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فــي أجــواء عيــد المولــد النبــوي الشــريف وأســبوع الوحــدة اإلســالمية 
الثقافــي  برنامجــه  المعصومة؟س؟الثقافــي  الســيدة  اســتأنف منتــدى 
الخميــس ١٩  ليلــة  رضــا  الشــيخ غريــب  باســتضافة ســماحة  والفكــري 
أكتوبــر 2022، وقــد تنــاول ســماحته بحــث "وجــوب الوحــدة اإلســالمية مــع 
ذكــر بعــض نمــاذج التحقــق" وبذلــك يكــون قــد ناقــش رأييــن فــي نفــس 
الوقــت؛ األول يقــول بعــدم وجــود تأصيــل دينــي وفقهــي للوحــدة فــي 
مدرســة أهــل البيــت، والثانــى يــرى اســتحالة تحقــق الوحــدة اإلســالمية 
كثــرة  مــن  نعيشــه  الــذي  العملــي  الواقــع  نتيجــة  الواقــع  أرض  علــى 

النزاعــات المذهبيــة والطائفيــة.
وهنا تلخيص لما تفضل به سماحة الشيخ:

الوحــدة االســالمية ليســت مجــرد مشــروع مــن المشــاريع الفكريــة أو 
التكتيــكات المرحليــة أو السياســية كمــا يظــن البعــض. 

وإنمــا الوحــدة ُتمّثــل مشــروعًا فكرّيــًا لــه جــذوره فــي النصــوص الدينيــة، 
ويجــب أن نقــول إنهــا فريضــة منســّية، ومــا قــام بــه فقهــاء الشــيعة أو 
غيرهــم ممــن يؤمــن بالتقريــب بيــن المذاهــب مــن جهــود مشــكورة فهــو 

العنــــــوان: الوحدة اإلسالمية الفريضة الغائبة 
زمــــــــــــــــان: مساء يوم األربعاء )ليلة الخميس(. الموافق: 2022-10-19

المتحدث: سمـــــــــاحة الشــــــــيخ غريــــــــــــب رضـــــــــــــا
المكـــــــان: منتدى السيدة المعصــــومة الثقافي

النصوص  له جذوره في  فكرّياً  ُتمّثل مشروعاً  الوحدة  وإنما 
الدينية، ويجب أن نقول إنها فريضة منسّية، وما قام به فقهاء 
الشيعة أو غيرهم ممن يؤمن بالتقريب بين المذاهب من جهود 

مشكورة فهو إحياء لهذه الفريضة الغائبة. 
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إحيــاء لهــذه الفريضــة الغائبــة. 
ــا  ــة الروائيــة، وأن الوحــدة مشــروع إحيائــي وعــودة إلــى الجــذور الفكري

ــه تــم تطبيــق الوحــدة اإلســالمية فــي ســاحات عــدة. أقــول بأن
رغــم أننــا نواجــه تيــارا ممــن يخالفــون الوحــدة، فهــم يقولــون بأنهــا فكــرة 
غيــر قابلــة للتطبيــق، ويستشــهدون بالحــروب الطائفيــة والقتــل علــى 

الهويــة واقتتــال المســلمين.
نحــن ال ننكــر ذلــك، ولكــن فــي المقابــل توجد حركة آخــذة بالنمو وتقاوم 

مشــاريع تمزيق األمة.
وبالتالــي مــا نحتاجــه هــو تقوية هذه الحركة بالتنظيــر العلمي للحركة، 

وهــو فــي الحقيقــة أداء جــزء من الواجب الملقــى على عاتقنا. 
عندمــا أتحــدث عــن تقصيرنــا فــي مجــال تنميــة هــذه الحركــة فأقصــد 
بذلــك هــو تنميــة البحــث الحــوزوي والجامعــي، فبعــد أربعيــن عامــا مــن 
انتصــار الثــورة ورفــع رايــة الوحــدة ال نــرى بحثــا فقهيــا علــى مســتوى 
بحــث الخــارج للــرد علــى اإلشــكاالت والمعالجــة الفقهيــة لمســائل هــذا 

ــاب بنهــج علمــي.  الب

األمة على  بجمع كلمة  أننا مأمورون 
القلوب،  وتأليف  الغل  ونزع  التقوى، 
ومحاربة تكفير أهل القبلة، ومدعوون 
واتباع  القول  واستماع  البناء  للحوار 
أحسنه، لنكون جسدا واحدا يواسي 

المسلمون بعضهم بعضا.
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طبعــا مــع ضيــق المقــام ال يمكــن إثبــات وجــوب الوحــدة واالســتدالل 
عليــه بوجــه تــام، ولكــن مــن الممكــن أن نذكر شــيئا يســيرا فــي أدلة ذلك، 

وأيضــا نذكــر بعــض التطبيقــات العمليــة لنبشــر أنفســنا بهــذا المشــروع. 

 األدلة على وجوب الوحدة اإلسالمية
حينما نالحظ المفاهيم التي تتضمنها المنظومة اإلسالمية نرى: 

أننــا مأمــورون بجمــع كلمــة األمــة علــى التقــوى، ونــزع الغــل وتأليــف 
القلــوب، ومحاربــة تكفيــر أهــل القبلــة، ومدعــوون للحــوار البنــاء واســتماع 
القول واتباع أحســنه، لنكون جســدا واحدا يواســي المســلمون بعضهم 
بعضــا، والتســامح بينهــم وصــوال لألمميــة اإلســالمية الشــاملة وترويــج 

الفكــر وإخمــاد العصبيــة. 
عندمــا نتحــدث عــن الوحــدة ال نقصــد التنــازل عــن جــزء مــن عقيدتنــا، نعــم 
ــا  ــك بعــض الكتــاب انطالقــا مــن خلفيتهــم الخاصــة، ولكنن دعــا إلــى ذل
ال نتبنــى التنــازل عــن المذهــب، بــل المعيــار عندنــا كــون بــاب االجتهــاد 

فحقيقة الوحدة اإلسالمية: عقلنة العالقات االجتماعية 
بين المسلمين.  
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مفتوحــا وأن مــن يجتهــد ويــرى نفســه اعتمــد علــى طريــق صحيــح فهــو 
معــذور. 

وإن اعتقدنــا بــأن بقيــة المذاهــب منحرفــة، وحتــى هــو يعتقــد بــي نفــس 
األمــر، إال أننــا ال نصــل إلــى مســتوى تكفيــر بعضنــا البعض، بــل نتعايش معا.

بيــن  االجتماعيــة  العالقــات  عقلنــة  اإلســالمية:  الوحــدة  فحقيقــة 
  . لمســلمين ا

خالفــا ألصحــاب الســلطة والمصالــح، فإنهــم يقتاتــون علــى الفتنــة إبقــاًء 
لمناصبهــم وأســهل مــا يمكنهــم اســتغالله هــي الخالفــات المذهبيــة. 

ــن حــرام شــرعا،  اًذا نفهــم مــن مضاميــن النصــوص أن التفرقــة فــي الدي
ــة فهــي علــى قســمين:  ــا تقســيم األدل وإذا أردن

1.األمر المباشر بالوحدة.   
وهــي أوامــر تكليفيــة وال يمكــن حملهــا علــى االرشــاد لحالــة أخالقيــة، 
ألن القضيــة ترتبــط بالحفــاظ علــى قوة األمة االســالمية وهيمنة االســالم 

علــى بقيــة األديــان. 
2.النهي عن الفرقة في الدين بعد نزول البيان والنزاع في الدين. 
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من األدلة األولى: 
)واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا( . 1

يوجــد فيهــا أمــر باالعتصــام، وأمــا الحبــل ففســر بأهــل البيــت، وهــو 
صحيــح، وإضافــة لذلــك يمكننــا أن نالحــظ حديــث الثقليــن فهــو فــي 
الحقيقــة مفســر لآليــة حيــث نّص على التمســك بالقــرآن والعترة كالهما 

ال شــيء واحــد منهمــا، وبذلــك يكــون القــرآن منطلقــا للوحــدة. 
يجــب أن نذكــر بحالــة األوس والخــزرج كيــف نــزع اإلســالم غــل قلوبهــم 

بجمعهــم؟ع؟.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف(. 2

يــرى الشــهيد مطهــري: مــن أبــرز مصاديق األمــر بالمعروف هــي الدعوة 
للوحدة اإلسالمية. 

بــه نوحــا والــذي أوحينــا إليــك . 	 ")شــرع لكــم مــن الديــن مــا وصــى 
ومــا وصينــا بــه إبراهيــم وموســى وعيســى أن أقيمــوا الديــن وال 

فيــه(   تتفرقــوا 
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فحقيقــة  مشــتركة،  الشــريعة  أن  بيــان  وتعالــى  ســبحانه  اللــه  يريــد 
أمــران:  العــزم  أولــي  عنــد  الشــريعة 

إقامة الدين، وعدم الفرقة فيه.
الشــريعة  تطبيــق  يحــارب  مــن  وجــود  باعتبــار  صعبــان  أمــران  وهمــا 

الســماوية. 
ونســتنتج أن التفرقــة فــي الديــن لــم تقــع في اإلســالم فقــط، بل جميع 

األنبيــاء كانــوا يواجهــون هذه األزمة. 
أحــد المســتبصرين حيــث كان يــرى فتــرة مــن عمــره ضاعــت فــي الضــالل 
فقــد كانــت عنــده ردة فعــل، فــكان يكتــب أنــواع الســباب علــى صفحتــه 
فــي الفيســبوك، فكنــت أقــول: علمنــاه الديــن الصحيــح ولكــن لــم نعلمــه 
أخــالق التعايــش المذكــورة فــي بــاب المعاشــرة مــن وســائل الشــيعة 
مثــال، فقلــت لهــذا الشــخص: هــل أنــت مــن اتبــاع اإلمــام جعفــر الصــادق؟ 
قــال نعــم، فقلــت: لــو كان اإلمــام الصــادق يســب اآلخريــن كمــا تفعــل هــل 
كانــوا يأتــون إليــه ويتعلمــون منــه؟ وهــل ســيفتخر مجموعــات مــن أئمــة 

الســنة بأنهــم تتلمــذوا علــى يديــه؟ 
مولــد  فــي  ســنندج  فــي  كلمــة  القــاء  إلــى  دعيــت  ســنوات  قبــل 
النبي؟ص؟وبمناســبة الوحــدة اإلســالمية، وكنــت محتــارا فــي مــاذا أتكلــم، 
وبينمــا أنــا كذلــك إذ رأيــت فــي أحــد شــوارع طهــران الفتــة كبيــرة كتــب 
عليهــا كلمــة لإلمــام الخامنئــي: يجــب أن نبيــن للنــاس أن الوحــد   ة عليها 
ألــف دليــل وممكنــة بألــف طريــق. فوجــدت الموضــوع الــذي أبحــث عنــه. 

 نماذج ناجحة في ميدان الوحدة
لقــد حققنــا نجاحــات علــى المســتوى العملــي فــي الوحــدة، مثــال 
معهــد الدراســات التابــع لمجمــع التقريــب بيــن المذاهــب قــّدم انتاجــا 
علميــا فــي هــذا البــاب، منهــا موســوعة األحاديــث المشــتركة التــي تقــع 
فــي أكثــر مــن ثالثيــن مجلــدا، ورأيــت بعــض علمــاء األزهــر يستشــهدون 

بهــذه الموســوعة. 
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ومــا قدمــه اإلمــام الخامنئــي حقــا يفتح أبوابــا عديدة في الفقــه وغيره، 
وقــد طبــع لــه قبــل أيــام قليلــة كتــاب جديــد باللغــة الفارســية "منشــور 

وحــدت": ميثــاق الوحــدة فــي كلمــات اإلمــام الخامنئــي. 
جانــب مهــم مــن الوحــدة مــا أســميه بالوحــدة الجهاديــة وهــو مــا صنعــه 
شــهيد القــدس الحــاج قاســم ســليماني وأنــا بحكــم عملــي جمعت بعضا 
ممــا أنجــزه فــي هــذا اإلطــار، مثــال جمــع الشــاب الشــيعي مــن جنــوب 
البصــرة جنبــا إلــى جنــب الشــاب الســني الموصلــي للقتــال ضــد التكفيــر، 

وكذلــك فــي ســورية ولبنــان.
وله جهود مشهودة في بناء الجسور المتينة مع حركة حماس. 

وفــي الختــام أقــول: بأننــا إن لــم نتبــع ما ذكر من اآليــات والروايات فعلى 
األقــل فلنتعلــم ممــا أنجزه االتحاد األوروبي، فمع أنهم مختلفون مذهبيا 
ولســانيا وسياســيا وكانــت بينهــم حــروب طاحنــة إال أنهــم شــكلوا اتحادا 
لتحقيــق مصالحهــم الدنيويــة المشــتركة، فلنكــن مثــل هــؤالء فــي تــرك 

الخالفــات جانبــا والعمــل في المصالح الدينية المشــتركة.

لقد حققنا نجاحات على المستوى 
معهد  مثال  الوحدة،  في  العملي 
التقريب  لمجمع  التابع  الدراسات 
بين المذاهب قّدم انتاجا علميا في 
هذا الباب، منها موسوعة األحاديث 
من  أكثر  في  تقع  التي  المشتركة 
علماء  بعض  ورأيت  مجلدا،  ثالثين 
األزهر يستشهدون بهذه الموسوعة. 


