
الأمين: »مجل�س حكماء الم�سلمين« 

لتر�سيخ العتدال الإ�سالمي ووحدة الم�سلمين
مجل�س الحكماء الم�شلمين خطوة هامة لن�شر 	•

ثقافة الت�شامح واالعتدال

دولة االإمارات العربية المتحدة نموذج 	•

للدعوة اإلى جمع الكلمة ونبذ العنف والتطرف

ر�أى �لعالمة �ل�س���يد علي �لأمي���ن �أّن »�لأمة تتطل���ع �إلى علمائها 

وولة �أمره���ا، لبذل �لجهود وت�سافرها، لوق���ف �ل�سر�عات �لدموية 

�لتي تع�س���ف بوحدة �لأمة في �أكثر من قطر ومكان«، م�س���ير�ً �إلى 

»وجود م�سكالت و�سعوبات في �إي�سال خطاب �لعتد�ل و�لت�سامح، 

بحيث يكون مرجعية لعموم �لم�سلمين«، ومعتبر�ً ذلك من »نتائج 

�ل�س���ر�عات �لتي طغت على �س���طح �لأحد�ث، حتى �أ�سبح �ل�سباب 

معر�سين لكثير من �لم�سكالت في ع�سرنا �لر�هن«.

و�أو�سح �لعالمة �لأمين خالل م�ساركته في �جتماع »مجل�س حكماء 

�لم�س���لمين« �لذي �نعقد في �أبوظبي �لأ�س���بوع �لما�سي، �أّنه »على 

�لموؤ�س�س���ات �لدينية �لقيام بدورها، وعلى وجه �لخ�س���و�س �لأزهر 

�ل�سريف �لذي ي�سكل مرجعية كبرى للم�سلمين في �سوؤونهم �لدينية« 

وقال: »�إّن »مجل�س حكماء �لم�س���لمين« �لذي يتر�أ�سه �لإمام �لأكبر 

�س���يخ �لأزهر هو م���ن �لموؤ�س�س���ات �لمعقود عليها �أم���ل �لأمة في 

�ت�س���اع د�ئرة خطاب �لعتد�ل و�نت�س���اره لمو�جهة �لفكر �لمتطرف 

و�لت�سدي للعنف و�إظهار �ل�سورة �لحقيقية لالإ�سالم، و�لمطلوب من 

�لدول �لمحبة لل�س���لم �لجتماعي �أن تحت�س���ن هذ� �لفكر«، م�سيد�ً 

ب�»موقف دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة ودورها �لر�ئد في �لوحدة 

بين �لم�سلمين، و�ل�سعي لجمع كلمتهم، وهي �لدولة �لنابذة للعنف 

و�لتطرّف باأ�سكاله كافة، في �أي مكان بالعالم، وكان لها �ل�سبق في 

م�س���اندتها وم�ساعدتها لن�س���ر خطاب �لعتد�ل في محطات عديدة، 

ومنه���ا موقفها �لد�عم لل�س���الم و�لأمن و�إظهار �ل�س���ورة �لحقيقية 

لالإ�س���الم �لذي تجلّى في �أكثر من موقف، ومنها �حت�سانها مجل�س 

حكماء �لم�س���لمين في �أبوظبي �لذي يتر�أ�سه �سخ�سية دينية تحظى 

بحب �لم�سلمين و�حتر�مهم وهو ف�سيلة �لإمام �لأكبر �لدكتور �أحمد 

�لطيب �سيخ �لأزهر«، وموؤكد�ً �أّن »مجل�س حكماء �لم�سلمين«، ي�سكل 

خطوة مهمة من �أجل تر�سيخ مفهوم ومنهج �لعتد�ل �لذي يتمّيز به 

�لدين �لإ�سالمي و�لذي ي�سعى �إلى وحدة �لم�سلمين وجمع كلمتهم«، 

ود�عي���ًا »�إلى ت�س���افر �لجهود من �أجل وح���دة �لأمة ولمو�جهة ما 

يحاك �سد �سبابها«.

�للو�ء، 17 �سباط 2015

ي   الإمام الأكبر    العالَّمة ال�سيد علي الأمين  ُيعزِّ
و  البابا توا�سرو�س   في �سحايا المجزرة الإرهابية

�أر�س����َل �لعالَّمة �ل�س����يد »عل����ي �لأمين«، �لمرج����ع �لديني 

�للبناني، ع�سو   مجل�س حكماء �لم�سلمين، برقيَة تعزية �إلى 

ريف،  ف�سيلة �لإمام �لأكبر �أ.د/�أحمد   �لطيب   ،   �سيخ �لأزهر    �ل�سَّ

و�إلى قد��س����ة   �لبابا تو��س����رو�س �لثاني   ، بابا �لإ�سكندرية، 

بطريرك �لكر�زة �لمرق�سية، �أعرب خاللها عن خال�س تعازيه 

في �س����حايا �لمجزرة �لإرهابية �لت����ي �رتكبتها »  د�ع�س   « 

بحق �لعمال �لم�سريين �لأبرياء في   ليبيا   .

عب �لم�سريِّ في  ه »�لأمين« تعازيه ومو��ساته �إلى �ل�سَّ ووجَّ

�لمجزرة �لمرّوعة �لتي �رتكبها �لمجرمون �لأ�س����قياء بحق 

�أبناء   م�س����ر    �لأبرياء في ليبيا، �سائاًل �هلل تعالى �أن يحفظ 

م�سر و�سعبها من كل �سوء..

موقع �لأزهر �ل�سريف

الُمسلم
من َسِلَم الّناس
من يِده ولساِنه

]  حديث شريف [

َوَما أَرَْسْلَناَك
إاِلَّ

رَْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن

]  قرآن كرمي [

”لتعارفوا ” نشرة شهرية تصدر عن مؤّسسة العالّمة السّيد علي األمني للتعارف و احلوار  - إصدار: عدد  شهر  شباط - سنة 2015 م

العاّلمة ال�سيد علي الأمين في ذكرى 

ال�سهيد رفيق الحريري:

رجل الدولة ورمز الإعتدال 

والوحدة الوطنية

تعاقبت على �ل�سلطة في لبنان منذ عهد �لإ�ستقالل �سخ�سّيات 

عدي����دة وقياد�ت مختلف����ة تركت �آثار�ً حميدة �س����ّجلت في 

تاريخ لبنان �لحديث،وبع�س تلك �لقياد�ت �قت�سرت تاأثير�ته 

في حدود معّينة لم تتجاوز حدود �لمنطقة �لتي خرج منها 

�أو �لطائف����ة �لتي كان ينتمي �إليه����ا، وبع�س �آخر تجاوز في 

تاأثير�ته كل �لحدود �ل�س����ّيقة �لمناطقية و�لطائفية لت�سبح 

�س����ورته بحجم �لوطن وفي طليعة رجالت �لدولة و�ل�سعب 

و�لأّم����ة �لذي����ن تعقد عليه����م �لآمال في �لمر�حل �ل�س����عبة 

و�لمحطات �لع�سيرة.

وقليلون هم �لأ�سخا�س �لذين يجود بهم �لزمن وتبقى �آثارهم 

وتاأثير�تهم فاعلة في �لحياة �لعامة و�ل�سيا�سية بعد رحيلهم.

وقد �أدرك �للبنانيون منذ �إطاللة �لرئي�س رفيق �لحريري على 

�لعمل �لإجتماعي و�ل�سيا�س����ي �أنه �ل�سخ�س �لذي تتوفر فيه 

موؤهالت غي����ر عادية تجعل منه �لرج����ل �لقادر على قيادة 

�سفينة �لوطن �إلى �ساطئ �لأمان و�إخر�جه من �لحروب �لتي 

وقعت على �أر�س����ه با�سم �لقبائل و�لطو�ئف و�لأحز�ب و�لتي 

كادت �أن تودي بالوطن و�أهله �إلى �لّتق�سيم و�ل�ّسياع.

ق����د �أنعم �هلل على �لرئي�س �لحريري ولم ي�س����اأ �أن ي�س����تاأثر 

بالنعم����ة وحده بعيد�ً عن معاناة �س����عبه ووطنه، ف�س����ّخر 

كل تلك �لإمكانات و�لقدر�ت و�لعالقات لم�س����لحة �ل�س����عب 

و�لوط����ن فعمل بكّل جدٍّ و�جتهاد بعيد�ً عن �لأ�س����و�ء لولدة 

�تفاق �لطائف �لذي �أنهى �لح����رب و�آثارها �لتدميرية، وبعد 

و�س����وله �إلى �ل�سلطة �لتي لم يكن محتاجًا �إليها في ظهوره 

و�س����هرته بل كانت �ل�سلطة محتاجة �إلى �أمثاله ليعيد بناء 

�لدولة ويقود ور�س����ة �لإعمار و�لبناء لما هّدمته �لحرب، فلم 

يف����رّق في عمله بين منطقة و�أخ����رى ، ول بين مذهب و�آخر، 

ول بين طائفة وغيرها، وقد �أر�د نهو�س لبنان وطنًا و�سعبًا 

فعمل على �إعادة �للحمة �لوطنية وقيامة دولة �لموؤ�س�سات 

و�لقانون مج�ّسد�ً في ذلك �إيمانه بربه ووطنه وقدر�ت �سعبه 

على طّي �سفحة �لما�سي و�لنظر �إلى �لم�ستقبل.

وق����د تجاوز في عمله وتطلعات����ه كّل �لمنطلقات �لمحدودة 

�لتي ينطل����ق منها معظم �لقياد�ت في لبن����ان فكان �لقائد 

�لعاب����ر لحدود �لمناط����ق و�لطو�ئف و�لمذ�ه����ب �إلى رحاب 

�لوطن و�لإن�سان.

�لوطن����ي  �ل�س����لوك  وه����ذ� 

و�لإن�ساني جعل من �لرئي�س 

�لحري����ري ذ� مكانة متمّيزة 

تحظى بالثقة و�لإحتر�م في 

�لمجتمع �لدولي، ومن خالل 

�لثقة به عادت �لثقة بلبنان 

وطنًا قادر�ً به وب�سعبه على 

موقعه  و��ستعادة  �لنهو�س 

في �لعالم.

باأن  �للبنانيون  وقد �س����عر 

مرحلة جديدة من �لإ�ستقر�ر 

من  تنتظره����م  و�لإزده����ار 

�لوطنية  �لقيادة  خالل هذه 

�لبع����د  وذ�ت  �ل�س����ادقة 

�لإقليم����ي و�لدول����ي و�لتي 

توظف مكانتها وقدر�تها في م�سلحة وطنها و�سعبها، ولكّن 

�لجريمة �لنكر�ء �لتي ��ستهدفت �لرئي�س �لحريري ��ستهدفت 

ه����ذ� �لأمل �لجديد �لذي عقده عليه �للبنانيون و��س����تهدفت 

�لوط����ن �لذي �أعاد بنيانه و�إعم����اره، ولكن �لرئي�س �لحريري 

�س����يبقى من �لرجال �لذين م����الأو� �لدني����ا بذكرهم �لجميل 

و�س����غلو� �لنا�س باآثارهم �لحميدة، وقد تمّيزت �سخ�س����ّيته 

ب�س����مات �لكبار و�س����لوك �لأحر�ر وتج�ّس����دت فيها �سجاعة 

�لر�أي و�لمو�قف �ل�س����ادقة و�لإيمان �لر��سخ و�لحب �لخال�س 

ل�سعبه ووطنه، ومثل هوؤلء �لرجال يتحولون �إلى مدر�سة في 

�سعوبهم ومجتمعاتهم تع�سى على �لموت و�لن�سيان، ولذلك 

�سيبقى �ل�سعب �للبناني وفّيًا لذكرى �لرئي�س �لحريري م�سرّ�ً 

على مو��س����لة طريقه في �لوحدة �لوطنية و�لإعتد�ل وبناء 

دولة �لموؤ�س�سات و�لقانون.

�لعالّمة �ل�سيد علي �لأمين يتلو 

�لفاتحة على �سريح رئي�س 

�لوزر�ء �للبناني �ل�سهيد رفيق 

�لحريري ورفاقه رحمهم �هلل

�لعالمة �ل�سيد علي �لأمين م�ساركًا في �لمجل�س برئا�سة �سيخ 

�لأزهر في �أبو ظبي



�سدر عن د�ر مد�رك للن�سر كتاب

للعالمة ال�شيد علي االأمين

»زبدة التفكير في رف�س ال�شب 

والتكفير«

يبحث في حكم الكفر واالإيمان بالن�شبة 

الأهل الكتاب 

بيروت »�ل�سيا�سة �لكويتية« 2015/02/15

ي�س����تمل �لكتاب في طبعت����ه �لمزي����دة و�لمنقحة على 

مو�س����وعات عدة ذ�ت �ل�س����لة بم�س����ائل �لتكفير �لتي 

ُنب�ست من �لما�س����ي لتوظيفها في �س����ر�عات �لحا�سر 

بين �لم�سلمين �أنف�س����هم وبينهم وبين غيرهم من �أتباع 

�لديانات و�لر�سالت �لأخرى، وي�ستمل �أي�سًا على �لبحث 

ع����ن حكم �لكف����ر و�لإيمان بالن�س����بة �إلى �أه����ل �لكتاب 

و�لعالقة معهم في �سوء �لقر�آن �لكريم، وفيه بحوث عن 

م�سائل عدة مرتبطة بتعدد �لآر�ء و�لأفكار.

كما �س����در �س����ابقًا عن نف�س �لد�ر للعالمة �لأمين، كتب 

عدة: كتاب )ولية �لدولة ودولة �لفقيه( وكتاب )�لأحز�ب 

�لديني����ة(، وكتاب )�سل�س����لة �لدرو�س في �أ�س����ول �لفقه، 

�لجزء �لأول(.

العاّلمة ال�سيد علي الأمين عن قتل 

الأ�سرى والأبرياء وتعذيبهم! 
قال �هلل تعالى )ويطعمون �لطعام على حّبه م�س���كينًا 

ويتيمًا و�أ�سير�( �إَنّ قتل �لأ�سرى و�لأبرياء - من كل بني 

�لب�س���ر - وظلمهم وتعذيبهم جريمة نك���ر�ء تهتُزّ لها 

قلوب �أهل �لأر�س و�ل�سماء، وقد جاء في �لحديث ) وقد 

��س���تّد غ�س���ب �هلل على من ظلم من ل يجد نا�سر�ً غير 

�هلل،و�أفح����س �لظلم ظلم �لم�ست�س���لم( وقال تعالى )من 

قتل نف�س���ًا بغير نف�س �أو ف�ساد في �لأر�س فكاأنما قتل 

�لنا�س جميعا( فويحكم ماذ� تفعلون؟ »لقد جئتم �سيئًا 

�ً تكاد �ل�س���مو�ت يتفّطرن منه وتن�َس���ُقّ �لأر�س وتخُرّ  �إَدّ

�لجبال َهَدّ�«!

خالفات ال�سحابة..واجترار التاريخ!
تركي الدخيل

في �أكثر من برنامج، ُت�ستح�س����ر �لق�سايا �لتاريخية. مثل 

�لخالف �لذي �س����جر في ب����دء �لتاريخ �لإ�س����المي. و�لذي 

تفرعت عنه �لطو�ئف، لت�سبح تلك �لخالفات مو�سع حديٍث 

وج����دل وتاأليف منذ تلك �لفترة و�إل����ى �ليوم. مع �أن هناك 

تو�س����ية عقائدية يمكن �أن تطّور وهي �لحث على: »�لكف 

عن �لذي �س����جر بين �ل�س����حابة«. وبهذ� �لكف نلتفت �إلى 

دنيانا وم�سالحنا. ونتعاي�س مع �لمختلفين جميعًا، مهما 

كانت مذ�هبهم �أو �أديانه����م. وبما �أننا نرعى حو�ر �لأديان 

في �لعالم و�لملك � حفظه �هلل � بنف�س����ه يتابعه ويدعمه، 

فمن باب �أولى �أن تتعاي�س �لطو�ئف فيما بينها.

�لت�س����امح مع �ليهودي و�لم�س����يحي �لذي ��س����تطعنا �أن 

نمار�سه يمكننا �أن نطبق ت�س����امحًا خير� منه مع بع�سنا 

�سنًة و�سيعة.

�لقنو�ت �لتي تحاول �إعادة بعث تلك �لخالفات و�لنفخ في 

�لرماد لإ�سعال ناٍر قد هد�أت ل يمكننا �أن ن�سفها بالقنو�ت 

�لتي تفعل خير�ً للمجتم����ع. تلك �لمناظر�ت �لتي تتحدث 

عن عائ�س����ة ومعاوية، وعن عمرو ب����ن �لعا�س و�لتحكيم، 

وعن �ل�سقيفة، وت�س����تعل �لحو�ر�ت فيها وترتفع �لأ�سو�ت 

لن تقدم بل �ستوؤخر. بنهاية �لمطاف �سيبقى �ل�سني �سنيًا 

و�ل�سيعي �سيبقى �سيعيًا، و�لأولى �لبحث عن �لم�ستركات 

بين �لطو�ئف. وهذ� �لم�س����روع يقوده �ل�س����يد علي �لأمين، 

وهو �ل�س����يخ �ل�سيعي �لفا�س����ل و�لمرجع �لمتبحر. يبحث 

منذ عقود عن �آلية للبدء بتعاي�ِس وتاآلف.

�ل�س���يد علي �لأمين يجعل خطاب �لعقل �أ�سا�سًا في �لطرح 

�لديني، لأن �لمتخا�س���مين في �لمذ�هب لو حّكمو� عقولهم 

ف���ي حمولة �لتاريخ �لذي بي���ن �أيديهم لوجدو� �أن �لتاريخ 

حمل �ل�س���و�ب و�لخطاأ، �لكذب و�ل�سدق، �لدفاع عن �لدين 

و�لدفاع عن حظوظ �لنف�س، حينها لن يكون �لتع�سب قائمًا 

ومحرّكًا لأفكارنا. حتى �إن بع�س علماء �ل�س���يعة و�ل�س���نة 

حاولو� �لخروج بمذ�هبهم من �لتقوقع و�لتع�سب، لكن بقي 

�ل�سوت �لمتطرف هو �لأعلى و�لأقدر على �لتجيي�س لالأ�سف!

قال �أبو عبد�هلل غفر �هلل له: ليت �لقنو�ت �لف�س����ائية �لتي 

تحي����ي �لمناظر�ت تل����و �لمناظر�ت، تفتح �لنقا�س����ات في 

�لتنمي����ة، وفي �لأنظمة و�لقو�نين، وفي �لم�س����تركات بين 

�لم�سلمين، وفي �إعمار �لأر�س وبنائها، وفي �لقت�ساد، وفي 

�لعم����ل، وفي �لتخطيط، و�أن تهجر تلك �لم�س����اجر�ت �لتي 

حدثت في تاريخ �لإ�س����الم �لأول و�لتي لم ن�سهدها، ول�سنا 

متعبدين بدر��س����تها، ف�»تلك �أمة قد خلت لها ما ك�س����بت 

ولكم ما ك�سبتم«! فهل يمكننا �لخروج من ح�سار �لتاريخ 

�إلى �سعة �لو�قع؟!

�لوطن �أون لين



����ة وجميَع  دع����ا ›مجل�ُس حكم����اء �لم�س����لمين‹ عقالَء �لأمَّ

�لغيورين على �لإ�س����الم و�أهله و�لأجيال �لمقبلة �إلي �لعمل 

كتًفا بكتٍف من �أجل وقف حمامات �لدم،  �لتي ت�سيل بغز�رة 

هذه �لأيام في بع�س ديار �لإ�سالم، دون ر�دع من دين �أو و�زع 

من وجد�ن �أو �سمير.

ونا�س����َد �لمجل�����سُ جميع �لأطر�ف، �لموؤ�س�س����ات �لر�س����مية 

و�لأهلي����ة، �أو �لفئ����ات �لطائفي����ة بغر�س ت�س����ميد �لجروح 

�لنازف����ة، وِمْن َثمَّ �لنخر�ُط فوًر� ف����ي حو�ر بين كلِّ �لجهات 

�لمتنازعة، مهما كانت �لم�سوغات �أو �لذر�ئع و�لمبرر�ت.

وناق�����س �لمجل�ُس ف����ي �جتماعه �لثالث �ل����ذي ُعِقد في �أبو 

ظبي يوم �لخمي�س �لما�س����ي ›22 ربيع �لآخر 1436 هجرية 

– 12 فبر�ي����ر 2015 ميالدية‹ �أهمية �إيجاد �أدو�ت وو�س����ائل 
عملية لتعميم ثقافة �ل�سلم و�لت�سامح وتعزيز �لحو�ر د�خل 

�لمجتمعات �لم�سلمة، بموؤ�ز�ة �لحو�ر مع جميع �لأديان حول 

مختلف �لق�سايا �لإ�سكالية �أو �لمختلف علىها �أو حولها. 

َت����ه و�أهد�َفه �ل�س����تر�تيجية على مدي  و�أقرَّ �لمجل�����سُ ُخطَّ

�ل�س����نو�ت �لثالث �لمقبل����ة، �لتي تنطلق من ن�س����ر وتعميم 

�س����حيح �لإ�سالم، وَفْهِم ر�سالته �ل�س����امية، �لتي تتطلب من 

�أج����ل تحقيقها �لعمل على �إطفاء �لحر�ئق، و�س����رورة تالقح 

�لثقاف����ات على �س����تي �لم�س����تويات �لديني����ة و�لأخالقية 

و�لفل�س����فية �أو �لمعرفية، و�إع����د�د �لجيل �لمقبل من �لعلماء 

�لعقالنيي����ن و�لمتنوري����ن، من �أجل عمارة �لأر�س بال�س����لم 

و�لوئام بدل �لحرب و�لخ�سام.

وتقت�س����ي �إ�س����تر�تيجية ›مجل�س حكماء �لم�سلمين‹ �لعمل 

على ثالثة محاور:

1- تعزيز �لحو�ر.

2- بناء �لقدر�ت.

3- ن�سر �لوعي.

وقد ت�س����منت �إ�س����تر�تيجية ›مجل�س �لحكماء‹ خطة �ساملة 

توؤكد �أهمية �لح����و�ر في مجال تعزيز �لخطاب �لديني، �لذي 

يعك�س قيم وتعاليم �لإ�س����الم، و�لنخ����ر�ط في حو�ر مفتوح 

مع جمي����ع �لنخب �لديني����ة و�لفكرية و�ل�سيا�س����ية وقادة 

�لمجتم����ع �لمدني في �لعالم �أجمع من دون ��س����تثناء. هذ� 

بالإ�سافة �إلي �لعمل �لفوري و�لحثيث على بناء �لقدر�ت من 

خ����الل مناهج تلبي �حتياجات �ل�س����باب في �لقرن �لحادي 

و�لع�س����رين، وتدريب �ل�سخ�سيات �لدينية على رفد �لخطاب 

�ل�س����لمي �لعالمي بقيم �لتعارف �لإ�سالمية �لمده�سة، ونبذ 

�لعنف و�لتطرف و�إق�ساء �لغالة و�لمت�سددين، �لذين ي�سيقون 

على �لنا�س حياتهم. 

�إل����ي جانب ذلك تت�س����من �لإ�س����تر�يجية مرتك����ز�ت عملية 

وخطو�ت ميد�نية جادة ت�س����اهم بفعالية في رفع م�س����توي 

�لوعي بالإ�س����الم ورحمته و�س����ماحته، وم�س����اعدة �ل�سباب 

�لم�س����لم وغير �لم�س����لم على تنظيم �لملتقيات و�لمنتديات 

بغر�����س تبادل �لخبر�ت في �إطار تعزيز ثقافة �ل�س����الم، من 

خالل تنظيم ور�س �لتدريب و�لتاأهيل لإعد�د �لعلماء �ل�سباب 

للنهو�س بثقافة �ل�سلم و�لت�سامح و�لحو�ر، كما يليق بالدين 

�لحنيف، �لوجه �لآخر لل�سالم كما �أر�ده �هلل �سبحانه وتعالي 

في محكم تنزيله و�ل�سنة �ل�سريفة.

كذلك ت�س����منت ��س����تر�تيجية ›مجل�س حكماء �لم�س����لمين‹ 

ت�س����كيل ›فرق �س����الم‹ مهمتها زيارة �لمناطق �ل�ساخنة في 

�إطار �لمحاولت لف�س �لنز�عات بال�س����بل �ل�سلمية، وتنظيم 

موؤتمر�ت �إقليمية �س����نوية ت�س����ارك فيها جميع �لنخب من 

�لطو�ئف و�لمذ�هب �لإ�سالمية لتعميق ثقافة �ل�سلم و�لحو�ر 

و�لنفتاح على �لع�سر و�لزمان باأدو�ته �لعلمية و�لعقالنية. 

كما ت�س����منت �ل�ستر�تيجية �إقامة �س����ر�كات مع �لجامعات 

�لمهم����ة حول �لعالم بغر�س تنظيم ندو�ت وملتقيات دورية 

للطلبة بغر�س تعزيز ثقافة �لحو�ر و�لت�س����امح وقبول �لخر 

على �ختالفه �أو تباينه �سو�ء في �لآر�ء و�لأفكار �أو �لمعتقد�ت. 

هذ� بالإ�سافة �إلي �إقامة �لمكتبات �لمعززة بالكتب �لتنويرية 

�لتي ت�سيء على �لإ�س����الم بروحه �لنقية �لخالية من �أدر�ن 

�لتع�سب و�لإنغالق، �لمطرزة بالقيم �لإن�سانية �لنبيلة على 

كل �لم�س����تويات �لدينية و�لأخالقية، لم�س����اعدة �لباحثين 

و�لد�ر�س����ين في تعميق ثقافة �ل�س����لم و�لت�س����امح وتر�سيخ 

قيم �لحو�ر و�لم�س����اركة �لإيجابية في عمارة �لأر�س بالخير 

و�لجمال و�لم�سرة.

ومن �سمن �لخطو�ت �لعملية في ��ستر�تيجية �لمجل�س �إن�ساء 

د�ر ن�س����ر تعني بطباعة محتوي ›ثقافة �ل�س����لم‹ وتعميمها 

على �أكبر قدر ممكن من �س����ر�ئح �لمجتمعات �لم�سلمية. هذ� 

�إلي جانب ›م�سروع 100 �س����وؤ�ل ملح‹، وهو برنامج ثقافي 

معرف����ي يهدف �إلي معالجة �أبرز �لم�س����ائل �لمثيرة للجدل، 

�لتي تو�جه �لم�س����لمين ر�هنًا وم�س����تقباًل، وهي م�س����تقاة 

من متابعة دقيقة لهتمامات وت�س����اوؤلت �لم�س����لمين وغير 

�لم�سلمين حول �لإ�سالم، وحول موقفه من �لعنف �لم�ست�سري 

في غير م����كان، بالإ�س����افة �إلي موقفه من �ل�س����الم كقيمة 

�إن�س����انية ملحة للنماء و�لرخاء. ومن جملة ما ي�س����عياإليه 

�لبرنامج من خ����الل �لإجابة على هذه �لت�س����اوؤلت، تبديد 

�ل�س����ورة �لنمطية �ل�سائدة عن �لإ�س����الم في و�سائل �لإعالم 

و�لموؤ�س�س����ات و�لمجتمعات �لدينية و�لفكرية و�لمدنية. هذ 

ف�ساًل عن �إ�ساعة ثقافة �لإ�سالم �ل�سمحاء �لرحيمة.

 

 اإن�سمام �سوار الذهب والأمين

اإلى مجل�س حكماء الم�سلمين 

وف���ي �إطار نهج �لتجديد و�لنفتاح عل���ى �لعلماء و�لمفكرين 

و�لباحثي���ن �لعقالنيي���ن �ل���ذي يعتم���ده ›مجل����س حكماء 

�لم�س���لمين‹، لتعزيز �لحو�ر وتر�س���يخ مبد�أ �لنفتاح وتعميم 

ثقافة �ل�سلم و�لت�سامح في �لمجتمعات �لم�سلمة بين مختلف 

�أطياف �لأمة، بكل �نتماء�تها �لطائفية و�لمذهبية و�لعقائدية 

�أو �لآيديولوجية، ب�سوء هذ� �لنهج �ل�سامي �ن�سم �إلي ع�سوية 

�لمجل�س، كل من �لم�س���ير/عبد �لرحمن محمد ح�س���ن �سو�ر 

�لذه���ب رئي�س جمهورية �ل�س���ود�ن �لأ�س���بق، رئي�س مجل�س 

�لأمناء في ›منظمة �لدعوة �لإ�س���المية‹، و�س���ماحة �لعالمة 

�ل�سيد على �لأمين �أحد �أبرز �لمر�جع �لدينية �ل�سيعية بلبنان. 

و�س����ارك �س����و�ر �لذهب و�لأمين في �جتماع �لمجل�س �لثالث 

�لذي عقد ف����ي �أبو ظبي يوم �لخمي�س �لما�س����ي ›22 ربيع 

�لآخر 1436 هجرية – 12 فبر�ير 2015 ميالدية‹.

• مام �لأكبر �أ.د/�أحمد �لطيب 	 وي�س����م �لمجل�س ف�س����يلة �لإ

�سيخ �لأزهر �ل�سريف رئي�سًا ›م�سر‹.

• ف�س����يلة �ل�سيخ �لأ�س����تاذ �لدكتور عبد �هلل بن بيه رئي�س 	

›منت����دي تعزيز �ل�س����لم ف����ي �لمجتمعات �لم�س����لمة‹ - 
موريتانيا.

• �لأمي����ر غازي ب����ن محمد بن طالل رئي�����س مجل�س �أمناء 	

موؤ�س�سة �آل �لبيت �لملكية للفكر �لإ�سالمي - �لأردن.

• معالي �أ. د. محمد قري�س �س����هاب وزير �ل�س����وؤون �لدينية 	

�سابقا - �أندوني�سيا.

• �لم�س����ير/عبد �لرحمن محمد ح�سن �س����و�ر �لذهب رئي�س 	

جمهورية �ل�سود�ن �لأ�سبق، رئي�س مجل�س �لأمناء، منظمة 

�لدعوة �لإ�سالمية.

• �سماحة �لعالمة �ل�سيد على �لأمين مرجع ديني لبناني.	

• �أ.د �س����ارمون جاك�سون �س����احب كر�سي �لملك في�سل في 	

�لفكر �لإ�س����المي وثقافته، جامع����ة جنوب كاليفورنيا - 

�لوليات �لمتحدة.

• ف�سيلة �أ.د/ح�س����ن �ل�سافعي ع�س����و هيئة كبار �لعلماء 	

بالأزهر �ل�س����ريف، ورئي�����س مجمع �للغ����ة �لعربية في 

�لقاهرة - م�سر.

• معالي �أ.د/محمود حمدي زقزوق وزير �لأوقاف �لأ�س����بق 	

– م�سر.
• �سماحة �ل�سيخ �ل�سريف �إبر�هيم �سالح �لح�سيني رئي�س 	

هيئة �لإفتاء و�لمجل�س �لإ�سالمي - نيجيريا.

• �أ. د. �أب����و لبابة �لطاهر �س����الح ح�س����ين رئي�س جامعة 	

�لزيتونية بتون�س �سابقًا، �أ�ستاذ �لتعليم �لعالي بجامعة 

�لإمار�ت - تون�س.

• ف�س����يلة د. �أحمد عبد �لعزيز �لح����د�د كبير مفتين مدير 	

�إد�رة �لإفتاء بد�ئرة �ل�س����وؤون �لإ�سالمية و�لعمل �لخيري 

في دبي - �لإمار�ت.

• د. كلثم عبيد �لماجد �أ�س����تاذ م�س����اعد بمعهد در��س����ات 	

�لعالم �لإ�سالمي، جامعة ز�يد/دبي - �لإمار�ت.

• معالي �لأ�س����تاذ �لدكتور/عبد �هلل ن�سيف.. رئي�س موؤتمر 	

�لعالم �لإ�سالمي - �لمملكة �لعربية �ل�سعودية.

ا�ستراتيجية تعزيز الحوار وبناء القدرات ون�سر الوعي

مجل�س حكماء الم�سلمين يقر روؤية م�ستقبلية لتعميم �سحيح الإ�سالم

جهود حثيثة لتعزيز حوار الأديان والطوائف والمذاهب الإ�سالمية

 منت�سر �ل�سطبي - �لأ�سبوع 



نظرة موجزة في فقه

العقوبات بين الآليات 

والمقا�سد والغايات

العاّلمة ال�سّيد علي الأمين

ي�س���تفاد من �أدّلة �لعقوبات �أّنها �ُسِرَّعْت �سونًا للمجتمع وحفظًا 

للحق���وق ودفعًا للمفا�س���د �لكبرى �لمترتبة عل���ى تلك �لأفعال 

�لموجبة لها كما �أ�سار �إلى ذلك �لقر�آن �لكريم في قول �هلل تعالى:

ُقوَن(. ُكْم َتتَّ ا�ِس َحَياٌة َيا �أُوِلي �ْلأَْلَباِب َلَعلَّ )َوَلُكْم ِفي �ْلِق�سَ

وقد ق�ّسم �لفقهاء تلك �لعقوبات �إلى حدود وتعزير�ت، و�لمق�سود 

من �لحدود عندهم ه���ي �لعقوبات �لتي يوجد لها تقدير خا�س 

في �ل�س���رع، و�لتعزير�ت هي �لعقوبات �لتي لم يرد فيها تحديد 

خا�س لمقد�رها ويترك �أمرها لنظر �لحاكم وتقديره، وهناك من 

ي�س���ترط �أن ل يتجاوز �لتعزير �لعقوبات �لمن�سو�س عليها في 

�لحدود، و�أن يكون دونها في �لمقد�ر.

عقوبة الرجم

ومن تلك �لعقوبات عقوبة �لرجم للز�ني �لمح�سن )�لمتو�جد مع 

زوجته( وللز�نية �لمح�س���نة )�لمتو�جد عندها زوجها( وهي من 

�لعقوب���ات �لتي لم ترد في �لق���ر�آن �لكريم ، و�إنما �لذي ورد فيه 

بالن�سبة �إليهما هي عقوبة �لجلد للز�ني و�لز�نية بدون تف�سيل 

بين �لإح�سان وعدمه كما جاء في قول �هلل تعالى:

ْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوَل َتاأُْخْذُكم  �ِنَيُة َو�لزَّ�ِني َفاْجِلُدو� ُكلَّ َو�ِحٍد مِّ )�لزَّ

ِ َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر  ِ �إِن ُكنُتْم ُتوؤِْمُنوَن ِب���اهللَّ ِبِهَم���ا َر�أَْفٌة ِفي ِدي���ِن �هللَّ

ِمِنيَن(. ويظهر من قول �ل�س���يد  َن �ْلُموؤْ َوْلَي�ْس���َهْد َعَذ�َبُهَما َطاِئَفٌة مِّ

�لم�س���يح عليه �ل�س���الم في �لإنجيل )م���ن كان منكم بال خطّية 

فليرمها �أّوًل بحجر(، وجود عقوبة �لرجم في �ل�س���ر�ئع �ل�سابقة 

وهو ما ورد في �لعهد �لقديم �أي�س���ًا كما جاء في �س���فر �لتثنية 

:21 :22

ِبيَها، َوَيْرُجُمَها ِرَجاُل َمِديَنِتَها  )ُيْخِرُجوَن �ْلَفَتاَة �إَِلى َب���اِب َبْيِت �أَ

َها َعِمَلْت َقَباَحًة ِفي �إِ�ْس���َر�ِئيَل ِبِزَناَها  ِباْلِحَجاَرِة َحتَّى َتُموَت، لأَنَّ

ِفي َبْيِت �أَِبيَها(.

وفي �ل�س���ّنة �لّنبوّية وكتب �ل�س���يرة �أخبار تحكي تطبيق عقوبة 

�لرجم على عهد ر�س���ول �هلل -�س���لّى �هلل عليه و�آله- في حالت 

معدودة وكذلك في عهد �لخلفاء �لر��س���دين ر�سي �هلل عنهم، وقد 

�ّدعى �لإجماع على ثبوتها غير و�حد من �لفقهاء و�أنكرها بع�سهم.

الإحراق بالنار

وم���ن �لعقوبات �لت���ي لم ترد في �لقر�آن �لكري���م عقوبة �لإحر�ق 

بالنار و�إن وردت في �أحاديث من �ل�سّنة �لّنبوّية في بع�س �لمو�رد.

وفي �لعه���د �لقديم من �لإنجيل ما يدلُّ عل���ى �أن �لقدماء كانو� 

ي�ستعملون �لنير�ن للق�سا�س.

فق���د كانو� يحرق���ون �لمحكوم عليهم بالإع���د�م )�ر 29: 22 ود� 

3: 20 و21(. وقد ��س���تمرت هذه �لعادة حتى �لقرون �لو�س���طى. 

وكانت �ل�سريعة تاأمر بحرق �لرجل �لذي يتزوج من �مر�أة و�أمها  

و�بنة �لكاهن �لتي زنت: )�إذ� �تخذ رجل �مر�أة و�أمها، فذلك رذيلة، 

بالنار يحرقونه و�إياهما(  )ل 20: 14( و )�إذ� تدن�س���ت �بنة كاهن 

بالزنى، فقد دن�ست �أباها بالنار تحرق( )ل 21: 9(.

و�لعقوبة �لتي لم ترد في �لقر�آن �لكريم كحّد �لرجم وحّد �لمرتّد 

يق���ع �لكالم في �أنها هل هي ت�س���ريع ثابت له���ذه �لعقوبة؟ �أم 

�أنها كانت من باب �لتدبير �لموؤقت �لذي �ختاره �لحاكم لظروف 

و�أ�س���باب خا�ّس���ة ينتهي بانتهائها؟ وتندرج حينئٍذ تحت باب 

�لتعزير�ت �لتي يترك فيها �لأمر للحاكم كما تقّدم.

وكذلك يقع �لكالم في �لآليات و�لكيفيات �لتي ذكرت في تنفيذها 

من حيث ل���زوم �لإعتماد عليها �أو تركه���ا و�عتماد غيرها مما 

تتحقق به �لغاية.

ولذل���ك فقد بحث بع����س �لفقهاء ف���ي كتاب �لح���دود ونظام 

�لعقوبات في �أمرين:

�لأول: في �نح�سار �لعقوبة بالمن�سو�س عليها وعدمه.

و�لثاني: في و�سيلة �لتنفيذ.

ومنهم من يذهب �إلى عدم �لإنح�سار بها �إنطالقًا من مقا�سد تلك 

�لعقوبات ومن �أن �لأدّلة لم تكن في مقام �لتعيين و�لح�سر بها 

عن���د ذكرها، و�إنما كانت في مق���ام �لإعتماد عليها بما هي من 

�لو�سائل �لر�دعة، ولي�س لنح�سار �لردع بها، ولذلك لم تنح�سر 

�لأفعال �لموجبة للعقوبة بتلك �لأ�س���باب �لمن�سو�سة، بل كانت 

ف���ي مقام ذكرها باعتبارها من �لموجبات �لبارزة، ولذلك ثبتت 

موجب���ات �أخرى �ندرجت في باب �لتعزي���ر�ت، ويقال نف�س هذ� 

�لكالم في �لعقوبات �أي�سًا، وعليه فاإن كانت هناك عقوبة �أخرى 

يتحقق بها �لردع فال موجب لالإنح�سار في �لمن�سو�س عليها.

و�لحا�س���ل �أن مقا�سد �لعقوبة في �ل�سريعة هي �لردع و�لّتاأديب 

كما ي�ستفاد من مجموع �أدّلتها، ولي�س هناك من غاية �أخرى ور�ء 

ت�سريعها، فهي لي�ست نظير �لعباد�ت �لمعدودة عند �لفقهاء من 

�لو�جب���ات �لّتعّبدّية و�لأمور �لتوقيفية �لتي يقت�س���ر فيها على 

�سيغتها �لو�ردة عن �ساحب �ل�سرع.

و�لح���دود ل تختلف عن �لتعزير�ت في �لمق�س���د و�لغاية، فكما 

�أن �لتعزي���ر�ت ُتِرَك���ْت لتقدي���ر �لحاكم لما يتحق���ق به �لردع، 

فلم���اذ� ل يكون ذلك ف���ي �لحدود �أي�س���ًا بلح���اظ تطبيقاتها 

ومقا�س���دها وو�س���ائل تنفيذها، ومجرد �لت�سمية لهذه بالحدود 

ولتلك بالتعزير�ت ل يحدث فرقًا جوهرّيًا بينهما في �لمقا�س���د 

و�لغايات.

وقد ورد في �لحديث عن ر�س���ول �هلل -�سلّى عليه و�آله-: )�إَنّ �هلل 

كتب �لإح�سان على كل �س���يء، فاإذ� قتلتم فاأح�سنو� �لقتلة، و�إذ� 

ذبحتم فاأح�سنو� �لذبحة وليحد �أحدكم �سفرته وليرح ذبيحته(.

وه���ذ� �لحديث �لذي نخرج به عّما دّل على �نح�س���ار و�س���يلة 

�لتنفيذ بال�س���يف �أو �لرجم �أو �لإحر�ق �إلى غيرها مما هو �أح�سن 

منه���ا، كذل���ك يمكن �أن نخرج ب���ه عما يمكن �أن يكون م�س���عر�ً 

بانح�س���ار �لعقوبة بكيفية ومقد�ر خا�ّس���ين من خالل �لعموم 

�لحاكم على تلك �لأدلة في قوله �س���لّى �هلل عليه و�آله: )�إن �هلل 

كتب �لإح�سان في كّل �سيء(.

ومن خالل ما تقّدم ينظر �إلى �لكيفية �لخا�ّس���ة �لو�ردة في حّد 

�لحر�بة �لذي ذكر فيه �لقتل و�ل�س���لب وتقطيع �لأيدي و�لأرجل 

َ َوَر�ُسوَلُه  َما َجَز�ُء �َلِّذيَن ُيَحاِرُبوَن �هلَلّ كما جاء في قوله تعالى)�إَِنّ

ْيِديِهْم  َع �أَ َلُّبو� �أَْو ُتَقَطّ ْو ُي�سَ ن ُيَقَتُّلو� �أَ ْر�ِس َف�َساًد� �أَ َوَي�ْسَعْوَن ِفي �ْلأَ

ْر�ِس َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي �لُدّْنَيا  ْن ِخاَلٍف �أَْو ُينَفْو� ِمَن �ْلأَ َو�أَْرُجُلُهم ِمّ

َوَلُهْم ِفي �ْلآِخَرِة َعَذ�ٌب َعِظيٌم( وهي من �لكيفيات �لتي ل تخت�ّس 

بالقر�آن �لكريم فقد وردت في �لعهد �لقديم �أي�سًا: �سفر �سموئيل 

�لثاني 21: 9:

 . َلُبوُهْم َعَلى �ْلَجَبِل �أََماَم �لرَّبِّ َمُهْم �إَِلى َيِد �ْلِجْبُعوِنيِّيَن، َف�سَ )َو�َسلَّ

ِلَها ِفي �ْبِتَد�ِء  وَّ
اِد، ِفي �أَ اِم �ْلَح�سَ يَّ

ْبَعُة َمًعا َوُقِتُلو� ِفي �أَ َف�َسَقَط �ل�سَّ

ِعيِر(. اِد �ل�سَّ َح�سَ

و�سفر �سموئيل �لثاني 4: 12:

ْرُجَلُهَما،  ْيِدَيُهَم���ا َو�أَ )َو�أََم���َر َد�ُوُد �ْلِغْلَم���اَن َفَقَتُلوُهَم���ا، َوَقَطُعو� �أَ

َوَعلَُّقوُهَما َعَلى �ْلِبْرَكِة ِفي َحْبُروَن(.

بين المحارب واأ�سير الحرب

و�لمحارب عند �لفقهاء هو �لذي ي�س���هر �ل�س���الح ويعتدي على 

�لنا�س قتاًل و�سلبًا ويروع �لآمنين ويقطع �ل�سبيل ويزعزع �لأمن 

و�لإ�ستقر�ر في �لمجتمع وي�سعى للف�ساد في �لأر�س، وهو قريب 

من معنى �لإرهابي بالم�س���طلح �ل�سيا�سي في �أيامنا، ويختلف 

�لمحارب في �لمعنى و�لحكم عن �أ�س���ير �لحرب في ��سطالحهم 

كما �سياأتي حكمه.

وهذه �لعقوبة للمحارب ل ي�س���تفاد من �أدلتها �لح�سر بها كّمًا 

وكيف���ًا، بل يمكن تجاوزها �إلى ما يحقق �لغاية من ت�س���ريعها 

وهو �لردع �لذي يح�س���ل بالق�س���ا�س قتاًل، وقد ورد في بع�س 

�لن�س���و�س �أن �لمحارب ُيقتل �إذ� َقتل ولي�س مطلقًا، وهذ� ي�سعر 

بالخ���روج عن ظاهر �لآية في �لتخيير بين �لقتل وغيره مما هو 

مذكور في �لآية.

و�ل���ذي يظهر من �آية �لمحارب �أنها في مقام بيان �لإ�س���تحقاق 

للعقوبة ولي�ست في مقام بيان وجوب �لتنفيذ لل�سكل �لمذكور، 

فاإن �ل�س���كل قد يك���ون و�رد�ً �أحيان���ًا لبيان �لمزي���د من �لردع 

و�لتغلي���ظ ف���ي �لعقاب لتحقي���ق �لإبتعاد عن ه���ذه �لجريمة 

�لنكر�ء، ولي�س���ت هي في مقام بيان وجوب �لتنفيذ على �لنحو 

�لو�رد في �لآية.

وعل���ى كل ح���ال فهي غي���ر ناظرة �إلى �أ�س���ير �لح���رب وغيره 

م���ن �لأبرياء �لخارجين ع���ن �لآية �لمذكورة، ق���ال �هلل تعالى: 

)ويطعمون �لطعام على حّبه م�س���كينًا ويتيمًا و�أ�س���ير�( وجاء 

في �لحديث: )وقد ��س���تّد غ�س���ب �هلل على َم���ْن ظلم من ل يجد 

نا�س���ر�ً غير �هلل، و�أفح�س �لظلم ظلم �لم�ست�س���لم( وقال تعالى: 

)من قتل نف�سًا بغير نف�س �أو ف�ساد في �لأر�س فكاأنما قتل �لنا�س 

جميع���ًا( وهذ� مما يدل على �أن قتل �لأ�س���رى و�لأبرياء -من كل 

بني �لب�س���ر-وتعذيبهم هو من �لظلم �لذي نهت عنه �ل�س���ريعة 

نهيًا قاطعًا، وقد ورد في �أخبار �ل�س���يرة �أن ر�س���ول �هلل-�س���لى 

�هلل علي���ه و�آله- قد عفا عن �أ�س���رى معركة بدر �لذين كانو� من 

�لم�س���ركين، وهذ� ما ين�س���جم مع ما ورد في �لقر�آن �لكريم من 

�لتخيير في حكم �لأ�س���رى بين تحريرهم مّنًا �أو مع �لفدية كما 

جاء في قوله تعالى:

���ى �إَِذ� �أَْثَخنُتُموُهْم  ���ْرَب �لرَِّقاِب َحتَّ ِذيَن َكَفُرو� َف�سَ )َفاإَِذ� َلِقيُتُم �لَّ

َع �ْلَحْرُب �أَْوَز�َرَها( ا ِفَد�ًء َحتَّى َت�سَ ا َمنًّا َبْعُد َو�إِمَّ َف�ُسدُّو� �ْلَوَثاَق َفاإِمَّ

وبالحديث �لمتقدم: )�إَنّ �هلل كتب �لإح�س���ان على كل �سيء، فاإذ� 

قتلتم فاأح�س���نو� �لقتلة، و�إذ� ذبحتم فاأح�س���نو� �لذبحة وليحد 

�أحدكم �س���فرته وليرح ذبيحته( يتم تف�س���ير ما ورد عنه �سلى 

�هلل عليه و�آل���ه من قوله لأبي جهل في مك���ة )جئتكم بالذبح( 

عندما �ألق���ى عليه بع�س �لجهلة قطعة م���ن حيو�ن، فهو كالم 

لبيان طريقة �لذبح للحيو�ن �لذي ير�د �أكله، لأنهم كانو� ياأكلون 

�لميت���ة و�لمنخنق���ة و�لمتردية و�لموق���وذة، ولي�س لهم معرفة 

بطريقة �لذبح، ولم يكن �لنبي في مقام �لتهديد بالذبح لهم كما 

فهم���ه �لبع�س، فاإن مكة كانت د�ر�ً للّدعوة، ولم يكن �لنبي فيها 

في �لموقع �لذي ي�سمح له بالتهديد بالحرب و�لذبح، وقد وردت 

ِذيَن َلْم ُيِريُدو� �أَْن  ا �أَْعَد�ِئي، �أُولِئَك �لَّ مَّ
عقوبة �لذبح في �لإنجيل: )�أَ

�ِمي(. َلى ُهَنا َو�ْذَبُحوُهْم ُقدَّ ُتو� ِبِهْم �إِ �أَْمِلَك َعَلْيِهْم، َفاأْ

المماثلة في العقاب

وما ورد في �س���ورة �لبقرة من قوله تعالى: )َفَمِن �ْعَتَدى َعَلْيُكْم 

 َ َ َو�ْعَلُمو� �أَنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ َفاْعَت���ُدو� َعَلْيِه ِبِمْثِل َما �ْعَتَدى َعَلْيُكْم َو�تَّ

ِقيَن( وفي �سورة �لنحل: َمَع �ْلُمتَّ

َبْرُتْم َلُهَو َخْيرٌ  )َو�إِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبو� ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِه َوَلِئن �سَ

���اِبِريَن(، لي�س ت�سريعًا للمماثلة في �لعقاب و�لإعتد�ء، فاإن  ل�سَّ لِّ

�لرد على �لعدو�ن ل يكون �عت���د�ًء، و�إنما هو مجاز�ة على فعل 

�لمعتدي، وقد �أطلق عليه نف�س �لإ�سم من باب �لمعنى �لمجازي 

ل على نح���و �لحقيقة كما يق���ول علماء �لبي���ان، فالكالم في 

�لآيتين ناظر �إلى �أ�سل ��ستحقاق �لفاعل للعقاب ل �إلى كيفّيته، 

ل �لمعتدي بالجثة فه���ذ� ل يعني جو�ز �لتمثيل بجّثته.  فل���و مثَّ

وبالجمل���ة فاإن معاقبة �لمعتدي تبقى محكومة لالأدلة �لناهية 

عن تجاوزها.

و�لتو�ّس���ع في مو�س���وع �لكالم بالنق�س و�لإب���ر�م موكول �إلى 

مباحث علم �لفقه، و�هلل �سبحانه وتعالى هو �لأعلم.
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