اإلمام احلسني
ال يريد الرايات السوداء
وإمنا يريد القلوب البيضاء
اّ
العلمة السيد علي األمني ]
[

أي شيء هو أقرب لإلمام احلسني وأهدافه؟ أليست
ٌ
مريض وإنسا ٌن إلنقاذ حياته
دم يحتاجها
وحدة ٍ
خيراً من دما ٍء تسيل من ضرب رؤوسنا بالسيوف؟
ألن اهلل قدّس حياة اإلنسان بقوله تعالى:
(ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعاً)

اّ
العلمة السيد علي األمني ]
[

ّ
مؤسسة العالّمة السيّد علي األمني للتعارف و احلوار  -إصدار :عدد شهر تشرين أول  -سنة  2014م
”لتعارفوا ” نشرة شهرية تصدر عن

ذكرى عا�شوراء بني املمار�سة والأهداف والعادات والعبادات
عا�ش����وراء في تاريخنا الإ�س��ل�امي مح ّط����ة �أليمة فاقت في
ف�صوله����ا الم�أ�ساوي����ة وم�ضمونها الإجرام����ي ك ّل التوقّعات
حيث ظهرت فيه����ا الجر�أة البالغة على �سف����ك الدماء التي
بن�ص القر�آن الكريم وال�سنّة النبو ّية ال�شريفة
حرّم اهلل �سفكها ّ
م�صدري العقيدة وال�شريعة لل ّر�سالة الّتي �آمن بها الم�سلمون
وقد و�صل����ت تلك الجر�أة عل����ى المحارم �إلى رم����وز دين ّية
كبرى لها مكانتها وقد�س ّيتها ف����ي نفو�س الم�ؤمنين جميع ًا
الّذي����ن �آمنوا باهلل ور�سوله ف�أ�صابت الإمام الح�سين ابن بنت
ر�سول اهلل و�أهل بيت����ه و�أ�صحابه والم�سلمون يومئ ٍذ كان قد
و�صلهم �سماع ًا ورواي ًة قول ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم
( الح�سن والح�سين �سيدا �شب����اب �أهل الجنة)  .ولذلك كانت
فاجعة كربالء فجيع����ة عظمى على كل الم�سلمين �أ�صابتهم
ال�صميم .
في ّ
وق����د كان من �أ�سباب �إقامة هذه الذكرى �سنو ّي ًا الإظهار لمدى
فظاعة هذه الجريمة واال�ستن����كار لها والتّنديد بها حتّى ال
تتك ّرر الم�أ�ساة في حياة الم�سلمين وحقن ًا لدمائهم لأن دماء
الإمام الح�سي����ن �إذا ذهبت بدون تنديد وا�ستنكار متوا�صلين
فال تبقى م����ن قيمة لحرمة �سف����ك ال ّدماء بي����ن الم�سلمين
وانتهاك �سائر الحرمات والمح ّرمات الأخرى.
ولك���� ّن بع�ضهم حاولوا في تلك الحقبة المظلمة من التّاريخ
ان ي�ستغلّ����وا مقتل الإمام الح�سين في م�شاريعهم ال�سيا�س ّية
ال�سلطو ّية وكانوا يجمعون النّا�س تحت �شعار
وطموحاته����م ّ
(يا لث����ارات الح�سين) لأ ّن ق�ض ّية الإم����ام الح�سين يتعاطف
يني عند الم�سلمين.
معها النّا�س لمظلوم ّيته وموقعه ال ّد ّ
ال�صادق مخاطر هذا ال�شّ عار على �إ�شعال نار
وقد �أدرك الإمام ّ
الفتن والحروب ف����ي المجتمع الإ�سالمي فواجه هذه الحالة
���ب ال�سلطة والنّفوذ
الت����ي كانت تخفي وراءها الكثير من ح� ّ
وقال لهم �إن الإمام الح�سين لي�س ث�أراً لأ�شخا�ص وال لقبيلة
وال لع�شي����رة �إنّه ثار اهلل ،فال�شهيد عندم����ا يقتل في �سبيل
اهلل ف�إن اهلل تعالى ه����و الّذي يتولّى �أخذ ث�أره من الظالمين
من خ��ل�ال �أحكامه وقوانينه التي ي�سقط بها عرو�ش الطّغاة
والجبابرة ،فالإمام الح�سين لي�����س ث�أراً لبني ها�شم ولي�س
ث�����أراً لطائفة ومذهب والذين ارتكبوا ه����ذه الجريمة النكراء
�أ�صبح����وا في محكمة اهلل فالإم����ام الح�سين قد م�ضى �شهيداً
وال�شهي����د ث����ار اهلل واهلل خير الحاكمين .ولذل����ك كان الإمام
ال�ص����ادق يخاطب الإمام الح�سين علي����ه ال�سالم عند زيارة
(ال�سالم عليك يا ثار اهلل وابن ثاره).
�ضريحه بقوله لهّ :
وت�ستم���� ّر عا�شوراء مدر�سة نتعلم منه����ا الدرو�س في ال�صبر
والت�ضحي����ة والفداء ورف�����ض القهر و الظّل����م ومثا ًال لكلمة
الح ّق في وجه الف�ساد في البالد واال�ضطهاد للعباد و�شاهداً
تع�سف الح����كّام الطّغاة الّذين يواجهون كلمة
�صارخ ًا على ّ
بال�سيوف وقطع ال ّر�ؤو�س.
الإ�صالح ّ
وتبق����ى الأ�سباب و الظّروف الّتي �أحاط����ت بالإمام الح�سين
خا�صة بالإمام
ودفعته للخروج مع الإطّ الع عل����ى النّتائج
ّ
الح�سين فهي كما يق����ال في علم الفقه «ق�ض ّية في واقعة»
خا�ص بالإمام الح�سين.
وتكليف
ٌّ
وهذا ما فهمه �أئمة �أهل البيت بعد ا�ست�شهاد الإمام الح�سين
فلم ت�ؤ�س�س حركته عنده����م لقاعدة عا ّمة في الخروج على
الحاكم ولذلك لم تتكرّر �أحداث كربالء في حياة الأئمة مع �أ ّن
�أ�سب����اب الظلم والقهر لم تتغ ّير في كثير من مراحل حياتهم
�إن لم تكن �أ�ش ّد ظلم ًا وف�ساداً.

النّا�س بما ينبغي �أن يقوموا به في مثل هذه المنا�سبات م ّما
�أوح����ى �إليهم ب�أنها من الأم����ور الم�ستح�سنة �شرع ًا بل يظ ّن
البع�����ض �أنّها و�صلت �إلى درجة الواجب����ات ال�شّ رع ّية مع �أن
الكثير م����ن العلماء ومراجع ال ّدين ال يمار�سون تلك الأعمال
وال يح ّبذونها بل يذهب بع�ضهم �إلى تحريم بع�ضها ك�إدماء
ال ّر�ؤو�����س والأج�ساد وقد ذكر العالمة المجتهد ال�شيخ محمد
ج����واد مغن ّية �( :إ ّن الع����ادات و التقاليد المتبعة عند العوام
���ح �أن تكون م�صدراً للعقي����دة لأن الكثير منها ال يق ّره
ال ي�ص� ّ
ال ّدي����ن الذي ينتمون �إليه حتى ول����و �أ ّيدها و�ساندها �شيوخ
يت�سم����ون ب�سمة ال ّدين .ومنها ما يفعله بع�ض عوام ال�شيعة
في لبنان و العراق و�إيران من لب�س الأكفان و�ضرب الر�ؤو�س
و الجب����اه بال�سيوف في الي����وم العا�شر من محرم .ف�إن هذه
الع����ادة الم�شينة بدعة ف����ي الدين و المذه����ب وقد �أحدثها
لأنف�سهم �أهل الجهال����ة دون �أن ي�أذن بها �إمام �أو عالم كبير
كم����ا هو ال�ش�أن في ك ّل دين ومذهب حيث توجد به عادات ال
تقرها العقيدة التي ينت�سبون �إليها وي�سكت عنها من ي�سكت
ولم تكن كربالء بفجائعها فع ًال م����ن �أفعال الإمام الح�سين خوف الإهانة وال�ضرر ولم يجر�ؤ على مجابهتها ومحاربتها
وال �صنيع����ة من �صنائعه لنقتدي به ف����ي �صنعها ب�أنف�سنا �أح����د في �أيامنا �إال قليل من العلماء وفي طليعتهم المرحوم
خا�صة في تحريم هذه
ومجتمعاتنا و�إنّما كانت �صنيعة �سوء من الحاكم الجائر .ال�سيد مح�سن الأمين الذي �ألف ر�سالة ّ
العادة وبدعتها و�أ�سمى الر�سالة «التنزيه لأعمال ال�شبيه».
وعلين����ا نحن �أن ننظر �إلى �أه����داف الإمام الح�سين ون�ضعها �إنتهى كالم ال�شيخ مغنية رحمه اهلل.
ن�صب �أعيننا فن�سعى لتحقيق الإ�صالح في �أ ّمتنا ومجتمعنا
�ل�اح في �أمة جده ولذل����ك نرى �ضرورة �إعادة النّظ����ر في تنظيم هذه المجال�س
كما �سع����ى الإمام الح�سين لتحقيق الإ�ص�
ّ ّ
روي وتقدي����م قراءته����ا بالو�سائل التي تن�سجم م����ع �أهداف هذه
بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وبذلك نقتدي بما
الذّك����رى وغاياتها لت�صب����ح مدر�سة حقيق ّي����ة نتعلّم منها
عن الإمام علي (ع):
مواجه����ة الظّلم والف�س����اد ب�أدوات الع�ص����ر وجعل الإ�صالح
( انظ����روا �أهل بيت نبيك����م فالزموا �سمته����م واتّبعوا �أثرهم ال ّداخل����ي بكلمة الأم����ر بالمعروف والنّهي ع����ن المنكر هو
ف�إنّه����م لم يخرجوكم من هدى ول����ن يعيدوكم في ً
ردى .ف�إن اله����دف الّذي تريده ال�شّ ريعة ف����ي المجتمع وهو يقوم على
وال
ّوا
ل
نه�ضوا فانه�ضوا و�إن لبدوا فالبدوا وال تتق ّدموهم فت�ض
التّعاون والت�آزر بين �أبنائه.
تت�أخروا عنهم فتهلكوا).
فنحن عندما نتناف�س على م�صلحة ال�شعب والوطن ون�سعى
لتر�سي����خ الأخ ّوة بي����ن المواطنين نكون بذل����ك من الآمرين
الإمام الح�س��ين لي�س ث���أر ًا لبني ها�ش��م ولي�س ث�أر ًا بالمعروف والنّاهين عن المنكر .وعندما نعمل لجمع الكلمة
ونبذ الفرقة والإبتعاد عن الفتنة نكون من العاملين لتحقيق
لطائف��ة ومذهب والذي��ن ارتكبوا ه��ذه الجريمة
�أهداف الإمام الح�سين في �أمة جده.

النكراء �أ�صبحوا في محكمة اهلل فالإمام الح�سين قد
م�ض��ى �شهيد ًا وال�شهيد ثار اهلل واهلل خير الحاكمين
ولذلك كان الإمام ال�صادق يخاطب الإمام الح�سين
علي��ه ال�س�لام عن��د زي��ارة �ضريح��ه بقول��ه له:
(ال�سالم عليك يا ثار اهلل وابن ثاره)
ّ

وعندما نحافظ على انتظام الأمور ونحتكم �إلى الم�ؤ�س�سات
ال�سائرين على خطى الإمام
النّاظمة للأمر نكون بذلك م����ن ّ
الح�سين والمنتفعين بذكراه.

وعندم����ا نطالب بتح�سين �أج����ور العاملين وتحقيق العدالة
االجتماع ّية والم�ساواة بين الحاكم و المحكوم في ال�ضمان
ال�صحي والتعليم نكون من المقتدين بنهج الإمام الح�سين،
ّ
وعندم����ا ال ن�سيء �إلى الآخرين في عاداتنا وتقاليدنا ،نكون
بذلك كلّه م����ن العاملين بالمبادئ الت����ي انطلق من �أجلها
عا�شوراء بين العادات والعبادات
الإمام الح�سين وبذلك نكون م����ن العاملين بما قاله الإمام
و�إن الكثير من الممار�سات التي تجري في منا�سبة عا�شوراء محمد الباقر عن �شيعته:
ّ
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ّ
ٌ
(�شيعتنا ِ�س ْل ٌم لمن خالط���وا وبركة على من جاوروا
دليل عليها في �أ�صل ال�شّ ����رع ولم يقم بممار�ستها �أئمة �أهل و�إذا ر�ضوا لم ي�سرفوا و�إذا غ�ضبوا لم َيظلِموا).
البيت ف����ي حياتهم.ويروي �أ�صحاب ال�سي����رة الح�سينية في
مجال�سهم و�صية الإمام الح�سين لأخته ال�سيدة زينب وفيها جعلن����ا اهلل و�إياكم م����ن الّذين ي�ستمعون الق����ول فيتبعون
ّ
النّهي عن خد�����ش الوجه و�ش ّق الجيب وغير ذلك من مظاهر �أح�سنه وال�سالم على الإمام الح�سين يوم ولد ويوم ا�ست�شهد
رب العالمين.
ويوم يبعث ح ّي ًا و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل ّ
الجزع عند الم�صاب الّتي ورد النّهي عنها في ال�شريعة.
العالمة المجتهد ال�سيد علي االمين
تر�سخت هذه العادات عبر ق����رون عديدة من منطلقات
وق����د ّ
جريدة اللواء اللبنانية 2011-12-2
عاطف ّية والعلماء ب�شكل عام لم يت�ص ّدوا �إلى تهذيبها وتعليم

الم�سائل الم�صرية في حوار الدين وال�سيا�سة
حوار �صريح مع �صاحب الآراء الم�ستنيرة ،الحلقة الأولى من الحوار مع الع ّالمة ال�سيد علي الأمين
�أجرى الحوار د .عاطف عبد العزيز عتمان
�سماحة ال�سيد �أحييكم بتحية الإ�سالم ،ال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركات����ه ونرج����و �أن يت�سع �صدرك����م لحوارنا ال�صريح
والذي ن�سعى من خالله لإزال����ة اللب�س عن كثير من الأمور،
وال�سع����ي للتقريب بي����ن ال�سنة وال�شيعة عل����ى �أ�سا�س من
الم�صارحة والو�ضوح و�إحترام الآخ����ر ،و�إن و�صلنا لإحترام
كل م����ن الطائفتين للآخر مع مواطن الإختالف ،ونجحنا في
�إ�ستبدال الكراهية بالحب ،ونزع فكر التكفير نكون قد �أنجزنا
�شيئ����ا نلقى ب����ه الر�سول الأكرم �ص����ل اهلل عليه و�سلم على
الحو�ض ،فحياكم اهلل و�أهال بكم..
د .عتم����ان :في �صدر الإ�س��ل�ام زالت كل الحواج����ز العرقية
والإجتماعي����ة فكان بالل العب����د الحب�شي �سي����دا و�إجتمع
وعلي وعثمان على �أخوة مع �سلمان الفار�سي
�أبوبكر وعمر
ّ
و�صهيب الرومي و�أبوذر الغف����اري وطلب عمر وعلي الدعاء
م����ن �أوي�س القرني!! .ماذا حدث �إب����ان الفتنة وهل كان نزاع
عقائدي �أم �سيا�سي؟

�سيا�سي ولي�س عقائدي ًا
الخالف في عهد الخلفاء
ٌ
العلاّ مة الأمين :عليكم ال�س��ل�ام ورحمة اهلل وبركاته� ،إبتدا ًء
�أتقدم منكم بال�شكر على هذه المبادرة الطيبة وعلى جهودكم
الم�شك����ورة ف����ي �سبيل التقري����ب بين �أبناء الأم����ة الواحدة
من مختل����ف المذاهب ،وبعد..ف�إن الدين ق����د اكتمل في عهد
ر�س����ول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم و�آمن بر�سالته المهاجرون
والأن�ص����ار ورفعوا راية الإ�سالم ودافعوا عن �صاحب الر�سالة
بالنف�����س والنفي�س ،وكانوا كما و�صفه����م اهلل تعالى(محمد
ر�س����ول اهلل والذين معه �أ�شداء على الكفار رحماء بينهم)وقد
�ضرب����وا �أروع الأمثلة في الوفاء والأخوة والإخال�ص للر�سول
والر�سال����ة التي تجاوزت ف����ي تعاليمها الأع����راق والألوان
واللغات والأجنا�س حي����ن �أعلنت عن الم�ساواة بين النا�س،
ج�سدوا تلك التعاليم في حياتهم وعالقاتهم ،وا�ستمروا
وقد ّ
على ذلك بعد انتقال ر�س����ول اهلل �إلى الملأ الأعلى،وكان من
الطبيعي �أن ي�ؤثر انتهاء عه����د الوحي الإلهي وغياب قيادة
الر�سول الم�س ّددة به على �أ ّمته وخ�صو�ص ًا على �أ�صحابه،وكان
م����ن الطبيعي �أي�ض ًا �أن يح�صل الإختالف بينهم في وجهات
النظر ح����ول �إدارة �أمور الدولة التي كان����ت ما تزال حديثة
العهد ،ولكنهم لم يختلفوا �أبداً على �أ�صول الإعتقاد بالر�سالة
والعم����ل ب�أركانها ،وقد قتل الخليف����ة عثمان بن عفان وهو
يقر�أ القر�آن ،وقتل الإمام علي عليه ال�سالم �أثناء ال�صالة في
م�سج����د الكوفة ،وهذا من الكثير الذي ي�شير �إلى �أن الإختالف
الذي ح�صل في زمن الفتنة لم يكن على عقائد الدين ،و�إنما
كان خالف ًا عل����ى ال�سيا�سة،وقد روي ع����ن الإمام علي قوله
ف����ي ال�صراع الذي ح�صل مع معاوي����ة(...وكان بدء �أمرنا �أنّا
التقين����ا والقوم من �أهل ال�شام والظاهر �أ ٌن ر ّبنا واحد ونب ّينا
واح����د ودعوتنا في الإ�سالم واحدة ،ال ن�ستزيدهم في الإيمان
باهلل والتّ�صديق بر�سوله وال ي�ستزيدوننا ،والأمر واحد �إال ما
اختلفنا فيه من دم عثمان.)...

�شعار يا لثارات الح�سين �صار من الما�ضي
د .عتمان� :إ�ست�شهد �أمي����ر الم�ؤمنين علي ومن بعده الح�سن
والح�سين ر�ضي اهلل عنهم وهنا �أقف عند راية الح�سين ر�ضي
اهلل عنه و�أر�ضاه ،م����ا حقيقة تلك الراية وكيف ننت�صر نحن
الآن لأبي عبداهلل الح�سين؟ وهل راية الح�سين هي الكراهية
واللعن واللطم والتباكي؟
العلاّ مة الأمين :في تاريخنا اال�سالمي محطات �أليمة نتذكرها
ونتذك����ر �أ�صحابها لن�أخذ منها ومنهم الدرو�س والعبر،وراية
الإمام الح�سي����ن التي كانت راية حق فاق����ت حادثة مقتله
في ف�صوله����ا الم�أ�ساوية وم�ضمونها االجرامي كل التوقعات
حيث ظهرت فيه����ا الجر�أة البالغة عل����ى �سفك الدماء التي
حرم اهلل �سفكها بن�ص القر�آن الكريم وال�سنة النبوية ال�شريفة
م�صدري العقيدة وال�شريعة للر�سالة التي �آمن بها الم�سلمون
وقد و�صلت تلك الجر�أة على المحارم الى رموز دينية كبرى
لها مكانتها وقد�سيتها في نفو�����س الم�ؤمنين جميعا الذين

�آمنوا باهلل ور�سوله ف�أ�صابت االمام الح�سين ابن بنت ر�سول
اهلل واهل بيته وا�صحابه والم�سلمون يومئذ كان قد و�صلهم
�سماعا ورواية قول ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم (الح�سن
والح�سين �سيدا �شباب اهل الجنة).
ولذلك كانت فاجعة كربالء فجيعة عظمى على كل الم�سلمين
ا�صابتهم في ال�صميم .وقد كان من ا�سباب اقامة هذه الذكرى
�سنويا االظهار لمدى فظاعة ه����ذه الجريمة واال�ستنكار لها
والتندي����د بها حتى ال تتكرر الم�أ�ساة ف����ي حياة الم�سلمين
وحقن����ا لدمائهم لأن دماء االمام الح�سي����ن اذا ذهبت بدون
تندي����د وا�ستنكار متوا�صلين فال تبقى من قيمة لحرمة �سفك
الدماء بين الم�سلمي����ن وانتهاك �سائر الحرمات والمحرمات
االخرى.
ولك����ن بع�ضهم حاولوا في تلك الحقبة المظلمة من التاريخ
ان ي�ستغل����وا مقتل االمام الح�سين في م�شاريعهم ال�سيا�سية
وطموحاتهم ال�سلطوية وكانوا يجمعون النا�س تحت �شعار
(يا لث����ارات الح�سين) لأن ق�ضية االم����ام الح�سين يتعاطف
معها النا�س لمظلوميته وموقعه الديني عند الم�سلمين.
وقد ادرك االمام ال�صادق مخاطر هذا ال�شعار على ا�شعال نار
الفتن والحروب ف����ي المجتمع اال�سالمي فواجه هذه الحالة
الت����ي كانت تخفي وراءها الكثير م����ن حب ال�سلطة والنفوذ
وقال لهم ان االمام الح�سين لي�س ثارا ال�شخا�ص وال لقبيلة
وال لع�شيرة ان����ه ثار اهلل ،فال�شهيد عندم����ا يقتل في �سبيل
اهلل فان اهلل تعالى ه����و الذي يتولى اخذ ث�أره من الظالمين
من خ��ل�ال احكامه وقوانينه التي ي�سقط بها عرو�ش الطغاة
والجبابرة ،فاالمام الح�سين لي�����س ث�أراً لبني ها�شم ولي�س
ث�����أرا لطائفة ومذهب والذين ارتكبوا ه����ذه الجريمة النكراء
ا�صبح����وا في محكمة اهلل فاالم����ام الح�سين قد م�ضى �شهيدا
وال�شهيد ث����ار اهلل واهلل خير الحاكمي����ن .ولذلك كان االمام
ال�ص����ادق يخاطب االمام الح�سين علي����ه ال�سالم عند زيارة
�ضريحه بقوله له( :ال�سالم عليك يا ثار اهلل وابن ثاره).
والتركيز عل����ى راية الإمام الح�سين ينبغ����ي �أن يكون على
�أهدافه����ا الوحدوية والإ�صالحية كما قال (�إني لم �أخرج �أ�شراً
وال بطراً ،وال ظالم ًا وال مف�سداً ،و�إنما خرجت لطلب الإ�صالح
في �أ ّم����ة جدي� ،أريد �أن �آمر بالمع����روف و�أنهى عن المنكر)..
وال ي�صح ا�ستذكارها بلطم ال�ص����دور و�ضرب الر�ؤو�س ون�شر
ما�ض لم ي�صنعوه،وهو مو�ضع
الكراه����ة بين الم�سلمين على ٍ
ا�ستنكار وتنديد منهم جميع ًا على اختالف مذاهبهم.

�أهل البيت وف�ضلهم
د .عتم����ان� :آل بيت ر�سول اهلل عليه����م ال�سالم والذين ن�شهد
اهلل �أنن����ا نحبهم لقرابتهم الم�صطفي ،م����ن هم �آل البيت من
وجهة نظركم وقد تنازع الأمر الأ�شراف من ال�سنّة والعلويين
والعبا�سيين؟
وهل يرجع ف�ضلهم ل�صلتهم بالنبي �أم �أن هناك منهم و�أق�صد
تحديدا الأئمة الإثنى ع�شر من هو �أف�ضل من النبي؟
العلاّ م����ة الأمين :ال �أعتقد �أن هذا النزاع القديم كان ذا جدوى
بين العبا�سيين والعلويين في �ش�أن الإت�صاف بلقب الأ�شراف،
فالر�س����ول عليه ال�ص��ل�اة وال�سالم جعل مي����زان القرابة في
���ي ،و�أن عدو محمد من
العم����ل ،فقد ورد عنه �أنه ج ّد كل تق� ّ
ولي محمد من �أطاع
ع�ص����ى مح ّمداً و�إن قربت قرابت����ه ،و�أن ّ
لعربي على �أعجمي
محم����داً و�إن بعدت قرابته ،و�أنه ال ف�ضل
ّ
وال لأبي�ض على �أ�سود �إال بالتقوى،و�أن �سلمان منّا �أهل البيت،
وغير ذلك من ن�صو�����ص الكتاب وال�سنّة ،واهتمام الم�سلمين
بن�سبه ال�شريف ه����و لمكانته في نفو�سهم،فالمرء يحفظ في
ول����ده كما يقال في الم�أثور،ولحثهم على الإقتداء به ،ولي�س
المتي����از في ذريته على غيرهم بعيداً عن ميزان العمل الذي
ج����اء به من عند اهلل في الق����ر�آن الكريم (�إن �أكرمكم عند اهلل
�أتقاكم).
وعلى ك ّل ف�إنّه مع الإعت����زاز بهذا النّ�سب ال�شريف والحر�ص
عليه والمح ّبة له نقول �إ ّن خير ن�سب للإن�سان هو عمله قال

اهلل تعالى (و�أن لي�س للإن�سان �إال ما �سعى) و(�إ ّن �أكرمكم عند
ال�صور فال �أن�ساب بينهم يومئ ٍذ وال
اهلل �أتقاكم) (ف�إذا نفخ في ُ ّ
يت�ساءلون) .وقد روي عن الإمام علي قوله (من �أبط�أ به عمله
لم ي�سرع به ن�سبه).
واعتقادنا �أن ر�سول اهلل � -صلّى اهلل عليه وعلى �آله الأطهار
و�صحابته الأخيار-هو خي����ر الب�شر وخاتم الأنبياء وبموته
انقط����ع وحي ال�سم����اء،وال ي�سبقه بالف�ضل �أح����د من الأئمة
الإثني ع�شر وغيرهم.

بين الإمام الح�سن والإمام الح�سين
د .عتمان :لماذا ن�شع����ر �أن ال�شيعة ال يعطون الإمام الح�سن
قدره وكل �إهتمامهم بالإم����ام الح�سين؟ هل لهذا ال�شعور ما
يبرره؟
العلاّ م����ة الأمين :قد يعود الإهتمام بذك����رى الإمام الح�سين
�إلى حجم الفاجعة التي ح�صلت للإمام الح�سين و�أهل بيته
و�أ�صحابه ،والتركيز على ق�ضيته باعتبار �أن المظلوم ّية التي
حلّت بهم بدون وجه ح ّق فاقت في ب�شاعتها ك ّل التّوقّعات،
وف����ي التركيز عليها انت�صار لق�ضي����ة الحق في �صراعه مع
الباطل ،وهي تت�ض ّمن حركة كل الأئمة والأولياء والم�صلحين
و�أهدافه����م ،و�إن كان����ت ال تغني عن الرج����وع �إلى �سيرتهم
والإ�ستفادة من تجاربهم.
ً
وق����د يكون ال�شعور الذي ذكرته نا�شئا من بع�ض الممار�سات
والطقو�����س العا�شورائية التي ال عالقة له����ا بحركة الإمام
الح�سين،ومن حاجتنا �إلى الأخذ بنظر الإعتبار �سيرة الإمام
الح�سن والتركيز على دوره البارز في �إطفاء النائرة وتر�سيخ
ال�سلم الداخلي بين الم�سلمين بجمع كلمتهم و�إيقاعه ال�صلح
بينهم و�إنهاء الحرب.

الت�ش ُّيع والعقيدة

د .عتم����ان :التمذهب وبداية الت�شيع ،ه����ل كان الت�شيع في
بدايته والية لآل البيت وحقهم في الإمامة �أم خالف عقائدي
بين الم�سلمين �آنذاك؟
العلاّ م����ة الأمي����ن :من المع����روف �أن بداية ن�ش����وء المذاهب
كانت ف����ي �أواخر القرن الثاني م����ن الهجرة،وكانت في �أول
الأم����ر عبارة ع����ن �آراء �أ�صحابها واجتهاداته����م الفقهية في
الم�سائل ال�شرع ّية ،ومن خالل اعتماد الحكومات المتعاقبة
لتل����ك الآراء في ب����اب الق�ضاء كان ي�شته����ر ر�أي فقيه معين
دون غيره،ولذلك اختفت �آراء كثيرين عن التداول،وقد تح ّولت
الآراء المتداولة والتي ا�شتهرت فيما بعد �إلى مذاهب.
والتّ�ش ّي����ع لأئمة �أهل البيت لم يكن له �صفة مذهب ّية في تلك
المرحلة ،ب����ل كان بمعنى المح ّبة له����م والت�أييد لمواقفهم
وتف�ضيلهم على غيرهم في مواق����ع القيادة ال�سيا�سية ،وقد
كان الإم����ام �أب����و حنيفة من الداعين لت�أيي����د الإمام زيد في
خروجه على الحاكم ،وه����ذا مما يك�شف لنا عن �أن الخالف
بي����ن الم�سلمين لم يكن خالف ًا عقائد ّي���� ًا ،و�إنما كان اختالف ًا
ل��ل��آراء حول الإمام����ة ال�سيا�سية و�إدارة �ش�����ؤون الأ ّمة وهذا
الإختالف هو ما ي�س ّمى اليوم با�صطالح ال�سيا�سيين �إختالف
الم����واالة والمعار�ضة،فالم����واالة ت����رى نف�سه����ا �أنها الأحق
والأج����در بالحكم ،والمعار�ضة ت����رى نف�سها الأولى بالحكم
والقيادة.

الإمام جعفر ال�صادق والوحدة بين الم�سلمين
د .عتمان :من هو الإمام جعفر ال�صادق وماهي ركائز مذهبه؟
العلاّ مة الأمين :الإم����ام جعفر ال�صادق هو �ساد�س �أئمة �أهل
البيت عند الم�سلمين ال�شيعة م����ن الطائفة الإمامية الإثني
ع�شرية ،وهو من ذرية الإمام الح�سين ،فهو �إبن الإمام محمد
الباقر بن الإمام زين العابدين علي بن الح�سين ،وكان ج ّده
لأ ّمه الخليفة �أبو بك����ر ال�صديق،وقد روي عنه قوله (ولدني
�أبو بك����ر م ّرتين) فقد كان والده الإم����ام محمد الباقر �صهراً
للخليف����ة �أبي بكر ال�ص ّديق حيث �إنه كان متزوج ًا ب�أم فروة

بن����ت القا�سم بن محمد بن �أبي بك����ر ،و�أ ّمها �أ�سماء بنت عبد
الرحمن بن �أبي بكر ،والإمام جعفر ال�صادق هو �إبنها منه.
وكانت مدر�سته في المدينة مق�صداً للطالب والعلماء ومنهم
الإم����ام �أبو حنيفة وغيره،وبعد �شي����وع المذاهب وانت�شارها
في ع�صره وما بعده ن�س����ب �إليه المذهب الجعفري باعتبار
تواجده في ذلك الع�صر وا�شتهار مدر�سته التي اعتمدت على
الكت����اب وال�سنّة في ا�ستنباط الأحكام ال�شرع ّية ،وكان يقول:
كل �شيء فيه كتاب �أو �سنّة،و�أنه ال اعتبار لما خالفهما،ولذلك
الن�ص التي انفتحت على كل
و�صف����ت مدر�سته ب�أنها مدر�سة ّ
المدار�س الأخرى.

تجاوز خالفات الما�ضي
د .عتم���ان :ل���ن �أخو�ض في مرحلة الفتنة ول���كل من ال�شيعة
وال�سن���ة رواياته حول تلك الحقبة ولك���ن هل من المقبول �أن
تتحمل الأجيال بعد ما يزيد عن 1400عام تبعات تلك الحقبة؟
وما ال�سبيل لتجاوز تلك الحقبة وعند اهلل ترد المظالم؟

منت�سبين �إلى مذاهبهم التي ول����دت �أ�سما�ؤها بعدهم ،فالإمام
مال����ك والإمام جعف����ر ال�صادق والإمام ال�شافع����ي والإمام �أبو
حنيف����ة وغيرهم لم يحملوا �صفة مذهبية غير �صفة الم�سلمين
و�أئم����ة الدين وعلم����اء ال�شريعة .وقد ح ّوله����ا التع�صب للآراء
وال�سيا�س����ة �إلى مذاهب مت�صارعة في بع�����ض مراحل التاريخ
بعد �أن كانت مدار�س متناف�سة على العلم والمعرفة تحت راية
الإ�سالم الذي يجمعها كلها.وبقي����ت الم�شكلة الحقيقية لي�ست
ف����ي تعدد الآراء والمناهج و�إنم����ا هي في التع�صب لتلك الآراء
برف�ض غيرها وزعم دعاة كل مذهب �أن مذهبهم يمتلك الحقيقة
ال�شرعي����ة وحده،م����ع �أن الإ�س��ل�ام يت�سع لتع����دد الإحتهادات
المنطلقة م����ن الكتاب وال�سنة و�إن اختل����ف �أ�صحابها العلماء
ف����ي فهم الن�صو�ص وو�سائل �إثباتها ودالالتها ،فجميعهم كانوا
يبحثون عن �سبل الو�صول �إلى �أحكام الدين الواحد وال�شريعة
الإ�سالمي����ة التي ي�ؤمن بها الجميع،وه����م يعترفون ب�أن نتائج
الإجته����اد يمكن �أن يتط���� ّرق �إليها الخط�أ لأنه����ا لي�ست مبن ّية
في معظمها على اليقي����ن ،وهذا يعني �أن المذاهب عندهم هي
مناه����ج اجتهادية متعددة في فهم الدي����ن ون�صو�صه ،ولي�ست
�أديان ًا متعد ّدة في مقابل الدين الواحد.

العلاّ م����ة الأمين :لي�س بين المذاه����ب الإ�سالمية كلها خالف
حول اركان الإ�سالم التي يجمعها الحديث المروي عن ر�سول
م�صطلحات الما�ضي
اهلل علي����ه ال�ص��ل�اة (الإ�سالم ان ت�شهد ان ال �إل����ه �إال اهلل و�أن
محمداً ر�س����ول اهلل ،وتقيم ال�صالة ،وت�ؤت����ي الزكاة ،وت�صوم د .عتم����ان :هل هن����اك فرق بي����ن الت�شي����ع الجعفري وما
رم�ضان ،وتحج البيت �إن ا�ستطعت له �سبيال).
ي�سمي الت�شيع ال�صفوي �إن ج����از التعبير وما مواقفقكم من
والخالفات الت���ي ح�صلت في تلك الحقب���ة وما بعدها بين م�صطلحات الرواف�ض والنوا�صب والتي يرددها البع�ض دون
الم�سلمي���ن لي����س لن���ا بها عالق���ة ،ول�سن���ا م�س�ؤولين عن معرفته بالآخر؟
ح�صولها،وال ي�صح �أن تلقي بظاللها على حياتنا ،وعلينا �أن العلاّ م����ة الأمي����ن� :إن الما�ض����ي الذي جرى بي����ن الدولتين
نبني عالقاتنا على �ضوء ما �أر�شدنا �إليه اهلل تعالى في قوله ال�صفوي����ة والعثمانية من �صراع عل����ى ال�سلطة والنفوذ في
}تلك �أمة قد خلت لها ما ك�سبت ولكم ما ك�سبتم وال تُ�س�ألون العال����م العرب����ي كان وراء �إثارة نع����رات طائفية ومذهبية
عما كانوا يعمل���ون{ فعلينا �أن نقتدي بجميل �أفعالهم و�أن لم تك����ن موجودة في العهود ال�سابق����ة خ�صو�ص ًا في عهود
ن�ستفيد من مواطن اختالفهم ب�إجتنابها وعدم تكرار �أ�سبابها .معا�ص����رة �أئمة �أهل البي����ت لمعظم الح����كام والخلفاء في
ونحن ن����رى �إن جوهر الم�شكلة التي يعاني منها الم�سلمون الدولتي����ن الأموية والعبا�سية وال �شك �أن ال�صراع وخ�صو�ص ًا
اليوم في عالقاتهم يكمن في ال�صراع على ال�سلطة والنفوذ ،الدموي منه يولد ثقافة فيها الكثير من مدح الذات والجماعة
وال يكمن في تع����دد المذاهب ،وال في الإختالف على تف�سير والكثير م����ن الكراهة والبغ�ضاء للآخر و�إظهار معايبه وكتم
بع�ض الم�سائل التي �أ�صبحت ف����ي ذمة التاريخ ،فمثل هذه ف�ضائله وتغييب الم�شترك معه وظهور العن�صريات كما قال
الأمور كانت موجودة في الما�ضي القريب والبعيد ولم تكن ال�شاعر :
عي���ب كليل��� ٌة
�سبب���� ًا ل�سوء العالق����ات بينهم ،ولم تمنع تل����ك الإختالفات وعي���ن الر�ض���ا ع���ن كل
ٍ
كم���ا �أ ّن عي���ن ال�سخ���ط تب���دي الم�ساوي���ا
الإجتهادي����ة لعلمائه����م م����ن الإن�صهار الوطن����ي في البالد
الت����ي ت�ض ّمهم،ولم تمنعهم من الم�صاه����رات والقرابات في والمطلوب في عملية الت�صحيح �أن نبتعد عن ا�ستنها�ض تلك
الكثي����ر من العائالت والقبائ����ل والمجتمعات والتي تعك�س اللغ����ة العن�صرية والمذهبية بالع����ودة �إلى ينابيع الإ�سالم
مدى ت�أثي����ر الم�شتركات الدينية الكثي����رة على �سلوكياتهم الأ�صلي����ة من الكت����اب وال�سنة وعر�����ض موروثاتنا العقدية
الوحدوية المنطلق����ة من عمق �إيمانهم بالدين الواحد الذي والفقهية عليها عم ًال بقوله تعالى...( :ف�إن تنازعتم في �شيء
�آمنوا به والأ ّمة الواحدة التي ينتمون �إليها.
فردوه �إلى اهلل والر�سول �إن كنتم ت�ؤمنون باهلل واليوم الآخر
ذلك خير و�أح�سن ت�أويال )...والرد �إلى اهلل يكون بالعودة �إلى
دين واحد ومذاهب متعددة
الق����ر�آن الكريم والرد �إلى ر�سول����ه يكون بالرجوع �إلى �سنته
د .عتمان :نعود للمذهب هل هو دين؟ ولماذا �أ�صبح التع�صب الجامعة غير المفرقة.
للمذهب �أ�شد من التع�صب للدين؟
وبع�ض الم�صطلحات مثل (نا�صبي وراف�ضي) التي تدخل في
وما ال�سبيل للخروج من دائرة المذهب ال�ضيقة لدائرة الدين باب التنابز بالألقاب في �أيامنا لزرع الفرقة بين الم�سلمين
دون معرفة �أ�سبابه����ا وتاريخها،ف�إنها �ص����درت تعبيراً عن
الأو�سع؟ وهل كان علي �شيعيا و�أبوبكر �سنيا؟
�ص����راع في مرحلة معينة انتهى من����ذ زمن بعيد ،فال يوجد
العلاّ م����ة الأمي����ن� :إن تع����دد الآراء والإجته����ادات في فهم في المذاهب الإ�سالمية كله����ا من ين�صب العداء لأهل البيت
الن�صو�����ص الدينية يعتبر من الأم����ور الطبيعية ولذلك ظهر عليهم ال�سالم .و�أولئك الذين رف�ضوا الإن�ضمام �إلى الإمام زيد
ً
في كل ال�شرائع ال�سماوية وظهر �أي�ضا في القوانين الو�ضعية في معركة الكوفة عندما رف�����ض الطعن بال�شيخين بقوله :
باختالف تف�سيراتها وت�أويالتها بين الحقوقيين والمحامين .م����ا �سمعت من �آبائي عنهما �إال خيرا! .ه�ؤالء �أي�ض ًا قد انتهوا
وق����د تعددت المدار�����س ومناهج البحث وط����رق الإ�ستنباط وانتهت الحادثة التي كانت �سبب ًا لت�سميتهم ال�شخ�صية بها
بي����ن العلماء و�أطلق عليها فيما بعد �إ�سم المذاهب وهي في فال تنطبق على ذراريه����م الذين لم يكونوا في تلك الحادثة
الحقيقة مذاهب تعب����ر عن �آراء �أ�صحابه����ا الم�شهورين من كما ال ينطبق عن����وان النا�صبي على ذرية من ن�صب العداء
العلماء في معرفة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وكانوا جميع ًا لأه����ل البيت وحاربهم ف����ي تلك الفت����رة لأن العناوين ذات
م����ن �أئمة الإ�سالم في الفقه ولم تكن لهم ن�سبة لغير الإ�سالم الأحكام والأو�صاف ال تنتقل ع����ن مو�ضوعاتها بدون الفعل
كما كانت عليه حال ال�صحابة حيث لم يكن في عهد ر�سول الذي قام به �صاحب ذلك الو�صف والعنوان ،وال يوجد في كل
اهلل عليه ال�صالة وال�سالم �سنّة وال �شيعة بالمعنى المذهبي ،المذاهب الإ�سالمية من ين�صب العداء لأهل البيت.
كما قال اهلل تعالى (ملّة �أبيكم �إبراهيم هو �س ّماكم الم�سلمين
من قبل) .فالم�سلمون جميع ًا على اختالف مذاهبهم هم �أ ّمة
التكفير منهج باطل
واحدة بما ه����م م�ؤمنون بر�سالة الإ�س��ل�ام ،وت�صنيفهم �إلى د .عتمان :نعود ب�سماحتكم لليوم وحالة الإحتقان والتكفير
�س ّن����ة و�شيعة وغير ذلك بالمعنى المذهبي المت�أخر بما هم التي تجاوزت تكفير ال�شيع����ة لل�سنة والعك�س للتكفير بين
�أتباع المدار�س الفقهية التي �أطلق عليها �إ�سم المذاهب ن�سبة �أبناء كل مذهب وبع�ضهم البع�ض ،ح�ضور �شبح الخوارج يتهم
لأ�صحابها من الأئمة والفقهاء.
كل فريق به الآخر ..هناك �أمور �شائكة تروج لها الف�ضائيات
فالخليفة �أبو بكر لم يك����ن �س ّن ّي ًا مالكي ًا وعمر بن الخطاب لم وبع�ض المعممين من ال�شيعة ت�ؤدي لإحتقان وربما تعاطف
يكن �شافعي ًا والإمام علي لم يكن �شيعي ًا جعفري ًا ،وهكذا �سائر م����ن كثير من �أهل ال�سنة مع من يكفر ال�شيعة ويراهم الخطر
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،حتى �أئمة المذاهب �أنف�سهم لم يكونوا الأ�شد على الدين فنرجوا من �سماحتكم تو�ضيح موفقكم من

تلك الأمور ليتبين لأه����ل ال�سنة �أن هناك �أ�صوات �أخرى غير
تلك التي تبث الحقد المقد�س وت�شعل الكراهية ..فهل ال�شيعة
كلهم واحد وعقائدهم واحدة؟ وهل مثلي ممن يلتزم المذهب
ال�سني وال ي�ؤمن بالإمامة كافر؟
العلاّ م����ة الأمي����ن� :إن منطق ال�سب والتكفي����ر للم�سلمين هو
منطق مرفو�ض ولذلك قد نقل الإجماع عن علماء الم�سلمين
قاطبة �أنه ال يجوز تكفي����ر �أهل القبلة فكيف يجوز التطاول
بال�س����ب والتكفير على �أئمة الم�سلمي����ن والخلفاء الرا�شدين
ر�ض����ي اهلل عنهم �أجمعين؟! والطعن في ام الم�ؤمنين ال�سيدة
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها هو من الإثم العظيم والبهتان المبين،
والن�صو�ص الدينية ف����ي الكتاب وال�سنة قد عظّمت من �ش�أن
�أزواج النبي وجعل����ت منهن �أم ّهات للم�ؤمنين ،وهن داخالت
في �أهل البيت الذين �أذهب اهلل عنهم الرج�س وطهرهم تطهيرا
كما جاء في القران الكري����م ،وعندما كنا ندر�س في حوزات
النج����ف الأ�شرف الدينية لم ن�سمع م����ن مراجع الدين الذين
يعت ُّد ب�آرائهم ما ي�س����يء �إلى طهر وعفاف �أمهات الم�ؤمنين،
فالإ�س����اءة �إليهن مخالفة للقر�آن وال�سنة النبوية،م�ضاف ًا �إلى
�أنها ت�سيء �إل����ى وحدة الأمة الإ�سالمي����ة التي �أعتبرها من
مقا�صد ال�شريعة التي يجب ال�سعي �إليها والمحافظة عليها.
والإمامة التي اختلف عليها الم�سلمون لي�ست من �أركان الدين
المتفق عليها بينهم ،ولي�ست من �شروط الإ�سالم و�ضرورياته،
وه���ذا الر�أي هو ما ا�ستقر علي���ه المذهب،وهو ما كانت عليه
�سي���رة �أئمة �أه���ل البيت في القول والعم���ل ،فلم ي�ؤثر عنهم
�سب وتكفير لمن خالفهم في الإمامة وغيرها من الفروع غير
ٌّ
ال�ضرورية ،وقد نهى الإمام علي (ع) قوم ًا من �أهل العراق عن
متوجهين معه �إلى حرب معاوية في
ال�سباب عندما كان���وا
ّ
ّ
�صفين و�سمعهم ي�شتم���ون وي�س ّبون فقال لهم �إني �أكره لكم
�أن تكونوا �س ّبابين ،)...وهو بذلك يعمل بالمنهج التربوي الذي
�سنّه ر�سول اهلل عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم بقوله (لي�س الم�ؤمن
بالطعان وال اللعان وال الفاح�ش وال البذيء).
وقد كانت حياة �أئمة �أهل البيت حافلة بالعالقات العائلية
والمواق����ف الم�شتركة مع ال�صحابة الت����ي تحكمها م�صلحة
الإ�سالم ومبادئ الدين ،وقد عبر عنها الإمام علي في كلمات
عدي����دة ومواقف مختلفة،ومنها ما قاله الإمام علي في نهج
���اب ُم َح َ ّمد (�صلى اهلل عليه و�آله)،
البالغة (َ ...ل َق ْد َر�أَ ْي ُت �أَ ْ�ص َح� َ
ون �شُ ْعث ًا غُ ْبراً،
َف َما �أَ َرى �أَ َحداً ُي�شْ ِب ُه ُه ْم مِ ْن ُك ْم! َل َق ْد كَ انُوا ُي ْ�صب ُِح َ
���ون َب ْي َن ِج َباهِ ِه ْم َوخُ ُدودِهِ ْم،
َق ْد َباتُوا ُ�س ّجداً َو ِق َيام ًاُ ،ي َرا ِو ُح� َ
���ون َعلَى مِ ْثلِ ال َْج ْم ِر مِ ْن ذِكْ ِر َم َعادِهِ ْم! كَ �أَ َ ّن َب ْي َن �أَ ْع ُين ِه ْم
َو َي ِق ُف� َ
َ
ُ
ُركَ َب الْمِ ْع َزى مِ ْن طُ ����ولِ ُ�س ُجودِهِ ْم! ِ�إذَا ذُكِ َر اهلل َه َمل َْت �أ ْع ُي ُن ُه ْم
يح
َح َ ّت����ى َت ُب َ ّل ُج ُيو َب ُه ْمَ ،و َم����ا ُدوا كَ َما َيمِ ي ُد َ ّ
ال�ش َج���� ُر َي ْو َم ال ِ ّر ِ
اب!).
ال َْع ِ
َابَ ،و َر َجا ًء لِل َ ّث َو ِ
ا�ص ِفَ ،خ ْوف ًا مِ َن الْعِ ق ِ
وكان يقول كما جاء في كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي (ك ُ ّل
�أ�صحاب مح ّمد �أ�صحابي)،
وف����ي نف�س الم�صدر تح���� ّدث الإمام عن �أب����ي بكر وعمر في
ر�سال����ة بعثها �إلى �أهل م�صر مع قي�س بن �سعد يتحدث فيها
ع ّم����ا جرى بعد وفاة ر�سول اهلل �صلّ����ى اهلل وعليه و�آله (..ثم
�إن الم�سلمي����ن من بعده ا�ستخلفوا به امر�أين �صالحين عمال
ال�س َنّة ث ّم توفّاهما اهلل
بالكتاب و�أح�سنا ال�سيرة ولم يتع َ ّديا ُ ّ
ع َزّ وج ّل فرحمهما اهلل).
وق����ال عنهما في بع�ض كتب����ه �إلى معاوي����ة (...وزعمت �أن
�أفا�ضل �أ�صحابه الخليفة ال�صديق وخليفة الخليفة ،ولعمري
�إن مكانهما من الإ�سالم لعظيم و�إن الم�صاب بهما ل�شديد.)...

الفرقة الناجية
د .عتم����ان :من ه����ي الفرقة الناجية ومن ه����و ال�شيعي من
وجهة نظركم؟
العلاّ م����ة الأمين� :إن �أحاديث ال�س ّن����ة النّبوية ال يكون فهمها
�صحيح ًا بمعزل عن القر�آن الكريم ،ونحن نفهم حديث الفرقة
الناجي����ة من باب التحذير من الإفتراق والدعوة �إلى الإتحاد
كم����ا جاء في �آيات عدي����دة ،منها ق����ول اهلل تعالى (ولتكن
منك����م �أمة يدعون �إلى الخير وي�أم����رون بالمعروف وينهون
عن المنكر و�أولئك هم المفلحون) فالفرقة الناجية هي التي
تعمل على نجاة الأ ّمة ب�أ�سره����ا من الفرقة والفتة ،ولي�ست
الفرقة الناجية هي التي تحتك����ر النجاة لنف�سها و�أتباعها،
فكيف تزكي فرق����ة نف�سها بدون العمل عل����ى �إر�ساء قواعد
الأخ ّوة في �أمته����ا و�إخراجها من النزاعات وال�صراعات التي
تع�صف بها واهلل يقول (فال تزكّوا �أنف�سكم هو �أعلم بمن اتّقى)
و(�إن هذه �أ ّمتكم �أ ّمة واحدة و�أنا ربكم فاعبدون).

نظرة موجزة في العقوبات بين المقا�صد والغايات
العالمة ال�سيد علي الأمين
���ت �صون ًا للمجتمع وحفظ ًا للحقوق ودفع ًا للمفا�سد الكبرى المترتبة
ي�ستف����اد من �أدلّة العقوبات �أنّها �شُ ِ ّر َع� ْ
ق�سم الفقهاء تلك العقوبات �إلى ح����دود وتعزيرات ،والأولى هي العقوبة
عل����ى تلك الأفعال الموجب����ة ،وقد ّ
الت����ي يوجد لها تقدير في ال�شرع ،والثانية هي العقوبة غي����ر المق ّدرة فيه والتي يترك �أمرها لنظر الحاكم
وتقدي����ره  ،وهناك من ي�شترط �أن ال يتجاوز في تقدي����ره العقوبات المن�صو�ص عليها في الحدود،و�أن تكون
دونها في المقدار.
وعقوب����ة الرجم للزاني المح�صن(المتواجد مع زوجته) وللزانية المح�صنة (المتواجد عندها زوجها) لم ترد
في القر�آن الكريم و�إن كان يظهر من قول ال�سيد الم�سيح عليه ال�سالم في الإنجيل (من كان منكم بال خط ّية
فليرمها �أ ّو ًال بحجر) وجود عقوبة الرجم في ال�شرائع ال�سابقة.
وق����د وردت ف����ي �أخبا ٍر تحكي تطبيقها في عهد ر�سول اهلل �-صلّ����ى اهلل عليه و�آله -وبعده في عهد الخلفاء
الرا�شدين ،وقد ادعى الإجماع عليها غير واحد من الفقهاء ،و�أنكرها بع�ضهم.
والعقوب����ة الت����ي لم ترد في الق����ر�آن الكريم كح ّد الرجم وح���� ّد المرت ّد يقع الكالم في �أنه����ا هل هي ت�شريع
خا�صة ينتهي
ثاب����ت لهذه العقوبة� ،أم �أنها من باب التدبير الم�ؤق����ت الذي اختاره الحاكم لظروف و�أ�سباب ّ
بانتهائها؟ وتندرج حينئ ٍذ تحت باب التعزيرات التي يترك فيها الأمر للحاكم كما تق ّدم.
وعل����ى كال التقديري����ن فقد بحث بع�ض الفقهاء في كتاب الحدود ونظ����ام العقوبات في �أمرين :الأول  :في
انح�صار العقوبة بالمن�صو�ص عليها وعدمه،
والثاني :في و�سيلة التنفيذ.
وق����د ذهب هذا البع�ض �إلى عدم الإنح�صار به����ا �إنطالق ًا من �أن الأدلّة لم تكن في مقام التعيين عند ذكرها،
و�إنم����ا كانت في مقام اعتمادها بم����ا هي فرد من �أفراد العقوبة الرادعة،ولذلك لم تنح�صر الأفعال الموجبة
للعقوبة بتلك الأ�سب����اب المن�صو�صة،بل كانت في مقام ذكر الموجبات البارزة،ولذلك ثبتت موجبات �أخرى
اندرج����ت في باب التعزيرات،فكذلك يقال في العقوبات نف�سها،وعليه ف�إن كانت هناك عقوبة �أخرى يتحقق
به����ا الردع فال موجب للإنح�صار بها ،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 التوقيفية
التي يقت�صر فيها على �صيغتها الواردة عن �صاحب ال�شرع ،وهي�-أي الحدود -ال تفترق عن التعزيرات في
المق�ص����د والغاية،فكما �أن التعزيرات ُت ِركَ ْت لتقدير الحاكم ،فلماذا ال يك����ون ذلك في الحدود �أي�ض ًا ،ومجرد
ت�سمية هذه بالحدود وتلك بالتعزيرات ال يحدث فرق ًا جوهر ّي ًا بينهما في المقا�صد والغايات.
وق����د ورد في الحديث ع����ن ر�سول اهلل �-صلّى عليه و�آلهّ َ �(-إن اهلل كتب الإح�س����ان على كل �شيء ،ف�إذا قتلتم
ف�أح�سنوا القتلة ،و�إذا ذبحتم ف�أح�سنوا الذبحة وليحد �أحدكم �شفرته وليرح ذبيحته).
وهذا الحديث الذي نخرج به ع ّما د ّل على انح�صار و�سيلة التنفيذ بال�سيف �إلى غيره من الو�سائل الأح�سن
من����ه ،كذلك يمك����ن �أن نخرج به عما يمكن �أن يك����ون م�شعراً بانح�صار العقوب����ة وتعيينها بكيفية ومقدار
خا�صي����ن من خالل قوله �صلّى اهلل عليه و�آله(�إن اهلل كتب الإح�س����ان في ك ّل �شيء)وبهذا الحديث �أي�ض ًا يتم
ّ
تف�سير ماورد عنه �صلى اهلل عليه و�آله من قوله لأبي جهل في مكة(جئتكم بالذبح) عندما �ألقى عليه بع�ض
الجهل����ة قطعة من حيوان ،فهو لبي����ان طريقة الذبح للحيوان الذي يراد �أكله ،لأنه����م كانوا ي�أكلون الميتة
والمنخنقة والمتردية والموقوذة ،ولي�س لهم معرفة بطريقة الذبح ،ولم يكن النبي في مقام التهديد بالذبح
له����م كما فهمه البع�ض ،ف�إن مك����ة كانت دار الدعوة ،ولم يكن النبي فيها في موقع التهديد بالحرب .وتمام
الكالم في ذلك موكول �إلى مباحث علم الفقه ،واهلل �سبحانه وتعالى هو الأعلم.

العالمة الأمين يدعو لعدم ا�ستغالل ق�ضية ال�شيخ النمر وينا�شد خادم
الحرمين ال�شريفين والمر�شد الأعلى في �إيران النطالق الحوار
اللواء -االربعاء 22 ,ت�شرين الأول 2014قال العالّمة ال�سيد علي الأمين في ت�صريح له تعليق ًا على تحذير نائب وزير الخارجية الإيرانية ح�سين �أمير عبد
اللهيان من خطر ت�أجيج التوتر في العالم الإ�سالمي بعد الحكم على ال�شيخ نمر النمر في ال�سعودية بالإعدام:
«�إن الحكوم���ة الإيرانية تمتلك القنوات الدبلوما�سية مع المملكة العربي���ة ال�سعودية للحديث حول هذه الم�س�ألة
وغيره���ا بعيداً عن الت�صريحات العلن ّية والتحذيرات التي ال تعد الطريق���ة المنا�سبة للمطالبة بالعفو عن ال�شيخ
النم���ر ،ونرى �أن هذه التحذيرات والتهديدات التي تنطلق من جهات متعددة تزيد في الطّين بلّة وترفع من من�سوب
الإحتقانات الطائفية في المنطقة ،وال ي�ستفيد منها �إال �أعداء الأ ّمة العاملون على �ضعفها وزرع الفتن في �أر�ضها ،ف�أين
هي م�صلحة العرب والم�سلمين من ا�ستغالل هذه الق�ض ّية ما ّدة جديدة لمزيد من ت�صعيد الإحتقانات والعداوات؟.
ولذل���ك ف�إننا نرى �أن الم�صلحة تكمن في دعوة �إيران لأ�صحاب تل���ك الأ�صوات بالكف عن لغة التهديد والتحذير
التي ال تجدي في تحقيق الغاية المق�صودة ،و�أن تعمل على المنع من ا�ستغالل هذه الق�ضية في زيادة التوترات
المذهبية المت�صاعدة في المنطقة ،لأن ذلك ال يخدم ق�ض ّية الم�ساعي الحميدة التي ينبغي �أن تقوم بها الحكومة
الإيراني���ة بالطرق الدبلوما�سية لحل هذه الق�ض ّية وغيرها م���ن ق�ضايا الحوار والتفاهم حول الأخطار التي تهدد
الأ ّمة والمنطقة.
ونح���ن ال ن�ش ّك �أ ّن منطقتن���ا العربية وايران فيهما الكثير م���ن الحكماء المدركين للمخاط���ر المحدقة بالمنطقة
و�شعوبها ودولها ،ولذلك ف�إننا ندعو الم�س�ؤولين في تلك الدول وننا�شدهم وفي طليعتهم خادم الحرمين ال�شريفين
المل���ك عب���د اهلل بن عبد العزيز والمر�شد الأعل���ى للجمهورية اال�سالمية في ايران ال�سي���د الخامنئي – ننا�شدهم
بانط�ل�اق الح���وار بين �إيران ودول المنطقة ،والعمل على انهاء هذه الحال���ة غير الطبيعية التي تعي�شها �شعوبنا
والتي تنذر بال�شرّ الم�ستطير ،وقد �آن الأوان للعمل على �إنهاء هذه الأو�ضاع الخطيرة وتجاوز الخالفات ر�أفة بديننا
و�أ ّمتنا ،ونتطلّع الى عالقة ت�سودها روح الأخ ّوة الإ�سالم ّية والتّعاون والت�آزر والإحترام المتبادل بين دولهم تنعك�س
خي���راً على �شعوبهم وعلى الأمة كلّه���ا ،عم ًال بقوله تعالى (انما الم�ؤمنون �إخوة ف�أ�صلحوا بين �أخويكم) ولنا في
حكمتهم وتدبرهم لعواقب الأمور ما يبعث في نفو�سنا الأمل ب�أن ت�سير الأمور باتجاه الأف�ضل ان �شاء اهلل».
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العالم��ة ال�سيد علي الأمين يدع��و المرجعيات الدينية
ال��ى عقد م�ؤتم��ر فقه��ي للمرجعيات الديني��ة لمواجهة
ثقاف��ة التط��رف واالره��اب وو�ض��ع الأ�س���س لإ�صالح
مناه��ج التعلي��م الديني كم��ا يطالب ال�سي��د ن�صر اهلل
بتنفي��ذ دعوته لحوار وطني ح��ول االن�سحاب من �سوريا
 (داع�ش) ال تمثل الإ�سالم بكل مذاهبه وطوائفه دعوة المرجعيات الدينية �إلى م�ؤتمر فقهي دعوة ال�سيد ن�صراهلل للحوار الوطني حول الإن�سحاب من �سوريا �إ�ستمرار الفراغ في رئا�سة الجمهورية يعطي �صورة �س ّيئة عن لبنانفي ح���وار �أجرته قناة (الآن) الف�ضائية مع العالم���ة ال�سيد علي الأمين ،قال
�سماحته� :إن (داع�ش) تنظيم حزبي من الأحزاب التي اتخذت من الدين و�سيلة
لتحقي���ق م�آربها ال�سيا�سية بالطرق غير الم�شروع���ة دين ًا وقانون ًا ،واعتمدت
على الإرهاب غير عابئة بالمقد�سات الدينية والكرامة الإن�سانية
وهذه ال�صيغة الحزبية �أفرزتها ع ّدة عوامل� ،أه ّمها:
�ضع���ف الدولة في �أماكن تواجده���ا ،كما ح�صل في الع���راق و�سوريا ،وقد�ساهم���ت ال�سيا�سة غي���ر العادلة لتلك ال���دول في �إيجاد البيئ���ة الحا�ضنة
للتط��� ّرف ،وي�ضاف �إليه���ا الثقافة الدينية الخاطئة الت���ي تقوم على توظيف
الدي���ن في م�شاريع ال�سلطة والحكم والتي تولّدت من مناهج التعليم الديني
التي تنتج الفرز الديني والطائفي في المجتمع.
وق���د تخلّت (داع����ش) وغيرها من �أح���زاب دينية عديدة ع���ن منطق الدعوة
والر�سالة ف���ي عملها و�أخذت بمنطق ال�صراع���ات الم�سلّحة في الو�صول �إلى
ال�سلطة والحك���م وجعلت منهما غاية لتبرير الأ�سالي���ب الهمج ّية والجرائم
الوح�ش ّية في �سبيل تحقيق الم�آرب تحت �شعار الدين والخالفة.
وم���ا ر�أيناه من الرف�ض العارم من المرجعيات الدينية ،ومن الدول الإ�سالم ّية
والعربي���ة و�شعوبهما لتل���ك الممار�سات الالدين ّي���ة والال�إن�سانية من داع�ش
وغيره���ا خير دليل على عدم امتالك تلك التنظيمات لل�شرعية الدينية ،و�أنها
ال تمث���ل الإ�سالم بكل مذاهبه وطوائفه ،وهو خي���ر دليل على بطالن الخالفة
�صح فيهم القول:
المزعومة والقائمة على القهر والبغي والعدوان .وقد َّ
�ت ا َلأ ْم���� َر فينا َو� ِ���ص��� ْر َت َخ� ِل��ي� َف� ًة ِل ْل ُم ْ�سلِمِ ينَا
�أَ ِب��ال����ُ ّ�ش��و َرى َم� َل� ْك� َ
َف َك ْيفَ َج � َر ْت َو َ�أ ْه��� ُل ال��� َ ّر ْ�أ ِي غَ ا ُبوا َو َم���ا كَ ��انُ��وا َع� َل� ْي� َه��ا َ�شاهِ دِينَا
��ن ا ْل � ُب��غَ ��ا ِة ال ُم ْف�سِ دِينَا
ْ��ت مِ َ
ِال�س ْي ِف َبغْ َي ًا فَ���أَن َ
َو� ْإن �أَ ْع� َل� ْن� َت� َه��ا ب َّ
يعكَ ُم ْك َرهِ ينَا!
�ب َ�أ ْن نُطِ َ
َف � َم��ا ف��ي ال � ّدي��ن �إِكْ ����� َرا ٌه ِل َنف ٍْ�س َو َت��طْ � ُل� ُ
وقد خرجت (داع�ش) عن ثوابت القر�آن الكريم في دعوته للتعاي�ش ال�سلمي بين
ال�شع���وب وفي دعوته لنفي الإك���راه في الدين كما جاء في قول اهلل تعالى(ال
�إك���راه في الدين)وقوله تعالى(ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
يحب المق�سطين).
ولم يخرجوكم من دياركم �أن تبروهم وتق�سطوا �إليهم �إن اهلل ّ
وا�ستكما ًال لهذا الرف�ض العارم ندع���و المرجع ّيات الدينية لمختلف المذاهب
الإ�سالمية �إلى �إقامة م�ؤتمر فقهي تقام فيه الأدلّة ال�شرعية من الكتاب وال�سنّة
عل���ى بطالن هذه الظاهرة التي �ش ّوهت �صورة الإ�سالم و�أ�ساءت للم�سلمين في
العال���م ،ويخرج المجتمعون بوثيقة يت���م تدري�سها في المدار�س والجامعات
ت�شكل �أ�سا�س ًا لت�صحيح مناهج التعليم الديني.
 وحول �س�ؤاله عن م�شاركة حزب اهلل في القتال على الأرا�ضي ال�سورية ،وعنتوجيه نداء �إلى ال�سيد ن�صراهلل ،قال العالمة الأمين :نحن قد عبرنا عن رف�ضنا
له���ذا التدخل من �أول الأمر� ،إن النداء الذي نوجهه �إلى �سماحة ال�سيد ن�صراهلل
ه���و الدعوة �إلى حوار وطني بين اللبنانيين للإجابة على �س�ؤاله الذي طرحه
قبل �شهرين تقريب ًا وهو  :هل �إن�سحاب حزب اهلل من �سوريا يحمي لبنان؟
وم���ع غ�ض النظر عن الدخول في النقا����ش حول خط�أ التدخل و�صوابه ،ف�إننا
اليوم نواجه خط���ر انتقال القتال �إلى داخل الحدود اللبنانية ،ونقول نعم �إن
ان�سحاب حزب اهلل من �سوريا ووقوف���ه مع اللبنانيين وراء الجي�ش اللبناني
يحم���ي لبنان ،ويمنع من انتقال الأحداث ال�سورية �إلينا ،وحزب اهلل الذي قال
�إن���ه ذهب لمقاتلة داع�ش والتكفيريين �أ�صبح ب�إمكانه الخروج من �سوريا لأن
التحال���ف الدولي �أ�صبح في مواجهة داع����ش ،وبخروجه من �سوريا ينخف�ض
الإحتقان المذهبي في المنطقة ،ويبطل حجج تدخل داع�ش وغيرها في بالدنا،
لأنه لي�س من المنطقي �أن نقات���ل الآخرين داخل حدودهم ونطلب منهم عدم
الإختراق لحدودنا.
 وح���ول �س�ؤاله ع���ن الفراغ في رئا�سة الجمهورية ،ق���ال العالمة الإمين� :إنالم�س�ؤولين اللبنانيين �أظهروا �أمام �شعبهم والعالم �أنهم غير مبالين بالأخطار
المحدق���ة بوطنهم و�شعبه���م و�أعطوا �صورة �س ّيئة ع���ن لبنان من خالل عدم
احترامهم للد�ستور الذي يمنع من ح�صول الفراغ في موقع الرئا�سة.
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