انسبوا الجرائم إلى مرتكبيها

إذا تعارضت «حقيقة» علمية مع
رواية دينية  -فإن لم يمكن الجمع بينهما -
ُقدمت الحقيقة العلمية عليها ألنها دراية،
والدراية بحكم العقل تتقدم على الرواية

ال إلى أديانهم أو مذاهبهم
وال إلى أقوامهم أو مناطقهم

[العالمة السيد علي األمني]

[العالمة السيد علي األمني]

ّ
مؤسسة العالّمة السيّد علي األمني للتعارف و احلوار  -إصدار :عدد ( )41تشرين الثاني  2015م
”لتعارفوا” نشرة شهرية تصدر عن

حكماء الم�سلمـين في �ضيافة الرئي�س ال�سـيـ�سي:

دعـــمــنـا للأزهـــر الـ�شــريـــف..
�أم�����ر �أ���س��ـ��ا���س��ي وح��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��وي

ا�ستقبل الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ،ال�سبت الما�ضى� ،أع�ضاء
مجل�س حكماء الم�سلمين ،برئا�سة االمام الأكبر الدكتور �أحمد
الطي���ب� ،شيخ الأزهر ،وبح�ضور �أع�ض���اء المجل�س ،من بينهم
الم�شير عبدالرحمن �س���وار الذهب ،رئي�س جمهورية ال�سودان
الأ�سب���ق ،ورئي�س مجل����س �أمناء منظمة الدع���وة الإ�سالمية،
والدكت���ور محم���ود حمدي زق���زوق ،وزير الأوق���اف الأ�سبق،
ورئي�س مركز الح���وار بالأزهر ال�شري���ف ،والمرجع ال�شيعي
اللبناني ال�سيد على الأمين ،ف�ض ًال عن كوكبة من علماء الأمة
الإ�سالمية من �إندوني�سيا ،ونيجيريا ،ودولة الإمارات ،وتون�س،
والواليات المتحدة.

�أهمية م�ضاعفة

�صرح ال�سفير عالء يو�س���ف ،المتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة
الجمهورية ،ب�أن ال�سي�سي رحب بالعلماء الأجالء ،منوه ًا �إلى
دوره���م الذي يكت�سب �أهمية م�ضاعفة ف���ي المرحلة الراهنة
لن�شر ال�صورة الحقيقية للدين الإ�سالمي ب�سماحته وو�سطيته
واعتدال���ه ،ومواجهة الهجمة ال�شر�سة التي يتعر�ض لها ،وهو
الأمر الذي ي�ضع م�س�ؤولية على عاتق علماء الدين باعتبارهم
الم�س�ؤولين ب�شكل مبا�شر عن التعريف ب�صحيح الدين ون�شر
الوع���ي والتنوي���ر بين جم���وع الم�سلمي���ن ومواجهة الفكر
المتطرف والمغلوط.
و�أ�ش���اد ال�سي�سي بدور الأزهر ال�شري���ف الفاعل في التعريف
بالقي���م الإ�سالمي���ة ال�سمحة ،باعتب���اره منب���راً لالعتدال
والو�سطية في العالم الإ�سالمي.
و�أ�ضاف المتح���دث الر�سمي� :أن الرئي����س ال�سي�سي �أكد �أن
دعم م�ص���ر للأزهر ال�شريف ُيع���د �أمراً �أ�سا�سي��� ًا وحيوي ًا،
م�شدداً عل���ى �أهمية تعظيم دوره في ع���دم اختزال الدين
ف���ي مفاهيم �ضيقة ،من بينها اختزال مفهوم الجهاد ،الذي
ي�شمل جهاد النف�س والجه���اد في العمل �إلى غير ذلك من
المعاني الحقيقية لهذا المفهوم.
كم���ا �أ�ش���ار ال�سي�سي �إل���ى �أن الواقع الحال���ي يفر�ض على

الم�سلمين جميع ًا تعظي���م م�ساحات التفاهم والتالقي فيما
بينهم في مواجهة كافة محاوالت �إل�صاق الإرهاب والتطرف
بالدي���ن ذات���ه دون االلتفات �إل���ى �أن الممار�س���ات الفكرية
الخاطئ���ة لبع�ض الأفراد والجماعات ه���ي ال�سبب الحقيقي
وراء التطرف والإرهاب .م�شددا على �أن الإ�سالم يحترم حرية
العقي���دة والعبادة لجمي���ع الب�شر ،م�ؤك���داً �أهمية الموعظة
الح�سن���ة لإحداث التفاهم المن�ش���ود ل�صالح البناء وعمارة
الأر�ض ،وتحقيق التعارف والتع���اون بين مختلف ال�شعوب
والثقافات في مناخ �إيجابي ت�سوده قيم الت�سامح والرحمة.

دور م�ش ّرف

بدورهم �أ�شاد الح�ضور ب���دور م�صر الم�شرف في ن�شر تعاليم
الدي���ن الإ�سالمي وقيمه النبيلة ،الذي امتد على مدار التاريخ
بح�ضارتها العريق���ة و�أزهرها ال�شري���ف ،وا�ستمر في الوقت
الراهن م���ن خالل ت�صديه���ا الواعي والحثي���ث للممار�سات
الخاطئة والأفكار المغلوطة ،م�ؤكدي���ن �أهمية موا�صلة م�صر
لدورها الرائ���د على ال�صعيدين العرب���ي والإ�سالمي لخدمة
ق�ضايا الأمة والدفاع عن م�صالحه���ا بالتعاون مع �أ�شقائها
من الدول العربية والإ�سالمية.
كم���ا ا�ستعر����ض الح�ضور الجهود التي يق���وم بها المجل�س
لمواجهة الإره���اب والفكر المتطرف ،حي���ث بعث المجل�س
بقواف���ل ال�سالم �إلى العديد من دول العالم من �أجل التعريف
ب�سماحة الدي���ن الإ�سالمي و�إي�ضاح نبذه الت���ام لأية �أفكار
تح�ض عل���ى العنف والكراهي���ة .م�ؤكدين �أهمي���ة ت�صويب
الخطاب الديني بما يحافظ عل���ى ثوابت العقيدة ،وي�ضمن
الت�صدي لأي فكر مغلوط ي�شوه الإ�سالم وينال من �سماحته،
منوهي���ن �إلى �أن التجدي���د ُيعد �آلية ناجح���ة لتحقيق هذا
اله���دف باِعتماد و�سائل الحوار البن���اءة وبمراعاةٍ للظروف
المجتمعية.
الم�ص���در :بواب���ة الأزه���ر  -جري���دة �ص���وت الأزه���ر -
2015/11/29

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين:
الإرهاب الآثم ا�سته��دف الأبرياء والآمنين
في برج البراجنة بهدف زرع الفتنة وزعزعة
الأمن و�ضرب الوحدة الوطنية والإ�ستقرار
2015/11/12

�إمت ّدت يد الإرهاب الأثيم���ة �إلىبرج البراجنة في ال�ضاحية
الجنوبي���ة لتنال م���ن الأبرياء والآمنين به���دف زرع الفتنة
وزعزعة الأمن و�ضرب الوحدة الوطنية والإ�ستقرار.
�إن هذه الجريمة النكراء تتطلّ���ب منّا الإبتعاد عن ال�شائعات
والوقوف �ص ّف ًا واحداً وتعزيز وحدتنا الوطنية والإلتفاف حول
الدول���ة وم�ؤ�س�ساته���ا الع�سكرية والأمن ّية وت���رك التحقيقات
المخت�صة فيها .واهلل ن�س�أل �أن يرحم ال�ضحايا ويتقبلهم
للجهات
ّ
في ال�شهداء و�أن يلهم �أهلهم وذويهم ال�صبر وال�سلوان،و�أن يم ّن
على الجرحى والم�صابين بالعافية وال�شفاء .

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين دعا
تركيا ورو�سيا �إلى �إنهاء ذيول
حادثة �إ�سقاط الطائرة
2015 / 11 / 28

وطنية  -اعتبر العالمة ال�سيد علي االمين ان «تركيا دولة ناه�ضة
�إقت�صاديا وم�ستقرة �أمنيا ،وت�شكل نموذجا للتعاي�ش والت�سامح بين
مختل���ف الأعراق والمذاهب والأديان في منطق���ة ال�شرق الأو�سط»،
متمنيا اال «تتط���ور الأو�ضاع بين تركيا ورو�سيا �إلى الأ�سوء ب�سبب
حادثة �إ�سقاط الطائرة الرو�سية».
وقال« :المطلوب من العقالء ف���ي البلدين التعاون والعمل ال�سريع
على �إنهاء ذيول هذه الحادثة وتداعياتها».
وا�ض���اف« :في ظل كثافة التدخل من دول العالم في الحرب الدائرة
عل���ى الأرا�ض���ي ال�سورية ن���رى �أن عدم انزالق تركي���ا في الوحول
ال�سورية يجنبها ارتدادات تلك الحرب على �أرا�ضيها».

العالّمة ال�سيد علي الأمين لـ�صحيفة الر�ؤية:

•الإمارات بقانون المنع من التمييز الطائفي ت�ؤ�س�س لمرحلة جديـدة من ا�ستلهام روح ال�شريعة
•نحن مع والية الدولة كم�ؤ�س�سة ،ول�سنا مع والية الفقيه التي تعني حكم الفقيه الفرد
•المطلوب من �إيران الجلو�س على طاولة واحدة مع الدول العربية لإزالة �أ�سباب الخالف
•الإرهاب با�سم الدين �ش ّوه �صورة الإ�سالم في العالم
•روابط المذاهب والأديان ال تكون على ح�ساب الأوطان
•ال�سالح غير ال�شرعي �أ�ضعف الدولة اللبنانية
•المطلوب العودة �إلى الإعتدال ومنطق الدولة
•ال�صراع ال�سيا�سي �أيقظ الخالفات الطائفية

حوار� :أحمد عدنان
يق���ف العالمة اللبنان���ي ال�سيد علي الأمين من���ذ ثمانينات القرن
الع�شري���ن �ضد منه���ج حزب اللـ���ه واختطافه الرهائ���ن الأجانب
وا�ستهداف المدنيين وت�أجيج ال�صراع الأهلي.
وي�ؤكد ع�ضو مجل�س الحكماء الم�سلمين في �أبوظبي ومفتي مدينة
�صور اللبنانية ا�شتراك تنظيمي داع�ش وحزب اهلل في منطق الخروج
عل���ى الدولة واال�ستقواء بالت�سلح ،م���ا انعك�س على المجتمعات
العربي���ة و�أدى �إل���ى �سفك الدم���اء وتهجير الأقلي���ات الدينية من
�أوطانهم� ،إلى جانب تبعات �أخرى.
وي�ش���دد الأمي���ن على �أن الح���ل الأمثل للق�ضاء عل���ى التنظيمات
الإرهابي���ة المتطرفة من مختلف المذاهب هو العودة �إلى االعتدال،
واالحتم���اء بمنط���ق الدولة ،مع��� ّو ًال في ذلك عل���ى الإ�صالحات
ال�سيا�سية وتطوير مناهج التعليم.
في زمن طائفي ومتطرف كالذي تعي�شه المنطقة الآن ،يبدو �صوت
الأمين خافت ًا ،لكن هم�سة الحق �أ�شد دوي ًا من �صخب الباطل.
•ل���ك موقف قديم من (حزب اهلل) ب�سبب عمليات الخطف والإرهاب،
هل ن�صحتهم وماذا كان رد فعلهم؟
ف���ي ثمانين���ات القرن الما�ضي ج���رى نقا�ش كبي���ر حول الخطف
و�شرعيت���ه الدينية بيني وبين قيادات ف���ي حزب اهلل ومرجعيات
دينية ف���ي خارجه ،وكان ر�أينا وما زال ه���و رف�ض وا�ستنكار هذه
الأعم���ال واعتبارها غير م�شروعة ،وكان الر�أي عند من جرى معهم
النقا�ش تغليب الدوافع ال�سيا�سية على الر�ؤية الدينية.
•ه���ل تعتبر �أن افعال (حزب اهلل) والح�شد ال�شعبي في العراق وفي
�سوريا وفي لبنان موازية لداع�ش؟
نحن من الراف�ضين للخروج عن منط���ق الدولة والإ�ستقواء عليها،
وهذه التنظيمات ت�شترك في منطق الخروج والإ�ستقواء و�إن تفوقت
داع�ش بخروجه���ا الم�سلّح واحتالل المدن والق���رى و�سفك الدماء
وفي في الكثير من الجرائ���م الب�شعة كقتل الأ�سرى وقطع ر�ؤو�سهم
و�سبي واختطاف الن�ساء وتفجير الم�ساجد والكنائ�س والآثار وقتل
الأجانب وتهجير الأقليات الدينية من �أوطانهم وغير ذلك .
•ه���ل يمكن الق�ضاء على داع�ش والإرهاب المنت�سب لل�سنة من دون
تقليم �أظافر الإرهاب المنت�سب لل�شيعة� ،أال ت�شعر �أن المتطرفين في
الجهتين يخدمون بع�ضهم بال ق�صد بت�شريع وجود الآخر؟
المطل���وب هو العودة �إلى الإعت���دال ومنطق الدولة ،وهذا ي�ستدعي
مواجه���ة التطرف بكل �أ�شكاله و�أ�سمائه �إبتدا ًء بالإ�صالح ال�سيا�سي
ومناهج التعليم ،وك ٌّل بح�سبه.
•هذا الإرهاب العابر للطوائف ،ما �أثره على �صورة الإ�سالم ووجوده
وم�ستقبله وكيف يمكن ح�سم ال�صراع معه؟
لقد �ش ّوهت ه���ذه الأعمال �صورة الإ�سالم ف���ي الت�سامح والإعتدال
التي عا�شه���ا الم�سلمون قرون ًا مع بع�ضهم بكل مذاهبهم ومع غير
الم�سلمين من �شركائهم في الأوطان والتاريخ من مختلف القوميات
والأديان.وم�س�ؤولي���ة مواجه���ة الإرهاب الم�سل���ح تقع على عاتق
الحكام والدول التي يتواجد فيها.
•�أال يمكن �أن يكون ه���ذا االنفجار الطائفي مقدمة لتكري�س الإ�سالم
المدني والتعددي كما ح�صل في �أوروبا بعد نزاعات دموية طويلة؟
م���ا يبدو �أنه �ص���راع طائفي هو في الحقيقة �ص���راع على ال�سلطة
والنف���وذ بين دول و�أحزاب توظف الخالفات المذهبية والدينية في
م�شاريعها ال�سلطوية ،وقد عا�شت هذه الطوائف وهذه المذاهب في
منطقتنا منذ القرن الثاني الهجري ولم يح�صل ما يجري اليوم من
�إ�سقاط العناوين المذهبية على �صراعات ال�سلطة وال�سيا�سة.ويمكن
الو�ص���ول �إلى الدولة المدنية التي تقوم على قاعدة الم�ساواة بين
المواطنين بدون المرور بال�صراعات الطائفية.
•قامت ال�سعودية بمبادرة لحوار الأديان ،وقامت الإمارات بت�شريع
قان���ون �ضد التمييز الطائفي والعن�ص���ري ،كيف نظرت الى هاتين
المبادرتين و�أثرهما عربيا و�إ�سالميا؟
�إنهما مبادرتان رائدتان ت�ؤ�س�سان لمرحلة جديدة من تقدم الوعي
في مجتمعاتنا على م�ستوى العالقات ،وتك�شفان عن مواكبة الع�صر

وا�ستلهام روح ال�شريع���ة ،وال �شك �أن العالم ينظر �إلى الإ�سالم من
خالل عالقات دوله مع بع�ضها البع�ض ومع المواطنين ومن خالل
المبادرات والقوانين.
•هل ت�ؤدي �أ�صوات االعتدال ال�سنية وال�شيعية دورها الواجب لوقف
التحري����ض و�إنهاء التط���رف وتكري�س الح���وار والت�سامح ،وكيف
تنظرون الى تجربة هيئة حكماء الم�سلمين في �أبو ظبي التي �ضمت
حكماء طوائف الم�سلمين ومذاهبهم؟
�إن �أ�صوات الإعتدال تبدو منخف�ضة بالقيا�س �إلى ما تمتلكه �أ�صوات
التطرف م���ن قنوات ف�ضائية وو�سائل �إع�ل�ام �أخرى مع الإمكانات
الكثي���رة المتو ّفرة لجماع���ات التطرّف و�أحزابه ،ه���ذا م�ضاف ًا �إلى
افتقار �أ�صوات الإعتدال لجمع �صفوفها وتنظيمها ،و�إيجاد المدار�س
له���ا لتعليم الأجي���ال وتخريج العلم���اء والمر�شدين ون�شرهم في
المجتمع.
وتجرب���ة مجل����س حكماء الم�سلمي���ن الذي يتر�أ�س���ه �شيخ الأزهر
الدكت���ور �أحمد الطيب و�إن كانت ف���ي بدايتها ولكنها تعتبر خطوة
مهم���ة على طريق ن�شر خطاب الإعت���دال والو�سطية في الأمة ونبذ
التط���رّف والفرقة بي���ن المذاهب والطوائف وتعزي���ز ثقافة ال�سلم
والعي�ش الم�شترك بين المجتمعات وال�شعوب.
•يعان���ي لبنان اليوم من �شلل م�ؤ�س�ساتي وان�سداد �سيا�سي ،ما هو
دور حزب اهلل في هذه الأزمة و�أثر �سالحه غير ال�شرعي؟
�إن م���ا يعي�شه لبنان من �شل���ل وتعطيل في الم�ؤ�س�سات يرجع �إلى
�ضعف الدولة اللبنانية وعجزها عن تطبيق القانون والد�ستور ،وقد
تجلّ���ى هذا ال�ضعف في محطات عدي���دة ،منها الفراغ الحا�صل في
رئا�سة الجمهوري���ة وعدم قدرتها على محا�سبة النواب الممتنعين
عن واجبهم الد�ست���وري بانتخاب رئي�س للجمهورية ،وما يحميهم
ه���و انتما�ؤهم �إلى ح���زب اهلل �أو التحالف معه باعتبار �أنه الطرف
الأقوى ،وهو الذي �أ�سقط الدولة مع حلفائه عند اجتياح بيروت في
� 7أيار  ،2008ومن���ذ ذلك الحين هو يم�سك بمفا�صل الدولة ويتخذ
الق���رارات المخالفة لها ،كاتخاذه ق���رار الم�شاركة في القتال على
الأرا�ضي ال�سورية خالف ًا لما �أعلنته الحكومات اللبنانية المتعاقبة
من الوقوف على الحياد.
•هل نعتبر العالقة بين �إي���ران وحزب اهلل عالقة تحالف ام تبعية
ام ات�صال ع�ضوي؟
ال يخفي ح���زب اهلل عالقته بالنظام في �إيران و�أنه يتبع في عمله
لوالية الفقيه ويعتبرها �أ�سا�س ًا يقوم عليها تنظيمه.
•بن���اء على �إجابتكم ،ماذا تريد �إيران من العالم العربي ،ما هدف
تحركاتها و�إرهابها في لبنان وفي �سوريا واليمن والعراق وغيرهم؟
وهل �ستنجح؟
�إن روابط التاريخ والدين والج���وار التي تجمع بين �إيران والعالم
العرب���ي تتطلب وجود �أف�ضل العالقات بين �إي���ران العالم العربي
يحكمه���ا الإحترام المتبادل وعدم التدخل ف���ي ال�ش�ؤون الداخلية،
ونح���ن ال ن���رى �أن ال�سيا�سة الت���ي تعتمدها �إيران ف���ي المنطقة
تخ���دم الم�صالح الم�شتركة بينه���ا وبين ال���دول العربية ،ولذلك
ف����إن المطلوب �أن تعيد �إيران النظر ف���ي �سيا�ستها التي كانت من
�أ�سب���اب التباعد والخالف الذي انعك�س عل���ى �شعوب المنطقة في
احتقان���ات طائفية ومذهبية مما �أف�سح المجال لتوظيف الخالفات
المذهبي���ة في ال�صراعات ال�سيا�سية ،ويجب �أن تقوم هذه العالقات
من خالل الدول والقوانين ولي�س من خالل �أحزاب وجماعات ترتبط
بال�سيا�سة الإيراني���ة ،ولذلك نحن ندعو �إلى قيام حوار جاد بينها
وبين الدول العربية خ�صو�ص ًا دول مجل�س التعاون الخليجي.
•هل ال�شيعة العرب يتبعون ايران �سيا�سيا ام دينيا ولماذا؟
ال�شيع���ة العرب وال�ؤه���م لأوطانهم وهم متم�سك���ون بها ولي�سوا
وافدي���ن عليها ،وهم ج���زء ال يتجز�أ من �شعوبه���م ولديهم نف�س
التطلعات ،ولكن هناك بع�ض التجمعات الحزبية التي ن�ش�أت اخيرا
تحاول ربط ال�شيع���ة بالم�شاريع ال�سيا�سية خارج اوطانهم ،وهو
خط�أ كبير ال يتحمل وزره وتبعاته كل ال�شيعة العرب في �أوطانهم،
وال يمكن الي حزب ان يختزل طائفة عريقة وعري�ضة ويجعلها ذات
ر�أي موح���د ،وعموما ابناء الطائف���ة ال�شيعية مرتبطون ب�أوطانهم

ودولهم و�شعوبهم وهذا ما يجب ان يكون عليه االمر ،ولذلك نحن
نرف����ض ان يكون هن���اك ارتباط خارج حدود الوط���ن ب�أي م�شروع
�سيا�سي.
ون���رى �أن روابط المذاهب واالديان موجودة بين كل ال�شعوب ولكن
يجب اال تكون على ح�ساب االوطان ،ف�أوطاننا يجب ان نرتبط بها
ونحافظ عليه���ا ،واالنظمة ال�سيا�سية التي اخترناها مع �شركائنا
ف���ي الوطن بها يجب ان يكون وال�ؤن���ا وطاعتنا لها ولي�س لأنظمة
اخرى �سواء ايران او غيرها.
ويج���ب ان ينتبه ال�شيعة الى هذه الأحزاب وتلك الجماعات و�أن ال
ينخرطوا بها الن لها م�شاريع �سيا�سية خارج حدود الوطن.
•ه���ل يتقدم والء ال�شيعي العربي لإي���ران على وطنه ،ولك نظرية
تق���ول ب�أن الوالء الديني يجب ان ال يتقدم على الوالء الوطني ،ما
مدى تقديرك لواقعيتها؟
ق���د يكون تقديم الوالء لإيران على ال���والء للوطن موجوداً عند �أفراد
تابعي���ن لأحزاب مرتبطة ب�إيران ،ولكن التعميم على ال�شيعة العرب
غير �صحيح ،لأن الأحزاب-كما قلنا قبل قليل -ال تختزل بها الطوائف
والمذاهب والقوميات ،فحزب الإخوان الم�سلمين من �أكبر الأحزاب في
م�صر ،ولكنه لم يختزل ال�شعب الم�صري وال المذهب ال�سنّي.
•نظرية والية الفقيه رف�ضتها و�أعلنت مقابلها نظرية الوالء للدولة،
م���ا الفرق بين النظريتين عمليا وهل يمكن �أن ي�ستمع حلفاء �إيران
�إليك؟
�إن نظرية والية الفقيه المعمول بها في �إيران تعني الحكم المطلق
للفقي���ه الفرد ،فهو يمتلك كل ال�صالحي���ات في دولته ،و�أما نظرية
والي���ة الدولة فهي ال تعني والية الفرد ،و�إنما تعني والية الدولة
كم�ؤ�س�س���ة قانونية ولدت من حاجة ال�شع���ب �إليها وموافقته على
مرجعيتها في نظم �أمور البالد والعباد.
•خ�صوم �إيران من ال�شيعة العرب ،ما هو ت�أثيرهم في مجتمعاتهم،
وه���ل وقفت بجواركم ال���دول العربية كما يج���ب ،و ما المطلوب
لتحرير العرب عموما و�شيعتهم خ�صو�صا من ال�سرطان الإيراني؟
الم�ؤي���دون لل�سيا�سة الإيرانية م���ن ال�شيعة العرب يلقون كل الدعم
والت�أييد من �إيران ف���ي دولهم و�أوطانهم لتثبيت ح�ضورهم وتظهير
�أ�صواتهم ،و�أما المعار�ضون للر�ؤية الإيرانية فهم يلقون منها الإبعاد
والإق�ص���اء والعمل المتوا�صل منها لتهمي�شهم وت�شويه �سمعتهم في
مجتمعاتهم ،م�ضاف ًا �إلى عدم الإحت�ضان لهم من دولهم.
•هل ترى رابطا بين م�شروع التو�سع الإيراني والم�شروع ال�صهيوني
وكالهما يزعم انه نقي�ض الآخر؟
ال ن���رى رابط ًا بين الم�شروعين ،ف�إ�سرائيل دولة مغت�صبة لف�سلطين
ومعتدية ،وعلى �إيران والعرب �أن يكونوا �ص ّف ًا واحداً في مواجهتها،
وه���ذا يتطلب من �إي���ران والعرب �أن يجل�سوا عل���ى طاولة واحدة
للبحث عن �أ�سباب الإختالف والعمل على �إزالتها.
•لديكم نظري���ة ترفع الإ�سالم ف���وق الحالة المذهبي���ة «الإ�سالم
وال�شيعة �أمة واحدة� :إ�س�ل�ام واحد واجتهادات متنوعة» ،وما هو
ملخ�ص ه���ذه الفكرة ومدى حاجتنا �إليها و�أملها بالحياة في زمن
احتقان طائفي؟
�إدراك ًا من���ا لخطورة الخالفات المذهبي���ة وا�ستغالله في �إ�ضعاف
الأمة كان كتاب (ال�سنّة وال�شيعة �أمة واحدة) الذي �صدر قبل �سنوات
لتوعي���ة �شباب الأمة ب����أن المذاهب لي�ست �س���وى مدار�س فقهية
متع���ددة يجمعها الدين الواحد ال���ذي يجعل منهم �أمة واحدة قبل
ظه���ور المذاهب وبعدها ،وهذا ما يمك���ن �أن يتحقق اليوم كما كان
بالأم�س �إذا �أبعدنا ال�صراعات ال�سيا�سية عن ا�ستغالل المذاهب في
م�شاريع ال�سلطة والنفوذ،
وقد عا�ش ال�سنة و ال�شيعة �إخوانا في مجتمعاتهم و�أوطانهم قرون ًا
عدي���دة و�سيبقون كذلك �إلى �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها ،وكانوا
يختلفون في ق�ضايا تاريخي���ة ودينية تبع ًا الختالف الإجتهادات
ولم ي�ؤثر ذلك على حياتهم الطبيعية لأنه لم يكن هناك �صراع على
ال�سلطة و الحكم وكانت تجمعهم الق�ضايا المركز ّية في ال ّدفاع عن
الوطن الإ�سالمي وحماية ثغوره وق�ضاياهم الحيات ّية الم�شتركة.
2015-10-27

�صوت االعتدال الخافت

�أحمد عدنان � -صحيفة الر�ؤية الإماراتية2015/9/23 ،

العالّمة اللبناني ال�سيد علي الأمين مفتي �صور وع�ضو مجل�س
الحكم����اء الم�سلمين ف����ي �أبوظبي� ،شخ�صية ن����ادرة ت�ستحق
االهتم����ام والتقدير ،فمن����ذ ثمانينات الق����رن الع�شرين ،وقف
العالّمة الأمين �ضد قيام حزب اللـه باختطاف الرهائن الأجانب
وا�ستهداف المدنيين وت�أجيج االقتتال الأهلي وممار�سته.
«ال�سنة وال�شيعة �أم����ة واحدة � ..إ�سالم واحد
ف����ي كتابه المهم ُ
واجتهادات متعددة» ،ق����ال العالمة «الحالة المذهبية لي�ست
الزم����ة للإن�سان ،فالمهم �أن يكون م�سلم���� ًا فقط ،لأن المذهبية
طارئة على الو�ضع الإ�سالمي ،فعلي لم يكن جعفري ًا و�أبوبكر لم يكن مالكي ًا» .وعبر هذا الكتاب
وغيره �شكل الأمين عالمة متقدمة في م�سيرة االعتدال والت�سامح والتقريب بين المذاهب و�إطفاء
البراكين الطائفية ،وهذا لي�س م�ستغرب ًا على من طالب بت�أ�سي�س معهد ديني يدر�س فيه الخوري
بج����وار ال�شيخ ،كما دعا �إلى اعتماد كتاب ديني واحد في لبنان لم�سلميه وم�سيحييه لأن الوالء
للدين لي�س على ح�ساب الوالء للوطن.
و�صاح����ب نظرية والية الدولة الم�ضادة لنظرية والية الفقيه لديه كتاب �آخر تحت عنوان «زبدة
التفكير في رف�ض ال�س����ب والتكفير» �سار فيه على درب المجتهدين والمراجع في تنقية الإ�سالم
من الغلو والإرهاب وتعطيل الفكر والعقل ،يقول العالمة «لي�ست الفرقة الناجية هي التي تحتكر
النجاة لنف�سها ولأتباعها ،بل هي التي ت�سعى �إلى نجاة الأمة ب�أ�سرها».
ف����ي هذا الزمن الطائفي والمتطرف يب����دو �صوت الأمين خافت ًا ،لكن هم�سة الحق �أ�شد فتك ًا ودوي ًا
من ر�صا�ص الباطل و�صخبه.

الإ�سالم دين واحد ومذاهب متعددة
دين واحد ومذاهب متعددة

د .عتمان :نعود للمذهب هل هو دين؟ ولماذا �أ�صبح التع�صب للمذهب �أ�شد من التع�صب للدين؟
وما ال�سبيل للخروج من دائرة المذهب ال�ضيقة لدائرة الدين الأو�سع؟ وهل كان علي �شيعيا و�أبوبكر
�سنيا؟
العالمة األمين� :إن تعدد الآراء والإجتهادات في فهم الن�صو�ص الدينية يعتبر من الأمور الطبيعية
ّ
ولذل���ك ظهر في كل ال�شرائع ال�سماوي���ة وظهر �أي�ض ًا في القوانين الو�ضعي���ة باختالف تف�سيراتها
وت�أويالتها بي���ن الحقوقيين والمحامين .وقد تعددت المدار����س ومناهج البحث وطرق الإ�ستنباط
بي���ن العلماء و�أطل���ق عليها فيما بعد �إ�سم المذاهب ،وهي في الحقيق���ة تعبير عن �آراء لأ�صحابها
الم�شهوري���ن من العلماء في معرف���ة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وكان���وا جميع ًا من �أئمة الإ�سالم
ف���ي الفق���ه ،ولم تكن لهم ن�سبة لغير الإ�سالم كما كانت عليه حال ال�صحابة حيث لم يكن في عهد
ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم �سنّة وال �شيعة بالمعنى المذهبي ،كما قال اهلل تعالى (ملّة �أبيكم
�إبراهيم هو �س ّماكم الم�سلمي���ن من قبل) .فالم�سلمون جميع ًا على اختالف مذاهبهم هم �أ ّمة واحدة
بما هم م�ؤمنون بر�سالة الإ�سالم ،وت�صنيفهم �إلى �سنّة و�شيعة وغير ذلك بالمعنى المذهبي المت�أخر
كان بما هم �أتب���اع للمدار�س الفقهية في معرفة الأحكام ال�شرعية ،وقد �أطلق عليها فيما بعد �إ�سم
المذاهب ن�سبة لأ�صحابها من الأئمة والفقهاء.

الخلفاء م�سلمون بال مذاهب

فالخليف���ة �أب���و بكر لم يكن �س ّن ّي ًا مالكي ًا وعمر بن الخطاب لم يك���ن �شافعي ًا والإمام علي لم يكن
�شيعي��� ًا جعفري ًا ،وهكذا �سائ���ر ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،حتى �أئم���ة المذاهب �أنف�سهم لم يكونوا
منت�سبين �إلى مذاهبهم ،وقد ولدت بعدهم �أ�سماء مذاهبهم كما �أ�سلفنا ،فالإمام مالك والإمام جعفر
ال�صادق والإمام ال�شافعي والإمام �أبو حنيفة وغيرهم لم يحملوا �صفة مذهبية غير �صفة الم�سلمين
و�أئمة الدين وعلماء ال�شريعة.

ع�صب
ال ّت ّ

ّع�صب لتلك الآراء الفقهية وال�سيا�سة �إلى مذاهب مت�صارعة في بع�ض مراحل التاريخ
وق���د ح ّول الت ّ
بعد �أن كانت مدار�س متناف�سة على العلم والمعرفة تحت راية الإ�سالم الذي يجمعها كلها.
والم�شكل���ة الحقيقية لي�ست في تعدد الآراء والمناهج ،و�إنما ه���ي في التع�صب لتلك الآراء برف�ض
غيرها ،وزعم دعاة كل مذهب �أن مذهبهم وحده يمتلك الحقيقة ال�شرعية ،هذا مع �أن الإ�سالم يت�سع
لتع���دد الإجتهادات المنطلقة م���ن الكتاب وال�سنّة النّبو ّية و�إن اختل���ف �أ�صحابها العلماء في فهم
الن�صو����ص وو�سائل �إثباتها ودالالتها ،فجميعهم كانوا يبحثون عن �سبل الو�صول �إلى �أحكام الدين
تو�صلوا �إليه
الواح���د وال�شريعة الإ�سالمية الواحدة الت���ي ي�ؤمن بها الجميع ،وهم يعترفون ب�أن ما ّ
م���ن نتائج الإجتهاد يمك���ن �أن يتط ّرق �إليها الخط�أ لأن تلك النتائج لي�ست مبن ّية في معظمها على
اليقي���ن ،وقد ذكروا في تعريف الإجتهاد� ،أنّه :بذل المجتهد و�سعه في �سبيل تح�صيل الظن بالحكم
ال�شرعي ،وهذا يعني �أن المذاهب عندهم هي مناهج متعددة و�صلوا �إليها بالظن الإجتهادي في فهم
ن�صو�ص الدين الواحد ،ولي�ست �أديان ًا متعد ّدة في مقابل الدين الواحد.
الم�صدر  :من كتاب العالّمة ال�سيد علي الأمين ( :زبدة التفكير في رف�ض ال�سب و التكفير )

ال�سيد الأمين :ن�صيحة الى ال�سيد ن�صراهلل
الإمام الح�سين لي�س في �سوريا فاخرجوا منها
خروجكم من القتال في �سوريا هو خروج واجب من فتنة عمياء

الوكالة الوطنية 2015/11/26 -

رد العالمة ال�سيد علي االمين في ت�صريح على قول االمين العام لحزب اهلل ال�سيد ن�صراهلل
ف���ي ليل���ة العا�شر ب�أن «من يترك القتال منا في �سوريا كم���ن يترك الإمام الح�سين ليلة
عا�شوراء»!
وا�ش���ار االمين�»:إن الإمام الح�سين غير موجود في القتال على الأرا�ضي ال�سورية بمبادئه
و�أهداف���ه ،فالقتال هناك هو �صراع عل���ى ال�سلطة والنفوذ بي���ن دول و�أحزاب ،والمظلوم
الوحي���د في هذه الح���رب الدائرة هو ال�شعب ال�سوري .ولذا ف����إن خروجكم من القتال في
�سوري���ا لي�س تركا لالم���ام الح�سين في عا�شوراء ،بل هو خ���روج واجب من فتنة عمياء،
وي�ؤدي �إلى نزع فتيل الأحقاد المذهبية والبغ�ضاء ،وي�سقط حجج الم�ستفيدين من ت�أجيج
العداوات الطائفية في المنطقة ،ويفتح الطريق نحو الحلول ال�سيا�سية.

الع ّالمة الأمين غادر الى القاهرة للم�شاركة
في اجتماع مجل�س حكماء الم�سلمين
الوكالة الوطنية 2015/11/20
وطني���ة  -غادر العالم���ة ال�سيد علي الأمين �إلى القاه���رة للم�شاركة في اجتماع مجل�س
حكماء الم�سلمين الذي ينعقد برئا�سة �شيخ الأزهر الدكتور �أحمد الطيب.
واعتب���ر قبل المغادرة ب�أن «الواجب علين���ا كلبنانيين خ�صو�صا في ظل ت�صاعد موجات
الإره���اب التي �أ�صابت �أهلنا الأبري���اء �أن نعمل على تر�سيخ الوح���دة الوطنية والعي�ش
الم�شترك والإعتماد على مرجعية الدولة و�أجهزتها الأمنية والع�سكرية في مواجهة الفتن
التي تريد الجماعات الإرهابية زراعتها في مجتمعاتنا».
ا�ض���اف« :و�أمام التح�شيد المتعاظم للقوى الدولي���ة في المنطقة لمحاربة الإرهاب يجب
عل���ى الم�س�ؤولين العمل على تحييد لبن���ان عمليا عن ارتدادات هذه الحرب على الداخل
اللبناني».
وخت���م« :ما ي�ساهم في كل ذلك ه���و قناعة حزب اهلل الموجود ف���ي الحكومة اللبنانية
بخروج���ه من الأرا�ضي ال�سوري���ة ووقوفنا جميعا وراء جي�شن���ا اللبناني لحماية حدود
وطننا لبنان».

لتعارفوا» م�ؤ�س�سة العالمة ال�سيد علي الأمين للتعارف والحوار
ت�شارك في معر�ض بيروت العربي الدولي للكتاب
جــنـــاح C75

ال��ت�����س��ام��ح ال�����س��ي��ا���س��ي ف��ي الإ���س�لام
العالّمة ال�سيد علي الأمين

من خ�ل�ال المتابعة لموارد ا�ستعمال كلم���ة (الت�سامح) في اللغة
العربية يظهر �أن ما يتنا�سب مع عنوان الندوة من تلك الإ�ستعماالت
ه���و معنى(الت�ساهل) الذي ي�ستبطن الي�س���ر ،ويقابله معنى ال�ش ّدة
وال�ضيق الذي ي�ستبطن الع�سر ،ولذلك يمكننا القول ب�أن (الت�سامح)
هو المعنى الذي يقابله في القامو�س ال�سيا�سي المعا�صر(التّ�ش ّدد)
والتط ّرف وعلى ه���ذا فيكون المق�صود م���ن (الت�سامح ال�سيا�سي)
عموم ًا هو ال�صيغة الت���ي تعتمد الت�ساهل في نظم عالقات ال�ش�أن
العام بين الأفراد والجماعات ال�سيا�سية.
وف���ي الحقيقة �أن هذه ال�صيغة تنبثق ع���ن تعاليم �إ�سالمية عامة
هادف���ة لبناء �شخ�صية الإن�سان الم�سلم الذي تتكون منه الجماعة
والمجتمع حيث �إن من �أهدافها قيام تلك ال�شخ�صية على �أ�س�س من
الت�سام���ح في مختلف ميادين الحياة ال�سيا�سية وغير ال�سيا�سية،
ولذلك جاء ق���ول اهلل تعالى (رحماء بينه���م) حكاية عن ال�صورة
المثالية التي كان عليها الم�ؤمنون الذين ت�شرّفوا ب�أنهم كانوا مع
الر�سول عليه ال�صالة وال�س�ل�ام ليعطي ال�سمة البارزة للجماعة
الم�ؤمن���ة بالر�سالة الجامع���ة لهم لتكون ق���دوة يحتذي بها كل
الم�ؤمنين.
ً
وقد �أخ���ذ مو�ضوع الن���دوة (الت�سامح )حيزا مهما ف���ي ال�شريعة
ال�سمحاء حيث يجد الباحث في بدايات تكوين المجتمع الإ�سالمي
الجلي والوا�ض���ح بعن�صر �سالمة
ف���ي المدينة المن���ورة االهتمام
ّ
العالقات ال ّداخلية بين �أف���راد المجتمع وهو ما ع ّبرت عنه بع�ض
الآي���ات القر�آنية والأحادي���ث النبوية (ب�إ�ص�ل�اح ذات البين) كما
ج���اء في قوله تعال���ى فاتقوا اهلل و�أ�صلح���وا ذات بينكم و�أطيعوا
اهلل ور�سوله �إن كنت���م م�ؤمنين﴾ (الأنفال)· وقد برزت هذه العناية
ب�إ�ص�ل�اح ذات البين من خالل جملة م���ن الت�شريعات ذات الأبعاد
الجامع���ة بين مكونات المجتمع المتع��� ّددة والم�ؤلّفة بين قلوبها
وبها تحقّقت نعمة اهلل على تل���ك الجماعات المتف ّرقة المتناحرة
والمت�صارع���ة فجمعته���م بعد الإخت�ل�اف و�أ�صبح���وا �أهل مو ّدة
وائت�ل�اف ،كما حكى اهلل تعالى عن ذل���ك بقوله:واذكروا نعمة اهلل
عليكم �إذ كنتم �أعداءاً ف�ألف بين قلوبكم ف�أ�صبحتم بنعمته �إخوان ًا﴾
�آل عمران (.)103
وقد ج���اء عقد الم�ؤاخاة ال���ذي قام به الر�س���ول (ع) في المدينة
المن ّورة بين قبائل الأو�س والخزرج والمهاجرين والأن�صار ليجعل
من الت�سامح �أ�سا�س ًا لقيامة المجتمع الجديد وعنوان ًا من عناوين
دعوت���ه ال ّرائدة التي اعتمدت على ال�سلم قاعدة من قواعدها وبنداً
من بنودها كما في قوله تعالى مخاطب ًا المجتمع الجديد﴿ يا �أيها
ال�سلم كافة﴾ البقرة·208 :
الذين �آمنوا ادخلوا في ّ
وق���د تع ّددت الروايات والأحاديث في ال�سنّة النبوية ال�شريفة التي
جعلت م���ن التراحم والت�سامح منهج ًا في التربية يبعد الخالفات
الحا ّدة والنّزاعات �صون��� ًا ل�سالمة المجتمع بكل مكوناته الدينية
والعرقية واتجاهاته ال�سيا�سي���ة والثقافية ،وقد جاء في بع�ضها:
(الم�ؤمن �سهل الخليقة ،ل ِ ّين العريكة)و(�أف�ضل الم�ؤمنين �إ�سالم ًا من
�سلم الم�ؤمنون م���ن ل�سانه ويده و�أف�ضل الم�ؤمنين �إيمان ًا �أح�سنهم
خلق ًا) و(�أف�ضل الم�ؤمنين �إيمان ًا �أحا�سنهم �أخالق ًا الموطئون �أكناف ًا
الذين ي�ألف���ون وي�ؤلفون ،ثم قال ال يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى
يحب للنا�س ما يحب لنف�س���ه وحتّى ي�أمن جاره بوائقه) و(�أف�ضل
ّ
الإ�سالم م���ن �سلم الم�سلمون م���ن ل�سانه وي���ده)· (والمهاجر من
هج���ر ال�سوء والذي نف�سي بيده ال يدخل الجنة عب ٌد ال ي�أمن جاره
بوائقه)·
ً
ر�سخت ال�شريعة الت�سامح من خالل جعل الأخ ّوة ركنا في بناء
وقد ّ
المجتمع الإ�سالمي وق���د �أدركت قيادة المجتمع الم�ؤ ّيدة بالوحي
الإلهي �أن الأخ ّوة ال تكون �إالّ حيث يكون التع ّدد والكثرة وهذا يعني
الإختالف بح�سب الع���ادة في الطبائع والآراء والأفكار والتطلّعات
والرّغبات وغيرها من الأمور التي ق���د ت�ؤدي �إلى الخالف والنزاع
الّذي يع�صف بالوحدة المطلوبة ويعرّ�ضها للتفكك واالنق�سام فيما
لو تركت �أ�سباب الخ�ل�اف دون عالج· ولذلك عملت ال�شريعة على
�إيجاد ت�شريع���ات وتوجيهات للمحافظة على ه���ذا الركن الركين
الذي ي�شكّل حجر الزاوية في ا�ستمرار الكيان المجتمعي وا�ستقراره
ف�أم���رت بالإ�صالح بين النا�س والح���ث عليه واعتبرته في طليعة
الأعم���ال التي ينبغي القيام بها كما جاء في قوله تعالى :ال خير
ف���ي كثير من نجواهم �إال م���ن �أمر ب�صدقة �أو مع���روف �أو �إ�صالح
بي���ن النا�س ومن يفعل ذلك ابتغاء مر�ضاة اهلل ف�سوف ن�ؤتيه �أجراً
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عظيم ًا﴾ (الن�ساء)114
وكما جاء ف���ي قوله تعالى� :إنما الم�ؤمن���ون �إخوة ف�أ�صلحوا بين
�أخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترحمون﴾ (الحجرات·)10 ،
ومن الأحاديث ما ورد عن النبي (ع) �<:أال �أخبركم ب�أف�ضل من درجة
وال�صدق���ة ،قالوا :بلى يا ر�سول اهلل ،قال� :إ�صالح
ال�صالة وال�صيام ّ
ذات البين وف�ساد ذات البي���ن هي الحالقة ،وال �أقول تحلق ال�شعر
ولكن تحل���ق الدين>· وفي حديث �آخر عن �أب���ي �أيوب الأن�صاري:
(ق���ال �أال �أدلّك على �صدقة خير لك من حم���ر النعم ؟ قال :بلى يا
ر�س���ول اهلل· قال :ت�صلح بين النا����س �إذا تفا�سدوا وتقرب بينهم �إذا
تباعدوا) · وفي بع�ض الن�صو�ص الأخرى�( :إ�صالح ذات البين �أف�ضل
من عامة ال�صالة وال�صيام)· والن�صو�ص بهذا المعنى كثيرة·
والم�ستف���اد م���ن الن�صو�ص الديني���ة و�سيرة الحكم ف���ي الإ�سالم
�أن الح���وار مع ال���ر�أي الآخر ون�شر ثقاف���ة الت�سامح واالعتدال في
المجتم���ع وو�ضع ال�ضواب���ط لأدب الخالف بع���دم التجاوز على
الحقوق والحرم���ات بما ال يتنافى مع الحرية الفكرية ،وقد �أعطى
الدين الم�ساحة الوا�سعة التي ت�شمل مختلف التيارات الفكرية من
دون �إخراج بع�ضها ع���ن الإطار الديني الذي يتّ�سع لمختلف الآراء
والأف���كار ،و�إذا عدنا �إلى القر�آن الكري���م ف�إننا نرى �أن ثمة خطوط ًا
ع���دة ودائرة و�سيعة يدخ���ل فيها الجميع ودع���وة �إلى الو�سطية
واالعتدال واعتم���اد الحكمة والموعظة الح�سنة ف���ي �إظهار الر�أي
وااللتزام به والدفاع عنه ،ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى
﴿ال �إكراه في الدي���ن﴾ و﴾وال يجرمنكم �شن�آن قوم على �أال تعدلوا
اعدلوا ه���و �أقرب للتقوى﴾ و﴾وال تقولوا لم���ن �ألقى �إليكم ال�سالم
ل�ست م�ؤمن ًا تبتغون عر����ض الحياة الدنيا﴾ ...وغير ذلك من �آيات
دالة على عدم جواز قمع الآخرين و�إرهابهم.
وبالعودة �إل���ى تاريخنا ف�إننا نرى فيه الكثير من ال�صفحات التي
تك�شف عن منطق الت�سامح والحوار الذي اعتمده �أئمة العلم والدين
ف���ي ا�ستيعاب الآخرين ومناق�شة �آرائه���م و�أفكارهم في ظل الحكم
الإ�سالم���ي  .وقد كان الإمام ال�ص���ادق (ع) يناق�ش الملحدين �أمثال
ابن �أب���ي العوجاء والدي�صاني وحماد عجرد و�أمثالهم ممن ا�شتهر
�إلحاده���م وكان يبعث �إليه���م �أحيان ًا من يجادله���م في �أفكارهم
لإقناعه���م و�إر�شادهم �إلى مواطن ال�ضع���ف والخلل في معتقداتهم
وكان���وا يعي�شون مع المجتمع الم�سل���م من دون �أن يواجهوا قمع ًا
لأفكاره���م .وفي حياة الإمام علي (ع) بع����ض ال�شواهد على ذلك،
منه���ا� :أن جماعة من الخوارج كانت ت���روج لأفكار تن�سف الأ�س�س
الفكري���ة التي تقوم عليها حكومة الإمام علي ولكنه لم يمنع تلك
الجماع���ة من �إظهار �أفكارها و�آرائها ب���ل كان يت�صدى للك�شف عن
بطالنه���ا .واللغة ال�سائدة معهم كان���ت لغة الفكر والجدل الذي ال
يتع���دى الكالم .ولم يواجه الإمام علي تل���ك الجماعة ع�سكري ًا �إال
بعدما حاول���ت �أن تفر�ض �أفكارها بقوة ال�س�ل�اح وبعدما عرّ�ضت
�سالم���ة المجتمع �إلى الخطر وهددت الأم���ن واال�ستقرار ب�أعمالها
الم�سلح���ة .وي���روي لنا التاري���خ حادثة وقعت ف���ي زمن خالفة
الإمام علي تك�ش���ف عما ذكرناه من االنفتاح والنقا�ش الفكري مع
المعار�ضي���ن ،وهي �أن االمام علي كان يخطب ذات يوم في م�سجد
الكوف���ة بالنا�س و�أثناء الخطاب قاطع���ه بع�ض الخوارج بقوله ﴿
الحكم هلل! لي�س لك يا عل���ي﴾ و�أ�صبح هذا �شعاراً �سيا�سي ًا وفكري ًا
للخ���وارج يعتمدون���ه في رف����ض حكومة الإمام عل���ي والترويج
لأنف�سه���م .وقد ت�صدى الإمام علي لإبطال هذه الفكرة وقال ﴿كلمة
حق يراد بها باطل .نعم ال حكم �إال هلل ولكن ه�ؤالء يقولون ال �إمرة
�إال هلل ،و�إن���ه ال بد للنا�س من �أمير ب���ر �أو فاجر� .﴾...إن الإمام علي ًا
بهذا ال���كالم حاول �أن يبطل ادعاءهم ه���ذا بالفكر والحوار ولي�س
بال�س�ل�اح والوعي���د والتهديد ،فهو يقول﴿ :نع���م ،اهلل هو الم�شرع
للحك���م ولكن النا�س تحتاج �إلى الأمير الذي ينفذ حكم اهلل تعالى.
تحتاج �إلى حاكم من الب�شر يعاقب الم�سيء ويثيب المح�سن ويدير
�ش�ؤون البالد والعباد وهذه �أمور يقوم بها الب�شر﴾.
وف���ي حادثة �أخ���رى ،كان الإمام علي مع مجموع���ة من �أ�صحابه
وكان هناك خارجي يعتقد كفر الإمام علي ،وقد مرت امر�أة �أمامهم
فنظ���ر �إليها �أ�صحابه فقال الإمام ف���ي مقام التوجيه لأ�صحابه �إن
�أب�ص���ار القوم طامحة ف�إذا ر�أى �أحدك���م امر�أة �أعجبته فليذهب �إلى
زوجت���ه ف�إنها م�شابهة لها ،هذا م�ضم���ون الحادثة والحديث ،وقد
�سم���ع الخارجي هذا ال���كالم من الإمام عل���ي ف�أعجبه ذلك ،وقال
ب�ص���وت م�سم���وع :قاتله اهلل كاف���راً ما �أفقهه! وحيئ���ذ قام بع�ض
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�أ�صح���اب الإمام علي و�أرادوا �أن ي�ضربوا الرجل الخارجي بال�سيف
لأن���ه تجر�أ على الإمام وحكم بكفره ،ولك���ن الإمام علي ًا قال لهم:
﴿مه�ل�ا �إنما هو �س���ب ب�سب �أو عفو عن ذن���ب!﴾ ،وعفا عن الرجل
الخارجي .وثمة �شواهد عدة من حي���اة الم�سلمين ال�سيا�سية تدل
بو�ض���وح على عدم ج���واز �إرهاب الآخرين وقمعه���م لمجرد �أفكار
و�صل���وا �إليها �أو لآراء �أظهروها ،ولدين���ا قاعدة دينية وا�ضحة في
هذا المجال وهي الحدي���ث ال�شهير ﴿الحدود تدر�أ بال�شبهات﴾� ،أي
�أن العقوبات ال تثبت على �إن�سان دخلت عليه �شبهة من ال�شبهات
جعلته يطرح �أفكاراً تخالف ال�سائد العام ويعلن عن �آراء مرفو�ضة
من الناحية الدينية ،بل الالزم مناق�شته لإزالة ال�شبهة التي دخلت
علي���ه من خالل �إبطالها و�إظهار ف�سادها .وهذه تعتبر من ال�شواهد
على الت�سام���ح وعدم الحكم بالكفر واالرت���داد على من لم ي�ؤمن
ب�إم���ام زمانه ،فالإمام علي لم يقل ع���ن الذين لم ي�ؤمنوا ب�إمامته
�أنه���م مرتدون عن الدين! ولم يعاقبه���م على ذلك .والحوادث كافة
التي ذكرناه���ا تتفق مع الحرية الفكري���ة والدينية ،وهي موافقة
لق���ول اهلل﴿ :ال �إكراه في الدي���ن﴾ و﴾وقل الحق من ربكم فمن �شاء
فلي�ؤمن ومن �شاء فليكفر﴾ .وفي كل الأحوال ،ال يكون عدم االلتزام
منافي��� ًا للإيمان وال منافي ًا للإ�سالم لأنه دون االرتداد والإلحاد في
الحكم ،ف�إذا قبل الإمام علي بالخارجي الذي حكم بكفره ولم ير�ض
بمعاقبت���ه! وقبل الإمام ال�صادق الحوار مع الملحدين الذين كانوا
يجاه���رون ب�آرائهم! فكيف ال تقبل جماع���ة من الم�سلمين وبع�ض
الأح���زاب الدينية بالر�أي الآخر الذي ال يلت���زم ب�آرائهم و�أفكارهم؟!
ولذلك �أعتقد �أن المرجعيات الدينية يفتر�ض �أن ي�صدر منها توجيه
وتعميم م�ستق���ل ي�ؤكد على ا�ستيعاب ال���ر�أي الآخر والحوار معه
وا�ستبعاد التطرّف والتّ�ش ّدد مع���ه وعدم جواز التعر�ض لأ�صحابه
بالقم���ع والأذى لمجرد فكرة طرحوه���ا �أو اعتقدوها لأن في ذلك
مجافاة وابتع���اداً عن �سماح���ة الإ�سالم في �أحكام���ه ومقا�صده
المع ّبرة عن رحابة �أرجائه.
وقد كان دور الأئمة والعلماء تعليم االمة لأحكام ال�شريعة ون�شرها
والدف���اع الفكري عنها و�أم���ا تطبيق االحكام عل���ى المو�ضوعات
وتنفيذها عل���ى اال�شخا�ص فهو متروك لل�سلط���ات التنفيذية من
باب لزوم نظم الأمر والحف���اظ على النظام العام الذي تحفظ به
الحقوق ولم يكن من حق اي جماعة دينية ان ترمي غيرها بالكفر
والإنح���راف او ان تقيم عليه حداً �شرعي ًا متج���اوزة دور ال�سلطة
القائمة وهذا هو الخط�أ بل الخطيئة الكبرى التي وقعت فيها جملة
م���ن الحركات الدينية المعا�صرة الت���ي تحكم على غيرها بالكفر
واالرتداد وتعمل على تطبيق االحكام وتنفيذها بدعوى حاكميتها
وتنفيذها لأحكام اهلل متجاوزة بذل���ك دور ال�سلطة الناظمة للأمر
والت���ي ال بد منها في قيام المجتمعات والدول واالوطان كما جاء
ف���ي كالم االمام علي (ع)( :وان���ه ال بد للنا�س من امير بر او فاجر
يعم���ل في امرت���ه الم�ؤمن وي�ستمتع فيها الكاف���ر ويبلّغ اهلل فيها
االج���ل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وت�أمن به ال�سبل وي�ؤخذ
به لل�ضعيف من القوي حتى ي�ستريح بر وي�ستراح من فاجر).
ولع���ل من اهم اال�سباب لوالدة هذه الظاه���رة الخطيرة والجديدة
ف���ي مجتمعاتنا اال�سالمية هو تحول تلك الأحزاب عن النهج الذي
درج علي���ه ال�سلف ال�صالح من االئمة والعلم���اء في اعتماد نهج
الدع���وة واالر�شاد والتعليم لأحكام ال�شريعة الى نهج �آخر يتم من
خالله ا�ستخدام العمل الديني ف���ي م�شاريع الو�صول الى ال�سلطة
والبح���ث عنها بكل ثمن ولذلك نرى وق���وع ال�صراعات والنـزاعات
الدموي���ة بين حركات ا�سالمية في الكثير من بلدان العالم العربي
واال�سالمي بي���ن دعاة يفتر�ض ان يدعوا الى �سبيل ربهم بالحكمة
والموعظ���ة الح�سنة وقد تحولوا الى ط�ل�اب �سلطة بالو�سائل غير
الم�شروعة وقد ن�صبوا انف�سه���م ق�ضاة لل�شريعة دون تن�صيب لهم
من اح���د و�أقاموا محاك���م التفتي�ش عن عقائد النا����س و�أفكارهم
ي�ص���درون االحكام في خ�صومه���م دون محاكمة وفي ذلك االخالل
بنظ���ام المجتمع وتعري�ضه لأفدح الخ�سائ���ر واالخطار التي تنذر
بال�سق���وط واالنهيار وه���م بطريقتهم هذه ل���م يخرجوا عن نهج
الت�سامح والت�ساه���ل بل خرجوا ب�سبب ت�ش ّددهم عن قواعد النظام
الع���ام واحدثوا الفرقة والبغ�ضاء داخ���ل المجتمع الواحد والدين
الواحد واالمة الواحدة وهم يقر�أون قوله تعالى( :واعت�صموا بحبل
اهلل جميع ًا وال تفرق���وا) �آل عمران 103 :وقوله تعالى( :وال تكونوا
كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البيان) �آل عمران ،105 :وغيرها
من الآيات والروايات الداعية �إلى ح�سن المعاملة بين النا�س.
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