نفوذها و�صلطانها من غير اأن تكون معنية من قريب 

الظلم  من  طوياًل  عانى  لمجتمع  اأعني  تحكمهم،  لمن  العدالة  ظروف  بتوفير  بعيد  اأو 

واال�صطهاد، وال بتحقيق الحد االأدنى من االإن�صاف فيما يت�صل بحق الم�صاركة في الخير 

اال�صتعمار  تركيبها كطبقة ح�صدت مغانم  بنية  يقوم في  كان  �صيء من ذلك  العام... 

اإدارة �صوؤون م�صتعمراته، و�صيء منه يت�صل بروؤيتها لطريقة  حين كانت �صريكة له في 

الخ�صوع  على  يقوم  مجتمع  في  ومقا�صدها  ال�صلطة  لمعنى  ووعيها  واأهدافه،  الحكم 

والوالء التام للحاكم. وما كان يعني مغنية من هذين العن�صرين هو االأول... الأنه لم يكن 

يهتم جدًا ب�صكل نظام الحكم، وال بطبيعة ال�صلطة وم�صمونها، وال بعنا�صرها واأدواتها 

والمنطق الذي تقوم عليه، كما ت�صنع الفل�صفة ال�صيا�صية، بمقدار ما كان يعنى بالنتائج، 

العدالة  ممار�صة  م�صتوى  في  تقدم  من  �صيا�صي،  نظام  ظل  في  يتحقق  اأن  يمكن  وما 

وتحقيقها وتوفير االإن�صاف ورفع الظلم والحيف عن الب�صر، وتاأكيد حق الم�صاركة في 

)1) مغنية، المجال�س الح�صينية، ط1، بيروت: مكتبة االأندل�س، 1956م، �س66.
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�صنع القرار وتوليده... لقد كان هاج�صه ينح�صر في هذه النقطة بالذات، ونقده لل�صلطة 

ولممار�صاتها كان موجهًا بالدرجة االأولى اإلى انتقا�صها الجوهري من ظروف العدالة، 

واإلى ف�صادها الذي راح يولد الظلم واالآالم والكوارث، ويوؤبد الحرمان والعوز والفاقة، 

الحد  لهم  وتوفر  كرامتهم  لهم  تكفل  للنا�س  منا�صبة  توفير ظروف حياة  وعجزها عن 

.
(1(

االأدنى من اأ�صباب العي�س وموارده

ولقد وعى مغنية تجربة ال�صيا�صة في بلده عن كثب، وخبر رجاالتها، وكان له معهم 

�صوالت و�صوالت من النزاع والتخا�صم، وانتهى به االأمر دائمًا اإلى اأن يدفع ثمن مواقفه 

يكن  لم  لكن ذلك  وموقعه،  رزقه  وف�صادها من  ال�صلطة  ا�صتبداد  وجراأته في مواجهته 

يثنيه عن اأن يقول كلمة الحق حيث يجب اأن تقال، واأن يعتر�س على ممار�صات ال�صلطة 

ورجالها ورموزها بالموقف والكلمة مهما كانت النتائج... 

مكت�صباتهم،  على  الحفاظ  �صلطاتهم  تنوع  على  بنظره  ال�صيا�صيين  هم  كان  لقد 

وتو�صيع دائرة نفوذهم ومراكمة الثروة. كان ذلك عندهم مقدمًا على كل هدف وغاية، 

بين  والخالفات  النزاعات  اإثارة  العامة عبر  وي�صتغلون  نافعة،  و�صيلة  كل  اإليه  يتو�صلون 

ال�صيا�صية  �صرائحهم، وعبر تحري�س الع�صبيات، تح�صينًا لمواقعهم و�صونًا لمكانتهم 

النا�س من حولهم من  ي�صيب  كان  ما  بعيد  وال من  قريب  يعنيهم من  ال  الطائفية،  اأو 

واقت�صادية  اجتماعية  م�صكالت  من  بهم  يع�صف  كان  ما  وال  �صيا�صاتهم،  بفعل  نكبات 

رجال  على  هجومه  هو  مغنية  �صنه  الذي  االأبرز  الهجوم  كان  ولقد  ممار�صاتهم.  بفعل 

ثم  منا�صبهم،  اإلى  للو�صول  البغي�صة  الطائفية  الع�صبية  ي�صتثمرون  الذين  ال�صيا�صة 

عندما ي�صلون يتركون طوائفهم نهبًا للفاقة والعوز والحرمان والجهل، ومرتعًا للتخلف 

اإلى  اأن ي�صلوا من خاللهم  واالأمية، وهوؤالء لم يكن يعنيهم بنظره من طوائفهم �صوى 

اأيام  اأول منعطف. يقول: »هم مجتمعون وي�سطلحون  ال�صلطة، ثم يتخلون عنها عند 

)1) مغنية، مفاهيم اإن�صانية في كلمات االإمام جعفر ال�صادق، ط1، بيروت: دار التعارف 1997م، �س61-60.
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النيابة... ولم نرهم اجتمعوا ثانية في  النتخابات ثم يتفرقون ويتخا�سمون عند 

.
(1(

الدهر، فوقفوا �سفاً واحداً مطالبين بحقوق البالد العامة...«

بقدرة  يثق  يكن  لم  مغنية  فاإن  الجذور،  را�صخ  طاغيًا  كان  ال�صيا�صي  الف�صاد  والأن 

االأمي.  اأم  المتعلم  المديني،  اأم  القروي  �صواء منهم  التغيير،  الب�صيطة على  الجماهير 

ذلك اأن »اأهل القرية، العارف منهم رجالن، رجل اتكالي �سعيف... اتخذ من النائب 

ولياً لنعمته، ورجل مذبذب لي�س له نية �سادقة ول عزم ثابت ول هدف معين، ينطق 

.»
(2(

بالحق اإذا اآمن، ويماري اإذا وجد القريب وخ�سي المعار�سة

»واأما ال�سباب المتعلمون فانق�سموا اأحزاباً عديدة، وفرقتهم الم�سارب والأهواء، 

وكمية  ومعارفها،  النتخابية  المناطق  وتعداد  والقال،  بالقيل  اأنف�سهم  واأ�سغلوا 

.
(3(

اأ�سواتها، ومن الفائز والمنهزم والغالب والمغلوب«

لكن ذلك لم يق�ِس عنده على االأمل بتغيير ما، �صاأنه �صاأن كل م�صلح موقن بالتغيير، 

العبد وما  واأن  للملك،  االأر�س ومن عليها  اأن  الجموع بنظره هو  اأن منطق  بالرغم من 

ملكت يداه في قب�صة �صيده ومواله. فاالأمل اإذن موجود، لكنه �صعيف بانبعاث الحركة 

االإ�صالحية من بينهم، اإال اأنهم في القريب العاجل �صيكونون العامل الوحيد على تنبيه 

.
(4(

االأفكار ون�صرها من القبور كما يقول

اأي موقع  وال يفرق مغنية في موقفه هذا بين �صيا�صي واآخر، كلهم عنده �صواء، في 

اأعني  »ل�ست  بقوله:  ي�صخ�صهم  وهو  يمار�صونها،  التي  ال�صلطات  كانت  ومهما  كانوا، 

. واإذا كان 
(5(

بالزعماء بع�سهم دون بع�س، فاإني ل اأ�ستثني اأحداً من اأحكامي الآتية«

موقف مغنية بهذه الحدة من ال�صيا�صيين والزعماء، ومن التجربة ال�صيا�صية الداخلية 

)1) مغنية، الو�صع الحا�صر في جبل عامل، ط2، بيروت، دار التيار الجديد، 1984م، �س79.

)2) مغنية، �صفحات لوقت الفراغ، ط2، بيروت: دار التيار الجديد، 1984م، �س50.

)3) الو�صع الحا�صر في جبل عامل، �س17-16.

)4) م.ن، �س 13 و15 و17-16. 

)5) م.ن، �س13.
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في بلداننا، وما اأورثتنا اإياه من اإخفاقات، فاإن موقفه من االأحداث ال�صيا�صية المحيطة 

في االإقليم والعالم لم تكن اأقل حدة... وهو كان يدرك بو�صوح اأن للتهديدات الخارجية 

وال�صيا�صات الدولية المتبعة في بلداننا دورًا في المفا�صد التي تغرق بها اأوطاننا، لي�س 

في ال�صيا�صة فح�صب، بل في م�صتويات الحياة كلها. وهو يعدد الوقائع التي يفتر�س اأنها 

ت�صكل اإحدى عنا�صر نكباتنا المتتالية فيقول:

اأمريكا واإ�سرائيل وال�سهيونية، عدا  »فال�ستعمار هو الخطر، ووقوع العرب بين 

ت�ستلزم  المرحلة  فهذه   .1973 و1965،   1956 1948ت  من  بدءاً  الع�سكرية،  النكبات 

تعابير مثل: درو�س من الما�سي، وتعبئة الطاقات، فالمال العربي اإلى اأين، والثورة 

 .
(1(

على الظلم من ثورات العرب �سد الطغيان«

وهو  الم�صالح،  على  القائمة  المزيفة  �صيا�صاته  العالم  على  مغنية  ينعى  كان  ولقد 

كان ي�صهد ال�صراع حينها بين ال�صرق والغرب في �صورة حرب باردة، تنفق المليارات 

فيها على »الت�سلح«، وجزء كبير من العالم يقبع فري�صة للفقر والعوز والتخلف »تت�سابق 

والدمار  الخراب  لأ�سلحة  والمقدرات  المليارات  وتخ�س�س  الت�سلح،  اإلى  القوتان 

.
(2(

بالجملة، والنا�س يموتون جوعاً بالماليين«

علم  ال  الم�صالح،  على  يقوم  اإنما  وغربي  �صرقي  اإلى  العالم  انق�صام  اأن  يرى  وهو 

الق�سمة  �سروط  لأن من  غير محله،  في  التق�سيم  هذا  »اأن  له:  تبين  ولقد  المبادئ، 

اإنما تقدم  اأن يكون بين الطرفين ت�ساد، ول ت�ساد بين الدول ال�سرقية والغربية.. 

الدول وتحجم بوحي من م�سالحها ال�سخ�سية، اأما المبادئ فما هي منها في �سيء. 

من  بوحي  يعمل  ل  من  اأما  اأجله،  من  بنف�سه  ي�سحي  الذي  هو  المبداأ  �ساحب  اإن 

.
(3(

حقيقته فهو نفعي ل مبدئي...«

)1) �صفحات لوقت الفراغ، �س50.

)2) مغنية، من هنا وهناك، بيروت: من�صورات االأعلمي، 1968م، �س76.

)3) م.ن، �س100.
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وم�صالح الغرب بنظره كانت تكمن في اال�صتعمار الذي لم يكن له هدف اإال التخريب 

كل  تعادلها  ل  جريمة  اإنه  ال�سامل،  والفناء  الأكبر  الموت  اإنه  بالجملة،  »والتدمير 

. حتى اإذا ما ف�صل الغرب في �صيا�صته اال�صتعمارية، وفي تحقيق 
(1(

الجرائم مجتمعة«

تحمل  التي  ال�سكوك  على  والح�سول  »المعاهدات،  اإلى  لجاأ  خاللها  من  اأغرا�صه 

تواقيع الرجعيين والإقطاعيين، الذي يحققون له اأغرا�سه بالوكالة، ويدافعون عن 

م�سالحه، وينهبون �سعوبهم من اأجل اإر�سائه، ويقمعون اأبناء جلدتهم وي�سومونهم 

.
(2(

العذاب خدمة للم�ستعمر واأهدافه

والأن الم�صتعمر ال يرى اإال بعين م�صالحه فهو ال يتورع عن خلق الفتن والحروب من 

اأو عبر وكالئه كل حركة  بنف�صه  يقمع  لذلك  وهو  �صلعه،  يبيع  اأو  يروج �صالمه  اأن  اأجل 

، وفي  اإ�صالح تطمح اإلى بناء مجتمع م�صتقر اآمن... تلك هي اأهداف الم�صتعمر اأينما حلَّ

اأية بقعة وجد.

وبنظر مغنية فاإن اأول من تقع عليهم م�صوؤولية مواجهة اأهداف الهيمنة الخارجية هم 

رجال الدين، م�صيحيين وم�صلمين، اإذ عليهم تقع مهمة اأن يقفوا »للم�ستعمر بالمر�ساد، 

ويحاربونه بدافع من العقيدة والإيمان«... وعليهم اأن يعلنوا م�صاوئه اأينما حل، واأن 

اأو كنيا... وال يفرقون بين �صعب و�صعب  اإلى الكونغو  اأينما اتجه...  ي�صرخوا في وجهه 

 .
(3(

مهما كان الدين، الأن الظلم كله حرام...«

)1) مغنية، من ذا وذاك، ط1، بيروت: دار الكتاب االإ�صالمي، 1979م، �س75.

)2) مغنية، االإ�صالم مع الحياة، ط1، بيروت: دار العلم للماليين، 1977، �س274. ومع ال�صيعة االإمامية، ط1، بيروت: 

دار االأندل�س، 1956م، �س310.

)3) من هنا وهناك، �س97.
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وال �صيء اأبغ�س اإلى اال�صتعمار بنظره »من ذوي المعرفة والوعي الذين يعتمدون 

على الملمو�س والمنظور، ويوؤمنون بالتطور، ويعملون على اإزاحة الألغام والعراقيل 

التي تعيق ممار�ساته، وال�سير في ركابه، ول اأحب اإلى قلبه من المغفلين الأبرياء، الذي 

.
(1(

ابتعدوا باأحكامهم ومداركهم عن الواقع، و�سبحوا في بحر الخرافات والأوهام«

يت�صل  فيما  كذلك  حاد  فهو  واأدواته  اال�صتعمار  من  �صارمًا  مغنية  موقف  كان  واإذا 

وخادم  فكري،  غزو  اال�صت�صراق  باأن  تامة  قناعة  على  كان  مغنية  ولعل  باال�صت�صراق. 

للم�صتعمر، يقدم له المعارف التي ت�صهل له ا�صتعماره، وتوفر له المعلومات الكافية عن 

الهدف  لهذا  تو�ساًل  الم�ستعمر  ا�ستعمله  طريق  »واأول  يقول:  الم�صتعمرة.  ال�صعوب 

ال�سرق بحجة زائفة  اإلى  هو طريق الم�ست�سرقين، وخ�س�س لهم الأموال، واأر�سلهم 

اأما الدافع  وتمويه كاذب، هو درا�سة اللغة العربية، وتحقيق التاريخ ون�سر الثقافة. 

وتدبير  النعرات  باإثارة  وت�ستيتهم،  اأهله  وت�سويه  بالإ�سالم  الطعن  فهو  الحقيقي 

.
(2(

الموؤامرات«

وهو يهزاأ من دعاوى الم�صت�صرقين بقوله: »غريب عن الدين واللغة، وعدو لالإ�سالم 

اإلى  وير�سدنا  تاريخنا،  ويعرفنا  مقد�ساتنا،  ويفهمنا  ديننا،  لنا  يحقق  ونبيه... 

ثقافتنا... اإذن اأين ال�سحابة والتابعون؟ واأين الفقهاء والموؤرخون؟ واأين الفال�سفة 

.
(3(

والمتكلمون؟«

ثم يجزم اأن هدفهم من درا�صة المذاهب اإنما هو التفرقة، وهم يوؤلفون في الفرق 

.
(4(

بدافع ال�صقاق وتفريق الكلمة

)1) مغنية، االإ�صالم مع الحياة، �س46.

)2) مغنية، ال�صيعة والحاكمون، بيروت: المكتبة االأهلية، 1961م، �س194.

)3) م.ن، �س19.

)4) م.ن، �س311.
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من  الغربيين  الم�صيحيين  بين  بالتفريق  هذا  نقده  على  ي�صتدرك  مغنية  لكن 

من  الم�سيحية  على  خطر  ل  »اأن  معتبرًا  نف�صها،  الم�صيحية  وبين  الم�صت�صرقين، 

الإ�سالم، ول على الإ�سالم من الم�سيحية، واإنما كل الخطر يكمن في وعي ال�سعوب 

الم�سلمة وغير الم�سلمة، ورغبتها في التحرر من الذين ي�سلبون الأر�س من مالكها، 

.
(1(

وي�سرقون الأقوات من اأ�سحابها، اأو يتاآمرون على الأبرياء الآمنين«

5 - مواقفه من الموؤ�س�سة الدينية »التراث وتجديد الوعي الديني«:

�صكلت الموؤ�ص�صة الدينية التقليدية، المكان الذي نهل منه مغنية علومه الدينية، اأو 

الق�صط االأكبر منها، �صارك في حلقاتها، وتلقن درو�صها التقليدية كما يتلقاها اأي طالب 

علم في زمنه... وح�صر حلقات اأ�صاتذتها الكبار مع جموع الطالب الذي كانوا يفدون 

يعانيه غيره من  االإ�صالمي... وعانى فيها ما كان  العالم  اأماكن مختلفة من  اإليها من 

الطلبة من �صيق ذات اليد، والحاجة والعوز...

اأو  �صلطة  اأية  اإزاء  الموؤ�ص�صة  هذه  ا�صتقاللية  عن  الجذري  دفاعه  من  بالرغم  وهو 

من  تعانيه  ما  النقدي  بح�صه  يدرك  كان  تبعيتها...  و�صرورة عدم  اأو حزب...  جماعة 

اأهلية طلبتها  الفو�صى... �صواء في م�صتوى  م�صكالت وما كان يع�صف بها من �صروب 

والكتب  والدرو�س  المناهج  م�صتوى  في  اأم  وتح�صيلهم،  وترقيتهم  انتظامهم  وح�صن 

الوظيفة  م�صتوى  في  اأم  وطرائقه،  التعليم  اأ�صاليب  م�صتوى  في  اأو  للدرا�صة،  المقررة 

المنوطة بها وبرجاالتها وعلمائها، والتي ينبغي لهذه الموؤ�ص�صة اأن تنه�س باأعبائها تجاه 

المجتمع الذي تعي�س فيه، اأو تجاه العلم الذي تحمله وتن�صره ليكون قادرًا على اال�صتجابة 

لمتطلبات الحياة وم�صكالتها الملحة وللم�صتجد من ق�صاياها.

ومواقف مغنية هنا مت�صعبة جدًا ال تكاد تنح�صر، وهي مواقف كانت تولدها اأو�صاع 

اأو  اإزاءها براأي معلقًا منتقدًا،  اآنية، واأحداث جزئية ووقائع، فيدلي  مبا�صرة، وظروف 

)1) االإ�صالم مع الحياة، �س48.
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مو�صفًا �صارحًا، اأو موجهًا مر�صدًا. ويمكن لنا نحن اأن نح�صر هذه المواقف في خم�س، 

موقفه من الطلبة وم�صتوى تح�صيلهم وطبيعة �صلوكهم، وموقفه من التنظيم الذي كانت 

اإدارة �صوؤونها، وموقفه من المناهج والبرامج والكتب والعلوم  تقوم عليه الموؤ�ص�صة في 

ينبغي  التي  الوظيفة  والعلماء.، ثم موقفه من  الطلبة  اأجيال  لتن�صئة  التي كانت مقررة 

تعانيه  ما  عن  يك�صف  اأن  واجبه  من  اأن  يرى  كان  وهو  بها.  تنه�س  اأن  الموؤ�ص�صة  لهذه 

هذه الموؤ�ص�صة من هنات بالرغم من حر�صه على دورها واعترافه باأهميتها ومكانتها... 

اإن ذلك ال يعني بنظره »ال�سكوت وال�سمت عما نحن فيه من عيوب واأخطاء، حر�ساً 

على الهيئة الدينية والحوزة العلمية كما يقولون... فال�سبيل للق�ساء على الأخطاء 

هو اأن نعرفها ونعترف بها ون�سعر بوجوب الخال�س منها، اأما ال�سكوت وال�سمت، اأو 

اأو غ�س الطرف عن العيوب، فمعناه الإم�ساء لها والإبقاء عليها، ومعناه  التجاهل 

.
(1(

اأي�ساً، ت�سجيع الأغيلمة ومن اإليهم على تعّدي الحدود والف�سول والتطّفل«

اأ- الطلبة وم�صكالتهم: ينعى مغنية على طالب العلوم الدينية �صغفهم باالألقاب مع قلة 

زادهم من العلم، وهو يعبر عن نفوره من هذه الظاهرة المنت�صرة بين الطلبة فيقول: 

»اأنا اأكره الألقاب واأ�سعر بنوع من الكراهية ال�سارمة لمن يحبها ويتهالك عليها، 

يخرج  ممن  بفطرته  ينفر  اإن�سان  وكل  واقعه،  عن  ومنف�ساًل  غريباً  �سيئاً  واأراه 

اأنف�صهم  على  العلماء  يطلقه  ما  ذلك  مثل  ومن   .
(2(

التطرف...« اإلى  العتدال  عن 

حين ي�صنفون كتابًا وي�صعون اأ�صماءهم على ما يجمعون ويطبعون، فنقراأ: »ت�سنيف 

فلك الفقاهة، قلم التحقيق والنباهة، �سيخ الطائفة، مجتهد الفرقة الناجية... 

 .
(3(

اإلخ«

)1) االآخرة والعقل، �س233.

)2) تجارب معنية، �س287.

)3) تجارب مغنية، �س289.
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ومغنية ا�صتنادًا اإلى موقفه هذا يدعو الطلبة والعلماء اإلى اأن ينظروا: »اإلى الحقيقة 

والجوهر، ل اإلى ال�سكل والمظهر، فال تخدعهم الألقاب والكلمات البراقة.. ك�سماحة 

.
(1(

ال�سيخ وف�سيلة العالم... وما اإلى ذلك مما تتداوله الأل�سن واأقالم الكاتبين«

ولقد راأى مغنية اأن ا�صتعمال هذه االألقاب عمَّ وا�صطرب حتى بات يطلق على من ال 

حظ له من معرفة اأو علم... ومن المهزلة بنظره اأن يطلق لفظ »عالمة، حجة الإ�سالم، 

على كل طالب، واإمام واآية على كل فارغ متزمت، ومجتهد اأكبر على كل مدع، و�ساحب 

.
(2(

ال�سماحة والف�سيلة على كل جاهل �سخيف«

من  عند  االجتماعية  المكانة  نق�س  على  بنظره  يدل  فهو  �صيء  على  ذلك  دل  واإن 

يدعون مثل هذه المواهب... مفتر�صًا »اأن مكانة الإن�سان و�سخ�سيته تنبعان من ذاته 

ومواهبه ل من الأزياء والألقاب، ولكن الذي ي�سعر بالنق�س في نف�سه قد يخّيل اإليه 

.
(3(

اأن الكلمات والألقاب ت�سد ما فيه من فراغ«

العرب  عرفها  قديمة،  بها  والتزين  الألقاب  حمل  في  مغنية  ح�سب  والرغبة 

ويبين  منها  يحذر  الإ�سالم  وجاء  الأعاجم،  عن  الأ�سل  في  وورثوها  الجاهلية،  في 

مفا�سدها، وما تحمله في جوهرها من تدمير للملكات والطبائع، وما توؤدي اإليه من 

تفتيت لقوة الم�سلمين وت�ستيت �سملهم عندما ين�سغلون بالألقاب والق�سور ويتركون 

.
(4(

الجوهر«

وفي الخال�صة، اإن طلب العلم لم يعد رغبة في المعرفة والبحث، وال �صعيًا في �صبيلها 

من اأجل اأن يرتقي االإن�صان فيها بوعيه وملكاته، في�صاهم في تطوير مجتمعه والنهو�س 

به، وبث الوعي في نفو�س بنيه. وجزء كبير من ذلك اإنما هو من اأجل االأبهة والفخامة، 

والمنزلة  والمكانة  ال�صكلي  االحترام  ل�صاحبها  تكفل  التي  والعناوين..  االألقاب  وحمل 

)1) م.ن، �س319.

)2) م.ن، �س292.

)3) م.ن، �س288.

)4) تجارب مغنية، �س289.
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تجاوزه  على  قادرة  تكن  لم  الحوزة  الأن  مغنية  ياأ�صف  �صيء  وهو  وال�صلطان،  والجاه 

واإ�صالحه.

من  مبا�سرة  لإدارة  الدينية  الموؤ�س�سة  تخ�سع  والتنظيم:  الدينية  الموؤ�ص�صة   - ب 

اأو  فئة  باأية  يرتبط �ساحبها ح�سب مغنية  الدينية، وهي مرجعية ل  المرجعية 

جهة اأو �سلطة، والمرجع هو من يحدد هويته ال�سخ�سية وطريقة معرفته. ول 

ومقدرته على  اإلى �سالبته  كذلك  بل  علمه فح�سب،  اإلى  المرجع  ترجع عظمة 

.
(1(

مجابهة المغريات، وكبح �سهواته

ولقد حددت الأو�ساط العلمية في الحوزة �سفات من يقوم بهذا المن�سب بواحدة 

من ثالث، بالح�س والتجربة، اأو ب�سهادة العدول من اأهل الخبرة، اأو بال�سياع المفيد 

للعلم، يجمعهن ال�سيرة الح�سنة وقوة ال�سخ�سية... اإلخ. واأن تكون له خبرة بالنا�س 

والأ�سخا�س، وح�س اجتماعي تعرف به المقا�سد والأهداف، واأن يلم باأو�ساع ع�سره 

.
(2(

واأحداثه المهمة، واأن يكون قيادياً... اإلخ«

والأوقاف،  والزكوات  الأخما�س  »من  لمن�صبها  والدخل  نفقاتها  المرجعية  وتوفر 

وتبرعات يقب�سها المرجع ويوزعها على الطالب«. فهو اإذن يمثل »دور الجابي والموزع 

.
(3(

في اآن واحد، وي�سوغ له اأن يتناول منها بمقدار الكفاف، لي�سد الحاجة ال�سخ�سية«

وما كان يراه مغنية حينها اأن مثل هذه االأموال التي تجبى لم تكن ت�صرف بكفاءة، 

حتى لو كان المرجع ذات خبرة تامة باالإدارة والتنظيم، الأنه كان ي�صعب على المرجع 

في  ي�صتقل  المرجع  كان  ولقد  الجامعة،  واإدارة  التدري�س  معًا،  اثنتين  بمهمتين  القيام 

الت�صرف باالأموال، وال ي�صاأله اأحد كم هي، وال اأين هي،... وال يعني ذلك بنظره ال�صك 

.
(4(

في المرجع واأمانته، لكن العدالة والكفاءة �صيء، والتنظيم واالإدارة �صيء اآخر

)1) م.ن، �س293.

)2) من ذا وذاك، �س121.

)3) تجارب معنية، �س294.

)4) من هنا وهناك، �س34.
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ويقترح مغنية عالجًا يراه نافعًا لمثل هذه الم�صكلة، وهو اأن »يختار المرجع الأكفاء 

من  به  يقومون  عما  الح�ساب  له  ويقدمون  واأمانة،  بدقة  ينفذونها  المهمة،  لهذه 

.
(1(

اأعمال وين�سرف هو للتدري�س والفتيا«

وال تنح�صر فو�صى الرئا�صة الدينية في جباته االأموال واإنفاقها واإدارتها، بل تتعدى 

واحد من  ن�صق  لي�صت على  التي  نف�صه،  المرجعية  لموقع  التنظيمية  الهيكلية  اإلى  ذلك 

النظام، وهي لي�س »لها تخطيط معروف ونظام معين يتلزمه رئي�س الحوزة، والمرجع 

الأول، فكل من يتولى الرئا�سة له نظام م�ستقل قائم بنف�سه، يقوم عليه خليط من 

.»
(2(

الحوا�سي والهوام�س والمتنفذين المقربين

الدينية،  الموؤ�ص�صة  في  التنظيم  حال  هو  هذا  كان  واإذا  الدينية:  الموؤ�ص�صة  وظيفة  ج- 

فعالقتها بالمجتمع لي�صت اأف�صل حااًل. ومغنية يفتر�س اأن م�صكلة الموؤ�ص�صة تكمن في 

عزلتها والتزامها ال�صمت وانطوائها على نف�صها، وهو يرى اأنه لو كان المرجَع االأعلى 

ومحطة  للتلفزيون،  محطة  ولأن�ساأ  قذرة،  اأيد  من  المعونات  »لرف�س  للموؤ�ص�صة 

وهيئة  بالتربية،  الخت�سا�س  ذوي  من  جماعة  ولأختار  للن�سر،  وداراً  لالإذاعة، 

.
(3(

تتحدث عن الم�سلمين واأو�ساعهم وبلدانهم وم�ساكلهم«

وهو ي�صتفهم بجمل مترادفة عن دور المرجع ووظيفته، فيقول: »اأين الم�سادر في 

مو�سوعات التجديد واأين قانون جامعة النجف، وتحديد اخت�سا�س المرجع الأعلى، 

واأين الدولة والجامعة التي تعترف ب�سهادة النجف، اأما البعثات النجفية اإلى البالد 

الإ�سالمية، واأثر النجف في الثورات التحررية، واللغة العربية، وال�سريعة الإ�سالمية، 

.
(4(

والقوة ال�سعبية في النجف، وال�سهادات العلمية فهي بمثابة ق�سة وغ�سة«

تقوم  اأنها  »في  يكمن  المرجعية  وللموؤ�ص�صة  الدينية  للجامعات  بنظره  دور  اأهم  اإن 

)1) من هنا وهناك، �س34.

)2) تجارب مغنية، �س33.

)3) م.ن، �س85، و�صفحات لوقت الفراغ، �س175.

)4) تجارب، �س56 و�س65.
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ا�ستقالله الأمة في طور الحركة الوطنية �سد ال�ستعمار، وتقوم  بالمحافظة على 

بالمحافظة على التراث في طور البناء والتقدم الجتماعي. اإل اأنها لم تمد اآفاقها 

في قيادة المجتمع، كم�ساهمتها في ثورة الع�سرين في العراق، بل ظلت في حدود ردود 

اأجلها النتفا�سات،  التي قامت من  بانتهاء مبرراتها  التي ينتهي مفعولها  الأفعال، 

لأنها لم توظف م�ساريع برامجية اإ�سالمية كمثيالتها، توؤهلها لقيادة المجتمع في 

.
(1(

التجمعات غير المنتظمة على امتداد المنطقة العربية والعالم الإ�سالمي«

والكالم على وظيفة الموؤ�ص�صة الدينية عند مغنية يحيلنا على وظيفة العلماء. ومهمة 

رجل الدين ووظيفته تعرف من تعريفه. »اإنه مثال الحق والخير، والداعي اإلى الحق 

.
(2(

والخير، با�سم الإن�سانية ل بدافع الطائفية، اإنه ظل اهلل على الأر�س«

وعلى العالم ح�سب مغنية اأن يتحمل الم�سوؤوليات تجاه النا�س الم�سلوبة حقوقهم. 

وال�سعب يحترم العالم ال�سجاع الحازم الذي ينا�سل في �سبيل اإحقاق الحق، وي�سحي 

 .
(3(

من اأجله، واإن ال�سعب يقدر رجل الدين الذي يتبنى ق�ساياه«

لكن رجال الدين عند مغنية لي�صوا على ن�صق واحد في ذلك، وكثير منهم يتنكر للدور 

المنوط به، ولوظيفته، فيوؤثر ذلك في اإقبال النا�س عليه اأو ابتعادهم عنه، اإذ من رجال 

الدين »من لم ي�ستمع النا�س له، ول اأثر له في نفو�سهم، لأنه ل يمت اإلى �سوؤونهم 

المعي�سية ب�سيء، ومنهم من ابتغى الرئا�سة اأو الوظيفة فلم يح�سل منها على �سيء، 

ومنهم من �ساقت عليه �سبل العي�س، واآخرون تهالكوا على التعظيم والتقدير، وكان 

يكون  معمم  ومنهم  لذلك...  اأهاًل  يراهم  ل  العام  الراأي  لأن  الحرمان،  ن�سيبهم 

ذياًل لأمير... اأو رئي�س... اأو ملك... ومنهم من اتخذ �سلم الدين و�سيلة لالرتزاق 

و�ستاراً للخيانة والعمالة. ومنهم من األف المنظمات والأحزاب التي تعمل بوحي من 

)1) تجارب مغنية، �س64.

)2) م.ن، �س296.

)3) م.ن، �س131.



عنا محما جواد مغنية

- 214 -

ال�سهيونية، وفي نف�س الوقت حمل ا�سم الإ�سالم للخداع والت�سليل...«.

ومن هوؤلء من عرف واجبه تجاه نف�سه ودينه واأمته، فاأوقف حياته لل�سالح العام، 

و�سعى لإعالء كلمة الحق... فال ي�سوغ اإذاً الحكم على العلماء بحكم واحد، وجعلهم 

.
(1(

في الميزان �سواء...«

واإذا كانت وظيفة العلماء هي وراثة الأنبياء، فينبغي التنبه من بع�س الطفيليين 

.
(2(

ال�سواذ ممن يلب�سون ثوب الدين من غير اأن يكونوا موؤهلين لذلك

الدينية  الموؤ�س�سة  عالقة  الأول  اإليهما،  الإ�سارة  ال�سروري  من  يبقى  موقفان 

بالتراث، وعالقتها بمناهج المعرفة الراهنة وتطور المعرفة وتقدم العلم.

لقد كان اأ�سلوب الدرا�سة في الجامعة الدينية ح�سب مغنية من الأ�ساليب النافعة 

التي ن�ساأ عليها جيل كبير من العلماء وهو اأ�سلوب جمع بين الروعة والإبداع، روعة 

المالحظة ودقتها، والإبداع في التن�سيق والترتيب، اإذ كان يتم عادة تحرير الم�ساألة 

الأ�ستاذ  العلماء، حتى لو بلغت ع�سرة،... فيختار  اأقوال  وتحديد مفهومها، ثم ذكر 

بالرد عليها  الأخرى  الأقوال  اختياره، ويبطل  الم�سائل وي�ستدل على �سحة  اإحدى 

.
(3(

حاًل ونق�ساً، وينق�سم الطالب اإلى موالين ومعار�سين، ويحتدم الجدال«

لم تكن م�صكلة مغنية اإذن مع التراث المتداول من كتب ومراجع اإنما هو في اأ�صلوب 

درا�صتها وتعليمها، بل في عدم تطويرها في كمها وكيفها، مع تو�صع المعرفة، وتعاظم 

االأفكار وت�صعبها وهو يعبر عن ذلك فيقول: »والدرو�س من ناحية الكم والكيف م�سلمات 

.
(4(

متوارثة جياًل بعد جيل، لم تم�سها يد التقليم والتطعيم اإل نادراً«

تطوير  بغية  والتمحي�س  بالنقد  تتناول  اأن  هو  اإنما  الكتب  هذه  مثل  يعوز  كان  وما 

)1) التف�صير الكا�صف، ج5، �س44. والو�صع الحا�صر في جبل عامل، �س45. وتجارب مغنية، �س17.

)2) �صفحات لوقت الفراغ، �س27. وقيم اأخالقية قي كلمات جعفر ال�صادق، �س50. والو�صع الحا�صر في جبل عامل، 

�س54. وتجارب مغنية، �س47.

)3) تجارب مغنية، �س73.

)4) تجارب مغنية، �س73.
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م�صائلها وق�صاياها، والتخل�س مما لم يعد فيه نفع يرتجى وال فائدة تطلب من المطالب 

والت�صورات والمباحث والمعالجات. وما كان يعوزها كذلك اأن تدر�س لتناق�س وتطور، ال 

لتحفظ م�صامينها وتكرر محتوياتها من غير فهم وال تمحي�س.

الكتاب، عن ظهر  الكلمات المطبوعة في  العلم هو حفظ  اأن  اأعتقد  يقول: »كنت 

.
(1(

قلب وكفى، ول اأدري من اأين جاءني هذا العتقاد«

وا�صتغالق  والمعني،  اللفظي  تعقيدها  الكتب  هذه  على  كذلك  مغنية  نعى  ولقد 

الترديد  اإال  اأمامهم  يبقى  فال  يدر�صونها،  الذين  العلم  طالب  عامة  على  م�صامينها 

والحفظ من غير فهم وال دراية »وهكذا كان التعليم، الكتاب طال�سم، والأ�ستاذ يلقي، 

والتلميذ يحفظ دائماً كالببغاء، اأما الفهم والتطبيق فخارجان عن الق�سد، ويتركان 

.
(2(

لجهد التلميذ واإن كان فوق طاقته وعقله«

بمطالب  احتفاظها  الديني  الدر�س  مناهج  من  الكثير  على  كذلك  مغنية  ويعيب 

، كبع�س مطالب علم االأ�صول، التي ما زالت تدر�س في المدار�س 
(3(

عفى عليها الزمن

، من غير اأن تت�صح منافعها، كمباحث المعنى الحرفي، وبع�س مطالب الفل�صفة 
(4(

الدينية

الموروثة من اأر�صطو واأفالطون ومال �صدرا. وفي الفقه تتكرر المباحث والمطالب كما 

هي، من غير تو�صع يذكر بالرغم من تو�صع م�صكالت الحياة وتعقدها.

يقول: »احتقر اأفالطون واأر�سطو، ومن علم فل�سفتهما، العمل ونفروا منه، لأنه 

ب�ستى اأنواعه عار يخت�س بالعبيد. وال�سريف من يحيا حياة الفراغ والبطالة، ويعفيه 

ثمرة،  اأية  الفل�سفة  يعني  الأعلى  للعلم  يبق  فلم  اإذن  كل جهد ج�سدي.  الأرقاء من 

عالم  الفكرة في  قيمة  واأية محاولة لختبار  والتحليل.  والتفكير  النظر  اإل مجرد 

)1) م.ن، �س23.

)2) م.ن، �س30.

)3) م.ن، �س67.

)4) تجارب مغنية، �س56. وعلم اأ�صول الفقه في ثوبه الجديد، ط8، بيروت: دار العلم للماليين، 1980م، �س32.
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.
(1(

التطبيق والعمل تهوى بالعلم اإلى اأ�سفل«

اإن االإ�صالم ح�صب مغنية »يطلق العنان للعقل، ول يقيده بنقل اأو عرف اأو اإجماع، 

واإن تعار�س مع ظاهر الوحي، فالعقل هو المقدم، بحيث يوؤول بما ل ي�سطدم مع 

.
(2(

العقل، مع المحافظة على قوانينه اللغة«

والعلم ح�صب مغنية ال حدود له، اإذ »الكون ينطوي على اأ�سرار واآفاق، ل تبلغ العدو 

.
(3(

الإح�ساء، وكلما بلغنا منها اأفقاً غابت عنا اآفاق واآفاق«

لهالك  العلم  ا�صتغالل  ي�صح  فال  �صوابط،  وفق  ت�صير  م�صوؤوليته  كذلك  العلم  لكن 

الب�صر، وال ينبغي محاربة الدين وقيم االإن�صان با�صم التقدم... »فالعلم والدين كالهما 

يهدفان اإلى المعرفة التي هي �سبيل ال�سعادة، واإن اختلف المو�سوع والمنهج يلتقيان 

على خدمة الإن�سان وم�سلحته. اإذ الدين يهدي اإلى حياة اأف�سل ويبارك كل ما يعود 

.
(4(

بالنفع على الفرد والمجتمع، والعلم ي�سهم في هذا الميدان اإلى اأبعد حد«

ويذكرنا مغنية بتعليله هذا للعالقة بين الدين والعلم، بتعليل ابن ر�صد للعالقة بين 

الدين والفل�صفة الذين يتوحدان في الغاية والهدف، وهما معرفة الحق على ما هو عليه، 

ويختلفان في المنهج والطريق.

ب�صواء،  �صواء  الدين  اإلى  كحاجته  وعوائده  وفوائده  العلم  اإلى  االآن  العالم  وحاجة 

وبه يقا�س مقدار تقدم المجتمعات وتاأخرها... ولي�س تقدم الغرب علينا �صوى بالفكر 

.
(5(

المو�صوعي، اأعني بالعلم والعقل وعوائدهما

»و�سنبقى  وجهلها...  تخلفها  من  االأمة  تخرج  وحده  بالعلم  فاإنه  مغنية،  وبنظر 

.
(6(

م�ستعمرين ما دمنا جهالء، اإذ ل ا�ستقالل مع الجهل، ول جهل مع ال�ستقالل«

)1) تجارب مغنية، �س54.

)2) مغنية، الوجودية والغثيان، ط1، بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1977م، �س35.

)3) مذاهب وم�صطلحات فل�صفية، �س95.

)4) مغنية، �صبهات الملحدين واالإجابة عنها، بيروت: المكتبة االأهلية، د.ت، �س36 و38.

)5) مغنية، علي والفل�صفة، بيروت: مكتبة النه�صة 1963، �س51.

)6) الو�صع الحا�صر في جبل عامل، �س6.
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يتك�صف عنه  بمواكبة ما  الديني في موؤ�ص�صاتنا رهين  العمل  فاإن تقدم  والأجل ذلك 

بجمود  الما�صيين  علوم  تكرار  بحال  يمكن  فال  تقدمه،  م�صيرة  في  االإن�صاني  العلم 

على  مو�صوعًا  التراث  ا�صتح�صار  من  بد  ال  بل  يفيد.  وال  ينفع  ال  بنظره  ذلك  وتحجر. 

خلفية ما اأنجزه العقل الب�صري عبر الع�صور، من تقدم معرفي وعلمي، يمكن ا�صتغالله 

لحل م�صكالت االإن�صان واالرتقاء باجتماعه.

وعالقته  هنا  واآفاته  التقدم  ح�صنات  يخ�س  ما  في  التف�صيل  وارد  في  ل�صنا  والأننا 

بالتراث، ف�صوف نكتفي بهذا المقدار في هذه الفقرة، لنخ�ص�س الفقرة االأخيرة من 

ن�صنا، لعر�س منهج االإ�صالح والتجديد عند مغنية، والأبعاده المتنوعة، في خال�صات 

موجزة، ثم نعر�س لبع�س نماذج من روؤى التجديد عنده في االقت�صاد والفكر.

6 - منهج الإ�سالح والتجديد عند مغنية:

لقد عكف مغنية في جملة موؤلفاته ومقاالته وخطبه ومحا�صراته، على ك�صف مواطن 

الخلل الذي ي�صيب االأمة في حا�صرها وم�صتقبلها، واالأمرا�س التي تحول دون تقدمها 

في ميادين الحياة والعلم، واالآفات التي تعيق ازدهارها ورفاهيتها وا�صتقامة نظامها،... 

لم�صكالت  مقاربته  في  يواجه  مغنية  كان  ولقد  العدالة.  متطلبات  تحقيق  دون  فتحول 

يتمثل  وخارجي  والفقر،  والحرمان  بالقهر  يتمثل  داخلي  تحديين،  االإ�صالمي  العالم 

باال�صتعمار واأدواته والنكبات والحروب. وهو واجه كال هذين التحديين باأ�صلوب حركي 

عبر عنه بقوله: »نحن اأعداء الظلم، تعالوا نحا�سب اأنف�سنا، الأمر بالمعروف والنهي 

. ولقد ا�صتخدم مغنية 
(1(

عن المنكر، والثورة على الظالم ورد كيد الأعداء... اإلخ...«

كتبه  �صمنها  ومفكريه  ع�صره  م�صلحي  عند  �صاعت  التي  الم�صطلحات  من  كبير  كم 

وعالج م�صامينها وداللتها في حدود عالقتها باالإ�صالح والتجديد. كالتغيير والتبديل، 

اإلخ..  والتقليد والتحديد، والتاأخر والتقدم، والما�صي والحا�صر، والمحافظة والتحرر 

)1) نفحات محمدية، �س177.
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والأن مغنية لم يكن ي�صتخدم هذه المفردات لغر�س معرفي، فهو لم يتحرَّ الدقة دائمًا 

يتاأتى  كيف  اأنه  هو  ي�صغله  الذي  الهم  كان  تنا�صبها.  التي  ال�صياقات  في  ا�صتعمالها  في 

لعالم االإ�صالم اأن يتجاوز م�صكالته التقليدية داخلية كانت اأو خارجية، وكيف يت�صنى له 

اأن يوائم بين تراثه وبين تقدمات العالم من حوله؟. وكيف ي�صتطيع اأن يخرج من دائرة 

تخلفه بوا�صطة المعرفة التي توفر له فر�س التقدم واالزدهار؟. وما هو موقع الدين في 

الع�صر الراهن وما هو دوره؟ وكيف يمكن ا�صتثمار مقوالته وت�صريعاته ومفاهيمه وقيمه 

وفق ما تقت�صيه الظروف المتجددة والمتغيرة بت�صارع لم ي�صبق له مثيل؟..

 
(1(

ولقد حث االإ�صالم ح�صب مغنية على العلم من اأجل التطور والتحول نحو االأف�صل

ومن اأجل اكت�صاب المزيد من الثبات والقوة، لكنه كان حري�صًا على اأن يبين اأن ذلك 

ال يطال بحال من االأحوال اأ�صول االعتقاد، فيما هو جوهري من الدين، وال ت�صريعات 

العبادات المن�صو�صة المكتملة »اإذ ل تغيير ول تقليم ول تطعيم في العقيدة مهما 

طال الزمن واختلفت الظروف، لأن طبيعة المو�سوع تاأبى ذلك وترف�سه، ول تجديد 

.
(2(

كذلك في القيادة بعد اأن حددت خطواتها ب�سورة حتمية ونهائية«

واأول خطوات التغيير ح�صب معنية واأهمها تغيير االأنف�س ا�صتنادًا اإلى قوله تعالى: { 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ })الرعد، اآية 11).
»اإذ من المبادئ التي اأقرها الإ�سالم واعتمدها طريقاً للتقدم والتغلب على م�ساكل 

الحياة مبداأ الثورة، ول تنح�سر هذه الثورة بحمل ال�سالح، واإنما هي قبل كل �سيء 

اأن يثور المرء على نف�سه، ويغير ما بها من خوف وجبن، وقناعة بالو�سع الذي هي 

.
(3(

عليه«

)1) نفحات محمدية، �س177.

)2) االإ�صالم بنظرة ع�صرية، �س95.

)3) االإ�صالم مع الحياة، �س159. 
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وي�صتند مغنية في تحديد مفهوم االإ�صالح اإلى رواية عند االإمام ال�صادق، وي�صتنتج 

 :Qمنها: »اأن الإ�سالم يقر كل مفيد يحقق �سالح الجماعة والفرد، قال ال�سادق

وكل ما فيه �سالح للنا�س من جهة من الجهات فهو جائز مفتر�ساً اأن هذا اإنما هو 

.
(1(

اأ�سل عند اأئمة الت�سريع كافة«

وكل اإ�صالح ح�صب مغنية يتطلب تخلي�س التراث الديني من �صوائبه، فهناك عادات 

االإ�صالم  رجاالت  من  الم�صلحين  وعلى  �صيء،  في  الدين  من  لي�صت  واأعراف  وتقاليد 

يقيموا  اأن  وعليهم  المبطلين،  تحريفات  ومن  ال�سوائب،  هذه  من  الدين  »تنقية 

الأحكام ال�سرعية بقيا�س الكتاب وال�سنة، ل بما جاء به كتاب قديم اأو بما قاله عالم 

.
(2(

كبير، ولم يتغلب على عقله ودينه �سيء من ال�سيا�سة والوراثة«

فتقدي�س الما�صي، اأو نتاج مفكريه اأو اآراء علمائه، عادة تر�صخت في مدى الزمن، 

المعرفة  فح�س  في  وظيفته  يمار�س  اأن  من  العقل  قرون،  مدى  في  منعت،  وظاهرة 

ووزنها، وتمحي�س االآراء واالأفكار ومناق�صتها وتحليلها... ولقد وقف ذلك حاجزًا اأمام 

التجديد واالبتكار، واالإبداع والخلق، ومنع معرفتنا من اأن تتطور وفق مقت�صيات االأزمان 

لت�صتجيب لم�صكالتها وتجيب على ق�صاياها واأ�صئلتها.

ومن �صروط االإ�صالح وعنا�صره ح�صب مغنية اأن تكون فكرته وا�صحة ال لب�س فيها وال 

غمو�س، يدركها الخا�صة والعامة، واأن تعتمد على قوى توؤيدها وتن�صرها، واأن تهدف 

قيمي،  م�صمون  عنده  والقيادة   .
(3(

ال�صالحة القيادة  لها  تتوفر  واأن  النا�س،  خير  اإلى 

فمن نختاره للقيادة هو »من يعمل بوحي من م�سلحة البالد، ول يعنيه من المن�سب 

وحدنا  فنحن  ال�سمائر  ف�سدت  اإذا  اأما  الباطل.  واإبطال  الحق  اإحقاق  اإل  والحكم 

.
(4(

الم�سوؤولون، اإذا لم يغير اهلل ما بنا من �سعف وانحطاط...«

)1) من هنا وهناك، �س223.

)2) االإ�صالم مع الحياة، �س12.

)3) االإ�صالم مع الحياة، �س121.

)4) م.ن، �س160.
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وكل حركة اإ�صالح ال بد لها من روؤية واأهداف، واأن تتب�صر تجارب التاريخ لتعتبر منها 

وت�صتلهمها. وبنظر مغنية، فاإن االإ�صالم كان �صباقًا اإلى تجربة اإ�صالح متقدمة وفريدة. 

المظالم  كافحت  جمعيات  ول  جماعات  ول  م�سلحاً  ول  مبداأً  يعرف  »لم  والتاريخ 

اأن  مغنية  نظر  في  وال�صبب   .
(1(

الإ�سالم« كافح  كما  المظلومين  ونا�سرت  باأنواعها، 

. وال ي�صتقيم بنظر 
(2(

جوهر االإ�صالم يتحدد قبل اأي �صيء باعتباره حركة تحرر اإن�صاني

مغنية اإ�صالح ا�صتنادًا اإلى اندفاع عاطفة ورغبات عابرة »اإن النوايا ال�سالحة وحدها 

ل تكفي، والنقمة على الأو�ساع الفا�سدة ل تو�سل اإلى هدف، اإذا لم يكن معها وعي 

وعلم بالحقائق والأ�س�س التي تقوم عليها تلك الأو�ساع. فعلى من يت�سدى الإ�سالح 

اأن يوفر اهتمامه لدرا�سة هذه الأ�س�س، ثم يعمل على هدمها ب�ستى الو�سائل، واإل فاإن 

كالهما  اإخال�س،  بال  والمعرفة  كالوعي  ومعرفة،  وعي  بدون  والن�سال  الإخال�س 

واأن  و�صالحهم،  النا�س  خير  اإلى  يهدف  اأن  يجب  اإ�صالح  وكل   .
(3(

خير« اإلى  يوؤدي  ل 

يعبر عن اإرادتهم. واالإ�صالم نف�صه بنظر مغنية »يعتبر اأن ذلك يعتبر ذلك هو الطريق 

.
(4(

القويم اإلى اهلل، والنا�س عيال اهلل، واأحب الخلق اإليه اأنفعهم لعياله«

واالإ�صالح في جوهره عمل ومكابدة ال كالم و�صراخ، وهو ن�صال وكفاح م�صتديمان 

االإن�صانية  الكرامة  بم�صتوى  واالرتفاع  بها  واالرتقاء  الب�صر  وتطوير حياة  الف�صاد  الإزالة 

وبالقيم التي توجهها، ومواجهة حا�صمة مع الغ�س والخداع والت�صليل... وهو ي�صتند في 

م�صروعيته اإلى الحق وال�صدق وال�صراحة مع اأنف�صنا ومع النا�س من حولنا، واإلى التعاون 

المثمر الخالق بين �صرائح المجتمع وقواه... »ذلك هو الإ�سالح في حقيقته ومعناه، 

.
(5(

ولأجله �سرعت الأديان واأنزلت الكتب واأر�سل الر�سل«

)1) م.ن، �س84.

)2) م.ن، �س145.

)3) م.ن، �س156.

)4) االإ�صالم مع الحياة، �س156.

)5) م.ن، �س276.
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وعلى كل تجربة اإ�صالح اأن تاأخذ بعين االعتبار ظروف الواقع واأن تقف على اأ�صباب 

هي  الجتماعية  »فالأو�ساع  اأفرادها  �صلوك  وفي  نف�صها  االأمة  تجربة  في  االنحطاط 

الم�سوؤولة عن ال�سر، ولي�س الإرادة الإلهية، والم�سلحون الطيبون هم الذين ي�سحون 

. ويتم 
(1(

وي�ستميتون من اأجل تغيير هذه الأو�ساع، وتحويلها اإلى الخير وال�سالح...«

الغرائز،  تهذب  اأن  والأديان  الم�سلحين  »مهمة  واإن  والتوجيه،  بالتربية  بنظره  ذلك 

اإلى  وبالمجتمع  به  يوؤدي  ما  وبين  الإن�سان  بين  تحول  واأن  للنزوات،  حداً  وت�سع 

ال�سقاء... و�سيلتهم اإلى ذلك اأن يخلقوا في الإن�سان الوازع الرادع عن اأ�سباب الفو�سى 

.
(2(

والف�ساد والنحراف...«

فيهم.  تتوفر  اأن  دون  غاياته  االإ�صالح  يوؤدي  ال  خ�صال،  مغنية  ح�صب  وللم�صلحين 

اإن من يدعي االإ�صالح، دينيًا كان اأو �صيا�صيًا، ال يكون م�صلحًا حتى ينكر ذاته، وين�صى 

�صخ�صيته، ويحا�صب نف�صه واأهله وولده وكل من يلوذ به قبل اأن يحا�صب النا�س من حوله 

»واإن من تظاهر بالإ�سالح وال�سالح وعمل بالخفاء لح�ساب �سهواته وملذاته، فهو 

اإن نكران الذات هو الأ�سا�س )اإذاً( الوحيد الذي يجب اأن  مراء منافق وظالم لئيم. 

.
(3(

تبنى عليه دعوة الداعين اإلى الخير وال�سالح والإ�سالح«

اإ�صالح  كل  طريق  في  عقبات  يعتقده  ما  بع�س  يناق�س  اأن  مغنية  بال  عن  يغيب  وال 

اأو تقدم لبنيه، وفي طريق كل تقدم للدين وقيمه ليواكب الحياة وتعقيداتها،  للمجتمع 

وليجيب على الم�صتجد من اأ�صئلتها وم�صكالتها. اأبرز هذه العقبات بنظره هو التقليد، 

وهو من اأعظم االآفات التي تحول دون االإ�صالح، بل هي بنظره اإحدى عوامل االنهزام 

والتراجع واالنحطاط.

)1) االإثنا ع�صرية واأهل البيت، �س 100 و102.

)2) نظرات في الت�صوف، �س5.

)3) مع ال�صيعة االإمامية، �س414.
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وال  تفكير  بال  للما�صي  وتمجيد  قاله  ما  كل  في  لل�صلف  ركون  جوهره  في  والتقليد 

قاله  ما  كل  »فلي�س  وخطاأ،  و�صوابًا  وباطاًل،  ال�صف حقًا  قاله  ما  في  اأن  مع  اعتبار... 

اأن نراجعه ونتاأمله  ال�سلف حقاً و�سواباً، ول هو �سالح لكل مجتمع وع�سر، وعلينا 

اأنه حقائق علمية، ومبادئ دينية  واأن ل ننطلق منه على  النظر عن قائله،  ب�سرف 

م�سلمة، فاإن ال�سلف والخلف في الدين والعلم �سواء. فنقبل منه ما نراه خيراً لنا، 

ونرف�س منه ما نراه �سراً، ول �سبيل اإطالقاً اإلى قوة الإ�سالم والم�سلمين اإل بالتحرر 

. واالإ�صالم ح�صب مغنية يرف�س مثل هذا ال�صكل من اأ�صكال 
(1(

من التقليد والتع�سب«

التقليد االأعمى لالأ�صالف، والركون اإلى ما كان عليه االآباء من تقاليد ومعارف وقناعات. 

وهو يمجد العقل ويحث على التجاوز والنقد، ويدعو اإلى التجدد في مدى الحياة، واإلى 

الوقائع،  من  حادث  لكل  ودالالته  الغنية  وباآفاقه  بنف�صه  لي�صتجيب  الدين  في  االجتهاد 

ويعلن عن نف�صه في كل زمن ب�صورة من ال�صور. واالإ�صالم في الحقيقة يتجدد بنف�صه، 

وال يفتقر اإلى من يجدده بل اإلى من ي�صتوعب دالالته المرئية، الأنه »اأبداً جديد ل تتحدد 

 كما يعبر 
(2(

قيمته بزمان ول مكان، لكن عقولنا واأفهامنا هي التي تحتاج اإلى تجديد«

دللت  ا�ستيعاب  في  و�سعنا  نجتهد  »اأن  االأفهام  في  التجديد  من  يق�صد  وهو  مغنية. 

الدين، واأن نبذل طاقتنا في تنزيل اأحكامه على الوقائع، واأن نحرر عقولنا من قال 

وقيل، ونف�سر القراآن وال�سنة ال�سحيحة الثابتة، ول نح�سرها في حفظ اأقوال ال�سلف 

يعي�سوا  اأن  البع�س  ويريد  الع�سر،  هذا  في  واأرواحنا  باأج�سادنا  اإننا  وتردادهما... 

هوؤالء  ومثل   .
(3(

القديمة...« الع�سور  وباأرواحهم في  الجديد  الع�سر  باأج�سادهم في 

.
(4(

ح�صب مغنية ال ي�صغى اإلى فل�صفاتهم، وهم كذلك ال يعملون بمواعظنا واإر�صاداتنا

جديد  كل  يراعي  االإ�صالم  اأن  في  فقط  تكمن  ال  مغنية  عند  االجتهاد  وم�صروعية 

)1) االإ�صالم بنظرة ع�صرية، �س190-108.

)2) االإ�صالم مع الحياة، �س155.

)3) م.ن، �س155.

)4) م.ن، �س156.
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حادث، واأنه قابل لال�صتجابة لكل طارئ بل الأن »الحوادث ل تنتهي، والحياة تقفز من 

جديد، اإلى جديد والإ�سالم يربي في الإن�سان روح الجتهاد وال�ستقالل ليواكب ما 

توفير  يعطل قدرته على  ما  كل  التمرد على  وروح  تعقيدات،  يطراأ على حياته من 

.
(1(

اأ�سباب تقدمه وازدهاره«

واالأمة التي تطمح للتغيير نحو االأف�صل، وت�صعى اإلى التقدم والتطور يجب اأن تعتمد 

ال  ظروفها،  تراعي  واأن  اأهله،  ووعي  الما�صي  اإمكانات  على  ال  ووعيها،  اإمكاناتها  على 

ظروف ال�صابقين التي انق�صت، واأن تتحرى كل قول اأو روؤية ال تتفق مع حياتها المعا�صرة 

.
(3(

. وعلى هذا جرى ح�صب مغنية الدين في جميع مراحل تطوره
(2(

الحا�صرة، و�صالحها«

لالأ�صئلة  لت�صتجيب  ال�صريعة  فهم  في  اأدواتنا  تطوير  من  كذلك  ينطلق  والتجديد 

الملحة الم�صتجدة، وعلى الفقهاء معالجة »م�سكلة الإن�سان في ع�سره وما تولده من 

اأ�سئلة وحاجات واأن ي�ستاأن�سوا بما و�سعه الإن�سان نف�سه من قوانين لتنظيم حياته، 

واأن يهيلوا التراب على كل ق�سية تحدث عنها الأقدمون ما دامت ل تمت اإلى حياتنا 

.
(4(

ب�سبب...«

االأ�صياء  قيمة  في  لهما  اأثر  ال  عار�صان  و�صفان  مغنية،  بنظر  والحديث،  والقديم 

الحاجة  ومقدار  ومنافعها،  واآثارها  ونتائجها  بفعاليتها  االأ�صياء  تقا�س  واإنما  ووزنها، 

.
(5(

اإليها، ف�صوء ال�صم�س قديم، وال غنى للحياة اإال به... 

ومن القديم ما كان نافعًا في وقته، فلقد كان في �صالف الزمان لالأقي�صة التقليدية 

مثاًل �صاأنها، وكان لعلم الكالم وزنه ومكانته يوم كانت الكلمة في ذاتها علمًا وثقافة، 

)1) م.ن، �س223.

)2) االإ�صالم مع الحياة، �س223.

)3) م.ن.

)4) االإ�صالم بنظرة ع�صرية، �س102.

)5) نفحات محمدية، �س193.
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اأما اليوم فالعلم والثقافة �صواريخ موجهة، و�صفن ف�صاء، واأنابيب  بل نبوغًا وعبقرية. 

.
(1(

معامل وم�صانع

واأن  الحقيقة،  هذه  يعرفوا  اأن  مغنية  ح�سب  وعلمائه  الدين  �سدنة  »وعلى 

الدعوة  في  اأ�سلوبهم  يطوروا  واأن  ال�سائعة،  والفل�سفة  الحديثة  بالتجاهات  يلموا 

.
(2(

والدعاية«

الع�صر  بتقدم  عنايتهم  قلة  الديني  العلم  لترويج  المت�صدين  علم  مغنية  وينعى 

مع  وتجاوب  تاأثر  �سيء  كل  »اأن  ويعتبر  فيه،  التجديد  مناخات  عن  وبعدهم  وتطوره، 

ع�سره وبيئته، اإل علومنا ومدار�سنا وكتبنا ور�سائلنا، التي تدور في فلك الأقدمين، 

ول تتعداه. مع علم القيمين باأن اآفاق الإ�سالم اأو�سع واأ�سمل مما هو مدون في كتب 

. ثم يختم خطابه هذا قائاًل: »وبعد... فال مو�سوع للعلوم الدينية 
(3(

ال�سلف والخلف«

. واإذا 
(4(

اإل ال�سوؤون الدنيوية، والجهل بهذه ال�سوؤون ي�ستدعي الجهل بالدين نف�سه«

يعتقد  فهو  المتجددة،  لمتطلباته  ع�صر  كل  في  ي�صتجيب  االإ�صالم  اأن  يرى  مغنية  كان 

اإطار  فخارج  اال�صتجابة.  بمثل هذه  له  ت�صمح  ت�صريعاته  في  لطواعية  هو  اإنما  ذلك  اأن 

واأركانها،  عنا�صرها  وتفا�صيل  تفا�صيلها  �صرعت  التي  والعبادات  االعتقادية  االأ�صول 

ومقا�صد  كلية  وقوانين  عامة  مبادئ  االإ�صالم  في  فاإن  االأزمان،  بتغير  تتغير  ال  والتي 

النا�س  بحياة  يت�صل  فيما  متغير  لكل  وت�صتجيب  الحياة،  تبدالت  كل  ت�صتوعب  وغايات 

وحاجاتهم وم�صالحهم واأو�صاعهم التي تتبدل في مدى الزمن... وثمة ما ترك االإ�صالم 

له ف�صحة في ت�صريعه يتكفلها جهد الب�صر ووعيهم واإدراكهم، مما تولده الحياة في م�صار 

حراكها. والأجل ذلك اعتبر »اأن ل نظرية م�ستقلة لالإ�سالم في الملكية، واإنما نظره 

فيها تابع للعرف وجوداً وا�ستمراراً، وبالتالي فال مذهب اقت�سادياً في الإ�سالم، لأن 

)1) االإ�صالم بنظرة ع�صرية، �س9.

)2) م.ن.

)3) م.ن، �س101.

)4) م.ن.
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الملكية هي الدعامة الأولى لكل نظام اقت�سادي، وبعد... فال اأثر في الإ�سالم ول في 

غيره لنظام اقت�سادي عالمي ومثالي كامل وثابت ل يتغير ول يتبدل بتبدل الأو�ساع 

.
(1(

والم�ستحدثات، بل هو يرتبط بها ارتباط الحكم بمو�سوعه والفرع باأ�سله

في  م�ستقل  وجود  اأنواعه،  بجميع  للت�سريع،  »لي�س  اأنه  مغنية  ح�صب  ذلك  و�صبب 

الخارج يرى ويلم�س كوجود الطبيعيات، واإنما هو يوجد في عالم الإرادة والعتبار، 

.
(2(

ولهذا اأمكن فيه التبديل والتعديل ح�سب مقت�سيات الظروف والم�سالح«

اأو�ساعه وتتغير مع الزمن ويغدو النظام الذي  وكل مجتمع ح�صب مغنية »تتبدل 

.
(3(

كان �سالحاً بالأم�س غير �سالح اليوم«

وهو  ومقا�سد،  وكليات  عمومات  عبر  تطور  لكل  ي�ستجيب  »بمرونته  واالإ�صالم 

لم يتعر�س للمعامالت اإل بطريقة اإجمالية عامة، بحيث ل يمكن اأن ي�سكل نظاماً 

.
(4(

�ساماًل مف�ساًل«

تعاملهم،  اأ�صاليب  تحديد  للب�صر  ترك  االإ�صالم  اأن  مغنية  مفهوم  يعني ح�صب  وهذا 

وقوانين تبادلهم، بما يحقق لهم م�صالحهم، والأجل ذلك: »اأقرَّ واأم�سى جميع اأقوال 

النا�س وعاداتهم واأنظمتهم ما وجد منها في عهد الر�سالة، وما وجد بعدها ويوجد، 

ما دام ل يخرج عن القاعدة العامة...« التي قررها، والمبداأ الذي �صدر عنه والمقا�صد 

 .
(5(

التي �صرع الأجلها وقنن

الأحد  لي�س  اإذ  موفقة،  فكرة  حقيقي  غير  مفهوم  الملكية  مفهوم  اأن  مغنية  واعتبار 

الملكية  وما  بج�صده.  وانتهاًء  ا�صمه،  بدًء من  تواجهه،  التي  الجدية  للمواقف  ملك  منا 

)1) فل�صفة الوالء، �س102.

)2) من ذا وذاك، �س100.

)3) م.ن، �س98.

)4) م.ن، �س104-103.

)5) نفحات محمدية، �س179.
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ا�صتخالف، {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ})فاطر:39).  اإال ملكية  الثروة  في عالم 

»فالملك الحقيقي هلل وحده، وهو الذي اأباح لالإن�سان اأن يت�سرف في المال وينفقه 

.
(1(

على نف�سه واأهله بالمعروف، �سريطة اأن ي�سل اإليه عن طريق ما اأحله اهلل...«

االقت�صادية  لل�صوؤون  خا�صة  عناية  مغنية  بنظر  االإ�صالمية  ال�صريعة  اأولت  ولقد 

حجر  الأنه  ذلك  فعلت  اإنما  وهي  لالإن�صان...  االإن�صان  ا�صتغالل  وحرمت  واالجتماعية، 

.
(2(

الزاوية لدعم النظام العادل وتطبيقه

ا�صتثماره  قدرة  لنا  يوفر  فاإنه  لال�صتجابة،  الخا�صية  هذه  يملك  االإ�صالم  كان  واإذا 

اأ�سا�س  وعلى  »يتكيف ح�سب حاجاتنا وظروفنا،  اجتهاد حر،  الحياة، عبر  على �صوء 

اكتراث بقول  ال�سمحة، من غير كثير  الكلية، وت�سريعاته  العامة ومقا�سده  مبادئه 

من تقدم وقول من تاأخر، ما دام فعل الجتهاد يقوم على بينة من ال�سرع والعقل على 

.
(3(

ال�سواء

اإن فعل االإ�صالح والتجديد عند مغنية فعل حركي يتطور بتطور الزمن كذلك والوقائع 

بتجارب  وا�صعًا عميقًا  وعيًا  يتطلب  وهو  وال�صرورات.  الحاجات  وت�صتدعيه  واالأحداث، 

ر لهم اإنجازه من تراث، النافع  الما�صي في نجاحاتها واإخفاقاتها، وبنتاج الب�صر وما قدِّ

منه وغير النافع، المفيد وما ال فائدة فيه، ما يقبل الحياة وما ال يقبلها. ويتطلب كذلك 

الدوام  الراهن وم�صكالته وهواج�صه... وهو يتج�صد على  باأ�صئلة  ب�صيرة نافذة تحيط 

كمكابدة تتخذ �صكل �صراع مع ما يحول بين االإن�صان وبين اأهدافه ال�صامية وم�صالحه 

الم�صروعة، ومتطلبات كرامته ووجوده، من وجوه الظلم والقهر والوهن والك�صل وغير 

نظري  ن�صق  على  يقوم  لالإ�صالح  �صاماًل  برنامجًا  لنا  يترك  لم  مغنية  كان  واإذا  ذلك. 

متما�صك يبرزه ويدعم خطواته ويبين ماآالته، فهو ترك لنا تجربة حية لفعل المواجهة 

)1) م.ن، �س185.

)2) االإ�صالم مع الحياة، �س138.

)3) تجارب، �س85.
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واأنجز  وجوده،  اأهداف  وحقق  بالعدالة،  وَنُعَم  االإن�صان  روؤية  في  الملحة  وللرغبة  هذا، 

متطلبات كرامته الب�صرية، في اأفعاله واأقواله على ال�صواء.
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 اإلصاح السياسي
 في فكر محمد جواد مغنية

د. هادي اطل الله )1)

لم ي�صتغل مغنية في ال�صيا�صة وكان قد ترفع عن االإنغما�س في اأهوائها واأعمالها معطيًا 

المثل االأعلى لمهمة العالم الديني الحقيقية فق�صر ن�صاطه على التوجيه الروحي وبناء 

النفو�س وفق جوهر الدين وقواعده واأبى اأن يجعل من الدين وا�صطًة لبناء نفوٍذ �صيا�صيٍّ 

ومزاحمة ال�صيا�صيين على �صلطاتهم قائاًل: »ما نحن وال�سيا�سة والم�سو�س... ما نحن 

والأحزاب والمتحزبون نحن �سفراء اهلل في اأر�سه ن�ستمد النور والهداية من زيتونٍة 

، ولم يكن ذلك الموقف بنظرنا اإال نتيجًة ل�صعور مفكرنا 
(2(

مباركٍة ل �سرقيٍة ول غربيٍة«

الراأي  ال�صيا�صة في ع�صره من خطل  في  الم�صتغلين  لما الحظه عند معظم  بال�صخط 

واالأنانية  والنفاق  الدجل  وبين  ال�صيا�صة في زمانه  بين  اإذ ربط مغنية  الطوية  اأو خبث 

النائب  اأتحترم  الم�سكين  الفاّلح  »اأيها  قائاًل:  اللبناني  الجنوب  فاّلح  مغنية  يخاطب 

)1) اأ�صتاذ جامعي.

)2) محمد جواد مغنية، تجارب مغنية بقلمه واأقالم اآخرين، ط1، دار الجواد بيروت، �صنة 1400ه�/1980م.
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وتهتف با�سمه وهو ي�سخر منك لفقرك ويهزاأ بك لجهلك، ... ا�ساأله عن المجهود 

الذي بذله لتح�سين زراعتك وزيادة اإنتاجها واإن كان ل يطمع باأموالك واأتعابك فاإذاً 

لماذا وافق على زيادة ال�سرائب وجعلها اأ�سعافاً م�ساعفًة... األياأتيك بالماء فها اأنت 

 وعلى 
(1(

تموت عط�ساً! اأم ليفتح لك الطرقات؟ وهذه الأ�سواك والأوعار تمزق ثيابك«

اأنه وب�صبب وعيه الوطني  اإال  الرغم من اأن مغنية لم يخ�س غمار ال�صيا�صة كما ذكرنا 

والقومي فقد كان �صاحب راأٍي اإ�صالحيٍّ فيها، كيف كان ذلك؟:

لقد بداأ محمد جواد مغنية حياته ال�صيا�صية اإ�صالحيًا ير�صم للدولة العادلة �صورًة 

ا�صتوحاها من مبادئ الدين االإ�صالمي فحدد في �صوئها واجبات وحقوق كلٍّ من الحاكم 

والمحكوم.

كما حّث على العمل الثوري ليدفع الظلم معتبرًا اأن »الثورة على الخائن فر�ٌس وحتٌم 

واإل عمَّ الف�ساد في الأر�س ]موؤكداً[ اأن جريمة المظلوم القادر على دفع الظلم عن 

 
(2(

نف�سه تماماً كجريمة الظالم من حيث اإن كاًل منهما يمهد لإ�ساعة الظلم والف�ساد«

التحرر  نا�صدًا  الوطني،  الت�صامن  لتحقيق  الهمم  وا�صتنه�س  القوة  ناحية  من  وغمز 

والخال�س من االإ�صتعمار.

وعمومًا فقد تنوعت مواقف مغنية ال�صيا�صية وتعددت فاإذا �صعينا ال�صتخراج مناحيه 

الفكرية فيها ومواقفه االإ�صالحية ومن ثم اإظهار مذهبه ال�صيا�صي كان علينا اأن نحللها 

من خالل طرحنا لم�صائَل ثالٍث هي على التوالي:

»مغنية والإ�ستعمار، مغنية والوحدة الوطنية، مغنية والوحدة العربية«. 

أ ًج: مغنية  اإلسلعمار:

عديم  االإرادة  م�صلوب  اإن�صاٌن  وحكمه  االإ�صتعمار  ظل  في  االإن�صان  مغنية  ي�صور 

1947م، �س:  المعهد، �صيدا، �صنة  العرفان من�صورات مجلة  الو�صع الحا�صر في جبل عامل،  )1) محمد جواد مغنية، 

.11-10

)2) تجارب مغنية ، �س: 467.
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يكن  فلم  النفي،  اأو  الموت  كان جزاوؤه  واإال  الحاكم  بوجه  الوقوف  يمكنه  ال  ال�صخ�صية 

وعهد  الإ�ستعمار  عهد  في  »كنا  مغنية  يقول  المفتري،  للظالم  االإ�صت�صالم  اإاّل  اأمامه 

وجود  فال  نفعاً  ول  �سراً  معه  لأنف�سنا  نملك  ل  حاكٍم  لإرادة  وفقاً  ن�سير  الإنتداب 

ينقد  الحاكم  بالماليين ومن جابه  عّدواً  واإن  للجموع  اأثر  ول  الفردية  لل�سخ�سية 

ف�سبيل  النفي.  اأو  ال�سجن  اأو  القتل  فجزاوؤه  واعت�ساٍف  جوٍر  من  اأعماله  في  يقع  ما 

.
(1(

ال�سالمة ال�سمت وكّم الأفواه والإ�ست�سالم للظالم والطغيان«

هكذا اأكّد مغنية اأن الرعية كانت في ذمة الراعي »يوم كان التركي والفرن�سي«.

ويوؤكد مغنية اأّن االإ�صتعمار قد عاملنا معاملة ال�صعيف المهزوم المغلوب على اأمره، 

اإلى درجٍة بلغت بنا حدًا ال نحتمله ظنًا منه اأن القوة يدوم �صلطانها؛ وغاب عن باله اأن 

ويدوم«  االإ�صتعمار  ي�صتمر  اأن  الم�صتحيل  اإنه من  اإذ  للحق  اإاّل  يكون  لن  النهائي  الن�صر 

فنحن لو تتبعنا على راأي مفكرنا انهيار االإمبراطوريات في التاريخ ال�صتطعنا اأن نقول اإن 

الواليات المتحدة االأمريكية التي هي اأقوى دولة في العالم واأغناها �صوف لن تندم. 
(2(

اأن الوليات المتحدة وغيرها من الدول  يقول مفكرنا في هذا ال�صدد: »ما يدريك 

الإمبراطورية  دامت  وهل  الغوائل؟  ياأمن  عاقٍل  واأي  واأماٍن؟  اأمٍن  في  هي  الباغية 

غطر�سة  تدوم  حتى  وغيرها  والبيزنطية  بل  والرومانية  والمكدونية  الفار�سية 

(3(

الوليات المتحدة الأمريكية ومفا�سدها«

وعمومًا كانت مواقف مغنية من االإ�صتعمار وقد هدفت اإلى زعزعة الحكم االإ�صتعماري 

في لبنان بل والمنطقة العربية والعالم باأ�صره نذكر من هذه المواقف نقد مغنية ل�صيا�صة 

ُكلٍّ من الواليات المتحدة االأميركية وبريطانيا وفرن�صا وتركيا وكل الدول االإ�صتعمارّية.

اإن مواقف مغنية المعادية ل�صيا�صة الواليات المتحدة االأميركية قديٌم فهو ال يتوانى 

)1) الو�صع الحا�صر في جبل عامل ، �س: 7-6.

)2) تجارب مغنية، �س: 460.

)3) ]م.ن[، �س:427.
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اإ�صرائيل  دولة  اإقامة  على  اأميركا  عملت  لقد  االإ�صتعمارية  ل�صيا�صتها  النقد  توجيه  عن 

القوية باأهدافها العدوانية التو�صعية والت�صلطية والعن�صرية »فهل ن�سكت عن قيام دولة 

�سردت  التي  الأميركية  اللعبة  الطرف عن  العربية وغ�س  البالد  اإ�سرائيل في قلب 

العربية  الدول  معظم  على  تعتدي  اإ�صرائيل  تزال  وال   ،
(1(

ديارهم؟« عن  عربي  مليون 

جنوبه  من  جزٍء  فوق  رابطة  تزال  ال  كما   
(2(

لبنان �صيما  ال  بع�صها  في  الفتنة  وتوجد 

تمار�س على اأبنائه �صتى اأنواع القتل والدمار واأق�صى درجات ال�صغط اإذ اأنها تكيل لهم 

عند  تتوقف  لم  اأطماعها  اإن  كما  قراها  اأمن  على  الحفاظ  بغاية  االأخرى  تلو  ال�صربة 

واإنما تهدف الإذالل  اأو ق�صم اأجزاء من م�صر و�صوريا ولبنان  ابتالع فل�صطين بكاملها 

اإنها تطمع في  واقت�صاديًا،  �صيا�صيًا  واالإ�صتعمار  لل�صهيونية  واإخ�صاعهم  العرب جميعًا 

اأيدي  وفي  االإ�صتهالكية  العربية  ال�صوق  وفي  وال�صعودية  ظبي  واأبو  وقطر  الكويت  نفط 

.
(3(

العرب العاملة الرخي�صة«

ورغم ذلك فاإن االإلتحام بين اأميركا واإ�صرائيل على حد قول مغنية: »هو في المبداأ 

تر�صانة  وجعلها  اإ�صرائيل  تدجيج  عن  تتوقف  لم  اأميركا  اأن  اإذ   
(4(

والنظام« والهدف 

زيارة  مغنية  رف�س  هنا  من  فينا،  االإ�صتقالل  روح  على  الق�صاء  لها  ليت�صنى  لالأ�صلحة 

االأ�صطول ال�صاد�س االأميركي في ال�صاطئ اللبناني للقاء ال�صفير االأميركي �صنة 1953م 

قائاًل لمن حمل له الدعوة »اإن اأميركا هي قوة اإ�سرائيل وما هذه اإل مخلٌب في يدها... 

.
(5(

وبعد هذا تدعوني اإلى زيارة الأ�سطول ال�ساد�س«

اإن مغنية لم يتوقف عن الت�صهير باأميركا وربيبتها اإ�صرائيل واأعمالهما الدامية اإلى 

اإف�صاء الفتنة والتخريب والّدمار على كل االأ�صعدة، كما لم يمتنع عن الت�صهير بعمالء 

)1) محمد جواد مغنية، االإ�صالم مع الحياة، ط3 دار العلم للماليين، بيروت ، 1979م، �س: 84.

)2) ]م.ن[، �س: 261.

)3) تجارب مغنية ، �س: 466.

)4) ]م.ن[، �س: 416.

)5) ]م.ن[، �س: 386.
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اإ�صرائيل واالإ�صتعمار في الداخل اإذ ان مغنية قد ندد بكل فرٍد خان اأمته ووطنه ووالى 

اأن يكون عونًا له، فالخائن في نظر مغنية لي�س هو الذي يبيع بالده  الم�صتعمر ور�صي 

بثمٍن بخ�ٍس للم�صتعمر واإنما الخائن اأي�صًا من يكون �صببًا في تثبيت خطى العدو على اأر�س 

الوطن اأو من يَدع قدمًا لم�صتعمٍر ت�صتقر على اأر�س وطنه رغم قدرته على المقاومة. فيا 

للعار على كّل من ي�صعى اإلى تمكين االإ�صتعمار من احتالل وطنه اإما غفلًة منه اأو رغبًة 

في منفعٍة رخي�صٍة. لقد عجز مغنية ومنذ ما يزيد على ال�صتين عامًا من زاوية بع�س 

اأ�صلوب االإ�صتعمار في ممار�صاته �صيما بع�س نواب  ال�صيا�صيين اللبنانيين الذين اتبعوا 

. ويوؤكد 
(1(

الجنوب اللبناني الذين كان همهم على راأي مفكرنا اأن يفرقوا النا�س لي�صودوا

مغنية لكل خائٍن يعمل �صد وطنه وبالده فيقول »اأكره كل خائٍن ومارىء وحقوٍد وح�سوٍد 

.
(2(

ولو كان على ديني ومذهبي ول مكان عندي اإّل لالإن�سان الإن�سان«

دع عنك ما فعلته اأميركا عندما زرعت اإ�صرائيل في و�صط المنطقة العربية وانظر 

اإلى ما فعلته مع اليابان في »هيرو�سيما«.

هذا ولي�س االإ�صتعمار الفرن�صي باأف�صل حاٍل من االإ�صتعمار االأميركي يبدو ذلك من 

معاملة فرن�صا القا�صية لل�صعب اللبناني كما يبدو من ت�صييقها على ال�صعب الجزائري 

.
(3(

حيث منعته من حرية التكلم باللغة العربية ف�صاًل عن ممار�صة �صعائره الدينية

العربية من  البالد  ا�صتولت على معظم  لقد  ت�َصْل،  اأما تركيا فحّدث عن ظلمها وال 

خالل القرن ال�صاد�س ع�صر الميالدي فعم الظلم والقتل والت�صرد وكما يقول مغنية فاإن 

»الحديث ل ينتهي عن مظالم العثمانيين في البالد العربية بعامٍة وتع�سبهم �سد 

حتى  و�سغيرها  كبيرها  الدولة  وظائف  جميع  عن  اأق�سوهم  فقد  بخا�سٍة  ال�سيعة 

الوظائف الدينية ومنعوهم من ممار�سة �سعائرهم المذهبية في بالد ال�سام وغيرها، 

)1) الو�صع الحا�صر في جبل عامل، �س: 14-13.

)2) تجارب مغنية، �س: 13.

)3) االإ�صالم مع الحياة، �س: 84.
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ي�سير  اإلى ذلك،   ،
(1(

العرب بال�سيعة طوال �سيطرتهم على  العثمانيين  تنكيل  وامتد 

مغنية اإلى تاأثير ال�سرائب التي فر�ستها تركيا على ال�سعب والتي لم يكن بمقدور 

من  يتمكن  لم  الذي  المواطن  على  مثاًل  نف�سه  مغنية  وي�سوق  دفعها  المواطنين 

دفع ما عليه من �سرائب نظراً ل�سخامتها مما ا�سطره عندما ق�سد العراق طالباً 

للعلم اإلى ال�سفر خفيًة لنه لم يتمكن من الح�سول على جواز �سفٍر من دون ت�سديد 

، كما اإن حالة البالد العربية في عهد الأتراك �ساءت من 
(2(

ال�سرائب المتوجبة عليه

الناحية ال�سيا�سية والأخالقية فالنفو�س الب�سرية قد بلغت من ف�ساد الطبع ما بلغت، 

تلك الحالة المزرية دعت مغنية اإلى التذكير بم�ساوئ المحتل وما جرى على النا�س 

من وراء الم�ستعمر.

اأما ا�صتعمار بريطانيا للهند وكينيا ففيهما من الماآ�صي والقهر واالإذالل والحرمان 

ما يكفي الإبراز ت�صلط االإ�صتعمار وظلمه وتع�صفه وخنقه للحريات وم�صادرته للممتلكات.

جوعًا  الماليين  ع�صرات  لها  البريطاني  االإ�صتعمار  خالل  في  الهند  في  مات  لقد 

وعندما تظاهر الجوعى ت�صدت لهم نيران الم�صتعمر فح�صدت منهم المزيد �صمتهم 

اإلى قوافل الموتى.

اأما في كينيا فقد حولت ملكية االأر�س من ال�صعب الكيني للعر�س البريطاني واأبيح 

لحاكم كينيا باأن يوؤجر االأر�س لمن ي�صاء فكان ن�صيب الكيني من تلك االأر�س قلياًل جدًا 

فيما اإذا قي�س بالن�صبة لن�صيب االأوروبي.

وراء  هم  واأربابه  االإ�صتعمار  اأن  موؤكدًا  االإ�صتعمار  اأ�صكال  كل  مغنية  مقت  هنا  من 

الطائفية في لبنان ف�صاًل عن اأنه وراء اإ�صعاف ال�صعوب االإ�صالمية.

)1) محمد جواد مغنية، ال�صيعة والحاكمون، ط4، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، �س: 197.

)2) تجارب مغنية، ، �س: 31-30.
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(1(

د مفكرنا باأن االإ�صتعمار خلق الطائفية في لبنان »واأدخلها في �سلب الد�ستور« نعم لقد اأكَّ

.
(2(

كما اأنه عمل بكل ما ا�صتطاع من قوٍة على اإ�صعاف ال�صعوب االإ�صالمية والعربية

لقد ركز مغنية على اإبراز مواقف االإ�صتعمار في البالد العربية، تلك المواقف ال�صافلة 

اأ�صا�صها اإلى تق�صيم االأرا�صي والبالد العربية واإقامة الحواجز  المنحطة التي هدفت في 

»جاء  يقول مفكرنا:  الطائفية  وتغذية  العربية  المجتمعات  في  االأحزاب  وخلق  بينها  فيما 

الحدود  بينها  واأقام  دويالٍت  اإلى  العربية  البالد  فق�سم  الأجنبي  والنفود  الإ�ستعمار 

وال�سدود، ق�سم اأرا�سينا وخلق منا الأحزاب المتناحرة وغذى الطائفية واأرادنا متناف�سين 

 .
(3(

يلعن بع�سنا بع�ساً، يهدم قوتنا ويمزق اأ�سالئنا ويقيم عليها كيانه وا�ستقالله«

ولم يتوقف االإ�صتعمار عند هذا الحد فعمد اإلى زرع اإ�صرائيل في و�صط االمة العربية 

فاختار فل�صطين بحكم موقعها االإ�صتراتيجي لياأمن بذلك تباعد العرب وعدم اإمكانياتهم 

.
(4(

من توحيد طاقاتهم وجمع �صفوفهم

ويت�صاءل مغنية عن �صبب وقوف االإ�صتعمار �صد ال�صعوب االإ�صالمية؟.

الظلم  على  كبيٌر  خطٌر  االإ�صالم  اأن  اأدرك  قد  الغربي  االإ�صتعمار  اأن  مفكرنا  ويوؤكد 

والبغي واالإ�صتغالل بل ثورٌة على كل من يحاول ممار�صة ال�صيادة على الم�صلمين، فالتعاليم 

اإلى تحقيق الحرية في المجتمع واإقامة العدالة ون�صر الم�صاواة بين  االإ�صالمية تهدف 

االإ�صتعمار  اأعداء  فالم�صلمون   ،
(5(

الم�صلمين وغير  منهم  الم�صلمين  المواطنين جميعًا، 

وظلمه وجوره وت�صليله وبالتالي فاالإ�صالم بتعاليمه يقف �صدًا منيعًا في وجه االإ�صتعمار 

اإذ في قدرته وحيويته اأن يكون حاجزًا في وجه تقدم الم�صتعمر ونيله مراميه »اإن روح 

اأن يقع على وجه الأر�س ذرٌة من ظلٍم، و�سائبٌة من ا�ستعمار، ورائحٌة  الإ�سالم تاأبى 

وغير  للم�سلمين  اأجمعين:  للنا�س  والحرية  العدالة  يحقق  اأن  يريد  اإنه  لإقطاٍع، 

)1) تجارب مغنية، �س: 447.

التقريب بين المذاهب االإ�صالمية دار الجواد، بيروت  التقريب بين المذاهب االإ�صالمية، من�صورات جماعة  )2) دعوة 

�س: 130.

)3) تجارب مغنية، �س: 444.

)4) االإ�صالم مع الحياة، �س: 69.

)5) محمد جواد مغنية، فل�صفات اإ�صالمية 1-2، دار التعارف للمطبوعات، بيروت 1398/ه� 1978م، �س: 885.
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 نعم »اإن الإ�سالم خطٌر كبيٌر... على الظلم والإ�ستعمار والم�ستعمرين 
(1(

الم�سلمين«

.
(2(

اأعداء الحرية والعدالة«

واإذا كان االإ�صتعمار قد ا�صتطاع اأن يجد ثقوبًا ينفذ منها اإلى المجتمعات الم�صت�صعفة، 

ويخلف فيها تياراٍت مناه�صٍة للتيار االإ�صالمي ال�صحيح هادفًا اإلى هدم التوحيد وف�صل 

وملتزمًا  االإ�صالم  لتعاليم  مخل�صًا  بقي  الذي  مغنية  فاإن  والمجتمع  الدولة  عن  الدين 

بمقومات الفكر االإ�صالمي ومبادئه، راح يبين كما ذكرنا م�صاوئ االإ�صتعمار وظلمه ويحث 

على اإيقاظ الوعي في اأبناء اأمته بغية العمل على مقاومة االإ�صتعمار وطرد الم�صتعمر.

لل�صعب  يقدم  ال  مغنية  راأي  وعلى  واألوانه،  اأ�صكاله  بمختلف  االإ�صتعمار  فاإن  وعمومًا 

والم�صارف  ال�صركات  فاإن  الحيوية  الم�صاريع  ببع�س  قام  واإذا  فائدٍة،  اأية  الم�صتعَمر 

والم�صانع، فلي�س اإال في �صبيل ا�صتغالل وا�صتثمار ال�صعب الم�صتعمر حتى اأن الجامعات 

التي تعمل على اإن�صائها بع�س الدول االإ�صتعمارية، فلتقوية النزعة االأنانية الفردية في 

مقابل تفكيك الروح الجماعية. فاإن االإ�صتعمار ال يعدو كونه ت�صلياًل ورياًء ونفاقًا و مكرًا 

وفتاًل. اإنه التخريب والتدمير بالجملة، اإنه الموت االأكبر والفناء ال�صامل، اإن جريمته ال 

.
(3(

تعادلها كل الجرائم مجتمعًة »

اإن مواقف مغنية المناواأة لالإ�صتعمار نابعٌة وال �صك من القيم والمبادئ االإ�صالمية، 

فاالإ�صالم ال يهادن االإ�صتعمار واأذنابه، وال االإقطاع واأتباعه، كما يكافح الظلم والف�صاد 

 ويعمل على اإعادة الحق اإلى �صاحبه، من هنا كان 
ٍ
ويحارب كل معتٍد، وين�صر كل مظلوم

.
(4(

�صعار مفكرنا »�سنبقى اأحراراً اأحياد ل مع ال�سرق ول مع الغرب«

لقد كان مغنية عدوًا ل�صيطرة االإ�صتعمار، فقارع الم�صتعمر التركي وناه�س االإنتداب 

الفرن�صي وذكر بم�صاوئ االإنكليز واليهود و االأمريكان، فانتقد كل اأ�صكال االإ�صتعمار، وكان 

)1) تجارب مغنية، �س: 567.

)2) االإ�صالم مع الحياة، �س: 171.

)3) محمد جواد مغنية، من ذا وذاك، دار الكتاب االإ�صالمي، بيروت، 1399ه�/1979م، �س: 45.

)4) االإ�صالم مع الحياة، �س: 262.



- 237 -

د. هادي اطل الله 

له ولراأيه وموقفه من االإ�صتعمار اأثٌر بالٌغ في اإحياء ال�صعور الوطني كما �صبق وذكرنا.

ذكر  على  فاأتى  والم�صتعَمر،  الم�صتعمر  بين  العالقة  جدلية  في  مغنية  بحث  هكذا 

تبَق  لم  اأنه  واأكد  واآخر  م�صتعمٍر  بين  تمييٍز  دون  موؤلفاته  االإ�صتعمار في معظم  م�صاوئ 

طبقٌة من طبقات المجتمع الم�صتعَمر اإال وم�صها ال�صر من االإ�صتعمار وم�صاوئه واأطماعه.

لكن كيف ي�صتعيد المظلوم حقه وكيف يمكن لل�صعوب الم�صتعمرة اأن تتحرر من نير 

العبودية والظلم والطغيان، ال �صك في اأن الحق يجب اأن يكون مدعومًا بالقوة في نظر 

مغنية، وبخا�صٍة في هذا الع�صر اإذ »ل حق في الأمم المتحدة، ول في مجل�س الأمن 

، اأما في حال افتقاد ال�صعب اإلى القّوة، فعليه اأن يعمد اإلى تحقيق التعاون 
(1(

اإل للقوة«

والت�صامن والتوحد، فمغنية يعتبر اأن من اأف�صل ما نفعله للنا�س ونبثه في نفو�صهم هو 

حاجتنا اإلى التعاون في وجه العدو الم�صترك، االإ�صتعمار وربيبته اإ�صرائيل، هذا االإ�صتعمار 

الذي يعمل با�صتمراٍر على تفتيتنا وتمزيقنا وت�صتيتنا من هنا فاإن »من ف�سول القول اأن 

نعلن باأّن اأحوج ما نحتاج اإليه اليوم هو التعاون والتعا�سد والوقوف �سفاً واحداً في 

.
(2(

وجه العدو الم�سترك الإ�ستعمار وربيبته اإ�سرائيل«

ثانيا: مغنية  الوااة الوطنية:

الرفيعة  الوطنية  م�صاعره  على  لي�صيطر  مغنّية  عند  القوي  الديني  ال�صعور  كان  ما 

كيف  �صبيله،  في  والت�صحية  الوطن  حب  على  باعثًا  كان  ذلك،  من  العك�س  على  واإنما 

فيه،  الكثيرون  حّياها  التي  الوطنية  تلك   ،
(3(

الإيمان« من  الوطن  »حب  يقول:  وهو  ال 

والتي ج�صدت ال�صعور الحي بوجوب اتحاد اللبنانيين وتعاونهم جميعًا دون تمايٍز طائفي 

»فاإن  الحق. وعليه  والدفاع عن  القويم  واالإ�صالح  الروحي  التمدن  بر�صالة  القيام  على 

وي�سلك  م�ستواه،  ورفع  الوطن،  لخير  باخال�س  يعمل  الذي  هو  ال�سالح  المواطن 

)1) تجارب مغنية، �س: 467.

)2) ]م.ن[، �س: 458.

)3) االإ�صالم مع الحياة، �س: 168.
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�سبيل الوحدة والإخوة بين المواطنين جميعاً وينا�سل كل من يتخذ الدين والوطن 

.
(1(

و�سيلًة لماآربه و�سهواته«

هذا ويوؤكّد محمد جواد مغنية »اأّن وطن الإن�سان هو راحة الإن�سان واأمنه وحّرّيته 

له  يخل�س  الذي  وطنه  هو  ذلك  له  يوؤمن  بلٍد  فكل  وم�سيره.  وحقوقه  وكرامته 

وي�ستميت في �سبيله، �سواًء اأكان بلد الآباء والأجداد اأو لم يكن، اأّما الأ�سماء والألفاظ 

.
(2(

فو�سيلٌة ل غايًة«

اأّنه لي�س فقط مكان الوالدة والن�صاأة والترعرع.  اإذًا، فميزة الوطن عند مغنية، هو 

لي�س هو بلد االآباء واالأجداد واإنما هو كل مجتمٍع يتفاعل فيه االإن�صان مع االآخرين ويعي�س 

فيه حّرًا كريمًا؛ هو المكان الذي يوؤمن لالإن�صان العمل والنتاج وي�صمن له االأمن واالأمان، 

ُة واجتماعّيًة مقبولًة. فوطن االإن�صان في نظر مغنية هو  ويكفل له حياًة نف�صّيًة واأخالقيَّ

حيث يعي�س االإن�صان ويرزق.

وعليه، فالوطن »جامعٌة م�ستركٌة ورابٌط طبيعيٌّ بين اأنا�ٍس يعي�سون من جيٍل اإلى 

 ، داخليٌّ اقت�ساديٌّ  جامٌع  يجمعهم  الحدود،  معلومة  واحدٍة  اأر�ٍس  على  ًة  �سويَّ جيٍل 

اأٍب  اإلى  ينت�سبون جميعاً  فاإنهم  بالدّين والعرف...  الأر�س  �سكان هذه  تباين  ومهما 

.
(3(

لة بينهم طبيعّيٌة« واحٍد هو الوطن، �ساوؤوا اأو اأبوا فال�سّ

هكذا يوؤّكد مغنّية اأّن الوطن لي�س اأر�ساً و�سعباً وح�سب وانما هو تاريٌخ وح�سارٌة 

وتفاعٌل فالوطن هو التطور والحرية والكرامة ولبنان في نظر مغنية هو بلٌد �سغيٌر 

في حجمه عظيٌم في �ساأنه. اإنه م�سعل العلم والرقّي والح�سارة اإلى العالم ل �سّيما 

اإّنه على �سغر حجمه كبيٌر وعظيٌم في طبيعته وتاريخه وفي �سالته  العربي منه. 

وتفاعله مع العالم ثقافًة و�سيا�سًة وتجارًة فكلمة لبنان اأو لبناني تعبر عند القريب 

اأبدًا  اإن�صانًا تع�صبيًا  )1) يقول ال�صيخ محمد مهدي �صم�س الدين عن مغنية: »كان هاج�صه الوحدة الوطنية... لم يكن 

]تجارب مغنية، �س: 582[.
)2) فل�صفات اإ�صالمية، �س: 796.

)3) االإ�صالم مع الحياة، �س: 168.
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والبعيد عن الفن والجمال وعن الحرية والوعي والتقدم والح�سارة ويعلم الجميع 

كان  واأنه  لبنان  من  انطلقت  ما  اأول  انطلقت  العربية  البالد  في  التطور  عملية  اأن 

المقتطف  الحقيقة  بهذه  وي�سهد  م�سر  بخا�سٍة   ، عربيٍّ بلٍد  لكل  الأولى  المدر�سة 

.
(1(

والأهرام والهالل، فاإّنها م�سدر النه�سة بم�سر، وهي لبنانّيٌة ح�سباً ون�سباً«

وبلد  التعددية  بوطن  بلبنان،  فتغنى  الم�صع،  بلده  وجه  عن  مغنّية  تكّلم  ما  وكثيرًا 

العلم  ومنارة  واالإبداع  التطور  ومنطلق  والن�صر  الفكر  ومنبر  والديمقراطية  الحرية 

وملتقى الجامعات ومقر الطبابة واالإ�صت�صفاء مكان الم�صاريع والتوطينات المالية وموئل 

.
(2(

ال�صياحة وتقديم الخدمات

ال �صك من وجهة نظر مغنية في اأن احترام لبنان ي�صتلزم احترام اأبنائه واللبناني 

.
(3(

محترٌم في كل بلٍد من بلدان العالم »في ال�سرق والغرب«

لكن مع ذلك يبقى للبنان اأعداٌء ا�صتطاعوا اأن ي�صوهوا تاريخه المجيد عندما راحوا 

يعملون على اإن�صاء الفتنة بين اأبنائه الذين انق�صموا فرقًا واأحزابًا يحارب بع�صهم بع�صًا 

بينهم  القتال  ا�صتمر  قد  وكان  اأحيانًا  الحزبية  �صتار  الطائفية حينًا وتحت  �صعار  تحت 

حوالي الخم�صة ع�صر عاما منذ العام 1975م وحتى 1990م.

اختالف  بيان حقيقة  اإلى  فعمد  الخطير،  االأمر  اإلى هذا  اإذ ذاك،  مغنّية  تنّبه  وقد 

لالإنتماء  وفقا  واآخر  اإن�صاٍن  بين  يفرق  ال  واأنه  الطائفية  �صد  موقفه  معلنًا  اللبنانيين 

الديني موؤكدًا اأّن تق�صيم االإن�صان يجب اأن يكون »اإلى طيٍب وخبيٍث »ولي�س« اإلى م�سلٍم 

.
(4(

» وم�سيحيٍّ

وعليه، وبح�صب مغنية »فال عداء ول تع�سب دينيٍّ ول �سراع طائفيٍّ بين ال�سيعة 

ال�سعيد  ال�سيعة على  اأخرى...  اأي طائفٍة  اأو  الدروز  اأو  الم�سيحيين  وبين  من جهة 

)1) تجارب مغنية، �س: 363-362.

)2) تجارب مغنية، �س: 438.

)3) ]م.ن[.

)4) ]م.ن[، �س: 276.
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الوطني عرب لبنانييون« ال يفرقون »بين الم�سلم و الم�سيحي لأن الدين هلل والوطن 

 ويبين مغنية اأ�صباب الفتنة االأخيرة التي ع�صفت باللبنانيين واأدت بهم اإلى 
(1(

للجميع«

حماماٍت من الدم فيرجعها اإلى عوامل داخليٍة واأخرى خارجيٍة.

ال�صيا�صي  اللبناني  النظام  ف�صاد  في  يح�صرها  مغنية  فاإن  الداخلية  العوامل  اأما 

وظهور  والم�صتاأثرين  المحرومين  بين  �صراٍع  من  الف�صاد  ذلك  خلفه  وما  واالإقت�صادي 

الملي�صيات الم�صلحة والى التخلي عن حماية الحدود والى زوال االأمن وفقدان االأمان من 

داخل البالد وخارجها فمغنية يعزو العوامل الداخلية للفتنة اإلى الوجه المظلم من لبنان 

فياأتي على ذكر ما فيه من الفو�صى واالإ�صطرابات والتج�ص�س واالإ�صتخبارات والموؤمرات 

.
(2(

والتهريب وتجارة ال�صالح وزراعة الممنوعات و�صوق العمالت والم�صاربات

الغياب  ذلك  ويعتبر  لبنان  في  الديمقراطية  غياب  على  يركز  مغنية  فاإن  ذلك  اإلى 

»اأما  يقول مغنية  البالد  في  الداخلي  والخلل  الفتنة  اإلى  توؤدي  التي  العوامل  في طليعة 

الديمقراطية في لبنان فهي جعجعٌة بال طحيٍن فما اأن تنتهي همروجة الإنتخابات 

ويعود  والل�سو�سية  والف�ساد  الفو�سى  نظام  ويثبت  الطائفية  نظام  يتكر�س  حتى 

ديمقراطية  »اإّنها  ال�سيا�سّية  الإقطاع  عائالت  وتت�سلط  الطوائف  ملوك  الحكم  اإلى 

مزيفة« هي اأحد الأ�سباب الرئي�سية في خلق م�سكلة لبنان الحالية لأّن هذا النوع من 

.
(3(

الديمقراطّية ل ي�سمن لجميع اللبنانيين الم�ساواة في الحقوق والواجبات«

اإ�سرائيل فمغنية ل يتوانى  اإلى  الخارجية للفتنة فيرجعها مفكرنا  العوامل  اأما 

البتة عن الت�سهير باإ�سرائيل واأعمالها الرامية اإلى اإف�ساء الفتنة والتخريب والدمار 

على كل الأ�سعدة كما ل يتوانى عن الت�سهير بعمالء اإ�سرائيل والإ�ستعمار ب�سكٍل عاٍم 

واأجياًل ولم يحدث �سيٌء مما يجري  اأجياًل  ال�سراع في لبنان  اأن  اأكد مغنية  هكذا 

)1) ]م.ن[، �س: 452.

)2) تجارب مغنية، �س: 437.

)3) ]م.ن[، �س: 435، 436.
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الآن على اأر�س لبنان حيث ل اإ�سرائيل ول �سهيونية...اإنه تنفيٌذ باأيدي اأعداء لبنان 

.
(1(

لمخطٍط �سهيونيٍّ اأميركي ي�ستهدف ت�سفية المقاومة الفل�سطينية«

لبنان  تدمير  على  »تجمعت  وخارجيٍة  داخليٍة  اأ�صباٍب  من  وغيرها  العوامل  تلك 

 وال يمكن اإنقاذ هذا البلد اإال اإذا توافرت له القوى اأو الوحدة الوطنية.
(2(

وخرابه«

ولما راأى مغنية اأنه من ال�صعب تحقيق قوٍة في لبنان تفوق قوة االإ�صتعمار والمت�صلطين 

ب�صتى طوائفهم ومختلف مذاهبهم  اللبنانيين  البلد يعمل على تحقيق وحدة  على هذا 

الم�صترك حاثًا  والعي�س  والح�صارة  الحرية  بلد  الما�صي  اإلى عهده  بلبنان  العودة  بغية 

به  والنهو�س  تطويره  على  والعمل  العظيم  وطنهم  على  المحافظة  على  اللبنانيين 

باذاًل جهده في �صبيل تطبيق الديمقراطية وهنا تجدر االإ�صارة اإلى اأن مغنية كان اآمن 

بديمقراطيٍة ال اإقطاع فيها وال رجعية وال ظلم وال ا�صتبداد وال م�صت�صعفين وال م�صتبدين 

الأنها  ال�صلطة  م�صدر  فالرعية  الرعية  ذمة  في  الراعي  فيها  ي�صبح  بديمقراطيٍة  اآمن 

.
(3(

م�صدر النيابة اأو التمثيل البرلماني والنائب م�صدر الرئا�صة والحكومة والت�صريع

اأكد على ر�صد  فاإن مغنية وا�صتكمااًل منه لتحقيق ديمقراطيٍة عادلٍة كان  اإلى ذلك 

اأعمال الحكام و�صرورة اأمرهم بالمعروف وردهم اإلى ال�صواب عند الخطاأ وتقويمهم 

عند االإعوجاج وبيَّن اإرادة و�صلطة المجتمع ف�صاًل عن اإرادة الفرد واأعتبر اأن »على كل 

لأية  ولي�س  وي�سعر  يح�س  ما  بكل  هيَّاٍب  غير  ينادي  اأن  كبيراً  اأم  كان  �سغيراً  اإن�ساٍن 

.
(4(

�سلطٍة اأن تعاقبه ول لأحٍد اأن يعاقبه ما دام اإبداء راأيه ل يخل بالنظام«

 ي�صود فيه 
ٍ
وعليه فقد مقت مغنية النظام الراأ�صمالي وكذلك ال�صيوعي واآمن بنظام

.
(5(

ال�صالم والمحبة والعدل والرحمة واالإن�صانية واالإخاء والمودة والحرية والم�صاواة

)1) محمد جواد مغنية، �صفحات لوقت الفراغ، بيروت، دار الكتاب االإ�صالمي، ط1، 1399ه�/ 1979م، �س: 74-73.

)2) ]م.ن[، �س: 73.

)3) الو�صع الحا�صر في جبل عامل، �س: 7-6.

)4) ]م.ن[، �س: 7.

)5) تجارب مغنية، �س: 161.
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لقد اأراد مغنّية اأن يتحّرر االإن�صان في وطنه من عبودّية الحاكم وجوره كما اأراد اأن 

اأن الرعيَّة هي الم�صدر  يفهم النا�س موقفهم من الحاكم وموقف الحاكم منهم واأكد 

االأول لل�صلطة في البالد.

 هكذا رّكز مغنية على حكم ال�صعب وممار�صته لّلعبة الديمقراطّية بكل ما في للكلمة 

من معنًى.

لقد اأّكد مغنية اأّن النظام العادل هو الذي ي�صاوي بين جميع النا�س دون ف�صٍل الأحٍد 

اأو تمايٍز، وهو الذي ي�صعهم على نف�س الم�صتوى لجهة حقوقهم وواجبتهم، واأّي  منهم 

اإخالٍل في نظام العدالة هذا يوؤدي اإلى اإثارة االأحقاد ون�صوب ال�صراع حتى بين االأهل 

العدل  اأبناء المجتمع ولي�صبح  الم�صاواة بين كافة  لبنان  ، فلنطبق نحن في 
(1(

واالأخوة

، وعليه فاإّن الوطنية الم�صتنيرة 
(2(

اأ�صا�س الحكم »ليكن الحاكم من كان مذهباً ون�سباً«

العميقة، البعيدة عن الديماغوجية ال�صطحّية العاّمة هي الفكرة الموّجهة لن�صاط مغنية 

الوطني.

واإذا كان مفكرنا قد عمل نا�صطًا في حقل الوطنية فذلك لم يكن على ح�صاب اأمته 

العربية التي حظيت اأي�صًا بن�صاطاته ومواقفه االإيجابية واإر�صاداته ون�صائحه. ولي�صت 

الوحدة الوطنية التي عمل مغنية على تحقيقها اإال تمهيدًا لتحقيق الوحدة العربية.

ثالثًا: مغنية  الوااة العربية:

كانت البالد العربّية في نهاية القرن التا�صع ع�صر م�صرحًا لمزاهل الد�ّس والخيانة، 

ومرتعًا لعملّيات الظلم واالإ�صتبداد. فاأوروبا تتحين اأقرب الفر�س لفر�س �صيطرتها وب�صط 

نفوذها على تلك البالد وتركيا حيرى بين قوارع الخطوب. فهي ال تكاد تحلم بالعظمة 

نفو�صهم  وتنازعت  المذاهب  مزقتهم  فقد  المثقفون  اأما  الواقع.  مرارة  تفجعها  حتى 

االأهواء فمنهم من فل�صف للتفّرق ونادى باالإقليمية؛ ومنهم من راأى وحدة ال�صف اأقوم 

)1) من ذا وذاك، �س: 173-172.

)2) تجارب مغنية، �س: 455.
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بذلٍة  فا�صت�صلموا  الياأ�س  لجج  جرفتهم  من  ومنهم  ال�صليب  المجد  ا�صتعادة  اإلى  ال�صبل 

وانك�صاٍر اأما مفكرنا مغنية فقد �صار في اتجاهه االإ�صالحي تدفعه قوة ال�صعور بالمرارة 

وتحدوه عذوبة االأمل بالخال�س. فعلى �صفحات الكتب والمجالت وال�صحف راح ير�صم 

للعرب طريق الوحدة ويلح عليهم في �صلوكه معتبرًا اأن اأمر العرب اإنما ت�صلحه »الألفة 

ن�سر  في  دوراً  لعبت  »قد  كانت  االإ�صالمية  العربية  الدولة  باأن  مذكرًا   
(1(

والوحدة«

، موؤكدًا 
(2(

الح�سارة �سرقاً وغرباً.... فقد امتد نفوذها و�سلطانها اإلى ما وراء البحار«

اإن�صانيٍة محركٍة  اإرادٍة  اإلى  يحتاج  واإنما  االأمام  اإلى  تلقائيًا  يتحرك  لن  التاريخ  اأن  لهم 

. فما هي مالمح تلك الوحدة التي �صايع م�صلحنا 
(3(

توجهه وت�صيره وفق الطريق ال�صليم

اإليها؟ اأهي وحدة الحكم التي ت�صنع من الدويالت  اأنداده من الم�صلحين في الدعوة 

العربية الممزقة وطنًا واحدًا؟، اأم هي وحدة الفكر وال�صعور التي �صتعى اإلى لّم ال�صفوف 

اإليها مغنية؟ وما هي  التي دعا  االإ�صالمية  الوحدة  اأنها منبعثٌة من  اأم  القلوب؟  وتاآلف 

بالتالي االأ�ص�س الفكرية لتلك الوحدة؟.

بينها  فيما  واختلفت  ع�صر  التا�صع  القرن  خالل  في  الوحدويين  دعوات  كثرت  لقد 

اختالفًا ملحوظًا فمن داٍع اإلى النعرة الوطنية على اأ�صا�ٍس من التع�صب للجن�س اأو الوالء 

لالإقليم اإلى اآخر يتخذ من اللغة العربية اأقوى الركائز القومية �صامخًة تجمع الناطقين 

بال�صاد في نطاٍق واحٍد. اأما مغنية فقد بارك كل فكرٍة ترمي اإلى الت�صارع لدرء الخطر 

الخارجي معتبرًا اأن الوحدة ال توؤدي اإلى التما�صك والقوة وتق�صي على التفرق والتف�صخ 

قائاًل: »لقد تفرقت كلمة العرب والم�سلمين من قبُل وتف�سخت قوتهم بفعل ال�سيطرة 

المعتدية من الداخل والخارج وكدنا نرجع اإلى الجاهلية الأولى لو لم يطلق جمال 

.
(4(

والقوتلي قمر الجمهورية العربية«

)1) تجارب مغنية �س: 446.

)2) من ذا وذاك، �س: 46.

)3) دعوة التقريب، �س: 126.

)4) ]م.ن[، �س: 132، تجارب مغنية، �س: 446.
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لقد اأولى مغنية عنايته واهتمامه للوحدة العربية بعيدًا عن التع�صب لجن�ٍس اأو الإقليٍم. 

يذهب مغنية اإلى القول: »علينا نحن رجال الدين اأن نعلن على المالأ وفي كل منا�سبٍة 

على  الطريق  لنقطع  اإ�سالميٌة  اأو  م�سيحيٌة  جبهٌة  فيها  لي�س  واحدٌة  اأمٌة  العرب  اأن 

. ذلك الأّن هذا النمط من الوحدة لي�س مجرد حلٍّ 
(1(

الم�سللين والعمالء والمتاآمرين«

تقت�صيه �صغوطات الع�صر و�صروراته وال مجّرد فكرٍة تناقلها اأهل الغيرة واأهل الراأي؛ 

ما يطمحون في  اأحلى  للعرب  ق في ظّله  تحقَّ تاريخيٌّ معا�ٌس  واقٌع  كله  قبل ذلك  ولكنه 

حياتهم، ف�صاًل عما تعتمد عليه هذه الوحدة من الر�صيد العاطفي عبر االأجيال االأمر 

الوحدة  اأو  الدولة  اأما  ال�صدد«  هذا  في  مغنية  يقول  ي�صرًا.  اأكثر  تحقيقها  يجعل  الذي 

واحدٌة  والم�صالح  واللغة  فاالأر�س  وجٍه  كل  من  والعوامل  االأ�صباب  تاقة  فهي  العربية 

والتاريخ والتراث واالأ�صل واالإقت�صاد واحٌد وكل م�صائل الحياة العربية و�صوؤونها يجمعها 

رابٌط واحٌد. وفوق ذلك كله الكيان ال�صهيوني االإ�صرائيلي في فل�صطين الذي هو �صوكٌة 

داميٌة في قلب كل عربيٍّ م�صلٍم فاإذا لم توحدهم هذه الكارثة العامة القا�صفة فال �صيء 

.
(2(

يوحدهم على االإطالق«

التاريخي  االأ�صا�س  هي  متكاملٍة  اأ�ص�ٍس  على  مغنية،  بنظر  العرب  وحدة  تقوم  اإذًا، 

واالأ�صا�س الوجداني واالأ�صا�س ال�صيا�صي ف�صاًل عن االأ�صا�س االإقت�صادي وما له من تاأثيٍر 

بالٍغ في عملية االإ�صتقالل والوحدة. وعلى ذلك فالوحدة العربية التي دعا اإليها م�صلحنا 

هي توحيد ال�صيا�صة الخارجية وتوحيد الدفاع واإزالة الحواجز الم�صطنعة من البلدان 

اأن  حتى  العرب  اأبناء  بين  الم�سطنعة  الحدود  وجود  يوؤلم  »كم  مغنية  يقول  العربية 

العربي في يومنا هذا بحاجٍة اإلى جواز �سفٍر و�سمات دخوٍل ليتنقل في وطنه العربي 

.
(3(

الكبير«

)1) تجارب مغنية، �س: 447.

)2) فل�صفات اإ�صالمية، �س: 888.

)3) تجارب مغنية، �س: 32.
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اإّن الوحدة التي دعا اإليها مغنية كانت كما راأينا وهي وجداٌن �صادٌق ونب�س قلٍب غيوٍر. 

االإ�صتقالل  للعمل على تحقيق  العرب  اإلى حث  باخت�صار وحدة هدٍف في خاللها  اإنها 

�سهيداً  ماله مات  دون عقاٍل من  »من مات  اأن  موؤكدًا  المغت�صبة،  وا�صتعادة حقوقهم 

 متاألمًا 
(1(

فكيف بمن مات في مقاومة اإ�سرائيل عدوة اهلل والوطن والإن�سانية جمعاء«

.
(2(

من العار الذي لحق العرب من جراء اعتداء اإ�صرائيل على جزء وال�ّصالم للعالم كله«

من هنا فاإّن الوحدة العربّية التي دعا اإليها مغنية كانت وحدة هدف من خاللها اإلى 

في  �صيما  ال  المغت�صبة  حقوقهم  وا�صتعادة  ا�صتقاللهم  تحقيق  على  للعمل  العرب  حث 

فل�صطين لذا ت�صدرت الم�صاألة الفل�صطينية عنده �صائَر م�صاكل العرب وهمومهم. و�صور 

مغنية ماأ�صاة فل�صطين على اأنها كلية اإن�صانيٌة عالميٌة ولي�صت عربيًة فح�صب.

اإليها  اأهلها واأبنائها  واأجلَّ العمل الفدائي الذي انطلق بغية تحرير فل�صطين وعودة 

اأجلَّ فيه روح العطاء واأكبر فيه ت�صحية النف�س واعتبر اأن هذا العمل الذي يعبر عن اإرادة 

. فالفدائيون على حد قوله: »يعبرون عن اإرادة كل حٍر ورغبة كل  كل حٍر غيوٍر مخل�سٍ

الكبرى  العربية  الثورة  بالتالي طالئع  وهم   .
(3(

المحتلة« الأر�س  تحرير  في  مخل�ٍس 

، وهاجم مفكرنا كل من 
(4(

»ففداوؤهم هو حجر الأ�سا�س لثورة ال�سعب العربي باأ�سره«

الذي  الدين  رجل  على  رده  الح�صر  ال  المثال  �صبيل  على  ونذكر  الفدائي  العمل  انتقد 

�صمى الفدائيين بالمخربين فقال له: »الفدائيون مخربون يا محترم واأنت واإ�سرائيل 

م�سلحون؟ ولماذا الفدائيون مخربون؟ األأنهم متم�سكون بحقهم وفي �سبيله يقُتُلون 

ويقَتلون اأو لأنهم غيروا وبدلوا ا�سم الالجئين با�سم الفدائيين هل اأنت في قولك 

هذا مطيٌع هلل ور�سوله ومجاهٌد منا�سٌل توؤدي واجباً دينياً ووطنياً وبيَّن مغنية في 

دفاعه عن الق�سية الفل�سطينية التي عا�ست في �سميره وعقله وقلبه اأن اإ�سرائيل ل 

)1) ]م.ن[، �س: 467.

)2) تجارب مغنية، �س: 446.

)3) ]م.ن[، �س: 465.

)4) ]م.ن[، �س: 467.
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واإنما تعمل ذلك  الفدائي  العمل  البريء بنتيجة  الآمنة وال�سعب  القرى  تنتقم من 

فل�سطين  العرب من  اإلى طرد  اإرهابيٍّ تهدف من خالله  ا�ستراتيجيٍّ  وفق مخطٍط 

وهذا لن يتم اإّل بارتكاب المجازر والمذابح با�ستمراٍر«.

اإلى ا�صترداد الحق ال�صليب وتذكيرهم بتراثهم  ولم يتوّقف مغنية عن دعوة العرب 

الح�صاري الديني في فل�صطين وبدمائهم التي اختلطت بالماء والتراب م�صيدًا بالدفاع 

الفل�صطيني الم�صتميت والت�صحية التي يقدمها ذلك ال�صعب المظلوم من الوطن العربي 

مت�صائاًل با�صتهجان وا�صتنكاٍر وازدراٍء: »اأي �سيٍء على العرب والم�سلمين اأ�سد واأعظم 

البغي  في  اإ�سرائيل  تمادت  موؤتمراً  عقدوا  كلما  اأبداً  اإ�سرائيل...  على  هوانهم  من 

والتو�سع. وكلما رفعوا �سوتاً ا�ستهانت بهم وبكل حقٍّ و�سرعيٍة و�سّر الأو�ساع الفا�سدة 

وخالٌف  ورجعيٌة  وجهٌل  وتبعيٌة  ولٌء   ... عربيٍّ وقطٍر  اإ�سالميٍّ  بلٍد  كل  في  ال�سائدة 

للمزايدة  يتخذ منها ميداناً  وقائٍد  و كل حاكٍم  اإ�سرائيل،  وبين  بينهم  فيما  و�سراٌع 

.
(1(

والمداورة و�ساحًة للمراهنة والمناورة«

ويوؤكد مغنية اأنه كان لمواقف االإ�صتعمار المعادية لالأمة العربّية والهادفة اإلى ت�صتيت 

قوة العرب وتمزيق وحدتهم وبخا�صٍة مواقف اإ�صرائيل منها اأكبر االأثر في يقظة العرب 

الدول  بع�س  واأخذت  حولهم،  يجري  ما  اإلى  فتنبهوا  العميق  �صباتهم  من  و�صحوتهم 

العربية من جراء ذلك تتعاون مع بع�صها معلنًة الوحدة التامة فبرزت القومية العربية 

حركًة واعيًة تدعو اإلى وحدة العرب ال�صاملة وتعمل على تعزيز موقفهم في العالم وت�صعى 

اإلى تحرير العالم العربي من براثن االإ�صتعمار الذي خاب اأمله عندما اأيقن اأن محاوالته 

الهادفة اإلى ت�صتيتات بعثت فينا على حد قول مغنية: »ال�سعور بوجوب التعاون والتكامل 

وجعل منا قوًة هائلًة متما�سكًة ل تحد ول ترد فهذه القومية العربية وتلك �سبحاتها 

 ومغنية 
(2(

الواعية المنا�سلة ترتفع من اأفواه العرب اأجمعين م�سيحيين وم�سلمين«

)1) دعوة التقريب، �س: 125.

)2) تجارب مغنية، �س: 444.
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الذي يطالب بوحدٍة عربيٍة �صاملٍة اإنما يفعل ذلك بطريقٍة متدرجٍة وعقالنيٍة فهو يعتبر 

اأولى  كمرحلٍة  وم�صر  �صوريا  بوحدة  تبداأ  مراحل  على  تحقيقها  يمكن  الوحدة  تلك  اأن 

يعتبرها اأ�صا�س الوحدة العربية الكبرى فيقول: »اإن وحدة �سوريا وم�سر �سبيٌل للوحدة 

 وعمومًا فاإن مغنية لم يتحدث اإال عن هاتين المرحلتين في �صبيل 
(1(

ال�ساملة الكاملة«

»اإعزاز  وهي  الواحدة  العرب  �صيا�صة  عن  تعبر  والتي  ال�صاملة  العربية  الوحدة  تحقيق 

.
(2(

القومية العربية«

اإلى ذلك فاإن الوحدة العربية المن�صودة ال يريدها مغنية اأن تكون على غرار الجامعة 

بالدولة  وكفى  العرب  على  الويالت  تراكمت  ظلها  »في  التي  الحكومية  العربية 

 واإنما يريد ت�صامنًا عربيًا »يق�سي 
(3(

ال�سهيونية وباًل ونكاًل... ثم وجد حلف بغداد«

.
(4(

على مطامع الطامعين«

فة فهو ي�صيد على �صبيل المثال  هذا وي�صجع مغنية العرب على كل مواقفهم الحرة والم�صرِّ

ال الح�صر، بموقفهم الموحد حين هبوا يدًا واحدًة وكلمًة واحدًة و�صفًا واحدًا يدافعون عن 

م�صر اإثر االإعتداء على اإحدى مدنها بور �صعيد فيقول: »بالأم�س ويوم الأعتداء على بور 

�سعيد هب العرب في كل مكاٍن الم�سلمون والم�سيحيون لن�سرة م�سر وخرجت النجف... 

.
(5(

تهتف با�سم القومية العربية وت�ساقطت القتلى وهي تردد »يحيا العرب«

كما يحي مغنية مواقف العرب التي انبثق عنها القمر االأول يعني وحدة م�صر و�صوريا 

ويوؤكد اأن العرب باإعالنهم الوحدة العربية بين م�صر و�صوريا قد اأثبتوا للنا�س اأنهم اأّمٌة 

عربيًا  حق  فال  وبالتالي  تخا�صم.  وال  جبهاٍت  وال  اختالف  وال  فيها  انف�صام  ال  واحدٌة 

ي�صيع وخا�صًة فل�صطين فيما اإذا كان وراء الحق مطالب. 

)1) ]م.ن[، �س: 445.

)2) تجارب مغنية، �س: 447.

)3) فل�صفات اإ�صالمية، �س: 891.

)4) ]م.ن[، �س: 892.

)5) دعوة التقريب، �س: 129.
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اإلى ذلك فاإن مغنية كان ينتظر من االأّمة العربية انطالقة قمٍر ثاٍن اأكبر من االأول 

حجمًا واأكثر فائدًة وتاأثيرًا ويعني به الوحدة العربية ال�صاملة فيقول: »عما قريب نطلق 

الحرية  يحقق  الثاني  قمرنا  اإن  فائدًة  واأعظم  وزناً  واأثقل  حجماً  اأكبر  ثانياً  قمراً 

والإ�ستقالل ل�سعوب اآ�سيا واأفريقيا واإلى ذلك، فقد حث مغنية العرب والم�سلمين على 

التعاون في �سبيل ق�سية فل�سطين خا�سًة اأن مقومات التعاون والت�سامن متوفرٌة.

كما اأعلن اأن من يموت في �صبيل تلك الق�صية اإنما يموت �صهيدًا فقال: »واأي �سيٍء في 

.
(1(

الكون كله اأعظم و اأف�سل من الجهاد والإ�ست�سهاد من اأجل الوطن والعدل والحرية«

واأكدَّ اأن كّل االأديان ال تحرم »الت�سحيات من اأجل دفاع الإن�سان عن وطنه... واإن 

.
(2(

عظم الثمن«

هذا ولم يقتنع مغنية باأن الم�صاألة الفل�صطينية وقٌف على العرب والم�صلمين وحدهم 

واإنما راح يعلن �صراحًة باأن ما حدث ويحدث في فل�صطين من اإراقة دماٍء و�صلب اأرا�صي 

هو من م�صوؤولية العالم باأ�صره، ال �صيما الواليات المتحدة االأميركية وا�صتغرب المفكر 

ح�صول هذه النكبة في ع�صر العلم والذرة فقارن بينها مع فارق الزمان والمكان وبين 

ماأ�صاة كربالء لما بينهما من �صبٍه كبيٍر يتمثل في الظلم والقتل واالإبادة والت�صريد يقول 

مغنية في ذلك: »مذبحة كربالء األيمٌة وعظميٌة تمثلت فيها النكبة الإن�سانية ال�ساملة 

وملحمة ال�سعب الفل�سطيني اأي�ساً األيمٌة وعظيمٌة لأن ال�سهاينة يريدون ت�سفية هذا 

في  لتعي�س وحدها  نهائياً  العودة  في  الأمل  باب  و�سد  الو�سائل  بكل  واإبادته  ال�سعب 

فل�سطين قريرة العين... اأين العمل الم�سترك والموقف الواحد �سد مخطط الإبادة 

اأراأيت هذه الفاجعة تحدث في القرن الع�سرين ع�سر النور والف�ساء؟. وهل قراأت لها 

مثياًل عبر التاريخ؟ اأجل لقد حدث مثلها في كربالء ولكن في القرن ال�سابع حيث 

للبنان  ويحدث  ما حدث  كل  في  �سريٌك  باأ�سره  الآن  العالم  اإن  للعلم...  فتوحات  ل 

)1) �صفحات لوقت الفراغ، �س: 74.

)2) تجارب مغنية، �س: 465.
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والفل�سطينين.... وم�سوؤوٌل عن كل ما حل بهم من نكباٍت... وبالخ�سو�س الوليات 

.
(1(

المتحدة الأميركية التي اأعطت ال�سوء الأخ�سر لإ�سرائيل ب�سرب لبنان«

وجماع القول فاإن مغنية كان قد نه�س باالإ�صالح ال�صيا�صي عن طريق مواقفه الوطنية 

والقومية لقد اأكد على ال�صعور بالم�صوؤولية الفردية والجماعية فراح يحدد عالقات االإن�صان 

بمجتمعه ويبين واجبات وحقوق كلٍّ من الدولة والفرد ويذكر بالنزعة االإيثارية التي يجب 

اأن تتقدم على الم�صلحة الفردّية؛ الأن المجتمع هو االأ�صمى وهو �صاحب ال�صيطرة ومقدم 

الت�صحية. كما اأهاب بكافة اأبناء وطنه على اختالف طوائفهم ومذاهبهم اأن يتعاونوا من 

الكبرى  العرب  لوحدة  طريٌق  هي  الوطنية  الوحدة  اأّن  واعتبر  واالإ�صتقالل.  التحرر  اأجل 

اإذ اأنهم ي�صتركون في عن�صري التاريخ والوجدان. ومن هنا وجب اتحادهم وتعاونهم... 

بالرغم من الفوا�صل والتباعد بين اأقطارهم.. لتاأمين م�صالحهم وحل م�صاكلهم.

ومهما يكن من اأمٍر فقد تحمل مغنية م�صوؤولية المفكر الذي يتكفل حق االإ�صراف على 

الموا�صيع  فيما حققه مفكرنا على �صعيد  ننظر  اأن  المجتمع في ع�صره وح�صبنا  �صير 

ال�صيا�صية لنحكم اأنه نفع في مجال العمل في ال�صيا�صة اأكثر من نجاح المحترفين فيها، 

للرجل  اإن  نقول  اأن  ال�صيا�صية  ن�صتطيع في �صوء ما قدمناه من مواقف مغنية  لكن هل 

ال�صيا�صيين؟  اأن ن�صنفه من بين المفكرين  نظريًة �صيا�صيًة متكاملًة يمكننا بوا�صطتها 

اأثرت عن  اأو  التي ذاعت عن رو�صو  اأنَّ لمغنية نظراٍت �صيا�صيًة متكاملًة كتلك  ال نزعم 

 واإنما بقيت 
ٍ
اأفالطون وال نح�صب اأن طموحه ال�صخ�صي قد اتجه اإلى هذه الغاية ذات يوم

اآراوؤه في ال�صيا�صة متفرقة ا�صتوحاها من تجاربه الخا�صة وقراراته الطويلة ولم تتجه 

م�صيئته اإلى ربطها بخيٍط من المنطق اأو الجمع بينها في اإطاٍر من الت�صنيف، ولو حاولنا 

بدورنا اأن ن�صتنتج حدود ذلك االإطار و�صعينا اإلى ت�صنيف محتواه لراأينا اأن ال اأمل في 

االإ�صالح ال�صيا�صي عنده اإاّل بتحقيق الحرية الفردية والجماعية. ذلك اأن الحرية من اأهم 

)1) ]م.ن[، �س: 476-474.
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موا�صفات الدولة ومقوماتها االأ�صا�صية. كما اأن ا�صتعمال مغنية الألفاظ الوحدة والعدالة 

والم�صاواة اإنما كان بغاية الو�صول اإلى دولٍة مثاليٍة عادلٍة لها �صفاٌت فا�صلٌة ومما ال ريب 

فيه هو اأّن مغنية كان عازفًا عن ال�صيا�صات الحزبية مقتنعًا اأ�صد االإقتناع اأن ال�صيا�صة ما 

دخلت �صيئًا اإال اأف�صدته وكان قد اأ�صار �صراحًة اإلى االأ�صرار التي لحقت بالعقائد الدينية 

حين تغلغلت فيها االأهواء ال�صيا�صية فاأورثت الم�صلمين ال�صقاق والتباعد والخالف.

كان مغنية ن�صيرًا للنظام الديمقراطي مدافعًا عن الحرّية الوطنّية متم�ّصكًا بم�صاعره 

را�صمًا  والرعّية،  الراعي  كلٍّ من  واجبات  لنا  لقد حّدد  ٍب،  تع�صّ كل  بعيدًا عن  القومّية 

ًة، وفي بع�س نواحيها عاّمًة،  بذلك �صورًة عن دولة الحق التي حاكت في عدالتها خا�صّ

اإاّل للدفاع  اأاّل ت�صتعمل  اإلى القّوة التي يجب  جمهورّية اأفالطون ومدينة الفارابي، ودعا 

عن الحق.واخت�صار الكالم هو اأن مغنية لم يلتزم بفل�صفٍة �صيا�صيٍة معينٍة واإنما تنقل من 

مذهٍب اإلى اآخر ومن فل�صفٍة اإلى اأخرى متفاعاًل مع ما يتنا�صب وعراقة تراثه.

اأن نك�صف عن م�صادر منابع هذه الروؤى ال�صيا�صّية وتلك المواقف عند  ولو حاولنا 

مغنّية ؛ الألفيناها ت�صتمّد جذورها من االإ�صالم ال �صيما القراآن. 

ۋ ۅ  ۅ  چ  بقوله:  ر عنه  القراآن عبَّ اأّن  لوجدنا  الحرية  فاإذا ك�صفنا عن مبداأ 

. اأّما القّوة، فنجد ما يوؤدي م�صمونها في االآيتين 
ۉ ۉ ې ې ې  چ )1)

 
ۇچ)2) ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  الكريمتين 

القراآن  في  فكثيرٌة  التعاون  اآيات  اأّما   .
(3( چ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  چ  

.
نذكر منها چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ چ )4)

تلك كانت اأهم المناحي الفكرّية والمواقف االإ�صالحّية ال�صيا�صّية عند مغنّية والتي �صعى 

من خاللها اإلى تحقيق العدالة والم�صاواة والق�صاء على الفوارق التي تلّم�صها في مجتمعه.

)1) �صورة الغا�صية، االآيتان 22-21.

)2) �صورة البقرة، االآية 251.

)3) �صورة البقرة، االآية 179.

)4) �صورة اآل عمران، االآية 103. 
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 مغنية والعايلي 
وجرأة العلمين في مواقفهما

الاالور قارل الله علي زاده)1)

ó
چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

 
ڱ ڱڱ ں ں ڻ چ )2)

�صيداتي �صادتي الكرام...

اأ�صحاب العلم والف�صيلة وال�صعادة...

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

البحث  على  يقدم  عندما  و�صعٍة،  ب�صمول  يتطرق  اأن  الكاتب  على  ال�صعب  من  لعله 

يكن  لم  اإذا  خا�صًة  والعملية  الفكرية  حياتها  في  اأبعاٍد  ذات  علميٍة  �صخ�صيٍة  لتو�صيف 

اأو عرف ظروفها االإجتماعية وما �صابه عن قرب فكيف بي  قد عاي�س تلك ال�صخ�صية 

اأمام رائدين وعمالقين للفكر واالأدب والفقه و�صخ�صيتين مرموقتين بذال الغالي  واأنا 

اإلى  دار  من  والهجرة  والم�صاعب  المتاعب  �صوى  الدنيا  هذه  من  يجنيا  ولم  والنفي�س 

الواقع  لكن  واالأذى.  التهم  �صوى  الدنيوية  والهدايا  الهبات  من  لهم  تقدم  ولم  اخرى 

على  االإ�صتمرار  في  يوقف عزيمتهما  لم  ال�صابران  العلمان  عا�صه هذان  الذي  المرير 

)1) م�صاعد االأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب االإ�صالمية.

)2)  �صورة النحل، االآية 30.
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طريق الحق والدفاع عنه مهما قل النا�صر ووعرت ال�صبل وا�صتّد الو�صع اأمام م�صيرتهما 

من  االإن�صاني  المجتمع  انقاذ  اأجل  من  وعمليًا  علميًا  جهادًا  اهلل،  �صبيل  في  الجهادية 

الخير وال تريد  اإلى  ربانيٍة تدعو  اإلى حول وقوٍة  ي�صتند  دوؤوبًا  والوثنية، جهادًا  الجهالة 

للنا�س اإال الح�صنة في هذه الدنيا واالآخرة. وال تترجى من اهلل �صوى الر�صا فاأولئك ر�صى 

اهلل عنهم ور�صوا عنه.

فقد تناولت في هذه الورقة جانبًا مهمًا من حياة العلمين الكبيرين »العالمة �سيخ 

محمد جواد مغنية والعالمة عبداهلل العاليلي رحمهما اهلل«.

اأال وهو الجراأة في اتخاذ المواقف العلمية والفكرية اأو المواقف العملية وهي �صفٌة 

كثيرًا ما نفتقدها في طريق هداية الب�صرية وهي من �صفات القادة والرواد والم�صلحين 

الذين بعثهم اهلل لهداية الب�صرية واإخراجهم من ظلمات ال�صرك والكفر والجهل اإلى نور 

التوحيد والعبودية والمعرفة.

ثقافة  في  المتجذرة  االأفكار  وتغيير  ال�صلبية  االإجتماعية  العادات  على  الخروج  اإن 

المجتمع كما يقول علماء علم النف�س بحاجٍة اإلى اإرادٍة �صلبٍة ومعرفٍة وا�صعٍة وو�صوٍح في 

الموقف وحكمٍة في الت�صّدي، و�صجاعٍة لالإقدام عليه قد ال يتحلى بجميع هذه ال�صفات 

اإال االأوحدي الذي اأ�ص�س بنيان حياته على العلم والتقوى واالإيمان متوكاًل على اهلل في 

كل االأحوال.

اإلى بع�س المواقف الجريئة لهذين العلمين الأنهل من  وفي هذه الورقة قد تطرقُت 

معينهما العذب و�صواًل اإلى �صريعة الحق اإن �صاء اهلل.

اإن الحفاظ على الدين والقيم االإن�صانية بعد تقبلها من اأهم واجبات االإن�صان الموؤمن 

فكيف به اإذا كان عالمًا وم�صلحًا واأ�صوًة للمجتمع االإ�صالمي الأن المغريات تقدم عادًة 

ال�صّد  هم  الأنهم  الماآثم  الرتكاب  الباب  فتح  اأو  مبادئهم  عن  اإبعادهم  اأجل  من  للكبار 

بهذا  كيف  الحاقدين،  وكيد  الظالمين  جور  على  الطريق  يقطع  الذي  الر�صين  المنيع 

االإن�صان اإذا كان قد عين قا�صيًا الإحقاق حقوق النا�س والدفاع عن مظالمهم وهو اأمل 
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اإلى  للو�صول  الوحيد  �صبيله  فيبقى  المظلوم،  على  ال�صبيل  يقطع  وعندما  الم�صطهدين 

واأي غفلٍة  اأنزل اهلل  وبما  بالحق  اأن يحكم  عليه  الذي  القا�صي،  ي�صتحقه، هو حكم  ما 

النار  من  حفرٍة  �صفا  على  القا�صي  الأن  عقباه  يح�صن  ماال  اإلى  يو�صله  �صوف  تغافٍل  اأو 

حتى يحكم بما جاءت به ال�صريعة، ومن هذا المنطلق االإن�صاني واالإ�صالمي عندما طلب 

اأحد الم�صوؤولين اللبنانيين من العالمة مغنية اأن ي�صدر حكمًا ق�صائيًا وفقًا لما يريده 

ال�صيخ  فامتنع  »ا�ستجب لطلبي، فاأني �ساأثبتك في الرئا�سة«  الم�صوؤول، الذي قال له: 

منتف�صًا وغا�صبًا في �صبيل اهلل طالبًا ر�صا اهلل ، ال ر�صا غيره قائاًل للم�صوؤول: »اإني اأهتم 

هذه  وبعد   .
(1(

زائٌل« فظٌل  الكر�سي  اأما  الوظيفة.  في  تثبيتي  قبل  ديني  بتثبيت  اأوًل 

العالمة عن جميع  ]األف وت�صعمائة وثمانية و�صتون ميالدي[ اعتزل  الحادثة وفي عام 

م�صوؤولياته الأنه ال ير�صى اأن يكون و�صيلًة الإبطال الحق وتثبيت الباطل حتى لو كان هذا 

االأمر يكلفه من�صبه وماله وحياته.

الطائفية  وال�صراعات  الم�صحونة  ال�صيا�صية  االأجواء  و�صط  االآخر  هو  والعاليلي 

المتفاقمة في لبنان قام بواجبه الديني والوطني وتر�صيخ القيم االإن�صانية المت�صامية، 

جاهد �صد االإنتداب والحكم اآنذاك واأنار ال�صبيل اأمام اأبناء الوطن وحثهم على مقاومة 

الظلم والطغيان واالإ�صطهاد والتخلف والجهل اأيًا كان م�صدره ومنبعه وا�صتخدم �صالح 

الكتابة وهو اأم�صى �صالٍح للعالم العارف في �صبيل هداية االإن�صان وتوعيته وتر�صيده ورفع 

حجاب الجهل والغفلة عن عقول وقلوب اأبناء جلدته.

كانت اأول كتاباته »اإنني اأتهم« وهكذا »تاريخ الح�سين« والذي يهدف اإلى رفع الظلم 

التاريخي الذي لحق باالإمام الح�صينQ من جراء قيامه �صد طاغية ع�صره يزيد 

بن معاوية وقد كان كلٌّ منهم نموذجًا ب�صريًا نقي�صًا لالآخر فاالمام الح�صينQ من 

)1) تجارب محمد جواد مغنية: �س 109
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قمة الطهر وال�صفاء واالإيمان والفناء في اهلل ويزيد بن معاوية في قعر الرذيلة والف�صق 

اإلى فك  اللغة بحاجٍة  باأن  اأح�س  اأخرى عندما  اأدبيًة  كتبًا  اي�صًا  بالدنيا. وحّرر  والتعلق 

رموزها واأ�صرارها كي ال تندثر اأو تنحرف مقا�صد اأدباء العرب. وكتب عن اأم الموؤمنين 

بكل  وقفت  والتي  الح�صنة،  والقدوة  ال�صالحة  الزوجة  وجدها  اأن  بعد  الكبرى  خديجة 

اإلى جنب نبي االإ�صالم محمدP، وتعهدت ب�صرف مالها على م�صلحة االإ�صالم  قوة 

الكتابة  في  االإ�صالحي  النهج  هذا  وعلى  الأعلى«.  »مثلهن  ا�صمها  وجعل  والم�صلمين، 

Q وتناول كفاحه  الدينية والتاريخية ا�صتمر العالمة العاليلي، فكتب عن االإمام عليٍّ

ومرجعيته الدينية و�صيا�صته واأخالقه وكتب عن اأئمة ال�صيعة االإثنى ع�صر في كتابه االإمام 

الح�صين منتهجًا فيه نهجًا ق�ص�صيًا وكتب الكتب المثالية كما كتب و�صارك في المجاالت 

ال�صحفية، كمجلة االأديب و�صحيفة »كل �سيء« وا�صتخدمهما منبرًا للهجوم على الحكام 

فكاد ال يخلو مقاٌل لل�صيخ اإال وتناول فيه �صوؤون ال�صيا�صة والحياة االإجتماعية ب�صكل عام.

وقد نال العالمة العاليلي اإعجاب النا�س والكثير من جمهوره المعجبين به، والذي 

والُمف�صدين  الظالمين  يهاب  ال  وا�صحة،  �صراحة  يمتلك  لكونه   ،
ٍ
يوم بعد  يومًا  تزايد 

الذين ال يرون �صوى  اأ�صاليب الحكام  اأنه قادٌر على ف�صح  وجريٌء ال يهادن ف�صاًل عن 

م�صالحهم وماآربهم ال�صخ�صية.

1952 »الف وت�سعمائة واثنان وخم�سون« بوفاة  االإفتاء �صنة  وعندما �صغر من�صب 

ال�صيخ محمد توفيق خالد، تر�ّصح م�صحوبًا بتاأييد ال�صعب والمفكرين الأنهم كانوا يرون 

والمعتقدات  والتقاليد  العادات  الغبار عن بع�س  االإ�صالح وعلى نف�س  القادر على  فيه 

التي باتت بحاجٍة اإلى اإعادة در�صها من جديٍد، اأمام هذا االإجماع على تاأييد العاليلي 

في  وجراأته  �صراحته  يعرفون  كانوا  الذين  وهم  اآنذاك  الحكم  اأهل  مخاوف  ازدادت 

وا�صتطاعوا  اإمكاناتهم  بكل  �صده  فوقفوا  االإفتاء  في  نجاحه  فاأرهبهم  االأمور،  معالجة 
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الاالور قارل الله علي زاده

.
(1(

اإ�صقاطه والحوؤول دون و�صوله اإلى المن�صب الديني االأول عند الم�صلمين في لبنان؟

لكن هل �صقط العاليلي من اأعين النا�س وعقولهم وقلوبهم اأم ازداد �صموخًا وعلوًا، 

وهل اأحبطوا عزائمه واإرادته وت�صميمه في ارتياد الطريق الذي �صقه عقودًا من الزمن 

اأم زاد اإيمانًا ووعيًا وجراأًة واعتزازًا ال�صتمرار النهج في �صبيل اهلل والدفاع عن الدين 

وال�صعب.

هذا هو ِدْيدُن العلماء ال�صالحين في الدفاع عن دينهم واأر�صهم وعر�صهم فهم ال 

يخ�صون في اهلل لومة الئٍم وحتى لو اجتمع الكل �صدهم فال يخ�صونهم بل يزدادون اإيمانًا 

مئ  حئ  جئ  ی    ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  وعزيمًة 

ىئ يئ جب حب چ )2).
يا ترى كيف واجه العالمة مغنية التهديدات التي اأر�صلت له من ال�صفارة االأميركية 

باللقاء مع روزفلت فقال  اإغرائه  واأرادوا  البطولية �صدها،  المواقف  وحذرته من مغبة 

لالإ�سالم  عدوٍة  األّد  اأميركا  اإن  هذا  يا  »اإ�سمع  الواحد:  بالحرف  ذلك  منه  طلب  لمن 

من  و�سردته  فل�سطين،  في  �سعبنا  قتلت  اإ�سرائيل،  اأوجدت  اأميركا  العربية،  والأمة 

واإخوتنا  اأر�س فل�سطين،  يا�سين وعلى  اأبنائنا مازالت تنزف في دير  اإن دماء  دياره، 

زيارة  اإلى  تدعوني  هذا  وبعد  اإ�سرائيل..  اإلى  تقدمه  الذي  اأميركا  ب�سالح  يقتلون 

 .(3(

الأ�سطول ال�ساد�س«

وعندما يكتب عن الكيان ال�صهيوني الغا�صب والقوة ال�صرطانية التي الزالت تن�صل 

من الج�صد االإ�صالمي. ما فعلته الواليات المتحدة االأميركية واأعوانها في المنطقة جعلته 

يتاألم ويقول: حين وقعت الحرب الرابعة واأ�صارت كل الدالئل اإلى هزيمة اإ�صرائيل، طار 

ال�صواب من راأ�س اأميركا وجن جنونها وتحولت بطائراتها اإلى ج�صٍر هوائيٍّ من اأحدث 

)1) اقتبا�س من كتاب ال�صيخ عبداهلل العاليلي والتجديد في الفكر المعا�صر »الدكتور فايز ترحيني« من�صورات عويدات 

- بيروت -باري�س.

)2) �صورة اآل عمران، االآية 173.

)3) تجارب محمد جواد مغنية - 400.



مغنية  العلللي  جرأة العلمين اي مواقفهما 

- 256 -

االأ�صلحة بينها وبين تل اأبيب، فغ�صب العرب غ�صبًة جماعيًة وقطعوا النفط عن اأميركا.. 

اأثمانه بالمليارات  اأ�صعار النفط وتكّد�صت  ف�صجدنا هلل كثيرًا.. ولكن بعد اأن ت�صاعفت 

واإ�صرائيل  اأميركا  قوة  ان  نعلم  وكلنا  وم�صارفها..  اميركا  الى  بالكامل  العرب  حملها 

هي قوة �صلطان البغي والجور في �صرق االأر�س وغربها. وهل اأدل على ذلك مما حدث 

ويحدث من ظلٍم ومظالم في فيتنام، ورو�صيا، وجنوب اأفريقيا، والم�صتعمرات البرتغالية 

وغيرها كثير؟! وهكذا اأ�صبح المال العربي »من حيث ل يريد اأهله واأ�سحابه« �صالحًا 

 .
(1(

ُيعتدى به على العرب اأنف�صهم وعلى كل �صعب م�صت�صعٍف في اأر�س اهلل وبالده

وقد اأثار هذا االأمر حفيظة عالّمتنا الجليل »مغنية« فوجه نقده لبع�س العلماء ب�صبب 

عدم توا�صلهم مع حركة الكفاح �صد االإ�صتكبار حيث يقول: »والذي حّز في نف�سي اأن 

الفقه  في  در�سوا  وقد  كيف  وا�ستباٌه،   
ٌ
لأنه خطاأ ندائي  الآذان عن  ما �سموا  ال�سيوخ 

الإ�سالمي اأن بيع ال�سالح للعدو حراٌم محّرٌم وعلى حد ال�سرك باهلل؟!.. ولول المال 

.
(2(

العربي وت�سديره اإلى اأميركا ما غرقت اإ�سرائيل بالم�ساعدات المالية والع�سكرية«

وهناك مواقف فقهيٌة وتاريخيٌة وكالميٌة جريئٌة في كتابات العلمين الراحلين ناأمل 

اأن يتطرق اإليها اأهل الفن والعارفون بها ال�صتنارة الدرب لالأجيال الالحقة من العلماء 

والمفكرين في الم�صتقبل.

متنوع  عمل  فريق  اإلى  تحتاج  العلمان  هذان  لها  انبرى  التي  الفكرية  فالم�صاريع 

االإخت�صا�صات، يعمل بجهٍد دائب وعزم متوا�صل من دون كلل اأو تعب اأو تفكير، اإن �صاء 

اهلل.

)1) - الم�صدر ال�صابق - 431.

)2) - ال�صيخ محمد جواد مغنية، �س 121 مهدي اأحمدي المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اال�صالمية.
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 الشيخ العايلي في: »اإلمام الحسين« 
ٍر ينظم التاريخ 

ّ
تجليات مفك

د. ابراهيم بيطون)1)

في  الم�صنف  اأو  الموؤرخ  مرجعية   - وثيقًة  اأو  خبرًا   - الرواية  اإن  القول  ف�صول  من 

مقاربة  اإلى  ياأخذ  ما  وحدها  لي�صت  ولكنها  مداه،  في  مفكرًا  الباحث  ذلك  اأو  التاريخ، 

الحقائق، فثمة رديفٍّ لها يكمن في مرجعية العقل، التي تقود حركة البحث التاريخي، 

بدءًا من التوثيق، فالنقد، اإلى ال�صببّية مدعمًة بتحليالٍت ومقارناٍت، تلتئم جميعًا في ما 

ي�صطلح عليه بالمنهج. فقد بات مح�صومًا اأن التاريخ علٌم له قواعده واأدواته، ولم يعد 

اإنتاجه، ب�صوائبه ومغالطاته واأهوائه كذلك بذهوله ووفقًا  مجّرد تراكٍم خبريٍّ ي�صتعاد 

لراأي »ابن خلدون« »عن تبّدل الأحوال في الأمم والأجيال، بتبّدل الأع�سار ومرور 

 اأخرى م�صاعدٍة كالفقه 
ٍ
الأيام« ولكنه لي�س علمًا بحتًا، اأو م�صتقاًل بذاته. لتداخله مع علوم

والجغرافية واالإقت�صاد وغيرها. اإلى ذلك فاإن التاريخ يبقى بحاجٍة اإلى جرعٍة من خياٍل 

االأدب  اأدنى من  م�صافٍة  الحالة على  يجعله في هذه  ما  الرتيب،  الن�ّس  الروح في  تبّث 

)1) اأ�صتاذ جامعي.
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في  ينظم  »اإنما  التاريخ  ن 
َّ
باأ العاليلي  ال�صيخ  اإليه  يذهب  ما  وهو  معه.  تداخاًل  االأكثر 

ن�سق الآداب التي هي نتاج القوة النظرية، والبحث الإ�ستنتاجي لما يدخله من �سور 

الجماعات والإنفعالت والموؤثرات النف�سية والإقت�سادية«.

وعلى الرغم من االإعتراف الحذر للعاليلي بعلمية التاريخ اإال اأنه يميل �صخ�صيًا اإلى 

اخت�صار المنهج ب�«االأ�صلوب وطرائق البحث« م�صيفًا في هذا ال�صياق، باأنه »اأي التاريخ« 

الكالم  له  يطوع  لغويٍّ  لدى  المفهوم  ي�صّوغ هذا  ما  كان  واإذا  االآداب،  فرعًا من  �صيّظل 

ويبرع في اختيار المنا�صب منه، ال�صتنباط اأفكاٍر من الن�ّس لي�صت متاحًة للموؤرخ العادي 

واإن  التاريخ  باب  في  مبا�صرًة  يندرج  ال  الكتاب  هذا  اأن  اإلى  االإ�صارة  وتجدر  للدرا�صة. 

البطولة  لمعات  فيها  تزدحم  تجّلياٌت فكريٌة  النتيجة  اإذ هو في  فيه،  لالأخير حّيٌز  كان 

والت�صحية والفرو�صية �صاغها قلُم اأديٍب لّماح، اأو لعلها نوٌع من ال�صعر ينظم التاريخ في 

اأبعاده االإن�صانية القيمية.

ويبدو اأن العاليلي لم ي�صاأ الدخول موؤرخًا اإلى عالم الح�صينQ بما يفر�صه ذلك 

 بالمعايير ال�صارمة للمنهج، نقدًا وتحقيقًا وتعلياًل وكّل ما يوؤدي اإلى ا�صتبعاد 
ٍ
من التزام

المدخول اأو الواهي من الروايات التاريخية هذا الجانب كان مقفاًل اأو �صبه مقفٍل لدى 

ال�صيخ. حتى اأن الن�صو�س التي بنى عليها روؤيته التاريخية وردت من دون تحقيٍق..... 

ومن دون توثيٍق، �صوى ما اأ�صاف عليها من مفاهيم وم�صطلحاٍت ربما ناءت بها. ولكن 

يجب اأن نعترف باأن االأ�صلوب الذي �صدّد عليه، ارتقى اأحيانًا اإلى م�صتوى المنهج. على 

يخالف  لالأول  العلمي  تو�صيفه  اأن  هنا،  الفارق  مع  ال�صالفة.  نظريته  يطابق  بما  االأقل 

التاأنق االأدبي الذي بالغ فيه، واإن بدا منطويًا على دالالٍت تدخل في حميم الثاني. وقد 

يكون من الممكن ح�صم هذه الم�صاألة، باأن ما قّدمه العاليلي، واإن درج فيه على طريقته 

اأدبيًا فهو ال يلغي على الرغم من االإن�صياب الم�صتقّر اأحيانًا، ح�سَّ الموؤرخ فيه ولي�س علينا 

مواءمًة  اأكثر  كانت  ربما  التي  المعادلة  العاليلي خارج هذه  نقراأ  اأن  المنظور  من هذا 

اللحظة العظيمة في ثناياه وتحديد الهدف  التاريخ �صوى اكتناز  لمفكٍر، ال يتوخى من 
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د. ابراهيم بيطون

تمّيزًا في  االأقل  اأو على  اأك�صبه فرادًة  ما  اإليها،  الخا�صة  اأدواته  يقوده من خالل  الذي 

الدرا�صات الح�صينية. 

اأما البداية فهي عينها التي ينطلق منها الموؤرخ، ولكن لل�صيخ طريقًا ال ي�صلكها غيره. 

هي  االإمامة  ال�صاعدة.  االأمة  في  �صراعاٍت  ت�ّصظت  التي  ال�صوء  نقطة  البحث عن  في 

عاناها  التي  التاريخ«  حوادث  جري  »في  الع�صبيات  وتاأثير  بتداعياتها  اإذًا،  المدخل 

االإمام الح�صينQ، وهي »ت�ستدعي »والكالم لل�سيخ« تمهاًل واأناًة بالغتين، وت�صتدعي 

�صيئًا اآخر... وهو التجّرد من �صتى النوازع وال�صيطرات الوجدانية واالإعتقادية، واإاّل فاإن 

تقرير  في  واإغراقًا  بالغًة  تكون  بنزعٍة،  مغلوبًة  اأو  بنازعٍة  كانت محكومًة  اإذا  روؤيٍة،  اأية 

ببع�س  م�صتعينًا  �صيره،  وجهة  فعاًل  العاليلي  ُيحّدد  وهكذا  فقط«  ال�صخ�صي  الجانب 

اأدوات الموؤرخ ال �صيما الحياد الذي من دونه يتحول التاأريخ اإلى نمط فكروي«والمفردة 

االأخيرة له، بمعنى االأيديولوجي« يعوق حركية البحث في مقاربة الحقيقة. هذا من حيث 

اإن الحياد يفقد جدواه  اإذ  اأي ال�صيخ - في الواقع ال ي�صير على ذلك.  المبداأ، ولكنه - 

اأحيانًا فكيف اإذا كان الموقف اأمام الظالم والمظلوم اأو اأمام »حٍق ل يقاوم �سلطانه« 

وباطل يقذف ب�صهاب النظر �صيطانه«، كما عّبر عن ذلك ابن خلدون في هذه الم�صاألة، 

ومن هذا المنظور �صّوغ ال�صيخ انحيازه ل�صخ�صيٍة كالح�صينQ، بما تج�صده من قيٍم 

 بحتمية الثورة على نظام االنحراف والمفا�صد، اأو- 
ٍ
�صامية، وجذرية في المبداأ. والتزام

ح�صب تو�صيفه - على نظام االأحكام العرفية، الذي يهدد الدماء، ويرفع التعارف على 

المنطق القانوني، ويهّدد كّل امرىٍء في وجوده«.

وفي �صوء هذه الروؤية، ال يتحرج ال�صيخ في العودة اإلى جذور الم�صاألة، مو�صوع البحث، 

وقد ي�صتعين اأكثر باآلية الموؤرخ في قراءٍة اإ�صكاليٍة لما بعد اأنموذج »المدينة« في االإ�صالم 

االأول ذلك الذي اهتّزت �صورته في »ال�سقيفة« اإذ اإن ا�صتبعاد عّلٍيQ عن الخالفة، 

واأخذ اآل البيتR بال�صّدة، جعل لهم اأن�صارًا على حد تعبيره. وهذا يعني اأّن �صرخًا 

حدث في بنية المجتمع، وكاد اأن يوؤدي اإلى انهياٍر مبّكٍر لالإ�صالم، لوال اأن ارتداد القبائل، 
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االأول،  الخليفة  اأن  ولوال  العا�صف،  الخطر  موّحدًا  ليواجه  االإنق�صام،  تجاوز  اإلى  به  دفع 

�صارع اإلى دعوة هذه القبائل بعد الق�صاء على تمّردها اإلى االإنخراط في حركة الفتوح 

التي حققت نجاحاٍت كبيرًة، خ�صو�صًا في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخّطاب. 

ولكن االنت�صار الوا�صع للم�صلمين كان ال بّد اأن تنجم عنه تحّدياٌت لما ي�صّميه ال�صيخ 

»حكومة الخلفاء« التي التب�صت هويتها على الم�صتويين الديني وال�صيا�صي، مما �صيوؤدي 

اإلى ن�صوء حركٍة اعترا�صيٍة، »قدمت »ح�سب العاليلي« مادة االإنقالب الكبير« في مجتمٍع 

كانت البداوة بعد را�صخًة فيه، ولم يكن موؤهاًل للتجاوب مع المتغيرات ال�صريعة. بيد اأن 

ما يلفُت في قراءة ال�صيخ للمرحلة، اأنه ي�صتخدم مفرداٍت اأو م�صطلحاٍت لي�صت متداولًة 

اأو تعّبر عن م�صمونها حينذاك م�صتبداًل، على �صبيل المثال، بال�صورى »الديمقراطية« 

في و�صفه للحكومة باأنها لم تكن ديمقراطيًة على وجه التحديد، بل تزايد فيها اعتبار 

الديمقراطية اإلى درجٍة انتفت معها عنا�صر ال�صلطة، اإال في الحدود المن�صو�س عليها 

في القراآن وال�ّصنة«، ومن ال�صعب الجزم اإذا كان هذا الم�صطلح، بمعناه الحديث، في 

�صوؤونها فيما بعد،  توّلوا  الذين  اأو  »ال�سقيفة«،  الخالفة في  ناق�صوا م�صاألة  الذين  ذهن 

اإذ من المرّجح اأن الم�صطلح وغيره مما ن�صب لتلك المرحلة، جاء في وقٍت متاأخٍر على 

التي  ال�صورى  قاعدة  بقيامها على  االأولى،  الخالفة  ت�صويغ  الفقهاء. في محاولة  األ�صِنة 

ا�صتّمرت لفترٍة طويلٍة، مو�صوع جدٍل لدى ال�صلطة والمعار�صة على ال�صواء.

واإذا كان العاليلي يتجّنب اإ�صقاط »الديمقراطية« على الطريقة التي تّم فيها تداول 

ال  �صعٍف  نقطة  فيها  راأى  واإنه  لها  الحكومة  ممار�صة  في  لديه  وا�صّحٌة  فاإنها  الحكم، 

نقطة قوٍة. ولكن اأين هذه الديمقراطية من اأ�صلوب الخليفة عثمان في ا�صتئثاره بالحكم 

لم�صلحة �صريحٍة تّمت له بالقرابة؟ فهل كانت البداية الفعلية الأزمة ال�صلطة من هنا، 

كما في راأي جمهرة الموؤرخين؟ قد ال يكون ذلك دقيقًا ال �صيما بعد التاآمر على خالفة 

عمر، با�صتهدافها موؤ�ص�صًة اأخذت تتنامى في عهده، اإذ اغتيل الخليفة وم�صروعه معًا، 

اإلى  التنبيه  جدوى،  دون  حاول،  والتي  المفتعلة  المحنة  تلك  هرج  في  عثمان  اأوقع  ما 



- 263 -

د. ابراهيم بيطون

مخاطرها، اأبو ّذر الغفاري في »المدينة«، واالأ�صتر النخعي مرًة اأخرى في الكوفة.

ولكن ثمة ما يثير اللب�س، وربما �صيئًا من التناق�س، فيما يعّبر عنه ال�صيخ ب� »ديمقراطية 

عينه.  الوقت  في  بو�صفها،  االأ�صا�س-  في  المعنى  بهذا  موجودٍة  غير  وهي  الخالفة«- 

»ظاهرًة تقّلل من احترام الحكم وهيبته« وت�صّجع على المنحى االإعترا�صي على نمٍط 

غير متوازٍن اأو م�صتقٍر من ال�صلطة. بيد اأنه في المقابل ال يغفل بع�س العنا�صر الم�صّببة 

لالإعترا�س، متوقفًا عند توزيع االأموال وتكّد�صها لدى اأفراٍد لم ي�صتثمروها، »فمالوا اإلى 

البدعة والترف والفراغ«، وفي ال�صياق عينه ينتقد عدم ا�صتخدام »الأموال الكبيرة في 

م�ساريع عمرانيٍة وا�سالحيٍة« على حّد تعبيره. هذا النمط من ال�صلوك كان ال بّد اأن 

ينجم عنه ف�صاٌد في الحكم طال النظام الع�صكري الذي افتقد اإلى التطور. ولم ياأخذ 

بتجارب االأمم التي خ�صعت للم�صلمين اأو تحاربوا معها، كما بدا وا�صحًا في المحاوالت 

العقيمة الإ�صقاط عا�صمة االإمبراطورية البيزنطية. 

تّر�صخ  اإلى  يوؤدي  بما  التربوي،  الجانب  اأهملت  »الحكومة«  هذه  اإن  المقابل  وفي 

العقيدة في نفو�س المقاتلين وقادتهم، حتى اأنه بع�س ال�صحابة ممن �صهدوا في �صاحات 

راأي  العّوام، ح�صب  بن  الزبير  �صاأن  ال�سلطة«،  »لحتوا�س  ميولهم  يخفوا  لم  »الجهاد« 

اأنف�سهم  في  الخالق  »َعُظم   : عليٍّ لالإمام  بقوٍل  ال�صياق  هذا  في  م�صت�صهدًا  العاليلي 

ف�سغر ما دونه في اأعينهم« وينتهي اإلى اأن مثل هذه »الحكومة«، التي ما برحت تموج 

فيها نوازع البداوة. كانت ا�صتجابتها بطيئًة للتحّديات، فلم تكت�صب من المناعة ما يبعد 

عنها رياح االأخطار، من المتّرب�صين بها، خ�صو�صًا من »الحزب الأموي المن�ّسق« عن 

االأ�صرة الحاكمة في تحري�صه المبطن على عثمان. هذا الحزب لم ي�صتطع اإخفاء توّرطه 

ويعدُه  عنه،  بالدفاع  يتظاهر  رئي�صه  كان  بينما  ال�صعب،  الماأزق  اإلى  الخليفة  جّر  في 

بمدٍد ع�صكريٍّ لم يبرح في النهاية ال�صام واكتملت الماأ�صاة بمقتل الخليفة، واإذا بمعاوية 

 Qيت�صّدر المطالبين بدمه، متهمًا جماعة عليٍّ بقتله، فكان الّرُد البليُغ من االإمام

الذي ك�صف �صلوع والي ال�صام في الموؤامرة متوجهًا اإليه بقوله: »فاأما اإكثارك الحجاج 
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في عثمان وقتلتِه، فاإنك اإنما ن�سرت عثمان حيث كان الن�سر لك. وخذلته حيث كان 

الن�سر له«.

من  م�صائل  غالبًا  عليه  تلتب�س  الأدب«  من  »فرعاً  للتاريخ  مفهومه  في  العاليلي  اإنه 

االأول، اآخذًا به الثاني اإلى التحديث، فيقتب�س من الحا�صر م�صطلحاٍت ال توائم الحدث 

في عالمه الحا�صري الخا�س، والمفارقة الالفتة في هذا ال�صياق اأنه حين يلج اإلى الحدث 

التقليد في قراءٍة متماهيٍة مع حيثيات  اإلى  التاريخ ينحو، في بع�س االأحيان،  من باب 

الرواية، مما نجده، على �صبيل المثال، فيما اأورده عن اأن معار�صة معاوية لخالفة عليٍّ 

كانت طارئًة ولم يخّطط االأول م�صبقًا لها.

فهو غالبًا ما يعيد تركيب الرواية باأ�صلوٍب جديٍد، بينما الم�صمون يبقى خارج النقد 

اأو الم�صاءلة وكما جاء في قوله: »لما اأبقى معاوية باأنه ل ّبد من عزله، واأنه ل رجاء 

بالمطالبة  ال�سراع. ففكر  ابتداأ  الحديث،  المغيرة من  اإليه  اأنمى  ول حيلة على ما 

بدم عثمان، باإ�سارة عمرو بن العا�س »على ما ذكره الم�سعودي« ولم تكن فكرة لمعاوية 

للتهييج،  الغاية، اجتهد لالإ�صتيالء على قمي�س عثمان مخ�صبًا بدمائه  اأجل هذه  ومن 

واالإثارة... »ولعل في هذا الموقف تب�سيطاً لل�سراع الذي كان مبنياً، ربما قبل خالفة 

«، وهو ما ذهب اإليه ال�صيخ نف�صه في اإ�صارته ال�صابقة اإلى »الحزب الأموي المن�سق«  عليٍّ

الم�صيرة  ت�صويب  بهدف  للتغيير  كاماًل  م�صروعًا  يحمل  الجديد  الخليفة  كان  وقٍت  في 

 به، 
ٍ
المنحرفة، مما يعني اأن عزل معاوية كان مح�صومًا، كذلك االأخير كان على وعٍي تام

من دون اأن يقف طموحه - وهو المم�صك بزمام اأقوى االأعا�صير- عند حدود الوالية. 

وال يفوت ال�صيخ التركيز على اأهمية هذا الم�صروع والتنويه »ب�سيا�سة عليٍّ ونفوذها 

�صلطة  من  ينفلت  حين  حريًة  اأكثر  ال�صيخ  ي�صبح  وقد  قوله.  ح�صب  خططه«  ورجاحة 

الرواية فيقود حينئٍذ حركة الحدث وال ينقاد اإليها: وذلك برده ما جرى اإلى �صراٍع بين 

التربية  تجذير  في  توّلوها  الذي  ف�صِل  اإلى  الخالفة،  بنية  في  الخلل  فاَقَم  م�صروعين، 

الدينية، وفاقًا للحالة الوجدانية التي اختمرت في نف�س اأبي ّذٍر على حد قوله، ولكن من 



- 265 -

د. ابراهيم بيطون

غير الوا�صح اإذا كان في نقده لحكومة الخالفة، يق�صد المرحلة عامًة، ام جزًء منها 

خا�صًا بعهد عثمان اإذ اإن تعميمه، على الرغم من تعّثراٍت في هذا الجانب التربوي ال 

يمكن ربُطها باالإنت�صار الوا�صع للفتوحات بما يفوق قدرة الخالفة لي�س على هذا الوجه 

قة اإذا توقفنا خ�صو�صًا عند المنحى التغيري الذي �صارت فيه خالفة االإمام، في  من الدِّ

وقت ركدت فيه الفتوح واإن ّظلت �صيا�صاته في المجال التربوي نظريًة وحالت الحروب 

الداخلية دون تطبيقها، ولكن تراث التجربة ظّل في وعي الفئة التي رف�صت االإن�صياع 

للواقع بعد اغتيال االإمام، وت�ّصبثت باقتناعاتها، متحديًة الح�صار الُمطبق عليها... قد 

تاأ�ص�صت ثورة الح�صينQ على هذا التراث، رافعًة على خطى ال�صلف �صعار التغيير.

كان النهج الذي �صار عليه الخلفاء، وما رافقه من �صعٍف في التربية الدينية، خ�صو�صًا 

لدى القبائل العربية المنت�صرة في االأماكن النائية، ما رّكز عليه ال�صيخ العاليلي. �صببًا 

في انهيار الخالفة الرا�صدية دون اأن تنجح النخب في دفعه، مع العلم اأن بع�صها كان 

خال�صًا فيه، وهو ما لم ن�صر اإليه في حيثيات هذه الم�صاألة وقد يتيح ذلك الت�صاوؤل لمن 

كان في موقع العاليلي، عن مدى اقتناعه في و�صف الحكم االأموي، باأنه انقالٌب وثورٌة 

المبداأ،  تج�ّصده من حيث  بما  الثانية  ح  ت�صّ فهل  االأول  ح  �صّ فاإذا  الخلفاء  على حكومة 

من م�صروٍع ا�صالحيٍّ جذرٍي على النظام االأموي، الذي خا�س موؤ�ص�صه حربًا قبليٍة �صد 

الخليفة ال�صرعي، من دون اأن يطرح �صعارًا، �صوى الثاأر لعثمان؟

يتدّرج  اأن  يلبث  ال  ال�صياق،  في  د  المحدَّ موقعه  يتخذ  ال  الذي  الم�صطلح  اأن  بيد 

ان�صيابه  في  االأخير  ي�صبح  اأن  اإلى  االإنقالب،  اإلى  االإنقالبية،  الثورة  اإلى  الثورة،  من 

الطبيعي، بما يقارب الموقف االأموي من خالفة االإمام. وقد يكون ال�صيخ اأول من طرح 

من المحدثين فكرة »الإنقالب« على اأ�صا�س الع�صبية القبلية م�صتلهمًا ذلك من كتاب 

»التنازع والتخا�سم فيما بين بني اأمية وبني ها�سم« للمقريزي ومن وحي ذلك يعترف 

باأن االأمويين في االإ�صالم ظّلوا يرمقون نفوذهم ما قبله.

مفتر�صًا اأن ا�صتبعاد بني ها�صم في عهدي اأبي بكٍر وعمَر اأيقظ في نفو�صهم �صهوة 
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لم يجد  ولكنه  االإنقالب  اأحكم خّطة  االأموي قد  الحزب  واأن  والعداء �صدهم،  ال�صلطة 

الفر�صة اإاّل في اأواخر عهد عمر من حيث اإن الم�صلمين متّجهون للتو�صع والفتح وعمر 

هو العقبة الوحيدة في �صبيل تحقيق االإنقالب الذي يعمل له االأمويون، فاغتالوه والإبعاد 

من  االإختيار  وهذا  االنتقام  بمح�س  اأنه  اإلى  الظن  لي�صارع  فار�صيًا  ا�صتخدموا  ال�صبهة 

اإحكام الّخطِة ح�صب تعبيره.

اإلى الحكم حيث  اإلى الت�صاوؤل عن و�صول عثمان  وفي �صوء ما تقدم تنتفي الحاجة 

انق�صم االأمويون بعد وقٍت اإلى حزبيين اأحدهما بقيادة مروان واآخر بقيادة معاوية االأقوى 

�صخ�صيًة ونفوذًا واالأكثر ارتباطًا باالإنقالب الذي ا�صتّمر تداعياٍت حتى اغتيال االإمام 

علّيQ. كان الهدف وا�صحًا اإذًا في تروي�س الظروف لتحقيق ال�صيطرة التامة على 

اأكثر ما يقوم على الت�صاوؤالت يفر�س نف�صه،  الخالفة، ولكن ال�صوؤال والبحث التاريخي 

اإذا كانت االأطروحة بمجملها مندرجًة كما اأ�صاف، مناق�صًا ما �صبق اأن اأ�صار اإليه من 

قبل في ال�صراع بين ع�صيرتين من قري�ٍس لم يكن االأخير را�صخًا بينهما قبل االإ�صالم 

ولم ياأخذ مداه على النحو الذي �صلف، حتى خالل العالقة العدائية بين مكة والمدينة 

من دون اأن تكون هذه في وعي الم�صلمين اأو الم�صركين.

لقد بداأ ال�صراع قر�صيًا- قر�صيًا في االإ�صالم وتحديدًا بين قري�س المهاجرة وبين 

دت له في مكة، ثم ات�صعت دائرته في �صّفين حيث تكتلت الع�صبيات  االأخرى التي ت�صّ

العراقية  الع�صبيات  ح�صد  من   Qعلي اأمام  مفرٌّ  يكن  ولم  معاوية  وراء  ال�صامية 

في  فين  �صّ مثّلت  وهكذا  لخالفته،  مقرًا  لل�صرورة  الكوفة  اأ�صحت  اأن  بعد  لوائه،  تحت 

الظاهر ا�صطفافًا قبليًا على الجبهتين، مع الفارق في المفاهيم واالتجاهات هنا وهناك 

اأن  اإلى  طامٍح  وبين  ال�صرعي،  الخليفة  بين  �صيا�صيًة  حربًا  كانت  ال�صميم  في  اأنها  اإال 

يكون في موقعه بالو�صائل المختلفة غير ال�صرعية. ولعل ع�صبية اأمّية- االأن�صار فاقت 

حينذاك كثيرًا، ع�صبية اأمية -ها�صم، حيث ت�صّكلت مالمح االأولى بعد الهجرة اإلى يثرب 

]المدينة[، وراكمت حقدًا ثاأريًا في نفو�س االأمويين خالل معركة بدٍر ولما يزل كامنًا 
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ده حتى اجتياح المدينة وا�صتباحتها ذلك الذي اأ�صفى غليل يزيد من االأن�صار. على اأ�صِّ

انتقاميٍّ  �صعوٍر  يعّبر عن  الح�صين  »خروج«  يزيد من  يكن موقف  لم  لذلك،  وخالفًا 

�صد بني ها�صم على نحو ما اأدرجه العاليلي في اأطروحته ال�صالفة، بعد ا�صتنكاف بني 

العبا�س، ومعهم اأخذ الح�صين ]محمد بن الحنيفة[، عن الم�صاركة في الثورة. بيد اأن 

ال�صيخ عندما يتجاوز خلفيات الحدث اإلى حيثياته ي�صبح لالأخير معنًى مختلٌف ُيختزل 

من  نعرف  اأن  علينا  الح�صين  م�صرع  لنفهم  قائاًل:  متناق�صين  طرفين  بين  بالمقارنة 

يزيد؟ فهو يرى اأن الخليفة االأموي الثاني ن�صاأ على تربيٍة غير ا�صالميٍة، متاأثرًا بالذين 

البادية  خ�صونة  تمازجها  النابية،  التربية  لون  على  ليثبت  بتاأديبه:  معاوية  اإليهم  عهد 

 وفي تقويمه ل�صخ�صيته 
ٍ
وجفاُء الطبع على حد تعبيره. اأما الح�صين فهو على نقي�ٍس تام

ترتفع النبرة االأدبية االأخاذة لدى ال�صيخ محلقًا على الحبية في قوله: »في دخلته ارت�سم 

النبّي في طبيعته، والنبّي في معناه، حتى مالأت هذه ال�سورة �سعب نف�سه، فكانت له 

معنًى، وكانت له ذاتيًة، وبذلك ا�ستحياه في وجدانه و�سميره و�سائر جوانب روحه. 

واإنما يكمن الإيمان على مقدار ما يثبت في حياة القدوة، فالقدوة ل يموت، واإنما 

ي�ستحيل روحانيًة نّديًة في ذات الموؤمن الذي يكون مظهراً اآخر من حياته« ولعل في 

هذه ال�صهادة ما يكفي الختزال ثورة الح�صين، قيادًة ور�صالًة ومفاعيَل تختلج في �صرايين 

االأزمنة. فالح�صينQ عندما واجه تحّدي البيعة ليزيد في ق�صر االإمارة بالمدينة، 

العاليلي، مطالبًا -  ال�صيخ  النبوي كما ر�صم �صورته  االأنموذج  كان ي�صطفق في نف�صه 

خارٌج  باأنه  مكة،  مبارحته  ع�صية  عنه  عّبر  ما  الكامل  الم�صلم  ل�صورة  االأخير-  ح�صب 

لالإ�صالح في اأمة جده وتكتمل ال�صورة في ما ي�صيفه ال�صيخ: »كان »اأي الح�سين« ينبعث 

من حدود الدين وحدود الطبقة التي ت�صعر بالدين، ومعناه �صعوريًا ذاتيًا، وكاأنه �صيٌء 

منها، اأو بع�ٌس من عنا�صرها، ولقد اكت�صبت »والكالم ما زال له« هذه الطبيعة النيرة 

هالًة جعلت ل�صاحبها لونًا ينفرد به، و�صكاًل ال ي�صبهه اإال هو، وال يجيء اإال فيه، ك�صوء 

ال�صم�س ال ياأتي اإاّل من ال�صم�س، مهما ت�صّكل به ال�صوء وت�صنع عليه«.
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للثورة  تاأريخ  اأنه  على  العاليلي  ال�صيخ  كتاب  اإلى  النظر  الخطاأ  من  اأنه  والواقع، 

الح�صينية التي غابت تفا�صيلها ال�صببية المبا�صرة عنه اإذ اإن اأهميته في تلك ال�صياغة 

الداللة  باأن  االإعتراف  علينا  ولكن  �صاحرًا،  وبيانًا  متينًة  ولغًة  راقيًا  اأ�صلوبًا  الم�صبوكة 

تن�صق من ن�صج ذلك كله وهي ال تنفك هاج�س ال�صيخ، ي�صتولدها اإ�صكالياٍت، قد نوافق اأو 

نعتر�س عليها، ومن ذلك تعقيبه على مداهمة معاوية الأبناء ال�صحابة بعد تنحيهم اإلى 

مكة احتجاجًا على البيعة ليزيد بوالية العهد، تاركًا »اأي الح�سينQ« البن الزبير 

التحدث با�صمهم فيما كان الخليفة ينتظر رّدًا منه. فهل كان ذلك تن�صاًل اأو زهدًا منه، 

وفقًا لراأي العاليلي؟ اإنه في الواقع لي�س هذا وال ذاك ولم يكن �صمت الح�صين اإال مظهرًا 

للمهادنة يخفي وراءه حركًة تتفاعل �صرًا على اأر�س الكوفة مما يتعار�س في العمق مع 

الموائم  غير  ربما  للتّحرك،  الدافع  الحقًا  كان  والذي  وراثيٍّ  ملٍك  اإلى  الخالفة  تحّول 

تمامًا في توقيته بعد وفاة معاوية من دون اأن تكون االأخيرة ا�صتجابًة مبا�صرًة له.

وهكذا في ا�صتغراقه البياني وعزوفه عن الوغول في تفا�صيل المرئيات التاريخية، 

يتوّجه العاليلي اإلى قارٍئ غير عاديٍّ في اكتناه ترميزاٍت اأكثر مّما هي وقائع لت�صع الثورة 

في �صياقها المنا�صب من ال�صوء. ولم يكن غير الح�صين من اأبناء ال�صحابة خليقًا لها، 

حين اتخذ قراره التاريخي بالخروج من مكة. ولكن الثورة تبقى مبهمًة لديه، في بيئتها 

ال�صخ�صية  وجدان  في  فقط  م�صكونٌة  فهي  الكوفة،  م�صاحة  على  وتحّدياتها  ورجاالتها 

»العظيمة« التي منها ا�صتلهم اأولئك المنا�صلون حيث هاجت في نفو�صهم اإرادة الممانعة، 

اذًا هي  ال�صخ�صية  االإعدام.  وانتقامًا حتى  ونفيًا  للظلم، �صجنًا  يركنوا  اأو  يهادنوا  فلم 

المحور والملهم واالإرتقاُء باالأنموذج القيادي اإلى م�صتوى االإبداع، وهو ما اختزله ال�صيخ 

 في تحليله ل�صخ�صية الح�صين 
ٍ
في مفردة »العظمة« التي يكثر من تردادها دونما �صاأم

الثائر الذي غّير ب�صهادته، م�صار التاريخ.

ويغويك العاليلي اأن تنقاد له في هذا ال�صياق، مفعمًا، وربما ثماًل بما ينهال اأمامك 

يقول:  وهو  ب�صغٍف  له  لت�صتمع  جانبًا  فتتنحى  الوجدان،  م�صام  فيك  تخترق  اأفكار،  من 
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»ونحن اإذا قّدمنا ح�سيناً بين العظماء، فاإّنا ل نقّدم فيه عظيماً فح�سب، واإنما نقّدم 

فيه عظيماً دونه كلُّ عظيم، و�سخ�سيًة اأ�سمى من كّل �سخ�سيٍة، ورجاًل فوق كّل الرجال 

مجتمعين وي�سيف بنبرٍة اأكثر بالغًة في تحديد مجالت العظمة التي اجتمعت في 

الح�سين، حتى ليبدو والكالم هنا له »اأمًة بين العظماء. فقد عرفنا العظيم في ثوب 

ال�سجاع، وعرفنا العظيم في ثوب البطل، وعرفنا العظيم في ثوب ال�سحية ال�سهيد، 

وعرفنا العظيم في ثوب الزاهد، وعرفنا العظيم في ثوب العالم. واأّما العظمة في كل 

ثوب، والعظمة في كل مظهٍر حتى كاأنها تاآزمت من اأقطارها، فكانت �سخ�ساً ماثاًل 

ما  وهذا  وحده،   Qالح�سين في  نجده  ما  فهذا  به،  ويعتبرون  يقروؤونه  للنا�س 

نلم�سه فيه فقط، حيث هو من نف�سه ومن ن�سبه«.

قد يكون من ال�صعب التعليُق على ن�سٍّ مبهٍر كهذا، ولكن الموؤرخ، بف�صوله الفطري، 

ي�صتوقفه ختام الكالم منحازًا اإلى »حيث هو من نف�سه«، ال »حيث هو من ن�سبه«. واإذا 

كان داأب العاليلي في اأطروحته تقديم الح�صين في ثوب جّده م�صتلهمًا ر�صالته في الثورة، 

م نف�صه في االأخيرة، على اأ�صا�س الن�صب، واإنما كان هاج�صه منذ اأن  فقد نرى اأنه لم يقدِّ

غادر الكوفة في اأعقاب »ال�سلح« ت�صويب الم�صيرة، اإنقاذًا لالأمة التي خرج الإ�صالحها 

واإنقاذها من الظلم واالإنحراف والف�صاد، هذا ما تجّلى في و�صيته الأخيه ابن الحنفية 

رّد  اأولى بالحق، ومن  ع�صية خروجه، وقد جاء فيها: »من قبلني بقبول الحق، فاهلل 

عليَّ هذا اأ�سبر حتى يق�سي اهلل بيني وبين القوم في الحكم، وهو خير الحاكمين، 

اأ�صا�س  اأعثم الكوفي. و »الحق« هنا يكت�صب معنى الق�صية التي هي  ح�سب رواية ابن 

الموقع، وعظمِة  ا�صتمّد ذلك من وهج  واإن  الن�صب.  ر وجودها، بمعزٍل عن  الثورة ومبرِّ

االن�صان المت�صامية فيه، وفاقًا للتو�صيف ال�صالف لل�صيخ العاليلي. وقد لفتت هذه العبارة 

يتك على �صرف  لم  الح�صين  اأن خطاب  اإلى  الدين، مائاًل  ال�صيخ محمد مهدي �صم�س 

الموقع والقرابة ف�صاحبه، ولكنه ا�صتّمد قوته من اأنه »داٍع من دعاة الحق« يحمل الوعد 

بالتغيير، وهو ما لم يكن ماألوفًا في زماٍن كانت االأن�صاب ع�صب القيادة فيه.
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وحين ي�صبح العاليلي في مواجهة الحدث يقترب اأكثر من الثورة، ولكن من دون اأن 

يغادر الثائر الر�صالي، فال ينفك معه كّظله، �صاهدًا على انقالبية التاريخ، وفي جعبته 

رحًا با�صمه: »اأن بين العدوان على الحق  معادلٌة اأخرى كتبها ال�صيخ بخط الثائر، م�صَّ

وتجاهل العدوان، تنبعث الأحرار وتخرج الأبطال. وفي ذلك تكمن القراءة المختلفة 

الذهنية اإلى العمق لحركة الح�سين الداعي اإلى الحق، وفي وقٍت كان ال�سكوت على 

اأبّية جا�ست فيها  الظلم تخّلياً عن الق�سية، وهذه لي�ست قابلًة لأن تموت في نف�س 

قيم الإ�سالم �سافيًة من الينابيع. فقد مّرت ع�سرون من الأعوام. والح�سين اأرهقه 

اأمامه  يعد  فلم  وترهيباً،  قتاًل  مرارته  يتجّرعون  الثورة،  مادة  واأن�ساره،  الإنتظار 

�سوى اتخاذ القرار، كان في اأوانه اأو لم يكن، فقد ك�سف عن برنامجه- والكالم هنا 

للعاليلي- وخّطِته التي دفعته اإلى الثورة والخروج، وكاأنما اأراد اأن ي�سّجل على الباطل 

بطالنه، واأنه يجعل للحق في بناء الباطل كوة يرتفع منها �سوته على الدوام«.

اإن برنامج الثورة نقراأه اأكثر تف�صياًل في المرويات التاريخية ولكن العاليلي يختزله 

اأطلقها  التي  العبارة  على  ُمعلِّقًا  اأ�صافه،  ما  �صوى  مزيٍد  اإلى  معها  نحتاج  ال  قد  بنكهٍة 

المعدودة  الكلمات  هذه  مثله[:  يبايع  ال  مثلي  ]اإن  المدينة  عامل  وجه  في  الح�صين 

-والكالم للعاليلي - تحوي برنامجًا خطيرًا ود�صتورًا عمليًا وا�صعًا، ويمكننا اأن ن�ّصميه 

»نامو�س الثورة«. والحق اأن فيه المبادئ العالية الإعالن الثورة وفيه المواد الالزمة لنقد 

الخليفة اأو الملك«.

اأتراه مبالغًا »العاليلي« في هذه ال�صورة التي ظّهرها للح�صين؟ لي�س ذلك، ولكنه 

كان �صادقًا، واإن جاء الكالم الذي يطوع له، فوق طاقة الموؤرخ بنبرته الهادئة، اإن لم نقل 

الرتيبة، فيما هو لم يقراأ �صخ�صية الح�صين بعقله فقط، ولّكن القلب خفق �صغفًا بها، 

اإلى ق�صيدٍة ذهبيٍة، م�صّلٍة من ف�صائها البهي،  لي�صتحيل التاريُخ ا�صتثنائيًا، بين يديها 

وكاأن العاليلي ي�صتغيث حينئٍذ، بال�صهيد اأن ينه�س من ترابه، بعدما تاقت النفو�س اإلى 

البطوالت، من�صدًا:
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ف�������ي�������ا ب�������ط�������ل ال��������ك��������ف��������اح م�������������دَّ اإل��������ي��������ن��������ا ي����������دًا 

وي����ا ب��ط��ل ال��ج��ه��اد ك��ي��ف ل��ن��ا ب��م��ث��ل خ���الئ���ِق���َك ف���ي ال��ج��ه��اد 

اأن�����������َت م�����������ّرًة ذه������ب������َت ت�������ص���ن���ع ال������م������وت ان����ت���������ص����ارًا

وغ��������ي��������رك ذه����������ب ي���������ص����ن����ع ال������ح������ي������اة اق���������ت���������دارًا

ف�����م�����ات ال�����ق�����دم وب����ق����ي����َت وح����������دَك رم�������ز ال���خ���ل���ود

يندرج موؤلف العاليلي في ثالث حلقات، اإن لم تقل ثالثة كتيبات جمعت معًا تحت 

عنوان »الإمام الح�سين«، وهي لي�صت متنا�صقًة تمامًا، وربما اخت�صرها االأول في تجلياته 

الفكرية البالغية، فيما االآخران كانا مزيجًا من االأدب والتاريخ، ولعل ال�صبب في ذلك 

اأن هذه »الحلقات« لم تكتب معًا، وربما كان جمعها ما اأ�صاء اإلى الكتاب فيما لو اأردنا 

الحكم عليه ب�صورته ال�صمولية، وال يعني هذا التقليل من �صاأن الحلقتين الثانية والثالثة، 

خ�صو�صًا واأن ما حوته كلتاهما من حوادث التاريخ للمرحلة، كان على جانٍب كبيٍر من 

االأهمية، ولكن هذه ت�صبح اأكثر قيمًة لو ظّلت الحلقات منف�صلًة اإحداها عن االأخرى، اأو 

على االأقّل، لو جاءت االأولى تتويجًا للكتاب، لما ت�صّمنته من اأفكاٍر وتجلياٍت اأقرب اإلى 

اال�صتنتاج منها اإلى الوقائع، االأكثر بروزًا في الثانية والثالثة.

يتعملق  حيث  ال�صوء  من  الوا�صعة  الم�صاحة  تلك  الكتاب،  وحدة  ي�صّوغ  ما  اأن  بيد 

الح�صين »العظيم«، المولود في عبق النبوة. والثائر لوجه الحق، والم�صكوُن في الجوارح 

بر�صالية الدعوة. وللحديث ما بعد �صلٌة بما قبله، بالبيئة التي خرج منها االإ�صالم، بالبيئة 

الجغرافية والقبلية ل�صبه جزيرة العرب والنمط االإنتاجي فيها المرتبط بحركية القبائل 

اقت�صادًا ومعتقداٍت دينيٍة، ما انعك�س بداهًة على االإ�صالم الذي كافح الر�صول من اأجل 

تطهيره من الع�صبيات. ولكن هذه اإذ خمدت بن�صبٍة ما في عهده، �صرعان ما عادت تن�صب 

اأظافرها في المجتمع ال�صاعد، وتفتح ثغرًة في جداره، لم يكن ممكنًا ردُمها بعد ذلك. 

الع�صبيةِّ  تمّده  تنازعًا  بو�صفه  ال�صقيفة،  يوم  في  العاليلي«  »براأي  العودة  بدايُة  كانت 

باأ�صبابها، واأي واقٍف على الخبر ال يخفى عليه جانُب الع�صبية في هذا المو�صوع.
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العظيم«،  »الح�سين  بيانًا �صافيًا عن  اأترعنا  اأن  بعد  ال�صيخ،  اأن  الالفت هنا،  ومن 

يتحول على اإيقاع اأكثر هدوًء اإلى حلبة التاريخ، فال يذهل عن المحّطات الدافعة فيه. 

تجاهلها  التي  الجديدة  الع�صبيات  مفترق  من  تحديدًا  اأو  ال�صقيفة،  من  اإذًا  فالبداية 

الموؤرخون عامًة، وانهمكوا في �صياغة نظريٍة ربما جاءت متاأخرًة عن الحدث، لت�صويغ 

خالفتها- اأي ال�صقيفة - على قاعدة ال�صورى. ولعّل من مظاهر الع�صبية حينذاك، تّحرك 

»الأن�سار« موؤ�ص�صين براأي »ال�سيخ �سم�س الدين« اأول االأحزاب في االإ�صالم، مما يظهر 

اأكثر ِحّدًة لدى »المهاجرين« من قري�س،  في توّحد االأو�س والخزرج لمواجهة ع�صبيٍة 

رح به اأبو بكر عن الر�صول: »قري�س ولة هذا الأمر«، لردع من  والتي تج�ّصدت في ما �صّ

يكون عمر محور  وقد  الطبري«.  »ح�سب مروية  بكٍر  اأبا  فبايعوا  ال�صكك،  بهم  ت�صايق 

الحركة بتاأثير الع�صبيات في البيعة الأبي بكر بو�صفها »فلتًة كفلتات الجاهلية« م�صت 

وانق�صى اأمرها، اإال اأنه من موقع الخليفة فيما بعد، �صرعان ما ت�صّدى لها ]الع�صبيات[ 

م�صتبعدًا ع�صيرته من ال�صلطة ولكن هذه ر�صخت في وعي العرب الم�صلمين، خ�صو�صًا 

المتاأخرين، في االإن�صمام اإلى الجماعة وباتت المّحرك الخفي لطموحاتهم حتى قيام 

الحكم االأموي بدفٍع منها، لي�صود االإ�صالم القبلي من خالل �صعاراٍت ف�صفا�صٍة موائمٍة 

الوراثية،  الملكية  من  نمٍط  اأمام  با�صمها،  احتفظت  واإن  الخالفة  تتراجع  ثمَّ  ومن  له، 

اأخرى  مرًة  م�صتح�صرًا  العاليلي-  ويّرد  البيزنطي  التراث  من  االأخ�ّس  على  م�صتورٍد 

تقويمه لهذه الم�صاألة ذلك اإلى اأن الخلفاء لو عنوا ببّث التربية الدينية على ال�صكل الذي 

في  وتطوحوا  قددًا،  العرب  تفّرق  لما  منه،  القريبة  الجموع  نفو�س  في   P النبي  بّثه 

مذاهب مختلفة.

وهكذا تغّلبت الع�صبية على الدين الذي ي�صكك العاليلي بانخراط القبائل ب�صورٍة 

الم�صالح  اأغوتهم  االأوائل  الم�صلمين  بع�س  اأن  ذلك  اإلى  ن�صيف  اأن  ويمكن  فيه  جّديٍة 

من  اأكثر  الع�صبية  على  متكئين  ظّلوا  ممن  نخٌب  هوؤالء  ومن  ح�صابه،  على  ال�صخ�صية 

وتوظيفها  مواقعهم  تغيير  في  الناكثون،  هوؤالء  حرجًا،  يجدوا  اأن  دون  من  العقيدة، 
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ها�صم  بنو  وحدهم  ال�صبيل.  هذا  في  وتطلعاتهم  يتفق  بما  ال�صيا�صية،  ال�صراعات  في 

ذلك  في  نفو�صهم  ت�صعف  فلم  الدنيوية  المطامع  في  التّورط  من  العاليلي  لي�صتثنيهم 

ال�صحف اأو يحيدوا عن المبداأ الذي اكت�صب مناعًة اأمام التحّديات والمعاناة و�صروب 

 .Qالح�صار وكانوا ال يزالون المّعول عليهم في التغيير الذي رفع رايته عاليًة الح�صين

هذا ما انتهى اإليه ال�صيخ في �صياق مو�صوعة التّدين في �صبه الجزيرة وتداعياتها، ما 

قبل االإ�صالم وما بعده قائاًل: »اأ�سرة بني ها�سم، هي الأ�سرة التي ن�سج فيها ال�سمير 

الديني، حتى زّودها بح�سانٍة �سد ال�سك والتعلق، فهي اإذاً الأ�سرة الخليقة باأن تقّدم 

الم�سلح للمجتمع المحموم، وهي الخليقة بكفالة التعاليم ورعايتها، لأن الدين منها 

الرا�صدية، فيتناولها  العاليلي للخالفة  يّمهد  المفهوم  كالطبيعة من كل نف�س«، بهذا 

اإداريًا وق�صائيًا وماليًا وع�صكريًا، وال نجد في ذلك ما يختلف كثيرًا عن الذين  نظامًا 

ت�صّعبت  التي  الخالفية  الحكومة  الإخفاق  يعر�صه  ما  �صوى  المو�صوعة،  هذه  في  بحثوا 

م�صالكها حتى انتهت اإلى الفو�صى ب�صبب غياب التربية الدينية التي كانت نقطة ال�صعف 

قة، ع�صبيات  الدِّ �صئنا  اإذا  اأو  الحزبيات،  ن�صر  اإلى  بعد،  االأ�صا�صية فيها، وجّرت، فيما 

دًا باإ�صافة ما ي�صميه »حزب ال�سعب« هذا الحزب عك�س،  االأحزاب التي يتّو�صع فيها، متفرِّ

براأيه، حالة المجتمع الذي فر�صت عليه ال�صلطُة نمطًا من ال�صلوك لم ي�صتطع ال�صكوت 

يفهموا  لم  الذين  للحكم  المنتدبين  الوحيد لطغيان  »العالج  الثورة  فكانت  حياله، 

الحزب  قادة  اإلى  بدايًة  ُي�صر  لم  العاليلي  كان  واإذا  قوله.  حّد  على  تمثيلهم«  حقيقة 

ثوريٍّ هو  اإلى معّلٍم  االأخير دفق  باأن  ُيف�صح عن ذلك منّوهًا  اأن  يلبث  فاإنه ال  ال�صعبي، 

باأ�صلوٍب موجٍز مغٍر، يجعلها قمينًة ب�صرعة  عبد اهلل بن �صباأ، ف�صاغ مطالب االإ�صالح 

االإنت�صار.

اأما اأبرز �صخ�صياته فهم: اأبو ّذر الغفاري في ال�صام ومحمد بن اأبي بكٍر ومحمد بن 

اأبي حذيفة في م�صر، مع العلم اأن ال�صيخ يعترف باأن ا�صتعمال مثل هذا الم�صطلح لي�س 

دقيقًا، وباأن المندرجين في الحزب لي�صوا اأكثر من مجموعٍة متّطرفٍة، اأعلنت معار�صتها 



رف لنظم اللارلخ  
:
الشيخ العلللي اي: لاإلمام الحسينل تصليال مفي

- 274 -

جهرًا للخليفة عثمان وال يعنينا اأن يكون ما لفت اإليه ال�صيخ حزبًا، اأو بالتحديد حزب 

ال�صعب، اإذ اإن كليهما ي�صّكل اإ�صقاطًا على مرحلٍة تنوء بمثل هذه الت�صميات الحديثة ولكن 

ما يثير حتى الغرابة، هو اإبراز ابن �صباأ معلمًا ثوريُا لهذا االإتجاه االإ�صالحي النخبوي، 

في  مختلفًا  الموؤرخ،  العاليلي  غالبًا  عليه  يجري  مما  بها  تدقيٍق  دونما  بالرواية  اآخذًا 

نظٌر  باطنه  »التاريخ في  باأن  الم�صاألة  ت�صديده على هذه  في  ابن خلدون  مع  ال�صميم 

وتحقيٌق... علٌم بكيفيات الوقائع واأ�سبابها عميٌق«، ولي�صت ممكنًة قراءته بمناأى عن 

نقد الرواية، والذي يتاأ�ص�س عليه اكتناه المعقول من المدخول فيها.

معنيٌّ  عينه  الوقت  في  ولكنه  التاريخ،  في  ما  روايٍة  رف�س  الموؤرخ  �صاأن  من  ولي�س 

االإجتماعي  ال�صيا�صي-  بالمناخ  وربطها  فهمها  بعد  الرواية  بتفكيك  مهمته  �صميم  في 

التي تحكم في  العقل  تركيبها مجددًا في �صوء مرجعية  يعيد  اأن  قبل  المتزامنة معه، 

النهاية ب�صدقية الخبر اإن تّوهم اأن ال �صدق فيه. ولعل من اأبرز نقاط ال�صعف في الرواية 

ال�صابقة المن�صوبة ل�صيف بن عمر: اأنها مفردٌة، ولم ياأِت على ذكرها اأخباريٌّ غيُره في 

كًا في وجود مثل هذه  �صياق المرحلة. ومن هذا المنظور كان اأول من ا�صطدم بها ُم�صكِّ

ال�صخ�صية »ابن �سباأ« هو طه ح�صين، كما رف�س االأخير اأن يكون اأبو ّذر من المتاأثرين 

اإلى  خال�صًا  الر�صول،  من  والقريب  اإ�صالمه  في  المتقّدم  الكبير  ال�صحابي  هذا  بها، 

القول: »اإن عبد اهلل بن �سباأ هذا، اإن كان ما يروى عنه �سحيحاً، اإنما قال ما قال ودعا 

اأن كانت الفتنة وعُظم الخالف، فهو فقط ا�ستغل الفتنة ولم  اإليه، بعد  اإلى ما دعا 

ُيثرها. واأكبر الّظن اأن خ�سوم ال�سيعة اأيام الأمويين والعبا�سيين قد بالغوا في اأمر 

عبد اهلل بن �سباأٍ هذا لي�سكّكوا في بع�س ما ُن�سب من الأحداث اإلى عثمان ودللته من 

ناحية، ولي�سّنعوا على عليٍّ و�سيعته من ناحية اأخرى فيرّدوا بع�س اأمور ال�سيعة اإلى 

يهوديٍّ اأ�سلم كيداً للم�سلمين..«

باب  من  ذلك  كان  واإنما  اإليه.  مبا�صرًة  ق�صدنا  ما  الم�صاألة  هذه  اإثارة  تكن  ولم 

االإ�صتغراب لما اأورده مفّكٌر في م�صتوى العاليلي. من دون اأن ندخل في جداٍل مع الذين 
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اأخذوا بالرواية وهم كثيرون اأو الذين رف�صوها بالمطلق مثل مرت�صى الع�صكري واإبراهيم 

محمود، ونكتفي هنا بما اأورده الموؤرخ الفرن�صي »�سورديل »قائاًل« اإن الروايات المتعلقة 

تاأليهه ل�صيده... تبدو  اإليه  ، والتي تن�صب  اأ�صحاب عليٍّ اأحد  بالمدعو عبد اهلل بن �صباأٍ 

م�صبوهًة اإلى حٍد كبيٍر ولعل ال�صيخ في منهاجه االأدبي اأكثر من التاريخي، يميل عمومًا 

اإلى التّقيد بالن�س على اأنه مرجعيٌة مطلقٌة، ربما ال يتفق مع روؤيته اللّماحة التي تجلت 

في موا�صع عديدٍة من الكتاب، ال �صيما الحلقة االأولى منه. ولم يكن ما اأورده عن ابن 

�صباأٍ في ت�صنيفه الأحزاب المرحلة، ومنها حزب ال�صعب غير اإ�صافٍة من خارج ال�صياق 

يٍة تقليديٍة، من دون اأن تحمل على االإقتناع بوجود مثل  التاريخي ت�صتند اإلى قراءٍة ن�صّ

هذا الحزب بعنا�صره والقّوة المّحركة له في ذلك الحين. 

العهد  مطالع  في  الحزبية  الت�صنيفات  هذه  الموؤرخين  من  الكثيرون  تبنى  ولقد 

اإلى  اإلى االأحزاب، وهو ما عاد  اإلى االإتجاهات منها  اأقرب  االإ�صالمي. وهي في الواقع 

المفهوم  اإلى هذا  االأقرب  واأن  تجّوٍز،  الت�صمية مجرد  باأن هذه  العاليلي،  به  االإعتراف 

اليوم، اإنما كان الحزب االأموي. وهذه االإتجاهات التي ظهرت في �صياق ال�صراع على 

في  واتفاٍق  تبايٍن  ثمة  كان  واآخر،  اتجاٍه  بين  وال�صلوك  الهدف  في  الفارق  مع  ال�صلطة، 

اآٍن لدى الموؤرخين في ت�صنيفها وتعدادها وت�صمياتها. ففيما يكتفي ال�صيخ مغنية- على 

�صبيل المثال- بخم�صٍة، وهي: حزب �صعد بن عبادة بن الخزرج »ي�سميه العاليلي: حزب 

العاليلي« حزب  »عند  المهاجرين  ومعهما جل  وعمَر  بكٍر  اأبي  المدينة«، وحزب  اأهل 

الثالثة: »اأبو بكر وعمر واأبو عبيدة« وحزب عليٍّ ومعه بنو ها�صٍم مع قليٍل من المهاجرين 

الأمويين«، وحزب  العاليلي: حزب  »يرد لدى  االأن�صار، وحزب عثمان  وكثيرين من 

�صعد بن اأبي وّقا�س »ل يذكره العاليلي« الذي تفّرد باإدراجه ال�صيخ مغنية، وربما ق�صد 

به اتجاه االإعتزال الذي �صار فيه �صعد، اإبان الفتنة وفي اأعقابها. ومن جانبه، اخت�صر 

ال�صيخ �صم�س الدين االأحزاب بثالثٍة ره�صت بها المرحلة بعيد وفاة الر�صول من دون 

التّطرق اإلى مجمل العهد الرا�صدي، وهي حزب االأن�صار، وقد ُولد من هواج�س االأو�س 
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ثم  ال�صقيفة،  بيعة  اإعالن  مع  الف�صل  واجه  ما  �صريعًا  ولكنه  المهاجرين  اإزاء  والخزرج 

الحزب الُقر�صي الذي تّمت له الغلبة في الميدان ال�صيا�صي ح�صب تعبيره، واأخيرًا الحزب 

الها�صمي، وقد ذهب كما ورد في قوله: »مذهب الحزب القر�سي«، في اأن خالفة الر�صول 

الخالفة  حّق  يرى  كان  بل  التعميم،  في  معه  يذهب  لم  ولكنه  قري�س،  في  منح�صرٌة 

منح�صرًا في بني ها�صم، وعلى التخ�صي�س عليٍّ بن اأبي طالب. وقد الحظنا اختالفًا، ال 

�صيما في مفهومه للحزب الثاني القر�صي، الذي اقت�صر لديه على قري�ٍس المهاجرة، في 

حين اأن ال�صيخ مغنية يحّدده في تلك المرحلة بحزب اأبي بكٍر وعمَر وفيما بعد بحزب 

عثمان، كما ف�صل العاليلي بين اثنتين على جبهة قري�س االأول يمّثله حزب الثالثة »اأبو 

بكر عمر اأبو عبيدة«، والثاني حزب االأمويين، الذي ان�ّصق عنه حزٌب اآخر بعد عثمان.

اأما ال�صيخ العاليلي، فقد رفع عدد االأحزاب اإلى ت�صعة، بدًء بحزب الثالثة ال�صالف 

الذكر، ثّم حزب االأمويين، فحزب ال�صعب، وحزب عليٍّ الذي ي�صفه بالحزب المحافظ، 

الذي كانت تحركه  ال�صعوبي  االإ�صالم، والحزب  الملتزم بن�صر  الجذري  بالمعنى  ربما 

ح وجوده« ال ينتمي اإلى  »اأدواٌت هّدافٌة« على حّد تعبيره، مع العلم اأن هذا الحزب »اإن �سّ

تلك المرحلة، ولكن ال�صيخ ا�صتلهمه مما اأ�صيع من توتراٍت مدخولٍة عن اغتيال الخليفة 

»عمر بن الخطاب« باأن ال�صالعين فيه اأبو لوؤلوؤة وجفينة والهرمزان من الفر�س ف�صاًل 

عن اليهودي الم�صكك باإ�صالمه، كعب االأحبار. اإن هوؤالء »ل �سيما اأبو لوؤلوؤة« كانوا مّجرد 

ادواٍت في الموؤامرة. التي خطط لها اآخرون ال يمّتون ب�صلٍة اإلى ال�صعوبية، وكان ال�صيخ 

اأهل  يبقى حزب  �صلف  ما  اإلى  باالإ�صافة  كتابه-  اآخر من  اإلى ذلك في مكاٍن  األمح  قد 

االأموي  الحزب  واأخيرًا  اأبناء عمر،  والزبير، وحزب  »الأن�سار«. وحزب طلحة  المدينة 

العهد  بتداعيات  وا�صتباكًا  ال�صيا�صي،  دوره  فعاليًة في  االأكثر  »بقيادة معاوية«  المن�ّصق 

الرا�صدي ومتغيراته.

يحمله  بما  الم�صطلح  فقط  لي�س  االأحزاب،  مو�صوعة  في  ي�صتوقفنا  ما  اأكثر  ولّعل 

بين هذه  فاعلٍة  تجّمعاٍت �صغيرٍة، وغير  اإدراج  واإنما  المرحلة،  بها  تنوء  ا�صقاطاٍت  من 
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ملتب�صٍة  اأحزاب  اإلى  اإ�صافًة  عمر،  اأبناء  وحزب  والزبير  طلحة  حزب  مثل  االأحزاب، 

بولغ كثيرًا في  الذي  ال�صعوبي  ت�صميًة وم�صمونًا والحزب  المتداول  ال�صعب غير  كحزب 

دوره، خ�صو�صًا في الدرا�صات االإ�صت�صراقية، في الوقت الذي افتقدنا في هذا الت�صنيف، 

اأقرب االتجاهات تنظيمًا اإلى الحزب، اأي الخوارج، والذي تّوج �صراعات المرحلة، وكان 

اأو بع�صها �صّكلت مادًة لل�صراع ال�صيا�صي  له ح�صوره البارز فيما بعد. هذه »الأحزاب« 

الذي اأخذ يتفاقم، لي�صفر بالتالي عن اختزالها في تيارين اأ�صا�صيين: ال�صيعي واالأموي، 

ومن المواجهة الحتمية بينهما �صقت طريقها بعد ن�صاٍل طويٍل، ثورة الح�صين. هذا ما 

كان يبتغيه ال�صيخ العاليلي في تتبّعه لمو�صوعة االأحزاب التي �صرعان ما تال�صت بعد 

قيام الحكم االأموي، با�صتثناء تياري ال�صيعة والخوارج، ولكن فيما كان لالأول م�صروعه 

االإ�صالحي التغيري. ظّل الثاني على الرغم من اأطروحته الخا�صة بال�صلطة والعقيدة، 

مجّرد حركٍة متطرفٍة، ال تملك روؤيًة �صيا�صيًة وا�صحًة.

ودائمًا كان الح�صين في وعي ال�صيخ العاليلي ووجدانه، فال ينفك يذهب في التفا�صيل 

وي�صوق االأمثلة من هنا اأوهناك، وال تغيب قامة الح�صين ال�صامخة عن عينه من الوالدة 

النورانية اإلى الن�صاأة على الف�صيلة في اأح�صان النبي، اإلى التربية ال�صامية على يد االأم 

الزهراء التي اأتمت ح�صب قوله في نف�صه فكرة الخير والحّب المطلق والواجب ور�صمت 

له دائرًة غير متناهيٍة، حين جعلت فكرة اهلل نقطَة االإرتكاز االأدبية والف�صائل عليها، 

ي�صع  باأن  اكتفى  ال�صيخ  اأن  اإلى  هنا  بلغت  وقد  العالم  وت�صتغرق  لت�صمل  نف�صه  فات�صعت 

ولكن  الطفولة،  الحديث عن  كان  االأب، حيث  م، من دون 
ّ
واالأ الجد  يدي  بين  الح�صين 

مثاله  على  ن�صاأ  حيث  الجهاد،  �صاحة  في  وتحديدًا  اآخر.  موقٍع  في  اآخر،  حديٌث  لالأب 

ح بع�صارٍة جديدٍة، وبترت منه  يعتقد«والكالم لل�صيخ« اأن المجتمع لن ُي�صَلح اإال اإذا ُلقِّ

الزوائد واأبعدت عنه الطفيليات..

بناٍء...  كانت في جوهرها حركة  عليٍّ  »اأن حركة  ال�صياق:  في هذا  ال�صيخ  ي�صيف 

يلّوح  كان  ما  �سوى  برنامجاً  معاوية  لحركة  نرى  ل  بينما  الوا�سح،  برنامجها  لها 
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خطبة  في  الإ�سالم  منها  برئ  التي  الخال�سة  الجاهلية  النزعة  هذه  الثاأر،  من  به 

الوداع الت�سريعية. كما ي�سيف اأن الح�سين من بعد هذه الم�ساهد كلِّها وم�سرع اأبيه، 

تربيته  ا�ستقام في  ما  اإلى  الإ�سالح...  انبعاثيٌّ يدخل في عنا�سره  �سعوٌر  به  ا�ستبّد 

من محافظة وغيره على مبادئ القراآن واأدبيات الإ�سالم واأخيراً في ال�سياق عينه. 

األم تكن مقولة الإمام الم�ستّلة من النهج: »األ اإن لكّل دٍم ثائراً ولكل حّق مطالباً«، 

تعبير  »ح�سب  اتخذ  وبوحيه«  التراث،  ذلك  من  الثورة  م�صتلهمًا  الح�صين،  وجدان  في 

من  االإ�صالحية  اأمثولته  فيه  واأقامت  بكثيٍر،  وع�صره  محيطه  �صبقت  وجهًة  العاليلي« 

�صتى نواحيها.

وال اأظن اأننا بحاجة اإلى التجوال بعد في �صعاب الكتاب حيث تتداخل االأحداث وتكاد 

ت�صتعاد االأفكار اأو بع�صها، في حلقاته الثالث ودائمًا الح�صين العظيم بال�صيغة عينها، 

يتكرر على تلك الم�صاحات.. فقد ن�صخ العاليلي من عقله وقلبه كالمًا ال يجارى، وطّوع 

رًا يتوخى الداللة بنكهة الحا�صر من دون اأن يكون الما�صي  التاريخ على طريقته، مفكِّ

به  اآخذًا  المتوازن،  نهجه  في  الموؤرخ،  عن  ذلك  في  يختلف  وقد  عليه.  دائمًا  يتكئ  ما 

اإلى عالم الرواية، حيث يطول فيه المقام. واأدواته بين يديه... وال يكّف عن المحاولة 

ال�صعبة في مقاربة الحقيقة، غير منقطٍع بالمطلق عن الحا�صر.

ويبقى اأن قراءة العاليلي للح�صين ال تخ�صع �صوى لمعاييره ومنهاجه وروؤيته، ولي�س 

اأمامه الطريق لقيادة  ُي�صلِّم طوعًا له، ويف�صح  اأن  اإاّل  على الموؤرخ، واإن اختلفت قراءته 

الزمام.. اأو لي�س كافيًا اأن تخت�صر العبارة االآتية كلَّ ما يتوق اإليه الموؤرخ في مو�صوعة 

الثورة: الح�صين بخروجه لم يجاوز برهان رّبه... �صقط االإمام �صريعًا بعد كفاٍح رهيٍب، 

وبعد اأن اأر�صل كلمة الحّق في العراء، هذه الكلمة التي طّوقت بالهياكل وعادت بن�صيد 

ور  اأ�صّ ذهبت  ما  بقوله:  الح�صين  �صهادة  على  معلِّقًا  الحا�صية  في  وي�صيف  ال�صهداء 

الم�صرع اإال فا�س قلبي ح�صراٍت، وذهبت نف�صي �صعاعًا.

 واأخيرًا كيف ندع مثل هذا الن�صيد الذي األمح اإليه، فيما �صلف، العاليلي، واأحاله اإلى 
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�صياغٍة ابداعيٍة ت�صطفق في اأعماق النف�س العط�صى اإلى مثل هذا الكالم. فقد اخت�صر 

فيه الح�صين اإن�صانًا وثائرًا و�صهيدًا ملهمًا، متعملقًا في معارج االأزمنة يعبق بعطر الدم 

اإذًا، على �صبيل الخاتمة، بع�س هذه الخواطر، المائجة بلغة االأدب  ال�صهيد. فلنقتب�س 

ونب�س التاريخ: 

تحامكه  روٌح  والظالمين  الظلم  طريق  في  اأ�سواكاً  ليبث  التراب،  في  جرى  »دٌم 

ل اأ�سباحاً ُمرعبًة، وطيوفاً بغي�سًة في اأعين المعتدين واأناٌت زاهقٌة احتواها  الهواء ليظَّ

بها  ليبعث  الليُل،  الم�ستّبدين وزفراٌت طويلٌة رعاها  اآذان  في  لير�سلها وقراً  الغيب، 

جلجلًة، ك�سل�سلة الأجرا�س يفجاأ بها الم�ستقويين....

»...علمنا الح�سينQ كيف نعتنق المبادئ وكيف نحر�سها وعّلمنا كيف نموت، 

بها ور�سم طريق الخلود الأدبي والقومي على طريقها  كما عّلمنا كيف نحيا كراماً 

�سالٌم عليه يوم يموت ويوم يبعث حّياً«.      
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 العايلي والغرب: 
»إشكاليات المثقف والمرحلة«

أ. د. سمير سليمان)1)

اإذ يحفر المنقب في وجه العالم »اأو عالم الأ�سداد« كما ي�صميه ]المعّري[ وتحت 

به:  القراآن  �صّماهما  ما  ت�صمياتهما  اأف�صل  لعل  ثابتين  عالمين  يجد  التاريخ،  ق�صرة 

ال  االأزل،  ك�صم�س  وجودًا  اليقين  في  ثابت  عالم   :
(2( چ  ڻ   ڻ  چ  النجدين 

يزول عن فل�صفته ومواقعه ومواقفه لحظة، وال يحيد اأنملة عن خط التراب واالنت�صاب 

اليه، وعالم اآخر مثله في الثبات. كذلك في الم�صيئة كانا، ال يكف عن الرد والم�صاألة، 

الحياة  و�صيغ  »المطلقات«  المطلقة  الحقائق  اإتجاه  ال�صماء..  اتجاه  في  والدفع 

والعالئق االأمثل. 

في تدافع العالمين ت�صكلت في اأ�صلع التاريخ، اأو من اأ�صلعه: المع�صلة.. االآخر دومًا 

هو الم�صكلة.. االإن�صان اإذًا هو الم�صكلة، اأو اأن الم�صكلة فيه.. فباأي العالئق ب�«غير الذات« 

)1) اأ�صتاذ جامعي.

)2) �صورة البلد، االآية 10.
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ن�صلم ون�صتقر؟.. اأي: اأيُّ العالئق بين العالمين ي�صلح الأمان الب�صر ولخير الحياة ودفء 

االأني�س، وهناء المعي�س؟..

كيف نفهم؟ كيف نحب؟ كيف نكره؟وكيف نعادي.. لماذا ومتى و اأين؟؟

تاريخ  دائمين.  اأو  مطلقين  انقطاع  وال  قطعية  ال  المتدافعين  العالمين  فر�صية  في 

»الذات«  اأن  ينبئ  حال،  كل  في  وطبيعي  مو�صوعي  اجتماع  وهو  الب�صري،  االجتماع 

و»الآخر«، وهما من �صلب علوم االجتماع الحديثة م�صتالن، هما ظال حقيقة قاطعة في 

دورة الفكر ولعبته العقلية الجميلة.. هما اثنان فوق جلد الخليقة وتاريخها، لكن خلفهما 

وتحتهما ي�صتكن كل منهما في وجدان االآخر، اأو في ال وعيه، وكذلك في وعيه وما عقل 

من العالقات. 

اأنا  فاإذن:   : فيَّ والآخر  الآخر،  في  »اأنا  نقول:  الديكارتي  ]الكوجيتو[  مذهب  على 

، ال على طريقة 
(1(

موجوٌد«، اأو بطريقة العاليلي فنقول: »اأنا ذات حقاً، اإذن: اأنا اآخر حقاً«

فتلك  اأنا«.  وهو  هو،  »اأنا  الفارق:  مع  لنقول  الثنائية  تلك  الى  اأنزلناها  اإن  المت�صوفة 

طريقة فيها ظالل كلم وقول، »فالحلولية« بالمعنى الذي نق�صده هنا ا�صتبطان ح�صور 

خا�صة  وخيارات  وانتماء  اإرادة  وا�صتقاللية  هوية  بخ�صو�صية  ولكن  وكينونة،  متبادل 

ل�صيغ الحياة وعالئقية الب�صر.

الـ«اأنا« كاماًل...هو يعرف بي، وبه  ال�«هو» كاماًل، ول هو  ، لكنني ل�صت  االآخر مّني وفيَّ

اأعرف، في ثنائية جدلية متجذرة: نختلف في التوجه لكننا في الوجهة »اإلى غير الذات« ن�صّد 

الرحال«فطرًة وطبعًا«.. وكاأن كاًل منا معلول لالآخر.. وكلنا معلول لعلة واحدة غير معلولة 

ل�صيء كما يقول الفال�صفة االإلهيون. تارة من داخل الى خارج نتجه، وطورًا من خارج الى 

َخر.. كلٌّ منا اإلى م�صروع ح�صاري من م�صروعين 
ُ
اأ داخل.. نلتقي في برازخ.. وال نلتقي في 

ح�صاريين ثابتين ينتمي، اإذا راأينا الى االأمر بالمنهج الح�صاري، وهو عندنا اأ�صلك المناهج 

)1)  اأنظر كتابه: »مثلهن االأعلى«، وكتاب الخوري طوق، جوزيف: »ال�صيخ الفقيه عبد اهلل العاليلي« ج: 2، �س: 45.
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لفهم التاريخ وعالئقية الجماعات ووعي م�صالك العدم والنق�س، كما وعي الكماالت الن�صبية 

فيها. ومن الطبيعي اأن يكون بين الم�صروعين الح�صاريين نوافر كثيرة وجوامع اأكثر.

واالجتماع لي�س خيارًا، اإنما هو �صرورة للنوع االإن�صاني الأنه ي�صدع من قلب الفطرة 

الب�صرية، واإال لم يكمل وجودهم وما اأراده اهلل من اعتمار العالم.

تلبث في بقائه خارجه كما  االإن�صان، وال حكمَة  الدافع ال تتم حياة  بمناأى عن هذا 

يذهب اإلى ذلك »ابن خلدون«.

تعقلن  اإذا  اإال  يتماأ�ص�س  تماأ�ص�س. وهو ال  اإذا  اإال  يتخذ وجهة تحققه  االنتماء ال  هذا 

اأنه »اأي  ارتاأى ماك�س فيبر يومًا، وهو يف�ّصر نه�صة الغرب، م�صيبًا:  لقيم كبرى.. لقد 

الغرب« فعل، ا�صتنادًا الى ركيزتين: العقالنية والماأ�ص�صة، لكن »فيبر« اأغفل م�صاألة توّلد 

الركيزتين من اأية قيم هي؟

اأّن  فيها،  الثابتان  الح�صاريان  العالمان/الم�صروعان  يركز  التي  التاريخ  �صنن  تنبئ 

الجماعات واالأمم هي المتحّول فيهما، اأو بينهما في الهوية والقيم واالعتقاد. تارًة في 

العالم الماّدي الدنيوي الترابي هم عاد وثمود واإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 

اأو  الليبرالية،  اأو  الراأ�سمالي«،  »الالهوت  اأو  واأور�صليم،  مّكة  اأ�صنام  وتارًة هم  البالد، 

االإيديولوجيا  اإال في بع�س  بالم�صطلح االأحدث. فال فرق بين هذه وتلك  النيوليبرالية 

فكّل  العي�س..  واأن�صاق  واالأحوال  االأزمنة  تغير  على  المحمولة  االجتماع  وخ�صو�صيات 

هوؤالء اإلى ذات الم�صروع الح�صاري/ االعتقاد/ الفل�صفة/ القيم ينتمون، وبه ي�صتوثقون. 

اأما في المقابل فثمة الم�صروع الح�صاري االإلهي المتمثل باالأديان ال�صماوية و�صرائعها 

وقيمها وبالمعنى الذي تمنحه لالإن�صان والعالم.

من  بينهما  فما  دائمًا  وال�صدام  بالقطيعة  مو�صومة  الم�صروعين  عالئقية  ولي�صت 

ما  االإيجاب،  اأو  بال�صلب  واالأخالقي،  القيمي  الجانب  في  وبخا�صة  وجوامع  م�صتركات 

جعل ويجعل الكثيرين من المنتمين اإلى الم�صروعين بالهوية اأو بالع�صبية هم في حقيقة 

االأمر منتمون اإلى الم�صروع االآخر. وفي هوؤالء اليوم من هم اأحرار العالم ودعاة اإ�صالح 
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نظمه وما ف�صد من قيمه وما ظلم، واإحالل اال�صتقرار واالأمن الدائمين فيه، ولو كانوا في 

االأ�صل منت�صبين اإلى الم�صروع الح�صاري المختلف.

مح في مْرمح تلك اللعبة العقلية وال�صو�صيولوجية الجميلة: الذات/ االآخر،  با�صتدرار الرَّ

 »Poetique«وب�صيء من التفكر والتفكيك ال�صيكولوجي، تزداد اللعبة اقترابًا من »ال�سعرية

االأكاديمية« ]الأنها �صحيحة وحقيقية من جهة، ومركبة با�صطناع حاذق من جهة اأخرى[. 

فواقع االأمر اأن »الذات« لي�صت هي »الذات الحقيقية« واإنما هي ال�صورة التي �صنعناها 

اأو بال وعي[. وثّمة فارق  ]اأي هي �صورة »الأنا« كما نت�صورها ون�صورها بوعي منا  لها 

وا�صح بين الحقيقة/ الحقائق و�صورها في الذات االإن�صانية، واأعتقد باأن �صبط الفارق 

لي�س ع�صيرًاعلى العارفين. وكذلك الحال في النظرة اإلى »الآخر«، الذي قّلما ترى اإليه 

»الذات« كما هو، واإنما تراه باأدواتها واأقي�صتها هي، اأي من خالل ال�صورة التي ا�صطنعتها 

له. فالحقائق العالئقية ال�صحيحة والمو�صوعية في الثنائية الجدلية بين الذات واالآخر 

ا�صتخدام م�صطلح  وما جاء  اإليهما..  تدفع  اأو  توهمًا  اأو  مثبت  غير  افترا�صًا  تم�صي  قد 

 ،
چ)1) ڇڇ  ڇ  چ   چ  چ   ... تعالى:  قوله  في  عبثًا  القراآني  »التعارف« 

في  الترقي  نور  اإلى  المعرفة  قبل  ما  موت«  »اأو  ظالم  من  يخرج  اإرادٌي  فعل  فالتعارف 

مراتبها مت�صكلة مواقف و�صلوكيات. فالجعل االإلهي للنا�س �صعوبًا وقبائل ثابت وحقيقي 

الأنه اإلهي، بيد اأن التعارف »لأنه ب�سري« هو ن�صبي حتى وهو يرتقي اإلى �صلوكيات.

ال نظلل الحقائق القاطعة هنا بعالقة »الواقع« المرئي اأو المعجون بالك�صور االإن�صانية 

النف�صية، لكننا نريد القول اإن �صورة االآخر كلما اقتربت من الحقيقة، ازدادت ا�صتدخااًل 

اإذا تناءت، فاإننا نغدو في حّيز علوم االجتماع  اأما  في حّيز العقل العلمي المو�صوعي. 

والنف�س، واالأخيرة دائمًا بما حول الحقيقة َتنِطق وُتنِطق. 

)1) �صورة الحجرات، االآية 13.
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اأي غرب راأى اليه العاليلي في مراآته الكونية: 

وعالئقية  العالم  لم�صهدية  العاليلي  الوعي  فيهما  ي�صتريح  منهجيتان  م�صلمتان 

جماعاته و�صعوبه: 

اأزمة  اأزمتين:  اأتون  في  باأ�صره  العالم  اأن  في  قناعته  الأولى:  المنهجية  الم�سلمة 

 ،
(1(

اأخالقية �صماها العاليلي »اأزمة ال�سمير الإن�ساني الذي بات في حال تمزق و�سياع«

الخيبة  وت�صفحها خيبتان:  االأر�س قاطبة،  اأهل  فيها  يتخبط  م�صتحكمة 
 

واأزمة عالئقية

وكلها  يمتلكها،  التي  بال�صيغ  المحموم  الغرب  ح�صارة  وهي  ال�صائدة،  الح�صارة  من 

البناء  في  وات�صاق  تكنولوجي  بتفوق  يتميز  تجعله  عليه  وا�صتعالء  لالآخر  تحديات 

.. ما اأّدى في الغرب نف�صه اإلى خيبة 
(2(

المادي، قبالة اإخفاق ح�صاري في بناء االإن�صان

ومذاهبه  ال�صرق  الى ح�صارة  تتوجه  وفكرية  فل�صفية  تيارات  اإلى ظهور  اأف�صت  مقابلة 

فن�صاأت  نف�صه،  العاليلي  يو�صح  كما  االإ�صالمي[  ال�صرق  وفل�صفات  الهندية  ]الفل�صفات 
براأيه »ال�سوفية الحديثة« في بريطانيا واأميركا وبلجيكا. فال عجب عنده من بعد اأن 

مقوالت  اأحكم  من  ولعل   .
(3(

م�صابهة باأعرا�س  م�صابة  الإ�سالمية«  »المجموعة  تكون 

اأجريت معه: »اإن  اإحدى المقابالت التي  العاليلي في هذا المجال تلك التي قالها في 

، ثم ذكر من الغرب 
(4(

الغرب حائر ح�سارياً واإن�سانياً، وهو، حتى الآن، لم يفهم نف�سه«

: ]اأزمة الفكر االأوروبي في القرن التا�صع ع�صر[ الذي 
(5(

م�صداقًا هو كتاب »بول هازار«

�صّور فيه �صاحبه ]كل اأنواع الحميات واالأزمات التي تع�صف في ذات الكائن االأوروبي 

.
الحديث والطريق الم�صدود الذي و�صل اليه[)6)

)1) العاليلي، عبد اهلل »اأين الخطاأ؟«، م�صدر �صابق �س: 22.

)2) العاليلي، عبداهلل في: »ال�صيخ الفقيه عبد اهلل العاليلي« ]ج: 2- �س: 169[.

)3) ]م.ن[ �س: 168.

)4) ]م.ن[ �س: 170.

)5) ع�صو مبرز في« االأكاديمية الفرن�صية« ذائع ال�صيت في القرن المن�صرم.

)6) »في ال�صيخ الفقيه عبد اهلل العاليلي« ]ج: 2، �س: 170[.
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القراءة،  وتاأكيدًا على ما �صبق وذكرنا في مقدمة هذه  المنهجي ذاته،  ال�صياق  في 

اال�صتراكية  �صّنف  اإذ  العاليلي،  عند  المنهجية  اللمعة  تلك  باالإلفات  الجدير  من  نرى 

، وهذه منه انتباهة مبدعة، الأن 
(1(

والراأ�صمالية في عداد »ال�سيغ الح�سارية الغربية«

ال�ستراكية«  »الح�سارة  اأن  الغربيين  والجيوبوليتيك  الفكر  اأدبيات  بع�س  في  ال�صائد 

�صيٌء و»الح�سارة الغربية« �صيء اآخر..

اأما الم�سلمة المنهجية الثانية فتتجلى في اعتقاده بفكرة »العالمية« اأو »الكونّية« 

اأو »الم�سكونية«، والم�صطلحات الثالثة من عنده.

اإليها في ن�صو�س كثيرة �صدعت في  اأطروحة »العالمية« هذه التي ت�صّبث بالدعوة 

قناعات  به  ق�صت  ما  غرار  وعلى  اإليها،  الم�صار  العالم  لم�صهدية  قراءته  مح�صالت 

»اأولئك الذين يفكرون م�ستقبلياً« كما ي�صفهم. ومنبثق هذه »العالمية« عند العاليلي 

وعند القائلين بها والمرافعين عنها، االعتقاد ب�«الوحدة الح�صارية العالمية«.

بين  الجدلي  العالئقي  الن�صاب  هذا  وفي  العاليلي،  للخطاب  الأفقية  القراءة  في 

الذات واالآخر، منظورًا اإليهما بالمنهج الح�صاري وفي المعادلة المذكورة عنده، ال يبدو 

اأن العاليلي ي�صتمرئ ت�صمية االآخر الح�صاري مبا�صرة اإال في االأقل النادر، وتجهد لتعثر 

اإما  منه  تعود  ما  غالبًا  لكنك  »الغرب«  ال�صريح:  بم�صماه  في خطابه  اإليه  ي�صير  ما  على 

اإبرة من كومة ق�ٍس. وله فيما ذهب اليه مقا�صد وماآرب ما في  بخفي حنين واإما براأ�س 

ذلك �صك، لكنه ال يبوح بها، بينما تجده ي�صول ويجول ملكًا في غير هذا الخ�صو�س. فال 

يعقل اأن يتناءى عقل كعقله النقدي وال حراك فل�صفي و�صيا�صي وتحرري كحراكه، ال عن 

»الغرب« كمفهوم فح�صب، بل كمفاعيل ح�صارية وا�صتراتيجية و�صيا�صية وثقافية اأي�صًا، ال 

على العالم العربي وحده، بل على العالم قاطبًة.. والعاليلي م�صطف باإخال�س في �صف 

ال  ذلك  وعلى  وعك�صًا،  طردًا  قدميها،  اأخم�س  الى  الب�صرية  راأ�س  من  ال�صامل  االإ�صالح 

)1) ]م.ن[ �س: 171.



- 287 -

أ. د. سمير سليمان

تلبث اأن تجد العاليلي خارجًا اإلى الكالم المباح على هذا االآخر الح�صاري، م�صتدرجًا، اأو 

م�صاجاًل فكرة اأو »فكرويًة« كما ا�صتنبط لالإيديولوجيا. وقلما كان هذا الخروج يتم بالفم 

راح للغرب، واإْن حدث ذلك اأحيانًا فبم�صطلحات غير مبا�صرة ت�صير  المالآن اأو الذكر ال�صُ

الى لوازم الغرب، ال اإلى الغرب نف�صه كمثل قوله: »الكل الح�ساري«، و»الن�سق العام« »كذا!« 

الم�صطلح  ن�صبة  غير  ]من  الح�سارة«،  و»نهاية  العالم«،  في  الح�سارية  و»المجاميع 

الح�سارية  »ال�سيغ  كقوله  اأو  اإ�صافة![،  اإليه  ي�صيف  اأو  بنعت  ينعته  اأن  اأو  �صاحب  اإلى 

. اإال اأن ال�صياقات المت�صمنة هذا النوع من االإ�صارات غير المبا�صرة 
(1(

المطروحة«..اإلخ

والحوامل ال�صمنية ت�صير باأن العاليلي ال يق�صد �صوى الغرب والح�صارة الغربية.

اإمعاناأ في المقاي�صة العلمية اأقول: اإنني لم اأ�صهد فيما عرفت في »العاليلي« توقفًا 

منا�صبًا من قبله اأمام خطورة م�صاألة كالم�صاألة الغربية في بالدنا بمفاعيلها الخطيرة 

وطنيًا وتاريخيًا وا�صتراتيجيًا.

اإ�صالمّيي  اأيدي  على  النه�صوي  الفكر  بزوغ  مقدمات  في  اأن  هنا  بالذكر  والجدير 

النه�صة: الطهطاوي، واالأفغاني وخير الدين التون�صي و محمد عبده ور�صيد ر�صا وعبد 

الم�صاألة  واأقرانهم، ح�صرت  الغالييني  وال�صيخ  وجدي  فريد  ومحمد  الكواكبي  الرحمن 

القرن  عقود  وا�صطة  في  الحال  عليه  اأم�صت  مما  اأكبر  بقوة  وثقافيًا  ح�صاريًا  الغربية 

المن�صرم، وهي المرحلة التي اأزهر فيها فكر العاليلي. ولذلك اأ�صباٌب، لعل في اأهمها: 

اإلى الظّل لم�صلحة م�صروع البدائل العلمانية من  انكفاء م�صروع اال�صتنها�س باالإ�صالم 

على  »المو�سوعي«  االنزواء  وفر�س  وطنية،  قطرية  اأو  ليبرالية  اأو  وقومية  ا�صتراكية 

اال�صتنها�صيين االإ�صالميين. ت�صاف اإلى ذلك مفاعيل التجزئة وتوزع �صواغل النخب حيال 

حيرة الخيارات بين االأفكار الكليانية واالنهماك في قطرياتهم وم�صائقهم الوطنية.

)1) العاليلي، عبد اهلل في: الخوري طوق، جوزيف: »ال�صيخ الفقيه« ]م.�س[، ج:2 �س: 163-162.
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ولعل العاليلي لم يكن في خياراته الح�صارية خارج اإرباكات هذه االأن�صاق الفل�صفية 

والفكرية.

.
(1(

هذا في القراءة الأفقية في فكر الرجل وخطابه

الجّوانّية  ت�صاعيف  من  ي�صدف  الغرب  وجه  نقراأ  فاإننا  العمودية  القراءة  في  اأما 

الفكرية للعاليلي، و يتدّلى من وعيه ومن الوعيه. فالغياب ح�صور في فكر هذا العالمة، 

بل هو الغياب اأو التغييب الن�صبيان االأقوى من الح�صور واالأ�صمع. فالغرب غير الم�صمى اأو 

الم�صمر م�ْصَتبطن في مخيال العاليلي بنماذجه الكلية تارة، وبنماذجه التف�صيلية تارة 

اأخرى: من الديمقراطية، اإلى حقوق االإن�صان، اإلى المجتمع الماأ�ص�س، اإلى فهم التاريخ 

تاأثره  اإلى  و�صواًل  والفل�صفات...،  االأفكار  معارك  الى  وعَبرها،  التاريخية  والتجارب 

الوا�صح بمناهج الغرب وعلمائه وفال�صفته في اللغويات والل�صانيات و»و�سع المعاجم« 

ملك  »الفكر  اأن  ردد  طالما  الذي 
 

العاليلي على  له  كالم  في  خوري  رئيف  حكم  كما 

اإن�ساني م�سترك« ال احتكار فيه وال تخ�ص�صية. وَل�صّد ما قا�س باأقي�صة الغرب الفكرية، 

وحاكى الكثير من النماذج التي �صدع بها في مجاالت كثيرة فغارت فيه فل�صفات غربية 

عديدة بع�صها جهر العاليلي بذكره ك�]برتراند را�صل[، وبع�س اآخر األمح اإليه عند ذكر 

المتنبئين بموت الح�صارات ك�]اأوزوالد �صبنغلر[. وهذه لي�صت نقي�صة في العاليلي وال 

في من ت�صلعوا في زمانه، في الفكر والمعرفة حتى ن�صوة االإبداع، واإنما هي �صهادة حٍق 

)1) ]م.ن[، �س: 164، ومن لطائف ما ينبغي ذكره في هذا ال�صياق اأن جوزيف الخوري طوق، الذي وثق لفكر العاليلي 

بن�صو�صه ون�صو�س غيره فيما ي�صبه اأنطولوجيا عاليلية كاملة وذلك في كتاب من اأربعة اأجزاء ]م.ن[، قد خ�ص�س 

الجزء االأول منها لما ن�صر في لبنان من تعليقات ومقاالت ومراٍث في العاليلي بعد وفاته كتبها باحثون ودار�صون 

من كل الم�صتويات، وكلها تخلو من اإ�صارة تتعلق بموقف العاليلي من الغرب، حتى اأن اأ�صحابها ما ذكروا م�صطلح 

الغرب نف�صه قط، في حدود ما قراأت وعلمت. وكذلك كانت الحال في االأجزاء الثالثة االأخرى من كتاب جوزيف 

الخوري طوق، ما خال مقابلتين: واحدة ا�صتدرج خاللها ال�صحفي العالمة العاليلي ب�صوؤال عن »اليقظة االإ�صالمية« 

اإلى ما ذكره من  فاإ�صافة  اللحظة.  ل�صانه في تلك  الغرب على  العاليلي نف�صه مرارًا[ ف�صال ذكر  ]الم�صطلح كرره 
لوازم لم�صطلح الغرب عنده، تجده هنا يذكر بو�صوح »ح�صارة الغرب«، و»خيبة الغرب«،و»التفوق التكنولوجي للغرب« 

م�صمى  ذكر  على  عرج  موؤلفاته،  م�صمون  عن  �صئل  فعندما  الثانية  المقابلة  في  اأما  الغربية«.  الح�صارية  و»ال�صيغ 

»الغرب« مرتين: مرة بم�صطلح »الغرب« ومرة اأخرى بم�صطلح:»المنهج الغربي«(.

+ »اأنظر:مقابلة ها�صم قا�صم للعاليلي »النهار العربي والدولي« م.ن، ج: 2، �س: 181-143«.

+ »اأنظر اأي�صًا: مقابلة جهاد فا�صل للعاليلي- مجلة »الحوادث«- بيروت ]م.ن[ ج: 3: �س: 137-136«.
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عن  البحث  »اأن  يعتبر  اأن  الرجل  حق  ومن  كثر.  اأ�صرون  وي�صتكبر  فيها  يعاند  لحقيقة 

دون  نف�سه  حول  يدور  عناء  الفكر،  �سخ�سيات  من  �سخ�سية  اأية  التاأثرعند  موا�سع 

طائل. فما من فكر متميز اإل وهو مبتكر في ن�سب كبيرة اأو قليلة، وا�سعة اأو �سيقة«. 

فهذه ا�صتدارة منه على الذات والفكر عقالنية ال ذرائعية، ليقرر العاليلي من بعد نوع 

العالقة ال�صوية بالفكر الغربي كما يراها، اإذ يقول: »اأنا �سد كل ما اأعطى الفكر الغربي 

يكون هناك  اأن  نف�سه. يجب  الوقت  الفكر في  النغالق في هذا  ا�ستثناء، و�سد  بال 

تنخل وا�ست�سفاء. يجب اأن ناأخذ من اأجل اإنعا�س ذاتنا، ل من اأجل فقدان هذه الذات«.

ال  عنده  الظاهرة  اأو  الم�صتترة  ومحاكاته  متعرفًا،  ال  بالغرب  عارفًا  العاليلي  كان 

َتعُبر اإال من خالل برزخ نقدي. اأو هو ي�صتطيب من الغرب ما يراه طيبًا وهو األفاه كثيرًا 

في�صتحيل في عاقلته وبين يديه ويتخلق في خلق اآخر: في وجود عاليلي ي�صتوي فيه ما 

اختاره منه ويتفاعل »مثل خاليا في كائٍن فكرٍي جديد«...كما يقول هو نف�صه.

، وال مناهج ثابتة، بل تبدلية عامة دائبة يقدم 
(1(

في راأي العاليلي ال قوالب وال اأنماط

التغيير عطاء الجماعة. وال يفوته، من بعد،  فيها االأفراد االأفكار الكبرى، بينما يكون 

الكالم على بنى التغيير، فينتقل من الهيغيلية المغفلة اإلى المارك�صية المغفلة.

عبر هذه الروؤية الكلية المنهجية واالإن�صانية، ي�صتح�صر العاليلي الغرب و»يمرجعه« 

»اأي يتخذه مرجعاً« لالإثبات اأو للنفي. تحديات الغرب ومواقفه بم�صتوياتها وتحوالتها 

المعا�صرة تجاه ق�صايا العرب نادرًا ما ت�صاغل بها خطابه »فل�سطين مثاًل ل ح�سراً 

التي اقترح لم�سكلتها حاًل من �سطر واحد قوامه دولة واحدة للعرب واليهود«، وذلك 

فيما ن�صر له في العقود المتاأخرة، وحتى فيما قبلها اأي�صًا. ولعله في خريف العمر كان 

مزمعًا الناأي بنف�صه عن الخو�س في ال�صيا�صة المبا�صرة والمواقف بعدما كان معروفًا عنه 

انخراطه في ال�صيا�صة في �صبابه حتى لّقب ب�«ال�صيخ االأحمر« ل�صدة ان�صغاله في االإ�صالح 

)1) ]م.ن[.
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. وها 
(1(

ال�صامل. وهو القائل »�ساركت في تاأ�سي�س واأعمال اأحزاب �سيا�سية متناق�سة«

هو ُي�صاأل في مقابلة �صحفية قبل وفاته بب�صعة اأ�صهر، اإذا كان يرغب في حديث ال�صيا�صة 

فاأجاب: »الهام�س واحد«. وفي العبارة على ما فيها من اإبهام متعمد ظل فكٍر �صيا�صٍي 

حاذق ال يريد التج�صد.

كانت تخرج منه اأحيانًا »تفلتات« من عقال ما األزم نف�صه به، وبخا�صة عندما كان 

ُي�صاأل عن الحركات االإ�صالمية ال�صاعدة التي لم يكن يرى اإليها اإال باعتبارها ردة فعل 

الإ�سالمية«.  العربية  ال�سعوب  تجاه  وت�سرفهم  الغرب  اأهل  »تفكير  ي�صميه  ما  على 

باأن  ال�صعوب تحت اال�صتعمار، فلما تحّررت من نيره ظنت والكالم عاليلي  كانت هذه 

االإ�صتقالل �صي�صكل »خال�ساً لها«. »وعندما خاب اأملها في كل ما هو اأوروبي و غربي، 

. اأما 
(2(

ارتدت اإلى فكرها الخا�س وينابيعها الخا�سة، ولديها الحق في هذا التحول«

�صرطه لحرية تلك ال�صعوب المقهورة، فهو اأن تكون عودتها الى الينابيع »عودة عقلية 

.
(3(

م�ستنيرة ور�سيدة«

لقيام  تف�صيره  اأن  غير  العاليلي،  يقرره  الذي  ال�صرط  �صوابية  في  اثنان  يختلف  ال 

 بل مجرد ردة فعل ما 
(4(

الحركات االإ�صالمية الحديثة لم يكن في راأيه »لتفجر كموني«

..
(5(

كانت لتحدث »لو كانت الح�سارة التي قدمها الغرب عالجيًة مكتملة الجوانب«

وهذا تف�صير ال يخلو من مثيرات الجدل، وال يوافقه عليه كثيرون �صواء كانوا من داخل 

�صفوف تلك الحركات اأو من خارجها.

ال �صك في اأّن »اإخفاقات« ]الم�صطلح عاليلي[ التجربة الح�صارية الغربية في االأنماط 

اأو  اإنتاج ظاهرة »اليقظة الإ�سالمية«  ، قد اأ�صهمت في 
(6(

المقرونة »بتحديات �سابقة«

)1) ال�صيخ الفقيه ج: 2، �س: 126.

)2)  ]م.ن[، ج: 4 �س: 69.

)3) ]م.ن[.

)4) ]م.ن[، ج: 3، �س: 136.

)5) ]م.ن[، �س :168.

)6) ]م.ن[، �س: 163.
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عن  الناتج  الظاهرة  هذه  عنف  في  بل  للعاليلي[  ]التعبيران   
(1(

الإ�سالمية« »الرجعة 

، كما ي�صميه الرجل. لكن الم�صكلة في هذا التف�صير 
(2(

»عنف الأثر الح�ساري الغربي«

اإلى »منهج العامل الواحد« فقط، وحكمه على الظاهرة باعتبارها  تكمن في ا�صتناده 

 ،
(3(

»خيبة اأكثر مما هي �سيء اآخر«، وهو يعني: »الخيبة اأمام التحديات المطروحة«

الى  اإ�صافة  المتفاقمة،  الداخلية  المعتقدية  والدوافع  للدواعي  منه  كّلي  بتغييب  وذلك 

باب  تدق  وهي  الداهمة  والذاتية  والتاريخية  المو�صوعية  الظروف  احت�صاد  اإغفاله 

اال�صتنها�س االإ�صالمي بقوة في االأزمة القائمة، ال �صيما بعد »الثورة الإ�سالمية العامة« 

التي واكبتها وهي التي ما انفكت دوائر تاأثيرها عن االت�صاع والتمدد البتة، وذلك على 

ناهيك  الفائقة،  ودينامياته  وقابلياته  الح�صاري  بم�صروعهم  »ثاروا«  من  ثقة  قاعدة 

بنجاح تجاربه وخبراته التعددية ال�صابقة في �صتى المجاالت، وقد �صهد التاريخ الكثير 

من الخبرات العالئقية الناجحة المتفردة ح�صاريًا.

ولعل هذا المناخ العام من القلق والتردد والغ�صاوة الم�صروبة على م�صاحة اال�صتنها�س 

من الداخل، هو ما دفع العاليلي للدعوة اإلى »العالمية« التي راأى كيف اأن الدنيا كانت 

تتجه اإليها ب�صرعة ال�صقوط.

اأي باللغة  التوا�صل مع العالمية بلغتها،  اأولوية  اإلى  اللماع المجدد، راأى  اللغوي  وهو 

العالمية وهي »الإ�سبيرانتو« التي كان دعا اإليها قبله »كل الذين يفكرون ا�ستقبالياً«، 

�صماها  كما  العالمية«  الح�سارية  »الوحدة  عن  المعبرة  الواحدة  العالمية  اللغة  وهي 

وكما �صبقت اإ�صارتنا.

فوجود لغة عالمية تحمل كل نتاج الفكر العالمي، عمل ح�صاري »هائل«، »وقد بداأت 

اأو  الكونية،  معالم  ات�صحت  وكلما  الحاجة«  هذه  »تتح�س�س  العاليلي:  يقول  النا�س، 

)1) ]م.ن[، �س: 164.

)2) ]م.ن[.

)3) ]م.ن[.
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اأن  دون  »الإ�سبيرانتو» من  الى  الحاجة  ازدادت  »الم�سكونية«،  القديم  التعبير  ح�صب 

يعني موقفي، يقول العاليلي تقوي�ساً للغات اأخرى. فاللغات القائمة هي للت�سرف 

اليومي، »لكن لغة الفكر عالمية م�سكونية« وهي »لغة العالم الواحدة للعلوم والفنون 

ذلك  تحقق  اإذا  عنده  الأمل«  »غاية  اأنها  مرة  عنها  العاليلي  قال  التي   ،
(1(

والآداب«

. وعلى هذا، ال يكون اإال من باب »لزوم ما ل يلزم«، قيا�س مدى تفاوؤلية العاليلي 
(2(

يومًا

 
(3(

واأمله بت�صّكل »ح�سارة عالمية واحدة« في الم�صتقبل وربما دين واحد �صيكون »عقلّياً«

ال حرفّيًا. وهذا راأي للعاليلي يحتاج في مناق�صته وتقويمه اإلى مقام اآخر. فما كان لهذا 

اإيمانه بم�صلمتين: االإن�صان   الفقيه الو�صول الى حدود الطوباوية هذه، لوال 
(4(

المجتهد

جهود  فيها  تت�صل  التي   
(5(

الحركية« »الدينامية  عن  االإن�صانية  فيه  تعبر  الذي  الكلي 

.
(6(

الكائن من غير انقطاع وال قطيعة

دعوة العاليلي اإلى تلك العالمية هي فعل اإيمانه بما ي�صميه: »التطور الدائم«، وهذه 

التطورية محمولة عنده على »الهيغيلية«. فعند العاليلي »الواقع هو الذي يغير الفكر«، 

في  المارك�صية  الظالل  ]الحظ   
(8(

�سرف« مادي  الح�سارات  »طابع  واأن 
 (7(

العك�س ال 

، فما يجيء 
(9(

واأن ال�صراع يوؤدي »الى الأح�سن والأرقى، ولو بخ�سات عنيفة«
 

القول[،

.
(11(

و»التغير من طبيعة الأ�سياء«
 (10(

الربيع ح�صب قوله اإال على »اأكّف العا�سفة«

)1)  العاليلي، عبد اهلل »ال�صيخ...«ج: 2، �س:22-21.

)2)  ]م.ن[ ج: 1، �س: 129.

)3) ]م.ن[ �س: 169 وج: 3، �س: 136.

)4)  ال يوافق العاليلي على م�صطلح »االجتهاد« �صكاًل وم�صمونًا بالرغم من كونه من كبار المجتهدين، وهو يف�صل بدياًل 

منه م�صطلح »ات�صال الجهود«. فعنده اأن القول باالجتهاد يعني القول �صمنًا بالتوقف. وهو ممن ال يوؤمنون بالتوقف. 

فما دامت هناك حركة، فهناك تحوالت ال تتوقف. »راجع: ]م.ن[ ج: 3، �س: 139 و140«.

)5)  ]م.ن[.

)6) ]م.ن[.

)7)  ]م.ن[، ج: 2، �س:19.

)8)  ]م.ن[، �س: 143.

)9)  ]م.ن[ ج: 2، �س: 125.

)10)  ]م.ن[ ج: 3، �س: 28.

)11)  ]م.ن[ ج: 4، �س: 53.
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اإللالولوجيا الخلتية اي اير العلللي:

حيال الماأزق الح�صاري والعالئقي الذي يغور العالم في لجته ويحار، ويكابد االإن�صان 

المعا�صر مرارتها، وقد ا�صتفا�س العاليلي في القول فيها، توقع الرجل اأن ي�صتتم القرن 

باتت  التي  دخائله  حماأة  في  غارقاً  يزل  »ولّما   ]1996 عام  العاليلي  ]توفي  الع�صرون 

يتقدم  اأن  المنطقي  من  كان  ريادي  مفكر  وككل  العواقب.  اأوخم  على  م�صرفة 
 (1(

اآ�سنًة«

طريقة  على  يكتفي،  فال  التطبيق،  ممكنة  اأنها  يعتقد  لحلول  اأو  لحل،  روؤية  اأو  بم�صروع 

الكثيرين من رجاالت االإ�صالح المعا�صرين والمحدثين ب�«نقد الواقع« واإبداء التبرم منه.

وباأدوات  والخال�س،  االنعتاق  �صبل  ويتدبر  يداري  وهو  العاليلي،  لبث  الع�صر  في 

الع�صر ذاتها �صعى اإلى اجتراح م�صالك الحلول وفتح اأبواب االإنقاذ المغلقة.

من رف�س ال�صيغ الح�صارية الغربية كلها ]اال�صتراكية والراأ�صمالية[، بداأ، وا�صتكمل 

الدينية  »اليقظة  �صماه  ما  اأطاريح  من  حا�صم  موقف  خالل  من  هذا  الرف�س  فعل 

، وال �صيغة مالئمة لتطلعات 
(3(

واعتبارها ال ت�صكل عنده �صبياًل للخال�س
 (2(

الإ�سالمية«

االإن�صان المعا�صر تنقذه من م�صل�صل خيباته.

انقطع  ما  جديدة«،  ونظرة  مفاهيم  الخطاأ؟..ت�سحيح  »اأين  كتابه:  و�صع  منذ 

العاليلي قط عن ترداد خطاب خال�صي واحد راح يبث اأفكاره في كتاباته وعبر جميع 

و�صائط الن�صر واالإعالم التي طالتها يمينه، اأو اتجهت بدورها اإليه.

»اأين الخطاأ؟..« كان »م�سروع« الخال�س العاليلي، وكذلك راأى الى الع�صر فاألفاه في 

حماأة ال�صراع االإيديولوجي يهيم، بعدما انكفاأت اأنماط ال�صراعات االأخرى، وانت�صرت 

المتراوحة بين  باأ�صكالها وتنوعاتها  العلمانية  االإيديولوجيات  الثانية فكرة  بعد الحرب 

اأق�صى اليمين واأق�صى الي�صارعلى االإيديولوجيا الدينية.

)1) العاليلي، عبداهلل- »اأين الخطاأ؟..« ]م.�س[ �س: 22.

)2) العاليلي، عبداهلل- في:»ال�صيخ الفقيه..« ]م.�س[ج: 2، �س: 171.

)3) ]م.ن[.
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�سبل  بتنظيم  مطالب  »العالم  والأن  الداء«،  هي  كانت  بالتي  »داوني  مبداأ  وفاق 

عمقاً  اأكثر  اإيديولوجية  التما�س  في  يكمن  »الحل  الى  العاليلي  راأى   ،
(1(

خال�سه«

.
(2(

و�سالمًة« من خالل ما �صماها »كينونة الذات الإن�سانية على وجه حقيقي«

 قال العاليلي: »اإن لي اإيديولوجية متكاملة«، لعلها تكون حاًل للم�صاكل التي �صماها 

في منا�صبة اأخرىت�صمية طريفة هي: »التكنولوجيا الإن�سانية«. وذلك جريًا على »منطق 

، وهو عنده 
(3(

التكنولوجيا نف�سه« ال�صائد في الع�صر ويمكن اإدخاله في »بناء الإن�سان«

م�صطلح:  لها  ا�صتخدم  عينها  المنا�صبة  وفي   ،
(4(

الح�صاري لالإنقاذ  الحقيقية  الفكرة 

 .
(5(

»الدرب الجديد«

قوام هذه االإيديولوجية الخال�صية عنده جاء من باب ال�صهل الممتنع ال�صادر من 

الأفكار  اإلى  »العودة  دوليًا:  عليها  متفقًا  تكون  وتكاد  وجاهزة،  من�صو�صة  منطلقات 

بحقوق  يتعلق  ما  خ�سو�ساً  المتحدة،  الأمم  ولمبادئ  الفرن�سية،  للثورة  الرئي�سية 

الإن�سان. وبمعنى اأو�سح ]والكالم للعاليلي دائماً[: اأن يتم العمل الإن�ساني الم�سترك 

على تعميم هذا الخط، وهو بالطبع، ل يتعار�س ل مع الينابيع الإ�سالمية ول مع 

ينابيع دينية اأخرى. وهذا يعني تالقي الكل على الكل. اأي اأن هناك كلية اإيديولوجية 

التي ت�سكل 
 (6(

يتالقى عليها الجميع. وبهذا التالقي تكون »الخال�سية ال�سحيحة »

اأو تركيبة ع�سوية واحدة. وهنا 
 (7(

اإن�سانية واحدة اآلية  فيها »كل جماعة قطعة من 

.
(8(

تكون الوطنيات ]من وجهة نظر العاليلي[ حقيقية تحقق لالإن�سان خال�سه ككل«

هكذا اإذن، وبكل هذه الب�صاطة، وّفى الرجل ق�صطه لما وجده اإيديولوجية خال�صية 

)1) ]م.ن[.

)2)  ]م.ن[ ج: 1، �س: 168.

)3) ]م.ن[، ج: 2، �س: 167.

)4) ]م.ن[، �س. 173.

)5) ]م.ن[.

)6) ]م.ن[، �س: 172.

)7) تاأثر العاليلي براأي مالك بن نبي في هذا الجانب بّيٌن ]راجع: بن نبي، مالك »�صروط النه�صة« �س: 20-19[.

)8) ]م.ن[ �س: 173.



- 295 -

أ. د. سمير سليمان

للعالم، دونما احت�صاب منه ال الآليات ت�صييل مبادئ »اإيديولوجيته« في ت�صنجات النظام 

المتحكمة  العالمية  القوى  لموازين  وال  �صتنفذها،  التي  للقوى  وال  الم�صطرب،  الدولي 

ب�صيرورة العالقات الدولية وم�صاراتها وموؤ�ص�صاتها، وال لتراجيديا احتدام ال�صراع على 

الم�صالح، وال للهيمنة العالمية المعولمة، وال الزدواجية المعايير ال�صائدة، وال لغ�صب 

اأر�س االآخر وحقوقه اأو تق�صيمها نتفًا، وال الأهداف الحروب التي ت�صن على قدم و�صاق 

فيها  يمعن  التي  وخيراتهم  الم�صت�صعفين  لثروات  وال  العقابية،  اأو  الوقائية  باأ�صكالها 

طواغيت العالم �صلبًا ونهبًا، وال للهّوات االقت�صادية والتنموية والتكنولوجية التي تتمدد 

وتت�صع وتتفاقم في متواليات هند�صية بين عالمي ال�صمال والجنوب.. الخ.

و�صدقيته  نواياه  طيب  في  وال  الكبير،  العالمة  هذا  طوّية  ح�صن  في  اأحد  ي�صك  ال 

واإخال�صه في اقتراح اأف�صل ما اعتقده منجاة للم�صلمين والعرب وللعالم. لكن ال اأحد 

بكثير  تتجاوز  ومو�صوعية  ذاتية  �صروطًا  االإن�صانية  للخال�صية  اأن  في  بالمقابل  ي�صك 

الرجل  لنظلم  المجال  هذا  في  ول�صنا  اإليها.  العاليلي  انتهى  التي  االإيديولوجية  حدود 

بهذا  ودروؤها  تفكيكها  يمكن  ال  والتداعيات  العالمية  الم�صكالت  تعقيدات  اإن  قلنا  اإْن 

النمط من الطوباوية »التب�سيطية« التي تكاد ال ترى قلق الب�صرية وا�صطراب حبل اأمنها 

كليلة  واآراء فردية تظل  اأو من خالل جهود  االأخالقي،  االإبرة  �صم  اإال من  وا�صتقرارها 

مهما تدّرعت ب�صنوف الت�صامي، وال تتجاوز حدود وجهة النظر.

لعل اأبرز ما كان ينق�س هذا الفقيه الجليل والعالم اللغوي العمالق والمفكر المتنور 

هو: العقل اال�صتراتيجي ال�صيا�صي، ووعي اأكثر تعّمقًا لطبيعة العالقات الدولية، ومعرفة 

وثيقة بالمتغيرات والتحوالت المتعلقة بها وحقائق الحراك العام الدائر فيها، وكذلك 

العالمي  النظام  ت�صّير  التي  والمنظومات  ال�صيا�صية  بالموؤ�ص�صات  يتعلق  ما  في  الحال 

وتر�صم م�صاراته.

و�صبقه   ، الّثرُّ واالأدبي  اللغوي  اإرثه  هو  العاليلي  فكر  من  االأبقى  اأن  اعتقادنا،  وفي 

واجتهاده واألمعيته في هذا المجال.
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 ُي�صّجل للرجل اأي�صًا الكثير من مواقفه ال�صيا�صية واجتهاداته الفقهية، وخروجه عن 

فهمه  له  ي�صجل  كما  التقليدية،  الفقهية  والمرجعيات  الموؤ�ص�صات  في  ال�صائدة  النمطية 

المختلف والنقدي لكثير من ال�صنميات التاريخية والتكرار المتوارث فيها، ما اأثبت فيه 

العاليلي باعًا طولى وعقاًل حرًا م�صتنيرًا في تناوله الكثير من مطارح العتمة في تاريخنا 

القديم، موؤكدًا على لزوم ك�صر الجمود الدائر حولها وتجاوز المناهج التقليدية في النظر 

اإليها والخو�س فيها. فكثيرًا ما اقتحم العاليلي اأحوازًا تاريخية وعقلية وفقهية ومعرفية 

ر  المفكَّ »غير  باب  اأو هي من  المحرمات،  قريب حبي�صة  اأمٍد غير  اإلى  كانت  وقانونية، 

اأما تقديراته الم�صتقبلية وتوقعاته اال�صتراتيجية والح�صارية، فبيانها، تبعًا لهذه  فيه«. 

الدرا�صة، ينبئ- على ما بدا ويبدو-، والموؤ�صرات يتوالى ظهورها، باأنها لن تكون االأبقى.

النقد  في  �صجاعته  هي  م�صافة،  ميزة  ثّمة  وله،  العاليلي  في  االأحوال،  جميع  وفي 

الذاتي واالعتراف بخطاأ تقدير قّدره، اأو احت�صاب عنده لم ي�صّح، اأو ا�صت�صراف م�صّلٍل 

]لفظة  االأيام »تكّذبه«  َحَد�َس به، ثم جاءت  َحْد�ٍس  اأو  واأفكارًا،  اأحكامًا وروؤًى  بنى عليه 

. وتلك حاله مثاًل عندما اأقّر في 
»التكذيب« ا�صتخدمها العاليلي في ال�صياق نف�صه[)1)

الغربية  »الرجعة  ي�صميه  ما  ا�صت�صراف  في  عديدة  �صحفية  اأحاديث  وفي  ت�صريحاته 

اإلى الدين وتداعياتها« التي »لم يظن اأحد ]يق�سد عام 1982[ اأن الأمور �سوف توؤدي 

في  »عقلياً«  �صيكون  الدين  اأن  توقعه  لجهة  كذبت حد�صه  االأيام  باأن  اإليه«  اأدت  ما  اإلى 

. و المفارقة في هذا المجال اأن العاليلي غادر هذا العالم مت�صبثًا بالحد�س 
(2(

الم�صتقبل

في الك�صر االأخير من عمره المديد في مقابلة من�صورة في 
 

نف�صه من غير تبديل، اإذ ردده

.1997
(3(

»الوطن العربي« في 01/03/

)1) اأنظر على �صبيل المثال ال الح�صر، اأقواله في: »ال�صيخ الفقيه..« ]ج: 1، �س.169[، و]ج: 3 �س: 136[

)2) ]م.ن[ ج: 3، �س: 169. 

)3)  ]م.ن[ ج: 1، �س: 170.
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أ. د. سمير سليمان

. ولعل في 
(1(

قيل في العاليلي: اأنه »لم يتابع عماًل بداأه، اأو اأكمل م�سروعاً وتابعه«

اأو العالم القلق التجاوزي  اأو كثير، من ق�صوة. فحال العقل النقدي  هذا الحكم بع�س، 

اأو المثقف القلق التجاوزي عندنا، اأنه يعي�س وحيدًا.. ولعله ال يموت اإال وحيدًا.. وهذه 

»الفردانية« اآفة في بالد التخلف، ل�صنا - مع�صر هوؤالء- م�صوؤولين عنها في االأعم، اإال اأننا 

معر�صون با�صتمراٍر اإلى ال�صقوط، اأو االإ�صقاط في ابتالءاتها والتبعات، وال منجاة منها، 

اإن لم نتدارك مجتمعاتنا وبالدنا بالماأ�ص�صة العلمية والمعرفية الم�صتنيرة والم�صتقبلية 

وبالتكافل. 

)1) . زيادة، خالد ]م.ن[ �س: 171.
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 التاريخ بين البعدين الزمني والمكاني
 في المفهوم اإلسامي

الحاج عمر غنا ر)1)

الزماني  البعدين  بين  »التاريخ  مو�صوع  اختياري  في  ق�صدت  بدء،  ذي  بادىء 

عالمين  تكريم  منا�صبة  في  البحث  لهذا  عنوانًا  ال�سالمي«  المفهوم  في  والمكاني 

محمد  وال�صيخ  العاليلي  اهلل  عبد  ال�صيخ  لهما  المغفور  والفقه  اللغة  علوم  في  رائدين 

جواد مغنية وكالهما رفد واغنى المكتبة اال�صالمية بموؤلفات وابداعات نادرة �صتبقى 

على مدى التاريخ منارات يهتدي بها كل من اراد توغاًل وتعلمًا وارتقاء الى اعلى مراتب 

ميادين  في  اال�صا�س  المادة  التاريخ  كان  بل  ال  التاريخ،  يغفل  لم  وكالهما  ال�صرف، 

المنازالت الفكرية الم�صتنيرة الراقية الباحثة عن ال�صواب، وربما هذا اكثر ما تحتاجه 

االمة في زمن المهاترات وفقهاء ال�صالطين.

)1)  رئي�س اللقاء الوحدوي االإ�صالمي.
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اأعالم  الفال�صفة  عن  مقالتي  في  كتبته  عما  �صاأعر�س  الوقت  ل�صيق  ونظرًا  لذا، 

واليهودية  خلدون  بابن  مرورًا  مارك�س  كارل  الى  اأفالطون  من  التاريخية  المدار�س 

والم�صيحية اإلى النظرة االإ�صالمية واأي�صًا باخت�صار الأدخل اإلى المهم... اإلى االإ�صالم.

النظرة اإلسلمية: 

وما  االن�صاني  للعقل  ودرا�صة عميقة  االر�س  االن�صان في  لحركة  »التاريخ« ر�صد  ان 

يتركه هذا العقل من تجديد واإن�صاء للمجتمع الب�صري بكل ت�صكيالته البنيوية ومظاهره. 

فالتاريخ هنا ير�صد الحراك االن�صاني على �صطح هذا الكوكب الذي يعي�س فيه محاواًل 

الك�صف عن القوانين ال�صببية چ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب 

ال�صببية هي  فقوانين   
(1( چ  ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ  جت 

الدافعة لن�صوء الظاهرة او مجموعة الظواهر االجتماعية، وبالتالي يراقب ال�صيرورة 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  االجتماعي  الواقع  في  التحوالت  م�صار  اي  االجتماعية 

.
ۉ چ )2)

والتاريخ بهذا المعنى هو علم �صمولي تتالقى معه وتتداخل علوم االجتماع، واالقت�صاد، 

وال�صيا�صة، والفل�صفة، واالآثار، والجغرافيا و�صائر العلوم االن�صانية االخرى. ويعتمد علم 

التاريخ على التحليل والتف�صير للظواهر االجتماعية مف�صرًا ن�صووؤها وت�صكلها، ورا�صدًا 

والبحث  الما�صي  في  الوقائع  بين  الربط  محاواًل  والمكان  الزمان  في  تحوالتها  حركة 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  چ  ومراقبة حركتها  عللها  عن 

.
ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ )3)

القوانين  عن  الك�صف  اي�صًا  بل  الحدث،  او  تدوينًا  فقط  لي�س  التاريخ  يكون  وبذلك 

ال�صببية التي تقف وراء الحدث قبل ح�صوله ولحظة ح�صوله وبعد ح�صوله. ولذلك نحن 

)1)  �صورة الكهف، االآيات 83 85.

)2)  �صورة اآل عمران، االآية 140.

)3)  �صورة اإبراهيم، االآية 45.
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الم�صلمين اأولى بالعي�س مع حركة التاريخ كي نتفاعل معه ون�صلحه ح�صب ال�صنة االإلهية 

.
كي ال نكون من الذين قال عنهم اهلل چ ڳ ڳ     ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱڱ چ )1)

من هنا يمكن القول بان �صنن التاريخ هي تلك ال�صوابط او القوانين التي تتحكم في 

عملية التاريخ، وتن�صىء ما ي�صمى بال�صاحة التاريخية التي تكون لها �صوابتها وقوانينها 

والحيوانية  والفلكية  والكيميائية  الفيزيائية  االخرى:  الكونية  ال�صاحات  �صائر  مثل 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ  چ  والنباتية الخ... 

.
ىئ ی ی ی ی     جئ حئ چ )2)

التي  التاريخية  ال�صنن  لنا  يبين  فانه  التاريخ  حركة  يعالج  عندما  الكريم  والقراآن 

تعالج ق�صايا االن�صان وارتباطه بالحياة والكون.

ويقول اأ�صتاذنا الداعية الكبير العالمة الحاج �صميح عاطف الزين ان القراآن الكريم 

لي�س كتاب علم بل كتاب اأنزله اهلل تعالى على قلب �صيدنا محمدP الإثبات ق�صايا ثالث 

ومنهجه  و�صريعته  وان�صانها،  االر�س  ومنه  الكون،  في  تعالى  اهلل  رئي�صية هي: حاكمية 

االلهيين، وهدفه ان يبحث في هذه الق�صايا على حقيقتها وان يثبتها في نفو�س النا�س، 

وان يزيل كل المعتقدات والمفاهيم البالية التي ت�صوه تلك الق�صايا. فهو اإذن كتاب انزل 

الهداية  نور  الى  الحديثة،  والمعميات  القديمة  الجاهليات  ظلمات  من  النا�س  ليخرج 

.
والحقيقة چ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀچ)3)

وا�صحة  التكليف  باأحكام  ولكنه جاء  الكون  اأ�صرار  ليعلمنا  ياأت  لم  الكريم  والقراآن 

اهلل  فيك�صف  ال‘ن�صان  فهم  ويت�صع  الح�صارات  تتقدم  حتى  مكتنزة  الوجود  واأ�صرار 

�صبحانه وتعالى من اأ�صرار الكون ما يجعلنا اأكثر فهمًا بعطاءات القراآن الأ�صرار الوجود، 

فكلما تقدم الزمن وك�صف اهلل لالإن�صان عن �صر جديد في الكون ظهر اإعجاز القراآن. 

)1)  �صورة الحج، االآية 11.

)2)  �صورة ف�صلت، االآية 53.

)3)  �صورة البقرة، االآية 2.
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الظواهر في  �صببية وراء تجديد وتطور  الكريم على وجود قوانين  القراآن  اأكد  وقد 

االحداث  تكون  ان  وينفي  والكون  الوجود  ال�صدفة في  وهو يدح�س  والمجتمع  الطبيعة 

اإن تطور االكت�صافات  التاريخ اعتباطية. ال بل  الب�صرية في  التي تحدد حركة الجماعة 

والظواهر الطبيعية جاءت لتوؤكد ال بل لتثبت اإيماننا باهلل �صبحانه وتعالى. 

چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
.

ڦ  ڦ ڄ ڄ چ )1)
المراحل  �صتى  في  وت�صل�صله  التاريخ  منهجية  حول  الخاطىء  للفهم  مجال  ال  اإذن 

اأيدينا نور وهدى وال عذر لنا في عدم تدبر مقا�صده واتباع  والحقب، وكتاب اهلل بين 

�صنة نبيه واآله االطهار.

اإلسلم ااضرة اللارلخ:

ويقول الدكتور محمد مراد والمتخ�ص�س في التاريخ: »الإ�سالم بم�سمونه واأبعاده 

الإ�سالمية،  الدعوة  وقيام  القراآن  نزول  قبل  التاريخ  في  موجوداً  كان  الروحية 

فالتاريخية الإ�سالمية حا�سرة في التاريخ من حيث التقائها في الجوهر العتقادي 

مع الديانات ال�سماوية الأخرى چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   

ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ 

.»
ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ چ )2)

الإ�سالم الخط التاريخي الممتد عبر الزمن:

ثمة حقيقة تاريخية ينبغي التوقف عندها وهي اإن االإ�صالم كدعوة ر�صالية لم يكن 

محدودًا زمنيًا بذات اللحظة التي ب�صر بها الر�صول محمدP بالر�صالة الجديدة، واإنما 

كان االإ�صالم خطًا تاريخيًا ممتدًا في الزمن الب�صري منذ بداية الخليقة. فالقراآن الكريم 

اأطلق االإ�صالم، عنوانًا لكل الر�صاالت، بحيث كانت كل ر�صالة تمثل ف�صاًل من ف�صول 

)1)  �صورة الكهف االآية: 55.

)2)  �صورة اآل عمران االآية: 84.
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االإ�صالم التاريخي الممتد منذ اآدمQ مرورًا بحركة متتالية من االأنبياء و�صواًل اإلى 

.Pوانتهاًء بالنبي محمد ،R نوح واإبراهيم ومو�صى وعي�صى

اإلسلم دعوة ملواتلة:

فاالإ�صالم هو دين اهلل الواحد ال يقبل االختالف اأو القطع في وحدة الخط االإلهي في 

 
التاريخ. وهذا ما توؤكده االآية الكريمة في قوله تعالى: چ ڃ ڃ چ چ چچچ)1)

.
چ ۓ ڭ    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ     ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ چ )2)

اأن االإ�صالم هو حركة دينية متوا�صلة في  والقراآن الكريم حافل باالآيات التي تثبت 

التاريخ، وانه كان م�صمونًا قيميًا لكل الدعوات النبوية والر�صالية التي ظهر ف�صلها االأول 

مع اآدم اأبو االأنبياءQ وف�صلها الختامي مع نبوة محمدP. جاء في قول نوح لقومه: 

.
چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ )3)

االإ�صالم في  لي�صت �صوى عنوانًا من عناوين  المو�صوية  اليهودية  اأن  اإلى  ي�صير  ومما 

خطه التاريخي المتوا�صل، وهو ما جاء في قول مو�صى لقومه: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ         

.
ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ     ڻ چ )4)

ىئ  ېئ  ېئ  چ  اهلل  اإلى  اأن�صاري  من  قال  عندما  عي�صى  �صيدنا  وكذلك 

.
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ چ )5)

اإلسلم الفصل الخلامي: 

بين  »القد�س  القيم:  كتابه  في  مراد  محمد  الدكتور  لقول  باإعجاب  توقفت  وقد 

الجتثاث ال�سهيوني والمهادنة الدولية«.

)1)  �صورة اآل عمران، االآية 19.

)2)  �صورة اآل عمران، االآية 67.

)3)  �صورة يون�س، االآية 72. 

)4)  �صورة يون�س، االآية 84.

)5)  �صورة اآل عمران، االآية 52.
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اإن االإ�صالم المحمدي هو الف�صل الختامي لالإ�صالم التاريخي المتوا�صل، ال بل هو 

العربي  النبي  لوائها  حمل  التي  النبوية  الدعوة  في  اكتماله  وجد  الذي  الكلي  االإ�صالم 

محمد بن عبد اهللP، والتي نزلت ف�صولها العربية المحفوظة في القراآن الكريم بلغة 

العرب القوم الذين خ�صوا بها لبالغتهم.

اراة اللارلخ  الفير اإلسلمي:

نعم لقد مّرت على التاريخ الب�صري دورات تقّلبت فيها احوال النا�س وتبدلت كثيرًا، 

فكان من الطبيعي ان تطال تاريخ الم�صلمين، بابتعادهم عنه الذي مر جريًا على قاعدة 

الحياة بمراحل القوة، وال�صعف، بحيث ظهرت فيه دول كبيرة وقوية وهزيلة و�صعيفة. 

ولكّن ميزته اال�صا�صية، انه في جميع مراحله تلك لم ينفك يمّد المجتمعات التي عرفته 

االن�صاني  للنمو  الفر�صة  اتاحة  يومًا عن  يتوقف  لم  الذي  المتجدد  اال�صالمي«  ب�«الفكر 

والح�صاري، واف�صاح المجال اللتقاء اال�صالم بالحياة والح�صارة، وجعل الحركة مت�صلًة 

في العالقة بين مجتمعه وبين مختلف الح�صارات والثقافات والمجتمعات االأخرى.

وذلك كله مع القدرة على االأخذ والعطاء، ومع المحافظة الدائمة على مقوماته 

اال�صا�صية التي لم ي�صف اي �صيء جديد اليها، بعد ان كانت مفاهيم ال�صالم وعقيدته 

ڇ  چ  چ  چ  چ  فعاًل  ر�صمت  قد  العامة  وخطوطه  تمامًا،  ا�صتكملت  قد 

االعظم.  الر�صول  حياة  خالل   ،
ڌڎچ)1) ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

وتم كل ذلك طبعًا بفعل الن�صو�س القراآنية الثابتة، التي ال يطراأ عليها اي تغيير، او 

تبديل، وعلى النحو الذي يكفل للب�صرية وجود ر�صالة ان�صانية عالمية خالدة، تمتد 

مع حركة التاريخ الى النهاية التي يقدرها اهلل �صبحانه چ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ 

.
ڱ چ )2)

)1)  �صورة المائدة، االآية 3.

)2)  �صورة الحجر، االآية 9.
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اإلسلم دلن الله:

فاالإ�صالم هو دين اهلل على االأر�س، هو دين اهلل في التاريخ. چ ڃ ڃ چ چ 

 لذلك فالخطاب القراآني لم يكن ليخاطب جماعة معينة او عرقًا معينًا في 
چچ چ )1)

التاريخ. فالم�صلمون هم اخوة في الدين دونما اي اعتبار لجن�صهم او لونهم او اقليمهم. 

معينة هي  دائرة جغرافية  في  العربية  الجماعة  اال�صالمية خاطبت  الدعوة  اًن  �صحيح 

قر�صي،  عربي  هو   Pمحمد النبي  اّن  اي�صًا  و�صحيح  البداية،  في  العربية  الجزيرة 

والقراآن الكريم نزل عليه باللغة العربية اال�صلية، اإال ان ذلك ال يعني محدودية اال�صالم 

في نطاق معين، بل هو يتجاوز المكان والزمان المحّددين الى العالم كله اي الى المكان 

 .
كله والزمان كله. لقوله تعالى: چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ )2)

لذلك اأقول: 

ان التاريخ اال�صالمي يحتاج الى اعادة نظر في تحقيق ما ورد من حوادث مخزونة 

في الكتب فيها الخطاأ وال�صواب والخيال واالفتراء والكذب حتى باتت مداخل للفتن بين 

الم�صلمين، و�صالحًا في ايدي المترب�صين باال�صالم من غير الم�صلمين. واكرر وا�صدد 

اأن االإ�صالم ياأخذ من الكتاب وال�صنة.

ولذلك، وجب الت�صحيح على م�صتوى علماء االمة عن طريق التحقيق في امر الرواة 

ومراعاة  والروايات،  الوقائع  نف�صها ومحاكمتها على �صوء  الحوادث  وفي  والم�صتندات 

الزمن الذي نقلت وكتبت فيه هذه الوقائع.

وعلينا كم�صلمين ان نعود الى �صريعتنا افكارًا واحكامًا والى الواقعية الحياتية المن�صجمة 

الى  الدعوة  وحمل  والم�صلمين  اال�صالم  �صاأن  لرفع  وجهدًا  �صبياًل،  الحنيف  �صرعنا  مع 

العالمين وتنقية المكتبة االإ�صالمية من الكتب التي تبث الفتن وتخرج عن روح االإ�صالم 

وتركز على الكتب التي تحمل بين دفتيها ما يحقق الوحدة والتاآلف مع الحفاظ على الكتب 

التي تعنى في المعرفة ليكون الم�صلمون رواد العالم الن اهلل ا�صتخلفهم في االأر�س.

)1)  �صورة اآل عمران، االآية 19.

)2)  �صورة االأعراف، االآية 158.
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)1)  �صورة ف�صلت، االآية 33.

)2)  �صورة ف�صلت، االآية 34.

)3)  �صورة ف�صلت، االآية 35.
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اأحبه، عاي�صه في طفولته، قراأ  العاليلي فكره:  الح�صين على عبد اهلل  االإمام  �صغل 

 ،Pاأخباره، �صافر معه في ثورته، �صم فيه رائحة النبوة، األي�س الح�صين �صبط محمد

الح�صين  نلمح  تعب!  وما  القلم  اأتعب  وكتب،  عنه  كتب  الوحي؟  وربيب  النبوات،  و�صليل 

اإلى حجرات ن�صائه..  في »مثلهن الأعلى« نورًا يطوف في منازل الوحي، يالحق جده 

اإ�سحاق« بطاًل غيريًا، تمثلت فيه االإن�صانية، كان ر�صول  ثم اأطل في ق�صة »اأرينب بنت 

ال�صعادة، حملها اإلى زوجين فرقتهما مكائد معاوية، ونزوات يزيد...

جانبيٍة،  موؤلفاٍت  في  قائمًا  الح�صين  االإمام  مع  تعاطيه  يظل  اأن  العاليلي  اأ�صفق  ثم 

الذات«  �سمو  في  المعنى  »�سمو  وهي:  »حلقات«،  اأ�صماها  كتب،  ثالثة  له  يفرد  فاندفع 

و»تاريخ الح�سين« و»اأيام الح�سين«.

)1)  موؤّرخ وباحث واأديب.



- 308 -

اإلمام الحسينQ اي اير العلللي

الم�صرقة  و�صمائله،  بتقاه  المو�صاة  ال�صبط،  باأنوار  الم�صاءة  اأ�صفاره  اأنهى  اأن  بعد 

عقل  في  ت�صج  الح�صين  محبة  وظلت  االأنوار،  اإلى  َعِط�صًا  ظل  واإن�صانيته،  ب�صجاعته 

فكانت  المحا�صرات.  واأقام  الندوات،  في  و�صارك  المقاالت،  فكتب  وقلبه..  العاليلي 

عا�صوراء، على موعٍد معه كل عام، تنتظره ليحا�صر عن االإمام الح�صين، فيعطر االأ�صماع 

ب�صذا االأحاديث النبوية، التي اأر�صلها جده، فتكتب اإمامة الح�صين في قلب نبوة)محمد( 

اإبداعه،  في  ويت�صامى  عطائه،  في  العاليلي  فيت�صامى  ح�سين«  من  واأنا  مني  »ح�سين 

اإلى االأنوار  لينتهي الكالم عند نقطة تلتقي في دائرتها االإمامة مع النبوة، ومتطّلعتان 

االإلهية في ع�صق العارفين.

كما  »فكره  ومفكٌر  االأ�صلوب،  �صاعري  واأديٌب  مدقٌق،  ولغوٌي  متحرٌر،  فقيٌه  العاليلي 

، ل يوؤخذ تفاريق، ول يدر�س اأجزاء معزولة«. الإ�سالم، منهٌج كليٌّ

تاريخ  على  تعليقات  للنا�س  خّرج  اإنما  الدقيق،  بالمعنى  موؤرخًا  العاليلي  كان  ما 

وتجرٍد،  واعيٍة،  بثقافٍة  قراأها  التاريخية،  االأحداث  بع�س  تناول  اإذ  قال.  كما  االإ�صالم، 

ومو�صوعيٍة، وجراأٍة...

فعّلل، وحّلل، وقارن.. م�صتخل�صًا الحقائق بقدر ما وعاها فكره.

االأحكام  وا�صتخال�س  الباطل،  من  الحق  وتمييز  االأحداث،  بفهم  الثقافة  اأمدته 

اإلى طريق  اإلى ا�صتلهام النور، و�صواًل  ال�صحيحة، الأن الثقافة الواعية تدفع ب�صاحبها 

الحق...

. ذكر 
(1(

اآخرين« قوٍم، ومعتبًة من  من  »ا�ستنكاراً  اأطلقها القت  التي  التعليقات  اإن 

اأن  على  حر�صته  التي  االأ�صباب  الح�سين«،  »الإمام  لكتابه  الثانية  الطبعة  مقدمة  في 

يخرج للنا�س تعليقات على تاريخ االإ�صالم. قال: »المرحلة الأولى من مراحل التاريخ 

الإ�سالمي يجثم عليها الغمو�س«، وكل ما حدث في االإ�صالم من بعد، له مرتجع اإليها 

، االإمام الح�صين، �س: 1.
ّ

)1)  العاليلي، عبد اهلل
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ومرد. واأكد ذلك في مقدمة الحلقة الثانية، اإذ راأى »اأن جمهرة الموؤرخين المحدثين 

لم توفق اإلى اإقامة التاريخ العربي على �سنٍة منطقيٍة، وقاعدٍة نقديٍة، تحتفل بتبيان 

له  وتحدد  المختلفة،  التاريخ  ظروف  تهيء  اأن  �ساأنها  من  التي  والعوامل  الدوافع 

. اأحب اأن يميط الغمو�س عن المرحلة االأولى، مناق�صًا بع�س النظريات 
(1(

التجاهات«

ن�صق  في  ينظم  اإنما  اليقيني،  االأ�صلوب  ي�صلك  علمًا  لي�س  فالتاريخ  الحديثة،  التاريخية 

 جديدٍة مثل: 
ٍ
االآداب التي هي نتاج القوة النظرية والبحث االإ�صتنتاجي، المبني على علوم

التاريخ منذ  اأن كتابة  تاأمٍل،  النف�س، وعلم االقت�صاد...وراأى بعد  االإجتماع، وعلم  علم 

اأول عهد العرب »لم تكن بريئًة على اإطالق القول، بل دارت على خدمة اأغرا�س �ستى، 

. واأقر راأي »غوته« الداعي اإلى 
(2(

بين النزعة المذهبية، والزلفى من ال�سلطة الغالبة«

اإعادة تدوين التاريخ، والنظر فيه من حيٍن اإلى اآخر.. بعد اأن ظهرت، على مر الع�صور، 

التاريخ  في  النظر  اإعادة  باتت  لذلك  العلمي.  البحث  اأفق  في  جديدٍة،  نظٍر  وجهات 

االإ�صالمي، مطلبًا �صروريًا وملحًا، وا�صتجابة لهذا المطلب، انطلق العاليلي يقراأ التاريخ 

االإ�صالمي، بروؤيٍة جديدٍة ومنهٍج متطوٍر، وذهنيٍة منفتحٍة، اختار االإمام الح�صين مادًة 

لدرا�صته، ومفتاحًا لمغلفاته، وبابًا يلج منه اإلى مدينة التاريخ االإ�صالمي..واأوماأت اإليه 

القراءات اأن درا�صة الح�صين تتطلب در�صًا لكل عنا�صر التاريخ االإ�صالمي: البيئة العربية 

قبل االإ�صالم وبعده، اأي: فهم ع�صر الح�صين، لك�صف التجذر في ال�صراعات القبلية، 

ال�صيا�صية،  العنا�صر  في  التاأمل  ثم  الكريم.  القراآن  وتعاليم  االإ�صالم،  ناه�صت  التي 

والمعطيات  االإجتماعية،  المعطيات  على  واالقت�صادية...مركزًا  والدينية  واالإجتماعية 

النف�صية لتف�صير ت�صرفات االأ�صخا�س.

مناق�صًة  بدقٍة  وتنقله  الحدث،  ت�صت�صرف  بروٍح  العاليلي  عالجها  العناوين  هذه 

اآخرين، الأنه وعى االإ�صالم دينًا منفتحًا  ، وعتب 
ٍ
وم�صتنتجًة، غير مباليٍة با�صتنكار قوم

، االإمام الح�صين، �س: 147.
ّ

)1)  العاليلي، عبد اهلل

)2)  ]م. ن[. �س: 15.
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على الحياة، يقد�س المعرفة، وال يقوقعها �صمن روايات ملفقة، �صاء لها النا�س اأن تكون 

مقد�صًة، فقد�صوها مع اأنها على خالف ذلك.

بتبيان  تحتفل  نقديٍة  وقاعدٍة  منطقيٍة،  نقديٍة  �صنٍن  على  التاريخ  اإقامة  اإلى  �صعى 

الخفي«،  »التدلي�س  �صد  وتحقيقها  التاريخية،  الن�صو�س  ودرا�صة  والعوامل،  الدوافع 

.
(1(

وت�صحيح الو�صائل وال�صائط في اأ�صانيد الروايات..

المو�صوعية وعدم التع�صب العاليلي واحد من الذين عناهم بول�س �صالمة بقوله:

فتنة  من   
ّ

اهلل ع�صمهم  الذين  ال�صنة،  اأهل  من  الثقات  الموؤرخين«  »»اعتمدت 

.
(2(

االأمويين«

النوازع،  �ستى  عن  »التجرد  وهو  النهج،  هذا  لزوم  المقدمة  في  نف�صه  على  اأخذ 

وال�سيطرات الوجدانية والإعتقادية«

الم�صبقة. قراأ حياة  الميول  الح�صين بحياديٍة، وتجرد عن  االإمام  تعاطى مع ق�صية 

الح�صين، وحياة يزيد، قراأ �صيرة بني ها�صم، و�صيرة بني اأمية...اأقام مقارنًة بال ميوٍل 

اأو هوًى. اأح�صى اأعمال الها�صميين، واإذا بها تدور في حقل الف�صائل، متناهيًة في حب 

الخير وفعله، واأح�صى اأعمال االأمويين فوجدها تدور في حقل ال�صر، والحقد، واالإنتقام، 

والد�صائ�س، والدهاء، والمكر والقتل عر�س اأعمال الها�صميين، وتركها ت�صرق بف�صائلها، 

خبائث  تجميل  يحاول  لم  من�صفًا  ال�صر...كان  بعتمة  تتلفح  االأمويين  اأعمال  وعر�س 

االأمويين، وت�صرفاتهم، مثلما فعل كثيرون من الموؤرخين الذين وقعوا في فتنة االأمويين، 

فبدلوا �صيئاتهم اإلى ح�صنات، ودافعوا عن �صرورهم ومفا�صدهم، ومظالمهم...اأو ممن 

 ]المتوفى 
ّ

كتب بروٍح عدائيٍة الآل البيت، اأمثال: اأبي بكر ابن العربي، محمد بن عبد اهلل

543ه�/1148م[. وعبد الرحمن بن خلدون، �صاحب المقدمة التي ت�صمنت اأ�ص�س لكتابة 

بع�صبيٍة  كتب  بل  الح�صين  االإمام  عن  كتب  عندما  بها  يعمل  اأن  ا�صتطاع  وما  التاريخ، 

)1) ]م. ن[، �س: 149.  

)2)  بول�س �صالمة، عيد الغدير، �س: 8.
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 .
(1(

الالمع« »ال�سوء  في  ال�صخاوي  وعلل  جده«  ب�سيف  قتل  »الح�سين  فقال:  بغي�صٍة 

واآل علٍي...لقد  يبغ�س عليًا  بل كان  اآل علٍي،  ابن خلدون كان منحرفًا عن  باأن  ال�صبب 

الن�صو�س  وبدلوا  الحقائق،  روا  فزوَّ المو�صوعية،  فاأن�صاهم  هوؤالء  على  التع�صب  طغى 

والح�صين؟:  الح�صن  التي تطهر  الكريم  الر�صول  باأحاديث  اأين ذهب هوؤالء  التاريخية، 

»الح�سن والح�سين �سيدا �سباب اأهل الجنة«. اأنرد اأحاديث النبي، ونعمل بدعاوى ابن 

العربي، وابن خلدون واأمثالهما؟ اإن يزيد وابن زياد، وعمر بن �صعد...قد قتلوا الح�صين، 

اأما اأتباعهم، الذين �صلكوا خطهم من اأمثال ابن العربي، وابن خلدون، فقد اأ�صفوا الأنهم 

لم يكونوا على عهده لي�صاركوا في دمه، ف�صاركوا في قتل مبدئه وثورته...

جانبه... اإلى  والوقوف  الإعالنه،  الوحيد  العن�صر  هي  الحق  معرفة  لي�صت  الجراأة: 

جمهور  ف�صفت...اإن  الحق  رققها  �صافيٍة،  نف�ٍس  واإلى  جراأٍة،  اإلى  الباحث  يحتاج  اإنما 

الخلفاء  م�صاف  اإلى  يرفعونه  اأي  »ر�س«  قالوا  معاوية  عن  تحدثوا  اإذا  ال�صنة،  اأهل 

الجمهور،  هذا  و�صط  لالأمويين...من  انتقادات  �صماع  يطيقون  ال  هم  الرا�صدين...بل 

خرج قديمًا الموؤرخ اأحمد بن علي المقريزي ]766 ه� - 845ه�[ و�صنف كتابه ]النزاع 

اأفادت  والتخا�صم بين االأمويين والها�صميين[ الذي كان مفتاحًا ل�صخ�صيات م�صتنيرة 

في  العقاد  محمود  عبا�س  منهم:  الح�صين:  االإمام  عن  للكتابة  م�صدرًا  واتخذته  منه، 

كتابه: »اأبو ال�سهداء« والعاليلي في كتابه:»الإمام الح�سين«.

الجراأة هي التي حملت العاليلي على الخو�س في هذا المو�صوع، لك�صف المغالطات 

.Qالتاريخية، التي �صيطرت على ق�صية الح�صين

هوؤالء  دعا  النا�س،  بين  لدٍد  مثاَر  كانت  مالحظاٍت  فاأطلق  االأمويين  تاريخ  تناول 

العلمية،  النزعة  المو�صوع، واعتماد  اإلى تدقيق  الثانية  الطبعة  المعار�صين في مقدمة 

قبل اإر�صال االأحكام تع�صبًا وجهاًل...

)1)  ال�صخاوي، ال�صوء الالمع،ج: 4/�س: 148.
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بع�س  اأعر�س  باالأمور.  والتب�صر  والمو�صوعية،  العلم،  يك�صفها  فالحقيقة محجوبٌة، 

الق�صايا التي اأثارها واأكدها بالبراهين والمقارنات، وا�صتقراء الن�صو�س:

حر�س  وقد  بخلفاء،  ولي�صوا  ملوٌك،  االأمويون  والملك:  الخالفة  بين  التفريق  اأوًل: 

هذه  اإلى  اأ�صار  الخالفة...ثم  بدل  الموي«،  »الملك  عبارة  يذكر  اأن  على  كتاباته  في 

الظاهرة بقوله: »كان ال�سراع بين علٍي ومعاوية لي�س �سخ�سياً فقط، بل �سراٌع بين 

مبداأين في مواقف حا�سمٍة، �سراٌع بين الخالفة التي معناها النيابة عن الأمة، وهي 

تت�سمن معنى الرعاية، والحدب، والإنتفاء من الإحتكام، وبين الملك الذي معناه 

او  الإنحاء  درجة  اإلى  و�سغطها  الواحدة،  باليد  الحريات  وجمع  وال�سيطرة،  الغلبة 

.
(1(

الإجهاز...«

ثانياً: نفى وجود ال�صلطة الق�صائية بالمعنى الحديث في حكم بني اأمية، الأن القتل 

كان على الظنة »فنظام الحكم في عهد الملوك الأمويين لم يكن ال ما ن�سميه في 

لغة الع�سر، بنظام الأحكام العرفية. هذا النظام الذي يهدر الدماء، ويرفع التعارف 

هو  الأموي  العهد  في  وجوده...كان  في  امرىء  كل  ويهدد  القانوني،  المنطق  على 

.
(2(

النظام ال�سائد«

تطوير  عن  والتخلي  معاوية  عهد  منذ  به  والتلوُّن  البيزنطي  النظام  اقتبا�س  ثالثاً: 

النظام االإ�صالمي الذي بداأ مع النبي، وا�صتمر في عهد الخلفاء...

رابعاً: االإنقالب الذي قام به االأمويون �صد حكومة الخلفاء، ذات الطابع االإ�صالمي 

العام، والطابع االإن�صاني الذي ي�صهر فوارق الجن�س الب�صري...

اأنهم ت�صببوا به  اأو  الثاني »عمر«،  خام�ساً: حمل االأمويين م�صوؤولية اغتيال الخليفة 

على االأقل...

من  بكثيٍر  االأمويين  و�صائر  ويزيد  معاوية  و�صف  االأمويين:  م�صاوئ  اإظهار  �ساد�ساً: 

)1)  االإمام الح�صين، �س: 16.

)2)  ]م.ن[، �س: 339.
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الم�صلمين  بحياة  والعبث  والمجون،  والكيد  والحقد  الظلم  على  تدل  التي  المفردات 

في  الب�صري  الح�صن  قاله  ما  ال�صريعة...ونقل  باأمور  ون�صائهم...واالإ�صتهتار  واأموالهم 

معاوية، وهو: »اأربع خ�ساٍل ُكنَّ في معاوية، لو لم تكن فيه اإل واحدًة لكانت موبقًة: 

بقايا  وفيهم  م�سورٍة،  غير  من  الأمر  اأخذ  حتى  بال�سيف،  الأمة  هذه  على  انتزاوؤه 

ال�سحابة، وذوو الف�سل. وا�ستخالفه بعده ابنه يزيد، �سكيراً خميراً، يلب�س الحرير، 

وي�سرب بالطنابير، وادعاوؤه زياداً، وقد قال ر�سول اهللP: الولد للفرا�س وللعاهر 

.
(1(

الحجر. وقتله حجراً، واأ�سحاب حجٍر. فيا وياًل له من حجٍر واأ�سحاب حجٍر«

ثم نفى العاليلي عن معاوية �سفة القومية العامة، وق�سره على الع�سبية القبلية 

ال�سيقة »البيت الأموي، ثم ال�سفياني«. نقراأ هذا التعليق على كلمٍة جاءت في كتاب 

الإمام الح�سين اإلى معاوية.

 كم هي هذه الكلمة رقيقًة �صاعرًة: »كاأنك ل�ست من هذه الأمة 
ّ

قال العاليلي: ]اهلل

ولي�سوا منك[. هذه الكلمة الم�سبعة بال�سعور القومي ال�سريف، وقديماً قال ال�سابي: 

 Q اتهام من الح�صين اأع�ساٌب تق�سو عليهم« وهو  »اإن الرجل من قوٍم، لي�ست له 

.
(2(

لمعاوية في وطنيته وقوميته، واتخذ من الدماء الغزيرة الم�صفوكة عنوانًا على ذلك«

�سابعاً: االإ�صادة بالح�صين واآل البيت: هم ف�صائل واأخالٌق وتقوى.

ارتقت  اإن�صانيٌة  ]الح�صين  قال:  اأبدًا.  ومالئكيا  مالئكيا  الح�صين  عن  حديثه  كان 

اإلى نبوٍة: »اأنا من ح�سيٍن«، ونبوٌة هبطت اإلى اإن�صانيٍة: »ح�سيٌن مني« ف�صالٌم عليه يوم 

.
ولد...[)3)

بعد اأن عدد الف�صائل التي تمثلت في الح�صين خل�س اإلى قوله: »اإذا كانت الع�سمة 

هي هذه المزايا فاأنا اأقول بع�سمة الح�سين«.

)1)  ابن االثير، الكامل في التاريخ، 486/3.

)2)  االإمام الح�صين، �س 338.

)3)  ]م. ن[. �س 290.
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الأ�سلوب الق�س�سي: عمد اإلى الق�صة، الأنها تت�صمن مقوماٍت م�صتركٍة مع التاريخ، 

اإذ ال يرى فرقًا بين الموؤرخ والروائي في بع�س الجوانب، »كعر�س نف�سية الجماعات، 

الطبيعة  اإلى  بالنظر  الرئي�سية  الم�سيرات  وت�سخي�س  تحركها،  التي  والموؤثرات 

الثالثة:  الحلقة  و�صمى  الق�ص�صي  باالأ�صلوب  التاريخ  كتب  لذلك   .
(1(

والبيئة« والوراثة 

الأعلى«  »مثلهن  بالق�صة:  بداأت  االأولى  وكتاباته  وق�س�ٌس«.  عر�ٌس  الح�سين،  »اأيام 

تحدث فيها عن ن�صاء النبي. و»اأرينب بنت اإ�سحق« ق�صٌة واقعيٌة ت�صور جانبًا من تاريخ 

الحكم االإ�صالمي، وتك�صف �صخ�صية الحاكم الذي ي�صتغل نفوذه با�صم االإ�صالم، ليوقع 

بين »المرء وزوجه«، وهذا ت�صرف يعيد ما روته التوراة المزورة عن داود واأوريا زوجه...

 
ّ

»اأرينب« المراأة الفا�صلة تغتالها يد الحاكم، تريدها اأمًة في جملة عبيدها! وعبد اهلل

بن �صالم الزوج المخدوع، يذهب �صحية موؤامرٍة، خطط لها ونفذها معاوية، الذي اأ�صاء 

ا�صتعمال لقب خليفة الم�صلمين، لذلك نزع العاليلي منه هذا اللقب واأ�صماه الملك. طلق 

المراأة من زوجها اإر�صاًء لرغبات »نجله« يزيد. الملك ي�صتغل �صلطته لالإيقاع ب�صعادة 

الرعية، ال�صالحة، الموادعة...في�صلبهم �صعادتهم ون�صاءهم واأموالهم واأرواحهم...في 

الطرف االآخر من المجتمع ياأتي الخير ممثاًل بالح�صين، يغير مجرى االأحداث، ينقلها 

اأخذت تتكد�س في قلوب  اإلى �صوء الحق...غير مباٍل باالأحقاد التي  من ظالم الباطل 

اأعدائه...كان همه اأن يمنح المظلوم العدالة، اأن يعيد االأمان با�صم االإ�صالم ال�صحيح، 

اإلى حبيبين �صاعا في د�صائ�س خليفة الم�صلمين بالغلط...قال عمرو بن العا�س لمعاوية 

الموال،  ال�سيا�سة، و�سراوًة في  النا�س تحملوا منا �سراوًة في  »اإن  اأرينب:  �صاأن  في 

اإلى �سراوٍة و�سراوٍة في الأحكام...ول اأراهم اإل ثائرين بنا، اإذا جعلنا بيوتهم هدفاً 

 ابلي�ُس ين�صح ال�صيطان.
(2(

ل�سراوة �سهواتنا«

)1)  ]م.ن[، �س 151.

)2)  ]م. ن[، �س: 513.
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الح�صين،  ُطهَر  تك�صف  والرمزية،  بال�صاعرية  مثقلٍة  بكلماٍت  ق�صته  العاليلي  اأنهى 

يغ�صل جناية معاوية وابنه، يغ�صلها من اأجل االإ�صالم، من اأجل االن�صان. حطت فرا�صٌة 

تلهو  ناعمًة،  وكانت  »عبد اهلل«  يمي�س  كتف غ�صن  على  الزهرة  كاأنها  »اأرينب«  بي�صاء 

باأغاني �صعادتها...

فب�صر بها عنكبوٌت �صغيٌر »يزيد«، وّد لو يروي بهناءتها �صهوات نف�صه الحّرى...

وما لبث حتى جاء قرم العناكب »معاوية« يبادر، وراح ين�صج �صباكه حولها.

ن�صواٍت  االأرواح  باألحانه في  بلبٌل غريٌد »الإمام الح�سين« كان ين�صر  واإذ ذاك حوم 

منع�صاٍت، وحّط حيث انت�صبت اأ�صراك الماأ�صاة.

 چ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 
(1(

فنقد القرم نقدًة، وم�صى يغرد تغريدًا كان معناه

.
(2(

ٺ ٺچ 
ما ا�صتطاع العاليلي اأن يكتب التاريخ مع االإمام الح�صين، اإال بهذا االأ�صلوب ال�صاعري 

النبوة...كلمات  �صم�س  حروفها  تذهب  الوحي،  اأجواء  من  يلتقطها  كلماته  الم�صرق، 

ير�صفها في �صرح الحق، بعد اأن ينزعها بجراأٍة من قالع الباطل.

)1)  ]م. ن[، �س: 528.

)2)  �صورة اآل عمران، االآية 54.
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 اللغة واألدب في سياق المعاصرة والتأصيل 
عند العامة العايلي

د. عصام نور الالن)1)

على  الكالُم  هو  ومنهاجه،  ع�صره  بعلوم  د  المتفرِّ العاليلي  على  اليوم،  كالمي،  اإن 

العبقرية العربية واالإ�صالمية، التي قد ال تظهر اإال على راأ�س كلِّ قرٍن حاملًة معها المنهج 

الفقار  ذا  ال�صالم،  عليه  طالٍب  اأبي  بن  عليُّ  االإمام  حمل   ، واالأخالقيَّ والبحثيَّ  العلميَّ 

األٍف واأربعمئة �صنٍة »1400�سنة«  بهذه القفار، وبذره علوم اللغة العربية، الأول مرٍة منذ 

 ومناهج... �صيعها العرب والم�صلمون ف�صاعوا وتاهوا وذلوا... وها 
ٍ
مع ما بذر من علوم

القديم  باإعادة  ويكتفون  اللغويِّ  العاليليِّ  منهج  جديٍد  من  عون  ي�صيِّ نراهم  اليوم  نحن 

وي�صادر  جراأتهم،  من  ويحد  التفكير  من  يمنعهم  عقولهم  في  اإلهًا  ون�صبه  واجتراره 

اأو في متاهته، وال ي�صوعون في الحا�صر اإبداعًا  حريتهم في�صيعون في »نعيم« القديم 

واإنتاجًا وعزًا وكرامًة... وال ي�صافرون اإلى الم�صتقبل على جناح العقل المبدع ومنجزاته 

 من االأيام 
ٍ
ومناهجه فيقتلهم القديم وي�صجنهم في اأ�صوار اآراء القدماء التي كانت في يوم

)1)  اأ�صتاذ جامعي.
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وقالوا  االأبناُء  اكتفى  فلما  وحاجاتهم...  النا�س  متطلبات  على  وواقعيًا  ذكيًا  علميًا  ردًا 

اأراد اأن يعمَل كتاباً في النحو بعد كتاب �سيبويه فلي�ستحي  : »من  على ل�صان المازنيِّ

فا�ستحوا!! واأمحوا ودالت دولتهم، زالت ريحهم، وجمدت عبقريتهم، فاأم�سوا عبيد 

اآبائهم واأجدادهم من جهٍة وعبيد حاجتهم والقاب�سين عليها من جهٍة ثانيٍة فارتفع 

اأن  ي�ستطيع  ل  وبغاٌث  اأجدادهم،  اأقزاُم  الأبناء  فاإذا  الجهل...  �سوُر  ؛  الوهميُّ ال�ّسور 

ي�ستن�سر ولو لفظياً في فم الحا�سر واآفاق الم�ستقبل«.

التمرد  �صيف  فا�صتلَّ  اأو مثلها  الحال  وبحثيًا على هذه  لغويًا  والعرُب   ، العاليليُّ جاء 

مقدمته  واأر�صل  عمره،  من  والع�صرين  الرابعة  في  وهو  1938م  �صنة  المنهجي  العلمي 

اللغوية في النا�س منهَج بحٍث عبقريٍّ وثورًة علميًة حقيقيًة.... محت ما قاله المازنيُّ 

�َس على مثل قوله فكانت المقدمة اللغوية حين والدتها منذ واحٍد و�صبعين عامًا  �صِّ
ُ
وما اأ

كما قال لي العاليلي مرًة عنها قال: »كانت اأحدث وجهة نظٍر لغويٍة«.... الحظوا معي 

اأو »اأحدث حقيقٍة«... بل قال  اإلى دقة تعبيره فلم يقل »اأحدث نظريٍة«،  قوله وانتبهوا 

»ثم  بل في قوله لي متابعًا:  لي�صت هنا..  المفاجاأة  لغويٍة«.... ولكن  اأحدث وجهة نظٍر 

تخطاها الزمن ككل �سيٍء«.

نف�صه، وعلى  ، فطبقه على  التطوريِّ الحياة  لمنهج  اأمينًا  العاليلي  بقي  اأراأيتم كيف 

اإنتاجه؟

مقدمته  تخطى  قد  الزمن  اإن  1989/6/26م،  في  لي  قال  الذي  العاليليُّ  اأراأيتم 

اللغوية، التي قال فيها �صنة 1938م: اإن المقدمة تبتدئ الدر�َس على فروع العربية مرًة 

ثانيًة »فتتناول النحو وال�سرف والإ�ستقاق والبالغة وت�سل من وراء درا�سٍة موزونٍة 

اآخر،  وجٍه  من  المقدمة«  »اأي  وهي  اعتباره،  وعلى  مو�سعه  في  �سيٍء  كل  اإقرار  اإلى 

حكاية تطور العربية في كلِّ اأ�صيائها. وال يهولك اأنها جاءت كما يكون المخلوق الجديد 

مميزاته، فُربَّ غير معروٍف �صار ال يعرف �صواُه، و�صعاُر كلِّ الدر�س الذي انت�صرنا به على 

العربية كلمُة وردت في الت�صدير وهي:
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ُق  الت�سحيح الذي يحقِّ ]»لي�س محافظًة التقليد مع الخطاأ...«، »ولي�س خروجاً 
�س وتناولُت   على المجامع ودور التخ�صّ

ٍ
اأي�صًا في خالل ذلك بكالم المعرفة«، واأتيُت 

الخطَّ واالإمالَء، و�صائَر �صكلياِت اللغِة بحلوٍل هي اأقرُب من كلِّ ما اقترح حتى اليوم[.

فمقدمة العاليلي اللغوية ال تعني �صوى الثورة اللغوية، وهدم ما تعارفنا عليه اإن في 

تاريخ اللغة واإن في قواعد النحاة، التي لم ينظر اإليها العاليلي اإال باعتبارها اجتهادات 

مجتهدين، ما يعني اأنها لي�صت حقائق مقد�صًة ال ُتَم�س.

والمقدمة تك�صف في بيان وجه النق�س عن قاعدٍة نفر�س فيها ال�صحة على مقدارها، 

فلم تكن معنيًة اإالَّ على القدر الذي ي�صتقيُم به النق�ُس وينتهُج اأ�صلوُبه.

فتحت مقدمة العاليلية اأبوابًا في العربية كانت طال�صم اإلى يوم كتبها �صنة1938م، 

يكون  اأن  منها  كلٌّ  ي�صتحّق  التي  الجليلة،  اللغوية  المباحث  من  عدٍد  على  ت�صتمل  وهي 

ال�صائع  الم�صطلح  ا�صتعملنا  اإذا  االأل�صنية،  في  اأو  اللغة  علم  في  دولة  دكتوراه  اأطروحة 

اليوم، وذلك نحو:

ن�صاأة اللغة ومعاني الحروف.  -

االأوزان، تحديدها وتجديدها.  -

التذكير والتاأنيث.  -

عين الفعل الم�صارع.  -

تطور اللغة وتطور اللهجات.  -

قاعدة القلب اأو الدوائر.  -

قانون  على  القائمة  البيولوجّي،  التطور  بنظرية  متاأثرًا  ذلك  كل  في  العاليلي  وكان 

»الإهمال والإ�ستعمال« المعتمد على اأمانة االأع�صاء غير الم�صتعملة الأنه كان يرى اأن ما 

... فلقد تبقى بقايا  يحدث في اللغة �صبيٌه بما يحدُث في البناء الع�صويِّ للكائن الحيِّ

فيه  لها  كان  �صابٍق  دليٌل على وجوٍد  اأنها  �صوى  الج�صميِّ  الهيكل  في  لها  زوائد، ال عمَل 
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خ�صائ�ُس انحدرت... واندحرت، ومن ثم اأ�صبحت طفيليًة في الوجود الماثل... وكذلك 

النامو�ُس في ف�صائل االأنواع يق�صي باالإنقرا�س عند وجوِد االأرقى واالأكمل... ولقد تبقى 

، بل لتكون في عينيِّ الفناء م�صهدًا من  مع ذلك بقايا من الف�صيلة المنقر�صة، ال لت�صتقرَّ

الوجود المقهور.

فالعاليلي، كما يالحظ بل ]كما �صرح لي غير مرٍة[ كان ن�صير المدر�صة البيولوجية 

... وهذه المدر�صة الفكرية هي التي �صادت في مطلع  في البحث االإجتماعي واالإن�صانيِّ

القرن التا�صع ع�صر، الذي و�صمت فيه موؤلفاٌت كثيرٌة ب�صمته، واأم�صينا نقراأ قول جمهورهم 

«... وهي في راأّي المتوا�صع لي�صت كائنًا حيًا، بل موؤ�ص�صٌة اإجتماعيٌة، ال  »اللغة كائٌن حيٌّ

توجد اإال داخل المجتمع.

اإن العبقرية العاليلية تظهُر فيما اكت�صفه، كقيا�صية تاء التاأنيث، وجنوح العربية اإلى 

ك�صر عين الفعل الم�صارع اإذا كانت عينه اأو المه اأحد الحروف الحلقية ال�صتة »الهمزة 

للعربية  ر  قدِّ لو  �صت�صود  القيا�صية كانت  الغين والخاء«... هذه  والحاء،  العين  والهاء، 

اأال تخرج عن �صنن تطورها وارتقائها، واأال تقف جامدًة عاجزًة عجز اأ�صحابها واأبنائها 

والناطقين بها عن مجاراِة الحياِة وحركة تطورها الدائمة الأن العبقرية العاليلية تكمن 

اأي�صًا فيما تجاوز فيه االإكت�صاف اإلى االإختراع اإذا جاز لي ا�صتعمال هذا الم�صطلح في 

هذا المقام. 

واالإختراع عنده تج�صد ح�صب راأيي في ق�صايا عدٍة �صاأكتفي بما قاله في نظرية القلب 

اأو قاعدة الدوائر.....

هل اأقول لكم بماذا �صبق العاليلي ال�صابقين المبدعين كالخليل بن اأحمد الفراهيدي 

االأثير �صاحب  ال�صكاكي وابن  الفار�صي وتلميذه ابن جنى والحاتمي وتلميذه  واأبي علي 

المثل ال�صائر.... وهم من عباقرة هذه االأمة الذين قالوا باأن تقاليب كل مادٍة من مواد 

اأو ال�صتة تجمعها وحدٌة معنويٌة ولكنهم لم ي�صتطيعوا تجاوز ذلك الأنهم  الثالثي ال�صت 

بالتحليق  لهم  ي�صمح  ولم  اأعمالهم  و�صم  الذي  التعليمي  المدر�صي  المنهج  اأ�صرى  كانوا 
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ردوا عنه خائبين اإلى اأن جاء العاليليُّ 
ُ
في ف�صاء االإبداع اللغويِّ الذي بداأوه بنجاٍح ثم اأ

فجعل:

الجدول الهجائّي االلفبائّي اأ�صا�صًا]اأ - ب - ت - ث -ج ح خ........[.  -1

مثاًل.... ملك  ]مادة:  االألفبائّي  الهجائي  الجدول  ترتيب  وفق  ما  المقاليب  اأقدم   -2

اأقدمها ك، م، ل[.

العين  بجعل  توليدها  فطريقة  والمها...  الكلمة  عين  باعتبار  يكون  المادة  تفريخ   -3

والالم، فاًء وعينًا، وعليه فالمادة الثانيُة »لمك«، والمادُة الثالثُة »مكل«... ولو ذهبنا 

ن�صتولدها على الطريقة عينها فال تلد اإال مادة االأ�صل«كلم« وهذا ي�صبه من كل وجوهه 

قانون الرجوع الى الَجدِّ atvism«« ومن ثم يقف الثالثيُّ عن االإنتاج اأبدًا اإال بنوٍع 

من التغايرات، يجري عليه بعد تمثيله دائرًة بكاملها، هي: ]كلم، لمك، مكل[.

عينًا  ]كلم[  اال�صِل  مادِة  من   
ِ
الالم بجعل  يكوُن  القاعدُة  به  تق�صي  الذي  والتغاير   -4

وحينئٍذ تتولُد المادُة التي هي في راأ�س الدائرة الثانية ]كمل[، التي ين�صاأ عنها ]ملك، 

لكم[، ويقف الثالثيُّ عن االإنتاج اأبدًا بعد ا�صتيفائها، فتكون الدائرة الثانية بكاملها 

]كمل، ملك، لكم[..
واإن  يتخلف  اأن  ال�صتة، ال يمكن  المقاليب  بين  القاعدة وجود جامٍع معنويٍّ  تقت�صي   -5

كان على بعٍد واإنما التخالُف في الخ�صو�صية لي�س غير... وهذا الجزء من النظرية 

�صبَق العاليلّي فيه الخليُل بن اأحمد الفراهيدي وابن دريد، واأبو علي الفار�صي، وابن 

حلها  اأي�ساً  م[ فهذه  ل،  ]ك،  »واأما  ]�س: /113[:  قال في خ�صائ�صه  الذي  جنى 

اأنها حيث تقلبت فمعناها الدللة على القوة وال�سدة«....ولكنه لم يقل ما  وذلك 

قاله العاليلي بعد األف �صنٍة باأن« تعيين موقع المادة من الدائرة بدعوى اأن كل دائرة 

تجمع في وجٍه اأخ�س تكون اأكثر ظهورًا في المواد الثالثة من الوحدة العامة للثالثي 

اأي�صًا ما قاله العاليلي باأن االإجتماع الحرفي في المادة  في مواد ال�صت«، ولم يقل 

ورد الثالثي اإلى الثنائي بحذف حرف الو�صط منه لمعرفة معنى االأ�صل الأن الوا�صع 
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ر الت�صابه بين الم�صميات لي�صع لها من مادٍة تتوافق في مفاهيمها  القديم كان يحرِّ

التي هي مالحظة الو�صع واإن تخالفت في الم�صادقات. ولي�س هذا دعوى مجردًة اأو 

.
(1(

اجتهادًا مفتعاًل واإنما هو �صيٌء راهٌن في التطبيق على مواد اللغة

وهكذا ي�صل العاليلي اإلى قاعدته في الترتيب المذكور:

الدائرة الولى: ك ل م، ل م ك، م ك ل. 

الدائرة الثانية: ك م ل، م ل ك، ل ك م. 

 به واإنما ك�صيٍء يراه 
ٍ
وهو يظن اأنه تكلم على القلب وقواعده غير متاأثٍر باأحٍد وال ملزم

الكفيل بمناجاة العربية في م�صتقبلها البعيد... ولكنه يتنبه اإلى اأّن ما جزم به جزمًا باأنه 

كان نظرية القلب عند العرب االأولين تنبه اإلى اأنه ال ي�صلم له به ت�صليمًا، ففطن اإلى اأن 

اللغويين �صيناق�صونه في اأربعة اأموٍر تتعلق بنظريته هذه، وهذه االأمور هي:

اعتمادها الجدول الهجائي االألفبائي اأ�صا�صًا.  -1

2- دعوى اأن اأقدم المقاليب ما وافق ترتيب الجدول الهجائي االألفبائي. 

3- دعوى اأن التفريخ المادي يكون باعتبار العين والالم،

مو�صع  اإلى  الالم  بتقديم  يكون  الثانية  الدائرة  راأ�س  لتح�صيل  التغاير  اأن  4- دعوى 

العين...

يعترف العاليلّي باأن هذه وجوٌه دقيقٌة وباأن الجواب عنها لي�س هينًا على �صبيل الب�صط 

والتحرير... فيقول اإنه يمكن اأن نجيب عنها بجواٍب اإجماليٍّ ويعتبر كافيًا في الرد مع 

 علميًا 
ً
ذلك. وحا�صله اأن االإفترا�س العلمّي اأي الم�صوغ على اأ�صاليَب �صحيحٍة يعتبر مبداأ

ما دام ي�صلح اأن يكون علًة لل�صوؤال عن ال�صيء وال ريب في اأن هذه القاعدة �صالحٌة الأن 

.
(2(

تكون جوابًا عن كل ما ُي�صاأل عنه في اللغة

)1)   المقدمة، �س: 227، 228.

)2)  المقدمة �س315.
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هل نجح العاليلّي في قول ما يريد قوله في »اإ�سالحه« اللغوّي؟ 

اإننا نقول اإن ال�صيخ عبد اهلل العاليلي نجح في دعوته االإ�صالحية في اللغة؛ الأنه:

عن  المغنية  واالإجتماعية  الجماعية  واعتمد  وع�صبيتها،  ال�صخ�صانية  عن  ابتعد   -1

الفردية.

ابتعد عن القطرية واالإقليمية وراأى اأن العربية هي ملُك العرب كلهم، وهي كنزُهم   -2

بكل  الحياة  به عن  يعبرون  ا�صتعمااًل  با�صتعمالهم  اإال  ويزداد  يغتني  ال  الذي  الدائُم 

وال  والفكرية  والروحية  والمعنوية  المادية  بها عن حاجاتهم  يعبرون  اأي  تفا�صيلها؛ 

ي�صركون بها لغًة اخرى اأو ل�صانًا اآخر.

اعتبر متن اللغة مادًة حقيقيًة للفكرة ال اأداًة تك�صف عنها.  -3

اأرجع براعة الخيال اإلى اللغة في المقام االأول ال اإلى االأديب اأو ال�صاعر من دون اأن   -4

يهمل دوره المن�صئ في ذلك.

القوم  حاجات  عن  التعبير  في  دورها  يح�صر  ال  فاللغة  و�صيلًة  ال  غايًة  اللغة  اعتبر   -5

واأغرا�صهم الأننا نتكلم كما نفكر ونفكر كما نتكلم والأن اللغة والفكر تواأمان فال فكر 

بدون لغٍة وال لغة بدون فكٍر الأننا نفكر بكلماٍت اأو بعبارٍة اأدق باأ�صباح كلماٍت....

اإن العاليلّي وعى اأن اللغة تحكُم نظرتنا اإلى اأنف�صنا واإلى االأخرين واإلى الكون واأنها 

تتحكم في اآلية تفكيرنا بل في نتائج التفكير الأنني اأظن اأنَّ الحقائق تختلف باختالف 

اللغات اأو االأل�صن التي يفكر بها االإن�صان.

الإعدادها  عثارها  اإقالة  فحاول  الجدِّ  بمذاهب  العربية  العاليلُيّ  ال�صيخ  اأخذ  لذلك 

للحا�صر وتهيئتها للم�صتقبل فاأبقى »في نظريته وفي كتبه« ما ظنه معقوَل العرب ودعا 

اإلى تنقيٍح لغويٍّ جديٍد يقوُم على ع�صرة اأ�ص�س، هي:

1- حذف ال�صماع اإال على المعنى المبدع الذي قّرره في مقدمته.

اإباحة �صوغ الموازين من الثالثي والرباعي.  -2

3-  تخ�صي�س الموازين، مفردًة اأو مجموعًة، بدالالٍت قارٍة ثابتٍة ال تختلف على اختالف المواّد.



اللغة  األدب اي سيا  المعاترة  اللعتيل عنا العلمة العلللي 

- 326 -

توحيُد معاني الم�صتقات جميعها للمادة.  -4

االإ�صتفادة من قاعدة الدوائر بو�صع موادَّ جديدٍة، لم ي�صبق اأن و�صعها العرُب اأو اأنها   -5

ماتت بعد و�صعها.

االإ�صتفادة من �صنة الرباعيِّ وما اإليه، بزيادة الحرف على االآخر بعد تحرير معاني   -6

الحروف الهجائية.

المعاقبة اأو االإبدال.  -7

المجاز والت�صمين.  -8

الفُك في محّل االإدغام لداللة.  -9

10- الت�صحيح مع موجب االإعالل لغر�س...

اإن منهج العاليلي االإبداعي هذا مرتبٌط بالحياة ومتولٌد عنها، ويحاوُل اأن يردَّ على 

مطالِب الع�صِر ول�ِصدِّ ما كان يحفظه »اعتماد لغويينا، اليوم لوحي وجداٍن ا�ستولده 

التاريخ عندهم على حدوده من المحافظة وهم ي�سهدون من مطالب الع�سر على 

اللغة ما كان واجباً اأن يجعلهم يغيرون من هذا الإعتماد وينتقون له وجهاً اآخر يكون 

اأكثر مالئمًة للعربية واأكثر انتهاجاً فيها واإنتاجاً عليها«.

له  تثبت  تكاد  ال  العربية  اأننا حيال طغياٍن على  الرغم من  اأنه على  العاليلي  ويرى 

»نجد من اللغويين من يجهُد نا�سباً بترقيع اأمزاق الما�سي على اأيِّ وجٍه واإن كان ل 

ي�ستقيم« مع الحياة وحركتها الدائمة المتجددة.

ول�صد ما يحفظني اأنا اليوم تطاول نفٍر من الذين يطلقون على اأنف�صهم لقب اللغويين 

اأو االأل�صنيين ممن ال يفقه �صيئًا من علوم اللغة اأو مناهج درا�صتها وبحثها....

اإنتاج  اأن ي�صعوا  يقول ومن غير  يفهموا ما  اأن  ال�صيخ من غير  اإنتاج  فيتكلمون على 

اأن  لهم  يبيح  الذي ال  التاريخي  المنهج  باعتماد  والمكان  الزمان  ال�صيخ في مكانه من 

المطلق  �صالحها  يثبت  لم  التي  الحا�صر  بمعايير  �صنٍة  �صبعين  منذ  قيل  ما  يحاكموا 

الذي  االأ�صل  ويتنا�صون  المجتهد  ال�صيخ  ن�س  وردت في  وفروٍع  ويركزون على جزئياٍت 
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التفت اإليه العاليلي من دون غيره الأنه كان يرى اأن االإ�صالح الحقيقي يوجه اإلى االأ�صل 

اأواًل ف�صحَّ في �صيخنا وفيهم قول الحبيب اأبي تمام:

����م����ا ك������اَن ال�����زم�����اُن ب����اآخ����ري����َن ب��ل��ي��دا.ُم�����َت�����وّق�����ٌد م���ن���ه ال������زم������اُن وربَّ

واأظن ظنًا قويًا اأن قول اأبي تمام في جزئه االأول ينطبق على العاليلي انطباقه على 

ال�صيخ محمد جواد مغنية وعلى مبدعي هذه االأمة في كل زماٍن ومكاٍن:

���ِه ون������اَل ال��م��دى َب ف���ي ِج���ن�������صِ ه ج���ن�������ُسُه�������دِّ ����ِه ف����ه����و وح�����������دُّ ب����ن����ف���������صِ

فهل اأن�صفنا ال�صيخين: العاليلي ومغنية في هذه الندوة، اأم اأننا بحاجٍة الى تاأليف 

لجنٍة من العلماء المتخ�ص�صين لتدر�س اإنتاجهما اللغوّي، والدينيَّ وال�صيا�صيَّ والتاريخيَّ 

والقومّي واالإن�صانّي فتقدُم ع�صلُه وقمحُه غذاًء لالأجيال القادمة، فال يجوعون بعدهما 

اأبدًا الأنهم يكونون قد تعلموا ال�صيَد وال�صباحة وركوب الخيِل في كل  اأمثالهما[  ]وبعد 
المجاالِت الفكرية، كما فهم ال�صيخ عبد اهلل العاليلي الحديَث النبويَّ ال�صريف؟.
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العايلي السيرة الذاتية

د. االز ترايني)1)

اقت�صت ظروف درا�صتي االأكاديمية اأن يكون عنوان م�صاركتي في هذا الموؤتمر:

ال�صيرة الذاتية لل�صيخ عبد اهلل العاليلي. 

و�صاأتوقف باخت�صاٍر عند ثالثة عناوين وهي:

-  أ ًج: بطاقة العائلة:

فيه  اجتمع  من  رئا�صتها  في  جعل  الفا�صلة  مدينته  اأ�ص�س  »الفارابي«  و�صع  عندما 

ال  اأمران  وهذان  الوحي.  طريق  عن  الفعال  بالعقل  واالإت�صال  الفطري  االإ�صتعداد 

 Pالكريم الر�صول  بعد  الوحي  انقطع  والإن  والمر�صلين.  االأنبياء  في  اإال  يتوافران 

من  يعرفهم  ب�صعٍة  في  تترا  توافرت  �صفاٍت  خم�س  الرئا�صة  لنيابة  »الفارابي«  ا�صترط 

يقراأ »الفارابي« جيدًا وربما كان العاليلي واحدًا من �صاللتهم.

اأو�صلت الهجرات اأجداد العاليلي اإلى ال�صاحل التركي وامتدادًا اإلى كريت فاتخذوا 

ولبنان.  م�صر  ثم  العربي  المغرب  باتجاه  بع�صهم  رحل  ثم  »عاليا«  اأ�صموه  مكانًا  لهم 

وبين الهجرة والمكوث الجديد اأ�صيفت اإلى الت�صمية اأداة »لي« وهي في التركية تخت�س 

)1)  اأ�صتاذ جامعي.
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بالمكان وتجاوزًا بال�صكان وفي الحالتين فاإن جذور االأ�صرة ترتبط باالإمام علي بن اأبي 

والأ�سراف  بالنقباء  »]علي+لي[ وهذا ما يف�سر لقبهم في م�سر  طالبQ فهي: 

وربما يف�سر كثيراً من قناعات ال�سيخ واآرائه واأفكاره«.

ثانيًا: البطاقة الذاتية:  -

الرجال اأيها ال�صادة ال تقا�س باالأ�صبار بل باالأفكار والعاليلي كان اأمًة في رجٍل. ولد 

عبد اهلل بن عثمان العاليلي في بداية الحرب وتحديدًا في11/20/ 1914م.

وال�صغب  الجوع  مق�صلة  اأ�صهد  االأولى  العالمية  الحرب  اأيام  كنت  كنايًة:  يقول 

المنجل... فال بدع اأن تغ�صتني الكاآبة في اأعماقي ال ك�صديٍل اأو �صتاٍر بل كقماٍط يلتفني 

فتًى  منظر  �سرائري  في  عميقاً  »اأنحفر  م�صجلٍة  اأخرى  مقابلٍة  في  ويقول  اأنحائي  في 

عليها  والتزاماً  اآخر،  اقتحمه على فمه  وللحظته  اإليها فمه  اأ�سرع  لقيمة  له  اأنفقت 

لينفكا وكلٌّ في فمه �سفة الآخر م�سفوعٌة بدمعٍة«.

نف�صه  وي�صكن  اأذنيه  ي�صم  جوعًا  الموت  �صكرات  تعاني  التي  ال�صبية  اأنين  زال  ما 

ويبعث فيه م�صاعر ال�صخط والنقمة من وجٍه ثاٍن والم�صاعر االإن�صانية ال�صادقة والثورة 

وتحطيم االأ�صوار في وجٍه ثالٍث.

اإلى  اأخيه  اأن غادرها مع  يلبث  1919م ثم لم  الكتاب في بيروت �صنة  دخل ال�صبي 

القاهرة �صنة 1924 م، وهنالك �صهد الحركات ال�صيا�صية والفكرية والدينية التي كانت 

تنطلق من االأزهر.

ثالثًا: البطاقة الفيرلة:  -

اأي  الع�صرين  حوالي  في  وهو  الن�صج  نحو  نحت  الفكرية  الرجل  م�صارات  اأن  اأعتقد 

منذ �صنة1936م حتى �صنة 1940م تاريخ عودته اإلى بيروت. وما اأنتج بعد ذلك يندرج 

القومية،  االأدبية،  اللغوية،  المناحي:  اأو  الم�صاحات  ويغطي  والتعميق  االإغناء  اإطار  في 

فيها حوالي  فترك  باالإن�صان  يتعلق  ما  كل  اأي  والفقهية.  ال�صيرية  التاأريخية،  ال�صيا�صة، 
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�صتين كتابًا وعددًا كبيرًا من المقاالت واالأبحاث والم�صاركات الفكرية وجعل لها �صعارًا 

يحقق  الذي  الت�سحيح  خروجاً  ولي�س  الخطاأ  مع  التقليد  محافظًة  »لي�س  واحدًا 

تعد  لم  ال�سهرة  لأن  اإبدائه  في  �سحيٌح  اأنه  اأظن  راأٍي  غرابة  تمنعني  فال  المعرفة 

قاعدة كل تحرٍك عندي  بالأ�سوار هذه  اأوؤمن  »ل�ست  وي�صيف:  الحقيقة«  عنوان  اأبداً 

لأن الإيمان بها اإيماٌن بالتحديد والجمود« ولم يهمل التاريخ وال�صيرة فيقول: »اأن ما 

در�سه وتجديد تدوينه  اإلى معاودة  بات في حاجٍة كبيرٍة  نتعلمه  نزل  تعلمناه، ولما 

على وجٍه يكون اأكبر حظاً في باب ال�سدق واأوفر ن�سيباً بمعنى الدقة«.

وال  وعيه  في  ت�صكلت  التي  الفكرية  ومنطلقاته  م�صاهداته  من  الرجل  ا�صتقاه  �صعاٌر 

وعيه، فاأنتجت خروجًا على التقليد وجراأًة في الدفاع عن الحق والقيم ال�صامية وتحطيمًا 

الحديث  جمع  ب�صوابط  التاريخ  تدوين  اإعادة  اإلى  �صريحًة  ودعوًة  والطواطم  لالأ�صوار 

النبوي ال�صريف وال�صدق والدقة والمنطق. والإن كان الوقت المخ�ص�س لي يحول دون 

التف�صيل اأكتفي باالإ�صارة اإلى اأمرين اثنين:

الأول: ق�سة ال�سيخ الأحمر:

اإلى  ودعا  جيدًا  فهمًا  والفقهي  والديني  ال�صيا�صي  االإجتماعي  الواقع  العاليلي  فهم 

الثورة على كل �صيٍء في هذا المنطق �صارك في معظم االأحزاب التي عرفها لبنان منذ 

االأربعينات كحزب النداء القومي، وكتلة التحرر الوطني، والحزب التقدمي االإ�صتراكي، 

ال�صيوعي  والحزب  ال�صلم  اأن�صار  حركة  اإلى  و�صواًل  النجادة  وحزب  الكتائب  وحزب 

فاتهمته ال�صحافة في اأثناء معركة االإفتاء في الخم�صينات بال�صيخ االأحمر.

فالرجل لم يكن حزبيًا بالمعنى التنظيمي بل كان متعاطفًا مع اأفكار تلك االأحزاب 

ال�صيوعي  الحزب  وفي مجال حديثه عن  والتجديدية.  والثورية  واالإن�صانية  االإ�صالحية 

النواحي  وبخا�سٍة  ال�سيوعي  الفكر  مع  األتقي  وربما  المبداأ...  اأنفي  ل  »اأنا  يقول: 

الإن�سانية كما اأختلف بنقاٍط عديدٍة معه«، وتهمة ال�صيخ االأحمر تنفيها �صيرة الرجل 
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وراأيه باالإ�صالم حيث يرى في الدين �صرورًة اإجتماعيًة واإن�صانيًة معًا واأن الب�صرية جمعاء 

م�صطرٌة اأن تت�صل باالأر�س عن طريق محمٍد واأن االأديان ال�صماوية كلها من نبعٍة واحدٍة 

اتحدت جميعها في االإ�صالم الذي اأ�صحى حاًل لم�صاكل الب�صرية كافًة«.

الثاني: كتابة ال�سير ومحاولة اغتيال عمر:

�صاألته يومًا: ما الذي دفعك اإلى كتابة ال�صيرة وتحديدًا �صيرة االإمام الح�صين؟

القاهرة  في  االإيرانية  الجالية  تقيم  حيث  يافٌع  واأنا  يومًا  ال�صدفة  قادتني  اأجاب: 

مرا�صم اإحياء ا�صت�صهاد االإمام الح�صين فاأ�صرني االآداء وملك نف�صي وروحي وعقلي.

يقول:  االأكرم.  للر�صول  التاريخية  الجينات  يحمل  رجٍل  اأمام  حيٍن  بعد  فوجدتني 

»علق النبيP ح�سيناً لأنه راأى فيه ظله وحقيقته فحب النبي له لم يكن بمح�س 

العاطفة فقط، بل ب�سعوٍر اآخر اأي�ساً وهو الإبقاء على الذات«.

فالح�صين في راأيه عظيٌم دونه كل عظيٍم، و�صخ�صيٌة اأ�صمى من كل �صخ�صيٍة، ورجٌل 

فوق الرجال مجتمعين، فهو ملتقى عظماٍت ومجمع اأفذاٍذ. وفي هذا المجال يح�صرني 

 كان جبريل خادمًا 
ٍ
قول »اأبي نوا�س« في االإمام الر�صاQ: ]انا ال اأ�صتطيع مدح اإمام

الأبيه[، ويتعلق ب�صيرة الح�صين وكتابات العاليلي التاريخية محاولة اغتيال الخليفة »عمر 

بن الخطاب« التي يحملها التاريخ اإلى »اأبي لوؤلوؤة« كونه فار�صيًا.

�صهدت ال�صاحة العربية قبل االإ�صالم انطالقة االأحزاب ال�صيا�صية واأ�صهرها الحزب 

االأموي بزعامة »اأبي لهب« و»اأبي �سفيان« �صعيًا النتزاع الزعامة الدينية من الها�صميين، 

لكن اهلل اأبى و�صاد االإ�صالم.

َبْيَد اأن »اأبا �سفيان« حملها ووقف بعد وفاة ر�صول اهللP على قبر حمزة عم الر�صول 

قائاًل ب�صماتٍة: »رحمك اهلل اأبا عمارة لقد قاتلنا على اأمٍر �سار اإلينا«، واأردف متوجهًا 

اإلى ع�صيرته: »يا بني اأمية تلقفوها تلقف الكرة، فو الذي يحلف به اأبو �سفيان ما زلت 

اأرجوها لكم ولت�سيرن اإلى �سبيانكم وراثًة«.
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وبعد اأن اآلت الخالفة اإلى ابن الخطاب، اأقبل على الدين بعدٍل وعقٍل متب�صٍر، فاأخذ 

فخ�صي  عبا�س  ابن  اإليه  وقرب  كلثوم  اأم  بابنته  واقترن  طالٍب،  اأبي  ابن  بف�صل  ي�صيد 

االأمويون انقالب عمر ف�صّمموا على قتله وعهدوا اإلى المغيرة بن �صعبه مهمة التنفيذ.

لوؤلوؤة غالم  الأبي  اإذنًا  واأ�صدر  النقود، فوافق  اإليه �صك  المغيرة عمر وح�صن  ق�صد 

بيٍد  الخطاب  ابن  باغتيال  قرارًا  اتخذوا  قد  كانوا  االأمويين  لكن  مكة  بدخول  المغيرة 

فار�صيٍة.

« بل لكونه ماأمورًا من  -عربيٍّ ، »فار�سيٍّ فاأبو لوؤلوؤة لم يقم بفعلته من منطلٍق �صعوبيٍّ

�صيده المغيرة لكن كتب التاريخ وال�صير لم تن�صف.

»�سيخنا �سالٌم عليك. ذو الفقار عاد. قم جدد التاريخ، حطم الأ�سوار وفك القيود«.
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اللغة والتأصيل عند العامة العايلي

المحامي أ. رشاد بولس سلمة)1)

في عجالٍة محكومٍة ب�صطوة الدقائق، ال اأرى في باب االإخت�صار اأف�صل من االإبتداء بما 

كان ي�صلح اأن يكون الخاتمة، لذلك اأبادر اإلى تحية اللجنة التح�صيرية لموؤتمر العالمة 

ال�صيخ عبد اهلل العاليلي وف�صيلة القا�صي ال�صيخ محمد جواد مغنية، اللذين يحتالن من 

وجداني، �صدر المقام.

ثمة م�صترٌك نبيٌل، واأكيٌد، يجمع بين المحتفى بهما وعنوان هذا الموؤتمر في نطاق 

الوحدة االإ�صالمية. وثمة م�صترٌك اآخر ياأخذ عندي بعدًا وجدانيًا حميمًا، وهو عالقة كلٍّ 

من ال�صيخ محمد جواد مغنية وال�صيخ العاليلي بوالدي �صاحب »علّي والح�سين« و»عيد 

الغدير«.

اأنقل  وحدها،  الرواية  فح�صبي  والتاأليف...  الكتابة  اإلى  م�صطرًا  االآن  اأخالني  وال 

عبرها اإلى هذا الحفل ما قاله العاليلي في بول�س �صالمة، وما قاله بول�س في العاليلي، 

وما كتبه في والدي ف�صيلة ال�صيخ محمد جواد مغنية، وهذا كله جزٌء من �صفحاٍت غير 

)1)   محام واأ�صتاذ.
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من�صورٍة، محفوظٍة في مدوناٍت، اأكتفي منها االآن بمقتطفاٍت تدل على الندى حيث يقع، 

وعلى العطر من حيث يعبق، وعلى حدائق المودة وال�صداقة والوفاء، من حيث تن�صد 

الحدائق اأجمل اأنا�صيدها.

في العام 1969 م قال »بول�س �سالمة« في ال�صيخ العاليلي:

اللغوي  مرجعي  فكان  هذا،  يومنا  اإلى  �سنٍة  ع�سرين  منذ  ف�سله  عني  ينقطع  »لم 

الذي يتعدى المعاجم اأ�ست�سيره في لفٍظ يعتر�سني فاأرتاب في وجوه ا�ستعماله فاأ�ساأل 

العاليلي عن القطرة فياأتيني بالغيث. اأن�سد ال�ساقية فيجودني بالنهر من الينبوع اإلى 

الم�سّب، ويقف على العطفات حيناً، ويزيل ما قد لملم العباب على �سّفتيه من طفيليٍّ 

يلحق،  و  في�ستّق  الخالق،  عقله  تمّد  العجيبة  حافظته  اأن  ذلك  ال�سبل...  لي  ويفّيح 

وي�سلك طريق العباقرة في التوليد، يزيد في اأوائل الكالم واأواخره، فيهديك ال�سراط 

اليالي  اإليها �ساحب �سر  ان�سرف  التي  المبتكر، غير واقٍف عند معاني الحروف  اإلى 

ور�سفاوؤه، وقد ت�سدى لها ال�سيخ في مقدمته اإلى لغة العرب، واإن في هذا ال�سرب من 

التجديد لثروة للناطقين بال�ساد، تكاد ل تنفذ لعمق اأغوارها وبعد اأبعادها«.

وكتب ال�صيخ العاليلي في �صاحب »عيد الغدير«:

»يا اأخي بول�س: من »تح�سيل الحا�سل« اأن اأقول اإنك اأديٌب... واأعني اأن اأقول اإنك 

خالٌد.

التي ا�سطلح  ال�سجرة  اآلمك وكبرياوؤك عليها، تراءت لي تلك  »كلما تمّثلت لي 

النا�س، وبالأحرى علماء النبات منهم، على ت�سميتها »بال�سجرة الباكية«، ومن خبرها:

اأبدًا  اأن كل ما فيها يندى ولي�س كما يندى ال�صجر، بل كما ينهمر ال�صحاب... فهي 

عليها  ترت�صم  وهي  فيها،  لت�صبح  امتدت  كاأنما  بحيرٍة  مثل  اأبدًا  جذعها  وعند  تهطل، 

بعريها حينًا، وبتبّرج اأوراقها حينًا كما لو كانت لها مراآٌة...

دمعًا«  النا�س  ي�صميه  وتدمع...«فيما  لتبقى...  دمعاً«  النا�س  يراه  فيما  »تدمع  اإنها 

لترقى. اأما هي في ح�س طبيعتها، فتنمو وت�صتد وتزدان، من ذوب ذاتها لذاتها.
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اأي اأخي: اأنت تقول اإننا نكرمك: اإننا نعطيك كرامًة، ولكن من الغرور اأن نزعم هذا 

الزعم، فالوطن الوطن بكل ما فيه، اإنما يجد الكرامة في النا�س باأمثالك.

واإال، ما الوطن؟ ما امتيازه! ما كبرياوؤه؟ اإن لم يكن هو هذه الحّبات في �صنابله!!«

اأيها االإخوة الكرام:

في  قيل  ما  مغنية  ومحمد جواد  العاليلي  تكريم  في  نرّدد  اأن  ن�صتطيع  بدورنا  نحن 

مين في هذا االإحتفال كرامًة الأن الوطن  بول�س �صالمة، اإذ ل�صنا نحن من يعطي المكرَّ

بكل ما فيه اإنما يجد الكرامة في اأمثالهما.

بول�س  مع  تقاطع  محوٍر  عند  العاليلي  ال�صيخ  مع  مغنية،  جواد  محمد  تالقى،  لقد 

�صالمة هو»عيد الغدير«، فقال مغنية، في بع�س مكرماته:

، وهل ت�سّربت هذه  »وبعد، فهل يبقى مجاٌل للت�ساوؤل: اإن �سالمة �سيعٌي اأو م�سيحيٌّ

المعتقدات اإليه من الآباء والأجداد؟ اأو الجيران والأ�سحاب؟ اأو المدر�سة والتربية؟

 لقد قطع األ�صنة هوؤالء المت�صائلين بقوله:

وال�������ع�������دل وال�������خ�������الق ال���ر����ص���ي���ااأن����ا م���ن ي��ع�����ص��ق ال��ب��ط��ول��ة واالإل���ه���ام 

ع���ل���يٍّ  ه����������واة  �����ص����ي����ع����ٌة  ت����ق����ل  ���ص��ي��ع��ي��ًاال  م���ن�������ص���ٍف  ك�����ل  ف�����ي  اإن 

واأ�صاف:

من  ال  كبده  من  وقطعٌة  عاداته،  من  ال  ال�صاعر  طبيعة  من  جزٌء  الملحمة  �صعر  اإن 

تربيته، وقب�ٌس من عقله ال من مدر�صٍة تخّرج منها«.

اأيها ال�صادة، فاأنا لم اأخرج عن �صياق التكريم الذي يليق بالعالمين العلمين  عذركم 

المق�صودين بهذا التكريم، كل ما في االمر اأني راأيت اأن ثالوث التقاطع بين العاليلي و 

مغنية و�صالمة، ي�صّكل جوابًا واقعيًا غنيًا على عنوان وحدٍة اإيمانيٍة وفكريٍة ووطنيٍة وعربيٍة 

نبيلٍة، نحتفل بها في رحاب هذا الموؤتمر، واأرجو مخل�صًا اأال اأكون قد اأخطاأت الجواب.

كافاأكم اهلل جميعًا، وال�صكر لكم، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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 الشيخ عبد الله العايلي، 
الشخصية وسيرة تكّونها

د. عبا المصيا زراقط)1)

علٌم من أعلم العرب اليبار:

ال�صيخ عبد اهلل العاليلي علٌم من اأعالم العرب الكبار، في هذا الع�صر. وقد ذهب 

اعر اأمين نخلة، اإلى حّد ت�صمية هذا الع�صر با�صمه، فقال: »نحن يا  بع�صهم، مثل ال�صَّ

�ساحبي، اإنَّما نعي�س في ع�سر عبد اهلل العاليلي«. وقد اأثر في االأحداث في غير ميداٍن 

ٌد، اأديٌب، مبدٌع: �صعرًا ونثرًا، فقيٌه، مجتهٌد  ، عريٌق، مجدِّ من ميادين الحياة، فهو: لغويُّ

، يكاد ي�صل في روؤيته اإلى الثورة التي تبتهج ب�صقوط قرابين  وم�صلٌح اجتماعيٌّ �صيا�صيٌّ

ق كلَّما �سقطت في  ة، ومن اأقواله في هذا المجال:»... ونحن اأبناء النِّ�سال، ن�سفِّ ريَّ الحُّ

الميدان �سحيٌَّة لأنَّها الإعالن بانت�سار ق�سيَّتنا ق�سيَّة الحريَّة«.

)1)  اأ�صتاذ جامعي.
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يخ: اي مصلس الشَّ

ف اإلى هذا العلم الكبير؛ قبيل وفاته، فتق�صده حيث يقيم... نق�صده في  تحاول التعرُّ

د قول ال�صاعر:  هن يتردَّ منزله الكائن في محلَّة »البطركية«، وفي الذِّ

����غ����َت����ه����ا« »وُب����لِّ ال����ث����م����ان����ي����ن  ق���د اأح���وج���ت ���ص��م��ع��ي اإل����ى ت��رج��م��اناإنَّ 

الثَّمانين....ت�صل. يزداد  اإجراء حواٍر قد يطول مع �صيٍخ في  اإمكانية  وتت�صاءل عن 

في  راغبًا  االإعتذار  اإلى  فتبادر  ٍة،  �صحيَّ وعكٍة  من  حديثًا  اأبلَّ  ه  باأنَّ تعلم  عندما  القلق 

اره من دون مواعيد  ب بزوَّ يخ يرحِّ ل ال�سَّ ثك يقول: »تف�سَّ تحديد موعٍد اآخر لكن محدِّ

ور�سميَّات«.

تدخل غرفته وت�صمع: »اأهاًل«.... تلتفت فاإذا ال�صيَّخ اأمامك يبت�صم ويمدُّ يده م�صافحًا. 

�صاط، وت�صمعه يقول من  حة والنَّ ع. ت�صاأل عن ال�صَّ تلفتك عيناه اليقظتان ولهاثه المتقطِّ

احٍة يعتقدها: غيرة التي تمتدُّ اأمام طرَّ وراء طاولته ال�صَّ

����م����ان����ون ع���ام���ًا م��ن��ع��ت��ن��ي ل����الأ�����ص����دق����اء ال���ق���ي���ام���اع����لَّ����ٌة ا����ص���م���ه���ا ال����ثَّ

قر الوا�صطي. وي�صيف: هذا البيت من ال�صعر لمحمد بن اأبي ال�صَّ

ي�صيع اعتذاره غير المبا�صر، والمحبَّب االألفة، وترى الب�صاطة �صفة المجل�س، ولي�س 

خ  ال�صيِّ يد  متناول  في  �صاٍي  وكاأ�س  الجدران،  ي  تغطِّ رفوفًا  تعلو  الكتب  �صوى  اأني�ٍس  من 

ط رفاقًا له كثرًا. وكتاٌب مفتوح يتو�صَّ

الجوُّ  بيننا....«يزداد  الم�سافة  »بُعدت  يخ:  ال�صَّ فيقول  بعيدٍة  كر�صيٍّ  نحو  تخطو 

جادة، وت�صند مرفقك اإلى  ًة، وتجد نف�صك قريبًا قرابًة تدفعك للجلو�س على ال�صَّ حميميَّ

اولة العامرة ب�صنوف الكتب، وتبداأ الحديث.... الطَّ

ف،  يخ يده اإلى هذا الرَّ يحتاج الكالم على بع�س المو�صوعات كتبًا واأوراقًا فيمد ال�صَّ

ٍة وتركيٍز ما كنت تظن  ث عنه بحيويَّ اأو ذاك وُيخِرج ما يحتاجه ب�صهولٍة. يت�صفحه ويتحدَّ

ه، اأو في عمٍر اأقّل بكثير، يتمتَّع بهما. اأن رجاًل في مثل �صنِّ
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ويمتدُّ  الكالم،  فيبداأ  وتناولها،  االأمور  تنظيم  وح�صن  الذاكرة  �صالمة  اإلى  تطمئنُّ 

جل�صاٍت لم تخُل من االإ�صتعانة ببع�س الكتب والمقاالت ال�صحفيَّة.

أتول اجسرة:

تقول  بيروت.  في  واإقامتها  العاليلي  اأ�صرة  اأ�صول  �صاأن  في  روايتين  ال�صيخ  يعر�س 

واية الثَّانية اأنها اأتت من  واية االأولى: اإنَّ االأ�صرة قدمت من م�صر، في حين تذكر الرِّ الرِّ

بلدة »عاليا« في لواء االإ�صكندرونة.

االأ�صرة  اأبناء هذه  الكثيرين من  اأنَّ  منها  ًة  اأدلَّ ويقدم  االأولى،  واية  الرِّ يخ  ال�صَّ ح  يرجِّ

بين  يقيمون منذ زمٍن طويٍل وحتى االآن في ]دمياط والمن�صورة واالإ�صكندرية[، واأنَّ المنقِّ

وجدوا في اإحدى مدافن بيروت القديمة، �صاهد قبٍر يعود تاريخه اإلى عام ]1145ه� - 

ل وفاة م�صطفى العاليلي، ابن اأخت عبد الرحمن اآغا، الحاكم الع�صكري  1732م[، ي�صجِّ

للقاهرة في زمن علي بك الكبير. وهذا يعني وجود �صلٍة وا�صحٍة بين فرعي االأ�صرة.

العاليلي  الم  ال�صَّ عبد  يخ  ال�صَّ في م�صر،  اإقامته  اأثناء  في  التقى،  اأنَّه  يخ  ال�صَّ ويذكر 

اأن اال�صرة تقيم في  لع منه على ما يفيد  ]دمياط[، واطَّ الذي كان نقيب االأ�صراف في 

م�صر منذ اأواخر الحكم الفاطميِّ ]969ه� -1171م[.

ح ال�صيخ اأن يكون ا�صم االأ�صرة ن�صبًة اإلى االإمام علي بن ابي طالبQ، من  ويرجِّ

ة »لي« با�صم علي. ومن المعروف اأنَّ اللغة التركية تعرف  طريق اإلحاق اأداة الن�صبة التركيَّ

ناعات والثانية بالبلدان، ومن  �صبة هما: »جي« »ولي«. واالأولى تخت�س بال�صِّ اأداتين للنِّ

االأمثلة على هذه الن�صبة »مرع�سلي« ن�صبًة اإلى »مرع�س« ومو�صللي ن�صبة اإلى »مو�سل«. 

رين باالأتراك في كثيٍر من �صوؤون حياتهم.  ام كان العرب متاأثِّ �صبة تتمُّ اأيَّ وكانت هذه النِّ

ره بالغ التَّقدير، ولعلَّ هذا  ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ ال�صيَّخ معجٌب باالإمام عليQ ويقدِّ

ح هذا التَّعليل لت�صمية اأ�صرته. ما جعله ُيرجِّ
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اي طرلق ابِّ العلم  اإلنحياز إله المظلومين:

عملت اأ�صرة العاليلي، منذ اإقامتها في بيروت في التِّجارة، وكان والده الحاج عثمان 

ٍت في »خان الأربعين«. وعندما ن�صبت الحرب  يملك، �صراكًة مع اأخوته االربعة، محالَّ

منزله  من  االأ�صفل  ابق  الطَّ االأب  ل  حوَّ النا�س،  د  تهدِّ المجاعة  وبداأت  االأولى،  العالميَّة 

المي�صورة،  ية  المادِّ حالته  لذلك  له  توؤهِّ المعوزين،  من  كثيٍر  م�صاعدة  من  نه  مكَّ مخزنًا 

زة، فن�صاأ عطوفًا،  بو�صفه تاجرًا و�صاحب اأر�ٍس وعقاراٍت. ولعلَّ �صيخنا تاأثَّر بهذه الميِّ

ينحاز اإلى الفقراء والمحتاجين.

�صة  ]1874م-1972م[ المدرِّ 1894م، ب� »نفي�سة الكبِّي«  اقترن الحاج عثمان، �صنة 

�صوة القالئل اللواتي ُيِجدن القراءة  ولة العثمانيَّة. وكانت، اآنذاك، من النِّ في مدار�س الدَّ

ة والتَّطريز. وقد اأثَّرت الوالدة في اأبنائها، فحبَّبت  �صويَّ والكتابة، ويبرعن في االأ�صغال النِّ

مهنة  كانت  التي  التِّجارة  على  وتف�صيلها  المعرفة  طلب  اإلى  و�صرفتهم  العلم،  اإليهم 

االأ�صرة. 

عن  اأخذته  فلقد  يورَّث،  العلمّي  الف�سول  كان  »اإن  ذلك:  تاأكيد  في  يخ  ال�صَّ ويقول 

ولة العثمانيَّة، وفي ذلك  والدتي لأنَّها اأخذت بق�سٍط وافٍر من العلم، فاختارتها الدَّ

الزَّمن المبَّكر، للتَّدري�س في مدار�سها النِّ�سائيَّة فطبعتنا بطابعها«.

دة نفي�صة ثمانية اأبناء: �صتة �صبياٍن وبنتين، كان عبد اهلل اأ�صغرهم، وقد  اأنجبت ال�صيِّ

ٍة اأَنّه ُوِلد بعد اأربع �صنوات من  وفر له هذا موقع االإبن المدلَّل: »اآخر العنقود«، وبخا�صَّ

انقطاع الحمل عن والدته.

في الع�صرين من ت�صرين الثاني »نوفمبر« �صنة األف وت�صعمائة واأربعة ع�صر ميالدي 

]1914/11/20م[، ولد عبد اهلل بن عثمان بن عبد اهلل العاليلي، وكاأنَّه كان على موعٍد 
ت  عوب بعد اأن حطَّ ببتها لل�صُّ مع االآالم التي خلَّفتها تلك الحرب، ومع الم�صكالت التي �صَّ

جل الق�صايا الكبرى التي طرحها واقعه  فل الكثير منها، وواجه الرَّ اأوزارها، فعا�س الطِّ

في ما بعد وخ�صو�صًا اإقامة الكيانات وا�صتغاللها...
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في  عميقاً  »انحفر  اآنذاك:  غير  ال�صَّ اهلل  عبد  عاناه  ما  و�صف  في  العاليلي  يقول 

�سرائري، منظر فتًى اتفقت له لقيمُة اأ�سرع اإليها فمه. وللحظته، اقتحم على فمه فٌم 

ا وكل في فمه �سفة الآخر م�سفوعة بدمعة«. اآخر، والتزاماً عليها، لينفكَّ

�صبة اإلى هذا الم�صهد وم�صاهد اأخرى م�صابهٍة، وقد اأثَّر االألم  وال يكون القتل �صيئًا بالنِّ

ته المنحازة اإلى من يعانون ذلك الجوع الذي ال ينفك يطعنهم، ورهف  في تكوين �صخ�صيَّ

د: »اإنَّ القائد الحقيقي هو من كان ربيب الآلم«. ه ويقظ وجدانه، وانبرى يوؤكِّ ح�صُّ

م:  علُّ اللَّ

�صهرين،  بعد  وُنقل  كتُّوعة«،  »قا�سم  يخ  ال�صَّ ُكتَّاب  دخل 
ُ
اأ عمره،  من  الخام�صة  وفي 

»نعمان  يخ  ال�صَّ ُكتَّاب  اإلى  نف�صها  نة  ال�صَّ في  وُنقل  زهرة«،  »م�سطفى  يخ  ال�صَّ ُكتَّاب  اإلى 

نة التَّالية عندما انت�صب اإلى مدر�صة المقا�صد  الحنبلي«، ولم ي�صتقّر به المقام اإال في ال�صَّ

االإ�صالميَّة في »الحر�س«، وكانت مدر�صًة حديثًة تتاألَّف من طابقين. 

ات، فرف�س اأ�صاليب �صيخ الُكتَّاب  غير ذا ح�سٍّ مرهف واعتزاٍز بالذَّ كان عبد اهلل ال�صَّ

في  اآن�س  ولَّما  اآخر...  اإلى  ُكتَّاٍب  له من  تنقُّ �صرعة  ر  يف�صِّ ما  اأديب، هذا  والتَّ التعليم  في 

ة اأربع �صنواٍت يتعلَّم الح�صاب ومبادئ العربيَّة،  المدر�صة ما يالئم اإح�صا�صاته ا�صتقرَّ مدَّ

ة، التاريخ والجغرافيا، على يِد مربٍّ قدير هو االأ�صتاذ »عزيز مومنة« الذي ال  الفرن�صيَّ

يخ يذكره بالخير والتَّقدير. يزال ال�صَّ

رت االأ�صرة  ، وقد اأكمل من العمر ع�صر �صنوات، فقرَّ بيِّ بدت عالمات النُّبوغ على ال�صَّ

ى التَّعليم على �صيوخه الكبار، فا�صطحبه، في عام 1924م،  اأن تر�صله اإلى االأزهر ليتلقَّ

ة �صنواٍت معه. اأخوه مختار الذي كان قد �صبقه الى هناك بعدَّ

ًة ن�صطًة، وقد تبلورت هذه الحركة  ًة و�صيا�صيَّ وكانت م�صر اآنذاك تعرف حركًة فكريَّ

الوطني  واالإتجاه  العربيِّ  االإتجاه   ، االإ�صالميِّ االإتجاه  هي:  ة  عامَّ اتجاهات  ثالثة  في 

ل،  . ولم يكن الفرع االأخير بعيدًا عن االإتجاه االأوَّ الم�صري بفرعيه الفرعونيِّ واالإ�صالميِّ
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اأي االإ�صالميِّ اإذ كانا يلتقيان في النَّظرة اإلى العديد من االأمور.

ويذكر  بها،  اأثُّر  التَّ وعن  االأحداث  عن  بعيدًا  القاهرة  اإلى  الوافد  الفتى  يكن  لم 

ين االأفغاني  رٍة، واأثَّرت فيه، من اأمثال جمال الدِّ يخ اأنَّ اأ�صماء لفتته في مرحلٍة مبكِّ ال�صَّ

]1838م-1897م[ ومحمد عبده]1850م-1905م[ وم�صطفى كامل ]1874م-1908م[. 
ل اإنَّه »و�سع الجذور وغر�س النَّوى للنه�سة الم�سريَّة والإ�سالميَّة التي  فقال عن االأوَّ

عيم  ادق الحقيقي، بل الزَّ عيم ال�سَّ اأمثال م�سطفى كامل الزَّ اأنبتت زعماَء كباراً من 

رق، والكلُّ عياٌل عليه رغم ق�سر عمره الذي كان اأ�سبه بالبارقة«. الحقُّ الذي عرفه ال�سَّ

ف اإلى عالمه الجديد، لينخرط في دروبه، اأتاه نباأ وفاة والده،  وفيما كان الفتى يتعرَّ

التَّائقة  ات  الذَّ في  جذوره  خ  ير�صِّ واالألم  فعاد  اأ�صهر،  باأربعة  القاهرة  اإلى  و�صوله  بعد 

العلم وتح�صيله،  اإلى طلب  واإنَّما كان حافزًا  األمًا ُمحبطًا،  ه لم يكن  لكنَّ المعرفة.  اإلى 

يه على اأيدي علماء كباٍر، خلبه من بينهم عالٌم يقول فيه:»...  فان�صرف اإلى درا�صته، وتلقِّ

كان اأكثر من يخلبني من يمكن اأن يزاحم بركبتيه اأمثال المبرد واأبي العبَّا�س ثعلب، 

وهو �سيِّد بن علي المر�سفي«.

اليلابة المبيرة:

يخ  ي العلم واالإفادة من �صيوخه الكبار، ويذكر ال�صَّ لم تنح�صر اهتمامات الفتى في تلقِّ

عام  من  ابتداًء  عليها،  والتَّعليق  ة  اليوميَّ م�صاهداته  تدوين  مثل  اهتماماٌت  له  كانت  اأنه 

1924م حتى عام 1937م، وقد اأثمر هذا التَّدوين مخطوطًا ا�صمه »اأعوام في م�سر« ف�صاًل 

�صٍة. ة المراقبة لدى الفتى وقدرة الكتابة والنَّظر اإلى االأمور بعيٍن متفحِّ عن �صحذ حا�صَّ

التي  يخ من االأحداث  ال�صَّ ة وتاريخيَّة، ويذكر  اأدبيَّ يعدُّ فقد ذلك المخطوط خ�صارًة 

ة التي قادتها »هدى �سعراوي«  �صائيِّ لها بعدما �صاهدها، واأثَّرت فيه تلك التظاهرة النِّ �صجَّ

االإنكليزي  ابط  ال�صَّ اأجابت  اأنَّها  ويذكر  االإنكليزي،  الم�صتعمر  ]1878م -1947م[ �صدَّ 
ل  كن البيوت وعملكن اإنجاب الأطفال«، بقولها: »اأف�سِّ الذي قال لها: »اأنتنَّ النِّ�سوة مقرُّ
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نجب طفاًل لالإ�ستعمار«.
ُ
اأن ُيزال رحمي على اأن اأ

بلور  اأن  لبث  ما  فيها،  �ٍس  تمرِّ اإلى  ى  اأدَّ للكتابة  ر  المبكِّ االإن�صراف  هذا  اأنَّ  الوا�صح 

الفكرة  اأداء  قة  وبدِّ ة  البديعيَّ نات  المح�صِّ من  ل�س  بالتخَّ يتَّ�صف  زًا،  متميِّ ًا  اأدبيَّ اأ�صلوبًا 

اقية التي عرفها الكتَّاب العرب الكبار، من  ية الرَّ والتاأنُّق فيها، وبجماليَّة تمتح من الفنِّ

اأمثال االإمام عليQ في »نهج البالغة« والجاحظ.

ٍة في قيام  ، بفعاليَّ والعاليلي اإذ يفعل هذا، يكون قد اأ�صهم، على م�صتوى العطاء االأدبيِّ

تزهر  يانعٍة  نبتاٍت خ�صراَء  ها  ينميِّ الجذور  اإلى  فيعود  ها،  ونموِّ ة  االأدبيَّ ة  الُّلغويَّ ه�صة  النَّ

ق اأنموذجًا  نيع، اإنَّما يحقِّ ين. وهو بهذا ال�صَّ ا�س العاديِّ كتاباٍت ت�صدر عن عي�س هموم النَّ

ات مع تراثها وحياتها المعي�صة.  في تفاعل الذَّ

ا�سون«،  يخ اأنَّه و�صع، في هذه االآونة، مخطوطًا اأطلق عليه ا�صم »اأدباء وح�سَّ ويذكر ال�صَّ

وقد  رزقهم.  تح�صيل  على  العاملين  عب  ال�صَّ اأبناء  من  عدٍد  �صورًا من حياة  فيه  ل  �صجَّ

ٍة. ومن  ٌة اإلى م�صكالت العي�س ال تخلو من �صخريٍة مرًّ ور، روؤيٌة واقعيَّ برزت، في هذه ال�صُّ

يخ. اأ�صٍف اأنَّ هذا المخطوط ُفِقد، اأي�صًا، مثله كثيٌر من اآثار ال�صَّ

ج اي األزهر: خرُّ اللَّ

ات المتفاعلة مع محيطها،  ام بالفتى وهو منكبٌّ على التَّح�صيل وتكوين الذَّ تمرُّ االأيَّ

ائية اإليه بعين ناقدة.  الرَّ

باب، من االأزهر، �صنة 1935م، وينت�صب اإلى  ج، وهو في ميعة ال�صَّ وال يلبث اأن يتخرَّ

كلية الحقوق في عام 1937م، في القاهرة.

عر: الحبُّ  الشِّ

فيحبُّها،  مال  الجَّ بارعة  ة  اإغريقيَّ ح�صناء  ًا،  �صابَّ غدا  وقد  طريقه،  في  االأيام  وُتلقي 

يخ يذكر بع�صه، ومنه قوله  ًا رقيقًا، ال يزال ال�صَّ ة ع�صٍق توؤتي �صعرًا غزليَّ ويعي�س معها ق�صَّ

لها، في اإحدى الق�صائد:
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ب��ي��� ���������ِع، وف������ي م���ق���ل���ت���ي ج������رى ك���وث���ُرت��ق��ول��ي��ن: وج���ه���ي اب���ت�������ص���اُم ال��رَّ

ت��وه��م��ي ال  ب���ال���ح�������ص���ن  ب�����ي�����ع غ����������دًا ي���ف���ت���ُر����ص���األ���ت���ك  ف����ق����ل����ُب ال�����رَّ

عر قوله:  ومن ذلك ال�صِّ

ب�����ق�����ل�����ٍب ه������ام������ت ب�������ه ع������������ذرُاءح���ل���ٌم اأن�������ِت م��ث��ل��م��ا االأم��������ُل ال��ب��ك��ر

واأن�����������ت الُّ�����ل�����ح�����ون واالأ�������ص������ي������اُءح���ل���ٌم اأن�������ِت ط����ائ����ٌف م����ن ج���م���االٍت

���ف���ح م���ن���ك ظ�����لُّ خ���ي���اٍل ��ح��ى ���ص��ي��م��اُءف��ع��ل��ى ال�������صَّ و�����سِ وال�����صُّ وع��ل��ى ال����رَّ

وال���ي واالأرواُء ف���ي ح���دي���ٍث روت�����ه ب��ع�����سُ ال���دَّ ال���ع���ن���ق���وِد  روح  اأن��������ِت 

قرباٌن �س  المقدَّ الهيكل  ف��ي  ���������داُء.......اأن����ا،  ، وال���������نِّ ول����ل����ح����بِّ ������ص�����رٌّ

ًا  عر العربيِّ عطاًء �صعريَّ وتنتهي تجربة الحبِّ اإلى فراٍق، تترك في القلب ح�صرًة، ولل�صِّ

لقاء، م�صتفيدًا من  وق والِّ يخ االأزهريُّ العرو�س الخليليًّ الأداء حكايات ال�صَّ ع فيه ال�صَّ طوَّ

الجوازات الكثيرة.

اآخر. يرنو  عريَّة في تجربة هوًى  ال�صِّ يخ في تطويع العرو�س والُّلغة  ال�صَّ وتبرز فرادة 

دت  تج�صَّ وقد  االإلهيَّة.  ات  الذَّ وع�صق  الكون  ل  تاأمُّ في  والكمال  التَّ�صامي  اإلى  ة  المرَّ هذه 

دة الوزن والقافية تزيد على األف وخم�صمئة بيت  وفيَّة في ق�صيدٍة موحَّ هذه الحالة ال�صُّ

اأ�صماها »رحلة الُخلد«. وقد بقيت هذه الق�صيدة مخطوطًة، ولم يبَق منها �صوى ق�صٍم 

عام  في  نظمها  اأنَّه  يخ  ال�صَّ ويذكر  الفرن�صيَّة.  اإلى  درمنغم«  »اأميل  الم�صت�صرق  ترجمه 

ٌة فريدٌة دفعته اإلى البوح بما يجده، فقال: ت به حالٌة وجدانيَّ 1938م، عندما األمَّ

ج���اءاأن��������ا ي����وم����ي ب����ي����ن اأم�������������سٍ وغ�����ٍد خ���دع���ُة االآم�������ال ف���ي ب�����رِد ال���رَّ

ب��ك��اءواأم���������������اٍن. ال����ق����ل����ب ب��������رٌق خ����لَّ����ٌب ف����ي  ك�����ص��ح��ك  ����ص���عَّ  اإذ  ح�����ار 

ل��وع��ت��ه ف���ي  ���بَّ  ال�������صَّ ت��ل��وم��وا  ال  ون�����اء...  م���ن���ه���ا  ارت���������وى  اهلل  خ����م����رة 

ولعلَّ  تلك،  الع�صق  تجربة  وليدة  كانت  الق�صيدة  هذه  اأنَّ  نالحظها  اأن  يفوتنا  وال 



- 347 -

د. عبا المصيا زراقط

ٍة فريدٍة. يخ ا�صم حالٍة وجدانيَّ المعاناة كانت ما اأطلق عليه ال�صَّ

اللعليل:

يخ في هذه المرحلة، في�صرفه عن العطاء في ميادين  عر على ال�صَّ لم ي�صتحوذ ال�صِّ

م  م جديداً اأو ليقوِّ األيف، ورائده في ذلك اأن يكتب »ليقدِّ اأخرى. اإذ نراه يعكف على التَّ

خطاأً قبله النَّا�س واأ�سبح من الم�سلِّمات، اأو لي�سع حلوًل لم�سكلٍة قائمٍة«.

يخ اأنَّ كتب التَّف�صير المتداولة متاأثرٌة باخت�صا�صات اأ�صحابها، فاأقدم على  راأى ال�صَّ

و�صع تف�صيٍر للقراآن الكريم، اأ�صماه »مدخٌل اإلى التَّف�سير«، يقع في مجلَّدين، كلٌّ منهما 

ل منهما، وهو »الق�سم الَّلفظي« االأ�صلوب، ويتناول  بحجم خم�صمئة �صفحة، يتناول االأوَّ

امل مختلف جوانب الحياة. الثَّاني، وهو »الق�سم المعنوي«، نظام الحكم ال�صَّ

يٍة  مكِّ �صوٍر  بين  يختلف  ال  الكريم  القراآن  اأ�صلوب  اأنَّ  ل،  االأوَّ الق�صم  في  يخ،  ال�صَّ بيَّن 

ٍة كما زعم الم�صت�صرقون، وتبعهم في ذلك بع�س الباحثين العرب. ومدنيَّ

االإ�صالميِّ  التَّاريخ  ل  يتاأمَّ راح  الم�صلَّمات  في  النَّظر  اإعادة  من  نف�صه،  المنحى  وفي 

ة في حياة الح�سين«، ويبدو اأنَّ دافعه  ليعيد الكتابة في بع�س نواحيه، فاألَّف كتاب »اأ�سعَّ

ا ذكرنا، االإفادة من ذلك الحدث التَّاريخيِّ العظيم في مواجهة  اإلى ذلك كان، ف�صاًل عمَّ

 ورجاالٍت كباٍر.
ٍ
اأحداث الحياة المعا�صرة التي راأى اأنَّها بحاجٍة اإلى ت�صحياٍت ج�صام

اإليه  والتَّاريخيَّة يعي�س هموم واقعه ويرى  ة  ينيَّ الدِّ يخ، وهو يوا�صل كتاباته  ال�صَّ وكان 

امية« بيَّن فيه طبيعة الخطر  لهما »فل�سطين الدَّ بتلك النَّظرة نف�صها، فاألَّف كتابين: اأوَّ

االإ�صتعمار  خطر  فيه  بّين  حيَّة«  ال�سَّ »�سوريا  والثَّاني  بفل�صطين،  الُمحدق  ال�صهيونيِّ 

ة الفرن�صيَّة. وريَّ الفرن�صي وخ�صو�صًا االإتفاقية ال�صُّ

�صاط، �صرع العاليلي منذ العام 1926م، في تاأليف كتاٍب يدر�س  وفي غمرة هذا النَّ

ل وعقم  الُّلغة العربيَّة، تدفعه اإلى ذلك الحاجة اإلى عالج م�صكالت هذه الُّلغة من نحٍو اأوَّ

�صاخرٌة  كلمٌة  ولل�صيخ  ثاٍن،  نحٍو  من  يتَّخذها،  ة  العربيَّ الُّلغة  مجمع  كان  التي  القرارات 
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العربية  لغة  الُّ اإثراء  من  القرارات  هذه  حظَّ  »اإن  وهي:  القرارات،  هذه  بع�س  ت�صف 

كحظِّ البخيل من العطاء«.

عنوان:  تحت  الع�صريَّة  المطبعة  عن  القاهرة  في  الكتاب  �صدر  1938م،  عام  وفي 

يوؤلَّف  الأن  منها  كلٌّ  ي�صلح  مو�صوعات  ثالثة  يتناول  وهو  العرب«  لغة  لدر�س  مة  »مقدِّ

فيه كتاٌب كبيٌر، وهذه المو�صوعات هي: االأوزان وتحديدها، ن�صوء الُّلغة وتطوُّر الَّلهجة، 

ماع واالإ�صتقاق. ال�صَّ

لغولة: ؤلة الُّ الرُّ

هذا  في  ممكٍن  غير  الكتاب  تناولها  التي  والم�صائل  الق�صايا  على  الكالم  كان  واإن 

ة. فهو يرى اأنَّ مجموعة  وء على روؤية العاليلي الُّلغويَّ نا �صن�صير اإلى ما يلقي ال�صَّ المقام، فاإنَّ

الذين  ا�س  النَّ حياة  بحركة  مرتبطٍة  دائمٍة  حركٍة  في  وتنمو...  وتموت،  تنمو،  االألفاظ 

ببيَّة«. واإذا فقدت الُّلغة حركة  ي�صتخدمونها، بمعنى اأنَّها »تتحرك بقانون الغية ل ال�سَّ

ر الح�ساري« يفقد االإن�صان الذي ي�صتخدمها  ائم«، »ولم تعد تجاري التطوُّ الدَّ ها  نموِّ

نها  يمكِّ ٍد  تجدُّ اإلى  ة  الما�صَّ الحاجة  يفر�س  الذي  االأمر  والعطاء؛  التفكير  على  القدرة 

ة  الجماليَّ االإح�صا�صات  واإثارة  واالإتِّ�صال  والتَّعبير  التَّفكير  هي  �صتَّى  وظائف  اأداء  من 

د طبيعتها. ة باعتبار اأنَّ قدرتها على اأداء وظيفٍة تحدِّ والعواطف االإن�صانيَّ

ويبحث العاليلي، في ن�صاأة الُّلغة، انطالقًا من هذه الروؤية لها، فيرى اأنَّ تلك الن�صاأة 

بة.  ب فالمقاطع المركَّ جت من المقطع الب�صيط الواحد اإلى المقطع الثنائي المركَّ تدرَّ

اأ�صباٍب  الى  يعود  ذلك  اأنَّ  العاليلي  يرى  العربيَّة،  الُّلغة  �صعوبة  م�صاألة  �صدد  وفي 

نحوها  واعتماد  الخاطئ  وفهمها  ا�صتعمالها  اإهمال  االأ�صباب  هذه  اأهمِّ  ومن  ٍة،  خارجيَّ

م مقترحاٍت لت�صهيلها وجعلها لغة حياٍة. ة العقليَّة وطرق تدري�صها....، ويقدِّ على ال�صببيَّ

موازين  على  واإجرائه  للتف�سيح  القابل  ي  العامِّ »تهذيب  طريق  من  ذلك  ويتم 

الف�سحى« اأو باإف�ساح الف�سحى لتبنِّي مفردات العاميَّة التي ترجع الى اأ�سٍل ف�سيح 
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لت�ستقيم  »المعطيَّة«  يها  وي�سمِّ بة،  المهذَّ لغة  الُّ اأنَّ  العاليلي  ويرى  فاً...  محرَّ ولو 

لغة  الُّ من  تقترب  وبذلك  المختلفة،  التَّعليم  مراحل  في  اعتمادها  ينبغي  وتنت�سر 

الأدبية الرفيعة وتتَّ�سل بها �سلًة متينًة«.

ة الُّلغة  ، انتهى اإلى تاأكيد طواعيَّ م العاليلي اقتراحاٍت لت�صهيل الخطِّ العربيِّ وبعد اأن قدَّ

ل و�صع الم�صطلحات، وال يرف�س تعريبها واإنَّما  تها. وهو، واإن كان يف�صِّ العربيَّة وديناميَّ

ُينقل الم�سطلح على مقت�سى نطق الحروف  اأن  لهما  ا�صترط في ذلك �صرطين: »اأوَّ

العربيَّة البحتة، وثانيهما، اأن يراعى في المنقول وزٌن عربيٌّ محفوٌظ ل يزيد على 

نق�س ب�سكٍل ل يخلُّ بالعلم«.
ُ
�سبعة اأحرف، فاإذا زاد اأ

لغة العربية فاإنَّه يعجز  وفي التَّعريب يقول: »التَّعريب اإذا �سمن نقل الفكرة في الُّ

اً.  اأبداً عن نقل خيالها... فلغٌة تف�سح للتَّعريب في وجودها ت�سمحلُّ اأدبيَّاً وتبور زمنيَّ

ولكنَّه قال في اأحد حواراته: »اأنا ل�ست �سدَّ التَّعريب، ولكن ل ينبغي اأن تمالأ لغتنا 

بٍة من دون رادٍع«. بكلماٍت اأجنبيٍَّة معرَّ

للم�صتعمل  واإباحته  الكوفة،  اإليه مدر�صة  اإحياء ما دعت  اإلى �صرورة  العاليلي  ودعا 

والوا�صح، وهو يعني المقولة االآتية: »اإنَّ ما قي�س من كالم العرب فهو من كالم العرب«. 

ف عندها، فعمد اإلى  مة العاليلي ردود فعٍل متباينة....، غير اأنَّه لم يتوقَّ اأثارت مقدِّ

ويراعي مطالب  الُّلغة  باأغرا�س  يفي  معجٍم جديٍد  باإ�صدار  ًا  عمليَّ الُّلغويَّة  اآرائه  تطبيق 

رًا لهذا المعجم اأن ي�صدر في اأربعٍة وع�صرين مجلَّدًا كل منها في اأربعة  الع�صر، وكان مقرَّ

�صات،  خم الذي تنوء باإنجازه الموؤ�صَّ وع�صرين جزءًا. لكن لم ي�صدر من هذا العمل ال�صَّ

اإلى التَّمويل. ومن الجدير  ل، وذلك ب�صبب االإفتقار  اأجزاٍء من المجلَّد االأوَّ اأربعة  �صوى 

مه له الم�صت�صرقون ال�صوفيات، ويق�صي بطباعة  يخ رف�س عر�صًا قدَّ بالذكر، هنا، اأنَّ ال�صَّ

اأعلنها في  ٍة تلت مواقف  اإلى مالب�صاٍت �صيا�صيَّ اأ�صباب رف�صه  الُّلغوية. ويعيد  مو�صوعته 

طلق عليه اآنذاك 
ُ
قيم لعدنان المالكي في دم�صق عام 1955، واأ

ُ
الحفل التَّكريمي الذي اأ

م له اأحٌد دعمًا ولكن من دون جدوى. ولم يخِف  لقب »ال�سيخ الأحمر«. وانتظر اأن يقدِّ
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يخ ندمه على اإ�صاعة تلك الفر�صة التي لن تعود. ال�صَّ

يخ عن تنفيذ م�صروعه الُّلغوي، فاأقدم في عام 1963م، على ن�صر معجم  لم ينثِن ال�صَّ

اه«المرجع«، فلقي ترحيبًا، ومنحته »جمعية اأ�سدقاء الكتاب في لبنان«، في  و�صيط، �صمَّ

ج ب�«المرجع«.  نة، جائزة رئي�س الجمهورية اللبنانيَّة تقديرًا لعمله اللُّغوي الذي ُتوِّ تلك ال�صَّ

كما نال جائزة �صعيد عقل، عن �صهر �صباط عام 1963م، تقديرًا ل�«المرجع«.

ر�س« التي األَّفها اللواء فوؤاد  وفي �صياق ن�صاطه الُّلغوي، �صارك في »لجنة البحوث والدَّ

�صهاب، وهي الَّلجنة التي و�صعت المعجم الع�صكري.

ٍة على تطبيق مبادئ  ٍة، والُّلغوي منه بخا�صَّ والوا�صح اأنَّ العاليلي عمل، في اإنتاجه بعامَّ

مة معجمه، ومنها:».... فال تمنعني اأبداً غرابة راأٍي«اأظنُّ اأنَّه �صحيٌح« من  يثبتها في مقدِّ

هرة لم تعد اأبدًا عنوان الحقيقة... واأي�صًا، ال يحول بيني وبين راأٍي اأنَّه  اإبدائه، الأنَّ ال�صُّ

بيعة،  ، فاالإنتخاب من عمل الطَّ قليل االأن�صار، الأنَّ الحقَّ لم يعد ينال بالت�صويت الغبيِّ

وهي ال تغالط نف�صها كما ال تعمد اإلى التَّزوير.

العودة من مصر  النشاط السياسي: 

�صار العاليلي في هدي هذه المبادئ، واإن نكن قد اآثرنا تتبُّع اإنتاجه الُّلغوي متجاوزين 

ياق  نا �صوف نعود الى ال�صِّ عطاءه في ميادين اأخرى، فذلك من اأجل التَّركيز فح�صب، واإنَّ

اأثر  1940م، من م�صر ليقيم في لبنان؛ وذلك على  اأنَّه عاد في عام  التَّاريخي، فنرى 

ا�صتداد الحملة االإيطالية - االألمانية على م�صر، وقد حرمته هذه العودة من نيل اإجازة 

را�صة االأربع. هائيَّة من �صنيِّ الدِّ نة النِّ الحقوق؛ اإذ كان عليه اأن يم�صي ال�صَّ

بداأ  يا�صيِّ  ال�صِّ ن�صاطه  اأنَّ  الكتابة، غير  ن�صاطه في ميدان  لبنان  يخ في  ال�صَّ ا�صتاأنف 

يبرز بو�صوح.

يخ، من قبل وفي اأثناء زياراته للبنان، قد �صارك، في عام 1936، في تاأ�صي�س  كان ال�صَّ

في  الوطنيَّة  الخطب  من  العديد  واألقى  العربيِّ  االإتجاه  ذات  القومي«  العمل  »ع�سبة 
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اأثير  الجامع العمريِّ الكبير، القائم في قلب مدينة بيروت. وكانت هذه الخطب من التَّ

يخ عبد الرحمن �صالم اإلى و�صفها بقوله: »اأنا اأ�ستحثُّ نف�سي على  في درجٍة دفعت ال�صَّ

مة الح�سور، ل لأ�ستفيد فقط، بل لأرى اأعجوبة اهلل في العاليلي«. اأن اأكون في مقدِّ

ل يتمثَّل في مقاومة  ابُّ العائد من االأزهر اإلى وطنه الم�صَتعمر اأنَّ واجبه االأوَّ وراأى ال�صَّ

الم�صتعِمر الفرن�صيِّ الذي كان ي�صتبدُّ بالبالد با�صم »الإنتداب«، وراأى اأي�صًا اأنَّ مقاومة 

، ويبدو اأنَّه راأى اأنَّهما وجهان  ًة عن مقاومة المحتلِّ لم والف�صاد والتخلُّف ال تقلُّ اأهميَّ الظُّ

اأتَّهم«. وقد �صدرت  لعملٍة واحدٍة، فانبرى يكتب �صل�صلة مقاالٍت اأطلق عليها ا�صم »اأنِّي 

رًا لها اأن ت�صدر في اأربعٍة وع�صرين جزءًا. ل�صلة التي كان مقرَّ �صبعة اأجزاٍء من هذه ال�صِّ

ارلخ: قراءة الوضع  اللَّ

اأدرك ال�صيَّخ �صعوبة المرحلة، فعاد، ك�صاأنه في �صنواٍت �صابقٍة، اإلى التَّاريخ ليكمل ما 

كان بداأه. وكاأنَّه، وهو يقراأ الواقع والتَّاريخ في اآٍن، يحاول اأن ي�صل الحا�صر بالما�صي، 

ويفيد من درو�س ما غبر، فاأ�صدر التالي: 

في عام1940م، كتاب »تاريخ الح�سين«.   -

القوميَّة  اأ�ص�س  فيه  بيَّن  الذي  القومّي«،  العرب  »د�ستور  1941م  عام  وفي   -

محاولٍة  في  الإجتماعيان«،  والف�ساد  »الكون  مخطوطة  وكتب  العربيَّة، 

الموؤلَّفات  اأنَّ هذه  والوا�صح  العام،  االإن�صاني  المجال  في  نظرياته  لتطبيق 

. د اهتمامات العاليلي الفكريَّة على الم�صتوى الوطنيِّ والقوميِّ واالإن�صانيِّ توؤكِّ

عام  في  فاأ�صدر،  ًة،  اأدبيَّ ًة  لغويَّ اأبحاثًا  اإجرائه  دون  الم�صاغل  تحل  ولم   -

ًة  معجميَّ ًة  منهجيَّ معتمدًا  المجهول«،  ذلك  ي  »المعرِّ كتاب  1944م، 

باألفاظه وم�صطلحاته. 

نًا اأهمية  نة نف�صها مخطوطة »الفرق بين الأ�سلوب والتَّركيب«، مبيِّ في ال�صَّ  -

طريفًة  اأخرى  مخطوطًة  وو�صع  الكاتب،  انفعال  عن  التَّعبير  في  االأ�صلوب 

اإدارة  في  بالغٍة  مهارٍة  ذي  رجٍل  اأعمال  فيها  ي�صف  احر«  »ال�سَّ ا�صمها 
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األعابه.

لبنان  عمر  من  الثَّانية  نة  ال�صَّ وهي  �صاط،  بالنَّ الحافلة  نة  ال�صَّ هذه  وفي   -

مرعي«  »بهيَّة  من  العاليلي  ج  تزوَّ  ، م�صتقرُّ الو�صع  اأنَّ  بدا  وقد   ، الم�صتقلِّ

يخ  ال�صَّ فوا�صل  وبالل«،  خير  ومحمد  »نوار  اأبناء:  ثالثة  له  اأنجبت  التي 

اأّم  حياة  فيه  يتناول  الذي  الأعلى«  »مثلهن  كتاب  فاألَّف  التَّاريخ  كتابة 

دت و�سيِّاً«،  وتعهَّ التي »رعت نبّياً  ال�صيدة خديجة بنت خويلد  الموؤمنين، 

واأ�صدر الكتاب عام 1947.

الثَّالثة من �صيرة  1948م،كتاب »اأيَّام الح�سين«، وهو الحلقة  اأ�صدر، في    -

اري«  ًا، وكتب مخطوطة »اأبو ذرِّ الغفَّ بط، وقد نحا فيه منحًى ق�ص�صيَّ ال�صِّ

للتَّعريف  طًا  مخطَّ وو�صع  الح�صيني[.  القادر  ]عبد  الق�سطل«،  و»�سهيد 

م  تقدُّ في  اأ�صهموا  رجاٍل  اإن�صاف  بغية  بيروت«،  علماء  من  ب�»مجموعة 

الرحمن  وعبد  الغالييني  م�صطفى  يخان  ال�صَّ اأبرزهم  ومن  مدينتهم، 

�صالم.

قد،  ، فو�صع مخطوطة »المنهج البالغي« في النَّ قد االأدبيِّ يخ واقع النَّ وقد الحظ ال�صَّ

الزائد  اهتمامهم  القدامى  اد  النُّقَّ على  اآخذًا  له،  وروؤيته  قد  النَّ في  منهجه  نها  و�صمَّ

باالألفاظ.

ياسي: شاط السِّ النَّ

ة،  ة اأن جذبته اإليها، وكان ذلك اإبَّان والية رئي�س الجمهوريَّ يا�صيَّ ولم تلبث االأحداث ال�صِّ

الكتابة،  اإلى  وان�صرف  ئي�س،  الرَّ معار�صي  اإلى  فان�صمَّ  الثَّانية،  الخوري  ب�صارة  يخ  ال�صَّ

»الوجه  مخطوطة:  فو�صع  الفا�صدة،  الحكومة  وحال  ي  المتردِّ البالد  واقع  ليك�صف 

الكرتوني«، ويعني بذلك وعود الحكومة التي تنهار ب�صرعٍة لدى الممار�صة العمليَّة، كما 

حف ك�«االأديب« و» كل �سيء« مقاالٍت تتناول مختلف �صوؤون الحياة. اأنَّه كتب في ال�صُّ

د الطوائف  ٍة في لبنان القائم على تعدُّ اأنَّ الحزب �صرورٌة، وبخا�صَّ واأيقن العاليلي 
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ة«. ولعلَّ  والمذاهب واالإنتماءات، فاأطلق �صعاره المعروف:»....الحزب بوتقٌة ت�سنع الأمَّ

ادة. قي�صين: الكتائب والنجَّ ر �صداقته للحزبين النَّ هذا االإعتقاد يف�صِّ

ٍة، من اأمثال  عوة، واإنَّما �صارك في ن�صاطات اأحزاٍب وكتٍل وطنيَّ ولم يكتِف العاليلي بالدَّ

ر الوطني النيابيَّة«. و�صارك، اأي�صًا، في تاأ�صي�س  »حزب النِّداء القومي« و»كتلة التحرُّ

مي الإ�ستراكي برئا�سة كمال جنبالط، في 17اآذار/ مار�س1949م. »الحزب التَّقدُّ

يخ معركة من�صب االإفتاء في عام 1952م، فعندما �صغر من�صب المفتي،  وخا�س ال�صَّ

يخ عبد اهلل العاليلي، فاأقدم  ح ال�صَّ يخ محمد توفيق خالد، ارتفعت دعوات تر�صِّ بوفاة ال�صَّ

ه،  الحكم �صدَّ اأهل  الت  تدخُّ لكنَّ  اإجراءها،  ينوي  اإ�صالحاٌت  وفي ذهنه  ح،  التَّر�صُّ على 

اآنذاك جعلته يوؤثر االإن�صحاب من المعركة.

وق اإلى ربوٍع  احة. وكان ال�صَّ ثر معركة دار االإفتاء، بالحاجة الى الرَّ
ُ
يخ، على اأ �صعر ال�صَّ

القاهرة.  اإلى  بيروت  فغادر  زيارتها،  اإلى  يدفعه  باب،  وال�صَّ ة  الفتوَّ �صنوات  فيها  اأم�صى 

ع قيام حدٍث كبيٍر، �صرعان ما �صمع به، بعد  عب على الف�صاد، وتوقَّ وهناك لم�س نقمة ال�صَّ

عودته اإلى لبنان، وهو قيام ثورة23 يوليو/ تموز عام 1952م.

اأن  ّباط االأحرار موقف المراقب في البداية، ولم يلبث  يخ من حركة ال�صُ ال�صَّ وقف 

عدم العامل »م�سطفى خمي�س« الذي كان 
ُ
هات الحكم، خ�صو�صًا بعد اأن اأ عار�س توجُّ

يطالب مع رفاقه بتح�صين االأجور، فرثاه العاليلي بمقالٍة عنوانها »قارع الأجرا�س«.

اإلى  حها كميل �صمعون  اإي�صال مر�صَّ الوطني« في  ر  التحرُّ »كتلة  لبنان نجحت  وفي 

العاليلي  و�صعر  االأم�س.  بين حلفاء  ن�صب  اأن  لبث  ما  الخالف  لكنَّ  الجمهوريَّة،  رئا�صة 

ة واالإجتماعيَّة،  ة والقوميَّ باأنَّ االأمور في البالد ت�صير في االإتجاه الم�صادِّ لمبادئه الوطنيَّ

فم�صى في المعار�صة، وهو يقول في مقالٍة عنوانها: »اأ�سبحت البالد هاويًة في انحدار«:

اليوم تورُّع جباٍن في  اأن لن يحب�صنا بعد  ]قطعت للجماهير على نف�صي عهدًا، وهو 
القول، وال مداورة هلوٍع، وال م�صانعٌة تم�صح جبين الرج�س والنتن بالعطور.. و�صدَّ ما اأنا 

اأكره هذا الت�صنُّع حيال ما هو اأقد�س من رغباتي ورغباتك، واأخلد من وجودي ووجودك 
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حيال ق�صيَّة �صعٍب وق�صيَّة م�صيٍر[.

ر اجنساني: المفيِّ

رًا  ، فبرز بو�صفه مفكِّ العالميِّ الم�صتوى  االإيجابي، على  د  التمرُّ الى  اأنه دعا  ذلك 

اأع�صائها  بع�س  كان  التي  لم«  ال�سِّ اأن�سار  »حركة  اأفكار  مع  اأفكاره  تتالقى  ًا  اإن�صانيَّ

ريق«، �صنة  يخ، في مجلَّة »الطَّ اأ�صدقاءه، من اأمثال جورج حنا ورئيف خوري. وكتب ال�صَّ

ل  فاأوَّ فيها:»...  يقول  لم«،  ال�سِّ اأن�سار  تاأ�سي�س حركة  »ذكرى  بعنوان  1954م، مقالًة 

د الإيجابي...  اإ�ساعة مبداأ التمرُّ واجب البنَّائين الذين يعملون، في الأ�سا�س، هو 

د حتى  ى كل الأو�ساع، وتتمرَّ د لتتحدَّ والنَّف�س التي �ساعت فيها ثورة الإ�سالح تتمرَّ

االإلتقاء مع عدٍد  يخ مع هذه الحركة في حدود  ال�صَّ لتجابه كل الأخطار«. وقد �صار 

من مبادئها، والخالف في نقاٍط عديدٍة معها، لكنَّ هذا لم يمنع �صحيفة »النَّا�س« 

األقى  عندما  وذلك  الثَّورة«؛  ر  »وفجَّ الأحمر«،  ال�سيَّخ  »وقام  القول:  من  م�صقيَّة  الدِّ

اأبينيَّة في ذكرى عدنان المالكي في الملعب البلدي بدم�صق]مكان معر�س  التَّ كلمته 

دم�صق الدولي في هذه االأيام[.

قائٌل ج ُلسمع:

المرتبطة  ة  الع�صكريَّ اأحالفهم  اآنذاك، وف�صح  العرب  ام  الحكَّ يخ �صيا�صة  ال�صَّ هاجم 

ال�صادر  الخطر«،  المفترق  في  »العرب  فكتب  المرحلة،  خطورة  واأدرك  باالإ�صتعمار، 

ام يقول:  ه العرب فيه اإلى االأخطار المحدقة بهم. وت�صمعه، في هذه االأيَّ عام1955م، ونبَّ

: اعر العربيِّ د مع ال�صَّ »لقد اأ�سمعت لو ناديت حيَّاً...« ويردِّ

ف���ل���م ي�����ص��ت��ب��ي��ن��وا ال�����ر������ص�����د]...[اأم���رت���ه���م اأم�������ري ب��م��ن��ع��رج ال���ل���وى

وال يكمل »اإلَّ في �سحى غٍد لأنَّهم لم ي�ستبينوه بعد، كما يقول«.

اشل اقيقة الحرب اللبنانية:
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قامت  اأن  اإلى  دة  المتعدِّ الجوانب  ذي  الثَّقافيِّ  ن�صاطه  موا�صلة  في  يخ  ال�صَّ ا�صتمرَّ 

يا�صيين،  ال�صِّ اإلى  مفتوحٍة  كتاباٍت  ه  ووجَّ طبيعتها،  ك�صف  اإلى  ف�صعى  اللبنانيَّة،  الحرب 

ولكن من دون جدوى، فقد كانت اإرادة م�صعلي الحرب اأقوى... كانت قدرًا حديثًا ي�صبه 

كثيرًا  الحرب  هذه  اآثار  من  يخ  ال�صَّ عانى  وقد  لها.  مردَّ  ال  التي  القديمة  االأزمنة  قدر 

خ�صو�صًا، اأنَّ منزله كان يقع في »ال�سوديكو«، على خطوط الّتما�س، فكان ي�صطرُّ اإلى 

تركه بين اأيدي العابثين من قذائف الميلي�صيا وم�صلَّحيها، ففقد الكثير من مقتنياته.

الحرف،  دامية  »ق�سائد  يخ  ال�صَّ فنظم  �صعر،  »�سيطان«  كانت  الحرب  هذه  وكاأن 

بي�ساء الأمل اأو من اأجل لبنان«، واأ�صدرها عام 1977م.

ما يدعيه اأمراء االإقتتال واأغنياوؤه!  ن براٌء مَّ ن اأنَّ الديِّ وخالل الحرب، بداأ يكتب ما يبيِّ

يخ  فكان كتابه »اأين الخطاأ؟« ال�صادر عام 1978م، ذروة ت�صعب االإحاطة بها، وبقي ال�صَّ

عبد اهلل العاليلي يوا�صل القراءة والكتابة، كما ذكر لنا في جل�صٍة �صباح الجمعة 15/ 

. نون الثمانون عن ذلك اإلى اأن توفيَّ 10/ 1993م، ولم تمنعه ال�صُّ

يرة نقول مع االأديب محمد عيتاني: »اإنَّ العاليلي ذروٌة من ذرى  نا اإذ ُننهي هذه ال�صِّ اإنَّ

لغة والأدب ي�سعب الإحاطة بها اإحاطًة دقيقًة �ساملًة«.  العلم والفكر والُّ

اأيَّام  من  وق�س�س  »م�ساهد  كتابه  في  قراءٍة  اإجراء  اإلى  ونعمد  الَبلوى،  ُيَبل�صم  ما 

وة«، بو�صفه اأنموذجًا لكتابته وبح�صبانه �صنيعًا يبل�صم برحاء بلواه، كما يقول. ولكن  النبُّ

مان«؟ يخ العاليلي يعاني »بلوى الزَّ هل كان ال�صَّ

يخ في كتابه مو�صوع هذه القراءة:»....  وؤال. يقول ال�صَّ لندعه هو ُيِجب عن هذا ال�صُّ

اأعاينهم واأعاني معهم  1935م،  اأن راأيت الذين بلوتهم، منذ �سنة  واتفق لي، لالآونة، 

اإلى اأعوامي هذه الأخيرة على حقائقهم. فكانت ح�سيلة بيادري منهم، في اأكبر �ساأنها 

من  عندي  اجتمع  كانت  بما  �سفعت  واللباب،  الحبِّ  من  الكرائم  هي  بقيًة  اإلَّ  زوؤاناً 

يخ محمد مهدي �صم�س  اأكدا�س »غرايب �سود«. وكان في مقدم هوؤالء »الكرائم...« ال�صِّ

ين الذي قال ما معناه: »ما اتفق لي و�سهدت ظلماً من ذويه كالعاليلي، ول راأيت  الدِّ
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ظلوماً كقومه...«]�س، ح[.

د  ل اأن يردِّ د الزلفى يومًا، وظلَّ طوال العمر ياأبى الذُّ وال يملك المظلوم الذي لم يتعوَّ

مع �صاعرنا العربيِّ القديم لبيد قوله:

وب��ق��ي��ت ف���ي خ��ل��ف ك��ج��ل��د االأج�����ربذه���ب ال���ذي���ن ي��ع��ا���س ف���ي اأك��ن��اف��ه��م

يخ درو�س التَّاريخ، ويجد  واإن كان من عجٍب فاإنَّه ينقطع كله، وذلك عندما يعي ال�صَّ

ة،  ام النَّبوَّ فيها بل�صمًا كما يقول: »وينقطع عجبي كّله اأنَّني في م�سمار عر�س بع�س اأيَّ

بالعظائم  بلواي  برحاء  اأبل�سم  اأن  بدع  فال  اأيَّامها،  اأكبر  من  الح�سين  باأنَّ  و�سبقت 

ماأنينة، كل  بين، والطُّ من برحاء بلواه التي تحمل في ثناياها العزاء لطائفة المعذَّ

هر«. ماأنينة للمفجوعين المكروبين من دهرهم ما بقي الدَّ الطُّ

ام الحسينل: الاب لألَّ

ة الحرية....، ن�صط العاليلي  في ميدان الن�صال، وهو البل�صم الذي تنت�صر فيه ق�صيَّ

الح�سين«  »اأيام  كتابه  من  جديدٌة  طبعٌة  االآن،  اأيدينا،  وبين  وكتابًة  عمليًة  ممار�صًة 

الذي �صدر عام1947م عن دار العلم للماليين. وهو اأحد ثالثة كتب األَّفها عن االإمام 

حياة  وتاريخ  الح�سين«  حياة  من  »اأ�سعة  هما:  االآخران  واالإثنان   .Q ال�صهيد

اأهمية هذا المنحى في  الح�صين: نقد وتحليل«. وقد نحا، في هذه الكتب، وال تخفى 

تلك المرحلة من الزمن، منحًى يعيد النظر في ما اعتقده بع�س الم�صلمين م�صلَّماٍت 

ل التاريخ االإ�صالمي ليعيد الكتابة في مراحل منه. ويبدو اأن دافعه  تاريخيًة. وراح يتاأمَّ

د ال�صهداء في مواجهة االأحداث  في ذلك، ف�صاًل عن اإعادة النظر، االإفادة من �صيرة �صيِّ

المعا�صرة التي راأى اأنَّها بحاجٍة اإلى ت�صحياٍت ج�صاٍم ورجاالٍت عظاٍم من اأمثال االإمام 

مة التي كتبها للطبعة االأولى:».... فعلينا  الح�صين بن عليQ. فهو يقول في المقدِّ

وعروقنا،  �سرايينا  في  تن�سبُّ  ٍة  قوَّ مثل  التاريخ  ن�ستثمر  كيف  نعرف  اأن  لذلك، 

لج الباهت ليزيد حياتنا حركًة وحا�سرنا اندفاعاً  ل تياره المبعثر في الُّ وكيف نحوَّ
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وم�ساًء«]�س. ت[.

ة  يخ، اإلى اأن يكون جزٌء من تاريخ تابع النُّبوَّ ي، كما ي�صيف ال�صَّ وا�صتثمار التاريخ يوؤدِّ

اإيماننا  ب  لنجرِّ ناأتم  اأن  علينا  ويكتب  له،  الخلود  فيكتب  االآخر جهادًا،  والجزء  عقيدًة 

ا�صم  تغيير  اإلى  الجديدة،  الطبعة  الموؤلِّف، في  يعمد  االإيمان.  الجهاد وجهادنا في  في 

غ ذلك بقوله: »اأكبر ف�سول الكتاب تدور على ا�سمه الم�ستحدث »م�ساهد  الكتاب، وي�صوِّ

ة«. ولم اأبعد بالت�صمية الحا�صرة العقيدة عن تلك القديمة العهد.  بوُّ وق�س�س من اأيام النُّ

فالح�صينQ، في جوهره وحقيقته، يوٌم من اأيام النُّبوُّة. وهكذا اأكبر واأرحب واأغنى 

واأحب«]�س. ز[.

ويبدو هذا التَّ�صويغ الوارد في »منبهة« الطبعة الجديدة، تاأكيدًا لما ينتهي اإليه �صياق 

ٍل في االأحداث التاريخية، ذلك اأنَّ الموؤلِّف يقرر قبل اأن يختم  الكتاب من خال�صة تاأمُّ

كتابه:

»اأّن الهجرة الأولى، هجرة ر�سول اهلل، كانت، وغايتها البناء. واأنَّ الهجرة الثَّانية، 

.
(1(

هجرة �سبط ر�سول اهلل، كانت وغايتها المحافظة على ذلك البناء«

ام  ة، من اأيام العهد الرا�صدي، اأيَّ ام النُّبوَّ  هي: من اأيَّ
ٍ
يتاألَّف الكتاب من ثالثة اأق�صام

اإليها االأق�صام، والتي تبدو  ع  الح�صين ال�صبطQ وينتظم �صياقه الف�صوَل التي تتفرَّ

ام الح�صين وجوهرها بو�صفها  كاأنَّها م�صاهد وق�ص�ٌس غير مترابطٍة، ليك�صف حقيقة اأيَّ

يعنيها  ما  بقدر  التفا�صيل  تعنيها  ال  �صيرٌة  كاأنَّه  الكتاب  فيبدو  ة،  النُّبوَّ الأيام  ا�صتمرارًا 

ل التَّاريخ بغية الو�صول اإلى جوهر اأحداثه وبيان هذا الجوهر جليًا للعيان. وال يبعد  تاأمُّ

ارًا بن يا�صر قاله في �صفين: »اإنَّنا نقاتلكم على  عن داللة هذا ال�صياق قوٌل ُيروى اأن عمَّ

اإليها  ينتهي  التي  فكربالء  ترتيله،  على  قاتلناكم  كما  الكريم«  القراآن  »يق�سد  تاأويله 

الكتاب، هي في جوهرها، يوم المدينة، اأي يوم بدٍر الذي يكون به البدء. ومن الملفت اأنَّ 

)1) كتاب اأيام الح�صين، �س: 285.
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ر عن هذه الحقيقة، واإنَّ من وجهة نظٍر اأخرى، عندما اأن�صد البيت االآتي بعد  يزيدًا عبَّ

ة: معركتي كربالء والحرَّ

ج�����زع ال����خ����زرج م����ن وق�����ع االأ����ص���لل����ي����ت اأ�����ص����ي����اخ����ي ب�����ب�����در ع���ل���م���وا

على  المحررة  الجديدة  ة  االإن�صانيَّ لظفر  ت�صجياًل  كان  بدٍر  يوم  ]اإنَّ  العاليلي:  يقول 

الوح�صي  االإ�صتبعاد  ة  واإن�صانيَّ والقيود  االأغالل  ة  اإن�صانيَّ العتيقة،  ة  الرجعيَّ ة  االإن�صانيَّ

.
المنكر[)1)

عًا الكعبة، بيت اهلل، حاماًل روحها  يقول: ]اإنَّ الح�صينQ انطلق اإلى كربالء مودِّ

ماء على االأر�س[.  بين جنبه و�صعلتها بكلتا يديه... فاإنَّه البقية من اإرث ال�صَّ

اأراد  بعدما  ُيمحى  كاد  الذي  فر  الظَّ ذلك  ت�صجيل  اإعادة  اأجل  من  انطالقه  وكان 

الخيط  وي�صتمر  والأحقاد«.  والرذيلة  هوات  ال�سَّ من  »دنيا  تكون  اأن  نيا  للدُّ االآخرون 

ت�صتند  للتَّاريخ  روؤية  يك�صف  ن�صيجًا متما�صكًا  الكتاب  ليكون  الف�صول  اظم في جميع  النَّ

ٍل عميٍق نافٍذ اإلى الجوهر من نحٍو ثاٍن. ويبدو هذا  ل، واإلى تاأمُّ اإلى حقائقه من نحٍو اأوَّ

الحدث  عة: ق�سُّ  المتنوِّ العنا�صر  تنتظم  ياأخذه، حيث  الذي  كل  ال�صَّ �صيج فريدًا في  النَّ

 ،
(2(

اإلى الم�صدر اإلى حدِّ االإحالة  يًا، �صرد الحقيقة التَّاريخيَّة. وتوثيقها الذي ي�صل  فنِّ

والمنثور...  الموزون  عري  ال�صِّ والوجد  الخال�صات،  وتقرير  ل  اأمُّ التَّ التَّاريخي،  البحث 

اللة الكا�صفة.  من العالقات ير�صح بالدَّ
ٍ
تنتظم هذه العنا�صر في نظام

في  ل  ويت�صكَّ ينمو  ياق  ال�صِّ اأنَّ  نرى  المثال،  �صبيل  على  الغفران«،  »يوم  ف�صل  ففي 

حركاٍت عديدٍة يمكن اأن نلحظها كما ياأتي:

ة  اء ومكَّ كٌة �صريعٌة تعيد غار حرَّ م�صهٌد تمرُّ فيه على النَّبيP �صوٌر متحرِّ  -

ور  ودار االأرقم الخ.... ويبدو طيفا اأبي طالب وخديجة في خلفية هذه ال�صُّ

بو�صفهما المدافعين الحاِنَيين...

)1)  كتاب اأيام الح�صين، �س: 25.

)2)  ]م.ن[، �س.53 مثاًل.
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قة. ر �صروط نجاح الحركات الخالَّ ٌل يقرِّ تاأمُّ  -

.Qذكرى الهجرة وجهود تثبت العقيدة، حيث يبرز دور االإمام علي  -

.Qٌل يلحظ دور اأبي طالب واالإمام علي تاأمُّ  -

اتخاذ النَّبيP قرارًا، واالإيحاء به لفاطمة ابنته.  -

في  النُّمو،  هذا  وي�صتمرُّ  العنا�صر،  موّظفًة  القرار  هذا  اتِّخاذ  حركة  تنمو  وهكذا 

ة  د تكريم البطولة التي لن تنحرف عن النُّبوَّ �صياٍق م�صابٍه، اإلى اأن ي�صل اإلى اكتماٍل يوؤكِّ

الجديدة بكل ما نبت فيها... وي�صل اأي�صًا الى اأن يمرَّ في نجوى قلب فاطمة ما ياأتي:

الإلهي  الإبداع  عالم  في  الخلق  حقيقة  ظهرت  اآخر،  تعبيٍر  في  يقول،  اأبي  »اإن 

بمظهرين: مظهر النَّبي الكامل، ومظهر الإن�سان الكامل، وحبيٌب اإلى نف�سي اأن يكون 

.
(1(

حظي هذا الإن�سان«

د  ليٍّ �صعريٍّ يوؤكِّ بوة« بمقطٍع تاأمُّ ويختم العاليلي الف�صل المنتظم في �صياق »حفظ النُّ

 .
(2(

هور« ة على الدُّ بوَّ ده »فيوم عليٍّ وفاطمة اإبقاٌء لحياة النُّ ما يوؤكِّ

عر الخ... ل�صكٌل  ل وال�صِّ اأمُّ رد التَّاريخي والتَّ ي وال�صَّ اإنَّ �صكاًل اأدبيًا يوّظف الق�سَّ الفنِّ

د به العاليلي. وهو �صكٌل اأتاح لمن�صئه اأن ينفذ اإلى جوهر حركة التًّاريخ  اأدبيٌّ جديٌد يتفرَّ

وال  الخطاب،  ف  يوظِّ ن�سٍّ  �صياق  في  ي  المتلقِّ اإلى  الك�صف  هذا  يو�صل  واأن  ويك�صفه، 

التي قدمها العاليلي حديثه عن  الروؤى  ة ممتعًة. ومن تلك  الفذَّ الروؤية  يعتمده، ويقدم 

، ومن ذلك اأي�صًا، روؤيته لظاهرة افتداء 
(3(

ل روحيتهم اليهود وتحديده للعنا�صر التي ت�صكِّ

المثاليَّة  الإن�سانية  اأنَّ  مغزاه  وكان  بكب�ٍس...،  »افتداه  يقول:  فهو  بحيواٍن،  االإن�صان 

ل ما تقوم عليه هو اإزهاق النَّزوات الحيوانيَّة ونزعات �سرواتها في حيواٍن  امية، اأوَّ ال�سَّ

 ولموقف الخوارج من 
(5(

، ومن ذلك اأي�صًا تف�صيره لظاهرة عبد اهلل بن �صباأ
(4(

يهراق...«

)1)  ]م.ن[، �س.52.

)2)  ]م.ن[، �س.54.

)3)  ]م.ن[، �س: 6.

)4)  كتاب تاريخ الح�صين: �س: 77.

)5)  ]م.ن[، �س: 124.
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.
(2(

 و�صخريته من �صورى االأمويين
(1(

مرتكب الكبيرة

 نكتفي بهذا القدر من االأمثلة، الأنَّ الكتاب غنيُّ بها. واإنَّه لمن الفائدة الكبرى والمتعة 

مقاٌل  ي�صتطيع  ال  ما  ففيه من ذلك  نف�صه،  الكتاب  اإلى  القارئ  يعود  اأن  اأي�صًا،  ية،  الفنِّ

ق�صيٌر بيانه.

)1)  ]م.ن[، �س: 53.

)2)  ]م.ن[، �س: 251-246.
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الشيخ د. جعفر المهاجر)1)

اأوا�صط �صني الطلب في النجف اال�صرف  ترجع بدايات معرفتي بال�صيخ مغنية الى   .1

في خم�صينيات القرن الما�صي. يوم ذاك كانت ال�صاحة ال�صيعية في لبنان قد فقدت 

اعرف قلمين، مال الدنيا و�صغال النا�س بما اّلفا و�صنفا. ونجحا نجاحًا باهرًا في ان 

يقدما للقراء ح�صورًا ا�صياًل في المعترك الفكري الدائر انذاك. وذلك بوفاة ال�صيد 

بعده  الدين  الح�صين �صرف  ال�صيد عبد  ثم  1371ه� /1952م،  �صنة  مح�صن االمين 

بب�صع �صنوات، ولكن ال�صيد �صرف الدين واإن يكن قد عا�س بعد �صلفه، فاإنه كان قد 

انقطع عن الكتابة قبل وفاة ال�صيد االمين بمدة. كانت النفو�س عط�صى تتطلع الى من 

يمالأ الفراغ الذي ن�صاأ بفقدان ذينك العلمين.

قبل ذلك بب�صع �صنوات وبالتحديد �صنة 1366ه� /1947م، كان عالم عاملي مغمور 

ا�صمه ال�صيخ محمد جواد مغنية قد ا�صدر كتابًا �صّماه »الو�سع الحا�سر في جبل عامل«، 

)1) باحث وموؤّرخ.
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اآثار �صّجة عالية ذلك الأنه تكلم في الممنوع عند الجميع. وتكلم في الممنوع عند الدولة، 

عند  الممنوع  في  وتكلم  عامل  جبل  وبوؤ�س  تخلف  م�صوؤولية  وحملها  عليها  حمل  حينما 

الزعماء ال�صيا�صيين المحليين »البكوات«، اذا اعتبر �صكوتهم على �صيا�صة الدولة مماالة 

الزعماء  الاأولئك  بتبعيتهم  انهم  قال  الأنه  العلماء،  بع�س  عند  الممنوع  في  وتكلّم  لها. 

كانو يوافقون �صمنًا على من ويمالون، مما يفقدهم الكثير من �صفتهم كم�صوؤولين عن 

ان�صان مملوٍء معرفة  لغير  لي�س  الحا�صر في جبل عامل كتابًا  الو�صع  رعيتهم لقد كان 

وعفًة و�صجاعة ان يفكر فيه، ف�صاًل عن ان يكتبه وين�صره. ولقد كان ال�صيخ مغنية حقًا 

ذلك الرجل بكامل الجدارة واال�صتحقاق. هكذا بداأت األ�صنة النا�س تلهج بذكر عالم دين 

من طراز غير ماألوف. وبداأت �صخ�صية ال�صيخ اال�صكالية تلفت انتباه �صريحة وا�صعة من 

النا�س في وطنه، خ�صو�صًا بين او�صاط المثقفين. وبهذا يمكن ان نلخ�س بداية ح�صوره 

العلوم  التي كانت في اذهاننا عنه، نحن طاّلب  النا�س وتلك هي اجمااًل ال�صورة  بين 

الدينية في »النجف« انذاك. 

كان  التي  اال�صالم[،  ]ر�صالة  مجلة  �صفحات  على  ال�صيخ  بن�س  لي  لقاء  اول  كان   .2

ي�صدرها المجكع العام للتقريب بين المذاهب اال�صالمية في القاهرة بتوجيه ودعم 

من المرجع ال�صهير ال�صيد البروجزدي. وكنت يومها ادر�س علم ا�صول الفقه عند 

احد ا�صاتذتي جزاه اهلل عني خير الجزاء. وو�صل بنا البحث الى اال�صل المثبت. 

وهو فرٌع من فروع اال�صت�صحاب في اال�صول العملية غير ان بين اال�صل وفرعه فرق 

�صئيل. بيد ان هذا الفرق على �صالته، يخرج اال�صل المثبت على الحجية ال�صرعية 

و�صرح لنا ا�صاتذنا الباب بما ار�صاه ولكنني خرجت من الدر�س غير مرتاح النف�س 

من  عدد  على  نف�صه  اليوم  في  اقع  ان  ال�صدف  محا�صن  و�صاءت  منه  فهمته  لما 

اعداد ]ر�صالة اال�صالم[، عند احد الزمالء وفيه مقالة �صافية عن اال�صل المثبت 

المدر�صة،  في  غرفتي  الى  معي  احمله  ان  في  زميلي  ا�صاأذنت  مغنية،  ال�صيخ  بقلم 

وهناك قراأته بتمعن وفي اليوم التالي عر�صت على ا�صتاذي مااأفهمه عن المو�صوع 
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فا�صتح�صن ما �صمع. وقال ما معناه، انني قد اح�صنت االإفادة من �صرحه باالأم�س. 

فلم املك نف�صي عن ان اقول له، بعد ان و�صعت مقالة ال�صيخ امامه: ولكنني ا�صتفدت 

هذا ال�صرح من المقالة التي امامك ول�صت ان�صى كيف بوغت اال�صتاذ بكالمي الأول 

وهله. وكيف بداأت الوم نف�صي على انني واجهته بما ين�صب الف�صل الى غيره. غير ان 

ما مالئني حبورًا بعد قليل، انه بعد ان نظر مليًا في المقالة، رفع را�صه وعللى وجهه 

ابت�صامة ر�صى، وقال ما معناه، حقًا ان هذا البيان هو اف�صل او من اف�صل ما قراأته 

عن المو�صوع. 

اعتقد انه من بين الذكريات ال�صخ�صية الكثيرة التي حملها عن ال�صيخ، فاإن القعتين   .3

كان حرية  له.  وافيٍة  منها �صورة  تركب  ان  يمكن  لمادٍة  ت�صلحان  بها  التين قدمت 

النا�س خ�صو�صًا حين  اليه  ماي�صّف  الى  ي�صّف  ان  وياأبى  االعالي،  يملك  ن�صر  حرّية 

تق�صي م�صالهم باأن ي�صكتوا عما الينبغي ال�صكوت عليه، وباأن ينطقو ا�صتر�صاء لمن 

جبل  في  الحا�صر  ]الو�صع  كتابه  من  قليل  غير  جزءًا  والحقيقةان  مغنم.  ر�صاهم 

حياته  مقتبل  في  مدقعًا  فقرًا  عانى  الذي  وهو  نف�صه،  و�صع م�صّنفه  ان  هو  عامل[ 

اال  اللبا�س  من  يملك  يكن  لم  انه  بحيث  »النجف«  من  اليه  عاد  ان  بعد  وطنه،  في 

ال�صروري الذي ي�صتر ج�صده. وبحيث ا�صطر، وهو العالم الجليل، ان ي�صرف جهده 

]اي  »�سكارة«  فزرع  عامل«.  »جبل  اهل  من  البوؤ�صاء  �صاأن  والزراعة،  الفالحة  الى 

قطعة ار�س �صغيرة مخ�ص�صة للزراعة[ في غير قرية.

لي�س من الع�صير على القارئ الح�صيف للكاتب، ان يرى ان التجربة ال�صخ�صية المّرة 

للكاتب ]انو�صع الحا�صر في جبل عامل[ كانت بمثابة الزناد الذي اطلق ر�صا�صة الكتاب. 

موجهة مبا�صرة الى من كانوا ال�صبب في بالئه وهو في بالء وطنه، دونما مواربة، ودونما 

محاباة. هكذا فعندما غدا ال�صيخ رئي�صًا لمحكمة االإ�صتئناف الجعفرية، جاءه احد اولئك 

الزعماء ليمنى عليه بغباء ماي�صبه االمر باإ�صدار حكم في خ�صومة تنظر فيها المحكمة، 

ل�صالح احد المخا�صمين. وكاأنه الي�صك باأن ال�صيخ باأن ال�صيخ �صيبادر فورًا على اطاعة 
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امره. وربما كان يعتقد انه �صيرى في زيارة البيك له في مكتبه �صرفًا مابعد �صرف. ولكن 

ال�صيخ بعد ان ا�صتمع الى كالمه افهمه ان مراجعته غير مقبولة، وان حكمه يخ�صع فقط 

لالأ�صول الق�صائية ال�صرعية. وقد روى لي �صاهد عيان ان البيك خرج من مكتب ال�صيخ 

�صارخًا: »اهلل ل يخليني يا �سيخ محمد جواد اذا خّليتك رئي�س المحكمة« وبالفعل كان 

للبيك ما اأراد، وعزل ال�صيخ من من�صبه. واأنزلت رتبته الى م�صت�صار. ولكنه ظل طيلة 

وتزاوج  المحكمة.  جل�صات  ح�صوره  عن  م�صتنكفًا  التقاعد،  حتى  العمر،  من  له  مابقي 

كامل بين الفكر والعمل. ودائمًا كان المقيا�س االخالقي للفكر يكمن في موافقه العمل. 

ان يكن ال�صيخ محمد جواد في حياته العلمية ن�صرًا الي�صف، فقد كان في مكتبه كاتبًا   .4

ينزل  ان  انه نجح في  فيما �صنف  اال�صا�صية  ان ميزته  تمامًا.  العك�س  وم�صنفًا على 

لم  انه  الموؤكد  العادي. من  االن�صان  الى م�صتوى فهم  وتعقيدًا  االفكار �صعوبة  باأكثر 

يكن مبدعًا فيما كتب ال في اال�صلوب وال في الم�صمون. كان، بمعنى من المعاني، نحلة 

فكرية، تح�صن جني رحيق ازهار االفكار من مكامنها في الحياة وفي الفكر ليقدمها 

لمن يرغب �صرابًا �صائغًا فيه �صفاء للنا�س. وهذه من اندر المواهب. اكثر النا�س لديهم 

في عقولهم كامن ابداعي. واقلهم من يكت�صف في نف�صه هذا الجانب. واقل منهم من 

يوّظف ماوهبه اهلل تعالى فيما ينفع نف�صه وينفع النا�س. اما موهبة مزدوجة: قدرة 

على ا�صتيعاب فكر االخر كما هو، ثم قدرة على تي�صيره في قالب لفظي جديد. 

]التف�صير الكا�صف[ هو خير انموذج لما نقول. ولطالما وقفت فيه  اعتقد ان كتابه 

على معاٍن في تف�صير ايات الكتاب وكاأنني اقروؤها الأول مّرة. ولطالما ت�صاءلت، بعد ان 

اقراأ فهم ال�صيه لهذه االية او تلك: لماذا لم يكت�صف هذا المعنى احد من قبله؟ واأ�صوق 

ۀ        ۀ ہ ہ   ہہ ھھ ھ  ھ ے   على ذلك مثااًل، هو تف�صيره لقوله تعالى: چ 

 .
ے چ )1)

)1)  �صورة البقرة، االآية 195.
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اإنفاق الثروة، بحيث يكون قوامًا  عامة المف�صرين يفهمون االية باأنها تاأمر بتر�صيد 

بين التبذير وال�ّصح. وهو معنى قراأني �صحيح. نقراأه في غير مورد. ولكن ال�صيخ وحده، 

فيما اح�صب، فهم منها يحق معنى اخر. هو االمر باالإنفاق والبذل حين يدعو الداعي، 

وعدم حجب المال عن موا�صع ال�صرورة، حتى لو ادى االمر الى كبير نفقة، والى حرمان 

�صياق ومرمى  تمامًا مع  يتنا�صب  فهٌم  اموالهم. وذلك  ببع�س عوائد  التمتع  النا�س من 

االآية. حيث وردت في �صياق الحّث على الجهاد بمختلف ا�صكاله. بداأت باالمر باالإنفاق 

»في �سبيل اهلل« اي فيما ال�صالح العام وختمت باالأمر باالح�صان، اي بما هو زائٌد على 

الحق. وهذا معنى مختلف. ثم راأيناه في قّمة ح�صوره مف�صرًا حين ا�صهب في تطبيق هذا 

المعنى على انفاق عواذد النفط ا�صرافًا واإتالفًا على البذخ والرفاه ال�صطحي. وحجبه 

عّما فيه تنمية مقدرات االمة، وما فيه منعتها، وتوفير مختلف المعونات للمنكوبين من 

ابنائها وعلى ق�صاياها. مما راأى فيه بحق القاء للنف�س في التهلكة، ح�صب منطوق االية. 

هذا فهم �صائب وبديع، يتنا�صب تمامًا مع �صياق االية وخطابها. كما انه يتنا�صب مع نهج 

ائمة اهل البيتR، الداعي الى اعتماد القاعدة »الجري« في فهم واإعمال القراأن. 

»القراأن يجري كما يجري اليل والنهار« والى عدم و�صع ن�صو�صه في قوالب نهائية بل 

تطبيقها على ما قد يجد على النا�س من م�صكالت وق�صايا. و]الف�صير الكا�صف[، من 

بعد، غني جدًا بمثل هذا. في راأيي ان هذا المثال يخت�صر انموذج ال�صيخ محمد جواد 

يو�صفه كاتبًا ان�صانيًا بامتياز، ومثقفًا منتميًا اإلى �صعبه، م�صكونًا بهمومه. نظر دائمًا الى 

و�صع المعرفة واأدواتها مو�صعها ال�صحيح في خدمة ثقافة ان�صانية ع�صوية منتمية. 

من القلة الذين اكت�صفوا تلك ال�صفة النادرة لدى ال�صيخ في حياته، رئي�س الجامعة 

البنانية انذاك، فوؤاد افرام الب�صتاني. حيث طلب اليه تدري�س مادة الفل�صفة فيها. مع انه 

لم يكن يحمل اي درجة علمية، مما هو معتمد لدى الجامعات. فا�صتجاب لطلبه. فكان 

اول فقيه من مثله يرقى منبر الجامعة. ودرج على هذا زمنًا. مما يدل على نجاحه في 

هذا. واأظن انه و�صع كتابه »مذاهب فل�سفية« في هذا ال�صياق. 
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ا�صتقرت �صوؤونه،  اأخريات حياته خطا خطوة غير متوقعة من مثله. فها هو قد  في   .5

وملك بيتًا الأول مّرة في عمره، يحتوي على مكتبة جيدة، وغدا كاتبًا يحظى بمكانة 

�صبب  دونما  »قم«.  الى  الرحال  وي�صد  فجاأّة  ذلك  كل  يترك  راأيناه  ولكننا  ممتازة. 

معروف مما يدعو النا�س الى الهجرة من اأوطانهم. 

في »قم« ا�صتقبل االإ�صتقبال الذي يليق به. وهيئت له ا�صباب اإقامة مريحة، من منزل 

وخادم الى مهنالك. لكنه رف�س كل ذلك قائاًل انه انما اتى ليعي�س كما وانه طالب علم، 

من�صرفًا الى البحث والتدري�س. وكان له مااأراد. فنزل في مدر�صة من مدار�صها، يخدم 

نف�صه بنف�صه. وام�صى �صنوات من حياته فيها على هذا النحة، وهو الذي قا�س الفقر 

الوانًا في فتوته و�صبابه، ظّل يحن! الى براءة الفقر، فاختار عي�صه الفقراء �صيخًا. ووجد 

فيما اختاره �صعادة، اظن انه افتقدها في م�صطرب حياته ال�صاخب في »بيروت«.

هذه �صورة، كاأنها قد التقطت من بعيد، ف�صاعت فيها التفا�صيل، لعبد �صالح وعالم   .6

عامل. تعّلمت منه الكثير في المواطن التي تقاطعت فيها حياتينا. بمقدار مايمكن 

ان تتقاطع حياة ال�صاب الع�صريني مع حياة ال�صيخ ال�صتيني. وتعّلمت منه حتى وانا 

ا�صتعيد في الهن ذكرياتي معه، تهيئّة لكتابة هذه المقالة عنه. كان خ�صنًا في ذات 

اهلل. وكان خ�صنًا في ذات النا�س. وكان خ�صنًا في ذات نف�صه. اعطى دون ح�صاب. 

واأخذ بح�صاب ع�صير. دافع ب�صرا�صة عن حقوق النا�س. وفي هذا ال�صبيل خ�صر الكثير 

مما يتناف�س فيه المتناف�صون. وغمر كل ما كتبه بروٍح ان�صانية عذبة في ال�صكل وفي 

الم�صمون. 

اأرجو اأن اأكون قد وفيت بما وعدت به في عنوان مقالتي. فقدمت �صورة وافية بحق 

عالٍم عامل متميز. لم اتعّمد فيها االإطناب، بل �صربت فيها �صفحًا عن كثير مما اعرفه 

عنه. كما ارجو اأن الاأكون قد اأوجزت فيها االإيجاز المخّل. والحمد هلل.
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