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[القرآن الكرمي]

[القرآن الكرمي]

ّ
مؤسسة العالّمة السيّد علي األمني للتعارف و احلوار  -إصدار :عدد ( )37حزيران  2015م
”لتعارفوا” نشرة شهرية تصدر عن

العالمة ال�سيد علي الأمين لـ�صحيفة «اللواء»:
● ح��زب اهلل ي�ش��ارك بالقتال ف��ي �سوريا خالف�� ًا لتوجهات الدول��ة اللبناني��ة ومعظم ال�شع��ب اللبناني
●

ال �أخ�����ش��ى م��ن التعطيل ال��ح��ك��وم��ي لأن ال��ج��ي�����ش ي�ستلم ال�سلطة ل��م��رح��ل��ة م���ؤق��ت��ة

● ال ي�ستقي��م الو�ض��ع ف��ي البل��د والن��واب يخالف��ون الد�ست��ور بع��دم انتخ��اب رئي���س الجمهوري��ة
● نح��ن من �شيعة الوطن والدولة ،وم�صطلح «�شيع��ة ال�سفارة» لتعبئة الجمهور الحزبي ّ
�ضد الر�أي الآخر
● ل��و كنت مكان المر�ش��د الأعلى لذهبت �إلى مكة معتمر ًا ودعوت الم�سلمي��ن �إلى الوحدة وتجنب الفتنة
حوار :د .عامر م�شمو�شي ،د.ح�سن �شلحة
 كتب د .خالد قبانيتزايد في الأ�ش���هر الأخيرة التوتر في ال�شارع الإ�سالمي ،وذلك
على خلفية الحرب الدائرة في كل من �سوريا والعراق واليمن.
وقد زاد من�سوبه في لبنان بع����د ت�صعيد م�شاركة حزب اهلل
في القتال �ضد ال�شعب ال�سوري انت�صاراً لنظام ب�شار الأ�سد.
وقد ر�أت �أو�ساط بقاعية ولبنانية من كافة المذاهب الإ�سالمية
ف����ي دعوة �أمين ع����ام حزب اهلل ال�س ّيد ح�س����ن ن�صر اهلل �إلى
ح�شد �شعبي في منطقة بعلبك  -الهرمل لتحرير جرود بلدة
عر�سال دع����وة �إلى احتراب داخلي ،نظ����راً لما لهذه الدعوة
القائمة على ح�شد مذهبي من تداعيات داخلية و�إ�سالمية.
كما تخ�شى �أو�ساط الم�سلمين المعتدلين من �صراع المتطرفين
وم�شاريعه����م في ال�شارع الإ�سالم����ي ال�سني وال�شيعي ،على
وح����دة الم�سلمين الذين يرف�ض����ون بغالبيتهم ال�ساحقة هذا
التطرف وهذا ال�صراع.

الح����وار مع العالمة ال�س ّيد علي الأمين كان هام ًا لكونه �أحد عل����ى الأرا�ضي ال�سورية ،ويجب الح����ذر بل العمل على عدم
�أهم رموز االعتدال الإ�سالمي ،ولمواقفه الأثر الطيب في زمن نقل الأحداث الأمني����ة ال�سورية �إلى لبنان ،وذلك عبر تفعيل
التناف�س على ت�سعير الع�صبيات والمفاهيم ال�ضيقة.
م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية.
وجاءت وقائع الحوار على ال�شكل التالي:
■ بر�أيك هل توجد توجهات ل����دى جماهير ال�شيعة وال�سنة
■ ه����ل تفاج�أت����م بالتوت����ر المت�صاعد حالي ًا ف����ي ال�شارع للتقاتل في ما بينها؟
 للأ�سف ال �أحد ي�ستفت����ي النّا�س وي�أخذ بر�أيهم ،فتوجهاتالإ�سالمي؟
 ال �شك في �أن هذا التوتر واالحتقان في ال�ساحة الإ�سالمية اللبنانيين وا�ضحة وهي رف�ض الفتنة والتقاتل ،واللبنانيونفي لبنان خ�صو�ص ًا ،والمنطق����ة العربية عموم ًا ،له ا�سبابه ادركوا بعد الحرب الأهلي����ة انه ال يوجد فيها رابح وخا�سر،
في م����ا يخ�ص و�ضعنا ف����ي لبنان ،ويع����ود لمحاولة فريق فالجمي����ع فيها خا�سر ،ولكن وجود ال�سالح غير ال�شرعي هو
�شجع وي�ستدرك �سالح ًا �آخر ،فتن�ش�أ ال�صراعات ،كل هذا
لبناني بربط لبن����ان باالحداث ال�سوري����ة ،وهذه المحاولة الذي ُي ّ
ما زالت متوا�صل����ة من خالل م�شاركة حزب اهلل بالقتال في �سببه عجز و�ضعف الدولة عن ب�سط �سلطتها على �أرا�ضيها.
�سوريا ،وتترك ذيو ًال واثاراً في ال�ساحة الداخلية ،وهي تزيد والدولة �أظهرت �ضعفها في �أكثر من محطة ،فقبل ال�سابع من
من االحتقان الطائفي والمذهبي ،وي�ضاف �إلى ذلك عدم قدرة �أ ّيار واثن����اء ال�سابع من �أ ّيار ،ومن ثم عدم قدرتها على منع
الدولة على منع حزب اهلل من الم�شاركة في الحرب ال�سورية� ،أطراف لبنانية م�سلحة من التدخل باالحداث ال�سورية .فكيف
فه����ذه العوامل م ّهدت ،و�أدت �إلى ه����ذا التوتر الذي لم ُي�شكّل ُي�شارك حزب اهلل بالقتال في �سوريا خالف ًا لتوجهات الدولة
وهو جزء من الحكومة اللبنانية؟ وفي ذلك �إ�شارات وا�ضحة
مفاج�أة.
لحجم �ضعف الدولة.
■ هل �أ�سباب هذا التوتر �سيا�سية �أم مذهبية؟

«اللواء» التق����ت مفتي �صور ال�سابق العالم����ة ال�س ّيد علي
الأمين وحاورته حول �ش�����ؤون الم�سلمين ودعوات االحتراب
 ال �ش���ك ان هذا التوتر ذات جذور �سيا�سية ولي�س لها عالقةالقائمة في �أكثر من بلد عربي.
بالطوائف والمذاهب الفقهية ،الموجودة منذ قرون طويلة ،ولم
فقال« :التوت����ر والت�شنج في ال�شارع الإ�سالمي ت�صاعدا بعد تح���دث هذه الخالفات ،ففي المناط���ق اللبنانية هناك عي�ش
م�شاركة حزب اهلل بالقتال في �سوريا وعجز الدولة عن منعه م�شت���رك لجميع المنتمين لهذه المذاه���ب� ،إ�ضافة �إلى كثافة
من ذلك».
الزواج المختلط بين ال�سن���ة وال�شيعة ،فهناك روابط عائلية
وقال« :التوتر والت�شنج بين ال�سنة وال�شيعة ا�سبابه �سيا�سية و�أ�سري���ة ،ولم تك���ن المذاهب الفقهية �سبب��� ًا للخالف في ما
بينه���م ،و�إنما ا�سبابها الآن �سيا�سية ،وه���ذه الدعوات لح�شد
ولي�ست فقهية �أو مذهبية».
النّا�س على خلفية ما يجري في �سوريا من اهم ا�سبابها.
وقال« :عموم �أهل ال�سنة وال�شيعة يرف�ضون الفتنة والتقاتل
في ما بينهم ،فهذه الحروب الجميع فيها خا�سر ،وال ي�ستفيد ■ �أين م�صلحة ال�سنة وال�شيعة في هذا التوتر؟
من عدائهم �سوى اعدائهم».
 ال توجد �أي م�صلحة بتات ًا للأمة في هذا ال�صراع القائم فيوت�ساءل « :كي����ف لبلد ان ي�ستقيم والن����واب فيه يخالفون المنطقة ،والذي غُ لّ����ف بعناوين مذهبية وطائفية .والمتتبع
له����ذه الأحداث من �سوريا �إلى الع����راق ولبنان واليمن ،يرى
الد�ستور بعدم انتخابهم رئي�س ًا للجمهورية؟».
ان هناك مخطط ًا لتفجي����ر الأمة من داخلها .هذه الأمة التي
وقال«:عل����ى �إيران لكونه����ا دولة كبيرة ان تق����وم بمبادرة تمكنوا بعد الحرب العالمية الأولى من ا�سقاط دولتها التي
لطم�أنة دول الخليج لوقف الت�شنجات وال�صراعات العبثية» .كانت موجودة ،وحولوها �إلى دول ،يبدو انهم بعدما وجدوا
و�أعل����ن« :نحن من �شيع����ة واتباع لبن����ان و�شيعة ال�سفارة انها لم تت�صادم بع����د �إ�سقاط الدول����ة العثمانية� ،أراودا ان
م�صطلح �أطلق في �إط����ار التعبئة لكي ال ي�سمع الر�أي الآخر ،ي�سقطوه����ا عبر هذه الفتن ،وهذه الفتن����ة ت�شكّل خطراً على
ونرف�����ض ان نكون بين خيارين �إما ال�سف����ارة الإيرانية و�إما الأمة جمعاء وهي لم�صلحة �أعداء الأمة.
ال�سفارة االميركية».
■ هل تخ�شى من وقوع الفتنة في لبنان؟
ور�أى ان «تحقي����ق الأم����ن وال�سيادة ال يك����ون عبر الح�شد  -الخ�شي����ة م����ن الفتنة في لبنان والمنطق����ة قائمة نتيجة
ال�شعب����ي على �أ�سا�س مذهبي وتحقي����ق الأمن وال�سيادة من ه����ذه الأحداث ،خ�صو�ص ًا ان الدول����ة اللبنانية لم تتمكن من
مهام الدولة وجي�شها».
عزل لبن����ان عن مجريات الأحداث ف����ي المنطقة وخ�صو�ص ًا

والدولة ل����م تتمكن ،لغاية الآن ،م����ن ان يكون لديها رئي�س
للجمهوري����ة ،فالبل����د الآن ،وللعام الثان����ي ،من دون وجود
رئي�س للجمهوري����ة ،كل ذلك خالف ًا للد�ستور ،والنواب خالف ًا
للد�ست����ور ي�صرّون على عدم الذه����اب �إلى المجل�س النيابي
النتخاب الرئي�س.

■ البع�ض ي����رى ان حزب اهلل يعيق قي����ام الدولة ،فيما هو
ي����رى ان الدولة موجودة ونفذت خط����ة �أمنية في ال�ضاحية
الجنوبية؟
 على الدولة ان ال تخ�ضع لرغبات �أفراد �أو �أحزاب ،فالدولةال تطبق القانون على �أرا�ضيها ،ويجب ان تطبقه على جميع
اللبنانيين ولي�س ب�صورة جزئية �أو انتقائية ،ف�أين �أ�صبحت
الخطة الأمني����ة التي �أعلنت عنها الحكوم����ة في ال�ضاحية
وف����ي منطقة بعلبك الهرمل؟ فما ح�صل ال يعدو كونه اعالن ًا
و�شعاراً من دون تطبيق فعلي على الأر�ض.
فالدولة ت�سن لنا عقوبات على المواطنين لمخالفتهم قانون
الم����رور ،وال تطبق القان����ون على النواب الذي����ن يخالفون
الد�ستور بعدم انتخابهم رئي�س الجمهورية.
■ بر�أيك ماذا �أنتج الحوار بين حزب اهلل والم�ستقبل؟
 بمجرد عق����د جل�سات الحوار بينهما فه����ذا �أمر جيد ،وماح�صل انه ابقى على توا�صل قائم مطلوب بين الطرفين ،وهذا
�ش����يء �إيجابي لال�ستقرار في ظل ع����دم فاعلية الم�ؤ�س�سات
الد�ستورية.

■ كيف يمكن الحد من اال�صطفاف المذهبي؟
 ه����ذا اال�صطفاف ل����ه ا�سبابه المحلي����ة والإقليمية ،وهوحا�صل في لبنان وفي بع�ض الدول العربية ،لذلك �أرى انه ال
ب ّد من لقاء وحوار بين الجمهورية الإ�سالمية في �إيران وبين
المملك����ة العربية ال�سعودية ،واعتقد �أن هذا اللقاء يمكن ان
يطفئ النيران حيث نخ�شى من االنفجار الكبير ،فوالة الأمور
م����اذا ينتظرون وهم يرون دماء الم�سلمين ت�سيل في �سوريا
والع����راق واليمن ،لذلك يجب ان تك����ون هناك دعوة طارئة
لم�ؤتمر الدول الإ�سالمية لوقف هذا النزيف.
ول����و كنت مكان المر�ش����د الخامنئي للب�س����ت ثوب الإحرام
وذهب����ت �إلى مكة المكرمة وحملت بي����دي القر�آن وتم�سكت
ب�أ�ست����ار الكعبة وقلت لهم «ايه����ا الم�سلمون على �أي �شيء
تختلفون ربكم واحد ودينكم واح����د وقر�آنكم واحد ودينكم
واحد وهذه قبلتكم واحدة اذاً على ماذا تختلفون؟» ،و�أذهب
�إلى الملك �سلم����ان و�أطلب اجتماع قادة الم�سلمين في مكة
من �أجل ان نوئد هذه الفتنة التي ال ي�ستفيد منها �إال العدو.
■ ماذا تقر�أ في التدخل الإيراني؟
 ال�سيا�سة الإيرانية التي اعتمدت في المنطقة منذ �سنواتهي من �أ�سباب ال�صراع����ات القائمة حالي ًا ،ولذلك �إيران لن
تكون بعيدة عن ا�ضرار هذه الأحداث ،ولذلك عليها ان تقوم
بمب����ادرة لطم�أنة دول الخليج ،وعليها ان تقوم بذلك كونها
تح�صن
دول����ة فاعلة وكبي����رة في المنطقة ،فه����ذه الخطوة
ّ
المنطق����ة من البعثرة ولع����دم جعلها �سوق���� ًا ل�شراء وبيع
ال�سالح وبالتالي تبديد الثروات ،فال�صراع قائم على قاعدة
ان �إيران «فزاع����ة» ،وبالتالي لن نح�صد منها �سوى الدمار
والخراب.
■ لكن �إيران لديها م�شروع ت�صدره �إلى الدول العربية؟
 لكل دولة م�شروع وم�صالح ،لكن يجب ان ال يكون م�شروعهاعلى ح�ساب ال���دول الأخرى ،ويج���ب ان ال ت�صطدم الم�شاريع
ببع�ضه���ا ،وال�شيع���ة وال�سنة ل���ن ي�ستفيد م���ن عِ دائهم �سوى
�أعدائهم.
■ ف����ي المقابل هناك تط ّرف �سني مم ّث����ل «بداع�ش» ،ماذا
قر�أت في هذه الظاهرة؟

�أكبر حزب في م�صر �إال �أنه ال يمثل ال�شعب الم�صري ،فداع�ش
التي �أظهرت المزيد من الوح�شي����ة مرتبطة بخلفية ثقافية
خاطئة ال ب���� ّد من مواجهتها من قب����ل المرجعيات الدينية
ف����ي الأزهر ،فالأزهر �أعلن �أن �أفكار وت�صرفات داع�ش ال تمثل
الفكر الديني والإ�سالمي.
■ هل يمكن مواجهة التطرّف بتطرّف �آخر؟
 ه����ذه معالج����ة خاطئة ،ف��ل�ا يمكن مواجه����ة ومحاربةالتط����رف بتطرف �آخر ،فال يمكن مواجه����ة النار بالنار فهذا
يزيدها ا�شتعا ًال ،و�إنما يج����ب مواجهتها باالعتدال ،فالفكر
االعتدال����ي عندما يدعم من والة الأمور والأنظمة وقتها يتم
تجفيف المناب����ع الثقافية والفكرية التي تعتمد عليها هذه
الجماعات في زيادة �أتباعها.
■ �أنت����م و�شيخ الأزهر م����ن رموز االعت����دال الإ�سالمي ماذا
عملتم لمواجهة التطرف؟
 �إن ف�ضيل����ة �شي����خ الأزهر ال�شيخ �أحم����د الطيب من رموزاالعتدال الكبيرة في العالم اال�سالمي ،وهو دعا �إلى عدد من
الم�ؤتمرات في الأزهر من �أج����ل مواجهة الإرهاب والتطرف،
و�شي����خ الأزه����ر �أن�ش�����أ مجل�س���� ًا �س ّمي «بمجل�����س حكماء
الم�سلمي����ن» ،تُ�شارك فيه قيادات دينية من جميع المذاهب
الإ�سالمي����ة ،وعقد ع ّدة لق����اءات و�أ�ص����در تو�صيات ويعمل
للتوا�ص����ل مع مختل����ف الأطراف لو�ضع الحل����ول لمواجهة
التطرف ومنع الفتنة بين الم�سلمين.
■ الفريق ال�شيعي المعار�ض «للثنائي» ال�شيعي يتع ّر�ض
ل�ضغ����وط متزاي����دة �آخرها اتهام����ه ب�أنه �شيع����ة ال�سفارة
الأميركية .بر�أيك لماذا هذه ال�ضغوط؟
 �أنا من �شيعة لبن����ان ،و�أرف�ض �أن نكون بين خيارين� ،إما�أن نك����ون مع ال�سفارة الإيرانية و�إما مع ال�سفارة الأميركية،
فنحن �شيعة و�أتباع للبنان الوطن.
فهذه الأو�ص����اف التي �أطلقت داخل الطائف����ة �أتت في �إطار
التعبئ����ة لإيجاد مانع م����ن �أن ي�سمع ال����ر�أي الآخر ،فتمت
مخاطب����ة جمهور حزب اهلل ب�أن ه�ؤالء م����ن �شيعة ال�سفارة
الأميركية.
و�أن����ا ذهبت �إلى ال�سفارة الأميركي����ة م ّرة واحدة منذ خم�س
�سن����وات من �أجل الح�ص����ول على ت�أ�شيرة دخ����ول لأميركا،
بهدف التوا�صل مع �أبنائن����ا و�أ�صدقائنا ال�شيعة ،فتم رف�ض
طلبي ولم �أمنح الفيزا.

 «داع�ش» ظاه����رة خطيرة ،ووالدتها لها �أ�سباب �سيا�سيةوخلفي����ة ثقافية ،فالأ�سباب ال�سيا�سية هي �ضعف الدول في
المنطق����ة .فعندما خرجت التظاه����رات ال�سلمية في �سوريا
ومن ثم تم قمعها ،وبالتالي دفعها �إلى حمل ال�سالح ،عندها
�أخ����ذ �ضعف الدولة ينت�شر ،باعتبار �أن الدم يولد الدم ،هكذا
ولدت «داع�ش» ،ومن ثم انتقلت من �سوريا �إلى العراق.

وه����ذه ال�سيا�سة التي يتبعها الثنائي ه����ي �سيا�سة م�ض ّرة
لل�شيعة في عي�شه����م الم�شترك مع الآخرين في لبنان ،ومع
�أ�شقائهم العرب في الدول العربية.

فهذه الظاه����رة ال تمثل �أهل ال�س ّن����ة والجماعة ،فهي تمثل
نف�سها و�أتباعها ،ولذلك ح����زب االخوان الم�سلمين رغم �أنه

■ ه����ل خ�شيت من تداعيات الح�ش����د ال�شعبي الذي دعا له
ال�س ّيد ح�سن ن�صر اهلل؟

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين:

�أن�سبوا الجرائم �إلى مرتكبيها ،ال �إلى
مذاهبهم و�أديانهم
يج���ب �أن تن�سب الجريمة �إلى فاعلها دون و�صفه
الدين���ي �أو المذهبي �أو القوم���ي والمناطقي ،فال
نق���ول الم�سلمون ظلموا �أو قتلوا الم�سيحيين ،وال
الم�سيح ّي���ون قتلوا �أو اعتدوا على الم�سلمين ،وال
ال�سنّة قتلوا ال�شيع���ة  ،وال ال�شيعة قتلوا ال�سنّة،
لأن ذل���ك يق�صد منه �إدخال المذاهب والأديان في
الجرائم وال�صراعات� ،إن ال���ذي يقتل نف�س ًا ظلم ًا
وعدوان ًا ه���و المجرم ال�شرير ،والمقتول ظلم ًا هو
الإن�سان مهما تكن �صفت���ه الدينية ،قال اهلل :من
نف�س �أو ف�سا ٍد في الأر�ض فك�أنّما
قتل نف�س ًا بغير ٍ
قتل النا�س جميعا

 نع����م تخ ّوفت من هذه الدعوة والتقي����ت ب�أنا�س عديدينمن منطقة بعلبك  -الهرمل �أبدوا خ�شيتهم من هذه الدعوة،
وقالوا ب�أن هذه الدعوة ت�ؤدي �إلى حالة من ال�صراع الداخلي
الذي لم يح�صل لغاية الآن في مناطقنا.
فالح�ش����د على �أ�سا�س مذهبي من الممكن �أن ي�ؤدي �إلى فتنة
طائفية ومذهبية.
فهذه الدعوة ،م�ستغرب م����ن ال�س ّيد ن�صر اهلل �أن ت�صدر عنه،
فلي�س من مهمات����ه �أن يكون و�صي ًا عل����ى الأمن وال�سيادة،
فهناك دولة وهناك جي�ش هو م�س�ؤول عن الأمن وال�سيادة.
■ لك����ن حزب اهلل يقول ب�أن����ه يقاتل في �سوريا كي ال ت�أتي
المنظمات المتطرفة �إلى لبنان؟
 �أكدت التفجيرات في ال�ضاحية وغيرها �أن ما قام به حزباهلل ا�ستدرج الإرهاب �إلى لبنان ولم يمنعه ،بل عندما �أجزت
لنف�سك �أن تذهب لمقاتلة هذه التنظيمات على �أر�ضها �أجزت
لها بالمجيء �إلى �أر�ضك وقتالك عليها ،الذي يمنع الإرهاب
في لبنان ه����و الجي�ش ووقتها ح����زب اهلل وجميع ال�شيعة
وال�سنّة وغيرهم يدعمون الجي�ش في مواجهته.
و�سمع����ت ب�أنهم يقولون بوجود  400كلم في جرود عر�سال
محتل����ة وت�ساءلوا كيف ي�سكتون ع����ن تحريرها؟ و�أنا �أقول
مزارع �شبعا �أقل منها و�أهم منها فلماذا ال يذهبون لتحريرها
من االحتالل الإ�سرائيلي؟ ولماذا �ساكتون عنها؟
■ ماذا تقول للم�سلمين و�سط هذا التوتر؟
 �أقول له����م اهلل اهلل في �أمتكم ،وقال اهلل تعالى لنا «كنتمخي����ر �أمة �أخرجت للنا�س ت�أم����رون بالمعروف وتنهون عن
المنك����ر» ،ف�أي منكر �أعظم من ه����ذه الفرقة والبغ�ضاء التي
تنت�شر خدمة لأعدائهم ،وعليه يجب �أن نعمل من �أجل �إطفاء
هذه النيران ،وجم����ع الكلمة لخدمة �أهلنا و�أوطاننا وديننا،
ال����ذي يقول لنا «�إنم����ا الم�ؤمنون �إخ����وة ف�أ�صلحوا ما بين
�أخويكم».
■ هن����اك �شغور رئا�سي وهناك خ�شية من تعطيل الحكومة،
فهل لديك خ�شية من فراغ في كامل م�ؤ�س�سات ال�سلطة؟
 نحن ال نخ�شى من ح����دوث فراغ ،حتى لو �سعى البع�ض�إل����ى �إ�سقاط الحكوم����ة ،فهناك �شغور موج����ود في رئا�سة
الجمهوري����ة �إلى مجل�س النواب الذي م ّدد لنف�سه مرتين وال
يقوم ب�أي واجب �سوى تحميل الدولة الأموال الطائلة.
والحكومة هي حكومة ت�صريف �أعمال ،وفي حال ت ّم تعطيلها
لإ�سقاطه����ا ف�أنا ال �أخ�ش����ى الفراغ ،فوقته����ا يمكن للجي�ش
اللبنان����ي �أن ي�ستلم ال�سلط����ة م�ؤقت ًا لغاية �سن����ة �أو �ستة
�أ�شهر ،فالفراغ في الدولة ممنوع .مع الفراغ في الم�ؤ�س�سات
الد�ستورية الجي�ش ي�ستلم ال�سلطة ويجري انتخابات نيابية
ورئا�سية ،وهذا �أف�ضل من ال�شلل المتراكم في الم�ؤ�س�سات.

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين لقناة «الحدث» :
ال�شعوب تحتاج �إلى كلمة جامعة و والية الفقيه يجب �أن تبقى محدودة في �إيران
قال المرجع الديني اللبناني ،ال�سيد علي الأمين� ،أم�س الأحد� ،أن «م�س�ألة والية الفقيه لم يكن لها عالقة بال�سيا�سة» ،م�ضيف ًا:
«ال نرى �أن والية الفقيه عابرة للحدود ..والية الفقيه يجب �أن تبقى محدودة في �إيران».
وف���ي مقابلة خا�صة مع قناة «الحدث» ،ذكّر �أن «النهج الإيراني تم رف�ضه منذ بداية ثمانينات القرن الما�ضي» ،معتبراً �أن
«الر�ؤية الإيرانية نجحت فيلبنان نتيجة �ضعف الدولة» .وفي هذا ال�سياق اعتبر �أن «الدول ة هي الحكم والمظلة للجميع».
و�ش���دد الأمين على �أن «روابط المذاهب والأديان ال يجوز �أن تكون على ح�ساب الأوطان» ،م�ضيف ًا« :نرف�ض االرتباط بالر�ؤية
الإيراني���ة» .وفي هذا ال�سياق اعتبر �أنه «من م�صلحة حزب اهلل �أن يخرج من الم�ستنقعال�سوري» ،مو�ضح ًا �أن «�إيران لم تختطف
ال�شيع ة العرب �إنما هناك �أحزاب مرتبطة بطهران».
وف���ي �سياق �آخر� ،أكد الأمين �أن «ال�شع���وب ال ت�ستفيد من الخطب النارية التي ت�صب الزيت على النار ..ال�شعوب تحتاج �إلى
كلمةجامعة».
كم���ا ن ّب���ه من �أن «حزب اهلل ال يمثل المذهب ال�شيعي كما الإخوان ال يمثلون المذهب ال�سني» ،م�شدداً على ان «هناك �أحزاب
توظف الدين من �أجل جمع عدد �أكبر من الأتباع».
و�أو�ض���ح الأمين �أن «ال�صراع الحالي هو�سيا�س ي وال ينطلق منالمذاهب» ،م�ضيفا �أنه «يجب �إخراجالفتاو ى من ال�صراعات
الداخلية».
و�شدد على �أن «الم�سلمون عا�شوا�سنة و�شيع ة لمئات الأعوام من دون �صراع».
وفي ال�ش�أن العراقي� ،أكد �أن «من احتلوا تكريت ومن ا�ستعادوها لم يذهبوا لإر�ساء �أحكام اهلل».
�أما في المو�ضوع اليمني ،ف�أو�ضح �أن «الحركة الحوثية ال تختزل الطائفة الزيدية».

الكتاب :ال�سنّة وال�شيعة �أمّة واحدة
(�إ�سالم واحد واجتهادات متعددة)

لإيجاد الإتحاد الإ�سالمي على غرار
الإتحاد الأوروبي
�أن���ا ل�ست مع تعزيز مخاوف ال���دول الإ�سالمية بع�ضها من
البع�ض الآخر ،ويجب �أن تعمل �إيران وغيرها من الدول على
�إزالة هذه المخاوف و�إيجاد �أح�سن العالقات فيما بينها على
غ���رار الإتحاد الأوروبي الذي �أنه���ى كل �صراعات بين دوله
و�شعوبه ،وما الذي يمنع هذه الدول الإ�سالمية �أن تعمل على
�إيجاد الإتحاد الإ�سالمي فيما بينها!
العالمة ال�سيد علي الأمين� :صحيفة اليوم ال�سعودية 7 -
ني�سان 2015

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين :

نح ّمل الأنظمة العربية م�س�ؤولية اختزال ال�شيعة
العرب ب�أحزاب مرتبطة ب�إيران
�إذا اختار ال�شعب الإيراني والية الفقيه فهذا
�ش�أنه ،لكنها ال تلزمنا ،نحن ال�شيعة العرب خارج
�إيران ب�أي �شيء
حمزة تكين ،وكالة الأنا�ضول
والية الفقيه م�شروع �سيا�سي ولي�ست عقيدة دين ّيةح���زب اهلل يمثل �أتباعه و�أن�صاره ،وال ي�صح اخت���زال طائفة �أو مذهببحزب
حزب الأخ���وان الم�سلمين ال يم ّثل كل ال�س ّنة ،فلم���اذا يم ّثل حزب اهللو�إيران ك ّل ال�شيعة؟
والء ال�شيعة العرب وغير الإيرانيين لأوطانهم ودولهمخالفن���ا ال�سيا�سة الإيرانية في لبنان من���ذ ثمانينات القرن الما�ضي،وندعو �إيران �إلى عدم الخالف مع محيطها العربي
دع���وة المجتمع الدولي لوقف �إلزامي للنار ف���ي �سوريا كبداية للح ّلال�سيا�سي
لدعوة تركيا ال���دول الإ�سالمية الجتماع طارئ لإطفاء النار الم�شتعلةبين الم�سلمين.
 رف����ض الدعوات العرقي���ة والمذهبية ،فالم�سلمون �أم���ة واحدة عرب ًاوعجم ًا.
 طم�أن���ة �إيران لدول الخليج تقطع الطريق عل���ى التدخالت الأجنبيةفي المنطقة
 الأحزاب ال�شيعية التي ن�ش�أت ف���ي بع�ض الدول العربية ،بعد الثورةالإيرانية  ،ال يمكنها اخت�صار الموقف ال�شيعي العربي
ال يمك���ن �أن يخت���زل حزب من الأحزاب طائفة م���ن الطوائف �أو �شعبامن ال�شع���وب ،و ر�أي الطائفة ال�شيعية ين�سجم م���ع �آراء بقية الطوائف
اللبنانية بالعي�ش �ضمن دولة القانون والم�ؤ�س�سات.
 لي�س م���ن الإن�صاف �أن نجعل الطائفة ال�شيعي���ة الكبيرة في العالمالعربي مرتبطة ب�إيران ،نتيجة الترابط المذهبي فقط ،و الترابط ال يكون
على ح�ساب الأوطان.
ال يج���ب �أن نعطي ال�شيعة العرب لإيران كجائزة مجانية ،نتيجة عدماحت�ضان الأنظمة العربية للوجوه البارزة والظاهرة عند ال�شيعة العرب.
 الأنظمة هي الت���ي كر�ست هذا التمثيل الأحادي على م�ستوى ال�شيعةالع���رب ،لأن عالقاتها مح�صورة بالواجهة ال�سيا�سية للطائفة ال�شيعية،
ولبنان مث���ال لهذه الق�ضية ،حيث �إن الأنظمة العربية لم تفتح عالقات
مع �شيعة االعتدال في لبنان.
 �أدع���و �إل���ى االبتعاد عن لغة الأعراق والقومي���ات التي ال تعتبر لغة�إ�سالمية �صحيحة ،حيث �إنه ال ف�ضل لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى.
 ال���دول الإ�سالمي���ة الكبرى في المنطقة م�س�ؤولة ع���ن لعب دور �إزالةالمخ���اوف بين الم�سلمين وال�سعي لإنه���اء النزاعات وال�صراعات التي
�ستنعك�س �آثارها ال�سلبية على الأمة جمعاء.
 �إن اعتم���اد النظام ال�سوري على الخيار الع�سكري لوقف االحتجاجاتتج�سدت
ال�سلمية في بادئ الأمر هو ما دفع �سوريا �إلى دوامة من العنفّ ،
في معارك دموية بين ق���وات النظام والمعار�ضة ال تزال م�ستمرة حتى
اليوم .و�إن الأزمة لن تحل بالح�سم الع�سكري ،بل بالحل ال�سيا�سي.
 �أدع���و �إلى منع كل الأطراف الخارجية المتقاتلة ،ومنهم حزب اهلل ،منالتوجه �إلى �سوريا ونرف�ض التح�شيد من حزب اهلل وغيره على الأرا�ضي
ال�سورية.

( درا�سة فقهيّة وكالميّة في م�س�ألة الخالفة والإمامة ُت�سقط �أ�سباب الخالف وتثبت ّ
حق الإختالف)
( ....ولك����ن ما يه ّون الخطب �أن تلك الح����وارات وما كتب من
ال�ص����دى الإيجابي في التقريب
�إجابات ومقاالت وجدت لها ّ
بي����ن الم�سلمين ل����دى الكثير م����ن المن�صفين م����ن مختلف
الطوائف والمذاهب و�أ�صبحت تلك الآراء والأفكار بعد طرحها
بفترةٍ غير طويل����ة مقبول ًة بف�ضلٍ م����ن اهلل حتّى عند الذين
كانوا لنا م����ن المعار�ضين،وكانوا لها في �أثناء �إجراء الحوار
من الراف�ضين ،وقد �صاروا للقول بها من ال�سابقين!) ..
من المق ّدمة :
ف�إ ّن الكتاب الّذي بين يديك � -أ ّيها القارئ العزيز  -هو نتيجة
لحوارات جا ّدة بين المذاهب الإ�سالم ّية هادفة للتّقريب بينها.
أ�سا�سي وه����و �أ ّن الإ�سالم عقيدة
���ت فيها من مبد�أ �
وقد انطلق� ُ
ّ
و�شريعة من �آمن بهما �صار م�سلم���� ًا وهناك تجربة �إ�سالم ّية
ال�سيرة بد�أت بعد وفاة
حكى لنا عنها التّاريخ ونقلتها كتب ّ
ر�س����ول اهلل (�ص) وقعت فيها الخالف����ات والإختالفات وقد ال
نعرف �شيئ ًا عن تلك التّجربة كالّذي دخل في الإ�سالم حديث ًا
بناءاً عل����ى اطّ العه على محا�سن العقيدة وال�شّ ريعة و�إيمانه
بهما.
وق����د نعرف �شيئ ًا عن تلك التّجربة الّتي ح�صلت في الما�ضي
وقد نختلف في الحكم عليها �أو على بع�ض مراحلها و�أ�شخا�صها �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ولك ّن ذلك كلّه ال عالقة له بال ّدخول
ف����ي الإ�سالم عقي����د ًة و�شريع ًة والمه ّم �أن تكون التّجرب����ة الإ�سالم ّية الّتي نخو�ضها الي����وم بع�ضنا مع البع�ض الآخر
�صحيح����ة في دولنا ومجتمعاتنا و�أوطاننا ولكي تكون �صحيحة يجب �أن نعود �إلى تلك المبادئ والأ�س�س الّتي �صار
غ�ض النّظر عن النّزاعات الّتي ح�صلت والخالف����ات الّتي وقعت بعد ذلك وقد ع ّبر
الم�ؤمن����ون بها من الم�سلمين م����ع ّ
ع����ن تل����ك الأ�س�س الجامعة في بداية ال ّدعوة ما قاله جعفر بن �أبي طالب لملك الحب�شة عندما هاجر هو وجماعة من
الم�سلمين فراراً بعقيدتهم الجديدة الّتي �آمنوا بها وقد اخت�صر فيها فهم الإ�سالم والمعاني الّتي دعتهم لقبول ال ّدعوة
عندما قال:
(�أ ّيها الملك كنّا قوم ًا �أهل جاهل ّية جهالء نعبد الأ�صنام ون�أكل الميتة ون�أتي الفواح�ش ونقطع الأرحام ون�سيء الجوار
القوي منّا ال�ضّ عيف فكنّا على ذلك حتّى بعث اهلل �إلينا ر�سو ًال منّا نعرف ن�سبه و�صدقه و�أمانته وعفافه ،فدعانا
وي�أكل
ّ
لنوحده ونعبده ،ونخلع ما ك ّن����ا نعبد نحن و�آبا�ؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ،و�أمرنا ب�صدق الحديث،
�إل����ى اهلل
ّ
و�أداء الأمان����ة ،و�صل����ة الرحم ،وح�سن الجوار ،والكف عن المحارم وال ّدماء .ونهانا عن الفواح�ش وقول الزّور و�أكل مال
وال�صيام ف�ص ّدقناه و�آمنّا به).
اليتي����م وقذف المح�صنات ،و�أمرنا لنعبد اهلل ال ن�شرك به �شيئ ًا و�أمرنا
بال�صالة والزّكاة ّ
ّ
علي:
وقال �أخوه الإمام ّ
(..بعث اهلل مح ّمداً �صلّى اهلل عليه و�آله و�أنتم معا�شر العرب على �شرّ حال ،يغذو �أحدكم كلبه ويقتل ولدهُ ،يغي ُر على
غيره فيرجع وقد �أُغي َر عليه ،ت�أكلون الميتة وال ّدمُ ،منيخون على �أحجار خ�شن و�أوثان م�ضلَة ،ت�أكلون الطعام الج�شب،
وت�شرب����ون الماء الآجن ت�سفكون دماءكم وي�سبي بع�ضكم بع�ض���� ًا ،ف�أّلّف بين قلوبكم و�أ�صبحتم بنعمته �إخوان ًا وكنتم
على �شفا حفرة من النّار ف�أنقذكم منها.)..
تل����ك ال ّدع����وة الّتي جمعت بينهم و�ألّفت بين قلوبه����م بمبادئها وقيمها ال تزال حتّى الي����وم تنادينا نحن الم�سلمين
للإيم����ان بها والإن�ضواء تحت رايته����ا بعيداً عن التّجربة الّتي م ّرت فيما بعد وبعي����داً عن الإنق�سامات الّتي ح�صلت
ّم�سك بتلك المبادئ الّتي تدخل وحدها �صاحبها في الإ�سالم.
بعدها وت�أمرنا بالت ّ
�أفال تجمعنا اليوم تلك المبادئ الّتي جمعتهم في الما�ضي؟! �أفال نكون بالإيمان بتلك المبادئ الّتي �آمنوا بها وحدها
من الم�سلمين ح ّق ًا و�إن لم نطّلع على خالفات الما�ضين؟! �أو اطّ لعنا عليها وعملنا بقوله تعالى( :تلك �أ ّمة قد خلت لها
ما ك�سبت ولكم ما ك�سبتم وال تُ�سئلون عما كانوا يعملون) �سورة البقرة.141 :
وق����د �أثارت تلك الحوارات ،الّت����ي جرت معنا في �أوقات مختلفة يعود بع�ضها �إلى نهاية القرن الما�ضي ،مجموعة من
الأفكار والتّ�سا�ؤالت الجديرة بالتّوقّف عندها والبحث عنها.
وق����د تجاوزت هذه الحوارات بم�ضمونها ال�شّ كل ّيات الّتي كانت تح�صل ف����ي الم�ؤتمرات والنّدوات ال ّداعية �إلى الوحدة
علمي و�صريح ،الم�سائل الخالف ّية الأ�سا�س ّية بين الم�سلمين واعتمدت في ذلك على
الإ�سالم ّية والتّقريب وبحثت ب�شكل
ّ
الحج����ة وال ّدليل الّذي يبطل دعوات الفرقة والإنق�سام والّذي يهدم الأ�س�س الّتي قامت عليها فتاوى بع�ض العلماء في
ّ
تكفير الم�سلمين بع�ضهم للبع�ض الآخر.
وه����ذا ما ر�أيت في����ه طريق ًا لنجاة الأ ّمة الواحدة من ال�شّ رور والفتن فلي�ست الفرق����ة النّاجية هي الّتي تحتكر النّجاة
لنف�سها و�أتباعها و�إنّما هي الّتي ت�سعى لنجاة الأ ّمة ب�أ�سرها عم ًال بقوله تعالى:
(ولتكن منكم �أ ّمة يدعون �إلى الخير وي�أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و�أولئك هم المفلحون) �آل عمران.104 :
وقد �ض ّمنت بحوث الكتاب و�أجوبة الم�سائل ما فهمته من النّ�صو�ص ال ّدين ّية والوقائع التّاريخ ّية ودرو�س العلماء ف�إن
�أ�صبت بها الحقيقة فذلك من ف�ضل اهلل و�إن �أخط�أتها ف�أرجو عفوه ور�ضاه عليه توكّلت و�إليه الم�صير.
الكتاب:ال�سنة وال�شيعة �أمة واحدة ( �إ�سالم واحد واجتهادات متعددة)
الم�ؤلّف :العالّمةال�سيد علي الأمين
النا�شر:الدار العربية للعلوم نا�شرون

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين

�شــهــر رمـ�ضــان مـدر�ســة و�أهــداف
يعتبر �شهر رم�ضان المبارك محط����ة �سنوية لتطهير النف�س
و�شحذ العزيمة وتقوية الإرادة وتربية الإن�سان على الأخالق
الفا�ضل����ة و�إ�ضع����اف نوازع ال�ش����ر الموجودة في����ه و�إظهار
عوامل الخير الكامنة في نف�سه وتغليب النزعة االجتماعية
المتفاعلة مع الآخرين والمتح�س�سة لآالمهم وحاجاتهم على
نزعة التفرد واال�ستئث����ار ،لأن ال�صائم هو الذي �صام ل�سانه
عن ال�شر وامتنع����ت جوارحه عن المعا�صي لي�ستخدمها في
�إ�صالح نف�سه و�ص��ل�اح مجتمعه ،وهذه الأم����ور من التقوى
التي جعله����ا اهلل ثمرة لل�صيام كما ج����اء في قوله تعالى
ع����ن ال�صوم( :كتب عليكم ال�صي����ام كما كتب على الذين من
قبلكم لعلكم تتق����ون) .فلم تكن كتابة ال�صيام لالمتناع عن
الطعام وال�شراب ،بل كانت لأجل الح�صول على التقوى وهي
فالتقي ال يك����ذب وكذلك ال�صائم،
�أم الف�ضائ����ل ومجمعه����ا.
ُّ
والتقي ال يخون وكذلك يج����ب �أن يكون ال�صائم والتقي هو
الذي ال يغ�����ش وال يخدع وال يفعل ال�ش����ر ،والتقي هو الذي
يتحل����ى بال�سل����وك الم�ستقيم ،وهو الذي يع����دل في حكمه
ومعامالته ،وهو الذي ين�صف الآخرين ،وهكذا يجب �أن يكون
ال�صائم .وما االمتناع عن الطعام وال�شراب وبع�ض ال�شّ هوات
وال ّرغب����ات� ،إال محاولة لتدريب الإن�س����ان على �أن ي�صل �إلى
تلك الأخالق الفا�ضلة التي ت�شكل دعامات المجتمع ال�صالح
وال�سعيد ،وهكذا نعرف �أن ال�صوم مدر�سة تعلم الفرد ال�صبر
الجمي����ل والإرادة القوي����ة والأخالق الفا�ضل����ة التي ت�ساعد
على تحقيق �أهداف الخي����ر للفرد والجماعة .وهذه الغايات
النبيلة وال�شريفة ي�ساهم �شهر رم�ضان في �إيجادها من خالل
تهذيب النف�����س ووقايتها من حاالت ال�ضعف وال�سقوط �أمام
المغريات ،وهذا ي�ؤهل الإن�سان للقيام بدوره خارج �إطار ذاته
ف����ي المجتمع ال����ذي ينتمي �إليه وال����ذي ال يكتمل بنا�ؤه �إال
بت�ضافر الإرادات الخيرة التي يحملها �أبنا�ؤه .فعندما ينت�صر
الفرد والأفراد على ذواتهم وعلى �أنانياتهم ،يكون ب�إمكانهم
�أن يحققوا االنت�صار في معركة بناء المجتمع ال�صالح الذي
يتكافل �أبنا�ؤه بع�ضهم مع البع�ض الآخر.

الم�آدب الرم�ضانية
ومن خالل الحكمة التي يهدف �إليها ت�شريع ال�صوم في �شهر
رم�ضان المبارك ،يتب ّين لنا وينك�شف� ،أنه لي�س �شهر التناف�س
عل����ى الطيبات لي ًال ،بع����د االمتناع عنها نه����اراً .و�إذا كانت
القاعدة العامة في ال�شريعة الت����ي تحكم الطعام وال�شراب
هي قوله تعالى( :كل����وا وا�شربوا وال ت�سرفوا �إن اهلل ال يحب
الم�سرفي����ن) ،ف�إن تطبيقها في هذا ال�شه����ر يكون �أكثر ت�أكيداً
من بقية الأ�شهر لأنه ال�شهر الذي تت�ضاعف فيه الطاعات في
�أجرها وثوابه����ا وال�سيئات في جرمها وعقابها .وقد ورد في
بع�ض الأخبار �أن الإمام عل ّي ًا عليه ال�سالم قد �أفطر عند �إحدى
بناته فجاءت ل����ه ب�صنفين من الطعام فطلب منها �أن ترفع
�أحدهما وقال لها� :أتريدين �أن يطول وقوف �أبيك بين يدي اهلل
تعالى .و�إذا رجعنا �إلى �سيرة الم�سلمين في ال�صدر الأول من
الإ�سالم وعل����ى عهد ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،نجد
�أن �شهر رم�ضان ما كان له عندهم برنامج غذائي مخ�صو�ص،
ب����ل كان دون بقية الأي����ام والأ�شهر ف����ي الم�س�ألة الغذائية،
وكانوا يعتبرونه �شهراً يح�صل����ون فيه على الغذاء الروحي
الذي ي�ساعدهم على تحقيق الأهداف الكبرى لدينهم و�أمتهم،
ولذا تحققت في هذا ال�شهر المب����ارك جملة من االنت�صارات
خ����ارج �إطار الذّات عادت بالخير على المجتمع عموم ًا .ففي
�شهر رم�ضان ،تحقق االنت�صار في معركة بدر الكبرى ،وتحقق
فتح مكة وتحرير �أهلها من الظلم والعدوان .وهذا يك�شف عن
�أن الم�سلمين الأوائل فهموا ال�صوم على �أنه مدر�سة لمجاهدة
النف�����س و�إعدادها للجهاد الأكبر في �سبيل الدين والإن�سانية
المعذبة والمقهورة .ومن هنا ف�إننا نرى �أن الكثير من الأمور
التي تجري في �أيامنا تحت �شعار (رم�ضان كريم) من الم�آدب
واالحتف����االت تتناق�ض م����ع الجوهر المطل����وب من ت�شريع
ال�صوم .وقد تحول هذا ال�شهر بفعل تلك االحتفاالت� ،إلى �شهر
00961-70-972841

الراحة والطرب ،و�إلى �شهر الم�آكل والم�آدب التي ُيبعد عنها
الفقراء ال�صائمون ،ويدعى �إليه����ا الأغنياء المفطرون ،لأنهم
للأموال يدفعون! وبد ًال من كونه �شهر الت�ضامن والتكافل مع
الفق����راء ،و�شهر توزيع الحق����وق والم�ساعدات عليهم� ،أ�صبح
�شهر جمع الأم����وال با�سمهم ومن دون وكالة منهم! وحولوه
�إلى �شهر للمالهي والأغاني كالخيم الرم�ضانية ،التي كانت
ف����ي الزمن ال�سابق لتعليم القر�آن وتدري�س الأحكام .وفي كل
هذه الأم����ور و�أ�شباهها كالحزازير والفوازير ،ابتعاد كلي عن
الأهداف المقد�سة من ال�صوم ،و�أرى في ذلك محاولة عن ق�صد
�أو غي����ر ق�صد لتجويف �شهر رم�ض����ان وتفريغه من محتواه
الحقيقي و�إبعاد الم�سلمين ع����ن المدر�سة ال�سنوية الهادفة
�إلى توحيده����م وتقوية �إيمانهم وت�سليحه����م بالوعي الذي
ي�شدهم �إلى تاريخهم المجيد المليء بمواقف العزة والكرامة.

عيد الفطر المبارك والإحتفاالت
وم����ن جملة المظاهر التي ت�شوه معان����ي ال�شهر المبارك ما
ي�سم����ى بحفالت عيد الفطر مع �أن ه����ذا اليوم قد جعله اهلل
ي����وم �شكر وتكبير على ما وفقنا �إليه من الطاعات فيه ،كما
قال( :ولتكبروا اهلل على ما هداكم و لعلكم ت�شكرون) ،هو يوم
احتف����ال ب�إنجاز الواجب لموا�صلة الدرب على طريق الطاعة
والخير ،وهو فر�صة لمن �أت����م �صيامه وخرج من هذا ال�شهر
كي����وم ولدته �أمه طاهرا من الذنوب ،لي�ست�أنف م�سيرة العمل
ال�صالح .وقد قيل( :لي�س العيد لمن لب�س الجديد ولكن العيد
لمن �أمن نار الوعيد) ،هو يوم زكاة الأبدان الذي يتوا�صل فيه
مع الفقراء فت�ؤدى �إليهم زكاة الفطرة التي تدفع عن �صاحبها
البالء وتطفئ غ�ضب الرب.

تحديد الهالل وال�سبق الإعالمي
ال�سنوات
لقد �أخ����ذت م�س�ألة البح����ث عن ر�ؤية الهالل ف����ي ّ
الأخيرة بالخروج عن دائرة النّقا�ش الفقهي النّظري المعتاد
بين الفقه����اء ،ودخلت في مجاالت ال�سبق الإعالمي ،وقد بد�أ
ال�سلبي على بع�ض الجوانب المه ّمة
هذا
ّ
التوجه باالنعكا�س ّ
والعمل ّية من حي����اة الم�سلمين تتجاوز �آثار الخالف الفقهي
فيه����ا على بداية �شه����ر رم�ضان وعيد الفط����ر المبارك� ،إلى
الخالف على م�س�ألة �أكثر �أهمي ًة وارتباط ًا بجماعاتهم ،وهي
الحج الذي يجتمع فيه الم�سلم����ون من ك ّل الأقطار
م�س�أل����ة
ّ
الحج الّتي تتجلّى فيها مظاهر
عبادة
أداء
ل
واحد
مكان
ف����ي
ّ
الوحدة والجماعة كالوقوف في عرفات يوم التا�سع من �شهر
الحج����ة وم����ا يتبعه من المنا�سك ف����ي وادي منى وعيد
ذي
ّ
الأ�ضحى ف����ي اليوم العا�شر منه· وق����د و�صل االختالف في
ب�صحة عبادة
التوقي����ت� ،إلى ح ّد ت�شكيك بع�����ض الم�سلمين
ّ
ال�سبب في ذلك �إلى تع ّدد الجهات والمرجع ّيات
ّ
الحج ،ويعود ّ
الّتي تت�ص���� ّدى لتحديد �أوائل ال�شّ ه����ور القمر ّية و�إلى اعتماد
بع�ضه����م على �آل ّيات جدي����دة في التّحدي����د م�ستبق ًا دعوى
الحج
الر�ؤي����ة ال�شّ رع ّية ور�أي الهيئة الم�شرف����ة على �ش�ؤون
ّ
والّتي كان الأمر موكو ًال �إليها منذ القدم تنظيم ًا للأمر ومنع ًا
لالخت��ل�اف وتعزيزاً لروح الوح����دة واالئتالف بين الحجيج
���ح �أن ت�أتي ك ّل
خ�صو�ص ًا وبي����ن الم�سلمين عموم ًا ،فال ي�ص� ّ
جماعة م����ن الحجيج من بلدها ومعها موعد للحج يختلف
ع����ن موعد جماعة �أخرى قادمة من بلد �آخر وعلى هذا كانت
ال�سلف ال�صالح في ك ّل العهود الما�ضية·
�سيرة ّ

الح�سابات الفلكية
وم����ن الآليات الجديدة التي يعتمدها بع�ض من المعا�صرين
خالف���� ًا للم�شهور بين الفقهاء ه����ي اعتماده على �آراء علماء
الفل����ك وح�ساباته����م الّتي ينتج عنها �إلغ����اء االعتماد على
الر�ؤي����ة الب�شر ّي����ة لأن الح�سابات الفلك ّية تك����ون نتائجها
�سابق����ة على الر�ؤية الب�شر ّية ف����ي �أغلب الأحيان ،ولذلك بد�أ
هذا البع�ض يعل����ن عن بداية ال�شهور القمر ّي����ة قبل �أ�سبوع
�أو �أكثر من الموع����د ال�شّ رعي اللتما�س الهالل م ّما ي�ؤ ّدي �إلى
www.Al-Amine.org

وقوع الخ��ل�اف الم�سبق مع دعاوى الر�ؤي����ة المت�أخرة و�إلى
الت�شكيك في مواعيد عب����ادة الحج· ومن عجائب الأمور� ،أ ّن
بع�ضه����م يمار�س عم ًال غير معقول م����ن هذه الناحية ،حيث
يوم
يفت����ي لأتباعه بالوقوف م����ع الم�سلمين في عرفات في ٍ
واح����د ،مع �إظهار اختالفه الم�سبق حول موعد الوقوف وعيد
ال�سابقة ،الّتي
الأ�ضح����ى ،اعتماداً على الح�سابات الفلك ّي����ة ّ
يعتبره����ا مق َ ّدم ًة على الر�ؤية ال�شرعية عند وقوع المعار�ضة
بينهم����ا .وت�أكيداً على �إ�شاعة اج����واء ال�ش ّك واالختالف بين
الحج����اج وعموم الم�سلمين ،يقوم ه����ذا البع�ض ب�أداء �صالة
ّ
عيد الأ�ضحى ف����ي بلده بعد انتهاء عي����د الحجاج بيوم �أو
يومين ،وقد يكون ذلك بعد ثالثة �أيام �أحيان ًا!! ح�سب اختالف
دعاوى الر�ؤية م����ع ح�سابات الفلك· ووجه العجب والغرابة
ف����ي هذا العمل ،يب����دو في الجمع بين النقائ�����ض والأ�ضداد!
فكيف نحافظ على مظهر الوح����دة واالتفاق بين الم�سلمين
على ركن واجب م����ن �أركان اال�سالم ،و هو الحج ،وفي نف�س
الوقت ،نظهر االختالف بي����ن الم�سلمين على �أمر غير واجب
يج����وز تركه ،ك�ص��ل�اة العيد،التي يفتي نف�����س ه�ؤالء بعدم
وجوبه����ا!! .ث ّم ،ماهي الفائدة من التّ�ص ّدي لتعيين موعد تلك
المنا�سب����ة الدينية ،مع �إفتائه بالوق����وف مع الم�سلمين في
ي����وم واحدٍ ،ومع وجود الهيئة الناظمة ل�ش�ؤون الحج ،والّتي
الحجاج ح�سب مواعيده����ا ويبقى الحديث عن
يك����ون عمل
ّ
ه��ل�ال �شهر رم�ضان و�شهر �شوال ال����ذي يكون عيد الفطر في
يوم����ه الأول .وال �شك �أن االختالف ال����ذي يح�صل في تحديد
�أول �شه����ر رم�ضان وتحديد يوم عي����د الفطر هو من المظاهر
التي ينبغي التخل�ص منها لأنه من مظاهر االنق�سام وي�ؤدي
�إلى وقوع ال�صائمين في الحرج .ويجب �أن ننظر �إلى م�س�ألة
توحي����د يوم ال�صوم ويوم العيد من زاوي����ة التكليف الإلهي
الخال����ي من الحرج والتعقيد لأن اهلل �سبحانه وتعالى يريد
بعباده الي�سر وال يريد بهم الع�سر والحرج والم�شقة كما في
قوله تعالى( :يريد اهلل بكم الي�سر وال يريد بكم الع�سر) وفي
تع�سروا).
(ي�سروا وال ّ
الحديثّ :

مرجعية واحدة لتعيين المنا�سبات الدينية
وال �شك في �أن الو�صول �إلى يوم موحد فيه الكثير من الي�سر
الذي يتنا�سب م����ع �أهداف ال�شرع المبي����ن ولعل الكثير من
�أ�سباب الخالف في �أوجه تحديد الهالل نا�شئ عن النظر �إليه
من زاوية من يكون مرجع ًا للنا�س في تحديد ال�صوم وتحديد
الفط����ر حتى يكون مرجع ًا للنا�س فيم����ا عدا ذلك من الأمور
ال ّدين ّية وال�سيا�س ّية! .وبالإمكان �أن تُقل�ص دائرة الخالف �إلى
درجة ال����زوال ،من خالل ت�شكيل غرف����ة موحدة ال�ستك�شاف
هالل �شهر رم�ضان الذي يح ّدد بداية ال�صوم وهالل �شهر �شوال
الذي يحدد يوم عي����د الفطر و�سائر المنا�سبات الدين ّية التي
ته ّم الم�سلمين كمنا�سك الحج ،ويتواجد في غرفة العمليات
ه����ذه ممثلون لمختلف الجه����ات الديني����ة المعنية بالأمر،
ويمكن تزويدها بو�سائل االت�صال بمختلف البلدان وبالآالت
الحديثة التي يمك����ن بوا�سطتها تحديد مكان الهالل ور�ؤيته
وليكن موقعها في مكّة المك ّرمة قبلة الم�سلمين وبذلك نخرج
م����ن دائرة الخالف ون�صل �إلى ي����وم موحد لهذه المنا�سبات
المباركة ذات الآثار ال�شرعية المهمة .ول�ست �أدري كيف يكون
االتّفاق على ذل����ك �أمراً ع�سيراً على �أول����ي الأمر في ظاهرة
كوني����ة مح�سو�سة في الوقت الذي ن�سع����ى فيه �إلى االتحاد
واالتف����اق على كثير م����ن الق�ضايا غي����ر المح�سو�سة والتي
تت�ضارب فيها الكثير من الم�صالح وتختلف فيها الآراء! وقد
ورد عن الإمام علي ف����ي ذم االختالف ما معناه (هل �أمركم
اهلل بالوحدة فع�صيتموه �أم �أمركم بالفرقة ف�أطعتموه!) .الله ّم
اجعلن����ا من الذين ي�ستمعون الق����ول فيتّبعون �أح�سنه و�آخر
رب العالمين.
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