
عا�س����ور�ء في تاريخنا �لإ�س����امي محّط����ة �أليمة فاقت في 

ف�سوله����ا �لماأ�ساوي����ة وم�سمونها �لإجر�م����ي كّل �لتوّقعات 

حيث ظهرت فيه����ا �لجر�أة �لبالغة على �سف����ك �لدماء �لتي 

حرّم �هلل �سفكها بن�ّص �لقر�آن �لكريم و�ل�سّنة �لنبوّية �ل�سريفة 

م�سدري �لعقيدة و�ل�سريعة للرّ�سالة �ّلتي �آمن بها �لم�سلمون 

وقد و�سل����ت تلك �لجر�أة عل����ى �لمحارم �إلى رم����وز دينّية 

كبرى لها مكانتها وقد�سّيتها ف����ي نفو�ص �لموؤمنين جميعًا 

�ّلذي����ن �آمنو� باهلل ور�سوله فاأ�سابت �لإمام �لح�سين �بن بنت 

ر�سول �هلل و�أهل بيت����ه و�أ�سحابه و�لم�سلمون يومئٍذ كان قد 

و�سلهم �سماعًا ورو�يًة قول ر�سول �هلل عليه �ل�ساة و�ل�سام 

) �لح�سن و�لح�سين �سيد� �سب����اب �أهل �لجنة( . ولذلك كانت 

فاجعة كرباء فجيع����ة عظمى على كل �لم�سلمين �أ�سابتهم 

في �ل�ّسميم .

وق����د كان من �أ�سباب �إقامة هذه �لذكرى �سنوّيًا �لإظهار لمدى 

فظاعة هذه �لجريمة و�ل�ستن����كار لها و�لّتنديد بها حّتى ل 

تتكرّر �لماأ�ساة في حياة �لم�سلمين وحقنًا لدمائهم  لأن دماء 

�لإمام �لح�سي����ن �إذ� ذهبت بدون تنديد و��ستنكار متو��سلين 

فا تبقى م����ن قيمة لحرمة �سف����ك �لّدماء بي����ن �لم�سلمين 

و�نتهاك �سائر �لحرمات و�لمحرّمات �لأخرى.

ولك����ّن بع�سهم حاولو� في تلك �لحقبة �لمظلمة من �لّتاريخ 

�ن ي�ستغلّ����و� مقتل �لإمام �لح�سين في م�ساريعهم �ل�سيا�سّية 

وطموحاته����م �ل�ّسلطوّية وكانو� يجمعون �لّنا�ص تحت �سعار 

)يا لث����ار�ت �لح�سين( لأّن ق�سّية �لإم����ام �لح�سين يتعاطف 

معها �لّنا�ص لمظلومّيته وموقعه �لّدينّي عند �لم�سلمين.

وقد �أدرك �لإمام �ل�ّسادق مخاطر هذ� �ل�ّسعار على �إ�سعال نار 

�لفتن و�لحروب ف����ي �لمجتمع �لإ�سامي فو�جه هذه �لحالة 

�لت����ي كانت تخفي ور�ءها �لكثير من ح����ّب �ل�سلطة و�لّنفوذ 

وقال لهم �إن �لإمام �لح�سين لي�ص ثاأر�ً لأ�سخا�ص ول لقبيلة 

ول لع�سي����رة �إّنه ثار �هلل، فال�سهيد عندم����ا يقتل في �سبيل 

�هلل فاإن �هلل تعالى ه����و �ّلذي يتوّلى �أخذ ثاأره من �لظالمين 

من خ����ال �أحكامه وقو�نينه �لتي ي�سقط بها عرو�ص �لّطغاة 

و�لجبابرة، فالإمام �لح�سين لي�����ص ثاأر�ً لبني ها�سم ولي�ص 

ث����اأر�ً لطائفة ومذهب و�لذين �رتكبو� ه����ذه �لجريمة �لنكر�ء 

�أ�سبح����و� في محكمة �هلل فالإم����ام �لح�سين قد م�سى �سهيد�ً 

و�ل�سهي����د ث����ار �هلل و�هلل خير �لحاكمين. ولذل����ك كان �لإمام 

�ل�س����ادق يخاطب �لإمام �لح�سين علي����ه �ل�سام عند زيارة 

�سريحه بقوله له: )�ل�ّسام عليك يا ثار �هلل و�بن ثاره(.

وت�ستم����رّ عا�سور�ء مدر�سة نتعلم منه����ا �لدرو�ص في �ل�سبر 

و�لت�سحي����ة و�لفد�ء ورف�����ص �لقهر و �لّظل����م ومثاًل لكلمة 

�لحّق في وجه �لف�ساد في �لباد و�ل�سطهاد للعباد و�ساهد�ً 

�سارخًا على تع�ّسف �لح����ّكام �لّطغاة �ّلذين يو�جهون كلمة 

�لإ�ساح بال�ّسيوف وقطع �لرّوؤو�ص.

وتبق����ى �لأ�سباب و �لّظروف �ّلتي �أحاط����ت بالإمام �لح�سين 

ودفعته للخروج مع �لإّطاع عل����ى �لّنتائج خا�ّسة بالإمام 

�لح�سين فهي كما يق����ال في علم �لفقه »ق�سّية في و�قعة« 

وتكليف خا�ٌصّ بالإمام �لح�سين.

وهذ� ما فهمه �أئمة �أهل �لبيت بعد ��ست�سهاد �لإمام �لح�سين 

فلم توؤ�س�ص حركته عنده����م لقاعدة عاّمة في �لخروج على 

�لحاكم ولذلك لم تتكرّر �أحد�ث كرباء في حياة �لأئمة مع �أّن 

�أ�سب����اب �لظلم و�لقهر لم تتغّير في كثير من مر�حل حياتهم 

�إن لم تكن �أ�سّد ظلمًا وف�ساد�ً.

ولم تكن كرباء بفجائعها فعًا م����ن �أفعال �لإمام �لح�سين 

ول �سنيع����ة من �سنائعه لنقتدي به ف����ي �سنعها باأنف�سنا 

ومجتمعاتنا و�إّنما كانت �سنيعة �سوء من �لحاكم �لجائر.

وعلين����ا نحن �أن ننظر �إلى �أه����د�ف �لإمام �لح�سين ون�سعها 

ن�سب �أعيننا فن�سعى لتحقيق �لإ�ساح في �أّمتنا ومجتمعنا 

كما �سع����ى �لإمام �لح�سين لتحقيق �لإ�س����اح في �أّمة جّده 

بالأمر بالمعروف و�لّنهي عن �لمنكر وبذلك نقتدي بما روي 

عن �لإمام علي )ع(:

) �نظ����رو� �أهل بيت نبيك����م فالزمو� �سمته����م و�ّتبعو� �أثرهم 

فاإّنه����م لم يخرجوكم من هدى ول����ن يعيدوكم في ردًى. فاإن 

نه�سو� فانه�سو� و�إن لبدو� فالبدو� ول تتقّدموهم فت�سلّو� ول 

تتاأخرو� عنهم فتهلكو�(.

عا�شوراء بين العادات والعبادات

و�إّن �لكثير من �لممار�سات �لتي تجري في منا�سبة عا�سور�ء 

�أ�سبح����ت على مرور �لزّمن من �لع����اد�ت و �لّتقاليد �لتي ل 

دليل عليها في �أ�سل �ل�ّس����رع ولم يقم بممار�ستها �أئمة �أهل 

�لبيت ف����ي حياتهم.ويروي �أ�سحاب �ل�سي����رة �لح�سينية في 

مجال�سهم و�سّية �لإمام �لح�سين لأخته �ل�سيدة زينب وفيها 

�لّنهي عن خد�����ص �لوجه و�سّق �لجيب وغير ذلك من مظاهر 

�لجزع عند �لم�ساب �ّلتي ورد �لّنهي عنها في �ل�سريعة.

وق����د تر�ّسخت هذه �لعاد�ت عبر ق����رون عديدة من منطلقات 

عاطفّية و�لعلماء ب�سكل عام لم يت�سّدو� �إلى تهذيبها وتعليم 

�لّنا�ص بما ينبغي �أن يقومو� به في مثل هذه �لمنا�سبات مّما 

�أوح����ى �إليهم باأنها من �لأم����ور �لم�ستح�سنة �سرعًا بل يظّن 

�لبع�����ص �أّنها و�سلت �إلى درجة �لو�جب����ات �ل�ّسرعّية مع �أن 

�لكثير م����ن �لعلماء ومر�جع �لّدين ل يمار�سون تلك �لأعمال 

ول يحّبذونها بل يذهب بع�سهم �إلى تحريم بع�سها كاإدماء 

�لرّوؤو�����ص و�لأج�ساد وقد ذكر �لعامة �لمجتهد �ل�سيخ محمد 

ج����و�د مغنّية : )�إّن �لع����اد�ت و �لتقاليد �لمتبعة عند �لعو�م 

ل ي�س����ّح �أن تكون م�سدر�ً للعقي����دة لأن �لكثير منها ل يقرّه 

�لّدي����ن �لذي ينتمون �إليه حتى ول����و �أّيدها و�ساندها �سيوخ 

يت�سم����ون ب�سمة �لّدين. ومنها ما يفعله بع�ص عو�م �ل�سيعة 

في لبنان و �لعر�ق و�إير�ن من لب�ص �لأكفان و�سرب �لروؤو�ص 

و �لجب����اه بال�سيوف في �لي����وم �لعا�سر من محرم. فاإن هذه 

�لع����ادة �لم�سينة بدعة ف����ي �لدين و �لمذه����ب وقد �أحدثها 

لأنف�سهم �أهل �لجهال����ة دون �أن ياأذن بها �إمام �أو عالم كبير 

كم����ا هو �ل�ساأن في كّل دين ومذهب حيث توجد به عاد�ت ل 

تقرها �لعقيدة �لتي ينت�سبون �إليها وي�سكت عنها من ي�سكت 

خوف �لإهانة و�ل�سرر ولم يجروؤ على مجابهتها ومحاربتها 

�أح����د في �أيامنا �إل قليل من �لعلماء وفي طليعتهم �لمرحوم 

�ل�سيد مح�سن �لأمين �لذي �ألف ر�سالة خا�ّسة في تحريم هذه 

�لعادة وبدعتها و�أ�سمى �لر�سالة »�لتنزيه لأعمال �ل�سبيه«. 

�إنتهى كام �ل�سيخ مغنية رحمه �هلل.

ولذل����ك نرى �سرورة �إعادة �لّنظ����ر في تنظيم هذه �لمجال�ص 

وتقدي����م قر�ءته����ا بالو�سائل �لتي تن�سجم م����ع �أهد�ف هذه 

�لّذك����رى وغاياتها لت�سب����ح مدر�سة حقيقّي����ة نتعلّم منها 

مو�جه����ة �لّظلم و�لف�س����اد باأدو�ت �لع�س����ر وجعل �لإ�ساح 

�لّد�خل����ي بكلمة �لأم����ر بالمعروف و�لّنهي ع����ن �لمنكر هو 

�له����دف �ّلذي تريده �ل�ّسريعة ف����ي �لمجتمع وهو يقوم على 

�لّتعاون و�لتاآزر بين �أبنائه.

فنحن عندما نتناف�ص على م�سلحة �ل�سعب و�لوطن ون�سعى 

لتر�سي����خ �لأخّوة بي����ن �لمو�طنين نكون بذل����ك من �لآمرين 

بالمعروف و�لّناهين عن �لمنكر. وعندما نعمل لجمع �لكلمة 

ونبذ �لفرقة و�لإبتعاد عن �لفتنة نكون من �لعاملين لتحقيق 

�أهد�ف �لإمام �لح�سين في �أمة جده.

وعندما نحافظ على �نتظام �لأمور ونحتكم �إلى �لموؤ�س�سات 

�لّناظمة لاأمر نكون بذلك م����ن �ل�ّسائرين على خطى �لإمام 

�لح�سين و�لمنتفعين بذكر�ه.

وعندم����ا نطالب بتح�سين �أج����ور �لعاملين وتحقيق �لعد�لة 

�لجتماعّية و�لم�ساو�ة بين �لحاكم و �لمحكوم في �ل�سمان 

�ل�سّحي و�لتعليم نكون من �لمقتدين بنهج �لإمام �لح�سين، 

وعندم����ا ل ن�سيء �إلى �لآخرين في عاد�تنا وتقاليدنا، نكون 

بذلك كلّه م����ن �لعاملين بالمبادئ �لت����ي �نطلق من �أجلها 

�لإمام �لح�سين وبذلك نكون م����ن �لعاملين بما قاله �لإمام 

محمد �لباقر عن �سيعته:

)�سيعتنا �ِسْلٌم لمن خالط���و� وبركٌة على من جاورو� 

و�إذ� ر�سو� لم ي�سرفو� و�إذ� غ�سبو� لم َيظِلمو�(.

جعلن����ا �هلل و�إياكم م����ن �ّلذين ي�ستمعون �لق����ول فيتبعون 

�أح�سنه و�ل�سام على �لإمام �لح�سين يوم ولد ويوم ��ست�سهد 

ويوم يبعث حّيًا و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رّب �لعالمين. 

�لعامة �لمجتهد �ل�سيد علي �لمين

جريدة �للو�ء �للبنانية  2011-12-2

ذكرى عا�شوراء بني املمار�شة والأهداف والعادات والعبادات

أي شيء هو أقرب لإلمام احلسني وأهدافه؟ أليست 
وحدة دٍم يحتاجها مريٌض وإنساٌن إلنقاذ حياته 

خيراً من دماٍء تسيل من ضرب رؤوسنا بالسيوف؟ 
 ألن اهلل قّدس حياة اإلنسان بقوله تعالى:
)ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعاً(
]  العّلمة السيد علي األمني [

 اإلمام احلسني

ال يريد الرايات السوداء

وإمنا يريد القلوب البيضاء

]  العّلمة السيد علي األمني [

”لتعارفوا ” نشرة شهرية تصدر عن مؤّسسة العلّمة السّيد علي األمني للتعارف و احلوار  - إصدار: عدد  شهر  تشرين أول - سنة 2014 م

الإمام الح�ش��ين لي�س ث��اأرًا لبني ها�ش��م ولي�س ثاأرًا 

لطائف��ة ومذهب والذي��ن ارتكبوا ه��ذه الجريمة 

النكراء اأ�شبحوا في محكمة اهلل فالإمام الح�شين قد 

م�ش��ى �شهيدًا وال�شهيد ثار اهلل واهلل خير الحاكمين 

ولذلك كان الإمام ال�شادق يخاطب الإمام الح�شين 

 علي��ه ال�ش��ام عن��د زي��ارة �شريح��ه بقول��ه له:

)ال�ّشام عليك يا ثار اهلل وابن ثاره(



�سماحة �ل�سيد �أحييكم بتحية �لإ�سام، �ل�سام عليكم ورحمة 

�هلل وبركات����ه ونرج����و �أن يت�سع �سدرك����م لحو�رنا �ل�سريح 

و�لذي ن�سعى من خاله لإز�ل����ة �للب�ص عن كثير من �لأمور، 

و�ل�سع����ي للتقريب بي����ن �ل�سنة و�ل�سيعة عل����ى �أ�سا�ص من 

�لم�سارحة و�لو�سوح و�إحتر�م �لآخ����ر، و�إن و�سلنا لإحتر�م 

كل م����ن �لطائفتين لاآخر مع مو�طن �لإختاف، ونجحنا في 

�إ�ستبد�ل �لكر�هية بالحب، ونزع فكر �لتكفير نكون قد �أنجزنا 

�سيئ����ا نلقى ب����ه �لر�سول �لأكرم �س����ل �هلل عليه و�سلم على 

�لحو�ص، فحياكم �هلل و�أها بكم..

د. عتم����ان: في �سدر �لإ�س����ام ز�لت كل �لحو�ج����ز �لعرقية 

و�لإجتماعي����ة فكان بال �لعب����د �لحب�سي �سي����د� و�إجتمع 

�أبوبكر وعمر وعلّي وعثمان على �أخوة مع �سلمان �لفار�سي 

و�سهيب �لرومي و�أبوذر �لغف����اري وطلب عمر وعلي �لدعاء 

م����ن �أوي�ص �لقرني!!. ماذ� حدث �إب����ان �لفتنة وهل كان نز�ع 

عقائدي �أم �سيا�سي؟

الخاف في عهد الخلفاء �شيا�شٌي ولي�س عقائديًا

�لعّامة �لأمين: عليكم �ل�س����ام ورحمة �هلل وبركاته، �إبتد�ًء 

�أتقدم منكم بال�سكر على هذه �لمبادرة �لطيبة وعلى جهودكم 

�لم�سك����ورة ف����ي �سبيل �لتقري����ب بين �أبناء �لأم����ة �لو�حدة 

من مختل����ف �لمذ�هب، وبعد..فاإن �لدين ق����د �كتمل في عهد 

ر�س����ول �هلل عليه �ل�ساة و�ل�سام و�آمن بر�سالته �لمهاجرون 

و�لأن�س����ار ورفعو� ر�ية �لإ�سام ود�فعو� عن �ساحب �لر�سالة 

بالنف�����ص و�لنفي�ص، وكانو� كما و�سفه����م �هلل تعالى)محمد 

ر�س����ول �هلل و�لذين معه �أ�سد�ء على �لكفار رحماء بينهم(وقد 

�سرب����و� �أروع �لأمثلة في �لوفاء و�لأخوة و�لإخا�ص للر�سول 

و�لر�سال����ة �لتي تجاوزت ف����ي تعاليمها �لأع����ر�ق و�لألو�ن 

و�للغات و�لأجنا�ص حي����ن �أعلنت عن �لم�ساو�ة بين �لنا�ص، 

وقد ج�ّسدو� تلك �لتعاليم في حياتهم وعاقاتهم، و��ستمرو� 

على ذلك بعد �نتقال ر�س����ول �هلل �إلى �لماأ �لأعلى،وكان من 

�لطبيعي �أن يوؤثر �نتهاء عه����د �لوحي �لإلهي وغياب قيادة 

�لر�سول �لم�سّددة به على �أّمته وخ�سو�سًا على �أ�سحابه،وكان 

م����ن �لطبيعي �أي�سًا �أن يح�سل �لإختاف  بينهم في وجهات 

�لنظر ح����ول �إد�رة �أمور �لدولة �لتي كان����ت ما تز�ل حديثة 

�لعهد، ولكنهم لم يختلفو� �أبد�ً على �أ�سول �لإعتقاد بالر�سالة 

و�لعم����ل باأركانها، وقد قتل �لخليف����ة عثمان بن عفان وهو 

يقر�أ �لقر�آن، وقتل �لإمام علي عليه �ل�سام �أثناء �ل�ساة في 

م�سج����د �لكوفة، وهذ� من �لكثير �لذي ي�سير �إلى �أن �لإختاف 

�لذي ح�سل في زمن �لفتنة لم يكن على عقائد �لدين، و�إنما 

كان خافًا عل����ى �ل�سيا�سة،وقد روي ع����ن �لإمام علي قوله 

ف����ي �ل�سر�ع �لذي ح�سل مع معاوي����ة)...وكان بدء �أمرنا �أّنا 

�لتقين����ا و�لقوم من �أهل �ل�سام و�لظاهر �أٌن رّبنا و�حد ونبّينا 

و�ح����د ودعوتنا في �لإ�سام و�حدة، ل ن�ستزيدهم في �لإيمان 

باهلل و�لّت�سديق بر�سوله ول ي�ستزيدوننا، و�لأمر و�حد �إل ما 

�ختلفنا فيه من دم عثمان...(.

 �شعار يا لثارات الح�شين �شار من الما�شي
د. عتمان: �إ�ست�سهد �أمي����ر �لموؤمنين علي ومن بعده �لح�سن 

و�لح�سين ر�سي �هلل عنهم وهنا �أقف عند ر�ية �لح�سين ر�سي 

�هلل عنه و�أر�ساه، م����ا حقيقة تلك �لر�ية وكيف ننت�سر نحن 

�لآن لأبي عبد�هلل �لح�سين؟ وهل ر�ية �لح�سين هي �لكر�هية 

و�للعن و�للطم و�لتباكي؟

�لعّامة �لأمين: في تاريخنا �ل�سامي محطات �أليمة نتذكرها 

ونتذك����ر �أ�سحابها لناأخذ منها ومنهم �لدرو�ص و�لعبر،ور�ية 

�لإمام �لح�سي����ن �لتي كانت ر�ية حق فاق����ت حادثة مقتله 

في ف�سوله����ا �لماأ�ساوية وم�سمونها �لجر�مي كل �لتوقعات 

حيث ظهرت فيه����ا �لجر�أة �لبالغة عل����ى �سفك �لدماء �لتي 

حرم �هلل �سفكها بن�ص �لقر�آن �لكريم و�ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة 

م�سدري �لعقيدة و�ل�سريعة للر�سالة �لتي �آمن بها �لم�سلمون 

وقد و�سلت تلك �لجر�أة على �لمحارم �لى رموز دينية كبرى 

لها مكانتها وقد�سيتها في نفو�����ص �لموؤمنين جميعا �لذين 

�آمنو� باهلل ور�سوله فاأ�سابت �لمام �لح�سين �بن بنت ر�سول 

�هلل و�هل بيته و��سحابه و�لم�سلمون يومئذ كان قد و�سلهم 

�سماعا ورو�ية قول ر�سول �هلل عليه �ل�ساة و�ل�سام )�لح�سن 

و�لح�سين �سيد� �سباب �هل �لجنة(.

ولذلك كانت فاجعة كرباء فجيعة عظمى على كل �لم�سلمين 

��سابتهم في �ل�سميم. وقد كان من ��سباب �قامة هذه �لذكرى 

�سنويا �لظهار لمدى فظاعة ه����ذه �لجريمة و�ل�ستنكار لها 

و�لتندي����د بها حتى ل تتكرر �لماأ�ساة ف����ي حياة �لم�سلمين 

وحقن����ا لدمائهم لأن دماء �لمام �لح�سي����ن �ذ� ذهبت بدون 

تندي����د و��ستنكار متو��سلين فا تبقى من قيمة لحرمة �سفك 

�لدماء بين �لم�سلمي����ن و�نتهاك �سائر �لحرمات و�لمحرمات 

�لخرى.

ولك����ن بع�سهم حاولو� في تلك �لحقبة �لمظلمة من �لتاريخ 

�ن ي�ستغل����و� مقتل �لمام �لح�سين في م�ساريعهم �ل�سيا�سية 

وطموحاتهم �ل�سلطوية وكانو� يجمعون �لنا�ص تحت �سعار 

)يا لث����ار�ت �لح�سين( لأن ق�سية �لم����ام �لح�سين يتعاطف 

معها �لنا�ص لمظلوميته وموقعه �لديني عند �لم�سلمين.

وقد �درك �لمام �ل�سادق مخاطر هذ� �ل�سعار على ��سعال نار 

�لفتن و�لحروب ف����ي �لمجتمع �ل�سامي فو�جه هذه �لحالة 

�لت����ي كانت تخفي ور�ءها �لكثير م����ن حب �ل�سلطة و�لنفوذ 

وقال لهم �ن �لمام �لح�سين لي�ص ثار� ل�سخا�ص ول لقبيلة 

ول لع�سيرة �ن����ه ثار �هلل، فال�سهيد عندم����ا يقتل في �سبيل 

�هلل فان �هلل تعالى ه����و �لذي يتولى �خذ ثاأره من �لظالمين 

من خ����ال �حكامه وقو�نينه �لتي ي�سقط بها عرو�ص �لطغاة 

و�لجبابرة، فالمام �لح�سين لي�����ص ثاأر�ً لبني ها�سم ولي�ص 

ث����اأر� لطائفة ومذهب و�لذين �رتكبو� ه����ذه �لجريمة �لنكر�ء 

��سبح����و� في محكمة �هلل فالم����ام �لح�سين قد م�سى �سهيد� 

و�ل�سهيد ث����ار �هلل و�هلل خير �لحاكمي����ن. ولذلك كان �لمام 

�ل�س����ادق يخاطب �لمام �لح�سين علي����ه �ل�سام عند زيارة 

�سريحه بقوله له: )�ل�سام عليك يا ثار �هلل و�بن ثاره(.

و�لتركيز عل����ى ر�ية �لإمام �لح�سين ينبغ����ي �أن يكون على 

�أهد�فه����ا �لوحدوية و�لإ�ساحية كما قال )�إني لم �أخرج �أ�سر�ً 

ول بطر�ً، ول ظالمًا ول مف�سد�ً، و�إنما خرجت لطلب �لإ�ساح 

في �أّم����ة جدي، �أريد �أن �آمر بالمع����روف و�أنهى عن �لمنكر..(

ول ي�سح ��ستذكارها بلطم �ل�س����دور و�سرب �لروؤو�ص ون�سر 

�لكر�ه����ة بين �لم�سلمين على ما�ٍص لم ي�سنعوه،وهو مو�سع 

��ستنكار وتنديد منهم جميعًا على �ختاف مذ�هبهم.

 اأهل البيت وف�شلهم
د. عتم����ان: �آل بيت ر�سول �هلل عليه����م �ل�سام و�لذين ن�سهد 

�هلل �أنن����ا نحبهم لقر�بتهم �لم�سطفي، م����ن هم �آل �لبيت من 

وجهة نظركم وقد تنازع �لأمر �لأ�سر�ف من �ل�سّنة و�لعلويين 

و�لعبا�سيين؟

وهل يرجع ف�سلهم ل�سلتهم بالنبي �أم �أن هناك منهم و�أق�سد 

تحديد� �لأئمة �لإثنى ع�سر من هو �أف�سل من �لنبي؟

�لعّام����ة �لأمين: ل �أعتقد �أن هذ� �لنز�ع �لقديم كان ذ� جدوى 

بين �لعبا�سيين و�لعلويين في �ساأن �لإت�ساف بلقب �لأ�سر�ف، 

فالر�س����ول عليه �ل�س����اة و�ل�سام جعل مي����ز�ن �لقر�بة في 

�لعم����ل، فقد ورد عنه �أنه جّد كل تق����ّي، و�أن عدو محمد من 

ع�س����ى محّمد�ً و�إن قربت قر�بت����ه، و�أن ولّي محمد من �أطاع 

محم����د�ً و�إن بعدت قر�بته، و�أنه ل ف�سل لعربّي على �أعجمي 

ول لأبي�ص على �أ�سود �إل بالتقوى،و�أن �سلمان مّنا �أهل �لبيت، 

وغير ذلك من ن�سو�����ص �لكتاب و�ل�سّنة، و�هتمام �لم�سلمين 

بن�سبه �ل�سريف ه����و لمكانته في نفو�سهم،فالمرء يحفظ في 

ول����ده كما يقال في �لماأثور،ولحثهم على �لإقتد�ء به، ولي�ص 

لمتي����از في ذريته على غيرهم بعيد�ً عن ميز�ن �لعمل �لذي 

ج����اء به من عند �هلل في �لق����ر�آن �لكريم )�إن �أكرمكم عند �هلل 

�أتقاكم(.

وعلى كّل فاإّنه مع �لإعت����ز�ز بهذ� �لّن�سب �ل�سريف و�لحر�ص 

عليه و�لمحّبة له نقول �إّن خير ن�سب لاإن�سان هو عمله قال 

�هلل تعالى )و�أن لي�ص لاإن�سان �إل ما �سعى( و)�إّن �أكرمكم عند 

ور فا �أن�ساب بينهم يومئٍذ ول  ّ �هلل �أتقاكم( )فاإذ� نفخ في �ل�سُ

يت�ساءلون(. وقد روي عن �لإمام علي قوله )من �أبطاأ به عمله 

لم ي�سرع به ن�سبه(.

و�عتقادنا �أن ر�سول �هلل - �سلّى �هلل عليه وعلى �آله �لأطهار 

و�سحابته �لأخيار-هو خي����ر �لب�سر وخاتم �لأنبياء وبموته 

�نقط����ع وحي �ل�سم����اء،ول ي�سبقه بالف�سل �أح����د من �لأئمة 

�لإثني ع�سر وغيرهم.

 بين الإمام الح�شن والإمام الح�شين
د. عتمان: لماذ� ن�سع����ر �أن �ل�سيعة ل يعطون �لإمام �لح�سن 

قدره وكل �إهتمامهم بالإم����ام �لح�سين؟ هل لهذ� �ل�سعور ما 

يبرره؟

�لعّام����ة �لأمين: قد يعود �لإهتمام بذك����رى �لإمام �لح�سين 

�إلى حجم �لفاجعة �لتي ح�سلت لاإمام �لح�سين و�أهل بيته 

و�أ�سحابه، و�لتركيز على ق�سيته باعتبار �أن �لمظلومّية �لتي 

حلّت بهم بدون وجه حّق فاقت في ب�ساعتها كّل �لّتوّقعات، 

وف����ي �لتركيز عليها �نت�سار لق�سي����ة �لحق في �سر�عه مع 

�لباطل، وهي تت�سّمن حركة كل �لأئمة و�لأولياء و�لم�سلحين 

و�أهد�فه����م، و�إن كان����ت ل تغني عن �لرج����وع �إلى �سيرتهم 

و�لإ�ستفادة من تجاربهم.

وق����د يكون �ل�سعور �لذي ذكرته نا�سئًا من بع�ص �لممار�سات 

و�لطقو�����ص �لعا�سور�ئية �لتي ل عاقة له����ا بحركة �لإمام 

�لح�سين،ومن حاجتنا �إلى �لأخذ بنظر �لإعتبار �سيرة �لإمام 

�لح�سن و�لتركيز على دوره �لبارز في �إطفاء �لنائرة وتر�سيخ 

�ل�سلم �لد�خلي بين �لم�سلمين بجمع كلمتهم و�إيقاعه �ل�سلح 

بينهم و�إنهاء �لحرب.   

 الت�شيُّع والعقيدة
د. عتم����ان: �لتمذهب وبد�ية �لت�سيع، ه����ل كان �لت�سيع في 

بد�يته ولية لآل �لبيت وحقهم في �لإمامة �أم خاف عقائدي 

بين �لم�سلمين �آنذ�ك؟

�لعّام����ة �لأمي����ن: من �لمع����روف �أن بد�ية ن�س����وء �لمذ�هب 

كانت ف����ي �أو�خر �لقرن �لثاني م����ن �لهجرة،وكانت في �أول 

�لأم����ر عبارة ع����ن �آر�ء �أ�سحابها و�جتهاد�ته����م �لفقهية في 

�لم�سائل �ل�سرعّية، ومن خال �عتماد �لحكومات �لمتعاقبة 

لتل����ك �لآر�ء في ب����اب �لق�ساء كان ي�سته����ر ر�أي فقيه معين 

دون غيره،ولذلك �ختفت �آر�ء كثيرين عن �لتد�ول،وقد تحّولت 

�لآر�ء �لمتد�ولة و�لتي ��ستهرت فيما بعد �إلى مذ�هب.

و�لّت�سّي����ع لأئمة �أهل �لبيت لم يكن له �سفة مذهبّية في تلك 

�لمرحلة، ب����ل كان بمعنى �لمحّبة له����م و�لتاأييد لمو�قفهم 

وتف�سيلهم على غيرهم في مو�ق����ع �لقيادة �ل�سيا�سية، وقد 

كان �لإم����ام �أب����و حنيفة من �لد�عين لتاأيي����د �لإمام زيد في 

خروجه على �لحاكم، وه����ذ� مما يك�سف لنا عن �أن �لخاف 

بي����ن �لم�سلمين لم يكن خافًا عقائدّي����ًا، و�إنما كان �ختافًا 

ل����اآر�ء حول �لإمام����ة �ل�سيا�سية و�إد�رة �س����وؤون �لأّمة وهذ� 

�لإختاف هو ما ي�سّمى �ليوم با�سطاح �ل�سيا�سيين �إختاف 

�لم����و�لة و�لمعار�سة،فالم����و�لة ت����رى نف�سه����ا �أنها �لأحق 

و�لأج����در بالحكم، و�لمعار�سة ت����رى نف�سها �لأولى بالحكم 

و�لقيادة.

 الإمام جعفر ال�شادق والوحدة بين الم�شلمين
د. عتمان: من هو �لإمام جعفر �ل�سادق وماهي ركائز مذهبه؟

�لعّامة �لأمين: �لإم����ام جعفر �ل�سادق هو �ساد�ص �أئمة �أهل 

�لبيت عند �لم�سلمين �ل�سيعة م����ن �لطائفة �لإمامية �لإثني 

ع�سرية، وهو من ذرية �لإمام �لح�سين، فهو �إبن �لإمام محمد 

�لباقر بن �لإمام زين �لعابدين علي بن �لح�سين، وكان جّده 

لأّمه �لخليفة �أبو بك����ر �ل�سديق،وقد روي عنه قوله )ولدني 

�أبو بك����ر مرّتين( فقد كان و�لده �لإم����ام محمد �لباقر �سهر�ً 

للخليف����ة �أبي بكر �ل�سّديق حيث �إنه كان متزوجًا باأم فروة 

الم�شائل الم�شرية في حوار الدين وال�شيا�شة

حوار �شريح مع �شاحب الآراء الم�شتنيرة، الحلقة الأولى من الحوار مع العّامة ال�شيد علي الأمين
�أجرى �لحو�ر د. عاطف عبد �لعزيز عتمان



بن����ت �لقا�سم بن محمد بن �أبي بك����ر، و�أّمها �أ�سماء بنت عبد 

�لرحمن بن �أبي بكر، و�لإمام جعفر �ل�سادق هو �إبنها منه.

وكانت مدر�سته في �لمدينة مق�سد�ً للطاب و�لعلماء ومنهم 

�لإم����ام �أبو حنيفة وغيره،وبعد �سي����وع �لمذ�هب و�نت�سارها 

في ع�سره وما بعده ن�س����ب �إليه �لمذهب �لجعفري باعتبار 

تو�جده في ذلك �لع�سر و��ستهار مدر�سته �لتي �عتمدت على 

�لكت����اب و�ل�سّنة في ��ستنباط �لأحكام �ل�سرعّية، وكان يقول: 

كل �سيء فيه كتاب �أو �سّنة،و�أنه ل �عتبار لما خالفهما،ولذلك 

و�سف����ت مدر�سته باأنها مدر�سة �لن�ّص �لتي �نفتحت على كل 

�لمد�ر�ص �لأخرى.

 تجاوز خافات الما�شي

د. عتم���ان: ل���ن �أخو�ص في مرحلة �لفتنة ول���كل من �ل�سيعة 

و�ل�سن���ة رو�ياته حول تلك �لحقبة ولك���ن هل من �لمقبول �أن 

تتحمل �لأجيال بعد ما يزيد عن 1400عام تبعات تلك �لحقبة؟ 

وما �ل�سبيل لتجاوز تلك �لحقبة وعند �هلل ترد �لمظالم؟

�لعّام����ة �لأمين: لي�ص بين �لمذ�ه����ب �لإ�سامية كلها خاف 

حول �ركان �لإ�سام �لتي يجمعها �لحديث �لمروي عن ر�سول 

�هلل علي����ه �ل�س����اة )�لإ�سام �ن ت�سهد �ن ل �إل����ه �إل �هلل و�أن 

محمد�ً ر�س����ول �هلل، وتقيم �ل�ساة، وتوؤت����ي �لزكاة، وت�سوم 

رم�سان، وتحج �لبيت �إن ��ستطعت له �سبيا(.

و�لخافات �لت���ي ح�سلت في تلك �لحقب���ة وما بعدها بين 

�لم�سلمي���ن لي����ص لن���ا بها عاق���ة، ول�سن���ا م�سوؤولين عن 

ح�سولها،ول ي�سح �أن تلقي بظالها على حياتنا، وعلينا �أن 

نبني عاقاتنا على �سوء ما �أر�سدنا �إليه �هلل تعالى في قوله 

{تلك �أمة قد خلت لها ما ك�سبت ولكم ما ك�سبتم ول ُت�ساألون 

عما كانو� يعمل���ون} فعلينا �أن نقتدي بجميل �أفعالهم و�أن 

ن�ستفيد من مو�طن �ختافهم باإجتنابها وعدم تكر�ر �أ�سبابها.

ونحن ن����رى �إن جوهر �لم�سكلة �لتي يعاني منها �لم�سلمون 

�ليوم في عاقاتهم يكمن في �ل�سر�ع على �ل�سلطة و�لنفوذ، 

ول يكمن في تع����دد �لمذ�هب، ول في �لإختاف على تف�سير 

بع�ص �لم�سائل �لتي �أ�سبحت ف����ي ذمة �لتاريخ، فمثل هذه 

�لأمور كانت موجودة في �لما�سي �لقريب و�لبعيد ولم تكن 

�سبب����ًا ل�سوء �لعاق����ات بينهم، ولم تمنع تل����ك �لإختافات 

�لإجتهادي����ة لعلمائه����م م����ن �لإن�سهار �لوطن����ي في �لباد 

�لت����ي ت�سّمهم،ولم تمنعهم من �لم�ساه����ر�ت و�لقر�بات في 

�لكثي����ر من �لعائات و�لقبائ����ل و�لمجتمعات و�لتي تعك�ص 

مدى تاأثي����ر �لم�ستركات �لدينية �لكثي����رة على �سلوكياتهم 

�لوحدوية �لمنطلق����ة من عمق �إيمانهم  بالدين �لو�حد �لذي 

�آمنو� به و�لأّمة �لو�حدة �لتي ينتمون �إليها.

 دين واحد ومذاهب متعددة

د. عتمان: نعود للمذهب هل هو دين؟ ولماذ� �أ�سبح �لتع�سب 

للمذهب �أ�سد من �لتع�سب للدين؟

وما �ل�سبيل للخروج من د�ئرة �لمذهب �ل�سيقة لد�ئرة �لدين 

�لأو�سع؟ وهل كان علي �سيعيا و�أبوبكر �سنيا؟

�لعّام����ة �لأمي����ن: �إن تع����دد �لآر�ء و�لإجته����اد�ت في فهم 

�لن�سو�����ص �لدينية يعتبر من �لأم����ور �لطبيعية ولذلك ظهر 

في كل �ل�سر�ئع �ل�سماوية وظهر �أي�سًا في �لقو�نين �لو�سعية 

باختاف تف�سير�تها وتاأوياتها بين �لحقوقيين و�لمحامين. 

وق����د تعددت �لمد�ر�����ص ومناهج �لبحث وط����رق �لإ�ستنباط 

بي����ن �لعلماء و�أطلق عليها فيما بعد �إ�سم �لمذ�هب وهي في 

�لحقيقة مذ�هب تعب����ر عن �آر�ء �أ�سحابه����ا �لم�سهورين من 

�لعلماء في معرفة �أحكام �ل�سريعة �لإ�سامية وكانو� جميعًا 

م����ن �أئمة �لإ�سام في �لفقه ولم تكن لهم ن�سبة لغير �لإ�سام 

كما كانت عليه حال �ل�سحابة حيث لم يكن في عهد ر�سول 

�هلل عليه �ل�ساة و�ل�سام �سّنة ول �سيعة بالمعنى �لمذهبي، 

كما قال �هلل تعالى )ملّة �أبيكم �إبر�هيم هو �سّماكم �لم�سلمين 

من قبل(. فالم�سلمون جميعًا على �ختاف مذ�هبهم هم �أّمة 

و�حدة بما ه����م موؤمنون بر�سالة �لإ�س����ام، وت�سنيفهم �إلى 

�سّن����ة و�سيعة وغير ذلك بالمعنى �لمذهبي �لمتاأخر بما هم 

�أتباع �لمد�ر�ص �لفقهية �لتي �أطلق عليها �إ�سم �لمذ�هب ن�سبة 

لأ�سحابها من �لأئمة و�لفقهاء.

فالخليفة �أبو بكر لم يك����ن �سّنّيًا مالكيًا وعمر بن �لخطاب لم 

يكن �سافعيًا و�لإمام علي لم يكن �سيعيًا جعفريًا، وهكذ� �سائر 

�ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم، حتى �أئمة �لمذ�هب �أنف�سهم لم يكونو� 

منت�سبين �إلى مذ�هبهم �لتي ول����دت �أ�سماوؤها بعدهم، فالإمام 

مال����ك و�لإمام جعف����ر �ل�سادق و�لإمام �ل�سافع����ي و�لإمام �أبو 

حنيف����ة وغيرهم لم يحملو� �سفة مذهبية غير �سفة �لم�سلمين 

و�أئم����ة �لدين وعلم����اء �ل�سريعة. وقد حّوله����ا �لتع�سب لاآر�ء 

و�ل�سيا�س����ة �إلى مذ�هب مت�سارعة في بع�����ص مر�حل �لتاريخ 

بعد �أن كانت مد�ر�ص متناف�سة على �لعلم و�لمعرفة تحت ر�ية 

�لإ�سام �لذي يجمعها كلها.وبقي����ت �لم�سكلة �لحقيقية لي�ست 

ف����ي تعدد �لآر�ء و�لمناهج و�إنم����ا هي في �لتع�سب لتلك �لآر�ء 

برف�ص غيرها وزعم دعاة كل مذهب �أن مذهبهم يمتلك �لحقيقة 

�ل�سرعي����ة وحده،م����ع �أن �لإ�س����ام يت�سع لتع����دد �لإحتهاد�ت 

�لمنطلقة م����ن �لكتاب و�ل�سنة و�إن �ختل����ف �أ�سحابها �لعلماء 

ف����ي فهم �لن�سو�ص وو�سائل �إثباتها ودللتها، فجميعهم كانو� 

يبحثون عن �سبل �لو�سول �إلى �أحكام �لدين �لو�حد و�ل�سريعة 

�لإ�سامي����ة �لتي يوؤمن بها �لجميع،وه����م يعترفون باأن نتائج 

�لإجته����اد يمكن �أن يتط����رّق �إليها �لخطاأ لأنه����ا لي�ست مبنّية 

في معظمها على �ليقي����ن، وهذ� يعني �أن �لمذ�هب عندهم هي 

مناه����ج �جتهادية متعددة في فهم �لدي����ن ون�سو�سه، ولي�ست 

�أديانًا متعدّدة في مقابل �لدين �لو�حد.

 م�شطلحات الما�شي

د. عتم����ان:  هل هن����اك فرق بي����ن �لت�سي����ع �لجعفري وما 

ي�سمي �لت�سيع �ل�سفوي �إن ج����از �لتعبير وما مو�قفقكم من 

م�سطلحات �لرو�ف�ص و�لنو��سب و�لتي يرددها �لبع�ص دون 

معرفته بالآخر؟

�لعّام����ة �لأمي����ن: �إن �لما�س����ي �لذي جرى بي����ن �لدولتين 

�ل�سفوي����ة و�لعثمانية من �سر�ع عل����ى �ل�سلطة و�لنفوذ في 

�لعال����م �لعرب����ي كان ور�ء �إثارة نع����ر�ت طائفية ومذهبية 

لم تك����ن موجودة في �لعهود �ل�سابق����ة خ�سو�سًا في عهود 

معا�س����رة �أئمة �أهل �لبي����ت لمعظم �لح����كام و�لخلفاء في 

�لدولتي����ن �لأموية و�لعبا�سية ول �سك �أن �ل�سر�ع وخ�سو�سًا 

�لدموي منه يولد ثقافة فيها �لكثير من مدح �لذ�ت و�لجماعة 

و�لكثير م����ن �لكر�هة و�لبغ�ساء لاآخر و�إظهار معايبه وكتم 

ف�سائله وتغييب �لم�سترك معه وظهور �لعن�سريات كما قال 

�ل�ساعر :

كليل���ٌة عي���ٍب  كل  ع���ن  �لر�س���ا  وعي���ن 

كم���ا �أّن عي���ن �ل�سخ���ط تب���دي �لم�ساوي���ا

و�لمطلوب في عملية �لت�سحيح �أن نبتعد عن ��ستنها�ص تلك 

�للغ����ة �لعن�سرية و�لمذهبية بالع����ودة �إلى ينابيع �لإ�سام 

�لأ�سلي����ة من �لكت����اب و�ل�سنة وعر�����ص موروثاتنا �لعقدية 

و�لفقهية عليها عمًا بقوله تعالى: )...فاإن تنازعتم في �سيء 

فردوه �إلى �هلل و�لر�سول �إن كنتم توؤمنون باهلل و�ليوم �لآخر 

ذلك خير و�أح�سن تاأويا...( و�لرد �إلى �هلل يكون بالعودة �إلى 

�لق����ر�آن �لكريم و�لرد �إلى ر�سول����ه يكون بالرجوع �إلى �سنته 

�لجامعة غير �لمفرقة.

وبع�ص �لم�سطلحات مثل )نا�سبي ور�ف�سي( �لتي تدخل في 

باب �لتنابز بالألقاب في �أيامنا لزرع �لفرقة بين �لم�سلمين 

دون معرفة �أ�سبابه����ا وتاريخها،فاإنها �س����درت تعبير�ً عن 

�س����ر�ع في مرحلة معينة �نتهى من����ذ زمن بعيد، فا يوجد 

في �لمذ�هب �لإ�سامية كله����ا من ين�سب �لعد�ء لأهل �لبيت 

عليهم �ل�سام. و�أولئك �لذين رف�سو� �لإن�سمام �إلى �لإمام زيد 

في معركة �لكوفة عندما رف�����ص �لطعن بال�سيخين بقوله : 

م����ا �سمعت من �آبائي عنهما �إل خير�!. هوؤلء �أي�سًا قد �نتهو� 

و�نتهت �لحادثة �لتي كانت �سببًا لت�سميتهم �ل�سخ�سية بها 

فا تنطبق على ذر�ريه����م �لذين لم يكونو� في تلك �لحادثة 

كما ل ينطبق عن����و�ن �لنا�سبي على ذرية من ن�سب �لعد�ء 

لأه����ل �لبيت وحاربهم ف����ي تلك �لفت����رة لأن �لعناوين ذ�ت 

�لأحكام و�لأو�ساف ل تنتقل ع����ن مو�سوعاتها بدون �لفعل 

�لذي قام به �ساحب ذلك �لو�سف و�لعنو�ن، ول يوجد في كل 

�لمذ�هب �لإ�سامية من ين�سب �لعد�ء لأهل �لبيت.

 التكفير منهج باطل
د. عتمان:  نعود ب�سماحتكم لليوم وحالة �لإحتقان و�لتكفير 

�لتي تجاوزت تكفير �ل�سيع����ة لل�سنة و�لعك�ص للتكفير بين 

�أبناء كل مذهب وبع�سهم �لبع�ص، ح�سور �سبح �لخو�رج يتهم 

كل فريق به �لآخر ..هناك �أمور �سائكة تروج لها �لف�سائيات 

وبع�ص �لمعممين من �ل�سيعة توؤدي لإحتقان وربما تعاطف 

م����ن كثير من �أهل �ل�سنة مع من يكفر �ل�سيعة وير�هم �لخطر 

�لأ�سد على �لدين فنرجو� من �سماحتكم تو�سيح موفقكم من 

تلك �لأمور ليتبين لأه����ل �ل�سنة �أن هناك �أ�سو�ت �أخرى غير 

تلك �لتي تبث �لحقد �لمقد�ص وت�سعل �لكر�هية.. فهل �ل�سيعة 

كلهم و�حد وعقائدهم و�حدة؟ وهل مثلي ممن يلتزم �لمذهب 

�ل�سني ول يوؤمن بالإمامة كافر؟

�لعّام����ة �لأمي����ن: �إن منطق �ل�سب و�لتكفي����ر للم�سلمين هو 

منطق مرفو�ص ولذلك قد نقل �لإجماع عن علماء �لم�سلمين 

قاطبة �أنه ل يجوز تكفي����ر �أهل �لقبلة فكيف يجوز �لتطاول 

بال�س����ب و�لتكفير على �أئمة �لم�سلمي����ن و�لخلفاء �لر��سدين 

ر�س����ي �هلل عنهم �أجمعين؟! و�لطعن في �م �لموؤمنين �ل�سيدة 

عائ�سة ر�سي �هلل عنها هو من �لإثم �لعظيم و�لبهتان �لمبين، 

و�لن�سو�ص �لدينية ف����ي �لكتاب و�ل�سنة قد عّظمت من �ساأن 

�أزو�ج �لنبي وجعل����ت منهن �أمّهات للموؤمنين، وهن د�خات 

في �أهل �لبيت �لذين �أذهب �هلل عنهم �لرج�ص وطهرهم تطهير� 

كما جاء في �لقر�ن �لكري����م، وعندما كنا ندر�ص في حوز�ت 

�لنج����ف �لأ�سرف �لدينية لم ن�سمع م����ن مر�جع �لدين �لذين 

يعتدُّ باآر�ئهم ما ي�س����يء �إلى طهر وعفاف �أمهات �لموؤمنين، 

فالإ�س����اءة �إليهن مخالفة للقر�آن و�ل�سنة �لنبوية،م�سافًا �إلى 

�أنها ت�سيء �إل����ى وحدة �لأمة �لإ�سامي����ة �لتي �أعتبرها من 

مقا�سد �ل�سريعة �لتي يجب �ل�سعي �إليها و�لمحافظة عليها.

و�لإمامة �لتي �ختلف عليها �لم�سلمون لي�ست من �أركان �لدين 

�لمتفق عليها بينهم، ولي�ست من �سروط �لإ�سام و�سرورياته، 

وه���ذ� �لر�أي هو ما ��ستقر علي���ه �لمذهب،وهو ما كانت عليه 

�سي���رة �أئمة �أه���ل �لبيت في �لقول و�لعم���ل، فلم يوؤثر عنهم 

�سبٌّ وتكفير لمن خالفهم في �لإمامة وغيرها من �لفروع غير 

�ل�سرورية، وقد نهى �لإمام علي )ع( قومًا من �أهل �لعر�ق عن 

�ل�ّسباب عندما كان���و� متوّجهين معه �إلى حرب معاوية في 

�سفين و�سمعهم ي�ستم���ون وي�سّبون فقال لهم  �إني �أكره لكم 

�أن تكونو� �سّبابين...(، وهو بذلك يعمل بالمنهج �لتربوي �لذي 

�سّنه ر�سول �هلل عليه �ل�س���اة و�ل�سام بقوله )لي�ص �لموؤمن 

بالطعان ول �للعان ول �لفاح�ص ول �لبذيء(.

وقد كانت حياة �أئمة �أهل �لبيت حافلة بالعاقات �لعائلية 

و�لمو�ق����ف �لم�ستركة مع �ل�سحابة �لت����ي تحكمها م�سلحة 

�لإ�سام ومبادئ �لدين، وقد عبر عنها �لإمام علي في كلمات 

عدي����دة ومو�قف مختلفة،ومنها ما قاله �لإمام علي في نهج 

د )�سلى �هلل عليه و�آله(،  َح����اَب ُمَحَمّ �سْ
�لباغة )...َلَقْد َر�أَْيُت �أَ

ِبُحوَن �ُسْعثًا ُغْبر�ً،  َفَما �أََرى �أََحد�ً ُي�ْسِبُهُهْم ِمْنُكْم! َلَقْد َكاُنو� ُي�سْ

َقْد َباُتو� �ُسّجد�ً َوِقَيامًا، ُيَر�ِوُح����وَن َبْيَن ِجَباِهِهْم َوُخُدوِدِهْم، 

َوَيِقُف����وَن َعَلى ِمْثِل �ْلَجْمِر ِمْن ِذْكِر َمَعاِدِهْم! َكاأََنّ َبْيَن �أَْعُينِهْم 

ْعُيُنُهْم  َذ� ُذِكَر �هلُل َهَمَلْت �أَ ُرَكَب �ْلِمْعَزى ِمْن ُط����وِل �ُسُجوِدِهْم! �إِ

َج����ُر َيْوَم �لِرّيِح  َحَتّ����ى َتُبَلّ ُجُيوَبُهْم، َوَم����اُدو� َكَما َيِميُد �ل�َسّ

ِف، َخْوفًا ِمَن �ْلِعَقاِب، َوَرَجاًء ِللَثَّو�ِب!(. �ْلَعا�سِ

وكان يقول كما جاء في كتاب �لغار�ت لإبر�هيم �لثقفي )كُلّ 

�أ�سحاب محّمد �أ�سحابي(،

وف����ي نف�ص �لم�سدر تح����ّدث �لإمام عن �أب����ي بكر وعمر في 

ر�سال����ة بعثها �إلى �أهل م�سر مع قي�ص بن �سعد يتحدث فيها 

عّم����ا جرى بعد وفاة ر�سول �هلل �سلّ����ى �هلل وعليه و�آله )..ثم 

�إن �لم�سلمي����ن من بعده ��ستخلفو� به �مر�أين �سالحين عما 

َنّة ثّم توّفاهما �هلل  بالكتاب و�أح�سنا �ل�سيرة ولم يتعَدّيا �ل�ُسّ

عَزّ وجّل فرحمهما �هلل(.

وق����ال عنهما في بع�ص كتب����ه �إلى معاوي����ة )...وزعمت �أن 

�أفا�سل �أ�سحابه �لخليفة �ل�سديق وخليفة �لخليفة، ولعمري 

�إن مكانهما من �لإ�سام لعظيم و�إن �لم�ساب بهما ل�سديد...(.

 الفرقة الناجية
د. عتم����ان: من ه����ي �لفرقة �لناجية ومن ه����و �ل�سيعي من 

وجهة نظركم؟

�لعّام����ة �لأمين: �إن �أحاديث �ل�سّن����ة �لّنبوية ل يكون فهمها 

�سحيحًا بمعزل عن �لقر�آن �لكريم، ونحن نفهم حديث �لفرقة 

�لناجي����ة من باب �لتحذير من �لإفتر�ق و�لدعوة �إلى �لإتحاد 

كم����ا جاء في �آيات عدي����دة، منها ق����ول �هلل تعالى )ولتكن 

منك����م �أمة يدعون �إلى �لخير وياأم����رون بالمعروف وينهون 

عن �لمنكر و�أولئك هم �لمفلحون( فالفرقة �لناجية هي �لتي 

تعمل على نجاة �لأّمة باأ�سره����ا من �لفرقة و�لفتة، ولي�ست 

�لفرقة �لناجية هي �لتي تحتك����ر �لنجاة لنف�سها و�أتباعها، 

فكيف تزكي فرق����ة نف�سها بدون �لعمل عل����ى �إر�ساء قو�عد 

�لأخّوة في �أمته����ا و�إخر�جها من �لنز�عات و�ل�سر�عات �لتي 

تع�سف بها و�هلل يقول )فا تزّكو� �أنف�سكم هو �أعلم بمن �ّتقى(

و)�إن هذه �أّمتكم �أّمة و�حدة و�أنا ربكم فاعبدون(.
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نظرة موجزة في العقوبات بين المقا�شد والغايات

العامة ال�شيد علي الأمين

ي�ستف����اد من �أدّلة �لعقوبات �أّنها �ُسِرَّع����ْت �سونًا للمجتمع وحفظًا للحقوق ودفعًا للمفا�سد �لكبرى �لمترتبة 

عل����ى تلك �لأفعال �لموجب����ة، وقد ق�ّسم �لفقهاء تلك �لعقوبات �إلى ح����دود وتعزير�ت، و�لأولى هي �لعقوبة 

�لت����ي يوجد لها تقدير في �ل�سرع، و�لثانية هي �لعقوبة غي����ر �لمقّدرة فيه و�لتي يترك �أمرها لنظر �لحاكم 

وتقدي����ره ، وهناك من ي�سترط �أن ل يتجاوز في تقدي����ره �لعقوبات �لمن�سو�ص عليها في �لحدود،و�أن تكون 

دونها في �لمقد�ر.

وعقوب����ة �لرجم للز�ني �لمح�سن)�لمتو�جد مع زوجته( وللز�نية �لمح�سنة )�لمتو�جد عندها زوجها( لم ترد 

في �لقر�آن �لكريم و�إن كان يظهر من قول �ل�سيد �لم�سيح عليه �ل�سام في �لإنجيل )من كان منكم با خطّية 

فليرمها �أّوًل بحجر( وجود عقوبة �لرجم في �ل�سر�ئع �ل�سابقة.

وق����د وردت ف����ي �أخباٍر تحكي تطبيقها في عهد ر�سول �هلل -�سلّ����ى �هلل عليه و�آله- وبعده في عهد �لخلفاء 

�لر��سدين، وقد �دعى �لإجماع عليها غير و�حد من �لفقهاء، و�أنكرها بع�سهم.

و�لعقوب����ة �لت����ي لم ترد في �لق����ر�آن �لكريم كحّد �لرجم وح����ّد �لمرتّد يقع �لكام في �أنه����ا هل هي ت�سريع 

ثاب����ت لهذه �لعقوبة، �أم �أنها من باب �لتدبير �لموؤق����ت �لذي �ختاره �لحاكم لظروف و�أ�سباب خا�ّسة ينتهي 

بانتهائها؟ وتندرج حينئٍذ تحت باب �لتعزير�ت �لتي يترك فيها �لأمر للحاكم كما تقّدم.

 وعل����ى كا �لتقديري����ن فقد بحث بع�ص �لفقهاء في كتاب �لحدود ونظ����ام �لعقوبات في �أمرين: �لأول : في 

�نح�سار �لعقوبة بالمن�سو�ص عليها وعدمه،

و�لثاني: في و�سيلة �لتنفيذ.

وق����د ذهب هذ� �لبع�ص �إلى عدم �لإنح�سار به����ا �إنطاقًا من �أن �لأدّلة لم تكن في مقام �لتعيين عند ذكرها، 

و�إنم����ا كانت في مقام �عتمادها بم����ا هي فرد من �أفر�د �لعقوبة �لر�دعة،ولذلك لم تنح�سر �لأفعال �لموجبة 

للعقوبة بتلك �لأ�سب����اب �لمن�سو�سة،بل كانت في مقام ذكر �لموجبات �لبارزة،ولذلك ثبتت موجبات �أخرى 

�ندرج����ت في باب �لتعزير�ت،فكذلك يقال في �لعقوبات نف�سها،وعليه فاإن كانت هناك عقوبة �أخرى يتحقق 

به����ا �لردع فا موجب لاإنح�سار بها، و�لحا�س����ل �أن مقا�سد �لعقوبة في �ل�سريعة هي �لردع و�لّتاأديب كما 

ي�ستفاد من مجموع �أدّلتها، ولي�ص هناك من غاية �أخرى ور�ء ت�سريعها، فهي لي�ست نظير �لعباد�ت �لتوقيفية 

�لتي يقت�سر فيها على �سيغتها �لو�ردة عن �ساحب �ل�سرع، وهي-�أي �لحدود- ل تفترق عن �لتعزير�ت في 

�لمق�س����د و�لغاية،فكما �أن �لتعزير�ت ُتِرَكْت لتقدير �لحاكم، فلماذ� ل يك����ون ذلك في �لحدود �أي�سًا، ومجرد 

ت�سمية هذه بالحدود وتلك بالتعزير�ت ل يحدث فرقًا جوهرّيًا بينهما في �لمقا�سد و�لغايات.

وق����د ورد في �لحديث ع����ن ر�سول �هلل -�سلّى عليه و�آله-)�إَنّ �هلل كتب �لإح�س����ان على كل �سيء، فاإذ� قتلتم 

فاأح�سنو� �لقتلة، و�إذ� ذبحتم فاأح�سنو� �لذبحة وليحد �أحدكم �سفرته وليرح ذبيحته(.

وهذ� �لحديث �لذي نخرج به عّما دّل على �نح�سار و�سيلة �لتنفيذ بال�سيف �إلى غيره من �لو�سائل �لأح�سن 

من����ه، كذلك يمك����ن �أن نخرج به عما يمكن �أن يك����ون م�سعر�ً بانح�سار �لعقوب����ة وتعيينها بكيفية ومقد�ر 

خا�ّسي����ن من خال قوله �سلّى �هلل عليه و�آله)�إن �هلل كتب �لإح�س����ان في كّل �سيء(وبهذ� �لحديث �أي�سًا يتم 

تف�سير ماورد عنه �سلى �هلل عليه و�آله من قوله لأبي جهل في مكة)جئتكم بالذبح( عندما �ألقى عليه بع�ص 

�لجهل����ة قطعة من حيو�ن، فهو لبي����ان طريقة �لذبح للحيو�ن �لذي ير�د �أكله، لأنه����م كانو� ياأكلون �لميتة 

و�لمنخنقة و�لمتردية و�لموقوذة، ولي�ص لهم معرفة بطريقة �لذبح، ولم يكن �لنبي في مقام �لتهديد بالذبح 

له����م كما فهمه �لبع�ص، فاإن مك����ة كانت د�ر �لدعوة، ولم يكن �لنبي فيها في موقع �لتهديد بالحرب. وتمام 

�لكام في ذلك موكول �إلى مباحث علم �لفقه، و�هلل �سبحانه وتعالى هو �لأعلم.

العام��ة ال�شيد علي الأمين يدع��و المرجعيات الدينية 
ال��ى عقد موؤتم��ر فقه��ي للمرجعيات الديني��ة لمواجهة  
ثقاف��ة  التط��رف والره��اب وو�ش��ع الأ�ش���س لإ�شاح 
مناه��ج التعلي��م الديني كم��ا يطالب ال�شي��د ن�شر اهلل 
بتنفي��ذ دعوته لحوار وطني ح��ول الن�شحاب من �شوريا 

- )د�ع�ص( ل تمثل �لإ�سام بكل مذ�هبه وطو�ئفه

- دعوة �لمرجعيات �لدينية �إلى موؤتمر فقهي

- دعوة �ل�سيد ن�سر�هلل للحو�ر �لوطني حول �لإن�سحاب من �سوريا

- �إ�ستمر�ر �لفر�غ في رئا�سة �لجمهورية يعطي �سورة �سّيئة عن لبنان

في ح���و�ر �أجرته قناة )�لآن( �لف�سائية مع �لعام���ة �ل�سيد علي �لأمين، قال 

�سماحته: �إن )د�ع�ص( تنظيم حزبي من �لأحز�ب �لتي �تخذت من �لدين و�سيلة 

لتحقي���ق ماآربها �ل�سيا�سية بالطرق غير �لم�سروع���ة دينًا وقانونًا، و�عتمدت 

على �لإرهاب غير عابئة بالمقد�سات �لدينية و�لكر�مة �لإن�سانية

وهذه �ل�سيغة �لحزبية �أفرزتها عّدة عو�مل، �أهّمها:

-�سع���ف �لدولة في �أماكن تو�جده���ا، كما ح�سل في �لع���ر�ق و�سوريا، وقد 

�ساهم���ت �ل�سيا�سة غي���ر �لعادلة لتلك �ل���دول في �إيجاد �لبيئ���ة �لحا�سنة 

للتط���رّف، وي�ساف �إليه���ا �لثقافة �لدينية �لخاطئة �لت���ي تقوم على توظيف 

�لدي���ن في م�ساريع �ل�سلطة و�لحكم و�لتي توّلدت من مناهج �لتعليم �لديني 

�لتي تنتج �لفرز �لديني و�لطائفي في �لمجتمع.

وق���د تخلّت )د�ع����ص( وغيرها من �أح���ز�ب دينية عديدة ع���ن منطق �لدعوة 

و�لر�سالة ف���ي عملها و�أخذت بمنطق �ل�سر�ع���ات �لم�سلّحة في �لو�سول �إلى 

�ل�سلطة و�لحك���م وجعلت منهما غاية لتبرير �لأ�سالي���ب �لهمجّية و�لجر�ئم 

�لوح�سّية في �سبيل تحقيق �لماآرب تحت �سعار �لدين و�لخافة.

وم���ا ر�أيناه من �لرف�ص �لعارم من �لمرجعيات �لدينية، ومن �لدول �لإ�سامّية 

و�لعربي���ة و�سعوبهما لتل���ك �لممار�سات �لادينّي���ة و�لا�إن�سانية من د�ع�ص 

وغيره���ا خير دليل على عدم �متاك تلك �لتنظيمات لل�سرعية �لدينية، و�أنها 

ل تمث���ل �لإ�سام بكل مذ�هبه وطو�ئفه، وهو خي���ر دليل على بطان �لخافة 

�لمزعومة و�لقائمة على �لقهر و�لبغي و�لعدو�ن. وقد �سحَّ فيهم �لقول:

ْم����َر فينا �لأَ َم��َل��ْك��َت  ��وَرى  ّ ِلْلُم�ْسِلِميَنا �أَِب��ال�����سُ َخ��ِل��ي��َف��ًة  ���ْرَت  َو����سِ

َغاُبو� �ل���َرّ�أِْي  َو�أَْه���ُل  َج��َرْت  �َساِهِديَنا َفَكْيَف  َع��َل��ْي��َه��ا  َك��اُن��و�  َوَم���ا 

َبْغَيًا ْيِف  ِبال�سَّ �أَْع��َل��ْن��َت��َه��ا  �لُمْف�ِسِديَناَو�إْن  �ْل��ُب��َغ��اِة  ِم��َن  َف��اأَْن��َت 

ِلَنْف�ٍص �إِْك�����َر�ٌه  �ل��ّدي��ن  ف��ي  ُمْكَرِهيَنا!َف��َم��ا  ُنِطيَعَك  ْن  �أَ َوَت��ْط��ُل��ُب 

وقد خرجت )د�ع�ص( عن ثو�بت �لقر�آن �لكريم في دعوته للتعاي�ص �ل�سلمي بين 

�ل�سع���وب وفي دعوته لنفي �لإك���ر�ه في �لدين كما جاء في قول �هلل تعالى)ل 

�إك���ر�ه في �لدين(وقوله تعالى)ل ينهاكم �هلل عن �لذين لم يقاتلوكم في �لدين 

ولم يخرجوكم من دياركم �أن تبروهم وتق�سطو� �إليهم �إن �هلل يحّب �لمق�سطين(.

و��ستكماًل لهذ� �لرف�ص �لعارم ندع���و �لمرجعّيات �لدينية لمختلف �لمذ�هب 

�لإ�سامية �إلى �إقامة موؤتمر فقهي تقام فيه �لأدّلة �ل�سرعية من �لكتاب و�ل�سّنة 

عل���ى بطان هذه �لظاهرة �لتي �سّوهت �سورة �لإ�سام و�أ�ساءت للم�سلمين في 

�لعال���م، ويخرج �لمجتمعون بوثيقة يت���م تدري�سها في �لمد�ر�ص و�لجامعات 

ت�سكل �أ�سا�سًا لت�سحيح مناهج �لتعليم �لديني.

- وحول �سوؤ�له عن م�ساركة حزب �هلل في �لقتال على �لأر��سي �ل�سورية، وعن 

توجيه ند�ء �إلى �ل�سيد ن�سر�هلل، قال �لعامة �لأمين: نحن قد عبرنا عن رف�سنا 

له���ذ� �لتدخل من �أول �لأمر، �إن �لند�ء �لذي نوجهه �إلى �سماحة �ل�سيد ن�سر�هلل 

ه���و �لدعوة �إلى حو�ر وطني بين �للبنانيين لاإجابة على �سوؤ�له �لذي طرحه 

قبل �سهرين تقريبًا وهو : هل �إن�سحاب حزب �هلل من �سوريا يحمي لبنان؟

وم���ع غ�ص �لنظر عن �لدخول في �لنقا����ص حول خطاأ �لتدخل و�سو�به، فاإننا 

�ليوم نو�جه خط���ر �نتقال �لقتال �إلى د�خل �لحدود �للبنانية، ونقول نعم �إن 

�ن�سحاب حزب �هلل من �سوريا ووقوف���ه مع �للبنانيين ور�ء �لجي�ص �للبناني 

يحم���ي لبنان، ويمنع من �نتقال �لأحد�ث �ل�سورية �إلينا، وحزب �هلل �لذي قال 

�إن���ه ذهب لمقاتلة د�ع�ص و�لتكفيريين �أ�سبح باإمكانه �لخروج من �سوريا لأن 

�لتحال���ف �لدولي �أ�سبح في مو�جهة د�ع����ص، وبخروجه من �سوريا ينخف�ص 

�لإحتقان �لمذهبي في �لمنطقة، ويبطل حجج تدخل د�ع�ص وغيرها في بادنا، 

لأنه لي�ص من �لمنطقي �أن نقات���ل �لآخرين د�خل حدودهم ونطلب منهم عدم 

�لإختر�ق لحدودنا.

- وح���ول �سوؤ�له ع���ن �لفر�غ في رئا�سة �لجمهورية، ق���ال �لعامة �لإمين: �إن 

�لم�سوؤولين �للبنانيين �أظهرو� �أمام �سعبهم و�لعالم �أنهم غير مبالين بالأخطار 

�لمحدق���ة بوطنهم و�سعبه���م و�أعطو� �سورة �سّيئة ع���ن لبنان من خال عدم 

�حتر�مهم للد�ستور �لذي يمنع من ح�سول �لفر�غ في موقع �لرئا�سة.

العامة الأمين يدعو لعدم ا�شتغال ق�شية ال�شيخ النمر وينا�شد خادم 

الحرمين ال�شريفين  والمر�شد الأعلى في اإيران لنطاق الحوار
-�للو�ء- �لربعاء، 22 ت�سرين �لأول 2014

قال �لعاّمة �ل�سيد علي �لأمين في ت�سريح له تعليقًا على تحذير نائب وزير �لخارجية �لإير�نية ح�سين �أمير عبد 

�للهيان من خطر تاأجيج �لتوتر في �لعالم �لإ�سامي بعد �لحكم على �ل�سيخ نمر �لنمر في �ل�سعودية بالإعد�م:

»�إن �لحكوم���ة �لإير�نية تمتلك �لقنو�ت �لدبلوما�سية مع �لمملكة �لعربي���ة �ل�سعودية للحديث حول هذه �لم�ساألة 

وغيره���ا بعيد�ً عن �لت�سريحات �لعلنّية و�لتحذير�ت �لتي ل تعد �لطريق���ة �لمنا�سبة للمطالبة بالعفو عن �ل�سيخ 

�لنم���ر، ونرى �أن هذه �لتحذير�ت و�لتهديد�ت �لتي تنطلق من جهات متعددة تزيد في �لّطين بلّة وترفع من من�سوب 

�لإحتقانات �لطائفية في �لمنطقة، ول ي�ستفيد منها �إل �أعد�ء �لأّمة �لعاملون على �سعفها وزرع �لفتن في �أر�سها، فاأين 

هي م�سلحة �لعرب و�لم�سلمين من ��ستغال هذه �لق�سّية ماّدة جديدة لمزيد من ت�سعيد �لإحتقانات و�لعد�و�ت؟.

ولذل���ك فاإننا نرى �أن �لم�سلحة تكمن في دعوة �إير�ن لأ�سحاب تل���ك �لأ�سو�ت بالكف عن لغة �لتهديد و�لتحذير 

�لتي ل تجدي في تحقيق �لغاية �لمق�سودة، و�أن تعمل على �لمنع من ��ستغال هذه �لق�سية في زيادة �لتوتر�ت 

�لمذهبية �لمت�ساعدة في �لمنطقة، لأن ذلك ل يخدم ق�سّية �لم�ساعي �لحميدة �لتي ينبغي �أن تقوم بها �لحكومة 

�لإير�ني���ة بالطرق �لدبلوما�سية لحل هذه �لق�سّية وغيرها م���ن ق�سايا �لحو�ر و�لتفاهم حول �لأخطار �لتي تهدد 

�لأّمة و�لمنطقة.

ونح���ن ل ن�سّك �أّن منطقتن���ا �لعربية و�ير�ن فيهما �لكثير م���ن �لحكماء �لمدركين للمخاط���ر �لمحدقة بالمنطقة 

و�سعوبها ودولها، ولذلك فاإننا ندعو �لم�سوؤولين في تلك �لدول وننا�سدهم وفي طليعتهم خادم �لحرمين �ل�سريفين 

�لمل���ك عب���د �هلل بن عبد �لعزيز و�لمر�سد �لأعل���ى للجمهورية �ل�سامية في �ير�ن �ل�سي���د �لخامنئي – ننا�سدهم 

بانط���اق �لح���و�ر بين �إير�ن ودول �لمنطقة، و�لعمل على �نهاء هذه �لحال���ة غير �لطبيعية �لتي تعي�سها �سعوبنا 

و�لتي تنذر بال�سرّ �لم�ستطير، وقد �آن �لأو�ن للعمل على �إنهاء هذه �لأو�ساع �لخطيرة وتجاوز �لخافات ر�أفة بديننا 

و�أّمتنا، ونتطلّع �لى عاقة ت�سودها روح �لأخّوة �لإ�سامّية و�لّتعاون و�لتاآزر و�لإحتر�م �لمتبادل بين دولهم تنعك�ص 

خي���ر�ً على �سعوبهم وعلى �لأمة كلّه���ا، عمًا بقوله تعالى  )�نما �لموؤمنون �إخوة فاأ�سلحو� بين �أخويكم( ولنا في 

حكمتهم وتدبرهم لعو�قب �لأمور ما يبعث في نفو�سنا �لأمل باأن ت�سير �لأمور باتجاه �لأف�سل �ن �ساء �هلل«.


