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العالمة ال�صيد علي الأمين لـ�صحيفة »اللواء«:

● حــزب اهلل ي�صــارك بالقتال فــي �صوريا خالفــًا لتوجهات الدولــة اللبنانيــة ومعظم ال�صعــب اللبناني

مــوؤقــتــة لــمــرحــلــة  ال�صلطة  ي�صتلم  الــجــيــ�ــش  لأن  الــحــكــومــي  التعطيل  مــن  ــى  ــص ــ� اأخ ل   ●

● ل ي�صتقيــم الو�صــع فــي البلــد والنــواب يخالفــون الد�صتــور بعــدم انتخــاب رئي�ــش الجمهوريــة

● نحــن من �صيعة الوطن والدولة، وم�صطلح »�صيعــة ال�صفارة« لتعبئة الجمهور الحزبي �صّد الراأي الآخر

● لــو كنت مكان المر�صــد الأعلى لذهبت اإلى مكة معتمرًا ودعوت الم�صلميــن اإلى الوحدة وتجنب الفتنة

حوار: د. عامر م�شمو�شي، د.ح�شن �شلحة

-  كتب د. خالد قباني

تزايد في الأ�ش���هر الأخيرة التوتر في ال�شارع الإ�شالمي، وذلك 

على خلفية الحرب الدائرة في كل من �شوريا والعراق واليمن.

وقد زاد من�شوبه في لبنان بع����د ت�شعيد م�شاركة حزب اهلل 

في القتال �شد ال�شعب ال�شوري انت�شاراً لنظام ب�شار الأ�شد.

وقد راأت اأو�شاط بقاعية ولبنانية من كافة المذاهب الإ�شالمية 

ف����ي دعوة اأمين ع����ام حزب اهلل ال�شّيد ح�ش����ن ن�شر اهلل اإلى 

ح�شد �شعبي في منطقة بعلبك - الهرمل لتحرير جرود بلدة 

عر�شال دع����وة اإلى احتراب داخلي، نظ����راً لما لهذه الدعوة 

القائمة على ح�شد مذهبي من تداعيات داخلية واإ�شالمية.

كما تخ�شى اأو�شاط الم�شلمين المعتدلين من �شراع المتطرفين 

وم�شاريعه����م في ال�شارع الإ�شالم����ي ال�شني وال�شيعي، على 

وح����دة الم�شلمين الذين يرف�ش����ون بغالبيتهم ال�شاحقة هذا 

التطرف وهذا ال�شراع.

»اللواء« التق����ت مفتي �شور ال�شابق العالم����ة ال�شّيد علي 

الأمين وحاورته حول �ش����وؤون الم�شلمين ودعوات الحتراب 

القائمة في اأكثر من بلد عربي.

فقال: »التوت����ر والت�شنج في ال�شارع الإ�شالمي ت�شاعدا بعد 

م�شاركة حزب اهلل بالقتال في �شوريا وعجز الدولة عن منعه 

من ذلك«.

وقال: »التوتر والت�شنج بين ال�شنة وال�شيعة ا�شبابه �شيا�شية 

ولي�شت فقهية اأو مذهبية«.

وقال: »عموم اأهل ال�شنة وال�شيعة يرف�شون الفتنة والتقاتل 

في ما بينهم، فهذه الحروب الجميع فيها خا�شر، ول ي�شتفيد 

من عدائهم �شوى اعدائهم«.

وت�شاءل: » كي����ف لبلد ان ي�شتقيم والن����واب فيه يخالفون 

الد�شتور بعدم انتخابهم رئي�شًا للجمهورية؟«.

وقال:»عل����ى اإيران لكونه����ا دولة كبيرة ان تق����وم بمبادرة 

لطماأنة دول الخليج لوقف الت�شنجات وال�شراعات العبثية«.

واأعل����ن: »نحن من �شيع����ة واتباع لبن����ان و�شيعة ال�شفارة 

م�شطلح اأطلق في اإط����ار التعبئة لكي ل ي�شمع الراأي الآخر، 

ونرف�����ض ان نكون بين خيارين اإما ال�شف����ارة الإيرانية واإما 

ال�شفارة الميركية«.

وراأى ان »تحقي����ق الأم����ن وال�شيادة ل يك����ون عبر الح�شد 

ال�شعب����ي على اأ�شا�ض مذهبي وتحقي����ق الأمن وال�شيادة من 

مهام الدولة وجي�شها«.

الح����وار مع العالمة ال�شّيد علي الأمين كان هامًا لكونه اأحد 

اأهم رموز العتدال الإ�شالمي، ولمواقفه الأثر الطيب في زمن 

التناف�ض على ت�شعير الع�شبيات والمفاهيم ال�شيقة.

وجاءت وقائع الحوار على ال�شكل التالي:

■ ه����ل تفاجاأت����م بالتوت����ر المت�شاعد حاليًا ف����ي ال�شارع 

الإ�شالمي؟

- ل �شك في اأن هذا التوتر والحتقان في ال�شاحة الإ�شالمية 

في لبنان خ�شو�شًا، والمنطق����ة العربية عمومًا، له ا�شبابه 

في م����ا يخ�ض و�شعنا ف����ي لبنان، ويع����ود لمحاولة فريق 

لبناني بربط لبن����ان بالحداث ال�شوري����ة، وهذه المحاولة 

ما زالت متوا�شل����ة من خالل م�شاركة حزب اهلل بالقتال في 

�شوريا، وتترك ذيوًل واثاراً في ال�شاحة الداخلية، وهي تزيد 

من الحتقان الطائفي والمذهبي، وي�شاف اإلى ذلك عدم قدرة 

الدولة على منع حزب اهلل من الم�شاركة في الحرب ال�شورية، 

فه����ذه العوامل مّهدت، واأدت اإلى ه����ذا التوتر الذي لم ُي�شّكل 

مفاجاأة.

■ هل اأ�شباب هذا التوتر �شيا�شية اأم مذهبية؟

- ل �ش���ك ان هذا التوتر ذات جذور �شيا�شية ولي�ض لها عالقة 

بالطوائف والمذاهب الفقهية، الموجودة منذ قرون طويلة، ولم 

تح���دث هذه الخالفات، ففي المناط���ق اللبنانية هناك عي�ض 

م�شت���رك لجميع المنتمين لهذه المذاه���ب، اإ�شافة اإلى كثافة 

الزواج المختلط بين ال�شن���ة وال�شيعة، فهناك روابط عائلية 

واأ�شري���ة، ولم تك���ن المذاهب الفقهية �شبب���ًا للخالف في ما 

بينه���م، واإنما ا�شبابها الآن �شيا�شية، وه���ذه الدعوات لح�شد 

الّنا�ض على خلفية ما يجري في �شوريا من اهم ا�شبابها.

■ اأين م�شلحة ال�شنة وال�شيعة في هذا التوتر؟

- ل توجد اأي م�شلحة بتاتًا لالأمة في هذا ال�شراع القائم في 

المنطقة، والذي ُغلّّ����ف بعناوين مذهبية وطائفية. والمتتبع 

له����ذه الأحداث من �شوريا اإلى الع����راق ولبنان واليمن، يرى 

ان هناك مخططًا لتفجي����ر الأمة من داخلها. هذه الأمة التي 

تمكنوا بعد الحرب العالمية الأولى من ا�شقاط دولتها التي 

كانت موجودة، وحولوها اإلى دول، يبدو انهم بعدما وجدوا 

انها لم تت�شادم بع����د اإ�شقاط الدول����ة العثمانية، اأراودا ان 

ي�شقطوه����ا عبر هذه الفتن، وهذه الفتن����ة ت�شّكل خطراً على 

الأمة جمعاء وهي لم�شلحة اأعداء الأمة.

■ هل تخ�شى من وقوع الفتنة في لبنان؟

- الخ�شي����ة م����ن الفتنة في لبنان والمنطق����ة قائمة نتيجة 

ه����ذه الأحداث، خ�شو�شًا ان الدول����ة اللبنانية لم تتمكن من 

عزل لبن����ان عن مجريات الأحداث ف����ي المنطقة وخ�شو�شًا 

عل����ى الأرا�شي ال�شورية، ويجب الح����ذر بل العمل على عدم 

نقل الأحداث الأمني����ة ال�شورية اإلى لبنان، وذلك عبر تفعيل 

موؤ�ش�شات الدولة الأمنية.

■ براأيك هل توجد توجهات ل����دى جماهير ال�شيعة وال�شنة 

للتقاتل في ما بينها؟

- لالأ�شف ل اأحد ي�شتفت����ي الّنا�ض وياأخذ براأيهم، فتوجهات 

اللبنانيين وا�شحة وهي رف�ض الفتنة والتقاتل، واللبنانيون 

ادركوا بعد الحرب الأهلي����ة انه ل يوجد فيها رابح وخا�شر، 

فالجمي����ع فيها خا�شر، ولكن وجود ال�شالح غير ال�شرعي هو 

الذي ُي�شّجع وي�شتدرك �شالحًا اآخر، فتن�شاأ ال�شراعات، كل هذا 

�شببه عجز و�شعف الدولة عن ب�شط �شلطتها على اأرا�شيها.

والدولة اأظهرت �شعفها في اأكثر من محطة، فقبل ال�شابع من 

اأّيار واثن����اء ال�شابع من اأّيار، ومن ثم عدم قدرتها على منع 

اأطراف لبنانية م�شلحة من التدخل بالحداث ال�شورية. فكيف 

ُي�شارك حزب اهلل بالقتال في �شوريا خالفًا لتوجهات الدولة 

وهو جزء من الحكومة اللبنانية؟ وفي ذلك اإ�شارات وا�شحة 

لحجم �شعف الدولة.

والدولة ل����م تتمكن، لغاية الآن، م����ن ان يكون لديها رئي�ض 

للجمهوري����ة، فالبل����د الآن، وللعام الثان����ي، من دون وجود 

رئي�ض للجمهوري����ة، كل ذلك خالفًا للد�شتور، والنواب خالفًا 

للد�شت����ور ي�شرّون على عدم الذه����اب اإلى المجل�ض النيابي 

لنتخاب الرئي�ض.

■ البع�ض ي����رى ان حزب اهلل يعيق قي����ام الدولة، فيما هو 

ي����رى ان الدولة موجودة ونفذت خط����ة اأمنية في ال�شاحية 

الجنوبية؟

- على الدولة ان ل تخ�شع لرغبات اأفراد اأو اأحزاب، فالدولة 

ل تطبق القانون على اأرا�شيها، ويجب ان تطبقه على جميع 

اللبنانيين ولي�ض ب�شورة جزئية اأو انتقائية، فاأين اأ�شبحت 

الخطة الأمني����ة التي اأعلنت عنها الحكوم����ة في ال�شاحية 

وف����ي منطقة بعلبك الهرمل؟ فما ح�شل ل يعدو كونه اعالنًا 

و�شعاراً من دون تطبيق فعلي على الأر�ض.

فالدولة ت�شن لنا عقوبات على المواطنين لمخالفتهم قانون 

الم����رور، ول تطبق القان����ون على النواب الذي����ن يخالفون 

الد�شتور بعدم انتخابهم رئي�ض الجمهورية.

■ براأيك ماذا اأنتج الحوار بين حزب اهلل والم�شتقبل؟

- بمجرد عق����د جل�شات الحوار بينهما فه����ذا اأمر جيد، وما 

ح�شل انه ابقى على توا�شل قائم مطلوب بين الطرفين، وهذا 

�ش����يء اإيجابي لال�شتقرار في ظل ع����دم فاعلية الموؤ�ش�شات 

الد�شتورية.

إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة 

َفأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَويُْكْم

]القرآن الكرمي[

َوَل تََنازَُعوا َفَتْفَشُلوا 

َوتَْذَهَب رِيُحُكْم

]القرآن الكرمي[



العاّلمة ال�صيد علي الأمين:

اأن�صبوا الجرائم اإلى مرتكبيها، ل اإلى 
مذاهبهم واأديانهم

يج���ب اأن تن�شب الجريمة اإلى فاعلها دون و�شفه 

الدين���ي اأو المذهبي اأو القوم���ي والمناطقي، فال 

نق���ول الم�شلمون ظلموا اأو قتلوا الم�شيحيين، ول 

الم�شيحّي���ون قتلوا اأو اعتدوا على الم�شلمين، ول 

ال�شّنة قتلوا ال�شيع���ة ، ول ال�شيعة قتلوا ال�شّنة، 

لأن ذل���ك يق�شد منه اإدخال المذاهب والأديان في 

الجرائم وال�شراعات، اإن ال���ذي يقتل نف�شًا ظلمًا 

وعدوانًا ه���و المجرم ال�شرير، والمقتول ظلمًا هو 

الإن�شان مهما تكن �شفت���ه الدينية، قال اهلل: من 

قتل نف�شًا بغير نف�ٍض اأو ف�شاٍد في الأر�ض فكاأّنما 

قتل النا�ض جميعا

 العاّلمة ال�صيد علي الأمين لقناة »الحدث« :

ال�صعوب تحتاج اإلى كلمة جامعة و ولية الفقيه يجب اأن تبقى محدودة في اإيران

قال المرجع الديني اللبناني، ال�شيد علي الأمين، اأم�ض الأحد، اأن »م�شاألة ولية الفقيه لم يكن لها عالقة بال�شيا�شة«، م�شيفًا: 

»ل نرى اأن ولية الفقيه عابرة للحدود.. ولية الفقيه يجب اأن تبقى محدودة في اإيران«.

وف���ي مقابلة خا�شة مع قناة »الحدث«، ذّكر اأن »النهج الإيراني تم رف�شه منذ بداية ثمانينات القرن الما�شي«، معتبراً اأن 

»الروؤية الإيرانية نجحت في   لبنان  نتيجة �شعف الدولة«. وفي هذا ال�شياق اعتبر اأن »  الدولة  هي الحكم والمظلة للجميع«.

و�ش���دد الأمين على اأن »روابط المذاهب والأديان ل يجوز اأن تكون على ح�شاب الأوطان«، م�شيفًا: »نرف�ض الرتباط بالروؤية 

الإيراني���ة«. وفي هذا ال�شياق اعتبر اأنه »من م�شلحة حزب اهلل اأن يخرج من الم�شتنقع   ال�شوري «، مو�شحًا اأن »اإيران لم تختطف 

  ال�شيعة  العرب اإنما هناك اأحزاب مرتبطة بطهران«.

وف���ي �شياق اآخر، اأكد الأمين اأن »ال�شع���وب ل ت�شتفيد من الخطب النارية التي ت�شب الزيت على النار.. ال�شعوب تحتاج اإلى 

كلمة   جامعة «.

كم���ا نّب���ه من اأن »حزب اهلل ل يمثل المذهب ال�شيعي كما الإخوان ل يمثلون المذهب ال�شني«، م�شدداً على ان »هناك اأحزاب 

توظف الدين من اأجل جمع عدد اأكبر من الأتباع«.

واأو�ش���ح الأمين اأن »ال�شراع الحالي هو   �شيا�شي  ول ينطلق من   المذاهب «، م�شيفا اأنه »يجب اإخراج   الفتاوى  من ال�شراعات 

الداخلية«.

و�شدد على اأن »الم�شلمون عا�شوا   �شنة  و   �شيعة  لمئات الأعوام من دون �شراع«.

وفي ال�شاأن العراقي، اأكد اأن »من احتلوا تكريت ومن ا�شتعادوها لم يذهبوا لإر�شاء اأحكام اهلل«.

اأما في المو�شوع اليمني، فاأو�شح اأن »الحركة الحوثية ل تختزل الطائفة الزيدية«.          

■ كيف يمكن الحد من ال�شطفاف المذهبي؟

- ه����ذا ال�شطفاف ل����ه ا�شبابه المحلي����ة والإقليمية، وهو 

حا�شل في لبنان وفي بع�ض الدول العربية، لذلك اأرى انه ل 

بّد من لقاء وحوار بين الجمهورية الإ�شالمية في اإيران وبين 

المملك����ة العربية ال�شعودية، واعتقد اأن هذا اللقاء يمكن ان 

يطفئ النيران حيث نخ�شى من النفجار الكبير، فولة الأمور 

م����اذا ينتظرون وهم يرون دماء الم�شلمين ت�شيل في �شوريا 

والع����راق واليمن، لذلك يجب ان تك����ون هناك دعوة طارئة 

لموؤتمر الدول الإ�شالمية لوقف هذا النزيف.

ول����و كنت مكان المر�ش����د الخامنئي للب�ش����ت ثوب الإحرام 

وذهب����ت اإلى مكة المكرمة وحملت بي����دي القراآن وتم�شكت 

باأ�شت����ار الكعبة وقلت لهم »ايه����ا الم�شلمون على اأي �شيء 

تختلفون ربكم واحد ودينكم واح����د وقراآنكم واحد ودينكم 

واحد وهذه قبلتكم واحدة اذاً على ماذا تختلفون؟«، واأذهب 

اإلى الملك �شلم����ان واأطلب اجتماع قادة الم�شلمين في مكة 

من اأجل ان نوئد هذه الفتنة التي ل ي�شتفيد منها اإل العدو.

■ ماذا تقراأ في التدخل الإيراني؟

- ال�شيا�شة الإيرانية التي اعتمدت في المنطقة منذ �شنوات 

هي من اأ�شباب ال�شراع����ات القائمة حاليًا، ولذلك اإيران لن 

تكون بعيدة عن ا�شرار هذه الأحداث، ولذلك عليها ان تقوم 

بمب����ادرة لطماأنة دول الخليج، وعليها ان تقوم بذلك كونها 

دول����ة فاعلة وكبي����رة في المنطقة، فه����ذه الخطوة تح�ّشن 

المنطق����ة من البعثرة ولع����دم جعلها �شوق����ًا ل�شراء وبيع 

ال�شالح وبالتالي تبديد الثروات، فال�شراع قائم على قاعدة 

ان اإيران »فزاع����ة«، وبالتالي لن نح�شد منها �شوى الدمار 

والخراب.

■ لكن اإيران لديها م�شروع ت�شدره اإلى الدول العربية؟

- لكل دولة م�شروع وم�شالح، لكن يجب ان ل يكون م�شروعها 

على ح�شاب ال���دول الأخرى، ويج���ب ان ل ت�شطدم الم�شاريع 

ببع�شه���ا، وال�شيع���ة وال�شنة ل���ن ي�شتفيد م���ن ِعدائهم �شوى 

اأعدائهم.

■ ف����ي المقابل هناك تطرّف �شني ممّث����ل »بداع�ض«، ماذا 

قراأت في هذه الظاهرة؟

- »داع�ض« ظاه����رة خطيرة، وولدتها لها اأ�شباب �شيا�شية 

وخلفي����ة ثقافية، فالأ�شباب ال�شيا�شية هي �شعف الدول في 

المنطق����ة. فعندما خرجت التظاه����رات ال�شلمية في �شوريا 

ومن ثم تم قمعها، وبالتالي دفعها اإلى حمل ال�شالح، عندها 

اأخ����ذ �شعف الدولة ينت�شر، باعتبار اأن الدم يولد الدم، هكذا 

ولدت »داع�ض«، ومن ثم انتقلت من �شوريا اإلى العراق.

فهذه الظاه����رة ل تمثل اأهل ال�شّن����ة والجماعة، فهي تمثل 

نف�شها واأتباعها، ولذلك ح����زب الخوان الم�شلمين رغم اأنه 

اأكبر حزب في م�شر اإل اأنه ل يمثل ال�شعب الم�شري، فداع�ض 

التي اأظهرت المزيد من الوح�شي����ة مرتبطة بخلفية ثقافية 

خاطئة ل ب����ّد من مواجهتها من قب����ل المرجعيات الدينية 

ف����ي الأزهر، فالأزهر اأعلن اأن اأفكار وت�شرفات داع�ض ل تمثل 

الفكر الديني والإ�شالمي.

■ هل يمكن مواجهة التطرّف بتطرّف اآخر؟

- ه����ذه معالج����ة خاطئة، ف����ال يمكن مواجه����ة ومحاربة 

التط����رف بتطرف اآخر، فال يمكن مواجه����ة النار بالنار فهذا 

يزيدها ا�شتعاًل، واإنما يج����ب مواجهتها بالعتدال، فالفكر 

العتدال����ي عندما يدعم من ولة الأمور والأنظمة وقتها يتم 

تجفيف المناب����ع الثقافية والفكرية التي تعتمد عليها هذه 

الجماعات في زيادة اأتباعها.

■ اأنت����م و�شيخ الأزهر م����ن رموز العت����دال الإ�شالمي ماذا 

عملتم لمواجهة التطرف؟

- اإن ف�شيل����ة �شي����خ الأزهر ال�شيخ اأحم����د الطيب من رموز 

العتدال الكبيرة في العالم ال�شالمي، وهو دعا اإلى عدد من 

الموؤتمرات في الأزهر من اأج����ل مواجهة الإرهاب والتطرف، 

و�شي����خ الأزه����ر اأن�ش����اأ مجل�ش����ًا �شّمي »بمجل�����ض حكماء 

الم�شلمي����ن«، ُت�شارك فيه قيادات دينية من جميع المذاهب 

الإ�شالمي����ة، وعقد عّدة لق����اءات واأ�ش����در تو�شيات ويعمل 

للتوا�ش����ل مع مختل����ف الأطراف لو�شع الحل����ول لمواجهة 

التطرف ومنع الفتنة بين الم�شلمين.

■ الفريق ال�شيعي المعار�ض »للثنائي« ال�شيعي يتعرّ�ض 

ل�شغ����وط متزاي����دة اآخرها اتهام����ه باأنه �شيع����ة ال�شفارة 

الأميركية. براأيك لماذا هذه ال�شغوط؟

- اأنا من �شيعة لبن����ان، واأرف�ض اأن نكون بين خيارين، اإما 

اأن نك����ون مع ال�شفارة الإيرانية واإما مع ال�شفارة الأميركية، 

فنحن �شيعة واأتباع للبنان الوطن.

فهذه الأو�ش����اف التي اأطلقت داخل الطائف����ة اأتت في اإطار 

التعبئ����ة لإيجاد مانع م����ن اأن ي�شمع ال����راأي الآخر، فتمت 

مخاطب����ة جمهور حزب اهلل باأن هوؤلء م����ن �شيعة ال�شفارة 

الأميركية.

واأن����ا ذهبت اإلى ال�شفارة الأميركي����ة مرّة واحدة منذ خم�ض 

�شن����وات من اأجل الح�ش����ول على تاأ�شيرة دخ����ول لأميركا، 

بهدف التوا�شل مع اأبنائن����ا واأ�شدقائنا ال�شيعة، فتم رف�ض 

طلبي ولم اأمنح الفيزا.

وه����ذه ال�شيا�شة التي يتبعها الثنائي ه����ي �شيا�شة م�شرّة 

لل�شيعة في عي�شه����م الم�شترك مع الآخرين في لبنان، ومع 

اأ�شقائهم العرب في الدول العربية.

■ ه����ل خ�شيت من تداعيات الح�ش����د ال�شعبي الذي دعا له 

ال�شّيد ح�شن ن�شر اهلل؟

- نع����م تخّوفت من هذه الدعوة والتقي����ت باأنا�ض عديدين 

من منطقة بعلبك - الهرمل اأبدوا خ�شيتهم من هذه الدعوة، 

وقالوا باأن هذه الدعوة توؤدي اإلى حالة من ال�شراع الداخلي 

الذي لم يح�شل لغاية الآن في مناطقنا.

فالح�ش����د على اأ�شا�ض مذهبي من الممكن اأن يوؤدي اإلى فتنة 

طائفية ومذهبية.

فهذه الدعوة، م�شتغرب م����ن ال�شّيد ن�شر اهلل اأن ت�شدر عنه، 

فلي�ض من مهمات����ه اأن يكون و�شيًا عل����ى الأمن وال�شيادة، 

فهناك دولة وهناك جي�ض هو م�شوؤول عن الأمن وال�شيادة.

■ لك����ن حزب اهلل يقول باأن����ه يقاتل في �شوريا كي ل تاأتي 

المنظمات المتطرفة اإلى لبنان؟

- اأكدت التفجيرات في ال�شاحية وغيرها اأن ما قام به حزب 

اهلل ا�شتدرج الإرهاب اإلى لبنان ولم يمنعه، بل عندما اأجزت 

لنف�شك اأن تذهب لمقاتلة هذه التنظيمات على اأر�شها اأجزت 

لها بالمجيء اإلى اأر�شك وقتالك عليها، الذي يمنع الإرهاب 

في لبنان ه����و الجي�ض ووقتها ح����زب اهلل وجميع ال�شيعة 

وال�شّنة وغيرهم يدعمون الجي�ض في مواجهته.

و�شمع����ت باأنهم يقولون بوجود 400 كلم في جرود عر�شال 

محتل����ة وت�شاءلوا كيف ي�شكتون ع����ن تحريرها؟ واأنا اأقول 

مزارع �شبعا اأقل منها واأهم منها فلماذا ل يذهبون لتحريرها 

من الحتالل الإ�شرائيلي؟ ولماذا �شاكتون عنها؟

■ ماذا تقول للم�شلمين و�شط هذا التوتر؟

- اأقول له����م اهلل اهلل في اأمتكم، وقال اهلل تعالى لنا »كنتم 

خي����ر اأمة اأخرجت للنا�ض تاأم����رون بالمعروف وتنهون عن 

المنك����ر«، فاأي منكر اأعظم من ه����ذه الفرقة والبغ�شاء التي 

تنت�شر خدمة لأعدائهم، وعليه يجب اأن نعمل من اأجل اإطفاء 

هذه النيران، وجم����ع الكلمة لخدمة اأهلنا واأوطاننا وديننا، 

ال����ذي يقول لنا »اإنم����ا الموؤمنون اإخ����وة فاأ�شلحوا ما بين 

اأخويكم«.

■ هن����اك �شغور رئا�شي وهناك خ�شية من تعطيل الحكومة، 

فهل لديك خ�شية من فراغ في كامل موؤ�ش�شات ال�شلطة؟

- نحن ل نخ�شى من ح����دوث فراغ، حتى لو �شعى البع�ض 

اإل����ى اإ�شقاط الحكوم����ة، فهناك �شغور موج����ود في رئا�شة 

الجمهوري����ة اإلى مجل�ض النواب الذي مّدد لنف�شه مرتين ول 

يقوم باأي واجب �شوى تحميل الدولة الأموال الطائلة.

والحكومة هي حكومة ت�شريف اأعمال، وفي حال تّم تعطيلها 

لإ�شقاطه����ا فاأنا ل اأخ�ش����ى الفراغ، فوقته����ا يمكن للجي�ض 

اللبنان����ي اأن ي�شتلم ال�شلط����ة موؤقتًا لغاية �شن����ة اأو �شتة 

اأ�شهر، فالفراغ في الدولة ممنوع. مع الفراغ في الموؤ�ش�شات 

الد�شتورية الجي�ض ي�شتلم ال�شلطة ويجري انتخابات نيابية 

ورئا�شية، وهذا اأف�شل من ال�شلل المتراكم في الموؤ�ش�شات.



الكتاب: ال�صّنة وال�صيعة اأّمة واحدة 

)اإ�سالم واحد واجتهادات متعددة(

) درا�صة فقهّية وكالمّية في م�صاألة الخالفة والإمامة ُت�صقط اأ�صباب الخالف وتثبت حّق الإختالف(

).... ولك����ن ما يهّون الخطب اأن تلك الح����وارات وما كتب من 

اإجابات ومقالت وجدت لها ال�ّش����دى الإيجابي في التقريب 

بي����ن الم�شلمين ل����دى الكثير م����ن المن�شفين م����ن مختلف 

الطوائف والمذاهب واأ�شبحت تلك الآراء والأفكار بعد طرحها 

بفترٍة غير طويل����ة مقبولًة بف�شٍل م����ن اهلل حّتى عند الذين 

كانوا لنا م����ن المعار�شين،وكانوا لها في اأثناء اإجراء الحوار 

من الراف�شين، وقد �شاروا للقول بها من ال�شابقين!.. ( 

من المقّدمة : 

فاإّن الكتاب اّلذي بين يديك - اأّيها القارئ العزيز - هو نتيجة 

لحوارات جاّدة بين المذاهب الإ�شالمّية هادفة للّتقريب بينها.

وقد انطلق����ُت فيها من مبداأ اأ�شا�شّي وه����و اأّن الإ�شالم عقيدة 

و�شريعة من اآمن بهما �شار م�شلم����ًا وهناك تجربة اإ�شالمّية 

حكى لنا عنها الّتاريخ ونقلتها كتب ال�ّشيرة بداأت بعد وفاة 

ر�ش����ول اهلل )�ض( وقعت فيها الخالف����ات والإختالفات وقد ل 

نعرف �شيئًا عن تلك الّتجربة كاّلذي دخل في الإ�شالم حديثًا 

بناءاً عل����ى اّطالعه على محا�شن العقيدة وال�ّشريعة واإيمانه 

بهما. 

وق����د نعرف �شيئًا عن تلك الّتجربة اّلتي ح�شلت في الما�شي 

وقد نختلف في الحكم عليها اأو على بع�ض مراحلها واأ�شخا�شها �شلبًا اأو اإيجابًا ولكّن ذلك كلّه ل عالقة له بالّدخول 

ف����ي الإ�شالم عقي����دًة و�شريعًة والمهّم اأن تكون الّتجرب����ة الإ�شالمّية اّلتي نخو�شها الي����وم بع�شنا مع البع�ض الآخر 

�شحيح����ة في دولنا ومجتمعاتنا واأوطاننا ولكي تكون �شحيحة يجب اأن نعود اإلى تلك المبادئ والأ�ش�ض اّلتي �شار 

الموؤمن����ون بها من الم�شلمين م����ع غ�ّض الّنظر عن الّنزاعات اّلتي ح�شلت والخالف����ات اّلتي وقعت بعد ذلك وقد عّبر 

ع����ن تل����ك الأ�ش�ض الجامعة في بداية الّدعوة ما قاله جعفر بن اأبي طالب لملك الحب�شة عندما هاجر هو وجماعة من 

الم�شلمين فراراً بعقيدتهم الجديدة اّلتي اآمنوا بها وقد اخت�شر فيها فهم الإ�شالم والمعاني اّلتي دعتهم لقبول الّدعوة 

عندما قال:

)اأّيها الملك كّنا قومًا اأهل جاهلّية جهالء نعبد الأ�شنام وناأكل الميتة وناأتي الفواح�ض ونقطع الأرحام ون�شيء الجوار 

وياأكل القوّي مّنا ال�ّشعيف فكّنا على ذلك حّتى بعث اهلل اإلينا ر�شوًل مّنا نعرف ن�شبه و�شدقه واأمانته وعفافه، فدعانا 

اإل����ى اهلل لنوّحده ونعبده، ونخلع ما كّن����ا نعبد نحن واآباوؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، واأمرنا ب�شدق الحديث، 

واأداء الأمان����ة، و�شل����ة الرحم، وح�شن الجوار، والكف عن المحارم والّدماء. ونهانا عن الفواح�ض وقول الزّور واأكل مال 

اليتي����م وقذف المح�شنات، واأمرنا لنعبد اهلل ل ن�شرك به �شيئًا واأمرنا بال�ّشالة والزّكاة وال�ّشيام ف�شّدقناه واآمّنا به(. 

وقال اأخوه الإمام علّي:

)..بعث اهلل محّمداً �شلّى اهلل عليه واآله واأنتم معا�شر العرب على �شرّ حال، يغذو اأحدكم كلبه ويقتل ولده، ُيغيُر على 

غيره فيرجع وقد اأُغيَر عليه، تاأكلون الميتة والّدم، ُمنيخون على اأحجار خ�شن واأوثان م�شَلة، تاأكلون الطعام الج�شب، 

وت�شرب����ون الماء الآجن ت�شفكون دماءكم وي�شبي بع�شكم بع�ش����ًا، فاأّّلف بين قلوبكم واأ�شبحتم بنعمته اإخوانًا وكنتم 

على �شفا حفرة من الّنار فاأنقذكم منها..(.

تل����ك الّدع����وة اّلتي جمعت بينهم واأّلفت بين قلوبه����م بمبادئها وقيمها ل تزال حّتى الي����وم تنادينا نحن الم�شلمين 

لالإيم����ان بها والإن�شواء تحت رايته����ا بعيداً عن الّتجربة اّلتي مرّت فيما بعد وبعي����داً عن الإنق�شامات اّلتي ح�شلت 

بعدها وتاأمرنا بالّتم�ّشك بتلك المبادئ اّلتي تدخل وحدها �شاحبها في الإ�شالم.

اأفال تجمعنا اليوم تلك المبادئ اّلتي جمعتهم في الما�شي؟! اأفال نكون بالإيمان بتلك المبادئ اّلتي اآمنوا بها وحدها 

من الم�شلمين حّقًا واإن لم نّطلع على خالفات الما�شين؟! اأو اّطلعنا عليها وعملنا بقوله تعالى: )تلك اأّمة قد خلت لها 

ما ك�شبت ولكم ما ك�شبتم ول ُت�شئلون عما كانوا يعملون( �شورة البقرة: 141.

وق����د اأثارت تلك الحوارات، اّلت����ي جرت معنا في اأوقات مختلفة يعود بع�شها اإلى نهاية القرن الما�شي، مجموعة من 

الأفكار والّت�شاوؤلت الجديرة بالّتوّقف عندها والبحث عنها.

وق����د تجاوزت هذه الحوارات بم�شمونها ال�ّشكلّيات اّلتي كانت تح�شل ف����ي الموؤتمرات والّندوات الّداعية اإلى الوحدة 

الإ�شالمّية والّتقريب وبحثت ب�شكل علمّي و�شريح، الم�شائل الخالفّية الأ�شا�شّية بين الم�شلمين واعتمدت في ذلك على 

الحّج����ة والّدليل اّلذي يبطل دعوات الفرقة والإنق�شام واّلذي يهدم الأ�ش�ض اّلتي قامت عليها فتاوى بع�ض العلماء في 

تكفير الم�شلمين بع�شهم للبع�ض الآخر.

وه����ذا ما راأيت في����ه طريقًا لنجاة الأّمة الواحدة من ال�ّشرور والفتن فلي�شت الفرق����ة الّناجية هي اّلتي تحتكر الّنجاة 

لنف�شها واأتباعها واإّنما هي اّلتي ت�شعى لنجاة الأّمة باأ�شرها عماًل بقوله تعالى:

)ولتكن منكم اأّمة يدعون اإلى الخير وياأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واأولئك هم المفلحون( اآل عمران: 104.

وقد �شّمنت بحوث الكتاب واأجوبة الم�شائل ما فهمته من الّن�شو�ض الّدينّية والوقائع الّتاريخّية ودرو�ض العلماء فاإن 

اأ�شبت بها الحقيقة فذلك من ف�شل اهلل واإن اأخطاأتها فاأرجو عفوه ور�شاه عليه توّكلت واإليه الم�شير.

الكتاب:   ال�شنة وال�شيعة اأمة واحدة   ) اإ�شالم واحد واجتهادات متعددة(

الم�ؤّلف: العالّمة   ال�شيد علي الأمين  

النا�سر:  الدار العربية للعلوم   نا�شرون

لإيجاد الإتحاد الإ�صالمي على غرار 
الإتحاد الأوروبي

اأن���ا ل�شت مع تعزيز مخاوف ال���دول الإ�شالمية بع�شها من 

البع�ض الآخر، ويجب اأن تعمل اإيران وغيرها من الدول على 

اإزالة هذه المخاوف واإيجاد اأح�شن العالقات فيما بينها على 

غ���رار الإتحاد الأوروبي الذي اأنه���ى كل �شراعات بين دوله 

و�شعوبه، وما الذي يمنع هذه الدول الإ�شالمية اأن تعمل على 

اإيجاد الإتحاد الإ�شالمي فيما بينها!

العالمة ال�شيد علي الأمين: �شحيفة اليوم ال�شعودية - 7 

ني�شان 2015

العاّلمة ال�صيد علي الأمين : 

نحّمل الأنظمة العربية م�صوؤولية اختزال ال�صيعة 

العرب باأحزاب مرتبطة باإيران 

اإذا اختار ال�صعب الإيراني ولية الفقيه فهذا 

�صاأنه، لكنها ل تلزمنا، نحن ال�صيعة العرب خارج 

اإيران باأي �صيء

حمزة تكين، وكالة الأنا�شول

-ولية الفقيه م�شروع �شيا�شي ولي�شت عقيدة دينّية

-ح���زب اهلل يمثل اأتباعه واأن�شاره، ول ي�شح اخت���زال طائفة اأو مذهب 

بحزب

-حزب الأخ���وان الم�شلمين ل يمّثل كل ال�شّنة، فلم���اذا يمّثل حزب اهلل 

واإيران كّل ال�شيعة؟

-ولء ال�شيعة العرب وغير الإيرانيين لأوطانهم ودولهم

-خالفن���ا ال�شيا�شة الإيرانية في لبنان من���ذ ثمانينات القرن الما�شي، 

وندعو اإيران اإلى عدم الخالف مع محيطها العربي

-دع���وة المجتمع الدولي لوقف اإلزامي للنار ف���ي �شوريا كبداية للحّل 

ال�شيا�شي

-لدعوة تركيا ال���دول الإ�شالمية لجتماع طارئ لإطفاء النار الم�شتعلة 

بين الم�شلمين.

- رف����ض الدعوات العرقي���ة والمذهبية، فالم�شلمون اأم���ة واحدة عربًا 

وعجمًا.

- طماأن���ة اإيران لدول الخليج تقطع الطريق عل���ى التدخالت الأجنبية 

في المنطقة

- الأحزاب ال�شيعية التي ن�شاأت ف���ي بع�ض الدول العربية، بعد الثورة 

الإيرانية ، ل يمكنها اخت�شار الموقف ال�شيعي العربي

-ل يمك���ن اأن يخت���زل حزب من الأحزاب طائفة م���ن الطوائف اأو �شعبا 

من ال�شع���وب، و راأي الطائفة ال�شيعية ين�شجم م���ع اآراء بقية الطوائف 

اللبنانية بالعي�ض �شمن دولة القانون والموؤ�ش�شات.

- لي�ض م���ن الإن�شاف اأن نجعل الطائفة ال�شيعي���ة الكبيرة في العالم 

العربي مرتبطة باإيران، نتيجة الترابط المذهبي فقط، و الترابط ل يكون 

على ح�شاب الأوطان.

-ل يج���ب اأن نعطي ال�شيعة العرب لإيران كجائزة مجانية، نتيجة عدم 

احت�شان الأنظمة العربية للوجوه البارزة والظاهرة عند ال�شيعة العرب.

- الأنظمة هي الت���ي كر�شت هذا التمثيل الأحادي على م�شتوى ال�شيعة 

الع���رب، لأن عالقاتها مح�شورة بالواجهة ال�شيا�شية للطائفة ال�شيعية، 

ولبنان مث���ال لهذه الق�شية، حيث اإن الأنظمة العربية لم تفتح عالقات 

مع �شيعة العتدال في لبنان.

- اأدع���و اإل���ى البتعاد عن لغة الأعراق والقومي���ات التي ل تعتبر لغة 

اإ�شالمية �شحيحة، حيث اإنه ل ف�شل لعربي على اأعجمي اإل بالتقوى.

- ال���دول الإ�شالمي���ة الكبرى في المنطقة م�شوؤولة ع���ن لعب دور اإزالة 

المخ���اوف بين الم�شلمين  وال�شعي لإنه���اء النزاعات وال�شراعات التي 

�شتنعك�ض اآثارها ال�شلبية على الأمة جمعاء.

- اإن اعتم���اد النظام ال�شوري على الخيار الع�شكري لوقف الحتجاجات 

ال�شلمية في بادئ الأمر هو ما دفع �شوريا اإلى دوامة من العنف، تج�ّشدت 

في معارك دموية بين ق���وات النظام والمعار�شة ل تزال م�شتمرة حتى 

اليوم. واإن الأزمة لن تحل بالح�شم الع�شكري، بل بالحل ال�شيا�شي.

- اأدع���و اإلى منع كل الأطراف الخارجية المتقاتلة، ومنهم حزب اهلل، من 

التوجه اإلى �شوريا ونرف�ض التح�شيد من حزب اهلل وغيره على الأرا�شي 

ال�شورية.
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العاّلمة ال�صيد علي الأمين

�صــهــر رمـ�صــان مـدر�صــة واأهــداف
يعتبر �شهر رم�شان المبارك محط����ة �شنوية لتطهير النف�ض 

و�شحذ العزيمة وتقوية الإرادة وتربية الإن�شان على الأخالق 

الفا�شل����ة واإ�شع����اف نوازع ال�ش����ر الموجودة في����ه واإظهار 

عوامل الخير الكامنة في نف�شه وتغليب النزعة الجتماعية 

المتفاعلة مع الآخرين والمتح�ش�شة لآلمهم وحاجاتهم على 

نزعة التفرد وال�شتئث����ار، لأن ال�شائم هو الذي �شام ل�شانه 

عن ال�شر وامتنع����ت جوارحه عن المعا�شي لي�شتخدمها في 

اإ�شالح نف�شه و�ش����الح مجتمعه، وهذه الأم����ور من التقوى 

التي جعله����ا اهلل ثمرة لل�شيام كما ج����اء في قوله تعالى 

ع����ن ال�شوم: )كتب عليكم ال�شي����ام كما كتب على الذين من 

قبلكم لعلكم تتق����ون(. فلم تكن كتابة ال�شيام لالمتناع عن 

الطعام وال�شراب، بل كانت لأجل الح�شول على التقوى وهي 

اأم الف�شائ����ل ومجمعه����ا. فالتقُيّ ل يك����ذب وكذلك ال�شائم، 

والتقي ل يخون وكذلك يج����ب اأن يكون ال�شائم والتقي هو 

الذي ل يغ�����ض ول يخدع ول يفعل ال�ش����ر، والتقي هو الذي 

يتحل����ى بال�شل����وك الم�شتقيم، وهو الذي يع����دل في حكمه 

ومعامالته، وهو الذي ين�شف الآخرين، وهكذا يجب اأن يكون 

ال�شائم. وما المتناع عن الطعام وال�شراب وبع�ض ال�ّشهوات 

والرّغب����ات، اإل محاولة لتدريب الإن�ش����ان على اأن ي�شل اإلى 

تلك الأخالق الفا�شلة التي ت�شكل دعامات المجتمع ال�شالح 

وال�شعيد، وهكذا نعرف اأن ال�شوم مدر�شة تعلم الفرد ال�شبر 

الجمي����ل والإرادة القوي����ة والأخالق الفا�شل����ة التي ت�شاعد 

على تحقيق اأهداف الخي����ر للفرد والجماعة. وهذه الغايات 

النبيلة وال�شريفة ي�شاهم �شهر رم�شان في اإيجادها من خالل 

تهذيب النف�����ض ووقايتها من حالت ال�شعف وال�شقوط اأمام 

المغريات، وهذا يوؤهل الإن�شان للقيام بدوره خارج اإطار ذاته 

ف����ي المجتمع ال����ذي ينتمي اإليه وال����ذي ل يكتمل بناوؤه اإل 

بت�شافر الإرادات الخيرة التي يحملها اأبناوؤه. فعندما ينت�شر 

الفرد والأفراد على ذواتهم وعلى اأنانياتهم، يكون باإمكانهم 

اأن يحققوا النت�شار في معركة بناء المجتمع ال�شالح الذي 

يتكافل اأبناوؤه بع�شهم مع البع�ض الآخر.

الماآدب الرم�صانية 

ومن خالل الحكمة التي يهدف اإليها ت�شريع ال�شوم في �شهر 

رم�شان المبارك، يتبّين لنا وينك�شف، اأنه لي�ض �شهر التناف�ض 

عل����ى الطيبات لياًل، بع����د المتناع عنها نه����اراً. واإذا كانت 

القاعدة العامة في ال�شريعة الت����ي تحكم الطعام وال�شراب 

هي قوله تعالى: )كل����وا وا�شربوا ول ت�شرفوا اإن اهلل ل يحب 

الم�شرفي����ن(، فاإن تطبيقها في هذا ال�شه����ر يكون اأكثر تاأكيداً 

من بقية الأ�شهر لأنه ال�شهر الذي تت�شاعف فيه الطاعات في 

اأجرها وثوابه����ا وال�شيئات في جرمها وعقابها. وقد ورد في 

بع�ض الأخبار اأن الإمام علّيًا عليه ال�شالم قد اأفطر عند اإحدى 

بناته فجاءت ل����ه ب�شنفين من الطعام فطلب منها اأن ترفع 

اأحدهما وقال لها: اأتريدين اأن يطول وقوف اأبيك بين يدي اهلل 

تعالى. واإذا رجعنا اإلى �شيرة الم�شلمين في ال�شدر الأول من 

الإ�شالم وعل����ى عهد ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه و�شلم(، نجد 

اأن �شهر رم�شان ما كان له عندهم برنامج غذائي مخ�شو�ض، 

ب����ل كان دون بقية الأي����ام والأ�شهر ف����ي الم�شاألة الغذائية، 

وكانوا يعتبرونه �شهراً يح�شل����ون فيه على الغذاء الروحي 

الذي ي�شاعدهم على تحقيق الأهداف الكبرى لدينهم واأمتهم، 

ولذا تحققت في هذا ال�شهر المب����ارك جملة من النت�شارات 

خ����ارج اإطار الّذات عادت بالخير على المجتمع عمومًا. ففي 

�شهر رم�شان، تحقق النت�شار في معركة بدر الكبرى، وتحقق 

فتح مكة وتحرير اأهلها من الظلم والعدوان. وهذا يك�شف عن 

اأن الم�شلمين الأوائل فهموا ال�شوم على اأنه مدر�شة لمجاهدة 

النف�����ض واإعدادها للجهاد الأكبر في �شبيل الدين والإن�شانية 

المعذبة والمقهورة. ومن هنا فاإننا نرى اأن الكثير من الأمور 

التي تجري في اأيامنا تحت �شعار )رم�شان كريم( من الماآدب 

والحتف����الت تتناق�ض م����ع الجوهر المطل����وب من ت�شريع 

ال�شوم. وقد تحول هذا ال�شهر بفعل تلك الحتفالت، اإلى �شهر 

الراحة والطرب، واإلى �شهر الماآكل والماآدب التي ُيبعد عنها 

الفقراء ال�شائمون، ويدعى اإليه����ا الأغنياء المفطرون، لأنهم 

لالأموال يدفعون! وبدًل من كونه �شهر الت�شامن والتكافل مع 

الفق����راء، و�شهر توزيع الحق����وق والم�شاعدات عليهم، اأ�شبح 

�شهر جمع الأم����وال با�شمهم ومن دون وكالة منهم! وحولوه 

اإلى �شهر للمالهي والأغاني كالخيم الرم�شانية، التي كانت 

ف����ي الزمن ال�شابق لتعليم القراآن وتدري�ض الأحكام. وفي كل 

هذه الأم����ور واأ�شباهها كالحزازير والفوازير، ابتعاد كلي عن 

الأهداف المقد�شة من ال�شوم، واأرى في ذلك محاولة عن ق�شد 

اأو غي����ر ق�شد لتجويف �شهر رم�ش����ان وتفريغه من محتواه 

الحقيقي واإبعاد الم�شلمين ع����ن المدر�شة ال�شنوية الهادفة 

اإلى توحيده����م وتقوية اإيمانهم وت�شليحه����م بالوعي الذي 

ي�شدهم اإلى تاريخهم المجيد المليء بمواقف العزة والكرامة.

عيد الفطر المبارك والإحتفالت 

وم����ن جملة المظاهر التي ت�شوه معان����ي ال�شهر المبارك ما 

ي�شم����ى بحفالت عيد الفطر مع اأن ه����ذا اليوم قد جعله اهلل 

ي����وم �شكر وتكبير على ما وفقنا اإليه من الطاعات فيه، كما 

قال: )ولتكبروا اهلل على ما هداكم و لعلكم ت�شكرون(، هو يوم 

احتف����ال باإنجاز الواجب لموا�شلة الدرب على طريق الطاعة 

والخير، وهو فر�شة لمن اأت����م �شيامه وخرج من هذا ال�شهر 

كي����وم ولدته اأمه طاهرا من الذنوب، لي�شتاأنف م�شيرة العمل 

ال�شالح. وقد قيل: )لي�ض العيد لمن لب�ض الجديد ولكن العيد 

لمن اأمن نار الوعيد(، هو يوم زكاة الأبدان الذي يتوا�شل فيه 

مع الفقراء فتوؤدى اإليهم زكاة الفطرة التي تدفع عن �شاحبها 

البالء وتطفئ غ�شب الرب.

تحديد الهالل وال�صبق الإعالمي

لقد اأخ����ذت م�شاألة البح����ث عن روؤية الهالل ف����ي ال�ّشنوات 

الأخيرة بالخروج عن دائرة الّنقا�ض الفقهي الّنظري المعتاد 

بين الفقه����اء، ودخلت في مجالت ال�شبق الإعالمي، وقد بداأ 

هذا التوّجه بالنعكا�ض ال�ّشلبي على بع�ض الجوانب المهّمة 

والعملّية من حي����اة الم�شلمين تتجاوز اآثار الخالف الفقهي 

فيه����ا على بداية �شه����ر رم�شان وعيد الفط����ر المبارك، اإلى 

الخالف على م�شاألة اأكثر اأهميًة وارتباطًا بجماعاتهم، وهي 

م�شاأل����ة الحّج الذي يجتمع فيه الم�شلم����ون من كّل الأقطار 

ف����ي مكان واحد لأداء عبادة الحّج اّلتي تتجلّى فيها مظاهر 

الوحدة والجماعة كالوقوف في عرفات يوم التا�شع من �شهر 

ذي الحّج����ة وم����ا يتبعه من المنا�شك ف����ي وادي منى وعيد 

الأ�شحى ف����ي اليوم العا�شر منه· وق����د و�شل الختالف في 

التوقي����ت، اإلى حّد ت�شكيك بع�����ض الم�شلمين ب�شّحة عبادة 

الحّج، ويعود ال�ّشبب في ذلك اإلى تعّدد الجهات والمرجعّيات 

اّلتي تت�ش����ّدى لتحديد اأوائل ال�ّشه����ور القمرّية واإلى اعتماد 

بع�شه����م على اآلّيات جدي����دة في الّتحدي����د م�شتبقًا دعوى 

الروؤي����ة ال�ّشرعّية وراأي الهيئة الم�شرف����ة على �شوؤون الحّج 

واّلتي كان الأمر موكوًل اإليها منذ القدم تنظيمًا لالأمر ومنعًا 

لالخت����الف وتعزيزاً لروح الوح����دة والئتالف بين الحجيج 

خ�شو�شًا وبي����ن الم�شلمين عمومًا، فال ي�ش����ّح اأن تاأتي كّل 

جماعة م����ن الحجيج من بلدها ومعها موعد للحج يختلف 

ع����ن موعد جماعة اأخرى قادمة من بلد اآخر وعلى هذا كانت 

�شيرة ال�ّشلف ال�شالح في كّل العهود الما�شية·

الح�صابات الفلكية

وم����ن الآليات الجديدة التي يعتمدها بع�ض من المعا�شرين 

خالف����ًا للم�شهور بين الفقهاء ه����ي اعتماده على اآراء علماء 

الفل����ك وح�شاباته����م اّلتي ينتج عنها اإلغ����اء العتماد على 

الروؤي����ة الب�شرّي����ة لأن الح�شابات الفلكّية تك����ون نتائجها 

�شابق����ة على الروؤية الب�شرّية ف����ي اأغلب الأحيان، ولذلك بداأ 

هذا البع�ض يعل����ن عن بداية ال�شهور القمرّي����ة قبل اأ�شبوع 

اأو اأكثر من الموع����د ال�ّشرعي للتما�ض الهالل مّما يوؤّدي اإلى 

وقوع الخ����الف الم�شبق مع دعاوى الروؤي����ة المتاأخرة واإلى 

الت�شكيك في مواعيد عب����ادة الحج· ومن عجائب الأمور، اأّن 

بع�شه����م يمار�ض عماًل غير معقول م����ن هذه الناحية، حيث 

يفت����ي لأتباعه بالوقوف م����ع الم�شلمين في عرفات في يوٍم 

واح����د، مع اإظهار اختالفه الم�شبق حول موعد الوقوف وعيد 

الأ�شح����ى، اعتماداً على الح�شابات الفلكّي����ة ال�ّشابقة، اّلتي 

يعتبره����ا مقَدّمًة على الروؤية ال�شرعية عند وقوع المعار�شة 

بينهم����ا. وتاأكيداً على اإ�شاعة اج����واء ال�شّك والختالف بين 

الحّج����اج وعموم الم�شلمين، يقوم ه����ذا البع�ض باأداء �شالة 

عيد الأ�شحى ف����ي بلده بعد انتهاء عي����د الحجاج بيوم اأو 

يومين، وقد يكون ذلك بعد ثالثة اأيام اأحيانًا!! ح�شب اختالف 

دعاوى الروؤية م����ع ح�شابات الفلك· ووجه العجب والغرابة 

ف����ي هذا العمل، يب����دو في الجمع بين النقائ�����ض والأ�شداد! 

فكيف نحافظ على مظهر الوح����دة والتفاق بين الم�شلمين 

على ركن واجب م����ن اأركان ال�شالم، و هو الحج، وفي نف�ض 

الوقت، نظهر الختالف بي����ن الم�شلمين على اأمر غير واجب 

يج����وز تركه، ك�ش����الة العيد،التي يفتي نف�����ض هوؤلء بعدم 

وجوبه����ا!!. ثّم ،ماهي الفائدة من الّت�شّدي لتعيين موعد تلك 

المنا�شب����ة الدينية، مع اإفتائه بالوق����وف مع الم�شلمين في 

ي����وم واحٍد، ومع وجود الهيئة الناظمة ل�شوؤون الحج، واّلتي 

يك����ون عمل الحّجاج ح�شب مواعيده����ا ويبقى الحديث عن 

ه����الل �شهر رم�شان و�شهر �شوال ال����ذي يكون عيد الفطر في 

يوم����ه الأول. ول �شك اأن الختالف ال����ذي يح�شل في تحديد 

اأول �شه����ر رم�شان وتحديد يوم عي����د الفطر هو من المظاهر 

التي ينبغي التخل�ض منها لأنه من مظاهر النق�شام ويوؤدي 

اإلى وقوع ال�شائمين في الحرج. ويجب اأن ننظر اإلى م�شاألة 

توحي����د يوم ال�شوم ويوم العيد من زاوي����ة التكليف الإلهي 

الخال����ي من الحرج والتعقيد لأن اهلل �شبحانه وتعالى يريد 

بعباده الي�شر ول يريد بهم الع�شر والحرج والم�شقة كما في 

قوله تعالى: )يريد اهلل بكم الي�شر ول يريد بكم الع�شر( وفي 

الحديث: )ي�ّشروا ول تع�ّشروا(.

مرجعية واحدة لتعيين المنا�صبات الدينية

ول �شك في اأن الو�شول اإلى يوم موحد فيه الكثير من الي�شر 

الذي يتنا�شب م����ع اأهداف ال�شرع المبي����ن ولعل الكثير من 

اأ�شباب الخالف في اأوجه تحديد الهالل نا�شئ عن النظر اإليه 

من زاوية من يكون مرجعًا للنا�ض في تحديد ال�شوم وتحديد 

الفط����ر حتى يكون مرجعًا للنا�ض فيم����ا عدا ذلك من الأمور 

الّدينّية وال�شيا�شّية!. وبالإمكان اأن ُتقل�ض دائرة الخالف اإلى 

درجة ال����زوال، من خالل ت�شكيل غرف����ة موحدة ل�شتك�شاف 

هالل �شهر رم�شان الذي يحّدد بداية ال�شوم وهالل �شهر �شوال 

الذي يحدد يوم عي����د الفطر و�شائر المنا�شبات الدينّية التي 

تهّم الم�شلمين كمنا�شك الحج، ويتواجد في غرفة العمليات 

ه����ذه ممثلون لمختلف الجه����ات الديني����ة المعنية بالأمر، 

ويمكن تزويدها بو�شائل الت�شال بمختلف البلدان وبالآلت 

الحديثة التي يمك����ن بوا�شطتها تحديد مكان الهالل وروؤيته 

وليكن موقعها في مّكة المكرّمة قبلة الم�شلمين وبذلك نخرج 

م����ن دائرة الخالف ون�شل اإلى ي����وم موحد لهذه المنا�شبات 

المباركة ذات الآثار ال�شرعية المهمة. ول�شت اأدري كيف يكون 

الّتفاق على ذل����ك اأمراً ع�شيراً على اأول����ي الأمر في ظاهرة 

كوني����ة مح�شو�شة في الوقت الذي ن�شع����ى فيه اإلى التحاد 

والتف����اق على كثير م����ن الق�شايا غي����ر المح�شو�شة والتي 

تت�شارب فيها الكثير من الم�شالح وتختلف فيها الآراء! وقد 

ورد عن الإمام علي ف����ي ذم الختالف ما معناه )هل اأمركم 

اهلل بالوحدة فع�شيتموه اأم اأمركم بالفرقة فاأطعتموه!(. اللهّم 

اجعلن����ا من الذين ي�شتمعون الق����ول فيّتبعون اأح�شنه واآخر 

دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.


