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 إذا تعارضت »حقيقة« علمية مع
رواية دينية - فإن لم يمكن الجمع بينهما - 
ُقدمت الحقيقة العلمية عليها ألنها دراية، 

والدراية بحكم العقل تتقدم على الرواية

]العالمة السيد علي األمني[

انسبوا الجرائم إلى مرتكبيها

ال إلى أديانهم أو مذاهبهم

وال إلى أقوامهم أو مناطقهم

]العالمة السيد علي األمني[

��ضتقبل �لرئي�س عبد�لفتاح �ل�ضي�ضي، �ل�ضبت �لما�ضى، �أع�ضاء 

مجل�س حكماء �لم�ضلمين، برئا�ضة �لمام �لأكبر �لدكتور �أحمد 

�لطي���ب، �ضيخ �لأزهر، وبح�ضور �أع�ض���اء �لمجل�س، من بينهم 

�لم�ضير عبد�لرحمن �ض���و�ر �لذهب، رئي�س جمهورية �ل�ضود�ن 

�لأ�ضب���ق، ورئي�س مجل����س �أمناء منظمة �لدع���وة �لإ�ضالمية، 

و�لدكت���ور محم���ود حمدي زق���زوق، وزير �لأوق���اف �لأ�ضبق، 

ورئي�س مركز �لح���و�ر بالأزهر �ل�ضري���ف، و�لمرجع �ل�ضيعي 

�للبناني �ل�ضيد على �لأمين، ف�ضاًل عن كوكبة من علماء �لأمة 

�لإ�ضالمية من �إندوني�ضيا، ونيجيريا، ودولة �لإمار�ت، وتون�س، 

و�لوليات �لمتحدة.

�أهمية م�ضاعفة
�ضرح �ل�ضفير عالء يو�ض���ف، �لمتحدث �لر�ضمي با�ضم رئا�ضة 

�لجمهورية، باأن �ل�ضي�ضي رحب بالعلماء �لأجالء، منوهًا �إلى 

دوره���م �لذي يكت�ضب �أهمية م�ضاعفة ف���ي �لمرحلة �لر�هنة 

لن�ضر �ل�ضورة �لحقيقية للدين �لإ�ضالمي ب�ضماحته وو�ضطيته 

و�عتد�ل���ه، ومو�جهة �لهجمة �ل�ضر�ضة �لتي يتعر�س لها، وهو 

�لأمر �لذي ي�ضع م�ضوؤولية على عاتق علماء �لدين باعتبارهم 

�لم�ضوؤولين ب�ضكل مبا�ضر عن �لتعريف ب�ضحيح �لدين ون�ضر 

�لوع���ي و�لتنوي���ر بين جم���وع �لم�ضلمي���ن ومو�جهة �لفكر 

�لمتطرف و�لمغلوط.

و�أ�ض���اد �ل�ضي�ضي بدور �لأزهر �ل�ضري���ف �لفاعل في �لتعريف 

بالقي���م �لإ�ضالمي���ة �ل�ضمحة، باعتب���اره منب���ر�ً لالعتد�ل 

و�لو�ضطية في �لعالم �لإ�ضالمي.

و�أ�ضاف �لمتح���دث �لر�ضمي: �أن �لرئي����س �ل�ضي�ضي �أكد �أن 

دعم م�ض���ر لالأزهر �ل�ضريف ُيع���د �أمر�ً �أ�ضا�ضي���ًا وحيويًا، 

م�ضدد�ً عل���ى �أهمية تعظيم دوره في ع���دم �ختز�ل �لدين 

ف���ي مفاهيم �ضيقة، من بينها �ختز�ل مفهوم �لجهاد، �لذي 

ي�ضمل جهاد �لنف�س و�لجه���اد في �لعمل �إلى غير ذلك من 

�لمعاني �لحقيقية لهذ� �لمفهوم.

كم���ا �أ�ض���ار �ل�ضي�ضي �إل���ى �أن �لو�قع �لحال���ي يفر�س على 

�لم�ضلمين جميعًا تعظي���م م�ضاحات �لتفاهم و�لتالقي فيما 

بينهم في مو�جهة كافة محاولت �إل�ضاق �لإرهاب و�لتطرف 

بالدي���ن ذ�ت���ه دون �للتفات �إل���ى �أن �لممار�ض���ات �لفكرية 

�لخاطئ���ة لبع�س �لأفر�د و�لجماعات ه���ي �ل�ضبب �لحقيقي 

ور�ء �لتطرف و�لإرهاب. م�ضدد� على �أن �لإ�ضالم يحترم حرية 

�لعقي���دة و�لعبادة لجمي���ع �لب�ضر، موؤك���د�ً �أهمية �لموعظة 

�لح�ضن���ة لإحد�ث �لتفاهم �لمن�ض���ود ل�ضالح �لبناء وعمارة 

�لأر�س، وتحقيق �لتعارف و�لتع���اون بين مختلف �ل�ضعوب 

و�لثقافات في مناخ �إيجابي ت�ضوده قيم �لت�ضامح و�لرحمة.

دور م�ضّرف
بدورهم �أ�ضاد �لح�ضور ب���دور م�ضر �لم�ضرف في ن�ضر تعاليم 

�لدي���ن �لإ�ضالمي وقيمه �لنبيلة، �لذي �متد على مد�ر �لتاريخ 

بح�ضارتها �لعريق���ة و�أزهرها �ل�ضري���ف، و��ضتمر في �لوقت 

�لر�هن م���ن خالل ت�ضديه���ا �لو�عي و�لحثي���ث للممار�ضات 

�لخاطئة و�لأفكار �لمغلوطة، موؤكدي���ن �أهمية مو��ضلة م�ضر 

لدورها �لر�ئ���د على �ل�ضعيدين �لعرب���ي و�لإ�ضالمي لخدمة 

ق�ضايا �لأمة و�لدفاع عن م�ضالحه���ا بالتعاون مع �أ�ضقائها 

من �لدول �لعربية و�لإ�ضالمية.

كم���ا ��ضتعر����س �لح�ضور �لجهود �لتي يق���وم بها �لمجل�س 

لمو�جهة �لإره���اب و�لفكر �لمتطرف، حي���ث بعث �لمجل�س 

بقو�ف���ل �ل�ضالم �إلى �لعديد من دول �لعالم من �أجل �لتعريف 

ب�ضماحة �لدي���ن �لإ�ضالمي و�إي�ضاح نبذه �لت���ام لأية �أفكار 

تح�س عل���ى �لعنف و�لكر�هي���ة. موؤكدين �أهمي���ة ت�ضويب 

�لخطاب �لديني بما يحافظ عل���ى ثو�بت �لعقيدة، وي�ضمن 

�لت�ضدي لأي فكر مغلوط ي�ضوه �لإ�ضالم وينال من �ضماحته، 

منوهي���ن �إلى �أن �لتجدي���د ُيعد �آلية ناجح���ة لتحقيق هذ� 

�له���دف بِاعتماد و�ضائل �لحو�ر �لبن���اءة وبمر�عاٍة للظروف 

�لمجتمعية.

�لم�ض���در: بو�ب���ة �لأزه���ر  -  جري���دة �ض���وت �لأزه���ر  - 

2015/11/29

حكماء �لم�ضلمـين في �ضيافة �لرئي�س �ل�ضـيـ�ضي:

دعـــمــنـا للأزهـــر �لـ�ضــريـــف..
ــي وحــــــــيــــــــوي ــض ــا� ـــ ــض �أمـــــر �أ�

�إمتّدت يد �لإرهاب �لأثيم���ة �إلى  برج �لبر�جنة  في �ل�ضاحية 

�لجنوبي���ة لتنال م���ن �لأبرياء و�لآمنين به���دف زرع �لفتنة 

وزعزعة �لأمن و�ضرب �لوحدة �لوطنية و�لإ�ضتقر�ر.

�إن هذه �لجريمة �لنكر�ء تتطلّ���ب مّنا �لإبتعاد عن �ل�ضائعات 

و�لوقوف �ضّفًا و�حد�ً وتعزيز وحدتنا �لوطنية و�لإلتفاف حول 

�لدول���ة وموؤ�ض�ضاته���ا �لع�ضكرية و�لأمنّية وت���رك �لتحقيقات 

للجهات �لمخت�ّضة فيها. و�هلل ن�ضاأل �أن يرحم �ل�ضحايا ويتقبلهم 

في �ل�ضهد�ء و�أن يلهم �أهلهم وذويهم �ل�ضبر و�ل�ضلو�ن،و�أن يمّن 

على �لجرحى و�لم�ضابين بالعافية و�ل�ضفاء . 

وطنية - �عتبر �لعالمة �ل�ضيد علي �لمين �ن »تركيا دولة ناه�ضة 

�إقت�ضاديا وم�ضتقرة �أمنيا، وت�ضكل نموذجا للتعاي�س و�لت�ضامح بين 

مختل���ف �لأعر�ق و�لمذ�هب و�لأديان في منطق���ة �ل�ضرق �لأو�ضط«، 

متمنيا �ل »تتط���ور �لأو�ضاع بين تركيا ورو�ضيا �إلى �لأ�ضوء ب�ضبب 

حادثة �إ�ضقاط �لطائرة �لرو�ضية«.

وقال: »�لمطلوب من �لعقالء ف���ي �لبلدين �لتعاون و�لعمل �ل�ضريع 

على �إنهاء ذيول هذه �لحادثة وتد�عياتها«.

و��ض���اف: »في ظل كثافة �لتدخل من دول �لعالم في �لحرب �لد�ئرة 

عل���ى �لأر��ض���ي �ل�ضورية ن���رى �أن عدم �نزلق تركي���ا في �لوحول 

�ل�ضورية يجنبها �رتد�د�ت تلك �لحرب على �أر��ضيها«.

�لعّلمة �ل�ضيد علي �لأمين:
�لإرهاب �لآثم ��ضتهــدف �لأبرياء و�لآمنين 

في برج �لبر�جنة بهدف زرع �لفتنة وزعزعة 

�لأمن و�ضرب �لوحدة �لوطنية و�لإ�ضتقر�ر 

 2015/11/12

�لعّلمة �ل�ضيد علي �لأمين دعا 

تركيا ورو�ضيا �إلى �إنهاء ذيول 

حادثة �إ�ضقاط �لطائرة 
 2015 / 11 / 28



حو�ر: �أحمد عدنان

يق���ف �لعالمة �للبنان���ي �ل�ضيد علي �لأمين من���ذ ثمانينات �لقرن 

�لع�ضري���ن �ضد منه���ج حزب �لل����ه و�ختطافه �لرهائ���ن �لأجانب 

و��ضتهد�ف �لمدنيين وتاأجيج �ل�ضر�ع �لأهلي.

ويوؤكد ع�ضو مجل�س �لحكماء �لم�ضلمين في �أبوظبي ومفتي مدينة 

�ضور �للبنانية ��ضتر�ك تنظيمي د�ع�س وحزب �هلل في منطق �لخروج 

عل���ى �لدولة و�ل�ضتقو�ء بالت�ضلح،  م���ا �نعك�س على �لمجتمعات 

�لعربي���ة و�أدى �إل���ى �ضفك �لدم���اء وتهجير �لأقلي���ات �لدينية من 

�أوطانهم،  �إلى جانب تبعات �أخرى.

وي�ض���دد �لأمي���ن على �أن �لح���ل �لأمثل للق�ضاء عل���ى �لتنظيمات 

�لإرهابي���ة �لمتطرفة من مختلف �لمذ�هب هو �لعودة �إلى �لعتد�ل،  

و�لحتم���اء بمنط���ق �لدولة،  مع���ّوًل في ذلك عل���ى �لإ�ضالحات 

�ل�ضيا�ضية وتطوير مناهج �لتعليم.

في زمن طائفي ومتطرف كالذي تعي�ضه �لمنطقة �لآن،  يبدو �ضوت 

�لأمين خافتًا،  لكن هم�ضة �لحق �أ�ضد دويًا من �ضخب �لباطل.

•ل���ك موقف قديم من )حزب �هلل( ب�ضبب عمليات �لخطف و�لإرهاب،  
هل ن�ضحتهم وماذ� كان رد فعلهم؟

ف���ي ثمانين���ات �لقرن �لما�ضي ج���رى نقا�س كبي���ر حول �لخطف 

و�ضرعيت���ه �لدينية بيني وبين قياد�ت ف���ي حزب �هلل ومرجعيات 

دينية ف���ي خارجه، وكان ر�أينا وما ز�ل ه���و رف�س و��ضتنكار هذه 

�لأعم���ال و�عتبارها غير م�ضروعة، وكان �لر�أي عند من جرى معهم 

�لنقا�س تغليب �لدو�فع �ل�ضيا�ضية على �لروؤية �لدينية. 

•ه���ل تعتبر �أن �فعال )حزب �هلل( و�لح�ضد �ل�ضعبي في �لعر�ق وفي 
�ضوريا وفي لبنان مو�زية لد�ع�س؟ 

نحن من �لر�ف�ضين للخروج عن منط���ق �لدولة و�لإ�ضتقو�ء عليها،  

وهذه �لتنظيمات ت�ضترك في منطق �لخروج و�لإ�ضتقو�ء و�إن تفوقت 

د�ع�س بخروجه���ا �لم�ضلّح و�حتالل �لمدن و�لق���رى و�ضفك �لدماء 

وفي في �لكثير من �لجر�ئ���م �لب�ضعة كقتل �لأ�ضرى وقطع روؤو�ضهم 

و�ضبي و�ختطاف �لن�ضاء وتفجير �لم�ضاجد و�لكنائ�س و�لآثار وقتل 

�لأجانب وتهجير �لأقليات �لدينية من �أوطانهم وغير ذلك .

•ه���ل يمكن �لق�ضاء على د�ع�س و�لإرهاب �لمنت�ضب لل�ضنة من دون 
تقليم �أظافر �لإرهاب �لمنت�ضب لل�ضيعة،  �أل ت�ضعر �أن �لمتطرفين في 

�لجهتين يخدمون بع�ضهم بال ق�ضد بت�ضريع وجود �لآخر؟

�لمطل���وب هو �لعودة �إلى �لإعت���د�ل ومنطق �لدولة، وهذ� ي�ضتدعي 

مو�جه���ة �لتطرف بكل �أ�ضكاله و�أ�ضمائه �إبتد�ًء بالإ�ضالح �ل�ضيا�ضي 

ومناهج �لتعليم،  وكلٌّ بح�ضبه.

•هذ� �لإرهاب �لعابر للطو�ئف،  ما �أثره على �ضورة �لإ�ضالم ووجوده 
وم�ضتقبله وكيف يمكن ح�ضم �ل�ضر�ع معه؟

لقد �ضّوهت ه���ذه �لأعمال �ضورة �لإ�ضالم ف���ي �لت�ضامح و�لإعتد�ل 

�لتي عا�ضه���ا �لم�ضلمون قرونًا مع بع�ضهم بكل مذ�هبهم ومع غير 

�لم�ضلمين من �ضركائهم في �لأوطان و�لتاريخ من مختلف �لقوميات 

و�لأديان.وم�ضوؤولي���ة مو�جه���ة �لإرهاب �لم�ضل���ح تقع على عاتق 

�لحكام و�لدول �لتي يتو�جد فيها.

•�أل يمكن �أن يكون ه���ذ� �لنفجار �لطائفي مقدمة لتكري�س �لإ�ضالم 
�لمدني و�لتعددي كما ح�ضل في �أوروبا بعد نز�عات دموية طويلة؟

م���ا يبدو �أنه �ض���ر�ع طائفي هو في �لحقيقة �ض���ر�ع على �ل�ضلطة 

و�لنف���وذ بين دول و�أحز�ب توظف �لخالفات �لمذهبية و�لدينية في 

م�ضاريعها �ل�ضلطوية، وقد عا�ضت هذه �لطو�ئف وهذه �لمذ�هب في 

منطقتنا منذ �لقرن �لثاني �لهجري ولم يح�ضل ما يجري �ليوم من 

�إ�ضقاط �لعناوين �لمذهبية على �ضر�عات �ل�ضلطة و�ل�ضيا�ضة.ويمكن 

�لو�ض���ول �إلى �لدولة �لمدنية �لتي تقوم على قاعدة �لم�ضاو�ة بين 

�لمو�طنين بدون �لمرور بال�ضر�عات �لطائفية.

•قامت �ل�ضعودية بمبادرة لحو�ر �لأديان،  وقامت �لإمار�ت بت�ضريع 
قان���ون �ضد �لتمييز �لطائفي و�لعن�ض���ري،  كيف نظرت �لى هاتين 

�لمبادرتين و�أثرهما عربيا و�إ�ضالميا؟

 �إنهما مبادرتان ر�ئدتان توؤ�ض�ضان لمرحلة جديدة من تقدم �لوعي 

في مجتمعاتنا على م�ضتوى �لعالقات، وتك�ضفان عن مو�كبة �لع�ضر 

و��ضتلهام روح �ل�ضريع���ة، ول �ضك �أن �لعالم ينظر �إلى �لإ�ضالم من 

خالل عالقات دوله مع بع�ضها �لبع�س ومع �لمو�طنين ومن خالل 

�لمبادر�ت و�لقو�نين. 

•هل توؤدي �أ�ضو�ت �لعتد�ل �ل�ضنية و�ل�ضيعية دورها �لو�جب لوقف 
�لتحري����س و�إنهاء �لتط���رف وتكري�س �لح���و�ر و�لت�ضامح،  وكيف 

تنظرون �لى تجربة هيئة حكماء �لم�ضلمين في �أبو ظبي �لتي �ضمت 

حكماء طو�ئف �لم�ضلمين ومذ�هبهم؟ 

�إن �أ�ضو�ت �لإعتد�ل تبدو منخف�ضة بالقيا�س �إلى ما تمتلكه �أ�ضو�ت 

�لتطرف م���ن قنو�ت ف�ضائية وو�ضائل �إع���الم �أخرى مع �لإمكانات 

�لكثي���رة �لمتوّفرة لجماع���ات �لتطرّف و�أحز�به، ه���ذ� م�ضافًا �إلى 

�فتقار �أ�ضو�ت �لإعتد�ل لجمع �ضفوفها وتنظيمها، و�إيجاد �لمد�ر�س 

له���ا لتعليم �لأجي���ال وتخريج �لعلم���اء و�لمر�ضدين ون�ضرهم في 

�لمجتمع.

وتجرب���ة مجل����س حكماء �لم�ضلمي���ن �لذي يتر�أ�ض���ه �ضيخ �لأزهر 

�لدكت���ور �أحمد �لطيب و�إن كانت ف���ي بد�يتها ولكنها تعتبر خطوة 

مهم���ة على طريق ن�ضر خطاب �لإعت���د�ل و�لو�ضطية في �لأمة ونبذ 

�لتط���رّف و�لفرقة بي���ن �لمذ�هب و�لطو�ئف وتعزي���ز ثقافة �ل�ضلم 

و�لعي�س �لم�ضترك بين �لمجتمعات و�ل�ضعوب.

•يعان���ي لبنان �ليوم من �ضلل موؤ�ض�ضاتي و�ن�ضد�د �ضيا�ضي،  ما هو 
دور حزب �هلل في هذه �لأزمة و�أثر �ضالحه غير �ل�ضرعي؟ 

�إن م���ا يعي�ضه لبنان من �ضل���ل وتعطيل في �لموؤ�ض�ضات يرجع �إلى 

�ضعف �لدولة �للبنانية وعجزها عن تطبيق �لقانون و�لد�ضتور، وقد 

تجلّ���ى هذ� �ل�ضعف في محطات عدي���دة، منها �لفر�غ �لحا�ضل في 

رئا�ضة �لجمهوري���ة وعدم قدرتها على محا�ضبة �لنو�ب �لممتنعين 

عن و�جبهم �لد�ضت���وري بانتخاب رئي�س للجمهورية، وما يحميهم 

ه���و �نتماوؤهم �إلى ح���زب �هلل �أو �لتحالف معه باعتبار �أنه �لطرف 

�لأقوى، وهو �لذي �أ�ضقط �لدولة مع حلفائه عند �جتياح بيروت في 

7 �أيار 2008، ومن���ذ ذلك �لحين هو يم�ضك بمفا�ضل �لدولة ويتخذ 

�لق���ر�ر�ت �لمخالفة لها، كاتخاذه ق���ر�ر �لم�ضاركة في �لقتال على 

�لأر��ضي �ل�ضورية خالفًا لما �أعلنته �لحكومات �للبنانية �لمتعاقبة 

من �لوقوف على �لحياد.

•هل نعتبر �لعالقة بين �إي���ر�ن وحزب �هلل عالقة تحالف �م تبعية 
�م �ت�ضال ع�ضوي؟

ل يخفي ح���زب �هلل عالقته بالنظام في �إير�ن و�أنه يتبع في عمله 

لولية �لفقيه ويعتبرها �أ�ضا�ضًا يقوم عليها تنظيمه.

•بن���اء على �إجابتكم،  ماذ� تريد �إير�ن من �لعالم �لعربي،  ما هدف 
تحركاتها و�إرهابها في لبنان وفي �ضوريا و�ليمن و�لعر�ق وغيرهم؟ 

وهل �ضتنجح؟

�إن رو�بط �لتاريخ و�لدين و�لج���و�ر �لتي تجمع بين �إير�ن و�لعالم 

�لعرب���ي تتطلب وجود �أف�ضل �لعالقات بين �إي���ر�ن �لعالم �لعربي 

يحكمه���ا �لإحتر�م �لمتبادل وعدم �لتدخل ف���ي �ل�ضوؤون �لد�خلية، 

ونح���ن ل ن���رى �أن �ل�ضيا�ضة �لت���ي تعتمدها �إير�ن ف���ي �لمنطقة 

تخ���دم �لم�ضالح �لم�ضتركة بينه���ا وبين �ل���دول �لعربية، ولذلك 

ف���اإن �لمطلوب �أن تعيد �إير�ن �لنظر ف���ي �ضيا�ضتها �لتي كانت من 

�أ�ضب���اب �لتباعد و�لخالف �لذي �نعك�س عل���ى �ضعوب �لمنطقة في 

�حتقان���ات طائفية ومذهبية مما �أف�ضح �لمجال لتوظيف �لخالفات 

�لمذهبي���ة في �ل�ضر�عات �ل�ضيا�ضية، ويجب �أن تقوم هذه �لعالقات 

من خالل �لدول و�لقو�نين ولي�س من خالل �أحز�ب وجماعات ترتبط 

بال�ضيا�ضة �لإير�ني���ة، ولذلك نحن ندعو �إلى قيام حو�ر جاد بينها 

وبين �لدول �لعربية خ�ضو�ضًا دول مجل�س �لتعاون �لخليجي.

•هل �ل�ضيعة �لعرب يتبعون �ير�ن �ضيا�ضيا �م دينيا ولماذ�؟
 �ل�ضيع���ة �لعرب ولوؤه���م لأوطانهم وهم متم�ضك���ون بها ولي�ضو� 

و�فدي���ن عليها،  وهم ج���زء ل يتجز�أ من �ضعوبه���م ولديهم نف�س 

�لتطلعات، ولكن هناك بع�س �لتجمعات �لحزبية �لتي ن�ضاأت �خير� 

تحاول ربط �ل�ضيع���ة بالم�ضاريع �ل�ضيا�ضية خارج �وطانهم،  وهو 

خطاأ كبير ل يتحمل وزره وتبعاته كل �ل�ضيعة �لعرب في �أوطانهم،  

ول يمكن لي حزب �ن يختزل طائفة عريقة وعري�ضة ويجعلها ذ�ت 

ر�أي موح���د،  وعموما �بناء �لطائف���ة �ل�ضيعية مرتبطون باأوطانهم 

ودولهم و�ضعوبهم وهذ� ما يجب �ن يكون عليه �لمر،  ولذلك نحن 

نرف����س �ن يكون هن���اك �رتباط خارج حدود �لوط���ن باأي م�ضروع 

�ضيا�ضي.

ون���رى �أن رو�بط �لمذ�هب و�لديان موجودة بين كل �ل�ضعوب ولكن 

يجب �ل تكون على ح�ضاب �لوطان،  فاأوطاننا يجب �ن نرتبط بها 

ونحافظ عليه���ا،  و�لنظمة �ل�ضيا�ضية �لتي �خترناها مع �ضركائنا 

ف���ي �لوطن بها يجب �ن يكون ولوؤن���ا وطاعتنا لها ولي�س لأنظمة 

�خرى �ضو�ء �ير�ن �و غيرها.

ويج���ب �ن ينتبه �ل�ضيعة �لى هذه �لأحز�ب وتلك �لجماعات و�أن ل 

ينخرطو� بها لن لها م�ضاريع �ضيا�ضية خارج حدود �لوطن.

•ه���ل يتقدم ولء �ل�ضيعي �لعربي لإي���ر�ن على وطنه،  ولك نظرية 
تق���ول باأن �لولء �لديني يجب �ن ل يتقدم على �لولء �لوطني،  ما 

مدى تقديرك لو�قعيتها؟

ق���د يكون تقديم �لولء لإير�ن على �ل���ولء للوطن موجود�ً عند �أفر�د 

تابعي���ن لأحز�ب مرتبطة باإير�ن، ولكن �لتعميم على �ل�ضيعة �لعرب 

غير �ضحيح، لأن �لأحز�ب-كما قلنا قبل قليل- ل تختزل بها �لطو�ئف 

و�لمذ�هب و�لقوميات، فحزب �لإخو�ن �لم�ضلمين من �أكبر �لأحز�ب في 

م�ضر، ولكنه لم يختزل �ل�ضعب �لم�ضري ول �لمذهب �ل�ضّني.

•نظرية ولية �لفقيه رف�ضتها و�أعلنت مقابلها نظرية �لولء للدولة،  
م���ا �لفرق بين �لنظريتين عمليا وهل يمكن �أن ي�ضتمع حلفاء �إير�ن 

�إليك؟

�إن نظرية ولية �لفقيه �لمعمول بها في �إير�ن تعني �لحكم �لمطلق 

للفقي���ه �لفرد، فهو يمتلك كل �ل�ضالحي���ات في دولته، و�أما نظرية 

ولي���ة �لدولة فهي ل تعني ولية �لفرد،  و�إنما تعني ولية �لدولة 

كموؤ�ض�ض���ة قانونية ولدت من حاجة �ل�ضع���ب �إليها ومو�فقته على 

مرجعيتها في نظم �أمور �لبالد و�لعباد.

•خ�ضوم �إير�ن من �ل�ضيعة �لعرب،  ما هو تاأثيرهم في مجتمعاتهم،  
وه���ل وقفت بجو�ركم �ل���دول �لعربية كما يج���ب،  و ما �لمطلوب 

لتحرير �لعرب عموما و�ضيعتهم خ�ضو�ضا من �ل�ضرطان �لإير�ني؟

�لموؤي���دون لل�ضيا�ضة �لإير�نية م���ن �ل�ضيعة �لعرب يلقون كل �لدعم 

و�لتاأييد من �إير�ن ف���ي دولهم و�أوطانهم لتثبيت ح�ضورهم وتظهير 

�أ�ضو�تهم، و�أما �لمعار�ضون  للروؤية �لإير�نية فهم يلقون منها �لإبعاد 

و�لإق�ض���اء و�لعمل �لمتو��ضل منها لتهمي�ضهم وت�ضويه �ضمعتهم في 

مجتمعاتهم،  م�ضافًا �إلى عدم �لإحت�ضان لهم من دولهم. 

•هل ترى ر�بطا بين م�ضروع �لتو�ضع �لإير�ني و�لم�ضروع �ل�ضهيوني 
وكالهما يزعم �نه نقي�س �لآخر؟

ل ن���رى ر�بطًا بين �لم�ضروعين، فاإ�ضر�ئيل دولة مغت�ضبة لف�ضلطين 

ومعتدية،  وعلى �إير�ن و�لعرب �أن يكونو� �ضّفًا و�حد�ً في مو�جهتها، 

وه���ذ� يتطلب من �إي���ر�ن و�لعرب �أن يجل�ضو� عل���ى طاولة و�حدة 

للبحث عن �أ�ضباب �لإختالف و�لعمل على �إز�لتها.

•لديكم نظري���ة ترفع �لإ�ضالم ف���وق �لحالة �لمذهبي���ة »�لإ�ضالم 
و�ل�ضيعة �أمة و�حدة: �إ�ض���الم و�حد و�جتهاد�ت متنوعة«،  وما هو 

ملخ�س ه���ذه �لفكرة ومدى حاجتنا �إليها و�أملها بالحياة في زمن 

�حتقان طائفي؟

�إدر�كًا من���ا لخطورة �لخالفات �لمذهبي���ة و��ضتغالله في �إ�ضعاف 

�لأمة كان كتاب )�ل�ضّنة و�ل�ضيعة �أمة و�حدة( �لذي �ضدر قبل �ضنو�ت 

لتوعي���ة �ضباب �لأمة ب���اأن �لمذ�هب لي�ضت �ض���وى مد�ر�س فقهية 

متع���ددة يجمعها �لدين �لو�حد �ل���ذي يجعل منهم �أمة و�حدة قبل 

ظه���ور �لمذ�هب وبعدها، وهذ� ما يمك���ن �أن يتحقق �ليوم كما كان 

بالأم�س �إذ� �أبعدنا �ل�ضر�عات �ل�ضيا�ضية عن ��ضتغالل �لمذ�هب في 

م�ضاريع �ل�ضلطة و�لنفوذ، 

وقد عا�س �ل�ضنة و �ل�ضيعة �إخو�نا في مجتمعاتهم و�أوطانهم قرونًا 

عدي���دة و�ضيبقون كذلك �إلى �أن يرث �هلل �لأر�س ومن عليها،  وكانو� 

يختلفون في ق�ضايا تاريخي���ة ودينية تبعًا لختالف �لإجتهاد�ت 

ولم يوؤثر ذلك على حياتهم �لطبيعية لأنه لم يكن هناك �ضر�ع على 

�ل�ضلطة و �لحكم وكانت تجمعهم �لق�ضايا �لمركزّية في �لّدفاع عن 

�لوطن �لإ�ضالمي وحماية ثغوره وق�ضاياهم �لحياتّية �لم�ضتركة.

2015-10-27

�لعّلمة �ل�ضيد علي �لأمين لـ�ضحيفة �لروؤية:
الإمارات بقان�ن المنع من التمييز الطائفي ت�ؤ�ش�س لمرحلة جديـدة من ا�شتلهام روح ال�شريعة	•

نحن مع ولية الدولة كم�ؤ�ش�شة، ول�شنا مع ولية الفقيه التي تعني حكم الفقيه الفرد	•

المطل�ب من اإيران الجل��س على طاولة واحدة مع الدول العربية لإزالة اأ�شباب الخالف	•

الإرهاب با�شم الدين �شّ�ه �ش�رة الإ�شالم في العالم	•

روابط المذاهب والأديان ل تك�ن على ح�شاب الأوطان	•

ال�شالح غير ال�شرعي اأ�شعف الدولة اللبنانية	•

المطل�ب الع�دة اإلى الإعتدال ومنطق الدولة	•

ال�شراع ال�شيا�شي اأيقظ الخالفات الطائفية	•



دين و�حد ومذ�هب متعددة
د. عتمان: نعود للمذهب هل هو دين؟ ولماذ� �أ�ضبح �لتع�ضب للمذهب �أ�ضد من �لتع�ضب للدين؟

وما �ل�ضبيل للخروج من د�ئرة �لمذهب �ل�ضيقة لد�ئرة �لدين �لأو�ضع؟ وهل كان علي �ضيعيا و�أبوبكر 

�ضنيا؟

العاّلمة األمين: �إن تعدد �لآر�ء و�لإجتهاد�ت في فهم �لن�ضو�س �لدينية يعتبر من �لأمور �لطبيعية 
ولذل���ك ظهر في كل �ل�ضر�ئع �ل�ضماوي���ة وظهر �أي�ضًا في �لقو�نين �لو�ضعي���ة باختالف تف�ضير�تها 

وتاأويالتها بي���ن �لحقوقيين و�لمحامين. وقد تعددت �لمد�ر����س ومناهج �لبحث وطرق �لإ�ضتنباط 

بي���ن �لعلماء و�أطل���ق عليها فيما بعد �إ�ضم �لمذ�هب، وهي في �لحقيق���ة تعبير عن �آر�ء لأ�ضحابها 

�لم�ضهوري���ن من �لعلماء في معرف���ة �أحكام �ل�ضريعة �لإ�ضالمية، وكان���و� جميعًا من �أئمة �لإ�ضالم 

ف���ي �لفق���ه، ولم تكن لهم ن�ضبة لغير �لإ�ضالم كما كانت عليه حال �ل�ضحابة حيث لم يكن في عهد 

ر�ضول �هلل عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم �ضّنة ول �ضيعة بالمعنى �لمذهبي، كما قال �هلل تعالى )ملّة �أبيكم 

�إبر�هيم هو �ضّماكم �لم�ضلمي���ن من قبل(. فالم�ضلمون جميعًا على �ختالف مذ�هبهم هم �أّمة و�حدة 

بما هم موؤمنون بر�ضالة �لإ�ضالم، وت�ضنيفهم �إلى �ضّنة و�ضيعة وغير ذلك بالمعنى �لمذهبي �لمتاأخر 

كان بما هم �أتب���اع للمد�ر�س �لفقهية في معرفة �لأحكام �ل�ضرعية، وقد �أطلق عليها فيما بعد �إ�ضم 

�لمذ�هب ن�ضبة لأ�ضحابها من �لأئمة و�لفقهاء.

�لخلفاء م�ضلمون بل مذ�هب
فالخليف���ة �أب���و بكر لم يكن �ضّنّيًا مالكيًا وعمر بن �لخطاب لم يك���ن �ضافعيًا و�لإمام علي لم يكن 

�ضيعي���ًا جعفريًا، وهكذ� �ضائ���ر �ل�ضحابة ر�ضي �هلل عنهم، حتى �أئم���ة �لمذ�هب �أنف�ضهم لم يكونو� 

منت�ضبين �إلى مذ�هبهم، وقد ولدت بعدهم �أ�ضماء مذ�هبهم كما �أ�ضلفنا، فالإمام مالك و�لإمام جعفر 

�ل�ضادق و�لإمام �ل�ضافعي و�لإمام �أبو حنيفة وغيرهم لم يحملو� �ضفة مذهبية غير �ضفة �لم�ضلمين 

و�أئمة �لدين وعلماء �ل�ضريعة.

ب �لّتع�ضّ
وق���د حّول �لّتع�ّضب لتلك �لآر�ء �لفقهية و�ل�ضيا�ضة �إلى مذ�هب مت�ضارعة في بع�س مر�حل �لتاريخ 

بعد �أن كانت مد�ر�س متناف�ضة على �لعلم و�لمعرفة تحت ر�ية �لإ�ضالم �لذي يجمعها كلها.

و�لم�ضكل���ة �لحقيقية لي�ضت في تعدد �لآر�ء و�لمناهج، و�إنما ه���ي في �لتع�ضب لتلك �لآر�ء برف�س 

غيرها، وزعم دعاة كل مذهب �أن مذهبهم وحده يمتلك �لحقيقة �ل�ضرعية، هذ� مع �أن �لإ�ضالم يت�ضع 

لتع���دد �لإجتهاد�ت �لمنطلقة م���ن �لكتاب و�ل�ضّنة �لّنبوّية و�إن �ختل���ف �أ�ضحابها �لعلماء في فهم 

�لن�ضو����س وو�ضائل �إثباتها ودللتها، فجميعهم كانو� يبحثون عن �ضبل �لو�ضول �إلى �أحكام �لدين 

�لو�ح���د و�ل�ضريعة �لإ�ضالمية �لو�حدة �لت���ي يوؤمن بها �لجميع، وهم يعترفون باأن ما تو�ّضلو� �إليه 

م���ن نتائج �لإجتهاد يمك���ن �أن يتطرّق �إليها �لخطاأ لأن تلك �لنتائج لي�ضت مبنّية في معظمها على 

�ليقي���ن، وقد ذكرو� في تعريف �لإجتهاد، �أّنه: بذل �لمجتهد و�ضعه في �ضبيل تح�ضيل �لظن بالحكم 

�ل�ضرعي، وهذ� يعني �أن �لمذ�هب عندهم هي مناهج متعددة و�ضلو� �إليها بالظن �لإجتهادي في فهم 

ن�ضو�س �لدين �لو�حد، ولي�ضت �أديانًا متعدّدة في مقابل �لدين �لو�حد.

�لم�ضدر : من كتاب �لعالّمة �ل�ضيد علي �لأمين: ) زبدة �لتفكير في رف�س �ل�ضب و �لتكفير (

�لإ�ضلم دين و�حد ومذ�هب متعددة

�ضوت �لعتد�ل �لخافت
�أحمد عدنان - �ضحيفة �لروؤية �لإمار�تية، 2015/9/23

�لعالّمة �للبناني �ل�ضيد علي �لأمين مفتي �ضور وع�ضو مجل�س 

�لحكم����اء �لم�ضلمين ف����ي �أبوظبي، �ضخ�ضية ن����ادرة ت�ضتحق 

�لهتم����ام و�لتقدير، فمن����ذ ثمانينات �لق����رن �لع�ضرين، وقف 

�لعالّمة �لأمين �ضد قيام حزب �لل�ه باختطاف �لرهائن �لأجانب 

و��ضتهد�ف �لمدنيين وتاأجيج �لقتتال �لأهلي وممار�ضته.

ف����ي كتابه �لمهم »�ل�ُضنة و�ل�ضيعة �أم����ة و�حدة .. �إ�ضالم و�حد 

و�جتهاد�ت متعددة«، ق����ال �لعالمة »�لحالة �لمذهبية لي�ضت 

لزم����ة لالإن�ضان، فالمهم �أن يكون م�ضلم����ًا فقط، لأن �لمذهبية 

طارئة على �لو�ضع �لإ�ضالمي، فعلي لم يكن جعفريًا و�أبوبكر لم يكن مالكيًا«. وعبر هذ� �لكتاب 

وغيره �ضكل �لأمين عالمة متقدمة في م�ضيرة �لعتد�ل و�لت�ضامح و�لتقريب بين �لمذ�هب و�إطفاء 

�لبر�كين �لطائفية، وهذ� لي�س م�ضتغربًا على من طالب بتاأ�ضي�س معهد ديني يدر�س فيه �لخوري 

بج����و�ر �ل�ضيخ، كما دعا �إلى �عتماد كتاب ديني و�حد في لبنان لم�ضلميه وم�ضيحييه لأن �لولء 

للدين لي�س على ح�ضاب �لولء للوطن.

و�ضاح����ب نظرية ولية �لدولة �لم�ضادة لنظرية ولية �لفقيه لديه كتاب �آخر تحت عنو�ن »زبدة 

�لتفكير في رف�س �ل�ض����ب و�لتكفير« �ضار فيه على درب �لمجتهدين و�لمر�جع في تنقية �لإ�ضالم 

من �لغلو و�لإرهاب وتعطيل �لفكر و�لعقل، يقول �لعالمة »لي�ضت �لفرقة �لناجية هي �لتي تحتكر 

�لنجاة لنف�ضها ولأتباعها، بل هي �لتي ت�ضعى �إلى نجاة �لأمة باأ�ضرها«.

ف����ي هذ� �لزمن �لطائفي و�لمتطرف يب����دو �ضوت �لأمين خافتًا، لكن هم�ضة �لحق �أ�ضد فتكًا ودويًا 

من ر�ضا�س �لباطل و�ضخبه.

�لعّلمة �لأمين غادر �لى �لقاهرة للم�ضاركة 
في �جتماع مجل�س حكماء �لم�ضلمين 

�لوكالة �لوطنية 2015/11/20  

وطني���ة - غادر �لعالم���ة �ل�ضيد علي �لأمين �إلى �لقاه���رة للم�ضاركة في �جتماع مجل�س 

حكماء �لم�ضلمين �لذي ينعقد برئا�ضة �ضيخ �لأزهر �لدكتور �أحمد �لطيب.

و�عتب���ر قبل �لمغادرة باأن »�لو�جب علين���ا كلبنانيين خ�ضو�ضا في ظل ت�ضاعد موجات 

�لإره���اب �لتي �أ�ضابت �أهلنا �لأبري���اء �أن نعمل على تر�ضيخ �لوح���دة �لوطنية و�لعي�س 

�لم�ضترك و�لإعتماد على مرجعية �لدولة و�أجهزتها �لأمنية و�لع�ضكرية في مو�جهة �لفتن 

�لتي تريد �لجماعات �لإرهابية زر�عتها في مجتمعاتنا«.

��ض���اف: »و�أمام �لتح�ضيد �لمتعاظم للقوى �لدولي���ة في �لمنطقة لمحاربة �لإرهاب يجب 

عل���ى �لم�ضوؤولين �لعمل على تحييد لبن���ان عمليا عن �رتد�د�ت هذه �لحرب على �لد�خل 

�للبناني«.

وخت���م: »ما ي�ضاهم في كل ذلك ه���و قناعة حزب �هلل �لموجود ف���ي �لحكومة �للبنانية 

بخروج���ه من �لأر��ضي �ل�ضوري���ة ووقوفنا جميعا ور�ء جي�ضن���ا �للبناني لحماية حدود 

وطننا لبنان«.

�ل�ضيد �لأمين: ن�ضيحة �لى �ل�ضيد ن�ضر�هلل

�لإمام �لح�ضين لي�س في �ضوريا فاخرجو� منها
خروجكم من �لقتال في �ضوريا هو خروج و�جب من فتنة عمياء

�لوكالة �لوطنية - 2015/11/26

رد �لعالمة �ل�ضيد علي �لمين في ت�ضريح على قول �لمين �لعام لحزب �هلل �ل�ضيد ن�ضر�هلل 

ف���ي ليل���ة �لعا�ضر باأن »من يترك �لقتال منا في �ضوريا كم���ن يترك �لإمام �لح�ضين ليلة 

عا�ضور�ء«!

و��ض���ار �لمين:«�إن �لإمام �لح�ضين غير موجود في �لقتال على �لأر��ضي �ل�ضورية بمبادئه 

و�أهد�ف���ه، فالقتال هناك هو �ضر�ع عل���ى �ل�ضلطة و�لنفوذ بي���ن دول و�أحز�ب، و�لمظلوم 

�لوحي���د في هذه �لح���رب �لد�ئرة هو �ل�ضعب �ل�ضوري. ولذ� ف���اإن خروجكم من �لقتال في 

�ضوري���ا لي�س تركا لالم���ام �لح�ضين في عا�ضور�ء، بل هو خ���روج و�جب من فتنة عمياء، 

ويوؤدي �إلى نزع فتيل �لأحقاد �لمذهبية و�لبغ�ضاء، وي�ضقط حجج �لم�ضتفيدين من تاأجيج 

�لعد�و�ت �لطائفية في �لمنطقة، ويفتح �لطريق نحو �لحلول �ل�ضيا�ضية.

لتعارفو�« موؤ�ض�ضة �لعلمة �ل�ضيد علي �لأمين للتعارف و�لحو�ر
ت�ضارك في معر�س بيروت �لعربي �لدولي للكتاب

C75 جــنـــاح
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من خ���الل �لمتابعة لمو�رد ��ضتعمال كلم���ة )�لت�ضامح( في �للغة 

�لعربية يظهر �أن ما يتنا�ضب مع عنو�ن �لندوة من تلك �لإ�ضتعمالت 

ه���و معنى)�لت�ضاهل( �لذي ي�ضتبطن �لي�ض���ر، ويقابله معنى �ل�ضّدة 

و�ل�ضيق �لذي ي�ضتبطن �لع�ضر، ولذلك يمكننا �لقول باأن )�لت�ضامح( 

هو �لمعنى �لذي يقابله في �لقامو�س �ل�ضيا�ضي �لمعا�ضر)�لّت�ضّدد(

و�لتطرّف وعلى ه���ذ� فيكون �لمق�ضود م���ن )�لت�ضامح �ل�ضيا�ضي( 

عمومًا هو �ل�ضيغة �لت���ي تعتمد �لت�ضاهل في نظم عالقات �ل�ضاأن 

�لعام بين �لأفر�د و�لجماعات �ل�ضيا�ضية.

وف���ي �لحقيقة �أن هذه �ل�ضيغة تنبثق ع���ن تعاليم �إ�ضالمية عامة 

هادف���ة لبناء �ضخ�ضية �لإن�ضان �لم�ضلم �لذي تتكون منه �لجماعة 

و�لمجتمع حيث �إن من �أهد�فها قيام تلك �ل�ضخ�ضية على �أ�ض�س من 

�لت�ضام���ح  في مختلف ميادين �لحياة �ل�ضيا�ضية وغير �ل�ضيا�ضية، 

ولذلك جاء ق���ول �هلل تعالى )رحماء بينه���م( حكاية عن �ل�ضورة 

�لمثالية �لتي كان عليها �لموؤمنون �لذين ت�ضرّفو� باأنهم كانو� مع 

�لر�ضول عليه �ل�ضالة و�ل�ض���الم  ليعطي �ل�ضمة �لبارزة  للجماعة 

�لموؤمن���ة بالر�ضالة �لجامع���ة لهم لتكون ق���دوة يحتذي بها كل 

�لموؤمنين.

وقد �أخ���ذ مو�ضوع �لن���دوة )�لت�ضامح (حيز�ً مهما ف���ي �ل�ضريعة 

�ل�ضمحاء حيث يجد �لباحث في بد�يات تكوين �لمجتمع �لإ�ضالمي 

ف���ي �لمدينة �لمن���ورة �لهتمام �لجلّي و�لو��ض���ح بعن�ضر �ضالمة 

�لعالقات �لّد�خلية بين �أف���ر�د �لمجتمع وهو ما عّبرت عنه بع�س 

�لآي���ات �لقر�آنية و�لأحادي���ث �لنبوية )باإ�ض���الح ذ�ت �لبين( كما 

ج���اء في قوله تعال���ى فاتقو� �هلل و�أ�ضلح���و� ذ�ت بينكم و�أطيعو� 

�هلل ور�ضوله �إن كنت���م موؤمنين﴾ )�لأنفال(· وقد برزت هذه �لعناية 

باإ�ض���الح ذ�ت �لبين من خالل جملة م���ن �لت�ضريعات ذ�ت �لأبعاد 

�لجامع���ة بين مكونات �لمجتمع �لمتع���ّددة و�لموؤّلفة بين قلوبها 

وبها تحّققت نعمة �هلل على تل���ك �لجماعات �لمتفرّقة �لمتناحرة 

و�لمت�ضارع���ة فجمعته���م بعد �لإخت���الف و�أ�ضبح���و� �أهل موّدة 

و�ئت���الف، كما حكى �هلل تعالى عن ذل���ك بقوله:و�ذكرو� نعمة �هلل 

عليكم �إذ كنتم �أعد�ء�ً فاألف بين قلوبكم فاأ�ضبحتم بنعمته �إخو�نًا﴾ 

�آل عمر�ن )103(.

وقد ج���اء عقد �لموؤ�خاة �ل���ذي قام به �لر�ض���ول )ع( في �لمدينة 

�لمنّورة بين قبائل �لأو�س و�لخزرج و�لمهاجرين و�لأن�ضار ليجعل 

من �لت�ضامح �أ�ضا�ضًا لقيامة �لمجتمع �لجديد وعنو�نًا من عناوين 

دعوت���ه �لرّ�ئدة �لتي �عتمدت على �ل�ضلم قاعدة من قو�عدها وبند�ً 

من بنودها كما في قوله تعالى مخاطبًا �لمجتمع �لجديد﴿ يا �أيها 

�لذين �آمنو� �دخلو� في �ل�ّضلم كافة﴾ �لبقرة: 208·

وق���د تعّددت �لرو�يات و�لأحاديث في �ل�ضّنة �لنبوية �ل�ضريفة �لتي 

جعلت م���ن �لتر�حم و�لت�ضامح منهجًا في �لتربية يبعد �لخالفات 

�لحاّدة و�لّنز�عات �ضون���ًا ل�ضالمة �لمجتمع بكل مكوناته �لدينية 

و�لعرقية و�تجاهاته �ل�ضيا�ضي���ة و�لثقافية، وقد جاء في بع�ضها: 

)�لموؤمن �ضهل �لخليقة، لِيّن �لعريكة(و)�أف�ضل �لموؤمنين �إ�ضالمًا من 

�ضلم �لموؤمنون م���ن ل�ضانه ويده و�أف�ضل �لموؤمنين �إيمانًا �أح�ضنهم 

خلقًا( و)�أف�ضل �لموؤمنين �إيمانًا �أحا�ضنهم �أخالقًا �لموطئون �أكنافًا 

�لذين ياألف���ون ويوؤلفون، ثم قال ل يبلغ عبد حقيقة �لإيمان حتى 

يحّب للنا�س ما يحب لنف�ض���ه وحّتى ياأمن جاره بو�ئقه( و)�أف�ضل 

�لإ�ضالم م���ن �ضلم �لم�ضلمون م���ن ل�ضانه وي���ده(· )و�لمهاجر من 

هج���ر �ل�ضوء و�لذي نف�ضي بيده ل يدخل �لجنة عبٌد ل ياأمن جاره 

بو�ئقه(·
وقد ر�ّضخت �ل�ضريعة �لت�ضامح من خالل جعل �لأخّوة ركنًا في بناء 

�لمجتمع �لإ�ضالمي  وق���د �أدركت قيادة �لمجتمع �لموؤّيدة بالوحي 

�لإلهي �أن �لأخّوة ل تكون �إلّ حيث يكون �لتعّدد و�لكثرة وهذ� يعني 

�لإختالف بح�ضب �لع���ادة في �لطبائع و�لآر�ء و�لأفكار و�لتطلّعات 

و�لرّغبات وغيرها من �لأمور �لتي ق���د توؤدي �إلى �لخالف و�لنز�ع 

�ّلذي يع�ضف بالوحدة �لمطلوبة ويعرّ�ضها للتفكك و�لنق�ضام فيما 

لو تركت �أ�ضباب �لخ���الف دون عالج· ولذلك عملت �ل�ضريعة على 

�إيجاد ت�ضريع���ات وتوجيهات للمحافظة على ه���ذ� �لركن �لركين 

�لذي ي�ضّكل حجر �لز�وية في ��ضتمر�ر �لكيان �لمجتمعي و��ضتقر�ره 

فاأم���رت بالإ�ضالح بين �لنا�س و�لح���ث عليه و�عتبرته في طليعة 

�لأعم���ال �لتي ينبغي �لقيام بها كما جاء في قوله تعالى: ل خير 

ف���ي كثير من نجو�هم �إل م���ن �أمر ب�ضدقة �أو مع���روف �أو �إ�ضالح 

بي���ن �لنا�س ومن يفعل ذلك �بتغاء مر�ضاة �هلل ف�ضوف نوؤتيه �أجر�ً 

عظيمًا﴾ )�لن�ضاء114(

وكما جاء ف���ي قوله تعالى: �إنما �لموؤمن���ون �إخوة فاأ�ضلحو� بين 

�أخويكم و�تقو� �هلل لعلكم ترحمون﴾ )�لحجر�ت، 10(·

ومن �لأحاديث ما ورد عن �لنبي )ع( :>�أل �أخبركم باأف�ضل من درجة 

�ل�ضالة و�ل�ضيام و�ل�ّضدق���ة، قالو�: بلى يا ر�ضول �هلل، قال: �إ�ضالح 

ذ�ت �لبين وف�ضاد ذ�ت �لبي���ن هي �لحالقة، ول �أقول تحلق �ل�ضعر 

ولكن تحل���ق �لدين<· وفي حديث �آخر عن �أب���ي �أيوب �لأن�ضاري: 

)ق���ال �أل �أدّلك على �ضدقة خير لك من حم���ر �لنعم ؟ قال: بلى يا 

ر�ض���ول �هلل· قال :ت�ضلح بين �لنا����س �إذ� تفا�ضدو� وتقرب بينهم �إذ� 

تباعدو�( · وفي بع�س �لن�ضو�س �لأخرى: )�إ�ضالح ذ�ت �لبين �أف�ضل 

من عامة �ل�ضالة و�ل�ضيام(· و�لن�ضو�س بهذ� �لمعنى كثيرة·

و�لم�ضتف���اد م���ن �لن�ضو�س �لديني���ة و�ضيرة �لحكم ف���ي �لإ�ضالم 

�أن �لح���و�ر مع �ل���ر�أي �لآخر ون�ضر ثقاف���ة �لت�ضامح و�لعتد�ل في 

�لمجتم���ع وو�ضع �ل�ضو�ب���ط لأدب �لخالف بع���دم �لتجاوز على 

�لحقوق و�لحرم���ات بما ل يتنافى مع �لحرية �لفكرية، وقد �أعطى 

�لدين �لم�ضاحة �لو��ضعة �لتي ت�ضمل مختلف �لتيار�ت �لفكرية من 

دون �إخر�ج بع�ضها ع���ن �لإطار �لديني �لذي يّت�ضع لمختلف �لآر�ء 

و�لأف���كار، و�إذ� عدنا �إلى �لقر�آن �لكري���م فاإننا نرى �أن ثمة خطوطًا 

ع���دة ود�ئرة و�ضيعة يدخ���ل فيها �لجميع ودع���وة �إلى �لو�ضطية 

و�لعتد�ل و�عتم���اد �لحكمة و�لموعظة �لح�ضنة ف���ي �إظهار �لر�أي 

و�للتز�م به و�لدفاع عنه، ومن �لآيات �لد�لة على ذلك قوله تعالى 

﴿ل �إكر�ه في �لدي���ن﴾ و﴾ول يجرمنكم �ضناآن قوم على �أل تعدلو� 
�عدلو� ه���و �أقرب للتقوى﴾ و﴾ول تقولو� لم���ن �ألقى �إليكم �ل�ضالم 

ل�ضت موؤمنًا تبتغون عر����س �لحياة �لدنيا﴾... وغير ذلك من �آيات 

د�لة على عدم جو�ز قمع �لآخرين و�إرهابهم.

وبالعودة �إل���ى تاريخنا فاإننا نرى فيه �لكثير من �ل�ضفحات �لتي 

تك�ضف عن منطق �لت�ضامح و�لحو�ر �لذي �عتمده �أئمة �لعلم و�لدين 

ف���ي ��ضتيعاب �لآخرين ومناق�ضة �آر�ئه���م و�أفكارهم في ظل �لحكم 

�لإ�ضالم���ي . وقد كان �لإمام �ل�ض���ادق )ع( يناق�س �لملحدين �أمثال 

�بن �أب���ي �لعوجاء و�لدي�ضاني وحماد عجرد و�أمثالهم ممن ��ضتهر 

�إلحاده���م وكان يبعث �إليه���م �أحيانًا من يجادله���م في �أفكارهم 

لإقناعه���م و�إر�ضادهم �إلى مو�طن �ل�ضع���ف و�لخلل في معتقد�تهم 

وكان���و� يعي�ضون مع �لمجتمع �لم�ضل���م من دون �أن يو�جهو� قمعًا 

لأفكاره���م. وفي حياة �لإمام علي )ع( بع����س �ل�ضو�هد على ذلك، 

منه���ا: �أن جماعة من �لخو�رج كانت ت���روج لأفكار تن�ضف �لأ�ض�س 

�لفكري���ة �لتي تقوم عليها حكومة �لإمام علي ولكنه لم يمنع تلك 

�لجماع���ة من �إظهار �أفكارها و�آر�ئها ب���ل كان يت�ضدى للك�ضف عن 

بطالنه���ا. و�للغة �ل�ضائدة معهم كان���ت لغة �لفكر و�لجدل �لذي ل 

يتع���دى �لكالم. ولم يو�جه �لإمام علي تل���ك �لجماعة ع�ضكريًا �إل 

بعدما حاول���ت �أن تفر�س �أفكارها بقوة �ل�ض���الح وبعدما عرّ�ضت 

�ضالم���ة �لمجتمع �إلى �لخطر وهددت �لأم���ن و�ل�ضتقر�ر باأعمالها 

�لم�ضلح���ة. وي���روي لنا �لتاري���خ حادثة وقعت ف���ي زمن خالفة 

�لإمام علي تك�ض���ف عما ذكرناه من �لنفتاح و�لنقا�س �لفكري مع 

�لمعار�ضي���ن، وهي �أن �لمام علي كان يخطب ذ�ت يوم في م�ضجد 

�لكوف���ة بالنا�س و�أثناء �لخطاب قاطع���ه بع�س �لخو�رج بقوله ﴿

�لحكم هلل! لي�س لك يا عل���ي﴾ و�أ�ضبح هذ� �ضعار�ً �ضيا�ضيًا وفكريًا 

للخ���و�رج يعتمدون���ه في رف����س حكومة �لإمام عل���ي و�لترويج 

لأنف�ضه���م. وقد ت�ضدى �لإمام علي لإبطال هذه �لفكرة وقال ﴿كلمة 

حق ير�د بها باطل. نعم ل حكم �إل هلل ولكن هوؤلء يقولون ل �إمرة 

�إل هلل، و�إن���ه ل بد للنا�س من �أمير ب���ر �أو فاجر...﴾. �إن �لإمام عليًا 

بهذ� �ل���كالم حاول �أن يبطل �دعاءهم ه���ذ� بالفكر و�لحو�ر ولي�س 

بال�ض���الح و�لوعي���د و�لتهديد، فهو يقول: ﴿نع���م، �هلل هو �لم�ضرع 

للحك���م ولكن �لنا�س تحتاج �إلى �لأمير �لذي ينفذ حكم �هلل تعالى. 

تحتاج �إلى حاكم من �لب�ضر يعاقب �لم�ضيء ويثيب �لمح�ضن ويدير 

�ضوؤون �لبالد و�لعباد وهذه �أمور يقوم بها �لب�ضر﴾.

وف���ي حادثة �أخ���رى، كان �لإمام علي مع مجموع���ة من �أ�ضحابه 

وكان هناك خارجي يعتقد كفر �لإمام علي، وقد مرت �مر�أة �أمامهم 

فنظ���ر �إليها �أ�ضحابه فقال �لإمام ف���ي مقام �لتوجيه لأ�ضحابه �إن 

�أب�ض���ار �لقوم طامحة فاإذ� ر�أى �أحدك���م �مر�أة �أعجبته فليذهب �إلى 

زوجت���ه فاإنها م�ضابهة لها، هذ� م�ضم���ون �لحادثة و�لحديث، وقد 

�ضم���ع �لخارجي هذ� �ل���كالم من �لإمام عل���ي فاأعجبه ذلك، وقال 

ب�ض���وت م�ضم���وع: قاتله �هلل كاف���ر�ً ما �أفقهه! وحيئ���ذ قام بع�س 

�أ�ضح���اب �لإمام علي و�أر�دو� �أن ي�ضربو� �لرجل �لخارجي بال�ضيف 

لأن���ه تجر�أ على �لإمام وحكم بكفره، ولك���ن �لإمام عليًا قال لهم: 

﴿مه���ال �إنما هو �ض���ب ب�ضب �أو عفو عن ذن���ب!﴾، وعفا عن �لرجل 
�لخارجي. وثمة �ضو�هد عدة من حي���اة �لم�ضلمين �ل�ضيا�ضية تدل 

بو�ض���وح على عدم ج���و�ز �إرهاب �لآخرين وقمعه���م لمجرد �أفكار 

و�ضل���و� �إليها �أو لآر�ء �أظهروها، ولدين���ا قاعدة دينية و��ضحة في 

هذ� �لمجال وهي �لحدي���ث �ل�ضهير ﴿�لحدود تدر�أ بال�ضبهات﴾، �أي 

�أن �لعقوبات ل تثبت على �إن�ضان دخلت عليه �ضبهة من �ل�ضبهات 

جعلته يطرح �أفكار�ً تخالف �ل�ضائد �لعام ويعلن عن �آر�ء مرفو�ضة 

من �لناحية �لدينية، بل �لالزم مناق�ضته لإز�لة �ل�ضبهة �لتي دخلت 

علي���ه من خالل �إبطالها و�إظهار ف�ضادها. وهذه تعتبر من �ل�ضو�هد 

على �لت�ضام���ح وعدم �لحكم بالكفر و�لرت���د�د على من لم يوؤمن 

باإم���ام زمانه، فالإمام علي لم يقل ع���ن �لذين لم يوؤمنو� باإمامته 

�أنه���م مرتدون عن �لدين! ولم يعاقبه���م على ذلك. و�لحو�دث كافة 

�لتي ذكرناه���ا تتفق مع �لحرية �لفكري���ة و�لدينية، وهي مو�فقة 

لق���ول �هلل: ﴿ل �إكر�ه في �لدي���ن﴾ و﴾وقل �لحق من ربكم فمن �ضاء 

فليوؤمن ومن �ضاء فليكفر﴾. وفي كل �لأحو�ل، ل يكون عدم �للتز�م 

منافي���ًا لالإيمان ول منافيًا لالإ�ضالم لأنه دون �لرتد�د و�لإلحاد في 

�لحكم، فاإذ� قبل �لإمام علي بالخارجي �لذي حكم بكفره ولم ير�س 

بمعاقبت���ه! وقبل �لإمام �ل�ضادق �لحو�ر مع �لملحدين �لذين كانو� 

يجاه���رون باآر�ئهم! فكيف ل تقبل جماع���ة من �لم�ضلمين وبع�س 

�لأح���ز�ب �لدينية بالر�أي �لآخر �لذي ل يلت���زم باآر�ئهم و�أفكارهم؟! 

ولذلك �أعتقد �أن �لمرجعيات �لدينية يفتر�س �أن ي�ضدر منها توجيه 

وتعميم م�ضتق���ل يوؤكد على ��ضتيعاب �ل���ر�أي �لآخر و�لحو�ر معه 

و��ضتبعاد �لتطرّف و�لّت�ضّدد مع���ه وعدم جو�ز �لتعر�س لأ�ضحابه 

بالقم���ع و�لأذى لمجرد فكرة طرحوه���ا �أو �عتقدوها لأن في ذلك 

مجافاة و�بتع���اد�ً عن �ضماح���ة �لإ�ضالم في �أحكام���ه ومقا�ضده 

�لمعّبرة عن رحابة �أرجائه.

وقد كان دور �لأئمة و�لعلماء تعليم �لمة لأحكام �ل�ضريعة ون�ضرها 

و�لدف���اع �لفكري عنها و�أم���ا تطبيق �لحكام عل���ى �لمو�ضوعات 

وتنفيذها عل���ى �ل�ضخا�س فهو متروك لل�ضلط���ات �لتنفيذية من 

باب لزوم نظم �لأمر و�لحف���اظ على �لنظام �لعام �لذي تحفظ به 

�لحقوق ولم يكن من حق �ي جماعة دينية �ن ترمي غيرها بالكفر 

و�لإنح���ر�ف �و �ن تقيم عليه حد�ً �ضرعيًا متج���اوزة دور �ل�ضلطة 

�لقائمة وهذ� هو �لخطاأ بل �لخطيئة �لكبرى �لتي وقعت فيها جملة 

م���ن �لحركات �لدينية �لمعا�ضرة �لت���ي تحكم على غيرها بالكفر 

و�لرتد�د وتعمل على تطبيق �لحكام وتنفيذها بدعوى حاكميتها 

وتنفيذها لأحكام �هلل متجاوزة بذل���ك دور �ل�ضلطة �لناظمة لالأمر 

و�لت���ي ل بد منها في قيام �لمجتمعات و�لدول و�لوطان كما جاء 

ف���ي كالم �لمام علي )ع(: )و�ن���ه ل بد للنا�س من �مير بر �و فاجر 

يعم���ل في �مرت���ه �لموؤمن وي�ضتمتع فيها �لكاف���ر ويبلّغ �هلل فيها 

�لج���ل ويجمع به �لفيء ويقاتل به �لعدو وتاأمن به �ل�ضبل ويوؤخذ 

به لل�ضعيف من �لقوي حتى ي�ضتريح بر وي�ضتر�ح من فاجر(.

ولع���ل من �هم �ل�ضباب لولدة هذه �لظاه���رة �لخطيرة و�لجديدة 

ف���ي مجتمعاتنا �ل�ضالمية هو تحول تلك �لأحز�ب عن �لنهج �لذي 

درج علي���ه �ل�ضلف �ل�ضالح من �لئمة و�لعلم���اء في �عتماد نهج 

�لدع���وة و�لر�ضاد و�لتعليم لأحكام �ل�ضريعة �لى نهج �آخر يتم من 

خالله ��ضتخد�م �لعمل �لديني ف���ي م�ضاريع �لو�ضول �لى �ل�ضلطة 

و�لبح���ث عنها بكل ثمن ولذلك نرى وق���وع �ل�ضر�عات و�لن�ز�عات 

�لدموي���ة بين حركات ��ضالمية في �لكثير من بلد�ن �لعالم �لعربي 

و�ل�ضالمي بي���ن دعاة يفتر�س �ن يدعو� �لى �ضبيل ربهم بالحكمة 

و�لموعظ���ة �لح�ضنة وقد تحولو� �لى ط���الب �ضلطة بالو�ضائل غير 

�لم�ضروعة وقد ن�ضبو� �نف�ضه���م ق�ضاة لل�ضريعة دون تن�ضيب لهم 

من �ح���د و�أقامو� محاك���م �لتفتي�س عن عقائد �لنا����س و�أفكارهم 

ي�ض���درون �لحكام في خ�ضومه���م دون محاكمة وفي ذلك �لخالل 

بنظ���ام �لمجتمع وتعري�ضه لأفدح �لخ�ضائ���ر و�لخطار �لتي تنذر 

بال�ضق���وط و�لنهيار وه���م بطريقتهم هذه ل���م يخرجو� عن نهج 

�لت�ضامح و�لت�ضاه���ل بل خرجو� ب�ضبب ت�ضّددهم عن قو�عد �لنظام 

�لع���ام و�حدثو� �لفرقة و�لبغ�ضاء د�خ���ل �لمجتمع �لو�حد و�لدين 

�لو�حد و�لمة �لو�حدة وهم يقر�أون قوله تعالى: )و�عت�ضمو� بحبل 

�هلل جميعًا ول تفرق���و�( �آل عمر�ن: 103 وقوله تعالى: )ول تكونو� 

كالذين تفرقو� من بعد ما جاءهم �لبيان( �آل عمر�ن: 105، وغيرها 

من �لآيات و�لرو�يات �لد�عية �إلى ح�ضن �لمعاملة بين �لنا�س.

ــلم ــض ــي �لإ� �لــتــ�ــضــامــح �لــ�ــضــيــا�ــضــي ف
 �لعالّمة �ل�ضيد علي �لأمين


