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التقريب بين المذاهب 
في مصر الواقع 

والمأمول

خالد محمد عبده )   (

ـــــَمــاِل ُي�ســــــُي  ِعبـــــَاَر�ُتَنـــــا �سّتى َوُح�ْسنــــَُك َو�حـــٌِد                وكــــُلٌّ �إلــَى َذ�َك �جْلَ

�أن  �أحد مر�فقيه  كان  يف �لع�سور �ملا�سية ملٌك يف مدينة، فاأمر ذلك �مللك 
savathi فامتثل  ُولدو� مكفوفني يف �ملدينة )�سافا تي(  يذهب ويجمع كّل �لّرجال �لذين 
ذلك �لرجُل الأمر �مللك، وجمع كّل �ملكفوفني يف �أحد �الأماكن.. فاأمر �مللُك باأن يلم�ص هوؤالء 
�أّيها �مللك �لعظيم،  �لرجال فياًل، وبعد �لقيام بهذ� �لعمل جاء �ملر�فق �إىل �مللك، وقال: 
لقد مل�ص �لرجال �ملكفوفون �لفيل، و�إين �أنتظر �الأو�مر، فجاء �مللك �إىل �ملكفوفني و�ساألهم: 
قولو� ماذ� ي�سبه �لفيل؟ ومب ميكن متثيله؟ فحدث نز�ٌع و�ختالف بني �ملكفوفني، وكان كّل 

و�حٍد منهم ُي�سّبه �لفيل ب�سكٍل ّما، و�مللك ي�سحُك من نز�عهم)1(.

 –Thervada وهو من �لكتب �لتعليمّية يف �لبوذّية �لتي ُيطلق عليها ��سم– Udana »1( ُتن�سب ق�سة �لعميان و�لفيل �لهندّية �الأ�سل يف كتاب »�أود�نا(
�إىل �حلكيم بوذ�، �نظر: فريد قطاط »�لرمزّية و�لتمثيل يف ق�سة �لعميان و�لفيل« وقائع �لندوة �لتي �أقيمت مبنا�سبة �ملائوّية �لثامنة لوفاة موالنا جالل 

�لدين �لرومي، ن�سرة �ملجمع �لتون�سي لالآد�ب و�لفنون، قرطاج 2009، 183 وما بعدها. 

)  ( باحث م�سري مبركز د�ل للبحوث و�الإنتاج �الإعالمي.
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ة كثٌي من حكماء وعرفاء �الإ�سالم ك�سورة د�عمة للتعّددّية و�لغيّية،   �هتم بهذه �لق�سّ
و�الختالف و�الئتالف، و�الفرت�ق و�التفاق يف ف�ساء �إن�سايّن منفتٍح على �الأن�ساق �لثقافّية 
و�حل�سارّية، ب�سكٍل يوؤول �إىل تقيق �لتعاي�ص �ل�سلمي بني جميع �أفر�د �جلن�ص �لب�سرّي)2(. 

�إىل  ُن�سب  كما  �مل�سط.  كاأ�سنان  �سو��سية  و�لنا�ُص  �إلهّية،  و�سّنة  �أ�سا�ص  �إذن  �لتعّددّية 
�لّنبّي �سّلى �هلل عليه و�سّلم �أنه قال ذلك، ومل يحدد، �أو يخ�ّص، فريًقا من �لنا�ص �أو قوًما �أو 
ديانة، هكذ� باللفظ �لعام )�لّنا�ص( كذلك ُن�سب �إليه �أنه قال: �إّن ربكم و�حد، و�أباكم و�حد، 
ونبّيكم و�حد، ال ف�سل لعربّي على �أعجمّي، وال لعجمّي على عربّي، وال الأحمر على �أ�سود، وال 
الأ�سود على �أحمر، �إاّل بالتقوى! وُن�سب �إىل �الإمام علّي بن �أبي طالب كّرم �هلل وجهه �أنه قال: 

�لّنــــــا�ُص من وجـــــــــهة �لّتمـــــــثال �أكفـــــــــاُء                  �أبـــــــــوهـــــــــُم �آدم و�الأّم حـــــــــــــــّو�ُء« 

و�الآيات  و�ملاأثور�ت،  �لنبوّية و�حلكم  �الأقو�ل  كثًي� من  �لتقريبّي  ي�ستخدم �خلطاب 
كثية من �لقر�آن �لكرمي للتنبيه على حر�ص �الإ�سالم على �لوحدة بني �لفرقاء من خالل 

خطاب �لقر�آن �لعاّم كقوله )يا �أّيها �لذين �آمنو�-�أّيها �ملوؤمنون – �أّيها �ملالأ(. 

كذلك تتم �الإ�سارة �إىل �لرّب �لو�حد و�لر�سول �لو�حد و�الأركان �لو�حدة وت�ستدعي 
مو�قف من حياة �لّنبّي �الأكرم يف تعامله مع �ملختلفني دينّيا للتعبي عن �لتعاي�ص يف �ل�ّسابق 
�لقر�آن من  باآيات من  �لورقات  و�ملعا�سية، وتختم  �لدينّية  و�لدفاع عن �حلّرّيات و�حلقوق 

)2( ر�جع: �أبو حّيان �لتوحيدّي، »�ملقاب�سات« ن�سرة م�سر بعناية ح�سن �ل�سندوبي �ص 259- 260 وقد عنون �ل�سندوبي �لق�سة بقوله: )يف �أن �حلّق مل 
ي�سبه �لنا�ص يف كّل وجوهه، وال �أخطوؤوه يف كّل وجوهه(. وقد نقل �لتوحيدي تعليق �أبي �سليمان على �لق�سة موجًز� مف�سًحا عن درو�ص �لق�سة على 
�لنحو �لتايل: »هذ� مثٌل ي�ستمل على نكت ح�سنة مفهومة ال خفاء بها عند من �سمعها بتح�سيٍل، ويوؤيدها ببيان. قال: ولهذ� ال جتد عاقاًل يف مذهٍب 
يقوُل �سيًئا �إاّل وهناك ما قد �قت�ساه ذلك بح�سب نظره �ل�ّسابق �إىل قلبه، و�ملالئم لطبعه، و�ملو�فق لهو�ه، ولكن �لبارع �ملت�سع �ملح�سل له �ملزيد يف 

�ل�سبق. 
ة �الإمام �أبو حامد �لغّز�يّل يف �إحياء علوم �لدين �جلزء �لر�بع يف كتاب �لتوبة تت عنو�ن »بيان وجوب �لتوبة وف�سلها« ن�سرة د�ر  كذلك �أورد �لق�سّ
ة قائاًل: فكّل و�حٍد من هوؤالء �سدق من وجه �إذ �أخرب كّل و�حٍد عّما �أ�سابه من معرفة �لفيل، ومل  �لكتب �لعربّية �لكربى �ص 6، وعّلق بعد ذكر �لق�سّ
يخرج و�حٌد يف خربه عن و�سف �لفيل ولكنهم بحملتهم ق�سرو� عن �الإحاطة بكنه �سورة �لفيل، فا�ستب�سر بهذ� �ملثال و�عترب به، فاإنه مثاٌل �أكرث ما 

�ختلف �لنا�ص فيه و�إن كان هذ� كالًما يناطُح علوم �ملكا�سفة ويحرك �أمو�جها«. 
ة �حلكيم �سنائي يف حديقة �حلقيقة و�سريعة �لطريقة، �لرتجمة �لعربّية للعاّلمة �مل�سرّي �إبر�هيم �لد�سوقي �ستا، ن�سرة د�ر �الأمني،  كذلك �أورد �لق�سّ

�لقاهرة 1995م �ص 33-34 عنونها بقوله: �لّتمثيُل يف �ساأن »من كان يف هذه �أعمى فهو يف �الآخرة �أعمى« وختمها باأبياته �ل�سعرية �لرثية قائاًل: 
.. وال يكون �لعلم رفيًقا الأعمى قّط.. كان للجميع خياٌل حمال، وقد �سنعو� جميًعا ما �سنع �الأبله باجلو�ل. فلي�ص للخلق  فلي�ص لقلٍب �طالٌع على �لكلِّ

�طالٌع على �الإله، ولي�ص للعقالء طريٌق �إىل هذ� �لكالم!
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ا َخَلْقَناُكم  نَّ ا�ُص �إِ مثل {َتَعاَلْو� �إِىَل َكِلَمٍة �َسَو�ٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم}، )�آل عمر�ن: 64( و{َيا �أَيَُّها �لنَّ
َ َعِليٌم  ِ �أَْتَقاُكْم �إِنَّ �هللَّ ن َذَكٍر َو�أُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفو� �إِنَّ �أَْكَرَمُكْم ِعنَد �هللَّ مِّ
َخِبٌي}، )�حلجر�ت: 13(. لكن �لو�قع �لعملّي بعيٌد عن �لقول �لنظرّي �أو �ملقاربة �لفكرّية، 
فاإذ� تدَث �لقر�آُن عن �سعوٍب وقبائل ُخلقو� ليتعارفو�، ال ليتنافرو� ويتقاتلو�، وجدنا �الأّمة 
�ملوؤمنَة �لتي تتفُق يف �لعبادة و�ل�سهادِة، تعمل على تر�سيخ »قو�عد �لُفرقة« وتوريثها الأبنائها 
و�ل�سو�ب  �حلقيقة  و�حتكاُر  عقيدة،  و�الإق�ساُء  �أ�سا�ٌص،  فاالقت�سارّية  جيل.  بعد  جياًل 
جم�ّسمون،  و�ل�ّسّنة  هالكون،  و�ملتطرفون  �سنمّيون،  فال�سلفّيون  فرقٍة،  كّل  عند  بدهيٌّ  �أمٌر 
و�لقر�آنّيون  قبورّيون،  و�ل�سوفّية  مت�سّددون،  و�الإبا�سّية  �جلحيم،  �أ�سحاب  من  و�لر�ف�سة 

خارجون عن �ملّلة. 

�لع�سمة  ومتنح  و»�ِسركها«!  �الأخرى  �لطائفة  »دن�ص«!  عن  نف�سها  طائفة  كّل  ُترّبُئ 
لذ�تها، وتثق يف �إميانها، فكّل د�ئرة �ل�سريعة و�لظاهر من �أجلها، ونقطة �ملركز و�لباطن 
�إليها �لنظر  �أدركت ُكنهها كّل هذ� »مّما ال �سّك فيه«، وال ي�سع �ملوؤمن �ملنتمي  وحدها من 
ُتعقد  و�ملطوّيات،  �ملطبوعات  ت�سدُر  ومُتّوُل،  �ملجامع  ُتبنى  وهمه.  �أو  م�سد�قّيته  مدى  يف 
�ملوؤمتر�ت، وُتكتب �لر�سائُل وتلقى �ملحا�سر�ت، لكن هذ� ال ُيْحِدث طفرٌة، وال ينت�سُل »�الأّمة« 
�أهرقت َجّر�َء هذ� �ل�سر�ع �مل�ستمر، وال  �آثار �لدماء، �لتي  من بر�ثن �لتع�سب، وال ميحو 

يحيا �الإن�سان من غيابه �لّد�ئم. 

نحو قراءات نقدّية لمسيرة التقريب 

من هنا نحن يف حاجة ما�سة �إىل �أهمّية �لقر�ءة �لنقدّية مل�سروع �لتقريب بني �ملذ�هب 
يف �لدين �لو�حد)3( لرنى �إىل �أّي مدى يّت�سق �لن�ّص مع �لو�قع؟ وهل حقق �مل�سروع جناحه 
�ملنتظر، �سو�ء على م�ستوى �جلماهي �أو �لنخبة؟ خا�سة �أّن من كان يرى جدوى �لتقريب 
قدمًيا تر�جع عن ذلك، و�أ�سبح نا�سًر� خلطاب يعّزز �لفرقة ويعار�ص ما �آمن به �سابًقا)4(. 

)3(  قّدم علي بن مبارك قر�ءة نقدّية مل�سروع �لتقريب بني �ملذ�هب �الإ�سالمّية خالل ع�سرين عاًما، وُن�سرت يف جملة ر�سالة �لتقريب �لتي ت�سدر من 

طهر�ن عام 1433هـ �لعدد 90 �ص �ص 161-166. خل�ص فيها �إىل �حتياج �لتقريب �إىل �سخ�سّيات حيوّية نا�سطة يف �ملوؤ�س�سات �لعلمّية و�ملجتمع وال 
بّد من �ل�سر�مة �لعلمّية و�الإ�سر�ف على ورقات �لعمل �لتي تقدم �إىل �ملوؤمتر�ت و�ملجامع �ملعنية بالتقريب، وال بّد من �ال�ستقاللّية وعدم �العتماد على 

�ملوؤ�س�سات �حلكومّية �لتي تفر�ص �سيا�سات خا�سة يف تنظيم �الأن�سطة �لتي تعني �لتقريب. 

)4(  ن�سي هنا �إىل �ملفكر �الإ�سالمّي حممد عمارة وتّول موقفه �ل�ّسابق كد�عم للتقريب بني �ملذ�هب �إىل معاٍد للفكرة وكذلك �ل�سيخ �لقر�ساوي. 



المسب��ار 60

التقريب بين المذاهب في مصر الواقع والمأمول

ُكْم  َرُبّ َنا  َو�أَ َو�ِحَدًة  ًة  �أَُمّ ُتُكْم  َمّ �أُ َهِذِه  َنّ  �لو�حدة: {َو�إِ و�الأّمة  �لوحدة  �إىل  �لقر�آن  ي�سي 
جمهور  به  ويق�سد  �لو�حد  �جل�سد  �إىل  ي�سي  �لكرمي  و�لّنبّي   )52 )�ملوؤمنون:  ُقوِن}،  َفاَتّ
�ملوؤمنني بوجه عامٍّ دون متييز، مثل قوله: مثل �ملوؤمنني يف تو�ّدهم وتر�حمهم وتعاطفهم مثل 
�إذ� ��ستكى �سيئا تد�عى له �سائر �جل�سد بال�ّسهر و�حلّمى-�أو كالبنيان �ملر�سو�ص  �جل�سد 

ا«.  ي�سّد بع�سه بع�سً

فلو �أننا فكرنا يف �الآخر �ملختلف دينّيا �أو مذهبّيا باعتبار �أّنه مبنزلة �ليد �لثانية لنا 
ُيقّوم �أحدنا �الآخر ويغ�سل ما به من هّم وحزن وي�ساعده، وكذلك يتلقى منه متى �حتاجه، 

فهو كمر�آته �ل�سادقة �لتي تدفعه �إىل �الأمام، لتغّي �حلال كثًي� عّما هو عليه �الآن. 

ي�سي �أكرث من باحث �إىل �أّن »�ملثبطات �خلارجّية و�الأجند�ت �لغربّية جته�ص �لعمل 
و�لقّوة  �لوحدة  طريق  على  خطاها  وي�سدد  �الأّمة  كلمة  يوّحد  �أْن  �ساأنه  من  �لذي  �لتقريبّي 
و�لعّزة« ويرى �أّن »�لك�سف عن هذه �الأجند�ت يف مو�سوعّية و�أمانة علمّية هو �لو�سيلة �لعملّية 
�ملعادى  ن�ساطها  وو�سائلها حّتى ال متار�ص  �الأباطيل  �لك�سف عن  يتوخى  باأ�سلوب  ملقاومتها 

ة بني �ل�سعوب �الإ�سالمّية«)5(.  خا�سّ

�لعقبات  �أن  �إاّل  �ل�سو�ب  و�إن كان يف جزء منه �سيء من  �لكالم  �أن هذ�  و�حلقيقة 
�لد�خلّية �أكرث من �خلارجّية و�أ�سّد، فنحن فيما بيننا متنافرون ومتع�سبون و�إن كان هناك 
ُيقال عن  و�لت�سرذم. وما  �لتفّرق  �الأطياف على  �ملتحزبني وكافة  ُينكر يف م�ساعدة  دوٌر ال 
�الإ�سالم و�أهله يعرّب عن حقيقة، فالرت�ث �ملهمل و�الإق�ساء و�القت�سارّية �لدينّية �لتي ُتن�سر 
و�لقتل على �لهوية، �أمور جت�سد �لو�قع و�إن بالغ �لد�ر�ص �لغربّي �أو �ملمار�ص للعبة �ل�سيا�سة 
يف طرحها، �إاّل �أنه على حق! فقبل �أن جنعل من كالم من يقروؤوننا »مفرتيات« و»�سبهات« ال 
بّد من �لرّد عليها! ينبغي �أن ُنَنّقَي �أفكارنا من �الأوهام و�لزيف و�أفعالنا من �مل�سني و�ملف�سد 

الإن�سانّية �الإن�سان. 

فبع�ص �لدول �الإ�سالمّية �لتي ترى �أنها تطّبق �ل�سريعة �ل�سمحاء من خالل تالفها 

ا:  )5( �نظر حممد �لد�سوقي »م�سية �لتقريب بني �لنظرّية و�لتطبيق« يف جملة ر�سالة �لتقريب �لعدد 90 ربيع �الأول، �ص 143، 144. ور�جع له �أي�سً

على دروب �لتقريب بني �ملذ�هب �الإ�سالمّية: وقائع ندوة كلّية �ل�سريعة و�لدر��سات �الإ�سالمّية بجامعة قطر �ص 33. 
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 � مع �لغرب، وهيمنة �لغربّي على �سيا�ستها ترى يف �لتقريب تهديًد� وخطًر� ل�سلطانها و�سدًّ
ل�سيا�ساتها، لذلك هي �سّده من �الألف �إىل �لياء، ومن خالل �الإعالم �لدينّي و�لكتابات يف 
و�ملنحرف،  �الأ�سفل  مو�سع  يف  وجعله  �الآخر  �سيطنة  على  تعمل  �لعلمّية  وهياآتها  جامعاتها 
وتّذر من �سالله، يف حني �أنها مع �ملخالف لها دينّيا توّجه خطاًبا ناعًما و�أخالقًيا عالًيا، 

ي�سل يف بع�ص �الأحيان حّد �لّتذلل. 

موقف المؤسسات الدينّية من التقريب .. رّدة بعد إيمان

�أ�سبح �لتقريب تهمة وحمل ت�سكيك ي�سيب �لعامل يف م�سيته �أو �ملتبني له حاًلًّ لر�أب 
�ملحدث،  �ل�سلفّي  يقت�سر ذلك على �الجتاه  �لو�حد؛ ومل  �لدين  �أبناء  �الن�سقاق بني  �سدع 
�الأحد  يوم  جل�سة  ففي  كاالأزهر،  و�سطّية  ُتعّد  �لتي  �لدينّية  �ملوؤ�س�سات  �إىل  ذلك  تعّد�ه  بل 
بخ�سو�ص  عاجاًل  بياًنا  �الأزهر  �أ�سدر   2012 مايو   20 �ملو�فق  هـ   1433 �الآخرة  29 جمادى 

�ملّد �ل�سيعّي و�حل�سينّيات جاء فيه: »يجب على �الإعالم �أن يقوم بدوره يف تبيني خطر �ملّد 
�ل�سيعّي يف م�سر«. وقد زعم �لد�عية �مل�سرّي حمّمد ح�ّسان �لذي تال �لبيان من م�سيخة 

�الأزهر تّقق �إجماع �لعلماء حول قر�ر�تهم ب�ساأن �ملّد �ل�سيعّي يف م�سر و�حل�سينّيات.

 بل �إّنه نا�سد �الإعالم �مل�سرّي �أن يقوم بدوره يف تبيني هذ� �خلطر �ل�سيعّي وتوعية 
�مل�سرّيني �سّد زندقة »من ي�سّبون �ل�سحابة«، مرّدًد� عبار�ت من قبيل: �إّننا نتقّرب �إىل �هلل 
حابة، كما نتقّرب �إىل �هلل بحّب �آل �لبيت! متنا�سًيا بذلك جهود  ببغ�ص من يبغ�سون �ل�سّ
»جماعة �لتقريب بني �ملذ�هب«، �لتي بد�أت مع �أربعينّيات �لقرن �لع�سرين يف م�سر مرّكزة 
كّفاًر�،  �ل�سيعة  �أّن  معترًب�  بوجه خا�ّص)6(،  �الإمامّية  و�ل�سيعة  �ل�سّنة  مذ�هب  على  جهودها 
»باّتفاق �لعلماء« على حّد قوله، ويرى �أّن جهود علماء �لتقريب �الأكابر هي من باب )�لتقّية( 

ومل يعد لها جماٌل �الآن يف ع�سر �لف�سائّيات »�الإ�سالمّية«. 

)6( تر�أّ�ص هذه �جلماعة �لزعيم �مل�سلح حمّمد على عّلوبة با�سا )1292 – 1375 هـ/1875 – 1956 م( وكان فى مقّدمة موؤ�ّس�سيها و�لعاملني فى 
– 1374هـ( و�ل�سيخ حّممد م�سطفى  �أمثال: �ل�سيخ عبد �ملجيد �سليم )1299  ميد�ن جهودها �لفقهّية و�لفكرّية �الأئّمة �الأز�هرة و�لعلماء �الأعالم 
�ملر�غى )1298 – 1364هـ، 1881 – 1945( و�ل�سيخ م�سطفى عبد �لّر�زق )1302 – 1366 هـ، 1885 – 1946( و�ل�سيخ حممود �سلتوت )1310– 
1383 هـ، 1893 هـ – 1963 م( و�ل�سيخ حممد �ملدين )1325 – 1388 هـ، 1907 – 1968 م( و�ل�سيخ على �خلفيف )1308 – 1398 هـ، 1891– 

1978( و�ل�سيخ عبد �لعزيز عي�سى )1327 – 1415 هـ، 1909 – 1994( و�ل�سيخ ح�سن �لبّنا موؤ�س�ص حركة �الإخو�ن )1324 – 1368 هـ، 1906– 

1949( و�ل�سيخ �سّيد �سابق، وغيهم من �أئّمة علماء �ل�سّنة. 
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 و�لاّلفت للنظر �أّن تالوة �لبيان جاءت بعد �جتماع �سيخ �الأزهر �لدكتور �أحمد �لطّيب 
ببع�ص �أعالم �لّتّيار �ل�سلفّي )د. حممد �إ�سماعيل �ملقّدم، د. �أ�سامة عبد �لعظيم، د. يا�سر 
برهامي، �ل�سيخ جمال عبد �لرحمن �إ�سماعيل، �لّد�عية حممد ح�ّسان(. ولئن كان موقف 
�ل�سلفّية من �لتقريب مفهوم للجميع فاإّن موقف �الأزهر يجعلنا نقروؤه يف ظّل تعامل �سيا�سّي مع 
�الأحد�ث، ال من خالل منبعث دينّي، ف�سيخ �الأزهر �أحمد �لطّيب يف �أحد لقاء�ته �ل�سحفّية 
ه: »�إّن �خلالف بني �ل�ّسّنّي و�ل�سيعّي كاخلالف بني من  �ل�ّسابقة على هذ� �لبيان، قال ما ن�سّ
كان مذهبه يف �لفقه )حنفيًّا( ومن كان مذهبه )مالكّيا(؛ وينبغي �أن نحمَي هذ� �خلالف 
من عبث �ل�سيا�سات؟ وهو ما يعيدنا �إىل ما قاله جمال �لدين �الأفغاين قدمًيا: �إن �ل�سيا�سة 
نّيني  يف �حلقيقة، ال �لدين، هي �لتي �أذكت نار �خلالف بني �ل�سنة و�ل�سيعة. فامللوك من �ل�سُّ
لو� و�أعظمو� �أمر �ل�سيعة ال�ستهو�ء �لعو�م باأوهام غريبة وعزويات عجيبة على �سيعة �أهل  هوَّ
بع�سهم  �مل�سلمون  ليقتتل  �جليو�ص  وجتيي�ص  �الأحز�ب،  تزيب  بذلك  لهم  ليت�سنى  �لبيت، 
الة  �ل�سّ عليه  حمّمد  وبر�سالة  بالقر�آن  يوؤمنون  وجميعهم  و�ل�سنة،  �ل�سيعة  بحجة  ا،  بع�سً

و�ل�ّسالم«. 

مجلة األزهر ومحو مسيرة دار التقريب

مل يتوقف �الأمر عند هذ� �لبيان و�لت�سريح �خلا�ص باحل�سينّيات �ل�سيعّية يف م�سر، 
للتحذير من  ملفات خا�سة  وعمل  كتب قدمية  بطباعة  فيه  مبالًغا  بعًد�  �مل�ساألة  �أخذت  بل 
حممد  �لدكتور  �ص  خ�سّ فقد  �لدين!  �إف�ساد  يف  ودورهم  خطورتهم  على  وللتنبيه  �ل�سيعة 
و�مللفات الأجل هذ�  �لكتب  �الأزهر ثالثة من  ورئي�ص ترير جملة  �الإ�سالمّي  �ملفكر  عمارة 

�لغر�ص، وهو تّول يف �ملوقف يخالف كتاباته �ل�ّسابقة. 

ففي مقال �لدكتور عمارة يف جملة »�لهالل« )عدد �سعبان 1423هـ(ـ كتب يقول: »�إن 
�لذى  هو  �ملطلوب،  �لفكرّي  للجهاد  �حلقيقي  �مليد�ن  ميّثل  و�لذى  �ملذ�هب،  بني  �لتقريب 
�أمهات �لعقائد و�مل�سائل �لفكرّية.. وهذ� هو ميد�ن  يوحد �الأّمة يف �الأ�سول و�لثو�بت، ويف 
علم �لكالم. و�جلهد �لتقريبي - �لغائب و�ملطلوب - هو نزع )�الألغام �لفكرّية - �لتكفيّية( 
�أو مذهب من �ملذ�هب، الأن �لتكفي  �لتي تق�سم وحدة �الأّمة بالتكفي لفريق من �لفرقاء 
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هو نفي لالآخر، يق�سم وحدة �الأّمة.. وهو خطر ال عالقة له بالفقه، �لذي هو علم �لفروع، 
يف  و�لرث�ء  �لغنى  تثمر  �سحّية،  ظاهرة  هي  �لتى  �لفقهّية،  و�الختالفات  باالجتهاد�ت  وال 

�الأحكام، و�لي�سر و�ل�سعة لالأمة كلها يف تطبيق هذه �الأحكام«. 

و�إذ� كانت هذه )�الألغام �لفكرّية - �لتكفيّية(، �لتي تتغذى بها وعليها عقول قطاعات 
من �لعلماء يف بع�ص �حلوز�ت �لعلمّية، وفى بع�ص �لدو�ئر �لفكرّية �ل�سنّية. كما تتغذى عليها 
نزعات �لتع�سب عند �لعاّمة. �إذ� كانت هذه )�الألغام( قد غدت ر��سخة، بل »متكل�سة«! فاإن 

�ملوقف �ملمكن و�لعملّي �إز�ءها ميكن ت�سّوره يف ما يلي: 

 1- تديد نطاق هذه �الألغام �لفكرّية - �لتكفيّية، و�أغلبها - حل�سن �حلظ - نابع 
من نقل �لق�سايا �خلالفّية من نطاق �أ�سول �العتقاد، وتويلها - من ثّم - �إىل عو�مل لنفي 

�ملخالفني وتكفيهم. 

2- �عتماد منهاج �لتدّرج و�سّنته يف تطبيق خطة �إز�لة هذه �الألغام من �لكتب �لرت�ثّية، 

وخا�سة �لذي ُيدر�ص منها يف �حلوز�ت �لعلمّية و�جلامعات �الإ�سالمّية، وذلك بحذفها من 
�لطبعات �جلديدة لكتب �لرت�ث هذه وفق �ملنهاج �ملتعارف عليه يف )تهذيب( كتب �لرت�ث. 

3- �التفاق - يف �إطار حركة �لتقريب بني �ملذ�هب �الإ�سالمّية - على منع تدري�ص هذه 

�لعلماء يف  �لتى تكّون عقول  �لتكفيّية( يف �حلوز�ت و�جلامعات �الإ�سالمّية  )�الجتهاد�ت 
خمتلف بالد �الإ�سالم. ولنا فى منهاج �الأزهر �ل�سريف �لنموذج و�لقدوة فى هذ� �مليد�ن، 
�سو�ء،  حّد  على  وخلفها  – �سلفها  و�لكالمّية  – �لفقهّية  �الأّمة  مذ�هب  كل  يحت�سن  فهو 
�الإ�سالمّية،  �لفرق  من  فرقة  �أو  �ملذ�هب  من  مذهب  الأّي  و�لتف�سيق  �لتكفي  ��ستبعاد  مع 
حفاًظا على وحدة �الأّمة، �لتي هي فري�سة �إلهّية، تعلو فوق �جتهاد�ت �ملجتهدين ومذ�هب 

ُكْم َفاْعُبُدوِن} ًة َو�ِحَدًة َو�أََنا َرُبّ ُتُكْم �أُمَّ �ملتمذهبني. و�سدق �هلل �لعظيم: {�إَِنّ َهِذِه �أُمَّ

�إّنه  ذلك هو �مليد�ن �حلقيقّي للجهاد �لفكرّي يف �لتقريب بني �ملذ�هب �الإ�سالمّية. 
علم �لكالم. لكن �لدكتور عمارة مل يفعل ما �قرتحه باالأم�ص �لقريب، بل �إّنه من خالل جمّلة 
�الأزهر �أعاد ن�سر كتاب »�سورتان مت�ساد�ن عن �ل�سيعة« للندوي وهو كتاب الإد�نة �ل�سيعة، ثّم 
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يف �ل�سهر �لذي يليه �أعاد ن�سر كتاب »�خلطوط �لعري�سة لدين �ل�سيعة ملحب �لدين �خلطيب« 
هدّيًة جمانّية ك�سابقه مع جملة �الأزهر �ل�سريف يف عددها ل�سهر ذي �حلجة 1433، بتقدميه 
ودر��سته، يقول يف مقدمته: �سيت�ساءل �لقارئ عن ق�سة �لتقريب بني �ل�سيعة و�ل�ّسّنة، وعن 
�سعار �لوحدة �الإ�سالمّية �لتي يعقد �ل�سيعة لها �ملوؤمتر�ت �ل�سنوّية، وهى من �لق�سايا �لتي 
عر�ص لها هذ� �لكتاب، باعتبارها وهًما من �الأوهام �لتي يرّوج لها �ل�سيعة خلد�ع �جلهالء 

و�لبلهاء!

 �إن وحدة �الأّمة �الإ�سالمّية فري�سة دينّية و�سرورة حياتية. لكن �ل�سيعة �لذين يدعون 
نفًر� من �أهل �ل�سنة �إىل موؤمتر�ت �لوحدة قد �أخرجو� جميع �أهل �ل�سنة منذ ع�سر �خلالفة 
�لعقيدة  �الإ�سالم! فهل هناك - مع هذه  �الإ�سالم ودين  �أمة  �لدين من  يوم  و�إىل  �لر��سدة 

�ل�سيعّية �ملعلنة - م�سد�قّية لدعوة �لوحدة �أو �لتقريب؟!

بل �إّن زعماء �ل�سيعة يعلنون �أّن مق�سدهم من ور�ء �لدعوة �إىل �لوحدة و�لتقريب �إمنا 
هو �إخر�ج �ل�سيعة من عزلتها كي تب�ّسر مبذهبها - �أو دينها - يف �الأو�ساط �ل�ّسّنّية، لتحويل 

�ملجتمعات �ل�ّسّنّية �ملوّحدة مذهبّيا �إىل جمتمعات طائفّية �سهلة �الخرت�ق!

ولعل �ل�ّسوؤ�ل �لذي ميكن توجهيه �إىل �لدكتور عمارة كيف يّت�سق ما يف مقدمته للكتاب 
لكتاب  يّت�سق ذلك مع تقدميه  للتقريب؟ كيف  �لهالل من �سورة  مع ما �قرتحته يف جملة 
�أكذوبة تريف �لقر�آن لر�سول  جعفرّيان �لذي �سدر يف �لعام 2006 يف م�سر و�لذي جتاوز 
�لع�سرين �سفحة؟ �أم كيف يّت�سق ذلك مع بحثه �لذي ن�سره يف �لعام 1994 يف جملة �جلامعة 
�لت�سامح  روح  مع  يّت�سق  ر�ئًعا  كالًما  حوى  و�لذي  �لتعّددّية،  فكرة  حول  بلندن  �الإ�سالمّية 
�ملوؤمنني هو )�لت�سديق مبا جاء  �إذ� كان )جامع �الإميان( وموّحد  �الأفق، من مثل:  و�سعة 
به  �لّر�سول(، فاإّن مظّلة هذ� )�جلامع( و�إطار هذ� )�لت�سديق( قد �ت�سع لتعّددّية �أثمرها 
بقو�عد  �ملتاأّولون   �لفرقاء  �لتزم  ما  فاإذ�  )�لتاأويل(،  فيه  يجوز  �أو  يجب  ما  يف  )�لتاأويل( 
�لذى  �الإطار،  هذ�  يف  �لتعّددّية  �آفاق  �أمامهم  �نف�سحت   - �لعربّية  قررتها  �لتي   - �لتاأويل 

ُيعطي مذ�هب  �لفكر طابعها �الإ�سالمّي مع ما بينها من فروق وتعّددّية يف �لت�سّور�ت!

�الإ�سالمّية  �ل�سبيل  �إن  �لتعّددّية:  عن  نف�سه  �ملذكور  �لبحث  يف  عمارة  �لكتور  يقول 
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�لتي حددها �الإ�سالم، ومتّيزت بها �سريعته، يف حّل �لتناق�سات بني فرقاء �لتعّددّية، جاءت 
طبيعتها و�آلّياتها ومقا�سدها لتكّر�ص  قيام هذه )�لتعّددّية( عند �مل�ستوى �لو�سطّي �لذي ال 
يذهب بها �إىل �إلغاء �الآخر ونفيه وال �إىل �لت�سرذم و�لقطيعة �لتي ال ر�بط وال جامع يوحد 
بني  فرقائها.. فلقد رف�ص �الإ�سالم مذهب �ل�سر�ع �سبياًل �إىل حّل �لتناق�سات بني فرقاء 
�لتعّددّية، الأّن �ل�سر�ع غاياته �سرع و�إفناء ونفي �الآخر، ومن ثّم فهو يلغي �لتعّددّية وينفيها، 

لكنه ال يقّدم دلياًل مبو�قفه على ما كتبه ب�سكل نظرّي من قبل. 

دار اإلفتاء المصرّية والتقريب

 تطّور �ملوقف من �لتقريب يف �ملوؤ�س�سات �لدينّية يف م�سر كافة ففي �لتا�سع من �أكتوبر 
2012 ن�سرت جريدة »�ل�سروق« �مل�سرّية و«�لوطن« تذير ف�سيلة �ل�سيخ علي جمعة مفتي 

�لديار �مل�سرّية من ن�سر �ملذهب �ل�سيعّي يف م�سر، نا�سًحا عقالء �ل�سيعة باأّن ن�سر �لت�سّيع 
يف غي بيئته يف �لدول �ل�ّسّنّية �سيت�سبب يف �لفتنة وعدم �ال�ستقر�ر وزعزعة �الأمن �ملجتمعّي! 
وجاءت كلمة �لدكتور علي جمعة خالل �ملحا�سرة �لتي �ألقاها يوم �لثالثاء، �سمن �سل�سلة 

�ملحا�سر�ت �لتي ينظمها جممع �لبحوث �الإ�سالمّية باالأزهر للتحذير من �لفكر �ل�سيعّي!

وقد ذكر يف حما�سرته خم�ص نقاط رئي�سّية تبنّي �ختالف �ل�سنة مع �ل�سيعة، منها: 

1- ق�سّية عد�لة �ل�سحابة و�سّب �ل�سيعة لل�سحابة. 

2- ق�سّية تريف �لقر�آن. 

و�ساأكتفي يف هذ� �ل�سياق بالتعليق على هاتني �لنقطتني مّما �أورد ف�سيلته من نقاط 
�الفرت�ق بني �لتدّين �ل�ّسّنّي و�لتدّين �ل�سيعّي. 

�أبد�أُ بكلمة لل�سيخ علي جمعة قالها يف �لعام 2007 ون�سرتها ر�سالة �لتقريب يف �لعدد 
�ل�سيعة، ويرف�ص  �أّن هذ� عقيدة  �الأنو�ر ويعتقد  248: )بع�سهم كان يقر�أُ يف بحار  60 �ص 

�لتعاون معهم، وهذ� لي�ص منهًجا علميًّا، ولكن كّل �ملوجود يف بحار �الأنو�ر ال يقّره �ل�سيعة، 
ولكنه يف �حلقيقة م�ساألة �أكادميّية فقط، وحني جاوؤو� يطبعون �لكتاب حذفو� م�ساألة �سّب 
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�ل�سحابة وهذ� �لتغيي جاء من فتح باب �حلو�ر، ولهذ� حذفو� �الأجز�ء من 29 �إىل 33 
خم�سة جملد�ت �لتي كانت توي ذلك. 

لهذ� قلت لهم: هل م�ساألة �سّب �ل�سحابة دين؟! �أم �سّب �ل�سحابة موقف؟! مع �لعلم 
باأنه لي�ص هناك �إمام من �أئّمة �ل�سيعة �ملع�سومني �سّب �ل�سحابة! فلم ي�سب �سّيدنا �حل�سني 
�ل�سحابة وال على زين �لعابدين وال حممد �لباقر، وكذلك �الإمام جعفر �ل�سادق مل ي�سب 

�ل�سحابة وغيهم. 

�إذن فهذ� من فعل �خلالف وال يعد ديًنا. ولهذ� حذفو� �ملجلد�ت �خلم�سة �لتي توي 
ذلك فقد ر�عو� ذلك حتى ال تدث بينهم وبني �الأّمة �الإ�سالمّية فجوة(. 

مّت  كتاب  خالل  من  �ل�سيعة  موقف  قر�ءة  على  �القت�سار  يعّد  ال  كالمه  على  وبناًء 
تنقيحه يف �لطبعات �لتالية، منهًجا علمّيا، و�إن �عتربه باحث �ملعرّب دون غيه عن موقف 
�ل�سيعة، فما هو �إاّل جمرتٌّ خلالفات �ملا�سي من �أجل تفرقة �الأّمة �الإ�سالمّية �لتي �عتربها 

ف�سيلته �أّمة و�حدة. 

�لق�سّية �لثانية ق�سّية تريف �لقر�آن �لتي قال يف �ساأنها �ل�سيخ علي جمعة يف �ملقال 
�ملذكور �لعام 2007: »ق�سّية تريف �لقر�آن، كان هناك كتاب �أّلفه �أحد �ل�سيعة �لكبار منذ 
�أكرث من 150 �سنة و��سمه �لنوري، وهو رجل حّجة ومرجع ومعتمد، و��سمه )ف�سُل �خلطاِب 
فى �أ�سل تريف �لكتاب لرّب �الأرباب( و�حلقيقة �أّن علماء �ل�سيعة مل ير�سو� بهذ� �لكتاب 
ورّدو� عليه، بل �إّن بع�سهم �أغلظ �لقول للنوري حتى قال بع�سهم عبارة »�إّن �أخطاء �لكبار 

كبار«!

كل ذلك الأنه �سّمى كتابه »تريف كتاب رّب �الأرباب«، فلما ناق�سنا �ل�سيعة منذ �ستني 
عاًما يف ق�سايا �لتقريب، وكيف �أّن �ل�سيخ �ل�سدوق �لقّمي عندما جاء م�سر فتحت له م�سر 
قلبها، وعمل معه يف �لتقريب �ل�سيخ �أحمد ح�سن �لباقوري و�ل�سيخ عبد �هلل �مل�سد و�ل�سيخ 
من�سور رجب و�ل�سيخ عبد �لعزيز عي�سى منذ �ستني عاًما و�سمحت له �ل�سلطات باأن ي�سدر 
جملة ��سمها »ر�سالة �الإ�سالم(، وكتب يف هذه �ملجلة �أكرب علماء �الأزهر، وقد �أثيت وقتها 
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كّل هذه �مل�سكالت �لتى كانت عائًقا للتفاهم بني �ل�سنة و�ل�سيعة ومن �سمنها ق�سّية تريف 
�لقر�آن«. 

 »�أتريد �أن ت�سع يدك يف يد �إخو�نك يف �الأّمة �لتي ت�سّلي �إىل كعبة و�حدة، وت�سوم 
�سهًر� و�حًد�، وتقف يف �ملو�قف �لدولّية موقًفا و�حًد� �أم �أنك تريد �أن جتعل �لنز�ع بينهما 

�سديًد�؟ ماذ� تريد �أّيها �الإن�سان«؟

فاإذ� كنت من �أ�سحاب فكر �ل�سقاق فاأنت على خالف مع �لفكر �لذى يقول �لوفاق. 
فالفكر �لذي يقول �لوفاق فيه خالف ولن نقول �إنه خالف هام�سّي �أو خالف ب�سيط بل فيه 
خالف �سديد، ولكن هذ� �خلالف �ل�سديد هل مينع من �لوفاق �أو ال مينع من �لوفاق؟ �أقول 
ال مينع من �لوفاق، فال مينع مع هذ� �خلالف �ل�سديد �أن �أ�سع يدي يف يد �ل�سيعّي ونكون 

�سيًئا و�حًد�(. 

وهناك م�سية وجناحات يف هذ�  �لوفاق،  �أّي عو�ئق متنع من هذ�  »لي�ست هناك   
�لوفاق، وهناك �أفهام خاطئٌة ال تدرُك �إاّل �لتاريخ، تريد �أن ت�سحبنا �إليه، ولكن هيهات فنحن 

�أّمٌة �إ�سالمّيٌة و�حدٌة! تتم�سك بوحدة �ل�سّف و�ل�سماحة و�لعدل و�لقيم �الإ�سالمّية«. 

�أّن �لفهم �خلاطئ هو فهم من يت�سبث بالتاريخ وال يدرك  �إذ� كان ف�سيلته قد ر�أى 
موقفه  يبّدل  ما جعله  �ليوم  ف�سيلته  ر�أى  فهل  �الأّمة،  يجّمع  وال  يفّرق  و�أّنه  و�أبعاده،  �لو�قع 
�مل�ساألة  �أّن  هل  �أم  �ملجتمعّي؟  �الأمن  وزعزعة  �ال�ستقر�ر  وعدم  �لفتنة  من  خوًفا  �لوفاقّي 
مر�عاة �الأمور �ل�سيا�سّية فح�سب، فاإذ� �رتد �الأزهر عن دوره يف م�سية �لتقريب فلتكتمل 

�حللقة بتحذير �ل�سيخ؟!

  يف �لعام 2006 ويف �لعدد 54 من جملة »ر�سالة �لتقريب« �حتفت �ملجلة بر�أي �ل�سيخ 
علي جمعة �لذي جاء فيه: »يحزننا ما يجري يف �لعر�ق من فتنة عمياء ُتظهر ر�أ�سها بني 
�ل�سنة و�ل�سيعة وككثي من �لنا�ص يت�ساءلون: ما �ل�سنة وما �ل�سيعة وما �خلالف بينهما؟ وهل 
يعرتف بع�سهم ببع�ص وهل هما كدينني منف�سلني كما يّدعي بع�سهم يف �لغرب؟ �أقول: �إّن 
�الأزهر �ل�سريف قد �عرتف باملذ�هب �لفقهّية �لثمانية �لتى يقلدها �مل�سلمون يف �لعامل يف 
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ع�سرنا �حلا�سر وهي �الأربعة �ل�سّنّية )�حلنفّية و�ملالكّية و�ل�سافعّية و�حلنابلة( و�ثنان من 
�ل�سيعة )وهما: �جلعفرّية و�لزيدّية( و�ثنان من خارج ذلك وهما )�الإبا�سّية و�لظاهرّية( 
�لتي تكّون �ملو�سوعة �لفقهّية �لتى بد�أت يف �سنة 1960 باملجل�ص �الأعلى لل�سوؤون �الإ�سالمّية 
و�لتي و�سع برناجمها �لعالمة �ملرحوم حممد فرج �ل�سنهوري ومعه �آخرون من كبار رجال 
�لفقه فى م�سر، وكان قبل ذلك قد �أ�سدر �الإمام �الأكرب �ل�سيخ حممود �سلتوت قر�ر� باعتماد 
كتب  يف  م�سطوًر�  نر�ه  كله  وهذ�  �ل�سنة،  �أهل  عند  منه  �الأخذ  و�عتماد  �جلعفرّي  �ملذهب 
�لفريقني عرب �لتاريخ، يعر�ص هذ� ر�أي هذ� ويعر�ص ذ�ك ر�أي �الآخر مّرة ملناق�سته ومرة 
العتماده ومرة لن�سرته وترجيحه!  مّما يدل على �أنهما على ديٌن و�حٌد وعلى قبلة و�حدة 
هي �لكعبة �مل�سرفة، وعلى م�سدر و�حٍد هو كتاب �هلل و�سنة ر�سول �هلل �سّلى �هلل عليه و�سّلم 
و�أّنهم ي�سومون �سهر رم�سان ال يختلفون فيه وي�سّلون �خلم�ص ويحجون �لبيت فما �خلالف 

بينهما �إذن؟!«.

�ل�ّسابق،  بالفعل عن دوره  ِرّدة  �الأزهر  �لتقريب ودور  �ليوم يف م�سية  ن�سهده  �إّن ما 
�أهم جتربة  �نبعثت من م�سر  �لتي  �لتقريب  تعّد جتربة  كانت  �ل�ّسابق  فاأكرث من جهة يف 
ظهرت يف خالل �لقرن �لع�سرين وقد �أنتجت لنا ثمرة طّيبة ظهرت يف �إبد�عات �لعلماء يف 
جملة ر�سالة �الإ�سالم، ل�سان حال د�ر �لتقريب �آنذ�ك �لتي �سدرت �سنة 1949، و��ستمّرت يف 

�ل�سدور �أكرث من عقدين. 

و�ملثقف  �لعامل  فيها  ي�سرتك  �أن  بّد  ال  جماعّية  م�سوؤولّية  هي  �لتقريب  م�سوؤولّية  �إّن 
�الأجهزة  جانب  �إىل  و�ل�ّسيا�سة  حافة  و�ل�سّ �الإعالم  ورجل  و�لّد�عية  و�الأديب  و�لفقيه 
و�ملوؤ�ّس�سات �لر�سمّية و�ل�سعبّية وهي كما �قرتحت �إ�سرت�تيجّية �لتقريب بني �ملذ�هب حماور 

�لعمل �لتي ينبغي �أن تكون: 

حملية  �إ�سرت�تيجّيات  تبني  مع  تنفيذها  على  و�ل�سهر  �لتقريب  عملّيات  تخطيط 
منبثقة من �أهد�ف هذه �الإ�سرت�تيجّية �الأّم �لتي ترى �أّن �لتقريب عامٌل مهمٌّ يف ت�سييق رقعة 
متنٌي  وج�سٌر  و�لفنت،  �لتفرقة  �إىل  �ملُف�سية  ب  �لتع�سّ �نت�سار ظاهرة  و�حلّد من  �خلالفات 

لرت�سيخ قيم �الئتالف و�لت�سامح. 
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باالأن�سطة  وربطها  �لوطنّي  �مل�ستوى  على  للتنفيذ  �لقابلة  و�الأن�سطة  �لرب�مج  �إعد�د 
�ملماثلة يف بلد�ن �لدول �الأع�ساء، وتطوير �أن�سطتها، و�إذكاء حيوّيتها. 

تنمية عالقات �لتعاون و�لتكامل مع �لهياآت �ملماثلة يف �لبلد�ن �ل�سقيقة، ومع �ملنظمات 
و�لهياآت ذ�ت �لعالقة، وطنّيا وعربّيا و�إ�سالمّيا. 

4- �الإ�سهام يف �إعد�د حملة ر�سالة �لتقريب، وتدريبهم على ن�سر ثقافته، وفق �أ�س�ص 

�إ�سالمّية وحدوّية �سحيحة و�سليمة)7(. 

�لذين  و�الأفر�د  �الإ�سالمّية  و�ملجامع  �ملنظمات  جهود  تت�سافر  �أن  نرجوه  ما  كل  �إّن 
يوؤمنون بفكرة �لتقريب بني �أهل �ملذ�هب حّتى ال نحيا يف ع�سبّيات وخالفات تهدر �الإن�سان 

وتغيّبه �أكرث

)7( �نظر: )�إ�سرت�تيجّية �لتقريب بني �ملذ�هب �الإ�سالمّية( �ملنظمة �الإ�سالمّية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة، �لرباط 2004م �ص �ص 16-6. 


