
السلم أو الشيعة - جدل اللفظ والمعنى - 

في بحثنا السابق كن��ا ق��د تح��دثنا ع��ن - إش��كالية
نة والش��يعة ، وبينن��ا المفه��وم والدلل��ة - بي��ن السن��
الف���وارق اللفظي���ة والمعنوي���ة بينهم���ا ، وم���اهو
الصحيح م��ن جه��ة الس��تخدام والمطابق��ة ، وقلن��ا
نة هي الطريقة وهي القانون ، ول هناك : إن السن
نة مجموع��ة الرج��ال م��ن الن��اس ، يجوز إعتبار السن
وأم���ا الش���يعة : فه���م الن���اس وه���م الت���ابعين أو
التب��اع ، وقلن��ا هن��اك إيض��ا  : إن��ه ل يص��ح أب��دا  أن
نة - ، معتبرين تتسمى جماعة ما بأنهم - أهل السن
إن الصواب م��ن جه��ة اللف��ظ والمعن��ى يك��ون أك��ثر
إنطباق��ا  عل��ى - الش��يعة - ، كتع��بير ع��ن الجماع��ة
التابع������������ة أو الجماع������������ة الموالي������������ة .

وف��ي بحثن��ا ه��ذا س��نحاول تس��ليط الض��وء عل��ى
مفه��وم ج��دل اللف��ظ والمعن��ى بي��ن - الس��لم أو
الشيعة - أو قل ف��ي بي��ان العلق��ة بي��ن - الس��لم
والتش���يع - كم���ا دل���ت عل���ى ذل���ك لغ���ة الع���رب
وإس��تخدامات الكت��اب المجي��د له��ذه اللفظ��ة عل��ى
الصعيد التداولي ، أو ق��ل عل��ى الص��عيد الج��رائي
في دللة معنى - المسلمين عل��ى إنه��م الش��يعة
حصرا  - ، وذلك بلحاظ الس��تخدام ، وف��ي النتيج��ة
يك��ون ل��دينا : إن ك��ل مس��لم فه��و ش��يعي ، وك��ذا
يكون كل شيعي فهو مسلم وهذه النتيج��ة يمك��ن
فهمه��ا ب��المنظور البراهيم��ي لمعن��ى الش��يعي ،



كم��ا ويمك��ن إعتب��ار ه��ذه النتيج��ة بي��ان للعلق��ة
الحيوية التي تربط بين لفظ السلم ومعناه ولف��ظ
الشيعة ومعناه ، وهذه العلقة هي التي يتأسس
عليه����ا ك����ل ش����يء ف����ي حي����اة المس����لمين .

ومن أجل إثب��ات المطل��وب ه�ذا ، سنس��تهل بحثن��ا
هنا في الوقوف مع ما تعنيه كلمة - الشيعة - كما
وردت في النص التالي بق��وله تع��الى : - وإن م��ن

 ، ونتسائل : - لماذا83شيعته لبراهيم - الصافات 
أستخدم الن��ص لف��ظ - ش��يعته - ف��ي بي��ان تابعي�ة
إبراهي��م وم��والته لن��وح الن��بي ؟ ، ونعل��م إن ه��ذه
التابعية وهذه الموالة تج�ري ف�ي س�ياق العلق�ة
مع ا ، أي التابعية لنوح من حيث إنه مرتبط بال
وبتعاليمه ، والتابعية في كيفية اليمان بال كذلك
، ف��النص ق��د ص��ب ه��ذه العلق��ة ف��ي معن��ى ه��ذا
الوص��ف وه��ذه الدلل��ة ، ول��ذلك ج��اء ب��اللفظ ال��دال
عليه ، وفي ذلك إيض��ا  تتأك��د مقولتن��ا ع��ن اللف��اظ
وبأنه��ا ف��ي الكت��اب المجي��د إنم��ا وض��عت لمع��اني
محددة ومطلوبة دون س��وآها ، ول��و تأملن��ا س��ياق
النص هذا نعلم إنه إنما كان يتحدث عن إبراهيم ل
بصفته الشخصية العتبارية ، بل بص��فته اليماني��ة
العملية والسلوكية ، وإعلن ذل��ك ف��ي الن��ص ه��و
بمثابة التوثيق لصحة علقت��ه ب�ال وص�حة دعوت�ة
إلى ا ، فهو إذن ، أي النص هو توصيف للحال أو
بي��ان للح��ال ، وف��ي كليهم��ا يك��ون بمثاب��ة الج��راء
تلق��ي أو والممارسة التي تؤثر في الس��امع أو المن
هي نوع من ذلك ، وبما إن إبراهيم الن��بي يتح��دث
عن ا وعن الوحي وعلقته به لذلك تطلب الم��ر
منه ليقول لنا : بأن ما أدع��وا ل��ه وم��ا أعيش��ه إنم��ا
يجري في نفس السياق الذي سار عليه ودعا ل��ه



ومارسه ن��وح ، - والفض��ل لبراهي��م ف��ي ذل��ك إن��ه
أعلنه وأظهره ككيان وكتي��ار مس��تقل و ذي ملم��ح
مح��ددة خاص��ة ، وه��ذا الكي��ان ه��و ال��ذي س��ماه -
السلم - كما يظهر ذلك ف��ي ق��وله ( ه�و س��ماكم
المس��لمين م��ن قب��ل ) - ، وجمل��ة ه��و س��ماكم ل
تعني هو أبدا  معنى المبتدئ لهذه التسمية أو هو
أول من أطلقها ، بل تعني إنه ه��و أول م��ن أعلنه��ا
بصورتها المحددة ذات السمات الخاصة ، وهو في
ذلك المعنى تابع لنوح أوإن��ه مع��ه ، وه��ذا م��ا ت��دل
علي��ه لفظ��ة - م��ن ش��يعته - ، والم��ر ف��ي تل��ك
التابعية يدور في الكيفية والطريقية التي أتبعها أو
وظفها إبراهي��م الن��بي ف��ي خط��ابه للتخفي��ف م��ن
حدة الص�دمة نظ��را  للرافض�ين لفك�رة نب��وته ، ه�ذا
من الناحية الموضوعية ، خاصة  إذا ما أخ��ذنا بنظ��ر
العتب��ار مفه��وم و ش��رط المتابع��ة أو المش��ايعة ،
ككونه اللتزام بالقيم نفسها والتي كان عليها م��ن
ش������������������������������������������������������������������ايعه .

وقد عرفنا الكتاب المجي��د عل��ى أن نوح��ا  ك��ان م��ن
المسلمين بدليل قوله تع��الى : - ف��إن ت��وليتم فم��ا
سألتكم من أجر إن أج��ري إل عل��ى ا وأم��رت أن

 ي��ونس ، ودلل��ة اللف��ظ72أكون م��ن المس��لمين - 
ف��ي جمل��ة - وأم��رت أن أك��ون م��ن المس��لمين -
تعني إن نوحا  كان مأمورا  من قبل ا ، ليكون م��ع
تلك الجماعة أو مع ذلك الكيان الذي ك��ان يتش��كل
ويتبلور تحت منظوم��ة قي��م مح��ددة ف��ي - اليم��ان
بال واليمان باليوم الخر والعمل الص��الح - ، فه��و
إذن مامور ليكون مع هذه الجماعة مع قيمه��ا وم��ع
إيمانها ، وهي موض��وعيا  تش��ير إل��ى كيفي��ة تبل��ور
هذا التيار وتكونه ، وما هي العلمات الفارقة التي



تجمعه ؟ ، وتربط ذلك بالتطور الذهني والمعرف��ي
لدى نوح ، ولدى الجماعة التي آمنت بتلك القي��م ،
ومن هنا يمكننا أن نعرف : إن إبراهيم في إعلنه -
هو سماكم المس�لمين م�ن قب��ل - ، أي ه�و ال��ذي
اعلن عن شكل الدين ف��ي ص��ورته النهائي��ة بع��دما
تبلورت وتطورت معالمه عبر الزمن ، وهو في هذه
المنظومة - أول المس��لمين - ، أي ال��ذين أس��لموا
أو ال��ذين أعلن��وا إس��لمهم ف��ي ه��ذه المرحل��ة ،
وصيغة - أول المسلمين - المسبوقة بلف��ظ - أن��ا -
ه��ي ص��يغة تعريفي��ة ع��ن العلن المباش��ر ف��ي
النظم���ام له���ذه الحرك���ة ولي���س بمعن���ى الول
الرقم��ي أو الع��ددي - وه��ذا اللف��ظ ج��ار ف��ي لغ��ة
العرب وقد عبر عنه حمزة عم النبي حين قال وأن��ا
على دي��ن محم��د - ه��ي ص��يغة م��ن ص��يغ العلن
الرسمي والنتماء ، وق��د وردت ه��ذه الص��يغة ف��ي
التعريف في أكثر من موضع م��ن الكت��اب المجي��د ،
وه��ي توكي��د لن��وع النتم��اء وال��ولء ، وه��ي ص��يغة
تعريفية أو إعلنية عامة يلتقي عليها الجمي��ع دون
النظ��ر إل��ى الج��وانب المرحلي��ة ول تعن��ي الدق��ة
الحصرية ف�ي معن�ى - أول - ب�ل ه�ي ت�دخل ف�ي
معنى أول م��ن جه��ة الزم��ان ه��ي ظ��رف ل يلغ��ي
الس������������������������ابق ول اللح������������������������ق .

وأما عبارة - أن أكون من المس��لمين - ال��تي قاله��ا
نوح فهي إشارة لما كان بالفع��ل أو ع��ن التش��كيل
الحرك��ي ال��ذي ك��انت تتوض��ح مع��المه وترس��م ،
ض���من أو م���ن خلل الش���تقاق المتعل���ق بلف���ظ
الس����������������لم وال����������������ذي ه����������������و : 

 - اليم��������ان ب��������ال الواح��������د الح��������د .1



 - اليم��������������ان ب��������������اليوم الخ��������������ر .2

 - والعم������������������������ل الص������������������������الح .3

ف��إن تك��ون مس��لما  يعن��ي أن مؤمن��ا  به��ذه القي��م
الثلثة وتعمل بها ، وهذه القيم هي السلم الذي
عليه نوحا وجميع النبياء وعامتهم ، وهذا يعني إن
كل من آمن بهذه الثلثية وأعتقد به��ا فه��و مس��لما 
أو هو من المسلمين ، وقد دل على ذلك كتاب ا
المجي���������د ف���������ي ق���������وله تع���������الى : - 

( إن ال����ذين آمن����وا وال����ذين ه����ادوا والنص����ارى
والصابئين من آمن بال واليوم الخر وعمل ص��الحا
فلهم أجره��م عن��د ربه��م ول خ��وف عليه��م ول ه��م

 البق����������������������رة ) .62يحزن����������������������ون ( 

وفي سورة المائدة يأتي اللف��ظ عين��ه ، كم��ا ي��أتي
في سورة هود مضافا  إلي��ه المج��وس ، وف��ي ك��ل
تلك النصوص يكون المسلم بحسب ما تنعرفه لنا :
- هو من آمن بال واليوم الخر وعمل صالحا  - هذا
هو المحدد لمعنى السلم ، ولم ينظر الن��ص إل�ى
من ينتمي وإل��ى م��ن يتب��ع م��ن النبي��اء والرس��ل ،
ذلك لن النص إنما يتحرك ضمن مفهوم - إن الدين
عند ا الس��لم - ، أي إن ك��ل ن��بي وك��ل رس��ول
يدعوا لهذه القيم ويؤمن بها فهو م��ن المس��لمين ،
وه��ذا ال��ذي نق��وله ه��و الس��لم ، وأم��ا الفع��ال
والممارسات والطقوس العبادية وغيرها ، فتخضع
لليمان الخاص بالرسالة والنبوة المرحلية الزمني��ة
ونتيجة لطبيع��ة اليم��ان ه��ذا فه��ي ليس��ت س��واء



ل��دى الجمي��ع ، ولتوض��يح الفك��رة نق��ول : - إن م��ا
يفعل��ه أتب��اع ك��ل ن��بي م��ن ممارس��ات وعب��ادات
وأعم��ال ووظ��ايف ، وحس��ب تع��اليم ذل��ك الن��بي
والرسول فهي صحيحة ومبرئة للذمة ، ومعلوم إن
مقياس الصحة في البراءة الشرعية لي��س مطلق��ا 
ب��ل ه��و نس��بي ، ولنس��بيته تل��ك فل يج��وز تحدي��د
صحة البراءة الشرعية بن��اءا  عل��ى م�ا نفهم�ه نح��ن
من عن��وان الص��حة ، وله��ذا ل يج��وز إعتب��ار أعم��ال
العباد باطلة بحسب ما نفعله نح��ن م��ن العم��ال ،
كذلك ل يصح قياس ذلك بناءا  على م��ايفعله غيرن��ا
غ������������������������������اير له������������������������������م . المن

ذل���ك لن اليم���ان ب���النبوات والرس���الت بحس���ب
مفهوم الكت��اب لزم��ه ومقتض��اه ع�دم الخ�روج ع�ن
تل��ك الثلثي��ة ال��تي أش��رنا إليه��ا ، وم��ا ع��دآها م��ن
العتب��ارات فيحكم��ه الواق��ع الموض��وعي ، أعن��ي
بذلك كل  حسب فهمه وإدراكه وما توص��ل إلي��ه ول
ضير في ذلك ، وهذا ما أشار إليه البيان التالي : -
قل كل يعمل على شاكلته - ، ومادآم الم��ر ك��ذلك
وهو كذلك يكون لدينا في إثبات المطلب : - إن كل
ما يقوم ب��ه أتب��اع موس��ى م��ن أفع��ال وممارس��ات
سلوكية وعبادية صحيح إن إلتزموا بش��روط ثلثي��ة
القيم تل��ك ، وه��ذا ه��و الش��رط الموض��وعي اللزم
لص��حة الفع��ل وم��ا يؤس��س بن��اءا  عل��ى الواق��ع ،
والحال عينه يص��ح ك��ذلك بالنس��بة لتب��اع عيس��ى
حين يتحقق لديهم الشرط الموض��وعي ف��ي ه��ذه
القي��م الثلث المتقدم��ة ، ونف��س الش��يء نق��وله
بالنسبة لتب��اع محم��د ، إذ إن ش��رط ص��حة العم��ل
وشرط صحة السلوك مرتبط بصحة اللتزام ب��القيم
الثلث تلك من جهة التابعين ، وشرط الص��حة ف��ي



ك��ل ذل��ك : ه��و اليم��ان والعم��ل به��ذه المنظوم��ة
القيمية - والتي أشرنا إليها في معنى الس��لم أو
ال��تي تعن��ي الس��لم ، وأم��ا نف��س العم��ل فلي��س
شرطا  ف��ي ص��حة العم��ل ، ب��دليل ق��وله - ل تزك��وا
أنفسكم هو أعلم بمن أتقى - ، و بناءا  علي�ه يك��ون
شرط الصحة في العمل مرتبط بشرط الصحة في
اليم���ان ، ذل���ك لن ك���ل فع���ل تحكم���ه ش���روطه
الخاصة به ، وهي تتعل��ق بتل��ك الثلثي��ة م��ن جه��ة
المص��در ، وم��ن جه��ة اليم��ان به��ا ال��داعي لتنزي��ه
العم��ل م��ع الس��تطاعة ، والعم��ل ه��و أم��ر ونه��ي
وه��ذا تح��دده ض��وابط المص��لحة والقص��د ، ونعل��م
جي��دا  إن المص��لحة والقص��د ه��ي مف��اهيم نس��بية
بحس��ب ك��ل ظ��رف ووع��ي وإدراك ، وإرتب��اط الم��ر
والنهي بمفهوم النسبية يجعل منه بحسب الرتب��ة
ث������انوي وذل������ك بحس������ب المتعل������ق ب������ه .

وإذا ك���ان نوح���ا  ق���د ط���رح مفه���وم ك���ونه - م���ن
المس��لمين - للت��داول ، ف��إنه ق��د ط��رح ذل��ك ف��ي
التعبير عن نفسه وعن الجماعة التي أنتمى إليه��ا
وال��تي ب��دأت تتش��كل تبع��ا  لمفه��وم تط��ور الفك��رة
ذاتها ف��ي عه��ده وم��ا قب��ل عه��ده ، ه��ذه الجماع��ة
بدأت تتبلور عندها قضية اليمان بال واليوم الخر
في الصورة ه��ذه ، وه��ذا ه��و الس��قف ال��ذي ح��دد
مفهوم السلم والذي س��يجري علي��ه ويتبع��ه ك��ل
الموح��دين ، إذن فه��و ق��د بي��ن لم��ن ح��وله معن��ى
ك����������������ونه م����������������ن المس����������������لمين .

ونع��ود لنق��ول : إذا ك��ان إبراهي��م المنش��ايع والت��ابع
لن��وح ف��ي ك��ونه م��ن المس��لمين ، يك��ون إبراهي��م
النبي صاحب مشروع العلن الرسمي لهذا التيار



ولهذا الدين ، ضمن هذه المحددات وهذه الوصاف
نييف ��ا وق��د ع��بر الن��ص ع��ن ذل��ك بق��وله : - كن��انن حن
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وك��أن الن��ص ف��ي ه��ذا الوص��ف يري��د الق��ول : - إن
نوحا  الذي كان من المس��لمين ق��د ت��ابعه وش��ايعه
إبراهيم ضمن هذه المبادئ وتلك القيم ، وإبراهيم
كان حنيفا  مسلما  ، أي كان مستقيما  ف��ي علقت��ه
مع تلك القيم ، وه��ذه الكينون��ة الحنيفي��ة مفهوم��ة
بالتضمن والخطاب توكي��د عل��ى الس��تقامة وع��دم
النحراف ، لن الش��رك كمفه��وم ه��و إنح��راف ع��ن
الحنيفي���������������������������������������������������������������ة .

والسلم في قيمه ومبادئه هو ك��ذلك ، ولم��ا ك��ان
إبراهيم الحني��ف المس��لم م��ن ش��يعة ن��وح ، فه��ذا
دليل مضاف على أن التش��يع ال��ذي تبن��اه وطرح��ه
هو السلم الحنيف من جهة المضمون ومن جه��ة
الدلل������������������������������������������������������������������ة .

ويعني ذلك إن الس��لم ه��و التش��يع ف��ي ص��يغته
البراهيمية والتي لزمها الستقامة وعدم الشرك
وع���دم الخل���ط ف���ي العب���ادة وف���ي اللوهي���ة ،
والشيعي في التعريف القرآني : ه��و ه��ذا الك��ائن
النس��اني م��ن جه��ة الطب��ع والطب��اع ، ول��ذا فق��د
تتحكم به السلطات المحلية والبيئية التي ينتم��ي
إليها يتأثر بها وتؤثر فيه ، كم��ا وتتحك��م في��ه درج��ة
الوعي والجو الثقافي والفكري المحيط والعوام��ل
الجتماعي���ة والسياس���ية والقتص���ادية ، وه���ذه
عوام��ل بطبيعته��ا ض��اغطة ف��ي تك��وين شخص��ية
النسان وما يؤمن به ، و بما إن الشيعي ه��و ه��ذا



الف��رد أو ه��و ه��ذا الك��ائن النس��اني فه��و يخض��ع
بالضرورة ل��ذلك الواق��ع وب��درجات متفاوت��ة ص��عودا 
ون��������������������������������������������������������������������زول  .

ولك����ي نن����بين درج����ة ونوعي����ة ه����ذا الت����أثير ،
سنس��تعرض بعض��ا  م��ن نص��وص الكت��اب المجي��د ،
وذل��ك م��ن أج��ل تعمي��م الف��ائدة ، وه��ذه النص��وص

 :69على هذا النحو ، قال تعالى في سورة مريم 
- ث��م لننزع��ن م��ن ك��ل ش��يعة أيه��م أش��د عل��ى
الرحم��ن عتي��ا - ، وواض��ح إن لف��ظ - ش��يعة - ف��ي
النص تؤكد على المعنى الذي ذهبنا ل��ه ، ف��ي أن
الشيعة هم الناس التابعين أو الموالين لفكر م��ا أو
لمجموعة ما أو لزعيم م��ا ، ول يه��م هن��ا ف��ي ن��وع
الموالت سواء أكانت في الدين أو ف��ي السياس��ة

65أو حتى القبيلة والعشيرة ، وفي سورة النعام 
: - أو يلبسكم شيعا  ويذيق بعض��كم ب��أس بع��ض -
يحدثنا الن��ص عل��ى أن الش��يعية هن��ا ه��ي الذلل
في صيغة النزاع والتقاتل ، كم��ا يح��دث الي��وم بي��ن
فئات المس��لمين وتح��ت نف��س الش��عار ونف��س

 ، وص��ف159الخطاب ، وفي نفس س��ورة النع��ام 
الش��يعية كس��لوك س��يء ، حينم��ا ل تتب��ع الكلم��ة
السواء كم��ا ف��ي ق��وله : - إن ال��ذين فرق��وا دينه��م
وكانوا شيعا  لست منهم ف��ي ش��يء - ، والتفري��ق
ف��ي ال��دين م��ن جه��ة الجماع��ة ه��و تفكي��ك لل��دين
ولوح��دة القي��م في��ه ، وط��بيعي إن ه��ذه الص��يغة
السلبية للمعنى هي صيغة أو ص��فة مش��تقة م��ن
طبيعة العمل وليس من اللفظ ، إنما دللة اللفظ ل
تتعدى المعن��ى ف��ي ك��ونهم جماع��ة م��ن البش��ر ،
ومقتض��ى الوص��ف ف��ي الن��ص للجماع��ة البش��رية
التابع���ة وال���تي تعم���ل الفس���اد ولي���س لمعن���ى



التس��مية فق��ط ، ويح��دثنا ا ع��ن فرع��ون كي��ف
أستطاع م��ن خلل إس��تغلل س��لطته ليف��رق بي��ن
الناس ، ويزرع بينه��م الع��داوة والبغض��اء م��ن خلل
تفريقه��م وتقس��يمهم لك��ي يس��هل علي��ه حكمه��م
وهذه سياسة قديم��ة جدي��دة ، نق��رأ ه��ذا المعن��ى

 ق��وله تع��الى : - إن فرع��ون4في سورة القص��ص 
عل ف��ي الرض وجع��ل أهله��ا ش��يعا  ....- ولف��ظ
المضاف والمضاف إليه ي��دلنا عل��ى المعن��ى ال��ذي
ذهبنا إليه ، وللتأكيد على إن الش��يعة لفظ��ة دال��ة
على عم��وم معن��ى المت��ابع والم��والي ، نق��رأ ذل��ك

 قوله تعالى : - فوجد فيه��ا15في سورة القصص 
رجلين يقتتلن هذا من شيعته وهذا م��ن ع��دوه - ،
والن���ص ي���بين لن���ا ب���أن الش���يعة ه���م الت���ابعين
أوالموالين من جه��ة الفك��ر أو القومي��ة أو الطائف��ة
وهكذا كان صاحب موسى ، المهم إنها لفظة دالة
على معنى الكائن البشري ثم يأتي القيد في نوع
التابعي��ة وطبيعته��ا ، وتبق��ى مس��ألة الص��حة ف��ي
المتابع��ة وال��ولء ره��ن بالعم��ل فه��و ال��دليل ال��دال
عليها سلبا  أو إيجابا  ، كما نفه��م الش��يعي الص��الح
م��ن مطابق��ة عمل��ه عل��ى منظوم��ة القي��م ال��تي
أسسها ا ، وعن مفهومه لمعنى الس��لم ال��ذي
يدعوا له ويبشر به ، والذي على ض��وئه أعت��بر ك��ل
نبي وكل رسول هو مسلم وهو م��ن المس��لمين ،
ما دامه يدعوا إلى ا والحق ، وعلى هذا العتبار
فالش��يعة أو التش��يع حي��ن يك��ون أو تك��ون وفق��ا 
للص��يغة البراهيمي��ة فه��و يعن��ي أو تعن��ي عن��دنا
السلم ونفس الشيء قرره الكتاب المجي��د عل��ى
تفص��يل ، وف��ي نف��س الس��ياق يك��ون م��ن ب��اب
المخالفة : كل ما عدى ذلك المفه��وم البراهيم��ي
يك��ون لي��س مس��لما  ولي��س ش��يعيا  ، أو كم��ا ع��بر



الن��ص ف��ي موض��ع ه��و الش��رك بلح��اط مفه��وم
المخالف���������������������������������������������������������������ة .

وخلصة البحث وما يمكننا إستقراءه م��ن ك��ل مم��ا
مضى : يكون معنى الشيعة ه��ي الجماع��ة ال��تي
توالي فكرا  م��ا أو دين��ا  م��ا أو رجل  م��ا ، وه��ي لف��ظ
ص���حيح دال عل���ى معنى���اه ه���ذا ف���ي الم���والت
نة : فه��ي لف��ظ ل��ه وظيف��ة والمتابع��ة ، وأم��ا السن��
محددة تعني القوانين والنظمة والتش��ريعات ، ول
يصح وصف الن��اس به��ا كم��ا ل يص��ح الق��ول - أه��ل
نة والجماع��ة - م��ن ه��ذا العتب��ار ، ودليلن��ا إن السن��
نة في الكتاب المجي��د وف�ي لغ�ة الع�رب ه�ي السن
القوانين والشرايع وليس الن��اس والت��ابعين ، وأم��ا
الش��يعة فه��ي اللف��ظ الص��حيح ال��دال عل��ى ه��ذا
المعنى في هذا المجال ، وللمقاربة والس��تئناس
نذكركم بقول المام الحس��ين ي��وم عاش��وراء وه��و
قول مشهور ، حينما خاطب الجماعة الخرى التي
كانت تقاتله ، بقوله : - يا شيعة آل أب��ي س��فيان -
نة آل أب��ي س��فيان ، ذل��ك لن��ه ولم يقل لهم يا سن��
أستخدم اللفظ في معناه الصحيح الذي وضع ل��ه ،
وأم���ا م���ا يتس���الم علي���ه الن���اس م���ن تس���ميات
ومصطلحات في هذا المج��ال فه��ي خ��ارج البح��ث
لنه��ا ل تس��تقيم والمعن��ى ال��ذي أسس��ه الكت��اب

المجيد وسارت عليه لغة العرب ....
 

آية ا الشيخ إياد الركابي 


