إن اإرهاب ا تعود أسبابه إلى شريعة اإسام
وا إلى قرآن المسلمين ،وإنما ترجع أسبابه
البعيدة إلى سياسات كبرى جائرة اعتادت
التسلط والهيمنة والكيل بمكيالين

إن مؤتمر اأزهر العالمي للسام الذي استضافته القاهرة
هو خير رسالة إلى العالم بأن مصر ترفض اإرهاب بكل
أشكاله وأنها أرض السام والحوار والعيش المشترك
وموطن اللقاء بين مختلف الثقافات والرساات السماوية

اإمام اأكبر شيخ اأزهر الدكتور أحمد الطيب

العامة السيد علي اأمن

ّ
مؤسسة العاّمة السيّد علي اأمن للتعارف و احوار  -إصدار :عدد ( )48أيار  2017م
”لتعارفوا” نشرة شهرية تصدر عن

م�������ؤت������م������ر الأزه�����������������ر ال�����ع�����ال�����م�����ي ل���ل�������س���ام
cلمة الإمام الأcبر ال�سيخ اأحمد الطيب فى م�ؤتمر الأزهر العالمى لل�سام
ا ً
ومرً Mبا بكم Lميعً ا و�fشكرcم Lزيل ال�شكر لتكرمكم بتلبي ِة دعوة الأزهر ومجل�س
أهل بح�شراJكم َ
Mكم```ا Aالم�شلمين ل````{ :موؤJمر الأزهر العالمى لل�شلم zولي�س موؤJم ُر```fا هذا باأول موؤJمر يعقد
للبحث aى هذه الق�شية ,واأcبر َ ّ
الظ ُن اأfه لن يكون الموؤJمر الأNير الذ iينا�bشها ,واإfى اإ Pي�شرaنى
اأن اأ```cون من بين ال�ش```ادة المتحدKين aى ه```ذه الaتتاMية aاإfى اأTشعر ب```اأن موVشوع {ال�شلم
العالم```ي```ZQ ,zم cل ما bيل aيه aاإfه يب```دو وcاأ َّfه بحاLةٍ اإلى المزيد م```ن المتابعة والتحليل
أم�شى وcاأfه من اأعق```د الألغاز واأTشدها
والبح```ث ,وما Pل```ك اإل لأن مفهوم {ال�شلم العالم```ي zا َ
اSشتع�ش```ا ً Aعلى اأ iعقل يتق َ ّيد ب�شي ٍAمن bواعد المنطق وبدهي```ات الفكرf ,تيجة {التيه zالذi
والح َجج ,ويبدو اأن {ال�شل َم zلم يعد هو القاعد َة
�Jشل aيه الفروVس و�Jشطرب aى عتمته الأbي�شة ُ
```aى Mياة الب�شر َ ّية cما يذهب اإلى Pل```ك اأ�fشاf Qظرية ال�شلم من aلSشفة التاQيخ ,الذين يوؤcدون
الحرب والعنفَ اSشتثنا ٌ AوTشذو ٌ Pعن القاعدة,
على اأن {ال�شل َم zهو القاعدة aى Mياة الب�شر ,واأن
َ
أUشح```اب fظرية الحرب cاfوا اأبعد fظ ًرا وهم يق ِرQون{ :اأن التاQيخ الب�شر iاإfما هو JاQيخ
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ِ```مَ M ,تّى ا َ ّإن بع�س ال ُك َتّاب الأمريكيين ل ُي َ�ش ِجل ا َ ّأن الب�شَ ر َ ّية عبر JاQيخها المكتُوب والذ iيبلغ
وداٍ F
ال�شنوات aقد cاfت
bراب```ة KلKة اآلف و�fشف عام aاإنS 268 :شنة aقط Sشاده```ا َ ّ
ال�شلم ,ا َ ّأما باbى َ ّ
بالحروب ,ومن هنا اSشتنتج LوQج ويل – George WillالكاJب الأمريكى المعروف-
م�شغول``` ًة
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للزمان والم```كان ,ل JتاأKر بوMى البيئة,
اأ```Nر iمتعالي```ة ,اأو بعباQةٍ اأNرa :iى م�ش```اد Qعابرةٍ
ِ
ول بالظروف الخاUشة والملب�ش```ات التاQيخية المتغ ِيرة ,واأعنى بالم�شد Qالمتعالى aوق التغير
والذاJي```ة والمنفعة والغرVس و�bشر الفكر والنظ```ر ,اأعنى به :الأديان الإلهية و�fشوUشها المق َ ّدSشة,
التى Jفزع اإليها الآن cما Jفزع الطيو QالمذعوQة اإلى اأع�شاTشها الآمنة الح�شينة.
وال�شا ّد ِة ا ْأن اأJخ َل َّ�س من هذه ال ُم َق ِد َمة ,التى اأQاها Wالَت ً
bليل ,اإلى
ال�ش ِيداتِ
ْ
َّ
واSش َم ُحوا لِى َ�َ Mش َراتِ َ ّ
ً
الحقِ
إSشلم zالذ iا ْأع َت ِنقُه دينا اأهتَدِ iبنُو ِQه aى معرِ aة َ
cلم```ةٍ ُم َ
وLزةٍ عن aل�شف ِة َ ّ
لم aى {ال ِ
ال�ش ِ
وال�شلُوك ..واأbر Qبداية ا َأن َُ cل ما ُيقال عن الإSشلم aى Tشاأن
aى مجال الفكر والخَ ْي ِر aى مجال العمل ُ
Jماما عن ال َم�شِ يحِ َ ّية وال َي ُهو ِد َ ّي```ة ,ل اأُbول Pلك ُمجام َل ًة َ
لح�شرا ِJكُم ,وا ْإن cاfت
ال�ش```لم ُيقال مثله ً
مجاملتكُم مِ َ ّما ُي ْح َمد ```aى هذا ال َمقام ,ولكن ل َ ّأن َعقِي َدِJى ا َ ّلتِى Jلقَيتها من القُراآن الكَريم ُJع ِلمنى
ِ```م -ا َ ّأن SQشال َة محم ٍد ﷺ َل ْي َ�شت دِي ًنا ُم ْن َف ِ�ش ًل ُم ْ�ش َتق اِل َعن ِSَ Qشا َل ِة عي�شى وموSشى واإبراهيم
–ُ cم�شل ٍ
ين الإلهى الوا```Mد الذ iبداأ باآدم
ال�ش```لم ,واإ َ َّ fما هو َMلق ٌة اأNير ٌة ```aى ِSشل�ش َل ِة ال ِد ِ
و```َfوح عليهم َ ّ
َواها وم�شموfها
واfتهى بنبى الإSشلم ,واأن ه```ذه ال ِرSشالت من اأولِها اإلى اآِ Nرها Jتطا َبق aى ُمحت َ
JناSشب زماfها
باب التَ�شريعات العمل َ ّية ال ُمتغ ِيرةa ,لكلِ SQشالة Tشَ ريعة َع َم ِل َ ّية
ول Jختلِف ا َ ّإل aى ِ
ُ
ومكاfها والموؤمنين بها..
أوMا ُه ا ُ
ه اإلى محم ٍد ﷺ هو َع ْين ما
الSشتِ�ش َها ِد بالآياتِ ا َ ّلتِى ُJوؤ ُِ cد على ا َ ّأن َما ا َ
و َي ِ�شيقُ ال َوُْ bت َعن ْ
وال�شلم.
اأوMاه اإلى fوج واإبراهيم وموSشى وعي�شى عليهم َِ Lم ْيعً ا اأ�aشل َ ّ
ال�شلة َ ّ
وه```و ما يف�شر لنا اJفاق الأديان على اأمهات الف�شا```Fل وcراFم الأNلق ,وJغريد الوUشايا الع�شر,
وموعظة الجبل والآيات التى Jعنى بالوUشايا PاJهاJ ,غريدها cلها aى Sشرب واMد ولغة TشعوQية
واMدة..
اأما عن �Jش```وa Qل�شفة ال�شلم aى {الإSشلمa zاأSشت�شمحكم ```aى عرVشها aى Tشكل SQشاFل يترJب
بع�شها على بع�س JرJي ًبا منطق ايا ..هذه الرSشاFل هي:
اأن القُرا َآن الكريم ُي َق ِرM Qقيقة الNتلف بين الناSس دي ًنا واعتقادًا ولُغَ ًة ولو ًfا واأن اإQادة اه Tشا َAت
َ
ا ْأن َيخْ لُ```قَ عِ َبا َد ُه مختلفين ,وا َ ّأن
{الNتلف zهو ُSش َنّة اه aى عباده التى ل Jتب َ ّدل ول Jزول اإلى
وما عليها.
ا ْأن َJزُولَ ال ُدfيا َ
{Mر َ ّي``` ِة الع ِتقَاد zل َ ّأن ُMر َ ّي َة العتقاد ,مع
يتر َ```ّJب على َMقيقة الNتِلف aى ال ِدين منطق ايا Mق ُ
وMر َ ّي ُة العتقاد �Jشتلزم َ ّ
بال�ش ُروQة fفى الإcراه
الNت```لف aى ال ِد ِ
ين ,يمثل وLهين لعملةٍ واMدةُ ,
Uش
على
ريح aى Jقري ِر ُMر َ ّية العتقاد مع ما يلزمه من fفى الإcراه على العقاFد.
ِ
الدين ,والقُرا ُآن َ ٌ
ً
وMين fنتقل اإلى Jكييف العلbة بين المختلفين عقيدة ,والأMراa Qى اNتيا QعقاFدهمf ,جد القراآن
Uشريحً ا aى Jحديد هذه العلbة باإWاQين:
الأول :اإ```Wا Qالحوا ,Qولي�س اأM iوا ,Qبل هو الحوا Qالطيب المه َذّب وبخاUشةٍ اإPا cان Mوا Qالم�شلم
َاب ِاإ َل ِبا َلتِى هِ ```ى اأَ ْ�َ Mش ُن| [العنكبوت} ,]46:
م```ع م�شيحى اأو يه```ودَ } :iو َل َُ Jجا ِدلُوا اأَ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاSس ُ�ْ Mشن ًا| [البقرة.]83:
َوُbولُواْ لِلن ِ
َ
َاSس اإَِfا
الإWا Qالثاfى :اإ```Wا QالتعاQف الذ iيعنى
ُ
التفاهم والتعاون والتاأKير والتاأ ُKر } َيا اأ ُي َها الن ُ
اه اأَ ْJقَا ُْ cم اإِ َن َ َ
اه َعلِي ٌم
َ َNل ْقنَاُcم ِمن ٍ َcَPر َواأَُ fثى َو ََ Lع ْلنَا ُْ cم Tشُ ُعو ًبا َو ََ bبا َِ Fل ِلت ََعا َaُ Qوا اإِ َن اأََ ْcر َم ُك ْم عِ ن َد َ ِ

بابا الفاJيكان وTشيخ الأزهر Nلل موؤJمر الأزهر العالمي لل�شلم ,م�شر  ,القاهرة
ّcPرfا اه Jعالى aى الآية بوMدة الأUشل ا ً
ّcPرfا بما يناSشب هذه
أول Kم َ
ِ َNبيرٌ| [الحجرات َ ,]13:
الوMدة من Uشلة التعاQف.
يت�شح لنا اأيها الإNوة اأن القراآن يحدد العلbة بين الناSس aى علbة {التعاQف zالتى هى fتيجة
منطقية لطبيعة الNتلف وMرية العتقاد.
اأما الحرب aى الإSشلم aهى VشروQة ,واSشتثناُ Aيلجاأ اإليه Mين ل يكون منه ب ٌّد ,وهذه هى �fشيحة
{ل َJت َم َن ْوا ِلقَا َ Aال َْع ُد ِو َو َSشلُ```وا َ َ
fب```ى الإSشلمَ :
اه ال َْعا َِ aي َة ,zولي�شت الحرب aى الإSشلم هجومية,
ب```ل دaاعية ,واأول �Jشريع يبيح للم�شلمي```ن اإعلن الحرب وaQع ال�شلح �Jشريع ُمع َلّل بدaع الظلم
ُون ِباأَ َُ fه ْم ِ ُXل ُموا َواإِ َن َ َ
اه َعلَى �َْ fش ِرهِ ْم َل َقدِيرٌ| [الحج:
ِين ُيقَا َJل َ
والدaاع عن المظلومين } اأَُِ Pن ِل َلذ َ
 ,]39وم�شروعي```ة الحرب aى الإSشلم لي�ش```ت bاUشرة على الدaاع عن الم�شاLد aقط ,بل م�شروعة
لدي```ن يدaع اأبناAه
بالق```دP Qا```Jه للدaاع عن الكنا�Fس وعن معاب```د اليهود ,واإن Jعجب aاعجب
ٍ
ليقاJلوا من اأLل Jاأمين اأهل الأديان الإلهية الأNر ,iوJاأمين اأماcن عباداJهم..
وال�شوؤال الذ iيثير Mيرة الكثيرين وهو :لماPا bاJل الإSشلم Zير الم�شلمين? والجواب لم يقاJلْهم
اأبدًا Jحت بند {cفاc ,zQيف والقراآن الذ iيحمله الم�شلمون معهم aى Mروبهم يقولَ aَ } :من Tشَ اA
َْ aل ُيوؤْمِ ```ن َو َمن Tشَ اْ aَ Aل َي ْك ُف ْر| ,وcيف ي�ش```ن الإSشلم Mر ًبا من اأLل اإدNال الآNرين aى الدين cرهً ا,
ين| ..اإن الإSشلم ل يقاJل Jحت بند الكفر ,بل Jحت بند العدوان,
والق```راآن يق ِرَ } :Qل ِاإَ ْcرا َه ِaى ال ِد ِ
َان
وJحت هذا البند ل يبالى القراآن اإن cان يقاJل معتدين ُcفا ًQا اأو معتدين موؤمنينَ } :واإِن  َWا َِ Fفت ِ
الَ ْNرaَ iقَا ِJلُوا ا َلتِى َْ Jبغِ ى َMتَى
ِي```ن ا َْ bت َتلُوا َaاأَ ْUشل ُِحوا َب ْي َن ُه َما َaاإِن َبغَ ْت اإِ َْ Mد ُاه َما َعلَى ْ ُ أ
مِ َن ا ْل ُموؤْمِ ن َ
َ
َJفِي َ Aاإلى اأَ ْم ِر اهِ| [الحجرات.]9 :
ه```ذا التنظير ال�شريع المبنى على �fشوUس مقدSشة Tشدي```دة الوVشوح Jبرهن على اأن الإSشلم دين
أدي```ان الإلهية cلها Sشوا```a Aى هذا التاأUشيل
Sش```لم ولي�س دين عدوان ,وfق```ول مرة Kاfية :ا َإن ال
َ
المحو iQلق�شية ال�شلم.
وJبقى بعد Pلك �Jشاوؤلت اأNتم بها cلمتى ,وهي:
اإPا cا```fت �fشوUس الإSش```لم التى cPرت بع�شا منه```ا Jك�شف عن اfفتاح ه```ذا الدين على الآNر
واMترام```ه واMت```رام عقاFدهa ,كيف ي�شح ```aى الأPهان وUشفه باأfه {دين الإQه```اب ?zواإPا bيل:
إQهاب لأن الذين يماSQشون الإQهاب م�شلم```ون? aهل يقال اإن الم�شيحية دين اإQهاب ,لأن
ه```و دي ُن ا ٍ
وب�شاعات
aظاFع
الإQه```اب موSQس باSشمها هى الأNر !?iوهل يقال اإن اليهودي```ة دين اإQهاب لأن
ٍ
َ
اُِ Jُ Qك َب ْت باSشمها cذل```ك? واإPا bيل :ل Jحاcموا الأديان بجراFم بع�س الموؤمنين بهاa ,لماPا ل يقال
Pلك على الإSشلم? ولماPا الإUشرا Qعلى بقاFه اأSشي ًرا aى Sشجن الإSشلموaوبيا Xل ًما وبهتا ًfا وزو ًQا.
وه```ل من الممكن اأيها ال�شيدات وال�شادة اأن �fشتغل ه```ذا الموؤJمر الناد Qلنعلن للناSس اأن الأديان
بريئ```ة من ُJهمة الإQهاب? وهل يمكن اأن �fشير aي```ه –ولو على اSشتحيا-Aاإلى اأن الإQهاب الأSشود
الذ iيح�شد اأQواح الم�شلمين aى ال�شرق اأ ايا cان اSشمه ولقبه واللaتة التى يرaعها ل Jعود اأSشبابه
اإل```ى Tشريعة الإSش```لم ول اإلى bراآن الم�شلمين ,واإfما JرLع اأSشباب```ه البعيدة اإلى SشياSشات cبرi
LاFرة اعتادت الت�ش ُلط والهيمنة والكيل بمكيالين?

لل�سام القاهر27-Iاأ>رjل-2017-
م�ؤتمر الأزهر العالمي ّ
{Kقافة ال�سام في الأjOان Hين ال�اbع hالماأم�لz
cلمة الع ّامة ال�سيد Yلي الأمين

ب�شم اه الرMمن الرMيم
�aشيلة الإم```ام الأcبر الدcتو Qال�شيخ اأMم```د الطيب ,اأUشحاب
الغبطة والنيا```aة وال�شيادة وال�شماMة ,الإ```Nوة والأNوات ,
ال�شلم عليكم Lميع ًا وMQمة اه وبرcاJه.
اإن النا```Xر aي Sشيرة الأfبيا AوالرSشل وSQشالJهم الدينية يعلم
باأن ال�شلم يقع aي Uشميم دعوJهم التي ا�ّJشمت بالدعوة اإلى
اه بالحكم```ة والموعظة الح�شنة والت```ي �Jش ّمنت وUشاياهم
وJعاليمهم التي Jنهى ع```ن Sشفك الدما Aوعن الظلم والعدوان
والت```ي Jدعو اإلى مكاQم الأNلق واإل```ى Mفظ الحقوق باإbامة
الع```دل بين الناSس```a ,اإن cل هذه الوUشاي```ا والتعاليم �Jشكل
مدSQشة لثقاaة ال�شلم بين الأمم وال�شعوب ,وbد Lاa Aي bول
اه Jعالىc) :ان الناSس اأمة واMدة aبعث اه النبيين مب�شرين
ومنذQي```ن واأfزل معهم الكت```اب بالحق ليحك```م بين الناSس
aيم```ا اNتلفوا aيه( وهذه الآية Jدلن```ا على bيام الدعوة على
التب�شير بتلك الوUشايا والتحذير من مخالفتها ,والعمل بالحق
والر```Lوع اإليه aي �aس الخلaات والنزاعات التي Jح�شل بين
النا```Sس MفاXا على وMدJهم التي bام```ت على اأSشاSس الفطرة
ال�شليمة التي Nلقهم اه عليها.
والمطل```وب عند البحث عن cQاFز Kقاaة ال�شلم aي الأديان اأن
fر```Lع اإلى الن�شوUس الدينية aي الرSش```الت ال�شماوية بعيدا
ع```ن العودة اإلى التاQيخ ```aي الماVشي البعيد والقريب لأن ما
وUشلنا من التاQيخ aيه ال�شحيح وZيره  ..وال�شحيح منه لي�س
بال�ش```روQة اأن يكون aيه التطبيق ال�شحي```ح لتلك الن�شوUس
aالتاQي```خ هو من Uشنع الب�شر الذين يخطئون وي�شيبون ,وbد
امتلأ التاQي```خ بال�شراعات الدموية ```aي ع�شو Qعديدة Jحت
Tشع```اQات مختلفة من الدي```ن والدfيا ومن الخط```اأ اأن fجعل
من اأ```Nداث التاQيخ Mاcما ومف�شرا لتل```ك الن�شوUس الدينية
الم�شتملة على bواعد الفكر وال�شلوك ,بل العك�س هو ال�شحيح,
aنح```ن يجب اأن fحاcم التاQي```خ واأMداKه وLQاله اإfطلbا من
Jلك الن�شوUس لأfها بمثابة المواد القاfوfية التي fرLع اإليها
aي المحاcمة وعلى اأSشاSشها Jتم التخطئة والت�شويب.
اإن الح```روب والنزاعات وما ينتج عنه```ا من الماآSشي لم Jكن
ب�شبب الأدي```ان ,واإfما cاfت ب�شبب Wمو```Mات الإ�fشان Zير
الم�شروع```ة لل�شلط```ة وال�شيطرة والنفو ,Pوه```ذه الحروب bد
Xه```رت bبل المذاه```ب والأديان وبعدها ,و```bد اأزهقت الحرب
العالمية الأولى والثاfية bرابة مئة مليون bتيل والأSشباب لم
Jكن دينية.واإن Jم اSشتغلل الأديان aي بع�س الحروب بالباWل
اأMياً ```fا والتلعب بن�شوUشها و�Jشويهها م```ن اأLل Jبرير Jلك
المنك```رات باSشم اه وال ّدينa ,الم�شيحية لي�شت م�شوؤولة عما
Lر iم```ن Mروب باإSشمها ,والإSشلم لي�```س م�شوؤو ًل عما Lرi
من Mروب باإSشم```هa ,الإfجيل الذي يقول) :ل Jقتل( وW) :وبى
ل�شاfعي ال�شلم( لي�س م�شوؤو ًل عن القتل والظلم ,والقراآن الذي
يق```ول) :ول Jعتدوا اإن اه ل يحب المعتدين ( و) :يا اأيها الذين

fف�س اأو
ال�شلم cا ّaة( و) :من bتل fف�ش ًا بغير ٍ
اآمنوا ادNل```وا aي ّ
�aشاد aي الأVQس aكاأّfما bتل الناSس Lميعا( لي�س م�شوؤو ًل عن
العدوان والقتل ,ولي�س يبق```ى من aاعل للإKم والعدوان Sشوi
ه```ذا الإ�fشان الذي ابتعد باأWماع```ه وNطاياه عن اه الرMيم
والرMمن .
ً
واإfطلً ```bا من هذه الآيات وZيرها fق```ول باإيجاز Jعقيبا على
الت�شاوؤل الذي Wرح aي الجل�شة عن وLود Mرب مقدSشة وMرب
Zير مق ّدSشة aي الأديان :اأن الحرب ل JوUشف بالمق ّدSشة ,واإfما
ه```ي JوUشف باأfها Mرب م�شروعة اأو Zير م�شروعةa ,اإن cاfت
للدaاع aهي Mرب م�شروعةc ,ما وQد aي bول اه Jعالى) :اأَُِ Pن
ُون ِباأَ َُ fه ْم ِ ُXل ُموا َواإِ َن َ َ
اه َعلَى �َْ fش ِرهِ ْم َل َقدِيرٌ( .
ِين ُيقَا َJل َ
ِل َلذ َ
وcم```ا bال SشماMة الإم```ام الأcبر Tشيخ الأزه```ر الدcتو QاأMمد
الطي```ب aي بع�س لقاAاJه باأن الجهاد هو Lهاد دaعa ,هي اإPن
JدNل Jحت bاعدة ال�ش```روQات التي Jبيح المحظوQات ,والتي
َُ Jق َد QبقدQه```ا ,وهذا يعني اأن الحرب ```aي الأUشل ل Jكون من
الأمو Qالم�شروعة ,واإfما Jكون مندLQة Jحت المحظوQات.
اإن Kقا```aة ال�شلم ```aي الأديان يجب اأن Jنطل```ق من الم�شجد
والكني�ش```ة والمعاهد الدينية ,ويج```ب التاأcيد عليها cمادة
Jعليمي```ة عالمية ,ول يج```وز اأن Jقت�شر عل```ى دعوات �JشدQ
من بع�س الإLتماعات واللق```اAات ,بل ل بد من Jحويلها اإلى
لقاAات داFمة عبر �Jشكيل المعهد العالمي لل�شلم والدQاSشات
الم�شتر```cة للأديان الذي يلتحق ب```ه ال�شيخ والخوQي وWلب
الحوا Qوال�شلم م```ن cل المذاهب والأديان ,ويكون هذا المعهد
برعاية الفاJيكان والأزهر ,ويتخرج منه الطلب الذين يحملون
SQشالة ال�شلم والحوا Qلن�شرها بين الأمم وال�شعوب.
اإن الواbع الذي ي�شهده العال```م اليوم من الت�شابق لد iبع�س
الدول عل```ى Uشناعة اأSشلحة الدما0 Qلح``` ّل النزاعات هو اأcبر
دليل على عجز المجتمع الدول```ي والموؤSش�شات المنبثقة عنه
ع```ن وVشع الأSش�س التي Jبدد مخ```اوف الب�شر من اfدلع Mرب
مدم```رة Jهدد م�شير الب�شري```ة وم�شتقبلها على cوcب الأVQس,
والت```ي Jمنع من اfدلع Mروب متنقلة aي مناWق مختلفة من
العالم ب�شبب النزاعات الت```ي يحتكم aيها اإلى ال�شلح Nلً aا
للقراQات الدولية ,وهذا مما يعك�س Vشعف ًا aي ال�شبل المعتمدة
لتحقي```ق ال�شلم ,ويعك�```س اأي�ش ًا ال�شعف ```aي اfت�شاK Qقاaة
ال�شلم بين ال```دول وال�شعوبa ,اإن الماأمول من الأمم المتحدة
ومن وQاFها الدول وTشعوبها اأن Jعمل على منع اfدلع الحروب,
aاإfن```ا بالعمل على Pلك fكون من Uشاfع```ي ال�شلم الحقيقي
aي هذا العالم ,وبذلك fك```ون من الذين ي�شتحقون bول ال�شيد
الم�شيحW) :وبى ل�شاfعي ال�ش```لم( ول ي�شح اأن fنتظر وbوع
الحروب لنبحث عن اإSQشال bوات لحفظ ال�شلم بين المتقاJلين
a ,اإن المنع من اإTشعال النا Qاأولى من العمل على اإWفاFها بعد
اTشتعالها.
Tشكراً لكم وال�شلم عليكم وMQمة اه وبرcاJه

Sس�ؤال �Lhاب
Hداjة ال�س�م fhهاjته

Sشوؤال اإلى ال�شيد محمد �Mشين �aشل اه MQمه اه
Sسc :يف يكون اKبات ال�شهر aلكيا دون Qوؤية هلل ال�شهر علما
ان اه عزوLل يقول aي محكم cتابه { aمن Tشهد منكم ال�شهر
aلي�شمه: z
ج :لي�```س المراد بمن Tشهد م```ن Qاأ iبل المراد من �Mشر ال�شهر
اي Zي```ر م�شاaر Lامع```ا ل�شروط Uشحة ال�ش```وم بقرينة bوله
Jعال```ى {ومن cان منكم مري�شا اأو عل```ى Sشفر aعدة من اأيام
اأNر zه```ذا واإن الروؤية المذcوQة aي الأNبا Qاإfما هي cوSشيلة
للعل```م بدNول ال�شهر القمري ,واإل aكيف يعتمد على البينة اأو
اإcمال ع```دة ال�شهر ال�شابق اأMياfا ,مع العل```م اأن Qاأينا Kبوت
التولد الفلكي من Nلل bول الفلكيين المفيد للعلم مع وLود
الإمكاfي```ة لروؤية الهلل aحينئذ ير```Jب الأKر من Lهة ال�شوم
اأو الإaطا...Q
--------

bال العلمة ال�شيد علي الأمين Jعليق ًا علىالجواب:

معظم العلما Aالمجتهدي```ن يقولون بعدم اJQباط Kبوت بداية
ال�شوم وfهايته بالح�ش```اب الفلكي واإfما بالإ�MشاSس الب�شري
المعتمد على الروؤي```ة الب�شرية ,وهذه م�شاألة لي�س لها علbة
بح�ش```ول العلم م```ن bول اأه```ل الفلك,ول بالد```bة الح�شابية
وعدمها ,واإfما هي مرJبطة بالأدلة ال�شرعية,وهذا fظير الدbة
aي المراUشد التي Jك�شف على fحو العلم عن دLQات الإهتزازات
aي باWن الأ```VQس على ما ي�ش ّمى بمقيا```Sس )Qيختر(,ولكن ل
Jج```ب aيها Uشلة الآيات اإPا لم ي�شعر بها الب�شر,لأن الم�شتفاد
من الأدلة ال�شرعية اJQباط و```Lوب Uشلة الآيات بالإ�MشاSس
الب�شري بها.
ولقا```Fل اأن يقول ب```اأن الإعتماد على البين```ة cما aي Lواب
ال�شي```د �aشل اه MQ-مه اه -ل يناaي الإعتماد على الروؤية
الب�شرية لأن الب ّينة التي يقبل بها cما aي الأNبا Qهي الب ّينة
الت```ي اأNبرت بروؤية الهللc,ما اأن اإJم```ام ع ّدة ال�شهر ال�شابق
JرLع اإلى الروؤية اأي�ش ًا cما ل يخفى.
والقول باأن الروؤية الواQدة aي الNبا Qهي مجرد Wريق للعلم
Zير Uشحيح,لأن Pل```ك يتناaى مع ما وQد من اSشتحباب النظر
اإل```ى الهلل والدعا AبالماأKو Qعن```د م�شاهدJه,وهذا مما ي�شير
اإلى اأن الروؤية الواQدة aي الن�شوUس ال�شرعية يق�شد بها الروؤية
الب�شرية,ويت�شح الأمر زيادة بالرLوع اإلى الكتاب

Yذاب القبر

Sشوؤال�M :شان اأمين – اليمن
ال�شلم عليكم.
SشماMة ال�شيدT :شرعا وbاfوfا وaي العقل والمنطق ليوLد
عق````اب من Zي````ر �Mشاب a ,اإPا cان ي````وم الح�شاب هو يوم
البعث aما Mقيقة عذاب القبر من عدمه ?
Tشكرا ل�شماMتكم.
الجواب:الم�شتفاد من بع�س الن�شوUس والجمع بينها اأن هناك عذاب ًا
وfعيم ًا bبل البعث aي يوم القيامة ,واأن الناSس بعد الموت
على اأUشناف KلKة:
• aمنهم من ُيترك اإلى يوم القيامة
• ومنهم من ي�شمله العذاب بعد الموت bبل البعث,وهم من
ُم ّح�شوا الكف````ر مح�ش ًاc,الطغاة الظالمين للناSسc ,ما وQد
ون َع َل ْي َها ُ ُZد ً ّوا
bول اه Jعالى aي Mق aرعون ) :ال َنّا ُُ Qي ْع َر ُVش َ
َاب(
ال�ش َ
اع ُة َاأ ْد ِNلُوا اآلَ ِْ aر َع ْو َن َاأ َTش َ ّد ال َْعذ ِ
َو َع�شِ ً ّيا َو َي ْو َم َJقُو ُم َ ّ
• ومنهم من ي�شمله النعيم بعد الموت وbبل يوم البعث,وهم
مح�شوا الإيمان مح�ش ًاc,ما وQد bوله Jعالى aي ال�شهداA
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الع ّامة ال�سيد Yلي الأمين j :جب ال�سعى ل�سام ال�سع�ب hم�اLهة التطرف hالإQهاب
اللقاH Aين مجل�س حكما Aالم�سلمين HرFاSسة الإمام Tسيخ الأزهر الدcت� Qاأحمد الطيب hمجل�س الكنا�Fس العالمي
دور القاد Iالدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعي�ش الم�شترك
````bال المرLع ال�شيعى اللبناfى ,ال�شي````د على الأمين ,ع�شو مجل�س Mكم````ا Aالم�شلمين ,اإن
العي�````س ب�شلم بين الأمم وال�شعوب هو ما يجب ال�شعى لتحقيقهa ,ى Xل JعاXم الأNطاQ
الت````ى Jهدد الإ�fش````ان على الأVQس ,ب�شبب الح````روب وKقاaة التط````رّف والإQهاب التى JزQع
الكراهي````ة والبغ�شا Aبين ال�شعوب ,وهذا ما يهدد ال�شلم العالمى والمجتمع الب�شر iباأaدح
الأNطا ,Qوهنا Jبرز اأهم ّية دو Qالم�شلحين والمفكرين وLQال الدين ,وaى Wليعتهم القيادات
الديني````ة الموؤJمنة على SQشالت ال�شما ,Aالتى �Jشترك Lميعها aى الدعوة للإUشلح واإSQشاA
bواعد ال�شلم بين الأمم وال�شعوب ,وbد وQدت الدعوة اإلى ال�شلم aى الإfجيل بقولهW“ :وبى
ل�شاfع````ى ال�شلم لأfهم اأبن````ا Aاه يدعون” ,وaى القراآن“ :يا اأيه````ا الذين اآمنوا ادNلوا aى
ال�شلم cاّaة”.
واأVشاف “الأمين”N ,لل الجل�شة الثاfية من الحوا Qبين مجل�س Mكما Aالم�شلمين ,ومجل�س
الكنا````�Fس العالمىa ,ى اإWا Qالجولة الخام�شة من الحوا Qبين Mكما Aال�شرق والغرب ,اليوم
الأQبعاa ,Aى مقر م�شيخة الأزهر ال�شريف ,اأن الرSشالت ال�شماوية Tشجعت على الإUشلح بين
الناSس ,واعتبرت الfتها Aمن العداوات والنزاعات fعمة من fعم اه التى يجب التم�شك بها

والمحاaظ````ة عليهاc ,ما Lاa Aى bول اه Jعال````ى“ :واcPروا fعمة اه عليكم اإc Pنتم اأعداA
aاألف بين bلوبكم aاأUشبحتم بنعمته اإNواfا”.
وJاب````ع المرLع ال�شيع````ى اللبناfى وع�شو مجل�س Mكم````ا Aالم�شلمين ````aى cلمتهb ,اFل:
“الم�شوؤولي````ة الكبر iعن �fشر هذه التعاليم بين النا````Sس وJج�شيدهاJ ,قع بالدLQة الأولى
على القيادات الدينية ,لأfها هى الموؤJمنة عليهاa ,العلما Aهم وKQة الأfبيا ,Aوهم مدعوون
bب````ل Zيرهم للSشتجابة للن````دا Aالإلهى“ :ولتكن منك````م اأمة يدعون اإل````ى الخير وياأمرون
Jج�شدت الدعوة اإلى الخير
بالمع````روف وينهون عن المنكر واأولئك هم المفلح````ون” ,وcلما ّ
aى اأعماله````م ولقاAاJهم ,اfت�شرت Jلك التعاليم بين الناSس ,وه````ذا ما يوؤد iلfت�شاK Qقاaة
الت�شامح وال�شلم aى المجتمعات وبين ال�شعوب ,وهو ما ي�شعف Nطاب الكراهية ومماSQشة
العن````ف والتط ّرف من Nلل fهيهم عن المنكر واأمرهم بالمعروف ,واإن cاfت هذه الم�شوؤولية
عامة Jقع على عاJق الجميع من الحكام والعلما Aوالأaراد ,عم ًل بما وQد aى ال�شنّة النبو ّية
ال�شريفةc :لكم Qاع وcلكم م�شوؤول عن Qع ّيته”.
لوؤي علي – اليوم ال�شابع

المرLع ال�سيعى اللبناfى :م�سر Sس َّباbة فى الح�اh Qالعي�س الم�ستركh ..لبنان تاأKر HتجرHتها
الأمين :zلي�س المطل�ب اأن jعتنق الجميع مذهب ًا hاحد ًاYh ..لى الم�سرjين اللتفاف ح�ل hOلتهم
الحرhب hما jنتج Yنها من ما ٍآSس لم تكن �Hسبب الأjOان hلكن Wم�حات لل�سيطرh Iالنف�P

```bال ال�شيخ على الأمي```ن ,ع�شو مجل�س Mكم```ا Aالم�شلمين والمرLع
الدينى ال�شيعى aى لبن```ان ,اإن موؤJمر ال�شلم الدولى ,الذ iاSشت�شاaته
القاه```رة ,هو Nي```ر SQشالة اإلى العال```م ,باأfها اأVQس ال�ش```لم والحواQ
والعي�```س الم�شت```رك�N ,شوUش ًا اأن م�ش```ر موWن اللق```ا Aبين مختلف
الرSش```الت ال�شماوية والديا```fات والثقاaات ,وبالتال```ى aهى Jر�aس
الإQهاب بكل اأTشكاله.
واأ```cد اأن م�شر Sشباbة aى Jجربة العي�```س الم�شترك ,بين cل المكوfات
الديني```ة Sشوا AالإSشلمية اأو الم�شيحية ,ولبن```ان JاأKرت بهذه التجربة
الداعية لجمع الكلمة والعي�س الم�شترك ,مطالب ًا ال�شعب الم�شر iباللتفاف Mول دولته وموؤSش�شاJها.
■ cيف Jر iموؤJمر الأزهر الدولى لل�شلم?
– ه```ذا الموؤJمر Nي```ر SQشالة Jقدمها م�شر اإلى العال```م ,باعتباQها موWن اللقا Aبي```ن مختلف الرSشالت
ال�شماوي```ة والدياfات والثقاaات ,وبالتالى لي�س م�شتغرب ًا عليها اأن Jب```اد Qاإلى الدعوة للحوا Qوال�شلم
والعي�س الم�شترك ,واأن Jر�aس الإQهاب والتطرف والعنف بكل اأTشكاله.
■ هل يمكن اأن fر iموؤJمرات مماKلة للتعاي�س ال�شنى ال�شيعى?
– وLودfا بالموؤJمر وم�شاcQتنا aى aعالياJه يوؤcد بالفعل على التعاي�سa ,اأfا Tشيعى من لبنان ,واأTشاQك
aى موؤJمرات الأزهر المتعددة ,واأMرUس على Pلك للتاأcيد على اأن الأزهر ل ُيفرق بين المذاهب اأو الأديان,
واإfم```ا ي�شعى لل�شلم وLمع الكلمة .ولي�س المطلوب من الحوا Qاأن يعتنق الم�شلمون مذهب ًا واMداً ,واإfما
اأن fنطل```ق من القواSشم الم�شترcة التى Jجمعنا للعي�س وم```ا اأcثرها ,واأي�ش ًا اأن يفهم الم�شلمون اأن Jعدد
المذاه```ب ل ُيخرLه```م عن الدين الواMد ,ال```ذ iيت�شع لك ِ ّل الLتهادات الم�شروع```ة المنطلقة من الكتاب
وال�شنة.
الحروب وما ينتج عنها من ما ٍآSس لم Jكن ب�شبب الأديان ولكن WموMات لل�شيطرة والنفوP
■ الجميع ي�شرب المثل بالتجربة اللبناfية aى العي�س الم�شترك هل يمكن Jحقيقها aى بلدان اأNر?i
– م�شر cاfت ال�شباbة اإلى هذه التجربة الراFدة aى العي�س الم�شترك ,واإلى Jحقيق هذه الرSشالة منذ القدم,
aعمل```ت وQاعت bاعدة العي�س الم�شترك بين cل المكو```fات الدينية Sشوا AالإSشلمية اأو الم�شيحية ,وfحن
aى لبنان JاأKرfا بهذه التجربة الداعية لجمع الكلمة والعي�س الم�شترك والبحث عن الم�شترcات ,وcلمتى
لل�شع```ب الم�شر iالآن ,هى اأن عليه الJح```اد وJوMيد cلمتهم وLهودهم وQا Aدولتهم وموؤSش�شاJها ,ووQاA
مرLعية الأزهر التى ُJعد Qمز الوSشطية aى العالم الإSشلمى.
■ ما Qاأيك aيمن ُيحملون دين ًا اأو مذهب ًا بعينه م�شئولية التطرف?
– م```ن ينظر aى Sشيرة الأfبيا AوالرSشل وSQشالJه```م الدينية ,يعلم اأن ال�شلم يقع aى Uشميم دعوJهم التى
ا�ّJشم```ت بالدعوة اإلى اه بالحكمة والموعظة الح�شنة ,و�Jش ّمن```ت وUشاياهم وJعاليمهم fهي ًا Tشديداً عن

Sشف```ك الدما Aوالظلم والعدوانa ,يما دعت اإلى م```كاQم الأNلق وMفظ الحقوق باإbامة العدل بين الناSس,
وcل ه```ذه الوUشايا والتعاليم �ُJشكل مدSQشة لثقاaة ال�شلم بي```ن الأمم وال�شعوب ,ول ُب ّد عند البحث عن
cQا```Fز Kقاaة ال�شلم ```aى الأديان اأن fرLع اإلى الن�شوUس الدينية aى الرSش```الت ال�شماوية�N ,شوUش ًا اأن
التاQيخ امتلأ بال�شراعات الدموية aى ع�شو Qعديدة Jحت TشعاQات مختلفة ,ومن الخطاأ اأن fجعل اأMداث
التاQي```خ Mاcم ًا ومف�شراً لتل```ك الن�شوUس الدينية الم�شتملة على bواعد الفك```ر وال�شلوك ,بل العك�س هو
ال�شحيح.
■ يتهم البع�س الأديان بالم�شئولية عن الحروب وال�شراعات ..ما Jعليقك?
– الحروب والنزاعات وما ينتج عنها من ما ٍآSس لم Jكن ب�شبب الأديان ,واإfما ب�شبب WموMات الإ�fشان Zير
الم�شروعة لل�شلطة وال�شيطرة والنفو ,Pوهذه الحروب Xهرت bبل المذاهب والأديان وبعدها ,وKقاaة ال�شلم
```aى الأديان يجب اأن Jنطلق م```ن الم�شجد والكني�شة والمعاهد الدينية ,مع التاأcيد عليها cمادة Jعليمية
عالمي```ة ,ول يجوز اأن Jقت�شر على دعوات �Jشد Qم```ن بع�س الLتماعات واللقاAات ,ويجب Jحويلها اإلى
لقاAات داFمة.
■ هل عجز النظام الدولى الحالى عن Jلبية MاLة الب�شر لل�شلم?
– الواbع الماأSشاو iالذ iي�شهده العالم اليوم من �Jشابق بع�س الدول على Uشناعة اأSشلحة الدما Qال�شامل,
وم```ا �Jشه```ده دول اأNر iمن SشاMات للحروب واMتكام اإلى منطق الق```وة aقط ,لح ّل النزاعات aى بع�س
المناWق ,هو اأcبر دليل على عجز المجتمع الدولى والموؤSش�شات المنبثقة عنه عن وVشع الأSش�س التى ُJبدد
مخاوف الب�شر من اfدلع Mرب مدمرة.

bرا IAفي cتاب h :هل jخفى القمر – للعامة المجتهد ال�سيد Yلي الأمين
YرVشN :ليل Hرgومي

الع ّامة ال�سيد Yلي الأمين:
cلمتي Tسيخ الأزهر HhاHا الفاتيكان Tسكلتا
NاWQة Wرjق لن�سر Kقافة ال�سام
aادي ال�شاوي  -موbع م�شر العربية

Lريدة اللوا2008-04-23 A
Uش```د Qللعلمة المجته```د ال�شيد علي الأمين cتاب هام بعنوان “وهل يخف```ى القمر··· العيد ال�شاFع بين
الروؤية ال�شرعية والح�شابات الفلكية.
ويج``` ّدد ال�شيد الأمين دعوJه Pوي ال�شاأن اإلى �Jشكيل Zرaة عمليات م�شترcة�J ,شم ممثلين Pوي Nبرة عن
دول منظمة الموؤJمر الSشلمي ,يكون مرcزها aي مكة المكرمة ,وJكون ,باJفاق الجميع ,المرLع الأوMد aي
Jعيين مواbيت المناSشبات الدينية ,وبذلك �fشع Mداً لكل الNتلaات Mول م�شاألة الهلل وQوؤيتهM ,يث اإfه
لم يعد من المقبول aي الع�شر�M ,شب Qاأي ال�شيد الأمين ,ومع Jوaر وSشاFل التواUشل التي Jجعل من العالم
bري```ة واMدة ان Jح�شل مثل هذه الNتلaات Mول Jحدي```د Qوؤية الهلل لSشيما اأن هناك امكاfية Jح�شيل
المعرaة ودوام الWلع وLمع ال�شهادات Mول هذه الم�شاألة الهامة aي Mياة الم�شلمين·
ويت�شاAل ال�شيد الأمين bاً Fل :الي�س لهذا الجدل من Mدود? Pلك الجدل الذي cثر aي ال�شنوات الأNيرة Mول
Jحديد اليوم الأول ل�شهر Qم�شان المباQك الذي cتب اه aيه ال�شيام ,بحيث وbع الناSس aي Mيرة من اأمرهم
aي Jحديد بداية ال�شهر وfهايته·
وير iال�شيد الأمين اأن ال�شريعة ال�شمحاZ Aير م�شوؤولة عن الNتلaات aي وLهات النظر Mول هذه العبادة
ول ع```ن Sشواها aهي NاWبت اأUشحاب الل�شان بلغتهم وب ّين```ت لهم مقاUشدها المطلوبة منهم ,وbد Jحققت
المماSQش```ة الطويلة لهذه العبادة aي عهد النبي Uشلى اه عليه وSشلم وaي العهود التي LاAت بعدهZ ,ير
ان البع```د الزمني عن ع�شر الت�شريع والتطبيق ,وXهو Qعوامل اأ```Nر ,iوالبتعاد عن bواعد اللغة العربية
واأUشولها ,اأديا اإلى Nفا Aالدللة وعدم وVشوح المق�شود من الن�س الدينيa ,اMتاج Pلك اإلى الNت�شاUس aي
Lملة من العلوم الأNر iللم�شاعدة على aهم الن�س الت�شريعي وJحديد المق�شود ال�شرعي منه·
ويوؤ```cد ال�شيد الأمين اأن وLوب ال�شوم مرJبط بثب```وت الهللa ,قد cPر الفقهاW Aرً bا عديدة لKبات الهلل
اأSشاSشه```ا المعتمد هو الروؤي```ةa ,من Qاأ iهلل Qم�شان وLب عليه ال�شيام ومن Qاأ iهلل Tشوال وLب عليه
الaط```ا ,Qوالدليل على Pلك هو الن�```س الديني الواQد عن النبي Uشلى اه علي```ه وSشلم U“ :شوموا لروؤيته
واأaط```روا لروؤيته” وbد وQد م�شمون هذا الن�س aي Qوايات عديدة واأل�شنة مختلفة وcلها Jوؤcد على اعتباQ
الروؤية وSشيلة لKبات الهلل·
ويت�ش```اAل ال�شيد الأمين عم```ا اإPا cان الن�س الدين```ي “Uشوموا لروؤيته” يت�شاو```a iي الدللة مع عباQة
“Uشوم```وا لولدJه” معتبراً اfه اإPا Kبتت هذه الم�ش```اواة بين العباJQين امكن اKبات هللي ال�شوم والaطاQ
بغير الروؤية ,من �Mشابات المراUشد الفلكية التي Jفيد العلم واليقين بالولدة ,واإن لم Jثبت هذه الم�شاواة
بين الجملتين لم ي�شح العتماد على المراUشد الفلكية وان اأaادت علم ًا بالولدة·
ويق```ول العلم```ة الأمين اأfه وUشل الNتلف aي التوbيت اإلى Mد �Jشكي```ك بع�س الم�شلمين ب�شحة عبادة
الحج ,ويعود ال�شبب aي Pلك اإلى Jعدد الجهات والمرLعيات التي Jت�شد iلتحديد اواFل ال�شهو Qالقمرية,
واإل```ى اعتماد بع�شهم على اآليات Lديدة aي التحديد م�شتبق ًا دعوة الروؤية ال�شرعية وQاأي الهيئة الم�شرaة
عل```ى Tشوؤون الحج والتي cان الأمر موcو ًل اليها منذ القدم aي Jنظيم الأمر ومنع الNتلف وJعزيز لروح
الوMدة والFتلف بين الحجيج �NشوUش ًا والم�شلمين عموم ًا·
وم```ن الآليات الجديدة التي يعتمدها بع�س الSشاJذة المعاUشرين Nلً aا للم�شهو Qبين الفقها ,AاآQا AعلماA
الفل```ك و�MشاباJهم التي ينتج عنه```ا الغا Aالعتماد على الروؤية الب�شري```ة ,لأن الح�شابات الفلكية Jكون
fتاFجه```ا Sشابقة على الروؤية الب�شرية aي اأZلب الأMيان ,ولذلك ب```داأ هذا البع�س يعلن عن بداية ال�شهوQ
القمرية bبل اSشبوع اأو اأcثر من الموعد ال�شرعي للتماSس الهلل ,مما يوؤدي اإلى وbوع الخلف الم�شبق مع
دعوات الروؤية المتاأNرة ,واإلى الت�شكيك aي مواعيد عبادة الحج·
ودع```ا الأمين ```aي fهاية البحث اإلى Jجديد الدع```وة والbتراح على Pوي ال�ش```اأن بت�شكيل Zرaة عمليات
م�شتر```cة من bبل دول الموؤJم```ر الSشلمي ,يكون مرcزها aي مكة المكرمة ,ويجتمع aيها ممثلون من Pوي
الخب```رة ,وJكون هذه الغرaة الممثلة للجميع ,ه```ي المرLع الوMيد aي Jحديد المناSشبات الدينية ,وبذلك
يمكن ان �fشع Mداً fهاFي ًا لكل هذه الNتلaات Mول م�شاألة الهلل ,التي لم يعد من المقبول aي هذا الع�شر
اأن يح�شل aيها مثل هذا الNتلف مع وLود وSشاFل التواUشل التي Jجعل من العالم bرية واMدة من Mيث
امكان المعرaة والWلع وLمع ال�شهادات من مختلف البلدان وJوKيقها·
www.Al-Amine.org
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bال المرLع الدينى اللبناfى
ال�شيد عل````ي الأمي````ن ,ع�شو
مجل�س Mكما Aالم�شلمين ,اإن
زياQة الباب````ا aر�fشي�س بابا
الفاJيكان اإلى م�شر هي زياQة
JاQيخي````ة من Mي````ث الزمن
ومن Mي````ث الم�شمون  ,لأfها
JاأJي aي زمن اTشتداد الإQهاب
الذي ي�شعى ل````زQع الكراهية
بين الغ````رب وال�ش````رق وبين
الم�شيحية والإSشلم.
واأTشا Qاإلى اأن م�شر هي الو````Wن الذي اMت�شن الم�شيحية والإSشلم منذ
الق````رون الأولى للإSشلم وعاTس الم�شلمون والم�شيحيون مع ًا aي الوWن
الوا````Mد ,وهذه الزياQة Jقول اإ ّن م�شر هي ل Jزال وWن ًا يجمع الرSشالت
ال�شماوية وJر�aس التطرّف والإQهاب.
واأVشاف SشماMته ````aي �Jشريح ل`zم�شر العربيةN ,zلل JواLده aى
م�ش````ر للم�شاcQة aى موؤJمر الأزهر العالم````ى لل�شلم{ :اإن aي م�شمون
الزي````اQة التي Tشمل````ت م�شيخة الأزهر ال�شريف ه````ي JوؤSش�س اإلى علbة
Lدي````دة بين الم�شيحية والإSشلم Jقوم على الحوا Qو�fشر Kقاaة ال�شلم
وfبذ العنف والكراهية .
وJابع b{ :د Tشكلت cلمة الإمام الأcبر Tشيخ الأزهر الدcتو QاأMمد الطيب
وcلمة بابا الفاJيكان وKيقة وNاWQة Wريق للحوا Qو�fشر Kقاaة ال�شلم
بين ال�شعوب ,واأن م�شر Sشتبقى وWن العي�س الم�شترك والوMدة الوWنية
بين Lميع اأبناFها واأfها Sشتبقى وWن الرSشالت ال�شماوية الداعية اإلى
المحبة والت�شامح و�aQس الظلم والعدوانz.

Qاأي اأهل الفلك في تحدjد hل IOالهال hتقليد الم ّيت
Sشوؤال وQد اإلى مكتب العلمة ال�شيد علي الأمين:
• ه````ل يح�شل اليقين للفقيه من علم الفل````ك? وما هو الراأي aي العمل
بفتو iالم ّيت القاFل بالإعتماد على Qاأي اأهل الفلك?
الجواب:بن````اAاً على القول باأن fتاFج علم الفل````ك aي Jحديد ولدة الهلل هي
fتا````Fج bطعية aاإن اليقين الحاUشل م````ن م�شاFل علم الفلك يكون من
اليقي````ن ال�شخ�شي لأUشح````اب الإNت�شاUس aي العل````م المذcوa ,Qهم
ينقلون يقينه````م ال�شخ�شي اإل````ى Zيرهم ,وبما اأن الر````Lوع اإلى اأهل
الإNت�شا````Uس يعد م````ن الوSشاFل التي يعتمده````ا الفقيه aي �Jشخي�س
بع�````س الموVشوعات aيكون الفقيه متل ِقّي ًا منه````م للخبر ,ولي�س على
يقين Tشخ�شي بالنتيجة.
````aاإPا Qاأa iقي````ه باLته````اده اأن ولدة الهلل ه````ي الموVشوع لوLوب
ال�شيام aي Tشهر Qم�شان مع �Zس النظر عن Qوؤيته:
aاإن cان الفقي````ه من اأهل الإNت�شاUس aقد �Mشل له اليقين ال�شخ�شي
بثبوت الموVشوع من Nلل علمه ومعرaته aيثبت وLوب ال�شيام لديه
بثبوت موVشوعه,
واإن لم يك````ن الفقيه من اأهل الخبرة والإNت�شاUسc ,ما هو -الغالب-
cان اعتم````اده aي Kب````وت الموVشوع على Zيره م````ن اأهل الإNت�شاUس
والخبرة الموKوق بهم لديه,
وعل````ى cل التقديرين يكون الفقيه بمثاب````ة المخبر لغيره عن Kبوت
الموVشوع لديه ,ول يل````زم من Kبوت الموVشوع لد iمك َلّف KبوJه لدi
مك َلّفي````ن اآNرين ,ول Jقليد aي الموVشوعات الخاLQيةa ,اإPا لم يح�شل
لمق ِلّ````دي الفقيه الوKوق بوSشيلة Kبوت الموVشوع التي اعتمد عليها لم
يجب عليهم ال�شيام باإNباQه لهم عن ولدة هلل Tشهر Qم�شان.
````Kم اإن المعروف عند الفقها Aاأن العم````ل بفتو iمجتهد م ّيت ل ي�شح
ب````دون الر````Lوع اإلى المجته````د الحي القا````Fل بجواز العم````ل بفتوi
ي�شح اإل اإPا cان الم ّيت واLداً ل�شروط التقليد بنظر
الميت,وJطبيقها ل
ّ
المجتهدينa ,اإن �Mشل اNتلف بين المجتهدين الأMياa Aي اأ ّن الم ِ ّيت
ه````ل cان واLداً ل�شروط التقلي````د اأم لa ,المعتمد هو الرLوع اإلى Qاأي
الأعلم منهم.
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