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

العالّمة ال�سيد علي الأمين في ذكرى
ال�شهيد رفيق الحريري:
رجل الدولة ورمز الإعتدال
والوحدة الوطنية

تعاقبت على ال�سلطة في لبنان منذ عهد الإ�ستقالل �شخ�ص ّيات
���جلت في
عدي����دة وقيادات مختلف����ة تركت �آثاراً حميدة �س� ّ
تاريخ لبنان الحديث،وبع�ض تلك القيادات اقت�صرت ت�أثيراته
في حدود مع ّينة لم تتجاوز حدود المنطقة التي خرج منها
�أو الطائف����ة التي كان ينتمي �إليه����ا ،وبع�ض �آخر تجاوز في
ت�أثيراته كل الحدود ال�ض���� ّيقة المناطقية والطائفية لت�صبح

�ص����ورته بحجم الوطن وفي طليعة رجاالت الدولة وال�شعب
والأ ّم����ة الذي����ن تعقد عليه����م الآمال في المراحل ال�ص����عبة
والمحطات الع�سيرة.
وقليلون هم الأ�شخا�ص الذين يجود بهم الزمن وتبقى �آثارهم
وت�أثيراتهم فاعلة في الحياة العامة وال�سيا�سية بعد رحيلهم.

وه����ذا ال�س����لوك الوطن����ي
والإن�ساني جعل من الرئي�س
الحري����ري ذا مكانة متم ّيزة
تحظى بالثقة والإحترام في
المجتمع الدولي ،ومن خالل
الثقة به عادت الثقة بلبنان
وطن ًا قادراً به وب�شعبه على
النهو�ض وا�ستعادة موقعه
في العالم.

وقد �أدرك اللبنانيون منذ �إطاللة الرئي�س رفيق الحريري على
العمل الإجتماعي وال�سيا�س����ي �أنه ال�شخ�ص الذي تتوفر فيه
م�ؤهالت غي����ر عادية تجعل منه الرج����ل القادر على قيادة
�سفينة الوطن �إلى �شاطئ الأمان و�إخراجه من الحروب التي
وقعت على �أر�ض����ه با�سم القبائل والطوائف والأحزاب والتي وقد �ش����عر اللبنانيون ب�أن
كادت �أن تودي بالوطن و�أهله �إلى التّق�سيم وال�ضّ ياع.
مرحلة جديدة من الإ�ستقرار
ق����د �أنعم اهلل على الرئي�س الحريري ولم ي�ش�����أ �أن ي�س����ت�أثر والإزده����ار تنتظره����م من
خالل هذه القيادة الوطنية العالّمة ال�سيد علي الأمين يتلو
بالنعم����ة وحده بعيداً عن معاناة �ش����عبه ووطنه ،ف�س����خّ ر
الفاتحة على �ضريح رئي�س
���د
�
البع
وذات
���ادقة
�
ال�ص
كل تلك الإمكانات والقدرات والعالقات لم�ص����لحة ال�ش����عب
الوزراء اللبناني ال�شهيد رفيق
والوط����ن فعمل بك ّل ج ٍّد واجتهاد بعيداً عن الأ�ض����واء لوالدة الإقليم����ي والدول����ي والتي
الحريري ورفاقه رحمهم اهلل
اتفاق الطائف الذي �أنهى الح����رب و�آثارها التدميرية ،وبعد توظف مكانتها وقدراتها في م�صلحة وطنها و�شعبها ،ولك ّن
و�ص����وله �إلى ال�سلطة التي لم يكن محتاج ًا �إليها في ظهوره الجريمة النكراء التي ا�ستهدفت الرئي�س الحريري ا�ستهدفت
و�ش����هرته بل كانت ال�سلطة محتاجة �إلى �أمثاله ليعيد بناء ه����ذا الأمل الجديد الذي عقده عليه اللبنانيون وا�س����تهدفت
الدولة ويقود ور�ش����ة الإعمار والبناء لما ه ّدمته الحرب ،فلم الوط����ن الذي �أعاد بنيانه و�إعم����اره ،ولكن الرئي�س الحريري
يف���� ّرق في عمله بين منطقة و�أخ����رى  ،وال بين مذهب و�آخر� ،س����يبقى من الرجال الذين م��ل��أوا الدني����ا بذكرهم الجميل
وال بين طائفة وغيرها ،وقد �أراد نهو�ض لبنان وطن ًا و�شعب ًا و�ش����غلوا النا�س ب�آثارهم الحميدة ،وقد تم ّيزت �شخ�ص���� ّيته
وتج�س����دت فيها �شجاعة
فعمل على �إعادة اللحمة الوطنية وقيامة دولة الم�ؤ�س�سات ب�س����مات الكبار و�س����لوك الأحرار
ّ
والقانون
ّ
مج�سداً في ذلك �إيمانه بربه ووطنه وقدرات �شعبه الر�أي والمواقف ال�ص����ادقة والإيمان الرا�سخ والحب الخال�ص
طي �صفحة الما�ضي والنظر �إلى الم�ستقبل.
على ّ
ل�شعبه ووطنه ،ومثل ه�ؤالء الرجال يتحولون �إلى مدر�سة في
وق����د تجاوز في عمله وتطلعات����ه ك ّل المنطلقات المحدودة �شعوبهم ومجتمعاتهم تع�صى على الموت والن�سيان ،ولذلك
التي ينطل����ق منها معظم القيادات في لبن����ان فكان القائد �سيبقى ال�شعب اللبناني وف ّي ًا لذكرى الرئي�س الحريري م�ص ّراً
العاب����ر لحدود المناط����ق والطوائف والمذاه����ب �إلى رحاب على موا�ص����لة طريقه في الوحدة الوطنية والإعتدال وبناء
الوطن والإن�سان.
دولة الم�ؤ�س�سات والقانون.

الأمين« :مجل�س حكماء الم�سلمين»
لتر�سيخ االعتدال الإ�سالمي ووحدة الم�سلمين
•مجل�س الحكماء الم�سلمين خطوة هامة لن�شر
ثقافة الت�سامح واالعتدال
•دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج
للدعوة �إلى جمع الكلمة ونبذ العنف والتطرف

ر�أى العالمة ال�س���يد علي الأمي���ن �أ ّن «الأمة تتطل���ع �إلى علمائها
ووالة �أمره���ا ،لبذل الجهود وت�ضافرها ،لوق���ف ال�صراعات الدموية
التي تع�ص���ف بوحدة الأمة في �أكثر من قطر ومكان» ،م�ش���يراً �إلى
«وجود م�شكالت و�صعوبات في �إي�صال خطاب االعتدال والت�سامح،
بحيث يكون مرجعية لعموم الم�سلمين» ،ومعتبراً ذلك من «نتائج
ال�ص���راعات التي طغت على �س���طح الأحداث ،حتى �أ�صبح ال�شباب
معر�ضين لكثير من الم�شكالت في ع�صرنا الراهن».
و�أو�ضح العالمة الأمين خالل م�شاركته في اجتماع «مجل�س حكماء
الم�س���لمين» الذي انعقد في �أبوظبي الأ�س���بوع الما�ضي� ،أ ّنه «على
الم�ؤ�س�س���ات الدينية القيام بدورها ،وعلى وجه الخ�ص���و�ص الأزهر
ال�شريف الذي ي�شكل مرجعية كبرى للم�سلمين في �ش�ؤونهم الدينية»
وقال�« :إ ّن «مجل�س حكماء الم�س���لمين» الذي يتر�أ�سه الإمام الأكبر
�ش���يخ الأزهر هو م���ن الم�ؤ�س�س���ات المعقود عليها �أم���ل الأمة في
ات�س���اع دائرة خطاب االعتدال وانت�ش���اره لمواجهة الفكر المتطرف
والت�صدي للعنف و�إظهار ال�صورة الحقيقية للإ�سالم ،والمطلوب من
الدول المحبة لل�س���لم االجتماعي �أن تحت�ض���ن هذا الفكر» ،م�شيداً

العالمة ال�سيد علي الأمين م�شارك ًا في المجل�س برئا�سة �شيخ
الأزهر في �أبو ظبي

بـ«موقف دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الرائد في الوحدة
بين الم�سلمين ،وال�سعي لجمع كلمتهم ،وهي الدولة النابذة للعنف
والتط ّرف ب�أ�شكاله كافة ،في �أي مكان بالعالم ،وكان لها ال�سبق في
م�س���اندتها وم�ساعدتها لن�ش���ر خطاب االعتدال في محطات عديدة،
ومنه���ا موقفها الداعم لل�س�ل�ام والأمن و�إظهار ال�ص���ورة الحقيقية
للإ�س�ل�ام الذي تجلّى في �أكثر من موقف ،ومنها احت�ضانها مجل�س
حكماء الم�س���لمين في �أبوظبي الذي يتر�أ�سه �شخ�صية دينية تحظى
بحب الم�سلمين واحترامهم وهو ف�ضيلة الإمام الأكبر الدكتور �أحمد
الطيب �شيخ الأزهر» ،وم�ؤكداً �أ ّن «مجل�س حكماء الم�سلمين» ،ي�شكل
خطوة مهمة من �أجل تر�سيخ مفهوم ومنهج االعتدال الذي يتم ّيز به
الدين الإ�سالمي والذي ي�سعى �إلى وحدة الم�سلمين وجمع كلمتهم»،
وداعي��� ًا «�إلى ت�ض���افر الجهود من �أجل وح���دة الأمة ولمواجهة ما
يحاك �ضد �شبابها».
اللواء� 17 ،شباط 2015

الع َّالمة ال�سيد علي الأمين يُع ِّزيالإمام الأكبر
والبابا توا�ضرو�س في �ضحايا المجزرة الإرهابية
�أر�س���� َل العالَّمة ال�س����يد «عل����ي الأمين» ،المرج����ع الديني
اللبناني ،ع�ضومجل�س حكماء الم�سلمين ,برقي َة تعزية �إلى
ف�ضيلة الإمام الأكبر �أ.د�/أحمدالطيب،�شيخ الأزهر ال�شَّ ريف،
و�إلى قدا�س����ةالبابا توا�ض����رو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية،
بطريرك الكرازة المرق�سية� ،أعرب خاللها عن خال�ص تعازيه
في �ض����حايا المجزرة الإرهابية الت����ي ارتكبتها «داع�ش»
بحق العمال الم�صريين الأبرياء فيليبيا.
الم�صري في
ووجه «الأمين» تعازيه وموا�ساته �إلى ال�شَّ عب
َّ
ِّ
المجزرة المر ّوعة التي ارتكبها المجرمون الأ�ش����قياء بحق
�أبناءم�ص����ر الأبرياء في ليبيا� ،سائلاً اهلل تعالى �أن يحفظ
م�صر و�شعبها من كل �سوء..
موقع الأزهر ال�شريف

خالفات ال�صحابة..واجترار التاريخ!
تركي الدخيل

في �أكثر من برنامج ،تُ�ستح�ض����ر الق�ضايا التاريخية .مثل
الخالف الذي �ش����جر في ب����دء التاريخ الإ�س��ل�امي .والذي
تفرعت عنه الطوائف ،لت�صبح تلك الخالفات مو�ضع حديثٍ
وج����دل وت�أليف منذ تلك الفترة و�إل����ى اليوم .مع �أن هناك
تو�ص����ية عقائدية يمكن �أن تط ّور وهي الحث على« :الكف
عن الذي �ش����جر بين ال�ص����حابة» .وبهذا الكف نلتفت �إلى
دنيانا وم�صالحنا .ونتعاي�ش مع المختلفين جميع ًا ،مهما
كانت مذاهبهم �أو �أديانه����م .وبما �أننا نرعى حوار الأديان
في العالم والملك ـ حفظه اهلل ـ بنف�س����ه يتابعه ويدعمه ،الديني ،لأن المتخا�ص���مين في المذاهب لو حكّموا عقولهم
ف���ي حمولة التاريخ الذي بي���ن �أيديهم لوجدوا �أن التاريخ
فمن باب �أولى �أن تتعاي�ش الطوائف فيما بينها.
حمل ال�ص���واب والخط�أ ،الكذب وال�صدق ،الدفاع عن الدين
الت�س����امح مع اليهودي والم�س����يحي الذي ا�س����تطعنا �أن والدفاع عن حظوظ النف�س ،حينها لن يكون التع�صب قائم ًا
نمار�سه يمكننا �أن نطبق ت�س����امح ًا خيرا منه مع بع�ضنا ومح ّرك ًا لأفكارنا .حتى �إن بع�ض علماء ال�ش���يعة وال�س���نة
�سن ًة و�شيعة.
حاولوا الخروج بمذاهبهم من التقوقع والتع�صب ،لكن بقي
القنوات التي تحاول �إعادة بعث تلك الخالفات والنفخ في ال�صوت المتطرف هو الأعلى والأقدر على التجيي�ش للأ�سف!
الرماد لإ�شعال نا ٍر قد هد�أت ال يمكننا �أن ن�صفها بالقنوات قال �أبو عبداهلل غفر اهلل له :ليت القنوات الف�ض����ائية التي
التي تفعل خيراً للمجتم����ع .تلك المناظرات التي تتحدث تحي����ي المناظرات تل����و المناظرات ،تفتح النقا�ش����ات في
عن عائ�ش����ة ومعاوية ،وعن عمرو ب����ن العا�ص والتحكيم ،التنمي����ة ،وفي الأنظمة والقوانين ،وفي الم�ش����تركات بين
وعن ال�سقيفة ،وت�ش����تعل الحوارات فيها وترتفع الأ�صوات الم�سلمين ،وفي �إعمار الأر�ض وبنائها ،وفي االقت�صاد ،وفي
لن تقدم بل �ست�ؤخر .بنهاية المطاف �سيبقى ال�سني �سني ًا العم����ل ،وفي التخطيط ،و�أن تهجر تلك الم�ش����اجرات التي
وال�شيعي �سيبقى �شيعي ًا ،والأولى البحث عن الم�شتركات حدثت في تاريخ الإ�س��ل�ام الأول والتي لم ن�شهدها ،ول�سنا
بين الطوائف .وهذا الم�ش����روع يقوده ال�س����يد علي الأمين ،متعبدين بدرا�س����تها ،فـ«تلك �أمة قد خلت لها ما ك�س����بت
وهو ال�ش����يخ ال�شيعي الفا�ض����ل والمرجع المتبحر .يبحث ولكم ما ك�سبتم»! فهل يمكننا الخروج من ح�صار التاريخ
بتعاي�ش وت�آلف.
منذ عقود عن �آلية للبدء
�إلى �سعة الواقع؟!
ِ
الوطن �أون الين
ال�س���يد علي الأمين يجعل خطاب العقل �أ�سا�س ًا في الطرح

العالّمة ال�سيد علي الأمين عن قتل
الأ�سرى والأبرياء وتعذيبهم!
قال اهلل تعالى (ويطعمون الطعام على حبّه م�س���كين ًا
ويتيم ًا و�أ�سيرا) � َ ّإن قتل الأ�سرى والأبرياء  -من كل بني
الب�ش���ر  -وظلمهم وتعذيبهم جريمة نك���راء تهت ُ ّز لها
قلوب �أهل الأر�ض وال�سماء ،وقد جاء في الحديث ( وقد
ا�ش���ت ّد غ�ض���ب اهلل على من ظلم من ال يجد نا�صراً غير
اهلل،و�أفح����ش الظلم ظلم الم�ست�س���لم) وقال تعالى (من
قتل نف�س��� ًا بغير نف�س �أو ف�ساد في الأر�ض فك�أنما قتل
النا�س جميعا) فويحكم ماذا تفعلون؟ «لقد جئتم �شيئ ًا
���ق الأر�ض وتخ ُرّ
�إ َ ّداً تكاد ال�س���موات يتفطّرن منه وتن�شَ ُ ّ
الجبال هَ َدّا»!

�صدر عن دار مدارك للن�شر كتاب

للعالمة ال�سيد علي الأمين

«زبدة التفكير في رف�ض ال�سب
والتكفير»
يبحث في حكم الكفر والإيمان بالن�سبة
لأهل الكتاب
بيروت «ال�سيا�سة الكويتية» 2015/02/15
ي�ش����تمل الكتاب في طبعت����ه المزي����دة والمنقحة على
مو�ض����وعات عدة ذات ال�ص����لة بم�س����ائل التكفير التي
نُب�شت من الما�ض����ي لتوظيفها في �ص����راعات الحا�ضر
بين الم�سلمين �أنف�س����هم وبينهم وبين غيرهم من �أتباع
الديانات والر�ساالت الأخرى ,وي�شتمل �أي�ض ًا على البحث
ع����ن حكم الكف����ر والإيمان بالن�س����بة �إلى �أه����ل الكتاب
والعالقة معهم في �ضوء القر�آن الكريم ,وفيه بحوث عن
م�سائل عدة مرتبطة بتعدد الآراء والأفكار.
كما �ص����در �س����ابق ًا عن نف�س الدار للعالمة الأمين ,كتب
عدة :كتاب (والية الدولة ودولة الفقيه) وكتاب (الأحزاب
الديني����ة) ,وكتاب (�سل�س����لة الدرو�س في �أ�ص����ول الفقه,
الجزء الأول).

ا�ستراتيجية تعزيز الحوار وبناء القدرات ون�شر الوعي
مجل�س حكماء الم�سلمين يقر ر�ؤية م�ستقبلية لتعميم �صحيح الإ�سالم
جهود حثيثة لتعزيز حوار الأديان والطوائف والمذاهب الإ�سالمية
منت�صر ال�شطبي  -الأ�سبوع
‹مجل�س حكم����اء الم�س����لمين› عقال َء الأمَّ ����ة وجميعَ
ُ
دع����ا
الغيورين على الإ�س��ل�ام و�أهله والأجيال المقبلة �إلي العمل
بكتف من �أجل وقف حمامات الدم ،التي ت�سيل بغزارة
ٍ
كتفًا
هذه الأيام في بع�ض ديار الإ�سالم ،دون رادع من دين �أو وازع
من وجدان �أو �ضمير.
ونا�ش���� َد المجل�� ُ���س جميع الأطراف ،الم�ؤ�س�س����ات الر�س����مية
والأهلي����ة� ،أو الفئ����ات الطائفي����ة بغر�ض ت�ض����ميد الجروح
النازف����ة ،ومِ نْ َث َّم االنخراطُ فورًا ف����ي حوار بين ك ِّل الجهات
المتنازعة ،مهما كانت الم�سوغات �أو الذرائع والمبررات.
المجل�س ف����ي اجتماعه الثالث ال����ذي عُ قِد في �أبو
ُ
وناق�����ش
ظبي يوم الخمي�س الما�ض����ي ‹ 22ربيع الآخر  1436هجرية
–  12فبراي����ر  2015ميالدية› �أهمية �إيجاد �أدوات وو�س����ائل
عملية لتعميم ثقافة ال�سلم والت�سامح وتعزيز الحوار داخل
المجتمعات الم�سلمة ،بم�ؤازاة الحوار مع جميع الأديان حول
مختلف الق�ضايا الإ�شكالية �أو المختلف علىها �أو حولها.
و�أق َّر المجل�� ُ���س خُ طَّ َت����ه و�أهدافَه اال�س����تراتيجية على مدي
ال�س����نوات الثالث المقبل����ة ،التي تنطلق من ن�ش����ر وتعميم
�ص����حيح الإ�سالم ،و َف ْه ِم ر�سالته ال�س����امية ،التي تتطلب من
�أج����ل تحقيقها العمل على �إطفاء الحرائق ،و�ض����رورة تالقح
الثقاف����ات على �ش����تي الم�س����تويات الديني����ة والأخالقية
والفل�س����فية �أو المعرفية ،و�إع����داد الجيل المقبل من العلماء
العقالنيي����ن والمتنوري����ن ،من �أجل عمارة الأر�ض بال�س����لم
والوئام بدل الحرب والخ�صام.
وتقت�ض����ي �إ�س����تراتيجية ‹مجل�س حكماء الم�سلمين› العمل
على ثالثة محاور:
 -1تعزيز الحوار.
 -2بناء القدرات.
 -3ن�شر الوعي.
وقد ت�ض����منت �إ�س����تراتيجية ‹مجل�س الحكماء› خطة �شاملة
ت�ؤكد �أهمية الح����وار في مجال تعزيز الخطاب الديني ،الذي
يعك�س قيم وتعاليم الإ�س��ل�ام ،واالنخ����راط في حوار مفتوح
مع جمي����ع النخب الديني����ة والفكرية وال�سيا�س����ية وقادة
المجتم����ع المدني في العالم �أجمع من دون ا�س����تثناء .هذا
بالإ�ضافة �إلي العمل الفوري والحثيث على بناء القدرات من
خ��ل�ال مناهج تلبي احتياجات ال�ش����باب في القرن الحادي
والع�ش����رين ،وتدريب ال�شخ�صيات الدينية على رفد الخطاب
ال�س����لمي العالمي بقيم التعارف الإ�سالمية المده�شة ،ونبذ
العنف والتطرف و�إق�صاء الغالة والمت�شددين ،الذين ي�ضيقون
على النا�س حياتهم.
�إل����ي جانب ذلك تت�ض����من الإ�س����ترايجية مرتك����زات عملية
وخطوات ميدانية جادة ت�س����اهم بفعالية في رفع م�س����توي
الوعي بالإ�س��ل�ام ورحمته و�س����ماحته ،وم�س����اعدة ال�شباب
الم�س����لم وغير الم�س����لم على تنظيم الملتقيات والمنتديات
بغر�����ض تبادل الخبرات في �إطار تعزيز ثقافة ال�س��ل�ام ،من
خالل تنظيم ور�ش التدريب والت�أهيل لإعداد العلماء ال�شباب
للنهو�ض بثقافة ال�سلم والت�سامح والحوار ،كما يليق بالدين
الحنيف ،الوجه الآخر لل�سالم كما �أراده اهلل �سبحانه وتعالي
في محكم تنزيله وال�سنة ال�شريفة.
كذلك ت�ض����منت ا�س����تراتيجية ‹مجل�س حكماء الم�س����لمين›
ت�ش����كيل ‹فرق �س��ل�ام› مهمتها زيارة المناطق ال�ساخنة في
�إطار المحاوالت لف�ض النزاعات بال�س����بل ال�سلمية ،وتنظيم
م�ؤتمرات �إقليمية �س����نوية ت�ش����ارك فيها جميع النخب من
الطوائف والمذاهب الإ�سالمية لتعميق ثقافة ال�سلم والحوار

واالنفتاح على الع�صر والزمان ب�أدواته العلمية والعقالنية .ال�سيد على الأمين �أحد �أبرز المراجع الدينية ال�شيعية بلبنان.
كما ت�ض����منت اال�ستراتيجية �إقامة �ش����راكات مع الجامعات و�ش����ارك �س����وار الذهب والأمين في اجتماع المجل�س الثالث
المهم����ة حول العالم بغر�ض تنظيم ندوات وملتقيات دورية الذي عقد ف����ي �أبو ظبي يوم الخمي�س الما�ض����ي ‹ 22ربيع
للطلبة بغر�ض تعزيز ثقافة الحوار والت�س����امح وقبول االخر الآخر  1436هجرية –  12فبراير  2015ميالدية›.
على اختالفه �أو تباينه �سواء في الآراء والأفكار �أو المعتقدات.
•وي�ض����م المجل�س ف�ض����يلة ا�ﻹ مام الأكبر �أ.د�/أحمد الطيب
هذا بالإ�ضافة �إلي �إقامة المكتبات المعززة بالكتب التنويرية
�شيخ الأزهر ال�شريف رئي�س ًا ‹م�صر›.
التي ت�ضيء على الإ�س��ل�ام بروحه النقية الخالية من �أدران
•ف�ض����يلة ال�شيخ الأ�س����تاذ الدكتور عبد اهلل بن بيه رئي�س
التع�صب والإنغالق ،المطرزة بالقيم الإن�سانية النبيلة على
‹منت����دي تعزيز ال�س����لم ف����ي المجتمعات الم�س����لمة› -
كل الم�س����تويات الدينية والأخالقية ،لم�س����اعدة الباحثين
موريتانيا.
والدار�س����ين في تعميق ثقافة ال�س����لم والت�س����امح وتر�سيخ
قيم الحوار والم�ش����اركة الإيجابية في عمارة الأر�ض بالخير
•الأمي����ر غازي ب����ن محمد بن طالل رئي�����س مجل�س �أمناء
والجمال والم�سرة.
م�ؤ�س�سة �آل البيت الملكية للفكر الإ�سالمي  -الأردن.
•معالي �أ .د .محمد قري�ش �ش����هاب وزير ال�ش�����ؤون الدينية
ومن �ضمن الخطوات العملية في ا�ستراتيجية المجل�س �إن�شاء
�سابقا � -أندوني�سيا.
دار ن�ش����ر تعني بطباعة محتوي ‹ثقافة ال�س����لم› وتعميمها
على �أكبر قدر ممكن من �ش����رائح المجتمعات الم�سلمية .هذا
•الم�ش����ير/عبد الرحمن محمد ح�سن �س����وار الذهب رئي�س
�إلي جانب ‹م�شروع � 100س�����ؤال ملح› ،وهو برنامج ثقافي
جمهورية ال�سودان الأ�سبق ،رئي�س مجل�س الأمناء ،منظمة
معرف����ي يهدف �إلي معالجة �أبرز الم�س����ائل المثيرة للجدل،
الدعوة الإ�سالمية.
التي تواجه الم�س����لمين راهن ًا وم�س����تقبالً ،وهي م�س����تقاة
•�سماحة العالمة ال�سيد على الأمين مرجع ديني لبناني.
من متابعة دقيقة الهتمامات وت�س����ا�ؤالت الم�س����لمين وغير
•�أ.د �ش����ارمون جاك�سون �ص����احب كر�سي الملك في�صل في
الم�سلمين حول الإ�سالم ،وحول موقفه من العنف الم�ست�شري
الفكر الإ�س��ل�امي وثقافته ،جامع����ة جنوب كاليفورنيا -
في غير م����كان ،بالإ�ض����افة �إلي موقفه من ال�س��ل�ام كقيمة
الواليات المتحدة.
�إن�س����انية ملحة للنماء والرخاء .ومن جملة ما ي�س����عي�إليه
•ف�ضيلة �أ.د/ح�س����ن ال�شافعي ع�ض����و هيئة كبار العلماء
البرنامج من خ��ل�ال الإجابة على هذه الت�س����ا�ؤالت ،تبديد
بالأزهر ال�ش����ريف ،ورئي�����س مجمع اللغ����ة العربية في
ال�ص����ورة النمطية ال�سائدة عن الإ�س��ل�ام في و�سائل الإعالم
القاهرة  -م�صر.
والم�ؤ�س�س����ات والمجتمعات الدينية والفكرية والمدنية .هذ
•معالي �أ.د/محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأ�س����بق
ف�ض ًال عن �إ�شاعة ثقافة الإ�سالم ال�سمحاء الرحيمة.
– م�صر.
•�سماحة ال�شيخ ال�شريف �إبراهيم �صالح الح�سيني رئي�س
هيئة الإفتاء والمجل�س الإ�سالمي  -نيجيريا.
�إن�ضمام �سوار الذهب والأمين
•�أ .د� .أب����و لبابة الطاهر �ص����الح ح�س����ين رئي�س جامعة
�إلى مجل�س حكماء الم�سلمين
الزيتونية بتون�س �سابقاً� ،أ�ستاذ التعليم العالي بجامعة
وف���ي �إطار نهج التجديد واالنفتاح عل���ى العلماء والمفكرين
الإمارات  -تون�س.
والباحثي���ن العقالنيي���ن ال���ذي يعتم���ده ‹مجل����س حكماء
•ف�ض����يلة د� .أحمد عبد العزيز الح����داد كبير مفتين مدير
الم�س���لمين› ،لتعزيز الحوار وتر�س���يخ مبد�أ االنفتاح وتعميم
�إدارة الإفتاء بدائرة ال�ش�����ؤون الإ�سالمية والعمل الخيري
ثقافة ال�سلم والت�سامح في المجتمعات الم�سلمة بين مختلف
في دبي  -الإمارات.
�أطياف الأمة ،بكل انتماءاتها الطائفية والمذهبية والعقائدية
•د .كلثم عبيد الماجد �أ�س����تاذ م�س����اعد بمعهد درا�س����ات
�أو الآيديولوجية ،ب�ضوء هذا النهج ال�سامي ان�ضم �إلي ع�ضوية
العالم الإ�سالمي ،جامعة زايد/دبي  -الإمارات.
المجل�س ،كل من الم�ش���ير/عبد الرحمن محمد ح�س���ن �سوار
الذه���ب رئي�س جمهورية ال�س���ودان الأ�س���بق ،رئي�س مجل�س
•معالي الأ�س����تاذ الدكتور/عبد اهلل ن�صيف ..رئي�س م�ؤتمر
الأمناء في ‹منظمة الدعوة الإ�س�ل�امية› ،و�س���ماحة العالمة
العالم الإ�سالمي  -المملكة العربية ال�سعودية.

نظرة موجزة في فقه
العقوبات بين الآليات
والمقا�صد والغايات

بين المحارب و�أ�سير الحرب
والمحارب عند الفقهاء هو الذي ي�ش���هر ال�س�ل�اح ويعتدي على
النا�س قت ًال و�سلب ًا ويروع الآمنين ويقطع ال�سبيل ويزعزع الأمن
والإ�ستقرار في المجتمع وي�سعى للف�ساد في الأر�ض ،وهو قريب
من معنى الإرهابي بالم�ص���طلح ال�سيا�سي في �أيامنا ،ويختلف
المحارب في المعنى والحكم عن �أ�س���ير الحرب في ا�صطالحهم
كما �سي�أتي حكمه.
وهذه العقوبة للمحارب ال ي�س���تفاد من �أدلتها الح�صر بها ك ّم ًا
وكيف��� ًا ،بل يمكن تجاوزها �إلى ما يحقق الغاية من ت�ش���ريعها
وهو الردع الذي يح�ص���ل بالق�ص���ا�ص قت ًال ،وقد ورد في بع�ض
الن�ص���و�ص �أن المحارب ُيقتل �إذا قَتل ولي�س مطلق ًا ،وهذا ي�شعر
بالخ���روج عن ظاهر الآية في التخيير بين القتل وغيره مما هو
مذكور في الآية.

الع ّالمة ال�سيّد علي الأمين
ي�س���تفاد من �أدلّة العقوبات �أنّها �شُ ِ ّر َع ْت �صون ًا للمجتمع وحفظ ًا
للحق���وق ودفع ًا للمفا�س���د الكبرى المترتبة عل���ى تلك الأفعال
الموجبة لها كما �أ�شار �إلى ذلك القر�آن الكريم في قول اهلل تعالى:
اب ل ََع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ ).
ا�ص َح َيا ٌة َيا ُ�أولِي ْ َأ
( َو َل ُك ْم فِي ا ْلق َِ�ص ِ
ال ْل َب ِ
ق�سم الفقهاء تلك العقوبات �إلى حدود وتعزيرات ،والمق�صود
وقد ّ
من الحدود عندهم ه���ي العقوبات التي يوجد لها تقدير خا�ص
في ال�ش���رع ،والتعزيرات هي العقوبات التي لم يرد فيها تحديد
خا�ص لمقدارها ويترك �أمرها لنظر الحاكم وتقديره ،وهناك من
ي�ش���ترط �أن ال يتجاوز التعزير العقوبات المن�صو�ص عليها في
الحدود ،و�أن يكون دونها في المقدار.

عقوبة الرجم
ومن تلك العقوبات عقوبة الرجم للزاني المح�صن (المتواجد مع
زوجته) وللزانية المح�ص���نة (المتواجد عندها زوجها) وهي من
العقوب���ات التي لم ترد في الق���ر�آن الكريم  ،و�إنما الذي ورد فيه
بالن�سبة �إليهما هي عقوبة الجلد للزاني والزانية بدون تف�صيل
بين الإح�صان وعدمه كما جاء في قول اهلل تعالى:
اج ِل ُدوا ُك َّل َواحِ ٍد ِّم ْن ُه َما مِ ا َئ َة َج ْل َدةٍ َو اَل َت ْ�أخُ ْذكُم
(الزَّا ِن َي ُة َوالزَّانِي َف ْ
للهَّ
اللهَّ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ِي���ن ِ �إِن كُنت ْم ت�ؤْمِ نونَ ِب���ا ِ َوال َي ْو ِم الآخِ ِر
ِب ِه َم���ا َر�أْ َف ٌة فِي د ِ
َو ْل َي�شْ ��� َه ْد َعذَا َب ُه َما طَ ا ِئ َف ٌة مِّنَ ا ْل ُم�ؤْمِ نِينَ ) .ويظهر من قول ال�س���يد
الم�س���يح عليه ال�س�ل�ام في الإنجيل (م���ن كان منكم بال خط ّية
فليرمها �أ ّو ًال بحجر) ،وجود عقوبة الرجم في ال�ش���رائع ال�سابقة
وهو ما ورد في العهد القديم �أي�ض��� ًا كما جاء في �س���فر التثنية
:21 :22
���اب َب ْيتِ َ�أ ِبي َهاَ ،و َي ْر ُج ُم َها ِر َجالُ َمدِي َن ِت َها
( ُيخْ ِر ُجونَ ا ْل َفتَا َة �إِلَى َب ِ
َاها
اح ًة فِي �إِ ْ�س��� َرائِي َل ِب ِزن َ
ِبا ْلحِ َجا َر ِة َحتَّى َت ُم َ
وت ،لأَ َّن َها َع ِمل َْت َق َب َ
فِي َب ْيتِ �أَ ِبي َها).
وفي ال�س���نّة النّبو ّية وكتب ال�س���يرة �أخبار تحكي تطبيق عقوبة
الرجم على عهد ر�س���ول اهلل �-ص���لّى اهلل عليه و�آله -في حاالت
معدودة وكذلك في عهد الخلفاء الرا�ش���دين ر�ضي اهلل عنهم ،وقد
ا ّدعى الإجماع على ثبوتها غير واحد من الفقهاء و�أنكرها بع�ضهم.

الإحراق بالنار
وم���ن العقوبات الت���ي لم ترد في القر�آن الكري���م عقوبة الإحراق
بالنار و�إن وردت في �أحاديث من ال�سنّة النّبو ّية في بع�ض الموارد.
وفي العه���د القديم من الإنجيل ما يد ُّل عل���ى �أن القدماء كانوا
ي�ستعملون النيران للق�صا�ص.
فق���د كانوا يحرق���ون المحكوم عليهم بالإع���دام (ار  22 :29ودا
 20 :3و .)21وقد ا�س���تمرت هذه العادة حتى القرون الو�س���طى.
وكانت ال�شريعة ت�أمر بحرق الرجل الذي يتزوج من امر�أة و�أمها
وابنة الكاهن التي زنت�( :إذا اتخذ رجل امر�أة و�أمها ،فذلك رذيلة،
بالنار يحرقونه و�إياهما) (ال  )14 :20و (�إذا تدن�س���ت ابنة كاهن
بالزنى ،فقد دن�ست �أباها بالنار تحرق) (ال .)9 :21
والعقوبة التي لم ترد في القر�آن الكريم كح ّد الرجم وح ّد المرت ّد
يق���ع الكالم في �أنها هل هي ت�ش���ريع ثابت له���ذه العقوبة؟ �أم
�أنها كانت من باب التدبير الم�ؤقت الذي اختاره الحاكم لظروف
خا�ص���ة ينتهي بانتهائها؟ وتندرج حينئ ٍذ تحت باب
و�أ�س���باب ّ
التعزيرات التي يترك فيها الأمر للحاكم كما تق ّدم.
وكذلك يقع الكالم في الآليات والكيفيات التي ذكرت في تنفيذها
من حيث ل���زوم الإعتماد عليها �أو تركه���ا واعتماد غيرها مما
تتحقق به الغاية.
ولذل���ك فقد بحث بع����ض الفقهاء ف���ي كتاب الح���دود ونظام
العقوبات في �أمرين:
الأول :في انح�صار العقوبة بالمن�صو�ص عليها وعدمه.
00961-70-972841

والثاني :في و�سيلة التنفيذ.
ومنهم من يذهب �إلى عدم الإنح�صار بها �إنطالق ًا من مقا�صد تلك
العقوبات ومن �أن الأدلّة لم تكن في مقام التعيين والح�صر بها
عن���د ذكرها ،و�إنما كانت في مق���ام الإعتماد عليها بما هي من
الو�سائل الرادعة ،ولي�س النح�صار الردع بها ،ولذلك لم تنح�صر
الأفعال الموجبة للعقوبة بتلك الأ�س���باب المن�صو�صة ،بل كانت
ف���ي مقام ذكرها باعتبارها من الموجبات البارزة ،ولذلك ثبتت
موجب���ات �أخرى اندرجت في باب التعزي���رات ،ويقال نف�س هذا
الكالم في العقوبات �أي�ض ًا ،وعليه ف�إن كانت هناك عقوبة �أخرى
يتحقق بها الردع فال موجب للإنح�صار في المن�صو�ص عليها.
والحا�ص���ل �أن مقا�صد العقوبة في ال�شريعة هي الردع وال ّت�أديب
كما ي�ستفاد من مجموع �أدلّتها ،ولي�س هناك من غاية �أخرى وراء
ت�شريعها ،فهي لي�ست نظير العبادات المعدودة عند الفقهاء من
الواجب���ات التّع ّبد ّية والأمور التوقيفية التي يقت�ص���ر فيها على
�صيغتها الواردة عن �صاحب ال�شرع.
والح���دود ال تختلف عن التعزيرات في المق�ص���د والغاية ،فكما
���ت لتقدي���ر الحاكم لما يتحق���ق به الردع،
�أن التعزي���رات ُت ِركَ ْ
فلم���اذا ال يكون ذلك ف���ي الحدود �أي�ض��� ًا بلح���اظ تطبيقاتها
ومقا�ص���دها وو�س���ائل تنفيذها ،ومجرد الت�سمية لهذه بالحدود
ولتلك بالتعزيرات ال يحدث فرق ًا جوهر ّي ًا بينهما في المقا�ص���د
والغايات.
وقد ورد في الحديث عن ر�س���ول اهلل �-صلّى عليه و�آلهّ َ �( :-إن اهلل
كتب الإح�سان على كل �ش���يء ،ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتلة ،و�إذا
ذبحتم ف�أح�سنوا الذبحة وليحد �أحدكم �شفرته وليرح ذبيحته).
وه���ذا الحديث الذي نخرج به ع ّما د ّل على انح�ص���ار و�س���يلة
التنفيذ بال�س���يف �أو الرجم �أو الإحراق �إلى غيرها مما هو �أح�سن
منه���ا ،كذل���ك يمكن �أن نخرج ب���ه عما يمكن �أن يكون م�ش���عراً
خا�ص���ين من خالل العموم
بانح�ص���ار العقوبة بكيفية ومقدار ّ
الحاكم على تلك الأدلة في قوله �ص���لّى اهلل عليه و�آله�( :إن اهلل
كتب الإح�سان في ك ّل �شيء).

وال���ذي يظهر من �آية المحارب �أنها في مقام بيان الإ�س���تحقاق
للعقوبة ولي�ست في مقام بيان وجوب التنفيذ لل�شكل المذكور،
ف�إن ال�ش���كل قد يك���ون وارداً �أحيان��� ًا لبيان المزي���د من الردع
والتغلي���ظ ف���ي العقاب لتحقي���ق الإبتعاد عن ه���ذه الجريمة
النكراء ،ولي�س���ت هي في مقام بيان وجوب التنفيذ على النحو
الوارد في الآية.
وعل���ى كل ح���ال فهي غي���ر ناظرة �إلى �أ�س���ير الح���رب وغيره
م���ن الأبرياء الخارجين ع���ن الآية المذكورة ،ق���ال اهلل تعالى:
(ويطعمون الطعام على ح ّبه م�س���كين ًا ويتيم ًا و�أ�س���يرا) وجاء
في الحديث( :وقد ا�ش���ت ّد غ�ض���ب اهلل على َم���نْ ظلم من ال يجد
نا�ص���راً غير اهلل ،و�أفح�ش الظلم ظلم الم�ست�س���لم) وقال تعالى:
(من قتل نف�س ًا بغير نف�س �أو ف�ساد في الأر�ض فك�أنما قتل النا�س
جميع��� ًا) وهذا مما يدل على �أن قتل الأ�س���رى والأبرياء -من كل
بني الب�ش���ر-وتعذيبهم هو من الظلم الذي نهت عنه ال�ش���ريعة
نهي ًا قاطع ًا ،وقد ورد في �أخبار ال�س���يرة �أن ر�س���ول اهلل�-ص���لى
اهلل علي���ه و�آله -قد عفا عن �أ�س���رى معركة بدر الذين كانوا من
الم�ش���ركين ،وهذا ما ين�س���جم مع ما ورد في القر�آن الكريم من
التخيير في حكم الأ�س���رى بين تحريرهم م ّن ًا �أو مع الفدية كما
جاء في قوله تعالى:
وه ْم
َاب َحتَّ���ى �إِذَا َ�أ ْثخَ ن ُت ُم ُ
( َف�إِذَا َلقِي ُت ُم ا َّلذِينَ كَ َف ُروا َف َ�ض��� ْر َب ال ِّرق ِ
َ
َ
َف�شُ ُّدوا ا ْل َو َثاقَ َف�إِ َّما َم ًّنا َب ْع ُد َو�إِ َّما ِف َدا ًء َحتَّى تَ�ض َع ال َْح ْر ُب �أ ْوزَا َر َها)
وبالحديث المتقدمّ َ �( :إن اهلل كتب الإح�س���ان على كل �شيء ،ف�إذا
قتلتم ف�أح�س���نوا القتلة ،و�إذا ذبحتم ف�أح�س���نوا الذبحة وليحد
�أحدكم �ش���فرته وليرح ذبيحته) يتم تف�س���ير ما ورد عنه �صلى
اهلل عليه و�آل���ه من قوله لأبي جهل في مك���ة (جئتكم بالذبح)
عندما �ألق���ى عليه بع�ض الجهلة قطعة م���ن حيوان ،فهو كالم
لبيان طريقة الذبح للحيوان الذي يراد �أكله ،لأنهم كانوا ي�أكلون
الميت���ة والمنخنق���ة والمتردية والموق���وذة ،ولي�س لهم معرفة
بطريقة الذبح ،ولم يكن النبي في مقام التهديد بالذبح لهم كما
فهم���ه البع�ض ،ف�إن مكة كانت داراً لل ّدعوة ،ولم يكن النبي فيها
في الموقع الذي ي�سمح له بالتهديد بالحرب والذبح ،وقد وردت
عقوبة الذبح في الإنجيل�( :أَ َّما �أَ ْع َدائِي� ،أُول ِئكَ ا َّلذِينَ َل ْم ُي ِري ُدوا �أَنْ
وه ْم ُق َّدامِ ي).
�أَ ْم ِلكَ َع َل ْي ِه ْمَ ،ف ْ�أتُوا ِب ِه ْم ِ�إلَى ُهنَا َوا ْذ َب ُح ُ

المماثلة في العقاب

الخا�ص���ة الواردة في ح ّد
ومن خالل ما تق ّدم ينظر �إلى الكيفية
ّ
الحرابة الذي ذكر فيه القتل وال�ص���لب وتقطيع الأيدي والأرجل
كما جاء في قوله تعالى(�إِ َ ّن َما َجزَا ُء ا َ ّلذِينَ ُي َحا ِر ُبونَ َ هّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه
َ
ال ْر ِ�ض َف َ�سادًا َ�أن ُي َق َ ّتلُوا َ�أ ْو ُي َ�ص َلّ ُبوا �أَ ْو ُتق ََط َّع �أ ْيدِي ِه ْم
َو َي ْ�س َع ْونَ فِي َْ أ
َ
َ
ال ْر ِ�ض َذ ِلكَ َل ُه ْم خِ ز ٌْي فِي ال ُ ّد ْن َيا
َو�أَ ْر ُج ُل ُهم ِ ّمنْ خِ لاَ ٍف �أ ْو ُين َف ْوا مِ نَ ْ أ
تخت�ص
َاب َعظِ ي ٌم) وهي من الكيفيات التي ال
ّ
َو َل ُه ْم فِي ْالآخِ َر ِة َعذ ٌ
ً
بالقر�آن الكريم فقد وردت في العهد القديم �أي�ضا� :سفر �صموئيل
الثاني :9 :21
وه ْم َعلَى ال َْج َب ِل �أَ َما َم ال َّر ِّب.
( َو َ�س َّل َم ُه ْم �إِلَى َي ِد ال ِْج ْب ُعو ِنيِّينَ َ ،ف َ�ص َل ُب ُ
ال�س ْب َع ُة َمعً ا َو ُق ِتلُوا فِي �أَ َّي ِام ال َْح َ�صادِ ،فِي �أَ َّو ِل َها فِي ا ْب ِت َدا ِء
َف َ�سقَطَ َّ
َح َ�صا ِد ال�شَّ عِ ي ِر).
و�سفر �صموئيل الثاني :12 :4
والتو�س���ع في مو�ض���وع الكالم بالنق�ض والإب���رام موكول �إلى
ُوه َم���اَ ،وقَطَ ُعوا َ�أ ْي ِد َي ُه َم���ا َو َ�أ ْر ُج َل ُه َما،
( َو َ�أ َم��� َر َدا ُو ُد ا ْلغِ ْل َم���انَ َف َق َتل ُ
ّ
مباحث علم الفقه ،واهلل �سبحانه وتعالى هو الأعلم.
ُوه َما َعلَى ا ْل ِب ْركَ ِة فِي َح ْب ُرونَ ).
َو َع َّلق ُ

وما ورد في �س���ورة البقرة من قوله تعالىَ ( :ف َم ِن ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم
َف ْاعتَ��� ُدوا َع َل ْي ِه ِب ِم ْث ِل َما ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم َوا َّتقُوا اللهَّ َ َو ْاع َل ُموا �أَنَّ اللهَّ َ
َم َع ا ْل ُم َّتقِينَ ) وفي �سورة النحل:
( َو�إِنْ َعا َق ْب ُت ْم َف َعا ِق ُبوا ِب ِم ْث ِل َما ُعو ِق ْبتُم ِب ِه َو َلئِن َ�ص َب ْر ُت ْم َل ُه َو خَ ْيرٌ
ل�ص���ا ِب ِرينَ ) ،لي�س ت�شريع ًا للمماثلة في العقاب والإعتداء ،ف�إن
ِّل َّ
الرد على العدوان ال يكون اعت���داءً ،و�إنما هو مجازاة على فعل
المعتدي ،وقد �أطلق عليه نف�س الإ�سم من باب المعنى المجازي
ال على نح���و الحقيقة كما يق���ول علماء البي���ان ،فالكالم في
الآيتين ناظر �إلى �أ�صل ا�ستحقاق الفاعل للعقاب ال �إلى كيف ّيته،
فل���و م َّثل المعتدي بالجثة فه���ذا ال يعني جواز التمثيل بج ّثته.
وبالجمل���ة ف�إن معاقبة المعتدي تبقى محكومة للأدلة الناهية
عن تجاوزها.
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