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َلمـ ُة األَ ِ
مـني ال َعـام
ك َ

يشهد العامل اإلسالمي حتوالت جذرية يف اخلطاب الثقايف والديني ويف أنمـاط التفكري،

عل
وقد نتج ذلك عن مجلة حتوالت سياسية شهدها العا َلـم عموم ًا والعامل اإلسالمي َ ٰ

عل
نحو أخص .وانعكس خطاب العوملة الثقافية والسياسية واالقتصادية بشكل حاد َ ٰ
تفصيالت احلياة العامة للمسلمني البسطاء يف جمتمعات إسالمية عديدة.

ِِ
إل ت ُّ
َشكل خطاب ديني َّ
ضل الطريق أثناء حماولته دعم
ودفعت َه ٰـذه التحوالت َ ٰ
ويـة يف وجه َه ٰـ ِذ ِه التحوالت العاملية ،وقد شوهت تلك املحاول َة ٌ
مجلة من
صمود ا ُهل َّ
العيوب ،أمهها فقدان الفهم العميق للمشهد الدويل ،وقصور يف عمق التنظري للسياسات

واألفكار ،وفقدان االنضباط الفكري ،ومقاومة التكيف مع املستجدات الثقافية
ِِ
تكون خطاب ديني
عل الثوابت الدينية .ونتج عن َه ٰـذه املثالب ُّ
واالجتامعية مع احلفاظ َ ٰ
عل الفكر اإلسالمي الذي عايش العديد من حاالت االرتباك ،لكن لـم
نشاز وغريب َ ٰ

يشهد طيلة قرونه األربعة عرش حالة ترشذم  ،مثل التي عاشها يف العقود األربعة األخرية.
ونتيجة لِـام َسـبق ،فقد انفتق رابط اخلطاب اإلسالمي نتيجة الوضع املشار إليه
ونتيجة ثورة االتصاالت احلديثةُ ،
وك ِسـرت التقاليد التي تُعيل من قيمة وشأن املؤسسات

الدينية الرصينة لصالح تيار ديني معارص يقوده متدينون هواة َلـم يشحذ أذهاهنم عمق
َ
عقولم َتا ِر ُب الواقع ،واعتلوا صدارة املشهد الديني
مترنْ
املصادر الدينية األصيلة و َلـم ِّ
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ليعربوا عن خطاب ديني صدامي ،ليس مع األفكار والقيم العاملية بل َح َّت ٰى مع القيم
الدينية التقليدية السائدة يف املجتمعات اإلسالمية .وأدخل َه ٰـ َذا التيار العامل اإلسالمي

تو ٰى غري املنضبطة التي تُعيل من أدبيات الصدام والقتال واجلهاد
يف
فوىض عارمة من ال َف َ
ٰ

واحلرب ،وتستعيد مفاهيم اضمحلت مع بروز الدولة احلديثة والقانون الدويل املعارص

السبي واجلزية وأهل ِّ
الذ َّمـة وغريها من املفاهيم التي َّ
الفقه اإلسالمي
نظر هلا
ُ
من قبيل َّ
القديم باعتبارها استجابة لواقع اجتامعي قائم وليس بوصفها ركيز ًة دينِ َّـي ًة دائم ًة .ونتج
عن ذلك ما عرفه العامل ولن ينساه من موجة تطرف وإرهاب حصدت مئات اآلالف
اإلسالم ِ
ـدة من نار َه ٰـ ِذ ِه
وعانى
من األرواح الربيئة يف العامل اإلسالمي وخارجه،
بش َّ
ُ
ٰ
عل املنابر اإلعالمية والثقافية والسياسية العاملية بالعنف
الظاهرة َح َّت ٰى بات ُي َ
وصم َ ٰ
واإلرهاب.
ويف ضوء َه ٰـ ِذ ِه املتغريات ،عملت منظمة التعاون اإلسالمي منذ سنوات مبكرة
للتصدي َهل ٰـ ِذ ِه الظاهرة ،حيث أسست جممع الفقه اإلسالمي الدويل سنة 1981م لضبط

تو ٰى وتوحيد االجتهاد وصون اخلطاب الديني من تعدِّ ي ا ُهلواة وا ُمل ِّ
تنطعني ،وإعالء
ال َف َ

رب ٰى يف العامل اإلسالمي ،وتفعيل دور املؤسسات الدينية
دور املرجعيات الدينية الك َ
الرسمية يف توعية املجتمعات املسلمة ،وجتديد اخلطاب الديني بمـا يتوافق مع حاجة
َه ٰـ ِذ ِه املجتمعات وتطوراهتا.
عل رأس
إل وضع التصدي لظاهرة التطرف واإلرهاب َ ٰ
كمـا سارعت املنظمة َ ٰ

أجندهتا السياسية والثقافية واالجتامعية منذ سنة 1987م ،وبات ذلك جزء ًا رئيس ًا
وعل سلم أولوياهتا ويف صدارة قراراهتا السياسية والثقافية  .وقد
يف برامج عملها َ ٰ
ت ُّوجت َه ٰـ ِذ ِه اجلهود املبكرة بمعاهدة املنظمة ملكافحة اإلرهاب التي تم اعتمـادها
سنة 1999م  ،وتك ّللت َه ٰـ ِذ ِه اجلهود بالعديد من املبادرات الدولية من قبيل إعالن
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كواالملبور سنة 2003م  ،وبيان مكة سنة 2005م  ،والعديد من املبادرات والربامج
الدولية الرائدة يف َه ٰـ َذا املجال  .ومع التحوالت اجلذرية التي شهدهتا ظاهرة التطرف
والعنف وركوب احلركات اإلرهابية موجة وسائل التواصل االجتامعي يف التجنيد
إل تأسيس
ورضب أمن واستقرار املجتمعات  ،بادرت منظمة التعاون اإلسالمي َ ٰ
مركز صوت احلكمة سنة 2016م لإلسهام يف تفكيك اخلطاب املتطرف والتصدي

ألجندة احلركات املتطرفة عرب وسائل التواصل االجتامعي ،وإلثراء الشبكة العنكبوتية
بمحتوى إجيايب يعكس وسطية تعاليم الدين اإلسالمي وسامحتها بد ً
ال من ترك امليدان

مرتع ًا لفكر احلركات املتطرفة  .كمـا كانت املنظمة قد أسست ومنذ سنة 2006م
رصد ًا خاص ًا ملتابعة ورصد ظاهرة اإلسالموفوبيا والتي تقرتن اقرتان ًا وجودي ًا مع
َم َ
خطاب الكراهية وظاهرة التطرف واإلرهاب .

ويأيت َه ٰـ َذا العمل الفكري يف سياق جهود منظمة التعاون اإلسالمي املتواصلة
يف التعريف باإلسالم بطريقة ميرسة وسهلة دون اإليغال يف اخلالفات والتفسريات
واألفهام املتشددة  ،ملتزمة يف الطرح واملناقشة بالوسطية والسامحة يف اإلسالم وقيمه
األصيلة لتنقيتها مما تتعرض له من التحريف ،وتشويه األفهام وتضليلها من قبل
احلركات املتطرفة ،كمـا يأيت َه ٰـ َذا العمل املوسوعي مواصل ًة جلهود املنظمة ومؤسساهتا
يف تقويض أسس اخلطاب الديني املنفلت وتفكيك مكوناته ،ودحض منطلقاته.
لقد شارك يف تأليف َه ٰـ ِذ ِه املوسوعة نخبة من العلمـاء واملفكرين من مجيع دول العامل
من املشهود هلم بالعلم والفكر املستنري .كمـا أرشف عليها علمي ًا ُث َّلة من القامات العلمية

الرصينة من كل من لبنان واملغرب والسعودية والسودان ،وحيدوين أمل صادق يف أن
تسهم َه ٰـ ِذ ِه املوسوعة يف تصحيح فهم القيم الدينية املؤسسة للدين اإلسالمي ،ويف نرش
الغراء ،ويف أن َّ
حيتل َه ٰـ َذا اإلصدار مكانته بني
الفهم الوسطي والسمح لتعاليم الرشيعة َّ

عامة الناس قبل خاصتهم.
َّ
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أفو َت َه ٰـ ِذ ِه الفرصة ألشكر املشاركني من العلمـاء واملفكرين
ويف اخلتام ،ال يسعني أن ِّ

عل جهودهم العملية النبيلة تأليف ًا وحتكي ًام وحترير ًا ،كمـا ال يفوتني أن أتقدم بالشكر
َٰ
عل تفانيهم يف إنجاز َه ٰـ ِذ ِه املوسوعة وحرصهم
إل فريق مركز صوت احلكمة َ ٰ
اجلزيل َ ٰ
أهبى ُح َّلة.
َٰ
عل إخراجها يف ٰ
يوسف بن أحمد العثيمين

األمني العام
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التعايش والتعارف يف اإلسالم
ميسة
َمفاهيم َّ

رضوان السـيد*

يف التقديم
إل الرضورة
أو ًال  :التعايش السلمي  :من املطلب الدائم َ ٰ
ش تعا ُيش ًا فهو ُمتعايِش ،وتَعا َي ُشوا ،أي ُ
ال َّتعـا ُيش  : Co-Existenceمن تعا َي َ
عاشوا
عل ُ
واملودة .والتعا ُي ُ
ش االجتامعي ،يعني أنَّ املجتمع يعيش أه ُل ُه يف وئَامٍ ،رغم
األلفة
َّ
َٰ
َ
َ
عل احرتام اآلخرين
ت ُّ
َعـدد فئاهتم ،وأعرا ُقهم ،وأدياهنم ،و َمصاحلهم .ويقوم التعايش َ ٰ
وحرياهتم والوعي باالختالفات بني األفراد واجلمـاعات وال َقبول هبا ،وتقدير التنوع
ٌ
تفاعل بني طرفني وأكثر ،فهو يعني استعداد ًا من عدة أطراف
الثقايف .وألن التعايش هو
ٍ
لتطوير ٍ
مشرتك يسوده احلوار والتفاهم(.)1
عيش
ِ
عل العيش بالسلم داخل
وما اس ُتخدم ا ُمل َ
فر ُد يف اللغة العربية يف البداية للداللة َ ٰ
املجتمعات املتنوعة .بل جاء استخدامه يف الستينيات والسبعينيات من القرن العرشين،
عل ما ُس ِّم َي
تعبري ًا عن جت ُّنب النزاعات واحلروب بني أقطاب احلرب الباردة بالتوافق َ ٰ

ال َّت ُ
عايش
السلمي  ،Peaceful Co-Existenceأي معاجلة النزاعات من خالل التفاوض
ُّ
واحلوار السلمي ،واللجوء أحيان ًا للمؤسسات الدوليةَ ،ت ُّنـب ًا ألخطار احلرب النووية.
(*) أستاذ الدراسات اإلسالمية باجلامعة األمريكية يف بريوت  ،ورئيس حترير َه ٰـذا الكتاب .
«عيش  ،تَعا ُيش» .
( )1املوسوعة اجلامعية َ
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إل توقف نزاعات نوعني آخرين  :النزاعات
بيد أن توقف احلروب الكبرية َلـم يؤ ِّد َ ٰ

بسبب االختالفات الداخلية يف املجتمعات املتنوعة ـ وكل املجتمعات متنوعة  .والنوع
عل احلدود الربية أو البحرية  .والنوع الثاين َه ٰـ َذا
اآلخر  :النزاعات بني الدول املتجاورة َ ٰ

إل مؤسسات النظام الدويل أو املنظامت اإلقليمية أو األمرين
صار جيري االحتكام فيه َ ٰ

مع ًا  .أما النوع األول ؛ أي النزاعات داخل الشعب الواحد أو الدولة الواحدة  ،فقد
ٍ
فلسفة وآليات ُأخرى ُس ّميت التعايش السلمي أو العيش
إل
صار رضوري ًا املصري فيه َ ٰ
ٍ
بثقافة للحوار واملساملة
املشرتك  .وهي تتطلب مساءلة األعراف والتاريخ واالستنصار

واالعرتاف املتبا َدل [التعارف] باآلخر دين ًا ومذهب ًا ومصالح  ،وحقوق ًا والتزامات ،

وجوانب قانونية وسياسية .

()1

عل كافة املستويات :داخل املجتمعات
لقد كان التعايش
السلمي والعيش املشرتك َ ٰ
ُّ

املسلمة ،ومع املجتمعات ُ
خرى والدول ،ومع العا َلـم؛ حاج ًة لنا دينية وأخالقية
األ ٰ
وإنسانية ،ومطلب ًا ال ُيستغ َن ٰى عنه  .فالعيش بالسلم ٌ
رب ٰى َّ
ذكرنا هبا القرآن الكريم يف
نعمة ك َ

َعال﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ
العديد من آياته  .ولنذكر منها مواضع بارزة ؛ أوهلا قوله ت َ ٰ
()2
َعال﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾  .وثانيها قوله ت َ ٰ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾(.)3

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
وثالثها قوله ت َ ٰ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾( ،)4ورابعها

(1) Compare with: Hilary Putnam : The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other
Essays, 2002, PP.36-52 .

( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )208( :
( )3سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )103( :
( )4سورة األنفال  ،اآلية . )26( :

15
()1
َعال﴿ :ﯱ
َعال﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾  ،وخامسها قوله ت َ ٰ
قوله ت َ ٰ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾(.)2

إنَّ ما كان حاج ًة دينية وأخالقية وإنسانية ،صار رضور ًة مصريي ًة يتهدد فقدها أو ضعفها

اختالالت كربى
وجو َدنا اإلنساين والوطني واألخالقي .فقد ظهرت يف جمتمعاتنا ودولنا
ٌ
ُ
عل الوحدات الوطنية
نتيجة عدم القدرة تارةً ،وعدم الكفاءة تار ًة أخرى يف احلفاظ َ ٰ

اختالالت كربى أيض ًا يف أواليات العيش يف
والسلم والعيش بداخلها( ،)3كمـا ظهرت
ٌ
ٍ
ٌ
ٍ
خارجية دائمـ ًا بل بسبب
ألسباب
ودول ،ليس
جمتمعات
العامل ومعه( .)4لقد تصدعت
ٌ
العجز أو القصور عن إدارة التنوع بالداخل .كمـا أنّ ظهور ٍ
ضد
فئات متارس العنف ّ

ٍ
انطباعات سلبي ًة عن الدين وعن إمكانيات العيش مع اآلخر
العامل باسم اإلسالم ،أعطى
ٌ
وكتابات كثري ٌة
اسرتاتيجية عن َه ٰـ َذين األمرين،
نظريات
الداخيل واخلارجي .وقد ظهرت
ٌ
ٌ

عل أنَّ اإلسالم يمتلك ختوم ًا دموية ،أو أنَّ احلروب
وتشوهيات إعالمية،
ٌ
ُّ
تنصب كلها َ ٰ
()5
عل العامل  .وليس من الرضورة بالطبع أن تكون كل
تنشب يف ديار املسلمني ثم تفيض َ ٰ
ِِ
ٌ
زعجة وقاهرةٌ،
لكن الوقائع ُم
َه ٰـذه الدعاوى صحيحة؛ بل إهنا يف الغالب ليست كذلكَّ .

مرد
وتستدعي استعاد ًة للوعي بقيمة السلم ،وبقيم التضامن االجتامعي ،وباحلقِّ الذي ال َّ
له أن جتربتنا التارخيية عرفت التنوع واعرتفت به ،وساملت اآلخر املختلف ،وأقامت معه
عيش ًا مشرتك ًا وودود ًا ،وما كان النزاع مع اآلخر أو التنكر لآلخر ثقاف ًة وال ممارس ًة مقبول ًة
يف جمتمعاتنا التارخيية ،وال هو كذلك يف األزمنة احلديثة.

()1
()2
()3
()4
()5

سورة األنفال  ،جزء من اآلية . )46( :
سورة األنفال  ،اآلية . )25( :
املطعني  ،عبد العظيم « ،مبادئ التعايش السلمي يف اإلسالم منهج ًا وسريةً»  ،دار الفتح لإلعالم العريب ،
القاهرة 1996 :م  ،ص ، 42-38 :وعباس اجلراري « ،التعايش يف اإلسالم»  ،منشورات اإليسسكو 1996 ،م ،
ص . 25-22 :
رضوان السيد  ،الرصاع عىل اإلسالم  ،الطبعة الثانية 2014 ،م  ،ص ص . 56-38
جيل كيبيل  ،نظرية ِصدام احلضارات لصمويل هنتنغتون  ،وحروب يف ديار املسلمني  ،وقارن جلاكوب
ركوزينسكي  ،اجلهادية  ،عودة القربان 2021 ،م  ،ص . 25-17 :
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( )1األصول القرآنية :
( أ ) العيش مع العامل بالتعارف أو االعرتاف املتبادل﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(.)1

خل ُلق ا َ
(ب) التعامل مع الناس بالرب والقسط وا ُ
حل َسن﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(،)2
َعال﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ﴾(.)3
وقال ت َ ٰ

()4
وج َّل﴿ :ﯟ ﯠ
َعال ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾  ،وقال َّ
عز َ
(ج) احلرية الدينية  :قال ت َ ٰ
()5
َعال﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾  ،وقال ت َ ٰ

ﭴ ﭵ ﭶ﴾ (.)6

عل قـدم
عل الكلمة السـواء وال َّت ُّ
ـواد مع أهل الكـتاب ،والعيش مع ًا َ ٰ
(د) احلـوار َ ٰ
َعال﴿ :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
املسـاواة :قال ت َ ٰ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

()7
َّ
وجل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ﴾(،)8
عز
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾  ،وقال َّ

َعال﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
وقال ت َ ٰ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾(.)9
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
سورة املمتحنة  ،اآلية . )8( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )83( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
سورة الغاشية  ،اآليتان . )22-21( :
سورة يونس  ،جزء من اآلية . )99( :
سورة آل عمران  ،اآلية . )64( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )83( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )82( :
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(هـ) احلوار( )1من أجل التصالح عند كل اختالف بالداخل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ﴾( )2يف
صغار األمور وكبارها .وتفضيل السلم يف كل نزا ٍع مع اخلارج﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾(﴿ ،)3ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾( .)4ومكافحة رذائل

الكراهية والتخاصم باسم الدين أو اإلثنية أو ادعاء التفوق والتميز﴿ :ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(﴿ ،)5ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾(.)6

َعال﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
وقال ت َ ٰ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾(.)7
(ز) الوفاء بالعهود واملعاهدات والعقود بالدواخل ومع اخلارج ﴿ :ﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ﴾(﴿ ،)8ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾(﴿ ،)9ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾(.)10

( )1قارن  :احلوار سبيل التعايش مع التعدد واالختالف (وقائع ندوة شارك فيها حممد سعيد رمضان البوطي،
وحممد مهدي شمس الدين ،وجودت سعيد ،وحممد عدنان سامل) يف معرض الكتاب الدائم ببريوت،
1994م .ونرشهتا دار الفكر املعارص1995 ،م.
( )2سورة النساء  ،جزء من اآلية . )128( :
( )3سورة األنفال  ،جزء من اآلية . )61( :
( )4سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )208( :
( )5سورة النساء  ،جزء من اآلية . )1( :
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
ُ
َ
ب َع ٰ
وللمقارنة قوله @ يف خطبة الوداع « :كلك ْم ل َد َم  ،وآ َد ُم م ْن ت َُر ِ
ل أ ْع َجم ٍّي
اب  ،ل ف ْضل ل َع َر ِ ٍّ
إِ َّل بِال َّتق َْو ٰى» .
( )6سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )12( :
( )7سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )8( :
( )8سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )1( :
( )9سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )177( :
( )10سورة األنفال  ،جزء من اآلية . )72( :
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( )2األصول التارخيية للعيش املشرتك :
النبي @ بني املهاجرين واألنصار ،واألوس
( أ ) صحيفة املدينة التي كتبها
ُّ
إل يثرب ،والتي
واخلزرج واليهود واملرشكني الباقني باملدينة  ،عندما هاجر َ ٰ
لم ِ
«أ َّم ٌة ِ
ـاس  ،لِلي ُه ِ
عل أهنم ُ
واحدَ ٌة ُدونَ ال َّن ِ
سلمنيَ ِدي ُن ُهم»(.)1
ُّ
ود ِدي ُن ُهم ولِ ُ
َ
تنص َ ٰ
وهم يعيشون مع ًا ويتساوون يف احلقوق والواجبات ،ويدافعون مع ًا عن كياهنم
عل مصاحلهم العامة ودفاعهم .فهناك
يف حالة العدوان ،ويتشاركون يف اإلنفاق َ ٰ
وعل قدم املساواة يف ٍ
كيان سيايس واحد باعتبارهم أم ًة واحدةً ،تقبل
العيش مع ًا َ ٰ
()2
االختالف الديني ،وال تراه مانع ًا من العيش املشرتك.
(ب) العهود واملواثيق مع املدن والبلدات املفتوحة عنو ًة أو صلح ًا يف زمن الفتوحات.
عل احلريات الدينية واالجتامعية ،وأنَّ ألهل تلك املناطق
وهي بمجموعها ُّ
تنص َ ٰ
()3

ما للمسلمني  ،وعليهم ما عليهم.

(ج) احلضارات التي قامت يف «دار اإلسالم» بني املسلمني وأهل االديان والثقافات
ٍ
ُ
وبخاصة احلضارة األندلسية التي اع ُتربت مشرتكة  Symbiosisبني
خرى؛
األ ٰ
املسلمني واملسيحيني واليهود ،ودامت عدة قرون قبل حروب االستعادة،
()4

والتهجري ،والتنصري.

()1
()2
()3
()4

قارن بالسرية النبوية  ،البن هشام . 243-237/2 ،
خالد السيد غنيم  ،ثقافة التعايش واحلوار بني األديان يف التصور القرآين 1998 ،م  ،ص ص ،150-133
واإلسالم والتعايش السلمي عرب التاريخ  ،ملحمد احلبيب العالئي 2007 ،م  ،ص ص . 179-172
حممد محيد ال َّلـه  ،الوثائق النبوية وزمن الراشدين  ،الطبعة اخلامسة  ،ص ص . 489-446
قارن عن حضارات اإلسالم  ،كتاب مارشال هودجسون العظيم  :جتربة اإلسالم  ،التاريخ والوعي يف
حضارة عاملية  3 ،جملدات  ،ترمجة أسامة غاوجي  ،بريوت 2020 ،م .
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( )3التجارب احلديثة :
( أ ) تثبت الدراسات املعارصة َخ َطأ الرأي االسترشاقي القائل  :إنَّ النزاع الطائفي متجذر
عل أحقاد تارخيية
إل ظواهر متكررة ُ ،بنيت َ ٰ
داخل املجتمعات العربية  ،استناد ًا َ ٰ
عل تاريخ الرشق
ثابتة ال تتغري  .ويف الوقت نفسه ال داعي إلسقاط الرومانسية َ ٰ
ٍ
بشكل متأصل َح َّت ٰى بداية زمن اإلمربيالية .
عل أساس أنه كان متعايش ًا
األوسط ٰ َ ،

عل التسامح والتفاعل
عل أن التعايش املذهبي كان قائمـ ًا َ ٰ
فهناك بالفعل شواهد َ ٰ

املشرتك  .لقد كانت املجتمعات توافقية  .وقد تبنى العثامنيون يف زمن اإلصالحات

إزاء رعاياهم سياسة مساواة اجتامعية وقانونية  .وقد ُبذلت جهود كثرية من سائر
األطراف لتطبيق بنود املساواة .

()1

عل مبدأ املواطنة  ،واملساواة
(ب) قامت الدول الوطنية احلديثة يف العاملني العريب واإلسالمي َ ٰ
ٍ
عل أساس الدين أو اإلثنية  .وصاحبتها
يف احلقوق والواجبات  ،وبدون تفرقة أو متييز َ ٰ
ٌ
اجتامعية لدعم التوافق والعيش املشرتك  ،يف الدساتري كام يف الواقع .
سياسات
ٌ
(ج) أما االختالالت التي حدثت َّ ،
إل عدة عوامل
وغذت نزعات التفرقة  ،فتعود َ ٰ
منها التدخالت األجنبية  ،ومنها شموليات أنظمة احلكم يف بعض الدول  ،ومنها
صعود حركات ا ُهلوية يف أوساط الشبان املسلمني واملسيحيني  ،وأخري ًا ظواهر
التطرف العنيف واإلرهاب العنيف يف العقود األخرية .

()2

توجهات العمل
ولذلك فإنه مع ظهور مقوالت التعدد واملجتمعات املتعددة  ،صعدت ُّ
عل الوحدة يف إطار التنوع  ،والدولة املدنية  ،ومكافحة التطرف والعنف ؛
لدى املثقفني َ ٰ
إل الوحدة الوطنية ير ُق ُب منجهة تطبيقات وممارسات احلقوق
فالتعا ُي ُش
السلمي استناد ًا َ ٰ
ُ

(ُ )1أسامة مقديس  ،اإلطار التوافقي وقيام العامل العريب احلديث  :بريكيل  ،كاليفورنيا للنرشة 2019م  ،ص
ص . 148-126
( )2رضوان السيد  ،الصحوة واإلصالح واخليارات األخرى 2014 ،م  ،ص ص . 26-23
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ٍ
عل اعتبار التعايش السلمي  ،والعيش املشرتك ،
وعدم التمييز  ،وحيرص من جهة ُاخرى َ ٰ

والتسامح عالج ًا للتوجهات االنفصالية والراديكالية والطائفية .
ُ

()1

قصوى يف جمتمعاتنا ودولنا  .وما
التعايش السلمي والعيش املشرتك  ،صارا رضور ًة
ٰ
عل ناشطي املجتمع املدين  ،بل تقدمت باجتاههام  ،وباجتاه
عاد العمل عليهام قارص ًا َ ٰ
إل التواصل مع ديانات العامل
التسامح :
ُ
ُ
املؤسسات الدينية العاملة بالدواخل  ،واملتطلعة َ ٰ
ٍ
رشاكات مع العامل اخلارجي  ،وهي حتتاج للمزيد
وثقافاته  .وقد أقامت تلك املؤسسات

األخرى يف البالد
التعاون فيام بينها  ،واملزيد من التواصل مع املؤسسات الدينية
من
ٰ
ُ
العربية واإلسالمية .

يستتب يف العامل ،
عل التعايش السلمي يف األوطان  ،دون أن
َّ
لقد تراجعت األخطار َ ٰ

الغلو والتطرف العنيف  ،ونزعات االنعزال  ،واإلقصاء
يبقى التحدي األكرب مكافحة ِّ
إنام ٰ
والتهميش .

()2

وه ٰـكذا  ،فإنَّ الدراسات املفهومية التي تُنرش يف َه ٰـ َذا الكتاب  ،ذات مهَّني  :تأصيل
َ

اهلم اآلخر  ،فهو العمل من أجل
العيش السلمي والعيش املشرتك يف اإلسالم  ،أما ُّ
ٍ
مستقبل لألمن  ،والسلم  ،والكفاية  ،وسط أزمنة العوملة َّ
الغلبة .

( )1قارن عن التوجهات العاملية بشأن التعدد عبد القادر م ُّلوك  ،من تعددية األخالق إىل أخالق التعددية ،
2018م  ،وجان مارك فريي  ،فلسفة التواصل 2006 ،م .
( )2قارن بوجهة نظر أخرى لدى األستاذ طه عبد الرمحن يف  :احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري 2005 ،م
 ،واحلوار أفق ًا للفكر 2013 ،م  ،وحوارات من أجل املستقبل 2011 ،م .
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ثانيــ ًا  :التعارف باعتباره مآل التعايش وغايته :
هنج يف التفكري والترصف
مفسي القرآن الكريم واللغويني  ،هو ٌ
التعارف بحسب ِّ
والتواصل من أجل التعرف  ،أو املعرفة املتبادلة با ُهلويات واملصالح  ،بقصد الوصول للعيش

عل التفاعل والتبادل بني الذات واآلخر  ،وبني
اآلمن بالدواخل  ،ويف العامل  .وهو يقوم َ ٰ
عل اختالف الديانات واألخالق  ،واألعراف  ،والعادات .
الفئة والفئة من الناس َ ٰ

ٌّ
عل قيمة وفضيلة وفعل
فرع
والتعارف باعتباره قيم ًة إنساني ًة وأخالقي ًة  ،هو ٌ
ُ
عميل َ ٰ

املعروف  ،وهو املفهوم واملصطلح القرآين املشهور  ،وأحد ركني املبدأ اإلسالمي األكرب :
األمر باملعروف والنهي عن املنكر .

()1

ال  ،أو قو ً
املعروف يف القرآن الكريم باعتباره فع ً
ٍ
ُ
لعمل من أعمـال
ال  ،أو وصف ًا
ويرد
ُ

اسم لكل
اخلري العام  ،زُ هاء ٍ
ويعرفه الراغب األصفهاين بأنه « :هو ٌ
سبع وثالثني مرة ِّ .
فعل ُي ُ
ٍ
ُ
املعروف هو
عرف بالعقل  ،أو الرشع ُح ْس ُنه» ( . )2ويف التفسري األقدم للقرآن :

اإلحسان  ،وهو ِ
ُ
اخلي  ،وهو ُ
ُ
ُ
صلة األرحام  ،وهو
احلسنة  ،وهو
العظ ُة
ال ِرف ُْق  ،وهو
القول ِّ ُ
التعارف ( . )3وتعدد املعاين واالقرتانات يفهمها علامء القرآن من السياقات التي يرد فيها
ُ
مفرد املعروف  ،ويدرسوهنا يف كتب الوجوه والنظائر .

()1

()2
()3
()4

()4

يعترب اإلمام الغزايل ( 505هـ1111/م) األمر باملعروف والنهي عن املنكر جوهر الدين ومناط الرشيعة ،
ألن الرشيعة بحسبه وبحسب فقهاء املقاصد الرشعية هي عبار ٌة عن درء املفاسد وجلب املصالح  .قارن
عن ذلك للغزايل « :إحياء علوم الدين»  ، 186/1و«قواعد األحكام يف مصالح األنام» لعز الدين ابن عبد
السالم  ، 123-122/2و«املوافقات يف أصول الرشيعة» للشاطبي  . 316-312/2وقارن عن املؤلفات يف
األمر باملعروف والنهي عن املنكر باميكل كوك « :األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفكر اإلسالمي».
ترمجة وتقديم رضوان السيد وعبد الرمحن الساملي وعامر اجلاليص  .بريوت  :الشبكة العربية لألبحاث
والنرش 2009 ،م  .وانظر أخري ًا كتاب فيصل سعد  :األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفكر اإلسالمي
القديم  .بريوت  :املركز الثقايف العريب ومؤمنون بال حدود 2014 ،م .
الراغب األصفهاين « ،املفردات يف غريب القرآن»  ،بريوت  :دار املعرفة  ،ص ص . 377-374
مقاتل بن سليامن « ،تفسري القرآن» . 359 ، 358 ،199 ،198 ،196 ،194/1
قارن عن «الوجوه والنظائر» وعن «املصطلحات األخالقية يف القرآن»  ،إيزوتسو  ،توشيهيكو « ،ال َّلـه
واإلنسان يف القرآن» « :علم داللة الرؤية القرآنية للعامل»  .ترمجة  :هالل حممد اجلهاد 2007 ،م .
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ٍ
ٍ
صيغة فعلية .األوىل يف قوله
انفراد مرتني ويف
عل
مفرد
التعارف ُ
أما ُ
ُ
فريد يف القرآن َ ٰ

َعال﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ت َٰ

()1
َعال:
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾  .والثانية وهي التي تعنينا يف َه ٰـ َذا البحث ،قوله ت َ ٰ

﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

()2
وه ٰـ َذا التكليف األمري هو مفتاح هنج التعارف القرآين،
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ َ ،

باعتباره ضامن بقاء العامل اإلنساين وسالمه ،وتوجيه اختالفاته بنهجٍ ب َّنـاء.

يبدو التعارف يف ٍ
آية األعراف سبب ًا من جهة  ،وغاي ًة ومآ ً
ال للوجود اإلنساين  .وهو

عل أمرين  :وحدة ا َ
خل ْلق والتساوي يف القيمة
يتأسس ويصبح رضور ًة للعيش اإلنساين َ ٰ

التواص ُل من طريق املعرفة
التعار ُف أو
يصبح فيه
اإلنسانية  ،واالختالف والتعدد والذي
ُ
ُ
ُ

املتبادلة عن ٍ
كثب يف العيش املشرتك رضور ًة لبقاء بني البرش من طريق استعادة الوعي

إل تفاهم بل تفامهات تستمر وتتجدد وتصبح سب ً
ال
بأخوهتم اإلنسانية  ،والوصول َ ٰ
عل ما فيه خري الناس أمجعني :
للتعاون َ ٰ

( )1وحدة اخلالق ووحدة ا َ
خل ْلق والتساوي يف القيمة اإلنسانية :وذلك يف مثل

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
قوله ت َ ٰ
()3
َعال﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

()4
َعال﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾( ،)5وقوله
ﮎ ﮏ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾( ،)6وهم مجيع ًا خملوقون من ذك ٍر
ت َٰ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة يونس  ،اآلية . )45( :
سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )1( :
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )98( :
سورة لقمـان  ،جزء من اآلية . )28( :
سورة الزمر  ،جزء من اآلية . )6( :
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وأنثى﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾( ،)1ولذلك فهم يف األصل ذوو منشأٍ
ُ
ٰ
وه ٰـكذا
واحد ،وهم متساوون يف مبدأ اخللق ،وأهنم مجيع ًا يتحدرون من ذك ٍر
وأنثىَ .
ٰ
()2
ٍ
عل أحد.
فال متا ُيز ألحد َ ٰ

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
( )2االختالف والتعدد :وذلك يف مثل قوله ت َ ٰ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

()3
َعال﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

()4
َعال﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﯦ ﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
()5
وه ٰـكذا فاالختالف الناجم عن اختالف األلسنة واأللوان،
ﯴ ﯵ﴾ َ ،
والناجم عن االختالف يف املصالح ،والديانات ،والثقافات ،والتنظيامت االجتامعية،

التعدد الذي ال تُزيله القوة والغلبة ،وإرادة الدمج القرسي ،وال ُيزي ُل ُه
عل َه ٰـ َذا ُّ
ُ
سيبقي َ ٰ

اعتقاد التفوق والتميز .فكمـا قال @ يف خطبة الوداعُ :
«ك ُّل ُكم ِل َد َم ،وآ َد ُم ِم ْن ت َُر ٍ
اب،
ب َع َل َأ ْع َج ِم ٍّيَ ،
ُ
السبيل
ْـو ٰى»( .)6وإنمـا
ول ِ َل ْ َ
َال َف ْض َل لِ َع َر ِ ٍّ
ـو َد إِ َّل بِال َّتق َ
ل َأ ْس َ
ح َ
ـر َع َ ٰ
وتعاون ما ورد يف سورة احلجرات عن هنج
السليم من أجل العيش اإلنساين بسالم
ُ
ُ

التعارف﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )13( :
الباش  ،حسن  ،منهج التعارف اإلنساين يف اإلسالم  ،طرابلس 2005 ،م  ،ص ص . 38-36
سورة هود  ،اآليتان . )119-118( :
سورة الروم  ،جزء من اآلية . )22( :
سورة يونس  ،اآلية . )19( :
َ
ِ
محـ ًة َ
وكا َّف ًة َفأ ُّدوا َع ِّني
ابن هشام  ،السرية النبوية  . 606-603/2ويف اخلطبة قوله @ « :إِ َّن ال َّلـ َه َب َعثَني َر َ
رح ُك ُم ال َّلـ ُه َ
ول َت َت ِل ُفوا َع َ َّ
ل» .
َي َ ُ
سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )13( :
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ثالثــ ًا  :مقومات التعارف ومقتضياته
سواسية كأسنان املشط يف أصل ا َ
ٌ
خل ْلق  ،ويف القيمة اإلنسانية
القاعدة األوىل  :أنَّ الناس

والرؤية القرآنية  ،أهنم كانوا أم ًة واحد ًة  ،ثم اختلفت ألسنتهم وألواهنم  ،وتنظيامهتم
ٍ
جتاوزُ ه بحجة وجود ُأمم َسـيدة،
االجتامعية بني
شعوب وقبائلَ .
وه ٰـ َذا االختالف ال يمكن ُ
املستوى الفردي .ففي القرآن الكريم﴿ :ﭪ ﭫ
عل
ٰ
ٰ
وأخرى مستضعفة ،وال بالسيطرة َ ٰ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

فالرتبب
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾(.)1
ُّ
إل أنه ال فضل
أو أن يتخذ بعض البرش البعض اآلخر عبيد ًا ،هو ٌ
أمر غري مقبول ،بالنظر َ ٰ
ٍ
ُ
نثى ،وبني
عل أحد .ويف الوقت نفسه هناك
ٌ
ألحد َ ٰ
اختالفات بارز ٌة بني الناس ،بني الذكر واأل ٰ
وه ٰـ َذا وذاك ،وذلك فض ً
ال عن االختالف
أهل اللغات املتباينة ،وبني ذوي األلوان املختلفة؛ َ

يف التنظيامت االجتامعية التي يسميها القرآن ـ كمـا سبق الذكر ـ  :الشعوب والقبائل.
وعل قدم املساواة .
ولذلك ال بد من حوار األنداد والتداول واإلقناع باملصالح املتبادلة َ ٰ

املفسون للقرآن يف الفروق بني الشعوب والقبائل .فالقبائل كانوا
لقد اختلف ِّ
عل النسب ،وهي
يعرفوهنا ألهنا السائدة يف جمتمعات اجلزيرة العربية ،ويقوم اجتامعها َ ٰ
ٍ
سم ٰى «يثرب» بعدما
يسمي مكة ُأ ّم
ٰ
القرى .والنبي @ َّ
َبواد وحوارض .والقرآن الكريم ّ
هاجر إليها «املدينة» .ولذا فإنَّ الفرق بني جمتمعات القبائل وجمتمعات الشعوب ليس
إل أنَّ القبائل هم أهل
التبدي أو التحرض .ومع ذلك فإنَّ هناك من املفرسين من ذهب َ ٰ

لدى ٍ
بعض آخر
البادية ،والشعوب هم أهل احلوارض باجلزيرة .بينمـا اضطربت الرؤية ٰ
فريق
أدنى منها .وجترأ ٌ
إل أنَّ «الشعب» نفسه هو تنظيم من تنظيامت القبيلة َ ٰ
فذهبوا َ ٰ
أعل أو ٰ
ٌ
إل أنَّ القبائل هم العربَّ ،أما الشعوب َف ُهم الفرس والروم.
ثالث أو ٌ
رابع فذهب َ ٰ

()2

( )1سورة آل عمران  ،اآلية . )64( :
( )2قارن عن َه ٰـذا النقاش يف تفسري آية الشعوب والقبائل ؛ رضوان السيد « :األمة واجلامعة والسلطة» ،
بريوت  :دار جداول  ،الطبعة اخلامسة  ،ص ص . 38-34
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واألنثى،
لدينا إذن أربعة أنوا ٍع من االختالف بني بني البرش :االختالف بني الذكر
ٰ

األلسن ،واالختالف يف األلوان ،واالختالف يف التنظيم االجتامعي
واالختالف يف
ُ
ٍ
عل ال َّنسبُ ،
وإل ذلك هناك
وأ ٰ
بني جتمعات تقوم َ ٰ َ
عل التمركز اجلغرايفٰ َ .
خرى تقوم َ ٰ
عل َه ٰـ ِذ ِه الفروق واالختالفات.
املرتتبات والتداعيات َ ٰ
ما عاد الناس «أم ًة واحدةً» إذن ،ويف القرآن﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾( ،)1وألنَّ «لذلك» هنا بمعنى «كذلك»()2؛ فإنَّ َه ٰـ ِذ ِه
ديات» ،كانت وما تزال
وه ٰـ ِذ ِه االختالفات والتي صارت تُدعى «ت ُّ
االختالفات باقيةَ .
َعد َّ
عل كل املستويات؛ فال بد من مواجهتها استيعاب ًا وح ًّ
ال بنهج
َم ْدعا ًة للنزاع والتصارع َ ٰ

هنج يعترب االختالف والتعدد
شامل أيض ًا يسميه القرآن هنج أو منهج التعارف .وهو ٌ

وتكام ً
ال ،و ُيبادر من خالل اسرتاتيجية التعرف ال ِّنـدِّ ي
ويعرتف به ،ويعتربه إغنا ًء
ُ
إل اإلسهام يف صنع سالم العامل ووحدة اإلنسانية من خالله.
واملتبادل َ ٰ
القاعدة الثانية :أنَّ أول ما يطلبه مبدأ وهنج التعارف االعرتاف بوجود االختالف،

بح َّجة تغليب
عل
ُ
التجاهل أو حماولة اإللغاء بالقوة؛ ُ
وحقِّ اآلخرين فيه ،وعدم اإلقدام َ ٰ
ُ
وإل االختالفات
نثى َ ٰ
اعتبارات التوحد واالندماج ،ومن العالقة بني الذكر واأل ٰ
فإل اختالفات التنظيامت
بني املسلمني ،وتلك النامجة عن تعدد
ُ
األلسن واأللوانٰ َ ،
االجتامعية ،واختالفات ُ
األمم والدول ،واختالف األديان والثقافات .ويف كل النزاعات
عل احلوار والتداول والتفهم والتفاهم هو السبيل
واالفرتاقات يظل هنج التعارف القائم َ ٰ

إل الصلح والسالم:
الفضىل للتوصل َ ٰ
ٰ
( )1سورة هود  ،اآليتان 119-118 :

الكشاف»  ،م ، 3ص  ،162أبو حيان « ،البحر املحيط» . 80-78/4
( )2الزخمرشي « ،تفسري َّ
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العالئق بني الرجل واملرأة نُالحظ استخدام القرآن ملفرد «املعروف»﴿ :ﯢ
ـ يف َ

ﯣ ﯤ﴾(﴿ ،)1ﮞ ﮟ ﮠ﴾(﴿ ،)2ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾(﴿ ،)3ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(﴿ ،)4ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾(.)5

ِِ
عل العالقة مع األبوين﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ
وسري ُة املعروف َه ٰـذه تنطبق َ ٰ

ﮙ ﮚ﴾( .)6وال يكتفي القرآن يف العالقة بني الزوجني ومع األبوين بالنصح واألمر
ٍ
خاص من أنواع املعروف وهو الرمحة ؛ فيقول عن العالقة بني
عل نو ٍع
باملعروف ،بل ُيشـدِّ ُد َ ٰ

الزوجني﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾( .)7ويقول عن العالقة مع األبوين﴿ :ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾(.)8

العـالئق داخل املجموعة الواحدة من الناس مؤمنني وغري مؤمنني ،أو
ـ ويف َ
املجموعات املختلفة واملتقاتلة ال يغيب مطلب التعارف واملعروف .ففي اآليتني
عل آية التعارف يف سورة احلجرات نصائح لذوي العيش الواحدَّ :أل يسخر
السابقتني َ ٰ

قوم من قوم رجا ً
ال ونسا ًءَّ ،
وأل يتنابزوا باأللقاب (آية َّ ،)11
ٍ
ببعض
عضهم
يظن َب ُ
وأل ُّ
ٌ
ظن الس ِ
ـوءَّ ،
ٌ
وأل
شامل
هنج
ـسوا وال يغتب بعضهم بعض ًا (آية .)12
فالتعار ُف ٌ
ُ
يتجس ُ
َّ
َّ َّ
ٍ
ُ
ُ
فريق أن يؤ ِّدي قسطه منه.
عل كل
ويقرتن فيه
هنج ُ
القول بالفعل .وهو ٌ
تباد ٌّيل تداويل َ ٰ
ولذلك تنتهي اآلية اآلمرة بالتعارف بأنَّ األكرم عند ال َّل ِ
تقوى ،أي اجتناب ًا
ـه هو األكثر
ً
وسـري ًا يف طريق وهنج املبادرة اإلجيابية (آية .)13
ملساوئ األقوال واألفعالَ ،

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة النساء  ،جزء من اآلية . )19( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )25( :
سورة حممد  ،جزء من اآلية . )21( :
سورة الطالق  ،جزء من اآلية . )2( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )228( :
سورة لقمـان  ،جزء من اآلية . )15( :
سورة الروم  ،جزء من اآلية . )21( :
سورة اإلرساء  ،اآلية . )24( :
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ٌ
خصومة أو عداو ٌة بني املؤمنني واملرشكني ،وتكون املواجهة
بل إنه عندما تكون هناك

مطلوبةَّ ،
عل املؤمنني َّأل ينسوا اإلمكانيات املستقبلية بأن تتحول
وأل يتفرق الوالء؛ يكون َ ٰ
ٍ
لع ٍ
مطلقة ال احتامل للمصاحلة فيها:
داوة
األمور لصالح السالم واملصاحلة ،فال داعي َ

﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾(،)1

انقسام بني املسلمني .إذ يكون هنج التعارف واملصاحلة
وال خيتلف األمر عندما حيدث
ٌ
َ
وىل باالتباع .فقد جاء يف القرآن﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
هو األ ٰ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
()2
وه ٰـكذا ﴿ﭡ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ َ .

إل االقتتال بني
ﭢ ﭣ﴾( ،)3يف
ِّ
عادي األمور وكبريها ،من اخلالف بني الزوجنيٰ َ ،
فئتني من املسلمني ،أو بني املسلمني وغريهم .إنمـا لنالحظ أنه يف حالة النزاع َح َّت ٰى
املس َّلح منه بني املسلمني ت َ
ُذك ُر يف اآلية ثالثة مفردات :اإلصالح  ،والعدل ،والقسط.
لكن هنج التعارف يدفع إلضافة مفردين آخرين
فاإلصالح هو املقصود إلعادة السالمَّ .

البغاة أي الذين محلوا السالح يكونون قد ألقوا سالحهم
مها العدل والقسط .صحيح أنَّ ُ
لكن الصلح لن يستمر طوي ً
ال إن َلـم يقرتن بالعدل وزيادة وهو القسط،
واستسلمواَّ .

املعني به اإلنصاف واإلحسان .وقد أطال الفقهاء يف باب «أحكام البغاة» من كتبهم يف
ُّ
نسمي تلك العمليات اليوم ،ومنها
تفصيل إجراءات «العدالة االنتقالية» بعد النزاع كمـا ِّ

ّ
املستقل بشأن
عدم مصادرة املمتلكات ،وعدم التبعة إذا سقط قتىل يف النزاع ،والتحكيم
()4

مطالب الثائرين ا ُملحقَّة.

()1
()2
()3
()4

سورة املمتحنة  ،جزء من اآلية . )7( :
سورة احلجرات  ،اآلية . )9( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )128( :
قارن عن ذلك ؛ املاوردي ،أبو احلس « ،األحكام السلطانية والواليات الدينية» 1909 ،م ،ص ص ،50-47
والطرسويس« :حتفة الرتك فيمـا جيب أن ُيعمل يف ا ُمل ْلك» ،حتقيق ودراسة :رضوان السيد ،بريوت :دار ابن
األزرق ،الطبعة الثانية 2012م ،ص ص .145-138
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والقاعدة الثالثة :رسيان هنج التعارف يف حاالت االختالف الديني ،واالختالف
األمم والشعوب ُ
مع ُ
األخرى فالعالقات مع كل الناس بحسب القرآن هي عالقات
ٍ
ال ُ
وقسط دو ً
وأمم ًا وأديان ًا .وينبغي أن ال حيدث النزاع َّإل يف حالتني
وتعاون وب ٍر
سال ٍم
ُ

استثنائيتني ُي َ
رغ ُم عليهام املسلمون﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾(.)1
عل
عل املسلمني ،والعدوان َ ٰ
هناك إذن حالتان فقط للحرب الدفاعية :العدوان الديني َ ٰ

عل املسلمني أن يدافعوا عن
الديار لالحتالل واإلخراج أو التهجري .يف هاتني احلالتني َ ٰ

دينهم وأنفسهم وديارهم .أما القاعدة العامة للتعامل والسلوك مع كل اآلخرين فيام عدا
الب ِ
والق ْسط ،أو اإلنصاف يف حالة االختالف ،واإلحسان يف القول والعمل
ذلك فهي ِ ُّ
يف شتى الظروف.
ٍ
وتعاون وب ٍر
وعل الرغم من هنج التعارف الذي يقتيض إقامة عالقات سال ٍم
َٰ
ٍ
خيص أهل الكتاب ومن ضمن هنج
وقسط مع سائر بني البرش؛ فإنَّ القرآن الكريم ُّ
املودة﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
التعارف بعالقات
َّ
ُ

()2
وه ٰـ َذا
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ َ .

َعال﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ُ
إل الدين اإلبراهيمي ت َ ٰ
االستخصاص سببه النسب املشرتك َ ٰ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾( .)3وبسبب

إل الكلمة
القربى واملودة يف املنزع الديني واألخالقي؛ فإنَّ القرآن يدعو أهل الكتاب َ ٰ
ٰ

السواء التي يكون بمقتضاها أهل الكتاب مع املسلمني يف الشهود واملبادرة إلحقاق هنج
( )1سورة املمتحنة  ،اآليتان . )9-8( :
( )2سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )82( :
( )3سورة البقرة  ،اآلية . )136( :
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التعارف يف عامل بني البرش﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾( .)1وألنّ هنج املودة قو ً
ال وممارس ًة هو الذي ينبغي أن

يسود مع أهل الكتاب؛ فإنه َح َّت ٰى لو َلـم يستجيبوا لتحمل مسؤوليات التعارف معكم؛

فإنَّ عليكم أهيا املسلمون أن ال تتخ ّلوا عن َه ٰـ َذا النهج يف التعامل معهم مهام كانت درجة
اإلعراض﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(.)2

منذ القرن الثالث اهلجري/التاسع امليالدي ،ساد يف كتب ِ
الس َي والفقه والتاريخ
نص يفيد َه ٰـ ِذ ِه
مصطلحا دار اإلسالم ودار احلرب أو الكفر .وليس يف الكتاب والسنة ٌّ
القسمة للعامل .بل كان علمـاء األصول يعتربون العامل دار ًا واحدةً ،وفيه أمة الدعوة
()3
عل أي حال
وأمة اإلجابة .و ُي ُ
إل عبد ال َّلـه بن َّ
نسب القول بذلك َ ٰ
عباس {  .إنمـا َ ٰ

اعتربت الدولة اإلسالمية يف أزمنتها الكالسيكية َه ٰـ َذا التقسيم يف ممارساهتا ،وظهر ذلك
تعامل الفقهاء مع تعقيدات ذاك االنفصام .وبالطبع ،فإنَّ َه ٰـ َذا التقسيم سقط
يف طرائق ُ
منذ مائتي عام وأكثر ،بسبب الغَ َلبة الغربية ،وتغري نظام العامل .ثم إنَّ كثري ًا من علمـاء
املسلمني اجلدد ما عادوا يعتربونه ملزم ًا ال يف الرؤية وال يف الواقع .لقد كانت رؤي ًة

إمرباطوري ًة كالسيكية ،زالت مع زوال أسباهبا وسياقاهتا .وال بد أن تعود يف الوعي،
رؤية التعارف القرآين ،ورؤية النبي @ُ :
كمـا عادت يف الواقعُ ،
«ك ُّل ُكم ِل َد َم» ،ومقولة
اس ِص ْن ِ
ـري َل َك يف ا َ
فانَ ،أ ٌخ َل َك يف الدِّ ِ
خل ْل ِق».
ين ،أو ن َِظ ٌ
اإلمام عيل >« :ال َّن ُ
( )1سورة آل عمران  ،اآلية . )64( :
( )2سورة العنكبوت  ،اآلية . )46( :
َ
إل احلوار والتفاهم»  .ترمجة  :خلف
جورافسكي  ،ألكيس « ،اإلسالم واملسيحية من التنافس والتصادم ٰ
اجلراد  .بريوت 2000م .
( )3قارن برضوان السيد « ،األمة واجلامعة والسلطة»  ،مرجع سابق  ،ص . 77
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والقاعدة الرابعة أو التقدير الرئيس :أنَّ التعارف ينتظم سلسل ًة من املفاهيم والقيم

يرب القرآن املؤمنني عليها مثل املساواة والرمحة والرب والقسط
واملامرسات واإلرشادات ّ
واملعروف واإلحسان واإلصالح والسالم والعدل ،كمـا أنه يقرتح منهج ًا للمبادرة
الصالح اإلنساين:
والتحرك واحلوار والتفاعل من أجل إحقاق َ

هنـج للمـبادرة والتضـامن والتعـاون﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ـ فهو ٌ
ﯵ ﯶ ﯷ﴾( ،)1والتنافس يف حتقيق اخلري العاملي﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ﴾(.)2

هنج للمسؤولية والشهادة﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ـ وهو ٌ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾(.)3

وهنج ل ُنرصة العدالة ونرشها﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ـ
ٌ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾( ،)4و ﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾(.)5

وهنج إلبرام عقود وعهود التواصل والعمل والتعاون يف شتى املجاالت﴿ :ﮊ
ـ
ٌ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(.)6

عل املستويات كافة﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ـ
ٌ
وهنج للمصاحلة بني الناس ومعهم َ ٰ
ﭞ ﭟ﴾(﴿ ،)7ﭡ ﭢ ﭣ﴾(.)8

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة املائدة  ،اآلية . )2( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )148( :
سورة النساء  ،اآلية . )135( :
سورة املائدة  ،اآلية . )8( :
سورة النساء  ،اآلية . )58( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )1( :
سورة األنفال  ،جزء من اآلية . )1( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )128( :
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للسـالم والدخول فيه﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ـ
ٌ
وهنج للدعوة َّ

ﯔ﴾(﴿ ،)1ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ﴾ (. )2

ـ الوسيلة ُ
وتقصد اخلري العام﴿ :ﯦ
الفضىل إلحقاق التعارف :احلوار والتداول
ُّ
ﯧ ﯨ﴾(.)3

التعار ُف باملعروف،
هناك مدخالن قرآنيان رئيسيان للصالح اإلنساين ومها:
ُ
التعارف ألنَّ اآلية تعتربه غاية ومآل الصالح اإلنساين،
واخلري .وقد اخرتنا مدخل
ُ
وألنه يفيد املبادرة والتواصل والتفاعل ،وألنه النهج األقرب للتسامح ،باعتبار اقرتانه

به يف املبدأ واملآل.

التعايش والتسامح والتعارف  :بدأت الدعوة للتسامح والتعايش السلمي يف املجال
األورويب يف القرن السابع عرش .وقد ُأريد به اخلروج من النزاعات ذات املظاهر الدينية

ٍ
وبخاصة
لكن يف القرون الالحقة،
فإل وقف االضطهاد ضد اليهودْ .
بداخل املسيحية ٰ َ ،

لتجاوز النزاعات من
يف القرن العرشين ،تطور املفهوم لدى املفكرين ولدى اجلمهور
ُ

فإل اخلروج من التعصب ،واالعرتاف بحق االختالف ،وإقرار التعددية
شتى األنواعٰ َ ،

()4
لدى العلامنيات
يف الثقافة والسياسة والعالقات اإلنسانية  .وقد كانت هناك مشكالت ٰ

احلديثة يف مسألة االعرتاف ،باعتباره يف الفكرة واملامرسة ذا ٍ
أصل كاثوليكي عريق ،يقارن

مفهوم التوبة من الذنوب .إنمـا يف الفلسفات احلديثة واملعارصة ،وبعد شيوع فكريت
تفع ُل مقولة املجتمع
العدالة [التي تتضمن حق التكافؤ واالختالف] ،والتداولية [التي ِّ

()1
()2
()3
()4

سورة البقرة  ،اآلية . )208( :
سورة النساء  ،اآلية . )94( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )83( :
َ
ُّ
إل أخالق التعددية»  ،مرجع سابق .
قارن بعبد القادر ملوك « :من تعددية األخالق ٰ
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جتاوزُ األصل الديني للمصطلح ليصبح االعرتاف الشامل
املدين ومقتضياهتا] ،جرى ُ

باالختالف والتعدد جزء ًا من الليربالية والديمقراطية يف الفكر واألنظمة السياسية
وباملعنى املقا ِرن للمفهوم القرآين للتعارف [ ]Recognitionباعتباره هنج ًا اسرتاتيجي ًا
وأخالقي ًا للصالح اإلنساين .فمفهوم التعارف الذي تطور إليه مفهوم التعايش/التسامح

حق الفرد اإلنساين واملجتمعات اإلنسانية يف املساواة واحلرية والكرامة والكفاية
يتضمن َّ

والسالم ،كمـا ظهر يف ميثاق األمم املتحدة  ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واملواثيق
()1
والعهود ُ
خرى.
األ ٰ
إنَّ التواصل والتداخل يف الفكر العاملي بني املفاهيم ،يف زمن «عودة الدين» هو الذي
عل
يتيح االقرتان
ُ
والتشارك بني مقتضيات التعايش والتعارف من جهة ،ويفتح اآلفاق َ ٰ
ٍ
ُف َر ٍ
وإمكانيات ملشاركة املسلمني يف فكر العامل وحضارته وثقافاته املتجددة ،من خالل
ص
الكربى ،من ٍ
جهة ُأخرى .نحن حمتاجون بشدة
جتديد النظر يف رؤية القرآن ومفاهيمه
ٰ
إل اآلخر ،كمـا
للتعايش/التسامح مفاهيم وممارسات يف العالقات الداخلية والنظرة َ ٰ

نحن حمتاجون بشدة للتعارف يف العالقات مع العامل .إنَّ التغيري يف «رؤية العامل» واألفهام
املتجددة له رضور ٌة قصوى ملثقفينا ومجهورنا ،وقبل ذلك وبعده لديننا وأخالقنا.

و َهل ٰـ ِذ ِه االعتبارات مجيع ًا ،كانت َه ٰـ ِذ ِه الدراسات املفهومية للتعايش والتعارف يف

اإلسالم .

( )1قارن بـ «فلسفة التواصل» جلان مارك فريي  ،مرجع سابق  ،وطه عبد الرمحن « :حوارات من أجل
املستقبل» 2011 ،م  ،مرجع سابق  ،ومانفريد فرانك  :حدود التواصل والتنازع بني هابرماس وليوتار ،
2003م .
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رابع ًا  :التعايش والتعارف يف الرؤية والرسالة واألهداف

ؤيــة
الـر َ
( أ ) ُّ

ٍ
ٍ
حتوالت
قرون
شهد مفهوم التعايش/التسامح يف الغرب األورويب خالل ثالثة
ٍ
وبخاصة بعد احلروب اهلائلة مفهوم ًا كوني ًا .وما
صي ْته يف القرن العرشين
عميقةَّ ،
لكن َهـ َذا الثنائي كان حارض ًا ٍ
بقوة
ورد مفردا التعايش/التسامح يف الكتاب ُّ
والسـ َّنةٰ َّ ،
يف اللغة العربية باعتباره بني سامت وأخالق الشخصية العربية النبيلة .أما يف الكتاب
والسنة والسرية ،فظهر بمعناه أو معانيه يف الكثري من النصوص واألحداث والسياسات

وأخالق التعامل .يف حني وقعت مفاهيم التعارف واملعروف يف أصل خطاب الفضائل

يف القرآن  ،وصار التعارف وهو من اجلوانب العملية والتواصلية للخطاب القرآين،
بمثابة الـ  Epistemeأو الرباديغم يف األزمنة الوسيطة واملعارصة.

ٌ
حارض يف مفاهيم املعروف والتعارف القرآنية ،باعتباره قاعد ًة للعيش مع اآلخر يف
ـ فهو
العامل ،وفضيل ًة يف التعامل واملامرسة.

ٌ
حارض يف مفهومي الرمحة والعدل القرآنيني باعتباره نعم ًة إهلية ،وباعتباره مصدر ًا
ـ وهو
األعل من الناحية اإلنسانية ،ومن جانب احلكام وكل الناس،
موسع ًا إلحقاق العدالة
ِّ
َٰ
بحيث تتالقى مفاهيم العدل والرمحة والنبل يف :العفو والتفضل واخلري.

ٌ
حارض يف مفهوم األمة الوسط يف القرآن ،وهنج االعتدال يف الدين.
ـ وهو
ٌ
حارض باعتباره واجب ًا ديني ًا يف األوامر القرآنية بالرب والقسط واجلدال األحسن مع
ـ وهو
غري املسلمني ،سواء أكانوا من أهل الكتاب أو من غريهم.

ٌ
ـ وهو
حارض يف املقولة القرآنية للحرية الدينية﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾(.)1
( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
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ٌ
حارض يف األمر القرآين بعدم الغُ ُل ِّو يف الدين .
ـ وهو

حارض يف األمر القرآين ِ
ٌ
بالس ْلم ،للحيلولة دون انتشار الفساد يف األرض.
ـ وهو
ٌ
لدى املؤمنني ﴿ :ﯙ ﯚ
وهو
حارض يف خطاب القرآن بشأن أخالق التعامل ٰ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ (. )1

معنى يف مقولة أو
تصب ك ُّلها لفظ ًا أو
لقد ذكرنا هنا «جوامع» للخطاب القرآين
ُّ
ً
مقوالت التعارف والتسامح والتعايش ،وهي موجود ٌة ك ُّلها يف السـن ِة النبـ ِ
ري ِة
والسـ َ
ُّ َّ َّ َ َّ
وية ِّ
ال َّنبـوي ِةِ ،
وس َي السلف الصالح ،وجمتمعات العرب واملسلمني وثقافتهم التارخيية
َ َّ
وض ُعها مجيع ًا يف ثالثة أقسام :املبادئ ،والتكاليف ،واألخالق
واحلارضة .ويمكن ْ
التعاملية .ويريد بعض العلمـاء وضعها مجيع ًا حتت املفهوم اجلامع للمعروف ،الذي هو

الوصف القرآين والتكليف القرآين لألمة الوسط(:)2

ـ ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ﴾ (. )3

ـ و ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ﴾ (. )4

ٍ
ٍ
هناك ثالثة مسو ٍ
مفهومية
لقراءات
غات إذن الستخدام التعايش والتعارف عنوان ًا
ِّ
إل الرؤية التي عرضناها ؛ وهي:
ُ
يضعها العلمـاء واملثقفون املسلمون استناد ًا َ ٰ
()1
()2
()3
()4

سورة ا لفرقان  ،جزء من اآلية . )63( :
قارن بكتاب حممد الصالح « :وسطية اإلسالم»  ،مرجع سابق 2007م  ،ص ص  ، 229-216وعبد
العظيم املطعني « ،التعايش السلمي
منهج وسرية»  ،مرجع سابق  ،ص ص  ، 138-111وخالد السيد
ٌ
غنيم « ،ثقافة التعايش واحلوار بني األديان يف التصور القرآين»  ،مرجع سابق  ،ص ص . 123-82
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )143( :
سورة آل عمران  ،اآلية . )110( :
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املسـوغ األول  :أنَّ معنى ومفهوم التعايش ومفرد املعروف والتعارف حارضان ٍ
بقوة
َ ِّ

يف اخلطاب القرآين ،ويف السنة والسرية وتراث السلف الصالح ،والثقافة اإلسالمية،
عرضنا هلا يقع َه ٰـ َذان
وجمتمعات املسلمني .إذ إنَّ كل املصطلحات واملفردات التي
ْ
والب
املفهومان يف قلبها؛ بمـا يف ذلك الوسطية ،واملعروف ،والتعارف ،والعدل ،والعفو ِ ُّ
والسالم.
ـوغ الثاين  :أنَّ
واملس ِّ
َ

التعايش  Co-Existenceوالعيش السلمي Peaceful Co-Existence

والتسامح  ،Toleranceوالتعارف [= االعرتاف]  Recognitionصارت مفاهيم عاملية

أو أهنا بمصطلح املسلمني ،صارت هي املعروف العاملي اجلديد أو السائد .وليس هناك

حرج يف استخدام املفاهيم الثالثة باالقرتان والتبادل ،ليس بسبب حضورها القوي يف
ٌ

القرآن واإلسالم فقط؛ بل وألننا ال ننفرد نحن بتحديد املعروف عاملي ًا ،بل يكون علينا

أن نتشارك مع العامل؛ وبذلك جاء اخلطاب القرآين ﴿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾  ،فاألمة
وضع ًا وتأوي ً
ال وتطوير ًا بدون حرج ،ألننا نعيش
الوسط تشارك الناس يف الكلمة السواء ْ
حرج يف استخدام املعروف العاملي
وأصحاب رسالة ،وال
يف َه ٰـ َذا العامل باعتبارنا برش ًا
َ
َ

الذي يشمل التعايش والتسامح والتعارف [= االعرتاف] ملشاركة العامل تأثر ًا واشرتاك ًا

شاحة يف اللغة أو االصطالح ما
يف اخلري العاملي  ،دون أن يعني ذلك غرب ًة أو غرابة .فال ُم َّ
دام املطلوب [األخالق والقيم العاملية] واحد ًا .

()1

ـوغ الثالث :أنَّ العلمـاء واملثقفني املسلمني كتبوا وحتركوا منذ النصف الثاين
واملس ِّ
َ
ٍ
ٍ
عل املعروف العاملي اجلديد ،والتعارف
من القرن العرشين بقوة وفاعلية ،ودخلوا َ ٰ

العاملي اجلديد يف قيم املساواة ،واحلرية ،والعدالة ،والتعايش السلمي والسالم ،وحقوق
اإلنسان .وهي مفاهيم وقيم ومصطلحات ما كانت موجود ًة يف تراثنا بنفس ِ
الص َيغ أو
ٍ
بيانات
أحيان كثرية .وقد صدرت عن علامء ومثقفني مسلمني
املعاين أو األلفاظ يف
ٌ

( )1قارن بحسن الباش « .منهج التعارف اإلنساين يف اإلسالم»  ،مرجع سابق  ،ص ص  ، 256-248وعباس
اجلراري « :التعايش يف اإلسالم»  ،مرجع سابق  ،ص ص . 66-63
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وإعالنات كثري ٌة يف العقود األخرية ،تتضمن َه ٰـ ِذ ِه القيم باالنفراد ،أو باالشرتاك مع أبناء
ٌ
واألمم ُ
األخرىُ ،
األخرى والثقافات ُ
الديانات ُ
األخرى ،وكان التعايش/التسامح ً
مبدأ،
وقيم ًة ،وأخالق ًا حارض ًا فيها .والوثائق األربع األبرز والتي صدرت يف األعوام األخرية،
َّ
وشكل التسامح والتعايش السلمي والتعارف القيم الرئيسية فيها؛ هي :وثيقة مراكش

[ ،]2016ووثيقة األخوة اإلنسانية [ ،]2019ووثيقة مكة املكرمة [ ،]2019وميثاق حلف
الفضول اجلديد [. ]2019

الـر َسـالة
(ب) ِّ

إل املسلمني ،
إنَّ رسالة َه ٰـ ِذ ِه املوسوعة املفاهيمية ذات شعبتني ؛
األوىل َّ :
موجهة َ ٰ
ٰ

والتعارف  ،باعتبار أن دينهم كمـا
بقصد رفع درجة الوعي لدهيم برضورات التعايش
ُ

هدى ونور  ،وأنه ٌ
رمحة هلم وللعاملني  ،وأهنم يتشاركون فيام بينهم ومع
وصفه القرآن ً :
العامل  ،بقيمٍ ومبادئ وأخالق  ،تتالءم وإنساني َة اإلنسان  ،وتدفع باجتاه التبرص والتدبر يف

شؤون تثبيت التضامن بالدواخل  ،ومشاركة العامل يف قيمه للتعايش والتعارف والتداول
والعدل والسالم .

ُ
خرى
أما الشعبة
الثانية من الرسالة ،فتتعلق باإلسهام يف استحداث أو تطوير رؤية ُأ ٰ
ِ
عل
لإلسالم يف عيون العامل ،ت ُ
ُساعد يف ُ
جتاوز الفصا َمني اللذين صارا شديدَ ي الرضر َ ٰ
عل التالؤم مع
اإلسالم واملسلمني :اعتبار املسلمني أرسى املوروث اجلامد ،والذي ال يقدر َ ٰ

متطلبات التقدم احلضاري ،واعتباره يف العقود األخرية بسبب العنف الذي انترش باسمه،

أيديولوجيا أو دوغام عنيف ًة ال تعرتف باآلخر ،وال تقبله وال يمكنها العيش معه بسالم.

ٍ
ٍ
وإل اليوم  ،من أجل
لقد قام علمـاء ومفكرون كثريون بجهود كربى قبل عقود َ ٰ
أداء َه ٰـ ِذ ِه الرسالة بشقيها  .واألمل أن تكون َه ٰـ ِذ ِه الدراسات بأكاديميتها  ،وشفافيتها ،
عل
عل طريق الوعي بالذات واآلخر  :نتعرف نحن َ ٰ
إل التغيري خطو ًة جديد ًة ٰ َ ،
وقصدها َ ٰ
وه ٰـ َذا معنى األمر القرآين بالتعارف واملعروف .
العامل  ،ويتعرف العامل علينا َ ،
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(ج) األهــداف

أن تكون الدراسات املعروضة شامل ًة  ،تتناول قلب وأصل وأطراف َه ٰـ ِذ ِه املفاهيم ،
ومشتقاهتا  ،واملسائل واملفاهيم القريبة ُ ،
واألخرى ذات الصلة  ،بحيث تتحول البحوث
مرجع يستشريه اجلميع ويعودون إليه ؛ كمـا هو الشأن يف املوسوعات .
إل
ٍ
املفاهيمية َ ٰ

وأن تكون الدراسات املعروضة تنويري ًة متجددة .فهي لن تكون معجمـ ًا أو قاموس ًا

وحسب .إذ طوال أكثر من قرن ،بذل العلمـاء
وصفي ًا أو تارخيي ًا أو غرضها اجلمع
ْ

كربى يف االجتهاد واملالءمة .ولذلك ،فكمـا تعرض
واملفكرون املسلمون جهود ًا
ٰ
التعارف عليه؛ ينبغي أن تعرض أيض ًا االجتهادي اجلديد،
املوسوعة القديم الذي جرى
ُ

عانى من التشويه يف الزمن احلارض؛
واالجتهادي املتنور .وإذا كان املعروف أن اإلسالم ٰ
فالصحيح أيض ًا أنَّ جتديدات إجيابية كثرية حصلت وينبغي أن تكون حارض ًة يف َه ٰـ َذا
ٌ
عل اجلديد واملتقدم يف القراءة والفهم واإلبداع،
انفتاح
العمل الكبري .وهناك
ٌ
شامل َ ٰ
وينبغي أن تعكس الدراسات بفضل إتقان ُك ّتاهبا وإبداعهم َه ٰـ َذا التحول الشامل الذي
يستجيب للتحديات .
أن مت ّثل الدراسات املجموعة حول التعايش والتعارف احلالة احلارضة والواعدة يف

جماالت التفكري اإلسالمي ،من طريق مشاركة علامء ومفكرين وأساتذة معتربين يف كتابة

مداخلها من أنحاء العاملني العريب واإلسالمي العام .

أن َّ
تظل الدراسات وبسبب أكاديميتها وموضوعيتها سهلة القراءة واهلضم والفهم

إنْ من حيث اللغة واألسلوب أو من حيث طرائق العرض والرتكيب .
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خامسـ ًا  :تذييـل يف املنهـج واملـداخــل
وع التعايش السلمي ،وموضوع التعارف ،وموضوع اإلسالم
لقد ُعولج
ُ
موض ُ

الوسط ،وموضوع العدل والرمحة ،يف الدراسات َح َّت ٰى اآلن بأحد ثالثة مناهج :املنهج
التقليدي لدوائر املعارف اإلسالمية أو التارخيية أو االجتامعية ،وهو عرض سائر مسائل

عرض موضوع
عل شكل َّ
مواد أو موضوعات أو مفاهيم ،حيث ُي َ
وقضايا اإلسالمٰ َ ،
ٍ
املرأة مث ً
بخاصة بمسألة املعروف يف التعامل مع املرأة يف شتى
ال ،ثم جيري االهتامم
القضايا املتعلقة هبا.

أو املنهج التوليدي والتشعيبي ،بحيث جيري العمل يف دوائر رئيسية مخس أو عرش

ٌ
عالقة هبا ،يف وضع عنوان رئييس للدائرة ،مثل
أو عرشين ،كلها للتعايش والتعارف

التعارف أو التيسري ،أو رفع احلرج ،أو األمور بمقاصدها ،فيكتب مبحث رئييس يف

موضوع العنوان ،ثم تُك َت ُب بحوث متوسطة احلجم يف املسائل واملصطلحات املتو ِّلدة،
عل العنوان الرئيس.
أو املرتتبة َ ٰ

ٍ
كتاب واحد دراسات منفصلة ،متزج بني التاريخ،
أو املنهج البحثي الذي ينرش يف

والكالم ،والفقه ،وقضايا الزمن احلديث .ولدينا يف العقود األخرية عرشات الدراسات

والبحوث يف املناهج الثالثة ،ويف موضوعات مثل :الدين الوسط ،أو التعارف ،أو
االعتدال ،أو مكافحة التطرف ،أو املعروف ،أو التسامح أو التعايش .بيد أنَّ أحد ًا من

سم ٰى عمله موسوعة ويف التسامح والتعايش بالذات َّإل عمل واحد(،)1
الباحثني ما َّ
عالج مسألة التسامح وليس التعايش يف اإلسالم باملنهج البحثي.

(« )1التسامح يف الثقافة العربية»  :دراسة نقدية  ،جملدان  ،إرشاف ناجية الوريمي  .مؤسسة مؤمنون بال حدود
للدراسات واألبحاث (بريوت 2018 :م) .
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لقد ارتأت اهليئة االستشارية َهل ٰـ ِذ ِه املجموعة املفاهيمية أن جتمع بني املنهجني يف

ٍ
التأليف والرتكيب :املنهج البحثي الذي يعطي َّ
مدخل حقه من العمل العلمي
كل
الدقيق واجلاد ،واملنهج التقليدي أو املتعارف عليه يف الدراسات املفاهيمية ،وهو يقصد

إل الشمول واالستقصاء .ويمكن القول إنه من بني اخلمسني مدخ ً
ال هناك مداخل
َٰ
ٍ
ٍ
مبارشة أو غري مبارشة بالتعايش والتسامح؛ يف حني تتعلق مداخل ُأخرى
بصورة
تتعلق
بالتعارف ،أو التعريف باملفاهيم الرئيسية يف الدين اإلسالمي ،والتفكري اإلسالمي.
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ـارف
ال َّت َعـا ُيـش وال َّت َع ُ
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()1

َ
اإلسـلم
عـايـش يف
ال َّت ُ
د .فايد حممد سـعيد

*

التعايش ومبدأ حرية املعتقد :
عل مبدأ حرية املعتقد ،أكثر من مرة ،ألمهيته كمنطلق للتعايش
أكد القرآن الكريم َ ٰ
ِِ
املول
إل توجيهات َ ٰ
وعل سبيل املثال ال احلرص ،ننظر َ ٰ
عل ظهر َه ٰـذه البسيطةٰ َ ،
بني الناس َ ٰ
ينهى عن اإلكراه يف الدين؛ ﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
َعال ،يف كتابه العزيز؛ حيث ٰ

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ
()1
عل كل يشء ،ومن أمره بني الكاف والنون
ﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ﴾  ،واملوىل القادر َ ٰ
()2
عل
يعطي للناس حرية االختيار فيقول﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾  ،ويؤكد َ ٰ
أنه من مقتضيات السنن الكونية َّأل يكون الناس أمة واحدة؛ فيقول سبحانه﴿ :ﮠ ﮡ

()3
وه ٰـ َذا املبدأ منثوابت اإلسـالم األسـاسية ،فمن أوائل
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ َ ،
ِ
ِ
ُ
َعال﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
عل َر ُسول ال َّلـه @ من القرآن يف مكة قوله ت َ ٰ
ما أنزل َ ٰ

()4
وح َّت ٰى بعد أن صارت القوة للمسلمني يف املدينة أكد
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ َ ،
املعنى يف قوله عز وجل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ال َّلـه َه ٰـ َذا
ٰ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾(.)5
(*) رئيس أكاديمية البحوث يف لندن .
( )1سورة البقرة  ،اآلية . )256( :
( )2سورة الكهف  ،جزء من اآلية . )29( :
( )3سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )48( :
( )4سورة التكوير  ،اآليتان . )28-27( :
( )5سورة النور  ،اآلية . )54( :
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ى
ومن حرية الناس يف معتقداهتم  ،احرتام أدياهنم وشعائرهم َ ،ح َّت ٰى يكون ذلك َ
أدع ٰ

إل احرتامهم لإلسالم واملسلمني  ،ولذلك  ،ينهى اإلسالم عن سب غري املسلمني  ،أو
َٰ
َعال ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
سب آهلتهم  ،يقول ال َّلـه ت َ ٰ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ (. )1

التعايش ومبدأ االعرتاف باآلخر والتحاور :

()2
وه ٰـ ِذ ِه
َعال ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ َ ،
َح َّت ٰى لو كنا ال نرى صحة اعتقاده ،قال ت َ ٰ
املول سبحانه بقوله﴿ :ﭑ ﭒ
السورة يف القرآن تسمى سورة «الكافرون» ،وابتدأها َ ٰ

()3
َعال﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ
ﭓ ﭔ﴾  ،ومع َه ٰـ َذا َّ
أقـر هلم بأن هلم دينهم  ،فقال ت َ ٰ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾(.)4

إل اإلحسان يف
َ
أهبى صوره وأفضل نمـاذجه ،حيث يدعو القرآن َ ٰ
وه ٰـ َذا جتده يف ٰ
احلوار ،وإن أساء اآلخر ،فيقول َّ
جل شأنه﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾( ،)5واآلية ليست دعوة للحوار الب َّنـاء فحسب؛ بل ُيفهم منها دعو ُة من ال حيسن
عل خوض غامر التحاور ،واملنصف
احلوار ،وال جيد يف نفسه الكفاءة العلمية ،والصرب َ ٰ
فاملول سبحانه
إل املخالف ال يوجد له مثيل،
َٰ
جيد يف َه ٰـ َذا التوجيه القرآين إحسان ًا عظي ًام َ ٰ
يأمر باتباع أفضل السبل ،وأمجل احلديث ،وأتم األخالق يف احلوار؛ حيث جاءت الدعوة
إل احلوار بصيغة أفعل تفضيل أحسن وهي املبالغة يف احلسن وبذل اجلهد يف إيصال
َٰ
حاو ِر بحيث ال يملك من مجال أسلوبك َّإل االستمتاع بحديثك
للم َ
املعلومة ،وتقريبها ُ
إل قلبه فتنتج املحبة.
سمع ًا وبرص ًا َح َّت ٰى تدخل من َه ٰـ َذا الباب َ ٰ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة األنعام  ،اآلية . )108( :
سورة الكافرون  ،اآلية . )6( :
سورة الكافرون  ،اآلية . )1( :
سورة احلج  ،اآلية . )17( :
سورة العنكبوت  ،جزء من اآلية . )46( :

49

ـره :
إل املخالف وبِ ِّ
التعايش ومبدأ اإلحسان َ ٰ

إل املخالف وبره ،ما مل يقاتل ويعلن
من األمور التي دعا هلا اإلسالم ،اإلحسان َ ٰ
َعال﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
احلرب؛ حيث قال سبحانه وت َ ٰ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾( ،)1قال ابن جرير الطربي،
َ
ـه عن
مرجح ًا:
«واألوىل يف ذلك بالصواب ،قول من قال :عني بذلك :ال ينهاكم ال َّل ُ
الذين لـم يقاتلوكم يف الدين ،من مجيع أصناف امللل واألديان ،أن تربوهم ِ
وتصلوهم
َعال ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
وتقسطوا إليهم ؛ ألن ال َّلـ َه عز وجلَّ ،
عم بقوله ت َ ٰ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ مجيع من كان ذلك صفته ،فلم خيصص
به بعض ًا دون بعض ،وال معنى لقول من قال :ذلك منسوخ ؛ ألن بر املؤمن أحد ًا من أهل

احلرب ممن بينه وبينه قرابة نسب ،أو ممن ال قرابة بينهام وال نسب غري حمرم ،وال منهي
عل عورة ألهل اإلسالم ،أو تقوية
عنه ،إذا لـم يكن يف ذلك داللة له ،أو ألهل احلرب َ ٰ
هلم بكراع أو سالح» (. )2

التعايش ومبدأ علو قدر اجلنس البرشي عند ال َّلـه :

ـو َقـدر اجلنس البشَ ـري عند البـاري سبحانه ،مهمـا كان
من مبـادئ اإلسـالم ،ع ُل ُّ
َعال ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ
انتمـاؤه ،أو لونه ،أو عرقه ،أو جنسه فهو َّ
مكر ٌم من عند ال َّلـه ت َ ٰ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
()3
عل امتهانه ،ومن تكريم
ﮟ ﮠ﴾  ،و َمن َّ
َعال َم ْن ذا الذي جيرؤ َ ٰ
كرمه ال َّلـه ت َ ٰ

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
َعال لإلنسان بأن جعله خليف ًة يف األرض ،قال ت َ ٰ
ال َّلـه ت َ ٰ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾(.)4
()1
()2
()3
()4

سورة املمتحنة  ،اآلية . )8( :
الطربي  ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب « ،جامع البيان يف تأويل آي القرآن»  ،حتقيق  :الدكتور عبد ال َّلـه
بن عبد املحسن الرتكي  ،النارش  :دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن  ،ط 2001 ، 1م ـ 1422هـ . 66/28 ،
سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )30( :
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ولقد ورد يف القرآن الكريم نداء ال َّلـه للناس بقوله «يا بني آدم»يف سورة األعراف،

َعال﴿:ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾( ،)1وقال
مخس مرات ،قال ت َ ٰ

ُس ْبحان َُه﴿:ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾( ،)2وقال

َعال ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾( ،)3وقال
ت َٰ
()4
َعال﴿ :ﭦ
ُس ْبحان َُه﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾  ،وقال ت َ ٰ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾( ،)5ويف َه ٰـ َذا إشارات ،يظهر من خالهلا
ٍ
بفضل من ال َّلـه سبحانه
أن كرامة اإلنسان مرتبطة بمكانة آدم  ،#وكرامة إنسانيته
َعال ،ويمكن قراءة ذلك من التلطف يف النداء .
وت َ ٰ

العدالة يف التعامل مع الناس ..وإن اختلفوا يف املعتقد :
رسخ اإلسالم حسن التعامل مع الناسَ ،ح َّت ٰى وإن اختلفوا يف املعتقد ،بل وإن
َّ
اختصموا مع من يدينون بديننا ،حيث قال املوىل جلت قدرته﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
()6
َعال:
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾  ،وقال ت َ ٰ

﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾ (. )7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )26( :
سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )27( :
سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )31( :
سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )35( :
سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )172( :
سورة املائدة  ،اآلية . )8( :
سورة
الشورى  ،االية . )15( :
ٰ
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إل البحث يف املبادئ والقيم املشرتكة وتعزيزها :
من أسس التعايش الدعوة َ ٰ
إن من أهم األسس البانية ملفهوم التعايش  ،تعميق البحث يف املبادئ والقيم

َعال﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
املشرتكة ،وتعزيزها ،واإلعالء من شأهنا قال ت َ ٰ
()1
عل َه ٰـ َذا املبدأ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾  ،ولقد َّ
رب ٰىرسول ال َّلـه @ أصحابه َ ٰ
جليا يف حوار جعفر بن أيب طالب > مع ملك احلبشة ،وذلك
العظيم ،ونرى ذلك ًّ

إل احلبشة ،وطالبت قريش باسرتدادهم،
عندما هاجر املسلمون األوائل من مكة َ ٰ

حيث كان مما قاله جعفر بن أيب طالب >« :أهيا امللك ،كنا قوم ًا أهل جاهلية ،نعبد
األصنام ،ونأكل امليتة ،ونأيت الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونيسء اجلوار ،ويأكل

ً
رسول منا ،نعرف ن ََس َـبه
عل ذلكَ ،ح َّت ٰى بعث ال َّلـه إلينا
القوي منا الضعيف؛ فكنا َ ٰ
ِ
إل ال َّلـه لنوحده ونعبده ،ونخلع ما كنا نعبد نحن
وصد َقه وأمانته وعفافه ،فدعانا َ ٰ
وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان وأمرنا بصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وصلة

الرحم ،وحسن اجلوار ،والكف عن املحارم والدماء ،وهنانا عن الفواح ،وقول
الزور ،وأكل مال اليتيم ،وقذف املحصنات ،وأمرنا أن نعبد ال َّلـه وحده ،ال نرشك

فصدقناه
فعدد عليه أمور اإلسالم ـ
َّ
به شيئ ًا ،وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام ـ قالَّ :
عل ما جاء به من ال َّلـه ،فعبدنا ال َّلـه وحده ،فلم نرشك به شيئ ًا،
وآمنا به ،واتبعناه َ ٰ

وحرمنا ما حرم علينا ،وأحللنا ما أحل لنا ،فعدا علينا قومنا ،فعذبونا ،وفتنونا عن

َعال ،وأن نستحل ما كنا نستحل من
إل عبادة األوثان عن عبادة ال َّلـه ت َ ٰ
ديننا ،لريدونا َ ٰ

إل
فلمـا قهرونا وظلمونا
اخلبائثَّ ،
َّ
وضيقوا علينا ،وحالوا بيننا وبني ديننا ،خرجنا َ ٰ
عل من ِسـواك ،ورغبنا يف جوارك ،ورجونا َّأل نُظلم عندك أهيا
بالدك ،واخرتناك َ ٰ
امللك»(.)2

( )1سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )64( :
( )2أمحد بن حنبل « ،مسند أمحد»  ،القاهرة  :دار احلديث  ،ط 1416 ، 1هـ . 245/4 ،
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عل القيم املشرتكة من صدق احلديث ،وحسن
فقد ركز جعفر بن أيب طالب > َ ٰ
اجلوار ،والكف عن املحارم والدماء ،وغريها من َه ٰـ ِذ ِه القيم .ولقد عاش املسلمون يف
احلبشة ،وتعايشوا مع واقع جمتمعي جديد ،وثقافة خمتلفة وفق القيم التي جتمعهم ،وعدم
عل ما يفرق بينهم.
الرتكيز َ ٰ

التعايش وتعزيز قيم العدالة ودفع الظلم :

من أسس مكارم دين اإلسالم ،تعزيز املبادرات التي من شأهنا تعزيز قيم العدالة
عل محاية األمن والسلم املجتمعي،
ودفع الظلم عن الناس ،وإحياء روح املجتمع القائم َ ٰ

فرسول ال َّلـه @ بعد أن َم َّن ال َّلـه عليه بالرسالة ،ومجع قلوب الناس عليه إمام ًا ُم َتبـع ًا،
وقدو ًة ُي ِّ
ذكرنا بمـا رآه من مبادرة عظيمة يف مكة يف طفولته ،وكانت مبادرة حتمل مكارم

األخالق ،وإنصاف املظلوم ،وأخذ احلق من الظامل ،قال @ ،بعد أن أكرمه ال َّلـه بالنبوة
بن ُج ْد َعانَ َ ،ما ُأ ِحب َأ َّن ِل بِ ِ
والرسالةَ « :ل َق ْد َش ِه ْد ُت َم َع ُع ُمو َمتِي ِح ْلف ًا يف َدا ِر َعب ِد ال َّل ِ
ـه ِ
ـه
ُّ
ْ
والنبي @ يتحدث هنا عن حلف الفضول ،وكان ذلك بسبب رجل من
حـ ِر ال َّن َع ِم»(،)1
ُُ
ُّ

زبيد اليمن ،قدم مكة ببضاعة فاشرتاها منه العاص بن وائل ،ومنعه حقه فاستعدى عليه

الزبيدي أرشاف قريش ،فلم يعينوه ملكانة العاص فيهم ،فوقف عند الكعبة واستغاث
بآل فهر وأهل املروءة ،فقام الزبري بن عبد املطلب فقال :ما َهل ٰـ َذا مرتك ،فاجتمعت بنو

هاشم ،وزهرة ،وبنو ت َْيم بن ُم َّرة يف دار عبد ال َّلـه بن ُجدعان فصنع هلم طعام ًا ،وحتالفوا
يف شهر حرام ،وهو ذو القعدة ،فتعاقدوا وحتالفوا بال َّلـه ليكون َُّن َيد ًا واحدة مع املظلوم

إل العاص بن وائل ،فانتزعوا منه سلعة الزبيدي،
عل الظامل َح َّت ٰى ُيرد إليه حقه ،ثم مشوا َ ٰ
َٰ
فدفعوها إليه ،أبرموا َه ٰـ َذا احللف ،الذي ُس ِّمي حلف الفضول؛ ألنَّ َمن قام به كان يف
أسامئه الفضل ،كالفضل بن احلارث ،والفضل بن وداعة ،والفضل بن فضالة»(.)2
( )1مصدر سابق « ،مسند أمحد» . 301/2 ،
( )2البخاري  ،حممد بن إسامعيل « ،األدب املفرد»  ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع  ،ط  ،1الرياض 1419 ،هـ ،
ص  ، 567وابن كثري  ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش « ،تفسري القرآن العظيم»  ،حتقيق  :سامي بن حممد
سالمة النارش  :دار طيبة للنرش والتوزيع  ،ط 1999 ، 2م ـ 1420هـ .
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ل كرامة اإلنسان وآدميته :
مبدأ الرتاحم واحلفاظ َع َ ٰ

من غري املمكن أن نبني جمتمع ًا متعايشً ا ،يف ظل إمهال جزء كبري منه يعيش حالة البؤس،
والشقاء واملعاناة ِ ِ َ ،
ِ
ل
إل ال َّلـه قال رسول ال َّلـه @َّ :
«الساعي َع َ ٰ
فه ٰـذه من أهم القربات َ ٰ
يل ال َّل ِ
نيَ ،ك ْ ُال َج ِ
َ
األ ْر َم َل ِة َوامل ِ ْس ِك ِ
اه ِد ِف َسبِ ِ
الصائِ ِم ال َّن َهار»()1وقال @:
ـهَ ،أ ِو ال َقائِ ِم ال َّل ْي َلَّ ،
ِ
ِ
ِ
َ
يم ِف ا َ
جل َّن ِة َه ٰـ َك َذاَ ،و َق َ
الو ْس َطى»( ،)2وأخرج اإلمام
اليتِ ِ
الس َّبا َبة َو ُ
«أنَا َو َكاف ُل َ
ال بِإِ ْص َب َع ْيه َّ
أمحد والبيهقي َع ْن َأبِى ُهرير َة > َ
ال َش َكا َإل َر ُس ِ
ول ال َّلـه @ َق ْس َو َة َق ْلبِ ِه َف َق َ
«أنَّ َر ُج ً
ال
ََْ
ٰ
يم»(.)3
َل ُه« :إِ ْن َأ َر ْد َت َأ ْن َي ِل َ
س ا ْل َيتِ ِ
ني َق ْل ُب َكَ ،ف َأ ْط ِع ِم ْال ِ ْس ِكنيََ ،وا ْم َس ْح َر ْأ َ

احرتام الرأي العام واعتباره أحد أهم مبادئ التعايش السلمي :

ُي َع ّد احرتام الرأي العام واعتباره أحد أهم مبادئ التعايش السلمي بني املجتمعات،
فقد علمنا رسول ال َّلـه @ ،بأعامله وأقواله محاية املجتمع من الريبة والشك ،واحلرص

عل منع كل ما من شأنه تعكري السلم املجتمعي ،ومراعاة أفهام الناسَ ،ح َّت ٰى وإن ترتب
َٰ
عل ذلك ترك ٍ
يشء من املعروف ،أو إصالح ما فسد لـام قد ينتج عن ذلك من عواقب،
َٰ

إل فساد أعظم ،نرى ذلك جلي ًا يف قصة بناء الكعبة وهدمها ،واحلكمة من ترك
قد تؤدي َ ٰ
جل ْد ِر َأ ِم َن البي ِ
إعادة بنائها؛ سألت عائشة < ،النبي @ عن ا َ
ت ُه َو؟ قال« :نعم».
َْ
َّ
قلتَ « :فمـا َلم َلـم ُي ْد ِخ ُلو ُه يف البي ِ
ت؟» ،قال« :إِ َّن َقو َم ِ
صت ِبِ ُم ال َّن َف َقة» .قلت:
ك َق ُ َ
َ
ْ
ْ ْ
َْ
ِ
اك َقو ُم ِ
«فمـا َش ُ
ك لِ ُي ْد ِخ ُلوا َم ْن َشاؤُ وا و َي ْم َن ُعوا َم ْن َشاؤُ وا،
َ
أن َبابِه ُمرتَفع ًا؟» ،قالَ « :ف َع َل َذ َ ْ
ِ
جل ِ
َلو َل َأ َّن َقو َم ِ
ـاه ِلـي ِةَ ،ف َأ َخ ُ َ
يث َع ْهـدُ ُهم بِا َ
وبم َأ ْن ُأ ْد ِخ َل ا ُ
ك َح ِد ٌ
جلدُ َر يف
اف أ ْن ُت ْنـك َر ُق ُل ُ ُ
ْ
ْ
َّ
()4
وأ ْن ُأ ْل ِصقَ َبا َب ُه بِ َ
تَ ،
البي ِ
األ ْر ِ
ض» .
َْ
()1
()2
()3
()4

البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،الرياض  :بيت األفكار الدولية للنرش ،
َ
عل أرملة  ،رقم احلديث . 1164
1419هـ  ،كتاب األدب  ،باب الساعي ٰ
«صحيح البخاري»  ،كتاب األدب  ،باب « :من يعول يتيمـ ًا»  ،رقم احلديث . 1163
مصدر سابق « ،مسند أمحد»  ،مسند أيب هريرة . 337/7 ،
«صحيح البخاري»  ،كتاب التمني  ،باب ما جيوز من ال َّلو  ،رقم احلديث . 1584
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اجلانب العميل للتعايش يف تاريخ املسلمني :
أما اجلانب العميل للتعايش يف تاريخ املسلمني ،فاملعول يف ذلك هو النظر يف سرية
عز
النبي @؛ ألن ال َّلـه ُس ْبحان َُه وجه املسلمني باتباع هديه ،وطاعة أوامره @ ،فقال َّ

من قائل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾( ،)1وإذا كان األمر كذلك ،فلننظر
أنموذجا ونرباس ًا هتتدي
إل وقائع تارخيية مهمة ،متس جانب التعايش ،ويمكن اختاذها
ً
َٰ
به البرشية .ويف ما ييل نعرض بعض َه ٰـ ِذ ِه النامذج يف التعامل مع املخالف:

أو ًال  :التعامل مع املنافقني

كان رسول ال َّلـه @ يتعامل يف مكة مع من لـم يؤمن برسالته ،وأظهر له العداء،

وأذاقه وأصحابه صنوف العذاب من اإليذاء اللفظي واجلسدي ،واحلصار االقتصادي
إل املدينة املنورة ،كان يف
واالجتامعي ،والتهجري القرسي .ولكن عندما جاء @ َ ٰ

مواجهة أنواع ثالثة من األعداء؛ تشابكت وتالقت مصاحلهم يف كراهية النبي @؛
وهم الوثنيون ،واليهود ،واملنافقون؛ واملنافقون هم الذين أظهروا االنتامء َهل ٰـ َذا الدين
بد ًا من مداراة أهلهم خلوفهم من
اجلديد ،الذي آمن به أغلب أهل املدينة ،فلم جيدوا ّ

الغلبة ،ولكن اإليمـان لـم يالمس قلوهبم ،فظلوا يف حرية وتردد وخوف ،والقرآن
حتدث عن الناحية النفسية َهل ٰـ ِذ ِه الفئة من الناس ،وتأصل عداؤهم َهل ٰـ َذا الدين يف آيات

هيمنا ،هو كيف تعامل معهم رسول ال َّلـه @ ،مع
كثرية ،ليس َه ٰـ َذا جماهلا ،ولكن ما ُّ
َعال قال يف حقهم﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾(،)2
أن ال َّلـه سبحانه وت َ ٰ
وآيات القرآن تتحدث عن صفاهتم الذميمة ،وأخالقهم السيئة وطباعهم التي انطوت
عل الباطل والسعي لنرشه بني الناس ،فكيف تعامل معهم رسول ال َّلـه @؟
َٰ
إل قيم
إن رسول ال َّلـه @ لـم يستخدم يقني ربه فيقتلهم ،أو يعاقبهم ،بل ظل يدعو َ ٰ

( )1سورة األحزاب  ،جزء من اآلية . )21( :
( )2سورة النساء  ،جزء من اآلية . )145( :
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موسى  ،#هو نرص هلم،
عل أن نرص
مجيع ًا ،أن املسلمني أحق الناس بشكر ال َّلـه َ ٰ
ٰ
إذ إن رسالة األنبياء واحدة .وأبرز َهب ٰـ َذا صلوات ريب وسالمه عليه قيمة مشرتكة بني
مكونات املجتمع.
صفية بنت ُح َيي ،وكانت هيودية قبل إسالمها،
* وعندما تزوج النبي @ ّ
بأم املؤمنني َّ
ك َل َنبِي ،وإِن ِ
َّك َل ْب َنـ ُة َنبِي  ،وإِ َّن َعم ِ
وتعيري بعض نسائه بيهوديتها ،قال هلا @« :إِن ِ
َّك
َّ
ٍّ
ٌّ

()1
عل أن تعيري الناس بانتامئهم ليس من الدين يف يشء؛
َل َت ْح َت ن ٍّ
َبي»  .ويف َه ٰـ َذا داللة َ ٰ
إذ إن رسول ال َّلـه @ يأمر زوجته بأن تباهي بأصلها وانتامئها.

* وعندما مرت جنازة هيودي ،قام هلا رسول ال َّلـه @ فقيل له يف ذلك فقال @:
َ
«أ ْلي َست َن ْفس ًا»(.)2

* ومن ذلك ً
أيضا افتقاده @ لغالم هيودي كان خيدمه ،وعندما علم بمرضه زاره @،
إل اإلسالم ،وهو يفارق احلياة ،فنظر الشاب
وتأثر َمن حرض ،عندما دعاه النبي @ َ ٰ

إل أبيه ،فقال له والده« :أطع أبا القاسم»  ،فنطق بالشهادتني ،وهنا ال بد من اإلشارة
َٰ
إل حتقيق مكاسب؛ فأي مكسب يف عامل املادة يف
إل أن النبي @ مل يكن
يسعى َ ٰ
َٰ
ٰ

إل املوت أقرب منه من احلياة ،واإلشارة الثانية أن خمالفة الدين لـم
إسالم حمترض َ ٰ
متنع النبي @ من زيارة املريض والتواصل معه(.)3

عل التعامل احلضاري
* كذلك مات @ ودرعه مرهونة عند هيوديَ ،
وه ٰـ َذا دليل آخر َ ٰ

مع الناس والتعايش معهم ،وتبادل املنافع بني املجتمع من أهم مرتكزات التواصل
والوحدة(.)4

()1
()2
()3
()4

بي @  ،بريوت  :دار الفكر ،
ُ
بي @  ،فضل أزواج ال َّن ِّ
«سنن الرتمذي»  ،باب ما جاء يف فضل من رأي ال َّن َّ
 1424هـ  ،رقم احلديث . 3894
«صحيح البخاري»  ،كتاب اجلنائز  ،باب « :من قام جلنازة هيودي»  ،رقم احلديث . 1312
يصل عليه»  ،رقم احلديث . 1356
«صحيح البخاري»  ،كتاب اجلنائز  ،باب « :إذا أسلم الصبي فمـات هل َّ ٰ
بي @»  ،رقم احلديث . 4467
«صحيح البخاري»  ،كتاب املغازي  ،باب « :وفاة ال َّن ِّ
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بن
* ومن أمثلة ذلك  ،صرب النبي @ وسعة صدره مع زيد بن سعنة« :قال ُ
زيد ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
نظرت
وجه
يشء إال وقد عرف ُتها يف
عالمات
سعن َة :ما ِم ْن
حممد @ حنيَ
ُ
النبوة ٌ
ُ
إليه َّإل اث َنت ِ
ِ
اجلهل عليه إال
شد ُة
حلم ُه جه َل ُه ،وال ت ُ
َزيد ُه َّ
رب ُها منه ؛ َي ْسبِ ُق ُ
ني ،لـم أ ْخ ْ
رسول ال َّل ِ
حل ُج ِ
من ا ُ
ُ
رات ،ومعه ِ ُّ
عل
فخر َج
ِح ْلمـ ًا» قال ُ
ـه @ يو ًما َ
زيد ُ
بن ْ
سع َن َةَ :
رسول ال َّل ِ
ٍ
َ
بن أيب طالِ ٍ
ـه ،يل َن َف ٌر يف
كالبدَ ِو ِّي  ،فقال :يا
ُ
ب > فأتاه ُ
عل راح َلة َ
رج ٌل َ ٰ
قر َي ِة بني ٍ
حد ْث ُتهم إنْ أس َلموا ،أتاهم
فالن َق ْد أس َل ُمواَ ،
ودخ ُلوا يف اإلسالم ،وك ْن ُت َّ
ْ
رسول ال َّلـهِ
ِ
َ
ُ
الرزق َ
أخشَ ى يا
من الغيث ،فأنا ْ
رغد ًا ،و َق ْد أصا َب ْت ُهم َسـ َن ٌة َّ
وقح ٌط َ
وشد ٌة ْ
رأي َت أن ت ُْر ِس َل إليهم
أنْ خيرجوا من اإلسالم جزع ًا ،كمـا دخلوا فيه َ
طمع ًا؛ فإنْ ْ
رسول ال َّل ِ
ٍ
ِ ُ
َ
بيشء تُغْ يثُهم به فع ْل َتَ ،
ٍ
ـه ما
علي ًا ،فقال« :يا
إل
إل جانبِه أ َرا ُه ّ
رجل َ ٰ
فنظ َر َ ٰ
ِ
َبيعنِي
بن َس ْع َن َة:
«فدنوت إليه ،فق ْل ُت :يا ُ
يشء» .قال ُ
ُ
زيد ُ
بق َي منه ٌ
حممد ،هل َّل َك أنْ ت َ
ِ ِ
ٍ
أجل كذا وكذا» .قال @َ :
إل ِ
«ل،
إل َ
أج ٍل معلومٍٰ َ ،
َ ْتر ًا َمعلوم ًا يف حائط بني فالن َ ٰ
َل ت َُس ِّمي حائِ َط بني ٍ
ْت مهياين ،فأعطي ُت ُه ثمـاننيَ
فالن» ،ق ْل ُت« :نعم .فبايِ ْعنِي ،فأطلق ُ
مثقا ً
ٍ
َ
إل ِ
الرجل ،وقال @:
أجل كذا وكذا ،فأعطى
ال من
ذهب يف مت ٍر معلومٍٰ َ ،
قبل ِ
«ا ِ ْع ِد ْل َع َلي ِهم ِ
األج ِل بيوم ِ
بن َس ْع َن ُة :فلمـا كان َ
ني
وأغث ُْه ْم ِ َبا» ،قال ُ
زيد ُ
حم ِّل َ
ْ
وعثامن ،يف ن َف ٍر من أصحابِهِ،
ِ
ٍ
ُ
ُ
وعمر
ومع ُه أبو بك ٍر
خرج
أو
رسول ال َّلـه @ َ
ثالثَ ،
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
فلمـا َّ
قميص ِه
فأخذ ُت
س إليه ،أتي ُت ُه،
بمجامعِ
إل اجلدا ِر ل َي ْجل َ
عل اجلنازة ،ودنا َ ٰ
صل َ ٰ
ْضيني ح ِّقي ،فوال َّل ِ
ٍ
حممد َأل َتق ِ
ـه ما
بوج ِه
وردائِ ِه،
غليظ .ق ْل ُت له« :يا ُ
ونظر ُت إليه ْ
ْ
ِ
علم ُتم بني ِ
ِ
املطلب َّإل ُمط ً
عمر،
علم»،
عبد
الْ ،
ولقد كان يل بمخا َل َطت ُك ْم ٌ
إل َ
ْ
ونظر ُت َ ٰ
ببرص ِه .فقال« :يا عدو ال َّل ِ
تدوران يف وج ِه ِه ،كالف َل ِ
ِ
ِ
ـه
ك املستدي ِر ،ثم رماين
وعيناه
َّ
فوالذي ن ْف ِس ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
بيد ِه ،لوال ما
أرى.
أتقول
أسم ُع ،وتص َن ُع به ما ٰ
لرسول ال َّلـه @ ما َ
ِ
ِ
ُأ ِ
ٍ
ُ
سكون وت َُؤ َد ٍة،
ينظر إ َّيل يف
رأس َك»،
حاذ ُر َف ْوت َُه،
لرضب ُت بسيفي َ
ْ
ورسول ال َّلـه @ ُ
ري َهـ َذاَ ،أ ْن ت َْأ ُمر ِن بِ ُحس ِن َ
األ َد ِاء،
فقال @« :يا ُع َم ُرَ ،أنَا َو ُه َو ُكـ َّنا َأ ْح َ
َ
ْ
إل َغ ِ ٰ
ـو َج َ ٰ
ـاع ِة ،ا ِ ْذ َه ْب بِ ِه يا ُع َم ُر َف َأ ْع ِط ِه َح َّق ُهَ ،و ِز ْد ُه ِع ْ ِ
ين َصاع ًا ِم ْن َ ْت ٍر
وت َُأم َر ُه بِ ُح ْس ِن التِ َب َ
ش َ
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عرشين صاع ًا ِم ْن
عمر فأعطاين ح ِّقي وزا َد ِن
َم َكانَ َما ُر ْع َت ُه» .قال زيدٌ َ :
َ
فذه َب يب ُ
رسـول ال َّل ِ
ِِ
ُ
ـه @ أنْ أزيدَ َك
«أمر ِن
مت ٍر ،فق ْل ُت :ما َه ٰـذه الزيـا َد ُة يا َ
ـر؟ قالَ :
عم ُ
ِ
َ
ـع َن ِة .قال:
عمر .قالَ :ل .ق ْل ُت :أنا ُ
زيد ُ
بن َس ْ
مكان ما ُر ْعـ ُت َك .قال :وتع ِر ُفني يا ُ
برسول ال َّل ِ
ِ
َ
ـرب؟ .ق ْل ُت :ا َ
ا َ
ـه @ ما فع ْل َت،
فع ْل َت
إل أنْ َ
حل ُ
حل ُ
ـرب .قال :فمـا دعاك َ ٰ
ِ
ِ
عرفت
وقد
عالمات
عمر ،لـم يكن من
يشء َّإل ْ
وق ْل َت له ما َ
ُ
قلتُ .
النبوة ٌ
قلت :يا ُ
رسول ال َّل ِ
ِ
نظرت إليهَّ ،إل اثن َت ْ ِ
ب ُها منه؛ َي ْسبِ ُق ح ْل ُم ُه
وج ِه
ي لـم ُ
ـه @ حنيَ
ُ
يف ْ
أخ َ ْ
جله ِل ِ
ُ
جه َل ُهَ ،
عمر أين
وقد
ول ُ
تزيد ُه َّ
عليه َّإل حلمـ ًاْ .
ُ
شد ُة ا َ ْ
اختربتمـا ،فأشْ ِه ُد َك يا ُ
ِ
ٍ
وأشهد َك أنَّ َش ْ
ـط َر ِ
مال ،فإين
نبيـ ًا.
َق ْد
ُ
ُ
رضيت بال َّلـه ّ
ربـ ًا ،وباإلسالم دين ًا ،وبمحمد ّ
مال صدَ َق ًة َ ِ
ٍ
ِ
أكث َُرها ً
تس ُعهم.
عمر ْ
ل بعض ِهم ،فإن ََّك َل َ
عل أمة ُم َّمـد @ .قال ُ
أو َع َ ٰ
ٰ
رسول ال َّل ِ
ُق ْل ُت :أو َع َل ِ
ِ
أشه ُد أنْ َّل
إل
بعض ِهم.
ـه @ فقال زيدٌ َ :
َ
فرجع ُ
عمر وزيدٌ َ ٰ
ٰ
وصد َق ُه ،وبا َي َع ُه ،وش ِهدَ معه
عبد ُه ورسو ُل ُه .وآ َم َن َب ِه
ـه،
وأشه ُد أنَّ ُم َّمد ًا ُ
َّ
إل َه َّإل ال َّل ُ
َ
ِ
غز َو ِة تَب ُ َ
مشاهدَ كثريةً ،ثم ت ُُو ِّ َ
ـوك ُم ْقبِـ ً
ـه زيد ًا»(.)1
ري ُمدب ٍر َر ِح َم ال َّل ُ
ف يف ْ
ال غ َ

النصارى
ثالثـ ًا  :التعامل مع
ٰ
النبي @ وهو األسوة احلسنة أروع األمثلة يف قبول اآلخر واحرتامه،
لقد رضب ُّ

النصارى ،فعن حممد بن جعفر بن
واحرتام الشعائر والطقوس الدينية يف تعامله مع
ٰ
الزبريِ َّ ،
عل رسول ال َّلـه @ دخلوا عليه مسجده بعد صالة العرص،
لـم َقد َم وفد نجران َ ٰ
ُ
فحانت صالهتم ،فقاموا يصلون يف مسجده ،فأراد الناس منعهم ،فقال
رسول ال َّلـه @:
()2
َموذج أعظم يف التسامح،
« َد ُع ُ
تصو ُر ن ٌ
وهم»َ ،ف ْ
اسـ َتق َْب ُلوا املَشْ ـ ِر َقَ ،ف َص ُّلوا َص َل َ ُتم  .وال ُي َّ

النصارى صالهتم يف مسجد رسول ال َّلـه @ مستقبلني قبلتهم.
من أن يقيم
ٰ

َ
السـ َنن األوامر ذكر
عل التقاسيم واألنواع»  ،القسم األول من أقسام ُّ
( )1ابن حبان « ،املسند الصحيح ٰ
االستحباب للمرء أن يأمر باملعروف من هو فوقه ومثله ودونه يف الدين والدنيا إذا كان قصده فيه
النصيحة دون التعبري  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1433 ،هـ  ،رقم احلديث . 288 :
( )2ابن القيم « ،زاد املعاد يف َهدي خري العباد»  ،دار الرسالة نارشون 1407 ،هـ  ،ج  ، 3ص . 550
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«ولِ َن ْجـرانَ َو َح ِ
ـو ُار
ولقد جاء يف كتاب رسول ال َّلـه @ ألهل نجرانَ :
اش َـي َت ُهم ِج َ
َ
ِ ِ
ـه َع َ َ ِ
ول ال َّل ِ
ال َّل ِ
ـهِ ،
وأر ِض ِهمَ ،
َ
وذ َّمـ ُة ُم ََّم ٍد ال َّنبِي َر ُس ِ
وأ ْم َواهلِم،
ل أ ُنفس ِهم ،وم َّلت ِهمْ ،
ِّ
ٰ
ول َر ِ
ـقف ًا َعن ُأس ِ
وش ِ
ـق ِف َّيـتِ ِهَ ،
وص َل ِ
َ
وغائِبِ ِهمَ ،
ـيوا ُأ ْس ُ
اهب ًا
ـاه ِد ِهم ،وبِ َي ِعـ ِهمَ ،
واتِم ال ُيغَ ِّ ُ
ْ
َعن َر ْه َـبانِ َّيـتِ ِهَ ،
ول َو ِاقف ًا َعن َو ْق َفـانِ َّيـتِ ِة»(.)1

لقد َق َّربت التقنيات احلديثة املسافات بني الناس اليوم ،وبلغ التواصل ذروته ،وهو

ـس
يف ازدياد مطرد ال يعلم مداه َّإل ال َّلـه ،تعيش اإلنسانية اليوم يف عالـم كاد أن ِّ
يؤس َ
ِقيمـ ًا كونية ،حتتم عليهم التفاعل معها ،وفق القيم العظيمة التي جاء هبا ديننا احلنيف،
ِِ
النبي @ يف حجة
ومن أعظم َه ٰـذه القيم وحدة األصل البرشي؛ فقد ورد يف خطبة ِّ
اكم َو ِ
اس ،إِ َّن َرب ُكم َو ِ
احدٌ  ،وإِ َّن َأ َب ُ
ل َع َج ِم ٍّي،
احدٌ َ ،أ َال َل َف ْض َل لِ َع َر ِ ٍّ
الوداعَ « :يا ُّأيا ال َّن ُ
َّ
ب َع َ ٰ
ِ ِ
ل َأ ْس َو َدَ ،
ربَ ،
ْـو ٰى» (،)2
ل َأ ْ َ
ول ِ َل ْ َ
ل َع ِ ٍّ
ـر إِ َّل بِال َّتق َ
ول ِ َل ْس َ
ح َ
ح َ
ـو َد َع َ ٰ
ـر َع َ ٰ
و َال ل َع َجم ٍّي َع َ ٰ
فاإلساءة واإلرضار والظلم ،إلنسان واحد ،هو إرضار بالنفس؛ باعتبار األصل واألخوة،
ل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
وهو
إرضار لإلنسانية كلها ،قال َع َّز َ
ٌ
وج َّ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾(.)3

( )1ابن سعد « ،طبقات بن سعد»  ،النارش مكتبة اخلانجي 1421 ،هـ ـ 2001م . 268/1 ،
«السـ َنن ُ
ربى»  .البيهقي « ،كتاب التفليس»  ،باب ما جاء يف التقايض  ،بريوت  :دار الكتب
الك ٰ
( )2البيهقي ُّ ،
العلمية 1424 ،هـ  ،رقم احلديث . 5137 :
( )3سورة املائدة  ،اآلية . )32( :
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1أمحد بن حنبل الشيباين « ،مسند اإلمام أمحد»  ،حتقق  :شعيب األرنؤوط وعادل مرشد  ،وآخرون،
إرشاف  :د عبد ال َّلـه بن عبد املحسن الرتكي  ،النارش  :مؤسسة الرسالة  ،ط 2001 ، 1م ـ
1421هـ .
( )2البخاري  ،حممد بن إسامعيل أبو عبد ال َّلـه « ،صحيح البخاري»  ،حتقق  :حممد زهري بن نارص
النارص  ،النارش  :دار طوق النجاة  ،ط 1422 ، 1هـ .
( )3البخاري  ،حممد بن إسامعيل أبو عبد ال َّلـه « ،األدب املفرد»  ،الرياض  :مكتبة املعارف للنرش
والتوزيع  ،ط 1419 ، 1هـ .

( )4البيهقي  ،أمحد بن احلسني اخلراساين « ،السنن الكربى»  ،حتقق  :حممد عبد القادر عطا  ،النارش :
دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،ط 2003 ، 3م ـ 1424هـ .

عيسى « ،سنن الرتمذي»  ،حتقق  :بشار عواد معروف  ،دار الغرب اإلسالمي،
( )5الرتمذي  ،حممد بن
ٰ
بريوت  ،ط 1998 ، 1م .
( )6ابن سعد « ،طبقات ابن سعد»  ،مكتبة اخلانجي  :سنة النرش 2001 :م ـ  1421هـ .

( )7صالح الدين  ،فوزي « ،املنهجية يف إعداد الرسائل واألبحاث»  ،النارش  :دار النهضة العربية ،
القاهرة  ،دون طبعة 1999م .

( )8الطربي  ،حممد بن جرير بن اآلميل « ،جامع البيان يف تأويل آي القرآن»  ،حتقيق  :الدكتور عبد
ال َّلـه بن عبد املحسن الرتكي  ،دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن  ،ط 2001 ، 1م ـ
 1422هـ .
( )9عبد ربه  ،عبد القادر « ،التعايش السلمي من منظور إسالمي»  ،جملة جامعة القدس .

( )10الفريوز آبادى  ،جمد الدين أبو طاهر « ،القاموس املحيط»  ،حتقيق  :مكتب حتقيق الرتاث يف
العرقسويس  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع،
مؤسسة الرسالة  ،بإرشاف  :حممد نعيم
ُ
بريوت  ،لبنان  ،ط  2005 ، 8م ـ 1426هـ .

( )11قطب  ،مصطفى سانو « ،يف التواصل مع اآلخر»  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة
الكويت  ،مؤمتر صياغة الربامج واإلجراءات واخلطط الكفيلة بحامية الشباب من مظاهر
االنحراف والتعصب الديني  ،لسنة 2006م ـ 1427هـ .
( )12ابن قيم اجلوزية « ،زاد املعاد يف هدي خري العباد»  ،بريوت  :دار الرسالة 1407هـ .
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( )13ابن كثري  ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش « ،تفسري القرآن العظيم»  ،حتقيق  :سامي بن حممد
سالمة  ،النارش  :دار طيبة للنرش والتوزيع  ،ط 1999 ، 2م ـ 1420هـ .
َ
إل
( )14مسلم بن احلجاج  ،أبو احلسن القشريي « ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل ٰ
رسول ال َّلـه»  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي النارش  :دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،دون
سنة طبع .
( )15ابن منظور  ،حممد بن مكرم بن عيل « ،لسان العرب»  ،حتقيق عبد ال َّلـه عيل الكبري وآخرون ،
دار املعارف القاهرة  ،مرص  ،دون سنة طبع .
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()2

َ
اإلسـلم
والـو ُّد يف
عـار ُف
ُ
ال َّت ُ
الس َّـمك
د .حممد َّ

*

التنوع العقدي والتعدد الديني :
إل دراسة إحصائية أجرهتا يف عام  2012مؤسسة  Pewاألمريكية  ،يشكل
استناد ًا َ ٰ

البوذيون وحدهم  15يف املئة من سكان العامل  ،وهلم كتاب (كتب) يؤمنون به .

وإل جانب هاتني
ويشكل اهلندوس  7,1يف املئة ،وهلم أيض ًا كتاب يؤمنون بهٰ َ ،
أخرى ،مثل :الشنتوية ،واجلينية،
العقيدتني البوذية واهلندوسية ،هناك عقائد عديدة
ٰ
عرف بأهل العقائد؛
إل جانب ما ُي َ
والسيخية ،والزرادشتية ،والطاوية ،والوسيكاٰ َ ،

الذين ينترشون يف إفريقيا ،وبني اهلنود احلمر يف األمريكيتني ،والذين يشكلون يف

جمموعهم  5,9يف املئة من سكان العامل .

أما غري املؤمنني بأي دين ،فإهنم يشكلون  16,3يف املئة  ،غري أن  44يف املئة من

هؤالء غري املؤمنني  ،يعتقدون بوجود قوة عليا خارقة  .وأما أهل الكتاب من املسلمني
واملسيحيني واليهود  ،فإهنم يشكلون جمتمعني  54,9باملائة من سكان العامل  31,5 :يف املئة

مسيحيون  ،و  3,22يف املئة مسلمون  ،و 0,2يف املئة هيود .

إن َه ٰـ ِذ ِه الصورة العامة عن التنوع العقدي والتعدد الديني  ،تطرح قضية جوهرية

وأساسية يقوم عليها السالم العاملي  ،والعالقات بني األمم والشعوب ؛ يدور حمورها
(*) األمني العام للقمة الروحية اإلسالمية يف لبنان  ،واألمني العام للجنة الوطنية اإلسالمية املسيحية
للحوار  ،لبنان .
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حول التسامح ؛ بمعنى احرتام التعدد واالختـالف بني اجلامعات اإلنسانية  ،واحرتام
ِ
املختلـف  ،وإدانته
كرامة اإلنسان اإلنسانية  .كمـا يمكن أن يكون املحور رفض اآلخر

عل ما بني الناس
وكراهيته  ،ومن َث َّم الدخول معه يف رصاعات ال تنتهي حول احلكم َ ٰ
َعال أن يكون ح ّق ًا حرصي ًا له ،
من اختالفات  ،وهو احلكم الذي ٰ
قىض ال َّل ُ
ـه سبحانه وت َ ٰ
يصدره يوم القيامة فقط  ،وفق ًا لآلية القرآنية الكريمة ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(.)1

ثم إنَّ ارتفاع نسبة اإليمـان بالدين ( 84يف املائة من الناس ؛ أي نحو  8.5مليار إنسان) ،

وارتفاع نسبة التداخل بني أصحاب األديان (ثلثا  2/3املسيحيني يف العامل الثالث وثلث

 1/3املسلمني يف العامل األول)  ،واختالط املسلمني واملسيحيني مع اهلندوس والبوذيني ،
عل أمهية دور الدين يف القرن احلادي والعرشين ،
وسواهم يف القارات اخلمس  ،تؤكد َ ٰ

لألخوة اإلنسانية .
باعتباره قاعدة وأساس ًا
ّ

التسامح بني اإلسالم وأهل الكتاب
يتم الرتويج لشبهة  ،فحواها أن اإلسالم حيتكر رشعية اإليمـان بال َّلـه  ،ويلغي

األخرى  ،وأنه ال يتسامح مع املؤمنني باألديان والعقائد املختلفة
رشعيات األديان
ٰ
ِِ
عل تأويل فاسد آليتني من القرآن الكريم ؛ حيث
ٰ
األخرى!! ّ
ويتم بناء َه ٰـذه الشبهة َ ٰ

عل اآلية الكريمة
يعتمد أصحاب َه ٰـ َذا التفسري يف توجيه هتمة االحتكار الدينية َ ٰ
َعال﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾( ،)2ويعتمـدون يف توجيه هتمـة اإللغـاء
ت َٰ

َعال ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
عل اآلية الكريمة ت َ ٰ
الديني لكل ما هو غري مسلم َ ٰ

ﭴ ﭵ ﭶ﴾(.)3

( )1سورة احلج  ،اآلية . )69( :
( )2سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )19( :
( )3سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )85( :
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عل أنه دين غري متسامح ،إلغائي لآلخر ،كاره
ومن خالل ذلك يص ِّنفون اإلسالم َ ٰ
لغري املؤمنني به ،ومناقض للوحدة اإلنسانية! ومن َث َّم ليس مؤه ً
ال لتحقيق األمن
عل املستوى اإلنساين العام ،ذلك أن َه ٰـ ِذ ِه املهمة الروحية اإلنسانية
الروحي والفكري َ ٰ
السامية يستحيل حتقيقها عن طريق االحتكار أو اإللغاء ،وحماولة فرضها باإلرهاب،

فكيف هبام مع ًا؟ .

ِِ
عل
ًّ
وردا َهل ٰـذه الشبهة  ،ال بد من توضيح املفهوم القرآين لإلسالم ؛ وهو مفهوم يقوم َ ٰ
ُ
إل َمن قبله من األنبياء
َعال َ ٰ
اإليامن بمـا أنزل ال َّلـه سبحانه وت َ ٰ
إل حممد @  ،وما أنزل َ ٰ

إل عيسى وموسى ^ ،واإليمـان أيض ًا
واملرسلني ،من وحي السامء ،وخصوص ًا َ ٰ
بأن إله املسلمني وإله أهل الكتاب ،بل إله البرش مجيع ًا ،هو إله واحد .ويرتدد َه ٰـ َذا
َعال:
املوقف املبدئي التأصييل بشكل تفصييل يف القرآن الكريم ،وبخاصة يف قوله ت َ ٰ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮ﴾(.)1

وبموجب مضمون َه ٰـ ِذ ِه اآلية الكريمة  ،فإن التعريف العام لإلسالم يكون اإليمـان
وه ٰـ َذا أمر جوهري يف العالقات
بجميع رسل ال َّلـه وأنبيائه ،وعدم التفريق بينهم ـ َ
اإليمـانية ـ واإليمـان برساالت ال َّلـه مجيع ًا التي محلها الرسل واألنبياء & ،ويشكل

األخرى.
بالتايل أساس ًا لعالقات تسامح مع أهل العقائد العديدة
ٰ

ِ
ِ
َعال :
ويربط القرآن الكريم دائمـ ًا اإليمـان بال َّلـه الواحد باإلسالم ل َّلـه الواحد  ،قال ت َ ٰ

﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ ( ، )2وقال
ل ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ (. )3
َع َّز َ
وج َّ

( )1سورة آل عمران  ،اآلية . )84( :
( )2سورة األنبياء  ،اآلية . )108( :
( )3سورة الزخرف  ،اآلية . )69( :
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إن اإلسالم يقتيض أو ً
ال اإليمـان بال َّلـه الواحد  ،وبجميع كتبه ورساالته  ،وبجميع

رسله وأنبيائه  ،ويتمـاهى اإلصالح والعمل الصالح مع اإلسالم ويتكامالن معه  ،ومها

يشكالن قاعدة من القواعد التي يقوم عليها الدين ؛ ذلك أن العمل الصالح مرتبط
دائمـ ًا باإليمـان بال َّلـه الواحد  ،كذلك فإن التوبة َإل ال َّلـه مدخلها اإلسالم ل َّل ِ
ـه الواحد،
ٰ

فالدين واحد ،والرشائع خمتلفة ومتعددة .والقاعدة العامة يف التعدد واالختالف بني
الناس تلخصها اآلية الكريمة﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(.)1

ِِ
ثت
وانطالق ًا من َه ٰـذه القواعد العامة لإليمـان  ،نفهم قول رسول ال َّلـه @ « :إِن ََّم ُب ِع ُ
ِ ُل َ ِّتم َم َكا ِر َم َ
األ ْخ َ
الق»( .)2ذلك أن من مكارم أخالقه @ أنه وصف رسالته التي أوحى
َ

عل
هبا ال َّلـه إليه  ،ليس بإلغاء ما قبله من رساالت أو تسفيهها  ،بل بإمتامها  .واإلمتام يقوم َ ٰ
عل التسامح مع
اإليمـان بتلك الرساالت وبأصحاهبا ُ ،ث َّم البناء عليها  .ويقوم كذلك َ ٰ

املؤمنني هبا  ،وحمبتهم ،واحرتامهم إليمـاهنم  .وهو ما أكده القرآن الكريم يف حمكم آياته.
وهو ما ترمجه النبي الكريم @ يف أقواله  ،ويف سلوكه  ،ومواثيقه .

ِِ
عل أن املسلمني واليهود هم
ومن أهم َه ٰـذه املواثيق (وثيقة املدينة) التي ّ
نصت َ ٰ

أمة واحدة  ،ومنها (العهدة النبوية) لنصارى نجران بعد استقباهلم يف املسجد النبوي
عل احرتام عقيدهتم ودور عبادهتم  ،ونجد يف
الرشيف يف املدينة املنورة  ،والتي ّ
نصت َ ٰ
َعال ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ذلك كله تفسري ًا لقول ال َّلـه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

ﮁ﴾( ،)3بمعنى أن رسالة حممد @ متثل اكتامل اإلسالم (وليس بداية اإلسالم)؛
حممدَ بن عبد ال َّلـه @ هو خاتم الرسل واألنبياء ،وألن القرآن الكريم هو خاتم
ألن َّ
كتب ال َّلـه ورساالته  ،وألنه ال وحي من بعده .

( )1سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )48( :
( )2البخاري  ،حممد بن إسامعيل « ،األدب املفرد»  ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع  ،ط  ،1الرياض 1419 ،هـ ،
ص . 134 :
( )3سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )3( :
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األخرى،
إن اإلسالم الذي ال حيتكر اإليمـان وال اخلالص ،واملتكامل مع األديان
ٰ
وم َص ِ
ادريه ـ أن يؤدي الدور اإلنساين العام والشامل،
مؤهل يف ذاته ـ وليس بمتطرفيه ُ
باعتباره قوة روحية ومعنوية لألمن الروحي اإلنساين املشرتك .

اإلسالم والتسامح مع أهل العقائد املختلفة :
عرفت اجلزيرة العربية زمن البعثة النبوية ديانات املسيحية ،واليهودية  ،كمـا الصابئة،

واملجوس ،والوثنية ،وعبادة األصنام ،بأم القرى وغريها .وبحسب ما هو معلوم فقد

بي @ املسيحيني وتعاهد معهم ،بعد أن استقبل وفد ًا منهم يف مسجده املبارك
ٰ
آخى ال َّن ُّ
إل أن انقلبوا عليه ،وقاتل الرشك واملرشكني
يف املدينة املنورة ،وآخى اليهود وهادهنم َ ٰ

الذين أخرجوه @ وأتباعه من مكة ،رافضني ليس فقط دعوته ،ولكن َح َّت ٰى العيش
معهم .ويف املقابل فإن اجلزيرة العربية لـم تعرف العقائد ُ
خرى التي كانت منترشة يف
األ ٰ

العامل قبل اإلسالم ،وبخاصة يف آسيا ،كالبوذية ،واهلندوسية ،وسوامها .ولذلك لـم يرد
ذكر َهل ٰـ ِذ ِه العقائد يف القرآن الكريم .
إن ما سلف ذكره  ،يمكن رصده من خالل أمرين أساسيني :

األمر األول ؛ يتمثل يف أن هناك ُر ُس ً
ور َد ذكرهم باألسامء والوقائع  ،وهم كثريون
ال َ
كمـا أن هناك ُر ُسـ ً
عل نبيه الكريم @  ،يقول
ال لـم يقصص ال َّلـه َع َّز َ
ل أخبارهم َ ٰ
وج َّ

ل ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾( ،)1ومهمة
َع َّز َ
وج َّ
مبشين ومنذرين ،قال ُسبحانَه وت َ
إل الناسِّ ،
َعالٰ:
الرسل هي أن يقدِّ موا ِّ
البيـنات َ ٰ
﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾( ،)2ويقول َج َّل ذكره﴿ :ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ﴾(.)3

( )1سورة النساء  ،جزء من اآلية . )164( :
( )2سورة الروم  ،اآلية . )47( :
( )3سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )32( :
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ِ
البينات التي يقوم عليها اإليمـان
عل اإليامن؛ أي ّ
إنَّ من حكمة ال َّلـه أن ّ
يعرف الناس َ ٰ

بال َّلـه؛ يقول جل ذكره﴿ :ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
()1
َعال﴿ :ﭑ
ﮇ ﮈ﴾  ،ومع هؤالء الرسل أنزل الكتاب وامليزان ،مصداق ًا لقوله ت َ ٰ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ (. )2

َعال َّ ،
بأل حياسب الناس من دون
أما األمر الثاين ؛ فإنه يتمثل يف عدل ال َّلـه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
أن تكون َه ٰـ ِذ ِه البينات قد وصلت إليهم  ،قال ُس ْبحان َُه ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ (. )3
ل  ،ولذلك قضت
عل ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ
وما كان للحكمة اإلهلية أن ترتك للناس حجة َ ٰ
ِِ
إل الناس كافة ؛ ذلك أن ال َّلـه يريد أن تصل البشارة
َه ٰـذه احلكمة أن يرسل ال َّلـه رسله َ ٰ
أو ً
قوم
عال ٌ
إل الناس ،ولذلك وصف رسله باملبرشين .ولكن عندما ترفض رسالته وي َت َ ٰ
ال َ ٰ

إل منذرين .واملنذر يمثل التسامح يف جوهره ،وهو
عل رسالة ال َّلـه ،يتحول َ
املرس ُلون َ ٰ
ما َ ٰ
يشق طريق اإليمـان واهلداية من خالل اإلنذار .

اسب إنسان إذا لـم تصل إليه بشارة
وهب ٰـ َذا املعنى ،فإن عدالة ال َّلـه تقتيض َّأل ُي َ
َ

إل الناس مجيع ًا.
من ال َّلـه أو إنذار منه .ولذلك قضت حكمته بأن يرسل رسله َ ٰ
يقول ُس ْبحان َُه﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ (. )4

ل:
َعال الذين آمنوا به وبرسله األجر الكبري ،قال َع َّز َ
وج َّ
وقد وعد ال َّلـه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
()1
()2
()3
()4

سورة احلج  ،اآلية . )75( :
سورة احلديد  ،جزء من اآلية . )25( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )165( :
سورة الرعد  ،جزء من اآلية . )38( :
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ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾( .)1وباملقابل َّ
َعال:
حذر َع َّز َ
ل الذين كفروا به وبرسله ،قال ت َ ٰ
وج َّ
﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ (.)2

ِِ
إل
ومن خالل َه ٰـذه اآليات املحكامت  ،يمكن أن نستخلص أن ال َّلـه أرسل رسله َ ٰ

الناس مجيع ًاَ ،ح َّت ٰى تصل الدعوة باإليمـان به مجيع ًا ،وأن بعض الرسل ورد ذكرهم يف

القرآن الكريم وإنه لـم يرد ذكر بعضهم اآلخر .ولئن أرسل ال َّلـه األنبياء بلسان أقوامهم،

َعال﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾( .)3فإنه ُس ْبحان َُه
قال ت َ ٰ
ل﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
جعل بعث الرسل واقي ًا من اهلالك والعذاب ،قال َع َّز َ
وج َّ
ﯭ ﯮ﴾( ،)4وقال ُس ْبحان َُه﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ﴾( ،)5ومهمة كل أولئك الرسل الذين ذكرهم ال َّلـه يف القرآن الكريم ،أو
إل عبادته﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
الذين لـم يذكرهم  ،هي الدعوة َ ٰ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾(.)6

عل ذكر أي عقيدة إيمـانية من العقائد غري املوجودة ،أو
إن القرآن الكريم لـم يأت َ ٰ
إل أن هناك رس ً
ال
َح َّت ٰى غري املعروفة يف اجلزيرة العربية سلب ًا أو إجياب ًا .ولكنه أشار تعمي ًام َ ٰ

َعال َّأل يشري إليها يف
ـ وبالتايل رساالت ـ َ
موح ٰى هبا من ال َّلـه ،شاءت حكمته ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
إل قسمني  ،أهل كتاب (املسيحيني واليهود)
القرآن الكريم .ولذلك قسم املسلمون الناس َ ٰ

ومرشكني كفار ًا .ولكن ماذا عن أولئك الذين لـم يرد ذكرهم يف القرآن الكريم؟ وماذا
عن كتبهم؟ وماذا عن رسل ال َّلـه الذين محلوا كتب ال َّلـه ورشائعه إليهم؟.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة النساء  ،اآلية . )152( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )136( :
سورة إبراهيم  ،جزء من اآلية . )4( :
سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )15( :
سورة القصص  ،جزء من اآلية . )59( :
سورة النحل  ،جزء من اآلية . )36( :
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يف القرن السادس قبل امليالد ،نشأت ديانات يف اهلند ،والصني ،وإيران ،وكان من
إل زرادشت ـ ،ونشأت كذلك حركات دينية ،تربط يف
بينها الديانة الزرادشتية ـ نسبة َ ٰ

دعواهتا بني اإليمـان بال َّلـه اخلالق ،وحتقيق العدالة بني الناس .ثم قامت احلضارة اهلجينة
يف اليونان ،التي انترشت عرب محالت االسكندر التوسعية (ذو القرنني كمـا يلقّبه القرآن

الكريم) باجتاه إيران ،وما بني النهرين واهلالل اخلصيب ،ورشق ًا َح َّت ٰى آسيا الوسطى
وختوم اهلند.

وقد نشأت َه ٰـ ِذ ِه األديان والعقائد أو انترشت يف أرجاء آسيا (قبل اليهودية واملسيحية) ،

َعال ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ومنها انبثقت حضارات املنطقة  ،يقول ال َّلـه َع َّز َ
ل :ت َ ٰ
وج َّ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ (. )1

إن َه ٰـ َذا االختالف يتضمن االختالف الديني ضمن ًا ،ومما يعزز َه ٰـ َذا االستنتاج قوله

َعال﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ت َٰ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾( ،)2ويقع َه ٰـ َذا االختالف يف إطار احلكمة

اإلهلية من تعدد املفاهيم ملضامني كتاب واحد .وقد شاء ال َّلـه أن يقوم َه ٰـ َذا االختالف

َعال﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
وأن يستمر َح َّت ٰى يوم الدين ،قال ت َ ٰ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ﴾(.)3

إل يشء من التخصيص ،نجد أن التعدد اإليمـاين
وإذا انتقلنا من َه ٰـ َذا التعميم َ ٰ
َعال﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
يف القرآن الكريم يتجىل بصورة واضحة يف قوله ت َ ٰ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
( )1سورة الروم  ،اآلية . )22(:
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )213( :
( )3سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )48( :

71

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾( ،)1وهي آية كريمة جتمع َه ٰـ ِذ ِه بني اإلسالم واليهودية
واملسيحية  ،أي بني أهل الكتاب ،والصابئني؛ وهم من عبدة النجوم والكواكب؛ وكان
هؤالء يعيشون يف ختوم اجلزيرة العربية (إيران والعراق) ،وكانوا معروفني من عرب
اجلزيرة .أما األديان األخرى البعيدة يف آسيا (الصني واهلند) فكانت جمهولة من أهل

اجلزيرة ،ولذلك لـم ترد إشارة إليها بصورة مبارشة يف القرآن الكريم .غري أن الكالم عن
عل التعدد الديني األوسع.
عل مدَ ٰى انفتاح اإلسالم َ ٰ
الصابئة يلقي ضوء ًا َ ٰ
إل مسألة شديدة اخلطورة ،وهي حماولة تقويل القرآن الكريم
وهنا وجب التنبيه َ ٰ
ما لـم يقله؛ فالقرآن لـم ُي َس ِّم أي عقيدة من َه ٰـ ِذ ِه العقائد ،ولذلك فإن احلكمة تقتيض
االلتزام َهب ٰـ َذا املبدأ وعدم جتاوزه ،ولكن اإليمـان بأن هناك رس ً
ال لـم يسمهم ال َّلـه
أوحى هبا غري حمددة باالسم ،من
َعال يف القرآن الكريم ،وأن هناك رساالت
ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
ٰ
ِِ
عل
شأنه أن يقيم جسور ًا من التعارف َ ٰ
عل أهل َه ٰـذه العقائد املختلفة والتسامح معهم َ ٰ
قاعدة« :إن ال َّلـه حيكم بيننا يوم القيامة فيمـا نحن فيه خمتلفون».
عل بعض أصول ومبادئ َه ٰـ ِذ ِه العقائد  ،مع
فربمـا تكون متغريات وحتوالت قد طرأت َ ٰ

مرور الوقت ،وخصوص ًا أهنا كانت موجودة قبل اإلسالم بعدة قرون ،كمـا حدث َح َّت ٰى
بالنسبة لإلسالم ذاته ،وللمسيحية ولليهودية أيض ًا من خالل تعدد املذاهب والكنائس،
واالجتهادات الفقهية والالهوتية.

ويف عاملنا املعارص الذي تتداخل فيه الديانات والعقائد املختلفة واملتباينة ،فإن احلد

األدنى من احرتام اآلخر والتسامح معه يشكل أساس ًا ال بد منه  ،من أجل حتقيق االستقرار
ٰ
وجتنب الرصاعات واحلروب .وتبقى القاعدة الذهبية التي أرساها اإلسالم للعالقة مع

أهل األديان
َعال﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ (. )2
ٰ
األخرى  ،هي املتمثلة يف قوله ت َ ٰ
( )1سورة احلج  ،اآلية . )17( :
( )2سورة الكافرون  ،اآلية . )6( :
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إيمـان اإلسالم بالكرامة اإلنسانية :
﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ ،هي العبارة التي تتصدر كل سورة من سور القرآن
الكريم ،لتعكس حقيقة وجوهر وروح الرسالة اإلسالمية ،يف حتديد عالقة ال َّلـه

بخلقه ،وما جيب أن تكون عليه عالقة الناس بالناس من الرمحة  ،واملحبة  ،والود .
اس
بي ُم َّمدٌ @َ :م ْن هو املسلم؟ أجاب« :ا ُمل ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم ال َّن ُ
ولذلك عندما ُسئل ال َّن ُّ
ِمن لِ َسـانِ ِه َو َي ِده»(.)1

وه ٰـ َذا يعني أنه َح َّت ٰى الكلمة التي جترح اآلخرّ ،أي ًا كان َه ٰـ َذا اآلخر ،ليست من
َ

بجز األعناق ،وحرق األحياء ،وانتهاك
أخالق اإلسالم يف يشء .فكيف بإرهاب الناس ُّ
َعال  ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ
احلرمات واملقدسات ،مما هو خمالف للكرامة اإلنسانية ،قال ت َ ٰ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ﴾()2؛ وبنو آدم يشكلون اإلنسانية كلها ،بجميع شعوهبا ،وبكل ما هم
وه ٰـ َذا يعني أن اإلنسان الفرد ،كل إنسان ،مكرم لذاته اإلنسانية
فيه وبكل ما هم عليهَ .
برصف النظر عن جنسه ،أو لونه ،أو ثقافته ،أو دينه ،أو مذهبه.
يؤصل َه ٰـ َذا املبدأ الشمويل للكرامة ،املبادئ اإلسالمية التالية :

أو ً
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ال :إن اإلنسان هو خليفة ال َّلـه يف األرض ،قال ت َ ٰ

()3
أعل مراتب التكريم اإلهلي
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾  ،وخالفة ال َّلـه َّ
مهمة تعكس َ ٰ

لإلنسان .

لـم كان اإلنسان هو خليفة ال َّلـه  ،فقد سخر ال َّلـه له ما يف السموات واألرض ،
ثاني ًا َّ :

حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،دار ابن كثري 1414 ،هـ ـ 1993م  ،كتاب
( )1البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
اإليمـان  ،باب املسلم من ِ
سلم املسلمون من لسانه ويده  ،رقم احلديث . 10 :
( )2سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
( )3سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )30( :
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َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
قال ُس ْبحا َن ُه ت َ ٰ
()1
وه ٰـ َذا يعني أن ال َّلـه أوجد قوانني الطبيعة وسخرها لإلنسان َح َّت ٰى يستطيع أن
ﭡ ﭢ﴾ َ ،
َعال ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
يقوم بمهمة خالفته يف إعمـار األرض  ،قال جل ذكره ت َ ٰ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ ( ، )2ذلك أنَّ من مقومات خالفة ال َّلـه
عمـار َة الكون وبنا َءه  ،خدم ًة لإلنسانية  ،وليس إفساده وتدمري بيئته  ،وليس إرهاب األبرياء
وقتلهم  ،وسبي األحرار  ،وتدمري العمران والبنيان .

ثالثـ ًا  :إن خالفة ال َّلـه أمانة ؛ أي أن خالفة ال َّلـه يف الناس (الرمحة  ،والعناية ،والعدل،
عل البيئة) أمانة ،الخ.
ُّ
وتقبل االختالف) أمانة .وخالفة ال َّلـه يف الطبيعة (املحافظة َ ٰ

َعال﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
واألمانة مسؤولية
ٰ
كربى ،قال ت َ ٰ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾( .)3ومن الظلم
واجلهالة تدمري العمران والبنيان باإلرهاب.

عل استجالء واستيعاب علوم الدنيا كلها،
رابعـ ًا  :إن ال َّلـه خلق اإلنسان بحيث يقدر َ ٰ
حث
ل ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾( ،)4أي ع َّلمه مفاتيح املعرفة .ولذلك َّ
قال َع َّز َ
وج َّ

َ
عل أن يتفكر يف نفسه ،ويف أرسار خلقه ،ويف الكون من حولهَ ،ح َّت ٰى يدرك أن
ال َّل ُـه
اإلنسان َ ٰ

سقف العلم مرتفع ،وأن آفاقه واسعة ،وأنه مهمـا اكتشف اإلنسان من معادالت املعرفة،
َعال ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
عل اكتشافه ،قال ت َ ٰ
فثمة مزيد جيب أن يعمل عقله وفكره َ ٰ

()5
َعال ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾  ،وقال ت َ ٰ

ﯙ ﯚ ﯛ﴾ (. )6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة لقمـان  ،جزء من اآلية . )20( :
سورة هود  ،جزء من اآلية . )61( :
سورة األحزاب  ،اآلية . )72( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )31( :
سورة اإلرساء  ،اآلية . )85( :
سورة يوسف  ،جزء من اآلية . )76( :

74

َ
َعال ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ـه
خامس ًا  :خلقَ ال َّل ُ
اإلنسان يف أحسن تقويم  ،قال ت َ ٰ

()1
ل  ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ ( )2من
ﭠ ﭡ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ
إل العقل املفكر وما يستطيع أن يصل إليه
اخللية احلية بمـا حتمله من مورثات ووظائف ٰ َ ،

عل االستدالل واإلبداع  .فإرهاب اإلنسان الذي خلقه
من آفاق املعرفة  ،ومن القدرة َ ٰ
عل إرادة ال َّلـه ،
ال َّلـه يف أحسن تقويم  ،وتعذيبه وقتله إليمـانه املختلف  ،هو اعتداء َ ٰ
وتشويه َهل ٰـ ِذ ِه اإلرادة وبخاصة عندما تُرت ََكب اجلريمة اإلرهابية باسم «ال َّلـه» .
ٌ
ل ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
سادس ًا  :إن اإلنسان ال ُيؤ َّثم بذنب لـم يقرتفه  ،قال َع َّز َ
وج َّ

ﯼ ﯽ﴾ (. )3

إل أنه تكريم لذاته اإلنسانية  ،هو تكريم
إن تكريم ال َّلـه لإلنسان يف اإلسالم  ،إضافة َ ٰ
كر ٌم
لدوره الذي خلقه ال َّلـه من أجل القيام به  ،وهو خالفة ال َّلـه ؛ أي أن اإلنسان ُم َّ

عل كثري من خملوقات ال َّلـه  ،وأن َه ٰـ َذا التكريم والتفضيل والتقدم
وم َّ
فض ٌل ُ
ُ
ومتقدِّ ٌم َ ٰ
أعل
مرتبط مبارشة بإرادة ال َّلـه اخلالق َ .
وه ٰـ َذا املوقع الذي منحه ال َّلـه لإلنسان يفرتض َ ٰ

مراتب التكريم من اإلنسان لإلنسان  ،وليس الرتهيب والعدوان  .ولذلك فإن ربط
الكرامة اإلنسانية حرص ًا بإيمـان معني  ،أو بعقيدة حمددة  ،ليس خطأ فقط  ،ولكنه تشويه

حلقيقة اإلرادة اإلهلية التي شاءت أن يشمل التكريم بني آدم  ،أي اإلنسانية كلها .

ٍ
واجبات جتاه أخيه
عل اإلنسان
ومن نافلة القول  ،أن َه ٰـ َذا التكريم يفرض َ ٰ
اإلنسان  ،وذلك باحرتام حقوقه  ،ويف مقدمتها حقه يف االختالف  ،وحقه يف اإليمـان
ـه َوحدَ ُه  ،هو الذي حيكم بني الناس يوم القيامة
عل قاعدة أن ال َّلـ َه  ،وال َّل ُ
واالعتقاد ٰ َ ،
فيمـا كانوا فيه خيتلفون  .أي أنه ليس لإلنسان حق البحث يف ضمري إنسان آخر  ،أو
( )1سورة التني  ،اآلية . )4( :
( )2سورة التغابن  ،جزء من اآلية . )3( :
( )3سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )164( :
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امتهان كرامة إنسان آخر ملجرد االختالف معه يف العقيدة  ،أو يف التعبري عن اإليمـان ،
عل ما يف الضمري هو حق حرصي ومطلق ل َّل ِ
ـه وحده .
أو َح َّت ٰى عن عدم اإليمـان  .فاحلكم َ ٰ
ِِ
أسم ٰى
وليس لإلنسان أن يم ّلك نفسه َه ٰـ َذا احلق نيابة عن ال َّلـه  .وااللتزام َهب ٰـذه الثوابت هو َ
مراتب التسامح اإلنساين التي يدعو إليها اإلسالم .
َعال ﴿ :ﮏ
لقد برزت مقومات التفضيل التكريمي الذي ن َّ
ُص عليه سورة اإلرساء ت َ ٰ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ﴾()1؛ من خالل املعرفة التي شاء ال َّلـه أن يودع عقل اإلنسان ،منها ما لـم يشأ

َعال﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
أن يودعه عقول املالئكة ،قال ت َ ٰ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾(.)2

وزيادة يف تكريم الذات اإلنسانية  ،فإنَّ اإليمـان بال َّلـه يف اإلسالم ال يكون وراثي ًا (من بطن ّأم
َعال ﴿ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾( ،)3واإليمـان ال
مث ًال)  ،ولكنه يكون بفعل إرادة فردية  :ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾( .)4والال هنا ليست ناهية فقط؛
يكون باإلكراه ت َ ٰ
بمعنى أنه ال يكون إيمـان باإلكراه﴿ :ﭑ
أي ال تكرهوا الناس َح َّت ٰى يؤمنوا ،ولكنها نافية أيض ًا،
ٰ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
()5
ِ
بي @ حق الوكالة
ﭥ ﭦ﴾ َ ،
وه ٰـ َذا يعني أن ال َّلـه ُس ْبحا َن ُه وت َ ٰ
َعال لـم ُيعط َح َّت ٰى ال َّن َّ
عل ما يف الضمري .من هنا وجوب التسامح مع اآلخر املختلف ،ومن هنا أيض ًا وجوب عدم
للحكم َ ٰ
إكراهه وإرهابه ،بل احرتام خياراته ألن احلكم ل َّل ِ
ـه يف اليوم اآلخر.
()1
()2
()3
()4
()5

سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
سورة البقرة  ،اآليات . )33-31( :
سورة الكهف  ،جزءمن اآلية . )29( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
سورة الزمر  ،اآلية . )41( :
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َعال:
إل املسلمني قال ت َ ٰ
إن يف أساس العقيدة اإلسالمية دعوة إهلية رصحية ومبارشة َ ٰ

﴿ﯦ ﯧ ﯨ﴾( ،)1والقول احلسن هو يف الشكل واملضمون املناقض خلطاب

الكراهية  .فليس يف خطاب الكراهية يشء من احلسن ،ولذلك فهو خطاب مناقض
شك ً
ال ومضون ًا َهل ٰـ ِذ ِه الدعوة اإلهلية  .ويصف القرآن الكريم الكلمة الطيبة ﴿ :ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾( ،)2وتتمثل َه ٰـ ِذ ِه الكلمة الطيبة يف القول
احلسن؛ الذي يعكس مشاعر املحبة واحرتام حرية اآلخر املختلف .ويف اآلية ذاهتا،
ل الكلمة اخلبيثة ـ خطاب الكراهية نموذج ًا ـ ﴿ :ﭢ ﭣ
يصف ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(.)3

إل اإلسالم
ومن هنا ،فإن خطاب الكراهية الرافض للتسامح واملناقض له ،ال ُّ
يمت َ ٰ

عقيد ًة وثقاف ًة وتربية ،بصلة .إن خطاب الكراهية والرتمجة اإلرهابية له ،ليسا خطاب ًا
مرذو ً
األوىل؛ فال َّلـه
ال اجتامعي ًا ووطني ًا فحسب ،ولكنه مرذول ديني ًا أيض ًا ،ويف الدرجة
ٰ
إل َحـدِّ
َعال الذي َّ
كرم اإلنسان لذاته اإلنسانية ،بل ذهب يف َه ٰـ َذا التكريم َ ٰ
ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

اعتبار أن﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ﴾( .)4ويمكن أن نفهم من ذلك أن اإلنسان ـ باملطلق ـ ّأي ًا كان دينه أو ال دينه،
مكرم من ال َّلـه ،وأن التعامل معه باحلسنى قو ًال وعم ً
ال يشكل
وأي ًّا كان عنرصه أو لونه ،هو ّ

مدى االلتزام بمكارم األخالق التي دعت إليها كل
عل ٰ
امليزان يف احلياة الدنيا ،للحكم َ ٰ

رساالت السامء .

وه ٰـ َذا ال يعني أنه ال يوجد ُبعد ديني خلطاب الكراهية ،ولكن َه ٰـ َذا البعد هو تعبري
َ
عن التوظيف السيايس أو العنرصي للدين  .وكلمـا اشتد َه ٰـ َذا التوظيف وتعمق  ،يفتقد
()1
()2
()3
()4

سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )83( :
سورة إبراهيم  ،جزء من اآلية . )24( :
سورة إبراهيم  ،جزء من اآلية . )26( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )32( :
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الدين قبس ًا من معانيه  ،التي هي يف أساس وجوهر كيانه  .ويفتقد روحانيته التي من
عل الذات ترفض التسامح مع اآلخر ،
دوهنا
َّ
إل إيديولوجية جامدة  ،ومنغلقة َ ٰ
يتحول َ ٰ
أقىص درجات االرهاب .
إل
ٰ
و ُت ِّ
رب ُر الذهاب يف معاداته َ ٰ

ومن هنا تربز أمهية مسألة تسفيه َه ٰـ َذا اخلطاب الال إنساين  ،والال أخالقي  ،والالديني.
عل إشاعة خطاب احرتام التعدد واالختالف بني
ومن هنا أيض ًا تتأكد رضورة العمل َ ٰ

عل قاعدة احرتام مشيئة ال َّلـه بأن الناس خمتلفون ،وإن الكرامة حق لكل إنسان،
الناسٰ َ ،
ومن مستلزمات ذلك ؛ التسامح مع املختلف .

إن اإلسالم يريس يف منهجه األسس واملبادئ العامة الحرتام التعدد والتنوع  ،الذي
نرى اخلطأ يف
شاءه ال َّلـه أن يكون ،ومن أبرز مظاهر َه ٰـ َذا االحرتام  ،التسامح .ومن هنا ٰ
َعال يف أن كون الناس
أي حماولة إللغاء االختالف أو جتاوزه ؛ ألن إرادة ال َّلـه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

أمم ًا ،وشعوب ًا خمتلفة األجناس واللغات والثقافات ،متالزم مع دعوته هلم بالتعارف،
ِِ
عل إلغائها،
عل
ُّ
عل َه ٰـذه االختالفات والتباينات ،وليس َ ٰ
التعرف َ ٰ
والتعارف يقوم َ ٰ
عل وجوب احرتام املختلف والتسامح معه ،والبحث عن املشرتكات اإلنسانية
ومن ثم َ ٰ
والقيمية للعيش مع ًا بمحبة واحرتام وسالم .
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()3

َّ
سـامح
عل ال َّت ُ
الت َبيـ ُة َ ٰ
مـرد
أ .د .فريـدة زُ ُّ

*

األوىل :أن
لكي نثبت العالقة بني التسامح والرتبية  ،ال بد من إثبات فرضيتني:
ٰ

التسامح ُخلق وقيمة قابلة للبناء والرتسيخ والتوجيه ،والثانية :أن الرتبية بكل معانيها
ومكوناهتا والفاعلني فيها وسيلة ناجعة لبناء َهـ َذا ا ُ
عد تأكيد
خل ُلق أو َه ٰـ ِذ ِه القيمة .و ُي ُّ
ٰ
هاتني الفرضيتني َمدخ ً
موجه ًا للحديث عن أثر الرتبية يف بناء التسامح.
ال َّ
األوىل يف معنى ا ُ
خللق
األوىل ،فال بد فيها من النظر يف مسألتني:
أما الفرضية
ٰ
ٰ
ٰ
واألخالق ،وهل هي طبيعية أم مكتسبة ،والثانية يف الفرق بني األخالق والقيم.

وسنتجاوز الوقوف بتفصيل مع مفهوم التسامح  ،لوجود مداخل خاصة َهب ٰـ َذا
املفهوم ضمن َه ٰـ ِذ ِه املوسوعة.
أما عن معنى ا ُ
خللق واألخالق ،فإن الداللة اللغوية ملادة (خ ل ق) يف معظم معاجم
ٰ

إل معنى «الطبع والسجية»؛ أو «تقدير اليشء» ،ومنه (ا ُ
خل ُلق .ألنّ
صاحبه
َ
اللغة ترشدنا َ ٰ ٰ

قد ُقدِّ ر عليه)( .)1ومعنى التقدير يؤكد هنا الطبيعة ا َ
خللقية لألخالق.

وقد أكدت املعاجم االصطالحية َه ٰـ ِذ ِه املعاين يف اخل ُلق ،حيث ُعرف بأنه« :عبارة
(*) أستاذة الفقه وأصوله يف دار احلديث احلسنية  ،املغرب .
( )1ابن فارس  ،أبو احلسني أمحد « ،معجم مقاييس اللغة»  ،حتقيق  :عبد السالم هارون  ،بريوت  :دار اجليل ،
ط 1991 ، 1م . 214/2 ،
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ٍ
عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة و ُي ْ ٍ
إل فك ٍر
س من غري حاجة َ ٰ
()1
عل سهو وغفلة»(.)2
وروية»  ،أو هو« :كل فعل وجد من فاعله َّ
مقدر ًا ال َ ٰ
أما اخلالف الدائر بني العلمـاء حول مصدر األخالق هل هو الطبع والغريزة أم

الرتبية والتدريب  ،فقد أشار إليه اجلاحظ (ت 255 :هـ) يف رسالة هتذيب األخالق،
حيث قال « :ا ُ
خللق قد يكون يف بعض الناس غريز ًة وطبع ًا  ،ويف بعضهم ال يكون َّإل
َ
مسك َويه ( 421هـ) عند َه ٰـ ِذ ِه املسألة بعد تعريفه
بالرياضة واالجتهاد»( .)3وتوقف
للخلق ،قال « :ا ُ
ُ
وه ٰـ ِذ ِه
خللق حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال رويةَ ،
طبيعي ًا من أصل املزاج  .ومنها ما يكون مستفاد ًا
احلال تنقسم إىل قسمني :منها ما يكون
ّ
بالعادة والتدريب ،وربمـا كان َمبدَ ؤُ ه بالروية والفكر  ،ثم يستمر عليه أو ً
ال بأولَ ،ح َّت ٰى
يصري َم َ
وخ ُلق ًا ،و َهل ٰـ َذا اختلف القدماء يف اخللق  ،فقال بعضهمَ :من كان له ُخلق
لك ًة ُ
طبيعي لـم يتنقّل عنه ،وقال آخرون  :ليس يشء من األخالق طبيعي ًا لإلنسان ،وال نقول
عل قبول ا ُ
وه ٰـ َذا
خل ُلق  ،بل نتنقل باملواعظ والتأديبَ .
إنه طبيعي ،وذلك أنا مطبوعون َ ٰ
الرأي األخري هو الذي نختاره»(.)4

وعل العموم فالذي استقر عليه الرأي لدى علمـاء األخالق ،أن األخالق وإن
َٰ
كانت يف أصلها « َم َلك ًة تصدر عن النفس من غري تقدم فكر وروية وتكلف»؛ َّإل أهنا
أيض ًا تُك َت َسب بفضل الرتبية والتأديب ،ولذلك كانت قابلة للتغيري والتبديل .
()1
()2
()3
()4

اجلرجاين  ،عيل بن حممد الرشيف « ،التعريفات»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 1988 ، 2م ،
«م َ
لكة تصدر هبا عن النفس األفعال بسهولة من غري فكر وروية وتكلف»  ،ينظر :
ص  . 30 :أو َ :
التهانوي « ،كشاف اصطالحات الفنون» . 762/1 ،
«الكليـات»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1998 ، 2م  ،ص . 414 :
الكفوي  ،أبو البقاء ،
َّ
اجلاحظ  ،أبو عمرو عثامن بن بحر « ،هتذيب األخالق»  ،تعليق  :أبو حذيقة إبراهيم بن حممد  ،مرص  :دار
الصحابة للرتاث  ،ط 1989 ، 1م  .ص . 12 :
مسكويه  ،أمحد بن حممد بن يعقوب « ،هتذيب األخالق وتطهري األعراق»  ،مرص  :املطبعة األدبية ،
َ
1899م  ،ص . 55-54 :
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أما عن الفرق بني األخالق والقيم  ،فليس من الصعب مالحظة التقارب الشديد
إل معاين احلفظ
بني َه ٰـ َذين املصطلحني  ،فمن حيث الداللة اللغوية ترجع كلمة «قيم» ٰ َ ،
والعناية والثبات والدوام  ،وهي معان مقاربة ملعاين السجية والطبع  ،التي َّ
دل عليها لفظ
عل ترصف أو فعل بأنه سجية لإلنسان َّ ،إل بعد مالحظة ثباته فيه ،
اخللق  ،إذ ال ُيكم َ ٰ
ودوامه عليه  ،وعنايته به .

لكن َه ٰـ َذا التقارب ال يلزم منه التطابق بني املفهومني  ،إذ ال بد من وجود فرق بينهام ،

وهو ما يفهم من التعريفات االصطالحية  ،حيث ُعرفت القيم بأهنا « :اعتقاد دائم له تأثري يف

حتديد نمط معني من السلوك اخلاص  ،أو يف حتديد غاية من الوجود الشخيص أو االجتامعي
املرغوب فيه» ( )1؛ وعرب البعض عن َه ٰـ َذا االعتقاد بأنه «جمموع معتقدات واختيارات وأفكار
متثل أسلوب ترصف الشخص ومواقفه وآرائه  ،وحتدد مدى ارتباطه بجامعته» ( ، )2واملحصل
من َه ٰـ ِذ ِه التحديدات االصطالحية أن القيم هي بمثابة املعايري التي تضبط سلوك الفرد
وتوجهه نحو التفاعل اإلجيايب مع جمتمعه  .وهي بمع َن ٰى آخر تشمل كل ما ُي َقدِّ ره اإلنسان من
أخالق ومبادئ ومعتقدات  ،وهي َهب ٰـ َذا املع َن ٰى أعم من األخالق  .لكن القيم مع ذلك يتم
«تكوينها» وترسيخها عن طريق الرتبية  ،وذلك بجعل املتعلم «يف وضعية يترصف فيها إزاء

مواقف معينة» (.)3

وبعد َه ٰـ َذا البيان ملفهومي األخالق والقيم  ،يمكننا تأكيد أن التسامح خ ُلق قوامه

التساهل واللني واليرس واجلود والكرم ( ، )4وهو ُخلق قد ينشأ عن طبع وسجية  ،وقد
يرتسخ بالكسب والدربة  ،والتسامح أيضا قيمة عقدية وخ ُلقية  ،ألنه ـ يف املرجعية
عل جمموعة من املبادئ والتصورات واألفعال والسلوك التي ال
اإلسالمية ـ ينطوي َ ٰ

( )1أزوي  ،أمحد « ،املعجم املوسوعي لعلوم الرتبية»  ،الدار البيضاء  ،مطبعة النجاح 2006 ،م  ،ص . 212 :
( )2الفاريب  ،عبد اللطيف وآخرون « ،معجم علوم الرتبية»  ،مطبعة النجاح اجلديدة  ،ط 1994 ، 1م  .ص . 359 :
( )3املرجع نفسه .
( )4نستقي معاين اجلود والكرم من املعاين اللغوية للتسامح  ،ومنها َس َم َح  :أي جاد بمـا لديه وكرم  .ينظر :
«معجم مقاييس اللغة»  ،مادة (س م ح) .
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تنفك عن عقيدتنا  ،بل لقد ُوسم الدين كله بالسامحة  ،كمـا يف احلديث الذي رواه
()1
ـه ْ َ ِ ِ
ين َإل ال َّل ِ
َ
وه ٰـ ِذ ِه
الس ْم َح ُة» َ ،
النيف َّي ُة َّ
البخاري يف باب «الدين يرس» « :أ َح ُّب الدِّ ِ ٰ
عل رأسها الرتبية ،
املبادئ واالعتقادات واألفعال يمكن بناؤها أيض ًا بوسائل متعددة َ ٰ
وهنا يأيت احلديث عن الفرضية الثانية .

األوىل  ،وقد ربط مسكويه الرأي القائل باكتساب األخالق
عل
ٰ
والفرضية الثانية مبنية َ ٰ
إل «ترك األحداث
بالرتبية  ،ووصف القول بأهنا ال تُنقل وال ت َ
ُكتسب  ،بأنه قول يؤدي َ ٰ

وه ٰـ َذا ظاهر الشناعة» (.)2
عل ما يتفق أن يكونوا عليه بغري سياسة وال تعليم َ ،
والصبيان َ ٰ
إل أدوات
َّ
ولـم كان باإلمكان أن ينشأ اخل ُلق باالكتساب والدربة  ،كانت احلاجة ماسة َ ٰ

وعل رأسها  :الرتبية  ،وهو ما يقتيض يف َه ٰـ َذا املقام الوقوف مع مفهوم
ذلك االكتساب ٰ َ ،
الرتبية وأهدافها وطبيعة الفاعلني فيها .

مفهوم الرتبية وأهدافها واجلهات الفاعلة فيها
الرتبية يف املعجم العريب :

(ر َب َب)  ،الذي يدل يف معاجم
إل جذر َ
أرجع بعض املعجميني لفظ «الرتبية» َ ٰ
ٍ
وسمي ال َّلـه
«الر ُّب» ُ
عل ثالثة معان ،األول  :إصالح اليشء والقيام عليه ،ومنه َّ
اللغة َ ٰ
عل شؤون عباده املصلح ألحواهلم( ،)3والثاين :لزوم اليشء
َع َّز َ
ل ّ
ربـ ًا ألنه القائم َ ٰ
وج َّ
ِ
الس ُ
البلدة  ،إذا دا َم ْت .والثالث :ضم اليشء
حابة َهب ٰـ ِذ ِه
واإلقامة عليه  ،يقال  :أربت َّ
لليشء ،ومنه :الر َبب ،وهو املاء الكثريِ ،
سمي بذلك الجتامعه .
ُّ
َّ

( )1البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن إسامعيل « ،اجلامع الصحيح»  ،بعناية حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين
اخلطيب و ُق َص حمب الدين اخلطيب  ،املكتبة السلفية القاهرة 1400 ،هـ  ،كتاب اإليمـان  ،باب « :الدين
ُيسـر»  ،حديث . 39 :
()2
مسكويه « ،هتذيب األخالق» . 56 ،
َ
حممد بن أمحد « ،هتذيب اللغة»  ،تقديم  :عبد السالم هارون  ،الدار املرصية
( )3األزهري  ،أبو منصور َّ ،
للتأليف والرتمجة 1964 ،م . 177/15 .
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عل معاين
(ر َب ٰى) أو َ
إل اجلذر َ
(ر َب َو)  ،الدال َ ٰ
وأرجع البعض لفظ الرتبية َ ٰ

ُ
األرض  :زادت وانتفخت  ،والرابية كل ما ارتفع من
والنمو  ،ومنه ر َبت
الزيادة
ِّ

َعال ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ :
األرض  ،ومنه قوله ت َ ٰ
® ¯ . )1( ﴾ °

و(ر َب ٰى) جذر َ َ
عل
(ر َب َب) َ
إل جذري َ
(ر أ َب) الدال َ ٰ
ويمكن أن نضيف َ ٰ
اإلصالح  ،ورغم اختالف َه ٰـ ِذ ِه اجلذور  ،فإن معاين املواد التي تندرج حتتها متقاربة ،
فال تعارض بني الزيادة والنمـاء واإلصالح  ،بل جيمعها أيض ًا أن َه ٰـ ِذ ِه الزيادة والنمـاء

واإلصالح ُيراد هبا يشء واحد هو بلوغ الكمـال  ،واملقصود بالكمـال هنا «األفضل» ،
عل أحوال املخلوقني .
وليس الكمـال املطلق الذي ال يسـري َ ٰ

صاحب كتاب «التحقيق يف كلمـات القرآن الكريم»  ،حني
وقد أكد َه ٰـ ِذ ِه احلقيق َة
ُ
جعل كل املعاين املنحدرة من َه ٰـ ِذ ِه اجلذور  ،من مالكية ومصاحبة وسيادة وقومية وزيادة
ونمـاء ومالزمة  ،وإدامة  ،وتعلم وما يشاهبها ؛ هي من لوازم أصل واحد ومعنى كيل
إل جهة الكمـال ورفع النقائص  ،سواء
معنى «سـوق اليشء َ ٰ
واحد  ،وهو بالنسبة إليه ٰ :

من جهة االعتقادات واملعارف أو الصفات واألخالقيات  ،أو األعامل واآلداب ، )2( »...

إل حد التامم» (. )3
أو ما عرب عنه الراغب بقوله « :إنشاء اليشء حاال فحاال َ ٰ

( )1سورة اإلرساء  ،اآلية . )24( :
ينظر  :جبل  ،حممد حسن « ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم»  ،القاهرة  :مكتبة اآلداب ،
2010م  .ص . 741-740 :
( )2مصطفوي  ،حسن « ،التحقيق يف الكلامت اإلسالمية»  ،مركز نرش آثار العالمة مصطفوي  ،طهران ،
1385هـ . 23-22/1 ،
حممد « ،املفردات يف غريب القرآن»  ،حتقيق  :حممد سيد
( )3الراغب االصفهاين  ،أبو القاسم احلسني بن َّ
كيالين  ،بريوت  :دار املعرفة  ،د.ت  ،ص . 184 :
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الرتبية يف التداول االصطالحي املعارص :

إل غياب تعريف اصطالحي ملصطلح «الرتبية» يف املعاجم
جتدر اإلشارة ـ بداية ـ َ ٰ

االصطالحية العربية القديمة منها واملتأخرة .أما يف االصطالح املعارص ،فإن الدارسني

قرون بصعوبة وضع حد تام ملصطلح «تربية» ،وذلك نظر ًا لتعدد املجاالت
املختصني ُي ُّ
إل علم
العلمية التي تناولت َه ٰـ َذا املصطلح  ،فهو مصطلح انتقل من جمال الفلسفة َ ٰ
إل جماالت أكثر
إل علم الرتبية ،ثم ما لبث أن انضمت إليه ضامئم جعلته يمتد َ ٰ
النفس َ ٰ

تشعب ًا ،من تعليم وتنمية وبيـئة ،وأرسة وسكان وفنون  ...إلخ .

لكن ذلك كله لـم يمنع من وضع تعريفات اصطالحية َهل ٰـ َذا املصطلح ،تتفق ـ وإن
السـامت األساسية َهل ٰـ َذا املصطلح .
تباينت عباراهتا ـ يف حتديد ِّ
ومن ذلك تعريف موسوعة الالند الفلسفية للرتبية ،Education/بأهنا« :مسار يقوم
وعل جتويدها وإتقاهنا»(. )1
عل تطوير وظيفة أو عدة وظائف؛ تطوير ًا تدرجيي ًا ُّ
بالدربة؛ َ ٰ
َٰ
ويقرب من َه ٰـ َذا التعريف ،ما جاء يف املعجم الفلسفي« :الرتبية تنمية الوظائف اجلسمية
والعقلية واخل ُلقية كي تبلغ كامهلا عن طريق التدريب والتثقيف»( .)2وما جاء يف املعجم
املوسوعي لعلوم الرتبية« :الرتبية فن تنمية اخلصائص اجلسمية والعقلية وا ُ
خل ُلقية

الكامنة ،بكيفية منسجمة ،لدَ ٰى الشخص»(.)3

إل الرتبية يف
وجاء يف موسوعة الالند تعريف للرتبية بمعناها اخلاص الذي يشري َ ٰ
املجال ُ
ـغار من جنسهم،
يدرب هبا الراشـدون ِّ
الص َ
األ َسـري« :سلسلة عملية إجرائية ِّ

نمو بعض النزعات وبعض العادات»(.)4
ويشجعون لدهيم ُّ

( )1الالند  ،أندريه « ،موسوعة الالند الفلسفية»  ،منشورات عويدات  ،بريوت  ،باريس  ،ط 2001 ، 2م ،
. 222/1
( )2جممع اللغة العربية بمرص « ،املعجم الفلسفي»  ،القاهرة  :اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية 1983 ،م  ،ص . 42 :
( )3أزوي  ،أمحد « ،املعجم املوسوعي لعلوم الرتبية»  ،ص . 65 :
( )4الالند . 223-222/1 ،
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ومن التعريفات ما جعل الرتبية فاعلة يف الفرد واملجتمع مع ًا ؛ مثل« :اكتساب أنمـاط

السلوك االجتامعي اجليد»( .)1وجمموع القيم واملفاهيم املعرفية والتطبيقية التي تعمل
عل تنمية الفرد واملجتمع» (. )2
َٰ
واملستفاد من َه ٰـ ِذ ِه التعريفات أمور  ،منها :

ـ أن الرتبية «فن» أو «عمل إجرائي» ي ِ
كسب «سلوك ًا» جيد ًا .
ُ

عل «تنمية» الفرد واملجتمع .
ـ أن الرتبية «قيم» نظرية أو تطبيقية باعثة َ ٰ
إل املجتمعات .
ـ أن الرتبية ال ختتص باألفراد بل َّ
تتعد ٰى ذلك َ ٰ

ِِ
إل أن الرتبية وسيلة
ويمكن انطالق ًا من َه ٰـذه البيانات اللغوية واالصطالحية ،أن نخ ُلص َ ٰ
لبناء القيم واألخالق اإلجيابية ،لدَ ٰى الفرد واملجتمع مع ًا ،وتنميتها وتطويرها؛ كمـا أهنا وسيلة
إلصالح القيم واألخالق السيئة .فهل سنجد ما يعزز َه ٰـ َذا املفهوم للرتبية ويؤصل له يف
النصوص املؤسسة يف ديننا احلنيف؟ ذاك ما سنحاول الكشف عنه يف اآليت :

الرتبية من خالل النصوص الرشعية :

يرد يف القرآن الكريم مصطلحان أساسيان يف موضوع الرتبية ،مها :الرتبية والتنشئة ،ونستطيع

من خالل النصوص التي وردا فيها تبني معاين الرتبية وأمهيتها من املنظور الرشعي .

(رب ٰى) يف موضعني :يف سورة الشعراء؛ يف
فقد ورد مصطلح الرتبية بصيغة الفعل َّ
َعال﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾( ،)3ويف سورة
قوله ت َ ٰ

َعال® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ :
اإلرساء يف قوله ت َ ٰ
¯ .)4( ﴾ °
()1
()2
()3
()4

املرجع نفسه .
املرجع نفسه .
سورة الشعراء  ،اآلية . )18( :
سورة اإلرساء  ،اآلية . )24( :
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أما مصطلح التنشئة ،فقد ورد أيضا بالصيغة الفعلية مرة واحدة يف سورة الزخرف ،يف

ل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
قوله َع َّز َ
وج َّ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ( ،)1ويف رواية
ورش عن نافعَ ( :ي ْنشَ ُـأ) .

الشـعراء﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾()2ينبهنا
ففي آية ُّ
إل قيمة الرتبية وأمهيتها ،ذلك
عل لسان فرعون ـ َ ٰ
االستفهام االستنكاري ـ الذي جاء َ ٰ

إل الرتبية يف املراحل
أهنا تستلزم إحسان ًا وتقدير ًا يناسب اجلهد املبذول فيها ،واآلية تشري َ ٰ

األوىل حلياة اإلنسان  ،وهو املفهوم من لفظ (الوليد) .

إل الرب بالوالدين،
وهو املعنى نفسه املشار إليه يف آية اإلرساء ،التي يدل فيها اإلرشاد َ ٰ
عل األبناء يف كوهنم
عل قيمة الرتبية وأهنا قيمة تقارن قيمة وجود اإلنسان ،ففضل اآلباء َ ٰ
َٰ

عل رعايتهم وإصالح
سبب ًا يف وجودهم ،يمـاثل فضلهم عليهم يف كوهنم من يقومون َ ٰ

حاهلم .

عل اكتساب السلوك،
أما يف آية الزخرف ،فإن مفهوم التنشئة فيها ،يؤكد معنى القدرة َ ٰ
إل أثر التنشئة يف اكتساب املرأة بعض صفات النقص،
وبلورة الشخصية ،إذ تشري اآلية َ ٰ
عل اكتساهبا الصفات
كعدم اإلبانة يف اخلصام ،وهي بدليل املخالفة تعني القدرة َ ٰ
اإلجيابية ،متى توافرت وسائل ذلك .وال يقف أثر التنشئة عند َه ٰـ َذا احلد ،أي عند الفرد،
إل التأثري يف متثالت املجتمع وتصوراته ،فقد أدت تنشئة النساء ـ يف عدة
بل َّ
يتعد ٰى ذلك َ ٰ
إل سيادة تصور عام عن النساء
عل حساب اجلواهرٰ َ ،
عل االهتامم باملظاهر َ ٰ
جمتمعات ـ َ ٰ
أهنن ال يصلحن لغري ذلك ،وهو التصور الذي ساد العرب قبل اإلسالم ،فجعل اآلباء
عل ما يوسع مداركهن يف
يئدون البنات .كمـا أثبتت التجربة والتاريخ أن تنشئة النساء َ ٰ
ٍ
عل التأثري اإلجيايب يف جمتمعاهتن .
جمال العلوم واحلياة،
َّ
جيعلهن قادرات َ ٰ
( )1سورة الزخرف  ،اآليات . )18 - 15( :
( )2سورة الشعراء  ،اآلية . )18( :
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ونجد يف احلديث النبوي ما يؤكد معاين الرتبية والتنشئة ،وأثرها الكبري يف توجيه
ول ال َّل ِ
املعتقدات قبل األخالق ،كاحلديث الذي يرويه أبو هريرة > أنَّ َر ُس َ
ـه @ قال:
« َما ِم ْن َمو ُل ٍ
الف ْطـر ِة َ ،ف َأ َبوا ُه ي ِّ ِ ِ
ود إِ َّل ُيو َلدُ َع َل ِ
ـج
كمـا ُت ْن َت ُ
ـرانِ ِه َأ ْو ُي َم ِّج َسـانِ ِه َ ،
َُ
ْ
ـو َدانـه ْأو ُي َن ِّص َ
َ
ٰ
()1
ـاء َ ،ه ْل ُ ِ
ـاء ، »..ناهيك عن أحاديث كثرية ،
يمـ ًة َ ْ
ت ُّسـونَ ِف َيها ِم ْن َج ْد َع َ
ج َع َ
يم ُة َبِ َ
الب ِه َ
َ
فيها تطبيق ملفهوم الرتبية  ،يف جمال التوجيه اخللقي  ،ال يناسب املقام عرضها هنا .

واملتحصل من َه ٰـ ِذ ِه النصوص ،أن الرتبية قد يكون مصدرها اآلباء ،أو من يقوم

موس ٰى  ،وأن قيمتها تضاهي قيمة
مقامهم ممن يتوىل رعاية الفرد كام يف حال فرعون مع َ
الوجود اإلنساين ،ولذلك اقتضت تقدير ًا ملن يقوم هبا ،وتبني أن فعل التنشئة يكسب
عل الفعل السلبي واإلجيايب للفرد ،كمـا يؤثر يف متثالت املجتمع .كل ذلك
القدرة َ ٰ

يؤسس ملفهوم الرتبية باعتبارها عامال مهام وحاسام يف توجيه السلوك ،فض ً
ال عن معناها
إل التامم والكمـال .
األساس بمـا هي رعاية وعناية وتدبري وتنشئة للفرد تقوده َ ٰ

أهداف الرتبية ووظائفها :

الحظنا من خالل التعريفات املتداولة للرتبية يف االصطالح املعارص ،أن بعض
إل الفرد ،بقصد
عل الطابع الفردي للرتبية ،أي أهنا فعل موجه َ ٰ
التعريفات ركزت َ ٰ

تنمية قدراته النفسية واجلسمية والعقلية ،وإعداده الكتساب تلك القدرات .بينام نحت
إل الفرد لكن
تعريفات أخرى نحو إبراز الطابع االجتامعي للرتبية ،أي أهنا فعل موجه َ ٰ
بقصد تنمية قدراته للتفاعل يف املجتمع ،أو الكتساب السلوك االجتامعي اجليد .

و ُيضمر َه ٰـ َذا التبيان أو االختالف يف التعريفات اختالف ًا يف تصورات علمـاء الرتبية

للغاية من الرتبية ،وهنا يمكن التمييز بني اجتاهني متقابلني واجتاه ثالث وسط بينهام (:)2

حممد بن إسامعيل « ،اجلامع الصحيح»  ،كتاب التفسري  ،باب ال تبديل خللق ال َّلـه ،
( )1البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
حديث رقم . 4775 :
(ُ )2ي َ
نظر  :الفاريب  ،عبد اللطيف « .معجم علوم الرتبية»  ،مطبعة النجاح اجلديدة  ،ط 1994 ، 1م  .ص . 90 :
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عل البعد الفردي للرتبية  ،الذي يرى أن اهلدف من الرتبية «إعداد
االجتاه األول يركز َ ٰ
عل ضبط نفسه عندما يقوم بعمل من األعمـال التي يأتيها بحرية
الطفل ليصري قادرا َ ٰ

من إرادته» .

عل الوظيفة االجتامعية للرتبية  ،من حيث هي أداة لدمج الفرد
االجتاه الثاين يركز َ ٰ
عل مصلحة الفرد  ،ويمثل َه ٰـ َذا االجتاه
يف املجتمع  ،وبالتايل تغليب مصلحة املجتمع َ ٰ
العديد من علمـاء االجتمـاع .

االجتاه الثالث يرى التوافق بني البعدين الفردي واالجتامعي للرتبية  ،الذي يرى

أن الرتبية «جيب أن تنمي الفرد وهتيئه بصوة جتعل مصاحله تنسجم وتتفق مع مصلحة
اجلامعة  ،وجتعل اجلامعة تُعنى بصالح الفرد َ ..ح َّت ٰى يصبح عضو ًا مليئ ًا بالنشاط والقوة ،

غني ًا بتجارب املجتمع الذي يعيش فيه» .

أما يف التصور اإلسالمي  ،فإن الرتبية ت ُِعد الفرد ليعمل صاحل ًا لنفسه وملجتمعه  ،وهو

عل االرتباط العضوي بني الفرد واملجتمع  ،الذي جسدته بوضوح اآلية
تصور مبني َ ٰ

الكريمة ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ ( ، )1وكمـا بينته عبارة ِ :
«ذ َّم ُة ْ ُال ْس ِل ِمنيَ
َو ِجوار ُهم َو ِ
كرم
احدَ ٌة َي ْس َعى ِ َبا َأ ْدن ُ
َ ُ ْ
َاه ْم» التي رواها البخاري عن عيل بن أيب طالب َّ
ال َّلـه وجهه ( ، )2وغريها من النصوص كثري .

ولذلك اتسمت النظريات الرتبوية اإلسالمية ( )3بوسطية متزنة بعيد ًا عن النزعة
عل حساب مصالح اجلامعة ،وعن النزعة املجتمعية
الفردانية املوغلة يف متجيد الفرد َ ٰ

عل حساب مصالح الفرد .
الغارقة يف متجيد اجلامعة َ ٰ

( )1سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )32( :
( )2البخاري « ،الصحيح»  ،كتاب اجلزية  ،باب ذمة املسلمني وجوارهم واحدة يسعى هبا أدناهم  ،حديث رقم . 3172 :
( )3التي مثلها أبو احلسن القابيس (403هـ) يف كتابه «أحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني»  ،وابن
حزم (456هـ) يف «رسالة مراتب العلوم»  ،واإلمام الغزايل (505هـ) يف «إحياء علوم الدين» .
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إل تغليب َه ٰـ َذا التوجه يف الرتبية ،
ويف الفكر الرتبوي العريب املعارص مال العلمـاء َ ٰ
وهو بالنسبة لنا يف َه ٰـ َذا املقام أكثر نجاعة  ،ألن بناء التسامح ال يمكن أن يتم باستبعاد
أحد القطبني الفاعلني يف َه ٰـ ِذ ِه القيمة اخللقية  :الفرد واملجتمع  ،وألن الرتبية التي نتوسل
هبا يف َه ٰـ َذا البناء ال تتعلق بفرتة عمرية معينة  ،بل هي عملية مصاحبة للفرد يف كل
مراحل حياته  ،واألخالق عموما تتكون «بالتدريج بام حيدث يومي ًا يف املنزل واملدرسة

وامللعب واملجتمع  ،وال ُيبنى يف يوم أو شهر أو سنة  ،ولكنه ُيبنى يف مجيع أدوار حياة

اإلنسان» (. )1

إل احلديث عن اجلهات الفاعلة يف الرتبية  ،وكيف يمكنها مجيع ًا
َ
وه ٰـ َذا ما ينقلنا َ ٰ

اإلسهام يف بناء التسامح يف الفرد وإشاعتها يف املجتمع .

اجلهات الفاعلة يف الرتبية :

إل الشباب
إل املراهقة َ ٰ
إذا كانت الرتبية عملية مستمرة مع اإلنسان من الطفولة َ ٰ

والرشد  ،فهي ال شك عملية يسهم فيها فاعلون متعددون  ،هم املؤثرون يف فعل اإلنسان

وسلوكه عرب تلكم املراحل  ،وإذا كانت الرتبية عملية تروم تنمية قدرات الفرد ليكتسب
اخللق اجليد  ،وينخرط يف حميطه وجمتمعه بشكل إجيايب  ،فإن َه ٰـ ِذ ِه العملية تنطلق من أول
إل
نواة طبيعية هلا وهي األرسة  ،وهي املجال األول لتكوين تلك القدرات  ،ثم تتسع َ ٰ
إل املجتمع بكل املكونات املؤثرة فيه من بيئة
إل املدرسة  ،ومنها َ ٰ
خارج البيت واألرسة ٰ َ ،
اجتامعية وثقافية وإعالمية وغريها .

أما األرسة فواضح أثرها يف اكتساب السلوك اجليد ومنه خ ُلق التسامح  ،وسنبني
ذلك تفصي ً
ال فيام سيأيت .
وأما املدرسة فهي املحضن الثاين الذي يواصل فيه الطفل تربيته وتلقيه للمبادئ
اخللقية  ،ويبدأ فيه أيضا تع ّلمه  ،واألصل يف املدرسة َّأل تقدم التعليم َّإل وهو ممتزج مع
( )1األبرايش  ،حممد عطية « ،روح الرتبية والتعليم»  ،دار إحياء الكتب العربية  ،ط 1958 ، 6م  ،ص . 80 :
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إل مزيد
الرتبية والتوجيه والتقويم  ،ملا قد يكون من نقص يف الرتبية األرسية  ،وملا حيتاج َ ٰ

ترسيخ وتثبيت وتطوير  ،واملدرسة مع كل ذلك منزلة بني املنزلتني  ،جد مهمة  ،فهي

صورة مكربة للبيت  ،حيث جيد فيها الطفل عدد ًا أكرب من اإلخوة واألخوات  ،يشاركهم
أعامهلم واجتامعاهتم  ،وألعاهبم وحياهتم املدرسية  ،فض ً
ال عن «األب» الثاين  :ا ُملدَ ِّرس

درسة)  ،املوجه له واملرشد ؛ وهي يف الوقت ذاته صورة مصغرة عن املجتمع  ،لذا
(أو ا ُمل ِّ
فهي خري وسيلة للرتبية االجتامعية  ،ولذا فهي أكثر وسيلة جتعل الطفل كائن ًا اجتمـاعي ًا
عل مشاركتها الوجود معه  ،وذلك من أكرب
حيس باجلمـاعة املحيطة به  ،ويترصف بنا ًء َ ٰ

عل متثل خلق التسامح  .وسيأيت مزيد بيان لآلليات الرتبوية املدرسية املسامهة
ما يعينه َ ٰ

يف كل ذلك .

وأما املجتمع  ،فإنه املجال الذي جيمع النامذج الفردية املكونة له  ،والتي ترتبط فيمـا
بينها بعالقات  ،وحتدد َه ٰـ ِذ ِه العالقات طبيعة املجتمع  ،وتؤثر يف الفرد ؛ «تؤثر يف حاجاته
ومعتقداته واجتاهاته وأفعاله ،ومدى إمكاناته السلوكية»( ،)1وللمجتمع «أجهزته»
ُنمي يف الفرد طرق التفاعل مع املكونات األخرى للمجتمع
الفعالة يف َه ٰـ َذا التأثري التي ت ِّ
وكيفية بناء العالقات فيه  ،وأمهها وسائل اإلعالم ووسائطه  ،كمـا سيأيت بيانه تفصي ً
ال .

آليات بناء قيم التسامح عرب الرتبية :

إل إصالح أحوال األمم واملجتمعات  ،إذا
يكاد جيمع املصلحون واملربون  ،أنه ال سبيل َ ٰ
عل رأس وسائل ذلكم اإلصالح  ،وملا كانت الكراهية وإقصاء اآلخر
لـم نضع «الرتبية» َ ٰ
والعنف وغريها من املظاهر السلوكية املشينة ؛ من أكثر اآلفات التي بات العامل يعاين منها
ِِ
وعل رأسها
ومن تداعياهتا اليوم ؛ فإنه ال حل َهل ٰـذه اآلفات َّإل ببناء القيم الطاردة هلا ٰ َ ،

قيم التسامح ؛ بكل مكوناهتا من تعارف وتعايش وقبول لآلخر وعدل وإنصاف  ،وعفو
وصفح وصرب .

( )1زهران  ،حامد عبد السالم « ،علم النفس االجتامعي»  ،القاهرة  :عامل الكتب  ،ط 1977 ، 4م  .ص . 15 :
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إل تأهيل األفراد لتأدية وظائفهم بشكل سليم ومثمر ،
َّ
ولـم كانت الرتبية هتدف أساس ًا َ ٰ
إحدى وسائل التصدي َهل ٰـ ِذ ِه
عل االندماج يف جمتمعهم ؛ فإهنا دون شك
ٰ
وإكساهبم القدرة َ ٰ
عل اإلطالق  ،ألهنا ال تُعنى بتنمية السلوك السوي للفرد
اآلفات  ،إن لـم نقل أهم وسيلة َ ٰ
إل إدماج الفرد يف املجتمع والتفاعل اإلجيايب معه ،وذلك بفضل
فقط  ،بل َّ
تتعد ٰى ذلك َ ٰ
آلياتا من أهم وسائل ترسيخ قيم التسامح.
خاصية التنشئة االجتامعية التي ت َُع ُّ
ـد ُ

إل اكتساب
لقد ُع ِّرفت التنشئة االجتامعية بأهنا « :عملية تع ُّلم وتعليم وتربية هتدف َ ٰ
الفرد سلوك ًا ومعايري واجتاهات مناسبة ألدوار اجتامعية معينة ِّ ،
متكنه من مسايرة مجاعته ،
والتوافق االجتامعي معها  ،وتيرس له االندماج يف احلياة االجتامعية»(.)1

فبفضل التنشئة االجتامعية «يصبح األفراد أعضاء يف جمموعات أو مجاعات ،

()2
وع ّرفت بتعبري أوضح بأهنا« :العملية التي يتعلم
يكتسبون يف ظلها وضع ًا حمدد ًا» ُ ،

الطفل عن طريقها كيف يتكيف مع اجلامعة عند اكتسابه السلوك االجتامعي الذي
توافق عليه َه ٰـ ِذ ِه اجلامعة»(.)3
إل كائن اجتامعي متفاعل مع اجلمـاعة،
إن التنشئة االجتامعية تروم حتويل الفرد َ ٰ
ومنسجم مع األنمـاط الثقافية املختلفة للمجتمع .وإذا ما حتققت َه ٰـ ِذ ِه األهداف ،متك َّنا
من ترسيخ قيم التسامح ،إذ تقتيض َه ٰـ ِذ ِه القيم التعامل مع اآلخرين ،وحتمل ترصفاهتم،
عل أفعاهلم ،وكلها أمور تتأثر بفعل آليات الرتبية والتنشئة االجتمـاعية سلب ًا
واحلكم َ ٰ
ِِ
عل املراحل العمرية
إل أن َه ٰـذه اآلليات ختتلف وتتطور بناء َ ٰ
وإجياب ًا .وجتدر اإلشارة َ ٰ
ِِ
وعل رأسهم األرسة وحتديدا الوالدين.
عل الفاعلني يف َه ٰـذه التنشئةٰ َ ،
للطفل ،وبنا ًء َ ٰ
( )1زهران « ،علم النفس االجتامعي» . 213 ،
( )2فرييون  ،جيل « ،معجم مصطلحات علم االجتامع»  ،ترمجة  :أنسام حممد األسعد  ،بريوت  :دار ومكتبة
اهلالل  ،ط 2011 : 1م  .ص . 157 :
حممد عاطف « .قاموس علم االجتامع»  ،القاهرة  :اهليئة املرصية العامة للكتاب 1979 ،م  ،ص . 449 :
( )3عيث َّ ،
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بناء قيم التسامح عرب الرتبية الوالدية :

أول مراحل بناء قيم التسامح تتم يف مرحلة جد مبكرة  ،قد يعتقد اآلباء أن األطفال
إن َ ٰ
ال يستوعبون فيها َه ٰـ َذا األمر  ،لكنه  ،وتبعا لـام تقرر يف علم الرتبية  ،فإن مراحل تكون
األول من عمره  ،وحتديد ًا ابتداء من السنتني  ،ويمكن
إل السنوات
َٰ
شخصية الفرد تعود َ ٰ

للطفل منذ ذلك احلني تلقي توجيهات اآلباء وتعليامهتم املبارشة وغري املبارشة  ،املتعلقة
عل
بسلوكه مع اآلخرين  ،وهنا يمكن زرع بذرة التسامح  ،ومن أهم اآلليات املعينة َ ٰ
زرع َه ٰـ ِذ ِه البذرة وتعهدها بالرعاية واإلصالح :

* آلية ُ
ـدوة :
الق َ

إل كوهنا من أهم الوسائل الرتبوية املؤثرة يف النشء ،فهي أيض ًا من
والقدوة إضافة َ ٰ

املستوى العميل من الفعل
الوسائل اإلصالحية املؤثرة يف اآلخرين عموم ًا ،ألهنا متثل
ٰ
الرتبوي واإلصالحي ،الذي ال ينفع دونه املستوى التنظريي أو القويل ،ومن هنا جاء
إل رضورة اجلمع بني القول
التوجيه اإلهلي يف القرآن الكريم ،وعرب اهلدي النبوي أيض ًاٰ َ ،
والفعل ،يف جمال الدعوة واإلصالح والرتبية وغري ذلك :

ل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
كقوله َع َّز َ
وج َّ
ﮮ ﮯ﴾( ،)1واآلية وإن كانت موجهة لليهود الذين كانوا يأمرون الناس بطاعة
ال َّلـه وبتقواه وهم يعصونه( ،)2فإن مقتضاها عام يفيد أن منهج املصلحني والدعاة
عل أساس العمل َّأو ً
ل
ال ثم القول ،ومما ُيصدق ذلك قوله َع َّز َ
وج َّ
واملربني ،جيب أن يقوم َ ٰ

خطابا للمؤمنني﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾( ،)3والرس يف خطورة َه ٰـ َذا األمر أن اإلنسان ينقاد ويتأثر
( )1سورة البقرة  ،اآلية . )44( :
( )2الطربي  ،أبو جعفر ابن جرير « ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن»  ،حتقيق  :عبد ال َّلـه بن عبد املحسن
هجر 1978 ،م  ،ج . 615/1 :
الرتكي  ،بريوت  :دار َ
( )3سورة الصف  ،اآليتان . )3-2( :
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أبقى وأرسخ يف
وم َ
سوس ُ
بالفعل أكثر من القول  ،ألن الفعل َم ٌ
شاهد  ،ولذلك كان ٰ
الذهن والوجدان.

لذلك كان من الوسائل األكثر تأثري ًا يف سلوك اآلخرين  ،هو العمل بمـا تدعوهم إليه ،

للنبي @ مع أصحابه  ،ويف سريته أمثلة كثرية من ذلك.
وقد كان ذلك هدي ًا ِّ

َ
الرسول @ وأصحا َبه عن
صد املرشكون
ومنها قصته مع الصحابة عام احلديبية  ،حني َّ
النبي @
البيت احلرام  ،وكانوا عزموا َ ٰ
عل العمرة  ،وبعد إبرام الصلح مع قريش  ،أمر ُّ
الصحابة بنحر ا َهل ْدي ُلي ِح ُّلوا من إحرامهم  ،لكنهم ترددوا يف طاعتِه  ،فقام رسول ال َّلـه @
بنحر هديه  ،وحلق شعره  ،فقام الناس ينحرون وحيلقون.
ومن ِّ
أجل املواقف التي تربز أثر الرتبية بالقدوة يف ترسيخ خلق العفو  ،وهو من

قيم التسامح  ،ما فعله النبي @ يوم فتح مكة مع أهلها بعد أن آذوه وأخرجوه من
ال َ « :ما تَر ْونَ َأ ِّن َف ِ
بلده وحاربوه  ،حيث قام فيهم قائ ً
اع ٌل بِ ُك ْم؟!»  ،قالوا َ :خري ًا َ ،أ ٌخ
َ
وابن َأخٍ َكريمٍ  ،ف َق َ
ال ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ريم ُ ،
َك ٌ
َ
(ِ )1
ـم ُّ
ـاء»(.)2
الط َل َق ُ
ﯛ ﯜ﴾  ،ا ْذ َه ُـبوا َفأ ْن ُت ُ
النبي @
ونذكر يف َه ٰـ َذا السياق أيضا املوقف الذي رواه أسامة بن زيد > «أن َّ

مر يف جملس فيه أخـالط من املسلمني واملشـركني عبدة
وهو يعود سعد بن ُعبا َدةَّ ،
النبي @» (. )3
األوثان واليهود ،فسلم عليهم ُّ

وال تعني الرتبية بالقدوة إرسال إشارات وتوجيهات تربوية عرب ترصفات اآلباء

مع غريهم ،فحسب؛ بل تعني أيض ًا ـ وأهم من ذلك ـ ما يفهمه الطفل وما ينعكس
( )1سورة يوسف  ،اآلية . )92( :
(ُ )2ي َ
حممد  ،عبد امللك بن هشام « ،السرية النبوية»  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب ،
نظر  :األنصاري  ،أبو َّ
ط 1415 ، 1هـ . 61/4 ،
( )3البخاري « ،الصحيح»  ،كتاب االستئذان  ،باب التسليم يف جملس فيه أخالط من املسلمني واملرشكني ،
حديث رقم . 6254 :
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األول .ولذلك اعتنى علمـاء
عل شخصيته من ترصف والديه معه ،منذ مراحل حياته
َٰ
َٰ
الرتبية بضبط الترصف املناسب الذي جيب سلوكه مع الطفل ،سواء كان فع ً
ال أو رد
فعل ،ألنه عرب ذلك السلوك يلتقط الطفل اإلشارات الرتبوية املؤثرة فيه ،وهنا ميزت
النظريات الرتبوية بني أنمـاط من املعاملة الوالدية ،ترتدد بني :التقبل والتسامح ،أو

السيطرة والتشدد ،أو احليا (.)1

عل انتمـاء
فإذا ارتضينا التقبل أو دفء املعاملة أسلوب ًا  ،ننتظر تأثري َه ٰـ َذا األسلوب َ ٰ

الطفل للجامعات واالندماج مع اآلخرين( ،)2ومن ثم متثله لقيم التسامح  ،ويف املقابل
يكتسب سلوك الرفض والتشدد من قبل الوالدين خطورته يف كونه جيعل الطفل مفتقد ًا
عل االندماج مع اآلخرين( ،)3مما يفقده قيمة عالية من قيم التسامح .
للقدرة َ ٰ

َبي الرمحة @ من قبل ،يف توجيهات
إن ما قرره علمـاء الرتبية هنا كان قد أسسه ن ُّ

تربز أمهية سلوك معاملة الرفق والتسامح ،وإظهار عاطفة احلب واحلنان للطفل بالفعل
ل {ِ ،
قبل القول ،فعن أيب هريرة > قالَ :ق َّـب َل ال َّنبي @ ا َ
وعندَ ُه
بن َع ِ ٍّ
حل َس َن َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ميمي َجالِسـ ًا  ،ف َق َ َ
َ
األق َْر ُع ُ ِ
لت م ُنهم
الو َلد ما َق َّب ُ
قر ُع« :إنَّ يل َع َش ًة من َ
ال األ َ
بن َحابس ال َّت ُّ
ول ال َّل ِ
َ
ـه @ ُث َّم َق َ
ظر َر ُس ُ
ال َ « :م ْن َل َي ْر َح ْم َ ،ل ُي ْر َح ْم»( .)4و َمع َن ٰى َه ٰـ َذا أن
أ َحد ًا» ،ف َن َ
َه ٰـ َذا السلوك اجلاف ،سيو ِّل ُد ُسلوك ًا مماث ً
ال من قبل الولد.

إل تأثر الطفل بسلوك والديه معه ومع غريه ،واقتدائه هبم يف ذلك إجياب ًا
وإضافة َ ٰ
وسلب ًا ،حتدث علمـاء الرتبية عن «التقليد» باعتباره وسيلة الكتساب القيم واملهارات،
فاألطفال «يتعلمون من املالحظة أكثر مما يتعلمون من املواقف التي ُرتبت خصيص ًا لنقل
()1
()2
()3
()4

ُي َ
نظر  :الرشبيني  ،زكريا وصادق  ،يرسية « .تنشئة الطفل وسبل الوالدين يف معاملته ومواجهة مشكالته» ،
القاهرة  :دار الفكر العريب 2000 ،م  .ص . 218 :
املرجع نفسه  ،ص . 220 :
املرجع نفسه . 220 ،
البخاري « ،الصحيح»  ،كتاب األدب  ،باب « :رمحة الوالد وتقبيله ومعانقته»  ،حديث رقم . 5997 :
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معلومات وتعليمـات شفهية هلم»( ،)1بل إن تقليدهم لغريهم عرب املالحظة قد يتيح
()2
«تعلمـ ًا أفضل وربمـا تعدي ً
يرسـخ قيمـ ًا
ال لسلوك سابق»  ،لذلك كان اإلتيان بسلوك ِّ
عل العكس يدمرها  ،أمام الطفل أمر ًا يف غاية اخلطورة.
ما أو َ ٰ

األول من حياة الطفل ،بل بعد نموه
إن قيمة آلية القدوة  ،ال تبدو بوضوح يف املراحل
َٰ

التأس بوالديه ،من كوهنا
وتقدمه يف العمر حني تتحول تلك القيم التي تشبع هبا عرب ّ
إل كوهنا قوة ذاتية حتركه من الداخل ،ومن املؤكد أن السلوك اإلجيايب
صادرة من اخلارج َ ٰ
الذي ينتهجه اإلنسان نتيجة أمر قاهر أو خوف ًا من عقاب رادع ،ليس مثل السلوك الذي

يصدر عن قناعة ذاتية وشعور داخيل بوجوبه.

* آليـة العقـوبة :

()3
عل سلوك سيئ بقصد التقليل من آثاره .
العقوبة  Punishmentرد فعل سلبي َ ٰ
فترصفات األطفال تتطور وتنمو شيئ ًا فشيئ ًا  ،فتصدر عنهم أفعال مشينة أحيان ًا  ،قد تنذر
وه ٰـ َذا ما جيعل آلية العقوبة  ،مهمة
إل سلوكيات خطرية مضادة لقيم التسامح َ ،
بتطورها َ ٰ
لتقويم سلوكهم .

ومن مظاهر ترصفات األطفال التي حتدث عنها خرباء الرتبية  ،ورأوا أهنا تستوجب
تدخ ً
ال مبارش ًا بمعاقبتهم  :العدوانية  Aggressionالتي قد تصدر عن الطفل ـ ألسباب

عديدة ـ وتتمظهر يف رضب اآلخرين وإيذائهم بصور خمتلفة  ،ورأوا أن «األطفال ذوي
العدوانية يكونون يف الغالب من أرس يغلب عليها التسامح بشأن القواعد احلاكمة

للعدوانية والشدة يف العقوبات» (. )4
()1
()2
()3
()4

الرشبيني « ،تنشئة الطفل»  ،ص . 39 :
املرجع نفسه .
يستعمل املربون عادة مصطلح «عقاب» هنا  ،وهو غري دقيق  ،يف املعجمية العربية  ،حيث فرق بني العقاب ،
بوصفه «ما يلحق اإلنسان من املحنة بعد الذنب يف اآلخرة»  ،والعقوبة بوصفها «ما يلحق اإلنسان بعد املحنة
يف الدنيا» .التهانوي « ،كشاف اصطالحات الفنون» . 1192/2 ،
الرشبيني « ،تنشئة الطفل»  ،ص . 37 :
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عل فعل عدواين ،من شأنه أن ُينتج لنا يف املستقل
ومن ثم فإن إمهال معاقبة الطفل َ ٰ
إل زيادة السلوك االجتامعي
فرد ًا عدواني ًا وغري متسامح  .ويف املقابل تؤدي العقوبة َ ٰ

اإلجيايب للطفل  ،ألنه يقوي لدى الطفل اإلحساس بالعامل اخلارجي وبوجوب التعامل

معه بإجيابية .

وعل الرغم من صعوبة تقبل فكرة العقاب جتاه األطفال من ِقبل بعض املربني  ،فإهنا
َٰ

آلية تربوية ووسيلة مهمة لتقويم السلوك السيئ  ،ولكي تؤدي وظيفتها بشكل جيد ،
جيب أن ترافقها جمموعة من املقتضيات :

عل
عل عدم حصول األذى الظاهر َ ٰ
من أمهها عدم اإلرساف يف العقوبة  ،واحلرص َ ٰ

املعا َقب «كالرضب املربح أو رضب الوجه أو احلرمان من احلقوق الطبيعية كاألكل أو

يقر الدين احلنيف الغلظة والعنف يف معاقبة األبناء ،
الرشب أو النوم»  ،ولذلك لـم ّ

وكره الرضب املربح يف تأديبهم .

ومن تلك املقتضيات أن يكون العقاب مسبوقا بالتحذير منه  ،ورشح أسبابه للطفل

ليؤيت أكله  ،وحيقق وظائفه .

ويف التصور اإلسالمي نجد العقوبة حماطة بالعديد من مفاهيم التسامح  ،مما جيعل منها

وسيلة لإلصالح وليست جمرد فعل انتقامي  ،فمع ترشيع اجلزاء والعقوبة والقصاص ،
ل ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ
إل العفو والصفح واإلحسان  ،يقول َع َّز َ
وج َّ
ندب الشارع َ ٰ

()1
َعال ﴿ :ﮬ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾  ،ويقول ت َ ٰ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ( ، )2ولذلك كانت
عل ترشيع العقوبات عموم ًا  ،هي حتقيق مصلحة املعا َقب
القاعدة الرشعية احلاكمة َ ٰ
( )1سورة النحل  ،اآلية . )126( :
( )2سورة الشورى  ،اآلية . )40( :
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ومصلحة املجتمع عموم ًا  ،وهي من القواعد التي تتفق عليها األديان والرشائع والقوانني ،
وما عقاب الطفل ببدع من َه ٰـ ِذ ِه القاعدة .
إل األثر السيئ للتشدد يف معاملة األبناء
وقد نبه ابن خلدون (ت 808 :هـ) يف مقدمته َ ٰ
إل اكتساب سيئ األخالق ،حيث قال« :من كان مرباه
واملتعلمني  ،وكيف يؤدي ذلك هبم َ ٰ

إل
بالعسف والقهر  ،سطا به
ُ
القهر َّ
وضيق عن النفس يف انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه َ ٰ
وخ ُلق ًا  ،وفسدت
عل الكذب  ،وع َّلمه املكر واخلديعة  ،وصارت له عادة ُ
الكسل ومحله َ ٰ
معاين اإلنسانية التي له  ،بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل وا ُ
خللق اجلميل»(،)1
إل القول « :فينبغي للمعلم يف متعلمه والوالد يف ولده َّأل يستبدا عليهام
وخ ُلص من ذلك َ ٰ

يف التأديب» (. )2

إل أن أسلوب العقوبة  ،جيب أن يالزمه أسلوب التحفيز أو
وجتدر اإلشارة أخري ًا َ ٰ
إل تنمية السلوك احلسن وتثمينه والتشجيع عليه  ،ألن اجلزاء
«اجلزاء»  ،فهي آلية تقصد َ ٰ

وه ٰـ َذا من أهم مظاهر التقدير لنفسه ،
أو الثواب  ،جيعل الطفل مدرك ًا لقيمة ما فعله َ ،
عل اكتساب املزيد من القيم اإلجيابية  ،ومنها قيم التسامح .
ويف تقديره لنفسه ما حيفزه َ ٰ

* آلية تعلم اللغة :
تعلم اللغة هو أول فعل تربوي يتلقاه الطفل من والديه  ،وهي يف الوقت نفسه قناة

التواصل بينهام  ،وليست اللغة وسيلة للتواصل فحسب  ،بل هي من «وسائل التخاطب
()3
عل التسامح ،
والتفاهم واالحرتام»  ،لذلك ُي َعد تعلم اللغة أهم آلية مؤثرة يف الرتبية َ ٰ

ألن اللغة هي الوسيط األول الرابط بني اإلنسان وحميطه  ،وهي وسيلته لالندماج يف
حممد « ،املقـدمة»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 1978 : 4م .
( )1ابن خلدون  ،أبو زيد عبد الرمحن بن َّ
ص . 540 :
( )2املصدر السابق .
( )3الرشبيني « ،تنشئة الطفل» . 84 ،
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حميطه وبيئته االجتامعية ( ، )1فمن دون لغة ال يمكن له أن ُيف ِهم اآلخرين وحياورهم

خيفى أن احلوار مع اآلخرين وتبادل األفكار معهم  ،هو من أيرس
ويتعرف عليهم  ،وال ٰ

السبل لتملك قيم التسامح .

* آلية املشاركة :
وهي آلية غري مبارشة لرتسيخ قيم التسامح  ،ويمكن اعتبارها من اآلليات املمهدة

لرتسيخ تلك القيم  ،فبها يتعلم الطفل التعايش مع غريه  ،ومشاركة ما لديه مع غريه .
األوىل من
وه ٰـ ِذ ِه صفة تربز فيه منذ املراحل
عل حب التملك َ ،
ٰ
ومعلوم أن اإلنسان جمبول َ ٰ
إل صفة مشينة  ،تولد كراهية اآلخرين ،
عمره  ،لكنها أحيان ًا قد تتحول من غريزة طبيعية َ ٰ

لذلك كانت آلية املشاركة إحدَ ٰى اآلليات املستخدمة لتقويم غريزة التملك  ،وتطويعها
عل بناء قيمة التعايش والتسامح لدى الطفل .
وتعديلها وتكييفها لتصبح قادرة َ ٰ

ومن مظاهر ذلكم التعديل أن يتعلم الطفل مشاركة ما يملكه من ألعاب وغريها مع

اآلخرين  ،بطرق خمتلفة  ،كأن يتعلم ـ إذا َطلب مت ُّلك ما عند غريه ـ أن عليه أن يبذل ما

وه ٰـ َذا من مظاهر املشاركة  ،أو أن يتعلم أنه متى
لديه لغريه  ،وأن َه ٰـ َذا يف مقابل ذاك َ ،
عل يشء وجب اقتسامه مع إخوته أو من حييط به  ،وهو ما يبني لديه خلق البذل
حصل َ ٰ

عل اآلخرين  ،وتقبل اقتسام العيش معهم  ،وتلك من أهم القيم
والعطاء  ،والعطف َ ٰ
البانية للتسامح .

ِِ
والسـ َّنة
إل ما تقدمه لنا نصوص القرآن الكريم ُّ
ويف ختام َه ٰـذه اآلليات  ،أو ّد اإلشارة َ ٰ
املطهرة ،من نمـاذج َهل ٰـ ِذ ِه الرتبية الوالدية وأثرها يف ترسخ املعتقدات واألخالق عموم ًا،
َّ
عل وجه اخلصوص .
ُ
وخلق التسامح َ ٰ
( )1املرجع نفسه .

99

ومن ذلك ما جاء يف سورة «لقمـان» من وصايا  ،فقد كانت ُأوالها الوصية باالبتعاد
ل:
عن الرشك بال َّلـه  ،ويدخل فيه كل ما خيالف مقتضيات اإليمـان بال َّلـه  ،يقول َع َّز َ
وج َّ

﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾(،)1
ِِ
وه ٰـ َذا يؤكد أن من أهم أدوار الرتبية :
واحلقيقة أن َه ٰـذه الوصية تثوير لفطرة اإليمـان َ ،
تعزيز َه ٰـ ِذ ِه الفطرة والتمكني هلا وترسيخها يف قلب الولد  ،وذلك بغرس مبادئ العقيدة
السليمة فيه؛ وأوهلا اإليمـان بال َّلـه واإلخالص له  ،ألن اإليمـان (أو املعتقد عموم ًا)
ـر  ،ونظر ًا للتالزم بني
هو املحرك األساس لسلوك اإلنسان نحو فعل اخلري  ،وجتنب َّ
الش ِّ

وعل
عل السلوك احلسنٰ َ ،
عل اإليمـان هي مفتاح الرتبية َ ٰ
اإليمـان والعمل  ،فإن الرتبية َ ٰ

جتنب السلوك السيئ.

عل
وهو ما تدل عليه أحاديث كثرية تربط اإليمـان بالعمل والقيم اإلنسانية ،منها َ ٰ
سبيل املثال :احلديث الذي يرويه أبو هريرة > قال :قال رسول ال َّلـه @َ « :م ْن َكانَ
«ل ُي ِ
ـه واليو ِم ِ
ُي ْؤ ِم ُن بِال َّل ِ
ار ُه»( .)2وقوله يف حديث آخرَ :
ؤم ُن َأ َحدُ ُكم
اآلخ ِر َف َل ُي ْؤ ِذ َج َ
َ
يب لِ َن ْف ِس ِ
الِ َ ِ :
يب ِ َل ِخ ِ
ـيه» َأ ْو َق َ
ـه»(.)3
«لـا ِره َما ُ ِ ُّ
َح َّت ٰى ُ ِ َّ

َعال﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ﴾(،)4
ومما جاء يف وصايا لقامن ،الوصية بإقامة الصالة ت َ ٰ
ُفرض إال بعد بلوغ سن
وعل الرغم من أهنا ال ت َ
وللصالة قيمة كبرية يف حياة الطفل ٰ َ ،

التكليف َّإل أن تربية الطفل عليها قبل ذلك يف غاية األمهية ،ومن مظاهر أثرها الرتبوي
ل﴿ :ﯣ
فيه :أهنا وسيلة للوقاية من سوء األخالق عموم ًا ،مصداق ًا لقوله َع َّز َ
وج َّ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾( ،)5فض ً
ال عن كوهنا وسيلة لتدريب الطفل
عل االنضباط والنظام والنظافة وسائر قواعد الرتبية السليمة.
َٰ
( )1سورة لقمـان  ،اآلية . )13( :
( )2البخاري « ،الصحيح»  ،كتاب األدب  ،باب « :من كان يؤمن بال َّلـه واليوم اآلخر فال ي ِ
ؤذ جاره»  ،حديث
ُ
رقم . 6018 :
( )3البخاري « ،الصحيح»  ،كتاب اإليمـان  ،باب « :من اإليمـان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه»  ،حديث رقم . 13 :
( )4سورة لقمـان  ،اآلية . )17( :
( )5سورة العنكبوت  ،اآلية . )45( :
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والوصية بالصرب﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ ( ، )1والصرب من
عل الصرب يتدرب الطفل
أكثر شيم التسامح التي َح َّ
ض عليها القرآن الكريم ،وبالرتبية َ ٰ

وعل حتمل األذى من اآلخرين ،ويف
عل ضبط رغباته التي قد يكون فيها األذى لغريهٰ َ ،
َٰ
كل ذلك ترسيخ ملبادئ التسامح.

َعال ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
وختتم وصايا لقامن بقوله ت َ ٰ

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ
()2
عل الناس بوجه سمح طلق  ،والبعد
ﰔ ﰕ﴾  ،وهي وصية بالتواضع واإلقبال َ ٰ
عن كل مظاهر الكرب والغرور .

ومما ما جاء يف سياق قصة يوسف  ،خطاب يعقوب لبنيه  ،ملقنا إياهم العديد من
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ
القيم واملبادئ اخللقية التي تستبطن معاين السامحة واليرس  ،ففي قوله ت َ ٰ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ (، )3
شى من احلسد والكيد  .وهو ترصف ينطوي
توجيه تربوي َ ٰ
إل عدم إظهار النعم حني ُي ٰ
عل ثقة بكمـال عقل
عل إثارة الكراهية  ،ألن يعقوب كان َ ٰ
عل جتنب الكراهية  ،ال َ ٰ
َٰ
يوسف وصفاء رسيرته  ،ومكارم أخالقه « ،ومن كان حاله َه ٰـ َكذا كان سمح ًا  ،عاذر ًا ،
الز َّلت» (. )4
معرض ًا عن َّ
وشبيه بالتوجيه السابق ما تشري إليه اآلية الكريمة يف السورة نفسها ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ( ، )5وهو توجيه يقوي لدى املخاطبني

()1
()2
()3
()4
()5

سورة لقمـان  ،جزء من اآلية . )17( :
سورة لقمـان  ،اآليتان . )19 ،18( :
سورة يوسف  ،اآلية . )5( :
ابن عاشور  ،حممد الطاهر « ،تفسري التحرير والتنوير»  ،الدار التونسية للنرش ( ،د.ت)  .ج . 214/12 :
سورة يوسف  ،اآلية . )67( :

101

نزعة السلم  ،ألن اجتناب أسباب الكيد واحلسد ـ كإظهار النعم وإظهار القوة والعدد

ـ جيعل اإلنسان يف مأمن مما قد ينتج عن احلسد من رضر وعنف  .وتنطوي اآليات مع
عل الناس ،
إل االعتدال والتوازن يف احلكم َ ٰ
عل إشارات مهمة  ،توجهنا َ ٰ
كل َه ٰـ َذا َ ٰ
عل املواقف واألفكار أيض ًا  ،وهي قيمة باإلمكان اكتساهبا بالرتبية كمـا هو
ويف احلكم َ ٰ
واضح من َه ٰـ ِذ ِه القصة .

بناء التسامح عرب التع ُّلم والتعليم :
وعل رأسها املدرسة  ،التي تأيت يف
عل «املؤسسة التعليمية» َ ٰ
حييلنا التع ُّلم والتعليم َ ٰ

املرتبة الثانية من حيث األمهية  ،بعد األرسة  ،يف توجيه سلوك األفراد  ،كمـا أهنا أول
فضاء جمتمعي مصغر يتعامل معه الطفل بعد جمتمع األرسة املحدود .

وحديثنا هنا عن أثر الرتبية املدرسية ينطلق من اعتبار املدرسة مصدر ًا للتعليم وللرتبية

يف اآلن ذاته  ،فمن خالل املدرسة يمكن مترير العديد من التوجيهات والتلقينات املعززة
وعل رأسها قيم التسامح .
للرتبية الوالدية واألرسية  ،واملسهمة يف بناء القيم اإلجيابية َ ٰ
ومن املفاهيم املركزية يف العملية التعليمية التي جيب الوقوف عندها يف َه ٰـ َذا السياق :
مفهوم «املع ِّلم» ومفهوم «التع ُّلم» ومفهوم «املنهج» التعليمي  .وهي املكونات األساس

للعملية التعليمية الرتبوية  ،وهي أيض ًا العنارص الفاعلة يف بناء القيم اإلجيابية لدَ ٰى
املتعلمني بمـا يف ذلك قيم التسامح .
أما املعلم  ،فهو قطب الرحى يف أثر التعليم يف بناء القيم اإلجيابية  ،فهو الصورة الثانية

لألب والوالد  ،بل وللواعظ واملصلح أيض ًا  ،وقد ال نجد تعريفا حييط بمفهوم املعلم ،

لكننا سنتيه يف ركام صفات املعلم وخصائصه ومميزاته  ،ولن نبالغ إذا قلنا إن املعلم كالنبي
عل اخللق احلسن
أو املصلح  ،وظيفته ليست تلقني املعارف فحسب  ،بل أيض ًا الرتبية َ ٰ
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والسلوك السوي  .وألن املعلم هو ثاين مؤثر يف الطفل بعد أفراد أرسته  ،وأول من يصحب

الفرد يف رحلة اندماجه يف املجتمع  ،خارج األرسة  ،كان أثره يف املتعلمني  ،كأثر اآلباء يف
األبناء  .وألن السن التي يلتحق هبا الطفل باملدرسة  ،أو بالرياض املؤهلة هلا  ،هي سن
مبكرة  ،فإن العديد من اآلليات الرتبوية الوالدية التي رأيناها كالقدوة والعقوبة وتعليم

اللغة  ،يشارك فيها املعلم الوالدين  ،لكنه يزيد عليها ـ بفضل التكوين والتأهيل اخلاص
الذي لديه ـ بتعهد املبادئ الرتبوية الصحيحة بالتثبيت والتنمية  ،وتقويم ما قد ينتج عن

سلوك املتعلم من اعوجاج أو أخطاء .

وعل العموم  ،فإن احلديث عن أثر املعلم يف تربية النشء  ،يطول  ،وأثره ذاك يمتد
َٰ

إل املجتمع واألمم  ،وإنمـا تُقاس احلضارات تقدم ًا وأخالق ًا  ،بمدَ ٰى عنايتها باملعلم ،
َٰ
عل أكمل وجه .
ومدَ ٰى متكينه من إداء وظيفته الرتبوية َ ٰ
عل التسامح وغريها من القيم
ولن نتصور ـ عملي ًا ـ األثر الكبري للمعلم يف الرتبية َ ٰ

األخالقية واملجتمعية  ،إال بمعرفة مفهوم «التعلم» املرتبط به .

والتع ُّلم  ،كمـا جاء يف معجم علوم الرتبية « :عملية تغري شبه دائم يف سلوك الفرد ينشأ
تغي األداء لدى الكائن احلي» ( ، )1ويفهم من َه ٰـ َذا التعريف
نتيجة املامرسة ويظهر يف ّ
وه ٰـ َذا أساس مهم يف املفهوم يف عالقته بمـا
تغيه َ ،
أنه عامل حاسم يف تغيري السلوك أو ُّ
نحن فيه  ،ويبني تعريف آخر َه ٰـ ِذ ِه اخلاصية بشكل أوضح وأفصح  ،حيث يعترب التعلم
«عملية اكتساب  acquisitionلسلوك أو ترصف معني  .ويتم َه ٰـ َذا االكتساب يف وضعية
حمددة  ،ومن خالل تفاعل بني الفرد املتعلم واملوضوع اخلاص بالتعلم» (. )2

أما ما يمكن اكتسابه بالتعلم  ،أي موضوعات التعلم  ،فتتضمن  :األفكار والتصورات
( )1الفاريب « .معجم علوم الرتبية» . 21 ،
( )2املرجع نفسه  ،ص . 21
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أو املواقف واحلركات واملهارات  ،وهي أمور ال يمكن  ،بحال  ،عزهلا عن بناء القيم
واألخالق .

إل جمموعة مرشوعة وصادقة من املعتقدات
أما املنهج التعليمي ،فمصطلح «يشري َ ٰ

والقيم واملعارف واملهارات( ،)1وألوان التذوق واالجتاهات[ ،التي] من شأهنا أن تدفع
إل القيام بأنمـاط
من يكتسبوها ـ بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،واعية أو غري واعية ـ َ ٰ
إل مؤسسة ثقافية (مدرسة) ،ويضطلع بتقديمها
معينة يف التفكري ويف السلوك ،يعهد هبا َ ٰ

ملجموعات خمتلفة من املتعلمني ،مهنيني ملتزمني (إدارة املدرسة واملعلمون واملوجهون
إل حد ما»(.)2
َٰ
إل القيم واملعتقدات واملهارات.
عل املعارف ،بل يتعداها َ ٰ
فاملنهج َهب ٰـ َذا املعنى ليس قارص ًا َ ٰ
واملدارس بمكوناهتا [أي :املعلمون واملتعلمون واملناهج التعليمية وموضوعات التع ُّلم]
ُ

تشكل صورة مصغرة عن املجتمع ،متثل فيها الثقافات والتصورات والقيم السائدة يف
املجتمع ،وهي يف الوقت نفسه أحد حماضن استنبات َه ٰـ ِذ ِه الثقافات والتصورات والقيم،
تنمي
َ
وح َّت ٰى يتحقق َه ٰـ َذا األمر تضع املناهج التعليمية جمموعة من الغايات واألهداف التي ِّ
وعل رأسها قيم التسامح،
إل املجتمعٰ َ ،
عل متثل القيم اإلجيابية ونقلها َ ٰ
يف املتعلمني القدرة َ ٰ
ويمكن عرض أمثلة من األهداف التي يمكن وضعها لرتسيخ َه ٰـ ِذ ِه القيم(:)3

عل احرتام اآلخرين وتقديرهم دون نظر ملكانتهم االقتصادية أو
ـ تدريب املتعلمني َ ٰ
االجتامعية أو عقيدهتم الدينية .

عل التفكري احلر الناقد .
ـ تنمية قدرات املتعلمني َ ٰ
( )1املرجع نفسه  ،ص . 21
( )2املرجع نفسه  ،ص . 59
( )3عبد احلليم  ،أمحد املهدي  ،عامل الفكر  ،جملد  ،19عدد 1988 ، 2م « ،نحو اجتاهات جديدة يف سياسة
التعليم العام وبراجمه ومناهجه»  ،ص. 42 :
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عل امللكية العامة  ،ورعاية مصلحة اجلامعة .
عل املحافظة َ ٰ
ـ تدريب املتعلمني َ ٰ
ـ تنمية صفات ُخ ُلقية كالصدق وإتقان العمل  ،والتعاون .

ِِ
ُتىل ،بل هي مبادئ يتم مراعاهتا واستدخاهلا يف
َه ٰـذه األهداف ليست تعاليم تُلقَّن وت ٰ

قدم للمتعلمني من معارف ،وهي أيض ًا مبادئ وقيم يترشهبا املتعلمون عن طريق
ما ُي َّ
إل آلية القدوة» ،وأيض ًا من خالل
مالحظة ترصفات املعلمني وسلوكهم« ،وهو ما يشري َ ٰ

التفاعل احلاصل يف الفصول الدراسية بني املتعلمني واملعلمني ،وبني املتعلمني بعضهم

مع بعض( ،)1وذلك ما جيعل املدرسة فضا ًء مثالي ًا وواقعي ًا لرتسيخ تلكم القيم .

وإذا كان األمر كذلك ،فإن بناء قيم التسامح وترسيخها يف املجتمع ،متوقف يف جزء
عل إدماج القيم اإلسالمية يف برامج التعليم ،وربط التعليم والتع ّلم بمقاصده
كبري منهٰ َ ،
عل العامل والفقيه [وهو يف سياقنا
التعبدية ،كمـا كان يفعله أسالفنا ،الذين نبهوا أن َ ٰ

املعلم واملدرس] «أن يتخري من األخالق أمجلها ومن اآلداب أفضلها ،فيستعمل ذلك
مع البعيد والقريب ،واألجنبي والنسيب»( .)2ومن أبرز َه ٰـ ِذ ِه األخالق واآلداب التي
ِ
وللحلم تأثري سحري يف تقبل املتعلمني للمعارف واملبادئ
تتصل بقيم التسامح :احللم،
ِ
َـب ُته»(،)3
اخللقية ،ألن من كان حلي ًام ،كان لني احلديث ،و« َم ْن َلنَت َكل َم ُتهَ ،و َج َب ْت َم َّ

إل خلق
واملحبة هي جرس التواصل املؤثر بني املعلمني واملتعلمني ،واحللم عموم ًا سبيل َ ٰ
التآلف بني الناس ،بدل التنافر ،والرتاحم والتآزر بدل التباغض والتباعد .

واملربـون ،من أمثال أيب احلسن القابيس
أوىص العلمـاء
وقبل البغدادي وبعده،
ٰ
ُّ

( 403هـ) وابن حزم ( 456هـ) واإلمام الغزايل ( 505هـ) بجعل األخالق املتفرعة عن

اإليمـان أساس ًا للتعليم .

( )1املرجع نفسه  ،ص . 43 :
( )2البغدادي  ،أبو بكر أمحد املعروف باخلطيب « ،الفقيه واملتفقه»  ،حتقيق  :أبو عبد الرمحن يوسف العزازي ،
دار ابن اجلوزي  ،ط 1996 ،1م . 221/2 ،
( )3نفس املصدر . 231/2 ،
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عل وعي بارتباط التعليم باحلضارة والعمران ،وأن أي خلل يف
لقد كان علمـاؤنا َ ٰ
عل وضعية التعليم( ،)1كذلك
عل اآلخر .فكمـا يؤثر العمران والتحرض َ ٰ
أحدمها يؤثر َ ٰ

يمكن للتعليم أن يكون داعمـ ًا للقيم احلضارية واإلنسانية ،ومسهام يف إصالح األفراد

املؤذن حتمـ ًا بإصالح أحوال املجتمعات.

وإذا كان َه ٰـ َذا حال املدرسة ،التي تواكب النشء يف املراحل العمرية ما قبل

تكمل املسار الرتبوي ،بمواكبة الشباب يف سن
الشباب ،فإن «اجلامعة» من شأهنا أن ّ

غاية يف األمهية ،ويمكنها أن تسهم ـ من خالل الربامج التعليمية ومشاريع البحث
وعل رأسها قيم التسامح ،ومعلوم
العلمي ـ يف تعزيز قيم احلضارية اإلسالميةٰ َ ،
عل استيعاب َه ٰـ ِذ ِه القيم ومتريرها للمجتمع،
أن الشباب يف اجلامعات هم األقدر َ ٰ
بفضل ما لدهيم من مؤهالت معرفية ،وقدرات نفسية وعقلية.
إن بإمكان األمة أن ترسخ ما شاءت من قيم إجيابية وبانية ،يف األفراد ومن ثم يف
إل تعزيز املبادئ والقيم
املجتمع ،إذا ما وضعت ضمن سياساهتا التعليمية أهداف ًا ترمي َ ٰ

العقدية واخل ُلقية اإلسالمية ،وبإمكاهنا حينئذ أن تقود الركب ،وتبسط سلطان اخلري
عل األرض.
َٰ

بناء التسامح عرب وسائل اإلعالم والوسائط اإللكرتونية:
قد يكون من املنطقي أن نتحدث ـ بعد احلديث عن التعليم والتعلم ـ عن املجتمع

باعتباره املجال الثالث الذي يكتسب من خالله األفراد قيمهم ومبادئهم ،لكننا آثرنا
إحدى الوسائل األكثر تأثريا يف الفرد ،وهي يف الوقت ذاته من مكونات
عل
ٰ
الرتكيز َ ٰ
املجتمع ،وهي وسائل اإلعالم ،والسيام املرئي منه واملسموع ،واملحمول إلينا عرب
الوسائط اإللكرتونية .

( )1ابن خلدون « ،املقـدمة» . 439-430 ،
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وال نتحدث هنا عن اإلعالم الرتبوي ،أي الذي يقدم مضمون ًا تربوي ًا ،بل نتحدث

قدم ألفراد املجتمع ،بمن
عن اإلعالم بمعناه العام ،أي باعتباره يقدم مضمون ًا عام ًاُ ،ي َّ

فيهم األطفال واملتعلمون ،بوسائل ووسائط غري تلك املستعملة يف األرسة ويف املدارس
واجلامعات.

ويعترب البعض اإلعالم من أصناف «التعلم العريض»  Incidental Learningالذي

نلتقطه خارج حجرة الصف( ،)1وسواء اتفقنا أو اختلفنا يف ذلك ،فإن من املؤكد أن

املضمون الذي يقدمه اإلعالم مؤثر يف املتلقني ،بمـا حيمله من رسائل مليئة باألفكار
واملعلومات ،ومشحونة باملبادئ والقيم واملعتقدات.

لقد أصبحنا نعيش يف عامل تتشكل فيه تصورات أهله ومواقفهم وترصفاهتم عرب
عل َه ٰـ ِذ ِه الوسائل
وسائل اإلعالم ووسائطه اإللكرتونية ،وذلك بفعل اإلقبال املتزايد َ ٰ

ولـم كان الفرد يقيض تسع ساعات يف اليوم مع وسائل اإلعالم ،طبق ًا لـام
والوسائطَّ .

أسفرت عنه دراسات ميدانية()2؛ تبينت لنا خطورة وسائل اإلعالم وأثرها يف تشكيل
الوعي املجتمعي ،فض ً
ال عن الوعي الفردي.
()3
إل تسويق ما يقدمه
وألن اإلعالم يف أصله وسيلة للتسويق والرتويج  ،فإنه يسعى َ ٰ

بفضل كشفه عن العنارص املؤثرة يف «املستهلكني» واختياراهتم ،وتوظيفها إليصال
رسائله ،وال خترج تلك العنارص عن عنرصين أساسني :األول :ديموغرايف  ،يتضمن

السن واجلنس والعرق  ،والثاين :نفيس أو ثقايف ،ويتضمن القيم واملعتقدات( .)1ويرى
خرباء اإلعالم أن «القيم واملعتقدات أكثر أمهية من العوامل الديموغرافية»( )2يف بناء

( )1بريغر  ،آرثر آسا « ،وسائل اإلعالم واملجتمع  ،وجهة نظر نقدية»  ،ترمجة  :صالح خليل أبو إصبع ،
سلسلة عامل املعرفة  ،مارس 2012م  .ص . 112 :
( )2املصدر نفسه  ،ص . 29
( )3لكل ما يمكن تسويقه من سلع وأفكار وقيم .
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وه ٰـ َذا يكشف مدَ ٰى تأثر معتقدات الناس
العالقة بني وسائل اإلعالم واجلامهريَ .
ومبادئهم األخالقية أيض ًا بوسائل اإلعالم ،ولن نبالغ إذا ما قلنا إن «وسائل اإلعالم
عل مستويات عدة :فهي تعطينا األفكار ،وتساعد يف تشكيل آرائنا ومواقفنا،
تؤثر فينا َ ٰ

وهي تؤثر يف عواطفنا ،وتؤثر يف سلوكنا»(.)3

ولعل من أكثر االنتقادات املوجهة لوسائل اإلعالم بوصفها أحد املتدخلني يف

الرتبية ،واملرتبطة بموضوعنا ،تسويقها للعنف ،باعتباره احلل األمثل لكثري من املآيس
وعل تدمري قيم التسامح والسلم واملحبة،
عل الناشئةٰ َ ،
خيفى أثر ذلك َ ٰ
واملشكالت ،وال ٰ

ويزداد َه ٰـ َذا اخلطر يف املادة اإلعالمية املوجهة لألطفال دون الثامنة ،كالرسوم املتحركة
املليئة بمشاهد العنف ،مث ً
ال ،وحيث إن األطفال يف َه ٰـ ِذ ِه السن قد ال يفرقون بني احلقيقة

واخليال؛ فإن مشاهد العنف تلك قد تبدو هلم حقيقية ،واستمرار مشاهدهتا جيعلها
وه ٰـ َذا ما جيعل منهم أشخاص ًا عدوانيني يف املستقبل.
طبيعية بالنسبة هلمَ ،
وإذا كان األمر كذلك ،وإذا عكسنا األمر ،واستطعنا مترير مشاهد ومضامني

إعالمية ترسخ قيم التسامح واخلري والسالم ،فمن املؤكد أهنا ستؤثر يف عقول األطفال

ووجداهنم.

إن بناء قيم التسامح وترسيخها عن طريق وسائل اإلعالم يتطلب جهود ًا من قبل

املربني (كالوالدين) ومن قبل اإلعالميني وأهل االختصاص ،يف اجتاهني :األول :ينحو

منحى املراقبة واملتابعة ،بمنع األبناء من مشاهدة ما من شأنه أن هيدم القيم اإلجيابية التي
اكتسبها الطفل يف األرسة واملدرسة ،والثاين :ينحو منحى البناء السليم للمـادة اإلعالمية
وه ٰـ َذا يقتيض إدماج القيم يف الصناعية اإلعالمية.
ذات التأثري اإلجيايبَ ،

( )1بريغر  ،آرثر آسا « ،وسائل اإلعالم واملجتمع»  ،ص . 67
( )2املصدر نفسه  ،ص . 79
( )3املصدر نفسه  ،ص . 95

108

وأخري ًا ،فإن شعار «إشاعة ثقافة التسامح» الذي بات اليوم مطلب األفراد والنخب
جدوى ،إذا لـم نؤسس َهل ٰـ ِذ ِه الثقافة بالشكل الصحيح
واملؤسسات؛ لن يكون له
ٰ
َّ
األوىل يف ذلكم التأسيس ،التي تناسب
والسوي ،ولن يكون ذلك َّإل بوضع اللبنة
ٰ
وه ٰـ َذا ما جيعل الرتبية بكل مكوناهتا وأدوارها
املراحل
األوىل لتلقي املبادئ والقيمَ ،
ٰ
األوىل واألساس لتحقيق ذلك .وال ينفع تلقي القيم واألخالق
والفاعلني فيها ،الوسيلة
ٰ
عموم ًا َّإل إذا كان ذلك يف سن مبكرة ،حيث يكون للرتبية جدواها وفاعليتها ،وقد
صدق الشاعر حني قال:

إن ا ْلغُ ُصــونَ إ َذا َق َّو ْم َت َها ْاع َتدَ َل ْت
َّ

األ َد ُب َ
َق ْد َي ْن َف ُع َ
األ ْحدَ َ
اث ِف ِصغَ ر

َو َل َي ِلـــنيُ إ َذا َق َّو ْمـ َتـ ُه ا َ
ــب
خل َش ُ

َو َليـس َي ْن َف ُ ِ
الشـيب ِة َ
األ َد ُب
ـع عـ ْندَ َّ ْ َ
ْ َ
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()4

َ
اإلسـلمي
العريب
سـامح يف الز َمن َ
ال َّت ُ
رضوان السـيد

*

عل
إل التسامح يف البيئات العربية ـ اإلسالمية يف األزمنة احلديثة َ ٰ
ظهرت احلاجة َ ٰ
ٍ
املستوى األول يف العالقة بني القديم واجلديد يف الدعوة
مستويات مر ًة واحدة:
ثالثة
ٰ
عل
إل االجتهاد والتجديد من جهة ،وإرصار أصحاب املذاهب الفقهية
َ
املتوارثة َ ٰ
َٰ
أي نوع .إذ إهنم اعتربوا ذلك املطلب
إل التغيري من ِّ
اإلحساس باالكتامل ،وعدم احلاجة َ ٰ

بمثابة التغيري يف ثوابت الدين .وخالل عدة عقود تفاقمت القطيعة بني التيارين ،مما دفع

كثريين من املتبرصين لرفع رايات التوفيق والتسامح ،باعتبار أنَّ االختالفات بني ُدعاة
ٍ
فروعيات وال تتناول
إل حدود التناقض ،وهي تتناول
التجديد ُ
ودعاة التقليد ال تصل َ ٰ
األصول ،وال ُي َ
املستوى الثاين فيتصل باملوقف من
نكر تغري األحكام بتغري الزمان .وأما
ٰ

لكن
األفكار واملؤسسات اجلديدة .وما جزم أحدٌ يف احلقيقة بعدم قبول اجلديد النافعْ .
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وثقافية
اجتامعية
رشعية
وإل
ألنَّ التغيري الفكري
َّ
إل إرادة فقط ،بل َ ٰ
واملؤسيس ال حيتاج َ ٰ
اقتىض ا ّتساع ًا يف الرؤية ،ونظر ًا يف العالئق بني احلضارات ،وأحوال
وأخالقية؛ فإنَّ ذلك
ٰ
العامل ،ومواقع املسلمني فيه .فاستدعى ذلك ك ُّله من جهة القول برضورة االجتهاد،
ٍ
جهة ُأخرى تساحم ًا يف تقبل اجلديد يف
املستوى األول ،لكنه اقتىض من
كمـا ذكرنا يف
ٰ

إل اعتبارينُ :مراعاة املصلحة
واملؤسسات .واستند ُدعا ُة
األفكار
َّ
َّ
مرشوعيـة اجلديد َ ٰ

يف اخلروج من وضع املغلوب يف العالقات مع العامل احلديث ،وأنَّ اإلسالم يقول
رب والقسط يف العالئق مع اآلخرين وأفكارهم وانتامءاهتم .وال
بالتعارف والتعايش وال ِّ
ُ

معنى للتعارف والتعايش غري التسامح وقبول اآلخر املختلف من أجل إنجاز التكامل
ٰ
(*) مفكر إسالمي وأستاذ يف اجلامعة األمريكية ببريوت .
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اإلنساين ،والعيش مع ًا .ويف تلك الفرتة من النقاش بني ال ُن َخب بشأن رشعية قبول اجلديد

التساهل مقرون ًا أحيان ًا بمفرد التسامح
جرى استخدام مفرد
ُ
النافع ،ويف أكثر من سياقٰ ،
أو غري مقرتن(.)1

التسامح يف املجال العريب ،كمـا
إل
وأما
ٰ
ُ
املستوى الثالث الذي ظهرت فيه احلاجة َ ٰ
()2
مفردي
التساهل والتساحمح مبارش ًة وباعتبارمها ترمج ًة لـ �Tol
ُ
ٰ
جرى فيه استخدام َ

 eranceفقد كان عام  1903-1902عندما كتب فرح أنطون ( )1922-1874اللبناين
وعل درجتني
عل النمط الفرنيس آنذاكٰ َ ،
األصل ،يف مرص داعي ًا للتساهل والتسامح َ ٰ
وأخرى دينية ،كمـا كان رأي
صح التعبري :اعتبار أنَّ هناك حقائق علمية برهانية،
ٰ
إذا َّ

الفيلسوف املسلم ابن رشد ،بحسب فهم املسترشق الفرنيس إرنست رينان (-1823

 )1892له يف كتابه« :ابن رشد والرشدية الالتينية» ( .)1882 ،1852ولذلك فإنَّ التقدم

رهن باالستقالل عن الدين ،كمـا حصل يف أوروبا يف زمنه .والدرجة الثانية:
العلمي ٌ
إل فصل الدين عن الدولة ،كمـا حصل يف أوروبا أيض ًا ،أو ال يستقيم مفهوم
احلاجة َ ٰ
املواطنة املدنية وممارساهتا .يو َمها جادله مفتي مرص الشيخ حممد عبده ()1905-1849
يف األمرين ،ووافقه يف أم ٍر ثالث .يف األمر األول اخلاص بالتقدم العلمي قال إنَّ
اإلسالم ال حيول دون التقدم العلمي ،وقد ازدهرت العلوم ازدهار ًا كبري ًا يف احلضارة
ٍ
(لفرتة بسيطة) لسبب ديني بل سيايس .واألمر
اإلسالمية ،وما جرى اضطهاد ابن رشد
إل الفصل بني الدين والدولة يف البالد اإلسالمية كمـا حصل يف
اآلخر أنه ال حاجة َ ٰ

أوروبا ،ألنَّ نظام احلكم يف اإلسالم َمدَ ين ،وال تفرقة فيه بني املواطنني بخالف ما كان
عليه األمر يف أوروبا عندما كانت البابوية دين ًا وسلط ًة سياسي ًة أيض ًا .وأما األمر الثالث
دراسات كثري ٌة عمـا صار ُيعرف بعرص النهضة وإشكالياته ( . )1950-1850ويمكن مراجعة كتاب
( )1هناك
ٌ
ألربت حوراين « :الفكر العريب يف عرص النهضة»  .ترمجة  :كريم عزقول  ،بريوت  :دار النهار ،1972 ،
وكتاب فهمي جدعان «ُ ،أ ُسس التقدم عند مفكري اإلسالم» (. )1979
( )2يبدو أنّ أديب إسحاق ( )1884-1856كان أول من استخدم التساهل يف مقابل التعصب ترمج ًة لـ �Toler
ٍ
َ
عل
 anceيف حمارضة له عام  1874بعنوان « :التعصب والتساهل» ؛ قارن ملجموعة من املؤلفني « :أضواء ٰ
التعصب»  .بريوت  :دار أمواج 1993 ،م  ،ص ص . 22-9
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ٌ
ٌ
شيمة حممود ٌة يف الغرب األورويب،
حاجة إليه يف كل زمان ،وهو
وهو التسامح فهناك

والسـ َّنة والسرية والدين كله(.)1
و َم ٌ
طلب بارزٌ يف القرآن ُّ

لكن اجلداالت التي
إل التسامح َّ .
وما قال أحدٌ من املفكرين املسلمني بعدم احلاجة َ ٰ
حصلت بني املسلمني واملسترشقني الغربيني واالسرتاتيجيني االستعامريني  ،أ َّثرت سلب ًا

عل تطور النقاش بشأن التسامح  ،كمـا يظهر من جمادلة حممد عبده مع فرح أنطون  .فقد
َٰ

تعصب  ،وأنه يقول باحلرب الدينية
قال مفكرون غربيون ومسترشقون إنَّ اإلسالم فيه ُّ
(اجلهاد) ويملك موقف ًا سلبي ًا من املرأة  ،واملسلمون ال يقبلون الغريب  .وألنَّ بعض
ال متطاو ً
َهـؤالء كانوا من رجال الدين املسيحي أو من املبرشين ؛ فإنَّ جدا ً
ال نشب َّاتم
ٰ
ٍ
ٌ
جدال شارك فيه بعض
فيه كل طرف اآلخر بالتعصب  ،وامتدح نفسه بالتسامح .وهو
كتاب للشيخ حممد الغزايل من مخسينيات القرن العرشين
املسيحيني العرب .وهناك
ٌ

جيادل فيه ـ كمـا يقول ـ مسيحيني مرصيني ومسترشقني ومبرشين عنوانه« :التعصب
والتسامح بني املسيحية واإلسالم»(.)2

هناك ثالثة أمور إذن أ ّثرت يف عقول املسلمني وكتاباهتم يف القرن العرشين،
ٍ
ٍ
إل رضورة
وحالت دون حتول التسامح من حاجة وفضيلة وأخالق ْ
سمحة َ ٰ

وسياسات و  Epistemeأوبراديغم لدى املفكرين ويف فكر التقدم العريب واإلسالمي
ٍ
جداالت مع املفكرين االستعامريني ،ومع املبرشين واملسترشقني ـ
وهي :الدخول يف

( )1نُرشت املقاالت والردود للرجلني يف جمالت اجلامعة واملنار واملؤيد  .وقارن عن ذلك  :فرح أنطون ،
«حماورات مع حممد عبده»  .نرش الطيب تيزيني  .بريوت (د.ت)  ،وأرشف عبد الوهاب « :التسامح
والتغري االجتامعي»  .مرص 2013م  ،وحممد عبده « :اإلسالم دين العلم واملدنية»  .مرص  :منشورات
اهلالل 1966 ،م  ،واملالحظ أنّ ملحمد عبده مناقشة مع املفكر الفرنيس هانوتو (1885م) عندما كان يف
باريس مع األفغاين  ،وترد فيها مسألة التسامح والتساهل إذ اهتم هانوتو املسلمني بالتعصب ؛ قارن
بمحمد رشيد رضا  :تاريخ األستاذ اإلمام  ،م  ، 2ص ص . 353-340
الس ِّـيد  ،رضوان « .املسألة الثقافية السياسية يف العامل اإلسالمي احلديث» ؛ يف كتاب :
( )2قارن عن ذلك َّ :
«سياسيات اإلسالم املعارص»  .بريوت  :دار جداول  ،الطبعة الثانية  2015م  ،ص ص  44-13؛ ودراسة :
«ما وراء التبشري واالستعامر»  ،الكتاب نفسه  ،ص ص . 268-257
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وحسب فصل الدين عن الدولة ـ واعتبار أنّ
عل العلمـانية باعتبارها تعني
ْ
واحلمالت َ ٰ
ٍ
الدين ٌ
وإل سبعينيات القرن العرشين ما بقيت
إل إضافات من خارجهٰ َ .
كامل وال حيتاج َ ٰ
ٍ
ٍ
َهلـ ِذ ِه املخاضات املضنية غري ٍ
واحدة إذا َص َّح التعبري ـ وهي :استفراغ
فضيلة
ميزة أو
ٰ
اجلهد ،تأصي ً
ال واستنتاج ًا ،يف إثبات تسامح اإلسالم ،وقبوله لالختالف والتعدد

أرضت هبا طبيعتها
األخرى وهي
ولآلخر ،بخالف األديان واأليديولوجيات
َ
أدبيات َّ
ٌ
ٰ
اجلدالية ،لكن جرت إعاد ُة استخدامها كثري ًا ومن دون مماحكات منذ تسعينيات القرن
املايض عندما نشب خصام «رصاع احلضارات»( ،)1وبرزت يف الوعي مقولة «الدين

الوسط» القرآنية ،ثم مقولة أنَّ التسامح من رضوريات الدين(.)2

ٍ
إل البيئات العربية ـ اإلسالمية
لقد بدأ دخول التسامح مفاهيم وممارسات بقوة َ ٰ

يف ثمـانينيات القرن املايض ،وتضاءل اجلدال حوله؛ وذلك لسببني مهمني :األول:
صعود اإلحيائيات اإلسالمية الراديكالية التي أحدثت انقسامات يف صفوف املسلمني

يف العقائد واملمـارسات ،بحيث شاع التكفري ،وما عاد املسلمون يص ّلون مع ًا ،وازداد

االضطراب يف عالئق اإلحيائيني والصحويني ودعاة اإلسالم السيايس ،بالدول
إل «ترشيد
واألنظمة .ولذلك ظهر ٌ
تيار بداخل املؤسسات الدينية وخارجها ،يسعى َ ٰ

الصحوة» بالبقاء مع مجاعة املسلمني وإمجاعاهتم ،وإجراء حوارات للمناصحة،
وحتريم التكفري وإحالل الدم واملال والعرض .وقد اختار ا ُمل ِّ
رشدون للتهدئة أحد

عنوانني :االختالف املرشوع والذي يزيله أو خي ِّفف من آثاره احلوار اهلادئ ـ والعنوان
اآلخر :التسامح ،باعتبار أنه يتضمن تقدير النقاش الودود والعقالين واملصلحي

الس ِّـيد  ،رضوان « .مسألة احلضارة والعالقات بني احلضارات لدَ ٰى املثقفني املسلمني يف
( )1قارن عن ذلك َّ ،
األزمنة احلديثة»  .أبوظبي  :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية  . 2003 ،وانظر أخري ًا
عن إشكاليات العلمـاين والديني واحلداثة واإلسالم كتاب طالل أسد « :تشكالت العلمـاين يف املسيحية
واحلداثة واإلسالم»  .ترمجة  :حممد العريب  .بريوت  :دار جداول  . 2017وقارن بتشارلز تايلورة « :عرص
علمـاين»  .الرتمجة العربية  ،دار جداول ببريوت . 2020 ،
تنبهت إليها عند كتابة الدراسة  ،كتاب حممد بن أمحد بن صالح الصالح «وسطية
( )2آخر الدراسات التي
ُ
اإلسالم» يف سامحة الدين وتساحمه  .الرياض :دار عامل الكتب 2007 ،م .
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فح َّت ٰى أولئك
وباعتبار أن دعوة املسلمني واحدة وال جيوز التعصب وال التكفري بينهمَ .
الذين ربطوا الظاهرة اإلحيائية والصحوية با ُهلوية املتوترة حتت وطأة العوملة واحلداثة،
َعال ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
اعتربوا التسامح دوا ًء شافي ًا ،مستشهدين بقوله ت َ ٰ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾()1؛ باعتباره جيمع كمـا سبق
عل إيمـان ٍ
أحد آخر ،وإنمـا لنا
القول ثالث مسائل مع ًا :أنَّ أحد ًا ال يستطيع احلكم َ ٰ
عل َه ٰـ َذا االعتقاد اخلاص أو ذاك
الظاهر وال َّلـه
يتوىل الرسائر ،فال تكفري وال إدانة بنا ًء َ ٰ
ٰ
ٍ
ٌ
وه ٰـ َذا
مضمون يف اإلسالم ،وكل
حق االختالف رأي ًا أو سلوك ًا
ـ وأنَّ َّ
جمتهد ُمصيب؛ َ
رشط ٍ
ٌ
التسامح أيض ًا ـ واملسألة الثالثة أنه مهمـا بلغت حدة االختالف ،فينبغي
عال يف
ُ
أ َّ
إل خالف وقطيعة؛ بمـا يف ذلك استخدام العنف املعنوي أو املادي؛ وكمـا
ال تتطور َ ٰ
أخ َ
يقول ُ
وك َف ُه ْن».
عز ُ
املثل العريب السائر« :إذا َّ

أما السبب اآلخر لسواد الفكرة القائلة برضورة التسامح باعتباره مقتىض اإليمـان

الديني من جهة ،وألنَّ فيه مصلح ًة كربى لإلسالم واملسلمني؛ فهو انتشار العنف

يف ديارنا ويف العامل باسم اإلسالم .ففي الوقت الذي كانت فيه أيديولوجيا «رصاع

احلضارات» والتي تتهم اإلسالم بأنَّ له «ختوم ًا دموية» تنترش وتتفاقم ،وحرب حترير
عل
مجاعات
الكويت ترتك تداعيات هائلة ؛ أقبلت
ٌ
ٌ
وأفراد ممن سموا أنفسهم «جهاديني» َ ٰ

عل برجي التجارة
نرش العنف والرعب يف العامل  ،وقد بلغ ذلك الذروة بواقعة اهلجوم َ ٰ
العاملي يف نيويورك بالطائرات املخطوفة عام  ،2001ومقتل آالف األبرياء ،واألحداث

واملهجرين،
اهلائلة التي تتالت خالل عقدين ،وكلفت العرب واملسلمني ماليني القتىل
َّ
عل اإلرهاب  ،هو
وخراب الديار والدول .إنَّ الوجه َ
اآلخر للحرب العاملية املشنونة َ ٰ

سوء الفهم وسوء العالقة بني املسلمني والعامل ،واستطراد ًا :سواد رؤى سلبية جتاه
عل العيش يف العامل ومعه .ولذلك توزعت
اإلسالم ،وتضاؤل الثقة بقدرة املسلمني َ ٰ
جهود العلمـاء واملفكرين العرب واملسلمني يف العقود الثالثة األخرية يف ثالثة اجتاهات؛
( )1سورة النساء  ،جزء من اآلية . )94( :
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األول :مكافحة ظواهر التطرف والعنف يف أوساط الشباب وبداخل املجتمعات
ِ
ِ
اس ِم ْن لِ َسانِ ِه و َي ِد ِه»،
عل التواصل واملساملة «ا ُمل ْسل ُم َم ْن َسل َم ال َّن ُ
والدول ،والتأكيد َ ٰ
ٍ
وسيلة للحيلولة دون نشوء أجيال متطرفة جديدة.
والتعايش السلمي ،والعمل بكل
واالجتاه الثاين :خماطبة اجلهات العاملية الدينية والثقافية والسياسية من أجل عرض الرؤية

الصحيحة للدين وللمسلمني ،والتربؤ من ظواهر العنف باسم الدين التي قام هبا بعض
ٍ
إلعالنات
املغرر هبم أو املدفوعني بسوء الرتبية أو انعدام التوجيه .وقد جرى التوصل
َّ
ٍ
والتعارف .واالجتاه
قوامها التسامح
تعاو ٍن
وتضام ٍن ُ
ُ
وبيانات مشرتكة واسرتاتيجيات ُ
ُ

إل
الثالث :اجرتاح اسرتاتيجيات اجتهادية وجتديدية للتغيري الديني والثقايف بالعودة َ ٰ
أصول الدين والتأصيل عليها من جهة ،والسري من ٍ
جهة ثاني ًة باجتاه التالقي مع القيم
العاملية( )1يف التعارف والتسامح والعدالة والعيش املشرتك والسالم كمـا ظهر يف إعالن

مراكش ،ووثيقة األخوة اإلنسانية ،ووثيقة مكة املكرمة ،وميثاق حلف الفضول اجلديد.
فالوثائق األربع وغريها مما صدر خالل عقدين ّ
يشكل «اإلسالم الوسط» فيها القاعدة،
ِّ
ويشكل التسامح والتعايش السلمي والتعارف واملعروف آفاق اخلطاب الذي يلتقي من

عل عامل األديان والثقافات والسياسات
حوله املسلمون من جهة ،وينفتحون من خالله َ ٰ
من ٍ
جهة ُأخرى فيشاركون ويؤثرون ويتأثرون ويغريون ويتغريون ،ويستجيبون للنداء

القرآين﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾()2؛ فاالختالف موجود ومستمر،

عل
لكن يمكن بالتسامح والتعارف والتوا ِّد واإلرادة القوية والتفاعل الدائم الدخول َ ٰ
املعروف العاملي واخلري العام ،والتشارك والتعارف والتنافس إلحقاق تلك اخلريات
للناس مجيع ًا.

( )1ذكر عبد احلسني شعبان يف كتابه « :فقه التسامح يف الفكر العريب اإلسالمي»  ،الثقافة والدولة  .بريوت :
دار النهار  ، 2005 ،ص ص  ، 74-49وص ص  ،179-109املواثيق والعهود واإلعالنات العاملية التي
ظهر فيها التسامح مفرد ًا ومصطلح ًا ومفاهيم متوسعة وممتدة تشمل التعارف واالعرتاف .
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )148( :
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1ألربت حوراين « :الفكر العريب يف عرص النهضة»  .ترمجة  :كريم عزقول  ،بريوت  :دار النهار ،
 ،1972وكتاب فهمي جدعان «ُ ،أ ُسس التقدم عند مفكري اإلسالم» 1979م .
ٍ
عل التعصب» .
( )2أديب إسحاق «التعصب والتساهل» ؛ قارن ملجموعة من املؤلفني « :أضواء َ ٰ
بريوت  :دار أمواج 1993 ،م .
( )3فرح أنطون « ،حماورات مع حممد عبده»  .نرش الطيب تيزيني .بريوت (د.ت)  ،وأرشف عبد
الوهاب « :التسامح والتغري االجتامعي»  .مرص 2013م .
( )4حممد عبده « :اإلسالم دين العلم واملدنية»  .مرص  :منشورات اهلالل 1966 ،م .
( )5حممد رشيد رضا « :تاريخ األستاذ اإلمام»  ،القاهرة  :دار املنار 1931 ،م .

السـيد  ،رضوان « .املسألة الثقافية ـ السياسية يف العامل اإلسالمي احلديث» ؛ يف كتاب « :سياسيات
()6
ِّ
اإلسالم املعارص»  .بريوت  :دار جداول  ،الطبعة الثانية 2015م .

السـيد  ،رضوان « .مسألة احلضارة والعالقات بني احلضارات لدى املثقفني املسلمني يف األزمنة
()7
ِّ
احلديثة»  .أبوظبي  :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية 2003 ،م .
( )8طالل أسد « :تشكالت العلمـاين يف املسيحية واحلداثة واإلسالم»  .ترمجة  :حممد العريب  .بريوت:
دار جداول 2017م .
( )9تشارلز تايلورة « :عرص علامين»  .الرتمجة العربية  ،دار جداول  ،ببريوت 2020 ،م .

( )10كتاب حممد بن أمحد بن صالح الصالح « ،وسطية اإلسالم  :يف سامحة الدين وتساحمه»  .الرياض:
دار عامل الكتب 2007 ،م .

( )11عبد احلسني شعبان يف كتابه « :فقه التسامح يف الفكر العريب اإلسالمي ،الثقافة والدولة».
بريوت :دار النهار 2005 ،م .
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()5

املواطنة اإلجيابية والعيش املشرتك
ممـدوح الروحــاين

*

مفهوم املواطنة :
ٍ
حماوالت عديد ًة لتعريف َه ٰـ َذا
كمـا هو حال معظم العلوم اإلنسانية فإن للباحثني

املصطلح واالملام بكافة جوانبه األساسية .يقدم روجرز سميث واحد ًا من أبسط وأشهر
تعريفات املواطنة ،حيث يعتربها :اإلقرار بالعضوية يف جمتمع ذي ُهوية سياسية(َّ ،)1إل

أنَّ املواطنة تشمل أيض ًا :الوضع القانوين
املواطن ،وا ُهلوية املرتبطة بمجتمع الوطن ،واملشاركة يف عمليات اإلدارة واحلكم(.)2
(Status

 ،)Legalواحلقوق التي حيظى هبا

فاملواطنة هي ذلك املفهوم الذي ينشئ وينظم العالقة بني الفرد ،واملجتمع،

ومؤسسات املجتمع والدولة .ومن خالهلا تتضح منظومة احلقوق والواجبات بني الفرد
والدولة ،وتتضح مالمح العضوية ومعانيها ،وطبيعة املسامهة يف احلياة العامة.

وعل الرغم من أن مصطلح املواطنة ( )Citizenshipحديث نسيب ًا َّإل أن َه ٰـ َذا املفهوم
َٰ

بمسميات خمتلفة عرب التاريخ البرشي ،وبطبيعة احلال فإهنا من املفاهيم التي
كان حارض ًا
َّ

حتولت وتغريت كثري ًا عرب املراحل واحلقب املختلفة ،وتباينت داللتها وفقا للمحرك

الرئييس الذي يعطي املواطنة قيمتها املعنوية .فاملواطنة ارتبطت بالطبقية أو بالعرق يف
(*) باحث ومستشار يف جمال االتصال الثقايف واإلعالم الدويل .

(1) Smith, Rogers M. “Citizenship and the politics of people-building”, Citizenship Studies
5.1, (2001), pp.73-96.
(2) Joppke, Christian. “Citizenship and Immigration”, Polity, 2010.
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أخرى .ويف بعض املراحل ،كان
بعض احلضارات ،وبالدين واملعتقد يف حضارات
ٰ

ارتباط مفهوم املواطنة بجغرافية حمددة أكثر وضوح ًا ،بينمـا ارتبط املفهوم يف مراحل

أخرى باألفكار واالنتامءات بشكل أكرب.
ٰ

إل ٍ
أرض ووطن أوجدَ حراك ًا فكري ًا
ٰ
ويرى العلمـاء بأن التشكل التدرجيي لالنتمـاء َ ٰ
معنى َه ٰـ َذا االنتامء واحلقوق والواجبات املرتبطة به وتباين تلك احلقوق
تدرجيي ًا حول
ٰ

أخرى وفق ًا للمعطيات البدائية حلياة اإلنسان يف تلك املرحلة .وال شك أن
إل
ٰ
من طبقة َ ٰ

عوامل من قبيل التحوالت البيئية واملنافسة والتقدم ،وبموازاهتا الكوارث واألطمـاع
والرصاعات واحلروب وغريها ،اضطلعت جمتمع ًة بأدوار حمورية يف تطور مفهومي
الوطن واملواطنة عرب التاريخ.

عرف باملدينة األثينية
ومن أهم املحطات التارخيية لتطور مفهومي الوطن واملواطنة ما ُي َ

أو الديمقراطية األثينية والتي متيزت بوضع صيغة لنظام احلكم تتضح فيها مالمح الوطن

وهوية املواطنة وترتيبات العالقة بني السكان وارتباطهم بالوطن بشكل أكثر نضج ًا؛
ُ

حيث ابتكر األثينيون مفهوم الديمقراطية والتي متنح املواطن حق املشاركة بالتصويت
عل تصنيفات طبقية وعرقية وجنسية
املبارشَّ ،إل أن املواطنة يف تعريفهم كانت مقترصة َ ٰ
حمدودة.

املواطنة والثقافة اإلسالمية
كان للحضارة اإلسالمية إسهام مهم يف مسرية تطور مفهومي الوطن واملواطنة .وقد
األول واألهم من خالل ما ُع ِرف بدستور املدينة أو الصحيفة ،والتي
جاءت خطوهتا
َٰ

وحدد فيها العالقة بني مكونات
إل املدينة املنورة
َّ
وضعها الرسول @ إ ْث َر هجرته َ ٰ
جمتمع املدينة وأدرج مجيع َه ٰـ ِذ ِه املكونات حتت مظلة َه ٰـ َذا الدستور .حيث رسم الدستور
ِ
بمختلف
مالمح وطن جديد نظم فيه العالقات والرتتيبات املدنية والسياسية بني سكانه
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مكوناهتم من األنصار واليهود ومن وفد إليه من مهاجرين وغريهم .وقد اعتربته الكثري
من املراجع العلمية املعتمدة أول دستور مدين يف التاريخ ،يقول املسترشق الروماين
كونستانس جيورجيو عن دستور املدينة:

«ح َو ٰى َه ٰـ َذا الدستور اثنني ومخسني بند ًا ،كلها من وضع رسول ال َّلـه @ .مخسة
َ

وعرشون منها خاصة بأمور املسلمني ،وسبعة وعرشون مرتبطة بالعالقة بني املسلمني
والسـيام اليهود وعبدة األوثان .وقد ُدون َه ٰـ َذا الدستور
األخرى،
وأصحاب األديان
ٰ
َّ
األخرى بالعيش مع املسلمني بحرية ،وهلم أن يقيموا
بشكل يسمح ألصحاب األديان
ٰ
شعائرهم بحسب رغبتهم ،ومن غري أن يتضايق أحد الفرقاء .وضع َه ٰـ َذا الدستور يف
األول للهجرة ،أي عام  623م .ولكن يف حال مهامجة املدينة من قبل عدو عليهم
السنة
َٰ
أن يتحدوا ملجاهبته وطرده»(.)1

ومع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية تبلور مفهوم األمة بصورة أكثر وضوح ًا وشمو ً
ال،
وأصبح جز ًءا أساسي ًا من مفهوم املواطنة حيث امتزجت ا ُهلوية العقدية با ُهلوية الوطنية

وعل الرغم من ظهور دول ودويالت وحركات ضيقت املفهوم يف
بشكل ملحوظٰ َ .
حدود املذهب أو فهم حمدد للدين َّإل أن ا ُهلوية اإلسالمية العامة كانت السمة السائدة

عرب معظم مراحل التاريخ .وشهدت مرحلة هنضة احلضارة اإلسالمية ظهور العديد
من املؤلفات والرؤى الفكرية التي ح َّللت َّ
ونظرت مفهوم املواطنة حتت عناوين خمتلفة

سواء من منظور الرشيعة أو من منظور الفلسفة ،ويعترب ابن رشد وابن خلدون والغزايل
وغريهم من أهم األعالم الذين أسهموا يف تطوير الفكر يف َه ٰـ َذا اجلانب.
باملعنى الدارج يف العرص احلديث وبني العديد
وهناك ارتباط واضح بني املواطنة
ٰ

من املقاصد القرآنية التي تبلور فهمها عرب مسرية احلضارة اإلسالمية .فمفهوم األصل
( )1جيورجيو  ،كونستانس « .نظرة جديدة يف سرية رسول ال َّلـه»  ،تعريب  :حممد التونجي  ،الدار العربية
للموسوعات  ،الطبعة
األوىل 1983 ،م .
ٰ
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يتجل يف العديد من آيات الذكر احلكيم،
عل سبيل املثال ـ الذي
َّ ٰ
اإلنساين الواحد ـ َ ٰ

َعال﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
مثل قوله ت َ ٰ
ﮓ ﮔ ﮕ﴾( ،)1وقوله﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾( )2إحدَ ٰى أهم
املبادئ املرتبطة بمفهوم املواطنة يف عاملنا املعارص .كمـا أن املواطنة املعارصة تفرتض

لدى الفرد واملجتمع تتوافق مع مبادئ إسالمية
ً
مستوى متقدم ًا من املسؤولية اإلجيابية ٰ
من َقبيل عامرة األرض﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾( ،)3ونزعة الفطرة اإلنسانية

التي تقود البرشية نحو التطور والتقدم.

يرى بوضوح الدوافع املتباينة التي أدت
إن املتتبع للتاريخ املعارص وتطور الدول ٰ
َإل ظهور مفهوم املواطنة بشكله ومضمونه احلديث يف ِ
خمتلف مناطق العامل .فعرص
ٰ
النهضة َّأد ٰى دور ًا مه ًام يف تطور املواطنة يف أوروبا ،بينمـا الثورة الصناعية واحلروب
األهلية كان هلا دور مهم يف أمريكا الشاملية .وفيمـا كان الدين واملعتقد حمرك ًا رئيسي ًا يف

أخر ٰى .ومن املفارقة أن كثري ًا
عدد من املناطق اضطلع العرق والقبيلة بدور يف مناطق َ
من شعوب العامل الثالث عرفت املواطنة من خالل ثقافة املستعمر( .)4ولكن أيا كانت

الدوافع واملحفزات فإن مفهوم املواطنة املعارصة أصبح جزء ًا رئيسي ًا من بنية املجتمعات
وهويتها حول العامل.
وهيكلتها ُ

إن مفهوم املواطنة يف واقعنا املعارص مرتبط ارتباط ًا أساسي ًا مع وجود الدولة .وقد

تطور بالتزامن والتمـازج مع بروز وتطور ثالثة مفاهيم مهمة أخرى هي :الوطنية

القومية ( ،)Nationalismوالديمقراطية ،والدولة احلديثة.
( )1سورة األنعام  ،اآلية . )98( :
( )2سورة يونس  ،جزء من اآلية . )19( :
( )3سورة هود  ،جزء من اآلية . )61( :

(4) Jayal, Niraja Gopal. “Citizenship and its Discontents: An Indian History”, Harvard University Press, 2013.
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عل
وأصبحت املواطنة اليوم متطلب ًا أساسي ًا ألمن وصالح ورفاه الفرد ،وال أدل َ ٰ
عل حق املواطنة كأحد
ذلك من «اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان» الذي يؤكد بوضوح َ ٰ

عل أن حرمان الفرد من
أهم احلقوق األساسية للفرد .هناك شبه إمجاع يف العامل اليوم َ ٰ
إل وطنه ُيعترب خمالفة أخالقية وقيمية جسيمة( .)1تقول املفكرة والباحثة
حقه يف االنتمـاء َ ٰ

السياسية الشهرية ح َّنا آرنت« :إن لكل فرد «احلق يف أن تكون له حقوق» من خالل
انتمـائه وعضويته يف جمتمع دولة حمددة(.)2

حتديات تواجهها املواطنة يف واقعنا املعارص:
إن مفهوم املواطنة املتطور بشكل كبري خالل القرن العرشين والذي يعتمد
عل حالة االنسجام الطبيعي بني كتلة سكانية تسمى الشعب
بشكل رئييس َ ٰ

( )Nationواملرتبط تنظيمي ًا وسياسي ًا بدولة حمددة ال خيلو من بعض التحديات

العملية .فالعديد من املختصني والباحثني جيدون حتديات وإشكاالت جتريبية
( )Empiricallyومعيارية ( )Normativelyيف تطبيقات َه ٰـ ِذ ِه العالقة بصورهتا
احلالية .كمـا أن تطور العلوم واملعارف والتقنية يضطلع بدور أسايس يف إعادة
املسـ َّلمـات االقتصادية والسياسية والثقافية.
ترتيب الكثري من َ

التحديات التجريبية :

عل املستوى التجريبي العميل ،نرى كيف أن الوالءات والعالقات الرسمية لدَ ٰى
َٰ
ٍ
ٍ
وجمموعات تتجاوز نطاق القُ طر الواحد ،وكيف أن َه ٰـ ِذ ِه
أفراد
أعداد ليست قليلة من
احلالة املتنامية جتد اعرتاف ًا وقبو ً
عرف
ال متزايد ًا من الدول واملنظامت .فأمثلة من قبيل :ما ُي َ

بمواطني املهجر (كحال الربازيليني من أصول لبنانية ،أو أمريكيني من أصول إيطالية ممن
عل الرغم من عدم حيازهتم جنسياهتا) ،وكذلك
حيملون صفة تفضيلية يف دول آبائهم َ ٰ
(1) Carens, Joseph. “The Ethics of Immigration”, Oxford University Press, 2013.
(2) Arendt, Hannah. “The Origins of Totalitarianism”, Houghton Mifflin Harcourt, 1973.
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عل أهنم مواطنو اخلارج ()Overseas Status
حاميل اجلنسية املزدوجة ،ومن ُيص َّنفون َ ٰ

أخرى ،وحاالت اهلجرة
كحال بعض سكان هونج كونج وماكاو ودول ومقاطعات
ٰ

القرسية واالختيارية واالقتصادية واللجوء وغريها والتي تعطي الفرد انتمـاء عابر ًا بني

أكثر من ُقطر( ،)1وكذلك حاالت الزواج واالرتباط العائيل بني أبناء الدول املختلفة

املستوى الثقايف
عل
ٰ
والتي كثري ًا ما ختلق حالة االنتمـاء العابر لدى العائلة واألبناء ،سواء َ ٰ
أو القانوين .كمـا أن بعض املنظامت الفوق وطنية ( )Supranationalكاالحتاد األورويب

متنح أبناء الدول األعضاء درجة من حقوق املواطنة تتجاوز حدود الدولة الواحدة،

كمـا أن بعض الدول االستعامرية السابقة التزال متنح درجات متفاوتة من احلقوق أو
االعرتاف ملواطني بعض مستعمراهتا السابقة كحال بعض دول الكومنولث ،ونجد

حاالت قليلة مشاهبة بني الدول التي تربطها عالقات عرقية أو قومية أو أيديولوجية.
وقد دفعت َه ٰـ ِذ ِه التحديات التي تواجه التعريف التقليدي للمواطنة بالعديد من
إل ظهور حالة انتمـاء «ما بعد الوطنية»
الباحثني يف تسعينيات القرن املايض لإلشارة َ ٰ

( ،)Post-nationalأي جتاوز تدرجيي ملرحلة املجتمع الوطني املغلق واملحدود داخل
احلدود السياسية للدولة( ،)2وهي حالة تواجه حتديات متزايدة ومطردة .ويف املقابل

ترى أن التفاؤل املرتبط بحالة انتمـاء «ما بعد الوطنية» فيه بعض
هناك آراء علمية أخرى ٰ

املبالغة مستشهدة ببعض التجارب التارخيية التي لـم حتقق ثمـارها ،وإن كانت ال تنكر
وجود مثل َه ٰـ َذا التحول التدرجيي(.)3

(1) Goldin, Ian, Geoffrey Cameron, Meera Balarajan. “Exceptional People How Migration
Shaped Our World and Will Define Our Future”, Princeton: Princeton University Press,
2011.
(2) Soysal, Yasemin Nuhoglu. “Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe”, University of Chicago Press, 1994.
(3) Hansen, Randall. “The Poverty of Postnationalism: Citizenship, Immigration, and the
New Europe,” Theory and Society, 38.1, 2009, pp.1-24.

125

التحـديات املعـيارية :

املستوى املعياري ،تتناول الدراسات والنظريات السياسية أسئلة حول مدَ ٰى
عل
ٰ
َٰ
عل ا ُهلوية الوطنية ضمن إطار ثقايف
نجاعة وسالمة املقاربات التي حتاول احلفاظ َ ٰ
زمني ضيق دون اعتبار حلالة تطور الثقافات ومتازجها ودون اعتبار ملن يعيشون يف
تلك الدولة لفرتات طويلة ممن ال حيملون جنسيتها( .)1فمجتمعات العامل عرب التاريخ

شهدت حاالت متتابعة من متازج الثقافات واألعراق واألجناس ،وهي حالة أ ْث َرت
تلك املجتمعات وزادت من قابليتها للتطور واالزدهار .فق َّلمـا نجد جمتمع ًا وطني ًا اليوم

ال حيفل بدرجة من درجات التنوع الثقايف والعرقي يف بنيته االجتامعية  .كمـا أن التجربة
أظهرت وبصورة متكررة كيف أن َه ٰـ َذا التنوع أسهم يف تطور َه ٰـ ِذ ِه الدول خالل القرن
املايض ،ويف املقابل كيف واجهت املجتمعات األقل تنوع ًا صعوبات أكرب يف حتقيق
التقدم ،وحتديات يف التأقلم مع سائر جمتمعات العامل .كمـا أن األديان والتي تعترب

من أهم املحركات الثقافية عرب التاريخ غالبا ما تدفع يف االجتاه ذاته .فهناك نظرة دينية
عل التنوع والتمـازج بني الثقافات
تتشارك فيها معظم األديان
ٰ
الكربى يف العامل حتفز َ ٰ
إل مثل َه ٰـ َذا التنوع ،وما
واألعراق ومتجد احلالة االجتامعية واألخالقية التي تؤدي َ ٰ
َعال﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
عل ذلك من قوله ت َ ٰ
أ َد َّل َ ٰ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾( .)2كمـا أن دستور املدينة الذي
وضعه الرسول @ يعزز َه ٰـ َذا املنحى التنوعي للمجتمع الوطني ،ويظهر ذلك جلي ًا
اسَ ،أ َل إِ َّن
أيضا يف خطبة الرسول @ يف وسط أيام الترشيق َح ُ
يث قالَ « :يا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
اكم َو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ب،
ل َع َر ِ ٍّ
احدٌ َ ،أ َل َل َف ْض َل لِ َع َر ِ ٍّ
َر َّب ُك ْم َواحدٌ َ ،وإِ َّن أ َب ُ ْ
ل َع َجم ٍّيَ ،و َل ل َع َجم ٍّي َع َ ٰ
ب َع َ ٰ
َ
حر َع َ َ
َ
ح َر ،إِ َّل بِال َّتق َْوى َأ َب َّلغْ ُت»( .)3كمـا أن هناك آراء
ل َأ ْ َ
ل أ ْس َو َدَ ،و َل أ ْس َو َد َع َ ٰ
َو َل أ ْ َ َ ٰ
(1) Abizadeh, Arash. «Democratic Theory and Border Coercion - No Right to Unilaterally
Control Your Own Borders», Political Theory, 36.1, 2008, pp. 37-65.

( )2سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
( )3ابن حنبل  ،أمحد « .مسند اإلمام أمحد بن حنبل»  ،مسند األنصار  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة 1421 ،هـ =
2001م  ،رقم  ، 23489 :اجلزء الثامن والثالثون  ،ص . 474 :
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عل أن وضع عراقيل مبالغة ملنع التنقل واهلجرة وكذلك منع وحرمان َمن
علمية تؤكد َ ٰ
عل حق املواطنة ضمن رشوط منطقية
يقطنون لفرتات طويلة يف ُقطر ما من احلصول َ ٰ
تُع َترب ممارسات ال تتوافق مع القيم األخالقية (.)1

حتديات العوملة:
تضطلع العوملة أيض ًا بدور مهم يف خلق واقع اجتامعي جديد عابر للحدود يؤثر بشكل
إل أن تتأقلم وتتفاعل
عل مفهوم املواطنة ويضعها أمام حتديات جديدة حتتاج َ ٰ
مبارش َ ٰ

باملعنى العلمي الفني الدقيق وليس
إل أننا نتحدث عن العوملة
معها .وجيب اإلشارة هنا َ ٰ
ٰ
باملعنى الواسع غري املنضبط علمي ًا والذي انترش كثري ًا خالل العقدين املاضيني .وقد
ٰ

عر َف العوملة
يكون العامل األسرتايل مالكومل واترز ( )Malcolm Watersمن أفضل من َّ
عرفها بأهنا« :عملية اجتامعية ينتج عنها انحسار وتاليش
ضمن اإلطار العلمي ،حيث َّ

احلواجز واملسافات اجلغرافية يف الرتتيبات االجتامعية والثقافية ،يرافقها تزايد استشعار
الناس َهب ٰـ َذا االنحسار» وتنامي اإلدراك َهب ٰـ َذا الواقع اجلديد الذي هم جزء أسايس من
حمركاته (.)2
وتضع عملية العوملة والتي تزداد انتشار ًا وتأثري ًا من خالل تقدم وسائل االتصال

والتواصل حتديات عديدة أمام مفهوم املواطنة السائد اليوم .فتأثريات عملية العوملة
عل اجلوانب االقتصادية والسياسية والثقافية تعيد ترتيب الكثري من ا ُمل َسـ َّلامت السائدة
َٰ

وتقلل من تأثري احلدود اجلغرافية كمحدد رئييس ُهلوية الوطن واملواطن والتفاعالت

الوطنية ،وإن كانت العديد من الدول تشبثت بقوانني اهلجرة واجلنسية من أجل التأكيد
عل السيادة يف وجه تأثريات العوملة( .)3ولتوضيح ذلك ،سنتناول عدد ًا من األمثلة
َٰ
(1) Carens, Joseph. “The Ethics of Immigration”, Oxford University Press, 2013.
(2) Waters, Malcolm. “Globalization”, London: Routledge, 1995.
(3) Dauvergne, Catherine. “Making People Illegal: What Globalization means for migration
and Law”, Cambridge University Press, 2008.
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عل تغيري الواقع اإلنساين وختفيف دور احلدود
التي توضح مدَ ٰى تأثري عملية العوملة َ ٰ
عل ُمدِّ دات مفهوم املواطنة والتفاعالت الوطنية ،ودورها
اجلغرافية كمقياس رئييس َ ٰ

يف تغيري الكثري من ُال َسـ َّلامت وا ُملحدِّ دات االقتصادية والسياسية والثقافية والتي كانت
عل سبيل املثال وليس
جز ًءا أساسي ًا من ُهوية الوطن واملواطنة لقرون مديدة ،نذكر منها َ ٰ
احلرص:

* التجـــارة :شهدت العقود القليلة املاضية تغيريات جذرية يف نظرة الدول واملجتمعات

للتجارة ،وأصبحت االتفاقيات التجارية واألسواق املشرتكة من أهم سـامت التكتالت
عل السيادة االقتصادية
واالتفاقيات بني الدولَ .
فح َّت ٰى أكثر الدول واملجتمعات حرص ًا َ ٰ
الوطنية التقليدية أصبحت تتسابق لرفع احلواجز والعراقيل لتحفيز التجارة العابرة .وبدأنا

نشهد تعريفات جديدة للسيادة الوطنية تتجاوز احلدود اجلغرافية مثل التكتالت اإلقليمية
عل
واالقتصادية واالتفاقيات العاملية ووضع قوانني وأنظمة دولية ذات تأثري مبارش َ ٰ
الرتتيبات والقوانني الوطنية.

األخرى
* اإلنتـــاج :العمليات اإلنتاجية وسالسل اإلمداد ( )Supply Chainsهي
ٰ
تبنت مفاهيم مغايرة لتلك التي كانت تسود العامل لقرون طويلة .فمفهوم االكتفاء الذايت
الوطني أصبح أكثر تعقيد ًا وتصنيف ًا ،وبدأت الدول واملجتمعات تقيس ُ
وتدِّ د عملياهتا

اإلنتاجية بنظرة أكثر ارتباط ًا بالعامل من حوهلا .فقوانني االكتفاء الذايت الصارمة أصبحت

تُس َتبدَ ل هبا مقاربات تعطي امليزة التنافسية واملنفعة االقتصادية والتكامل االقليمي
والعاملي الدور األهم يف حتديد األولويات(.)1

* االسـتثمـار :لـم يعد االستثامر َيعرتف كثري ًا باحلدود اجلغرافية الوطنية .بل إن

املصلحة الوطنية كثري ًا ما تتطلب اليوم وبشكل متزايد االستثامر خارج احلدود اجلغرافية.

فاملفاهيم الوطنية التقليدية لـم تعد من أهم القواعد التي حتكم القرارات االستثامرية ،بل
(1) Waters, Malcolm. “Globalization”, London: Routledge, 1995.
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إن املعايري االقتصادية ذات الطابع العاملي هي يف األغلب صاحبة القول الفصل يف حتديد

نوعية االسـتثامر وكميته واجتـاهاته .ونجد ذلك جلي ًا ابتدا ًء من الصناديق االسـتثامرية
الكربى للدول وصو ً
إل الرشكات واملؤسسات الكبرية واملتوسطة والصغرية .وكثري
ٰ
ال َ ٰ

إل أي استثامر كبري خارج
من الدول واملجتمعات كانت َ
وح َّت ٰى عقود قليلة ماضية تنظر َ ٰ

احلدود اجلغرافية للوطن بأنه فعل ينايف القيم الوطنية ،ويف بعض الدول كانت هناك
قوانني صارمة للحد منها أو منعها؛ بينام اليوم نرى كيف أن َه ٰـ ِذ ِه املفاهيم وتلك النظرة
عل عقب ،فبدأنا نرى حمفزات لتشجيع
املحدودة بدأت بالتغيري والتحول وانقلبت رأس ًا َ ٰ
ِِ
عل الوطن
مثل َه ٰـذه االستثامرات لـام هلا من مردود مايل واسرتاتيجي واقتصادي مهم َ ٰ

واملواطن .بل إن قوة الدول واملجتمعات ومكانتها االقتصادية أصبحت تُقاس بحجم
استثامراهتا الذكية حول العامل.

* االستثامر األجنبي املبارش ( :)FDIيف املايض القريب كان ُينظر ألي رأس مال
وافد من خارج احلدود بكثري من الريبة والتشكيك ،وكانت مثل َه ٰـ ِذ ِه االستثامرات تواجه
عل املستويني التنظيمي والشعبي بإعتبارها حالة منافية للنقاء الوطني .بينام
عقبات كثرية َ ٰ

أصبح جذب االستثامرات ورؤوس األموال األجنبية اليوم من أهم أولويات الدول
وتقدم هلا املحفزات وتتسـابق الدول يف مقاييس جاذبيتها ملثل َه ٰـ ِذ ِه االسـتثامرات.
فالنظرة الضيقة للمصلحة الوطنية تطورت ،وصار هناك إدراك متنا ٍم بأن مصلحة
الوطن واملواطن ترتبط بشكل متزايد بالتفاعالت االقتصادية العابرة للحدود(.)1

* األسـواق املـاليـة :تعترب األسواق املالية من أكثر املكونات االقتصادية تأثر ًا
املسـتوى
عل
ٰ
بالعوملة ،وأصبحت الدول تتنافس يف رفع القيـود التي حتدد األسـواق َ ٰ

الكربى يف األسـواق العاملية وكذلك من خالل
الوطني من خالل طرح أسـهم شـركاهتا
ٰ
إل أسواقها املالية الوطنية.
جذب رؤوس األموال العاملية َ ٰ
(1) Waters, Malcolm. “Globalization”, London: Routledge, 1995.
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عل الرغم من أن إجيـاد فرص العمل ألبنـاء
* سـوق العمـل واأليدي العـاملةٰ َ :
الوطن يبقى من أهم أولويات الدول حول العاملَّ ،إل أن َه ٰـ َذا لـم يمنع من فتح املجال

الستقطاب األيدي العاملة وجذب اخلربات لـام لذلك من دور حيوي وهام لتحريك
العجلة االقتصادية .ويف َهـ َذا اجلانب أيضا َنر ٰى حتو ً
ال واضح ًا ومتنامي ًا جتاه مفاهيم
ٰ
عرف بتصدير األيدي
املواطنة السائدة َح َّت ٰى وقت قريب .فهناك دول تتنافس فيام ُي َ
عل النقيض مما كانت تفرتضه مفاهيم املواطنة من
إل سائر دول العامل َ ٰ
العاملة واخلربات َ ٰ
وعل اجلانب املقابل ،هناك العديد من
أمهية بقاء املواطنني ضمن اإلطار اجلغرايف للقُ طرٰ َ .
الدول املتقدمة والنامية التي تضع برامج جلذب األيدي العاملة واخلربات من خمت َلف

لسـدِّ ثغرات مهنية أو لدعم عجلة نمو االقتصاد أو للهجرة واالستقرار
دول العالـم إما َ
ُعزز
وه ٰـ ِذ ِه اخلطوات أيض ًا ت ِّ
لتعزيز القوة االستهالكية وتعزيز اخلربات املتخصصةَ .
حاالت املواطنة العابرة للحدود وتسهم يف خلق واقع جديد ملفهوم املواطنة.
عل الرغم من أن السيادة القانونية لكل دولة من أهم ُمدِّ دات
* احلقوق والقواننيٰ َ :
عل محايتهاَّ ،إل أنه ال يمكن إنكار تنامي دور احلقوق
ا ُهلوية الوطنية التي حترص الدول َ ٰ

عل املواطنة .فاحلقوق املرتبطة بحقوق اإلنسان
والقوانني العابرة للحدود ،وتأثريها َ ٰ
ِ
عل سبيل املثال ،وكذلك االتفاقيات اخلاصة بالعمل
كالش َ
ـرعة الدولية حلقوق اإلنسان َ ٰ
عل طبيعة العالقة بني الفرد
والطفولة وحقوق املرأة واهلجرة واللجوء وغريها كلها تؤثر َ ٰ
والدولة من حيث الواجبات واحلقوق .كمـا أن املنظامت اإلقليمية والعاملية املسؤولة
عن َه ٰـ ِذ ِه االتفاقيات تؤ ِّدي أدوار ًا متفاوتة يف تنظيم َه ٰـ ِذ ِه العالقة.

ُ
وسائل اإلعالم من أكثر مفاصل
ـد
* اإلعـالم والتواصل واملنتجات الثقافية :ت َُع ُّ
فعل الرغم من أن معظم الدول ال تزال تستثمر يف إعالمها
املجتمع تأثرا بالعوملةٰ َ ،
إل جمتمعاهتا
املحيل والوطني َّإل أن أعداد ًا متزايدة من البرش يتابعون وسائل ال تنتمي َ ٰ
عل جذب
وال تتوافق بالرضورة مع ثقافاهتا .ولـم تعد وسائل اإلعالم الوطنية قادرة َ ٰ
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انتباه اجلمهور إن لـم تقدم حمتويات مستوردة يف األغلب .وتُظهر بعض الدراسات
التي تتناول أنمـاط مشاهدة القنوات التلفزيونية أن القنوات الوطنية أصبحت من

أقل القنوات شاهدةً ،وأهنا يف األغلب ال تكون ضمن القنوات العرش األكثر متابعة
يف املنازل( .)1وجاءت وسائل التواصل االجتمـاعي لتضاعف َه ٰـ ِذ ِه احلالة أضعافا
مضاعفة ،بحيث تصبح ضحكة طفلة يف أقىص العامل أكثر مشاهد ًة ومتابعة من معظم
املحتوى املحيل .واملنتج الثقايف أيض ًا أصبح عاملي ا ُهلوية( ،)2فمتابعة فرقة غناء كورية
ٰ

وأغنية جامايكية ومسلسالت برازيلية وهندية وتركية وأفالم أمريكية ويابانية وفرنسية
وفرق رياضية إسبانية وبريطانية وروايات من ِ
خمتلف أركان العالـم أصبحت حالة

طبيعية تتكرر بصورة يومية يف معظم دول العامل وخصوص ًا النامية .وأمام َه ٰـ َذا التحول
مؤسـساهتا
إل إعادة هيكلة َّ
الكبري واملتسارع ،أدركت الدول أهنا يف حاجة ماسة َ ٰ
مؤسـسات
اإلعالمية وإلغاء مؤسسات ووزارات كانت ت َ
ُعتب َح َّت ٰى األمس القريب َّ

سيادية ال تقبل النقاش .وبدأت الدول بتبني مقاربات ختفف من القيود املرتبطة بالفهم
التقليدي للحدود الوطنية لإلعالم واملحتوى الثقايف ،وأخذت هتتم بجذب االستثامرات

املحتوى من اخلارج( .)3كمـا بدأت تستثمر يف
وص َّناع
ٰ
اإلعالمية والقنوات التلفزيونية ُ

وسائل إعالم إقليمية وعاملية ،وتدعم املبادرات الريادية يف جمال التواصل االجتامعي

بغض النظر عن املكان وجنسيات الرواد.
ّ

* الثقافة الدينية والعرقية :تربط العديد من جمتمعات العامل ُهويتها الوطنية بدين ُم َّدد
ِِ
وإل وقت
عل حالة املواطنة يف َه ٰـذه الدولٰ َ .
أو عرق ُم َّدد ،وينعكس ذلك بشكل مبارش َ ٰ
ِِ
ترى يف تقليص التنوع ووضع حواجز أمام
قريب كانت العديد من َه ٰـذه املجتمعات ٰ
دخول أصحاب بعض املعتقدات أو األعراق األخرى وتقليل التفاعالت معهم وسيلة
(1) Alrouhani, Mamdoh. “Analysis of the Survey Study Conducted to Study the Patterns and
Attitudes of Viewers in Saudi”, ARA Media Group, 1998.
(2) Tomlinson, John. “Cultural Imperialism: A Critical Introduction”, London: Continuum, 1991.

(« )3اإلعالم العريب يف عرص العوملة»  ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية  ،أبوظبي . 2006 ،
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عل تعريف احلقوق والواجبات
عل السيادة الثقافية ،مما كان له تأثري مبارش َ ٰ
هامة للحفاظ َ ٰ
املرتبطة باملواطنةَّ .إل أن العقود األخرية وضعت الدول واملجتمعات أمام حتديات جعلتها
تعيد النظر يف بعض َه ٰـ ِذ ِه القيود وا ُمل َسـ َّلامت .فمن جهة ،فرضت التغريات االقتصادية
والسياسية النامجة عن حالة العوملة تبني مقاربات مرنة تسمح باإليفاء بمتطلبات حركة

أخرى ،أصبح التنوع الثقايف والديني
اليد العاملة واهلجرة والسياحة املتنامية .ومن جهة
ٰ
()1
ِ
إل
ـم ًة إجيابية ُي ُ
والعرقي س َ
قاس من خالهلا تقدم الدول وحترض املجتمعات  .أضف َ ٰ

ذلك حاالت من تأثر أبناء القُ طر الواحد بأفكار ومعتقدات وأيدولوجيات وتوجهات
وعل الرغم
فكرية ـ إجيابية وسلبية ـ وافدة إليها من خارج حدودها السيادية التقليديةٰ َ ،
من أن َه ٰـ ِذ ِه األعداد التزال حمدودة َّإل أن وجودها وتناميها مؤرش مهم للتحديات التي
تواجه النظرة التقليدية للمواطن وللمواطنة.

وعل الرغم من وجود حتديات عديدة تواجهها التحوالت التي تشهدها َه ٰـ ِذ ِه
َٰ
املجاالت ـ وال سيام االقتصادية منها ـ يف أوقات األزمات كمـا هو احلال حالي ًا مع
جائحة كوروناَّ ،إل أنه من الواضح أن التغيريات واحللول املقرتحة ملعاجلة مثل َه ٰـ ِذ ِه

إل ُم َسـ َّلامت املراحل السابقة بل إجياد بدائل منطقية
األزمات لن تكون يف اجتاه العودة َ ٰ
وعملية الستمرار َه ٰـ ِذ ِه التوجهات والتأقلم مع احتياجات املرحلة.

حتديات التعصب املفرط :
عرف بالتعصب الوطني
من التحديات التي يواجهها مفهوم املواطنة املعارصة ما ُي َ
فعل الرغم من أن التعصب املفرط أو التطرف الوطني ليس نتاج حالة املواطنة
املفرطٰ َ .

ذاهتا ،بل نتاج حاالت وطفرات ثقافية وأخالقية خاصةَّ ،إل أن بعض الرتتيبات املرتبطة
با ُهلوية الوطنية قد تسهم بصورة غري مبارشة يف ظهورها .فكام أن الدين أو العرق ليس
( )1لتشنر فراك جي وجون بويل « .العوملة الطوفان أم اإلنقاذ؟ اجلوانب الثقافية والسياسية واالقتصادية»،
تعريب :فاضل جتكر ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية2004 ،م .
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دافع ًا للتطرف والتعصب بحدِّ ذاته َّإل أن اخلطاب الديني والعرقي وبعض الرتتيبات
املرتبطة با ُهلوية الدينية والعرقية إن لـم ت َّ
ُنظم بصورة سليمة قد تُوجد أرضية خصبة

لظهور التعصب والتطرف  .وقد أظهرت الدراسات والتجارب أن احتضان التنوع
وبناء روابط ثقافية قوية عابرة للحدود القُ طرية والتنوع السكاين من أهم العوامل التي
عل محاية مفهوم املواطنة من حاالت التعصب املفرط .
تساعد َ ٰ

عل املتغريات التي تشهدها املجتمعات البرشية
والنامذج املذكورة أعاله جمرد أمثلة َ ٰ

حول العامل والواقع اإلنساين اجلديد اآلخذ بالتشكل من حولنا ،والذي يفرض التغري

والتطور يف العديد من املفاهيم التقليدية السائدة التي تنظم حياة املجتمعات .وأحد أهم
املفاهيم التي تتطلب التطوير والتنظيم للتأقلم مع َه ٰـ َذا الواقع اجلديد اآلخذ بالتشكل
ولالستفادة من الفرص واآلفاق اجلديدة هو مفهوم املواطنة بشكلها التقليدي السائد،
والتفاعالت والتنظيامت التي تنظم العالقة بني املواطن والوطن .فالواقع اإلنساين اجلديد
يعيد ترتيب ديناميكية العالقة بني املواطن والوطن ويفرض متطلبات والتزامات جديدة

وأدوار ًا إنسانية ووطنية حديثة تتجاوز احلدود اجلغرافية التي كانت حتدد املواطنة َح َّت ٰى
عل
وقت قريب ،ويف املقابل ،جيعل التحديات واألزمات التي كانت يف األغلب تُص َّنف َ ٰ
عل الفرد واملجتمع والوطن يف ِ
خمتلف
أهنا ُقطرية أو إقليمية تأخذ طابع ًا عاملي ًا وتؤثر َ ٰ
أركان املعمورة.
إن مصطلح «املواطنة اإلجيابية» هو حماولة لتوصيف مفهوم املواطنة يف إطار يتأقلم
مع َه ٰـ َذا الواقع احلديث ،وإعادة تعريف وتنظيم األدوار بمـا يتناسب مع االحتياجات
والفرص والتحديات التي تتكشف يف ضوء َه ٰـ َذا الواقع املعارص .كيف يستطيع الفرد
املحب املخلص لوطنه أن يكون مواطن ًا مفيد ًا يف ظل َه ٰـ َذا الواقع اجلديد؟ ما هي متطلبات
املواطنة يف ظل َه ٰـ ِذ ِه املتغريات؟ وما هي احلقوق والواجبات جتاه املجتمع والوطن يف
عامل خيفت فيه دور احلدود اجلغرافية وتتزايد فيه فرص التفاعالت العابرة هلا؟ كيف
تستديم قيم االنتمـاء والوالء وخدمة الوطن واملجتمع يف َه ٰـ َذا الواقع اجلديد؟
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َ
املواطـنة وال َّتعـا ُيش:
للقوى
خالل العقود املاضية ،شهدت العديد من جمتمعات العامل تنامي ًا ملحوظ ًا
ٰ
والتيارات والتوجهات التي تعزز حالة التفرقة والتشاحن والكراهية املنهجية بني ِ
خمتلف

كونات املجتمع الواحد أو املجتمعات املتجاورة أو املتفاعلة .وتطورت َه ٰـ ِذ ِه الظاهرة
ُم ِّ
إل عنف ورصاع وتقسيم للمجتمعات ،وصلت
يف عدد ليس بقليل من احلاالت لتتحول َ ٰ
مستوى القتال وسفك الدماء واإلرهاب .وأحدثت َه ٰـ ِذ ِه التطورات رشخ ًا
إل
ٰ
أحيان ًا َ ٰ
واضح ًا يف قيم املواطنة لتلك املجتمعات وبعثرت األولويات والوالءات لتتحول من
أخرى .وفرضت َه ٰـ ِذ ِه
إل دول
ٰ
إل اجلامعة أو التيار أو املذهب وأحيان ًا َ ٰ
الوطن واملجتمع َ ٰ
عل احلكومات وم ِ
األحداث املؤملة سؤا ً
تخذي القرار واملفكرين حول األسباب
ُ
ال ّ
ملح ًا َ ٰ
إل ظهور مثل َه ٰـ ِذ ِه األفكار ،وكيفية حتوهلا
احلقيقية ـ الظاهرة واخلفية ـ التي تؤدي َ ٰ
إل سلوكيات وأفعال مدمرة ومؤذية للمجتمعات واألوطان بل للعامل أمجع ،وكيفية
َٰ
مواجهتها ،واألهم من ذلك كله كيفية الوقاية منها وخلق مناعة اجتامعية متنع امتداد
ِِ
إل سائر املجتمعات.
َه ٰـذه املظاهر السلبية َ ٰ

هناك عدد كبري من األسباب والدوافع واملتغريات املتشابكة واملصالح اخلفية واألفكار
إل بروز َه ٰـ ِذ ِه الظاهرة املؤسفة ،والتي يستحيل تناوهلا ورسدها يف َه ٰـ ِذ ِه
املرتاكمة املؤدية َ ٰ
عل أن تعزيز ثقافة التعايش وترسيخ القيم
العجالة؛ َّإل أن هناك شبه إمجاع بني املهتمني َ ٰ
والسامت املرتبطة هبا من أهم اخلطوات التي تقي املجتمعات من َه ٰـ ِذ ِه الظواهر وتعزز
إل التفرقة والكراهية والتنابذ والتطرف،
لدهيا املناعة اجلامعية من األفكار التي تؤدي َ ٰ
عل مسـتوى الدين أو املعتقد أو العرق أو اللون أو اجلنس .إن حالة السـلم
سواء َ ٰ
عل ترابط املجتمع واالستقرار
االجتامعي التي تصنعها ثقافة التعايش ال تنعكس إجياب ًا َ ٰ
إل خلق مناخ حمفز للنمو االقتصادي والثقايف.
السيايس فحسب ،بل تؤدي بشكل مبارش َ ٰ
إن ثقافة التعايش يف واقعنا البرشي املعارص أصبحت من املتطلبات امللحة ،ليس فقط
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وعل مستوى العالقات الدولية والثقافية واالجتامعية
عل
ٰ
مستوى الوطن الواحد بل َ ٰ
َٰ

بني شعوب العامل وجمتمعاته.

إن مصطلح «التعايش» ( )Coexistenceباستخدامه االجتامعي والسيايس املعارص

حماولة لتوصيف احلالة االجتامعية والثقافية والقانونية والسياسية التي يفرتض تعزيزها

يف املجتمعات ملواجهة حاالت التفرقة والرصاع والكراهية والتطرف ،وإلعادة تقوية
أوارص النسيج االجتامعي وتعزيز القيم اإلنسانية والوطنية املطلوبة لتحقيق ذلك.

إل دور ثقافة التعايش واالعتدال يف تعزيز الرتابط االجتامعي ومواجهة أي
إضافة َ ٰ

حماوالت للتفرقة والتطرف ،فإهنا أيضا تضطلع بدور حموري يف التعامل اإلجيايب مع
العديد من التحديات التي يواجهها مفهوم املواطنة بشكله التقليدي السائد والذي سبق

فالسـامت التي تظهر يف املجتمعات من خالل تعزيز ثقافة
أن أرشنا إليه يف اجلزء السابقِّ .
عرف بـ «املواطنة اإلجيابية».
التعايش مشرتكة وتلك السامت التي ينبغي توفرها فيام ُي َ

إل التعايش والتكامل :
من الرصاع والتباعد َ ٰ

عرف بنظرية هريودوت
يتفق العديد من الباحثني يف التاريخ وعلم اإلنسان فيمـا ُي َ

املعروف بـ «أيب التاريخ» والتي ترى أن مسار التاريخ يمر بفصول ومراحل متتابعة
()1
فعل الرغم من الرتابط الرتاكمي يف التاريخ َّإل أن هناك قفزات
كفصول الطبيعة ٰ َ .

نوعية تكون إيذانا ببدء فصل جديد ومرحلة جديدة من مراحل التطور البرشي .وعادة
ما تتسم َه ٰـ ِذ ِه القفزات واملراحل اجلديدة بتغيري كبري يف الرتتيبات والنظم والعالقات
عل ِ
خمتلف املستويات.
َٰ

وكمـا يتضح ألي متابع حمايد ينظر يف التاريخ بعيد ًا عن االنتامءات اللحظية

والتأثريات السياسية ،فإننا نعيش بدايات مرحلة جديدة من مراحل التاريخ البرشي،
( )1املالح  ،عبد اإلله « .تاريخ هريودوت»  ،أبوظبي  :املجمع الثقايف . 2001 ،
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أخر ٰى ـ نحو املزيد من التكامل
مرحلة تدفع البرشية ـ بوعي منها تار ًة ودون وعي تار ًة َ
فعل الرغم من التحديات السياسية العديدة والتباينات الثقافية
والرتابط واالحتادٰ َ .

العميقة َّإل أن واقع التطور العلمي والتقني ،وتطور القيم اإلنسانية املركبة ،وارتفاع
مستويات الوعي والتعليم ،والنزعة الدافعة لدَ ٰى األفراد واملجتمعات للتعامل مع
اآلخر وغريها من الدوافع تتضافر خللق واقع إنساين جديد وحتول يف اإلدراك واملفاهيم
إل مرحلة
وا ُمل َسـ َّلامت ،وذلك يف عملية أشبه ما تكون بتحول الفرد من مرحلة الطفولة َ ٰ
الشباب والنضج.

ِِ
متر بمرحلة
بطبيعة احلال ،فإن مثل َه ٰـذه التحوالت املفصلية يف تاريخ املجتمعات ُّ
خماض تتدافع وتتصادم فيها ا ُمل َسـ َّلامت والرتتيبات القديمة مع الواقع اجلديد واحتياجاته
ـدة مرحلة املخاض
امللحة وما يفرض من ترتيبات جديدة يف العامل .ومهمـا كانت ِش َّ
والتحديات التي ترافقها َّإل أن النتيجة يف النهاية تكون والدة واقع جديد ال يمكن كبحه

أو إيقافه ،فالتجربة البرشية تظهر لنا أن املحصلة النهائية تكون يف اجتاه ُسـ َّنة التحول
والتغيري والتطور ،وليس الثبات والسكون.

ومن أهم مالمح الواقع اإلنسـاين املعاصـر ذلك التنامي املتسـارع حلالة الرتابط

واالمتزاج بني شعوب العامل وتداخل وتشابك مصاحلهم بدرجة لـم يسبق هلا مثيل.

ومعظم املشاكل والتحديات التي تواجهها شعوب العامل اليوم ذات طابع عاملي
وتتجاوز تبعاهتا حدود القُ طر الواحد( .)1فاهنيار يف سوق ما يمكن أن تكون له تبعات

اقتصادية متتد لتالمس معظم اقتصاديات العامل ،وانفجار يف مدينة صغرية تتسبب يف

ارتفاع مستويات احلذر والتأهب يف مئات املدن حول العامل ،وحدث اجتامعي أو فني
يف زاوية من العامل يمكن أن جيذب انتباه مئات املالين من البرش من ِ
خمتلف الثقافات
إل مصدر قلق
واللغات والدول ،ومرض يتفشى يف قرية صغرية يتحول يف ملح البرص َ ٰ

(1) Waters, Malcolm. “Globalization”, London: Routledge, 1995.
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للبرش كافة ،وتقنية حديثة تبتكرها رشكة واحدة حتفز رغبة املتابعة واالقتناء لدَ ٰى املاليني
عل شخص أو فئة يف مكان ما من العامل جيد
الذين يتسابقون لالستفادة منها ،وظلم يقع َ ٰ
ِ
إل
يف األغلب تعاطف ًا وتفاعالت لدَ ٰى مئات املاليني يف خمتلف أركان املعمورة .أضف َ ٰ
عل مجيع الدول
ذلك قائمة طويلة من املواضيع والقضايا ذات الطابع العاملي والتي تؤثر َ ٰ
واملجتمعات كقضايا البيئة والتلوث والغذاء والصحة واألمن وغريها.

إل التعارف والتعايش :
االرتقاء من التسامح َ ٰ

ال شك يف أن فكرة التعايش والتعارف والسلم االجتمـاعي يف أساسها وجذرها

فكرة قديمة وحلم راود املفكرين طوال التاريخ .بل إن األديان كافة دعت يف مقاصدها
عل أن الناس مجيعا
إل التآلف والتعاون واإلخاء والسالم ،وأكدت َ ٰ
األساسية َ ٰ
ٍ
واحد وحقيقة واحدة،
إل أصل
باختالف ثقافاهتم وأعراقهم وأفكارهم إنمـا ينتمون َ ٰ
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(.)1
يقول ت َ ٰ
مفهوم التعايش الذي أصبح اليوم رضورة حيوية الستمرار احلياة يف ظل َه ٰـ َذا التقارب
والتمـازج املتسارع بني شعوب العامل وثقافاهتا هو يف احلقيقة نابع من ذات األصل القديم
َكش َ
ف تكشف ًا جديد ًا واتسعت أبعاده بمـا يتناسب واحتياجات َه ٰـ ِذ ِه املرحلة
َّإل أنه ت َّ
عل سامت
املهمة من مراحل تطور اجلنس البرشي .وبالتايل  ،فإنه من املهم التعرف َ ٰ
وخصائص التعايش بمفهومه املتكامل املناسب َهل ٰـ ِذ ِه املرحلة ،وعدم االكتفاء باخلطاب

التقليدي السابق ،ليس ً
تقليل من قيمة ذلك اخلطاب ،ولكن ألن الواقع اإلنساين اجلديد

يتطلب فهمـ ًا جديد ًا وأكثر عمق ًا لتلك القيم.

عل الرغم من تباين الثقافات أو املذاهب
نسمع كثريا مقولة« :إننا كنا جمتمعات متساحمة َ ٰ

أو األعراق ،وبأن ما نشهد اليوم من اختالفات ورصاعات حالة دخيلة علينا» .إذا أمعنا
النظر بتجرد يف َه ٰـ ِذ ِه املقولة نجدها ليست دقيقة يف معظم األحيان .فحالة التسامح تلك
( )1سورة النساء  ،جزء من اآلية . )1( :
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كانت يف األغلب حالة ومهية ناجتة عن جهل كل جمموعة باألخرى وليست نتيجة تقبل
حقيقي لآلخر .ويف زمن تدفع فيه كافة املؤثرات نحو التقارب والتمـازج والتكامل
عل بقاء
وتُزيل فيها التقنيات معظم احلواجز التقليدية بني املجتمعات ال يمكن أن ِّ
نعو َل َ ٰ
إل الفراغ املعريف
األخر ٰى كمـا كنا يف السابق ،وأن
كل جمموعة منعزلة ثقافي ًا عن
َ
َ
نركن َ ٰ

الذي كان موجود ًا يف املايض بني مكونات املجتمعات .إنَّ َمن يطالبون بذلك هم يف احلقيقة
يطالبون ـ دون أن يشعروا ـ بإبقاء حالة اجلهل باآلخر مستمرة خوف ًا من أن ختلق معرفة

اآلخر حساسيات يف املجتمع .وهم يتومهون أن من املمكن كبح مجاح احلراك العاملي نحو
وسـ َّنة تطور اخللق .وال
التقارب والتواصل واالمتزاج؛ وهو ٌ
توقع خيالف َس َ
ـريورة التاريخ ُ

مناص من تقبل أن هناك واقع ًا إنساني ًا جديد ًا يتطلب آليات ومقاربات أكثر عمق ًا وتأثري ًا
ومنهجي ًة من جمرد فكرة تقبل اآلخر والتسامح مع وجوده.

إل املزيد من
إل أن البرش بطبعهم َم َّـيالون َ ٰ
يشري الفيلسوف إيمـانويل كانت يف نظريته َ ٰ

االجتمـاع والتقارب .ويفرس ذلك بأن االجتمـاع والتقارب يمنح اإلنسان فرصة أكرب لنمو
السـري الفطري نحو
إل أن َه ٰـ َذا َّ
استعداداته وقدراته وبالتايل يصبح أكثر إنسانية .ويشري َ ٰ
التقارب ال يكون س ِ
ـلس ًا ألنه يواجه قوى «التعارض» التي تفرضها «اجلمـاعة» التي ترى أن
َ
()1
ُهويتها مرهونة بدرجة حمدودة من التقارب وختشى من تأثري املزيد من التقارب  .وبذلك فإن
عل تطور املجتمع اإلنساين
مسرية التاريخ سلسلة من خطوات التقارب واالجتمـاع تساعد َ ٰ

قوى «التعارض» التي حتاول منع التطور خوف ًا
إل درجات أكثر نضج ًا تواجهها ٰ
والوصول َ ٰ
وه ٰـ َذا النمو اإلنساين الذي يصفه الفيلسوف كانت يظهر اليوم بوضوح يف
عل «اجلمـاعة»َ .
َٰ
احلراك البرشي نحو آفاق جديدة من التقارب والتكامل والتمـازج والتي تتطلب مقاربات
عل متكني واستدامة َه ٰـ َذا التقارب .وما بروز مفهوم التعايش َّإل نتاج
وآليات جديدة تساعد َ ٰ

إل
منطقي لتجاوز حلالة «التعارض» .وبالتايل ،فمن املنطقي أن متثل مقارباته وآلياته نقلة َ ٰ
األمام مقارنة باملقاربات السائدة.

( )1بدوي  ،عبد الرمحن « .النقد التارخيي»  ،الطبعة  ، 4الكويت  ،وكالة املطبوعات . 1981 ،
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فهـوم ا ُمل َ
واطـنة اإلجيابية:
َم ُ

«املواطنة اإلجيابية» مصطلح حياول توصيف حالة املواطنة التي تناسب تغريات

الواقع املعارص واالحتياجات امللحة التي تفرضه حقيقة أننا نعيش فيمـا يشبه قرية عاملية

تقاربت فيها املجتمعات والدول وتتقاطع فيها املصالح والتحديات ويزداد فيها إدراك
اجلميع للحالة التي يصفها بيري ثيلهارد دي تشاردن بـ «كوكبة اجلنس البرشي» (.)1

إل قرية عاملية والرتابط بني مقدرات،
َه ٰـ َذا املصري املشرتك الناتج عن حتول العامل َ ٰ
عل مفاهيم وطنية
وسيكون ملستقبل الدول والشعوب واحلضارات تأثريه احلتمي َ ٰ
عل عملية املواطنة،
عل رأسها مفهوما السيادة واملواطنة  .فالعوامل املؤثرة َ ٰ
عديدةٰ َ ،

من قبيل :الرتتيبات القانونية ،وطبيعة ونوعية احلقوق ،والنطاق االجتامعي ،وآليات

التفاعل واالرتباط ،والواجبات املتوقعة من املواطن ،ودور الفرد يف عمليات إدارة
وهوية كل من الوطن واملجتمع والفرد ،وتعريفات الصالح العام ،كلها تتأثر
املجتمعُ ،
وعل عدة مستويات َهب ٰـ َذا الواقع اجلديد(.)2
بشكل مبارش َ ٰ

املواطنة اإلجيابية مفهوم يعزز من قيمة الوالء وخدمة املجتمع والوطن بآليات
وأدوات ِ
وسـامت تناسب الواقع املعارص الذي تعيشه شعوب العامل كافة .إهنا مواطنة

أعل من الوعي ومستوى أرفع من اإلحساس باملسؤولية جتاه الوطن يف
تتطلب درجة َ ٰ
عالـم يزداد ترابط ًا وتكام ً
ال .

الش ُّ
والر َيبـة:
َّ
ـك ِّ

من املهم هنا أن نتوقف قلي ً
ال عند اآلراء التي تنظر بدرجات متفاوتة من الشك جتاه

حالة التقارب والتكامل املتسارع بني شعوب وحضارات العامل ومقدراهتا ،واألصوات
(1) de Chardin, Pierre Teilhard. “The Future of Man”, Translated by Norman Denny, New
York: Image Books/Doubleday, 1964.
(2) Joppke, Christian. “Citizenship and Immigration”, Polity, 2010.
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عل األنمـاط والرتتيبات التي اعتدنا عليها طوال
التي تعكس الريبة جتاه تأثريات ذلك َ ٰ

وهويته أو مفهوم املواطنة وتأثره
القرون املاضية سواء فيمـا يتعلق بمفهوم الوطن ُ
وه ٰـ ِذ ِه النظرة املشحونة بالشك والريبة واألصوات التي حتذر من
َهب ٰـ َذا الواقع اجلديدَ .
عل املجتمعات الرشقية أو التقليدية ،بل نسمعها
تبعات التغيري املتسارع ليست حكر ًا َ ٰ

أيض ًا وبوضوح يف العديد من املجتمعات التي تُص َّنف بأهنا األكثر تقدم ًا ،ولكن بلغة

أكثر عرصية .فاألفكار التي يقدمها صموئيل هنتنغتون يف حديثة حول حتمية رصاع

احلضارات وما يشري إليه فوكوياما حول هناية التاريخ وغريمها من املفكرين ليست ّإل
انعكاسات للمخاوف ذاهتا من زوايا خمتلفة (.)1

ومن السذاجة طبع ًا االعتقاد بأن جمرد تقارب ثقافات العامل وتشابك مصاحلها يعني

بالرضورة إهناء املشاكل واختفاء اهليمنة ( )Hegemonyوحل النزاعات والرصاعات بني
الدول والتكتالت .ومن اخلطأ االعتقاد بأن املجتمعات املتقدمة التي تقع يف مقدمة مسرية

التقارب والتغيري متتلك بالرضورة املقاربات املثالية حلل مشاكل العامل .ومن املهم هنا
التمييز بني احلراك اإلنساين اجلمعي نحو التقارب والتكامل كحراك مجعي متتد جذوره

إل مشارف مرحلة جديدة من تاريخ البشـر ،وبني
إل أعمـاق التاريخ وتصل بنا اليوم َ ٰ
َٰ
حماوالت القوى املختلفة يف العالـم لالستفادة بصورة إجيابية أو سلبية من حالة التقارب
والتكامل تلك .فوجود الثانية ال يلغي حقيقة وجود
األوىل (.)2
ٰ

عل حساب اآلخرين مشهد متكرر عرب
ورصاع َ
القو ٰى وحماوالت كسب املصالح َ ٰ
عل واقعنا املعارص .ويعلمنا التاريخ أن احللول احلقيقية
التاريخ البرشي وليس حكر ًا َ ٰ

عل األضعف أو إسقاطات من الثقافات
ُفرض من
َ
عل شكل إمالءات ت َ
األقو ٰى َ ٰ
ال تأيت َ ٰ

( )1هنتنغتون  ،صموئيل « .صدام احلضارات وإعادة بناء النظام العاملي»  ،تعريب  :مالك أبو شهيوة وحممود
خلف  ،مرصاته  :الدار اجلامهريية للنرش والتوزيع . 1999 ،

(2) Alrouhani, Mamdoh. “Hegemony and GATT & WTO”, Research paper for City University, London, 1998.
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عل الثقافات األقل تقدم ًا .فمثل َه ٰـ ِذ ِه احللول َح َّت ٰى عندما تكون النوايا خلفها
املتقدمة َ ٰ
إل نتائج حقيقية مستدامة .قد تكون أحداث «راوندا» الدامية يف
صادق ًة ال تؤ ِّدي َ ٰ
تسعينيات القرن العرشين مثا ً
عل سلبية مثل َه ٰـ ِذ ِه اإلسقاطات ،حيث يشري
ال جيد ًا َ ٰ
عل راوندا حلل
إل أن النظام الربملاين الذي فرضه الغرب َ ٰ
الكاتب روبرت كابلني َ ٰ
مشاكله ،كان عام ً
إل قتل مئات اآلالف من قبيلة «التوتسو»
ال من العوامل التي أدت َ ٰ
عل يد ميليشيات من قبيلة اهلوتو(.)1
َٰ

كمـا يعلمنا التاريخ أن احللول احلقيقية ملشاكل العامل تكون نتيجة لتفاعل مجاعي

صادق يتشارك فيه اجلميع لتغليب املصلحة العامة وتفعيل القيم اإلجيابية بمقاربات

وعل الرغم من أن حالة التقارب
تراعي تنوع الثقافات وخصوصيات الشعوبٰ َ .
والتكامل بحدِّ ذاهتا ال حتمل العالج للمشاكل والرصاعات املرتاكمة يف العاملَّ ،إل أهنا
فه ٰـ َذا التقارب جيعل الشعوب ومتخذي
ختلق فرص ًا جديد ًة وبيئة واعدة لتحقيق ذلكَ .
القرار أكثر إدراك ًا لتأثريات الرصاعات واملصالح ُ
األحادية ،وأكثر وعي ًا بأمهية العمل

املشرتك من أجل العيش املشرتك .وبالتايل ،لن يكون من املبالغة القول إن العامل أصبح

إل عامل
أقرب من أي وقت ٰ
إل إمكانية عالج كثري من حتدياته املرتاكمة والوصول َ ٰ
مىض َ ٰ

طاملا راود خيال الفالسفة واملفكرين والشعراء عرب التاريخ َّ .إل أن ذلك يتطلب تعزيز
قيم التعايش واملواطنة اإلجيابية.

املشرتك بني التعايش واملواطنة االجيابية:
ال يتوقف الرتابط بني املواطنة اإلجيابية والتعايش عند حقيقة أن حالة التعايش قيمة

إنسانية رفيعة مطلوبة يف ِّ
كل جمتمعات العامل ،بل إن سامت ثقافة التعايش ومبادئها

متطلبات أصيلة لتحقيق املواطنة اإلجيابية .فتعزيز قيمة خدمة املجتمع والعطاء والتفاعل
( )1القصيبي  ،غازي « .العوملة وا ُهلوية الوطنية»  ،الرياض  :العبيكان . 2002 ،
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مؤسـساته ،وتقوية أوارص الرتابط مع خمتلف مكونات املجتمع ،واتساع نطاق
الب َّناء مع َّ
املسؤولية جتاه الوطن لتشمل املشاركة اإلجيابية خارج احلدود ،واملسامهة يف تطور

املجتمع البرشي كممثل عن جمتمعه ووطنه ،واحتضان التنوع والتباين كجزء طبيعي من

ا ُهلوية اإلنسانية ،وتعزيز حالة الوحدة واالحتاد يف ظل التنوع االجتامعي ،وتفعيل التنوع

كأداة قوة ،وترسيخ قيمة املساواة أمام القانون وتعزيز ذلك يف املامرسات اليومية يف

املجتمع ،ونبذ مجيع أشكال التفريق والتمـايز بني مكونات املجتمع ،واالعتزاز بجمـال

عل القيم
تنوع ألوان الطيف االجتامعي واعتباره جزء ًا من ا ُهلوية الوطنية ،وتربية النشء َ ٰ
ُعـزز ثقافة التعايش ،وغريها كثري  ،كلها سامت أساسية مشرتكة بني ثقافة
السامية التي ت ِّ
التعايش واملواطنة اإلجيابية .

السامت واملعايري التي تعزز مفهوم املواطنة االجيابية:
وهوية املواطنة وتقوية أوارص الرتابط ضمن
إنَّ تعزيز قيم الوالء وحب الوطن ُ
املجتمع الواحد يف ظل التحوالت والتحديات املعارصة ـ والتي سبقت اإلشارة إليها

آنف ًا ـ تتطلب آليات ومعايري وسامت تناسب الواقع الذي تعيشه شعوب العامل كافة.
وه ٰـ ِذ ِه السامت واملعايري هي يف احلقيقة القاسم املشرتك بني مفهومي املواطنة والتعايش.
َ
وسنتناول يف َه ٰـ َذا املبحث بعض أهم َه ٰـ ِذ ِه السامت واملعايري:

( )1خدمة املجتمع والتفاعل اإلجيايب :تَصحيح عالقة الفرد بمجتمعه إحدَ ٰى أهم

اآلليات التي تُستخدَ م من أجل تطوير الفرد واملجتمع مع ًا .فكثري من األنمـاط احلياتية
إل مستويات من االنعزال والتفكري بالذات جتعله يفقد الروابط
السائدة تدفع الفرد َ ٰ

مستوى التفكري أنه ينتمي
عل
ٰ
وعل الرغم من أن الفرد يعتقد َ ٰ
الصحية بينه وبني جمتمعهٰ َ .
عل أنه جزء
إل جمتمعه ووطنه َّإل أنه يف الواقع العميل يتعود أن ينظر للمجتمع ومكوناته َ ٰ
َٰ
من «اآلخر» ،وتصبح َه ٰـ ِذ ِه العالقة هشة أمام تأثريات التيارات الفكرية والتحديات
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احلياتية( .)1وحالة االنعزال املتزايدة لدى األفراد وضعف التفاعالت واملناشط التي
إل اجلهل
تربط الفرد باملجتمع ال تضعف قيمة االنتمـاء لدى الفرد وحسب ،بل تؤ ِّدي َ ٰ
عل املجتمع وترابطه.
باآلخر والذي خيلق بدوره ثنائية «نحن وهم» ذات اآلثار السلبية َ ٰ

وتتعزز قوى املجتمعات من خالل تفاعالت أفرادها ،أي أن العالقة بني الفرد واملجتمع
عالقة تكاملية تبادلية ،حيث يسهم املجتمع يف تطور الفرد ،والفرد بدوره يعود ُليس ِهم يف
ِِ
أخر ٰى.
تطور املجتمع والوطن ،ثم تتكرر َه ٰـذه العالقة التبادلية مرة تلو َ

هب ٰـ َذا املوضوع ،هو إجياد حالة املشاركة اجلامعية (Universal
ثمة جانب آخر مرتبط َ

 )Participationيف املجتمع .بحيث يتاح للجميع من ِ
خمتلف املكونات فرصة املسامهة يف
ُ
وه ٰـ َذا يتطلب وجود البيئة
خدمة املجتمع والوطن واالستشعار باملسؤولية جتاههمـاَ .
اجلاذبة التي متنح اجلميع فرص ًا متكافئة للمسامهة يف َه ٰـ َذا العمل النبيل.

َ
املواطـنة العا َلـمـية  :خلق الواقع االجتامعي والتقني املعارص كثري ًا من التقاطعات
()2

التي تلتقي فيها اهتاممات أفراد أو جمموعات من ُقطر ما بمواضيع وشؤون حتدث يف أقطار
أخر ٰى  .وفيمـا قد تكون بعض َه ٰـ ِذ ِه االهتاممات حمدودة األمهية نسبي ًا مثل االهتاممات
َ
الفنية واألدبية ،إال أهنا يف حاالت أخرى تكون ذات أمهية عالية وترتبط بجوانب ثقافية
واقتصادية وسياسية واجتمـاعية اعتدنا أن تنحرص يف حدود القُ طر الواحد ،بل قد تصل

س تارخيي ًا
مار َ
عل مصالح َه ٰـؤالء األفراد .وقد تكون األديان َّأو َل َمن َ
إل التأثري َ ٰ
أحيان ًا َ ٰ

َه ٰـ َذا
املستو ٰى من التأثري العابر للحدود(َّ ،)2إل أنَّ حالة املواطنة العاملية والتأثري والتأثر
َ
القو ٰى واملحركات العظمى مثل األديان والدول الكربى
املقصود هنا يتجاوز تأثريات َ

واملنظمـات العاملية ،ويتجذر يف املجتمعات بحيث تكون املشاركة يف مثل َه ٰـ َذا التأثري يف
عرف جيفري كامرون
متناول مجيع األفراد تقريب ًا ،ناهيك عن الرشكات
َّ
واملؤسـسات .و ُي ِّ

(1) Giddens, Anthony. “The Consequences of Modernity”, Oxford: Polity Press, 1990.
(2) Rudolph,Susanne Hoeber. “Introduction: Religion, States, and Transnational Civil
Society”, Transnational Religion and Fading States, 1997, pp. 1-24.
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عل احلياة االجتامعية
املواطنة العاملية بأهنا« :املمـارسات التي تطمح للتأثري بطريقة إجيابية َ ٰ
والسياسية واملؤسسات املرتبطة هبا خارج احلدود الوطنية لصاحب ذلك التأثري» .ويف

عاملنا املعارص ،أصبح لكل فرد تقريب ًا دور أو أدوار مؤثرة تتجاوز حدوده اجلغرافية.
فكمـا أن الفرد بإمكانه أن يضطلع بدور إجيايب يف املسامهة يف تقدم جمتمعه ووطنه ،فإنه

أيض ًا يمكن أن تكون له مسامهات وتأثري خارج حدود وطنه ،بل قد يكون أحيان ًا ُمطا َلب ًا

وبإحلاح ملمـارسة َه ٰـ َذا الدور من منظور وطني وإنساين .وقد تكون قضايا مثل البيئة
والتلوث ،التقدم العلمي واملعريف ،االخرتاعات واالبتكارات ،الطب والعالج ،قضايا

حقوق اإلنسان والدفاع عن املظلومني ،املسامهة العملية من خالل التطوع أو التربع أو
الدعم يف أوقات املحن والكوارث الطبيعية ،االستثامرات العابرة وأسواق املال ،وغريها

وعل الرغم من أن
كثري نمـاذج تتكرر بشكل شبه يومي يف حياة األفراد واملجتمعاتٰ َ .
بعض الدول يف املايض القريب كانت تنظر بريبة جتاه ممارسة األفراد واملؤسسات َه ٰـ ِذ ِه
املستو ٰى من املشاركة
األدوار العابرة للحدود َّإل أن معظم الدول اليوم حتفز َه ٰـ َذا
َ

مستو ٰى مسامهاهتا الرسمية
وتشجع عليها .فتقدم املجتمعات اليوم ُيقاس من خالل
َ
ِ
س اإلنساين واستشعار التكامل البرشي
والشعبية يف الصالح العام للبرش ،ومدَ ٰى ُرقي احل ِّ
لدَ ٰى املجتمع .لذا َنر ٰى أن أعداد ًا متزايدة من دول العامل تُدخل مفهوم املواطنة العاملية
ضمن مناهج الرتبية الوطنية لدهيا .ففي الوقت الذي يبقى والء الفرد وعطاؤه موجه ًا يف
األساس جتاه وطنه وجمتمعه َّإل أنه يدرك يف الوقت ذاته أن استشعاره باالنتمـاء العاملي

جزء أصيل من انتمـائه الوطني ،وأنه يستطيع خدمة وطنه من خالل ممارسة دور إجيايب

يف تفاعالته العابرة للحدود ،ألهنا تكون خري سفري لقيمه وجمتمعه ووطنه.

( )3الوحدة يف تنوع املجتمع :ال يكاد أي جمتمع يف العامل خيلو من درجة من درجات

التنوع يف تركيبته السكانية .فتمـازج األعراق واألفكار واملعتقدات والشعوب واللغات

والعادات عرب التاريخ أنتج واقع ًا يندر فيه وجود جمتمع أحادي الرتكيب خيلو من
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وعل الرغم من أن بعض اآلراء التقليدية كانت متجد جمتمع اللون الواحد،
التنوعٰ َ .
َّإل أنَّ التجارب املرتاكمة أظهرت كيف أن تنوع مكونات املجتمع يكون سبب ًا للثراء
االجتمـاعي والثقايف ،وعام ً
عل سائر
عل انفتاحه َ ٰ
إل تقدمه ،ودافع ًا يساعد َ ٰ
ال يؤ ِّدي َ ٰ

شعوب وثقافات العامل .

وهناك آراء حمافظة حتمل نظرة متشائمة جتاه التنوع يف املجتمع ،ويف األغلب تستشهد
عل
باألحداث الطائفية التي شهدهتا بعض دول املنطقة بني مكوناهتا املذهبية كدليل َ ٰ
خماطر التنوع َّ .إل أن التحليل املتأين َهل ٰـ ِذ ِه احلاالت والتجارب العملية أظهر عكس
ذلك .فهناك جمتمعات عديدة حتفل بتنوع أكرب ولـم تشهد مثل َه ٰـ ِذ ِه األحداث الطائفية.
ويف املقابل ،هناك جمتمعات ال متـتاز بالتنوع االجتامعي ومع ذلك عاشت حتديات َه ٰـ ِذ ِه
الرصاعات .السبب الرئييس لوقوع َه ٰـ ِذ ِه األحداث املؤسفة لـم يكن وجود َه ٰـ َذا التنوع
االجتامعي الطبيعي ،بل جمموعة من التحديات السياسية واالجتامعية ابتدا ًء من تدخالت
أجنبية مبارشة مرور ًا بحروب ورصاعات إقليمية ووصو ً
إل أخطاء يف املقاربات املتبعة
ال َ ٰ
يف بناء ُهوية املجتمع وقيم املواطنة .و ُلوحظ كيف أن َه ٰـ ِذ ِه اخلالفات التي بدت وكأهنا
مذهبية وطائفية حتولت تدرجييا لتقسم أبناء املذهب الواحد والطائفة الواحدة ،وهو ما
أخر ٰى.
يعني أن اخللل لـم يكن نتيجة التنوع يف تلك املجتمعات بل نتيجة تراكمـات َ
وال يكون احتاد جمتمع الدولة ووحدة شعبه نتيجة اختفاء ألوان التعدد ومتاهيها ،بل إنه
عل العكس وليد تعزيز تقبل َه ٰـ َذا التنوع واعتباره مصدر ثراء للجميع.
َٰ
إن وجود التنوع يف املجتمعات هو يف احلقيقة امليدان العميل الذي يعزز فيه الفرد

واملجتمع العديد من القيم األخالقية واإلنسانية ،بمـا يف ذلك قيمة االحتاد والوحدة

يف املجتمع .فاعتزاز املجتمعات بتنوع مكوناهتا وتباين ألوان نسيجها االجتمـاعي أهم
عتب تنوع مكونات جمتمع الدولة
دافع وأكرب ُمـ ِّفز لتبني َه ٰـ َذا التنوع واالعتزاز به .و ُي َ

وتعدد ألوان نسيجه اليوم مصدر قوة للدولة ومؤرش ًا صحي ًا لفرص التقدم اجتامعي ًا
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وثقافي ًا واقتصادي ًا وسياسي ًا ،لِذا نرى كيف أن معظم الدول املتقدمة تتسابق يف إثراء
ِِ
َرى وحدة واحتاد املجتمع
التنوع يف جمتمعاهتا وتعزيز كافة مكوناهتاَ .ه ٰـذه النظرة التي ت ٰ
يف تنوعه هي من أهم املبادئ التي تعزز قيم التعايش يف املجتمعات .فكلمـا احتفت
املجتمعات بتنوعها االجتمـاعي وثرائها اإلنساين كلمـا ترسخت فيها قيمة التعايش
وأصبحت من البدهييات الثابتة يف ثقافة املجتمع.

عل الرغم من وجود بعض املمـارسات
( )4املساواة من منظور القانون واملجتمعٰ َ :

اخلاطئة َّإل أن هناك قبو ً
ال عام ًا يف العامل بأن البرش مجيع ًا َسـواسية أمام القانون ،وبأن

احلقوق ضمن إطار الوطن الواحد ينبغي َّأل تتباين بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو
عل مبدأ مساواة اجلميع أمام القانون
املعتقد  .ومعظم دساتري دول العامل تنص رصاحة َ ٰ

إل أنَّ القانون حيمي حقوق اجلميع دون تفرقةَّ ،إل أنَّ املامرسة العملية تظهر
وتشري َ ٰ
أحيان ًا تطبيقات وممارسات ال تتمـاشى مع َه ٰـ َذا املبدأ .فهناك شواهد عديدة يف عدد
عل وجود درجات من التباين يف طريقة تعامل القانون بني
ليس بقليل من دول العامل َ ٰ
فعل الرغم من أن الدساتري تكفل حق املواطنة الكاملة
عل سبيل املثالٰ َ .
الرجل واملرأة َ ٰ

للجميع رجا ً
ال ونسا ًء َّإل أنَّ
املامرسـة العملية ختتلف يف حاالت كثرية ألسباب تكون يف
َ
األغلب مرتبطة باألعراف والعادات أو بسبب فهم ديني خاص .فنرى يف بعض الدول

حمدودية فرص التعليم لإلناث مقارنة بالذكور ،أو إحجام ًا عن منح فرص وظيفية
للنساء ،أو اختالفات يف تطبيقات قوانني اجلنسية ،وغريها .وحتتاج َه ٰـ ِذ ِه النوعية من
إل مراجعات
التمـايزات الناجتة عن عدم تطابق تفاصيل بعض القوانني مع الدساتري َ ٰ
دورية الستكشاف مكامن اخللل وإصالحها قانوني ًا .والتحدي الذي يواجهه القانون

عل التعدد والتنوع كصفة طبيعية للمجتمع يف الوقت
يف َه ٰـ َذا الصدد هو كيفية احلفاظ َ ٰ
الذي حيقق فيه املساواة بني اجلميع(.)1

( )1بن سعيد  ،مراد « .مستقبل القانون يف عرص العوملة»  ،جملة العلوم اإلنسانية  ،يناير  ، 2014ص . 49-48
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فعل الرغم من أن قوانني
َّإل أن التحدي األكرب يكمن يف املمـارسات املجتمعية ٰ َ .

عل أساس اللون أو العرق أو اجلنس َّإل أننا
معظم دول العامل ترفض التمييز بني الناس َ ٰ
نرى كيف أن األعراف االجتمـاعية تكون حجر عثرة يف سبيل حتقيق مقاصد القانون(.)1

عل
عل لون أو عرق ًا َ ٰ
فتجد أن من بيده قرار التوظيف أو إهناء معاملة ما قد يفضل لون ًا َ ٰ

وعل الرغم من
عل الرغم من أهنم مجيع ًا أبناء وطن واحد َ ٰ
عل مذهب َ ٰ
عرق أو مذهب ًا َ ٰ

أعل
عل منع أي نوع من التمييزَّ ،إل أن ُ
العرف االجتمـاعي يكون أحيان ًا َ ٰ
تأكيد القانون َ ٰ

صوت ًا وتأثري ًا .ويتطلب َه ٰـ َذا التحدي االجتمـاعي دور ًا فاع ً
ال للسـلطتني التنفيذية
السـوي ووضع آليات وتوضيحات
والقضائية لتهذيب َه ٰـ َذا السلوك االجتمـاعي غري َّ
ملنع مثل َه ٰـ ِذ ِه املمـارسـات إذا لزم األمر .
إن ترسيخ مبدأ املساواة بني اجلميع يف الوطن من أهم ركائز العدالة ومؤرش إجيايب

عل تقدم الدول ورقي املجتمعات ،وهو أيض ًا مطلب حيوي وحموري لتعزيز قيمة
َٰ
املواطنة وإجياد اللحمة الوطنية وترسيخ قيمة التعايش يف املجتمع .فكلمـا زاد استشعار
األفراد ومكونات املجتمع بحالة املساواة من منظور القانون واملجتمع كلمـا تعززت
قيم املواطنة والتعايش وقبول اآلخر.

( )5إدراك املصري املشرتك  :يصف املفكر الفرنيس املعروف بيري تيلهارد دي تشاردن

( )Pierre Teilhard de Chardinاملرحلة التي متر هبا البرشية اليوم بأهنا مرحلة «كوكبة
اجلنس البرشي» ( )The Planetization of Mankindيف حماولة لتوصيف واقع جديد

يغري معظم املعادالت والرتتيبات التي نظمت عالقة الدول واملجتمعات والشعوب عرب

عل عتبة مرحلة جديدة من مراحل تطور البشَ ـر ،وهي
التاريخ .ويمكن القول إننا نقف َ ٰ
مرحلة تتسم بتنامي إدراك البرش حلقيقتني يصعب التقدم من دوهنمـا:

( )1فيشرتيش  ،كريستا « .املرأة والعوملة»  ،تعريب ساملة صالح  ،كولونيا  :منشورات اجلمل . 2002 ،
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احلقيقة األوىل هي أنه يصعب ختيل جمتمع أو شعب أو دولة بمعزل عن بقية البشَ ـر.
واألخر ٰى ببشـ ٍر
فنحن لـم نعد تكتالت برشية تعيش يف عاملها اخلاص وحتتك بني الفينة
َ

أخر ٰى ،بل إننا جمتمعات ودول متتاز بخصوصيتها َّإل أهنا تعيش يف متازج كبري
من عوامل َ
مع سائر شعوب ودول العامل ونحـتك ونتعامل مع سائر الشعوب والثقافات بشكل

شبه مستمر من خالل العلم والتقنية والتجارة واالستهالك وأسواق املال والسياسة
واالقتصاد والتعليم والرياضة واألدب والفنون والرتفيه والسياحة والتواصل االجتامعي
وغريها(.)1

احلقيقة الثانية هي أن مقدرات ومستقبل الدول والشعوب واحلضارات مرتبط بعضها

ببعض ارتباط ًا وثيق ًا يستحيل إنكاره ،وأن التحديات أصبحت مهَّـ ًا مشرتك ًا عابر ًا حلدود
وعل الرغم من مرور كثري
الثقافات والدول ،وال يمكن التعامل معها بمعزل عن اآلخرٰ َ .
املبيـتة
من البرش بلحظات من الشك يف نجاعة بعض احللول املشرتكة أو الريبة إزاء النوايا َّ

خلفها أو غضبها جتاه ببعض الترصفات العدائية التي ال تتوافق مع روح املصري املشرتك،
ِِ
إل الوراء،
َّإل أن كل َه ٰـذه التحديات ال تقلل من إدراك أن احللول ال تكمن يف الرجوع َ ٰ

بل يف إجياد سبل أفضل لتفعيل َه ٰـ َذا الرتابط يف املقدرات واملصالح .

وه ٰـ َذا اإلدراك للمصري املشرتك للبرشية والرتابط الوثيق بني مقدرات الشعوب
َ
واحلضارات متطلب رئييس لتعزيز ثقافة التعايش والتفاعل اإلجيايب بني شعوب العامل.

كمـا أنه يعزز ثقافة التعايش بني مكونات املجتمع الواحد أيض ًا .فعندما يزداد إدراك
الفرد بأن نجاحه وتطوره وتقدمه وتقدم وطنه مرتبط ارتباط ًا أصي ً
ال بتقدم وتطور مجيع

شعوب العامل وتقبل التنوع البرشي كواقع إنساين مقبول ،وعندها يصبح تقبل التنوع يف
املجتمع الواحد والوطن الواحد أحد بدهييات احلياة ،وتصبح التباينات واالختالفات

بني مكونات املجتمع قضية هامشية ال قيمة هلا يف مقابل مصلحة ومستقبل املجتمع
(1) de Chardin, Pierre Teilhard. “The Future of Man”, Translated by: Norman Denny, New
York: Image Books/Doubleday, 1964.
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والوطن .وبالتايل ،فإن َه ٰـ َذا اإلدراك للمصري املشرتك ليس متطلب ًا لتعزيز ثقافة التعايش

عتب سمة من
فحسب ،بل إنه مطلب رئييس لتعزيز قيم املواطنة يف واقعنا املعارص و ُي َ
سامت املواطنة اإلجيابية املنشودة .

بطبيعة احلال ،ال يمكن حتقيق َه ٰـ َذا املستوى من املواطنة اإلجيابية املتسمة بقيم
إل تفاعل ودعم كل القوى املؤثرة
التعايش دون حراك اجتامعي حيوي وعضوي يؤدي َ ٰ
يف املجتمع .ابتدا ًء من القانون والترشيع الذي يعزز سامت َه ٰـ ِذ ِه املواطنة اإلجيابية ،مرور ًا
بدور اإلعالم بأدواته اإلخبارية والتثقيفية والرتفيهية  ،وكذلك اخلطاب الديني الذي
ووصو ً
إل أهم قوة مؤثرة يف أي
يشكل جزء ًا رئيسي ًا من وجدان املجتمع وتوجهاتهُ ،
ال َ ٰ
عل َه ٰـ ِذ ِه القيم
جمتمعَ ،أل وهي قوة الرتبية والتعليم والذي بإمكانه تربية أجيال تنشأ َ ٰ
عل خدمة جمتمعاهتا وأوطاهنا بل
اإلجيابية وتتعلم املعارف واألدوات التي تساعدها َ ٰ
واملجتمع اإلنساين.

قدره اخلالق َع َّز
إن مسرية تطور العامل يف َه ٰـ ِذ ِه احلقبة املتميزة من تاريخ البرش ،وما َّ
عل أن تعي
َ
وج َّ
ل من فرص وإمكانيات واكتشافات علمية ومعرفية ساعدت البرشية َ ٰ

تدرجيي ًا حقيقة وحدة وترابط اجلنس البرشي ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾(،)1
وتدرك أنَّ ُسـ َّنة ا َ
خللق تدفع البرشية يف اجتاه التعايش والتعارف والتقارب ﴿ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ﴾(َ .)2ه ٰـ ِذ ِه املفاهيم السامية والقيم النبيلة هي التي تشكل اليوم أسس مفهوم
«املواطنة اإلجيابية» وتدفع املجتمعات نحو تعزيز قيم التعايش ضمن إطار املجتمع
وعل امتداد جمتمعات العالـم .
الواحد َ ٰ

( )1سورة يونس  ،جزء من اآلية . )19( :
( )2سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
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()6
ِ
ـــوار
احل َ

د .مـردان حنيــف

*

أخالقيات احلوار يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة :
احلوار باعتباره أص ً
ُ
ال من األصول ،وعالمة
وية
القرآن
تناول
َ
النب َّ
ُ
والسـ َّن ُة َ
الكريم ُّ
إل بيان احلق واالنقياد لهَّ ،إل أنه يف الوقت ذاته ركز
عل سلوك الطريق املفضية َ ٰ
يتوسل هبا َ ٰ
ـوه مجـالية احلوار ،وتقلل من فاعليته وجدواه ،وهي حماذير
عل مجلة املحاذير التي قد ُتشَ ِّ
َٰ
قد تعتوره يف ِ
خمتلف مراحله ،وخصوص ًا أهنا حماذير كامنة يف طبيعة النفس البرشية ،مما
يعني رضورة إحاطة العملية احلوارية بسياج من أخالقيات احلوار التي هي بمثابة رشط
عل الطبيعة
إل أنه وبالرغم من أن القرآن يشهد َ ٰ
تنجيزي لسالمة احلوار .مع اإلشارة َ ٰ

َعال﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾(َّ ،)1إل أن اإلنسان يف
اجلدلية لإلنسان بقوله ت َ ٰ
عل أمهية احلوار أن القرآن
النهاية «كائن حواري  ،حييا باحلوار ،وداخل احلوار ،والدليل َ ٰ

كله ذو طبيعة حوارية» (. )2

باحلسنى ،باعتبارها اآللية األساسية يف عملية
عل آلية احلوار
وفيمـا ييل سنقترص َ ٰ
ٰ

احلوار واإلقناع ،وتبادل األفكار واآلراء ،إذ إن كثري ًا من املشكالت احلوارية يف واقعنا
املعارص نامجة عن غياب َه ٰـ َذا الرشط يف العملية احلوارية.

(*) باحث يف الدراسات الفلسفية وعلم الكالم بجامعات تركامنستان .
( )1سورة الكهف  ،جزء من اآلية . )54( :
( )2العزاوي  ،أبو بكر « ،النوريس رجل احلوار واإلقناع»  ،النور للدراسات احلضارية والفكرية  ،السنة
اخلامسة  2014 ،م  ،العدد  ، 10ص . 2
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باحلسنى  ،ويتضمن ذلك كله ،
ومن أخالقيات احلوار يف القرآن والسنة املحاورة
ٰ

الوسائل واألدوات واآلليات  ،ومعه لغة احلوار واخلطاب  ،ألن فعل املحاورة يف حد

إل احلق  ،وإقامة احلجة
ذاته  ،بمفهوم القرآن ومقاصده  ،عبادة تستهدف الوصول َ ٰ

عل رضورة جتاوز
عل
َ
املحاور  ،ولذا نجد كثري ًا من نصوص ُّ
السـ َّنة التي حتث َ ٰ
والشهادة َ ٰ
اجلدال املفيض َإل املراء  .عن أيب ُأما َمة الب ِ
ول ال َّلـه @ َ :
اهيل > قال  :قال َر ُس ُ
«أنَا
َ
ٰ
جلـ َّن ِة ِلَن تَر َك املِر َاء َ ،وإِ ْن َكانَ ُ ِ
زَ ِعيم بِب ٍ
ضا َ
مقًّا» ( ، )1قال السندي « :و َمن ت َ
يت ِف ر َب ِ
َرك
ٌ َ
َ
َ
احبه يف ال َّل َجاجِ ا ُمل ِ
ِ
ِ
وقعِ يف الب ِ
امل ِ َرا َء  :أي ا ِ
جلدَ َ
اط ِل» (. )2
ال َخوف ًا من أنْ َي َ
َ
قع َص ُ
باحلسنى واالبتعاد عن اجلدل  ،وااللتزام باحرتام تعاليم اآلخر  ،وعدم
وعليه  ،فإن احلوار
ٰ

العدوان عليها بكل أشكال العدوان اللفظية واملعنوية  .وسلوك أجود السبل والطرائق يف

وه ٰـ َذا من آكد
بالقوة أو الوصاية َ ،
التواصل واإلقناع  ،من غري تسلط أو فرض أو إمالء َّ

َعال ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ
إل النتائج اإلجيابية يف احلوار  ،تصديق ًا لقول الباري ت َ ٰ
الرشوط املفضية َ ٰ

()3
َعال ﴿ :ﭒﭓ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

()4
َعال ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

()5
َعال ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ ( )6مع
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

األمر القرآين برضورة استمرار احلوار  ،والبالغ  ،وتوصيل القول  ،وإقامة احلجة عليهم ،

دونمـا إكراه أو انتظار للنتائج  ،أو استعجال هلا .
()1
()2
()3
()4
()5
()6

«سنن أيب داود»  ،بريوت  :دار الفكر  ،كتاب األدب  ،باب يف حسن
أبو داود  ،سليامن بن األشعث ُ ،
اخللق  ،رقم احلديث . 4800
َ
عل سنن ابن ماجه»  ،بريوت  :دار اجليل . 26/1 ،
السندي  ،نور الدين « ،حاشية السندي ٰ
سورة النحل  ،جزء من اآلية . )125( :
سورة العنكبوت  ،جزء من اآلية . )46( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )272( :
سورة الرعد  ،جزء من اآلية . )40( :
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عل سبيل املنازعة
َ
وه ٰـ َذا ما يظهر الفرق بني احلوار واجلدال « ،الذي هو املفاوضة َ ٰ

واملغالبة  .وأصله من اجلدل ؛ وهو إحكام الفتل  ،فكأن املتجادلني يفتل كل واحد منهمـا
اآلخر عن رأيه  .وقيل األصل يف اجلدال الرصاع  .فاملوقف الذي يتخذه املجادل قطعي .
إل حتويل اآلخر عن رأيه  .وقد تضمنت أوىل آيات املجادلة الكلمتني
وهو يرمي يف جداله َ ٰ

َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
لتربز َه ٰـ َذا الفرق بني املوقفني  ،وقوله ت َ ٰ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ ( ، )1فاملرأة هنا  ،وهي الصحابية خولة بنت
ثعلبة < كانت جتادل رسول ال َّلـه @ بينمـا كان هو يتحاور معها» (. )2

إل
َ
وهب ٰـ َذا ؛ فإن األليق يف كل األحوال واملقامات احلوار وليس املجدالة ؛ ألنه األقرب َ ٰ
السـ َننِ َّـية التي
إل طبيعة التدافع ُّ
إل احللول  ،واألنسب َ ٰ
روح التفاهم  ،وإمكانية الوصول َ ٰ
وح َّت ٰى يف
حترك ديناميكية األفراد واألمم واحلضارات نحو األخذ والعطاء واالقتناع َ ،
اللحظة التي أباح فيها القرآن اضطرار ًا جدال أهل الكتاب  ،ألزم ذلك برضورة التمسك
وخلق احلسنى يف املجادلة « ،يف احلوار اهلدف األسايس هو إجياد أرضية مشرتكة ،
بمبدأ ُ

إل
يف اجلدال اهلدف األسايس هو الفوز باملناظرة  .يف احلوار حياول كل طرف أن يستمع َ ٰ

إل فهم واتفاق مشرتك  ،ويف اجلدال يتصيد كل طرف عيوب الطرف
اآلخر  ،للوصول َ ٰ

اآلخر  ،ونقصه وأخطاءه ملهامجة أفكاره وحججه .

ويف احلوار  ،تتسع املساحة إلمكانية تغيري وجهة نظر أحد األطراف  ،بينمـا يف اجلدال
عل وجهة نظره  ،ويف احلوار يتم الكشف عن االفرتاضات  ،وكأهنا
يؤكد كل طرف َ ٰ
حقائق مطلقة  .ويف اجلدال يتم الدفاع عن االفرتاضات وكأهنا حقائق مطلقة  .يف احلوار
إل خامته» (. )3
تبقى النهايات دائمـ ًا مفتوحة  ،بينمـا يف اجلدال ال بد من الوصول َ ٰ

( )1سورة املجادلة  ،اآلية . )1( :
( )2الدجاين  ،أمحد صدقي « ،احلوار مع اآلخر يف اإلسالم»  ،جملة التسامح  ،املجلد  2003 ، 3م  ،العدد  ، 2ص . 7
منى « ،احلوار مع الغرب  :آلياته  ،أهدافه  ،دوافعه»  ،دمشق  :دار الفكر  ،ط  2008 ، 1م  ،ص . 82
( )3أبو الفضل ٰ ،
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مقاصد منظومة احلوار القرآنية :
تستهدف منظومة احلوار يف اإلسالم مجلة من املقاصد  ،تسعى لتحقيقها والوصول
إليها  ،ومن أهم َه ٰـ ِذ ِه املقاصد  :املقصد الشهودي  ،واملقصد التدافعي  ،واملقصد التكاميل
والتعاريف  ،كل واحد من َه ٰـ ِذ ِه املقاصد يمثل وحدة بنائية معرفية قرآنية متكاملة ؛

فاملقصد الشهودي مقصد قرآين تتسم به أمة الشهادة  ،ومقصد التدافع يمثل نظام حفظ

َهل ٰـ َذا العامل  ،متنع عنه الصدام املميت بني الكيانات واحلضارات  .واملقصد التكاميل

والتعاريف يعرب عن تلك الرغبة يف تكامل عنارص َه ٰـ َذا الكون ومكوناته االستخالفية ،

يف عامل البرش  ،بالرغم من ورود مستحثات الرصاع  ،التي تتولد من جمموع املتناقضات
والثنائيات واألضداد ،وفيمـا ييل تفصيل َه ٰـ ِذ ِه املقاصد .

( أ ) املقصد الشهودي التعاريف :
املحاور ،وإقامة احلجة عليه ،وقيادته
عل ُ
من املضامني املعرفية للمحاورة الشهود َ ٰ

إل احلق  ،فهي تعني فيمـا تعني من منظور القرآن التبليغ القويل بإقامة احلجة والتبليغ
َٰ

العميل بقيادة األمة واإلنسانية ،ويف َه ٰـ َذا السياق تعترب احلضارة اإلسالمية حضارة
ومستوى فاعليتها اخلطابية يتجاوز السقوف املتوقعة لدَ ٰى احلضارات
تواصلية بامتياز،
ٰ

األخر ٰى  ،بإقامة احلجة عليها .والتوصيل كمـا هو
األخر ٰى؛ وصلت القول للحضارات
َ
َ
مقرر عند علمـاء اللغة والتفسري هو« :تفعيل من الوصل» ( )1يفيد التكثري يف أساليب

العرض واخلطاب واحلوار .وهي بذلك لـم تتخلف عن رسالتها االستخالفية احلوارية
يف األرض ،فبمجرد انطالقها يف إنتاج اخلطاب بالقول والفعل ،انطلقت احلضارة
اإلسالمية ووصلت للعاملني.

َ
األعل للمطبوعات،
( )1الطبطبائي  ،حممد حسني « ،امليزان يف تفسري القرآن» ،ط  ، 1لبنان  :دار الوحي
ٰ
ط. 27/16 ، 1
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ِِ
إل أمة اإلسالم  ،وجعلها من عالمات الترشيف والتكريم
ولذلك أناط َه ٰـذه املهمة َ ٰ
ِِ
َعال ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
هلا ،إن هي قامت بمقتضيات َه ٰـذه الوظيفة  .قال ت َ ٰ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾( ،)1يقول رشيد رضا يف
عل أهل الباطل تكون بالقول
تفسري املنار « :إن الشهادة التي تقوم هبا حجة أهل احلق َ ٰ

عل املبطل ينفي الدنيا
َعال َ ٰ
والعمل  ،واألخالق  ،واألحوال  ،فالشهداء هم ُح َّجة ال َّلـه ت َ ٰ
واآلخرة بحسن سريهتم .)2(»..

عل األمم ،وظيفة حضارية منوطة َهب ٰـ ِذ ِه األمة ،ولكن
ومن هنا ،فإن إقامة الشهادة َ ٰ

من خالل جتسري العالقة بني أطراف البرشية ،دون القطيعة مع أي طرف .ومن َه ٰـ َذا
املنطلق أمرت َه ٰـ ِذ ِه األمة بإيصال اخلري ،كمـا أمرت بتوصيل القول ،مصداق ًا لقوله
َعال﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾( .)3وأمرت بحوار القلوب ،كمـا
ت َٰ
إل أنه ال يمكن أن يتحقق مقصد الشهود دون أن يكون
أمرت بحوار العقول ،إضافة َ ٰ

عل
يف الشاهد األهلية احلضارية والعلمية ،ملعرفة الطرف اآلخر التي تتيح له القدرة َ ٰ

عل أحواله ،وواقعه ،وموقعه يف حركة احلياة ،ومن ثمة الوصول إليه باحلوار
االطالع َ ٰ
واملناظرة واإلقناع .

(ب) املقصد التدافعي التكاميل :
من مقاصد العملية احلوارية يف القران الكريم الوصول مع املخالفني يف الرؤية والفكر

إل وضع التدافع بدل الرصاع  ،فمن شأن احلوار فتح قنوات التواصل والتقليص من
َٰ

غلواء وحدة الرؤية النمطية القامتة  ،وتفكيك خطاب االستعالء والتفرد والعنرصية ،
عل االستثامر يف املساحات املشرتكة لآلخرين بعد
ألجل ذلك حرص القرآن الكريم َ ٰ
( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )143( :
( )2رشيد رضا « ،تفسري املنار»  ،ص . 200
( )3سورة القصص  ،اآلية . )51( :
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االعرتاف بمبدأ التعددية واالختالف املذهبي واللغوي والعرقي واحلضاري  ،بقصد

ختفيف حدة التوتر واالستقطاب الذي تنشئه الثنائيات  ،واإلثنيات  ،والتعدديات ،
احلضارية القائمة .

ولذا كانت املصارحة القرآنية يف َه ٰـ ِذ ِه املساحة  ،كمـا يف غريها  ،يف أوجها  ،فهو

اعرتف باآلخر يف إطار التعددية الدينية  ،كمـا اعرتف باآلخر يف سياق التعدد العرقي

واللغوي ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ ( ، )1ويظهر االعرتاف باآلخر احلضاري جلي ًا
َعال ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
يف قوله ت َ ٰ
()2
تصور واحلالة َه ٰـ ِذ ِه أن يعرتف باآلخر  ،وبكل
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾  ،فال ُي َّ
خصوصياته الثقافية  ،والدينية  ،والسياسية  ،واملعرفية  ،واحلضارية  ،ثم يؤسس خلطاب
القطيعة املطلقة معه .

مستويات احلوار ودورها يف صناعة التعايش:

يدور احلوار يف القرآن حول مستويات عدة ،تتكون منها منظومة احلوار القرآنية ،
انطالق ًا من حوار النفس أو الذات  ،وهي عملية مراجعة يف اجتاه داخيل  ،يعقبها تأمل
وسؤال وأجوبة الستشكاالهتا  ،مرور ًا بحوار اآلخر املسلم وغري املسلم  ،ثم حوار عامل

اآلفاق  ،وانتها ًء بحوار العبودية بني العبد وربه  ،الذي هو دعوة واستجابة  .وكلها
مراحل مرتابطة  ،خيدم بعضها بعض ًا  ،وتؤسس حلالة من السلم الداخيل يف النفس ،
والتعارف اخلارجي مع كل الكائنات واملوجودات .

( أ ) حوار الذات واألنفس:

من العنارص التي تتشكل منها منظومة احلوار القرآنية  ،احلوار مع الذات وعامل
األنفس  .وقد حشد القرآن َهل ٰـ ِذ ِه املساحة من اآليات واألمثال  ،والنمـاذج ،

( )1سورة الكافرون  ،اآلية . )6( :
( )2سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )48( :
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والقصص  ،ما يكفي لفهم عمق َه ٰـ َذا املكون وإدراك خطورته وأمهيته  ،ورضورة
إل النفس ملحاورهتا حوار ًا هادئ ًا مثمر ًا  ،يستحرض معه قول ال َّلـه
االجتاه بإرصار َ ٰ
ل ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
َع َّز َ
وج َّ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ (. )1

وتتم َه ٰـ ِذ ِه الرؤية من خالل جمموعة من اآلليات احلوارية  ،التي تستحث آيات النفس
عل الظهور والتجيل  .ويدخل يف َه ٰـ َذا السياق  :حوار (األنا/النفس/املجتمع/
وعاملها َ ٰ

يصب يف صياغة وصناعة الذات احلضارية
القيم املرجعية املكونة هلا) أو ما يمكن أن
َّ
إل استكشاف واستنطاق
للفرد واجلمـاعة واألمة  ،واحلوار القرآين حني يتجه أو يوجهنا َ ٰ

()2
عل حوار
عامل الذات ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾  ،إنمـا يمنحنا يف األخري القدرة َ ٰ

اآلخر ومعرفته واستكشافه .

موار بالتناقضات واملتغريات ،كمـا أنه عامل موار بالثوابت التي تستمد
وعامل األنفسَّ ،

األساليب احلوارية
تتجه
النفس منها وجودها ،وقيمها ،ومعامل ديمومتها ،ولذا كثري ًا ما ُ
ُ
إل مربع عامل األنفس الرحم ،التي يمور فيها
إل تثوير وتوجيه احلوار القرآين َ ٰ
القرآنية َ ٰ

ـر ،كأنمـا يريد أن يقول من هنا بدأ التكوين البرشي ،ومن هنا حتسم طبيعة
اخلري َّ
والش ِّ
رح ٰى املعارك ،وتفوح رائحة اهلزائم الفردية واجلمـاعية
النفس واملجتمع .وهنا تدور َ

واحلضارية لألمم ،أو من هنا ينبع السالم والتسامح والتعاون اإلنساين ،فمن عجز عن
حوار مع ذاته الفردية واحلضارية ،فهو سيعجز حتمـ ًا عن حوار غريه.

(ب) حوار اآلفاق والتسخري:
إل أمهيتها يف منظومة
من أهم املستويات احلوارية التي أبان عنها القرآن ،وأرشدنا َ ٰ
اخلطاب؛ حوار اإلنسان مع الكون واآلفاق ،وهو ما نطلق عليه يف َه ٰـ ِذ ِه الدراسة «بحوار
( )1سورة فصلت  ،اآلية . )53( :
( )2سورة الذاريات  ،اآلية . )21( :
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التسخري» .وتتحدد لغته من خالل معطيات مبدأ االستخالف يف األرض وأدوات
إل
اخلالفة فيها ،حيث يتيح له َه ٰـ َذا املبدأ احلوار االجيايب مع كتلة العامل التي ينتمي َ ٰ

َعال ﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
منظومتها الكلية .قال ت َ ٰ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾( ،)1إذ ًا ،فحوار التسخري فعل حضاري يف الكون «ضمن ما
هيأه ال َّلـه لإلنسان من قدرات ووعي ،يتكافأ وأوضاعه الكونية؛ بمعنى آخر معاودة

االندماج يف الرحم الكوين بالوعي ،بعد أن تم االنفصال عنه باخللق»(.)2

إن طبيعة َه ٰـ َذا التسخري واالستخالف (رسالة اإلنسان) هو حوار بمقتىض اجلعل

اإلهلي؛ أي أنه حوار سنني تكويني الزم بينهام ،يتجىل من خالل عامل اإلمكان واملمكن،
ِ
وجودات
فاإلنسان والكون كالمها من منظومة واحدة  ،تتسم بالعبودية ل َّلـه َع َّز َ
فللم ُ
لَ ،
وج َّ

الشكو ٰى بال حدود ،وإن
التي ييسء اإلنسان حماورهتا ،كمـا يقول اإلمام النوريس« :حق
َ
وه ٰـ َذا هو عني
سلطاهنا اجلليل ُيدِّ ُد باسمها َه ٰـ َذا اإلنسان العايص ،ويزجره أشد الزجرَ .
احلكمة ،ألن ذلك العايص يستحق بال ريب ذلك التهديد الرهيب كمـا يستحق أنواع ًا من
الوعيد املرعب»(.)3

إل دائرة
وينقل َه ٰـ َذا الوضع اإلنسان من دائرة الرصاع مع حمتويات الكون ومسخراته َ ٰ
احلوار معها بأدوات التسخري ،فال يصطدم مع الكون اصطدام ًا يتلفه؛ ألن ال َّلـه أراد

صالح العامل بصالح املستخلف فيه ،صالح ًا ال يتحقق َّإل باملصاحلة مع نظمه وقوانينه،
( )1سورة إبراهيم  ،اآليات . )33-31( :
( )2حاج محد  ،حممد أبو القاسم « ،العاملية اإلسالمية الثانية  :جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة»  ،بريوت :
دار ابن حزم  ،ط 1416 ، 2هـ= 1996م  ،ص . 106
( )3النوريس  ،سعيد « ،الكليات»  ،ط  ، 3القاهرة  :رشكة سولز للنرش  ،ط  1998 ، 3م  ،ص . 35
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وحسن املحاورة بلغتها ،واملجاورة واإلرفاق بمحتوياهتا بقوانينها ،فالكون «ال خيدم
إل مظاهر الكون ومكوناته،
اإلنسان جمان ًاَّ ،إل إذا فهم اإلنسان كيف يوجه األوامر َ ٰ
تسي َه ٰـ ِذ ِه املكونات ،وكمـا يستعيص القفل
وتوجيه األوامر هو :معرفة القوانني التي ّ
أن يفتح بغري مفتاحه ،كذلك ال يستجيب بغري قوانينه»(.)1
إن فهم معادلة اإلنسان وموقعه يف الكون يف إطار «حوار التسخري» يعد سبب ًا من

إل حتقيق األمان يف َه ٰـ َذا
أسباب حتقيق مقاصد السلم الكوين ،الذي ينتهي بالبرشية َ ٰ
العامل ،ليس بني اإلنسان وأخيه اإلنسان وفقط  ،بل بني كل املنظومات واملخلوقات
تعج هبا الساموات واألرض ،تسخري ًا وفق ناموس الكون وسننه ،وتلك إرادة ال َّلـه
التي ّ

ل« ،إن َه ٰـ َذا النسق العقائدي يف صلة اإلنسان بالكون :وحد ًة ورفع ًة وتسخري ًا
َع َّز َ
وج َّ

عل عناية إهلية باإلنسان تتمثل يف إعداده ليتكامل مع الكون بمـا حيقق وظيفة
ينطوي َ ٰ
اخلالفة التي ُخ ِلق من أجلها ،فوحدة اإلنسان والكون من شأن اإليمـان هبا أن ينشئ
يف النفس الشعور بالقرابة من الكون والوفاق معه ،ويدفع مشاعر اخلوف والعداء له،
عل الكون لتبارشه بالفعل
وهو املناخ الرضوري النطالق القدرات اإلنسانية وإقباهلا َ ٰ
واالستثامر»(.)2

(ج) حوار اآلخر يف دوائر االنتمـاء:
يشكل اآلخر كل اآلخر حضور ًا الفت ًا بني جمموع العنارص احلوارية ،التي تسهم يف
عل أن
إل التأكيد َ ٰ
تشكيل منظومة احلوار يف الرؤية اإلسالمية ،لدرجة «ال نكون بحاجة َ ٰ

القرآن أفرد مساحات تعبريية هائلة للحديث عن (اآلخر) ،عقيدته ،وعباداته ،وعاداته،
( )1الكيالين  ،ماجد عرسان « ،فلسفة الرتبية اإلسالمية  :دراسة مقارنة بني فلسفة الرتبية اإلسالمية
والفلسفات الرتبوية املعارصة»  ،جدة  :دار املنارة  ،ط  1407 ، 1هـ= 1987م  ،ص . 127-126
( )2النجار  ،عبد املجيد « ،خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل»  ،أمريكا  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
فريجينيا  ،ط  2000 ، 2م  ،ص . 44
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إل درجة يمكن أن نقول معها  :إن القرآن
وتارخيه ،وعلل تدينه ،وأسباب سقوطهٰ َ ،
يمكن أن يعترب كتاب ًا يف التاريخ احلضاري ،أو يف الشهود احلضاري اإلنساين حيث

والسـ َنن والقوانني االجتمـاعية
عرض للحضارات اإلنسانية كمخترب للفعل اإلنساينُّ ،

التي حكمت سقوطها»(.)1

ومع َه ٰـ َذا امللحظ َّإل أن القرآن دائم التوجيه والتذكري بوحدة األصل وقيمة اآلخر/
اإللـ ِهي ﴿ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
كإنسان ضمن جمال التكريم ٰ
()2
إل املدار
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾  ،دونمـا نظر َ ٰ
الذي يتحرك فيه ،داخل دائرة اهلداية أو الضاللِّ ،
عل آليات
عل رضورة اإلبقاء َ ٰ
مؤكد ًا َ ٰ
عل قاعدة التعارف القرآنية
وقنوات االنفتاح عليه  ،مهمـا كانت الظروف واألحوال َ ٰ

﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
()3
عل التجاوب ،وتوسع من
ﮅ ﮆ﴾  ،وهي القاعدة التي متنح اجلنس البرشي القدرة َ ٰ
هامش احلركة داخل ساحات اآلخرين الدينية واالجتامعية والسياسية.

لقد حاور القرآن اآلخر ،وانفتح عليه انفتاحا حضاري ًا وترشيعي ًا ،ال نظري له يف

أي اجتهاد برشي ُي َ
ذكر .حاوره يف دائرة الرحم ومنظومة املصاهرة والقرابات الرمحية

املبارشة وغري املبارشة ،باعتباره مكون ًا يمكن أن يدخل إليها ،ويشارك يف تأسيسها،
أعل درجات الوالء.
وصناعة أوارصها  ،بالرغم من املخالفة الظاهرة يف الدين الذي هو َ ٰ
وقد أباح اإلسالم الزواج بالكتابية ،ولـم يفرق بينها وبني املسلمة يف يشء ،وجعل َهل ٰـ َذا

الزواج ما لغريه من الرشوط ،ونحن نعلم أن العالقة الزوجية من أشدِّ أنواع العالقات
ِِ
َعال﴿ :ﮉ
التي تفرتض الرمحة وتستجلبها ،وال متنع َه ٰـذه العالقة من حكم قوله ت َ ٰ
( )1السامرائي  ،نعمـان عبد الرزاق « ،نحن واحلضارة والشهود احلضاري»  ،قطر  :وزارة األوقاف  ،ط ، 1
 2010م  ،ص . 19
( )2سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
( )3سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )13( :
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ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ (. )1

كمـا أنه حاور اآلخر يف دائرة االنتمـاء الوطني واملجتمعي والقومي  ،ممن خيالفون يف
عل لسان األنبياء بألفاظ  ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
الدين كمـا ذكر القرآن َ ٰ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾( ،)2يقول الشيخ رشيد رضا يف التفاتة طيبة حول
َه ٰـ ِذ ِه املعاين واالستعامالت القرآنية ملفردة القوم يف احلوار« :يف َه ٰـ َذا النداء رضب من
االستاملة للكفار الذين خوطبوا بالدعوة أو ً
ال  ،بمـا يذكرهم بأهنم قوم الرسول الذين
عل خريهم ومنفعتهم بباعث الفطرة والرتبية واملنافع املشرتكة ،وقد
حيبهم وحيرص َ ٰ

كانت النعرة القومية عند العرب أقوى منها عند املعروف حاهلم اليوم من سائر األمم،
فكان نداؤهم بقوله« :يا قومي» جدير ًا بأن حيرك َه ٰـ ِذ ِه العاطفة يف قلوهبم فتحمل املستعد
َعال رسوله بمثل َه ٰـ َذا يف آخر سورة
عل اإلصغاء لـام يقول والتأمل فيه ،وقد أمر ال َّلـه ت َ ٰ
َٰ

«هود» وأواسط سورة «الزمر»(.)3

حوار األديان وصناعة التسامح:
تتموضع فكرة حوار األديان يف مقدمة الس َّلم املفاهيمي للحوار يف اإلسالم،

الستبطاهنا مفاهيم التعايش والرمحة والتواصل ،واألصل القرآين َهل ٰـ َذا املفهوم نابع من

َعال خماطبا أهل الكتاب ،وهم التجمع األكرب يف األرض يف تلك املرحلة﴿ :ﭪ
قوله ت َ ٰ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾(،)4
()1
()2
()3
()4

سورة الروم  ،اآلية . )21( :
سورة األعراف  ،اآلية . )65( :
رضا  ،رشيد « ،تفسري املنار»  ،مرص  :اهليئة املرصية للكتاب  1990 ،م . 103/8 ،
سورة آل عمران  ،اآلية . )64( :
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وكلمة السواء هي كلمة الرس املرجعية اجلامعة َهل ٰـ َذا احلوار ،كام أهنا املفردة التي ختتزل
مديات املرشوع احلضاري اإلنساين االستخاليف يف األرض.

و َهل ٰـ َذا تبوأت فكرة حوار األديان موقع ًا اسرتاتيجي ًا يف منظومة اخلطاب اإلسالمي،

ذلك أن احلوار كمبدأ رئييس من جمموع املبادئ اإلسالمية يفرض مد اجلسور ،والبحث
عل قاعدة املشرتك الديني
عن كل اللقاءات الدينية واحلضارية املشرتكة بني األمم َ ٰ
واإلنساين .ولعل كثري ًا من علمـاء الفكر واحلضارة والالهوت يف العامل الغريب يدركون
ِِ
فه ٰـ َذا العامل األملاين هانز «كونج يقول»« :لن يكون هناك سالم بني األمم
َه ٰـذه احلقيقةَ ،
ما لـم يكن هناك سالم بني األديان ،ولن يكون هناك سالم بني األديان ما لـم يكن هناك
حوار بني األديان»(.)1

إل البيئة اإلسالمية لكوهنا
إن كثري ًا من الغربيني أرجعوا نشوء علم مقارنة األديان َ ٰ
املناخ الوحيد الذي يسمح بمثل َه ٰـ ِذ ِه األفكار ،حتت سلطان احلضارة اإلسالمية
التي استوعبت كل االختالفات والتمـازجات التي عجزت احلضارات األخرى
عن فهمها ،فض ً
ال عن التحاور معها ،وأنقل هنا ما كتبه «آدم متز» املسترشق األملاين

يف كتابه ال َق ِّـيم احلضارة اإلسالمية بقوله« :إن أكرب فرق بني اإلمرباطورية اإلسالمية
الوسطى ،وجود عدد هائل من
عل املسيحية يف العصور
وبني أوروبا ،التي كانت كلها َ ٰ
ٰ

أهل الديانات األخرى بني املسلمني يتمتعون بنوع من التسامح .مما أوجد أول األمر
الوسطى ،ومظهر َه ٰـ َذا
نوع ًا من التسامح ،الذي لـم يكن معروف ًا يف أوروبا يف العصور
ٰ
عل اختالفها ،واإلقبال
التسامح نشوء علم مقارنة األديان ،أي دراسة امللل والنحل َ ٰ
عل َه ٰـ َذا العلم بشغف عظيم»(.)2
َٰ

( )1اليكيس جورافسكي « ،اإلسالم واملسيحية»  ،ترمجة  :حممد خالد اجلراد  ،العدد  ، 215الكويت  ،سلسلة
عامل املعرفة  ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  1996 ،م  ،ص . 8
( )2متز  ،آدم « ،احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري»  ،ترمجة  :حممد عبد اهلادي أبو ريدة  ،مرص  :اهليئة
املرصية العامة للكتاب  ،ط 1995 ، 2م  ،ص . 75
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إل امليادين املعرفية ،حيث
عل َه ٰـ َذا احلد فحسب ،بل جتاوز َ ٰ
ولـم يتوقف األمر َ ٰ

أسست يف ظل احلضارة اإلسالمية منابر للمناظرة واملحاورة العلمية مع ممثيل الديانات
األخرى ،ولقد أورد «السري توماس أرنولد» بإعجاب كيف أن زعيم املانوية املجوس ـ يف
ٰ

فارس ـ «يزدانبخت» قد أتى بغداد ،وناظر املتكلمني املسلمني يف حرضة اخلليفة املأمون،

إل أن يسلم يزدانبخت ،ففاحته يف ذلك  ،لكنه
فلمـا أفحمه علمـاء اإلسالم تاق املأمون َ ٰ

رفض ،يف أدب ،وقال للخليفة :نصيحتك ،يا أمري املؤمنني ،مسموعة ،وقولك مقبول،
ِ
عل ترك مذهبهم ،فرتكه املأمون وشأنه ،بل وطلب محايته من
ولكنك َّمن ال جيرب الناس َ ٰ
العامة َح َّت ٰى يبلغ مأمنه بني أتباعه وأنصار مذهبه من املجوس»(.)1
وه ٰـ َكذا  ،فاإلسالم ـ كمـا باألمس ـ ال يزال يبحث عن املربعات املعرفية احلوارية
َ
اآلمنة التي ُت ِّكن اإلنسانية من اخلروج من كبوهتا التي أصابتها  .ليس ألنه ناقص فيحتاج
إل من يكمله ؛ بل إليمـانه بمبدأ املشرتك اإلنساين  ،ورضورة اللقاء احلضاري ،فمث ً
ال
َٰ

ُعتب املقاصد الرشعية ممثلة يف الكليات اخلمس قاعدة معيارية ،وأرضية نموذجية
ت َ
يمكنها فتح حوار حضاري مثمر بني األديان واحلضارات .

َه ٰـ َذا ،وإذا أضفنا إليها ما أضافه الشيخ الطاهر بن عاشور مثل مقصد العدل،

والسامحة ،واإلحسان ،وما أضافه املفكر اإلسالمي طه جابر العلواين من مقاصد

التوحيد ،والتزكية ،والعمران ،فإن األرضية تتسع لتشمل ليس البعيد فحسب ،بل
األبعد فاألبعد من أهل امللل والنحل األخرى لالنضمـام إليها ،ذلك أن «مراد ال َّلـه

إل ختم الرسالة واحد ،وهو حفظ نظام العامل وصالحه
من األديان كلها منذ النشأة َ ٰ
وصالح أحوال أهله»(.)2

( )1مرجع سابق « ،احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري»  ،ص . 25
( )2ابن عاشور  ،حممد الطاهر « ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم»  ،تونس  :الرشكة التونسية للتوزيع ،
املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر  ،ط 1985 ، 2م  ،ص . 10
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احلوار واملراجعات احلضارية السلمية :
تتدل من مفاهيم احلوار واملحاورة املراجعة بالذات أو الفكر  ،ويف
من املعاين التي َّ ٰ
موضوعنا يغدو حوار احلضارات عملية طبيعية  ،ونتاج احلوار اهلادئ اهلادف املسؤول  ،الذي

ينم عن فهم اآلخر واالقتناع بمقوالته  ،وليس رشط ًا أن يكون اآلخر سيئ ًا  ،وقد يكون اآلخر
ُّ
هو «نحن» بالنسبة هلم  ،أي للطرف املقابل  ،و َهل ٰـ َذا ليس غريب ًا أن يكون من نتائج حوار

احلضارات مراجعة األفكار واألخذ والعطاء  ،وإال ملا كان للحوار مع َن ٰى ُي َ
ذكر  .و َهل ٰـ َذا ؛ فإن
فاحلور هو الرتدد إما
«أبرز ما يستوقفنا من داللة لفظ حوار هو َه ٰـ ِذ ِه املراجعة التي حتدث .
ْ
بالذات وإما بالفكر  .وحار املرء يف الغدير وتردد  ،حار يف أمره أي حتري  .ومن هنا يتميز احلوار
بأنه يتضمن يف طياته عملية حتدث  ،وجتري خالهلا مراجعة  .فاملوقف املتخذ يف َه ٰـ ِذ ِه العملية
ليس سكوني ًا قطعي ًا غري قابل للتغيري والتبديل  ،وإنمـا هو حركي قابل للتحول» (. )1
النبي @ «َ :أ ْي َن َم َو َجدَ َها َف ُه َو َأ َحقُ ِبا» ( ، )2فقد
وإذا كانت احلكمة ضالة املؤمن  ،كمـا قال ُّ
إل منهج للتعاطي مع قيم اآلخر ومنتجاته ،
جسدت احلضارة اإلسالمية َه ٰـ َذا املفهوم وحولته َ ٰ
وهي يف أوج عطائها احلضاري من منطلق التفوق وليس الضعف  ،إذ حتاورت بكل ندية مع
الرتاث الغريب  ،باالستفادة منه مثاقفة وترمجة  ،يف أكرب عملية ترمجة يف تاريخ الرتاث الغريب ،

وهي بذلك استفادت وأفادت .

وهنا  ،نؤكد أنه يف فعل املحاورة احلضارية  ،ليس رشط ًا أن تكون غالب ًا وال مغلوب ًا ،

فاملحاورة ليس من مقاصدها الغلبة وال املغالبة  ،إذ يمكن أن تكون املغالبة يف كثري من
األحيان مقصد ًا  ،خيفي يف طياته بذور االستبداد واهليمنة  ،ويكون فعله كمـا نتائجه
( )1الدجاين  ،أمحد « ،احلوار مع اآلخر يف اإلسالم  ،مؤمتر اإلسالم وقضايا العرص»  17-16 ،كانون األول
2004م  ،عمـان  ،ص . 7
عيسى « ،اجلامع الصحيح يف ُسـ َنن الرتمذي»  ،مكتبة ومطبعة مصطفى الباين احللبي ،
( )2الرتمذي  ،أبو
ٰ
َ
عل العبادة  ،رقم احلديث . 2687
1378هـ  ،كتاب العلم  ،باب فضل الفقه ٰ
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عكسية ،ويف كثري من املراحل التي شهدت احلضارات تعارف ًا حواري ًا حقيقيا بينها ،كان

احلوار دائمـ ًا هو القيمة املضافة للعالقات بني الرشق والغرب ،وكان الرابح األكرب فيها

األكثر عطا ًء لإلنسانية .ولذلك ؛ فإن احلوار احلضاري فعل ال يأيت َّإل بخري؛ إذا عرفنا
االستثامر يف معطيات احلضارة ومكنوناهتا.

إن فعل احلوار بمنطقه التدافعي ،فعل سنني حتمي الزم الوقوع  ،ال مهرب منه البتة؛

ألنه مفاعلة وتفاعل بني طرفني ،يف حوار حتمي ال يمكن جتاوزه ،وبالتايل يستحيل معه
اإللغاء للطرف احلضاري اآلخر ،يقول املفكر الرئيس عيل عزت بغوفيتش« :فاحلضارة

ال يمكن رفضهاَ ،ح َّت ٰى لو رغبنا يف ذلك  ،إنمـا اليشء الوحيد والرضوري واملمكن ،

هو أن نحطم األسطورة التي حتيط هبا ،فإن حتطيم األسطورة سيزيد من أنسنه َه ٰـ َذا
العامل» (. )1

وحتطيم األسطورة هنا  ،معناه نزع قيم الطغيان وأخالق احلضارة املتوحشة ثم األخذ

وه ٰـ َذا يتم بتجسري العالقات ،وتثمني مساحات احلوار
منها بحظ وافر وذكاء أوفرَ ،

لزيادة أنسنه َه ٰـ َذا العامل ،وعليه «يتكامل كل طرف مع مقابله يف مركب جديد متطور

عل كل من املركبني السابقني .ويف الصدام يلغي كل طرف اآلخر ،ليموت
متفوق َ ٰ
االثنان يف النهاية ،ألنه يف اللحظة التي يلغي فيها أحد األطراف الطرف اآلخر ،يكون قد

عل نفسه باإللغاء ،فاحلوار هو آلية نجاة للجميع ؛ ألهنا وثيقة االعرتاف املتبادل
حكم َ ٰ

عل اجلميع»(.)2
بالوجود الذي أسبغه ال َّلـه َ ٰ

( )1بيجوفيتش  ،عيل عزت « ،اإلسالم بني الرشق والغرب»  ،ترمجة حممد يوسف عدس  ،القاهرة  :دار النرش
للجامعات  ،ط 1997 ، 2م  ،ص . 22
( )2جلبي  ،خالص « ،سيكولوجية العنف واسرتاتيجية احلل السلمي»  ،دمشق  :دار الفكر  ،ط ، 1
1998م  ،ص . 92

166

ل َسـبيل ا َ
خلـتم:
َع َ ٰ
يعلن اإلسالم من خالل رؤيته الشمولية لإلنسانية أنه باحلوار وحده يرتقي
عل مبادئ :التعارف،
اإلنسان ،ويثبت إنسانيته ،وبأخالقيات احلوار التي تتأسس َ ٰ
والتفاهم ،والتسامح ،والقابلية لألخذ والعطاء ،واإلقناع يتقاسم العامل نصاب
وهب ٰـ َذا املفهوم فقط ،يمكن أن تنعم اإلنسانية باألمن واألمان والطمأنينة،
احلقيقةَ .
وتضيق مساحات العنف ولغة اإلكراه ،ألنه سيصبح حينها حوار ًا يضمن للكل
املشاركة دون إقصاء ،واالستفادة منه دون إلغاء ،ويضيق من طالة وإمكان االعتداء
عل اخلري بني
إل إشاعة قيم التعاون َ ٰ
والتجاوز يف حقوق اآلخرين ،وهو ما يفيض َ ٰ

الناس.
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1الكتب :

( )1اليكيس جورافسكي « ،اإلسالم واملسيحية»  ،ترمجة  :حممد خالد اجلراد  ،العدد  ، 215 :الكويت ،
سلسلة عامل املعرفة  ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 1996 ،م .
( )2بيجوفيتش  ،عيل عزت « ،اإلسالم بني الرشق والغرب»  ،ترمجة حممد يوسف عدس  ،القاهرة :
دار النرش للجامعات  ،ط 1997 ، 2م .

عيس ٰى « ،اجلامع الصحيح يف ُسنن الرتمذي»  ،مكتبة ومطبعة مصطفى الباين احللبي ،
( )3الرتمذي  ،أبو َ
1378هـ .
( )4جلبي  ،خالص « ،سيكولوجية العنف واسرتاتيجية احلل السلمي»  ،دمشق  :دار الفكر  ،ط ، 1
1998م .

( )5اجلوهري  ،إسامعيل بن محاد « ،الصحاح يف اللغة»  ،بريوت  :دار العلم للماليني  ،ط 1990 ، 4م .
( )6حاج محد  ،حممد أبو القاسم « ،العاملية اإلسالمية الثانية  :جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة» ،
بريوت  :دار ابن حزم  ،ط 1416 ، 2هـ= 1996م .

( )7الدجاين  ،أمحد « ،احلوار مع اآلخر يف اإلسالم  ،مؤمتر اإلسالم وقضايا العرص»  17-16 ،كانون
األول 2004م  ،عمـان .
«سنن أيب داود»  ،بريوت  :دار الفكر .
( )8أبو داود  ،سليامن بن األشعث ُ ،

( )9السامرائي  ،نعمـان عبد الرزاق « ،نحن واحلضارة والشهود احلضاري»  ،قطر  :وزارة األوقاف ،
ط 2010 ، 1م .
( )10رضا  ،رشيد « ،تفسري املنار»  ،مرص  :اهليئة املرصية للكتاب 1990 ،م .

عل سنن ابن ماجه»  ،بريوت  :دار اجليل .
( )11السندي  ،نور الدين « ،حاشية السندي َ ٰ

َٰ
األعل
( )12الطبطبائي  ،حممد حسني « ،امليزان يف تفسري القرآن»  ،ط  ، 1لبنان  :دار الوحي
للمطبوعات  ،ط . 1

( )13الفايس  ،عالل « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،املغرب  :مكتبة الوحدة العربية 1382 ،هـ=1963م .
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()7

َ
االخــتلف
د .أشـرف زيـدان

*

تعريف االختالف ومفهومه وعالقته بالتسامح يف اإلسالم :
أع ُّم من الضدِّ ،
االختالف لغ ًة  :اخلالف واالختالف يف ال ُّلغَ ـة  :ضد االتفاق  ،وهو َ
قال الراغب األصفهاين ِ :
«اخل َ
أع ُّم من الضدِّ ؛ ألن كل ضدين خمتلفان  ،وليس
ـل ُف َ :
اكس ُهَ ،أ ْي َأتَى بِر ْأ ٍي ُ َمالِ ٍ
ف (.)1
الر ْأ ِي َ :ع َ َ
ٰ َ
كل خمتلفني ضدين» َم َع ُه ِف َّ
إل مفهوم االختالف عاملي ًا وكذلك من منظور الفكر اإلسالمي وأثره يف
إذا نظرنا َ ٰ
إل أن مفهوم التسامح يرتبط بصورة
ثقافة التسامح ؛ لن نجد اختالف ًا ُيذكر وذلك عائد َ ٰ

جذرية مع القيم اإلنسانية املشرتكة  ،لذلك نجد أن مفهوم االختالف يرتبط بأنواعه
اختِ َل ُف ت ََضا ٍّد َ .و ْ ِ
اختِ َل ُف َت َن ُّو ٍع َ ،و ْ
إل قسمني رئيسني ْ :
اخت َل ُف ال َّت َن ُّو ِع َع َلٰ
والتي تنقسم َ ٰ
ون ُك ُّل َو ِ
وه ِ
و ُج ٍ
شوع ًا َ ،كمـا ِف ا ْل ِقرا َء ِ
اح ٍد ِم َن ا ْل َق ْو َل ْ ِ
ي َأ ِو ا ْل ِف ْع َل ْ ِ
:م ْن ُه َما َي ُك ُ
ي َحقًّا َم ْ ُ
ات
ُ
َ
َ
ِ
ال ِ :
الص َحا َب ُة } َح َّتى زَ َج َر ُه ُم ال َّنبِي @ َو َق َ
«ك َل ُك َمـا ُ ْم ِس ٌن» (.)2
ا َّلتِي ْ
اخ َت َل َف ف َيها َّ
ُّ
ِ ِ
ان َ ،وا ِ ِ
ِ
الن َْوا ِع ِف ِص َف ِة ْ َ
اختِ َل ُف ْ َ
ال َذ ِ
الس ْه ِو ،
َو ِم ْث ُل ُه ْ
إل َقا َمة َ ،وال ْست ْف َتاحِ َ ،و َم َِّل ُس ُجود َّ
ات ا ْل ِع ِ
ِ
ِ
ف َ ،وت َْكبِري ِ
الو ِ
ش َع َ ِ
يد َ ،ون َْح ِو َذلِ َك َّ ِ ،ما َق ْد ُ ِ
ج ُيع ُه َ ،وإِنْ َك َ
ان
َ
َوال َّتشَ ُّهد َ ،و َص َلة ْ َ ْ
ت ُد لِ َكثِ ٍ ِ
ض َأنْو ِ
الم ِة ِف َذلِ َك ِم ْن ِال ْختِ َل ِ
اع ِه َأ ْر َج َح َأ ْو َأف َْض َل ُ ،ث َّم َ ِ
ف َما َأ ْو َج َب
ري م َن ْ ُ َّ
َب ْع ُ َ
(*) حمارض يف كلية الدارسات اإلسالمية بجامعة ماليا بمـاليزيا  ،ومستشار دويل يف اإلعالم والتدريب .
( )1الراغب  ،األصفهاين « ،مفردات ألفاظ القرآن»  ،دمشق  :دار القلم  ،ط 1412 ، 2هـ= 1992م  ،ص . 294
( )2البخاري  ،حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،كتاب اخلصومات  ،باب ما يذكر يف اإلشخاص
واخلصومة بني املسلم واليهود  ،رقم احلديث . 2308
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ِ ِ
ي ا ُمل َحر ِم َ ،و َك َذا َ ِ
اقْتِ َت َ
ل َش ْفعِ ْ ِ
ت ُد
ال َقا َم ِة وإيثارها َون َْح ِو َذلِ َك! َو َه ٰـ َذا َع ْ ُ
َّ
ال َط َوائ َف م ْن ُه ْم َع َ ٰ
ل َح ِد َهـ ِذ ِه ْ َ
َكثِري ًا ِم ْن ُهم ِف َق ْلبِ ِه ِم َن ا َهل َو ٰى ِ َ
الن َْوا ِع َ ،و ْ ِ
ال ْع َر ِ
اض َع ِن ْال َخ ِر َوال َّن ْهيِ َع ْن ُه َ :ما
ْ
ٰ
)
1
(
ِ ِ
ـؤ ُه
وه ٰـ َذا يكشف عن أن االختالف قد يكون َمنشَ ُ
يمـا َ َن ٰى َع ْن ُه ال َّنبِ ُّي @ َ ،
َد َخ َل بِه ف َ
وى النفس ِ
ومن َث َّم املصالح الذاتية ؛ َّ
ٌ
لبي حول أمور
وإل َلـام وقع بني الناس
َه ٰ
اختالف َس ٌّ
تتسع ألكثر من رأي .

من أسباب اختالف الرأي:

قد يكون اختالف الرأي بسبب اختالف ال َّل ِ
ون ُك ٌّل ِم َن ا ْل َق ْو َل ْ ِ
«و ِم ْن ُه َما َي ُك ُ
ي ُه َو ِف
فـظ َ
اس ِف َأ ْل َف ِ
ِ
ِ
َان ُ ْم َت ِل َف َت ِ
ارت ِ
ان َ ،ك َمـا َق ْد َ ْي َت ِل ُف َكثِ ٌري ِم َن ال َّن ِ
اظ
املَ ْع َنى ال َق ْو ُل َ
اآلخ ُر َ ،لكن ا ْلع َب َ
ود َ ،و ِصيغِ ِ
حل ُد ِ
ري َع ِن ا ُملسمي ِ
ات َ ،ون َْح ِو َذلِ َك ُ ،ث َّم ْ َ
ا ُ
ال ْه ُل َأ ِو ُّ
األد َّل ِة َ ،وال َّت ْعبِ ِ
الظ ْل ُم َ ْي ِم ُل
َ َّ َ
َ
ح ِ
ِ ِ ِ
ُْ
ـد إِ ْحدَ ٰى املَ َقـا َل َت ْ ِ
ل قائلها» (. )2
لَْ
ـي َو َذ ِّم ال ْخ َر ٰى َوال ْعتدَ اء َع َ ٰ
َع َ ٰ
حـية عن االختالف يف أمور دينية كالعبادات
لقد قدمت الرشيعة اإلسالمية أمثلة َّ

واملعامالت فكيف إذا كان االختالف يف وجهات نظر حيكمها تفاوت املعلومات
واملستويات الثقافية والعلمية للناس؟ َه ٰـ َكذا نجد أن لالختالف أوجه ًا إجيابية يف حال
اهلوى
وأخرى سلبية إذا حدث العكس وحتكم
َح ُسنت النوايا ورجحت العقول ؛
ٰ
ٰ
باإلنسان  ،من هنا ننطلق لفهم أمهية التسامح يف اآلراء والعالقات  ،لنكتشف بأن خالف
التسامح ينمو يف بيئة الرغبات الشخصية لقصار النظر وحمدودي الرؤية ممن ال ينظرون
إل القضايا الكربى يف َه ٰـ َذا العامل والتي من أمهها حفظ األمن واالستقرار عرب تغليب
َٰ

لغة التسامح وتفهم اآلخر وتقبل تعدد اآلراء ما دامت ضمن دائرة املعقول واملقبول
رشع ًا وعق ً
عل حيوات الناس وأمنهم واستقرارهم ومعيشتهم .
ال وبمـا ال يؤثر َ ٰ

عيل بن حممد ابن أيب العز احلنفي  ،األذرعي الصاحلي « ،رشح
( )1الدمشقي  ،صدر الدين حممد بن عالء الدين ّ
العقيدة الطحاوية»  ،تأليف مجاعة من العلمـاء  ،ختريج  :نارص الدين األلباين  ،دار السالم للطباعة والنرش
َ
األول 1426 ،هـ = 2005م  ،ص . 514
التوزيع والرتمجة (عن مطبوعة املكتب اإلسالمي) الطبعة املرصية
ٰ
( )2مرجع سابق « ،رشح العقيدة الطحاوية»  ،ص . 514
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عل خصائص سلبية
ومن مجلة ما َّ
تقدم ،نستنتج أن مفهوم االختالف ال ينطوي َ ٰ

فقط؛ بل يمكن أن ينجم عن إجيابيات بحسب توجيه الناس ملجرياته ،وأن التسامح
إل إفرازات سلبية ال حرص هلا  ،لذلك جعل
َمط َل ٌب حلياة آمنة مستقرة وأن خالفه يؤدي َ ٰ
عل رضورة ترك اخلالف لـام يلحقه من رضر
اإلسالم التسامح ِسـم ًة ألتباعهَّ ،
وشدد َ ٰ
بالتسامحَ ،هل ٰـ َذا كان تعدد اآلراء حيمل إجيابيات ليس من أقلها توسيع اخليارات أمام
اإلنسان ليتبنى من بينها ما يناسب ظروفه واحتياجاته .

التسامح واالختالف من منظور َع َقـدي:
يمثل االختالف من منظور َع َقـدي مسأل ًة شائك ًة تبع ًا حلجم التعقيد الذي تشتمل
إل
عليه املسألة الواحدة ،لكن بحث موضوع االختالف من منظور ع َقـدي يقودنا َ ٰ

ـد
إل أن خالف التسامح ُي َع ُّ
مداخل تزيد من تقوية فرضية الدراسة والتي تذهب َ ٰ
من املنهي عنه رشع ًا ،وهو حكم مرتبط بحجم التسامح يف اإلسالم عقيدة ورشيعة
وفكر ًا وثقاف ًة.

من ٍ
وعل الرغم
جهة ُأ ٰ
خرى وطلب ًا لإلحاطة بمزيد من جوانب املوضوع ،نجد أنه َ ٰ
من حجم ما تعرض له اإلسالم من افرتاء يف مسألة نرش العقيدة اإلسالمية َّإل أنَّ احلق
أبلج وأن حجم تاريخ الدعوة اإلسالمية يشهد بمـا يستحيل معه التدليس والتعتيم
إل القتال
إل عقيدة التسامح والرفق؛ لـم تلجئ َ ٰ
والتحريف ،وخالصة ذلك أن الدعوة َ ٰ

َّإل دفاع ًا عن النفس أو عند مصادرة الرأي بالقوة من قبل اآلخرين( ،)1لقد بقي التسامح

ـم ُة البارزة واملنهج األساس ،وهو ما أثار إعجاب
الس َ
يف الدعوة للعقيدة اإلسالمية هو ِّ

غري املسلمني ،وكان العامل األساس يف دخول من دخل منهم اإلسالم.

( )1أبو خليل  ،شوقي « ،التسامح يف اإلسالم  :املبدأ والتطبيق»  ،دار الفكر املعارص  ،بريوت  ،لبنان  :دار
الفكر  ،دمشق  ،سوريا  ،ط 1414 ، 1هـ = 1993م  ،ص . 54
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االختالف العقدي قد ال يكون من اآلخر :
وقع االختالف من منظور ع َقـدي بني املسلمني أنفسهم يف أخطر املسائل ،ومن

ذلك اختالفهم يف القرآن الكريم ،والذي هو املصدر األساس للدين اإلسالمي،
ين ي ِقر َ ِ
ِ
كمـا هو معلوم « ُثم ِال ْختِ َل ُف ِف ا ْل ِك َت ِ ِ
ل ن َْو َع ْ ِ
يَ :أ َح ُد ُهَا
َّ
اب ،م َن ا َّلذ َ ُ ُّ
ون بِه َع َ ٰ
ِ ِ
ِِ ِ
َّان ْ ِ
ون َب ْع ٍ
ـان بِ َب ْع ٍ
ض ُد َ
يم ٌ
اختِ َل ٌف ِف َت ْن ِز ِيل ِهَ ،والث ِ
ض:
ْ
اخت َل ٌف ِف ت َْأ ِويله َ ،وك َل ُهَا فيه إِ َ
آن َو َت ْن ِز ِ
اختِ َل ِف ِهم ِف ت ََك ُّلمِ ال َّل ِ
َف ْ َ
ـه بِا ْلقُ ر ِ
يل ِه َ ،ف َطائِ َف ٌة َقا َل ْتَ :ه ٰـ َذا ا ْل َك َل ُم َح َص َل
ال َّو ُل َك ْ
ْ
ْ
ِِ
ي ِه َلـم َيقُ م بِ ِهَ ،و َطائِ َف ٌة َقا َل ْتَ :ب ْل ُه َو ِ
ص َف ٌة َل ُه َقائِ ٌم
بِقُ ْد َرته ومشيئته لكونه خملوق ًا ِف َغ ْ ِ ْ ْ
ِِ
س بِ َم ْخ ُل ٍ
الطائِ َف َت ْ ِ
وقَ ،ل ِك َّن ُه َل َي َت َك َّل ُم بِ َم ِشي َئتِ ِه َو ُق ْد َرتِ ِه َ ،و ُك ٌّل ِم َن َّ
ج َع ْت ِف
ي ََ
بِ َذاته َل ْي َ
ي َحقٍّ َو َب ِ
القِّ َ ،و َك َّذ َب ْت بِ َمـا َتقُ و ُل ُه ْ ُ
ال ْخ َرى ِم َن ْ َ
ض َْ
اط ٍلَ ،فآ َم َن ْت بِ َب ْع ِ
القِّ ،
َك َل ِم َها َب ْ َ
ت ْالشارة َإل َذلِ َكَ .و َأما ِال ْختِ َل ُف ِف ت َْأ ِو ِ
َو َق ْد َت َق َّد َم ِ
اإليم َ
ـان
يل ِه ،ا َّل ِذي َي َت َض َّم ُن
َّ
َ
ٰ
فكثري»(.)1
ببعضه دون بعض،
ٌ
مرفوض رشع ًا وعق ً
ٌ
ال؛ بوصفه خمالفة
ومن املعلوم أن َه ٰـ َذا النوع من االختالف
َعال﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
رصحية للشـريعة اإلسالمية لقوله ت َ ٰ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾(.)2

َعال َمن يؤمن ببعض الكتاب ـ القرآن الكريم ـ ويكفر ببعضه اآلخر
توعد ال َّل ُ
لقد َّ
ـه ت َ ٰ

بالعذاب يف اآلخرة واخلزي يف الدنيا كمـا هو واضح من منطوق اآلية ،أما عن العقل
ٍ
أخر ٰى
واملنطق فإن أمر قبول جزء من دستور ،أو قانون ،واالعرتاف به ورفض أجزاء َ
ٌ
حكومة من
من الدستور أو القانون نفسه ،ال يمكن أن تقبل به دولة من الدول أو
احلكومات ،ألنَّ ذلك مما ال تصلح معه حياة املجتمعات اإلنسانية.
( )1مرجع سابق  ،رشح العقيدة الطحاوية  ،ص . 516
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )85( :

173

حقيق ُة االختالف بني الناس :
إذا كانت خمالفة التسامح تقع بني أبناء الدين الواحد واملذهب الواحد يف أمور عقدية ،
بغض النظر عن مدَ ٰى اقرتاب َه ٰـ َذا الفريق أو ُبعده ذاك عن احلق ؛ فهي أقرب للوقوع بني
أتباع الديانات املختلفة  ،لكنها ختضع للقواعد ذاهتا من حيث الفهم والتوجيه وهو ما يمكن

ضبطه عرب إعادة دراسة النصوص وتبسيط دالالهتا دفع ًا إلشكالية تباين الفهم واالختالف
إل وقوع التشدد وقطع أسباب التسامح بني الناس ( . )1لقد كانت الكهنوتية النفعية
واملؤدية َ ٰ

سبب ًا رئيس ًا للتعصب الديني واملذهبي قديمـ ًا وحديث ًا ( ،)2وغالب ًا ما كانت تتخذ من التحزب
عل وجودها واستمراراها .
واالنغالق أدوات تظنها فاعلة للحفاظ َ ٰ

التسامح واالختالف من منظور ترشيعي :
لقد أظهر اإلسالم تساحم ًا كبري ًا  ،سواء يف إصدار الترشيعات واألحكام أو يف

تنفيذها ؛ وهو ما اتسم به الترشيع يف اإلسالم بوجه عام  ،وقد تكشف لنا مسألة
حتريم الربا حجم التسامح بمـا ال خيل بأصل احلكم الذي به تم ضبط املسألة من
عمـا
الناحية الفقهية «و َلـم يأمرهم برد الزيادات املأخوذة يف حال اجلاهلية بل عفا َّ

َعال ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ ( ، )3أي  :فله ما كان قد أكل
سلف َ
كمـا قال ت َ ٰ
ِ
اإلسالم ُأ ُسـس ًا راسخ ًة للتسامح يف قواعده
الر َبـا قبل التحريم» ( ، )4لقد وضع
ُ
من ِّ
إل الناس بمـا ال يقبل اللبس أن
الترشيعية األساسية وذلك يبني أن الشارع يشري َ ٰ
()1
()2
()3
()4

الص َّفار  ،حسن « ،التسامح وثقافة االختالف رؤى يف بناء املجتمع وتنمية العالقات»  ،بريوت  :دار
املحجة البيضاء  ،ط 2002 ، 1م  ،ص . 97
الدين َصابر  .ترمجة :
ديورانت « ،قصة احلضارة»  ،تقديم  :الدكتور حميي ّ
ديورانت  ،ويليام جيمس َ
ول َ
حممود وآخرين  ،دار اجليل  ،بريوت  ،لبنان  ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،
الدكتور زكي نجيب ُ
تونس  ،عام النرش 1408 :هـ= 1988م . 118/38 ،
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )275( :
طنطاوي  ،حممد َس ِّـيد « ،التفسري الوسيط للقرآن الكريم»  ،دار هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،
الفجالة  ،القاهرة  ،ط 1997 ، 1م . 636/1 ،
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إل تعنت الناس وتذمرهم وخمالفتهم ألمر الرشع وهو ما
خالف التسامح قد يؤدي َ ٰ
يوقعهم يف إشكاالت دينية ودنيوية  ،وكذلك نجد أن تعدد اآلراء يف مسألة عدد من

تنعقد هبم صالة اجلمعة يكشف عن سامحة الترشيع الفقهي يف اإلسالم بحيث يعتمد
«وا ْل َو ِاق ُع َأنَّ َم ْس َأ َل َة ا ْل َعدَ ِد
كل قوم ما يناسبهم وخيفف عنهم ويرفع ما أمكن من حرجَ .
َصح بِو ِ
ِ
المع ِة َق ْد َكثُر ْ ِ
ال َل ُف ِف َ ِ
اح ٍد َم َع ْ ِ
ال َما ِم َ ،و َع َزا ُه ْاب ُن ُر ْش ٍد
ِف ْ ُ ُ َ
يهاَ ،فم ْن َقائ ٍل :ت ِ ُّ َ
َ
ب ِّيَ ،و ِم ْن َقائِ ٍل بِا ْث َن ْ ِ
ي َم َع ْ ِ
لِ َّ
لط َ ِ
ال َما ِم َو َع َزا ُه ا ْلقُ ْر ُطبِ ُّي لِ ْل َح َس ِنَ ،و ِم ْن َقائِ ٍل بِث ََل َث ٍة َم َع
ِ
ال َما ِم َو ُع ِز َي ِ َ
ِْ
ل ِب َحنِي َف َةَ ،و ِم ْن َقائِ ٍل بِا ْث َن ْي َع َ َ
يع َةَ ،و ِم ْن
ش َر ُج ًلَ ،و َع َزا ُه ا ْلقُ ْر ُطبِ ُّي ل َربِ َ
الش ِ
حدَ َ .و ِم ْن َقائِ ٍل بِ ُك ِّل َعدَ ٍد
َقائِ ٍل بِث ََلثِنيَ َ ،و ِم ْن َقائِ ٍل بِ َأ ْر َب ِعنيَ َ ،و ُه َو َق ْو ُل َّ
اف ِع ِّي َو َأ ْ َ
وأل َي ُكونُوا َث َل َث ًة َونَحو َهاَ ،و ُهو َقو ُل َمالِ ٍ
كَ .ق َ
َي َت َأتَّى ِف َق ْر َي ٍة ُم ْس َت ْو َط َن ٍةَّ ،
ال ِف َم ْت ِن
ْ َ
َ ْ
ـدَ .و َق َ
َخ ِل ٍ
الدف ُْع
ال ِف َّ ْ
ـاع ٍة َت َت َق َّرى ِبِ ْم َق ْر َي ٌة بِ َل َح ٍّ
اع ٍة ُي ْم ِك ُن ُه ُم َّ
الشحِ َ :أ ُّي َ َ
ج َ
يل َ :وبِ َج َم َ
الكثِري ِة َل ال َّن ِ
ف بِ َحس ِ ِ ِ
َع ْن َأن ُْف ِس ِهم ِف ُ
إل َأنْ َق َ
ي َت ِل ُ
اد َر ِةَ ،و َذلِ َك َ ْ
ال:
األ ُمو ِر َ َ
َ
ْ
ب ْال َهات َ ٰ
َو َأف َْهم َك َل ِم ْ ُال َؤ ِّل ِ
ف َأنَّ ِال ْث َن ْي َع َ َ
ـد َأ ْي َب ْعدَ
ـر ٰى ِبِ ْم َق ْر َي ٌة َ ،ف َق ْو ُل ُه :بِ َل َح ٍّ
ُ
ش َل َت َت َق َّ
ِ
ـر.
ال ْث َن ْي َع َش َ

ل األحكام الرشعية:
اجتهاد ُ
العلامء هو ما يضفي السامحة َع َ ٰ

ِ
َ ِ َ
ِِ َ ِ
ص
العدَ ِد  ،بِ َح ْي ُث َل ْو َن َق َ
س َع َل ْي َها ُم ْس َت َندٌ ُي َع َّو ُل َع َل ْيه ِف َ
والواق ُع أنَّ ُك َّل َه ٰـذه ْالق َْوال َل ْي َ
احدٌ ب َط َل ْتَ ،و َل ِك َّن ا َّل ِذي يشْ َه ُد َل ُه َّ ْ ِ
َو ِ
الس َم َح ِة َوا ْل ُي ْ ِ
سُ ،ه َو َما َقا َل ُه َمالِ ٌك ~
َ
َ
الش ُع م َن َّ
اق َي ُد ُّل َع َل ُو ُج ِ
وق َ ،و َي َت َأتَّى ِم ْن َها ِالنْتِشَ ُار ِف َ
ِ َ
الس َي َ
اع ٍة َ َلا ُس ٌ
األ ْر ِ
ض
ود َ َ
ج َ
َو َما َق َّد ْم َنا م ْن أنَّ ِّ
ِ
ِ ِ
الك َل َم ِف َه ِذ ِه املَس َأ َل ِة لِ َعدَ ِم ُو ُج ِ
ـم ن ُِط ِل َ
َص َ ِ
صيحٍ ِف َيهاَ ،و ُك ُّل
ود ن ٍّ
َب ْعدَ انْق َضاء َّ
الص َلة  ،و َل ْ
ْ
يم َها ِ ،
ْص َو َل يعم ُل بِم َف ِ
اه ِ
َما ُيس َتدَ ُّل بِ ِه َف ُه َو ِح َكا َي ُة َح ٍ
والع ْل ُم ِع ْندَ
ال َ ْت َت ِم ُل ِّ
الز َيا َد َة َوال َّنق َ
ُْ َ َ
ْ
)
(1
ِ
عل أصلها يف القرآن
ال َّلـه ت ََع َال»  ،تناقش املصادر الفقهية اإلسالمية مسأل ًة منصوص ًا َ ٰ
الكريم وختتتم النقاش بإقرار وجود التنوع يف املسائل الفرعية ما دامت لـم ُتسم بنص
( )1الشنقيطي  ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني « ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن» ،
بريوت  :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 1415 ،هـ= 1995م . 182/8 ،
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يقطع أسباب اجلدال حوهلا ؛ وتدعو للتسامح يف اآلراء املتعددة يف الفروع واجلزئيات

وتنه ٰى عن التشاحن والتدابر بسببها  ،وهو ما يوفر أرضية خصبة لنمو الفكر املرن
َ
املتسامح  ،وهو ما سيشكل موضوع الفقرة التالية .

التسامح واالختالف من منظور أخالقي :
والسـ َّنة  ،لذا فإن املرور
استقت احلضارة اإلسالمية خصائصها وأطرها ّ
العامة من الكتاب ُّ
بنمـاذج عن َه ٰـ ِذ ِه املصادر سيكشف عن صورة واضحة حول أشكال التسامح وحدوده
من منظور أخالقي  ،بمـا يضع لنا منهج ًا واضح املعامل حول آثار خمالفة التسامح  ،وتبعاته
َعال ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
عل الفرد واملجتمع ؛ قال ت َ ٰ
املؤثرة سلب ًا َ ٰ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾( ، )1املقسط :

إل َه ٰـ َذا املبدأ العام الذي قامت عليه الرشيعة السمحاء  ،من
العادل  ،واآلية الكريمة تدعو َ ٰ
عل العدل واإلحسان  .وأن َه ٰـ ِذ ِه القطيعة التي فرضها اإلسالم
اإلخاء اإلنساين  ،القائم َ ٰ
عل املسلمني فيمـا بينهم وبني أهلهم من املرشكني  ،إنمـا هي قطيعة لقوم قطعوا أرحام
َٰ

قومهم  ،وقاتلوهم  ،وأخرجوهم من ديارهم  .إهنم يف حال حرب  ،فإذا لـم يكن من
قوم عداوة بادية للمؤمنني  ،أو قتال هلم  ،أو مساندة ملن قاتلهم ؛ فإن موقف املؤمنني من

وعل العدل واإلحسان» ( ، )2وقد جاء عن
عل السامحة ٰ َ ،
هؤالء القوم  ،ينبغي أن يقوم َ ٰ
ال َّنبي @َ « :م ْن آ َذ ٰى ِذ ِّمي ًا َف َأنَا َخ ْص ُم ُه  ،و َم ْن ُك ْن ُت َخ ْص ُم ُه َخ َصم ُت ُه َيو َم ِ
القـيا َم ِة» (، )3
ْ ْ
ِّ
يؤكد َه ٰـ َذا احلديث أن كل إساءة تصدر من املسلم لآلخر املختلف ديني ًا ال تكون َّإل عن
ٍ
جهل أو استخفاف بأحكام الدين اإلسالمي ؛ فهي خمالفة رصحية ملنهج التسامح الذي
أمر به ديننا احلنيف .

( )1سورة املمتحنة  ،اآلية . )8( :
( )2خلطيب  ،عبد الكريم يونس « ،التفسري القرآين للقرآن»  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة . 903/14 ،
( )3أخرجه اخلطيب يف «تاريخ بغداد» . 370/8 ،
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هل كان حسن التعامل مع أصحاب الديانات املختلفة حالة استثنائية؟:
لـم تكن صور التعامل احلسن بني أصحاب الديانات املختلفة حالة استثنائية  ،بل

كانت منهج ًا راسخ ًا أكدته سامحة اإلسالم وغالب ًا ما بادله غري املسلمني باملثل حيث
اجلهوية أو الفردية سواء أكانت
لـم تقع احلاالت االستثنائية َّإل عندما كانت املصالح ُ
عل َه ٰـ َذا املنهج « ،وكانت التجارة تتبادل بحرية بني
سياسية أم اقتصادية تدخل َ ٰ
املسيحيني واليهود واملسلمني األندلسيني  ،وكان بنو األديان الثالثة يتبادلون اهلدايا يف
إل آخر يشرتك باملال يف بناء املعابد اليهودية» (، )1
األعياد  ،وكان بعض امللوك من حني َ ٰ

وهو ال يعني بطبيعة احلال املجازفة بثوابت الدين وال ُهبوية األمة املسلمة وال املساس هبا

من قريب أو بعيد  ،لكن استثامر سامحة اإلسالم إلرساء دعائم سياسة متوازنة من قبل
عل العدل والقسط واملودة مع غري املسلم يأيت انسجام ًا مع
املسلمني مع غريهم  ،تقوم َ ٰ
أخالق اإلسالم وقواعد الدعوة إليه بالفعل احلسن والكلم الطيب .

أدب االختالف والتسامح:
لقد وضع اإلسالم أسس التواصل احلضاري  ،والتي كان من أبرزها  :ثقافة احلوار ،
ِ
لكونه «يرى أن األرسة البرشية ُلمة
حيث كانت عناية اإلسالم بثقافة احلوار نتيج ًة طبيعي ًة

واحدة وآرصة مشرتكة  ،وأن التنوع بني األمم والقبائل غايته التعارف والتعاون ال التنابذ
ُ
يتصف به اإلسالم من واقعية  ،كان ال بد من
والتخاصم» ( . )2ولتحقيق َه ٰـ ِذ ِه الغاية ولـام
ِ
جدية
إل وسائل حتقيق َه ٰـ ِذ ِه الغاية  ،فكانت العناية باحلوار وآدابه تعبري ًا صادق ًا عن
االلتفات َ ٰ
َه ٰـ َذا املطلب يف حضارة القرآن  ،لقد متيزت احلضارة اإلسالمية بداللة كثري من نصوصه ًا
ديورانت « ،قصة احلضارة»  ،تقديم  :الدكتور حميي الدِّ ين َصابر  ،ترمجة :
(ِ )1ول ديورانت  ،ويليام جيمس َ
حممود وآخرين  ،دار اجليل  ،بريوت  ،لبنان  :املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،
الدكتور زكي نجيب ُ
تونس 1408 ،هـ= 1988م . 55/14 ،
( )2إسرب  ،د .أمني « ،احلوار واحلضارة العربية اإلسالمية» ،دمشق  :األهايل للطباعة والنرش والتوزيع  ،ط ، 1
2003م  ،ص . 171
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والسـ َّنة ـ بثقافة أدب االختالف الذي هو ُخلق إسالمي ومظهر إجيايب من
املرجعية ـ القرآن ُّ
عل قيم احلوار وأدب اخلالف يف اإلسالم  ،لـام يف ذلك
مظاهر احلضارة اإلسالمية  ،إنه يؤكد َ ٰ
من إنصاف للخصم واحرتام للرأي اآلخر وتفضيل ُأل ُسـس التنوع الثقايف الذي حافظت
احلضارة اإلسالمية عليه عرب القرون .

احرتام التنوع وحرية التدين:
لـم يسبق أن ُحفظ حق التنوع الثقايف وكفلت حرية التدين كمـا حدث يف ظل
احلضارة اإلسالمية ،ومهمـا تم خرق َه ٰـ َذا احلق يف بعض األحيان خالل عصور الرتاجع
مقررات اإلسالم  ،وقد
احلضاري فإن َه ٰـ َذا احلق ُيعد من الثوابت التي ال تتغري بحسب َّ
وتؤصلها  ،من
إل قيمه
ِّ
وردت يف القرآن الكريم نصوص متعددة تؤكد التنوع وتدعو َ ٰ
َعال﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ذلك قوله ت َ ٰ
()1
وج َّل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾  ،وقوله َع َّز َ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
عل الدعوة باحلكمة والكالم
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾( ،)2وقد َّ
حث القرآن الكريم َ ٰ

َعال﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ
اللطيف ا ُملستساغ وا ُملستحسن يف ثقافة املدعو ،ومن ذلك قوله ت َ ٰ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾( .)3إن اإلسالم ينكر نزعة
عل اآلخرين
املركزية املغرضة التي تريد العامل نمط ًا واحد ًا واإلنسانية قالب ًا واحد ًا منكرة َ ٰ

حق التمـايز واالختالف﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
()4
عل منهج التنوع
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾  ،فهو سبحانه قد خلق البرش َ ٰ

واالختالف  ،لكن لن يتحقق املقصد اإلجيايب من َه ٰـ َذا التنوع َّإل إذا كان هنالك حوار

()1
()2
()3
()4

سورة الروم  ،اآلية . )22( :
سورة هود  ،اآليتان . )119-118( :
سورة النحل  ،جزء من اآلية . )125( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )48( :
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وه ٰـ ِذ ِه
يرسخ قيم التوافق والتعاون والتعايش بني أتباع احلضارات والثقافات املختلفةَ ،
عل ثالث قواعد :قاعدة االحرتام املتبادل ،قاعدة احرتام اخلصوصيات،
القيم تنبني َ ٰ

قاعدة التسامح.

دور االختالف اإلجيايب يف تقوية العالقات اإلنسانية:
ليس ثمة ما يكشف عن أخطار جمانبة التسامح واعتمـاد خالفه من سياسات
عل تنظيم عالقتهم باملسلمني
ال َّن ِّ
بي @ يف التعامل مع غري املسلمني وحرصه َ ٰ

حفظ ًا ألمن املجتمع واستقراره وب ّث ًا لروح الوئام والتسامح التي اتسم هبا ديننا

بي @
احلنيف .لقد نظم اإلسالم العالقة بني اليهود أنفسهم ومن ذلك مساواة ال َّن ِّ

أعل شأن ًا من بني قريظة فكانت
بينهم يف الدية؛ حيث كان بنو النضري يرون أنفسهم َ ٰ
عل يد بني النضري
دية قتيل بني النضري قتل قاتله من بني قريظة وأما قتيل بني قريظة َ ٰ

بي @ ساوى بينهام يف الدية( ،)1إن
فديته مائة وسق من التمرَّ ،
ولـم رفعوا األمر لل َّن ِّ
نظرة اإلسالم إلنسانية اإلنسان هي ما جعلت املساواة أساس ًا يف احلقوق والواجبات
عل عالقة املسلمني بغريهم.
بني الناس .وهو ما انعكس إجياب ًا َ ٰ

احلكم اإلسالمي يف األندلس:

شهدت حقبة احلكم اإلسالمي يف األندلس تنوع ًا عقائدي ًا وثقافي ًا وفكري ًا يندر

مثيله ،وكثرت الدراسات التي حاولت تقديم صورة دقيقة عن تلك احلقبة ،وبعد أن

حتدث سيمونيت عن «تعصب» املسلمني ضد رعاياهم وإخواهنم النصارى املعاهدين
ـ اعرتف يف تناقض واضح ـ بأن كثري ًا من نصارى « ُق ُ
رطبة» ،كانوا خيدمون يف اجليش

إل وظائف هامة يف البالط والقرص
اإلسالمي جند ًا أو ضباط ًا ،وأن كثري ًا منهم وصل َ ٰ

امللكي  ،ويف قصور أكابر املسلمني  .ويصف «سيمونيت» تأثري املجتمع اإلسالمي،
«هيـود املدينة يف العهد النبوي  ،أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية والثقافية»  ،رسالة
( )1محدان  ،سامي ُ ،
غزة  ،إرشاف أ .د .خالد اخلالدي 1424 ،هـ = 2004م  ،ص . 61
ماجستري  ،اجلامعة اإلسالمية َّ ،
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وعظمته ولغته وتقاليده  ،يف نفوس النصارى يف قوله  :وقد كان يأرس الشباب النرصاين
عل قرطبة النرصانية  ،وما
مظهر العظمة املادية واحلضارية  ،التي تفوقت هبا قرطبة املسلمة َ ٰ
كانت تقرتن به َه ٰـ ِذ ِه العظمة من املظاهر األدبية والفنية  ،التي بثها عبد الرمحن النارص بحبه
واملوسيقى ؛ وكان من مظاهر تأثر الشباب النرصاين أهنم كانوا يكتبون
للشعر والفلسفة
ٰ
ويتكلمون العربية» ( ، )1حيث كانت العربية لغة العلم واألدب والفنون وكانت يوم ًا

مصدر ًا لفخر الناطقني هبا من العرب وغريهم  ،مما عزز حقيقة انفتاح العرب واملسلمني
عل غريهم من الناس .
َٰ

دور التسامح واالختالف اإلجيايب يف بناء التكامل :
عل
بينمـا مثل التسامح أساس ًا حيوي ًا من أسس احلضارة اإلسالمية التي أرشقت َ ٰ

العامل منذ عام  610ميالدي  ،وجتسد يف تعامل املسلمني مع غريهم بشواهد تفوق
احلرص زخرت هبا كتب تاريخ املسلمني وغريهم ؛ كانت مطالب التسامح بوصفه
جزء ًا من احلرية الفردية وحرية الرأي واملعتقد ختوض يف أوروبا معرتك ًا توشح ـ قبل

أن َير ٰى النور ـ غالب ًا بالدماء  ،وذلك خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش
امليالديني ( ، )2لكن االختالف اإلجيايب الذي وقع بني أصحاب الديانة أو القومية
الواحدة  ،كان قد رسم صورة شديدة الوضوح تبني أنه أحد أهم عوامل بناء األمم
وتشييد رصوح احلضارات ما دام اختالف تنوع وتكامل .

لقد اختلف علمـاء اإلسالم يف كثري من املسائل الفقهية فنتج عن ذلك مدارس وآراء

فقهية قدمت كثري ًا من احللول للمسلمني ( )3ويسـرت هلم تطبيق شعائرهم الدينية بمـا

يناسب أحوال أفرادهم وخصائص زماهنم ومكاهنم .

حممد عبد ال َّلـه عنان « ،دولة اإلسالم يف األندلس»  ،القاهرة  :مكتبة اخلانجي  ،ط 1417 ، 4هـ = 1997م . 269/1 ،
(َّ )1
( )2صالح  ،مصباح « ،االختالف والتسامح والتفاهم  :وضع االستشكال يف الفلسفة الغربية احلديثة» ،
َ
عل اإلنرتنت  ،ص . 2
 2015م  ،بحث منشور ٰ
( )3العلواين  ،طه جابر فياض « ،أدب االختالف يف اإلسالم»  ،سلسلة كتاب األمة  ،ط 1405 ، 1هـ  ،ص . 116-106
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العلمـاء يف تأسيس مدارس فقهية عظيمة قدمت للناس حلو ًال،
لقد أسهم أدب ُ
وشكلت يف مجلتها تكام ً
ال معرفي ًا وثقافي ًا ،ما كان له أن يثمر لوال َه ٰـ ِذ ِه السامحة والتواد،
()1
إل
والقبول برأي اآلخر املختلف وإعذار املخالف ؛ والذي حال دون حتول اختالفهم َ ٰ
إل ذلك؛
عل الرغم من جنوح بعض أتباعهم من بعد عرصهم َ ٰ
حتزبات وعنرصية مقيتةٰ َ ،

لكن احلق الذي ساروا عليه كان أقوى من حماوالت سحب منهجهم العلمي األخالقي نحو
منزلقات العنرصية واحلزبية العمياء.

العمل التطوعي ودوره يف إرساء دعائم التسامح :
حيقق العمل التطوعي واالحتسايب وهو السعي يف تلبية احتياجات الناس وتقديم
اخلدمات املطلوبة هلم ،فض ً
ال عن دور َه ٰـ َذا النوع من األعمـال يف تنمية املهارات

والسلوكيات اإلجيابية  ،وصناعة املكانة االجتامعية للمتطوعني والداعمني  ،ويوجد

داخل اإلنسان حالة من التقدير للذات والشعور باألمهية  ،مما يثري يف داخله رغبة
إل األمام بصورة مستمرة  ،وهو ما
مضاعفة يف اإلنجاز  ،ويو ِّلد طاقة متصاعدة تدفعه َ ٰ

يزيد من إيمـان اإلنسان بالقيم الدينية التي يعتنقها  ،السيام إذا كانت تلك القيم منسجمة
والفطرة اإلنسانية السليمة .

أخرى فقد وضع اإلسالم أسس َه ٰـ َذا النظام بنصوص كثرية  ،منها قول
من جهة
ٰ
س َع ْن ُم ْؤ ِم ٍن ُك ْر َب ًة ِمن ُك َر ِ
س ال َّلـ ُه ع ْنه ُك ْر َب ًة ِمن ُك َر ِب
ب ُّ
الدن َْيـا َ ،ن َّف َ
بي @ َ « :من َن َّف َ
ال َّن ِّ
الدنْيـا َو ِ
ِ
ِ ِ
س َ
اآلخ َر ِة َ ،و َمن َس َ َت ُم ْس ِلمـ ًا ،
ـر ال َّلـ ُه عليه يف ُّ َ
َيو ِم الق َيا َمة َ ،و َمن َي َّ َ
عل ُم ْعسـ ٍر َ ،ي َّس َ
الدنْيـا َو ِ
َس َ َ
الع ْبدُ يف َع ْو ِن َأ ِخ ِيه» ( ، )2لقد وضع
الع ْب ِد ما كانَ َ
اآلخ َر ِة َ ،وال َّلـ ُه يف َع ْو ِن َ
ـت ُه ال َّلـ ُه يف ُّ َ
وه ٰـ َذا ال ينفي أن
َه ٰـ َذا احلديث األسس األكثر وضوح ًا يف جمال العمل التطوعي اخلريي ؛ َ
العمل التطوعي هو ظاهرة إنسانية قديمة بقدم تكون املجتمعات البرشية .
( )1مرجع سابق « ،أدب االختالف يف اإلسالم»  ،ص . 136-117
ِ
ِ
ِ
ِ
( )2مسلم  ،بن احلجاج النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،كتاب ِّ
اب َف ْض ِل
الذكْ ِر َو ُّ
الد َعاء َوال َّت ْو َبة َوال ْستغْ َفا ِر َ ،ب ُ
ِال ْجتِ َمعِ َع َل تِ َل َو ِة ا ْلقُ ر ِ
آن َو َع َل ِّ
الذكْ ِر  ،رقم احلديث . 4996 :
ْ
ٰ
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لقد نشطت أكثر من مخسني ألف منظمة عمل خريي تطوعي يف البلدان النامية ،

ويقدر عدد املستفيدين منها قرابة مائة مليون إنسان  ،بينمـا يوجد يف الواليات املتحدة

األمريكية أكثر من اثنتني وثالثني ألف منظمة  ،وقد سجلت مشاركة يف أنشطتها أكثر من
تسعني مليون شخص  ،وقد مثلت أنشطة َه ٰـ ِذ ِه املؤسسات واملنظمـات عام ً
ال مهمـ ًا يف

عل
بث روح التسامح وحتجيم اخلالفات بني أفراد املجتمع ومجاعاته  ،بشهادة القائمني َ ٰ
َه ٰـ ِذ ِه املؤسسات واملستفيدين من خدماهتا (. )1

نبذ اإلسالم لالختالف السلبي :
عل اللني والتسامح لـام
لقد ذم اإلسالم التشاحن والتناحر واالختالف  ،وحث أتباعه َ ٰ
ِ
والرقي ،ذلك أن االختالف
فيه من أسباب السلم واألمن وما حيمله من معاين التحرض ُ
الذي « ُيراد به مطلق املغايرة يف القول أو الرأي أو احلالة أو اهليئة أو املوقف»( ،)2ال يمكن
عل استقرار املجتمع اإلنساين وال ُيتوقع أن يتم يف ظله تعاون أو تكافل أو توا ّد
أن يساعد َ ٰ
أو تراحم بالرضورة ،ألن االختالف املطلق لو كان موقف ًا ألطراف تربطهم عالقة ما؛
وأنكى .
عل ما هو أشد من ذلك
لكان سـبب ًا يف تناحرهم وتشاحنهم وباعث ًا َ ٰ
ٰ

بي ُم َّمدٌ @ منهج ًا متكام ً
ـه
«ر ِح َم ال َّل ُ
للمسلم يف السامحة بقولهَ :
ال ُ
لقد صاغ ال َّن ُّ
باعَ ،س ْمح ًا إ َذا اشْ َ
ض»( ،)3وهو
ضَ ،س ْمح ًا إ َذا ا ْق َت َ ٰ
ـت ٰىَ ،س ْمح ًا إذا َق َ ٰ
َع ْـبد ًا َس ْمح ًا إذا َ

ما يفسـر منهج األصحاب والتابعني } يف نبذ اخلالف قدر اإلمكان وجتنب كل ما
عل ذلك «جاء
يتسبب به ما لـم يتقاطع مع ثابت من ثوابت الرشع ،ومن أروع األمثلة َ ٰ
بد ال َّل ِ
ٍ
عثمـان ِ
عثمـان َ
مسعود يف ِ
َ
ُ
ـه
ل
زمن
ابن
بم ًنى فقالوا أربع ًا فقال َع ُ
ُ
فقال َكم َص َّ ٰ
( )1الصفار  ،حسن موسى « ،التسامح وثقافة االختالف رؤى يف بناء املجتمع وتنمية العالقات»  ،الدار
البيضاء  :دار املحجة لبنان  ،بريوت  ،ط 2002 ، 1م  ،ص . 220-219
( )2مرجع سابق « ،أدب االختالف يف اإلسالم»  ،ص . 24
(« )3صحيح البخاري»  ،كتاب البيوع  ،باب السهولة والسامحة يف الرشاء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف
عفاف  ،رقم احلديث . 1970 :
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ل؟ فقال أما إين قد
كلم ًة ُث َّم ت َّ
بت عليه ُث َّم ص َّل َ
ل أربع ًا فقالوا ِع َ
َقـد َم َ
يت كمـا َص َّ ٰ
فص َّ ٰ
كع َت ِ
َ
ـر»(َ ،)1ه ٰـ َذا يف مسألة
ولكن
ني
َص ُ
النبي @ وأيب بك ٍرُ ،
َّ
ـر َر َ
وع َم َ
اخلالف َش ٌّ
ليت مع ِّ

صالة الفريضة فكيف بمـا هو دوهنا من عبادات ومعامالت واجتهادات؟ لقد أدرك
ِ
ـو ٰى أسباب
عل الناس س َ
ُعقالء الناس منذ أقدم العصور أن خالف التسامح ال َي ُّ
ُـر َ ٰ
ٍ
ضعف عا ٍم ُببـ َنية املجتمع وجيعله عرضة للمخاطر
إل
الفرقة والضغينة  ،وهو ما يؤ ِّدي َ ٰ
الداخلية واخلارجية .

أثر االختالف السلبي يف هدم القيم اإلنسانية :
إل دوافع مصلحية ،
تقدم أن غالب أسباب االختالف والتشدد والتعصب تعود َ ٰ
عل خطر يتهدد أسباب استقرار املجتمعات
سواء أكانت فردية أو مجاعية ؛ فهي عالمة َ ٰ
عل تاريخ األمم
اإلنسانية  ،هنا حتدثنا صفحات التأريخ عن أحداث سلبية  ،انعكست َ ٰ
عل سبيل املثال ردود
إل يومنا َه ٰـ َذا رغم حدوثها قبل عدة قرون وهي كثرية لكننا نذكر َ ٰ
َٰ
فعل املسلمني اجلدد يف األندلس «وتزمت اإلسبان املسلمني (املولدين) الذين اختذوا
االرتداد عن دينهم سبي ً
ذكر ٰى أصوهلم املسيحية ،
إل بلوغ الرخاء  ،وكانوا لكي يمحوا َ
ال َ ٰ

أشد تعصب ًا ضد النصارى من املسلمني القدامى أنفسهم .

كان هؤالء وهؤالء يمعنون يف إهانة النصارى واضطهادهم بشتى املظاهر ،والسيام
رجال الدين والقساوسة ،وكانت موجة َه ٰـ َذا االضطهاد تشتد كلام جاءت األخبار
بانتصار نصارى الشامل ،أو قيام املولدين يف طليطلة أو غريها» (. )2
إن التشدد الذي أظهره ا ُملسلمون اجلدد ضد قومهم الذين لـم يدخلوا اإلسالم

كان فاحت ًة للكثري من الفتن واملآيس واألحقاد ؛ فض ً
ال عن كونه خمالفة رصحية ملبادئ
( )1أخرجه الطربي يف «مسند عمر»  ،رقم احلديث  ، 357إسناده صحيح .
( )2مرجع سابق « ،دولة اإلسالم يف األندلس» . 269/1 ،
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اإلسالم ومنهجه القويم  ،إننا إذ نقدم هنا نقد ًا ذاتي ًا لتارخينا وهو نقد يتطلب الكثري من
اجلرأة والشجاعة ؛ إنمـا نقدم صورة مصغرة آلالف املرات عن أحداث مشاهبة وقعت

بني اليهود أنفسهم «وكانت بداية عدم التسامح الديني بني اليهود أنفسهم  .ذلك أن

وجه يف عام 1149
هيودا بن عزرا املتويل شئون قرص ألفنسو السابع ملك ليون وقشتالة َّ

قوة حكومة ملكية ضد اليهود القرائني يف طليطلة  .ولسنا نعرف تفاصيل ما حدث

إل ذلك احلني طائفة كبرية لـم يعد
وق َتـئذ  ،ولكن اليهود القرائني االسبان الذي كانوا َ ٰ

يسمع هلم خرب» ( ، )1كذلك تسببت آراء وانتقادات بعض القساوسة مثل «البيوريتاين

اسكندر ليتون» و«لودويكبوير» و«وليم برين» بتعرضهم الضطهاد كبري وألوان من

العذاب يصعب َح َّت ٰى تصورها ؛ بسبب آرائهم اإلصالحية (. )2

لقد أحدث َه ٰـ َذا السلوك املتشدد الصادر عن بعض املؤسسات الدينية أو بمعنى
عل سياسات احلكام ؛ حتوالت خطرية
أدق من قبل بعض القائمني عليها بشكل مبارش َ ٰ
يف القيم اإلنسانية كاحلرية والعدل واملساواة واستقاللية الرأي  ،مما و َّلد ردود أفعال

اتسمت أحيان ًا بالعنف من األطراف التي شعرت بالظلم واالضطهاد  ،وهو ما تؤكده
النظريات السلوكية املعنية بدراسة القيم (. )3

تعزيز التعايش السلمي بني أفراد املجتمع :
تُفيد قواعد العلوم التجريبية بأن تفكيك اإلشكال ُيعد مقدمة الزمة ملعاجلته بصورة

األوىل ملعاجلته
علمية ُمتقنة ؛ لذا فإن تفكيك أسباب اخلالف يمثل اخلطوة السليمة
ٰ
وجتنب جتدده يف أي جمتمع أودائرة عمل أو تواصل بني األفراد .

( )1مرجع سابق « ،قصة احلضارة» . 55/14 ،
( )2مرجع سابق « ،قصة احلضارة» . 284/28 ،
حممد  ،ارتقاء القيم « :دراسة نفسية»  ،عامل املعرفة  ،سلسلة كتب ثقافية شهرية
( )3خليفة  ،عبد اللطيف َّ
يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  ،الكويت  ،العدد  160أبريل 1992م  ،ص . 193-181
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إن أشد ما ييسء للتسامح هو ضعف املعرفة أو انعدامها بأصوله أو حدوده ؛ حيث

يرتدد البعض يف التسامح العتباره ضعف ًا ؛ ويمتنع آخرون عن التسامح لتصورهم بأنه
إل خمالفة التسامح والتزام
بداية لضياع حقوقهم عند خصومهم ؛ وصنف ثالث يلتجئ َ ٰ

القطيعة أو التشدد بدافع جتنب ردود الفعل السلبية املتوقعة من اآلخر إما اجتهاد ًا من
َ
املقاطع أو ملعرفته بسريته السابقة  ،وربمـا كان
عل جتارب سابقة مع
املقاطع أو بنا ًء َ ٰ

عل أنه لـم ينس خطأ اآلخر بحقه ( ، )1قد حتول مجلة
عدم التسامح يأيت تأكيد ًا من املرء َ ٰ
َه ٰـ ِذ ِه األسباب دون التسامح وتدفع ملخالفته وجمانبته  ،لكن نرش ثقافة التسامح وبيان
فضائله وحماسنه وأثره اإلجيايب يف املجتمع من شأنه أن يكشف للعقل البرشي خطأ َه ٰـ ِذ ِه

التصورات  ،وأن عالج االختالف بني الناس ال يكون بالتشدد والقطيعة والتشاحن ،

حيث يمكن لألساليب اللطيفة والكلمة الطيبة واحلوار اهلادئ والتعقل  ،وإعطاء الوقت

الكايف للتواصل مع اآلخرين أن يعالج كثري ًا من اإلشكاالت  ،ويبني موطن الصواب

إل مزيد
الذي قد يغيب عن اإلنسان للوهلة
األوىل  .وقد حيتاج غري املتعلم أو غري املثقف َ ٰ
ٰ

من الوقت لتقبل احلق  ،الذي ربمـا عاش طوي ً
عل
ال يرى ما هو خالفه حق ًا  ،وما ينطبق َ ٰ
ِِ
عل مستوى واحد من املعرفة
عل الشعوب واألمم  ،فليست َه ٰـذه كلها َ ٰ
األفراد ينطبق َ ٰ
والثقافة بمجموعها .
عل الشخص املتسامح واألمة املتساحمة ؛
إن من أهم فضائل التسامح هو ما
ُ
ينعكس َ ٰ

وهو اإلجيابية العامة  :إجيابية احلالة النفسية والروحية ويف التفكري ـ إجيابية يف القرارات

ـ إجيابية يف العمل ـ إجيابية يف التصدي لألزمات ـ إجيابية يف استحصال احلقوق ..

وه ٰـ َكذا (.)2
َ

( )1الفقي  ،إبراهيم « ،قوة احلب والتسامح»  ،القاهرة  ،بداية لإلنتاج اإلعالمي  ،القاهرة  ،ط 1429 ، 1هـ=
2008م  ،ص . 29-27
( )2مرجع سابق « ،قوة احلب والتسامح»  ،ص . 32
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بناء جسور التواصل بني الشعوب واألمم :
ال متثل جهود مد جسور التواصل بني األفراد واجلمـاعات عرب نرش ثقافتي

احلوار والتعارف ؛ والتي هي مقدمة الزمة للتواصل بني الشعوب واألمم ؛ رضورة

لبسط األمن والسلم وحتقيق التنمية الشاملة فحسب ؛ بل هي دليل معرب عن

مستو ٰى الشعور باملسؤولية جتاه املجتمع اإلنساين  ،لقد كانت عناية اإلسالم بثقافة
َ
ِ
وآص ًة مشرتك ًة ،
«ير ٰى أن األرسة البرشية ُلم ًة واحد ًة ِ َ
احلوار نتيج ًة طبيعي ًة لكونه َ :
وأن التنوع بني األمم والقبائل غايته التعارف والتعاون ال التنابذ والتخاصم» (، )1
ُ
إل
ولتحقيق َه ٰـ ِذ ِه الغاية ولـام
يتصف به اإلسالم من واقعية كان ال بد من االلتفات َ ٰ
ِ
جدية َه ٰـ َذا
وسائل حتقيق َه ٰـ ِذ ِه الغاية  ،فكانت العناية باحلوار وآدابه تعبري ًا صادق ًا عن
األسم ٰى  ،أال وهي بناء جسور التواصل بني
املطلب يف حضارة القرآن  ،لبلوغ الغاية
َ
األفراد والشعوب واألمم .

ل سبيل اخلتم :
َع َ ٰ
إنّ البحث يف موضوع التسامح واالختالف أوصلنا َإلٰ أنَّ االختالف  ،سواء أكان
عقائدي ًا أم ثقافي ًا أم منهجي ًا  ،فإنه ال بد أن ُيفكك لفهم أسبابه ودوافعه فإذا كانت
عل القدر الكايف من حماكاة املنطق ؛ كان احلوار طريق ًا
الدوافع موضوعية  ،وتشتمل َ ٰ

لفهم املختلفني آراء واجتهادات  ،ووجهات نظر بعضهم وبعض  ،هبدف التوصل
إل نقطة تتفهم عندها مجيع األطراف أسباب ودوافع اختالف
إل احلق أو للوصول َ ٰ
َٰ

عل التعايش السلمي الذي هو ٌ
الزم ألمن
رشط ٌ
االجتهاد يف املسألة الواحدة  ،وتتفق َ ٰ

عل استمرار احلوار أو فتح بابه مستقب ً
ال
املجتمع اإلنساين واستقراره  ،وربمـا اتفقت َ ٰ
إىل رؤية إسالمية»  ،مكتبة وهبة  ،القاهرة  ،ط ، 1
( )1العسال  ،أمحد حممد « ،حوار احلضارات مدخل ٰ
1416هـ= 1996م  ،ص . 36
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طلب ًا للحق واحلقيقية  .أما يف حال تسلط النوايا غري الصاحلة واملنافع الشخصية أو
عل حساب احلق فإن الطرف املجانب له سوف يعزل نفسه تلقائي ًا بمـا أنه
الفئوية َ ٰ
إل جانب
عل اآلخرين  ،وسوف يكون املجتمع اإلنساين َ ٰ
يرفض احلوار واالنفتاح َ ٰ

عل َمر
دعاة الوسطية والتسامح الذين يتفق الرشع والعقل يف أهنم أصحاب احلق َ ٰ

الزمان .
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1أبو خليل  ،شوقي « ،التسامح يف اإلسالم  :املبدأ والتطبيق»  ،دار الفكر املعارص  ،بريوت  ،لبنان:
دار الفكر  ،دمشق  ،سوريا  ،ط 1414 ، 1هـ =1993م .

( )2إسرب  ،أمني « ،احلوار واحلضارة العربية اإلسالمية»  ،دمشق  :األهايل للطباعة والنرش والتوزيع،
2003م  ،ط . 1
( )3محدان  ،سامي « ،هيود املدينة يف العهد النبوي أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية والثقافية» ،
رسالة ماجستري  ،اجلامعة اإلسالمية  ،غزة  ،إرشاف أ .د .خالد اخلالدي 1424 ،هـ= 2004م .
( )4اخلطيب  ،عبد الكريم يونس « ،التفسري القرآين للقرآن»  ،القاهرة  :دار الفكر العريب .

( )5خليفة  ،عبد اللطيف حممد « ،ارتقاء القيم  :دراسة نفسية»  ،عامل املعرفة  ،سلسلة كتب ثقافية
شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  ،الكويت  ،العدد  ، 160أبريل
1992م .

( )6الدمشقي  ،صدر الدين حممد بن عالء الدين ُّ
عيل بن حممد ابن أيب العز احلنفي  ،األذرعي
الصاحلي « ،رشح العقيدة الطحاوية»  ،تأليف مجاعة من العلمـاء  ،ختريج  :نارص الدين األلباين،
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بالقرآن»  ،بريوت  :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 1415 ،هـ = 1995م .
( )8صالح  ،مصباح « ،االختالف والتسامح والتفاهم  :وضع االستشكال يف الفلسفة الغربية احلديثة» ،
2015م  ،بحث منشور َ ٰ
عل اإلنرتنت .
ؤى يف بناء املجتمع وتنمية العالقات»  ،دار املحجة
( )9الصفار ُ ،
«حسن التسامح وثقافة االختالف ُر ٰ
البيضاء  ،لبنان  ،بريوت  ،ط 2002 ، 1م .

( )10طنطاوي  ،حممد سيد « ،التفسري الوسيط للقرآن الكريم»  ،القاهرة  :دار هنضة مرص للطباعة
والنرش والتوزيع  ،ط 1997 ، 1م .
( )11العسال  ،د .أمحد حممد « ،حوار احلضارات مدخل َ ٰ
إل رؤية إسالمية»  ،مكتبة وهبة  ،القاهرة ،
ط 1416 ، 1هـ= 1996م .
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( )12الفقي  ،إبراهيم « ،قوة احلب والتسامح»  ،القاهرة  :بداية لإلنتاج اإلعالمي  ،القاهرة  ،ط ، 1
1429هـ= 2008م .
(ُ )13م َّمد عبد ال َّلـه عنان « ،دولة اإلسالم يف األندلس»  ،القاهرة  :مكتبة اخلانجي  ،ط 1417 ، 4هـ=
1997م .
الدين َصابر
ديورانت « ،قصة احلضارة»  ،تقديم  :الدكتور حميي ّ
ديورانت  ،ويليام جيمس َ
( )14ول َ
حممود وآخرين  ،بريوت  :دار اجليل  ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
ترمجة  :الدكتور زكي نجيب ُ
والعلوم  ،تونس 1408هـ= 1988م .

( )15العلواين  ،طه جابر فياض « ،أدب االختالف يف اإلسالم»  ،سلسلة كتاب األمة  ،ط 1405 ، 1هـ.
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()8

ينـية
ال َّت َع ُّ
ـد َّ
ديـة الدِّ َّ
دُ .مهـ َّند مبيضـني

*

باملعنى املتداول اليوم غربية النشأة  ،ولكن
مما ال شك فيه أن مقولة التعددية الدينية
ٰ
ٍ
بكثرة يف
َه ٰـ َذا ال يعني أن الرشق أو الفكر اإلسالمي لـم يعرفها  ،وهي مقولة تُطرح
لتدار ِك ما حدث من تشويه باسم اإلسالم أو باالنتساب إليه  ،ويف ظننا
الزمن الراهن ،
ُ
أن التوتر السيايس بني الرشق والغرب  ،كان عام ً
قرن
ال حاس ًام يف ذلك االلتباس الذي َ

اإلسالم بالعنف ورفض اآلخر  ،وكانت رغائب الغرب احلديث واملعارص يف اهليمنة
أججت العداء وألبسته لبوس الدين .
أحد األسباب الكربى التي َّ

ٌ
إغفال لكون اإلسالم قبل بالتعددية واالختالف  ،ال بل
وليس يف َه ٰـ َذا التوصيف

هو ِّ
يعظم االختالف  ،وكانت له جتارب حضارية استوعبت الكل املختلف يف إطار

الوحدة  ،لكن َهـ َذا ال ينفي أن هناك أقوا ً
ال متشدد ًة ظهرت باسم اإلسالم ورفضت
ٰ

اآلخر والتعددية  ،وطالبت يف أزمنة خمتلفة ومتقطعة بتطهري دار اإلسالم من غري

املسلمني  ،وهي أقوال ال تعرب عن روح اإلسالم ومبادئه .

يف َه ٰـ ِذ ِه املقالة  ،تعريف بمصطلح التعددية الدينية  ،ومقوالت الغرب فيها  ،واملوقف

اإلسالمي منها  ،واملبادئ التي تسري عليها ومرتكزاهتا .
(*) املدير العام ملركز التوثيق امللكي باململكة األردنية اهلاشمية .
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التعددية الدينية  :املع َن ٰى والسياقات التارخيية

عد «بمعنى الكثرة»(، )1
إل الفعل َّ
يرجع مصلح التعددية يف املصادر اللغوية العربية َ ٰ

ينـية»  ،كان يف الغرب  ،وقد
و ُيقر الباحثون املحدثون أن منشأ مصطلح «ال َّت ُّ
عد َّ
ديـة الدِّ َّ

شاع املع َن ٰى منتصف القرن العرشين وهو من العبارة االنجليزية
عل مع َن ٰى اجتامعي سيايس وثقايف  ،وشاعت يف الدراسات اإلنسانية والدينية
وهي داهلضة َ ٰ
ِ
ـد ِة ٍ
معان  ،منها تعايش واختالط املعتقدات الدينية بمعناها الواسع  ،بقصد قبول التنوع
بع َّ
Religious Pluralism

واالختالف  ،أو املذهب الذي ينزع للتعدد والكثرة  ،كمـا يرد يف قاموس املورد ملعنى

كلمة .)2( Pluralism

التعددية الدينية ،وعن اجتاهاهتا املتعددة(،)3
ويف الزمن املعارصَ ،كث َُر احلديث عن
ّ
ـدة الرصاعات واحلروب وبخاصة ذات املنظور
ودورها كفاعل رئيس يف تقليل ِح َّ

العقائدي ،وتستخدم للتقريب بني االجتاهات يف امليدان الفكري والثقايف والديني ،وهو
ِ ()4
إل أن مفهوم
ما يراه حيدر حب ال َّلـه  ،وال يمكن احلديث عن التعددية دون اإلشارة َ ٰ

وه ٰـ َذا ما يؤكده حمروس بسيوين الذي َير ٰى أن لكلمة التعددية
التعددية اعرتاه ال َّلبسَ ،
()1

()2
()3
()4

معنى التعدد يف اللغة العربية  ،انظر  :الفراهيدي  ،اخلليل بن أمحد « ،العني»  ،حتقيق مهدى
حول
ٰ
املخزومي وإبراهيم السامرائي  ،اهلالل  ،القاهرة  ،د.ت  ،ج  ، 1ص  79؛ اجلرجاين  ،السيد
حممد ( ،ت  816 :هـ1413/م) « ،التعريفات»  ،حتقيق  :حممد املرعشيل  ،بريوت :
الرشيف عيل بن َّ
حممد بن مكرم بن عيل « ،لسان العرب»  ،مادة
دار النفائس 2003 ،م  ،ص  224؛ ابن منظور َّ ،
حممد بن عبد الرزاق احلسيني « .تاج
َّ
حممد بن َّ
(عد)  .بريوت  :دار صادر 1994 ،م ؛ الزبيدي َّ ،
موسى احلسيني
العروس»  ،دار اهلداية  ،د.ت  ،ج  ، 8ص  353؛ الكفوي  ،أبو البقاء أيوب بن
ٰ
(ت 1094 :هـ1683/م) ُ ،
«الك َّليات»  ،حتقيق  :عدنان درويش  ،وحممد املرصي  ،بريوت :
مؤسسة الرسالة 1998 ،م  ،ص . 391
بعلبكي  ،روحي « ،املورد عريب ـ إنجليزي»  ،بريوت  :دار العلم للماليني  .ط 1999 ، 11م  ،ص . 336
هناك اجتاهات عديدة للتعددية  ،ومنها االجتاه اإلنساين العلامين  ،واالجتاه الالهويت العوملي واالجتاه
التوفيقي  .للمزيد انظر  :أنيس مالك طه « ،اجتاهات التعددية الدينية واملوقف اإلسالمي منها»  ،رسالة
دكتوراه  ،اجلامعة اإلسالمية العاملية  ،إسالم آباد 2000 ،م  ،ص ص . 105 - 45 :
حب ال َّلـه  ،حيدر « ،التعددية الدينية يف املذهب البلورايل»  ،بريوت  :دار الغدير  ،ط 2001 ، 11م  ،ص . 20
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معنيني َذ َو ْي صلة وثيقة بمفهوم املصطلح ،أحدمها فلسفي واآلخر سيايس اجتامعي
عل التعدد النوعي يف املبادئ واملعتقدات ،والتعايش بني َه ٰـ ِذ ِه املتعدِّ دات مع
ومدارمها َ ٰ

()1
وأما كلمة (الدينية) ،فهي يف بلد منشأ املصطلح حمل جدل كبري يف
بقاء خصائصها َّ .

مدلوهلا يف جماالت تداوهلا ،يف أحكام الدين ،وعلم الالهوت ،وعلم اإلنسان ،وعلم
كبري جد ًا جعل بعض الباحثني َير ٰى استحالة
االجتامع ،ومقارنة األديان؛ وهو اختالف ٌ
إل تعريف يتفق عليه اجلميع .وهناك اجتاه قوي يف جمال
أو شبه استحالة الوصول َ ٰ
الدراسات اإلنسانية واالجتمـاعية ومقارنة األديان وفلسفة التدينُ ،يدخل يف معنى

الدين مجيع ما يدين اإلنسان به ،سواء تضمن ذلك اعتقاد ًا بوجود إله وعبادته أو لـم

يكن كذلك(.)2

«التعددية الدينية» ،يقول حيدر حب ال َّل ِ
ـه« :إهنا رضورة االعرتاف وليس
ويف مصطلح
ُّ

فقط االجتمـاعي واألخالقي ،بكافة األديان واملذاهب ،وإعطاء املعذورية للمؤمنني،

عدلت من مفهوم النجاة الذي كان يعني يف املايض حرص اخلالص يف طائفة دينية
وبالتايل َّ
واحدة ،بحيث صار أكثر شمو ً
ال واتساع ًا ويشمل أكثرية أبناء الديانات واملذاهب ،كمـا
إل حاجة إنسانية ثابتة»(.)3
َّ
عدلت كلمة التعايش من جمرد كونه رضورة مرحلية َ ٰ

عل االعرتاف باآلخر وإثبات العذر،
وعل ذلك  ،فإن معنى ُّ
التعددية َ ،
اتسع للرتكيز َ ٰ
َٰ

والقبول بالغري  ،وتوكيد أن اآلخر يمكن أن يلحقه اخلالص مهمـا اختلفت ديانته.
فاإلسالم والديانات األخرى َهب ٰـ َذا املعنى هلا جوهر واحد ،وهي ذات مصدر إهلي
واحد وكلها تتفق يف التوحيد والعودة َإل ال َّل ِ
ـه ،ولكنها ختتلف يف األحكام والتعليامت
ٰ
إل أن األديان واملذاهب
ٰ
األخرى ،وهو ما ذهب إليه جون هيك  John Hickالذي انتهى َ ٰ
( )1بسيوين  ،حمروس « ،التعددية الدينية رؤية نقدية»  ،جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم واإلنسانية  ،السنة
السادسة  ،العدد 1438هـ  .ص . 418
( )2بسيوين « ،التعددية الدينية رؤية نقدية»  ،ص . 418
( )3حب ال َّلـه « ،التعددية الدينية يف املذهب البلورايل»  ،ص . 34
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عل اختالفها ختدم وحتقق وتفعل
مجيع ًا حتتفظ بجوهر الدين والتعليمـات الدينية َ ٰ
عل درجات متباينة ،ويذهب هيك  Hickوهو أحد أهم
َه ٰـ َذا اجلوهر يف حياة اإلنسان َ ٰ
ُم ِّ
إل القول« :ومن غري املناسب احلديث عن
نظ ِري التعددية الدينية يف الغرب املعارص َ ٰ
ٍ
ومعان
األديان كأديان خاطئة أو قومية أو ضالة أو هادية ،أو احلديث عنها كنظم وأفكار
متنافسة .بل األديان عبارة عن تقاليد وعالقات دينية تطورت داخل تيار احلياة البرشية،
ويف سياق تاريخ اجلمـاعات اإلنسانية؛ لتعرب عن التنوع يف أشكال الفكر ،والتعدد يف
الطبع البرشي»(.)1

عتب تعريف جون هيك  John Hickاألوسع انتشار ًا يف الغرب بني األوساط املهتمة
و ُي َ
إل
بدراسات الدين ،التي تقول إن األديان العاملية
ٰ
الكربى إنمـا تتنوع يف نظرات اإلنسان َ ٰ
العليا الواحدة وتصوراته عن َه ٰـ ِذ ِه احلقيقة واستجابته هلا (.)2
احلقيقة اإلهلية ُ
معنى
عل ثالثة أوجه،
معنى
ويرى أنيس طه ،أن املعاجم الغربية تداولت
ُّ
التعدد َ ٰ
ٰ
ٰ
عل
كنيس ،يتلخص يف أشغال منصبني كنسيني يف وقت واحد،
ومعنى فلسفي ويدل َ ٰ
ٰ

واملعنى السيايس االجتمـاعي ويع َن ٰى
أعل،
منهج الفكر الذي يعرتف بأكثر من مبدأ َ ٰ
ٰ
والرؤى املختلفة
بالنظام الذي يعرتف بالتعايش بني األجناس واجلمـاعات واألحزاب
ٰ
مع بقاء خصائصها املستقلة (.)3

للمعنى الغريب للتعددية  ،والسجال الكهنويت
وهنا ينبغي التفريق بني السياق الداليل
ٰ

والفكري الذي َّأد ٰى إليها ،واختالفه عن املفهوم اإلسالمي ،حيث إن جون هيك أراد

حممد مهدي « ،التعددية الدينية»  ،جملة ثقافتنا للدراسات والبحوث  ،العدد 1425 ، 5هـ/
( )1اآلصفي َّ ،
2005م  .ص . 34
«التعددية الدينية رؤية إسالمية»  ،ماليزيا  ،منشورات اجلامعة اإلسالمية العاملية ،
( )2طه  ،أنيس مالك ،
ّ
كواالملبور  ،ط 2005 ، 1م  ،ص . 8
( )3طه  ،أنيس « ،اجتاهات التعددية الدينية واملوقف اإلسالمي منها»  ،رسالة دكتوراه  ،اجلامعة اإلسالمية ،
حيدر آباد  ،باكستان 2000 ،م  ،ص . 3
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عل حتريك الديالكتيك من داخل بؤرة
َّأل حيدث قطيعة مع التقليد املسيحي ،بل عمل َ ٰ
التقليد املسيحية بقصد تأويل كثري من مفاهيم َّ
اللهوت ،بمـا يتناسب ومقتضيات العرص

التعدديِّ ،
مؤكد ًا أن إسقاط ألوهية املسيح ال تعني بتات ًا ضياع جوهر املسيحية،
وواقعه ُّ

األسمى .وإن جوهر
بل إهنا ما تزال طريق ًا خلالص البرشية ،وقوة دافعة هلا نحو اخلري
ٰ
املسيحية ليس الهوتي ًا أو عقائدي ًا ،بل هو سبيل حياة .يف حني أن املدلول اإلسالمي

للتعددية جاء يف سياق مغاير هو حرية االعتقاد ،النابع من رمحة اخلالق بعباده  ،لضمـان
ُّ
احلق يف االعتقاد والتعايش والتعارف.

مفهوم التعددية يف القرآن الكريم:
التعددية الدينية،
ـس له القرآن الكريم يف مع َن ٰى ُّ
يمكن احلديث هنا عن املع َن ٰى الذي َّ
أس َ

عـدد االجتاهات الفكرية والعقائدية يف املجتمع واحلياة ،وهل
النص القرآين ب َت ُّ
ومدَ ٰى إقرار ِّ
عل وحدة احلقيقة ووحدة الرصاط املستقيم؟ وهل يلغي اإلسالم الديانات
القرآن مع التأكيد َ ٰ

األخرى أم حيظر وجودها؟ أم يعرتف هبا تارك ًا هلا حرية االختيار ،ولكن ال يصححها وال
ٰ
يصوهبا كمـا هو الشأن يف الفكر الالهويت الغريب؟

عـدد الواسع والتنوع الفكري ،يف عديد من
ويف النص القرآين ،يكمن
معنى ال َّت ُّ
ٰ
الشواهد ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾( ،)1ويف صفة اإلسالم الذي هو «دعوة للعاملني»
()2
إل الصفة الكونية ،وعدم اختصاصه
عل عامليته ،ونقله َ ٰ
كمـا يرى حممد الغزايل  ،توكيد َ ٰ
ِ
َعال:
بقوم أو مجاعة ،وعاموده الفقري هو االعرتاف بوحدانية ال َّلـه الذي جاء يف قوله ت َ ٰ
﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ (. )3

( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )115( :
حممد « .التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم»  ،دمشق 2005 ،م  ،ص . 67
( )2الغزايل َّ ،
( )3سورة الروم  ،اآلية . )30( :
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عل مبدأ الوحدانية ،ويتلو ذلك
وهناك العديد من الشواهد والنصوص املؤكد َ ٰ
ِ
َعال:
اختالف البرش ،الذين هم عباد ال َّلـه ،لكنه شاء أن جيعلهم خمتلفني متعددين لقوله ت َ ٰ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾( ،)1وقال الطربي يف تفسري
ِِ
عل ملة واحدة،
َه ٰـذه اآلية« :ولو شاء ربك ،يا َّ
حممد ،جلعل الناس كلها مجاعة واحدة َ ٰ
الناس أهنم ال
ودين واحدُ ،ث َّم اختلف أهل التأويل يف «االختالف» الذي وصف ال َّل ُـه
َ

عل مذهب َه ٰـؤالء :وال
يزالون به .فقال بعضهم :هو االختالف يف األديان ،فتأويل ذلك َ ٰ

وجمويس ،ونحو ذلك .وقال
ين،
عل أديان َش َّت ٰى ،من بني
هيودي ونَرصا ٍّ
ٍّ
ٍّ
يزال الناس خمتلفني َ ٰ
حهم ،وهم أهل اإليمـان .وأما ﴿ﭝ ﭞ
قائلوا َه ٰـ ِذ ِه املقالة:
استثنى ال َّل ُـه من ذلك من َر ِ َ
ٰ
ﭟ ﭠ ﭡ﴾( ،)2قال :هم احلنيفية ،وقال آخر هم أهل احلق»(.)3

ويؤكد الشيخ ابن عاشور (ت 1393هـ1973/م) ُسـ َّن َة االختالف فيقول« :إن جعلهم
ٍ
عل الوحدة وإن كانوا قد ُوجدوا يف أول
أمة واحدة يف الدين منتفية ؛ أي منتف دوامها َ ٰ
َعال﴿ :ﭾ
النشأة متفقني  ،فلم يلبثوا َح َّت ٰى طرأ االختالف بني بني آدم  #لقوله ت َ ٰ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾( ،)4واالختالف عند ابن عاشور

«مما ُجب َلت عليه العقُ ُ
إل قيم احلرية
ول  .وهو من العدل اإلهلي الذي يفيض بكافة الناس َ ٰ
()5
دب بني األمة بعدما كانت
الس ِّـيد أن َه ٰـ َذا االختالف الذي ّ
والعلم» َ .
وير ٰى رضوان َّ

واحدة ،كان يف زمن نوح  ،#ثم توالت الرساالت واالنبياء ا ُهلداة ليحكموا بني الناس
إل الوحدانية(.6
فيام اختلفوا فيه ،وليعيدوهم َ ٰ

( )1سورة هود  ،اآلية . )118( :
( )2سورة هود  ،جزء من اآلية . )119( :
( )3الطربي « ،جامع البيان»  ،جملد  ، 4ص ص . 324-321
( )4سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )213( :
حممد َّ
الطاهر « ،تفسري التحرير والتنوير»  ،تونس  :الدار التونسية للنرش 1984 ،م  ،ج  ، 7ص . 215
( )5ابن عاشور َّ ،
الس ِّـيد  ،رضوان « .وحدة الدين والتعددية الدينية واألزمنة احلديثة»  ،جملة التفاهم  ،وزارة األوقاف ،
(َّ )6
سلطنة ُعمـان  ،العدد  . 49ص . 136
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ويرى إريك جوفروا أن التعددية تتمظهر يف تأكيد القرآن الكريم عليها يف قوله
َعال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ت َٰ
()1
َعال ﴿ :ﮟ ﮠ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾  ،كمـا أهنا تتمظهر يف اللغة بقوله ت َ ٰ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ (، )2
ِِ
عل أنه ال
َعال  :ومن ُح َججه وأدلته أيض ًا َ ٰ
وهنا يقول الطربي يف تفسري َه ٰـذه اآلية « :يقول ت َ ٰ
ُيعجزه يشء  ،وأنه إذا شاء أمات من كان حي ًا من خلقه ُ ،ث َّم إِ َذا َشا َء َأن َ َ
ْش ُه وأعاده كمـا كان
قبل إماتته إياه خلقه السموات واألرض من غري يشء أحدث ذلك منه  ،بل بقدرته التي ال
يمتنع معها عليه يشء أراده ﴿ﮤ ﮥ﴾ ،يقول :واختالف منطق ألسنتكم

ولغاهتا ﴿ﮦ﴾ ،يقول :واختالف ألوان أجسـامكم ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾،
يقول :إن يف فعله ذلك كذلك لعرب ًا وأدل ًة خللقه الذين يعقلون أنه ال ي ِ
عيـيه إعادهتم هليئتهم
ُ
التي كانوا هبا قبل مماهتم من بعد فنائهم»(.)3
عل تعاوهنم
إن القرآن ُيقر مبدأ التنوع اإلنساين  ،واختالف الناس  ،وحيض َ ٰ
عل اخلصوصية  ،وقد عرب حممد عمـارة
وتعارفهم  ،ويتبع ذلك تنوع االعتقاد  ،املبني َ ٰ
عل متيز وخصوصية  .ولذلك فهي ال يمكن أن
عن ذلك بالقول « :إهنا تنوع َّ
مؤس ٌس َ ٰ

توجد وتتأتى بل وال َح َّت ٰى تتصور  ،إال يف مقابل وباملقارنة مع الوحدة واجلامع  ،ولذلك
عل (التمزق)
عل الترشذم والقطيعة التي ال جامع ألحدمها  ،وال َ ٰ
ال يمكن إطالقها َ ٰ
عل الواحدية التي
الذي انعدمت العالقة بني وحداته  ،وأيض ًا ال يمكن إطالق ّ
التعددية َ ٰ
عل األقل
عل التخيل عن املميزات واخلصوصيات ٰ َ ،
ال أجزاء هلا أو املقهورة أجزاؤها َ ٰ

عل عامل اإلمكان والقوة  .فأفراد العائلة  :تعدد يف
عل عامل الفعل ال َ ٰ
عندما يكون احلكم َ ٰ

واألنثى تعدد يف إطار الوحدة اإلنسانية  .والشعوب
إطار العائلة  ،ويف مقابلتها  .والذكر
ٰ
( )1سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
إيرك جوفروا « ،التعددية الدينية»  ،ص . 11
( )2سورة الروم  ،اآلية . )22( :
( )3الطربي « ،جامع البيان»  ،ج  ، 6ص . 99-98
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والقبائل تعدد يف جنس اإلنسان  ،وترتيبات اجتمـاعية  ،فبدون الوحدة اجلامعة ال
يتصور تنوع وخصوصية ومتيز  ،ومن ثم تعددية  ،والعكس صحيح» (. )1

عل أساس االيمـان  ،فمبدأ
ويالحظ يف النصوص القرآنية الدعوة للتعايش  ،ونبذ االختالف َ ٰ

الوحدة هو االساس وإن كانت التعددية الدينية يف طرحها الراهن اليوم  ،أقرب ملحاكاة

ـس
ُقر بمبادئ االختالف وت ِّ
ُؤس ُ
الفكر الغريب َّ ،إل أهنا ال تتعارض مع نصوص القرآن  .التي ت ُّ
خلطاب التنوع القرآين  ،والدعوة للتعارف بني األمم والشعوب والقبائل والبطون يف أنساهبا
َعال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
البعيدة ،دون إشارة للمعتقد  ،كمـا قال ت َ ٰ

()2
إل أن
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ يف إشارة َ ٰ
ال َّلـ َه هو الذي يعـرف النـاس بتقـواها  ،دون حتديد دين بعينه  ،يقـول الطـربي ﴿ :ﭾ

ﭿ﴾  ،قال  :جعلنا َه ٰـ َذا لتعارفوا ،فالن بن فالن من كذا وكذا  .وقوله﴿ :ﮁ ﮂ

أشدكم اتقاء له بأداء
َعال ذكره  :إن أكرمكم أهيا الناس عند ربكم ّ ،
ﮃ ﮄ ﮅ﴾  ،يقول ت َ ٰ
فرائضه واجتناب معاصيه  ،ال أعظمكم بيتا وال أكثركم عشرية .

التعددية :
املوقف اإلسالمي من ّ
التعددية الدينية فكرة غربية انترشت بعد
قـر الباحثون يف الفكر اإلسالمي بأن
ّ
ُي ّ

التنظري هلا من قبل جون هيك John Hick

( ، )2012 - 1922والذي ُع َّدت أطروحته

للتعددية الدينية  .وقد اعتربت تطوير ًا فلسفي ًا للفكر
من أكثر األعمـال الفلسفية تروجي ًا
ُّ

ويرى آخرون أن فضاء اإلسالم
الغريب ولليربالية السياسية ورفض ًا لالضطهاد الديني ،
ٰ
ٍ
ٍ
مبكرة منه (.)3
حلظات
اتسع للتعددية الدينية  ،وأهنا مورست يف
حممد « .التعددية الدينية  ،الرؤية اإلسالمية والتحديات الغربية»  ،القاهرة  :هنضة مرص للنرش
( )1عمـارة َّ ،
والتوزيع 1997 ،م  ،ص . 3
( )2سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
( )3قانصوه  ،وجيه .
«التعددية الدينية يف فلسفة جون هيك»  ،بريوت  :الدار العربية للعلوم 2011 ،م  ،ص . 29-19
ّ
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يعتقد جون هيك أن التفسري األمثل للتعددية الدينية املاثلة يف عاملنا اليوم هو اإلقرار

جزم ًا بأنَّ األديان مجيعها تتبلور حول حقيقة واحدة الهوتية واحدة هي «احلق» يف ذاته
املتواري عن أن تدركه األبصار واملجاوز  ،ألي نعت أو توصيف  ،ولكل َه ٰـ ِذ ِه األديان
تارخيانيتها واستجابتها اخلاصة ل َّلـه  ،وموروث روحاين خالص  .ويعرب البرشي من
خالله عن تكهنه حلقانية ال َّل ِ
ـه  ،وإدراكه لسامت الكمـال والتمـام فيه  ،وجتربة االتصال

به  .ويرى هيك أن التجربة الدينية هي عبارة عن استجابة عفوية حرة للحق املطلق ،
وذلك عرب ترمجة املعطيات  ،جوانية كانت أم برانية (.)1

الس ِّـيد أنه «وبحسب منطوق القرآن  ،فإن الدين واحد يف عقائده
َ
وير ٰى رضوان َّ

الرئيسية التي تعني اإليمـان بالوحدانية  ،واإليمـان بالكتب والرسل  ،وأداء العبادة

إل
َ
للهـه وحده  ،واإليمـان باليوم اآلخر  ،يوم احلساب باملثوبة والعقاب  ،استناد ًا َ ٰ
أقر
سالمة االعتقاد والعمل الصالح  .ومن وجهة نظ ٍر قرآنية وتارخيية  ،فإنَّ اإلسالم َّ

التعددية  ،ومنذ تكون املجتمع اإلسالمي األول وعرب العصور كانت هناك تعددية دينية

يف الفكر اإلسالمي والواقع اإلسالمي» (.)2

وإل كوهنا
وإذ يعيدنا بحث املوقف اإلسالمي من
ّ
إل معناها املتداول ٰ َ ،
التعددية ٰ َ ،

نبذ ًا للتعصب وجما ً
ال لقبول اآلخر  ،وألن االعتقاد بوحدة اخلالق راسخ يف أنَّ ال َّلـ َه
إل التعدد  .غري أنَّ الرمحة اإلهلية التي
واحدٌ أحد  ،يستحيل كل ما عداه  ،أي خلقه ٰ َ ،

﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ ( )3لـم ترتك أي قطيعة بني َه ٰـذين املستويني  .ويمكن للدين أن

عل أساس متني هو التوحيد  .ويف مفتتح الكتاب ـ القرآن
ينتشـر متعدد ًا ؛ ألنه قائم َ ٰ

( )1كمـال طرييش  .فلسفة التعددية الدينية  ،يف « :التعددية الدينية ومنطق التعايش أو يف احلقيقة املفتوحة» ،
مؤسسة مؤمنون بالد حدود  ،الرباط  2015 ،م  ،ص . 9-8
الس ِّـيد  ،رضوان « .وحدة الدين والتعددية الدينية واألزمنة احلديثة»  ،ص . 136
(َّ )2
( )3سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )156( :
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عل أن ال َّلـ َه هو ﴿ﭘ ﭙ﴾ ( ، )1وليس للمسلمني وحدهم،
ـ توكيد إهلي َ ٰ
َعال وتذوب فيه .وإذا كانت الذات اإلهلية يف
وأوجه اخل ْلق متعددة؛ ألهنا تصدر عنه ت َ ٰ

عل اإلدراك ،فإن ال َّلـ َه جيعل من نفسه متعدد ًا يف جت ّليهُ ،م ّكنا خ ْلقه من
توحدها
ّ
ّ
عصية َ ٰ
َعال ،ويتجىل التوحيد والصفات يف اإليامن بام
التعرف عليه من خالل أسامئه وصفاته ت َ ٰ
َعال ِ
لنفسه يف كتابه (. )2
أثبته ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
ويقول رضوان السيد إن احلق متعدد املعنى يف األدبيات الكالمية كام يقول الدامغاين:
ـه نفسه؛
عل اثني عرش وجه ًا؛
إن تفسري
فوجه منهاّ :
ّ
ٌ
احلق يعني ال َّل ُ
«احلق» يف القرآن يقع َ ٰ
ومنها :القرآن؛ ومنها :اإلسالم؛ ومنها :بمعنى العدل؛ ومنها :بمعنى التوحيد؛ ومنها:
الصدق؛ ومنها :املال؛ ومنها :األوىل؛ ومنها :احلظ ،ومنها :احلاجة (.)3

َعال ﴿ :ﭧ ﭨ
وبرأي حممد املنتار تنفر اآلية الكريمة من مبدأ اإلجبار يف قوله ت َ ٰ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ (، )4

حلق االختالف  :التوحيد  ،العدل  ،تكريم
ومن املبادئ التي نجدها يف الرؤية القرآنية َّ
الرب والتقوى  ،الدفع بالتي هي أحسن  ،االستباق باخلريات ،
عل ّ
اإلنسان  ،التعاون َ ٰ

إل فرقة األمة لوجب
احلوار  ،التعارف  ،االعتداد بمقاصد الرشيعة  .فلو َّأد ٰى االختالف َ ٰ
()5
عل الدوام  ،دون
التحذير منه وجت ُّنبه  ،ويربط القرآن الكريم اإليمـان بالعمل الصالح َ ٰ
ربطه ٍ
حمدد (.)6
بدين َّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة الفاحتة  ،اآلية . )2( :
َّ
حممد « ،اإليمـان باللـه َج َّل جالله»  ،بريوت  :دار املعرفة  ،ط 2011 ، 1م  ،ص ص -38
ّ
الص ّ
اليب  ،عيل ّ
60؛ جوفروا  ،إيرك « ،قيم اإلسالم  ،التعددية الدينية يف اإلسالم أو الوعي بالغريية»  .ترمجة  :عبد احلق
الزموري  ،مؤسسة التجديد السيايس  ،سرتاسبورغ 2005 ،م  ،ص . 10
الس ِّـيد  ،رضوان « ،احلق يف اخلطاب القرآين واملنظومة الكالمية اإلسالمية»  ،جملة التفاهم  ،وزارة
َّ
األوقاف  ،سلطنة ُعمـان  ،العدد 2012 ، 38م  ،ص . 32
سورة يونس  ،اآلية . )99( :
حممد « ،القرآن الكريم
وحق االختالف»  ،جملة التفاهم  ،العدد 2014 ، 46م  ،وزارة االوقاف
ّ
املنـتار َّ ،
العمـانية  ،ص . 114 - 78
املرجع السابق  ،والصفحة ذاهتا .
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ويرى حسن حنفي أن التعددية ظهرت يف تراثنا القديم يف كل العلوم ففي علم

العقائد  ،الوحدة والكثرة إحدَ ٰى املقدمات العامة لفهم الكون مع العلة واملعلول ،
وتعددت
والواجب واملمكن  ،واجلوهر والعرض  .وتعددت الفرق اإلسالمية .
َّ
إل مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية  ،تدرس كلها يف املساجد .
املذاهب الفقهية َ ٰ

إل
وت ُّ
َعدد املذاهب الفلسفية بني عقالنية وإرشاقية  .بل وتعددت النحل الصوفية َ ٰ
عل
عل التعدد قدر تركيزه َ ٰ
طرق واجتاهات  .بل إن حديث «الفرقة الناجية» ركز َ ٰ
الوحدة  .كمـا ظهرت التعددية يف األصل الرابع من أصول الترشيع  ،االجتهاد ،

فكل جمتهد نصيب  ،وللمخطئ أجر وللمصيب أجران  .وبإمجاع الفقهاء األصوليني ،
احلق النظري متعدد  ،واحلق العميل واحد  ،يمكن االستدالل بطرق عدة  ،ولكن

وير ٰى حنفي ومعه راشد الغنويش أن
حتقيق مصالح الناس هو مقصدها كلها َ ،
حديث الفرقة الناجية ضعيف وال خيدم فكرة التعايش واعرتاف اإلسالم بالتعددية
ووحدة األمة ( .)1وواضح أن حسن حنفي يتوسل طريق ًا للخالص من التوتر ويؤمن
بالتعددية املقرونة بالعدالة االجتمـاعية كسبيل لتحرير اإلنسان واألرض .

والتعددية عند عمـارة من ُسنن الفطرة والقوانني التي ال تبديل هلا وال حتويل  ،ويف
ـه
عل طبع وسجية االختالف مبلغ الفطرة التي فطر ال َّل ُ
اإلسالم تبلغ التعددية املؤسسة َ ٰ
الناس عليها  ،وقد تكبت أو تقهر لكن ال تبديل وال حتويل هلا (.)2

التعددية الدينية مذهب فلسفي حديث يتناول مسائل
ويرى جاد ال َّلـه صالح أن
ُّ

الدين  ،وليس يف موضوعه بحوث تفي بيانه وتوضح املوقف القرآين بخصوصه (.)3
( )1نضري اخلزرجي « ،التعددية واحلرية يف املنظور اإلسالمي»  ،بريوت  :بيت العلم للناهبني  ،العراق  :مكتبة
دار علوم القرآن 2003 ،م  ،ص . 113
( )2عمـارة  ،حممد « .اإلسالم والتعدية  :االختالف والتنوع يف إطار الوحدة»  ،القاهرة  :مكتبة الرشوق
الدولية  ،ط 2008 ، 1م  ،ص . 22
التعددية الدينية»  ،دراسة نقدية يف ضوء
( )3صالح  ،جاد ال َّلـه « ،ثبوت احلق وإمكان العلم به لدى فلسفة
ّ
القرآن الكريم  ،جملة دراسات  ،علوم الرشيعة والقانون  ،اجلامعة األردنية املجلد  ، 45العدد  ، 4ملحق
2018م  ،ص . 211
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إل معنى قريب من املعنى الغريب الذي طرحه  John Hickبقوله :
وهو خيلص يف دراسته َ ٰ

رب ٰى إنمـا هي
« ُيراد بمصطلح
ّ
التعددية الدينية النظرية التي تقول إن األديان العاملية الك َ
إل احلقيقة اإلهلية» (. )1
تنوع نظريات اإلنسان َ ٰ
أما الكثرة يف التعدد فرياها عبد السالم بنعبد العايل خمتلفة عن الكثرة  ،فالكثرة
إل حزب  ،فهي كثرة
تعددية
هي ُّ
ِّ
إل صوت  ،وحزب َ ٰ
الكم  ،فهي كإضافة صوت َ ٰ

التعددية لترتك ّ
لكل عنرص
فتمتد
التعددية نجدها «داخل الوحدة» ،
خارجية ؛ ولكن
ُّ
ُّ
ُّ
التعدد مفهوم ًا
للتفردات بنصيبها من الوجود  ،فيصبح
التميز  ،وتسمح
نصيبه من
ُّ
ُّ
ّ

التعددية ليس الذي حيمل
باطني ًا «يصدع الوحدة  ،ويضم أطرافها»  ،ويصبح إنسان
ّ

عدة لغات  ،بل هو ذلك «الكائن السندبادي»  ،الذي
عدة ،
ويتحدث ّ
ّ
جوازات ّ
عل أنه املجال املفتوح لالنفصال
يوجد بني لغات وبني ثقافات  ،والذي ينظر لآلخر َ ٰ

وااللتقاء  ،ويرى العيش مع ًا رشط ًا لوجوده (.)2

إل أن الواقع ذو أبعاد  .واحلقيقة
وذهب عبد الكريم رسوش أحد دعاة
ّ
التعددية َ ٰ
للتعددية الدينية
ذات بطون ولذلك يتعدد احلق ويتنوع ( .)3وهو يف َه ٰـ َذا الرأي يؤسس
ّ
التعدد ال يقبل
وه ٰـ َذا ُّ
من منطق كون فهمنا للمتون والنصوص الدينية متنوع ًا ومتعدد ًا َ ،
سـي ٌ
ال أيض ًا  ،والرس
إل فهم واحد َ ،
وه ٰـ َذا الفهم ليس متنوع ًا فحسب  ،بل هو َّ
االختزال َ ٰ
يف ذلك أن النص صامت ونحن نسعى باستمرار لفهم النصوص الدينية وتفسريها من
خالل االستعانة بمسبقاتنا الفكرية وتوقعاتنا من النص واألسئلة التي تدور يف أذهنا مما

عهدناه يف رحلة سابقة (. )4
()1
()2
()3
()4

املرجع السابق  ،ص . 225
بنعبد العايل  ،عبد السالم  ،سيميولوجيا احلياة اليومية  ،الدار البيضاء  :دار توبقال للنرش 2016 ،م  .ص . 59
التعددية  ،ترمجة  :أمحد القبانجي ،
رسوش  ،عبد الكريم « ،الرصاطات املستقيمة»  ،قراءة جديدة لنظرية ّ
بريوت  :منشورات اجلمل  ،ط 2009 ، 1م  ،ص . 2
املرجع السابق  ،ص . 16
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ويرى حسام العبيدي  ،أهنا نظرية طرحها جون هيك  ،وأعاد عبد الكريم رسوش

إحياءها  ،وهي تبحث «يف جمال الالهويت أو الكالمي بوصفها من املسائل املهمة يف

فلسفة الدين والبحث الديني وليس بحث ًا يف إمكانية التعايش السلمي مع اآلخر الديني
ورشوط قبوله من الناحية العلمية فإن َه ٰـ َذا أساس سيايس واجتامعي» (.)1
التعددية َّ ،إل ألن ثقافة قبول اآلخر تراجعت ،
إل ُّ
وال يرى العبيدي  ،حاجة ماسة َ ٰ

بعدما كانت التعاليم اإلسالمية تسمح بتحقيق التعايش مع اآلخر الديني ( .)2وهو ما
بالتعددية الدينية إنمـا يركزون جهدهم يف التنظري إليها من خارج
إل أن املبرشين
ُّ
خي ُلص َ ٰ
الدين والنص الديني (.)3

إل التعددية يف الوقت املعارص  ،يرى حييى اليحياوي أنه إذا كانت
ويف احلاجة َ ٰ

التعددية الدينية قد باتت ثابت ًا  ،فال يتم االختالف بخصوص مبدئه كثري ًا  ،فإهنا أضحت
منذ مدة يف حمك حقيقي من العوملة وتزايد تنقل التيارات الرمزية العابرة للحدود ،

عل أنمـاط التدين املعتمدة  .واألكثر من
والتي ال مناص من االعرتاف بأثرها وتبعاهتا َ ٰ
ذلك  ،أن َه ٰـ ِذ ِه الظواهر قد وضعت متطلبات العيش املشرتك نفسها حتت املحك  ،إذ
بات َه ٰـ َذا األخري مثار تساؤالت مستمرة يف ضوء تزايد حتديات العوملة ودفعها بجهة
تكريس العديد من أشكال التقوقع حول ا ُهلويات أو عدم القدرة لدهيا للتمييز بني ما هو
ديني وما هو ثقايف وما هو اجتامعي .

وبالتايل ،فإن دور الدولة هنا أسايس ومركزي  ،ليس من باب إعادة النظر يف طريقة

تأطري ومراقبة الشأن الديني فحسب  ،كمـا تنص عليه القوانني والترشيعات  ،بل من
«التعددية الدينية  :املفهوم واالجتاهات»  ،جملة العميد  ،السنة الرابعة  ،املجلد ، 4
( )1العبيدي  ،حسام عيل ،
ّ
العدد  ، 14حزيران 2005م  .ص . 20
( )2العبيدي  ،املرجع السابق  ،ص . 115
( )3املرجع السابق  ،ص . 116
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عل أ ّ
إل «انتكاسة دينية»  ،هتدد
ال تتحول التعددية  ،يف مواجهتها للعوملة ٰ َ ،
زاوية العمل َ ٰ
احلوار بني الديانات وتتنكر لقيم العيش املشرتك .

ويرى حسن حنفي أن التعددية رشط إلبداع اإلنسانية  ،وهي ٌ
أصل من أصول الترشيع ،

فيقول « :فالتعددية مع احلق روح احلق وأساس اإلبداع  ،مبدأ تعتز به األديان  ،وتدين به

الشعوب  .وقد ظهرت التعددية يف تراثنا القديم يف كل العلوم  .ففي علم العقائد  ،الوحدة

والكثرة إحدَ ٰى املقدمات العامة لفهم الكون مع العلة واملعلول  ،والواجب واملمكن ،
إل مالكية
واجلوهر والعرض  .وتعددت الفرق اإلسالمية  .وتعددت املذاهب الفقهية َ ٰ
وحنفية وشافعية وحنبلية  ،تدرس كلها يف املساجد  .وتعدد املذاهب الفلسفية بني عقالنية
إل طرقية  .بل إن حديث «الفرقة الناجية» مركز
وإرشاقية  .بل وتعددت النحل الصوفية َ ٰ

عل الوحدة  .كمـا ظهرت التعددية يف األصل الرابع من أصول
عل التعدد قدر تركيزه َ ٰ
َٰ

الترشيع  ،االجتهاد  ،فكل جمتهد مصيب  ،وللمخطئ أجر وللمصيب أجران  .وبإمجاع

الفقهاء األصوليني  ،احلق النظري متعدد  ،واحلق العميل واحد  ،يمكن االستدالل بطرق
عدة  ،ولكن حتقيق مصالح الناس هو مقصدها كلها  ،قامت احلضارة اإلسالمية قديمـ ًا
عل مبدأ التعدد» (.)1
وحديثـ ًا َ ٰ

التعددية الدينية ،تأيت أفكار عبد الكريم رسوش التي تشغل
ويف عمق اجلدل حول
ّ

التعددية الدينية .ويتميز عمله املعريف بابتعاده عن
حيز ًا ظاهر ًا يف اجلدل الدائر حول
ّ

القيود املذهبية وخصوص ًا املذهب الشيعي الذي ينتمي إليه( ،)2وهو كمـا يبدو رافض
الحتكار السلطة الدينية أو حرصها يف فئة بعينها  ،ويقدم نظريته يف سياق علمي وعنوان
واسع هو «نظرية القبض والبسط يف الرشيعة اإلسالمية»(.)3

( )1اخلزرجي « ،التعددية»  ،ص . 119
تعددية يف اإلسالم»  ،الرباط  :مؤسسة
حممد « ،عبد الكريم رسوش ومعامل مرشوع نظرية ّ
( )2طيفوري َّ ،
مؤمنون بال حدود 2014 ،م  ،ص . 2
( )3كوثراين  ،وجيه « .قراءة يف القبض والبسط لعبد الكريم رسوش»  ،جريدة الوسط البحرينية  ،العدد
 17 . 2141متوز/يوليو 2008م  ،ص . 17
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عل مجلة عنارص  ،ومنها :
وتقوم أركان نظرية املعرفة الدينية عند رسوش َ ٰ
( )1الدين واملعرفة الدينية أمران متغايران .
متغية .
( )2الدين الثابت واملعرفة الدينية معرفة برشية واملعارف البرشية ّ
( )3الفقه علم دنيوي ومن عرضيات الدين .

( )4الرشيعة صامته وقدرة خطاهبا وأجوبتها هي بقدر أسئلتنا واستنتاجاتنا هلا .
بي واملحيط والثقافة التي كان يعيشها .
( )5الوحي والرسالة تابعان لشخصية ال َّن ِّ

بي وانقطاع الوحي  ،بل تؤكد رضورة
( )6خامتة النبوة ال تستوجب ختم حضور ال َّن ِّ
َه ٰـ َذا احلضور لتأمني التجارب الدينية املفيدة .
( )7املعرفة الدينية شمولية ومتكاملة كسائر املعارف البرشية (. )1

التعددية الدينية يف علم الكالم واملعرفة اخلاضعة
ويبدو جلي ًا أن رسوش أراد إدخال ّ

للنقد واملقاربات مع انعدام التسليم بنهائية البحث يف أمور الدين  .لذلك فهو يؤسس
لنظرية املعرفة الدينية من منطلق فهمنا للنصوص الدينية  ،فهمـ ًا متنوع ًا ومتعدد ًا ،

إل فهم واحد  .وهنا فإن رسوش يف كتابه «الرصاطات
وهو ّ
تعدد ال يقبل االختزال َ ٰ

عل أهنا نظرية معرفية يف باب
املستقيمة» يوضح معامل أطروحته حول
ّ
التعددية بالتأكيد َ ٰ
حقانية األديان واملتدينني  ،وأن الكثرة يف عامل األديان حادثة طبيعية تعكس يف طياهتا
حقانية كثري من األديان وأن كثري ًا من املتدينني حمقون يف اعتناقهم دينهم (. )2

وإذا كان رسوش يرى أنَّ ثمة تعددية ناشئة من تعدد التفاسري ،فإنّ هناك تعددية

ناشئة من تعدد تفسري التجربة الدينية؛ فالتجربة الدينية هي مواجهة األمر املطلق املتعايل،
( )1طيفور  ،املرجع السابق  ،ص . 10
( )2رسوش « ،الرصاطات املستقيمة»  ،مرجع سابق  ،ص . 16
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وه ٰـ ِذ ِه املواجهة تتجىل بأشكال عدة؛ فتارة تكون بصورة الرؤيا ،أو بسامع صوت معني،
َ

أو رؤية مالمح وألوان ،أو اتصال النفس بعظمة عامل الوجودّ ،
وكل ما يفرس التجربة

الدينية بطريقة خاصة ،فالطريق اآلخر لوجود ظاهرة التعدد الديني؛ هو وجود جتارب
دينية متنوعة ومتعددة ،ووجود تفاسري متعددة للتجربة الدينية الواحدة .

وينتقد رسوش الرؤية االنحصارية للدين  ،فيقول  :إنَّ أتباع ِّ
كل واحد من األديان ،
يرون ألنفسهم حظوة خاصة عند ال َّل ِ
ـه ليست لدَ ٰى اآلخرين  ،ولكن إذا كان أتباع ّ
كل
احلق املطلق واحلقيقة املحضة  ،ويرون النجاة
واحد من َه ٰـ ِذ ِه األديان يرون دينهم ّ
إل جحيم مطلق؟
من نصيبهم فقط  ،دون اآلخرين  ،أال يعني َه ٰـ َذا أنَّ العامل يتحول َ ٰ
ويواجه رسوش ذلك يف رؤيته التعددية  ،بأنَّنا ال بد أن نميز بني احلق يف ذاته  ،واحلق يف

جتلياته  ،ومن ثم فإنَّ ظهور احلق يف مظاهر خمتلفة  ،وجتليات متنوعة ؛ هو الرس يف
إل كثرة
وعل َه ٰـ َذا يصل َ ٰ
عل حقّانيتها بأمجعها ٰ َ ،
اختالف األديان  ،وهو الدليل َ ٰ

عل رؤية الفيلسوف اإلنجليزي  ،جون
أصيلة يف دائرة األديان  ،ويؤكد رسوش َ ٰ
ّ
َعال
«ه ٰـ ِذ ِه األديان ظهورات وصور وجتليات إلله واحد ،
هيك  ،بأنَّ َ
فلعل ال َّلـ َه ت َ ٰ
جتل ألفراد البرش بطرق خمتلفة متفاوتة» (. )1
َّ ٰ

ديـة :
َمبـادئ
ُّ
التعـد َّ

يف احلديث عن مبادئ ومرتكزات التعددية ،جيب التذكري أن خربة املعايشة هلا

موجودة يف التجربة واخلربة اإلسالمية ،كمـا َير ٰى رضوان السيد وإيريك جوفرا ،وكانت

ماثلة يف جتربة املدينة املنورة ووثيقتها أو دستورها( ،)2حيث أوجبت الوثيقة قيام دولة
املدينة بمـا ُتثله من ِ
خمتلف األديان» لليهود دينهم وللمسلني دينهم» ،والتي كانت آنذاك

( )1كيشانه  ،حممود « ،التعددية يف اإلسالم ومنطق التعايش أو يف احلقيقة املفتوحة»  ،الرباط  :مؤمنون بال
حدود 2015 ،م  ،ص . 11
الس ِّـيد « ،وحدة الدين»  ،ص  139؛ جوفروا « ،التعددية»  ،ص . 25
(َّ )2
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حتمل مرشوع اإلسالم هبدف إقامة ثيوقراطية تعددية كان الضامن وا َ
حل َك ُم فيها سيدنا
األخر ٰى يف صحيفة املدينة ،وهو اعرتاف
حممد @ .ولذلك كان االعرتاف بالديانات
َ
عل مصطلح األمة  ،وهي ُأ َّمة املؤمنني من مسلمني ونصارى وهيود.
مقرون بالرتكيز َ ٰ

فالتنوع العقدي والثقايف والعرقي الذي
لقد مثلت وثيقة املدينة ،اعرتاف ًا باآلخر،
ُّ

بي @ يف جمتمع املدينة كان من الطبيعي أن يضعه أمام أحد خيارين ال
واجهه ال َّن ُّ

عل ما اتَّفقوا عليه  ،واشرتكوا فيه بينهم ؛ ليضمنوا عيش ًا مشرتك ًا
ثالث هلامَّ :إما التعارف َ ٰ

بالقوة والدم  ،وك ُّلنا يعلم العواقب
وإما التصادم والتناحر ،وفرض السيطرة
هادئ ًاَّ .
َّ
النبوة واإلسالم
عل احلروب والرصاعات  .فجاءت الوثيقة لتكرس أخالق َّ
املرتت َِّبة َ ٰ

جعلت
يرتدد يف أن يسلك سبيل التعارف واالتفاق من أجل حتقيق
النبي @ ال َّ
َّ
املصلحة املشرتكة التي يبتغيها اجلميع ،وهي حتقيق املواطنة والتعايش ،مع اإلقرار َهب ٰـ َذا

التنوع العقدي والثقايف والعرقي.
ُّ

لذا قال @ يف البند رقم ( )22من الوثيقة« :وإنَّه َل ُ ِ
ش ٌك َم ًال لِ ُق َر ْي ٍ
ري ُم ْ ِ
ش َو َل
ي ُ
ِ ()1
َن ْف ًساَ ،و َل َي ُ
وهب ٰـ َذا لـم حي ُِل اإلسالم بني الفرد ومعتقده ًّأيا
ل ُم ْؤم ٍن» َ .
ُول ُدو َن ُه َع َ ٰ
كان َه ٰـ َذا املعتقد؛ إيمـانًا منه بأنَّ
إنسانية ،وغريز ٌة ال ُيمكن أن تُستأصل
احلرية فطر ٌة
َّ
َّ
ً
ولكن َه ٰـ َذا ال يمنع
عام ًا بني مجيع البرش،
بالقوة والعنف؛
َّ
فضل عن كوهنا مشرتك ًا ّ
َّ
وهب ٰـ َذا نجد اإلسالم يرسخ التعددية ويامرسها
أن ينضبط اجلميع بانتمـاءات الدولةَ ،
مبكر ًا يف دولة املدينة.

َه ٰـ ِذ ِه اإلشارة لرتسيخ اإلسالم قيم التعايش بني املختلف واملتعدد ،تفيد عند احلديث

عن مبادئ التعددية ،التي جيب َّأل تكون ظرفية أو آنية ،بل منهج ًا عام ًا وسبي ً
ال للحياة
حممد « ،جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة»  ،بريوت  :دار النفائس ،
( )1محـيد ال َّلـه َّ ،
1987م  ،ص . 64-57
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تنوع األفهام
اآلمنة للبرش يف معتقدهم ،وهي ذات مرتكزات ،يعتمد مرتكزها ّ
عل ّ
األول َ ٰ

التنوع يف تفسري التجارب الدينية .وبالتايل ال جيوز أن
إل املتون الدينية ،وأيض ًا ّ
بالنسبة َ ٰ

إل اإلنسان بسبب مذهبه أو طائفته ،فاألديان والعقائد لدى معتنقيها ٌ
طرق لطاعة
ُيساء َ ٰ
ِ
رب العاملني(.)1
إل ِّ
ال َّلـه وعبادته ،والفصل بني أصحاهبا مرجعه َ ٰ
حق االختالف أو أصالة االختالف.
عل ّ
ويعتمد املرتكز الثاين يف مبدأ ّ
التعددية الدينية َ ٰ

فال يمكننا إنكار االختالفات يف الطبيعة والبيئة وجممل احلياة النباتية واحليوانية من

التنوع الطبيعي واجلغرايف  ،وال يمكننا إنكار أهنا مجيعها ّ
بكل اختالفاهتا
حولنا ،وال إنكار ّ

ومكمل بعضها لبعض يف وجودها ِّ
ومستمرة
وتناقضاهتا قائمة
الكل .وال يمكننا أيض ًا
ِّ
ّ
وقاراته وجتاربه وطبائعهَ ،ه ٰـ َذا االعرتاف باآلخر
تنوع اجلنس البرشي يف أعراقه ّ
إنكار ّ

املختلف ،هو الذي جيعل التعددية تتسع لتشمل غري املسلمني ،هيود ًا ونصارى؛ باعتبار

الس ِّـيد(.)2
أن النسب الديني اعتقادي وروحي وليس قرابي ًا ،حسب ما يرى رضوان َّ

عل املنافع
َ
وه ٰـ َذا االعرتاف باآلخر املختلف هو الذي يقيم اململكة اإلنسانية وحيافظ َ ٰ
عل إقامة شعائر الدين ألي مجاعة.
املشرتكة ويعني َ ٰ

إل منشئه
واملرتكز الثالث يف مبدأ
ّ
عل ميل اإلنسان لالنحياز َ ٰ
التعددية الدينية يشدد َ ٰ

التشبث
إل التمركز أو
ّ
وفكره وما نشأ عليه  ،فال بد أننا كبرش نميل بوعيٍ أو دون وعي َ ٰ

أو التع ّلق العاطفي بمـا نشـأنا عليه ،فاإلنسان ال ينشأ فقط متعلق ًا بوالدَ ْيه ،بل ّ
بكل
وتضم األب واألم واملنزل والوطن واملعتقد ،ومع الرتبية والتغذية
تضمه
الدائرة التي ّ
ّ
والسلوك ُيلقم اإلنسان اعتقاداته وممارساته الدينية والثقافية ،و ُيلقم ما جيب أن يقبله

حد ما مع اعتقادات
إل ٍّ
وما جيب أن يرفضهُ .ينشئ الوالدان أبناءهم ليكونوا متوافقني َ ٰ

( )1اللوايت  ،مرجع سابق ( ،بترصف) .
الس ِّـيد « ،وحدة الدين»  ،ص . 138
(َّ )2
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املجموعة وسلوكها وأعرافها ،وقد ال يكون التوافق سائد ًا يف كل احلاالت ،فقد يعلوه
االختالف أو االنحراف ،بمعنى امليل عن سلوك اجلمـاعة ،ولكنها ّ
تظل احلالة السائدة
يف أغلب املجتمعات؛ كون اإلنسان كائن ًا اجتمـاعي ًا يشعر بالطمأنينة والثقة والرغبة يف

األم( .)1ويرتبط باملرتكز
إل اجلمـاعة ِّ
شغل احلاجة النفسية واالجتمـاعية لالنتمـاء َ ٰ
الثالث ،طبيعة ما حيب اإلنسان أن ُيعا َمل به ،وهو املعاملة بالرب والقسط/العدل ،وهنا
إل وجوبيات املواطنة املعارصة ودور الدولة يف محاية التعدد.
تعدينا فكرة التعدد َ ٰ

إنَّ علة الزمن املعارص ،يف كون الفكر اإلسالمي ُوصم من قبل الغرب بالتشدد

واالنغالق ،و َهل ٰـ َذا الوصف أسبابه التي تأثرت باألحداث السياسية واحلقبة االستعامرية،

ثم ما نال جتربة الدولة الوطنية ،واستمرار سياسات الكيل بمكيالني من قبل النظام
الدويل يف القضايا اإلنسانية ،ومن ثم ظهور اجلهادية اإلسالمية وعودة مقولة احلروب
الصليبية يف الزمن الذي انفردت فيه الواليات املتحدة بقيادة الغرب ،وصو ً
إل حلظة
ال َ ٰ

عززت النظرة السلبية لإلسالم باعتباره رافض ًا
ظهور ما ُيسمى دولة «داعش» التي َّ
ُّ
وه ٰـ َذا عكس مبادئ اإلسالم التي
لآلخر ،ويقبل القتل والعنف
وحيل دم غري املسلمَ ،
حتفظ النفس وحتول دون إحلاق الرضر بأهل الذمة ورعايا الدولة مجيع ًا وحتميهم ،ال بل

تطلب تنظيمـات الدولة اإلسالمية دفع الرضر عن الغرباء الواردين ومحايتهم ألهنم

ُمسـ َتأ َمنون ،أما اإلجراءات التمييزية من لباس وأحكام ورسوم ،والتي يرى البعض

أهنا كانت تُقلل من شأهنم ،فهي باعرتاف الغربيني لـم تطبق بشكل طويل األمد(،)2
السـالطني أو العلمـاء برضورة تطبيقها،
وكانت هناك دعوات متقطعة يصدرها َّ
كمـا أن الوثائق التارخيية ومن سجالت حماكم وفتاوى تكشف عن تفاعل االجتمـاع

( )1املرجع السابق .

(2) Claude Cahen, article (Dhimma), Encyclopedia de I ʾislam 2. TomII,p 235 .
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اإلنسـاين احلضاري يف ظالل اإلسالم دون إعارة انتباه للتنظيمـات املوجودة بالفصل

عل
بني املسلمني وغريهم .لقد كانت هناك فرصة دائمة لالعرتاض لدَ ٰى قضاة الشـرع َ ٰ
عل غري املسلمني ،سواء أكانوا من أهل الدار أم من الغرباء(.)1
أي جور أو ظلم يقع َ ٰ

( )1انظر  :مبيضني  ،مهند « ،غري املسلمني ومصادر وثائقهم يف دمشق خالل النصف األول من القرن الثامن
عرش امليالدي» (ثالثة مستويات من املصادر)  ،جملة وقائع تارخيية  ،مركز البحوث والدراسات التارخيية ،
َ
عل
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()9

ــو
َ
العـ ْف ُ

د .أمحـد رشـيق باكيني

*

األخالق يف اإلسالم بني اإلحسان واملكافأة :
اص َل ِ
الو ِ
الو ِ
الذي إِ َذا ُق ِط َع ْت
إنَّ احلديث ال ّن َّ
اص ُل بِا ُمل َك ِاف ِئ ،و َل ِك َّن َ
س َ
بويَ « :ل ْي َ
()1
وه ٰـ ِذ ِه القاعدة تُعترب بحقٍّ ُ«أ ُّم ال َقواعد»
َر ِ ُ
حـ ُهَ ،و َص َل َها» ُي ُّ
عد قاعد ًة أخالقي ًة جامع ًةَ ،
عل أنَّ معيار مكارم
يف ال َّتعامل مع ال َّناس ،ألهنا تُؤسس ملنظومة أخالقية عاملية تقوم َ ٰ
ٍ
أحـد
ألي
األخالق هو «اإلحسان» ال «املكافأة»؛ واإلحسان هوَّ :أل تُوقف إحسانك ِّ

من ال َّناسِّ ،
وأما املكافأة فهي:
بغض ال ّنظر عن معاملته لك ،إحسانا كانت أم إساءةّ ،
ُ
إل َه ٰـ َذا اإلنسان ما أحسن إليك ،فإن أساء إليك قطعت إحسانك عنه ،أو
أنْ تسن َ ٰ
أسأت إليه كمـا أساء إليك ،ومكارم األخالق تنحرص يف اإلحسان واإلحسان وحده،
إل مكارم األخالق ،فالواصل من
وأما املكافأة فال ُيمكن ِّ
َّ
بأي حال من األحوال ّ
ضمها َ ٰ

تعرض لإلساءة ،ولكن استمر يف
تعرض لإلساءة ولكن استمر يف الصلة ،واملتصدق من َّ
َّ
تعرض لإلساءة ولكن استمر يف العفو  ...إلخ .
الصدقة ،والعايف من َّ

نبيـه @﴿ :ﭵ ﭶ﴾(« .)2ن ََز َل ِج ْ ِ
ـب ُ
ـل
لـم أنزل ال َّل ُ
و َهل ٰـ َذا َّ
عل ِّ
يل َ #ع َ ٰ
ـه َ ٰ
َ
يل؟» ف َق َ
َ َ
ب ُ
بي @َ « :ما َه ٰـ َذا َيا ِج ْ ِ
أسأل َر ِّب،
ال :ال أدري َح َّت ٰى
ال َّن ِّ
بي @ ،ف َقال له ال َّن ُّ
(*) باحث بأكاديمية الدراسات اإلسالمية ،جامعة ماليا .ماليزيا .
حممد بن إسامعيل ،ط « ، 1صحيح البخاري» ،دمشق ،دار ابن كثري2002 ،م،
( )1البخاري ،أبو عبد ال َّلـه َّ
كتاب األدب ،باب ليس الواصل باملكافئ ،رقم الباب ،78 :رقم احلديث . 5991
( )2سورة األعراف ،جزء من اآلية. )199( :
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َعف َو َعم ْن َظ َل َم َك ،وت ِ
جع ف َق َ
َ
فم َ
ُعط َي
الَّ :
«إن ال َّلـ َه َي ُأم ُر َك ْ
فذ َ
كث َسـاع ًةُ ،ث َّم َر َ
هب َ
أن ت ُ َّ
َم ْن َحر َم َك ،وت ِ
َص َل َم ْن َق َط َع َك»(.)1
َ
ومدار املوضوع حول السؤال اآليت :هل اإلنسان مالِ ٌك أم ُمس َتخ َلف؟ فإذا كان
قال لهَ :هـ َذا ِم ُ
اإلنسان يملك َهـ َذا اإلحسانُ ،ي ُ
لك َك وترصف يف ملكك كمـا تشـاء،
ٰ
ٰ
وإذا كان اإلنسان جمرد مستخلفُ ،ي ُ
قال َله :ترصف يف َه ٰـ َذا اإلحسان الذي اس ُتخلفت
فيه ،كمـا أمرك من استخلفك .واإلحسان ُر َّبمـا ال يك ِّلف املر َء َشـيئ ًا ،ولكن ما احليلة
إل األرض ،وتَرن ََّحت ِص َل ُتهم بالسامء؟! فهل يك ِّل ُف َشـيئ ًا أن تَل َق ٰى
إذا أخلد َ
البشَ ُ
ـر َ ٰ

إل بعض األذهان،
اآلخرين بوجه طلق ،إنَّ اإلحسان ال يكون باملال فحسب كمـا يتبادر َ ٰ

بل يشمل كل جوانب احلياة يف منحاها األفقي ويف منحاها العمودي.

واآلية القرآنية الكريمة﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
()2
وأي لبنة يف رصح َه ٰـ ِذ ِه القاعدة األخالقية اجلامعة؛
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾  ،ت ُّ
ُعد لبنةّ ،
فقد هنت املؤمنني عن قطع إحساهنم عن الفقراء واملحتاجني الذين أساؤوا إليهم ،وأمرهتم
بالعفو والصفح عن ّ
طع اإلحسان،
إل أنَّ اإلساءة ال ت ِّرب ُر َق َ
كل من أساء إليهم ،وأرشدهتم َ ٰ
لق ال َّل ِ
إل خَ ِ
ـه يف الدنيا حيسن ال َّلـ ُه إليهم يوم القيامة.
ووعدهتم باملغفرة ألنَّ الذين حيسنون َ ٰ
فه ٰـ ِذ ِه اآلية تنادي يف ال َّناس أنّ معيار مكارم األخالق هو «اإلحسان» ال «املكافأة» ،
َ
فه ٰـؤالء املؤمنون كانوا
عل ُخلق «املكأفأة» َ ،
وأعلنت للعاملني تفضيل ُخلق «اإلحسان» َ ٰ

فلمـا أساؤوا إليهم قطعوا إحساهنم عنهم!
إل املحتاجني من قرابة وغريهم َّ ،
حيسنون َ ٰ
ِِ
َعال َّأل يوقفوا إحساهنم هلؤالء املحتاجني من
وه ٰـذه هي عني املكافأة  ،فأمرهم ال َّل ُ
َ
ـه ت َ ٰ
( )1القرطبي  ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن أمحد « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،حتقيق  :هشام سمري البخاري  ،الرياض ،
دار عامل الكتب 2003 ،م . 345/7 ،
( )2سورة النور  ،االية . )22( :
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وه ٰـ َذا هو عني اإلحسان  ،فم َت ٰى ينتقل ال َّناس من
قرابة وغريهم ولو أساؤوا إليهم َ ،
ُورانيـة أخالق اإلحسان؟
إل ن َّ
ت َّ
ُرابيـة أخالق املكافأة َ ٰ

عفو ال َّل ِ
ـه عن عباده من أهل الكتاب :

إنّ بعض أهل الكتاب من اليهود اختذوا العجل إهل ًا من دون ال َّل ِ
ـه ،بعد أن رأوا من اآليات

الع ْف ُـو ،فأن َّٰى ُيلف عادتَه ﴿ ،ﭰ
ـو ُسبحانَه َ
ما لـم تره أمم الدنيا جمتمعة ،ولكن عا َد ُة َ
الع ُف ِّ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ
ول بني ال َّل ِ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾(ِ ،)1
فع َظ ُم الذنب ال َي ُ
ـه والعفو؛ ألنه خري العافني،
يتأسى ال َّناس َهبـ َذا ا ُ
خل ُل ِق
العفو عن ال َّناس،
ُي ُّب
ُّ
َ
وحيب العافني عن ال َّناس ،فلمـاذا ال َّ ٰ
ٰ
ـر َ
بالعف ِو .
العفو ،وينرشون
ويبون
يلُ ،
الع ِّ
ون َ
َ
َ
َ
العفو ،و ُيبشِّ ُ

والغريب أنَّ اختاذ العجل كان بعد جراءة فظيعة ،أعقبها تأديب إهلي ،تلته آية
ِ
وأما التأديب اإلهلي
ربانية؛ َّأما اجلراءة الفظيعة فقد سألوا َ
موس ٰى رؤية ال َّلـه جهرةًّ ،

وأما اآلية الربانية فإعادة إحيائهم بعد أن أخذهتم الصاعقة،
فإماتتهم بالصاعقةَّ ،
ِ
ّ
َعال﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
السـ َف ُه واجلهل يسعه َع ُ
وكل َه ٰـ َذا َّ
فو ال َّلـه ت َ ٰ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
()2
ـد «مدرسـ ًة» قائم َة
وه ٰـ ِذ ِه اآلية القرآنية الكريمة ت َُع ُّ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ َ ،
فود .فها هم أهل
اس
اس َ
احللم ،وتُع ِّل ُم ال َّن َ
رب ،وتُع ِّل ُم ال َّن َ
اس الص َ
بذاهتا ،تُع ِّل ُم ال َّن َ
الع َ
َ
ِ
َعال ،والصبور ُيمهلهم وال يعاجلهم ،وها هم أهل
الكتاب يكيلون
ٰ
إل ال َّلـه ت َ ٰ
األذى َ ٰ
الكتاب يغرقون يف بحر الطيش والسفاهة فيقابلهم احلليم بحلمه ،وها هم أهل
والعفو ُيعرض ويصفح.
الكتاب يقرتفون كبائر الذنوب ،وعظائم اآلثام،
ُّ

( )1سورة البقرة  ،اآليتان . )52-51( :
( )2سورة النساء  ،اآلية . )153( :
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عفو ال َّل ِ
ـه عن عباده املنافقني :
إنَّ مشكلة املنافق ليس يف أنَّه ُيظهر اإليمـان و ُيبطن الكفر  ،فلو بقي عند َهـ َذا ا َ
حلـدِّ ،
ٰ
عل اإلطالق ؛ ُيعا َمل يف الدنيا معاملة املسلمني  ،و ُيوكل حسابه
فإنه لن يثري حفيظة أحد َ ٰ
«الضبابية» يف إعالن
رب العاملني  ،وإنَّمـا مشكلة املنافق يف استغالل َه ٰـ ِذ ِه
عل ِّ
ّ
يف اآلخرة َ ٰ
عل املسلمني ؛ ُت ِّر ُب الدين اجلديد  ،وهتدم املجتمع الفتِ َّي .
حرب
َّ
«خفيـة» َ ٰ
َعال فتح باب العفو يف وجوه املنافقني ،ولعمر ال َّل ِ
ومع ًّ ِ ِ
ـه
كل َه ٰـذه املوبقات ،فإن ال َّلـ َه ت َ ٰ
عل فتح باب العفو يف و ِ
جوه
َ
ُ
إنَّ املرء أمام أحد دالئل اإليمـان الساطعة؛ ألنَّه ال يقدر أحد َ ٰ
ور ّب العاملني! ولو أبرص املنافقون َه ٰـ ِذ ِه احلقيقة بعيون قلوهبم
املنافقني َّإل َخ ُري العافني َ
َ
َعال ُ
يقول﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
للر َ
مح ٰـ ِن ُس َّ
خل ُّروا َّ
ـجد ًا ولكن! ،فال َّل ُـه ت َ ٰ

()1
طلب
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾  ،فاملنافق إذا َ
أسباب العف ِو وعاد َإل َحظـ ِ
ِ
ري ِة اإليمـان
َ َ
إل حظ َ
َ
رية اإليمـان ،فإنَّ ال َّلـ َه يفرح بكل عائد َ ٰ
ٰ
ويسـربِ ُله ِ
العف ِو والغُ ِ
بس ِ
أح ِد َمرضا ُه ،واملؤمن جيب
فران ،وكل طبيب يفرح بشفاء َ
ـربال َ
َُ
إل مرضاه؛ وعندها حتل الشفقة حمل القسوة،
إل املخالفني يف الدين نظرة الطبيب َ ٰ
أن ينظر َ ٰ
حل ِ
حمل ا َ
وحيل ا َ
ديث َّ
فو َّ
حمل االنت َقامُِّ ،
ُّ
ـديد.
حل ُ
وحيل َ
الع ُ

عفو ال َّل ِ
ـه عن عباده املؤمنني :

إنَّ من أكرب مظاهر الغُ رو ِر أن يعتقد املسلم أنّه ضمن ا َ
جلـ َّنة  ،فيقعده ذلك عن العمل ،

املقرر أنَّ اإليمـان الذي ال ُيثمر العمل  ،ال
وما أكثر َه ٰـؤالء يف دنيا ال َّنـاس اليوم  ،ومن َّ
أي أثر إجيايب يف نفسه أو يف أرسته أو يف جمتمعه  ،فكيف ُينتظر من
يلمس له الواحد منا َّ
َه ٰـ َذا اإليمـان اخلايل من كل أثر إجيايب أن يكون له أثر إجيايب يوم القيامة! والذين آمنوا
إذا لـم يعملوا الصاحلات فمـاذا يعملون؟!

( )1سورة التوبة  ،اآلية . )66( :
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ِ
َعال ليستأنس بمعيته سبحانه  ،ألن العمل
إل عفو ال َّلـه ت َ ٰ
ومن هنا  ،احتاج املؤمن َ ٰ

البدهييات أن الطبيعة اإلنسانية فيها من
اإلنساين مرآة الطبيعة اإلنسانية ؛ وإذا كان من َ

الشوائب ما فيها فإن العمل اإلنساين فيه من الشوائب ما فيه  ،من تقصري وغفلة ونسيان
ِ
يعم َّ
كل َشـوائب العمل اإلنساين  ،ومن هنا  ،كان نِعم
َعال ُّ
وخمالفة  ...إلخ  ،وعفو ال َّلـه ت َ ٰ
وه ٰـ َذا «البلسم النفيس» جيعل املؤمن يستشعر َّ
«لذ َة السعادة» ،
«البلسم النفيس» للمؤمن َ ،
ليك!» .فعفو ال َّل ِ
ألنه يشعر أنَّ هاتفا من ال َّل ِ
ـه يقول له « :ال أجد يف نَفيس َشيئ ًا َع َ
ـه عن املؤمنني
َ ُ
إل العفو عن األخطاء واهلفوات .
َي ُّ
مـتد من َ
العف ِو عن اخلطايا والسيئات َ ٰ

ِ
ُ
َعال ،فقد مالت ك َّفة املعركة لصالح
وها هي( غزوة أحد) إحدى روائع عفو ال َّلـه ت َ ٰ
املرشكني  ،ملخالفة الرماة أوامر الر ِ
سول األمني @ ومن اخلطأ بل من اخلطيئة أن نحكم
َّ
ُّ
ِ
َ
الرماة أنه «معصية»؛ ألنَّ
رسول ال َّلـه @ كان يلبس لباس القيادة ال لباس
عل فعل ُّ
َٰ
ِ
(ر ُس َ
وه ٰـ ِذ ِه املخالفة
ول ال َّلـه @)َ ،
فالرماة (اجلنود) خالفوا أوامر القيادة َ
الترشيعُّ ،
التمرد ،فهي معصية عسكرية ال معصية رشعية،
كانت من باب االجتهاد ال من باب
ُّ
وه ٰـ َذا
ُسم ٰى يف عرف األنظمة العسكرية معصيةَ ،
وما زالت خمالفة القيادة العسكرية ت َّ
السـياق الذي ينبغي أن نفهم فيه َه ٰـ ِذ ِه اآليات الكريمة﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ
هو ِّ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

()1
«سميت خمالفة من خالف
وإنمـا ُ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ َّ ،
أمر الرسول ِعصيان ًا ،مع أن تلك املخالفة كانت عن اجتهاد ال عن استخفاف ،إذ كانوا
َِ
قالوا :إنَّ َر ُس َ
َصـر ال َّل ُـه املسلمني
مرنا بالثبات هنا حلمـاية ظهور املسلمنيَّ ،
فلمـا ن َ
ول ال َّلـه أ َ
فإنمـا ُسميت هنا عصيانا ألنَّ
فمـا لنا والوقوف هنا َح َّت ٰى تفوتنا الغنائم ،فكانوا متأولنيَّ ،
املقام ليس مقام اجتهاد ،فإنَّ شأن احلرب َّ
الطاعة للقائد من دون تأويل .وعقّب َه ٰـ َذا املالم
بقوله﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ تسكين ًا خلواطرهم ،ويف ذلك تلطف معهم»(.)2

( )1سورة آل عمران  ،اآلية . )152( :
( )2ابن عاشور  ،حممد الطاهر « ،التحرير والتنوير»  ،د.ت  ،تونس  ،الدار التونسية للنرش 1984 ،م  129/4 ،وما بعدها .
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عفو رسول ال َّل ِ
ـه @ عن أهل الكتاب :
ِ
َعال «أمر» رسوله @ أن
إنَّ َّمـا يلفت االنتباه ويستوجب التأمل َم ّليـ ًا  ،أن ال َّلـ َه ت َ ٰ

ُيعامل أهل الكتاب بالعفو والصفح  ،ووجوب معاملة أهل الكتاب بالعفو والصفح ،

إل الفضل  ،وكأن ال َّلـ َه أوجب معاملتهم بالتي هي أحسن ،وأوجب
ارتقاء من العدل َ ٰ

َعال﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
جمادلتهم بالتي هي أحسن ،قال ت َ ٰ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
()1
ِِ
حق الفهم،
وأي خصيصة ،لو فهمها أهل الكتاب ّ
ﭪ ﭫ ﭬ﴾ َ ،
وه ٰـذه خصيصة ّ
لعرفوا أنّ الرسالة اخلامتة لبِنة هلم  ،ال لبِنة عليهم  ،ولكن احلسد والفهم ال يلتقيان  .يظل
َعال يقول ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ
عل قلبه! فال َّل ُـه ت َ ٰ
احلسد باملرء ح َّت ٰى ُيذهب عقله  ،وخيتم َ ٰ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(.)2

ِ
ِِ
َعال،
وقد خلصت َه ٰـذه اآلية الكريمة جرائم أهل الكتاب ،وهي :نقض عهد ال َّلـه ت َ ٰ
ول ال َّل ِ
ِ
ِ
ـو ُس ْبحان َُه يأمر وال يندب َر ُس َ
ـه @
ونقض عهد َر ُسول ال َّلـه @ ولكن َ
الع ُف َّ
فحَّ :أل يواجههم بجرائمهم
فو :أن يرت َُك ُعقوب َتهم،
بالعف ِو
والصفحِ َعنهم؛ َ
َ
َّ
َّ
والص ُ
والع ُ

َّ
عل مكارم األخـالق وذلك
وأل يلومهم عليها ،فأمره بالعفو عنهم والصفح محـل َ ٰ
()3
فعمة بأفعـال املضارع
بي @»  ،واآلية الكريمة ُم َ
إل سوء معاملتهم لل َّن ِّ
فيمـا يرجع َ ٰ
عل «استمرار» أهل الكتاب يف نقض عهد ال َّل ِ
ـه ،ويف
﴿ﮭ﴾﴿،ﯙ ﯚ﴾ للداللة َ ٰ
ِ
عل
نقض عهد رسوله ،ولكن َه ٰـ َذا ال ُيعطي الضوء األخرض لرسول ال َّلـه @ ليعاملهم َ ٰ
َعال عليه أن يعاملهم بالعفو والصفح ،وذكره
األقل باملثل! وإنمـا فرض ال َّلـ ُه ُس ْبحا َن ُه وت َ ٰ

( )1سورة العنكبوت  ،اآلية . )46( :
( )2سورة املائدة  ،اآلية . )13( :
( )3مرجع سابق « ،التحرير والتنوير» . 145/6 ،
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واحلق أنَّ مقام النبوة ال يليق به َّإل
أنَّ العفو والصفح من اإلحسان وال َّلـ ُه حيب املحسنني،
ُّ

الر ُس َ
ول قدوتنا ،فلمـاذا تقترص القدوة
اإلحسان واإلحسان فقط ،وإذا كان اجلميع ير ِّد ُد أنَّ َّ

إل جمال العبادات التي تكون بني
عل جمال العبادات التي تكون بني العبد وربه ،وال ت َّ
َتعد ٰى َ ٰ
َٰ
إل اآلخرين ،أثقل يف امليزان من
اإلنسان وأخيه اإلنسان؟ إذ العبادات التي يتعدى نفعها َ ٰ

وه ٰـ َذا هو السبب يف أنَّ أثقل يشء ُيوضع يف ميزان
عل صاحبهاَ ،
العبادات التي يقترص نفعها َ ٰ
إل اآلخرين.
اإلنسان يوم القيامة ُح ُ
سن ا ُخللق؛ ألنه عبادة يتعدى نفعها َ ٰ

عفو رسول ال َّل ِ
ـه @ عن املرشكني :

َعال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ ( ، )1وهي آ َي ٌـة
يقول ال َّلـ ُه ت َ ٰ
كل ُخ ٍ
ريم ٌة مجعت َّ
لق َحسن» ( ، )2واإلحاطة بسياقها من األمهية بمكان ؛ فقد جاءت
َك َ

بعد «ترشيح ظاهرة الرشك واملرشكني»  ،والتي تتلخص عادة يف مقدمتني  ،ومها  :ضالل
املرشكني  ،واستكبارهم  .ونتيجتني  ،ومها  :اليأس من دعوهتم  ،وحلول عذاب ال َّل ِ
ـه هبم ،

مما يمأل قلوب الكثري من املؤمنني جتاههم  ،فتزل أقدامهم يف التعامل معهم  ،فجاءت َه ٰـ ِذ ِه

تبي للمؤمنني كيفية التعامل مع املرشكني ،
اآلية الكريمة ﴿ :ﭵ ﭶ﴾ كخطوة «استباقية» ِّ

فاملؤمن ال يضيق صدره بأفعال املرشكني  ،وال متتلئ نفسه حنق ًا عليهم لعدم سلوكهم طريق
وخ ُلق الشفقة ؛ خلق
يتحل بخلقني  ،مها ُ :خ ُلق الشكرُ ،
اليقني  .وإنمـا املؤمن جيب أن َّ ٰ

والرشـاد  ،التي يرتع يف رياضها  ،وخلق
عل نعمة ا ُهلدَ ٰى َّ
الشكر  ،إذ جيب أن يشكر ال َّلـ َه َ ٰ
ـه التائهني الذين يتجرعون مرارة البعد عن ال َّل ِ
عل عباد ال َّل ِ
ـه
الشفقة  ،إذ جيب عليه أن يشفق َ ٰ
وما هم بعاملني  ،وهبذين اخللقني يسعى املؤمن َإل إخراج عباد ال َّل ِ
ِ
ـه من ُّ
إل ال ُّنور ،
الظلمـات َ ٰ
ٰ
إل رياض اإليمـان .
ومن جحيم الكفر َ ٰ
( )1سورة األعراف  ،اآلية . )199( :
حممد معوض  ،وعادل أمحد عبد
( )2الثعالبي  ،عبد الرمحن « ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن»  ،حتقيق  :عيل َّ
املوجود  ،شارك يف التحقيق  :عبد الفتاح أبو سنة  ،ط  ، 1بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب 1997 ،م ،
. 106/3
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وه ٰـ َذا السياق ال ينفي عموم َه ٰـ ِذ ِه اآلية الكريمة  ،و َهل ٰـ َذا «لـم يفهم السلف من اآلية
َ

()1
عل
غري العموم»  ،ووضع «املحارب» و»غري املحارب» يف س َّلة واحدة  ،واإلرصار َ ٰ
إل القول إهنا منسوخة« ،ومن قال إن َه ٰـ ِذ ِه اآلية نسختها آيات
عدم التفرقة بينهمـا َّأد ٰى َ ٰ
()2
فه ٰـ ِذ ِه اآلية القرآنية
القتال ،فقد َو ِهم؛ ألنّ العفو باب آخر ،وأما القتال فله أسبابه» َ ،

الكريمة  :عامة وليست خاصة باملرشكني  ،وهي حمكمة وليست منسوخة  ،وبالتايل متثل

بحق «دستور مكارم األخالق يف اإلسالم» .

ول ال َّل ِ
َعال أمر َر ُس َ
ـه @ بالعفو عن املرشكني  ،فـ«العفو» فريضة رشعية ،
وال َّل ُـه ت َ ٰ
رغب فيها اإلسالم  ،ومن املقرر أنَّ خطاب ال َّل ِ
السـ َنن َّ
ـه لنبيه هو
وليس جمرد ُسـ َّنة من ُّ
ّ
خطاب ُأل َّمتِـه  ،وإنَّ املرء ال يملك َّإل أن يقف وقفة إكبار َهل ٰـ َذا الدين الذي جعل التحيل
ٌ

أح َّب أن ُيرج
بمكارم األخالق  ،فريضة دينية ُيثاب فاعلها و ُيعا َقب تاركها  ،ألنَّ َمن َ
العامل من ُغ َّمـتِه  ،فلن جيد طريقة أجدَ ٰى من ال َّت ِّ
حل بمكارم األخالق ؛ ألنَّ التحيل بمكارم
أساس ُ
سـوة احلسنة .
األخالق
ُ
األ َ

وعل َه ٰـ َذا «فمعنى خذ العفو  ،عامل به واجعله وصف ًا  ،وال تتلبس بضده  .والعفو :
َٰ

الصفح عن ذنب املذنب  ،وعدم مؤاخذته بذنبه  .واملراد هنا ما يعم العفو عن املرشكني ،

عمت اآلية صور العفو
وعدم مؤاخذهتم بجفائهم  ،ومساءهتم الرسول واملؤمنني  ،وقد َّ

كلها ؛ ألن التعريف يف العفو تعريف اجلنس  ،فهو مفيد لالستغراق ؛ إذا لـم يصلح
ول ال َّل ِ
غريه من مع َنى احلقيقة والعهد  ،فأمر َر ُس َ
ـه @ بأن يعفو ويصفح  ،وذلك بعدم
ٰ
()3
املؤاخذة بجفائهم وسوء خلقهم  ،فال يعاقبهم وال يقابلهم بمثل صنيعهم»  .وال

يكتمل خلق خذ العفو َّ ،إل ُ
بخلق اإلعراض  ،وأعرض عن اجلاهلني  ،فالعفو يكون

( )1مرجع سابق « ،التحرير والتنوير» . 227/9 ،
( )2مرجع سابق « ،التحرير والتنوير» . 227/9 ،
( )3مرجع سابق « ،التحرير والتنوير»  ، 226/9 ،وما بعدها .
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عن اعتداء  ،واإلعراض يكون عن َسـفه  ،وذلك بـ «الصرب واحللم  ،وتنزيه النفس عن
خماطبة السفيه  ،ومنازعة ال َّل ُجوج» (. )1

عفو رسول ال َّل ِ
ـه @ عن املؤمنني :

ِ
عل َه ٰـ ِذ ِه املكانة بالسري
إنَّ مكانة املؤمن عند ال َّلـه عظيمة! والواجب أن حيافظ املؤمن َ ٰ
السـفه أن ُيضيع املؤمن َه ٰـ ِذ ِه املكانة ويسري يف خط الشيطان ،
يف خط الر َ
محـن  ،ومن َّ
َعال ال يكتفي بالعفو عن املؤمنني  ،وإنمـا يأمر رسوله @ بالعفو عن
فال َّل ُ
ـه سبحانه وت َ ٰ
املؤمنني  ،وهل حيتاج َس ِّـيد َه ٰـ ِذ ِه املكارم ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
()2
ِ
َعال َح َّت ٰى
إل أمر من ال َّلـه ت َ ٰ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ َ ٰ
الضاعة َإل ال َّل ِ
ُ
ويقول :
ـه سبحانه ،
يعفو عن املؤمنني؟ وهل حيتاج َمن كان يرفع َأ ُك َّف َّ
َ
ٰ
ِ
ِ ُ
«ال َّل ُهم ْاغ ِف ِ ُ
َ
رغب ِفيه ا َ
إل َيوم َي َ
خللق ُك ُّلهم
َّ
ْ
ـر ل َّمتي  ،ال َّل ُه َّم ْاغفـر أل َّمتي  ،وأ َّخر الثَّالثة َ ٰ
()3
ِ
إِليه َ ،حتى إِ ِ
َعال َح َّت ٰى يعفو عن املؤمنني؟ فاحلريص
براهيم @»
إل أمر من ال َّلـه ت َ ٰ
َٰ
عل العفو عن املؤمنني  ،يأمر احلريص @ بالعفو عن املؤمنني! فلو
َعال َ ٰ
سبحانه وت َ ٰ
ـه  ،وعند رسوله  ،وعرف حرص ال َّل ِ
عرف املؤمن منزلته عند ال َّل ِ
َ
ـه وحرص رسوله
وحق َه ٰـ ِذ ِه املكانة أن ُيرج املؤمن اإلنسانية من
عليه  ،لفاض قلبه حمبة ل َّلـه ورسوله ،
ُّ
إل النور .
إل النور  ،كمـا أخرجه ال َّل ُ
َعال من الظلمـات َ ٰ
ـه ت َ ٰ
الظلمـات َ ٰ

ِ
ِ
ِ
َعال  ،وينال عفو
فاملؤمن ينال عفو َر ُسول ال َّلـه @ بترشيع ال َّلـه سبحانه وت َ ٰ
ِ
ول ال َّل ِ
ـه @ بترشيع رس ِ
رس ِ
ُ
يقول﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
َعال
ول ال َّلـه @ ،وال َّل ُ
َ ُ
َ ُ
ـه ت َ ٰ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

( )1مرجع سابق « ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن» . 106/3 ،
( )2سورة التوبة  ،اآلية . )128( :
( )3مسلم  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج « ،صحيح مسلم»  ،ط  ، 1بريوت  ،دار الكتب العلمية 1991 ،م ،
َ
عل سبعة أحرف وبيان معناه  ،رقم الباب ، 48 :
كتاب صالة املسافرين وقرصها  ،باب بيان أن القرآن ٰ
رقم احلديث . 820
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()1
ِِ
«ج َعت
وه ٰـذه اآلية َ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ َ ،
«الرمحة اإلهلية»،
َمكارم األخالق املحمدية» ،والتي أساسها «الرمحة ال ّن ّ
بوية» ،ومعينها ّ
ِ
عل لبنتني مها :حتقيق مصالح ال ّناس
«الرمحة ال ّن ّ
فبمـا رمحة من ال َّلـه ،وبناء ّ
بوية» يقوم َ ٰ
ال حظوظهم ،وإقامة دين ال َّل ِ
ـه دون ذرة جماراة أو ُأنملة تساهل .وما خلق اللني َّإل أحد

بوية« ،واللني جماز يف سعة اخللق مع أمة الدعوة واملسلمني،
أغصان شجرة الرمحة ال ّن ّ

ويف الصفح عن جفاء املرشكني ،وإقالة العثرات»( ،)2ومن ثمرات خلق اللني ،عفو
ِ
رس ِ
نبيـه @ بالعفو
ول ال َّلـه @ عن املؤمنني واستغفاره هلم ،فال َّل ُ
َ ُ
َعال لـم يأمر َّ
ـه ت َ ٰ

عن املؤمنني وحسب ،بل أمره كذلك باالستغفار هلم؛ يعفو عنهم فيمـا بينه وبينهم،
ربم.
ويستغفر هلم فيمـا بينهم وبني ّ

ول ال َّل ِ
فلمـاذا ال يتع َّلم املؤمن العفو عن اآلخرين واالستغفار هلم؟ أليس َر ُس ُ
ـه @

العفو عن اآلخرين واالستغفار هلم تسكني للخواطر،
أسوته احلسنة و َم َث َله
األعل؟ أليس يف َ
َٰ

وجرب للنفوس ،ورأب للصدعَ ،
للمحبة ،وإزالة لألحقاد ،وتفكيك
ـد للبنيان ،وزرع
وش ّ
ّ
عل املخالفني يف الدين
لأللغام ،وتوطيد لألخوة ،ومجع للشمل؟ ولو َد َخل أهل امللة َ ٰ
من باب العفو واالستغفار( )3لدَ خل كثري منهم يف دين ال َّل ِ
ـه أفواج ًا  ،فقد «ورد أنَّ صفح
بي @ وعفوه ورمحته كان سبب ًا يف دخول كثري يف اإلسالم ،كمـا ذكر بعض ذلك
ال َّن ِّ
القايض عياض يف كتاب الشفاء»(.)4

()1
()2
()3

()4

سورة آل عمران  ،اآلية . )159( :
مرجع سابق « ،التحرير والتنوير» . 145/4 ،
ُ
«واملمنوع هو االستغفار بعد العلم بموهتم ك َّفارا كمـا َيشهد له قوله ُسبحانَه ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾
[التوبة  . ]113 :األلويس  ،شهاب الدين « ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين»  ،حتقيق :
األوىل  ،بريوت  ،دار الكتب العلمية 1415 ،هـ  . 339/5 ،وطريق العلم
عطية  ،عيل عبد الباري  ،الطبعة
ٰ
بموت الكافر كافرا هو الوحي وال طريق سواه ،والوحي انقطع بموت رسول ال َّلـه @  ،فكان االستغفار
للكافر جائز ًا .
مرجع سابق « ،التحرير والتنوير» . 145/4 ،
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عفو املؤمنني عن أهل الكتاب :
إنَّ َ
وه ٰـ َذا ما ينطق به صنيعهم يف املايض
يودون فتنة املؤمنني عن دينهم َ ،
أهل الكتاب ُّ

وه ٰـ َذا
إل حضيض اإلثارة واالستفزاز َ ،
واحلارض  ،وربمـا تصل فتنة املؤمنني عن دينهم َ ٰ
عل الثأر واالنتقام  ،ويكون مركز قيادهتم
األمر قد ُيفقد املؤمنني أعصاهبم وحيملهم َ ٰ

ـه منهم ؛ ألنَّ ال َّلـ َه أراد منهم أن يكونوا
أعصاهبم ال عقوهلم « ،وذلك ما ال يريده ال َّل ُ
وحلمٍ  ،حتى يكونوا قدوة يف الفضائل» ( ،)1وهـ َذا مصداق قول ال َّل ِ
مستودع َعف ٍو ِ
ـه
َٰ
َ َّ ٰ
َعال ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
سبحانه وت َ ٰ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ (. )2

َعال عن الثأر واالنتقام  ،وأمرهم سبحانه بالعفو والصفح  ،والعفو :
و َهل ٰـ َذا هناهم ال َّل ُـه ت َ ٰ

عل سوء صنيعهم  ،والصفح  :يكون بعدم لومهم وتثريبهم
يكون برتك عقوبة أهل الكتاب َ ٰ

َعال مع املؤمنني  ،فأمرهم بالعفو أو ً
ال ،
عل ما يفعلون باملؤمنني  ،وقد ّ
تدرج سبحانه وت َ ٰ
َٰ
ثم أمرهم بالصفح ثاني ًا ؛ ألن العفو والصفح مما ال متيل إليه نفوسهم  ،فأراد سبحانه أن

()3
إل منهج القرآن
عل مكارم األخالق  ،فمتى تعود أمة اإلجابة َ ٰ
يتلطف معهم يف محلهم َ ٰ

الكريم يف التعامل مع إساءات أهل الكتاب  ،واعتداءات الكافرين واستفزازات أهل

السـفه والطائشني؟
َّ

( )1مرجع سابق « ،التحرير والتنوير» . 670/1 ،
( )2سورة البقرة  ،اآلية . )109( :
( )3مرجع سابق « ،التحرير والتنوير» . 671/1 ،
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عفو املؤمنني عن ال ّناس :
إنَّ جماالت عفو املؤمنني عن ال ّناس بعدد جماالت احلياة ،ولعل جمال «الدماء»

من أبرز املجاالت التي يتجىل فيها عفو املؤمن عن ال ّناس ،وال اختالف بني ال ّناس

َعال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
يف أنّ القصاص ّ
حق لويل الضحية ،قال ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ﴾( ،)1ومن البداهة بمكان أنّ القصاص ال يبعث مقتو ً
ال ،وال ُييي

إل اخللف.
إل الوراء ،وال ُيعيد عقارب الساعة َ ٰ
ضحية ،وال ُيرجع عجلة الزمن َ ٰ

و َهل ٰـ َذا جاء القرآن الكريم بالرتغيب يف العفو عن اجلاينَّ ،
يل الضحية بأن الذي
وذكر و َّ
جيمعه مع اجلاين األخوة اإلنسانية ﴿ﮜ ﮝ﴾( ،)2واألخوة اإلنسانية ،هي النسب

ـه لل ّناس ،و َهل ٰـ َذا ر ّتب عليه مجلة من احلقوق والواجبات،
اجلديد ،الذي ارتضاه ال َّل ُ
«حق العفو عن املعتدين» ،ويف َه ٰـ ِذ ِه احلالة جيد املرء نفسه
ومن مجلة َه ٰـ ِذ ِه احلقوق
ّ
حق العفو.
حق القصاص مع ِّ
بني تعارض ِّ
يرى أنّه لوال خوف الرشيعة من أنْ يأخذ أولياء الضحية بالثأر  ،والثأر يزرع
واملتأمل ٰ

الثأر  ،واالنتقام جيلب االنتقام  ،ويدخل املجتمع يف دوامة من الثارات هلا أول وليس هلا
حق القصاص ؛ ألن هناك من العقوبات والتدابري ما يكفل
آخر َّ ،
عل ّ
لقدمت ّ
حق العفو َ ٰ

معنى
بإعادة تربية اجلاين  ،وتأديبه والقيام بردعه وزجره « ،وإن اختار العبد العفو ،فليس ٰ
أي عقاب  .وبذلك يتبني أنّ وجود العفو ال يمنع العقاب منع ًا
ذلك َّأل يكون لويل األمر ّ

( )1سورة البقرة  ،اآلية . )178( :
حممد « ،اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي  :العقوبة»  ،د.ت  ،القاهرة  ،دار الفكر العريب ،
( )2أبو زهرة َّ ،
ص . 316
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بات ًا  ،ولكنه يمنع العقوبة بالقصاص فقط» ( ، )1والكل يعلم أنّ كثري ًا من جنايات القتل
تقع داخل العائلة الواحدة .

عل حتقيق مقاصد
ومما يشهد به الواقع  ،أنّه يف حاالت كثرية يكون ّ
حق العفو أقدر َ ٰ

عد العفو عن املعتدي من وسائل «حفظ
الرشيعة من ّ
حق القصاص  ،و َهل ٰـ َذا يمكن ّ
النفس» ؛ والتي هي املقصد الثاين من مقاصد الرشيعة اإلسالمية  ،وال ّنفوس (أولياء

الضحية) التي تضع منافع العفو عن اجلاين يف ك ّفة  ،وتضع إرضاء فورة االنتقام بالقصاص
ّ

إل رياضة طويلة
يف ك ّفة  ،فرتجح عندها ك ّفة إرضاء فورة االنتقام بالقصاص  ،حتتاج َ ٰ
ُ
إل سعة نورانيتها  ،ولو ريض أولياء الضحية باملصاحلة
األمد ترجها من ضيق تراتبيتها َ ٰ

يف الدماء  ،وأخذوا مال الصلح  ،وجعلوه يف مرافق اخلري العام  ،لكان أنفع للضحية
رس بصنيعهم  ،وأنّ املجتمع سوف يبارك
وأصلح للمجتمع  ،وال ريب أنّ الضحية ُ
سي ّ

جهودهم .

ِِ
إل استنباط قاعدة غاية يف األمهية  ،وهي :
ّ
وتدبر َه ٰـذه اآلية القرآنية الكريمة يقودنا َ ٰ

عل الرغم من فظاعة جنايته ُ ،يريد أنْ
أنّ القرآن الكريم الذي رغّ ب يف العفو عن اجلاين ٰ َ ،
حق الدين ؛ إذ اجلناية
يقول لنا  :إنَّ «ما دون الدماء َأوىل بالعفو»  ،وإذا استثنينا اجلناية يف ّ

مسم ٰى «جنايات
وربه سبحانه ّ ،
يف حقّه ّ :إما ّأنا جناية بني العبد ّ
وإما ّأنا داخلة حتت ّ
وه ٰـ ِذ ِه من اختصاص الدولة  ،فهي التي تتوىل أمرها  ،فإن َّ
كل جناية هي
ّ
احلق العام» َ ،
فه ٰـ ِذ ِه اآلية القرآنية الكريمة دعوة للعفو عن املعتدين  ،وترغيب يف
دون جناية الدماء َ ،
الصفح عن املسيئني  ،فلمـاذا تُص ّنف َه ٰـ ِذ ِه اآلية الكريمة ضمن آيات القصاص  ،وال
تُص َّنف ضمن آيات العفو؟!

حممد « ،اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي  :اجلريمة»  ،د.ت  ،القاهرة  ،دار الفكر العريب ،
( )1أبو زهرة َّ ،
1998م  ،ص . 82
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التقو ٰى :
األخذ بالعفو مجاع َ

وه ٰـ ِذ ِه اآلية الكريمة وضعت
قو ٰى صفة إنسانية  ،قبل أن تكون صفة إيمـانية َ ،
إنَّ ال ّت َ

ٌ
مؤذن بأنَّ
التقو ٰى  ،ولكن اجتامعها يف حم ّلها ،
للمتقني ثالث صفات « :هي ليست مجاع َ

التقو ٰى  ،وتلك هي مقاومة الشح املطاع ،
ذلك املحل املوصوف هبا قد استكمل ما به َ

طاع» ال يتجزأ  ،وأنَّ
«اهلو ٰى املتبع»
واهلوى املتبع» ( ، )1ومما ينبغي أن ُيعلم أنَّ ُّ
ـح ا ُمل َ
َ
«الش َّ

ـح يف جمال الدرهم والدينار َّ
يتبعض  ،وإذا ّ
متكن من
متكن اإلنسان من مقاومة ُّ
الش ِّ
ال َّ
عل عباد ال َّل ِ
ـه باملال  ،لن يبخل
مقاومة ُّ
الش ِّ
ـح يف باقي جماالت احلياة  ،والذي ال يبخل َ ٰ
عل عباد ال َّل ِ
ـه بالعفو  ،وإذا َّ
اهلو ٰى يف جمال العفو عن ال ّناس
متكن اإلنسان من مقاومة َ
َٰ
َّ
عل الطبيعة البرشية
متك َن من مقاومة َ
اهلو ٰى يف باقي جماالت احلياة ؛ ألنَّ ال يشء أثقل َ ٰ

من العفو عن ال ّناس فإذا بلغته ّ
خف ما دونه .

عل ّ
الذات  ،ومعركة اإلنفاق يف الرساء والرضاء ،
ومعركة املتقني هي معركة انتصار َ ٰ

عل ّ
عل
الذات  ،ومعركة العفو عن ال ّناس هي معركة انتصار َ ٰ
هي معركة انتصار َ ٰ
ّ
احلق سبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
الذات  ،ويف َه ٰـ َذا يقول ّ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

()2
عل ذاته كان من املحسنني  ،فالطريق
ﭫ ﭬ﴾  ،وإذا انترص اإلنسان َ ٰ

عل ّ
إل اإلحسان يمر عرب االنتصار
إل التقوى ُّ
الذات  ،والطريق َ ٰ
يمر َعرب االنتصار َ ٰ
َٰ
رسول ال َّل ِ
ُ
عل َّ
ـه @ غداة فتح مكة (، )3
الذات  ،ورسالة العفو العام الذي أصدره
َٰ
( )1مرجع سابق « ،التحرير والتنوير» . 90/4 ،
( )2سورة آل عمران  ،اآليتان  133( :ـ . )134
حممد عليه الصالة والسالم»  ،د.ت ،
( )3ابن عبد الكريم  ،حممد « ،استخراج العرب واألحكام من حياة َّ
اجلزائر  ،مؤسسة املعايل للنرش واإلعالم 2011 ،م  ،ص . 527
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الرمحـة ال بوابة القسوة  ،ويمر عرب بوابة
يمر عرب بوابة َّ
عل الذات ُّ
هي :أنَّ االنتصار َ ٰ
عل مجيع
العفو ال بوابة الثأر  ،و َهل ٰـ َذا كان العفو ال َّن ُّ
بوي هو« :املكرمة التي غطت َ ٰ

املكارم» (. )1

ِ
مرت بطورين حموريني  ،مها :
َعال أنَّ الدعوة اإلسالمية َّ
ومن بديع حكمة ال َّلـه ت َ ٰ
ِ
ين ؛ ويف الطور ِّ
الطور ِّ
ُ
«س ِّـيدَ الصابرين
املكي كان
املكي  ،والطور املدَ ِّ
رسول ال َّلـه @ َ
ِ
وه ٰـ َذا
«س ِّـيدَ العافني عن ال َّناس» َ ،
عل ال ّناس»  ،ويف الطور املدين كان رسول ال َّلـه @ َ
َٰ
ل املرء بالصرب عند إساءهتم  ،ويأخذ
هو املنهج ال َّن ُّ
بوي يف ال َّتعامل مع ا ُملسيئني َ ،
يتح َّ ٰ

ألـم َيأن للمؤمنني ال َّت ِّ
خل
بالعفو عند القدرة عليهم  .واحلرسة التي تطرح نفسها هي َ :

ّ
التحل بـ «خلق العفو»  ،و«وضع
عن «خلق التمييز» ؛ ألنه العقبة الكؤود يف طريق
قاعدة املساواة التي مات األنبياء واحلكامء  ،ويف نفوسهم حرسة من عدم حتقيقها يف العامل

ـر
حممد @ يوم فتح مكة  ،فقال َ « :يا َم ْع َش َ
إل أن جاء هبا اإلسالم  ،وأعلنها ّ
اإلنساين ٰ َ ،
ـو َة ا َ ِ
اه ِلـي ِة وت ََع ُّظ َم َها بِاآل َب ِ
ُق َر ْيش  ،إِ َّن ال َّلـ َه َأ ْذ َه َب َع ُ
اس ِم ْن آ َد َم  ،وآ َد ُم
اء  ،ال َّن ُ
نك ْم ن َْخ َ
جل َّ
ِم ْن ت َُر ٍ
اب» ( ، )2أقول  :ووضع قاعدة املساواة «املعيار» يف التعامل مع العامل اإلنساين ،
إل العافني عن ال ّناس .
وعندها ننتقل من العافني عن املؤمنني ٰ َ ،

( )1اإلبراهيمي  ،حممد البشري  ،مجع  :أمحد طالب اإلبراهيمي « ،آثار حممد البشري اإلبراهيمي»  ،ط  ، 1بريوت
 ،دار الغرب اإلسالمي 1997 ،م . 87/5 ،
( )2آثار حممد البشري اإلبراهيمي  ،مرجع سابق . 88/5 ،
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1اإلبراهيمي ،حممد البشري ،مجع :أمحد طالب اإلبراهيمي« ،آثار حممد البشري اإلبراهيمي» ،ط،1
بريوت ،دار الغرب اإلسالمي1997 ،م.

( )2األلويس ،شهاب الدين« ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين» ،حتقيق :عطية ،عيل
عبد الباري ،ط  ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1415 ،هـ.
( )3البخاري ،أبو عبد ال َّل ِ
ـه حممد بن إسامعيل ،ط « ،1صحيح البخاري» ،دمشق ،دار ابن كثري،
2002م.
( )4الثعالبي ،عبد الرمحن« ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن» ،حتقيق :عيل حممد معوض ،وعادل
أمحد عبد املوجود ،شارك يف التحقيق :عبد الفتاح أبو ِسـ َّنة ،ط  ،1بريوت ،دار إحياء الرتاث
العريب1997 ،م.
( )5أبو زهرة ،حممد« ،اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي» :العقوبة ،د.ت ،القاهرة ،دار الفكر
العريب ،د.ت.

( )6أبو زهرة ،حممد« ،اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي :اجلريمة» ،د.ت ،القاهرة ،دار الفكر
العريب1998 ،م.
( )7القرطبي ،أبو عبد ال َّل ِ
ـه حممد بن أمحد« ،اجلامع ألحكام القرآن» ،حتقيق :هشام سمري البخاري،
د.ت ،الرياض ،دار عامل الكتب2003 ،م.
( )8ابن عاشور ،حممد الطاهر« ،التحرير والتنوير»  ،د.ت ،تونس ،الدار التونسية للنرش1984 ،م.

حممد عليه الصالة والسالم» ،د.ت،
( )9ابن عبد الكريم ،حممد« ،استخراج العرب واألحكام من حياة َّ
اجلزائر ،مؤسسة املعايل للنرش واإلعالم2011 ،م.

( )10مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج« ،صحيح مسلم» ،ط  ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1991م.
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()10

ال َّت ْـيـســري

دعـق
عبد ال َّلـه َف َ

*

َّ
لـم كانت َه ٰـ ِذ ِه الرشيعة آخر رشيعة ساموية  ،كان ال بد أن تكون مميزة بخصائص

ومميزات جتعلها قابلة للثبات واالستمرار  ،ومواكبة حلياة اإلنسان مهمـا كان  ،ويف أي

عرص كان  ،ويف أي مكان كان .

الغراء رفع احلرج عن املكلفني والتيسري
ومن أهم املميزات التي َّ
متيزت هبا رشيعتنا َّ
األخرى
وه ٰـ ِذ ِه ميزة متيزت هبا الرشيعة اإلسالمية عن غريها من الرشائع
عليهمَ ،
ٰ
ل ـ من األعمـال الشاقة ما يتناسب وأحوال وأوضاع
ضمنها ال َّل ُ
ـه ـ َع َّز َ
السابقة التي َّ
وج َّ
عل ذلك كثرية منها :اشرتاط قتل
تلك األمم التي جاءت هلا تلك الرشائع  ،واألمثلة َ ٰ
ُّ
ويدل َ
َعال ﴿ :ﮘ
النفس للتوبة من املعصية ،والتخلص من اخلطيئة،
علٰ ذلك قوله ت َ ٰ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾( ،)1ومثله أيض ًا تطهري
الثوب بقطع موضع النجاسة منه ،و ُبطالن الصالة يف غري موضع العبادة املخصوص،
وغري ذلك من األمور التي ُك ِّل َ
ف هبا من نزلت عليهم تلك الرشائع السابقة .

ِّ
املشاق والتشديد والعنت  ،لذلك
َه ٰـ َذا ولـم تسلم رشيعة من الرشائع السابقة من
َعال﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ع َّلمنا ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
ل دعا ًء هو قوله ت َ ٰ
وج َّ
()2
ِِ ُ
ـرت
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾  ،بل إن َه ٰـذه األ َّمة قد ُبشِّ َ
(*) مؤسس ورئيس مكتب عبد ال َّلـه فدعق لالستشارات الرتبوية والتعليمية  ،عضو مؤسسة آل البيت
امللكية للفكر اإلسالمي  .السعودية .
( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )54( :
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )286( :
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حممد @ من جانب األنبياء الذين سبقوه @ وجاءت ِصفاته يف التوراة
بنبيها َس ِّـيدنا َّ
وم ِّفـف ًا عن ُ
واإلنجيل والتي منها أنه َس ُـي َبع ُث @ ُم َي ِّسـر ًا ُ
األ َّمة التي َس ُي َبع ُث فيها.
َعال﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
قال ت َ ٰ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ومعنى
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(،)1
ٰ
﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ أنه @ جاء بالتيسري والسهولة.

تعريف التيسري وإطالقاته :

سـر  :السهولة
التيسري يف اللغة :
اليسـر ضد ُ
العسـ ِر وهو انفتاح اليشء وخفته ُ ،
والي ُ
ُ
ـي السهل .
والليونة والتهيؤ  ،واليسري هو اليشء ِّ
اهلي ال َّل ِّ ُ

عل معنيني  ،أحدمها يدل
ومصدر يرس  ،وهو مأخوذ من مادة (ي س ر) التي تدل َ ٰ
عل عضو من األعضاء .
عل انفتاح يشء وخفته واآلخر َ ٰ
َٰ

التيسري اصطالح ًا  :يف اصطالح الفقهاء واألصوليني ال خيرج عن َه ٰـ َذا املع َن ٰى اللغوي ،
عل الناس  ،وورد عنهم أيض ًا استحسان التيسري
فقد استعمله الفقهاء يف اإلفتاء بمـا هو أيرس َ ٰ

عل الناس والتمـاس املخرج الرشعي هلم مما يشـق عليهم التزامه وال تستقيم معه أحواهلم
َٰ
من غري تساهل وال تفريط (. )2

الفارق بني التساهل والتيسري :

البعض عن قصد أو عن غري قصد يف الفصل بني األمرين فيتخذ من التيسري
خيطئ
ُ
ُ
ً
سـر
ذريع ًة للتمييع والتفريط فيفتي
متساهل قبل التدقيق والنظر ّ ،
حمتج ًا أنَّ الدين ُي ٌ
عل من ال يرجتى نفعه َفيضل و ُيضل .
ُفي َي ِّسـر ملن يرجو نواله ويغلظ َ ٰ

( )1سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )157( :
( )2األرموي  ،صفي الدين « .الفائق يف أصول الفقه»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1985 ،م . 168/1 ،
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الفتوى  ،ومن ُع ِرف به حرم استفتاؤه  ،فمن
يقول اإلمام النووي « :حيرم التساهل يف
ٰ
التساهل َّ :أل يتثبت ويرسع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر  ،فإن تقدمت

وعل َه ٰـ َذا حيمل ما نقل عن املاضني من مبادرة .
معرفته باملسؤول عنه فال بأس باملبادرة ٰ َ ،
عل تتبع احليل املحرمة أو املكروهة  ،والتمسك
ومن التساهل  :أن حتمله األغراض الفاسدة َ ٰ

عل من يريد رضه  ،وأما من صح
ُّ
بالش َـبه ؛ طلب ًا للرتخيص ملن يروم نفعه  ،أو التغليظ َ ٰ
قصده فاحتسب يف طلب حيلة ال شبهة فيها ؛ للتخ ُّلص من ورطة يمني ونحوها فذلك

حسن مجيل  ،وعليه حيمل ما جاء عن بعض السلف من نحو َه ٰـ َذا  ،كقول سفيان « :إنمـا
خص ُة من ثِ َقة  ،فأما التشديد فيحسنه كل أحد» (.)1
الر َ
العلم عندنا ُّ :

ومما ذكره اإلمام النووي يتجىل الفارق اجلوهري بني التساهل والتيسري  ،فالتساهل

ينشأ عن فوىض وقصور يف البحث  ،بينمـا التيسري ينشأ عن رسوخ يف العلم  ،ودراية
ً
أصيل يف
بأحوال الناس وحاجاهتم وواقعهم  ،وإدراك ملقاصد الترشيع واعتبارها ُركن ًا
الفتو ٰى  ،فالتيسري منهج علمي مدروس ومقنن بعناية كبرية من ِقبل علمـاء الرشيعة
َ
وأئمة الفقه .
عل وجه يراعى فيه حاجة
عل ما سبق  :ترشيع األحكام َ ٰ
فيكون املقصود بالتيسري َ ٰ
عل امتثال األوامر واجتناب النواهي مع عدم اإلخالل باملبادئ
املكلف وقدرته َ ٰ

األساسية للترشيع .

التيسري ُسـ َّنة كونية وفطرة ربانية :
عل فطرته
التيسري واللني يف موضعه وعدم الشدة والتعنت َه ٰـ َذا كله هو حال الكون َ ٰ
َعال دون تدخل من البرش يف نظام ال َّل ِ
ـه وفطرته التي فطره عليها ،
التي خلقها ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
وإذا تدخل املخلوق فغري وبدل يف نظام ال َّل ِ
ـه للكون اختل االعتدال واضطرب الكون
( )1النووي  ،حيي بن رشف بن مري « ،املجموع» « ،رشح املهذب»  ،القاهرة  :إدارة الطباعة املنريية 1928 ،م . 46/1 ،
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َعال ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
فانقلبت الليونة شدة واليرس معرسة  ،قال ت َ ٰ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
()1
عل أمر ال َّل ِ
ـه وفطرته التي فطرمها
،
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾
فمتى كانا َ ٰ
ٰ

عليها استقر األمر هلمـا واستقام  ،وكان العيش يسري ًا عليهمـا  ،وما إن خالفا تلك
إل عرس .
إل سفول ُ ،
واليرس َ ٰ
إل اضطراب  ،والعلو َ ٰ
الفطرة ؛ حتول القرار َ ٰ
ويف قوله @ « :ا ِ ْع َم ُلوا ؛ َف ُك ٌّل ُم َي َّس ٌـر لِ َـم ُخ ِلـقَ َله» ( )2لطيفة  ،وهي أن  :التنوين يف ٌّ
(كل)
ٍ
عل املضاف إليه ؛ أيُّ :
واحد جيري عليه من األفعال ما ُقدِّ َر له من اخلري والرش  ،كمـا
فكل
يدل َ ٰ

َ
األرزاق تأيت عليهم َبقْد ِر ما ُقدِّ َر هلم ؛ يعني  :أنتم َعبيدٌ  ،وال بد لكم من العبودية  ،فال ترتكوا
أن
َ
الصالح و ُي ِّيسه عليكم  ،ومن ُح ِرم
العمل
َعال إذا رز َقكم اإلسالم يرزقكم
َ
العبودية ؛ فإن ال َّلـ َه ت َ ٰ
التيسري فالعرس سبيله والشقاء حاله  ،والشَّ قاء والشَّ قاوة  :كالمها بفتح الشني  ،والشِّ قوة ـ بكرس
الشني ـ كلها مصادر  ،ومعناها واحد  ،وهو ضد السعادة (. )3

والسـ َّنة :
مصطلح التيسري يف الكتاب ُّ
أو ًال  :يف القرآن الكريم :

ِ
َق ُ
َعال ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ ( ، )4وقوله
ول ال َّلـه ت َ ٰ

()5
ل ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
سبحانه ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾  ،وقوله َع َّز َ
وج َّ

ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ( ، )6وقوله ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ ( ، )7وقوله
( )1سورة األعراف  ،اآلية . )22( :
( )2البخاري « ،صحيح البخاري»  ،كتاب  :تفسري القرآن  ،باب ﴿ :ﮯ ﮰ﴾  ،حديث رقم (. )4685
( )3املظهري  ،زيداين بن حممود « ،املفاتيح يف رشح املصابيح»  ،بريوت  :دار النوادر 2012 ،م . 185/1 ،
( )4سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )185( :
( )5سورة النساء  ،جزء من اآلية . )28( :
( )6سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )6( :
( )7سورة احلج  ،جزء من اآلية . )78( :
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()1
َعال ﴿ :ﯭ
َعال ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
ت َٰ
()2
فه ٰـ ِذ ِه اآليات وغريها كثري
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ َ ،
عل رفع املشاق واحلرج عن َه ٰـ ِذ ِه األمة  ،بق َّلة تكاليفها مع عظيم
تدل داللة واضحة َ ٰ
األجر عليها .

َعال ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
وقوله ت َ ٰ
ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾( ،)3فصفات املتقني املذكورة ،التي استحقوا هبا
ِ
ـراء ،وكظم الغيظ ،والعفو
ـراء َّ
مغفرة ال َّلـه وجناته الواسعة ،وهي :اإلنفاق يف َّ
والض َّ
الس َّ
عن الناس من املخطئني واملسيئني ،كلها من صفات التيسري وتوابعها .

ل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
وقوله َع َّز َ
وج َّ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
()4
وه ٰـ ِذ ِه اآلية تعرض ً
األعل يف التيسري،
بعضا من أخالق النموذج
ﭺ ﭻ﴾ َ ،
َٰ
ول ال َّل ِ
وهو َر ُس ُ
ـه @ ،يف لينه ور َّقة قلبه مع أصحابه ،ويف مشاورته هلم وعفوه عنهم،
عل نحو ما أمره رب .
َٰ
وقوله ُس ْبحان َُه ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ﴾

()5

 ،فاإلنفاق رغم اخلصاصة والعطاء عند املسغبة والعفو مع القدرة

والصفح عن امليسء كلها من مظاهر اليرس وجلب السعة يف الرزق والدين والدنيا .

()1
()2
()3
()4
()5

سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )157( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )286( :
سورة آل عمران  ،اآليتان  133( :ـ . )134
سورة آل عمران  ،اآلية . )159( :
سورة النور  ،اآلية . )22( :
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وقوله ُس ْبحان َُه ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

()1
لـم كان الكرم ً
عل سامحة
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾  ،فإنه َّ
أصل وأمارة َ ٰ
عل خالف ما ُف ِطر اإلنسان
النفس وسالمة صدر صاحبها وسعة خلقه ،كان البخل َ ٰ
عل الرغم من
عل الرغم من اليرس وحياة الفقر َ ٰ
عليه ؛ فأورثه ذلك قلة التسامح والعرس َ ٰ

عل احلقوق وقلة
الغنى ،قال ابن عاشور يف معنى ُّ
عل حرص النفس َ ٰ
الش ِّح « :و ُيط َلق َ ٰ
ٰ

التسامح فيها ،ومنه املشاحة ،وعكسه السامحة يف األمرين»(.)2

بـويـة
السـ َّنة ال َّن َّ
ثانيـ ًا  :يف ُّ

من السـن ِة النبـ ِ
عل َه ٰـ ِذ ِه األمثلة املعربة عن موضوعنا بوضوح ال حيتاج
ُّ َّ َّ َ َّ
وية نقترص َ ٰ

إل بيان  ،منها :
َٰ

ول ال َّل ِ
ان َأ َحب َإل ال َّل ِ
ِ
ـه @ َ :أ ُّي ْ َ
ال ْد َي ِ
يل لِر ُس ِ
ـه؟ َق َ
عن ِ
(ِ )1
ٍ
ال :
ابن
عباس { قال  :ق َ َ
ُّ ٰ
«ا َ ِ ِ
ـم َح ُة» (. )3
الس ْ
حلنيف َّـي ُة َّ

ول ال َّل ِ
( )2عن جابر بن عبد ال َّل ِ
ـه @ َق َ
ـه { أن َر ُس َ
«ر ِح َم ال َّلـ ُه َر ُج ً
ال َس ْمح ًا
ال َ :
()4
ول ال َّل ِ
وع ْنه أيض ًا قال  :قال َر ُس ُ
اع وإ َذا اشْ َ َ
ـه @ :
ـت ٰى وإِ َذا ا ْق َت َ ٰ
إ َذا َب َ
ض» َ ،
ـه ً
ـه ً
ـه ً
َ
ال إِ َذا اشْ َ َ
ال إِ َذا
ال إِ َذا َب َ
ـت ٰى َ ،س ْ
اع َ ،س ْ
ـر ال َّلـ ُه لِ َر ُج ٍل َكانَ َق ْب َل ُك ْم ؛ َكانَ َس ْ
«غ َف َ
ض» (. )5
ا ْق َت َ ٰ

( )1سورة احلرش  ،اآلية . )9( :
حممد الطاهر « ،التحرير والتنوير»  ،د .ط  ،تونس  :الدار التونسية للنرش 1984 ،م . 217/5 ،
( )2ابن عاشور َّ ،
( )3أخرجه أمحد يف «مسنده» (. )16/4
( )4أخرجه البخاري يف «صحيحه» (. )57/3
( )5أخرجه الرتمذي يف «اجلامع» (. )602/3
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ول ال َّل ِ
ِ
لت « :يا َر ُس َ
أتيت َر ُس َ
بن َع ْب َسة > َق َ
مرو ِ
ـه
ول ال َّلـه @ فقُ ُ
ال ُ :
( )3عن َع ُ
ال ِ :
عل َهـ َذا َ
لت  :ما اإلسالم؟ َق َ
األ ْم ِر؟ َق َ
ِ
يب
وع ْـبدٌ » ُ ،ق ُ
ـر َ
ال ُ :
«ط ُ
«ح ٌّ
َم ْن َتب َع َك َ ٰ ٰ
َ
ـان؟ َق َ
وإط َع ُام َّ
الك َل ِم ْ
اإليم ُ
لت :
والس َم َح ُة» ُ ،ق ُ
الطع َا ِم» ُ ،ق ُ
ال َّ :
«الص ْ ُ
لت  :ما َ
ـب َّ
ال َ « :م ْن َس ِل َم ا ُمل ْس ِل ُمونَ ِم ْن لِ َسانِ ِه و َي ِد ِه» َ ،ق َ
أفض ُل؟ َق َ
أي اإلسالم َ
أي
ال ُ :ق ُ
لت ُّ :
ُّ
اإليم ِ
أفضل؟ َق َ
ال ُ :
ـان َ
«خ ُل ٌق َح َس ٌن» (. )1
َ

ِ
( )4وعن جابر بن عبد ال َّل ِ
ِ
األعمـال أفضل؟ َق َ
ـه { أنه قال « :قيل  :يا َر ُس َ
ال :
أي
ول ال َّلـه ُّ
أكم ُل إيمـانًا؟ َق َ
ال «َ :أ ْح َس ُن ُهم ُخ ُلق ًا» (. )2
أي ا ُملؤمنِ َ
امح ُة»  ،قيل ُّ :
والس َ
َّ
ني َ
«الص ُرب َّ
َ
ـروا َ
ـروا َ
بي @ َق َ
ـروا» (. )3
ول ُت َن ِّف ُ
ـروا َ ،و َب ِّش ُ
ول ت َُع ِّس ُ
ال َ « :ي ِّس ُ
( )5وعن أنَس > عن ال َّن ِّ
عل الناس بذكر ما يؤلفهم لقبول
قال املَناوي َ « :ي ِّ ُ
سوا» أي  :خذوا بمـا فيه التيسري َ ٰ

املوعظة يف مجيع األيام ؛ َّ
لئل يثقل عليهم فينفروا  ،وذلك ألن التيسري يف التعليم يورث
قبول الطاعة  ،و ُي ِّ
سوا»  :ال تشددوا،
رغب يف العبادة ،
ُ
ويسهل به العلم والعمل َ ،
«و َل ت َُع ِّ ُ

أردفه بنفي التعسري مع أن األمر بيشء َ ْن ٌي عن ضده ؛ ترصحي ًا لـام لزم ضمن ًا للتأكيد ،
وأول منه قول مجع  :عقبه به إيذان ًا بأن مراده نفي التعسري رأس ًا  ،ولو
ذكره الكرماين ٰ َ ،
لص َ
أئم ُة َه ٰـ َذا
مر ًة َ
سوا» َ
ـر َكثري ًا  ،كذا َق َّرره َّ
عل « َي ِّ ُ
وع َّس َ
عل كل من َي َّس َ
ـر َّ
دق َ ٰ
اقترص َ ٰ

الشأن  ،ومنهم النووي وغريه (. )4

اليسـ ِر ورفع
عل ُ
والناظر يف األحكام الرشعية األصلية والفرعية يرى أهنا مبنية َ ٰ
ـد من َمزايا رشيعة اإلسالم .
وه ٰـ َذا ُي َع ُّ
احلرج عن املكلفني َ ،
()1
()2
()3
()4

أخرجه أمحد يف «مسنده» (. )177/32
أخرجه أبن أيب شيبة يف «املصنف» (. )167/6
أخرجه البخاري يف «صحيحه» (. )69 /1
املناوي  ،حممد عبد الرؤوف « ،فيض القدير»  ،بريوت  :دار الفكر  1938 ،م . 461/6 ،
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التيسري مقاصد وفوائد :
وهـ َذا ا ُ
َ
عل حياة الناس وعالقاهتم
خل ُلق ـ ُخلق ال َّتيسـري ـ آثار جليلة مجيلة َ ٰ
َهل ٰـذا األصل َ ٰ
أهل التيسري أنفسهم هم أول املستفيدين واملستمتعني َهبـ َذا ا ُ
ومعامالهتم  .وقد يكون ُ
خل ُلق ،
ٰ
ِ
ومجيل أفعاهلم  ،وبمـا ُيك َتب هلم يف األرض من
منح ُهم من طمأنينة وسعادة بسامحتهم
بمـا َي ُ
عل كل
حمبة و َق ُـبول  ،والسامحة بعد ذلك ُخلق ُ
وسـلوك اجتمـاعي تنعكس آثاره اإلجيابية َ ٰ
جوانب احلياة اخلاصة والعامة  ،من سياسية واجتمـاعية واقتصادية  ،فحيثمـا ُوجد التيسري
واملكاسب واألرباح أكثر .
وساد بني الناس  ،فاملشاكل واخلسائر أقل ،
ُ

ِِ
وح َّث عليه من وجوه التيسري وتطبيقاته يف
َ
وه ٰـذه بعض األمثلة مما نص عليه الرشع َ

حياة الناس :

( )1حكم اجلائحة  :واجلائحة هي اآلفة أو املصيبة القاهرة التي تصيب الغَ َّ
ـلت
إل إتالفها وهالكها  ،واملراد هنا الغلة أو البضاعة التي تتعرض للتلف
والبضائع وتؤدي َ ٰ

ـ ُك ًّل أو بعضا ـ بعد أن يبتاعها مبتاع  ،ولكن قبل أن حيوزها من بائعها  ،فتهلك وهي يف
ِِ
بي @ بمساحمة البائع للمشرتي  ،وذلك بإسقاط
يد َمن باعها  ،ففي َه ٰـذه احلالة أمر ال َّن ُّ
بن َع ِ
قليل  .فعن جاب ِر ِ
الثمن عنه بقدر ما هلك من الثمـار َّ ،إل أن يكون مقدار التلف ً
بد
ول ال َّل ِ
ال َّل ِ
ال َ :ق َ
ـه { َق َ
ال َر ُس ُ
ـه @ َ « :ل ْو بِ ْع َت ِم ْن َأ ِخ َ
يك َث َمر ًا َف َأ َصا َب ْتـ ُه َجائِ َح ٌة ،
َف َل َ ِ
َأخ َذ ِمن ُه َش ْـيئ ًا  ،بِ َم ت َْأ ُخ ُذ َم َ
ال َأ ِخ َ
يك بِغَ ْ ِ
ي ُّل َل َك َأ ْن ت ُ
ي َحقٍّ ؟» ( ، )1وبغض النظر عن
التفاصيل الفقهية َهل ٰـ ِذ ِه املسألة  ،فإن أصلها وحكمها ثابت  ،والذي هيمنا هو أنه مبني
عل فضيلة التيسري واملواساة التي جيب أن جتري بني البائع واملشرتي .
َٰ

َعال ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
( )2ومن ذلك أيض ًا َقو ُله ت َ ٰ
عل املدين املعرس،
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ ( ، )2ففيه
ُّ
عل التوسعة َ ٰ
احلض َ ٰ

( )1أخرجه مسلم يف «صحيحه» (. )1190/3
( )2سورة البقرة  ،اآلية . )280( :
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إما بإمهاله ومتديد أجله َح َّت ٰى يتسع حاله وجيدَ ما يسدد به َدي َنـه  ،وإما بالتنازل له
بي @
والتصدق عليه بذلك الدين أو بجزء منه  ،ويف احلديث عن أبى هريرة عن ال َّن ِّ
«كانَ َر ُج ٌل ت ِ
َق َ
ـاس َ ،ف َكانَ َي ُق ُ
ال َ :
اوزْ َع ْن ُه
ول لِ َفـ َتا ُه  :إِ َذا َأت َْي َت ُم ْع ِسـر ًا َف َت َج َ
َاج ٌر ُيدَ ايِ ُن ال َّن َ
اوزَ َع ْن ُه» (.)1
ـاوزَ َعـ َّنا َ ،ف َل ِق َي ال َّلـ َه َف َت َج َ
َل َع َّل ال َّلـ َه َأ ْن َي َت َج َ
عل العفو عن اجلاين بدل االقتصاص
َعال َح َّث َ ٰ
( )3ومن َه ٰـ َذا الباب أن ال َّلـ َه ت َ ٰ

َعال ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
منه  ،فقال ت َ ٰ
ِ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ ( ، )2ويف احلديث « :ت ََعا َفوا ا ُ
يمـا َب ْي َن ُك ْم َ ،ف َمـا
حل ُدو َد ف َ
َب َلغَ نِي ِم ْن َح ٍّد َف َق ْد َو َج َب» (. )3

عل التحيل بالتيسري والعفو والكرم يف العالقات الزوجية ،
َ
وح َّث الرشع الكريم َ ٰ

عل املساحمة
وخاصة يف مواطن اخلالف والتنازع  ،ولذلك قال الفقهاء َ « :مب َن ٰى النكاح َ ٰ
واملروءة»  ،وقالوا « :األغلب يف النكاح املكارمة دون املكايسة»  ،وأصل َه ٰـ ِذ ِه املعاين
َعال ﴿ :ﮦ
التساحمية نصوص الكتاب العزيز ُّ
والسـ َّنة الرشيفة  ،من مثل قوله ت َ ٰ

()4
َعال ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

()5
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﮜ ﮝ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ﴾
()1
()2
()3
()4
()5
()6

()6

َعال ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
 ،وقوله ت َ ٰ

أخرجه ابن حبان يف «صحيحه» (. )421/11
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )178( :
أخرجه أبو داوود يف «صحيحه» (. )133/4
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )229 ( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )228( :
سورة النساء  ،اآليتان . )21 - 20( :
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ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ ( . )1وقوله @ َ :
«ل َي ْف َر ُك ُم ْؤ ِم ٌن ُم ْؤ ِم َن ًة إِ ْن
()2
َك ِر َه ِم ْن َها ُخ ُلق ًا َر ِ َ
ض ِم ْن َها َ
إل أن التيسري والتغايض
آخر»  ،ويف َه ٰـ َذا احلديث إشارة َ ٰ
والعفو من أهم وسائل اليرس والسعة وديمومة العرشة بني الزوجني وأحرى أن يؤدم
ـه بينهام .
ال َّل ُ

َ
املشـقَّة جتلب التيسري :

ِِ
عل املكلف لسبب
َه ٰـذه القاعدة (املشقة جتلب التيسري)  ،تعني أن املشقة الداخلة َ ٰ

من األسباب من نحو مرض أو سفر أو إكراه أو أي عذر من األعذار توجب له ـ بحكم
عل
الرشع ـ ختفيف ًا  ،وتصري سبب ًا للتسهيل عليه ؛ مراعا ًة من الرشع حلاله  ،وحرص ًا منه َ ٰ

وه ٰـ َذا األمر يعكس اليرس والوسطية
عل غري استقامة َ ،
عدم إعناته  ،أو أن جتري أموره َ ٰ
وه ٰـ َذا التخفيف والتيسري هو ما اصطلح العلمـاء
التي بنيت عليهام الرشيعة يف أحكامها َ ،
عل اختالف مذاهبهم أن َه ٰـ ِذ ِه القاعدة هي
عل تسميته بالرخص  ،ولذا يقرر العلمـاء َ ٰ
َٰ
األصل الذي يتخرج عليه مجيع رخص الرشع وختفيفاته .

أدلة القاعدة وتأصيلها :

ِِ
والسـ َّنة  ،وآثار الصحابة  ،واإلمجـاع ،
أصل َه ٰـذه القاعدة ودليلها  :الكتاب ُّ ،

واالستقراء  ،واملعقول :

ِ
َعال ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
أو ًال  :من القرآن الكريم  :قول ال َّلـه ت َ ٰ

ﯞ﴾ (. )3

( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )237( :
( )2أخرجه مسلم يف «صحيحه» (. )1091/2
( )3سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )185( :
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السـ َّن ِة  :ما روي عن أيب هريرة > قال َ :ب َ
ام
ال ْ
ايب يف املَ ْس ِج ِد َ ،ف َق َ
أع َر ٌّ
ثانيـ ًا  :من ُّ
ِ ِ
ِ
ال ِم ْن َم ٍ
َ
َ
ل َب ْولِ ِه َس ْج ً
اء َ ،أ ْو
اس إليه ل َي َق ُ
ال َّن ُ
النبي @ َ « :د ُعو ُه َوأ ِر ُيقوا َع َ ٰ
ـعوا فيه َ ،ف َقال ُّ
َذنُوب ًا ِم ْن َم ٍ
ين» (. )1
ـم ت ُْب َعـثُوا ُم َع ِّسـ ِر َ
اء ؛ َفإن ََّمـا ُب ِع ْث ُت ْم ُم َي ِّسـ ِر َ
ين َو َل ْ
َ َ
ً
«إياكم وال َّت َع ُّمقَ ِف الدِّ ِ
ين فإِن
ثالثـا  :من آثار الصحابة }  :عن ُع َمر > قال ْ َّ :

ـه ً
منه َما ُتطيقُ َ
ون ؛ فإن ال َّلـ َه حيب مادام من َع َم ٍل صالحٍ
ال َف ُخذوا ُ
َعال قد َج َع َله َس ْ
ال َّلـ َه ت َ ٰ
َوإِن َ
كان َي ِسـري ًا» (. )2

إل التكاليف
رابعـ ًا  :من اإلمجـاع  :يقول الشاطبي ~ « :فإن الشارع لـم يقصد َ ٰ
ِّ
عل عدم وقوعه وجود ًا يف
عل ذلك أمور  :اإلمجـاع َ ٰ
باملشاق اإلعنات فيه  ،والدليل َ ٰ
التكليف  ،وهو ُّ
عل عدم قصد الشارع إليه  ،ولو كان واقع ًا حلصل يف الرشيعة
يدل َ ٰ
عل قصد اإلعنات
التناقض واالختالف  ،وذلك منفي عنها ؛ فإنه إذا كان وضع الرشيعة َ ٰ
عل قصد الرفق والتيسري ـ كان اجلمع بينهام تنا ُقض ًا
واملشقة ـ وقد ثبت أهنا موضوعة َ ٰ
واختالف ًا  ،وهي ُم َّنز ُ
هة عن ذلك» (. )3

إل التكاليف
عل أن الشارع لـم يقصد َ ٰ
خامس ًا  :من االسـتقراء  :يستدل الشاطبي َ ٰ
باملشاق اإلعنات فيه بمـا ثبت من مرشوعية الرخص  ،قال « :فإن َه ٰـ َذا نمط يدل قطع ًا
عل مطلق رفع احلرج واملشقة  ،وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب
َٰ
يف االنقطاع عن دوام األعمـال  ،ولو كان الشارع قاصد ًا للمشقة يف التكليف  ،لـام كان
َث َّم ترخيص وال ختفيف» (. )4

( )1أخرجه البخاري يف «صحيحه» (. )54/1
( )2املتقي اهلندي « ،كنز العمـال يف ُسـ َنن األقوال واألفعال»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 2017 ،م . 35/3 ،
حممد ال َّلخمي « ،املوافقات»  ،الرياض  :دار ابن عفان ،
( )3الشاطبي  ،أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن َّ
1997م . 212/2 ،
( )4املصدر نفسه .
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سادسـ َا  :من املَ ُ
عقـول  :لو كان التكليف باملشقة واقع ًا حلصل يف الرشيعة اإلسالمية
عل قصد
تناقض واضح واختالف بيِّ  ،وذلك منفي عنها فإنه إذا كان وضع الرشيعة َ ٰ
عل الرفق والتيسري .
العنت واملشقة فإن ذلك يناقض نصوصها التي تدل َ ٰ

فه ٰـ َذا
وموضوع القاعدة أن املشقة التي ال حيتملها املك َّلف  ،وتنفك عنها العبادة غالب ًا َ ،

الرخص رفع ًا للحرج ؛ إذن فموضوع
فشـرع
يسـره الرشع وخ َّففه ،
َ
النوع من املشاق َّ
َّ
عل املكلفني .
القاعدة  :املشقة الفادحة تأيت بالرخص تيسري ًا من الشارع َ ٰ

أنواع املَ ِّ
شـاق :
إل قسمني ( :مشقة معتادة)
تنقسم املشقة باعتبار ّ
حتمل املكلف هلا وعدم حتمله َ ٰ

و(مشقة غري معتادة) مشقة تنفك عنها العبادات غالب ًا  ،فمنها املشقة العظيمة

الفادحة  ،واملشقة اخلفيفة التي ال وقع هلا  ،واملشقة املتوسطة بينهمـا  .يقول

ُعد مشقة عادة  ،والتي تعد مشقة  ،وهو أنه
الشاطبي « :الفرق بني املشقة التي ال ت ُّ
إل وقوع خلل
إل االنقطاع عنه  ،أوعن بعضه  ،أو َ ٰ
إن كان العمل يؤدي الدوام عليه َ ٰ

يف صاحبه  ،ويف نفسه أو ماله  ،أوحال من أحواله  ،فاملشقة هنا خارجة عن املعتاد ،

وإن لـم يكن فيها يشء من ذلك يف الغالب  ،فال يعد يف العادة مشقة  ،وإن ُسميت
كلفة  ،فأحوال اإلنسان كلها كلفة يف َه ٰـ ِذ ِه الدار  ،يف أكله ورشبه وسائر ترصفاته ،
ولكن جعل له قدرة عليها  ،بحيث تكون تلك الترصفات حتت قهره  ،ال أن يكون

فعل َه ٰـ َذا ينبغي أن يفهم التكليف
هو حتت قهر الترصفات  ،فكذلك التكاليف ؛ َ ٰ
عل العباد من
وما تضمن من املشقة.وإذا تقرر َه ٰـ َذا ؛ فمـا تضمن التكليف الثابت َ ٰ

املشقة املعتادة أيض ًا ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس املشقة  ،بل من

عل املكلف» (. )1
جهة ما يف ذلك من املصالح العائدة َ ٰ
( )1الشاطبي « ،املوافقات» . 214/2 ،
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قواعد ذات صلة بالقاعدة :

ويتفرع عن َه ٰـ ِذ ِه القاعدة األساسية عدة قواعد فرعية  ،ومنها مث ً
ال « :إذا ضاق األمر
ا َّتسع»  ،ومن الفقهاء من جعل قاعدة «الرضورات تبيح املحظورات» تندرج حتت َه ٰـ ِذ ِه
ُقدر بقدرها»  ،وكل القواعد التي هي فرعية عن
القاعدة  ،وكذلك قاعدة «الرضورة ت َّ

قاعدة «الرضورات تبيح املحظورات» .

عل القاعدة  :جواز بيع اإلنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه
بعض التطبيقات والفروع َ ٰ

لورثته بدون والية وال وصاية إذا مات يف السفر وال قايض ثمة  ،جواز فسخ اإلجارة
بعذر السفر  ،جواز تزويج الويل األبعد للصغرية عند عدم انتظار الكفء اخلاطب
استطالع رأي الويل األقرب املسافر .

العالقة بني التيسري والتسامح :
ال نجد فرقا بني املعاين اللغوية واملعاين االصطالحية للفظ السامحة ومشتقاته  ،أو

يمكن أن نقول  :ال نجد َهل ٰـ َذا اللفظ معنى اصطالحي ًا خاص ًا مغاير ًا ملعناه وأصله اللغوي ،
عل
إل املعنى اللغوي كان أصدق وأدق يف الداللة َ ٰ
فكلمـا كان املعنى االصطالحي أقرب َ ٰ

املعنى املراد والغاية املنشودة من االصطالح فمـادة «السني وامليم واحلاء  :أصل يدل َ
علٰ
سالسة وسهولة  .وقوهلم  :احلنيفية السمحة  :ليس فيها ضيق وال شدة» (. )1
فمعاين السامحة تتضمن صفات التيسري والتسهيل والتوسعة والسخاء والعفو ،

ونحوها مما يكون مبعثه كرم النفس وسعة الصدر وطيب القلب  ،فاإلنسان السمح :
عل غريه يف ٍ
حال يمكنه فيها التعسري عليهم  ،ويلني معهم حيث تسوغ
هو الذي ييرس َ ٰ
ـح ِّسن ظنه عند مثارات سوء
له الشدة  ،ويعفو عنهم حيث حيق له اللوم والعقاب  ،و ُي َ
( )1ابن منظور « .لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر 1992 ،م  ، 489/2 ،وما بعدها .
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الظن بالناس  ،ويعمل باإلحسان متجاوزا حقه يف العدل واالنتصاف  ،ويتنازل حيث
عل االستئثار .
يستطيع
َّ
املشاحة والتعنت  ،ويتعامل باإليثار  ،وهو قادر َ ٰ

()1

وه ٰـ َذا
إذا فالسامحة والتسامح هي التيسري والسهولة والليونة وعدم الشدة والتعنت َ
َعال دون تدخل من البرش يف نظام ال َّل ِ
ـه
عل فطرته التي خلقها ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
كله هو حال الكون َ ٰ
وفطرته التي فطره عليها  ،وإذا تدخل املخلوق فغري وبدل يف نظام ال َّل ِ
ـه للكون اختل
َعال ﴿ :ﯹ
االعتدال واضطرب الكون فانقلبت الليونة شدة ،واليرس معرسة قال ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾ (. )2

خـامتـة :
تو ٰى
مما سبق يتضح أن مبدأ التيسري أتى يف الرشيعة اإلسالمية بشكل عام ـ ويف ال َف َ
ٍ
بشكل خاص ـ من أجل حتقيق مجلة من األهداف السامية  ،ويف مقدمتها :
( )1التقعيد لبعض املسائل والفوائد التي جعلها علمـاؤنا ً
أصل يف التيسري وسبب ًا له .
عل الناس وإلزامهم األخذ باألحواط والعمل باألشق يف كل
( )2مناهضة فكر التشديد َ ٰ
نازلة مستحدثة خيتلف يف تكييفها العلمـاء وتتعدد أقواهلم يف حكمها تبع ًا لذلك ،
دون النظر للحال واملآل .

( )3جتلية مظاهر التيسري يف رشعنا احلنيف مما طال األمد يف تغييبه َح َّت ٰى جهله الناس
أو نسوه  ،بسبب أن بعض املتأخرين خفي عنهم العلم بمقاصد الدِّ ين ونأى عن

(« )1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية»  ،أبوظبي  :مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية ،
2013م . 141/3 ،
( )2سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )22( :
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مداركهم التفكر يف مآالت األمور فتشددوا وشددوا َظ ًّنا منهم أن َه ٰـ َذا هو احلق
والباطل ما عداه ؛ َف َأ َخ ُذوا الناس بالعزيمة فضاق الناس هبم فمن أنكر عليهم

بدعوه دون علم أو دراية َح َّت ٰى تبعهم البعض إما خو ًفا من
فسقوه أو َّ
ك َّفروه أو َّ

خمالفة ما ظنوه حقًّا أو اقتناع ًا بفكرهم يف ظل اإلرهاب املعريف والوصاية الثقافية
عل
والرشطة الفكرية التي مارستها وال تزال متارسها بعض التيارات الفكرية َ ٰ

العوام .

ِّ
وتول احلديث
( )4تأليف قلوب العاملني مسلمني وغري مسلمني َهل ٰـ َذا الدين الذي
ودعوى العمل به ثلة من املتعصبني الذين أساؤوا من حيث ظنوا أهنم
عنه
ٰ

وشـوهوا اإلسالم
حيسنون  ،فانجرف املسلم عن اإلسالم يف أمواج اإلحلاد ،
َّ
إل نار الرصاع التي تستعر ملجرد اختالف
يف عقل غري املسلمني وهم ينظرون َ ٰ
يف فرع من الفروع .
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1األرموي  ،صفي الدين « .الفائق يف أصول الفقه»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1985 ،م .

( )2النووي  ،حيي بن رشف بن مري « ،املجموع  ،رشح املهذب»  ،القاهرة  :إدارة الطباعة املنريية ،
1928م .
( )3املظهري زيداين بن حممود « ،املفاتيح يف رشح املصابيح»  ،بريوت  :دار النوادر 2012 ،م .

( )4ابن عاشور  ،حممد الطاهر « .التحرير والتنوير»  .د  .ط  ،تونس  :الدار التونسية للنرش 1984 ،م .
( )5املناوي  ،حممد عبد الرؤوف « ،فيض القدير»  ،بريوت  :دار الفكر 1938 ،م .

العمـال يف ُسـ َنن األقوال واألفعال»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 2017 ،م .
( )6املتقي اهلندي « ،كنز َّ
( )7الشاطبي  ،أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي « ،املوافقـات»  ،الرياض  :دار ابن
عفان 1997 ،م .
( )8ابن منظور « .لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر 1992 ،م .

(« )9معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية»  ،أبو ظبي  :مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمـال
اخلريية 2013 ،م .
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()11

والتسـامح
اإلنسـانية
َ
َ
النزعـة َ
يف ُ
اإلسـالميـة
الفـنون
َّ
غيداء عادل رشيد «خزنة كاتبي»

*

تتشكل احلضارة اإلسالمية عرب امتدادها التارخيي من العديد من املكونات والعنارص

سواء املادية أو املعنوية  ،والتي نتج عنها العديد من السامت واخلصائص ميزت احلضارة

اإلسالمية عن غريها  ،وجعلت هلا هويتها وشخصيتها احلضارية  ،وربمـا كانت الفنون
اإلسالمية مرآ ًة عاكس ًة لقسمٍ كب ٍ
ري من مضامني َه ٰـ ِذ ِه ا ُهلوية احلضارية  ،وأسهمت يف
رسعة انتشار القيم واملبادئ التي بنيت عليها ويف مقدمتها قيمة التسامح  ،والتسامي
اإلنساين  ،وهو األمر الذي جعل من احلضارة اإلسالمية حضارة إنسانية عاملية .

ٍ
خمتلفة من الفنون  ،فمن الصعب حرصها
ونظر ًا لثراء احلضارة اإلسالمية بأنوا ٍع

لتنوعها وتعددها  ،ولكن يمكن وضعها ضمن موضوعات وجمموعات  ،بغية دراستها
والكشف عن مضامني التسامح فيها َ ،ه ٰـ َذا التسامح الذي امتزج يف الفنون وكان من
الصعب فصله عن روحها وجوهرها  ،وبدا واضح ًا للعيان يف العديد من املجاالت

سواء يف عمق داللة الفنون أو يف قوة تأثريها وتأثرها احلضاري  ،ومالحظة امتداد َه ٰـ َذا
عل أهنا فنون حضارية عريقة وغنية
التفاعل احلضاري َح َّت ٰى العرص احلديث  ،مما ُيد ِّلل َ ٰ
بمدلوالهتا وفضائلها ويف مقدمتها النزوع اإلنساين اجلمـايل السامي .

(*) أستاذة تاريخ االقتصاد والفكر اإلسالمي  ،كلية اآلداب  ،اجلامعة األردنية  ،األردن .
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دالالت مصطلح الفنون ومضامينه يف املصادر اإلسالمية :
بمعنى أنواع  ،واجلمع َأفنان و ُف ٌ
نون( ، )1قال
ترد كلمة «فنون» يف املعاجم اللغوية العربية
ٰ
وخصت
َعال﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ﴾( )2أي ذوات األغصان  ،أو األلوان من الفاكهة (ُ ، )3
ت َٰ
األفنان بالذكر ألهنا هي التي تتشعب من فروع الشجر وتورق وتثمر  ،ومنها متتد الظالل
ُ
إل مضامني تُفيد التعددية
وتتنى الثمـار  ،وبالتايل فإن املعنى اللغوي للفنون يشري َ ٰ
والتنوع  ،وهي الفكرة التي يقوم عليها التسامح  ،كذلك فإن للفنون ثمـار ًا حضاري ًة
ٌ
قيمي ًة هلا ٌ
خاصة يف نرش الغنى اإلنساين .
أمهية

وعند البحث يف مصطلح الفنون املستخدم يف احلضارة العربية اإلسالمية  ،نجد أن
اللفظ اس ُت ِ
ٍ
ٍ
وشامل لرياد به َّ
فهم مما جاء عند
واسع
بشكل
خدم
ٍ
كل العلوم َ ،
وه ٰـ َذا ما ُي ُ
ٍ
ٍ
ٍ
لعدد من
مقالة
مقاالت وكل
إل
ابن النديم يف كتابه الفهرست  ،حيث َّ
قسم الكتاب َ ٰ
()4
إل تسمية كتابه
الفنون ؛ َ
وه ٰـ َذا الفهم هو الذي دفع النويري (تُويف 733هـ1332/م) َ ٰ
املوسوعي الشهري باسم «هناية َ
«وكنت
األرب يف فنون األدب»  ،يقول يف مقدمة كتابه :
ُ
ممن عدل يف مباديه  ،...وجعل صناعة الكتابة َف َن َن ُه الذي يستظل بوارفه  ،وف ِّنه الذي
()5
وه ٰـ َذا الشمول
فعر ُ
خفيهاَ ، »..
جليها وكش ْف ُت َّ
فت َّ
مجع له فيه بني تليده وطارفه ّ ،
قصد به ان اإلنسان يف احلضارة العربية اإلسالمية له مكانته وفاعليته يف اإلبداع والتطوير
محـاد « .تاج اللغة وصحاح العربية»  ،القاهرة  :دار احلديث 2009 ،م
( )1اجلوهري  ،أبو نرص اسامعيل بن َّ
حممد بن مكرم « .لسان العرب» .
1430هـ  ،مادة (فنن)  ،ص  902؛ ابن منظور  ،أبو الفضل مجال الدين َّ
بريوت  :دار صادر 1993 ،م = 1414هـ  :مادة (فنن) مج  ، 13ص . 326
( )2سورة الرمحن  ،اآلية . )48( :
حممد شاكر  ،بريوت  :مؤسسة
حممد بن جرير « ،جامع البيان يف تأويل القرآن»  .حتقيق  :أمحد َّ
( )3الطربي َّ ،
الرسالة 2000 ،م = 1421هـ  ،ج  ، 23ص . 59
حممد الوراق البغدادي « ،الفهرست»  ،بريوت  :دار املعرفة ،
حممد بن إسحاق بن َّ
( )4ابن النديم  ،أبو الفرج َّ
1987م = 1408هـ  :ص . 5 - 3
( )5النويري  ،شهاب الدين أمحد « .هناية األرب يف فنون األدب»  ،حتقيق  :مفيد قميحة  ،بريوت  :دار الكتب
العلمية 2004 ،م = 1425هـ  ،ج  ، 1ص . 4
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عل إضافة جوهر املعرفة وقيمها لكل
للمعارف  ،فهو الصانع والفنان القادر بكفاءة َ ٰ
وبمعنى أدق فهو الفنان الذي يصوغ العلوم لتكون غايتها خدمة اإلنسان
علمٍ إنساين ،
ٰ
عل الثوابت
والنهوض به  ،لذا فإن داللة املعنى التي يمكن استنتاجها جتمع بني احلفاظ َ ٰ
واملنطلقات املتصلة بالدين والثقافة وبني احلرية التي متنح اإلنسان (الفنان) االنطالقة

يف اإلبداع واالبتكار  ،مما جعل التسامح قيم ًة سلوكي ًة تطبيقي ًة ظاهر ًة يف اإلنتاج الفني

للحضارة اإلسالمية .

إن بيان مفهوم التسامح والنزوع اإلنساين يف جمال ما ُ
عل تسميته حديث ًا
اصطلح َ ٰ
بالفنون يتطلب معرفة داللة َه ٰـ َذا املصطلح اجلامع الشامل  ،فالغالبية ترى أنَّ املقصود
به الفنون اجلميلة ( ، )Fine Artsويشمل التصوير واملوسيقى والغناء واألدب بأنواعه

وغريها  ،ومجع البعض إليها الفنون التشكيلية ( )Plastic Artsوالتي تشمل الفنون املرئية
()1
وسميت فنون الرسم والتصوير
من النحت والعامرة والزخرفة والزجاج وغريها ُ ،

وسميت فنون اخلزف
والنحت يف بعض املصادر بالفنون الكربى (ُ ، )Les arts majeurs

والزجاج واحلدادة والصياغة بالفنون الصغرى ( ، )Les arts mineursمع مالحظة ربط
()2
وه ٰـ َذا الشمول والتعمق يف طرح داللة الفن ،
َه ٰـ َذا اإلبداع واجلامل بالفنون كلها َ ،
يدخل ضمن اتساع مساحة الفنون ورسالتها اإلنسانية اإلبداعية اجلاملية والقيمية .
إل أن ما ُ
عل تسميته بالفكر املقاصدي الذي ينطلق من
اصطلح َ ٰ
وال بد من اإلشارة َ ٰ

إل الفن اإلسالمي باعتباره وسيلة جمتمعية
ثالثية (النص  ،واإلنسان  ،والكون)  ،ينظر َ ٰ

عل نرشه  ،وبخاصة يف املجتمعات
عل ُهوية املسلم وفكره وأنه ال بد من العمل َ ٰ
للحفاظ َ ٰ
إل إجياد
إل إثبات وجوده ُ
وهويته فيها  ،مما حيتاج َ ٰ
التي يوجد فيها حضور إسالمي بحاجة َ ٰ

( )1عيل َ ،س ِّـيد أمحد بخيت « .تصنيف الفنون العربية واإلسالمية» (دراسة حتليلية نقدية)  ،فرجينيا  :املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي 2011 ،م  ،ص . 55 - 52
( )2عفيف البهنيس « ،املوسوعة العربية»  ،مادة (الفن)  ،دمشق  :هيئة املوسوعة العربية 2006 ،م  ،جملد ، 14
ص . 711 - 709
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()1
منهجية متزنة يكون الفن فيها ِّ
دم
بكل أشكاله ركيز ًة يف اخلطاب اإلسالمي  ،وقد َق َّ

القرآن الكريم لفنان احلضارة اإلسالمية منطلقات للتصوير الفني الدقيق الثري لرسم
()3
()2
عل ثوابت ُهوية املسلم وربطها
ا ُمل َنم َنمـات يف الفنون اإلسالمية أيض ًا  ،إن التأكيد َ ٰ

بنرش فكر احلضارة ومسامهة الفنون اإلسالمية يف نرش مضامينها  ،هو بحدِّ ذاته تأصيل

لفكرة التسامح التي يقوم عليها اإلسالم  ،كمـا أنَّ املد ِّققَ يف عنارص الفن اإلسالمي جيد
بعد ًا فلسفي ًا مهمـ ًا  ،وهو ملمح املساواة بني األفراد يف بعض األشكال الفنية اإلسالمية ،
ُ
القطعة املنفرد ُة وحد ًة فني ًة مكونة مع غريها
ومثال ذلك فن األرابيسك ( )4حيث تشكل

التصميم الكامل للعمل الفني ( ، )5ويف السياق نفسه فإن اخلط العريب يعطي الداللة

التكاملية نفسها متام ًا مثل النسيج أيض ًا ( ، )6وبالتايل فان الفرد أو الشخصية الفردية

( )1عكاشة  ،رائد مجيل « .أمهية الدراسات البينية بالنهوض االكاديمي يف دراسة الفن وفق التفكري املقاصدي» ،
جملة الفكر اإلسالمي املعارص  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ،عدد  ، 96سنة  ، 24فرجينيا  :ربيع 2019م ،
ص . 114
ُ
َ
عل األصباغ املستخلصة
( )2امل َنم َن َمـات  :هو فن توشيح النصوص بواسطة التصاوير  ،حيث اعتمد يف ذلك ٰ
من خلط العديد من املواد املعدنية بمـا فيها الذهب وأحيان ًا يرتك ناسخ املخطوط مكان ًا خالي ًا ملنمنم من أجل
إدراج عمله  .انظر  :فونتانا  ،ماريا فيتوريا « .املنمنامت اإلسالمية»  ،ترمجة  :عز الدين عناية  ،بريوت  :دار
التنوير للطباعة والنرش 2015 ،م  ،ص . 30،32 ، 8-7
( )3الفاروقي  ،اسامعيل راجي  ،وملياء الفاروقي « .أطلس احلضارة اإلسالمية»  ،ترمجة عبد الواحد لؤلؤة ،
الرياض  :مكتبة العبيكان 1998 ،م  ،ص  256 ، 244؛ كرابار  ،أوليغ « .كيف نفكر يف الفن اإلسالمي» ،
ترمجة  :عبد اجلليل ناظم وسعيد احلنصايل  ،الدار البيضاء  :دار توبقال 1996 ،م  ،ص . 31
( )4األرابيسك  :ويستخدم البعض مصطلح (الرقش  ،التوشيح  ،العربسـة)  ،وهو شكل زخريف يتميز به الفن
اإلسالمي عن غريه من فنون األمم ُ
َ
عل استخدام خطوط التزيني النباتية املؤلفة من
األ ٰ
خرى  ،وهو قائم ٰ
براعم وأوراق متفرعة ومتصلة ومنوعة  .قاجة  ،مجعة أمحد  .موسوعة فن العمـارة اإلسالمية  ،بريوت :
دار امللت َق ٰى للطباعة والنرش 2000 ،م  ،ص  395؛ فونتانا  ،امل َنم َنمـات اإلسالمية  ،ص . 33
( )5مهدي  ،هالة صابر عبد املقصود « .القيم اجلاملية والوظيفية للفن اإلسالمي ودورها يف إثراء النسيج
البرصي للمجتمع يف العرص احلديث»  .جملة العمـارة والفنون  ،اجلمعية العربية للحضارة والفنون
اإلسالمية  ،عدد  ، )2( 12خريف 2018م  ،ص . 624
( )6البحريي  ،صالح الدين « .عاملية احلضارة اإلسالمية ومظاهرها يف الفنون»  ،الكويت  :حوليات كلية
االداب 1982 ،م  ،احلولية الثالثة  ،الرسالة الثانية عرشة  ،ص . 53
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املكونة للفنون ينتج عنها مساواة مجاعية بشكل يعمق مفهوم األنسنة احلميمة وداللته يف

رسالة فنية عاملية  ،بحيث لـم يعد استخدام نموذجها الفني  ،وهو هنا األرابيسك واخلط
عل احلضارة اإلسالمية وحدها .
العريب اإلسالمي  ،حكر ًا َ ٰ

فنون العرب قبل اإلسالم :
قبل احلديث عن مناحي التعدد واألنسنة يف الفنون يف فرتات احلضارة اإلسالمية ،
إل جذو ٍر لذلك عند العرب قبل اإلسالم يف العديد من الفنون  ،ومن
البد من اإلشارة َ ٰ

األخرى  ،وقد
أبرزها النقوش التي أتقنها العرب وأرخوا هبا ملظاهر الفنون العديدة
ٰ
عل ذلك  ،فاملطالع للعديد
د َّلت العديد من النقوش التي ُعثر عليها يف اجلزيرة العربية َ ٰ
فهم منها انتشار تقاليد الصداقة والتسامح  ،مثل الدعاء
من النقوش جيد فيها مفردات ُي َ

بالسالمة أو السالم  ،واحلمـاية والود والراحة من احلرب  ،وذلك يف النقوش الصفوية

والثمودية املنترشة يف األردن وشامل اململكة العربية السعودية ( ، )1كمـا تُظهر النامذج
إل حوايل  2000ق.م بعض النقوش
الفنية األثرية املكتشفة شامل سوريا والتي تعود َ ٰ

()2
عل حفظ
عل التامثيل الفنية باللغة األكادية وباللهجة املحكية منها  ،مما ُيد ِّل ُل َ ٰ
املدونة َ ٰ
عل
عل ا ُهلويات املحلية التي بقيت يف املنطقة  ،واملالحظ أن الرسوم الواردة َ ٰ
الفنون َ ٰ
الفس ِ
يفساء البيزنطية املكتشفة يف سوريا وحتديد ًا يف «محاة»  ،قبل اإلسالم  ،نجد أهنا
ُ َ
عل قيم التسامح من خالل تقديم املجتمع كبيئة مساملة تنشط
تعكس حمافظة املجتمع َ ٰ
الفس ِ
ِِ
ِ
يفساء ،
فيها احلياة يف خمتلف املجاالت  ،وتغيب رسوم االقتتال واملعارك عن َه ٰـذه ُ َ

( )1الذييب  ،سليامن بن عبد الرمحن ومد ال َّلـه بن عويضة اهليشان « .قراءات يف نقوش صفوية» (صفائية) من
قاع األرنبية أم جدير والعمـارة يف شامل اململكة العربية السعودية  ،الرياض  :مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية 2016 ،م  ،ص  82 ، 32؛ الذييب  ،سليامن بن عبد الرمحن « .قراءات النقوش
الدعوية يف الكتابات الثمودية بمنطقة حائل يف اململكة العربية السعودية»  ،الرياض  :مركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية» 2017 ،م  ،ص . 54 ، 52 ، 47 ، 42
( )2بيتيناتو  ،جيوفاين « .كتابة ابت ليم ملك ابال»  ،جملة احلوليات االثرية العربية السورية  ،دمشق  :املديرية
العامة لالثار واملتاحف  ،ج 1970 ، 2+1م  ،ص . 135
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بل إن املرأة تظهر مرتدي ًة مالبسها بشكل كامل يغطي َح َّت ٰى الرأس ( ،)1وربام لذلك عالقة
بالبيئة القبلية املحيطة وانتشار نوع من التسامح املانع للصدام مع الثقافات املجاورة

املتفاعلة معها .

عل وجود اهتامم
وظهرت بعض العبارات يف النقوش السامية يف اجلزيرة العربية  ،تؤكد َ ٰ
لدى ِ
خمتلف الفئات االجتامعية بالبحث عن مقومات التسامح واجلوار واالعرتاف  ،ومن
ذلك العبارة التي ترد يف أحد النقوش والتي جاء فيها « :ملساعدهتا (يمنحها) حياة رغدة

منعمة»  ،وعبارة أخرى جاء فيها « :وحقق هلم كل األماين التي سألوها» ( ، )2وهي جزء

من عبارات ومجل كثرية تعكس البيئة والثقافة التي برزت فيها قيم التسامح والبحث عن
إل وجود العديد من اآلثار القديمة يف شبه اجلزيرة العربية ،
الطمأنينة فيها  ،وجتدر اإلشارة َ ٰ

اتضحت فيها الرباعة العمرانية من خالل احلجارة التي كانت بشكل دائري (دوائر حجرية)
عل وجه الدقة  ،غري أهنا تعود
أو بشكل طويل ( ُيسمى حبا ًال جبلية) لـم حيدد تارخيها َ ٰ
ٍ
ـارين
للم ِّ
لفرتات قديمة قبل اإلسالم  ،ويغلب عليها الداللة اإلرشادية والعالمة املهمة َ
()3
وه ٰـ َذا ِّ
عل بناء مثل
عرب الصحراء العربية وحتديد ًا طرق القوافل َ ،
يؤش ُ
عل أن َمن قام َ ٰ
ـر َ ٰ
ِِ
أعل
َه ٰـذه املواقع التيسريية كان لديه إحساس إنساين نابع من الشعور باآلخر  ،وهو من َ ٰ
قيم التسامح الذي جتسده الفنون .

عل أدوات وعمـائر وحجارة
إنّ النقوش السابقة والتي تم العثور عليها منحوت ًة َ ٰ
تم نحتها وصناعتها ُبأسلوب فني انترش يف مدن ومناطق متعددة من اجلزيرة العربية ،

وهو أمر يعكس وجود فنون النحت والتصوير التي تُظهر رسومها ونقوشها العديد من

(1) Duchesne- Guillemin ,Marcelle, L‘emblema Description, Annales Archeologiques Arabes Syriennes,volume xx ، tome (1 et 2 ), 1970, p :105-125.

حييى « .نرش نقوش سامية قديمة من جنوب بالد العرب ورشحها»  ،القاهرة  :املعهد العلمي
( )2نامي  ،خليل ٰ
الفرنيس لآلثار الرشقية 1943 ،م  ،ص . 82 ، 20
َ
عل مسارات طرق القوافل القديمة يف شبه اجلزيرة
( )3الشـايع  ،عبد ال َّلـه بن َّ
حممد « .أطلس الشواهد األثرية ٰ
العربية»  ،الرياض  :دارة امللك عبد العزيز 2009 ،م  ،ص . 119 - 118 ، 79 ، 73 - 72
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عبارات وألفاظ الو ّد اإلنساين  ،مما يعني أن ثقافة التسامح يف الفنون كانت منترشة قبل

ظهور اإلسالم وانتشار حضارته  ،واملالحظ أن التسامح جاء يف الفنون التطبيقية  ،أي
عل أن التسامح كان ظاهرة عملية  ،وليس جمرد أقوال
النقوش والزخرفة  ،مما ُيد ِّل ُل أيض ًا َ ٰ
أو روايات ترد يف النصوص والعبارات املأثورة من تلك الفرتة .

ِ
الق ِ
رآن َ
األساس اإلبداعي للفنون يف ُ
وي ِة :
والسـ َّنة ال َّن َبـ َّ
الكريمِ ُّ

ِ
ُرآن َ
الق ُ
وي ِة مها املصدران الرئيسيان للترشيع  ،وقد تضمنا ُجلة متكاملة
والسـ َّنة ال َّن َبـ َّ
الك ُ
ريم ُّ
إل حتقيق غاية خلق اإلنسان
من التوجيهات احلياتية الشاملة  ،والتي هتدف يف كل تفاصيلها َ ٰ
ِ
وعمـارة الكون وحفظ الكرامة اإلنسانية  ،ويف القرآن دعوة للتفكر
املتمثلة بعبادة ال َّلـه َ
اإلنساين يف بديع خلق ال َّل ِ
ـه  ،واإلبداع يف بيان اجلمـال الواقع يف تصميم الكون باعتباره
كالكمـال متام ًا  ،لذا فإن فلسفة اجلمـال يف الفن اإلسالمي جاءت منبعثة من
غاية مقصودة
َ
الكريمِ والسـن ِة النبـ ِ
الق ِ
ُرآن َ
وه ٰـ َذا الفن معرب ًا ومنسج ًام مع الفطرة اإلنسانية ومنبثق ًا عن
وية َ ،
ُّ َّ َّ َ َّ
عقيدة التوحيد التي تضع التصور الشامل لإلنسان والكون واحلياة ( ، )1علمـ ًا بأن التعبري عن
َه ٰـ ِذ ِه الفلسفة يكون بواسطة أداة الفن  ،التي من شأهنا أن تسهم يف تنمية وتطوير نعمة الطاقة
إل جانب امللكة االجيابية التي يمتلكها املسلم الذي ُيناط به واجب التعبري
الكامنة يف النفس ٰ َ ،
عن اجلامل ( ، )2التزام ًا بأوامر القرآن الكريم ومتث ً
وي ِة  ،ومنها « :إِ َّن ال َّلـ َه
ال باألحاديث ال َّن َبـ َّ
َ ()3
َِ
ي ُّب ْ َ
ـيل ُ ِ
ج ٌ
اجلمـال اإلسالمية هلا انعكاس واضح
ال َم
ـال»  ،ويمكن القول إن فلسفة َ
يف الرؤية العامة لألشياء والعالقات اإلنسانية ( ، )4وهنا تأيت ظاهرة اإلبداع الفني اإلسالمي

للكشف عن مالحمها وصورها .

( )1عكاشة  ،رائد مجيل « .الفن يف الفكر اإلسالمي رؤية معرفية منهجية»  ،فرجينيا  :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي 2016 ،م  ،ج  ، 2ص . 87 - 86
حممد « .اإلسالم والفنون اجلميلة»  ،بريوت  :دار الرشوق 1991 ،م  ،ص . 20
( )2عمـارة َّ ،
احلجاج القشريي « .صحيح مسلم»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 2010 ،م =  1431هـ  ،كتاب
( )3مسلم بن َّ
االيمـان  ،باب حتريم الكرب وبيانه  ،حديث . 147
حممد لطفي « .رأي اإلسالم يف اآلداب والفنون اجلميلة»  ،القاهرة  :اهليئة العامة
( )4القطـان  ،مصطفى َّ
لقصور الثقافة 2013 ،م  ،ص . 91 - 90 ، 74 - 72
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وتتضح يف العديد من التوجيهات القرآنية منطلقات وأسس ترتكز عليها الفنون

اإلسالمية منها مث ً
َعال ﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾( ،)1حيث نجد انعكاس
ال قوله ت َ ٰ
ِِ
العمـارة والتطريز والنحت وغريها
داللة َه ٰـذه اآلية واضحة يف ازدهار فن اخلط العريب يف َ
من نمـاذج الفن اإلسالمي َ ،إل جانب بروز ميزة مهمة وهي أن ِ
خمتلف الشعوب التي
ٰ

انضوت حتت مظلة احلضارة اإلسالمية اعتمدت اخلط العريب يف فنوهنا( ،)2مما عكس

صورة التآلف والتكامل بني أبناء املجتمع اإلنساين الواحد ،حيث أصبحت اللغة العربية
أخرى نلمح أن َه ٰـ ِذ ِه اخلاصية الفنية
لغة القرآن واللسان والفن اإلسالمي ،من جهة
ٰ
يف استخدامات اللغة العربية ،رافقها أيض ًا اعتمـاد املضامني واملعاين الواردة يف القرآن
الكريم  ،بمـا فيها الداعية لنرش قيم وثقافة التعاون بني أفراد املجتمع  ،فهناك مث ً
ال العديد

عل
عل املدارس اإلسالمية التارخيية الشاهدة َ ٰ
من اجلداريات الفنية القرآنية املوجودة َ ٰ

عل التعليم وتبني أجر اإلحسان والنفقة
روح ومجالية الفنون اإلسالمية ،والتي حتث َ ٰ
فعل مدرسة اسالمية يعود تارخيها للقرن
عليه من قبل مجيع الفئات (الرجال والنساء)ٰ َ ،
الثامن اهلجري/الرابع عرش امليالدي جدارية( )3ن َ
َعال﴿ :ﮭ ﮮ
ُقش عليها قو ُله ت َ ٰ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾( ،)4وبنفس اجتاه

إحدى
عل واجهة
ٰ
الفنان املسلم نحو جتسيد معاين اخلري والعطاء االنساين ،فقد ثبت َ ٰ

()1
()2
()3
()4

سورة طه  ،جزء من اآلية . )113( :
حممد عبد العزيز « .اإلسالم والفنون اجلميلة»  ،القاهرة  :دار الكتب املرصية 1944 ،م  ،ص 11؛
مرزوق َّ ،
إىل علم اجلمـال اإلسالمي»  ،بريوت  :دار قتيبة 1991 ،م  ،ص
قلعة جي  ،عبد الفتاح َّ
رواس « .مدخل ٰ
. 89 - 82
َ
عل املدرسة املرجانية يف العراق  ،نسبة للسلطان االيلخاين أمني الدين مرجان بن عبد ال َّلـه
نص مثبت ٰ
ُبنيت سـنة  758هـ1356/م  .أنظر  :سلامن  ،عيسى وآخرون « ،نصوص يف املتحف العراقي»  ،بغداد :
مديرية اآلثار العامة 1975 ،م  ،ص . 88
سورة التوبة  ،اآلية . )72( :
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وه ٰـ َذا النهج ظاهرة واضحة يف تزيني
(وسطي) ،وحتديد ًا لغايات العلم واملعرفةَ ،
()1
عل بعض املظاهر الفنية مثل
املخطوطات اإلسالمية  ،كمـا أفاد َه ٰـ َذا النهج بالرتكيز َ ٰ

تطوير فن الزخارف التي متيزت هبا احلضارة اإلسالمية دون غريها من احلضارات،
وه ٰـ َكذا بقي مسار االعتدال الفني املعني بالقيم اجلمـالية هو القائم ،وإن توجيهات
َ
الكريمِ والسـن ِة النبـ ِ
ودعوات القُ ِ
رآن َ
والبعد عن اإلرساف يف كل
ُّ َّ َّ َ َّ
وية نحو الوسطيةُ ،
مناحي احلياة ،كان هلا أثر يف تأصيل النزعة اإلنسانية الفنية املتميزة بخاصية االعتدال.

مظاهر التسامح جتاه الفنون يف احلضارة اإلسالمية :
اعتربت اإلدارة اإلسالمية أصحاب الفنون والعاملني فيها من فئات املجتمع الذين

تنطبق عليهم ُّ
كل اإلجراءات اإلدارية  ،وخصوص ًا ما يتصل بدفعهم للرضائب املرتتبة

عليهم  ،ليحظوا بعد تأديتها بكامل حقوقهم  ،ففي الربدية املؤرخة يف القرن الثالث
اهلجري/التاسع امليالدي  ،ترد فيها أسامء من جتب عليهم رضيبة اجلزية ومنهم « :بقطر

بن بقام الدفاف»  ،واسم آخر هو « :اهبيوه بن افياده الدفاف» ( ، )2وبالتايل يالحظ

أن أصحاب املهن مارسوا عملهم يف احلضارة اإلسالمية مع أداء ما يرتتب عليهم من
واجبات  ،كمـا متدنا الربديات بإشارات عن وجود أصحاب الصناعات واألعمـال

التي تدخل يف إنتاج الفنون التطبيقية  ،منها قائمة مالية يرد فيها ذكر ( :النحاسني
()3
وعل الرغم من عدم وجود معلومة مبارشة حول األعمـال الفنية
واحلجارين) ٰ َ ،

التي كانوا ينتجوهنا يف نص الربدية السابق َّ ،إل أنه من املعروف ضمن ًا دورهم الكبري

إىل علم اجلمـال اإلسالمي»  ،ص
( )1مرزوق « ،اإلسالم والفنون اجلميلة»  ،ص  19؛ قلعة جي « ،مدخل ٰ
. 117 ، 102
( )2جرومهـان  ،أدولف « .أوراق الربدي العربية بدار الكتب املرصية»  ،نقله للعربية حسن إبراهيم حسن ،
حممد  ،سعيد مغاوري « .األلقاب
ط  ، 2القاهرة  :مطبعة دار الكتب 1994 .م  ،ج  ، 3ص  215 - 214؛ َّ
وأسامء احلرف والوظائف يف ضوء الربديات العربية»  ،القاهرة  :مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ،
2002م  ،ج  ، 1ص  ، 400ج  ، 3ص . 160
( )3جرومهان « ،أوراق الربدي العربية بدار الكتب املرصية»  ،ج  ، 3ص . 233
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عل أن ظاهرة التسامح مرتبطة بمن يشتغل بالفنون بشكل
يف املنتجات الفنية  ،مما يدلل َ ٰ
ضمني ال يلزم اإلشارة اليهم بشكل حمدد .

وال بد من إدراك مسألة هامة  ،وهي أن وجود العاملني يف الفنون اليعني بالرضورة

أخرى  ،فمث ً
ال
عل أعمـال فنية معتادة فقط  ،بل قد توكل إليهم مهام
ٰ
اقتصار عملهم َ ٰ
نجد أن وجود الطبول أمر هام يف بعض املظاهر الرسمية للدولة اإلسالمية  ،فأحيان ًا

قصد هبا مواعيد مجع الرضائب  ،وهو ما يتضح
يرد مصطلح (طبول السلطان) و ُي َ

()1
ص حلملة الطبول الذين
يف نص الربدية ( ...يف كل طبل ما قد كتبته)  ،وقد ُخ ِّص َ

توكل إليهم مهام رسمية يف مناسبات اجتامعية ودينية مبالغُ مالية حمددة يف نفقات

()2
وه ٰـ َذا ِّ
يؤكد أن نظرة احلضارة اإلسالمية للفنون وأدواهتا ترتبط
قصور اخللفاء َ ،

عتب يف حد ذاته تساحم ًا
بطريقة استخدامها أو الغاية منها َ ،
وه ٰـ َذا املؤرش أو املعيار ُي َ

حضاري ًا  ،علمـ ًا بأنه ويف سياق احلديث عن وجود آالت للغناء يف جمتمع احلضارة

إشارات ت ُّ
الد ِّف يف أيام الفرح  ،ومنها
اإلسالمية  ،فقد وردت
عل َقبول رضب ُّ
ٌ
َدلل َ ٰ
أيام العيد  ،فقد جاء يف احلديث عن السيدة عائشة < َ :
«أنَّ َأ َبا َب ْك ٍر > َد َ
خل

ان  ،وت ْ ِ ِ
ـان يف َأ َّيا ِم ِم َنى تُدَ ِّف َف ِ
َع َلي َها َو ِع ْندَ َها َجا ِر َي َت ِ
بي @ ُم َتغَ ٍّ
ش بث َْوبِ ِه ،
ْ
ً
َض َبان  ،وال َّن ُّ
وج ِه ِه َ ،ف َ
َفا ْن َت َه َر ُها أبو َب ْك ٍر َ ،ف َك َش َ
فإنا
قال َ « :د ْع ُه َمـا يا أ َبا َب ْك ٍر َ َّ ،
النبي @ عن ْ
ف ُّ
ِ ٍ ِ
األي ُام َّأي ُام ِم ًن ٰى» ( ، )3واستخدام َه ٰـ َذا الفن يف األعياد يزيد من مشاعر
َّأي ُام عيد  ،وت ْل َك َّ
السعادة والفرح ويعكس مناخ التسامح والرتاحم بني أبناء املجتمع .

( )1جرومهان « ،أوراق الربدي العربية بدار الكتب املرصية»  ،ج  ، 3ص . 99
عواد  ،بريوت  :دار
( )2الصابىء  ،أبو احلسني هالل بن املحسن « .رسوم دار اخلالفة»  ،حتقيق  :ميخائيل َّ
الرائد العريب 1986 ،م = 1407هـ  ،ص . 24
حممد زهري بن نارص النارص  ،بريوت  :دار
حممد بن إسامعيل « .صحيح البخاري»  ،حتقيق َّ :
( )3البخاري َّ ،
طوق النجاة 2001 ،م = 1422هـ  ،كتاب العيدين  ،باب إذا فاته العيد يصيل ركعتني وكذلك النساء ومن
كان يف البيوت
والقر ٰى ،حديث رقم (. )987
َ

254

إن َه ٰـ َذا املوقف املتسامح جتاه أصحاب الفنون ،لـم يكن ترف ًا أو ظاهر ًة سلوكي ًة

عارضة ،بل كان نتيج ًة طبيعية ،سببها أن كثري ًا من احلرف والصناعات الفنية ترتبط

بمتطلبات الدولة ،بل تتصل مبارش ًة بحاجات اخللفاء وبالطهم ،ومن ذلك دار

الطراز ،التي يقوم عليها موظف ُيسمى (صاحب الطراز) أو (وايل الطراز) ،حيث

تصنع فيها املالبس الرسمية اخلاصة باخللفاء( ،)1ويبدو أن هناك كثري ًا ممن عمل يف
َه ٰـ ِذ ِه احلرفة الفنية وأصبحت رائج ًة ومنترش ًة يف احلضارة اإلسالميةَ ،ح َّت ٰى أصبحت
()2
مسألة النسبة إليها َّ
إل
(الطرازي) منترشة يف كتب األنساب  ،وقد عمدت الدولة َ ٰ
عل َه ٰـ ِذ ِه احلرفة من خالل وظيفة (ناظر الطراز) الذي توكل إليه
اإلرشاف املبارش َ ٰ

مهمة مراقبتها وتنظيم أمورها( ،)3ويشمل الطراز نقش بعض العبارات ،ومنها اسم
عل املالبس( )4ورسم بعض األشكال عليها ،ويف َه ٰـ َذا السياق ،ترد
اخلليفة أو األمري َ ٰ
عل غمد السيف) ،كانت
إل وجود أنواع من الفنون (كالنقوش َ ٰ
بعض اإلشارات َ ٰ
مستخدمة يف احلياة اليومية ،ومن ذلك ما جاء يف وصف بعض املالبس التي ُذ ِك َر أنه
ات َغ ٍ
الر ُس ُ
ول @َ :
وع َليه ِم ْر ٌط ُم َر َّح ٌل ِم ْن َش ْع ٍر
بي @ َذ َ
داة َ
كان يلبسها َّ
«خ َر َج ال َّن ُّ
َأ ْس َو ٍد»( ،)5واملرط هو الكساء من الصوفَّ ،أما ا ُمل َر َّح ُل فهو الثوب الذي عليه نقوش
()1
()2
()3
()4
()5

حممد حسني شمس
القلقشندي  ،أمحد بن عيل بن أمحد « .صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء»  ،حتقيق َّ :
عياش « ،معجم
الدين  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1987 ،م = 1408هـ  ،ج  ، 11ص  94 - 93؛ أبو َّ
مصطلحات الفنون»  ،ج  ، 1ص . 835
حممد أمحد حالق  ،بريوت  :دار إحياء
حممد « .األنسـاب»  ،حتقيق َّ :
السمعاين  ،أبو سعد عبد الكريم بن َّ
الرتاث العريب 1999 ،م  ،مج  . 3ص . 261
امللطي  ،زين الدين عبد الباسط بن أيب الصفاء « .نَيـل األمل يف ذيل الدول»  ،حتقيق  :عمر عبد السالم
تدمري  ،بريوت  :املكتبة العرصية للطباعة والنرش 2002 ،م = 1423هـ  ،ج  ، 2ص . 61
َ
عل االثار العربية»  ،القاهرة  :دار النهضة العربية 1966 ،م ،
الباشا  ،حسن « ،الفنون اإلسالمية والوظائف ٰ
ج  ، 3ص . 1318
َ
عل
مسلم بن َّ
احلجاج « .صحيح مسلم»  ،كتاب اللباس والزينة  ،باب التواضع يف اللباس واالقتصار ٰ
الغليظ منه واليسري يف اللباس والفراش وغريمها وجواز لبس الثوب والشعر وما فيه أعالم  ،حديث رقم
«سـ َنن الرتمذي»  ،القاهرة  :مطبعة البايب احللبي ،
حممد بن عيسى بن َس ْورة ُ .
 ، 36الرتمذي  ،أبو عيسى َّ
1975م = 1395هـ  ،كتاب األدب  ،باب ما جاء يف الثوب األسود  ،حديث رقم . 2813
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()1
عل إمكانية لبس الثياب التي فيها بعض األشكال
تشبه رحال االبل َ ،
وه ٰـ َذا ُيد ِّل ُل َ ٰ
حدد ما َيُـوزُ يف َه ٰـ َذا املجال وما ال َيُـوزُ
بمـا ال خيالف تعاليم الدين اإلسالمي ،الذي َّ
ضمن رؤية منضبطة ،لذلك نجد أن كثري ًا من املالبس والستور ُو ِجدت عليها بعض
األشكال( ،)2وخصوص ًا أن املالبس والفرش والستور أصبحت من ميزات ا ُهلوية

احلضارية اإلسالمية  ،يقول آدم متز

(Metz

« :)Adamوكانت النمـاذج الصناعية

لكل بلد أشبه بجزء من اللباس القومي ،وكان السائر يف أنحاء اململكة (احلضارة)
عل حيطان الغرف
إل ما َ ٰ
اإلسالمية يستطيع أن يعرف يف أي بلد هو ،وذلك بالنظر َ ٰ
()3
عل املالبس
من أنواع الستور»  ،لذلك فإنَّ َّ
أي مظهر من مظاهر التسامح الذي يربز َ ٰ
والستور يكون يف َه ٰـ ِذ ِه احلالة رسيع االنتشار.

ومن أصحاب الفنون أهل الغناء والطرب وكان هلم وجود يف جمالس اخللفاء ،حيث

عل ذلك يف املصادر ،ومنها «إذن للجلساء واملغنني»( ،)4بمع َن ٰى
ترد بعض العبارات الدالة َ ٰ
أن منزلتهم يف بالط اخللفاء بمنزلة اجللساء من حيث السامح هلم باحلضور فيها ،من هنا
اختصت بعض املؤلفات يف احلديث عن أشهرهم يف جمالس اخللفاء يف بعض عصور

عل ما يمكن تسميته (حفظ حقوق امللكية الفكرية
اخلالفة اإلسالمية ،كمـا حرصت َ ٰ

للشعراء واملغنني) بايراد اسم صاحب الشعر وصاحب الغناء ودرجة الغناء أو نوعه(،)5
ُ ِ
عل ال َّلحن يف احلضارة اإلسالمية ،ومنها اللحن
واملالحظ أن هناك بعض األحلان أدخ َلت َ ٰ

( )1اجلوهري « ،تاج اللغة وصحاح العربية»  ،مادة (رحل)  ،ص  ، 433 - 432مادة (مرط)  1075 - 1074؛
ابن منظور « ،لسـان العرب»  ،مادة (رحل) مج  ، 11ص  ، 278ومادة (مرط) مج  ، 7ص . 399
( )2تيمـور  ،أمحـد « .التصوير عند العرب»  ،القاهرة  :دار اآلفاق العربية 2003 ،م  ،ص . 25 ، 19
إىل
( )3متز  ،آدم « ،احلضارة العربية اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عرص النهضة يف اإلسالم»  ،نقله ٰ
حممد عبد اهلادي أبو ريده  ،القاهرة  :مكتبة اخلانجي 1967 ،م  ،ج  ، 2ص . 350
العربية َّ
حممد بن احلسن  .التذكرة احلمدونية  ،حتقيق  :إحسان عباس  ،بريوت  :دار صادر 1996 ،م
( )4ابن َحـدون َّ ،
= 1417هـ  ،ج  ، 8ص . 188
( )5األصفهاين  ،أبو الفرج عيل بن احلسني « .األغــاين»  ،حتقيق  :إبراهيم السعافني وبكر عباس  ،بريوت :
دار صادر 2002 ،م = 1423هـ  ،ج  ، 20ص . 227 ، 206
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()1
عل وجود ظاهرة التفاعل احلضاري  ،وهي من مظاهر التسامح ،
الرومي  ،مما ُيد ِّل ُل َ ٰ

عل
َ
وه ٰـ َذا التوثيق الذي اتبعته املصادر يف منهجيتها ألدق التفاصيل املتعلقة بالغناء ُيدَ ِّل ُل َ ٰ

إل
االهتمـام به وعدم إغفال قيمتها اجلمـالية يف احلضارة اإلسالمية  ،وجتدر اإلشارة َ ٰ

أن اإلدارة اإلسالمية للعديد من األقاليم لـم تلغِ إنتاجها للفنون وإنمـا زاد من شهرهتا
َ
وأ ْض َفت عليها الصبغة الفنية اإلسالمية  ،فقد كانت مصانع رودس ( )2( )Rhodesالفنية

تنتج الصحون اخلزفية امللونة والتي ُيطلق عليها اسم رودس  ،متتاز بزخرفتها العربية ،
وتتوافر منها اليوم العديد من النمـاذج يف املتاحف املختلفة (. )3

ٌ
واضحة  ،ومن
ويف جمال الرسم كأحد الفنون اإلسالمية فإنَّ مظاهر التسامح فيه

أمثلة ذلك الرسم للغايات العلمية فقد عمد ابن حوقل (تويف 367هـ977/م) يف كتابه

عل معظمها إيراد أسامء مجيع
إل رسم خرائط توضيحية عديدة يغلب َ ٰ
«صورة األرض» َ ٰ

األقاليم والبلدان التي استدل عليها( ،)4ليؤكد ذلك وبشكل فني تطبيقي أن الروح
العلمية واملوضوعية تدفع باملؤلف/الفنان (حيث برزت عنده شخصية فنان يرسم)
إل
إل ذكر اآلخر واالعرتاف بوجوده وأماكن سكناه واقامته حلضارته وعدم اللجوء َ ٰ
َٰ

طمسها والغاء معاملها  ،وذلك مؤرش هام يف ادراك مفهوم التسامح فكر ًا يؤمن به الفنان
عل تطبيقه يف أعمـاله ،ويف السياق نفسه ،يمكن إدراك
يف احلضارة اإلسالمية ويعمل َ ٰ
عل تلك النمـاذج (اخلرائط املرسومة) وعدم التعرض
وعي بيئة الفنان املسلم يف احلفاظ َ ٰ
وه ٰـ َذا أيض ًا نمـوذج للوعي التساحمي إن جاز تسميته بذلك.
هلا بشطبها أو حتريفهاَ ،

( )1ابن َحـدون « ،التذكرة»  ،ج  ، 9ص . 22
( )2وهي اليوم جزيرة يونانية يف البحر األبيض املتوسط .
( )3وزارة املعارف العمومية « .دليل متحف الفن اإلسالمي» (دار االثار العربية سابق ًا)  ،القاهرة  :مطبعة دار
الكتب املرصية 1952 ،م  ،ص . 157
حممد بن عيل املوصيل « .صورة األرض»  ،بريوت  :دار مكتبة احلياة 1967 ،م =
( )4ابن َحو َقل  ،أبو القاسم َّ
1387هـ  ،ص . 360 ، 305 ، 286 ، 64
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نمـاذج من التسامح يف فنون احلضارة اإلسالمية :
يقصد هنا بالفنون التطبيقية تلك الفنون املتصلة بالصناعة واإلنتاج ،ومنها املنسوجات

والتحف واألشغال اخلشبية واملعدنية والزجاج وغريها ،واملالحظ أن قيم ومفردات
التسامح بدت واضحة بل وبارزة يف َه ٰـ َذا النوع من الفنون ،وذلك مرتبط أساس ًا بالغاية

إل أن املقصود منها :إنتاج بعض الصناعات أو األدوات املتقنة ألداء
منها ،فهي باإلضافة َ ٰ
وظيفتها يف سد بعض حاجات أفراد املجتمع ،فغايتها أيض ًا نرش اجلمـال والطمأنينة يف

املكان الذي توضع فيه تلك الفنون.

واملالحظ أنَّ املتاحف حتتفظ بالعديد من املحتويات الفنية اإلسالمية  ،والتي ُس ِّجلت

وج ٌ
عل الكثري منها
عل الرتاحم واأللفة
ٌ
عبارات ُ َ
َٰ
ـل تفيد مفهوم التسامح ومعانيه الدالة َ ٰ

ٌ
قطعة من نسيج مطبوع من الكتان تعود
واالبتعاد عن الكراهية واحلقد ،ومن أمثلة ذلك

للقرن (8هـ14/م) عليها عبارة (الصرب نعم النارص)( ،)1فالصرب من السلوكيات احلميدة
التي جتنب الفرد الصدام مع اآلخرين.

العديد من النمـاذج
ومن حيث املبدأ فقد وص َلنا من احلضارة العربية اإلسالمية
ُ
ِِ
عل وجود قيمة العيش
الفنية اإلسالمية واملسيحيةَ ،
وه ٰـذه اخلاصية يف حد ذاهتا دليل َ ٰ

أعل قيم التسامح ومعانيه ،ومن ذلك املحتويات الفنية الكنسية يف
املشرتك وهي من َ ٰ
()2
جر ٰى احرتامه وعدم التعرض له من
مرص والتي تعترب وقف ًا غري إسالمي
َّإل أنه َ
املسجد اإلسالمي بجوار الكنيسة يف
ني
ُ
قبل اإلدارة اإلسالمية ،كذلك نجد أنه قد ُب َ

ور َّبمـا كان نموذج دير سانت كاترين (St. Catherine›s
نفس حدود املوقع الكنيسُ ،
( )1يوسف  ،عبد الرؤوف عيل « .متحف الفن اإلسالمي»  .القاهرة  :مطبعة مركز تسجيل اآلثار 1982 ،م ،
ص . 39
( )2سميكه  ،مرقس « .دليل املتحف القبطي وأهم الكنائس واألديرة األثرية»  .القاهرة  :املطبعة األمريية ،
1930م  ،ج  ، 1ص . 82
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 )1( )Monasteryومسجد داخل الدير نفسه  ،دلي ً
عل َه ٰـ ِذ ِه الثنائية الفنية املعمـارية
ال َ ٰ
يف احلضارة اإلسالمية َ ،ه ٰـ َذا التسامح الذي جتسد يف الفن املعمـاري عكسته كتابات
احلجاج الغربيني الذي زاروا الدير ووصفوا حالة االنسجام والتسامح فيه( ،)2وهنا
إل أنه قد تأثر الفن القبطي الكنيس يف مرص بالفن اإلسالمي بشكل
ال بد من اإلشارة َ ٰ

نص (ا ُملقرن ََصات)
واضح ،ومن ذلك استخدام األسلوب الفني الذي يعتمد ُع ُ
( )3اإلسالمية يف بناء الكنائس مثل كنيسة أبو رسجة (املغارة) يف مرص( ،)4كمـا

أثر أيض ًا استخدام عنرص املقرنصات يف بناء كنائس
أخرى( ،)5وهناك الكثري من
ٰ
عل مداخل بعض الكنائس يف القاهرة ( ،)6وقد أشار العامل
الكتابات باللغة العربية َ ٰ

الفرنيس فانسليب ( )Vansilipالذي زار مرص يف القرن اخلامس اهلجري/احلادي
عل جدران كنيسة العذراء الشهرية
إل وجود نصوص باللغة العربية َ ٰ
عرش امليالدي َ ٰ
عل
باملعلقة والتي يعود بناؤها للقرن اخلامس اهلجري/احلادي عرش امليالدي ،ينص َ ٰ

وصية اخللفاء املسلمني برعاية الكنائس والسامح هلم القيام بعباداهتم دون تعرض
( )1يقع َه ٰـذا الدير يف صحراء سيناء املرصية  ،قيل إن القديسة هيالنة والدة االمرباطور قسطنطني أقامت
برجني يف نفس املكان الذي بني الحق ًا عليه الدير املوجود حالي ًا  .حبيب  ،رؤوف « .دير سانت كاترين
يف سيناء»  .القاهرة  :مكتبة املحبة ( ،د.ت)  ،ص . 4 - 3
( )2حبيـب « ،دير سانت كاترين يف سيناء»  ،ص . 7 - 6
( )3املقرنصات  :اختلف يف أصلها وقيل اهنا تعريب لكلمة تعني الداليات (ظاهرة الصواعد والنوازل يف الكهوف
َ
عل شكل
الكلسية)  ،واملقرنصات تقليد هلذا التحجر الطبيعي املعلق  ،تشبه خاليا النحل  ،وترى يف العمـارة ٰ
مدالة يف طبقات مصفوفة فوق بعضها البعض  ،وتستخدم يف الزخرفة املعمـارية أو للتدرج من شكل آلخر
إىل السطح الدائري  ،واملقرنص الواحد اذا اخذناه مفصو ًال عن جمموعته
وبخاصة االنتقال من السطح املربع ٰ
نجده يشبه املحراب  .قاجة « ،موسوعة فن العمـارة اإلسالمية»  ،ص . 411 - 410
( )4كنيسة القديس أبو رسجة (األرثوذكسية الرشقية) تقع يف حي مرص القديمة .يوحنا  ،منيس « .تاريخ
الكنيسة القبطية»  ،القاهرة  :مكتبة املحبة 1983 ،م  ،ص . 9 - 8
( )5كرابار  ،أوليغ « ،كيف نفكر يف الفن اإلسالمي»  ،ص . 115
( )6الفقي  ،مصطفى  ،وآخرون « .الثقافة اإلسالمية  :مداخل معارصة»  ،االسكندرية  :مكتبة االسكندرية ،
مركز الدراسات االسرتاتيجية 2019 ،م  ،ص . 202
حممد « ،أطلس العمـارة اإلسالمية بالقاهرة»  ،القاهرة  :مكتبة مدبويل 2003 ،م  ،ج  ، 1ص . 284
( )7رزق  ،عاصم َّ
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وتضييق( ،)7وال شك فإن اخلط العريب نفسه من الفنون التشكيلية اإلسالمية التي

نرشت قيم التسامح وقد تأثرت به أعمـال فنانني إيطاليني وغربيني كثر يف العرص
وعل آثار
الوسيط ،ومن نمـاذجه استخدامه يف كنيسة لوبوي ( )Le Puyالفرنسية َ ٰ

أخرى يف ايرلندا والبندقية مث ً
ال( ،)1وقد ساهم املهندسـون واملعمـاريون من أهل
ٰ

الذمة يف بناء وعمـارة املساجد اإلسالمية ،وقد مدتنا الوثائق الربدية بمعلومات
إل طلب اإلرساع بإرسال
دقيقة يف َه ٰـ َذا الشأن ،حيث تشري بعض الوثائق الربدية َ ٰ

االقىص ،فقد
عمـال بناء من مرص للبناء يف القدس ،وحتديد ًا عمـارة داخل املسجد
ٰ
إل فرتة والية قرة بن رشيك وايل مرص أيام اخلليفة
جاء يف بردية غري مؤرخة تعود َ ٰ

الوليد بن عبد امللك ،والذي كانت واليته (96-86هـ716 708-/م)( ،)2جاء فيها
« ...يف فعلة وصناع للبناء يف القدس  ..فاذا جاك كتايب َه ٰـ َذا فانفذ ما فيه مما هو
عل أداء
ُم َ
درج يف حاشيته ،وأرسل مع رسولك الرجال الشبان املذكورين القادرين َ ٰ
إل القدس ،وأعطهم أجرهم ومعيشتهم ،وابعث مع
العمل ،وليأخذوا الطريق الربية َ ٰ
رسولك نفسه الذهب لنفقتهم الثني عرش شهر ًا»( ،)3جتىل َه ٰـ َذا التسامح يف مشاركة
عل حقوقهم املالية واملعيشية الالزمة
أهل الذمة يف العمـارة اإلسالمية وحصوهلم َ ٰ

المتام ما يوكل إليهم من أعمـال ،وبالتايل لـم يدخل عملهم ضمن السخرة أو
العمل اإلجباري ،وباملقابل فقد شارك املعمـاري املسلم يف إقامة الكثري من الرصوح

الدينية املسيحية َح َّت ٰى فرتة الحقة ،خاصة يف األندلس حارضة الفنون اإلسالمية يف
«سـر ُق َ
سطة» يف القرن
الغرب .فقد ساهم املعمـاري الفنان املسلم يف بناء كنيسة مدينة َ
( )1قـاجـة « ،موسوعة فن العمـارة اإلسالمية»  ،ص . 405
َّ َ
ً
َ
عل مرص  .الكندي  ،أبو
( )2هو  :قرة بن رشيك بن َمرثد العبيس  ،كان كاتبا للوليد بن عبد امللك الذي َوله ٰ
ِ
«و َلة مرص»  ،حتقيق حسني نصار  ،بريوت  :دار صادر 1959 ،م = 1379هـ  ،ص
حممد بن يوسف ُ .
عمر َّ
 ، 84خزنة كاتبي  ،غيداء « .األسطول األموي يف املصادر والوثائق الربدية»  ،بريوت  :املؤسسة العربية
للدراسات والنرش 2018 ،م  ،ص . 22
( )3أبو صفية  ،جارس َ « .برديات قرة بن رشيك العبيس»  ،الرياض  :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية 2004 ،م  ،ص . 275

260

العارش اهلجري/السادس عرش امليالدي ،وبرج َه ٰـ ِذ ِه الكنيسة يشبه يف ختطيطه مآذن
املساجد يف األندلس وشامل افريقيا( ،)1كمـا شاع َه ٰـ َذا الشبه يف نمط بناء األبراج
يف عموم كنائس األندلس( ،)2ويبدو من النمـاذج املعمـارية اإلسالمية أهنا تقدم

اخلدمة والرعاية للجميع ،سواء منها البيامرسـتان (املستشفى) أو اخلان (الفندق)
أو َ
األسـبِ َلة ،حيث تعكس النصوص والنقوش الفنية التي توجد عليها أهنا فع ً
ال
()3
عل التكافل االجتمـاعي والتعاون
ختدم معظم الفئات من الناس َ .
وه ٰـ َذا ُيدَ ِّل ُل َ ٰ

والتسامح .

إل مسألة هامة وهي أن التذوق للفنون من قبل أبناء
وال بد من اإلشارة أيض ًا َ ٰ
احلضارة اإلسالمية جعل من َه ٰـ ِذ ِه الفنون املعمـارية وما حتويه من كنوز فنية متنوعة
وه ٰـ َذا ُيع َترب يف حد ذاته نموذج ًا ورمزية
بعيدة عن
األذى وأمينة من العبث ممن جياورهاَ ،
ٰ
()4
عل نمطها وفنوهنا املعمـارية يف ظل احلضارة
يف التسامح  ،كمـا حافظت الكنائس َ ٰ
اإلسالمية  ،وبنفس األسلوب الذي ورثته منذ فرتات سابقة عن اإلسالم.

وأشار بعض املفكرين من أمثال جورج مارسيه ( )Georges Marcaisأن الفن
اإلسالمي له شخصيته املميزة التي متيزه عن غريه من الفنون ،وأن ُك ً
ال من الدين

اإلسالمي واللغة العربية والتي اسامها (روح العائلة) كانا الرابط القوي بني طرز الفن
املختلفة ومدارسه املتنوعة خاصة يف العمـارة الدينية( ،)5مع مالحظة وجود مالمح َه ٰـ ِذ ِه
()1
()2
()3
()4
()5

حممد « .الفنون اإلسالمية ما بني األصالة واحلداثة»  .جملة العمـارة والفنون والعلوم
هباء الدين  ،رهيام َّ
اإلنسانية  ،اجلمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية  ،العدد  ، 4القاهرة  ،خريف 2016م  ،ص . 59
البهنيس  ،عفيف « .اجلمـالية اإلسالمية يف الفن احلديث»  ،القاهرة  :دار الكتاب العريب 1998 ،م ،
ص  66؛ مالدونادو  ،باسيليو بابون « ،تأثري الفن اإلسالمي يف األندلس»  ،ترمجة  :عيل إبراهيم منويف ،
َ
القاهرة  :املجلس
األعل للرتمجة 2002 ،م  ،ص . 161 - 159
ٰ
سلمـان « ،نصوص يف املتحف العراقي»  ،ص . 88 ، 58
حبيب  ،رؤوف « .دير سانت كاترين يف سيناء»  ،ص . 10 - 9
مارسيه  ،جورج « .نظرية الفن اإلسالمي»  ،ترمجة  :عبلة عبد الرزاق  ،القاهرة  :املركز القومي للرتمجة ،
2016م  ،ص . 14
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الوحدة أيض ًا يف الفنون التطبيقية والتي تتضح عليها نصوص نقشية باللغة العربية تشعرنا
عل غطاء حمربة من الربونز املسبوك
بمناخ وعبارات والفاظ تتعلق بالتسامح ،فقد جاء َ ٰ

إل القرن السادس اهلجري/الثاين عرش امليالدي ما نصه « :باليمن والربكة
والتي تعود َ ٰ
()1
عل سلطانية من الربونز تعود
والراحة والسعادة والرمحة والسالمة لصاحبه»  ،وجاء َ ٰ

للقرن السابع اهلجري/الثالث عرش امليالدي ما نصه« :العز واإلقبال والسعادة والقناعة
والعافية والزيادة والنظامة والكرامة والشكر والشاكر والبقاء دائمـ ًا لصاحبه»(،)2
وبالتايل فإن اللغة العربية كمـا الفن اإلسالمي لغة تسامح  ،فهناك العديد من التحف
اإلسالمية املحفوظة يف املتاحف األوروبية مزينة باألشكال اهلندسية ونقشت عليها آيات

قرآنية باللغة العربية ،ومن ذلك موجودات متحف فكتوريا وألربت( (�Victoria and Al

 )bert Museumيف بريطانيا( ،)3وهو أحد أكرب املتاحف التي تضم فنون التزيني الشهرية
عل ماليني النمـاذج الفنية .وهناك نمـاذج فنية إسالمية من السجاد
يف العامل وحيتوي َ ٰ
وغريه عليها آيات قرآنية يف متحف برلني أيض ًا( ،)4وهو من أهم املتاحف العاملية التي
عل
عل الفنون التطبيقية من شتى نمـاذج الفن احلضاري العامليَ ،
وه ٰـ َذا مؤرش َ ٰ
حتتوي َ ٰ
مدَ ٰى أمهية وجود النموذج الفني اإلسالمي يف مثل َه ٰـ ِذ ِه املتاحف العاملية.

إل جانب اللغة العربية ـ استخدام لغة احلضارة اإلسالمية ـ اللغة القبطية
وقد جرى َ ٰ
عل العديد من موجوداهتا الفنية(،)5
والتي تعتمدها الكنائس يف مرص وترد منقوش ًة َ ٰ
وه ٰـ َذا يعني
وهي أيض ًا ذات أمهية خاصة يف الرتانيم والطقوس الدينية اخلاصة هبم َ ،

حممد « .التصوير عند العرب»  ،القاهرة  :دار هال للنرش والتوزيع 2009 ،م  ،ص . 45
( )1حسن  ،زكي َّ
( )2يوسف  ،نبيل عيل « .موسوعة التحف املعدنية اإلسالمية يف بالد إيران منذ ما قبل اإلسالم وح َّت ٰى هناية
العرص الصفوي  ،القاهرة  :دار الفكر العريب 2009 ،م  ،ص . 169

(3) Gardner, Helen, Art Through The Ages, Harcourt, Brace and Company; 3rd edition,
newyork (1948), p: 296
(4) Blair, Sheila.S and Bloom, Jonathan.M ,The art and architecture of Islam 1250-1800,
Yale University Press, New Haven and london, 1994, P: 232,235.

( )5سميكة « ،دليل املتحف القبطي»  ،ص . 59 ، 55
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أن الدولة اإلسالمية سمحت هلم باستخدام أي لغة معتمدة عندهم ،كمـا استخدمت
عل النقوش
كنائس القريوان يف القرن الثالث اهلجري/التاسع امليالدي الالتينية التي ترد َ ٰ
الفنية املوجودة فيها ( ،)1ولـم تتدخل الدولة يف مسار الفن عند غري املسلمني ممن عاشوا

يف أقاليمها وحتت إدارهتا  ،ما دام استخدام الفنون وأنمـاطها يدخل يف سياق التعبري
عن ا ُهلوية الدينية واالجتمـاعية اخلاصة هبم ،وبشكل اليمس وحدة البناء التساحمي هلا،
بل نجد أن الدولة اإلسالمية أثرت فيهم بشكل اجيايب ودفعتهم العتمـاد بعض الطرز
واملؤثرات اإلسالمية يف فنوهنم.

وظهر التسامح واضح ًا يف فن العمـارة الذي اعتنى باحرتام خصوصية اجلار يف

السكن  ،عن طريق االعتناء هبندسة النوافذ والشبابيك  ،وجتنب كشفها لعورات اجلار ،
إل استخدام وسائل اإلضاءة وال َّت ْهـ ِو َية
حيث يلجأ املعمـاري املسلم من أجل جتاوز ذلك َ ٰ
العلوية التي تسمح بنفاذ الضوء ودخول اهلواء لفناء املنزل دون التعرض خلصوصية
اجلريان (. )2

سواء أكان عمـار ًة أو خزف ًا أو
كمـا ظهر التسامح جلي ًا يف ايراد اسم صانع العمل الفني ٌ

نحت ًا أو غريه ،وليس ذلك فحسب ،بل أحيان ًا نجد ذكر اسم الصانع الرئيس للعمل أو التحفة
عل صينية من النحاس تعود للقرن
إل جانب ذكر غالم الصانع أيض ًا ،ومن ذلك نقش َ ٰ
الفنية َ ٰ

السابع اهلجري/الثالث عرش امليالدي  ،جاء فيه« :نقش غالم الصناع واملعلم أمحد السبع»(،)3
وه ٰـ ِذ ِه اإلشارة تعكس احرتام احلقوق العمـالية وهي من قيم التسامح.
َ
إل أن الفنان املسلم املاهر ساهم يف عاملية الفنون اإلسالمية تلك
وال بد من اإلشارة َ ٰ

العاملية التي جعلت نسبة بعض التحف الفنية اإلسالمية يكون الكثر من بلد أو اقليم
عل َه ٰـ ِذ ِه التحف  ،مثال ذلك التحفة الربونزية
إسالمي ،خاصة يف حال عدم وجود تأريخ َ ٰ

حممد « .يف تاريخ افريقية» (دائرة املعارف التونسية)  .قرطاج  :بيت احلكمة 1994 ،م . 153 - 152 ،
( )1الطالبي َّ ،
( )2عزب  ،خالد « .فقه العمـارة اإلسالمية»  ،القاهرة  :دار النرش للجامعات 1997 ،م  ،ص . 49
( )3الباشـا « ،الفنون اإلسالمية والوظائف»  ،ج  ، 3ص . 1293
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اإلسالمية املحفوظة يف كامبو سانتو ( )Campo Santoيف مدينة بيزا ( )pizzaاإليطالية،
إل أكثر من بلد إسالمي بسبب انتشار أسلوب الصناعة
والتي نسبها علمـاء اآلثار َ ٰ
واإلتقان الفني عند فناين البلدان مجيعها( ،)1كمـا توجد واجهة فنية معمـارية مأخوذة

عن قرص املشتى األموي الذي بناه اخلليفة األموي الوليد بن يزيد سنة 122هـ744/م يف

البادية األردنية (يبعد عن العاصمة األردنية َع َّمـان جنوب ًا حواىل  32كيلومرت) يف متحف
()2
إل جنب َه ٰـ َذا النزوع اإلبداعي اإلنساين ،أيض ًا،
برلني  ،تلك العاملية التي رافقها جنب ًا َ ٰ
فأصبحت سمة بارزة للفنون اإلسالمية.

األخرى :
تأثري الفن اإلسالمي َع َلٰ فنون احلضارات
ٰ

يشكل مفهوم التأثر ونقل املعارف والعلوم احلضارية عن الغري ،سمة هامة يف
التسامح احلضاري ،وبخاصة يف اجلانب الفني من َه ٰـ َذا التأثر ،باعتبار أن الفنون ألي
جمتمع متثل لدهيم ُهوية ثقافية ذات خصوصية ،وإن عكسها ألي تأثر أو تفاعل أمر له
داللته احلضارية ،حيث يعكس يف أحد جوانبه مدَ ٰى عاملية الثقافة احلضارية التي تأثروا
هبا ونقلوا أفكارها ومضامينها.

إن احلضارة اإلسالمية بمـا حتتويه من مضامني ثقافية (يغلب عليها طابع العاملية) ،

قد تأثرت بالعديد من فنون احلضارات مثل الساسانية والبيزنطية والصينية  ،ومما يروى

عن مدَ ٰى إعجاب احلضارة البيزنطية (الرومانية الرشقية) بفن العمـارة اإلسالمية أنَّ

ملك الروم ُصورت له بغداد بأرباضها وأسواقها وشوارعها وبساتينها  ،وكان كثري ًا ما

حيرض الصورة ويتأملها فيستحسن حسن البناء فيها( ،)3وعكست مؤلفات البلدانيات

( )1البحـريي « ،عاملية احلضارة اإلسالمية ومظاهرها يف الفنون»  ،ص . 32

(2) Bernard S , Myers, Art and Civilization, Mcgraw -hill Book Company; ,new york
,Toronto, London, (1957), p: 291

«البلـدان»  ،حتقيق يوسف اهلادي  .بريوت  :عامل
( )3ابن الفقيه اهلمذاين  ،أبو عبد ال َّلـه أمحد بن إسحاق ُ .
الكتب 1996 ،م = 1417هـ  ،ص . 309
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اهتمـام احلضارات التي عارصت الدولة اإلسالمية بالفنون  ،حيث أظهرت احتفاظ
()1
وه ٰـ ِذ ِه
عل اخلري والربكة َ ،
تلك احلضارات ببعض النمـاذج الفنية املرتبطة باحلصول َ ٰ
إشارات تظهر تسامح املؤلف املسلم يف نقل وحفظ املوروثات واالعتقادات الفنية
للحضارات وعدم تعمده حموها أو طمسها  ،كذلك يعكس لديه االنطباع التساحمي عن

قيمة الفنون ومتسكه برضورة نرش مضامينها .

وأ َّثرت فنون احلضارة اإلسالمية يف العديد من احلضارات  ،بمـا يف ذلك احلضارة

الغربية املعارصة  ،فنقل الصناع والفنانون األوروبيون الزخارف واألشكال واألساليب

الفنية اإلسالمية  ،وربمـا نقلت اجلمهوريات التجارية اإليطالية كثري ًا من األشكال
واألرسار اخلاصة بالفنون اإلسالمية ونرشهتا يف عموم أوروبا( ،)2ويمكن مالحظة

مدَ ٰى الدقة يف تقليد اإليطاليني للفن اإلسالمي من خالل حمتويات املتاحف التي حتتفظ

ببعض النمـاذج الفنية التقليدية( ،)3ويعترب السجاد اإلسالمي من أبرز الفنون التي اهتم

هبا الغرب وحفظت املتاحف لدهيم العديد من قطع السجاد  ،كمـا ظهر َه ٰـ َذا السجاد يف
وح َّت ٰى اخلامس عرش
اللوحات الفنية اإليطالية واألملانية املرسومة يف القرن الثالث عرش َ
امليالدي( ،)4وقد درس كبار الفنانني الغربيني الزخارف اإلسالمية وتأثروا هبا ،ومنهم

الفنان اإليطايل الشهري ليوناردو دفنيش ( ،)5( )Leonardo da Vinciويعكس َه ٰـ َذا التأثر

واالهتامم موقف الغرب من القيم اجلمـالية واملثالية للفن اإلسالمي بأنواعه ،ومن ذلك ما
نستنتجه من قول أوزوالد شبنجلر ( )Oswald Spenglerعن الزخرفة العربية اإلسالمية

«البلـدان»  .ص . 379
( )1ابن الفقيه ُ .
حممد « .يف الفنون اإلسالمية»  ،القاهرة  :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 2014 ،م  ،ص . 53
( )2حسن  ،زكي َّ
( )3عن بعض حمتويات متحف فكتوريا وألربت ( )Victoria and Albert Museumيف لندن .أنظر  :حسن .
«يف الفنون اإلسالمية»  .ص . 54
( )4القنطار  ،هايل « .من الرتاث اإلسالمي دالالت الزخارف والنقوش يف السجاد اليدوي املعقود»  .جملة
الثقافة الشعبية  ،العدد  ، 42السنة  ، 11املنامة 2018 :م  ،ص . 189 - 188
( )5مهدي « ،القيم اجلاملية والوظيفية للفن اإلسالمي»  ،ص . 626
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إل انطباعات» ،وأن
من «أهنا حولت الشكل اهلنديس والنحت املادي والتصوير الزيتي َ ٰ
()1
وه ٰـ َذا قول يلفت االنتباه،
«كل نوع من زخرفة وأسلوب قد اقتبس من الرشق» َ ،
وخصوص ًا أنه صادر عن مفكر غريب لديه نظرية معروفة يف انحدار احلضارة الغربية
واهنيارها ،وبالتايل فإن مالحظته عن فنون احلضارة العربية اإلسالمية وما تضفيه الفنون

من إمكانية استمرار اجلمـاليات يف احلضارات اإلنسانية ،يشعر بمناخ التفاؤل والتسامح
لدى شبنجلر ،ولـم يكن َه ٰـ َذا االجتاه الفكري عند شبنجلر وحده ،بل نجده عند غريه
من الفالسفة واملفكرين الغربيني( ،)2فهناك من الحظ أن الفن اإلسالمي كان يراعي
العالقة بني ا ُهلوية الدينية واحلاجات املدنية ،يقول إرنست كونل (:)Ernst Kühnel

«إنَّ
فر ُق بني الطراز الديني والطراز املدين ،بل يوحد بينهمـا يف
َّ
الفن اإلسالمي ال ُي ِّ
()3
عل أن الغاية من الفنون اإلسالمية ال تنحرص
العمل الفني الواحد» َ ،
وه ٰـ َذا يدلل َ ٰ
عل نرش قيم التسامح يف املجتمع،
يف وظيفة واحدة فقط ،بل إن َه ٰـ َذا التعدد قد يساعد َ ٰ

لذلك كانت الزخرفة والعمـارة اإلسالمية عنرصي استقطاب حضاري تفاعلت فيه

احلضارات اإلنسانية مع احلضارة اإلسالمية واقتبست منها العديد من األساليب
وه ٰـ َذا التأثر واالستقطاب يمكن
والنمـاذج الزخرفية التي تعكس القيم والفضائلَ ،
مالحظته بسهولة عند مقارنة تاريخ الزخرفة وتطورها الواضح يف النمـاذج الفرنسية
واألملانية واإليطالية مع النموذج املنفتح أو احلضاري للفن اإلسالمي(.)4

إل أن تفاعل احلضارة الغربية مع الفنون اإلسالمية كان
ولكن جتب اإلشارة َ ٰ
عل نقل البضائع اإلسالمية
َح َّت ٰى يف أشد األزمات  ،حيث عملت السفن األوروبية َ ٰ
()1

()2
()3
()4

شبنجلر  ،اسوالد « .تدهور احلضارة الغربية»  ،ترمجة  :أمحد الشيباين  ،بريوت  :مكتبة احلياة 1964 ،م  ،ج ، 2
ص  408؛ قصيبجي  .عصام « .فلسفة الفن يف احلضارة اإلسالمية»  ،حلب  :دار الرفاعي ودار القلم
العريب 2012 ،م  ،ص . 150
قصيبجي « .فلسفة الفن يف احلضارة اإلسالمية»  ،ص . 150
حممد « .نظرية الفن اإلسالمي املفهوم اجلمـايل والبنية املعرفية»  ،عمـان  :املعهد العاملي
حنش  ،إدهام َّ
للفكر اإلسالمي 2013 ،م  ،ص . 87
حممد « .الزخرفة التارخيية»  ،القاهرة  :د.ن  ،ط 1983 ، 4م  ،ص . 13 ، 11 - 10
وهبه  ،السيد َّ
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الوسطى ،مع
عل املرشق يف العصور
إل الغرب يف فرتة احلمالت األوروبية َ ٰ
َٰ
ٰ
دو ُن َه ٰـ ِذ ِه األخبار هم رجال الدين أنفسهم( ،)1األمر الذي
مالحظة أن من كان ُي ِّ

يظهر درجة عميقة من التسامح ،سواء يف نقل املنتجات الفنية أو منهجية االنفتاح

التي ُد ّونت هبا روايات التاريخ املتعلق هبا ،ويبدو أن الصناعات املتعلقة بالفنون
إل أوروبا لـم تتأثر ببعض
التطبيقية يف البالد اإلسالمية كذلك جتارهتا ونقلها َ ٰ
اإلنذارات البابوية للتجار الغربيني بمنع تصدير املواد التي قد يستخدمها املسلمون

يف صناعة األسلحة مثل األخشاب واملعادن( ،)2وما تزال بعض القطع الفنية وال

سيام املنسوجات اإلسالمية حمفوظة يف بعض الكنائس األوروبية  ،مثل كنيسة سان
()3
وه ٰـ َذا
رسنني ( ، )Saint-Serninحيث استخدمت يف بعض الطقوس الكنسيةَ ،
عل عمق مفهوم التسامح والتأثر يف الفنون اإلسالمية ،ومن املناسب اإلشارة
ُيد ِّل ُل َ ٰ
عل الصناعات
إل خاصية َ
أخر ٰى يف الفن اإلسالمي ،وهي مسألة التوثيق والتأريخ َ ٰ
َٰ
إل جانب العبارات املنقوشة تاريخ الصنع
الفنية اإلسالمية نفسها ،حيث نجد َ ٰ

عل
واسم الصانع (الفنان) وأحيان ًا املالك ،وقد أفادنا ذلك التسامح يف االستدالل َ ٰ
فعل
عل احلضارات
َ
األخر ٰى وبخاصة يف أوروباٰ َ ،
ميزة االنفتاح الفني اإلسالمي َ ٰ

إل القرن الثامن اهلجري/الرابع عرش امليالدي نجد شعار
شمعدان دمشقي يعود َ ٰ
ـد
عل ما يبدو ُأ ِع َّ
إحدَ ٰى العائالت يف مدينة البندقية ( )Venesiaاإليطالية ،وهو َ ٰ
للتصدير إليها ،و َهل ٰـ َذا الغرض ،كانت هناك ورشات خاصة يتعاقد معها التجار

لغايات اإلنتاج الفني التصديري( ،)4ومنها بعض املنتجات التي تتناسب مع البلدان

()1
()2
()3
()4

سلمـان  ،رغيد كمر جميد  ،وهناد محيد العيبي « .النشاط التجاري يف البحر املتوسط وأثره يف سقوط
اإلمارات الصليبية يف بالد الشام خالل النصف الثاين للقرن السابع اهلجري»  ،جملة االستاذ  ،العدد ، 217
جملد  ، 1بغداد 2016 ،م  ،ص . 153 - 152
«وصف رحلة احلاج سايولف لبيت املقدس واألرايض املقدسة»  ، 1103 - 1102ترمجة  :سعيد عبد ال َّلـه
البيشاوي  ،بريوت  :دار الرشوق 1997 ،م  ،ص . 23 - 22
مارسـيه « ،نظرية الفن اإلسالمي»  ،ص . 139
وارد  ،راشل « .األعمـال املعدنية اإلسالمية»  ،ترمجة ليديا الربيدي  ،دمشق  :دار الكتاب العريب 1998 ،م  ،ص . 29
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وأخر ٰى ن ُِقش عليها أسامء موسيقيني
الباردة يف أوروبا ل ُتستخدَ م لدهيم يف التدفئة(،)1
َ
()2
إل جانب بعض
إل القرن اخلامس اهلجري/احلادي عرش امليالدي ٰ َ ،
يعود تارخيها َ ٰ
العبارات التي تضفي طابع الود والوئام بني البرش.

املوسيقى ،فقد تأثرت احلضارة الغربية عن طريق األندلس يف َه ٰـ َذا
أما فيام يتعلق بفن
ٰ
املجال ،فقد اس ُت ِ
خدمت املوشحات األندلسية يف صياغة وتأليف الرتانيم الدينية املسيحية

وبال َّل َهجات املحكية املحلية( ،)3ومثله متام ًا كانت العمـارة اإلسالمية يف األندلس منبع ًا
للتسامح كمـا يصفها روجيه غارودي ( )Roger Garaudyقائ ً
ال« :إن فن العمـارة

معنى
نفسه يصبح تشبيكة (أرابيسك) ويضمنا َ ٰ
إل حركته بال هنـاية ودون أن هيـدم أبد ًا ٰ
التوازن والسالم»(.)4
مـاس مع احلضارة الغربية،
إل أن الثغور اإلسالمية أو أقاليم ال َّت ِّ
وهنا ،ال بد من اإلشارة َ ٰ

مهمـ ًا يف نرش ثقافة التسامح الفني اإلسالمي.
قد شكلت حمور ًا ّ

( )1وارد « ،األعمـال املعدنية اإلسالمية»  .ص . 131
( )2وارد « ،األعمـال املعدنية اإلسالمية»  .ص . 88
( )3غارودي  ،روجيه « .اإلسالم يف الغرب  :قرطبة عاصمة العامل»  .دمشق  :دار دمشق 1995 ،م  ،ص . 213
( )4غارودي « ،اإلسالم يف الغرب»  ،ص . 238

268

اخلـــامتـة :
عربت الفنون اإلسالمية باختالف أنواعها عن العديد من القيم اإلنسانية  ،ذلك
رآن َ
أن األساس اإلبداعي َهل ٰـ ِذ ِه الفنون هو القُ ُ
وي ُة التي رأت يف
والسـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
الك ُ
ريم ُّ
الفن فلسفة مجالية حتوي مجلة من القيم ال بد من التعبري عنها  ،باستخدام الفن  ،ويف
مقدمتها قيمة التسامح اإلنساين  ،األمر الذي جعل منها فنون ًا إنساني ًة عاملي ًة  ،ومن الفنان
املسلم صاحب رسالة طابعها النزعة اإلنسانية القائمة َ
علٰ نرش فضيلة اخلري بني مجيع

عل ذلك انعكاس وتأثر الفنون احلضارية املختلفة  ،بمـا فيها احلضارة
املجتمعات َ ،د َّل َ ٰ

عل
األوروبية بالعديد من مظاهر الفن َ ،ح َّت ٰى أصبح َهل ٰـ َذا الفن سمته البارزة والواضحة َ ٰ
العديد من النمـاذج الفنية العاملية  ،ومنها فن العمـارة .

عل
إل أن مظاهر التسامح يف الفنون اإلسالمية  ،لـم تقترص َ ٰ
وال بد من اإلشارة َ ٰ

مشاركة الفنان املسلم (املهندس واملعمـاري والنحات واخلطاط وغريهم) يف إنجاز
العديد من املظاهر الفنية العاملية فحسب  ،بل إن بصمـات ومالمح الفن اإلسالمي

تبدو جلية يف مضامني الفنون احلضارية العديدة  ،وبمـا أن فاعلية املظاهر والعنارص
عل املسامهة يف نشـر رسالة احلضارة
احلضارية  ،بمـا فيها الفنون تكمن يف قدرهتا َ ٰ
بري يف نرش القيم والفضائل
اإلنسانية التي تنتمي إليها  ،لذا كان للفن اإلسالمي ٌ
دور َك ٌ
واملبادئ اإلسالمية التي تقع ضمن مظلة التسامح .
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()12

والسـامحة
االرت َفـاق َّ

بني اإلنسـان والبيـئة يف اإلسـالم
حممـد ال َّنـارصي
دَّ .

*

ـد رعاية البيئة واحلفاظ عليها ومحايتها من كل أشكال االعتداء واإلفساد ،من
ت َُع ُّ

وسـ َّن ًة .فكثرية هي النصوص القرآنية
أعظم املقاصد التي أكد عليها اإلسالم قرآن ًا ُ
عل املحيط الذي يعيش فيه اإلنسان ،تيسري ًا
إل احلفاظ َ ٰ
واألحاديث النبوية الداعية َ ٰ

لوظيفة االستخالف املنوطة به .وال شك يف أن املواءمة بني اإلنسان والبيئة من الرشوط
عل أتم وجه وأكمل صورة .وهي احلقيقة التي
األساسية للقيام بمهة االستخالف َ ٰ
إل الطرق والوسائل الكفيلة بحمـاية
أكدهتا أحكام اإلسالم من خالل إرشادها املتكرر َ ٰ

الكون ومكوناته .

يف تعريف البيئة :
البيئة هي اإلطار الذي حييا فيه اإلنسان مع غريه من الكائنات احلية  ،حيصل منها
عل مقومات حياته من مأكل وملبس ومسكن  ،ويمـارس فيها ِ
خمتلف عالقاته مع بني
َٰ
البشـر  ،مثلمـا تشمل جمموعة من املكونات احلية وغري احلية الدائمة التفاعل بعضها مع
بعض مؤثرة ومتأثرة» (. )1

املحمدية للعلمـاء ،
(*) أستاذ الفكر اإلسالمي بجامعة السلطان موالي سليامن بني مالل  ،وباحث يف الرابطة
َّ
املغرب .
الكربى يف املغرب ودور الرتبية يف مواجهتها»  ،جملة آفاق تربوية ،
حممد فتوحي « ،املشكالت البيئية
ٰ
(َّ )1
البيضاء  ،ع 1993 ، 7م  ،ص . 18
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وقد َع َّرفها اجتمـاع بلغراد سنة 1975م  ،اخلاص بالرتبية البيئية  ،بأن البيئة هي عبارة

عن «العالقات األساسية القائمة يف العامل الطبيعي والفيزيائي وبينه وبني العامل االجتامعي ـ
االقتصادي الذي من صنع اإلنسان ( . )1وهبـ َذا يتسع مفهوم البيئة ليشمل ِ
خمتلف جوانب
َٰ
احلياة اإلنسانية البيولوجية والفيزيائية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية  .ومن خالل
َه ٰـ َذا املفهوم الشامل الواسع للبيئة  ،يمكن تقسيم البيئة التي يعيش فيها اإلنسان مؤثر ًا
إل قسمني  ،مها :
ومتأثر ًا َ ٰ
* البيئة الطبيعية  :Environment Naturalالتي تتألف من األرض وما عليها وما

حوهلا  ،من املاء واهلواء  ،وما ينمو عليها من النباتات ورضوب احليوانات وغريها نمو ًا
عل تدخل اإلنسان وتأثريه  ،املقصود وغري املقصود يف البيئة  .كام
ووجود ًا طبيعي ًا سابق ًا َ ٰ

يقع ضمن نطاق البيئة الطبيعية الرتبة واملعادن ومصادر الطاقة واألحياء بام فيها اإلنسان
ِِ
عل
وه ٰـذه مجيعا متثل املوارد التي أتاحها ال َّل ُ
بكافة صورها َ ،
ـه لإلنسان ليحصل منها َ ٰ

مقومات حياته .

* البيئة َ
املش َّـيدة  : Man-made Environmentوالتي تتألف من املكونات التي أنشأها

ساكنو البيئة الطبيعية (الناس)  ،وتشمل كل املباين والتجهيزات واملزارع واملشاريع
الصناعية والطرق واملواصالت واملطارات واملوانئ  ،إضافة َإل ِ
خمتلف أشكال النظم
ٰ
االجتامعية  ،من عادات وتقاليد وأعراف وأنمـاط سلوكية وثقافية ومعتقدات  ،تنظم

العالقة بني الناس(.)2

البيئة يف أزمة  ،بيئة تنضب:
لـم يعد خافي ًا أن البيئة التي يعيش فيها اإلنسان  ،ويستمد منها كل مقومات حياته ،
إل ظهور مشكالت بيئية هتدد سالمة
أصبحت تتعرض لالنتهاك واالستنزاف  ،مما أدى َ ٰ
( )1نفسه  ،ص . 18
( )2راتب السعود « ،اإلنسان والبيئة  :دراسة يف الرتبية البيئية»  ،دار احلامد  ،عمـان  ،األردن  ،ط 2007 ، 2م  ،ص . 20
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احلياة البرشية  .لقد أظهر املشاركون يف مؤمترات األمم املتحدة للبيئة البرشية  ،منذ مؤمتر

ستوكهومل بالسويد عام 1972م  ،وعي ًا بأن بقاء اجلنس البرشي  ،أصبح حمفوف ًا بأخطار
متزايدة  ،بسبب ترصفات اإلنسان اخلاطئة يف البيئة .

فال أحد ينكر أن البيئة يف زمننا املعارص يف أزمة  ،خطرية العواقب واآلثار  ،فمشكالت

البيئة أصبحت هتدد اإلنسان واحليوان والنبات؛ يف األرض والبحر .ومتثل األمطار
احلمضية ،وتلوث املحيطات ،وثقب األوزون وترسب اإلشعاع النووي ،وتلوث

مصادر املياه ،وتلوث اهلواء ،وتلوث الغذاء والدواء ،والتلوث اإلشعاعي ،والتلوث
الكيميائي ،والتلوث النووي ،وإحراق الغابات ،ونقص املوارد الطبيعية ،وارتفاع

مستوى مياه البحر ،وتزايد عنف األعاصري ،وارتفاع درجة حرارة األرض ،وزحف
الصحراء ،وزيادة نسبة ثاين أوكسيد الكربون يف اهلواء ،وتراجع األصناف احليوانية
الربية والبحرية .أهم مالمح األزمة البيئية العاملية ،التي هتدد كوكب األرض بأكمله،
إل النشاط البرشي
عل منطقة جغرافية أو عمرانية معينة ،وكلها ظواهر تعود َ ٰ
وال تقترص َ ٰ

غري الرشيد(.)1

لقد غال اإلنسان املعارص يف استغالله للطبيعة ؛ فبالرغم من ازدهار العلوم الطبيعية
ِ
إل اغتصاب
بمختلف أنواعها وتقدم التقنية يف خدمة اإلنسان ،فإن تأليه الرغبات َّأد ٰى َ ٰ
إل استثامر الطبيعة وتطويع قواها ،إلشباع الرغبات دون وازع
اإلنسان للطبيعة ،أي َ ٰ
عل الطبيعة والرغبات مع ًا ،وخيضعهام لقيمه وأوزانه ،فكان
أخالقي ،ودون معيار يعلو َ ٰ
إل قلب توازن
تلويث املوارد الطبيعية ،وهنب الثروة األرضية بال حساب ،مما َّأد ٰى بدوره َ ٰ
الطبيعة يف كثري من احلقول»(.)2

( )1وذلك مصداق ًا لقوله َ
تعال ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ٰ
ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [الروم . ]41 :
( )2إسامعيل راجي الفاروقي « ،نحن والغرب»  ،دار الزيتونة  ،تونس  ،ط 1409 ، 1هـ1989/م  ،ص  13ـ . 14
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إل عالقة الرصاع والسيطرة بني
وترجع أسباب َه ٰـ َذا الغلو يف استغالل الطبيعة ٰ َ ،

اإلنسان والبيئة  ،التي ما لبثت تكرسها الفلسفات املادية السائدة  ،منذ القرن التاسع

عرش امليالدي  ،والتي انشقت عن فكرة اجلدل  ،جدل الطبيعة وجدل اإلنسان  ،التي

وطورها من بعده «ماركس» .
قال هبا «هيجل» َّ ،

عل مبدأ الرصاع َ ،
وضع
إن القول بفكرة جدل الطبيعة وجدل اإلنسان  ،القائمة َ ٰ

وضع حرج  ،فعملت
اإلنسان املعارص بفلسفاته  :الليربالية  ،الوجودية  ،املاركسية  ...يف ْ
ِِ
عل إجياد قنوات لترصيف َه ٰـ َذا الرصاع ؛ فقالت بالرصاع يف جدل
َه ٰـذه الفلسفات َ ٰ
الطبيعة  ،ونفت الرصاع يف جدل اإلنسان  ،فكان أن ساد مذهب الفصل بني اإلنسان
إل
والطبيعة  ،واعتبار كل ما حييط باإلنسان خادم ًا لإلنسان وموضوع ًا له  ،ف َت َّم النظر َ ٰ

الكون نظرة مادية عدائية  ،تقتيض إخضاع الكون لبطش اإلنسان  ،وإحكام سيطرته
عل أساس أن الطبيعة آلة وجب تفكيكها  ،فأصبح مبدأ الرصاع هو الذي حيكم
عليه ٰ َ ،

حركة اإلنسان املادي يف عالقته بكل ما حييط به .

عل أساسه
ونعتقد أن جذور ذلك الفصل القايض بمبدأ الرصاع  ،الذي قامت َ ٰ
إل الفكرة اليونانية  ،التي تعترب أن اإلنسان خارج عن الطبيعة ،
احلضارة املعارصة  ،تعود َ ٰ
وبسيادة ذلك املذهب  ،واقرتانه بمبدأ ندرة اخلريات الطبيعية وعجزها عن تلبية حاجات

اإلنسان  ،ولد لدى اإلنسان رضورة التنافس للحد من تلك الندرة  ،ولئن كان حقل
َه ٰـ َذا التنافس هو البيئة الطبيعية  ،مصدر كل املوارد  ،فال بد إذ ًا من السيطرة عليها  ،ومن
ثم الدخول معها يف رصاع لتأمني إشباع تلك احلاجات .
َّ
مهدت  ،منذ بداية خطواهتا األوىل ،
وعل َه ٰـ َذا األساس  ،فإن احلضارة املعارصة َّ ،
َٰ

َ
بمسيط ٍر عليه [بيئته الطبيعية]  ،أو عالقة فاتح براضخ ،
إلقامة عالقة مسيطر [اإلنسان]

عل مستوى من التطور العلمي والتقني ؛ مما سمح للحضارة املعارصة
وذلك باعتامدها َ ٰ

إل جانب التطور التقني اإلنتاجي ،
بأن ِّ
تطور بالدرجة األوىل آلتها العسكرية العتيقة ٰ َ ،
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الذي استعاضت بمقتضاه باآللة عن اإلنسان  ،ومن َث َّم خففت عنه املشقة يف ميادين

ش َّت ٰى َّ ،
مكنته بذلك من قطع أشواط عمالقة جتاه الغاية التي رسمها لعالقته ببيئته  ،وهو
العامل الذي لـم يزده َّإل غرور ًا بنفسه  ،وافتتان ًا بعقله  ،فطفق يبدد املوارد الطبيعية

املتجددة  ،وغري املتجددة منها بشكل خاص  ،عرب اإلفراط يف إنتاج الكمـاليات ووسائل
الرعب والدمار  ،متناسي ًا أنه بصنيعه ذاك  ،ال يبدد وال يدمر َّإل نفسه ؛ ألن اإلرساف يف

يمت لطلبات اإلنسان املادية األساسية بصلة  ،والتكالب
ذلك النوع من اإلنتاج الذي ال ُّ
عليه لتكديس األرباح  ،ليس َّإل تدمري ًا للبيئة مصدر عيشه  ،والذي من أبرز مظاهره ،

والتصحر  ،والتلوث الضوضائي  ،والنفايات الصناعية والغازية  ،واإلشعاع
اجلفاف
ُّ
والتغريات الكيميائية  ،وتلوث اهلواء واملياه  ،وثقب طبقة األوزون التي حتمي البيئة

وإل غري ذلك من
من أ َذ ٰى األشعة فوق البنفسجية  ،وتسخني درجة حرارة األرض ٰ َ .
عل املناخ عموم ًا .
التغيريات  ،التي انعكست َ ٰ

وإمجا ً
ُعـد أزمة البيئة منطلق ًا مناسب ًا  ،ملحاولة فهم الكيفية التي استطاع هبا تطور
ال « ،ت ُّ

العلوم وحتول األفكار ـ منذ قرون من الزمان ـ جتريد إنسان احلضارة املعارصة من مركز

ظل يتمتع به آالف ًا من السنني  ،تارك ًا إياه يتي ًام  ،يف جمتمع شهد إنجازات تكنولوجية وثرا ًء
مادي ًا مل يسبق هلام مثيل» (. )1
وأمام َه ٰـ َذا الوضع  ،تزايد شعور اإلنسان املعارص  ،بخطورة األزمة البيئية التي
ـدة
إل عقد ِع َّ
هتدد البرشية مجعاء  ،وال تَستثني يف هتديدها أحد ًا ؛ األمر الذي دفع العامل َ ٰ
ِِ
عل األقل احلد من آثارها ؛ من
مؤمترات عاملية  ،قصد تدارس سبل جتاوز َه ٰـذه األزمة أو َ ٰ
تلك املؤمترات (مؤمتر ستوكهومل 1972م  ،وبلغراد 1975م  ،وتيبليس 1977م  ،وموسكو

1987م  ،وريودي جانريو 1992م  ،ودورة اجلمعية العامة االستثنائية املكرسة للبيئة
حممد عثامن  ،سلسلة عامل املعرفة ،
( )1جان ماري بيلب « ،عودة الوفاق بني اإلنسان والطبيعة»  ،ترمجة السيد َّ
الكويت  ،ع  ، 189ربيع أول 1415هـ  ،سبتمرب 1994م  ،ص . 21
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بنيويورك 1997م  ،ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة بجوهانسربغ 2002م  ،ومؤمتر
إل قمة املناخ العاملية
األمم املتحدة للتنمية املستدامة بريو دي جانريو 2012م  ،باإلضافة َ ٰ

()1
خصصت األمم املتحدة يوم  5يونيو من كل سنة  ،يوم ًا
الثالثة والعرشين  . )...كمـا َّ

عرف «باخلرض» جيعل من مهمته
عاملي ًا لالحتفاء بالبيئة  ،وظهر يف أوروبا تيار سيايس ُ ،ي َ

عل املستوى املعريف علم
عل البيئة  .وأكثر من َه ٰـ َذا ظهر َ ٰ
السياسية املطالبة باملحافظة َ ٰ

إل دراسة الظواهر البيئية
جديد  Ecology؛ أي علم التوازن الطبيعي  ،هيدف ـ بدوره ـ َ ٰ
للحد من األزمة البيئية  .لكن كل َه ٰـ ِذ ِه اجلهود قد فشلت يف وضع حد للتدهور البيئي
العاملي  ،واألزمة ال تزداد َّإل استفحا ً
ال  ،وذلك ألن َه ٰـ ِذ ِه اجلهود تؤطرها فلسفة مادية ،
إل ما هو ديني وأخالقي  ،قصد االسرتشاد به .
ال تلتفت َ ٰ

فعلم التوازن الطبيعي  ،اخرتع « ،ووضع مقصد ًا آثمـ ًا َهل ٰـ َذا العلم الربيء ؛ هو كيف
ِ
عل االستغالل ،
يساعد اإلنسان يف استغالله لقوى الطبيعة  ،فاإلنسان الغريب ُمص ٌّ
ـر َ ٰ
َح َّت ٰى للعلم الذي وضعه هو حلاميته من االستغالل .
من هنا  ،فإن حل مشكل تلوث البيئة املسترشي  ،ال َيتأت َّٰى باتباع املنادين بالرجوع

رو ُج هلا
إل الطبيعة بوصفها الدين الطبيعي  ،ولن َيتأت َّٰى بالتهويم يف الرومانسية التي ُي ِّ
َٰ

ساسة اخلرض ؛ رومانسية الطبيعة اخلرضاء  ،ذلك أن العواقب الوخيمة لتجاهل وجود
( )1ولقد فشلت َه ٰـذه املؤمترات يف بلورة ميثاق لألرض حيظى باتفاق مجيع الدول ؛ مثل ميثاق اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان  ،فبعد أن «حتىل مؤمتر ستوكهومل عام 1972م بنزوع إنساين إذ وجه رؤساء  24دولة ندا ًء
بعنوان «بلدنا الكوكب كله»  ،وأعلنوا أن بالدهم مستعدة ألن تتخىل عن جزء من سيادهتا من أجل خري
اإلنسانية مجعاء» ما لبث أن غلبت دول الغرب ويف مقدمتها  :الواليات املتحدة األمريكية ـ التي رفضت
التوقيع َ
علٰ إتفاقية مؤمتر رودي جانريو 1992م ـ اجلانب االقتصادي عن املشرتك اإلنساين يف مؤمتر ريو ،
فقد كان اهلدف الرئييس من املؤمتر هو املزاوجة بني عملية البيئة والتنمية  ،كمـا التزم املؤمتر بأن يقيم نظام ًا
قانوني ًا خمصص ًا إليقاف بث الغاز  ،الذي يسبب تسخني املناخ ومنع انخفاض عدد األنواع احلية  .ولكن
ٍ
ٍ
َ
َ
ركيك حول التغيريات املناخية ،
اتفاق
إل
عل
ٰ
مستوى الطموحات  ،فقد انتهى املؤمتر ٰ
النتائج لـم تكن ٰ
واتفاق حول التنوع احليوي يضعفه غياب توقيع الواليات املتحدة األمريكية .
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ال َّل ِ
ـه  ،أخطر ما يتهدد البيئة  ،وال يدفع َه ٰـ َذا اخلطر عنها تأليه البعض هلا  ،والتغني بحبها
وقداستها  .إن ضآلة الفلسفة التي متخضت عنها كوارث البيئة وخيمة العواقب  ،ليس
فلسفة جديدة للطبيعة  ،بقدر ما هي فلسفة جديدة للتكنولوجيا (. )1

وحدة اإلنسان والكون يف اإلسالم :
ِِ
إل وحدة اإلنسان والكون،
ترجع أصول َه ٰـذه العالقة التكاملية بني اإلنسان والطبيعة َ ٰ

ومن مظاهر تلك الوحدة ،وحدة اخلالق واملصري ٌّ
ناشئ من العدم باإلرادة
فك منهام،
ٌ

ل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾( ،)2وكذلك كل
اإلهلية ،قال َع َّز َ
وج َّ
ِ
َعال ﴿ :ﭫ ﭬ
إل ال َّلـه واملصري إليه  ،قال ت َ ٰ
إل هناية حمتومة  ،وهي الرجوع َ ٰ
منهام يتحرك َ ٰ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾( ،)3وفيام بني (وحدة اخلالق ووحدة
عل ما يبدو من
املصري) يشرتك اإلنسان والكون يف عنارص التكوين« ،فليس اإلنسان َ ٰ

()4
ل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
مفارقته للجامداتَّ ،إل ناشئ ًا مثلها من تراب»  ،قال َع َّز َ
وج َّ

()5
َ
اإلنسان إذ ًا ،وإليها سوف
«فمن األرض خلق
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ َ ،

يعود ،ليبعث منها تارة
أخرى ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(،)6
ٰ
ل﴿ :ﭤ
عل األرض عيشه ،قال َع َّز َ
وج َّ
وفيام بني رصخة احلياة وحرشجة املامت األخرية َ ٰ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾( ،)7وفيها هو ُمستخ َلف ،قال ُس ْبحان َُه﴿ :ﭑ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

حممد غريب  ،قسم الرتمجة  ،مؤسسة بافاريا  ،بريوت ،
مراد هوفمـان  ،اإلسالم كبديل  ،ترمجة غريب َّ
ط 1993 ، 1م  ،ص . 164
سورة السجدة  ،جزء من اآلية . )4( :
سورة املائدة  ،اآلية . )18( :
عبد املجيد النجار « ،خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل»  :بحث يف جدلية النص والعقل والواقع  ،دار
الغرب اإلسالمي  ،ط 1407 ، 1هـ1987/م  ،ص  39بترصف يسري .
سورة احلج  ،جزء من اآلية . )5( :
سورة طه  ،اآلية . )55( :
سورة امللك  ،جزء من اآلية . )15( :
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾( ،)1ويشرتك اإلنسان والكون يف الغاية من اخللق والوجود،
ِ
ل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾( ،)2وقال
املتمثلة يف عبادة ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ
()3
َعال ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ت َٰ
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾  ،وقال ت َ ٰ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾(.)4

ولئن اشرتك كل من اإلنسان والبيئة يف العبادة  ،فإن َه ٰـ ِذ ِه األخرية ال تزيغ يف عبادهتا
عن الطريقة التي رسمها هلا ال َّل ُـه ُس ْبحان َُه ﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾( )5خالف ًا للكائن البرشي  ،املسؤول عن اختياراته  ،بمـا
منحه ال َّل ُـه من عقل وحرية اختيار ﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾(.)6

التناغم والوفاق مع الطبيعة والعامل والكون يف اإلسالم :
عل
إن اإلسالم يف تصوره للعالقة بني اإلنسان والبيئة يرسم خط ًا جديد ًا؛ يقوم َ ٰ

الوئام واالنسجام ،والتكامل والوفاق ،والتجانس وااللتحام ،بني اإلنسان والطبيعة،
عل
فام دامت قوى الطبيعة وطاقاهتا قد ُس ِّخ َرت أساس ًا خلدمة اإلنسان ،ومساعدته َ ٰ

الرقي احلضاري ،وإعمـار العامل ،فإن العالقة بينهام ليست ـ بالرضورة ـ عالقة قتال،

ورصاع ،وغزو ،وبغضاء .إنمـا عالقة انسجام ،وتقابل ،وتواصل ،وتعاون ،وتكامل،
وكشف وتنقيب .إهنا عالقة اخلادم املطيع بالسيد القدير .إنه يف َه ٰـ ِذ ِه احلالة ال يصطرع
مع خادمه ،أو يستفزه أو يرفع السالح يف وجهه .إنمـا يستخدمه بحصافة وذكاء ،لتأدية
واجباته مجيع ًا ،يف أجواء تسودها عالئق الطاعة واملحبة واإلبداع.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة فاطر  ،جزء من اآلية . )39( :
سورة الذاريات  ،اآلية . )56( :
سورة اجلمعة  ،جزء من اآلية . )1( :
سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )44( :
سورة فصلت  ،اآلية . )11( :
سورة اإلنسان  ،اآلية . )3( :
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اإلسالم ومحايـة البيئـة :
لئن كانت البيئة هي :النظام العام الطبيعي الذي يشتمل الرتبة واألشجار ،واألهنار،
ِِ
وسهلها له ،فقد محله
واجلبال ،واحليوانات .وبمـا أن َه ٰـذه البيئة قد سخرها ال َّل ُـه لإلنسان َّ

عل حياته ،ولتستفيد األجيال القادمة من خرياهتا.
مسؤولية صيانتها ومحايتها ،للحفاظ َ ٰ

عل البيئة ،متثل بحق
وقد َس َّ
ـن اإلسالم قرآن ًا ُ
وسـ َّنة ترشيعات عديدة للمحافظة َ ٰ
اسرتاتيجية عملية ناجعة ،لتجاوز األزمة البيئية العاملية ،ويمكن رصد خطوات َه ٰـ ِذ ِه
االسرتاتيجية فيام ييل:
إل ترشيد استغالل الثروة البيئية :وعدم اإلرساف يف استعامهلا ،ومن َث َّم
* الدعوة َ ٰ
َعال﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
استنزاف املوارد الطبيعية وتبديدها ،قال ت َ ٰ

()1
ل﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮘ ﮙ ﮚ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾(.)2

* ترشيد االنتفاع بالثروة املائية :عن طريق النهي عن اإلرساف يف املاء ،فقد ورد يف
الرشع اإلسالمي النهي عن اإلرساف يف استعامل املاء ،وذلك يف حديث عبد ال َّل ِ
ـه بن
ول ال َّل ِ
ـه @ َمر بس ٍ
عمرو بن العاص { ،أن َر ُس َ
توض ُأ ،فقالَ « :ما َه ٰـ َذا
عد وهو َي َّ
َّ َ
ِ
السـر ُف؟» ،ف َق َ َ
ـراف؟َ ،ق َ
إس ٌ
ل َ ْنـ ٍر َجـا ٍر»(.)3
ال :أ ِف ُ
الو ُضوء ْ
َّ َ
ال« :ن ََعم ،وإِ ْن ُك ْن َت َع َ ٰ
* التحذير من تلويث املياه :وذلك بالنهي عن التبول والتربز فيه .فعن أيب هريرة >

ول ال َّل ِ
الدائِ ِمُ ،ثم َيغْ َت ِس ُل ِف ِ
«ل َيبو َل َّن َأ َحدُ ُكم ِف املَ ِ
ـه @ َق َ
أن َر ُس َ
يه»( ،)4وفعل
ـاء َّ
الُ َ :
َّ
ْ
ِ
ِ
بي @
ذلك يستوجب لعنة ال َّلـه لإلنسان ،وطرده من رمحته ،فعن ُمعاذ بن جبل أن ال َّن َّ
()1
()2
()3
()4

سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )60( :
سورة الشعراء  ،اآليتان . )152-151( :
«مسند أمحد»  ،أول مسند عبد ال َّلـه بن عمرو بن العاص {  ،رقم احلديث . 7025
«صحيح مسلم»  ،كتاب الطهارة  ،باب النهي عن البول يف املاء الراكد  ،رقم احلديث . 282
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يق ِ ،
الط ِر ِ
املوا ِرد  ،و َقا ِر َع ِة َّ
والظ ِّل» ( ، )1ولنا تَصور
قال « :ا َّت ُقوا املَ َل ِع َن الثَّال َثـة َ ُ :
الباز يف َ
عل تلويث حياة البحار واملحيطات بالنفايات النووية وغريها  ،قياس ًا
عاقبة من جيرؤ َ ٰ

عل السابق .
َٰ

عل الغرس لِـام يسهم به يف حفظ
* ترشيد استخدام الثروة الغابوية  :بالتشجيع َ ٰ

األرض من التعرية  ،وتوفري القدر الكايف من األوكسجني األسايس الستمرار احلياة .
ـه بن وهب > قال  :قال رسول ال َّل ِ
فعن عبد ال َّل ِ
ـه @ َ « :من ن ََص َب َش َج َر ًة َف َص َب
عل ِح ْف ِظها ِ ،
اب بِه َث َم ُرها َصدَ َق ًة
والق َـيا ِم َع َل ْي َها َح َّت ٰى ُتث ِْم َر َ ،كانَ َل َه يف ُك ِّل َش ٍء ُي َص ُ
َٰ
()2
ِ
اع ُة وبِي ِ
َّ
عز
ـد َأ َح ِد ُكم َف ِسي َل ٌة
ِع ْندَ ال َّلـه َّ
الس َ َ
وجل»  ،وما أبلغ قوله @ « :إِ ْن َقا َمت َّ
()3
ِِ
عل أمهية الغرس بالنسبة
اس َت َط َ
اع َأ َّل َي ُقو َم َح َّت ٰى َيغْ ِر َس َها َف ْ ِل َي ْف َعل» َ ،
فإِ ْن ْ
وه ٰـذه داللة َ ٰ
للبيئة كلها  ،والسيام الرتبة  ،واإلنسان  ،واحليوان  .ومن َثم نفهم الوعيد الشديد الذي توعد
بي @ قاطع النبات بغري حق  ،وإن تعلق األمر بسدرة ال تثمر ؛ إذ قال @ َ « :من
به ال َّن ُّ
ـد َر ًة َ ،ص َّو َب ال َّلـ ُه َر ْأ َسـ ُه ِف ال َّنا ِر» (. )4
َق َط َع ِس ْ

* ترشيد استخدام الطاقة بكل أنواعها  :وذلك بحسن تدبريها واستغالهلا يف أوجهها
املرشوعة ؛ ألهنا من قبيل امللك املشرتك بني الناس قال @« :ا ُمل ْس ِل ُمونَ ُش َكاء ِف َث َلث
ِ :ف املَ ِ
والك َ ِ
اء َ ،
ل ،وال َّنا ِر»( ، )5فالنار ـ هنا ـ ُيراد هبا مصادر الطاقة املختلفة التي توصل

إليها اإلنسان  ،والتي لـم يتوصل إليها بعد ،والناس رشكاء فيها عم ً
ال باحلديث الرشيف،
والشك يف أن َه ٰـ َذا التوجيه النبوي بجعله للطاقة من املشرتك اإلنساين ،يشكل أساس ًا
إل العاملية
إل رصاعات إقليمية ودولية ،قد تصل َ ٰ
متين ًا ملعاجلة أزمة الطاقة ،والتي تُؤ ِّدي َ ٰ

ما لـم يتم األخذ بالتصور اإلسالمي أعاله.
()1
()2
()3
()4
()5

بي @ عن البول فيها  ،رقم احلديث . 26
ُ
«سنن أيب داود  ،كتاب الطهارة  ،باب املواضع التي ٰ
هنى ال َّن ُّ
بي @  ،رقم احلديث . 16150
ُ
«مسند أمحد»  ،حديث َ :من َشهد ال َّن َّ
«مسند أمحد»  ،مسند أنس بن مالك >  ،رقم احلديث . 12569
ُ
«سنن أيب داود»  ،كتاب األدب  ،باب يف قطع السدر  ،رقم احلديث . 5239
ُ
«سنن أيب داود»  ،كتاب اإلجارة  ،باب يف منع املاء  ،رقم احلديث . 3477
ُ
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عل ذلك وصية أيب بكر الصديق
وعل َه ٰـ َذا التوجه ،سار أصحاب الرسول @ ،تدل َ ٰ
َٰ

جليشه؛ حيث هنى عن قطع األشجار وحرقها ،وهدم البنايات ،وقتل احليوانات؛ فعن
إل الشام،
عل رأس جيش َ ٰ
حييى بن سعيد ،أن أبا بكر الصديق بعث يزيد بن أيب سفيان َ ٰ
ِ
فأوصاه قائ ً
قرنَّ َشاةً ،وال
ال ...« :وال تقطعن َ
شجر ًا ُم ْثمر ًا ،وال ختربن َعامر ًا ،وال ت َْع َ
ملأك ٍ
حترقن نَخ ً
َبعري ًا َّإل َ
ال»(.)1
لة ،وال
َّ

عل
الشـريفة ،يزخران
والسـ َّنة النبوية َّ
َ
وعموم ًا ،فإن القرآن الكريم ُّ
بدعاو ٰى احلفاظ َ ٰ

البيئة ومكوناهتا احلية وغري احلية ،انطالق ًا من اإلنسان واحليوان والنبات ،وصو ً
إل
ال َ ٰ
إل تعزيز رؤية اإلسالم لعالقة اإلنسان
املاء واهلواء واألرض ،التي هتدف يف اعتقادنا َ ٰ

عل الوفاق والتكامل بدل الرصاع والتنافر ـ الرؤية نحو التسديد يف
بالبيئة ـ التي تقوم َ ٰ
استخدام خمتلف املوارد الطبيعية ،عرب الزمان واملكان ،ومن َث َّم محاية حقوق األجيال

إل نبذ اإلرساف
املقبلة يف التمتع بتلك اخلريات ،التي تندرج يف إطار دعوة أشمل َ ٰ
َعال﴿ :ﭙ
عل مستوى االستهالك من املأكل واملرشب ،مصداق ًا لقوله ت َ ٰ
والتبذيرٰ َ ،

()2
إل ترشيد استخدام املوارد الطبيعية،
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾  ،وكذا َ ٰ

وعدم استنزافها وتبديدها.

اإلسالم وعالقة الوفاق بني اإلنسان والبيئة:
عل ضوء ما تقدم  ،حيث أضحى خالق كل من اإلنسان والبيئة يف األصل واحد ًا هو
َٰ
ال َّل ِ
ـه ﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ﴾( ،)3وغايتهام واحدة ،وهي
العبادة ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾( )4والكائن البرشي غري منفصل عن

()1
()2
()3
()4

«موطأ مالك»  ،كتاب اجلهاد  ،باب النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو  ،رقم احلديث . 965
سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )31( :
سورة السجدة  ،اآلية . )7( :
سورة الرعد  ،جزء من اآلية . )15( :
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عل ضوء
البيئة  ،فهو عنرص مميز من عنارصها املسخرة له ،ومكون فريد من مكوناهتاٰ َ ،
ِ
َ
بمسيطر عليه ،أو
مسيطر
إل
كل ذلك إذ ًا ،فإن «عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية ،ال تتحول َ ٰ
عالقة مالك بمملوك ،إنمـا عالقة أمني اس ُتؤمن عليها»( ،)1بكل ما يعنيه ذلك من وفاق

ُ
املسيحية ،بل هي خ ٌري ،فالرش
وانسجام وتكامل معها ،إذ «ليست الطبيعة رش ًا ،كمـا ادعت
وه ٰـ ِذ ِه
ال يكمن فيها ،بل يف استعامهلا ،لذلك بارك ال َّل ُـه لنا فيها ،وأوصانا بعدم الغلو فيهاَ ،
حو ٰى الروحانية :ال أن يتجرد اإلنسان من املادة ،بل أن يطلبها ضمن قوانني وحدود
هي َف َ
مستمدة من ملكوت القيم ،فليست السعادة اإلسالمية سعادة إشباع رغبات ،بل سعادة

حتقيق الذات كلها من رغبة طبيعية ،وشوق روحي ،وال تنهب الطبيعة ،وتغتصب يف سبيلها،
عل
ألن ال َّلـ َه هو خالقها وسيدها ،وهو سخرها لنا ضمن حدود القيم ،فال سيطرة لإلنسان َ ٰ

الطبيعة ،وال تنافس عليها مع أخيه اإلنسان ،إنمـا استثامر للطبيعة ،بتعاون اإلنسان مع أخيه
اإلنسان ،وبالتوايص والتآخي واملعروف»(.)2

إن َه ٰـ َذا السبيل ،هو الكفيل وحده لالستمرار يف التمتع باخلريات الطبيعية ،عرب الزمان
ِ
بمختلف أجياله احلارضة
واملكان ،ومن ثم بضامن البقاء ،واالستمرار للجنس البرشي،

واملقبلة .وألن َه ٰـ َذا املنهج أضحت يف إطاره األمانة جزء ًا من املؤمتن ،فهو األقدر بذلك
عل جتاوز ما رسخته حضارة الرصاع والسيطرة ،فيمـا بني اإلنسان وبيئته ،وما أفرزته من
َٰ
اضطراب وحرية وخوف.

إن خلق الرصاع بني اإلنسان والبيئة نظرة غري سليمة ،وهي مهام وضعت يف أطر

فلسفات شاملة  ،تبدو للوهلة األوىل منطقية ومربرة  ،فإننا بمجرد التوغل يف دقائقها
عل منطق الرصاع الذي تنبني عليه معطياهتا  ،كمـا أن التصور
ومنحنياهتا  ،سنعثر َ ٰ

عل العكس من َه ٰـ َذا كله  ،يمنحنا معادلة حيوية
اإلسالمي (يف عالقة اإلنسان بالطبيعة) َ ٰ
ومنطقية ال خلل فيها وال اضطراب  ،إننا ما دمنا قد ُخلقنا وفق َه ٰـ ِذ ِه الصيغة  ،التي
( )1باقر الصدر « ،التفسري املوضوعي للقرآن»  ،دار التوجيه اإلسالمي  ،بريوت  ،ط 1980 ، 2م  ،ص . 103
( )2مرجع سابق « ،نحن والغرب»  ،ص . 17
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تشتبك فيها قوى الروح واملادة  ،فإن لنا أن ننطلق يف نشاطاتنا وممارساتنا من نقطة

التوازن  ،التي ال جتنح وال تنحرف وال متيل  ،التوازن الذي ينتفي فيه الرصاع  ،ويتحول
إل سعي َّ
خلق  ،من أجل التوحد والتكامل واالنسجام  ،وإنه ما
اجلهد اإلنساين الدائم َ ٰ

دامت قوى العامل ـ من جهة أخرى ـ قد ُسخرت ملهمتنا األرضية تسخري ًا  ،فإن عالقتنا
هبا ليست أبد ًا عالقة رصاع وتناقض واقتتال  ،إنمـا هي حماولة الكشف والتنقيب
إل أكرب قدر ممكن من التفاهم بني اإلنسان وبني العامل  ،بعد
واالندماج  ،للوصول َ ٰ
الكشف عن سننه ونواميسه الطبيعية .

البيئة ومبدأ االستخالف :
ِ
ل َه ٰـ َذا الكون هلدف وغاية ،ومل خيلقه سبحانه عبث ًا ﴿ﯿ
لقد خلق ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ

ﰎ ﰏ﴾( ،)1والكون واإلنسان يشرتكان يف الغاية من اخللق والوجود ،واملتمثلة
ِ
َعال﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
يف عبادة ال َّلـه وحده ،دون اإلرشاك به ،قال ت َ ٰ
ﭸ ﭹ﴾( ،)2وقال ُس ْبحان َُه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾( ،)3ولتحقيق
ِِ
ل ،جعل ُس ْبحان َُه
عل أكمل وجه ،وحيصل االنقياد التام ل َّلـه َع َّز َ
وج َّ
َه ٰـذه الغاية َ ٰ
وه ٰـ ِذ ِه اخلالفة هي «خالفة رعاية وإعمـار،
اإلنسان خليفته يف األرض والكونَ ،

وإدارة وتسخري ،أصبحت هبا اخلالئق والكائنات بإمرة اإلنسان ،وأصبح اإلنسان
قائمـ ًا هبا يف موضع الوصاية والنيابة عن ال َّل ِ
ـه يف الترصف يف الكون ،ويف األرض،

()4
«وه ٰـ َذا معناه أن يكون اإلنسان سلطان ًا يف الكون بغاية
ويف اخلالئق ،والكائنات» ؛ َ

()1
()2
()3
()4

سورة الدخان  ،اآليتان . )39-38( :
سورة الذاريات . )56( : ،
سورة اجلمعة  ،حزء من اآلية . )1( :
عبد احلميد أبو سليامن « ،أزمة العقل املسلم»  ،مرجع سابق  ،ص . 129
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تطبيق املهمة التي كلفه هبا ا ُملس َت ِ
خل ُ
عمـا َن ٰى»(.)1
ف ـ ال َّل ُ
ـه ـ ائتامر ًا بمـا أمر وانتهاء َّ

أسم ٰى
وهو ما تعنيه آيات التنزيل التي ورد فيها مفهوم االستخالف ،باعتباره من َ
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
وظائف اإلنسان الوجودية ،منها ،قوله ت َ ٰ
()2
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾( ،)3وقوله
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ل ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾( ،)4وقوله ُس ْبحان َُه﴿ :ﯟ
َع َّز َ
وج َّ

ﯠ ﯡ ﯢ﴾(.)5

عل التفويض والتكليف املقيد
إن االستخالف َهب ٰـ َذا املعنى مركز رشعي ،قائم َ ٰ
واملنضبط؛ تفويض لإلنسان بخالفته يف األرض أو البيئة املسخرة ،وتكليف له بإعامرها

وتسخري ما فيها؛ ﴿ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾( ،)6كمـا تعني أن ترسيم العالقة

بني اإلنسان املستخلف ،والبيئة املستخلف فيها ،حمدد أيض ًا ضمن وظائف مهمة
اخلالفة .وبمقتىض َه ٰـ َذا التقرير ،تربز أمهية البيئة يف إنجاز مهمة اخلالفة اإلنسانية،
وإنجاح متطلباهتا ،بمـا هي مرسح َه ٰـ َذا االختبار ،وحمضن األمانة االختيارية «اخلالفة»
()7
عل البيئة ،وعدم إحلاق
ووعاؤها  ،فكان من مقتضيات َه ٰـ َذا املبدأ  ،وجوب املحافظة َ ٰ
الرضر هبا.
()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر يف تفسري َه ٰـذه اآلية « ،تفسري أيب السعود»  ،و«تفسري التحرير والتنوير» البن عاشور  ،وقد اعرتض
املعنى املراد ؛ اخلالفة عن ال َّلـه  ،لـام يؤدي إليه ذلك من معنى النيابة التي ختل
بعض املفرسين أن يكون
ٰ
بالكمـال اإلهلي  ،وذهبوا يف تفسريها مذاهب خمتلفة  ،انظر يف ذلك  :البهي اخلويل « ،آدم  ، »#ص 123
وما بعدها  ،عبد املجيد النجار « ،خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل»  ،دار الغرب اإلسالمي  ،ط ، 1
1407هـ1987/م  ،هامش رقم  ، 01ص . 48
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )30( :
سورة فاطر  ،جزء من اآلية . )39( :
سورة يونس  ،جزء من اآلية . )14( :
سورة النمل  ،جزء من اآلية . )62( :
سورة هود  ،جزء من اآلية . )61( :
مجال الدين ناسك « ،النظرية البيئية اإلسالمية»  ،دار نرش املعرفة  ،الرباط  ،ط 2019 ، 1م  ،ص . 117
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فلسفة التسخري :
أخرى  ،هي تسخري الكون لإلنسان ؛
إن حقيقة وحدة اإلنسان والكون  ،تقتيض حقيقة
ٰ
كل موجوداته خلدمة اإلنسان  ،مما ِّ
وسخر َّ
فاخلالق َّ
َ
اإلنسان من
يمكن
جل شأنه أبدع الكون َّ ،

عل أكمل وجه .
القيام بمهمته االستخالفية يف األرض ٰ َ ،

َعال ﴿ :ﰄ
َ
عل تأكيده  ،منها قوله ت َ ٰ
وه ٰـ َذا ما تضافرت العديد من اآليات القرآنية َ ٰ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾( ، )1وقوله

()2
ل:
ُس ْبحان َُه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

()3
ل ﴿ :ﮭﮮﮯﮰﮱ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾(. )4

َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
َ
وه ٰـ َذا ما انتظمت آيات قرآنية عديدة يف إثباته وتأكيده  ،منها قوله ت َ ٰ

()5
ل
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾  ،فال َّل ُـه َع َّز َ
وج َّ

قد سخر لإلنسان كل ما يف الساموات واألرض  ،والبحر والرب  ،قال ُس ْبحان َُه ﴿ :ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

()6
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾  ،وقال ت َ ٰ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة اجلاثية  ،اآلية . )13( :
سورة لقمـان  ،جزء من اآلية . )20( :
سورة النحل  ،اآلية . )12( :
سورة العنكبوت  ،اآلية . )61( :
سورة لقمـان  ،جزء من اآلية . )20( :
سورة إبراهيم  ،اآليات . )34-32( :
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ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ (. )1

الواقع أن اآليات اخلاصة بمسألة التسخري املتوازن املناسب َ ،ه ٰـ َذا  ،منبثة يف مواضع من

حتىص  ،مجيعها تؤكد أنه أريد للعامل  ،تبع ًا آليات التسخري  ،أن يكون
القرآن كثرية  ،ال تُعد وال
ٰ
صاحل ًا الستقبال اإلنسان  ،مناسب ًا لقدراته اخلاصة  ،مستجيب ًا بقد ٍر ملطاحمه وأهدافه « .لقد

ُهيئت أرضية العامل لكي حترث وتزرع  ،ويكون احلصاد  .وبانتظار العقل الذي سيفكر ،
واليد التي ستنفذ  ،واإلرادة التي ستشد بني رؤية العقل وقدرة اليد  ،فإن العامل سيشكل وفق
صيغ ومعادالت  ،متكن القادم اجلديد من أداء دوره احلضاري املرسوم» (. )2

تلك هي فلسفة التسخري يف التصور القرآين « ،واإليامن بتسخري الكون لإلنسان ،

إل اقتحام الكون فع ً
ال الستثامر مرافقه  ،إذ يؤمن بأنه منفتح له مهيأ للعطاء ،
يرفع به َ ٰ

فيمتلئ ثق ًة واطمئنان ًا بإجيابية املردود  .وينتفي من نفسه كل شعور باليأس واخلوف  ،وهو
ما وصفه ال َّل ِ
ـه تعاىل يف قوله ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾(. )3

عل البيئة ومحايتها من كل أشكال االعتداء
ختام ًا  ،إن لإلسالم يف جمال املحافظة َ ٰ

عليها ؛ إسهامات معتربة  .وهو ما انتهت إليه مؤسسة «ويلتن بارك» التي تنظم كل سنة
( )1سورة احلج  ،اآلية . )65( :
( )2عمـاد الدين خليل « ،حول تشكيل العقل املسلم»  ،الدار العاملية للكتاب اإلسالمي 1995 ،م  ،ص . 113
( )3سورة الزخرف  ،اآليات . )14-10( :
مرجع سابق « ،خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل»  ،بترصف  ،ص . 43
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إطار ًا للعمل حول مسائل عملية ،إذ أعلنت أنه يمكن للحوار بني األديان وبخاصة مع

اإلسالم ،أن يستجيل حلو ً
ال علمية؛ هتم الرعاية الصحية ،والزراعة ،واهلندسة ،والبيئة،

إل تدابري عملية لتقادي الزيغ الذي أدت إليه النظرة العلموية الرصفة،
وانتهت أيض ًا َ ٰ

من سوء تدبري املوارد ،وإخالل بتوازن البيئة ،ونادت بمزج البعد الوظيفي والروحي يف

السكن مث ً
ال .وقد استلهمت البعد الروحي لإلسالم كرتياق للنظرة املادية املحض ،التي

إل اللذة مع ما يرتتب عن ذلك من ٍ
مآس أخالقية،
إل مستهلك ينزع َ ٰ
أحالت اإلنسان َ ٰ

ذلك أن البعد الروحي ليس ترف ًا ،ولكنه أحد عوامل التوازن الفردي واملجتمعي ،ثم
اعتمدت مفهوم االستخالف الوارد يف القرآن الكريم واملسؤولية التي محلها اإلنسان يف

استعامر األرض للقيام بالعمل الصالح.

وإمجا ً
ال ،فإن الطرح اإلسالمي البيئي ،وبفضل توجيهاته العملية ـ وإذا ما حسن

تقديمه ـ يمكن أن يسهم يف دعم الوعي البيئي املتزايد لدى الرأي العام العاملي ،مما
ُي ِّ
مك ُن من إجياد حلول عملية لألزمة البيئية املعارصة.
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قائمـة املصـادر واملراجـع
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()13

التجـديد يف اإلســالم

آلية حتديث للعقل الترشيعي
مرزوق بن تنباك*

ما هو ال َّتجـديد؟
إل الذهن
عل الرغم من أن اجلديد والتجديد واضح املعنى والداللة التي تتبادر َ ٰ
َٰ

نلم بتعريف سهل ميرس للجديد
ويتضح املقصود منها بال لبس ،إال أنه حيسن أن ّ
والتجديد وما املراد منهام فيام يرد احلديث عنه يف َه ٰـ َذا املقال ،تقول معاجم اللغة(: )1
جدده واستجده أي صرية جديد ًا  ،واجلديد ما ال عهد لك به  ،وجدد اليشء واألمر

أعاده  ،ويقال  :جدد العهد والوضوء ونحو ذلك  .واجلدة نقيض البىل  ،ويقال  :يشء
وجد يشء أي صار جديد ًا  .ومنها حلول يشء مكان آخر مثال  :بيل بيت فالن ثم
جديد َّ
َأ َج َّد بيت ًا  .قال لبيد بن ربيعة العامري :
َ َت َّم َ
ــد فيهـا
أج َّ
ــل ْ
أه ُلهـا َو َ

الصي ِ
ف أخبِ َي َة ِّ
الظ َ
ـل ِل
نِ ُ
عـاج َّ ْ

ومن َه ٰـ َذا يتحدد يف الورقات التالية احلديث عن اجلديد والتجديد الذي سنحاوله
عل ماضيه وحارضه وما اجلديد
فيام يمكن أن يكون من روح اإلسالم ومعناه وما يدل َ ٰ
فيه  ،وما الذي يلزم جتديده .

(*) أستاذ األدب والنقد بجامعة امللك سعود بالرياض .
حممد بن مكرم « .لسان العرب»  ،حتقيق  :عبد ال َّلـه عيل الكبري  ،القاهرة  :دار املعارف ،
( )1ابن منظور َّ ،
مادة «جدد» .
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مر عليه الزمن وأحدث فيه
يتضح أن املقصود بالتجديد معاجلة القديم من األمر الذي َّ

ما حيدث  ،من متغريات  ،وما حيتاجه التغيري والقدم من معاودة النظر  ،سواء كان شيئ ًا
إل التجديد والتغري والتحول ،
مادي ًا أو معنوي ًا  ،وحاجته مع مرور األيام وتغري احلاالت َ ٰ
وه ٰـ ِذ ِه هي طبيعة األشياء ومعناها وقيمتها يف ما جيد وما جيدد  ،وإذا أخذنا باملعنى املبارش
َ
للتجديد الذي هو إعادة النظر يف األمر القديم وجتديد ما أصابه من بىل  ،نفهم أمهية
التجديد يف كل شؤون احلياة من القضايا الفكرية والعقلية والروحية حيث الدورة مع
الزمن  ،والتحول يف الفكر ومطالب احلاجات ورضورات احلياة ومتغريات األحوال .

إل اإلسالم وتعاليمه  ،وممارسة املسلمني له ومعارفهم
وألن َه ٰـ َذا املقال يتوجه بمجمله َ ٰ

التي شكلها أصل اإلسالم األول من نصوص تراثية وسنن نبوية واجتهادات برشية كانت

يف عهده األول جديدة طرية سهلة مفهومة لدى عامة املسلمني  ،وإن لـم ينالوا حظ ًا من
التعليم والتفكري  ،فقد جاء يف األثر أن رج ً
ال قدم املدينة ليسأل عن أمر من أمور دينه فأخرب
النبي @ أنه جاء سائ ً ُ
النبي @ يف الناس وقرأ ﴿ :ﮇ
َّ
ال فأقيمت الصالة فصىل ُّ
()١
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ فاكتفى
النبي @ عنه فقال :
الرجل بنص اآلية الذي سمع ولـم يعد َ ٰ
إل السؤال َ ،ح َّت ٰى سأل ُّ
َ
السائِ ُل؟» ُفأجيب أنه سمع اآلية وكفته جواب ًا لسؤاله َ ،ه ٰـ َذا مثال سهل لفهم األولني
«أ ْي َن َّ
لتعاليم اإلسالم كمـا يريد ال َّل ِ
ـه منها  ،ولـم يغمض عليهم معناها املبارش  ،ولكن ما لبث
اإلسالم أن اتسعت دائرته  ،وأصبح املسلمون خيتلفون يف معانيه ودالالته واملقاصد التي
عل أكثر من وجه للتفسري .
فس ُ
يرمي إليها  ،مما جعل النص ُي َّ
ـر َ ٰ
وه ٰـ َذا يقتيض التجديد يف األفكار التي يتبنى مدلوالهتا مجلة من الناس حني يشعرون
َ

أن موروثهم الذي ورثوه وتتابعوا عليه قرون ًا طويلة وحقب ًا ممتدة قد أصابه البىل أو قرص

به املسري عن أداء وظيفته التي تطلب منه  ،وكذلك الزمن الذي حيتاج فيه املوروث

( )١سورة الزلزلة  ،اآليتان . )8 -7( :
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عمـا جيد يف حياهتم من األمور
الديني أو االجتامعي أو َح َّت ٰى السيايس والثقايف البحث َّ

واملعضالت التي تواجههم .

م َت ٰى يكون ال َّتجـديد؟

التجديد حاجة طبيعية لكل يشء يعمل الزمن عمله يف تقادمه  ،ووظيفته األساسية التي

يقوم هبا يف جدته  ،حيث يصيب كل يشء يف الدنيا التغيري والتطوير  ،فيكون تطوير اليشء
املتقادم رضورة ليتالىف ما أحدثه مرور الزمن وتعاقب احلقب ح َّت ٰى يستجيب ملتغريات
احلياة ويتوافق بحده األدنى مع احلارض الذي تدعو احلاجة إليه  ،ويصبح التجديد

للموروث هو البديل املناسب واملمكن لالحتفاظ به  ،لكن بعد تعديله وجتديد مضامينه

مع احلاجات التي يريدون أن تسود حياهتم  ،واالحتفاظ بمظلة املوروث وبغطاء مالئم
يؤدي دور احلارض بصورة مقبولة تضمن أسس املايض أو املوروث وتبقيه صاحل ًا .

ومنذ القرن األول  ،صحب التجديد تعامالت املسلمني وبرشوا به  ،وقد ورد «إِ َّن
أس ُك ِّل ِمئ َِة َعا ٍم َم ْن ُ َيدِّ ُد ِ َلـ ِذ ِه ُ
ل َر ِ
األ َّم ِة َأ ْم َر ِدينٍ َها»( ، )1وال يكون التجديد
ٰ
ال َّلـ َه َي َبع ُث َع َ ٰ

َّإل مع التأمل يف أصل اإلسالم وسامحته وأن الناس مدعوون للنظر ومعاودة االجتهاد ،

وأن صهر القديم وحتديثه يدخل منه استمرار ونمـاء ملقاصد اإلسالم وغاياته الكربى ،
وأن عدل اإلسالم وسامحته وقابليته للتجديد ومواكبة العرص يوجب حق ًا مرشوع ًا يعززه

فضل التغيري الذي جينبه أسباب الضعف أو التخيل عن رسالته العامة للدنيا يف جانب
احلياة وسعادة أهلها  ،ويف اآلخرة ملآل الناس إليها يف يقينهم ومعتقداهتم .

أمهـية التجـديد :

ـد التجديد لروح اإلسالم وقود ًا داخلي ًا حلركته املستمرة َح َّت ٰى ال تقف عوائق
ُي َع ُّ
التفسري يف طريقها حني تكون القيادات اإلسالمية والفكرية مدركة لوظيفة التجديد  .وال

السخاوي يف «املقاصد احلسنة»  ،ص . 149
«سننه» (حديث رقم ، )4291
َّ
( )1رواه أبو داود يف ُ
وصححه َّ
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عل الرضورة الداعية لذلك يف كل جماالت احلياة  ،وقد مارس أوائل
خيتلف أهل العلم َ ٰ
عل
عل ثابت النصوص بل عملوا َ ٰ
املسلمني التجديد يف كل العصور  ،ولـم تقف قدراهتم َ ٰ
فهم متغريات األحوال  ،وال شك يف أن جوهر اإلسالم هو املعرفة وهي حادثة ومستمرة
ال أو متفق ًا عليه أو معمو ً
ومتطورة  .وما كان يف زمن معروف ًا أو مقبو ً
ال به قد يكون يف زمن

آخر غري صالح وال مقبول حني ُيدث الزمن فيه ما جيعله ال يفي بغايته التي يف إعمـار

األرض ومصالح الناس التي كانت هي رسالة اإلسالم وقانونه الثابت  ،ومصالح الناس
كثرية ومتجددة مع مالحظة اختالف األماكن والبيئات والفواصل املكانية والزمانية
ُؤخذ يف حسبان التجديد للموروث
والتباعد اجلغرايف أيض ًا  ،كل تلك االعتبارات ت َ

الديني باعتبار املصالح املرسلة التي ليس فيها حكم وال نص ثابت  ،ولعل أهم املصالح

املرسلة هو ما يواجهه املسلمون اليوم من قضايا حمورية كالتعامل مع األمم والشعوب غري
املسلمة وموقف اإلسالم من َه ٰـ ِذ ِه املعامالت  ،حيث جاء يف اإلرث االجتهادي والفقهي
إل آخر يف
مدونات ضخمة عن فقه املعامالت والتعامالت خيتلف احلكم فيها من فقيه َ ٰ
يعد رؤيته وفقهه حلارض
زمن كانت حتكم النظرية الفقهية الرؤية األحادية  ،أي أن الفقيه ّ
عرصه وجمتمعه منعز ً
ال عن غريه من املجتمعات .

إل التجديد :
حاجة احلارض َ ٰ

عمـا مىض  ،إذ أصبح التواصل بني املجتمعات واألمم قوي ًا
أما احلارض فمختلف َّ
ورضوري ًا  ،وال يمكن االنعزال عن املجتمعات البرشية يف الثقافة واإلعالم والتواصل

املستمر والفضاء املفتوح لتبادل الثقافات وحتاورها واهتامم املثقفني من مجيع األديان

ـد من االجتامع اإلنساين ويظهر املشاركة اإلجيابية بني املوروثات
واحلضارات فيام ُي َع ُّ
عل الرب يف
إل التعاون َ ٰ
عل احلق  ،وقد دعـا اإلسالم َ ٰ
اإلنسانية يف األديان والقيم والتعاون َ ٰ

عل الباطل ﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
رصيح النص وهنى عن التعاون َ ٰ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾(. )1
( )1سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )2( :
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ِِ
إل التعاون بني خمتلف األديان والثقافات  ،والتجاوز عن
َه ٰـذه اآلية دعوة رصحية َ ٰ

أخطاء املعارضني  ،وح َّت ٰى املحاربني واملقاتلني  ،فالقرآن يطلب من املسلمني العدل
األعل الذي
ح َّت ٰى عند عدوان املعتدين وظلم الظاملني  ،إذ العدل هو الغاية والقصد
َٰ

يؤمر به املسلم ويعمل به  ،وهو قيمة أخالقية وإنسانية عالية املقصود  ،وقد أمر القرآن
بالعدل مع األعداء واملقاتلني فض ً
ال عن املساملني  .التجديد عمل يطلب لذاته  ،والرؤى
إل التجديد فيه والتعديل عليه والتغيري الذي
واألفكار وكل ما هو نظري ُّ
أشد حاجة َ ٰ

إل التجديد فيه  ،وهو عمل إجيايب يفيد االستمرار
يصيبه  .وال خيلو عمل من حاجة َ ٰ

وه ٰـ َذا العنوان الذي اختارته موسوعة التسامح والتعارف للكتابة فيه مدخ ً
ال
والقوة َ ،
من مداخلها يتقاطع مع ما يعرف ثقافي ًا يف الوقت احلارض باحلداثة والتحديث .
واحلداثة هي يف واقع احلال يشء من التجديد بل هي التجديد ذاته و َهل ٰـ َذا فقد يلزم أن

يلم البحث يف رؤى حداثية ومعرفية وجيعلها بعض مصادره ويعتمد عليها يف توضيح

مكان التجديد وأمهيته  .ولعل من نافلة القول التأكيد أن اإلسالم منذ أيامه األوىل رافقه
عل حقبة معينة وال مرحلة من مراحله يف
التحديث ولـم يتوقف البحث أو جيمد النص َ ٰ

إل التجديد أو ما نسميه االجتهاد ومنها
كل تارخيه الطويل ،ودعت نصوص مبكرة جد ًا َ ٰ
حل ِ
اب َف َل ُه َأ ْج َر ِ
احلديث(« )1إ َذا َح َك َم ا َ
ان وإ َذا َح َك َم َف َأ ْخ َط َأ َف َل ُه َأ ْج ٌر»،
اج َت َهدَ َف َأ َص َ
اك ُم َف ْ
َ
اليمن قاضي ًا فقال له َ :
َ
«ك ْي َف َتقْيض إ َذا َع َر َ
ض َل َك
الرسول
وي أن
ور َ
ُ
إل َ
أرسل ُمعاذ ًا َ ٰ
ِ
ِ
ـم َ ِ
ِ
ـد يف ِك َت ِ
بسـ َّن ِة
َق َض ٌاء؟» قال  :أقيض
ت ْ
بكتاب ال َّلـه  .قال َ « :فإِ ْن َل ْ
اب ال َّلـه؟» قال ُ :
ول ال َّل ِ
اب ال َّل ِ
ول ال َّل ِ
رس ِ
ـد بِ ُسـ َّن ِة َر ُس ِ
ـم َ ِ
ـه َ
ـه؟» َق َ
ـه َ ،ق َ
ول يف ِك َت ِ
هد
ال  :أج َت ُ
ت ْ
ُ
ال َ « :فإِ ْن َل ْ
ِ
ول ال َّل ِ
ـه ِ
حلمدُ لِ َّل ِ
ول َر ُس ِ
الذي َو َّفقَ َر ُس َ
رأيي وال آ ُلو .ف َق َ
ال َر ُس ُ
ـه لِ َـم
ول ال َّلـه @ « :ا َ ْ
ِ
ُي ِ
رض َر ُس َ
وه ٰـ َذا نوع من التجديد واستعامل الرأي واالستنتاج عندما ال يكون
ول ال َّلـه» َ
لدى اإلنسان نص يتبعه أو يطبقه  ،ومنذ ذلك التاريخ ُملئت بطون الكتب برضوب من
حممد أمحد مفتي وسامي صالح الوكيل « ،الترشيع وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية «دراسة حتليلية» ،
(َّ )1
مركز البحوث يف كلية العلوم اإلدارية 1410هـ1990/م  ،ص . 10
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إل التجديد يف األحكام
صور التجديد واالجتهاد ملراعاة احلال أو العرص الذي يدعو َ ٰ
واألعراف والتقاليد االجتامعية  ،سواء تلك التي ختص ما يتعلق يف الترشيع أو احلياة
العامة والصالت االجتامعية والعالقات اإلنسانية التي ال ينقطع عنها املجتمع .

دائرة اإلسالم الواسـعة :
والتغري يف الزمن واألحوال والظروف حتتاجه دائرة اإلسالم التي جتد يف حياة األمم

والشعوب جما ً
عل الناس التعاون مهمـا كانت صالهتم وعالقاهتم  ،وال
ال آخر يوجب َ ٰ

أظن أن هناك حاج ًة للتجديد يف أي عرص من عصور التاريخ اإلسالم  ،مثل احلاجة إليه

يف َه ٰـ َذا العرص إذ لـم تعد دائرة اإلسالم حملية  ،وال دولة اإلسالم دولة منعزلة  ،وال
الشعوب التي تؤمن بتعاليم اإلسالم جمتمعة يف مكان واحد أو يف دولة واحدة  ،وإنمـا
أصبح العامل دولة ومدينة وأصبح سكانه يرتبط بعضهم ببعض من كل األديان وامللل

والنحل ويتقاطع املسلمون مع غريهم من غري املسلمني  ،وهنا تكون تعاليم اإلسالم

بالرضورة متصلة بغري املسلمني ومؤثرة عليهم ومع من يتعامل معهم من غري نحلتهم يف
البلدان التي جتمعهم يف السكنى ويف العمل  ،والناس يتعايشون يف املعروف ويتعاملون

احلسنى  ،وقد سبق يف اإلسالم احرتام َه ٰـ َذا اجلانب اإلنساين يف القول املنسوب ألمري
يف
ٰ

عل
املؤمنني عيل بن أيب طالب > حني قال يف عالقة املسلم بغريه مبين ًا حق كل منهام َ ٰ
اآلخر ومصنف ًا الناس كمـا هم يف خلق ال َّل ِ
ـه قائ ً
ال « :الناس صنفان  :إما أخ لك يف
لك يف ا َ
الدين أو نَظري َ
خللق»( ، )1واخلطاب كان موجه ًا ألحد ُع َّمـاله الذين يتولون

شؤون ًا عام ًة للناس فيهم املسلمون وغري املسلمني  ،فكانت الوصية بالفريقني خري ًا ،
إل الرابطة بينهم وهو صفة ا َ
خللق إن لـم حتقق صفة الدين  .واملعارف العامة
مشرية َ ٰ

واالعتقادات الراسخة هي موضع اخلالف بني الناس وموضع التوافق أو التقبل فيمـا

حممد أبو الفضل إبراهيم ،
(« )1هنج البالغة»  ،مجعها الرشيف الريض  ،انظر « :رشح ابن أيب احلديد»  .حتقيق َّ
 ، 20-1الطبعة العارشة 1990م .
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ُيعرف بني األديان بالتسامح جتاه اآلخر املختلف دين ًا أو رأي ًا أو موقف ًا عارض ًا  ،ويف
اآلراء واملواقف ما هو خري مقبول وفيها ما هو رديء مرذول وللناس خياراهتم بني َه ٰـ ِذ ِه
املراتب من اخليارات كمـا قال ملتون(« : )1لو مل يكن الرديء موجود ًا لـام كان للبرش

معنى ألي من
أي فضل باختيار اجليد  ،إذ ال يمكن للجيد والرديء َّإل أن يتعايشا فال
ٰ

إل قسمني  ،هي يف صميم فكر املتعصب
َه ٰـ َذين املفهومني دون اآلخر  .إن قسمة العامل َ ٰ

عل اآلخر  ،العدو الذي يرغم
اخلاص  ،فاملتعصب هو ذاته ِّ
«جـيد» بينام جيري إضفاء الرش َ ٰ
عل خوض معركة ثابتة ودائمة معه لكي يصون نفسه» َ ،ه ٰـ ِذ ِه املفارقة التي أشار إليها
َٰ
ملتون هي حقيقة الواقع البرشي  ،والسيام يف تناول اختالف األديان وتعاليمها عند من
عل باطل يف كل حال  ،وهنا
عل حق فيمـا يلتزم به بني ما املقابل له َ ٰ
يلتزم هبا الذي يرى أنه َ ٰ

معنى التجديد يف مدارك الناس وأمهية التعايش بينهم مع ما يف أدياهنم ومعتقداهتم
يكون ٰ
من رضوب التفاوت واالختالف .

القواسم الثقافية املشرتكة :
وهب ٰـ َذا تتأكد حاجتنا للتجديد بسبب كونه رضوري ًا للتعامل مع الوقائع واحلوادث
َ
إل البحث
التي تتجدد يف كل زمان ومكان  ،واحلوارات التي تدفع العلمـاء واملفكرين َ ٰ

عن القواسم املشرتكة بني األديان الساموية  ،لتخفيف جفاء التعصب والغلو عند عامة
إل وعي فقهي وال رؤية علمية  ،تقدر الظروف
الناس الذين ال يرتكنون يف آرائهم َ ٰ

واألحوال التي يكون عليها حال الناس ومصاحلهم  ،وتبحث عن ملتقى املصالح العامة

املندوب إليها يف اإلسالم أو َح َّت ٰى يف األديان األخرى  ،وهي مصالح قائمة احلاجة إليها
ومندوب البحث عنها يف َه ٰـ َذا الوقت  ،السيام عند املسلمني لِـام يشوب عالئقهم من
شوائب املايض املنعزل حني كانت الدولة الدينية أو َح َّت ٰى الدولة القطرية معتربة وقائمة
( )1أندريه هاينال وآخرون « .سيكولوجية التعصب»  .ترمجة  :خليل أمحد خليل  ،بريوت  ،دار الساقي ،
الطبعة األوىل 1990م  ،ص . 56
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وهب ٰـ َذا السياق التجديدي حيسن أن نلم إملام ًا مناسب ًا لِـام كان
بذاهتا مستقلة عن غريها َ .

عليه سلف األمة األولون من تقدير للواقع الذي يعيشون فيه وما يتطلب من حاجات
التجديد التي دعت إليها مصالح مشرتكة قدروها حق قدرها وأدركوا أمهية التجديد

الذي يواكب احلاجة ويسند غرض املجدد الذي يرنو إليه وحيتاجه حني يضع املصلحة

العامة أو ما يسمى املسائل املرسلة التي يضع فيها التجديد نصب عينيه مراعاة ملصالح

املجتمع ومنافعه  ،واإلسالم يف كل عصوره التارخيية تعامل مع املصالح املرسلة بتوسع
ووضع الكثري من قضايا التجديد يف َه ٰـ َذا الباب  ،باب املصالح املرسلة  ،وال شك أن
ما تدعو له حاجة املسلمني اليوم والناس عامة هو تفعيل العمل بفقه املصالح املرسلة
والتوسع يف َه ٰـ َذا الباب حيث واقع الناس كافة هو التعامل والتواصل يف كل القارات
عل
وال يمكن أن يعيش املسلمون اليوم مع األمم إال أن يكون هلم أي َ
لعلمـائهم قدرة َ ٰ
التجديد يف جماالت احلياة العامة واملصالح املشرتكة  ،وأن يوطن الراي الفقهي وجيدد
يف كل ما خيص شؤون احلياة وما يتعلق يف تعامل املسلمني بينهم وتعاملهم مع غريهم
عل حتديد املنطلقات التي تضمن حضورهم ثقافي ًا وفكري ًا وحضاري ًا مع أمم
وقدرهتم َ ٰ
األرض التي يعيشون عليها سواء غلب فيها أمر املسلمني أي كان املسلمون أكثرية فيها

أو غلب فيها غريهم وكانوا ملزمني باحلياة معهم والتعامل بقوانينهم ورشائعهم التي

يرشعوهنا ملصالح العامة واخلاصة .

وسنورد هنا أمثلة من التجديد من تاريخ الصحابة الذين عارصوا الرسول @ باملدينة
إل ختصيص
أو مكة  ،فهم لـم يكونوا جامدين يف فهم النص  ،بل ذهبوا يف أحكامهم الرشعية َ ٰ
إل أن
العام وعدم العمل بظاهره حمققني غاية املرشع  ،وروح الرشيعة ال حرفيتها  ،مستندين َ ٰ
عل
األحكام تدور مع علتها ُوجود ًا وعدم ًا  ،حيث يسـود إعمـال النظر والعقل واالنفتاح َ ٰ

عقول اآلخرين دون ار َهتـان َّإل للعقل بحدود طاقته املعرفية النسبية فإننا ننظر بتقدير كبري
إل ما حفل به تاريخ الصحابة األوائل من أفعال وأحكام  ،ومنهم اخلليفة عمر بن اخلطاب
َٰ
عل
الذي كانت له جرأة يف االجتهاد الذي كان خيالف أحيان ًا ظاهر النص  ،كان عمر حريص ًا َ ٰ
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جعل احلكم مالئمـ ًا ألحوال املسلمني دون خمالفته يف الوقت نفسه لروح اإلسالم وتعاليم

()1

الرسول  :فإذا ورد نص لـم يبق حاجة للمسلمني يف تطبيقه لـم يطبقه  ،وإذا اقتضت

بمعنى أنه كان جيتهد وجيدد يف تعريف املصلحة أو الغاية
أحوال املسلمني تأويل النص أوله ،
ٰ

التي ألجلها ُشعت اآلية أو جاء احلديث  ،ثم يسرتشد بتلك الغاية يف حكمه  ،وهو أقرب
حر َم
إل ما ُي َّ
سم ٰى اليوم  ،االسرتشاد بروح القانون ال بحرفيته  ،ولعل عمر كان أول من َّ
َٰ

التمتع بالنساء أثناء احلج خوف ًا من انتهاك حرمات اإلحرام  ،كمـا أنه أول من أسقط حد
عل اعتبارها وترتب األحكام عليها بغاية أن الرسقة
الرسقة للرضورة التي أمجع املسلمون َ ٰ
عل حفظ املال  ،ومنع الزكاة عن املؤلفة قلوهبم
كانت حلفظ احلياة  ،وحفظ احلياة مقدم َ ٰ

خالف ًا لظاهر النص الذي جعل للمؤلفة قلوهبم َسـه ًام يف الزكاة اتقا ًء لرشهم وتأليف ًا لقلوهبم

﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
()2

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾
إل
إل أنه وصف ال يكون معترب ًا َّإل عند حاجة اإلسالم َ ٰ
إل أن َه ٰـ َذا املنع يعود َ ٰ
مع اإلشارة َ ٰ

 ،فرأيه >

«املؤلفة قلوهبم» فإذا لـم يكن بحاجة إليهم  ،ارتفع احلكم بارتفاع الوصف أي التأليف ،
ألنَّ ال َّلـ َه َلـم يذكر أشخاص ًا بأعياهنم إنَّمـا ذكر وصف ًا (التأليف)  .فعمر بن اخلطاب لـم

فلمـا
فسـره بربط احلكم بالسبب  ،وهو املصلحة والتجديد للفهم َّ ،
يعطل النص إنَّمـا َّ
إل من يتألف قلوهبم بالزكاة
ارتفعت املصلحة بعزة اإلسالم وقوته وانتشاره وعدم حاجته َ ٰ

والرعاية لـم يستمر يف إجراء احلكم  ،ونحن نرى أن َه ٰـ َذا االجتهاد َي ُّ
عل مبدأ تغيري
دل َ ٰ
عل الفهم االجتامعي للنص والذي يمكن أن يتبدل
مبني َ ٰ
األحكام تبع ًا لعللها  ،وهو اجتهاد ٌّ

إل املقولة األصولية
بتبدل الظروف واألحكام ملسايرة األوضاع واملصلحة العامة استناد ًا َ ٰ
ـي َ
األ ْز ِ
َ
«ال ُي َ
األحكا ِم ب َتغَ ُّ ِ
َبد ُل
مان واألحوال(. )3
نك ُر ت ُّ
( )1فضل ال َّلـه  ،مهدي « .العقل والرشيعة»  ،بريوت  :دار الطليعة  ،الطبعة األوىل 1995م  ،ص  92وما
بعدها (بترصف) .
( )2سورة التوبة  ،اآلية . )60( :
( )3املصدر السابق  ،ص ( 93بترصف) .
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أوردنا َه ٰـ ِذ ِه األمثلة ملرشوعية التجديد يف اإلسالم وأمهية أن ينطلق املسلمون من
حاجاهتم وحيرروا املسائل فيها وهو ما حيتاج إليه واقع املسلمني يف وقتنا َه ٰـ َذا .

كون ال َّتجــديد؟
متى َي ُ
ٰ

معنى َه ٰـ َذا القول حيسن أن نتحدث
احلكمة ضالة املؤمن أن ّٰى وجدها فهو أحق هبا  ،من ٰ
إل التجديد دائمة قائمة  ،وبخاصة يف َه ٰـ َذا الوقت حتديد ًا  ،وللحقيقة
عن أن احلاجة َ ٰ
والتاريخ  ،فإن اإلسالم بتعاليمه من أكثر األديان واملعتقدات قبو ً
ال للتجديد واحلاجة إليه
عل تغيري طرق التفكري واملناهج  ،واليوم ثمة
يف كل العصور  ،والتجديد ال بد أن يقوم َ ٰ
جدل طويل بني العلمـاء املسلمني حول رضورة التجديد وموضوعاته وحدوده  ،وهل
التجديد يف األصول أو يف الفروع واملعاين واملدركات؟

إل التجديد وأمهيته ،ولكن وجه اخلالف
عل احلاجة َ ٰ
ال شك يف أن اجلميع متفقون َ ٰ

عل موضوعاته ومن أين يبدأ املجددون جتديدهم ألن اجلمود واتباع املاضني بال جتديد
َٰ
عل من يفعل ذلك﴿ ،ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
هنى عنه القرآن وأنكر َ ٰ
ٰ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾( .)1وال شك يف أن التجديد أصبح رضورة يف َه ٰـ َذا العرص ،يف
كل يشء من شؤون احلياة ،واإلسالم يلبي حاجات احلياة ومتطلباهتا .وقد شعر علمـاء
إل التجديد يف قضاياهم املعارصة وعقدوا كثري ًا من
املسلمني وعامتهم باحلاجة امللحة َ ٰ
جد من
املؤمترات والندوات ،واهلدف األول هو البحث يف تكييف تعاليم اإلسالم لِـام َّ
جد يف العامل من القضايا واألمور هي يف
شـؤون احلياة منذ مئة عام أو تزيد ،وأكثر ما َّ

الواقع خارج ثقافة املسلمني ،وكذلك الكيفية التي يمكن أن يصلح التجديد فيها أو يقبل،
مهمـات وآراء وأحكام
إل معاجلة َّ
و َهل ٰـ َذا يكون التجديد مربر ًا عندما تدعو احلاجات َ ٰ

إل حكم اإلسالم.
عل ثقافة األمة اإلسالمية واحتاج املسلمون فيها َ ٰ
وتعامالت طرأت َ ٰ
وقد كان شأن العلمـاء املسلمني األولني النظر للواقعة أو النازلة برأي جديد يناسبها

( )1سورة لقمـان  ،جزء من اآلية . )21( :
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ويقوم بحلها وسموا َه ٰـ َذا االجتهاد فيمـا سموه «فقه النوازل» أي القضايا احلادثة يف كل

يشء دون أن يكون هلا حكم معروف أو اجتهاد فقهي سابق أو نص غري قابل للتأويل.

فقـ ُه ال َّنوازل :

ال أظن أحد ًا عنده علم ومعرفة ألحوال الناس اليوم وخصوص ًا حال املسلمني َّإل

ويعرف معرفة نافية للجهالة ما يواجهه املسلمون من نوازل وأحداث كبرية ليس فيها

حكم وال فقه سابق  ،وكان الطريق الوحيد هو ما فعله عمر > بفهمه ملقاصد القرآن
وغاياته وليس الوقوف احلائر أمام النص إذا اقتضت املصالح االجتهاد الذي جيعل
عل توسع رشوط االجتهاد
اإلسالم دين قوة ومرونة تقدر الرضورات بقدرها وتعمل َ ٰ

جد من خمرتعات كبرية تتعلق يف أصل
يف ما ينوب الناس يف أمر معاشهم والسيام ما َّ
املنافع املرسلة  ،وليس فيها نص واضح القطعية وال اجتهاد سابق ومعترب .

وأهم ما يكون فيه التجديد يف زمننا الراهن هو التعامالت مع غري املسلمني والصالت
والروابط التي يتوجب القبول هبا واألخذ بمضامينها العامة َه ٰـ ِذ ِه الصالت والروابط تعد
الزمة من لوازم التعايش السلمي بني املجتمعات اإلنسانية والقبول للعالقات املهمة بني
وه ٰـ ِذ ِه العالقات والصالت ال زال لدى عامة املسلمني موقف مرتدد حائر
الناس كافة َ
يف قبوهلا بسامحة ومودة وتعامل منضبط بضوابط اإلسالم العليا التي ال متيز بني الناس
إال أن يكون هناك عدوان ظاهر ،ولعل اآلية الكريمة التي يشيع الكالم عنها تصلح
سند ًا إلزالة َه ٰـ َذا احلرج النفيس الذي ال زال يقبض صدور بعض العوام من املسلمني
إل الرابط األسايس يف خلقة اإلنسان
ويمنعهم من السامحة نحو غري املسلمني .اآلية تشري َ ٰ
وكينونته بغض النظر عن دينه أو معتقده حني يقول ال َّل ِ
ـه يف حمكم التنزيل ﴿ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾( )1ليس معرفة الوجه للوجه أو االسم
عل التعامل الدائم املستمر والتعايش
والسحنة بل التعارف بمعناه العام هو ما يرتتب َ ٰ
( )1سورة احلجرات  ،االية . )13( :
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الذي يبتيل به املتعارفون أحوال بعضهم بعض ًا فمع اختالف الشعوب والقبائل والتعدد
البرشي أو ما نسميه راهن ًا املجتمع اإلنساين الذي أصبح هو شعار األمم يلزم معنى اآلية.
املسلمون ُمطا َلبون يف َه ٰـ َذا الزمن وباعتبار الظروف واألحوال التي يعيشها العامل،

بالتعامل احلسن مع الناس كافة والتسامح معهم وحسن اخللق وبيان املوقف اإلسالمي

من األحكام التي تعامل هبا أوائل املسلمني مع غريهم ،إذ ال يمكن أن يكون االنقباض
والتحيز هو ما جيب أن يتعامل به املسلمون مع غريهم وكذلك ال يمكن أن متيع شخصية
املسلم ليكون بال موقف وال رأي وال متيز ولكن يكون للشخصية املسلمة وجودها

إل العدل الذي قامت عليه السموات واألرض
ومكانتها ومتيز الذات التي ال تنحاز إال َ ٰ

﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ فالعدل هنا معنى شامل وقيمة عليا أخالقية والقسط
كذلك قيمة عليا فيام يتعامل به الناس ،و َهلـ َذا أمر ال َّل ِ
ـه املؤمنني ﴿ﮨ ﮩ ﮪ
ٰ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾(َ )1ه ٰـ َذا الطلب من
ال َّل ِ
ـه للمؤمنني خاصة ،ولكنه يشمل الناس الذين توجب ظروف احلياة التعامل معهم

فإن القسط هو ما يريد ال َّل ِ
ـه من املسلمني العمل به مع غريهم وأن يكون ذلك شأهنم يف

حسن التعامل والعدل والبعد عن اجلور والظلمَ .ه ٰـ َذا احلكم يف حال القوة والغلبة وهو

كذلك يف حال التعامل والندية َح َّت ٰى إذا لـم يكن للمسلمني قوة وال غلبة فإن التعامل

بالعدل شأن ثابت يف أي حال يكون عليه املسلم.

رضورة التعايش :
اليوم ليس يف حال الناس غلبة وال قوة  ،ولكن يف حاهلم ظاهر من التعايش وتبادل
وه ٰـ َذا ما يوجب التجديد يف
املنافع واالجتار واالستثامر والتعاون يف املعامالت عامة َ ،
( )1سورة املائدة  ،اآلية . )8( :
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عل املسلمني وعلامئهم البحث عن منطلقات فقهية وأدلة رشعية
أشياء كثرية مما يتوجب َ ٰ
جتدد معنى التعاون بني الناس وحتدده وتظهر املصالح التي حيققها التسامح مع الناس
كافة وال شك أن الزمن يوجب اجتهاد ًا يف التوعية ألمهية التجديد الذي ينطلق مريدوه

ودعاته من معرفة كاملة باملتغريات ومعرفة أيض ًا بالثوابت من تعاليم اإلسالم والتامس

اجلانب املمكن للتجديد القابل ملتطلبات احلارض واعتامد الواقعية املدركة ملصالح
املسلمني يف أنفسهم ومع جرياهنم ومن تربطه صالت العمل معهم والتعامل احلر الذي
عل مصالح الناس واحرتام أعامهلم وتقدير املصالح للجميع .
ال يساوم إال َ ٰ
إن التجديد يف هناية املطاف رضورة ال بد من القيام هبا  ،سواء أكان هدفه التعامل مع

املصالح اخلاصة للمسلمني أو املصالح اخلاصة للمسلمني واآلخرين وال بد أن يكون
التجديد يتوخى احلارض الذي يعيشه البرش مجيع ًا من حيث مراعاة الواقع االجتامعي

الذي يتعامل به الناس ويقع املجتمع حتت أنظار األمم األخرى  ،وهو ما يمكن أن
يصدق عليه مسمى «العوملة» التي تسود الكرة األرضية  ،والناس فيها مكشوفة أعامهلم
ومرصودة تعامالهتم حيث يصبح التعامل مراقب ًا يف كل البالد  ،فال يستقل حال من

األحوال عن الدائرة الواسعة التي جتمع ما تفرق من طبائع املجتمعات وتكويناهتم

العامة واخلاصة .

دين
عل التكيف مع الواقع الذي يصلح أمر البرش ،
اإلسالم ٌ
ٌ
صالح للحياة وقادر َ ٰ
عل قدرة
عل فقه زمن مىض أو حقبة من حقب التاريخ والشاهد َ ٰ
وال يصلح اجلمود فيه َ ٰ

تعاليم اإلسالم ومرونتها ثابت يف ممارسات املسلمني واجتهاد علمـاء اإلسالم يف كل
مراحل تطوره وحراكه الرسيع مع تطور احلياة واستيعاب متغرياهتا وقد رضب فقهاء
عل الفهم ملستجدات األحوال ومتغريات
املسلمني األوائل املثل
األعل والقدرة الفائقة َ ٰ
َٰ

إل القبول
السنني  ،وكان من طبيعة الفقه اإلسالمي مراعاة املصالح العامة التي حتتاج َ ٰ
بمـا يقيم مصالح الناس ويلبي حاجاهتم الدنيوية .
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إل املاديات والتغري الذي يصحب احلياة
ومن أول الواجبات يف خضم طوفان التوجه َ ٰ

املعارصة واالتصال املبارش بني احلضارات أن يقوم علمـاء األمة بتأصيل قيم اإلسالم
إل ذلك من القيم اإلنسانية وأن يربزوها
العليا  ،مثل التسامح والرمحة والرفق والرب  ،وما َ ٰ

بجهود جتديدية معارصة جتعل موروثهم الثقايف نبع ًا ثر ًا جيد الناس فيه األسوة والقدوة

احلسنة يف التعامل الصالح بني البرش .

واحلضارة اإلسالمية من أطول احلضارات اإلنسانية ومن أكثرها إرث ًا معرفي ًا
إل عرض موروثها الفكري واألخالقي والسلوكي
وأغناها ثقاف ًة علمية وهي حتتاج َ ٰ

عل منهج عرصي مناسب للزمن الراهن ومواكب لتطور
وقيمها االجتامعية الشاملة َ ٰ
احلياة ومتغريات األحوال َح َّت ٰى تنرش سامحة تعاليم اإلسالم وتتجاوز الصعوبات التي

تعرتضها وحتجم دورها األخالقي  ،وال يكون يشء من ذلك إال باتباع منهج حديث
جمدد ومتجدد يستجيب للحارض ويصلح للمستقبل ويصب يف قالب العرص ويتفاعل
مع املحيط اإلنساين مسبب ًا وعي ًا إسالمي ًا يدرك ما يريد املسلمون من أنمـاط التغيري
والتحول والتجديد .

فالتجديد رضورة عرصية وحاجة ماسة للمسلمني تربز الوجه امليضء لروح اإلسالم
عل غري أهل العلم .
وتعاليمه وتكشف الغطاء َّ
عمـا حتته مما خيفى َ ٰ

جمـال التجـديد وعنارصه :
ويت بالتواتر وال
هناك قسامن مما جيب أن يعلمه املرء  ،األول  :العبادات  ،وهي ُر ْ

جمال لتغيري يشء منها أو جتديدها وهي قليلة وال حيدث خالف بني املسلمني يف أهم
أركان العبادات ورشوطها وطريقة أدائها واخلالف هبا حمدود جد ًا بني املسلمني .

الثاين  :املعامالت  ،واملعامالت هي املجال الرحب وامليدان الواسع للتجديد والتغيري

واخلالف أيض ًا ولو تتبعنا خطوات العلمـاء املسلمني واحلكام وأهل الرأي لوجدنا أن
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باب التجديد واسع مفتوح وال متر حقبة من حقب التاريخ اإلسالمي َّإل يكون للناس
إل التجديد ولعل ما نُسب أليب جعفر املنصور وهو يويص مالك ًا بوضع
فيها حاجة ماسة َ ٰ

كتاب للناس يتجنب فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وشواذ ابن مسعود ،
عل أوىل خطوات التجديد يف اإلسالم والبحث عن حلول تناسب كل عرص من
يدل َ ٰ

إل التجديد مهمـا كان العرص متقدم ًا
العصور وتأخذ بمـا حيدث فيه من قضايا حتتاج َ ٰ
يف التاريخ ومهمـا كان التجديد متواضع ًا أو سه ً
ال وميرس ًا  ،فمـا با ُل ُكم إذا كانت حاجة
وعل املسلمني خاصة .
عل مايض األمم َ ٰ
التجديد يف زمن كل ما فيه جديد وطارئ َ ٰ

إحن ًا وخالف ًا
إل تراث األديان الساموية وتعامالت املؤمنني هبا سيجد َ
إذا نظر املرء َ ٰ
بني أتباع َه ٰـ ِذ ِه األديان وقد ال يكون لتعاليم األديان عالقة يف ما حيدث بني األتباع من
مشكالت فمصدر تلك األديان الساموية واحد أنزهلا ال َّل ِ
ـه خلدمة اإلنسان يف إصالح أمر

معاشه ومعاده وأمر املؤمنني هبا بالرمحة والسامحة واإلحسان وسعادة اإلنسان  ،لكن
أتباع األديان أو بعضهم هم الذين أوجدوا اخلالفات وحرفوا يف تعاليم الدين الذي

يؤمنون به فحصل لذلك تنازع كبري بني أتباع تلك األديان  ،وكان ذلك اخلالف معنوي ًا
يف التاريخ املايض عندما كانت تعاليم األديان أو فقه أتباع األديان بمعنى أصح يؤخذ به
ويتبع َح َّت ٰى العصور املتأخرة حني قامت حركات حترر عقل املرء من دعاوى املتأمرين

بالدين وغريهم ممن ينحو يف تعاليم الدين منحى غري ما أنزل الدين من أجله ثم كانت
ثورة املصلحني االجتامعيني الذين اهتموا بمصالح الناس وأدركوا أن الدين جاء لصالح
احلياة الدنيا مثلمـا هو لصالح اآلخرة واملعاد  ،وأن التعايش بني الناس ال حيتمل تلك

العداوات التي فرضتها عصور من اجلهل أو الغلو أو َح َّت ٰى حتقيق املصالح لرجال الدين

والسالطني  ،وهو احلال الذي كان عليه املاضون  .وعندما أدركت األمم أن رسالة السامء
هي يف أصلها احلب للناس واخلري هلم وأن مصالح الناس عامة مشرتكة ومقدسة جاءت
آراء املصلحني متوافق ًة مع مصالح الناس التي هي غاية األديان املنزلة من ال َّل ِ
ـه  .فقد
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عل سلطان الكنسية واستبدادها  ،فانعتق
قامت الثورات االصالحية السيام يف الغرب َ ٰ

املجتمع من تلك الروح االنعزالية التي كانت تسود عصور االنغالق وبحثوا فيمـا يمكن
ـاس َس ِ
ـواس َـي ٌة َك َأ ْسـ َن ِ
ان
أن جيمع الناس ويصلح بينهم فكانت الرسالة األسمى هي « :ال َّن ُ

ِ ()1
وه ٰـ َذا املبدأ مبدأ العدالة
ا ُملشْ
ـط» وهو أثر يرشع العدالة بني أفراد املجتمع دون متييز َ ،

والقسط مطلب مهم من مطالب الترشيع السيام يف اإلسالم واألديان األخرى التي تزن

أعامهلا بحسن التعامل والعدل والقسط جتذرت يف معارف البرش فكانت الترشيعات
إل مواضيع التجديد
العامة اليوم حتاول بسط العدل والقسط يف األمم والدول  .نعود َ ٰ
يف تعاليم اإلسالم وما الذي يمكن أن جيدد التعامل به وما ال يمكن أن يمسه التجديد .

قلنا إن شأن التعامالت مفتوح للتجديد وإن حال املسلمني اليوم وحال العامل كله

إل ما جاء يف التنزيل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
حيتاج َ ٰ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾(َ )2ه ٰـ ِذ ِه اآلية
تقص ما نحن بحاجة إليه اليوم  ،أن التعاون بيننا وبني الناس مأمور به ومدعو إليه
ّ
وأ ّ
عل رقاب اآلخرين وال سلطان ًا يتحكم هبم ،وإنام
ال يتخذ أحد قوته وغلبته سيف ًا َ ٰ

عل إصالح األحوال العامة
عل قضاء املصالح املشرتكة ويكون التعاون َ ٰ
يكون التعاون َ ٰ
للناس كافة ،فالكلمة السواء التي دعت إليها اآلية الكريمة هي العدل والقسط والتعامل
باحلسنى وهو ما حيتاج إليه الوقت احلارض فهل نطمع أن نجد من علامء املسلمني وفقهائهم

من ينهض هبمة التجديد يف جمال التعامالت واملعامالت ويضع تعاليم اإلسالم وسامحته
عل طريق العمل وبني أيدي الناس كافة .
َٰ

( )1أورده األلباين يف «سلسلة األحاديث الضعيفة»  ،رقم  . 596لكن وإن كان احلديث ضعيف ًا يف َسـنده
فمعناه صحيح .
( )2سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )64( :
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التعامالت مع غري املسلمني :
معروف أن يف الرتاث الديني نصوص ًا لبعض الفقهاء املسلمني تتناول توصيف ًا

للتعامالت بني املسلمني وغريهم وفيها اليشء الكثري من ممارسات املسلمني يف املايض
إل تقاليد موجباهتا وأسباهبا قد انتهت يف الوقت احلارض  .مثل احلروب
وانحيازهم َ ٰ

عل مصالح الناس يف
وأحكامها والترشيعات التي اجتهد الفقهاء األولون يف تنزيلها َ ٰ

تلك احلقبة الزمنية البعيدة وما كان فيه من التعامالت التي حيكمها يف الغالب ما ُيسمى
عل َه ٰـ َذا املبدأ شك ً
ال من التعامالت
الوالء والرباء عند بعض الفقهاء  ،حيث رتبوا َ ٰ

وحددوا بعض الضوابط فحصلت وحشة من عوام املسلمني  ،السيام التعامل مع غري
املسلمني ُ
وأطر َه ٰـ َذا النوع من التعامل باطار فقهي واجتهاد مرحيل كانت له أسبابه
السياسية واالجتامعية  ،وليست أسباب ًا دينية فحسب  ،والسيام يف املصالح العامة أو ما

يسميها الفقهاء «املصالح املرسلة» .

ويف القديم  ،اقتىض االستقالل للدولة اإلسالمية يف أرضها وسلطاهنا نوع ًا للحكم
وه ٰـ َذا اقتىض تبع ًا لتلك العزلة شيئ ًا من العداوة واحلروب بني
الذي يسود فيها َ ،
املسلمني ومن جياورهم من األمم
عل مفهوم الرباءة
ٰ
األخرى مما َس َّوغ للفقهاء العمل َ ٰ
عل أشياء كثرية من أنواع
وعدم املساواة بني املسلم وغري املسلم  ،وانسحب َه ٰـ َذا املفهوم َ ٰ

التعامالت .

أما اليوم فقد أصبح العامل دولة واحدة  ،أو كمـا يقال قرية واحدة  ،وأصبح التعامل
عل األرض يف كل قاراهتا تعام ً
ال أممي ًا  ،وصارت الرشكات العابرة القارات هي التي
َٰ

يتعامل معها سكان األرض ُّبرهم وفاجرهم مسلم وغري مسلم  ،ولـم يعد هناك جمال
لتخصيص التعامل وال يمكن أن جيد اإلنسان مكان ًا معزو ً
ال عن املحيط العاملي الذي
يسود األرض .
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وإذا كان األمر كذلك فمن املس َّلم به أن حيدث بني الناس تعارف وتآلف وتعامل

واتصال دائم يف املصالح واملشرتكات العامة  ،السيام أن املسلمني أصبحوا يشكلون

نسبة معتربة من سكان الدول غري اإلسالمية والتعامل مع عامة السكان يف أي دولة
عل املسلمي ،
يعيشون فيها بوصفهم مواطنني يف تلك الدول توجب عليهم  ،أي َ ٰ

نوع ًا من التعامل احلسن والود املتبادل بينهم وبني جرياهنم الذين يساكنوهنم ،

وجيتمعون معهم يف االنتمـاء العام للمواطنة التي تأسست يف الدول الغربية والرشقية
ودول العامل  ،وعليها ترتبت حقوق عامة وخاصة  ،وال يمكن أن يعيش املسلمون
عل أي حال كان إال أن يكون
بمجتمعاهتم اجلديدة بأعراف وقيم املجتمع القديم َ ٰ
هناك تسامح وتوافق وجتديد لفهم التعامل فقهي ًا مع الناس الذين تلزمك الظروف
عل أي صفة كانوا عليها .
احلارضة التعامل معهم َ ٰ
عل فهم جديد لطبيعة الزمن احلارض واالشرتاك
َه ٰـ َذا التجديد يف بناء صالت تقوم َ ٰ

اإلنساين بني الناس بغض النظر عن االعتقادات التي يعتقدوهنا أو كان يعتقدها أسالفهم
األولون .حاجة التجديد هي ما يرنو إليه املسلمون ويطلب من علامئهم وأهل الفقه أن

جيددوا يف فقه احلارض ما يناسب احلال واملعامالت احلديثة ،وهي كثرية السيام يف القضايا
عل حقوق اإلنسان التي نص عليها
االجتامعية واالقتصاد والتعايش الدائم املبني َ ٰ

عل قيمة النفس واحرتامها  ،فقد مرت
الدين؛ ففي األثر الذي حيفظه املسلمون ما يدل َ ٰ
فلمـا أخربه أصحابه أهنا لغري مسلم
بي @ فقام هلا َّ
جنازة لغري مسلم َ ٰ
عل جملس فيه ال َّن ُّ
قال هلمَ :
«أ َو َل ْي َس ْت َن ْفس ًا؟!» ،منكر ًا متييزهم بني األنفس معلن ًا حرمتها وقيمتها وحرمة
الدماء واألعراض ،وال يكون التجديد يف يشء َّإل حني تُستجىل َه ٰـ ِذ ِه القضايا وتطرح
عل التعامالت
للمناقشة وتصحح الرؤية التي قد يكون فيها بعض االمتناع أو التحفظ َ ٰ
وه ٰـ َذا مقصد من مقاصد اإلسالم التي حيسن إبرازها والتعامل هبا يف
مع غري املسلمنيَ ،
َه ٰـ َذا الوقت ،وخصوص ًا أن ما يعانيه املسلمون من عزلة وما يثُار حول بعض مواقفهم
من التعايش أصبح موضع جدل يف الوقت الراهن .
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جتديد اخلطاب الديني :
جتديد احلوار الطبيعي مع األديان وأهلها ،وبيان املشرتكات بني أصحاب امللل

وهي كثرية ،ووضع ما نص عليه اإلسالم موضع االعتبار ،وبيانه لغري املسلمني َح َّت ٰى
حيث عليه اإلسالم من حسن
يصححوا النظرة أو االعتقاد اخلاطئ عن املسلمني وما ُّ

اخللق وأمانة التعامل ،وهو أمر مطلوب يف املعامالت خصوص ًا احرتام قيم الشفافية
ِ ()1
س ِم َّنا»
والبيان وقد جاء األثر « َم ْن َغ َّشـ َنا َل ْي َ
س م َّنا» فضمري املتكلمني يف احلديث « َل ْي َ
عل من تقتيض احلاجة التعامل معه وليس فقط املسلم مع املسلمَ .ه ٰـ ِذ ِه األشياء قد
يدل َ ٰ

تكون غائبة عن املامرسة اليومية مع املسلمني وغريهم ،وقد تكون غائبة َح َّت ٰى عن بعض
املسلمني يف تعاملهم مع الناس ،إذ لـم يعد التعامل حمصور ًا يف جنس من البرش وال

دين وال لغة فمن يقتيض التعامل معه واالتصال به ينطبق عليه َه ٰـ َذا القول واحلديث

آنف الذكر.

اخلـــامتة

إن ما حيتاج إلبه املسلمون يف َه ٰـ َذا الوقت لتحقيق التجديد ورضوراته وما يرتتب

عليه حيصل لصالح اإلسالم واملسلمني والناس عامة من خالل النقاط التالية:

يمر هبا العامل كله واستقراء ما يصلح للناس
( )1الفهم العميق للتحوالت التي ُّ

ويصلحهم مع وجوب التجديد يف العالقات والصالت واملعامالت التجارية

واالجتامعية بني األمم.

ِ
ب ِة َط َعا ٍم َف َأ ْد َخ َل َيدَ ُه ِف َيها َ ،ف َنا َل ْت َأ َصابِ ُع ُه َب َل ًل َف َق َ
(َ )1ع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة > َأنَّ َر ُس َ
ال :
ول ال َّلـه @ َم َّر َع َل ُص ْ َ
ول ال َّل ِ
« َما َهـ َذا َيا َص ِ
ال @ َ :
الط َعا ِم؟» َق َ َ
ـه َ ،ق َ
الس َم ُء َيا َر ُس َ
اح َب َّ
«أ َف َل َج َع ْل َت ُه َف ْو َق َّ
الط َعا ِم
ال  :أ َصا َب ْت ُه َّ
ٰ
َ
َ
َ
ي
ل
ف
ش
غ
ن
م
،
اس
ن
ال
ه
ا
ر
س ِم ِّني .رواه مسلم يف «صحيحه» ،كتاب اإليمـان ،باب قول النبي @:
َّ
َّ
َك ْي َي َ ُ
ُ َ ْ
ْ َ
« َم ْن َغ َّشـ َنا» ،حديث رقم . 176
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إل روح التسامح وقيمته
( )2التسامح مع الغري وبيان تعاليم اإلسالم العامة التي تدعو َ ٰ
اإلنسانية ،وتقبل الواقع الذي ال بد من التعامل معه كمـا هو وليس كمـا يريد

املسلمون ،فالتجديد يف ماهية التسامح ومعناه قبول املختلف ،ومن هم الذين جيب
التسامح معهم وجيب بيانه يف َه ٰـ َذا الوقت.

( )3التجديد يف فقه الواقع وتقدير املصالح العامة التي حتدد أمهية البحث عن قواسم
مشرتكة بني الناس كافة ،وتعاليم اإلسالم غنية َهب ٰـ ِذ ِه القواسم ،ويستطيع املجددون
تكييفها للمتطلبات التي يرون رضورة العمل هبا مراعاة للظروف احلادثة والصالت
عل مستوى الدول واجلامعات.
امللزمة َ ٰ

عل واقع حال املسلمني يف الوقت
( )4التجديد يف تنزيل النصوص املعتربة يف الرشيعة َ ٰ
احلارض وحال من توجب احلاجة التعامل معهم من األمم واألديان واألجناس،

إل التجديد
ومعلوم أنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ،وحاجة املسلمني َ ٰ
وه ٰـ َذا وقت بياهنا.
رضورة قائمة َ

ثانيــ ًا

ـسـة
ـامة
واملؤس َ
ِّ
املفاهيم ال َع َّ

ـارف
لفلسـفة ال َّت َعـا ُيـش وال َّت َع ُ
َ
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()14

وحـد ُة ا َ
خل ْلـق
د .حممـد املنتـار

*

الوحدة سنة كونية وبرشية :
ت َُع ّد الوحدة سنة كونية تنتظم بموجبها حركة الكون بكل مكوناته ،واملتأمل يف حركة

املجرات والشمس والقمر وكل الكواكب والنجوم ،يلحظ أن الوحدة واالتزان هي
َّ

الرس الكامن وراء هذه احلركة املنتظمة ،وجيد توازنات وتوافقات؛ بحيث ال يصطدم

كوكب بآخر ،أو قمر بقمر ،أو شمس بآخر ،قال ُس ْبحان َُه ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾(.)1

َعال﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
وقال ت َ ٰ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

()2
ل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ
ﮍ ﮎ﴾( ،)3وقال ُس ْبحان َُه﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
()4
َعال﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾( ،)5وقال
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾  ،وقال ت َ ٰ

(*) أستاذ املقاصد وأصول الفقه كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية ،جامعة ا َ
حلسن الثاين ،الدار البيضاء.
( )1سورة الزمر ،اآلية. )5( :
( )2سورة يس ،اآليات.)40 - 38( :
( )3سورة الرمحن ،اآلية.)7( :
( )4سورة احلجر ،اآلية.)19( :
( )5سورة الشورى ،جزء من اآلية.)17( :
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ل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
َع َّز َ
وج َّ
ﭛ ﭜ﴾(.)1

ٌ
ّ
دبر
فكل ما يف الكون ،صغري ًا كان أم كبري ًا،
مرص ٌف بقصدُ ،
خملوق بقدر ،وكل ما فيه َّ
وم َّ

َعال ﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾( ،)2وال مكان فيه للعبث :
بحكمة ونظام وتوازن قال ت َ ٰ

﴿ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾( ،)3ولكل يشء موقعه ،قال َع َّز
ل  ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾(.)4
َ
وج َّ

ل ﴿ :ﯝ ﯞ
َه ٰـ َذا التوازن الكوين املبني عىل وحدة اخلالق سبحانه ،قال َع َّز َ
وج َّ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(،)5
()6

وقال ُس ْبحان َُه ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
البرشي وحدة اخللق ،قال ت َ ٰ

 ،يقابله يف املجال

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(،)7
َعال ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
وقال ت َ ٰ
ﮔ ﮕ﴾( ، )8وقال ﴿ :ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ﴾( ، )9وقال ُس ْبحان َُه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

سورة احلديد  ،جزء من اآلية . )25( :
سورة القمر  ،اآلية . )49( :
سورة النمل  ،جزء من اآلية . )88( :
سورة الواقعة  ،اآليتان . )76 - 75( :
سورة األعراف  ،اآلية . )11( :
سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )54( :
سورة النساء  ،اآلية . )1( :
سورة األنعام  ،اآلية . )98( :
سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )189( :
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()1
ل ﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾(. )2

وحدة اخللق مقصد ًا من مقاصد اإلسالم :
بسط القرآن الكريم موضوع الوحدة يف عدد من السور املكية واملدنية ،منها قوله

ُس ْبحان َُه  ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾(. )3

يفيد رصيح اآلية أن إقامة الوحدة عرب الترشيع اإلهلي أصل ومقصد من أصول الترشيع
بمحم ٍد ،ومرور ًا
الذي نزلت به كافة األديان الساموية ،عرب التاريخ ابتدا ًء من نوح ،وانتها ًء
َّ
َعال ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ
وموسى،
بإبراهيم،
وعيسى عليهم مجيع ًا َّ
الصال ُة َّ
والسالم ،وقوله ت َ ٰ
ٰ
ٰ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾( )4تأكيد بأن إقامة الوحدة هي إقامة

الدين ،ينضاف إليها مقصد النهي عن الفرقة ،وهو مفهوم اآلية ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾(. )5

َعال ﴿ :ﭝ
وتتواىل اآليات املؤكدة بأن الوحدة مقصد عظيم من مقاصد اإلسالم ،كقوله ت َ ٰ
()6
َعال ﴿ :ﮮ ﮯ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾(. )7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة الزمر  ،اآلية . )6( :
سورة لقمـان  ،اآلية . )28( :
سورة الشورى  ،اآلية . )13( :
سورة الشورى  ،جزء من اآلية . )13( :
سورة آل عمران  ،اآلية . )105( :
سورة األنبياء  ،اآلية . )92( :
سورة املؤمنون  ،اآلية . )52( :
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َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ويف َه ٰـ َذا األفق ،جيب أن نفهم قوله ت َ ٰ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(. )1

السـ َّنة هدي ًا نبوي ًا يبني أن َ
أصل دين األنبياء واحد ،وإن
وكمـا القرآن الكريم ،نجد يف ُّ

كانت رشائعهم خمتلفة ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾( ، )2كمـا
َ َ
ل ال َّن ِ
أنَّ أوالد َّ
اس
العلت أبوهم واحد ،وإن كانت أمهاهتم ش َّت ٰى؛ قال @ « :أنَا أ ْو َ ٰ
ِ
ِ
ُ
ول ال َّلـه؟ قال َ :
يف يا َر ُس َ
واآلخ َر ِة» ،قالوا َ :ك َ
«األ ْنبِ َي ُاء إِ ْخ َو ٌة
ول
بِع َ
يس ٰى ْاب ِن َم ْر َي َم يف األ َ ٰ
ودي ُن ُهم َو ِ
اتم َش َّتىِ ،
ِم ْن َع َّل ٍ
تُ ،
احدٌ »(.)3
وأ َّم َه ُ ُ
ٰ

حممد ًا @ :
إن الوحدة ِشعة الرمحن ُس ْبحان َُه ،وهبا خاطب ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
بي َّ
وج َّ
ل ال َّن َّ

﴿ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾(. )4

والناظر يف آيات «األمة الواحدة» يف القرآن الكريم ،جيدها تقرر أن األصل يف الوضع
إل أن املراد بالوحدة التي جاءت يف
البرشي هو الوحدة ،وقد ذهب املفرسون األوائل َ ٰ

آيات الوحدة تباع ًا ،االحتاد والتامثل يف الدين بقرينة ﴿ﮂ ﮃ ﮄ﴾( ،)5أي أن

()1
()2
()3
()4
()5

سورة هود  ،اآليتان . )119 - 118( :
سورة إبراهيم  ،جزء من اآلية . )24( :
حممد بن إسامعيل « .صحيح البخاري»  ،كتاب أحاديث األنبياء  ،باب «واذكر
البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
يف الكتاب مريم»  ،رقم احلديث  ، 3443مسلم  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،
ِ ِ
يس ٰى  ، #رقم احلديث . 4487
«صحيح مسلم»  ،كتاب ا ْل َف َضائِ ِل َ ،ب ُ
اب َف َضائ ِل ع َ
سورة النساء  ،اآليات . )165 - 163( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )213( :
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واهلدى ،وكانوا عىل ملة واحدة من احلق والتوحيد
الناس كانوا أمة واحدة يف احلق
ٰ
ب بن كعب،
واإليمـانَ ،
وه ٰـ َذا املعنى هو املختار عند ابن جرير الطربي؛ وقد رواه عن ُأ َ ّ
وابن عباس ،وجماهد ،وقتادة ،وجابر بن زيد(. )1
إل أهنا
إل اعتبار آيات األمة الواحدة ،باإلضافة َ ٰ
وقد اجتهت أنظار املفرسين األوائل َ ٰ
عل وحدة الدين ،بل مقصد
تقرر أن األصل يف الوضع البرشي هو الوحدة ،فهي دالة َ ٰ

إل مبعث نوح
الوحدة هو مقصدها الكيل ،قال قتادة وعكرمة« :كان الناس من وقت آدم َ ٰ
واهلدى ،ثم اختلفوا يف زمن
عل رشيعة واحدة من احلق
ٰ
وكان بينهام عرشة قرون كلهم َ ٰ

ـه إليهم نوح ًا ،فكان أول نبي ُبعث ثم َب َعث بعده النبيني»( .)2وقال ابن
نوح ،فبعث ال َّل ُ
عل
عباس وقتادة« :املراد بالناس القرون التي كانت بني آدم ونوح ،وهي عرشة كانوا َ ٰ

()3
َعال ﴿ :ﭾ
احلق حتى اختلفوا ،فبعث ال َّل ُ
ـه نوح ًا فمن بعده»  .وعند البغوي« :قوله ت َ ٰ
()4
عل دين واحد»( .)5وقال القرطبي« :قوله تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ
ﭿ ﮀ ﮁ﴾
َٰ

عل دين واحد»(.)6
ﮁ﴾ أي َ ٰ

ان ال َّناس ُأم ًة ِ
وعل َه ٰـ َذا الفهم ،قرأ ابن مسعود >َ :
«ك َ
اخ َت َل ُفوا َف َب َع َث
واحدَ ًة َف ْ
ُ َّ
َٰ
عل نفس
ال َّل ُ
ـه» اآلية .ولو كان املراد أهنم كانوا أمة واحدة يف الضالل لصح تفريع البعثة َ ٰ

َه ٰـ َذا الكون بال تقدير ،ولوال أن القرينة رصفت عن َه ٰـ َذا لكان هو املتبادر .

و َهل ٰـ َذا اختار غري واحد من أهل التفسري املتقدمني أن ُك َّل من َق ّدر أنّ
الناس يف اآلية
َ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

حممد شاكر ،
حممد بن جرير « ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن»  ،حققه وعلق حواشيه  :حممود َّ
الطربي َّ ،
حممد شاكر  ،ط  ، 2القاهرة  :مكتبة ابن تيمية . 279 - 278/4 ،
وراجعه وخرج أحاديثه  :أمحد َّ
البغوي  ،احلسني بن مسعود « ،معامل التنزيل»  ،الرياض  :دار طيبة 1989 ،م . 244/1 ،
حممد بن أمحد األنصاري « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة ،
القرطبي  ،أبو عبد ال َّلـه َّ ،
2006م . 31/3 ،
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )213( :
البغوي « ،معامل التنزيل» . 244/1 ،
القرطبي « ،اجلامع ألحكام القرآن» . 31/3 ،
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كانوا مؤمنني َق ّدر يف الكالم فاختلفوا ،وكل من َق ّدرهم كفار ًا ذكر أن بعثة الرسل كانت
إليهم» (.)1

عل َه ٰـ َذا الوجه التنبيه
ومن خالل ما سبق بيانه ،يظهر املقصود من آيات الوحدة َ ٰ

ـه الناس عليها حني
عل أن التوحيد ،واهلدى ،والصالح ،هي الفطرة التي فطر ال َّل ُ
َٰ

َعال ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
خلقهم ،كام دل عليه قوله ت َ ٰ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

()2
َعال ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄ ﰅ﴾(. )3

كمـا يظهر جليا أن ال َّلـ َه ُس ْبحان َُه قد بعث النبيني إلصالح الفطرة« ،فكان هدهيم
ِ
عل حسب اختالف املصالح واألهلية ،وشدة الشكائم ،فكان من
خمتلف األساليبٰ َ ،

األنبياء امليرس ،ومنهم املغلظ ،وأنه بعث حممد ًا @ ،إلكامل ذلك اإلصالح ،وإعادة
إل احلق بالتبشري والنذارة ،وذلك
عل اخلري
ٰ
واهلدى ،ولريشدهم @ َ ٰ
إل الوحدة َ ٰ
الناس َ ٰ

َعال ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾(. )4
معنى قوله ت َ ٰ

وحممد الطاهر بن عاشور « ،التحرير
( )1فخر الدين الرازي « ،مفاتيح الغيب»  ،دار الفكر 1981 ،م َّ ، 11/2 ،
والتنوير»  ،الدار التونسية للنرش  ،د .ت . 303-302/2 ،
( )2سورة األعراف  ،اآليات . )174 - 172( :
( )3سورة الروم  ،اآليات . )32 - 30( :
( )4سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )213( :
ابن عاشور « ،التحرير والتنوير» . 302/2 ،
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بني وحدة اخللق ووحدة اخلالق :
وشـرعته؛ والتي هي «فطرة ال َّل ِ
ـه ِ
ـه»،
ُي َع ُّ
ـد مقوم «الفطرة» اخليط الناظم بني خ ْلق ال َّل ُ

القيم» .كمـا أن الفطرة هي الرابط املتني بني اخللق والرشائع ،قال
وسامها أيض ًا «الدين ّ

َعال ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(َ )1ه ٰـ َذا من جهة .ومن جهة ثانية ،فإن القدرة
ت َٰ

َعال :
اإلهلية كمـا جتلت ابتدا ًء يف النطفة ،وما تالها من أطوار اخللق؛ قال ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

()2
ل ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
()3
عل أن وحدة اخللق اإلنساين تتجىل يف أصل اخللق؛
ﯚ ﯛ﴾  ،كل ذلك تأكيد َ ٰ

فاألصل واحد ،والتكليف بالعامرة واحد ،واالستخالف واحد أيض ًا .

ومن هنا ،فإنَّ استنتاج املفرسين األوائل حول وحدة ا َ
عل
خل ْلق ،دليل ال ُي
ُ
دحض َ ٰ
املعنى احلقيقي ملقولة األمة الواحدة يف الرؤية القرآنية؛ فليس
وه ٰـ َذا هو
وحدة اخلالقَ ،
ٰ
املعنى أن البرش كانوا مجاع ًة واحد ًة يف اإليمـان أو الكفر ،بل املراد من وحدة األمة؛
ٰ
ِ
أهنم متساوون يف أصل اخللقة ،والقيمة ،والفطرة ،والعقل ،وحقِّ االستخالف ،وغريها

األخرى املميزة من رضورة اإليمـان ،والتوحيد ،والعمل
من املبادئ  .ثم تأيت األمور
ٰ
عل امليثاق والفطرة الواحدة .
الصالح ،بنا ًء َ ٰ
ولذا ينبغي أن يكون الدين واحد ًا ،كمـا ذهب لذلك القرآن الكريم ﴿ :ﭸ ﭹ
()4
ل ﴿ :ﭾ ﭿ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾  ،وع َّلله ببعثه النبيني املتتالني ،قال َع َّز َ
وج َّ
()1
()2
()3
()4

سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )48( :
سورة نوح  ،اآلية . )14( :
سورة املؤمنون  ،اآليات . )14 - 12( :
سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )19( :
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾( ، )1ثم
إل الدعوة اخلامتة لوحدة الدين .ومن هنا ،فإن وحدة الدين هي النتيجة
استدارة التاريخ َ ٰ
لوحدة اخللق والفطرة وليست املبدأ .

ولـم كانت وحدة اخللق ،متحققة ،وواقعة ،فمام يرتتب عليها ترسيخ مبادئ كلية،
َّ

من قبيل  :العدل ،والرمحة ،واملساواة بني النوع البرشي ،وقيمة إنسانية اإلنسان .حيث
وى اإلمام أمحد يف
عل آخر إال
بالتقوى؛ فقد َر ٰ
ٰ
ال فرق وال متايز ،وال فضل إلنسان َ ٰ
«مسنده» ،عن  أيب نرضة حدثني من سمع خطبة رسول ال َّل ِ
ـه صىل اهلل عليه وسلم يف

اكم َو ِ
ِ
َ
احدٌ َ ،أ َل َل
اس َأ َ 
وسطأيام الترشيق،فقال َ « :يا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
لإِ َّن َر َّب ُكم َواحدٌ  ،وإِ َّن أ َب ُ ْ
ِ
َِ
َِ
حر َع َ َ
ِ ِ
ب َع َ َ ِ
ل
ل َع َر ِ ٍّ
ل أ ْس َودَ ،و َل ل ْس َو َد َع َ ٰ
بَ ،و َل ل ْ َ َ ٰ
ل أ ْع َجم ٍّي َ ،و َلل َع َجم ٍّي َع َ ٰ
َف ْض َل ل َع َر ِ ٍّ ٰ
ـر ،إِ َّل بِال َّتق َْو ٰى» (.)2
َأ ْ َ
ح َ

إن الرؤية القرآنية للنفس الواحدة ،تنطلق من أسس راسخة يف الفطرة اإلنسانية،
ـه الناس عليها﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾(، )3
التي ُجبل ال َّل ُ

يعضد ذلك ويسنده ،طبيعة اخلطاب يف آية سورة النساء ﴿ﭑ ﭒ﴾( ،)4وهو خطاب

جاء «ليشمل مجيع أمة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومئذ ،وفيام يأيت من الزمان .فضمري
إل الناس املخاطبني بالقرآن ،لئال خيتص باملسلمني أو
اخلطاب يف قوله ﴿ :ﭖ﴾ عائد َ ٰ

فلمـا كان ما بعد َه ٰـ َذا النداء جامع ًا ملا يؤمر به الناس بني مؤمن
أهل الكتاب ،أو غريهمَّ .
إل التذكر بأن أصلهم واحد ،إذ قال﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
وكافر ،فدعاهم ال َّل ُ
ـه َ ٰ

ﭘ ﭙ﴾( )5دعوة تظهر فيها املناسبة بني وحدة النوع ،ووحدة االعتقاد»(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة النساء  ،اآلية . )165( :
أمحد بن حنبل « ،املسند»  ،باقي مسند األنصار  ،رقم احلديث . 22978 :
سورة الروم  ،جزء من اآلية . )30( :
َ
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
من قوله ت ٰ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [النساء . ]1 :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )1( :
ابن عاشور « ،التحرير والتنوير» . 215/4 ،
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إل هذه املسألة ،حيث اعترب الوحدة وحدة
وقد انتبه اإلمام الشاطبي يف «موافقاته» َ ٰ
إل َّأنا املِلل اإلبراهيمية
الكليات ،والتي قالوا إهنا موجود ٌة يف كل م ّلة ،و َل ْ
ـم يذهب َ ٰ

فقط ،حيث يقول« :وجمموع الرضوريات مخسةُ :
حفظ الدِّ ين ،وال َّنفس ،وال َّنسل ،واملال،
والعقل ،وقد قالوا إهنا مراعاة يف كل ِم َّلة» (.)1

وعل خطى أيب إسحاق الشاطبيَ ،ق َّرر حممد الطاهر ابن عاشور الوحدة احلاصلة بني
َٰ

الكليات الرضورية ،حيث يقول« :والناس من حيث املبدأ سواء يف البرشية ،ويف حقوق
احلياة يف َه ٰـ َذا العامل بحسب الفطرة .فال جرم نشأ عن َه ٰـ َذا االستواء تساوهيم يف أصول
املعب عنه بحفظ النفس ،وحفظ النسب ،وحفظ املال املعرب
الترشيع ،مثل حقِّ الوجود َّ
عنه بحفظ املال ،ومن َّأول ذلك حقوق القرار يف األرض التي اكتسبوها ،ويف أسباب
املعب عنه بحفظ العقل ،وحفظ العرض»(.)2
عل حالة نافعة؛ وهو َّ
البقاء َ ٰ

وحدة اخللق  ،وأسس وحدة الدين :
كليا
إن احلديث عن وحدة اخللق يف اإلسالم ال ينفصل عن وحدة الدين ،باعتباره ًّ

من كليات اإلسالم املعتربة ،تندرج حتته جزئيات ش َّت ٰى ،تشكل بمجموعها كتلة نورانية
مباركة ،وأص ً
حييى اإلنسان يف َه ٰـ ِذه احلياة ،من قبيل
ال معترب ًا لكل القيم العليا التي هبا ٰ

األخوة ،والتعارف ،والتسامح ،والتفاهم ،والتعايش ،والنهي عن الفرقة والتنازع
واالختالف ،وغريها.

وقيومية دين اخلتم ،أنه جاء بتقرير وحدة الدين يف أصوله العامة،
إن من مظاهر عظمة ُّ
من خالل حمدد التصديق واهليمنة ،وقد حددت اآليات السالفة أسس قيام َه ٰـ ِذه الوحدة
أهم َه ٰـ ِذه القواعد :
يف كل زمان ومكان ،ويف ِّ
أي سياق من السياقات املتغرية ،ومن ِّ
حممد اللخمي « ،ا ُملوا َف َقـات»  ،دار ابن عفان 1997 ،م . 7/2 ،
( )1الشاطبي  ،أبو اسحق إبراهيم بن
موسى بن َّ
ٰ
( )2ابن عاشور « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،ص . 101 :
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( )1التوحـيد  :ولعل أبرز خاصية تذكر هبا رسالة اخلتم هي التوحيد ،وهو املنصوص عليه

يف قوله﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾( ،)1ولئن كان التوحيد
عنوان ًا عام ًا تشرتك فيه ِ
خمتلف األديان ـ ال سيام ذات األصل الساموي ـ فإن للتوحيد مع

ألي متأ ِّمل
خاتم األنبياء حممد @ ،خاصية متيزه عن باقي األنبياء قبله @ .ويمكن ِّ
إل توحيد الكلمة،
يف آ يات التوحيد يف القرآن الكريم أن يلحظ أن التوحيد يؤدي حت ًام َ ٰ

()2
ل:
َعال﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ
قال ت َ ٰ
﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾( ،)3وقال ُس ْبحان َُه:

﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾(.)4

ِ
الع ُ
جتردت من أهوائها،
(َ )2
مل َّ
الصالح  :من ُسنن ال َّلـه ُس ْبحان َُه أن النفوس البرشية إذا َّ
وكدت يف َت َل ُّمس احلقِّ ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
إل بارئهاَّ ،
وأخلصت التوجه َ ٰ
()5
دي ٌة إليه ال حمالة؛ بل إنَّ خالقها جعل يف فطرهتا اهلداية،
ﭷ ﭸ ﭹ﴾ فإهنا َم ْه َّ
َعال﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
قال ت َ ٰ

()6
َعال:
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ﴾  ،وقال ت َ ٰ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾(. )7

( )3اإلخاء وأن األنبياء مجيعا مبلغون عن ال َّل ِ
وتعال؛ اخلالق األحد الصمد :
ـه تبارك
َٰ
َعال ﴿ :ﭱ
وقد عاب ال َّل ُ
عل من َّ
فرق بني رسله من جهة اإلقرار واإليمـان ،قال ت َ ٰ
ـه َ ٰ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )213( :
سورة املؤمنون  ،اآلية . )52( :
سورة األنبياء  ،اآلية . )92( :
سورة النحل  ،جزء من اآلية . )36( :
سورة االنشقاق  ،اآلية . )6( :
سورة الروم  ،اآلية . )30( :
سورة مريم  ،اآلية . )96( :
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ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾(. )1

ل ﴿ﮁﮂ
(َ )4وحـدَ ة املصدر :وأن الكتب الساموية مصدرها واحد هو منزهلا َع َّز َ
وج َّ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
()2
ل ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(. )3

الوحـدة و َذم الفـرقـة :
الناظر يف آيات القرآن الكريم ،جيد أن اآليات التي جاءت يف ذم الفرقة والتمزيق أكثر

ـد
عد ًدا من اآليات التي جاءت يف التزام اجلامعة ،باعتبار اجلامعة هي األصل ،والتزامها ُي َع ُّ
عل حياة
من باب الواجب واملطلوب ،أما مفارقة اجلامعة فأمر شنيع ،وإنْ كان يظهر طارئ ًا َ ٰ
ل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
اجلامعة ،قال َع َّز َ
وج َّ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
()4
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﯳ ﯴ﴾  .وقال ت َ ٰ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾( ،)5وقال ُس ْبحان َُه﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾(. )6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة النساء  ،اآليتان . )151 - 150( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )44( :
سورة األنعام  ،اآلية . )154( :
سورة آل عمران  ،اآليات . )107 - 105( :
سورة األنفال  ،اآلية . )46( :
سورة األنعام  ،اآلية . )153( :
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سبيل ال َّل ِ
فالص ُ
اط املستقيم هو ُ
ـه ،املتمثِّل باتباع أوامره ونواهيه ،وكل من حتقّق َهب ٰـ َذا
ِّ

ً
َ
األخذ
عل الرصاط املستقيم؛ ألن اتِّباع الرصاط املستقيم هو
الفعل ،فقد صار
سالكا َ ٰ
ل:
بالدِّ ين كله؛ من هنا حمورية دعوة املؤمن لربه يف كل قراءة لسورة الفاحتة ،قال َع َّز َ
وج َّ
﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾(. )1

وتستمر آيات الكتاب الكريم تربط َهب ٰـ َذا الشكل املعجز الدقيق بني الوحدة،
واهلدى ،والصالح ،عرب سور القرآن الكريم املكية واملدنية ،بشكل
والتوحيد ،والفطرة،
ٰ

يتأكد معه مقام الوحدة يف الرؤية القرآنية ،وأهنا مقصد ِّ
كل من مقاصد الدين اخلاتم،

وأهنا البنية الصلبة التي تنبني عليها أخوة املجتمع ،وازدهاره ،ومن تم ارتقاؤه يف درجات
إل
اإلجيابية والعطاء املثمرين ،يف بعد عن نقيض الوحدة التي هي التمزع ،والتفرقٰ َ ،

َعال ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
شيع وفرق ،وهو مقتىض قوله ت َ ٰ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾(. )2

إن وحدانية ال َّل ِ
ـه جل وعز واإليمـان به ،هي حمور رؤية اإلسالم للعامل ،ويرتتب

ل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
عل وحدانية اخلالق ،وحدة اخللق ،قال َع َّز َ
وج َّ
َٰ
()3
أهم ما ترتكز عليه الرؤية القرآنية يف ما يتعلق باإليمـان؛
ﯥ ﯦ﴾  ،ومن بني ّ

عل النظر امللكويت؛ وهو
«اخلصوصية اإليمـانية» والتي تتمثل يف تأسيس اإليمـان َ ٰ
عبارة عن شهود القيم يف ِ
خمتلف اآليات ،و»اخلصوصية األخالقية» ،والتي تتمثل

عل املعروف
عل العمل التعاريف ،وهو عبارة عن التعاون َ ٰ
يف تأسيس األخالق َ ٰ
( )1سورة الفاحتة  ،اآليتان . )7 - 6( :
( )2سورة آل عمران  ،اآلية . )103( :
( )3سورة األنبياء  ،حزء من اآلية . )22( :

329
()1
ِ
عل تفعيل
مع خمتلف األشخاص واألمم»  ،ومما جتدر اإلشارة إليه أن القدرة َ ٰ

حتصل بأي فعل كان
اإليمـان ليست قدرة كباقي القدرات اإلنسانية؛ إذ ال يمكن أن َّ

من األفعال الكثرية التي يأيت هبا اإلنسان ،بل ال بد يف حتصيلها من التوسط بفعل
ممتاز من األفعال اإلنسانية(.)2

واستحضار الرؤية القرآنية يف كليتها وعامليتها يكسب إيامنية مرحلة اخلتم يف إطار

الرؤية القرآنية الكلية ،خصائص الشمولية ،والقيومية ،والقصدية ،والوحدة ،والكامل،

َعال ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
قال ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
ﮄ ﮅ ﮆ﴾(. )3
املوجه املعنوي نحو وحدة اخللق ،وخصوص ًا ما
ثم يصبح مفهوم اإليمـان هو ِّ
ومن َّ

يتعلق بالبناء الفكري ،والقيمي ،والرتبوي ،واالقتصادي ،والسيايس ،واالسرتاتيجي،

واحلضاري ،ألنَّ َه ٰـ َذا املفهوم املركزي يصبح هو الروح املؤ ِّثرة يف حتريك وتوجيه
حمرف ًا
صح العمران
اإلنسان واملا ّدة ،فإذا كان معتقد ًا صحيح ًا َّ
واستمر ،وإن كان مع َتقد ًا َّ
َّ
ومنحرف ًا يكون العمران وبا ً
عل أهله ،كمـا هو حال احلضارات السابقة التي اندثرت
ال َ ٰ

َعال ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
بسبب فسادها وطغيان القائمني عليهاَ ،
وه ٰـ َذا ما َّبينه قوله ت َ ٰ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(. )4
()1
()2
()3
()4

الرمحـن  ،طه « .احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري»  ،الدار البيضاء  .بريوت  :املركز الثقايف
عبد
ٰ
العريب 2004 ،م  ،ص . 213 :
املرجع نفسه  ،ص . 218 :
سورة املائدة  ،اآلية . )3( :
سورة الفجر  ،اآليات . )14 - 6( :
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من وحدة األصل وامليثاق َ ٰ
إل وحدة اإلنسانية :
نصت آيات الكتاب وأحاديث السـن ِة النبـ ِ
عل مبدأ وحدة الرساالت
َّ
ُّ َّ َّ َ َّ
وية الرشيفة َ ٰ
النبـ ِ
ل ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
عل وحدة األصل وامليثاق ،يقول ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
َّ َ َّ
وج َّ
وية ،املرتتبة َ ٰ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾( .)1قال
عل أنفسهم أن
َعال أنه استخرج ذرية بني آدم من أصالهبم ،شاهدين َ ٰ
ابن كثري« :خيرب ت َ ٰ

عل ذلك وجبلهم عليه،
َعال فطرهم َ ٰ
ال َّلـ َه رهبم ومليكهم ،وأنه ال إله إال هو .كمـا أنه ت َ ٰ

َعال﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
قال ت َ ٰ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(.)2

ل شأنه ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
وقال َج َّ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
()3
ل التأويالت
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾  .قال أبو جعفر الطربيْ :
«وأو َ ٰ
يف َه ٰـ ِذه اآلية بالصواب؛ أنْ يقال إن ال َّلـ َه عز وجل أخرب عباده أن الناس كانوا أمة
ٍ
ٍ
ٍ
عل ٍ
وملة
واحد،
دين
واحدة» (.)4
واحدةٰ َ ،

الدين أصل معترب ،ومقصد كيل ،مراد يف كافة الرساالت النبوية،
إن الوحدة وإقامة ّ

()1
()2
()3
()4

سورة األعراف  ،اآليات . )174 - 172( :
سورة الروم  ،اآلية . )30(:
ابن كثري « ،تفسري القرآن العظيم» . 500/3 ،
سورة البقرة  ،اآلية . )213( :
حممد بن جرير « ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن» . 279-278/4 ،
الطربي َّ ،
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َعال ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
مصداق ًا لقوله ت َ ٰ

()1
َعال ﴿ :ﭒﭓﭔﭕ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

()2
ل يف
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾  ،وقوله َع َّز َ
وج َّ

آية ميثاق الرسل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾(.)3

بي @ قال « : َم َث ُل َما َب َع َثنِي ال َّلـ ُه
ويف الصحيح من حديث أيب موسى > عن ال َّن ِّ
بِ ِه ِم َن ا ُهلدَ ٰى ِ
والع ْل ِم َ ،ك َم َث ِل َغي ٍ
اب َأ ْرضـ ًا َ ،ف َكانَت ِم َنها َطائِ َفة َقبِ َلت املَ َاء َف َأ َنب َتت
ث َأ َص َ
ْ
وكانَ ِم ْن َها َأ َج ِ
اد ُب َأ ْمس َك ِ
الك َ َ
والعشْ َب َ
َ
ريَ ،
اسَ ،ف َشـ ِر ُبوا
ت املَ َ
ل ُ
الكثِ َ
ـاءَ ،ف َن َف َع ال َّلـ ُه ِ َبا ال َّن َ
َ

اب َطائ َف ًة ِم ْن َها ُأ ْخ َر ٰى ،إنَّمـا ِهي ِق َيعانُ َال ُمت ِس ُك َم ًاء و َال
ِم ْن َها وا ْن َت َف ُعوا وزَ َر ُعواَ ،و َأ َص َ
ِ
ُت ْنبِ ُت َك َ ً
ل َ ،ف َذلِ َك ِمث ُْل َم ْن َف ِق َه يف ِد ِ
وع َّل َم،
فع ِل َم َ
َعاىل ،و َن َف َع ُه َما َب َع َثني ال َّلـ ُه بِ ِه َ
ين ال َّلـه ت ٰ
وم َث ُل من َلـم ير َفع بِ َذلِ َك ر ْأس ًا ،و َلـم يقْب ْل ُهدَ ى ال َّل ِ
ـه ِ
الذي ُأ ْر ِس ْل ُت بِه»(.)4
ٰ
َ
َ َ ْ ْ َْ ْ
ْ َ َ
بي @ تصوير بليغ َهلـ َذا املعنى ،يف حديث أيب هريرة >َ ،أنَّ َر ُس َ
ول
ويف قول لل َّن ِّ
ٰ
ٰ
ول ال َّل ِ
األ ْنبِي ِ
ال « :إِ َّن َم َث ِل َو َم َث َل َ
ـه @ َق َ
َر ُس َ
اء ِم ْن َق ْب ِل َك َم َث ِل َر ُج ٍل َب َن ٰى َب ْيت ًا َف َأ ْح َس َن ُه
َ
اس َي ُطو ُفونَ َو َي ْع َج ُبونَ َل ُه َو َي ُقو ُلونَ :
َو َأ ْك َم َل ُه ،إِ َّل َم ْو ِض َع َلبِ َن ٍة ِم ْن زَ ا ِو َي ٍة ِم ْن زَ َوا َيا ُه َف َج َع َل ال َّن ُ
َه َّل ُو ِض َع ْت َه ٰـ ِذ ِه ال َّلبِ َن ُة؟ َق َ
الَ :ف َأنَا ال َّلبِ َن ُةَ ،و َأنَا َخات َُم ال َّنبِ ِّيني»(.)5
( )1سورة الشورى  ،جزء من اآلية . )13( :
( )2سورة النساء  ،اآليات . )165 - 163( :
( )3سورة األحزاب  ،اآلية . )7( :
( )4البخاري « ،صحيح البخاري»  ،كتاب العلم  ،باب فضل من علم وعلم  ،رقم احلديث  ، 79ومسلم « ،صحيح
مسلم»  ،كتاب الفضائل  ،باب بيان مثل ما بعث به النبي @ من ا ُهلدَ ٰى والعلم  ،رقم احلديث . 2282
( )5البخاري  ،كتاب املناقب  ،باب خاتم النبيني  ،رقم احلديث . 3535
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قدم بيان ًا ملعنى أبناء َّ
العلت ،قال ابن القيم يف كتابه «بدائع الفوائد» « :فيه ـ أي
وبعد أن َّ

شبه دين األنبياء الذين اتفقوا عليه من
بي @ ّ
يف احلديث ـ وجه آخر أحسن ،وهو أن ال َّن َّ
التوحيد ،وهو عبادة ال َّل ِ
ـه وحده ال رشيك له ،واإليمـان به ،وبمالئكته ،وكتبه ،ورسله،

ـه ألنبيائه كلهم،
ولقائه باألب الواحد ،الشرتاك مجيعهم فيه ،وهو ّ
الدين الذي رشعه ال َّل ُ
ـه أنه
كام دلت عليه اآلية ( )13من سورة
وه ٰـ َذا هو دين اإلسالم الذي أخرب ال َّل ُ
الشورىَ ،
ٰ

حممد ،فهو بمنزلة األب الواحد ،وأما رشائع
إل خامتهم َّ
دين أنبيائه ورسله من أوهلم نوح َ ٰ

األمهات
األمهات َّ
الش َّت ٰى ،فإنَّ لقاح تلك َّ
األعمـال واملأمورات فقد ختتلف؛ فهي بمنزلة َّ
دين واحد ٍ
من ٍ
أب واحد ،كمـا أن مادة تلك الرشائع املختلفة من ٍ
متفق عليه»( .)1وقال
احلافظ ابن حجر َ « :مع َن ٰى احلديث أن َأ َ
صل دينهم واحد ،وهو التوحيد ،وإن اختلفت
فروع الرشائع»(.)2
ومما يعني أن جممالت الرشائع وكلياهتا وأصوهلا واحدة متفقة ،يف أصلها ،منبثقة من

ميثاقها األعظم؛ يقول أبو إسحاق الشاطبي« :القواعد الكلية من الرضوريات واحلاجيات
والتحسينات مل يقع فيها نسخ ،وإنام وقع النسخ يف أمور جزئية بدليل االستقراء ...بل

زعم األصوليون أن الرضوريات مراعاة يف كل ملة ،وإن اختلفت أوجه احلفظ بحسب

َعال ﴿ :ﭺ
كل ملة ،وهكذا يقتيض األمر يف احلاجيات والتحسينات .وقد قال ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

()3
َعال﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾(،)4
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾  ،وقال ت َ ٰ

وقال بعد ذكر كثري من األنبياء﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾( ،)5وقال

جدة  :جممع الفقه اإلسالمي . 202-201/3 ،
حممد بن أيب بكر بن أيوب «.بدائع الفوائد» َّ ،
( )1ابن ِّقيم اجلوزية َّ ،
( )2ابن حجر العسقالين  ،أمحد بن عيل بن حجر « .فتح الباري»  ،بريوت  :دار املعرفة 1379 ،هـ . 489/6 ،
( )3سورة الشورى  ،جزء من اآلية . )13( :
( )4سورة األحقاف  ،جزء من اآلية . )35( :
( )5سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )90( :
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َعال ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾( ، )1وكثري من اآليات أخرب فيها
ت َٰ
بأحكام كلية كانت يف الرشائع املتقدمة ،وهي يف رشيعتنا وال فرق بينهام.

َعال ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾( ،)2وقال يف قصة موسى ﴿ :#ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
وقال ت َ ٰ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾( .)3وقال ﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾( ،)4وقال ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ

()6
()5
إل سائر ما يف ذلك
ﭙ ﭚ﴾  ،وقال ﴿:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ َ ٰ

من معاين الرضوريات .وكذلك احلاجيات ـ ومثل ذلك التحسينات ـ فإذا كانت الرشائع

قد اتفقت يف األصول مع وقوع النسخ فيها ،وثبتت ولـم تنسخ ،فهي يف امللة الواحدة

أوىل»(.)7
اجلامعة ملحاسن امللل ٰ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )43( :
سورة احلج  ،جزء من اآلية . )78( :
سورة طه  ،اآلية . )14( :
سورة البقرة  ،اآلية . )183( :
سورة القلم  ،اآلية . )17( :
سورة املائدة  ،اآلية . )45( :
الشاطبي « ،ا ُملوا َف َقـات» . 367-365/3 ،
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي أبو إسحاق الشاطبي« ،املوافقات» ،دار ابن عفان1997 ،م .
( )2أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين« ،فتح الباري رشح صحيح البخاري» ،دار املعرفة ،
بريوت 1379 ،هـ .
( )3إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي« ،تفسري القرآن العظيم» ،دار طيبة1999 ،م .
( )4احلسني بن مسعود البغوي« ،معامل التنزيل» (تفسري البغوي) ،دار طيبة1989 ،م .

( )5طه عبد الرمحن« ،احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري» ،املركز الثقايف العريب2004 ،م .
( )6فخر الدين الرازي« ،مفاتيح الغيب» ،دار الفكر1981 ،م .

( )7حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية« ،بدائع الفوائد» ،جممع الفقه اإلسالمي ،جدة .
( )8حممد بن أمحد األنصاري القرطبي أبو عبد ال َّل ِ
ـه« ،اجلامع ألحكام القرآن» ،مؤسسة الرسالة،
2006م .

( )9حممد بن جرير الطربي« ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ،حققه وعلق حواشيه :حممود حممد
شاكر ،وراجعه وخرج أحاديثه :أمحد حممد شاكر ،ط  ، 2مكتبة ابن تيمية ،القاهرة .

( )10حممود بن عمر الزخمرشي أبو القاسم جار ال َّلـه« ،تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل» ،دار املعرفة2009 ،م .
( )11حممد الطاهر بن عاشور« ،حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد»،
الدار التونسية للنرش ،د .ت .
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()15

وحـد ُة الدِّ ين
د .حممـد عبد الفضيل عبد الرحيم

*

مقــدمة :

السـ َّن ِة املطهرة عن وسطية الرسالة اإلسالمية،
َّ
عب النص القرآين الكريم ،ثم نصوص ُّ

وخصائص الرؤية التي قدمتها عن األديان الساموية األخرى وأنبيائها ،والتي تؤكد أهنا
ليست امتداد ًا هلم مجيع ًا فحسب ،بل إن مجيع تلك الرساالت الساموية تبني وحدة

دينية واحدة ،وإن اختلفت فيام بينها يف املنطلقات والترشيعات ،فإهنا تتكامل وتتفق يف

مجيعا هو رب واحد ،إله الساموات واألرض وما
عقيدهتا وأهدافها؛ ذلك أن منبعها ً
بينهام .و َهل ٰـ َذا كان من املهم بمكان أن نتناول يف طيات َه ٰـ ِذه املوسوعة مفهوم «وحدة

الدين» ،كوهنا فكرة مركزية يف وسطية اإلسالم وتساحمه ،وبمـا تؤكد عليه أو ً
ال؛ من
إل اإليمـان بوحدانيته
أن األديان الساموية مجيعها أرسلها إله واحد ،وأهنا ثاني ًا؛ تقود َ ٰ

إل إمتام مكارم األخالق اإلنسانية ،ورابع ًا؛ تتحد مع العقل
املطلقة ،وأهنا ثالث ًا؛ هتدف َ ٰ
ـه
البرشي السليم واملنطق السديد وتقويه ،وأهنا خامس ًا؛ ختدم الفطرة النقية التي فطر ال َّل ُ

الناس عليها.

الدين عند ال َّل ِ
ـه اإلسالم :
وردت كلمة اإلسالم يف القرآن الكريم َع ًلم عا ًما جلميع األديان ،فعكست بذلك
ومعنى
عام
معنى
ٌ
لغوي ٌ
ٰ
الرؤية القرآنية لوحدة الدين الذي أنزله ال َّل ُـه .وملفهوم «اإلسالم» ٰ
(*) أستاذ مقارنة األديان بجامعة األزهر الرشيف  ،مرص .
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اصطالحي خاص ،فأما العام فهو االستسالم والتسليم ل َّل ِ
ـه ،باتباع ما جاء به رسله من
ّ
ٌ
ِ
ٍ
عل رسا َلة ُممد َر ُس ِ
ول ال َّلـه اخلاتم @ ،وقد
وأما
ُّ
عقيدة التوحيدَّ ،
َّ
اخلاص فهو َع َل ٌم َ ٰ

عل انبيائه ،والذي
عل الدين الساموي الذي أنزله ال َّل ُـه َ ٰ
أطلق القرآن املعنى اللغوي العام َ ٰ
ل شأنه ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾( ، )1وأراد به كمـا أورد الطربي
قال عنهَ ،ج َّ
«إقرار األلسن والقلوب له بالعبودية ّ
وهنى ،وتذ ُّللها
والذلة،
ُ
وانقيادها له بالطاعة فيام أمر ٰ

له بذلك ،من غري استكبار عليه ،وال انحراف عنه ،دون إرشاك غريه من خلقه معه يف
()2
ِ
َعال بأنه ال دين عنده
العبودة واأللوهة»  ،وفرسها ابن كثري بأن اآلية «إخبار من ال َّلـه ت َ ٰ

سوى اإلسالم ،وهو اتباع الرسل فيمـا بعثهم ال َّل ُـه به يف كل حنيَ ،ح َّت ٰى
يقبله من أحد
ٰ
بمحمد @»(.)3
ُختِموا
َّ
عل لسان كثري
وامتدا ًدا َهل ٰـ َذا
املعنى ،استخدم القرآن الكريم مفهوم اإلسالم ومشتقاته َ ٰ
ٰ

حممد @ ،فنعتوا رسالتهم باإلسالم وتابعيهم باملسلمني،
من الرسل التي سبقت بعثة النبي َّ
عل لسان نوح ﴿ :#ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾( ، )4وعن إبراهيم
َعال َ ٰ
فقال ت َ ٰ

ويعقوب وذريتهام &﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾( ، )5وعن موسى ﴿ :#ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾(. )6

لعيس ٰى ﴿ :#ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
وحكى عن احلـواريني قوهلم َ
ٰ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )19( :
حممد بن جرير « ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة
الطربي  ،أبو جعفر َّ
1994م . 232/2 ،
ابن كثري  ،أبو الفدا إسامعيل بن عمر بن كثري « ،تفسري القرآن العظيم»  ،بريوت  :دار بن حزم 1420هـ =
2000م  ،ص . 358
سورة يونس  ،جزء من اآلية . )72( :
سورة البقرة  ،اآلية . )132( :
سورة يونس  ،اآلية . )84( :
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ﰀ ﰁ﴾(ِ )1
إل أن مجيع الرساالت التي أنزهلا ال َّل ُـه
َ
فه ٰـذه اآليات البينات تشري َ ٰ
عل رسله أطلق عليها مفهوم اإلسالم ،ذلك بمـا جيمعها يف األصل من وحدة دينية عقدية
َٰ
ِ
عل ذلك جل شأنه يف قوله﴿ :ﭑ
واحدة؛ تتمثل يف االمتثال لعبادة ال َّلـه الواحد ،وقد أكد َ ٰ
()2
إل ذلك
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾  ،وأشار َ ٰ
ً
وص به رسوله اخلاتم حممد @ ،وما وىص به األنبياء من قبله فقال:
تفصيل مقارن ًا بني ما َّ ٰ

﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

()3
دراز« :اإلسالم يف لغة القرآن ليس ً
اسم
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾  .يقول ّ

لدين خاص ،وإنمـا هو اسم للدين املشرتك ،الذي هتف به كل األنبياء وانتسب إليه كل

أتباع األنبياء»( ،)4ولعل َه ٰـ َذا املوقف القرآين الوسطي والفريد ملفهوم «وحدة الدين اإلهلي»
أصل لنظريتني إسالميتني ،يف غاية األمهية لعقيدة املؤمنني برسالة حممد @:
هو الذي ّ

موكول َإل ال َّل ِ
ـه
األوىل  :النظرية اخلاصة بأمر الكفر واإليمـان ،والذي جعله اإلسالم
ً ٰ
ٰ

إل يوم القيامة ،وأن احلكم
عل اإليمـان مؤجل َ ٰ
عل الكفر أو الثواب َ ٰ
َعال ،وأن العقاب َ ٰ
ت َٰ
بني أهل األديان ال يكون يف َه ٰـ ِذه الدنيا ،وال هو من اختصاص سلطاهتا ،دينية كانت
األخرى
أم مدنية« ،وليس ألهل عقيدة دينية أن جياوزوا َه ٰـ ِذه احلدود مع أهل العقائد
ٰ
عل سبيل الدعوة الدينية ،فإن الدعوة الدينية ال تكون َّإل كمـا قال القرآن الكريم
ولو َ ٰ
﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
()5
ـه تبارك
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ ؛ ولذلك قال ال َّل ُ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة آل عمران  ،اآلية . )52( :
سورة األنبياء  ،اآلية . )25( :
سورة الشورى  ،جزء من اآلية . )13( :
حممد عبد ال َّلـه « ،الدين  ،بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان»  ،الكويت  :دار القلم  ،د.ت ،
دراز َّ ،
ص . 175
سورة النحل  ،اآلية . )125( :
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اسمه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾( ، )1وقال
ُس ْبحان َُه﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
()2

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾

 ،فالفصل وهو

احلكم القطعي النهائي بني أهل األديان ،بل بينهم وبني املرشكني يكون يوم القيامة،
ل وحده»(.)3
ويقيض به ال َّل ُ
ـه َّ
عز وج َّ

ومن َه ٰـ َذا املنطلق ،كانت قضية الكفر واإليمـان ال يرتتب عليها العدوان ،وال إراقة
أوحى ال َّل ُـه يف قرآنه الكريم دستور ًا حيكم
الدماء ،وال استحالل أموال أو أعراض ،وقد
ٰ

العالقة بني الناس مجيع ًا ـ كافرهم ومؤمنهم ـ َّبي فيه أن العدوان يف الدين أو إخراج املؤمنني

من ديارهم هو احلكم الفصل يف أمر الرب للناس كافة ،والقسط إليهم ،فقال﴿ :ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾( . )4وقد نزلت اآلية يف أسامء بنت أيب بكر،
الع َّز ٰى ،وكانت مرشكة هبدايا فلم تقبلها ،ولـم تأذن
حينام قدمت عليها أمها قتيلة بنت ُ
هلا يف الدخول ،وملا نزلت اآلية أمرها رسول ال َّل ِ
ـه @ ،أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها
وحتسن إليها ( ،)5إذا كانت َه ٰـ ِذه اآلية العظيمة نزلت يف املرشكني ،فمـا بالنا بأهل األديان
الساموية التي جتمعهم عقيدة االستسالم واخلضوع ل َّل ِ
ـه الواحد .
()1
()2
()3
()4
()5

سورة البقرة  ،اآلية . )62( :
سورة احلج  ،اآلية . )17( :
حممد سليم « ،للدين والوطن  ،فصول يف عالقة املسلمني بغري املسلمني»  ،القاهرة  :دار هنضة
َ
ـوا َّ ،
الع َّ
مرص  ،ط 2012 ، 4م  ،ص . 46
سورة املمتحنة  ،اآليتان  8( :ـ . )9
حممد بن عبد ال َّلـه النيسابوري « ،املستدرك عىل الصحيحني»  ،بريوت  :دار
احلاكم  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
الكتب العلمية 1422هـ = 2002م  ،كتاب التفسري  ،باب تفسري سورة املمتحنة  ،رقم احلديث . 3804
والزخمرشي  ،أبو القاسم حممود بن عمر « ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف
وجوه التأويل»  ،الرياض  :مكتبة العبيكان 1418هـ = 1998م . 94/6 ،

339

والثانية  :أن اإليمـان بجميع الرسل والرساالت السابقة ،وعدم التفريق بينها رشط
بي ُم َّم ٍد @ ،وقد جاء ذلك
عل ال َّن ِّ
الكتامل اإليمـان بالرسالة اخلامتة ،التي أنزلت َ ٰ
ل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
رصحيًا يف القرآن الكريم ،حيث قال ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
وج َّ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾(، )1
مجيعا فقال﴿ :ﭱ
عل من يفرق بني الرسل يف اإليمـان هبم ُ
وحكم جل شأنه ،بالكفر َ ٰ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾(. )2

ِ
ـه
مجيع َه ٰـذه النصوص القرآنية ومثيالهتا تتحدث عن الرشائع الساموية التي أنزهلا ال َّل ُ
أهنا دين واحد ،جيب إقامته وعدم التفرق فيه ،وحرمة التفريق بني األنبياء الذين محلوها،
«إل وجود منظومة فكرية دقيقة وفاعلة تربط بني األديان الساموية مجيع ًا وتدعو
وتشري َ ٰ
تفس [لإلنسان] ظواهر الكون والوجود» (.)3
إل قيام نظرية عامة واحدةِّ ،
َٰ

وقد دلت السـن ِة النبـ ِ
عل َه ٰـ ِذه
ُّ َّ َّ َ َّ
وية يف احلديث الصحيح املتفق عليه عند الشيخني َ ٰ
بي @ ،فيام يرويه عنه
الوحدة الدينية َ ٰ
وعل رباط األخوة بني األنبياء ،حيث يقول ال َّن ُّ
ِ
أبو هريرة > ،بقوله« :أنَا َأو َل ال َّن ِ ِ
واآلخـر ِةَ ،
يس ٰى ِ
واألنبِ َياء
الدن َْيـا
بن َمر َي َم ِف ُّ
اس بِع َ
َ
ْ ٰ
)
4
(
ِ
ِ
إِ ْخو ٌة لِ َع َّل ٍ
الر ُس َ
ول @ يشبه نفسه
تُ ،أ َّم ُ ُ
َ
هاتم َش َّت ٰى ،ودي ُن ُهم َواحدٌ »  .بل إن َّ
()1
()2
()3
()4

سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )285( :
قارن أيض ًا  ،البقرة . 136 :
سورة النساء  ،اآليات  150( :ـ . )152
بحر العلوم  ،حسن السيد عز الدين « ،األصول املشرتكة لألديان»  ،بريوت  ،النجف  :العارف
للمطبوعات 2013 ،م  ،ص . 108
حممد بن اسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،بريوت  :دار ابن كثري 1423هـ = 2002م  ،كتاب
البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
أحاديث األنبياء  ،باب قول ال َّلـه ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [مريم ، ]16 :
رقم احلديث  3443؛ ومسلم  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  ،صحيح مسلم ،
بريوت  :دار الكتب العلمية  ،كتاب الفضائل  ،باب فضائل عيسى عليه السالم  ،رقم احلديث . 2365
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واألنبياء السابقني له بالبيت احلسن اجلميل الذي ال تنقصه إال لبنة واحدة ،تعجب
الناس من عدم وجودها ،ليكتمل هبا حسن البناءَ ،ح َّت ٰى وضعت َه ٰـ ِذه اللبنة ،التي
ول ال َّل ِ
اختتمت هبا الرساالت؛ عن أيب هريرة > ،أنَّ َر ُس َ
«إن َم َث ِل و َم َث َل
ـه @ قالَّ :
األ ْنبِي ِ
وأج َل ُهَّ ،إل َم ْو ِض َع َلبِ َن ٍة ِمن زَ ا ِو َي ٍةَ ،ف َج َع َل
فأح َس َن ُه ْ َ
اء ِم ْن َق ْب ِلَ ،ك َم َث ِل َر ُج ٍل َب َن ٰى َب ْيت ًاْ ،
َ
ِ
اس َي ُطوفونَ بِ ِه ،و َي ْع َجبونَ َل ُه ،و َي ُقو ُلونَ َ :ه َّل ُو ِض َع ْت َه ٰـذ ِه ال َّلبِ َن ُة؟َ ،ق َ
الَ :ف َأنَا ال َّلبِ َن ُة،
ال َّن ُ
()1
َ
عل الرؤية القرآنية
وأنَا َخات َُم ال َّن ِّبينيَ»  ،فمـا أمجله من تشبيه ،وما أحسنه من تأكيد َ ٰ
التي مجعت الرسالة اخلامتة وسابقيها يف وحدة متامسكة ،وبنية متكاملة ،ليقدم اإلسالم
ملعتنقي َه ٰـ ِذه الرساالت مقصد ًا ديني ًا شام ً
ال ،يتمثل يف إقامة الوحدة أساس ًا للتعايش
ومنطلق ًا للحوار.

ولتحقيق َه ٰـ َذا املقصد أمرنا القرآن الكريم أن نتلفظ بالقول الذي يؤكدها﴿ :ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾( ، )2وهنانا
أن نقع يف الفرقة واالختالف فتذهب ريح َه ٰـ ِذه الوحدة الدينية﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾(. )3

ال إكراه يف الدين :
عل املؤمنني
انطال ًقا من أن القرآن يرسخ لنظرية وحدة األديان الساموية ،فقد َّ
حرم َ ٰ
عل اإليمـان هبا ،فعندما جاء بعض صحابته إليه ـ
برسالة ال َّن ِّ
بي @ أن ُيك ِر ُهوا غريهم َ ٰ
ترج ُحه روايات أسباب النزول( )4ـ يتحدثون يف أبنائهم الذين عاشوا بني ظهراين هيود
فيام ِّ

()1
()2
()3
()4

«صحيح البخاري»  ،كتاب املناقب  ،باب خاتم النبيني  ،رقم احلديث . 3535
سورة البقرة  ،اآلية . )136( :
سورة آل عمران  ،اآلية . )105( :
النيسابوري  ،أبو احلسني عىل بن أمحد الواحدي « ،أسباب النزول»  ،حتقيق  :عصام بن عبد املحسن
احلميدان  ،الدمام  :دار اإلصالح  ،ص . 84 ، 83
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بني النضري ،وقد كانت املرأة من األنصار ،ال يكاد يعيش هلا ولد ،فتحلف لئن عاش هلا
ولدٌ َل ُت َه ِّو َدنَّه ،فلمـا أجليت بنو النضري إذا فيهم أناس من أبناء األنصار ،فقالت األنصار:
ِ
َعال﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾( ، )1فكان حتريم اإلكراه
يا رسول ال َّلـه أبناؤنا ،فأنزل ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
عل ترك اليهودية (أو املسيحية) ،والدخول يف اإلسالم إحدَ ٰى أعظم الضمـانات التي
َٰ
وضعها اإلسالم ،ليس فقط للتنوع الديني وإقرار مبدأ حرية اإلنسان؛ بل إليمـانه بوحدة

األديان الساموية ،والتي أجازت أكل ذبائح معتنقيها ،والزواج بنسائهم ،وإقامة أرسة
ِ
عل حكمه بتحريم
مؤمنة بال َّلـه الواحد ،رب مجيع املؤمنني ،بل إن القرآن الكريم أكد َ ٰ
إل النبي ُم َّم ٍد @
عل الدخول يف اإلسالم يف آيات َ
أخر ٰى ،تتوجه باحلديث َ ٰ
اإلكراه َ ٰ
بشكل مبارش ،فقال﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾(. )2

وقد نزلت َه ٰـ ِذه اآليات وغريها يف مناسبات اعتقد فيها املسلمون أن حتويل الناس

للدخول يف اإلسالم فيه ما فيه من اخلري ،فجاء القرآن مؤكد ًا أن اخلري يف إعالء قيمة
اإلنسان وحريته ،وال سيام هؤالء الذين يؤمنون بال َّل ِ
ـه ويدينون بدين أحد أنبيائه ،فأطلق

عليهم القرآن «أهل الكتاب» ،وقال حاكي ًا عن نبيه @ ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾( ، )3وأمر املؤمنني َّأل جيادلوا أهل الكتاب َّإل

بالتي هي أحسن قائلني ﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾( ، )4وألهل الكتاب ،كمـا يشري الدكتور عبد الكريم زيدان يف
عل َه ٰـ ِذه اآلية« ،إبداء حماسن دينهم ،واملجادلة مع غريهم باحلسنى ،ألن اإلسالم
تعليقه َ ٰ

ذكر أنبياءهم باخلري وذكر ما يف رشائعهم من حماسن»(.)5

( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
( )2سورة يونس  ،اآلية . )99( :
( )3سورة آل عمران  ،اآلية . )3( :
( )4سورة العنكبوت  ،اآلية . )46( :
( )5زيدان  ،عبد الكريم « ،أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  1982م  ،ص . 101
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ِ
عل الدخول يف اإلسالم ،وإطالق
ولـم يكتف القرآن الكريم بتحريم اإلكراه َ ٰ
عل املؤمنني بالرساالت الساموية السابقة له؛ بل أباح للمسلمني
اصطالح أهل الكتاب َ ٰ

بي @
عل ال َّن ِّ
أكل ذبائح أهل الكتاب ومناكحة نسائهم ،وكان ذلك يف آخر من نزل َ ٰ

قبل وفاته يف جممل األحكام املذكورة يف سورة املائدة﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ﴾( .)1وما كان للرسالة اخلامتة التي نزلت من السامء لتصويب املسار
ِ
ـر َع ملعتنقيها َه ٰـ ِذه األحكام يف
إل توحيد ال َّلـه َع َّز َ
ل أن ُتشَ ِّ
وج َّ
البرشي ،ودعوة الناس َ ٰ
آيات قرآنية حمكمة َّإل إليمـاهنا بوحدة الرساالت الساموية منبع ًا وهدف ًا .بل ومع النقد

الكبري الذي وجهه القرآن الكريم لعقائد أهل الكتاب ،وما طرأ عليها من فسادَّ ،إل أن
ِ
َعال
تتجل فيمـا علمته ملعتنقيها من وجوب الفصل بني حق ال َّلـه ت َ ٰ
عظمة الرسالة اخلامتة َّ ٰ
يف أن خيلص له عباده األلوهية والربوبية ،وبني حق عباده يف العيش املشرتك يف سالم
املعظمة لوجود ال َّل ِ
حتت راية وحدة ،األديان ِّ
ـه املؤمنة باليوم اآلخر.
ل املسيحيني يف القرآن الكريم ،بأهنم أقرب مود ًة للذين
وعندما وصف ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
وج َّ

آمنوا ،ع ّلل ذلك بأن ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾( ، )2ذلك

عل الرغم من أن هؤالء قد يكونون أشد إيامنًا بالعقائد الفاسدة التي ذمها القرآن الكريم،
َٰ
ولكنهم وغريهم ممن ال يؤمنون بالرسالة اإلسالمية اخلامتة ،ال ينبغي ـ كمـا يأمر القرآن ـ

َّإل أن يعاملوا بالرب والقسط طاملا ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾(.)4( )3
()1
()2
()3
()4

سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )5( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )82( :
سورة املمتحنة  ،جزء من اآلية . )8( :
حممد عبد الفضيل « ،غري املسلم بني ذمية املايض ومواطنة احلارض  ،دعوة لتأصيل مفهوم
عبد الرحيم َّ ،
املواطنة فقهي ًا»  ،بحث منشور يف  :األزهر يف مواجهة األفكار املغلوطة  ،من أعمـال مؤمتر األزهر العاملي
ملواجهة التطرف واإلرهاب  ،القاهرة  :األزهر الرشيف 2014 ،م  ،ص . 303
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بي @ َه ٰـ َذا املبدأ أيمـا تطبيقَ ،ح َّت ٰى مع اليهود الذين ذم القرآن معاداهتم
وقد طبق ال َّن ُّ
للمسلمني ،حيث قام @ جلنازة هيودي( ،)1ضارب ًا ألصحابه مثا ً
ال يف القدوة الصاحلة،

واضع ًا التعاليم القرآنية التي جتمع بني الناس ،وال سيام معتنقي األديان الساموية ،موضع
ـه فيه مجلة من الرشائع
التطبيق العميل ،فكان َه ٰـ َذا هو القرآن الكريم الذي أنزل ال َّل ُ
واألحكام والتعاليم التي تضمن أو ً
عل الدخول يف اإليمـان
ال عدم ممارسة أي إكراه َ ٰ
ٍ
عل معتنقي الرساالت الساموية
ب َنبِ ِّـيه ُم َّمد @ ،مرور ًا بإطالق لفظ أهل الكتاب َ ٰ

السابقة ،وهناي ًة بإباحة أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم والرب إليهم يف القول والعملَّ ،إل

الذين ظلموا منهم وعادوا املسلمني ،فيخرجون بذلك من الوحدة الدينية التي جتمعهم
ـد من أبرز مظاهر الوسطية التي متيزت هبا الرسالة اخلامتة،
وه ٰـ ِذه أمور ت َُع ُّ
باملسلمنيَ .
فعل الرغم من أن عدم اإليمـان بنبوة ُم َّم ٍد @ ،هو أمر عظيم وفارقَّ ،إل أن اإلسالم
َٰ
قد استوعب َه ٰـ َذا اخلالف ،ال بالتهوين من أمره ،أو املهادنة العقدية له ،ولكن بمـا

رسمه يف باب املعامالت من تعاليم تسمح بالتواصل والرتاحم بالرغم من اخلالف.

وحدة النظام األخالقي ضمـانة لوحدة األديان :

ـد وحدة املنظومة األخالقية إحدَ ٰى أكرب الركائز األساسية اجلامعة لألديان الساموية
ت َُع ُّ
ل َّإل
عل وحدهتا ،فالدين اإلهلي مل ُي َ
إل توحيد اخلالق َع َّز َ
وج َّ
عن بعد دعوته َ ٰ
الشاهدة َ ٰ

بي @ غاية
إل الرجوع َ ٰ
بدعوة الناس َ ٰ
إل فطرهتم األخالقية ،التي اخترص فيها ال َّن ُّ
رسالته حني قال فيمـا رواه احلاكم يف مستدركه عن أيب هريرة >ُ « :ب ِعث ُْت ِ ُل َ ِّت َم َصالِ َح
َ
األ ْخ َ
ال ِق»( .)2وقد اتفقت مجيع الرساالت الساموية يف ترسيخ منظومة األخالق الفطرية
وإحيائها ،بمـا تشمله من رمحة ،وأمانة ،وصدق ،وبر ،ومساواة ،وقسط ،فكانت َه ٰـ ِذه
إل جانب ركني العقيدة واملعامالت.
املنظومة هي الركن الثالث يف ِّ
أي رسالة سامويةٰ َ ،
(« )1صحيح البخاري»  ،كتاب اجلنائز  ،باب ( َمن قام جلنازة َيـودي)  ،رقم احلديث  1311؛ و«صحيح
مسلم»  ،كتاب اجلنائز  ،باب (القيام للجنازة)  ،رقم احلديث . 81
( )2احلاكم « ،كتاب تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني»  ،باب ( :ذكر أخبار سيد املرسلني وخاتم النبيني
َ
َّ
عل رشط مسلم ولـم خيرجاه .
َّ
حممد بن عبد اللـه ، )...رقم احلديث  . 4221وقال َ :ه ٰـذا حديث صحيح ٰ
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ويتحدث القرآن الكريم يف َه ٰـ َذا الشأن عن مجيع األنبياء والرسل ،موضح ًا أن ما نزل
عل تعاليم تضمن انتشار العدل بني الناس﴿ :ﭑ ﭒ
عليهم من البينات يشتمل َ ٰ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(. )1

أعل مراتب األخالق التي جاءت الرساالت
وقد كان خلق القسط بني الناس ،يف َ ٰ
الساموية إلحيائها ،متفق ًة مجيعها يف تقديم العمل ُ
عل ما قد يقع بني معتنقي
بخلق العدل َ ٰ
َه ٰـ ِذه الرساالت من خالفات عقدية ،وقد رضبت سورة النساء يف القرآن الكريم مثا ًال
بي @ ـ
خالد ًا ،يف رجل هيودي اهتمه املسلمون ظل ًام يف رسقة درع رجل مسلمَّ ،
وهم ال َّن ُّ
()2
َعال مخس آيات بينات يأمر فيها
كام ذكر النيسابوري ـ باحلكم عليه بالرسقة ،فأنزل ال َّل ُـه ت َ ٰ

هوا به من اهتام رجل هيودي بريء إنقاذ ًا لرجل مسلم سارق،
عمـا َ ُّ
املؤمنني باالستغفار َّ
آمر ًا إياهم بالعدل بني الناس ،فقال ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾(. )3

( )1سورة احلديد  ،اآلية . )25( :
ال من األنصار ُي ُ
( )2وذلك أن رج ً
قال َله طعمة بن أبريق أحد بني ظفر بن احلارث رسق درع ًا من جار له ُيقال
له قتادة بن النعمـان  ،وكانت الدرع يف جراب فيه دقيق  ،فجعل الدقيق ينتثر من خرق يف اجلراب  ،ح َّت ٰى
انتهى إىل الدار وفيها أثر الدقيق  ،ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمني  ،فالتمست الدرع
عند طعمة  ،فلم توجد عنده وحلف هلم « :وال َّلـه ما أخذها وما له به من علم»  ،فقال أصحاب الدرع :
فلمـا أن حلف تركوه
«بىل وال َّلـه قد أدلج علينا  ،فأخذها وطلبنا أثره ح َّت ٰى دخل داره  ،فرأينا أثر الدقيق» َّ
ٰ
إىل منزل اليهودي فأخذوه  ،فقال « :دفعها إ َّيل طعمة بن أبريق»  ،وشهد له
انتهوا
ى
ت
ح
الدقيق
أثر
واتبعوا
َّ ٰ
ٰ
َ
إىل رسول ال َّلـه @» فكلموه يف
بنا
«انطلقوا
:
طعمة
قوم
وهم
ظفر
بنو
فقالت
،
ذلك
عل
ٰ
أناس من اليهود ٰ
ذلك  ،فسألوه أن جيادل عن صاحبهم  ،وقالوا « :إن لـم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي» ،
فهم رسول ال َّلـه @ أن يفعل وكان هواه معهم  ،وأن يعاقب اليهودي ح َّت ٰى أنزل ال َّلـه َ
تعال ﴿ :ﯦ ﯧ
ٰ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [سورة النساء ، ]105 :
وه ٰـذا قول مجاعة من املفرسين  .النيسابوري  ،ص . 181
َ
( )3سورة النساء  ،اآليات . )109 - 105( :
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وعل الرغم من أن اآلية لـم تتحدث يف أن الرجل الربيء هيوديَّ ،إل أهنا أعلت
َٰ
عل االنتمـاء الديني ،مؤكدة أهنا قيمة إهلية واحدة تشمل مجيع
قيم ًة أخالقي ًة ُع َ
ظم ٰى َ ٰ
ِ
بمختلف عقائدهم ورشائعهم .وقد جتلت َه ٰـ ِذه القيم األخالقية كأحد أهم
الناس،
بي @،
أركان الوحدة الدينية ـ كمـا متت اإلشارة إليه ـ يف صحيفة املدينة التي كتبها ال َّن ُّ
تنظيمـ ًا لعالقة املسلمني باليهود ،حيث اعتربهم مجيع ًا أمة من دون الناس ،جتمعهم
عل «انفتاح
وحدة الدين ،فكانت خري دليل ـ كمـا أشار الدكتور رضوان السيد ـ َ ٰ
وعل التامسها عنارص
عل مطلق اإلنسان دون أدن َٰى حتفظٰ َ ،
الكينونة اإلسالمية الوليدة َ ٰ

وحدة البرشية التي خلقها الواحد األحد َّ
جل جالله من نفس واحدة ،ثم جعلها شعوب ًا
وقبائل لتتعارف ،وتتنافس يف اخلري ،ويف حتقيق الكامل األخالقي»(.)1

جتل يف كثري من
ولعل َه ٰـ َذا الكامل األخالقي الذي ترنو إليه األديان السامويةٰ َّ ،
األحاديث النبوية والنصوص املقدسة املسيحية واليهودية ،التي تُعنى برتسيخ َه ٰـ َذا
الكمـال يف نفس املؤمنَ ،ح َّت ٰى إهنا تشرتط عليه السعي َهل ٰـ َذا الكمـال األخالقي َح َّت ٰى
يب ِ َل ِخ ِ
يكتمل إيمـانه ،فيقول النبي صىل اهلل عليه وسلمِ َ :
يه َما
«ل ُي ْؤم ُن َأ َحدُ ُك ْم َح َّت ٰى ُ ِ َّ
ُِ
ي ُّب لِ َن ْف ِس ِه»( ،)2وجاء يف التوراة« :وإذا نزل بكم نزيل يف أرضكم فال تظلموه .وليكن
حبك لنفسك»( ،)3و«ال تفعل لآلخر
حتبه َّ
عندكم النزيل املقيم فيمـا بينكم كابن بلدكم ُّ

ما ال حتب أن يفعله لك .هنا تكمن الرشيعة كلها .الباقي تفاصيل»(.)4
()1
()2
()3
()4

الس ِّـيد  ،رضوان « ،مسألة التسامح يف كتابات العرب املحدثني واملعارصين»  ،جملة التسامح  ،سلطنة
َّ
ُع َمـان  :العدد األو ل 2003م  ،ص  ، 1يف http://www.ridwanalsayyid.com/ContentPage.aspx� :
. ?id=85#null
ِ
«صحيح البخاري»  ،كتاب اإليمـان  ،باب (من اإليمـان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه)  ،رقم احلديث
َ
عل أن من خصال اإليمـان أن حيب ألخيه املسلم
 13؛ و«صحيح مسلم»  ،كتاب اإليمـان  ،باب (الدليل ٰ
ما حيب لنفسه من اخلري)  ،رقم احلديث . 71
سفري األحبار « ،اإلصحاح» . 33 :19
تلمود بابل  ،السبت .
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ولقد كانت َه ٰـ ِذه املنظومة األخالقية الدينية اجلامعة ،وما أسس هلا من نصوص

إهلية ،أو تراثية ،املرتكز الذي قامت عليه جهود التقريب بني األديان يف العرص احلديث،
وكذلك العديد من األعمـال الدينية التي أصلت ملبدأ املواطنة احلديثة بني معتنقي

األديان.

وحدة الدين والتعددية الدينية :
بقي أن نؤكد أن وحدة الدين ال تتعارض مع تباين األديان يف الفروع والرشائع ،وال
تناقض التعددية الدينية التي هي يف احلقيقة حاضنة َهل ٰـ ِذه الوحدة ،إذ إن االختالف هنا
أمر طبيعي ،نظر ًا الختالف املكان والزمان ،واحلضارات والتاريخ ،وتفاوت حاجات
الناس ومصاحلهم ،حيث أكدت اآليات القرآنية املباركة وجود َه ٰـ َذا االختالف بني

()1
َعال ﴿ :ﮚ
األمم واألقوام ،واملجتمعات ،تبع ًا لظروف الزمان واملكان  ،فقال ت َ ٰ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾( ، )2بل إن االختالف واقع بني العلمـاء ومذاهبهم

الفقهية والكالمية يف داخل الدين الواحد بسبب تنوع األفهام للنصوص الدينية وحتقيق

فرق العلمـاء
مقاصدها ،واختالفهم رمحة للناس الذين تتعدد مشارهبم وأعرافهم .وقد َّ

أوهلمـا ترشيعات خالدة ال تتبدل بتبدل األصقاع
عل نوعني:
َ
بني الرشائع الساموية َ ٰ
واألوضاع «كالوصايا التسع» ونحوها .فإذا فرض أن أهل رشيعة سابقة تناسوا َه ٰـ َذا

الرضب من الترشيع جاءت الرشيعة الالحقة بمثله «أي أعادت مضمونه تذكري ًا»
فه ٰـ ِذه تنتهي بانتهاء وقتها
وتأكيد ًا له ،وثانيهام ترشيعات موقوتة بآجال طويلة أو قصريةَ .
( )1التميمي  ،فرحان حممود شهاب « ،منهج القران يف بيان وحدة األديان»  ،بحث مقدم للمشاركة باملؤمتر
العلمي جلامعة ماليو/مقدس  ، 4للفرتة  2014/4/15-14م  ،ص  ، 19منشور يف :

https://ebook.univeyes.com/92383/pdf-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%8
4%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%86

( )2سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )48( :
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وجتيء الرشيعة التالية ،بمـا هو أوفق باألوضاع الناشئة الطارئة  ،ولوال اشتامل الرشيعة

عل َه ٰـ َذين النوعني ما اجتمع فيها العنرصان الرضوريان لسعادة املجتمع
الساموية َ ٰ
البرشي :
( )1عنرص االستمرار الذي يربط حارض البرشية بامضيها.

إل مستقبل
( )2وعنرص اإلنشاء والتجديد ،الذي يعد احلارض للتطور والرقي ً
اجتاها َ ٰ
أفضل وأكمل(.)1

ٌ
لسـ َّن ِة التنوع التي
عل اآلخر
ويف التعددية الدينية
ٌ
واعرتاف بح ِّقه ،واحرتام ُ
انفتاح َ ٰ
ل ،ونص عليها القرآن الكريم ،ومن األمور التي جتمع بني مفهوم
خلقها ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
وج َّ

التعددية ونظرية وحدة الدين ،ما أرشنا إليه من أن املسلم يتوجب عليه أن يؤمن بحرية
عل تركه واعتناق غريه من املعتقدات.
اآلخر يف اعتقاده ،وإقامة شعائر دينه ،غري مكره َ ٰ

وما أمجل التعددية بني َمن هلم وحدة جامعة ،وقواسم مشرتكة جتمعهم ،حتت راية
اإليمـان بال َّل ِ
ـه الواحد ،ومتنعهم من االختالف املقيت والترشذم واالقتتال.

ل َسـبيل اخلـتم :
َع َ ٰ

اإلسالم الذي حتدث عنه القرآن هو دين التوحيد الذي جاء به األنبياء مجيع ًا ،هو
إسالم الوجه ل َّل ِ
ـه الواحد واالنقياد واخلضوع لهَ ،هل ٰـ َذا نطق به مجيع الرسل وأوصوا به

ليقوم
ـه الناس عليها ،وما كان ال َّل ُ
ذريتهم ،هو الفطرة التي فطر ال َّل ُ
ـه ليبعث الرسل إال ّ
عل َه ٰـ ِذه الفطرة اإلنسانية.
ً
اعوجاجا طرأ َ ٰ
ٍ
وميزها من بني سائر ما
وقد اختتم ال َّل ُ
بي ُم َّمد @ َّ
ـه رساالته الساموية ببعثة ال َّن ِّ

سبقها بوسطيتها يف الترشيعات والتعاليم التفصيلية ،بمـا يضمن استمرار وحدة الدين
اإلهلي ،فجعل اإليمـان برسالة نبيه اخلاتم منقوصة ال تكتمل َّإل باإليمـان بمن سبقه
( )1مرجع سابق  ،الدين  ،ص . 180-177
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َعال ـ قضية الكفر واإليمـان له ،يفصل فيها
من األنبياء والرسل ،وأوكل ـ ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

يوم القيامة ،لينشغل اإلنسان يف األرض بمـا يمكنه من العيش بسالم مع معتنقي األديان
األخرى.
ٰ

ـه يف قرآنه الكريم مجلة من األحكام والترشيعات ،التي
وعل طريق ذلك أنزل ال َّل ُ
َٰ
األخرى ،وحتول دون الشعور بالعزلة بينهم وبني من
عل معتنقي األديان
ٰ
حترم العدوان َ ٰ
ٍ
عل الدين ،وأباح التزاوج منهم ،بالرغم
بي ُم َّمد @َّ ،
آمنوا برسالة ال َّن ِّ
فحرم اإلكرا َه َ ٰ
من اختالف املعتقد.
وقد استخدم القرآن الكريم يف سياقاته التي تتناول احلياة املجتمعية مع اليهود
َنأى باملؤمنني أن خيلطوا بينهم وبني ُمرشكي َّ
مك َة ـ ُع َّـباد
واملسيحيني ،اصطالحات ت ٰ

الر ُس َ
فسمـاهم َ
عل املسلم أن
ول @ وقاتلوهَّ ،
األصنام ـ الذين آذوا َّ
أهل الكتاب ،حيرم َ ٰ
عل الرغم من انتقاد القرآن لعقائد فاسدة اختلطت
جيادهلم َّإل بالتي هي أحسنَ ،ه ٰـ َذا َ ٰ
عل مر التاريخ ،كل َه ٰـ َذا قدمه القرآن الكريم يف صورة دقيقة رائعة ،أعلت من
بدينهمٰ َ ،
عل صفته اإلعجازية ،وصفة رسالة نبيه اخلامتة.
شأنه ،وأكدت َ ٰ

وتكتمل َه ٰـ ِذه الصورة القرآنية املعجزة بتعاليم أخالقية ،أوصت املسلمني ،كمـا
عل اخلالفات العقدية ،فحرمت عليهم
أوصت سـابقيهم ،بإعالء القيم اإلنسانية َ ٰ

عل ّأل يعدلوا،
االعتداء ،وأوجبت عليهم القسط ،وال يدفعنهم عدوان قوم عليهم َ ٰ
إل وصايا الوقوف جلنائز املوت َٰى ،من أهل الكتاب ،ليشهد
وامتدت التعاليم األخالقية َ ٰ

عل أن وسطية الدين اخلاتم ستظل خادمة لوحدة الدين ،الذي أنزله
التاريخ اإلنساين َ ٰ
ـه من السامء.
ال َّل ُ
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قائمـة املصـادر واملراجـع
(ُ )1
الكتب :

( )1بحر العلوم ،حسن السيد عز الدين« ،األصول املشرتكة لألديان» ،بريوت ،النجف :العارف
للمطبوعات 2013م .
( )2البخاري ،أبو عبد ال َّل ِ
ـه حممد بن إسامعيل« ،صحيح البخاري» ،بريوت :دار ابن كثري 1423هـ
= 2002م .
ِ
ِ
عل الصحيحني» ،بريوت :دار
( )3احلاكم ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن عبد ال َّلـه النيسابوري« ،املستدرك َ ٰ
الكتب العلمية 1422هـ = 2002م .
( )4دراز ،حممد عبد ال َّل ِ
ـه« ،الدين» ،بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان ،الكويت :دار القلم ،د.ت .
( )5الزخمرشي ،أبو القاسم حممود بن عمر« ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل
يف وجوه التأويل» ،الرياض :مكتبة العبيكان 1418هـ=1998م .

( )6زيدان ،عبد الكريم« ،أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم» ،بريوت :مؤسسة الرسالة
1982م .

( )7الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير« ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ،بريوت :مؤسسة الرسالة
1994م .
ـوا ،حممد سليم ،للدين والوطن« ،فصول يف عالقة املسلمني بغري املسلمني» ،القاهرة :دار
(َ )8
الع َّ
هنضة مرص ،ط2012 ،4م .

( )9ابن كثري ،أبو الفدا إسامعيل بن عمر بن كثري« ،تفسري القرآن العظيم» ،بريوت :دار بن حزم
1420هـ= 2000م .
( )10مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري« ،صحيح مسلم» ،بريوت :دار
الكتب العلمية .
( )11النيسابوري ،أبو احلسني عيل بن أمحد الواحدي« ،أسباب النزول» ،حتقيق :عصام بن عبد
املحسن احلميدان ،الدمام :دار اإلصالح .
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( )2املقــاالت :

( )1التميمي ،فرحان حممود شهاب« ،منهج القران يف بيان وحدة األديان» ،بحث مقدم للمشاركة
باملؤمتر العلمي جلامعة ماليو/مقدس  ، 4للفرتة  14ـ  2014/4/15م ،منشور يف :
https://ebook.univeyes.com/92383/pdf-

( )2السيد ،رضوان« ،مسألة التسامح يف كتابات العرب املحدثني واملعارصين» ،جملة التسامح ،سلطنة
عمـان :العدد األول 2003م ،يف :
http://www.ridwanalsayyid.com/ContentPage.aspx?id=85#null

( )3عبد الرحيم ،حممد عبد الفضيل« ،غري املسلم بني ذمية املايض ومواطنة احلارض ،دعوة لتأصيل
مفهوم املواطنة فقهي ًا» ،بحث منشور يف :األزهر يف مواجهة األفكار املغلوطة ،من أعمـال مؤمتر
األزهر العاملي ملواجهة التطرف واإلرهاب ،القاهرة :األزهر الرشيف2014 ،م .
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()16
عاملـية ِ
اخلطـاب ُ
القـرآين
حممـد رشـيد بن عيل بوغزالة
أ.دَّ .

*

اقتضت حكمة الباري أن خيتم رساالت السامء بالكتاب اجلامع احلكيم؛ وهو القرآن
فرط فيه من يشء،
العظيم،
الر َ
عل ما سلف من الكتب والرسل ،ما َّ
قىض به َّ
مح ٰـ ُن الرحيم َ ٰ
ٰ

نسيا.
وما كان َر ِّب َّ

لذا كان من موجبات َه ٰـ َذا احلكمة أن َي ُع َّم خري َه ٰـ َذا الكتاب َّ
كل من بلغته اآليات

والنذر ،من عريب أو أعجمي ،من أبيض وأمحر وأسودَ ،من آ َم َن به منهم عاش به ونال
خري الدنيا واآلخرة ،ومن أعرض عنه عاش يف ِّ
ظل رمحته ،ذلك أنَّ القرآن الكريم املفتتح
ِ
محـ ُته ا ُمل ِ
والكاف َر.
ؤم َن
مح ٰـ ُن الدنيا ت َُع ُّم َر َ
ور َ
باسم ﴿ﭓ ﭔ﴾َ ،

من هنا ،نعرتف بميزة الرسالة اخلامتة التي ُوسمت بالعموم والعاملية ،ولـم يكن ذلك
ِ
ـر كذلك بعاملية الكتاب اخلاتم ،وما حواه
لـام سلفها من الرساالت،
َّ
ويتعد ٰى بنا َه ٰـ َذا ل ُنق َّ
رب
من أحكام وتعاليم لـم تكن لغريه من الكتب ،ذلك أن القرآن الكريم هو كتاب ِّ

حممدية ،لقطع الذرائع عن مجيع االعرتاضات التي قد
العاملني ،نسبة إهلية وليست برشية َّ

توصمه بالتحجيم من القومية واملذهبية ونحوها.

بعد ليؤمن،
الب ْدء واألصل إنمـا جاء خماطب ًا ملَن َلـم يكن قد آمن ُ
واخلطاب القرآين يف َ
املعنى
وه ٰـ َذا
وأمة القرآنَ ،
ويسعد باالنتمـاء للقرآن ّ
ّ
ثم خاطبه بعد اإليمـان ليثبت ْ
ٰ
واحلال ال يزال يرافق القرآن ما طاف باألرض كافر ومؤمن.
(*) أستاذ دكتور يف أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي  ،واملدير املساعد للبحث العلمي والعالقات اخلارجية ،
جامعة الوادي  ،اجلزائر .
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كمه يف عامل
وقد حاكت جتارب البرش عرب القرون
ّ
املمتدة منذ أن بسط القرآن ُح َ

إل أن ُرفع ُ
وغ ّيب سلطانه عن احلياة ،حجم البؤس وال ّتيه الذي أصاب الناس
الناس َ ٰ
َل َّـم أعرضوا عن أحكامه وهداياته التي طالـام ن َِعم هبا األسالف الذين عاشوا يف كنفه،
وح َّت ٰى غري املسلمني الذين سعدوا يف ِّ
ظل عدله ورمحته .وسمة العاملية يف اخلطاب القرآين
َ

ينفك عنها وال ُّ
هي أصيلة فيه الزمة له ال ُّ
تنفك عنه ،ما نزل الوحي َّإل وهي بارزة
فيه ليشمل اخلطاب هبا كل العوامل واملخلوقات؛ أال ترى أن َّأول آية نزلت َق َّررت َه ٰـ ِذه
عل ُك ِّل خملوقاته﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾( ، )1بل ّ
كل
العاملية بتوكيد ربوبية اخلالق َ ٰ

وقررها إنمـا اصطبغت بالعاملية؛ عاملي العقيدة؛
القضايا التي عاجلها اخلطاب القرآين َّ

عل صعيد واحد
بمخاطبة الفطرة السليمة إلحياء عقيدة احلنيفية السمحة ،ومجع الناس َ ٰ
عل انحراف عقدي بغيض خالفوا فيه عهدة التوحيد
بعدما تفرقوا واختلفوا أمم ًا وقبائل َ ٰ

مع اخلالق﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾( )2عاملي الرشيعة؛ بأحكامها اإلمجالية والتفصيلية ،التي برهنت
واقع ًا وعم ً
عل صالحيتها جلميع األقوام ،يف كل األزمنة واألمكنة .عاملي النظرة
ال َ ٰ

إل الكون؛ فالكون خ ْلق الكبري املتعال وإليه يرجع أمره ،أثبته اخلطاب القرآين العاملي
َٰ

ُّ
ـه
التدبر
والتفكر ،جيري وفق سنن أودعها ال َّل ُ
كأبرز دالئل وجود اخلالق ،وأنّه ميدان ُّ
فيه ال حييد عنها﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

()3
إل اإلنسان؛ واكب
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ عاملي النظرة َ ٰ

مسريته ْ
إل منتهاها
مذ أن كان نطف ًة من ماء دافقَّ ،
وبي له املسالك يف دروب احلياة َ ٰ
يف املبعث واملحرش ،نظرة عاملية ألغَ ٰى فيها القرآن مجلة الفروق الواهية كاللون واجلنس
( )1سورة العلق  ،اآلية . )1( :
( )2سورة األعراف  ،حزء من اآلية . )172( :
( )3سورة املؤمنون  ،اآليتان . )89 ، 88( :
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والتقو ٰى﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
والقومية والقبيلة  ،وأب َق ٰى معيار الصالح
َ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(. )1

ونحن إ ْذ نعرتف بأن اخلطاب القرآين هو خطاب عاملي لعموم من تبلغهم رسالة
جتسـدت العاملية
إل أي مدَ ٰى َّ
القرآن ما دامت األرض والسموات ،فإننا نتساءل كذلك َ ٰ

يف اخلطاب القرآين؟ مما يستثري القلم يف البحث عن معنى العاملية يف اخلطاب القرآين،
ثار حوهلا من اعرتاضات ُ
وشبهات،
واألد ّلة والرباهني التي تفيد عاملية اخلطاب ،وما ُي ُ
تتجل مظاهر العاملية يف اخلطاب القرآين ،وكذا ُأ ُسس ومرتكزات العاملية يف
وأين
َّ ٰ
وه ٰـ َذا األمر يستوجب م َّنا أن نبسط القول يف عدة حماور رئيسة نتدارس
اخلطاب القرآينَ ،
فيها جوانب َه ٰـ َذا املوضوع.

عاملية اخلطاب القرآين ـ حتديد وتأكيد
مدخل يف املفاهيم :مفهوم العاملية :

العاملية يف اللغة من العا َلـم ،والعامل ا َ
عل
خل ُ
ّ
لق ك ُّله ،ومجعه «عاملون» ،وال جيمع يشء َ ٰ
َ ()2
فاعل بالواو والنون َّإل َه ٰـذا .

قال ابن فارس :العني والالم وامليم أصل صحيح واحدُّ ،
عل أثر باليشء يتميز
يدل َ ٰ
الع َل َمة ،وهي معروفةُ .ي ُ
والع َلم:
قالَ :ع َّل ُ
عل اليشء َع َلم ًةَ ،
به عن غريه .من ذلك َ
مت َ ٰ

مجع
والع َلم :اجلبل ،وكل يشء يكون َم ْعلمـ ًا :خالف املَ ْج َهل .و ْ
الراية ،واجلمع أعالمَ .
َّ
الع َالون ،وذلك أن َّ
كل جنس من اخللق فهو يف نفسه
الع َلم أعالم أيض ًا ،ومن الباب َ
َ
ـم ُس ِّم َي الجتمـاعه(.)3
َم ْع َل ٌم َ
وع َل ٌم .وقال قوم :العا َل ُ

( )1سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )13( :
حممد بن مكرم « .لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر  ،ط 1414 ، 3هـ .
( )2ابن منظور  ،أبو الفضل مجال الدين َّ
. 420 :12
( )3الرازي  ،أبو احلسني أمحد بن فارس « ،مقاييس اللغة»  ،بريوت  :دار الفكر  1399 ،هـ  109 :4 .ـ . 110
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مجع ال واحد له من لفظه ،كاألنام
ـمٌ :
يقول الطربي« :والعاملون مجع عامل ،والعا َل ُ

ـم اسم ألصناف األمم ،وكل صنف منها عامل،
والرهط واجليش ،ونحو ذلك  ،والعا َل ُ

وأهل كل قرن من كل صنف منها عامل ذلك القرن وذلك الزمان»(.)1

قصد يف أغلبها من هو َمعنِ ٌّي بالتكليف باخلطاب،
لكن العاملية يف معاين القرآن ُي َ

واجلن .قال
عباس َمع َن ٰى العاملني فقال :هم اإلنس
ـر ُ
ّ
فس َ
وهم اإلنس واجلن؛ لذلك َّ
ابن َّ
َعال ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
عل صحة قول ابن عباس قوله ت َ ٰ
األزهري :الدليل َ ٰ

()2
بي @ نذير ًا للبهائم وال للمالئكة،
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾  ،وليس ال َّن ُّ
وهم كلهم خلق ال َّل ِ
ـه ،وإنمـا ُب َ
بي @ نذير ًا للجن واإلنس(.)3
عث َّ
حممدٌ ال َّن ُّ

بني عاملية القرآن والعوملة احلديثة :
وه ٰـ َذا
يرتدد يف اخلطابات املعارصة يف العقود األخرية مصطلح «العوملة»َ ،
كثري ًا ما َّ

العوملة جتمع نظام ًا متنوع ًا وخمتلف ًا ذا بعد
املصطلح كذلك مرتبط بمعاين العاملية ،ألن َ

سيايس وثقايف واقتصادي واجتامعي وتربوي؛ يسعى للتحكم يف البرشية وفق رؤية

الغالب للمغلوب بمعزل عن سلطة الدين.

ونظر ًا َهل ٰـ َذا التشعب يف عنارص ومكونات نظام العوملة ،لـم نجد لدى املفكرين

عل وصفها ـ كمـا يقول الكاتب
عل مفهوم منضبط للعوملة ،لكنهم شبه متفقني َ ٰ
اتفاق ًا َ ٰ

األمريكي وليم جريدر ـ بأهنا « :آلة عجيبة نتجت عن الثورة الصناعية والتجارية العاملية،

وأنا تنطلق متجاهلة احلدود الدولية املعروفة،
وعل التدمريّ ،
ّ
عل احلصاد َ ٰ
وأنا قادرة َ ٰ

حممد بن جرير  ،جامع البيان يف تأويل القرآن  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط ، 1
( )1الطربي  ،أبو جعفر َّ
1420هـ . 143 :1 .
( )2سورة الفرقان  ،اآلية . )1( :
حممد بن أمحد ا َهل َروي « ،هتذيب اللغة»  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب  ،ط ، 1
( )3األزهري  ،أبو منصور َّ
2001م . 252 :2 ،
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وبقدر ما هي منعشة ،فهي خميفة ،فال يوجد من يمسك بدفّة قيادهتا ،ومن َث َّم ال يمكن

التحكم يف رسعتها وال يف اجتاهاهتا»(.)1

ـ أن عاملية القرآن ربانية املصدر منبثقة عن الوحي الساموي؛ لذا فهي متسمة

الرب الكامل ،مما جيعل عاملية القرآن ملبية حلاجات الناس
بالكمـال الذي أودعه فيها ُّ
وحمققة آلماهلم يف املعاش واملعاد.

بينام العوملة منبثقة عن تفكري برشي حتكمه املصالح املادية ،وغاية العوملة أن حيقق فيها
عل حساب املغلوب .ومن َه ٰـ َذا املنطلق ،لن تكون
الغالب ما تطاله يده من املصالح َ ٰ
العوملة حمققة حلاجات الناس ومصاحلهم.

ِ
عل
عل ٍّ
حد سواء دون متييزٰ َ ،
ـ عاملية القرآن تقتيض خطاب ال َّلـه لعموم الناس َ ٰ
إل ُسبل اخلري واهلدى والصالح ،بينام
أساس العدل والرمحة واألخذ بيد املخاطبني َ ٰ
عل الضعيف منهم ،تنعدم بموجب َه ٰـ َذا
العوملة هي ترصف برشي يقيض بسلطة القوي َ ٰ

التس ّلط كل موازين العدل والرمحة والسالمة ،خال ميزان الظلم يف أوسع معانيه ،ويف
َه ٰـ َذا يقول الفيلسوف الفرنيس «روجيه جارودي» عن العوملة :نظام ُي ّ
مكن األقوياء من
فرض الدكتاتوريات الالإنسانية التي تسمح بافرتاس املستضعفني بذريعة التبادل احلر
وحرية السوق(.)2

مدونة ومبثوثة بني دفّتي
إل منهج ثابت تعاليمه مكتملةّ ،
ـ أن عاملية القرآن تستند َ ٰ

املصحف الكريم ،ال أحد يمكنه الزيادة عليها وال النقصان منها﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ
()3
إل منهج
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ﴾  ،بينام العوملة ال تستند َ ٰ

( )1الرقب  ،صالح « ،بني عاملية اإلسالم والعوملة  ،ضمن أبحاث املؤمتر الرتبوي األول»  :الرتبية يف فلسطني
ومتغريات العرص  ،كلية الرتبية  -اجلامعة اإلسالمية 2004/11/24-23 :م  ،ص . 990 - 988
حممد السبيطيل  .صنعاء :
( )2جارودي  ،روجـيه « ،العولـمـة املزعومة ـ الواقع  ،اجلذور  ،البدائل»  ،تعريب َّ :
دار الشوكاين 1998 ،م  ،ص . 17
( )3سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )3( :
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مدون ،وال حتكمه تعاليم ،وإنام ختضع ملزاج وتقلبات وأهواء الزعامء وأصحاب
ثابت ّ

األموال واملتسلطني من األقوياء إلخضاع الضعفاءّ ،
ويترصف يف عامل
كل قوي يزيد فيها
ّ
عل هواه وبام ُتليه مصاحله دونام اعتبار لألخالق وال املبادئ ،وال مراعاة لغريه
العوملة َ ٰ
وح َّت ٰى غريه من األقوياء.
من الضعفاء َ

ـ أن عاملية القرآن الكريم هي عاملية متكاملة متتزج فيها الروح مع املادة وفق نسق
وتنظري رباين يضع َّ
كل يف حم ِّله ،بينمـا العوملة خمت َّل ُة املوازين؛ يغيب فيها جانب الروح،
وخيضع ُّ
املادة فحسب ،وال اعتبار جلانب الروح فيها بتات ًا.
كل تنظري وتقنني فيها لطغيان َّ

املقصود باخلطاب القرآين :

(أ) ِ
(خ َط َب) اخلاء والطاء والباء أصالن؛ أحدمها:
اب يف اللغة :من الثالثي َ
اخل َط ُ
اطبه ُي ِ
اطبه خطاب ًا وا ُ
خل ْطبة من ذلك.
الكالم بني اثنني؛ ُيقالَ :خ َ َ

وا ُ
إل تزوج صاحبتهم.
خلطبة :الكالم املخطوب به .و ُيقال ْ
اخ َت َط َب القوم ُفالن ًا إذا ْ
دعوه َ ٰ

وا َ
سمي بذلك لِ َـم يقع فيه من التخاطب واملراجعة(.)1
خل ْط ُب :األمر يقع ،وإنمـا ُّ

َعال يف القرآن﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
فعل املعنى األول ورد قوله ت َ ٰ
َٰ

ﭲ ﭳ﴾(. )2

َعال ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾(. )3
وعل املعنى الثاين ورد قوله ت َ ٰ
َٰ

عرفه بعضهم بقوله :اللفظ املتواضع عليه ،املقصود به
(ب) اخلطاب يف االصطالحَّ :

تهي ٌئ لفهمه(.)4
إفهام من هو ُم ِّ
()1
()2
()3
()4

الرازي « ،مقاييس اللغة» . 198 : 2 ،
سورة ص  ،اآلية . )20( :
سورة احلجر  ،اآلية . )57( :
الكفوي  ،أبو البقاء أيوب بن
موسى احلسيني « ،كتاب الكليات»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة 1419 ،هـ .
ٰ
عرفه التهانوي يف كشاف اصطالحات الفنون  ،القاهرة  :اهليئة املرصية العامة
ص  . 658وبتعريف مطابق َّ
للكتاب 1972 ،م . 175 : 2 .
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عل من وضع تعريف ًا
(ج) تعريف اخلطاب القرآين :لـم أقف بعد بحثي املتواصل َ ٰ
إل بذل حماولة متواضعة لوضع
للخطاب القرآين باعتباره مركب ًا إضافي ًاَ ،
وه ٰـ َذا أجلأين َ ٰ
إل
وجهها ال َّل ُ
تعريف للخطاب القرآين فقلنا هو :أساليب اإلفهام التي َّ
َعال يف كتابه َ ٰ
ـه ت َ ٰ
قصودنا بأساليب اإلفهام ِ
خمتلف وجوه املخاطبات التي تضمنها القرآن
املك َّلفني .و َم
ُ

الكريم ،وهي كثرية ومتنوعة ،فقد ذكر أبو الفرج ابن اجلوزي مخسة عرش َوجه ًا من
إل ثالثة وثالثني وجه ًا( .)1وزاد
وجوه اخلطاب القرآين .بينمـا أوصلها البدر الزركيش َ ٰ
إل أربعة وثالثني وجه ًا (.)2
عليه اجلالل السيوطي وجه ًا آخر فأوصلها َ ٰ

ل عاملية َ
اخلطـاب القرآين
األدلة النقلية والعقلية َع َ ٰ

النقليـة :
األدلة
َّ

عل عاملية اخلطاب القرآين كثرية جد ًا من الكتاب والسنة ،نذكر
الدالئل النقلية َ ٰ
عل املقصود :
أظهرها َ ٰ
َعال ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾( ، )3أي أن
* من الكتاب  :قوله ت َ ٰ
َه ٰـ َذا القرآن نذير لقومه الذين بني أظهرهم ،ولغريهم ممن سيبلغهم القرآن َح َّت ٰى تقوم
إل اتباعه ما دامت
الساعة ،فكل من بلغه القرآن من العاملني فهو مشمول بخطابه و َم ٌّ
دعو َ ٰ
السموات واألرض(.)4
حممد بن عبد ال َّلـه بن هبادر « ،الربهان يف علوم القرآن»  ،القاهرة  :دار
( )1الزركيش  ،أبو عبد ال َّلـه بدر الدين َّ
إحياء الكتب العربية 1376 ،هـ  217 : 2 .وما بعدها .
( )2السيوطي  ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر « ،اإلتقان يف علوم القرآن»  ،القاهرة  :اهليئة املرصية
العامة للكتاب1394 ،هـ 109 :3 .وما بعدها .
( )3سورة األنعام  ،اآلية . )19( :
حممد رشيد رضا « ،تفسري القرآن احلكيم» (تفسري املنار)  ،القاهرة  :اهليئة املرصية العامة
( )4القلموين َّ ،
للكتاب 1990 ،م . 283 : 7 ،
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َعال ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾(، )1
ـ وقال أيض ًا  :ت َ ٰ
ِ
فـ َ َ
َعال ويتناول مجيع املك َّلفني من اجلن
«العالني» من العامل ،والعامل هو كل ما سوى ال َّلـه ت َ ٰ
جب أن
فو َ
عل استثناء املالئكة من التكليف َ
واإلنس واملالئكةَّ ،إل أن العلمـاء أمجعوا َ ٰ
إل يوم القيامة(.)2
إل اجلن واإلنس مجيع ًا َ ٰ
يكون رسو ًال َ ٰ

َعال ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾( ، )3أي أن َه ٰـ َذا القرآن ذكر جلميع
َعال :ت َ ٰ
ـ وقال ت َ ٰ

املك َّلفني من اإلنس واجلن .ن َ
غري واحد عن ابن عباس (.)4
َقل َه ٰـ َذا ُ

* ومن السـنة النبـوي ِة  :ما رواه البخاري وغريه عن جابر بن عبد ال َّل ِ
ـه { أن
ُّ َّ َّ َ َّ
ال َّنبي @ قالُ :
يت َ ْ
ـم ُي ْع َط ُه َّن َأ َحدٌ َق ْب ِل َ ... :و َكانَ ال َّنبِ ُّي ُي ْب َع ُث ِف َق ْو ِم ِه
«أ ْع ِط ُ
خس ًا َل ْ
َّ
()5
ِ
إل ال َّن ِ
اس َعا َّم ًة» .
َخ َّ
اص ًة و ُبعث ُْت َ ٰ
عل أن ا ُ
حل َّجة تلزم باخلرب ،كمـا تلزم باملشاهدة ،وذلك
قال ابن َب َّطال املالكي :دليل َ ٰ

مبينة له ،رافعة ملا ُيشَ ٰى من آفات األخبار ،وهي
أن اآلية املعجزة باقية مساعدة للخربِّ ،
ـه نبيه ببقاء آيته ،لبقاء َد ِ
عل من بلغته
القرآن الباقي ،ولذلك َّ
َ
خص ال َّل ُ َّ
عوته ،ووجوهبا َ ٰ
إل آخر الزمان(.)6
َٰ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة الفرقان . )1( : ،
حممد بن عمر « ،التفسري الكبري» (مفاتيح الغيب)  ،بريوت  :دار إحياء
الرازي  ،فخر الدين أبو عبد ال َّلـه َّ
الرتاث العريب  ،ط 1420 ، 3هـ . 429 : 24 .
سورة ص  ،اآلية . )87( :
الدمشقي  ،أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن كثري « ،تفسري القرآن العظيم»  ،الرياض  :دار طيبة للنرش
والتوزيع  ،ط 1420 ، 2هـ . 83 : 7 .
حممد بن إسامعيل « .اجلامع الصحيح»  .بريوت  :دار طوق النجاة  ،ط ، 1
البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
1422هـ  .كتاب التيمم  ، 74 : 1 :حديث . 335 :
البكري  ،أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك ابن َّ
بطال « .رشح صحيح البخاري»  .بريوت  :دار
الكتب العلمية  ،ط 2015 ، 2م . 462 : 1 .
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عل عاملية القرآن
* ومن اإلمجـاع  :وقد نقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع َ ٰ

والرسالة املحمدية(.)1

ٌ
حممد ًا @
إل اإلنس
قال ابن عبد الرب :وال خيتلفون ـ أي أئمة اإلسالم ـ أن َّ
رسول َ ٰ
ِ
إل اخللق كافة اجلن واإلنس،
نذير و َب ٌ
واجلن ٌ
عل األنبياء أنه ُبعث َ ٰ
شري َ ،ه ٰـ َذا مما ُف ِّضل به َ ٰ
وغريه لـم ُيرسل إ ّ
ال بلسان قومه(.)2
وث
حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم َم ُبع ٌ
عل أن ن ََّبينا َّ
قال الدمريي « :أمجع املسلمون قاطبة َ ٰ
اجلن كمـا هو َم ُبع ٌ
إل اإلنس»(.)3
إل ّ
وث َ ٰ
َٰ

َد ُ
العقـل :
ليـل َ

َ
رس ٍل  ،عريب يف قومه العرب ،ب ُلغة
القرآن
ال يمـاري أحدٌ يف أن
نبي ُم َ
َ
عل ٍّ
الكريم نزل َ ٰ
عل
العرب ،يف أرض العرب ،وبالرغم من خماطبة القرآن لإلنسان يف مواطن كثرية تربو َ ٰ

خيص قوم العرب بخطاب وال فضيلة وال مزية
الثالثمـائة آيةَّ ،إل أن القرآن الكريم لـم َّ
عل عاملية القرآن وعموم خطابه للناس عموما
عل غريهم من األقوامَ ،
وه ٰـ َذا مما يربهن َ ٰ
َٰ
بال استثناء.

الو ِاقـع :
ره ُ
ُب َ
ـان َ

ال خيتلف املختلفون يف حظوة االنتشار والتمدد الواسع لدين اإلسالم يف مشارق
ِ
َعال منذ بزوغ شمس اإلسالم
األرض ومغارهبا ،ودخول الناس أفواج ًا يف دين ال َّلـه ت َ ٰ
ِ
وه ٰـ َذا تصديق
سـلم ٌةَ ،
عل أرض ال َّلـه ،إذ ال جتد جنس ًا وال عرق ًا إال وفيهم ُأ َّم ٌـة ُم َ
يف َ ٰ
حممد « ،إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري»  ،بريوت :
( )1القسطالين  ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن َّ
دار الكتب العلمية 2016 ،م . 208 : 7 .
( )2النمري  ،أبو عمر يوسف بن عبد الرب القرطبي « .التمهيد لِـام يف املوطأ من املعاين واألسانيد»  .بريوت :
دار الكتب العلمية  ،ط 2010 ، 1م . 505 : 4 .
الكربى»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية ،
عيسى « ،حياة احليوان
موسى بن
حممد بن
ٰ
( )3الدمريي  ،أبو البقاء َّ
ٰ
ٰ
ط 1424 ، 2هـ . 292 : 1 .
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للوعد القرآين والبشارة النبوية يف بلوغ اإلسالم ما بلغ الليل والنهار كمـا يف حديث َتيم
ول ال َّل ِ
يقول َ « :ليب ُلغَ َّن َهـ َذا َ
معت َر ُس َ
ـه @ ُ
األ ْم ُر َما َب َلغَ ال َّل ْـي ُل
َّ
الداري > قال َ :س ُ
َْ
ٰ
ت َك ال َّلـ ُه َب ْي َت َمدَ ٍر َ
ـارَ ،
ول َي ْ ُ
ـز َعـ ِزي ٍز َأ ْو بِ ُذ ِّل
ين ،بِ ِع ِّ
ول َو َب ٍر َّإل َأ ْد َخ َل ُه ال َّلـ ُه َه ٰـ َذا الدِّ َ
وال َّن َه ُ
وذ ًّل ُي ِذ ُّل ال َّلـ ُه بِه ُ
َ
اإلسـل َمُ ،
َذلِ ٍ
الك ْف َر»(.)1
ـز ال َّلـ ُه بِه
ـز ًا ُي ِع ُّ
يـلِ ،ع َّ

احلكمة الربانية يف عاملية اخلطاب القرآين :
ل
عل عاملية اخلطاب القرآين ،أنه إذا سلمنا باإليمـان بأنه َع َّز َ
وج َّ
أظهر احلكم الربانية َ ٰ
ِ
إل
َّ
عل كل يشء قدير ،فكام سلمنا حلكمته يف بعثه للكتب والرسل َ ٰ
فعالغ لـام يريد ،وأنه َ ٰ

خاصة ،فإن ذلك يقتيض منا التسليم كذلك بالرسول العاملي والكتاب العاملي،
أقوام َّ
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ألنه حكيم بصري بالعباد وما ُيصلحهم ،قال ت َ ٰ
()2
خبري بأحوال
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾  ،أي إنَّ ال َّلـ َه ٌ
صري بمـا َيص ُلح هلم ،فيرشع هلم من األحكام ما يناسب أحوال الناس يف كل
عبادهَ ،ب ٌ

زمان ومكان ،ويرسل من الرسل من هو حقيق بتبليغ ذلك للناس ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ﴾(. )3

إل
قض ّ
وقدر َع َّز َ
عل َم ِّر عصور ودهور ـ أن يبعث األنبياء واملرسلني َ ٰ
لـ َ ٰ
وج َّ
وقد َ ٰ
عل ما أجراها عليهَّ ،إل أنَّ
أقوامهم َّ
عل أن ُيبقي ُسـ َّنته يف خلقه َ ٰ
خاصة ،وهو القادر َ ٰ

إل
عل حال َ
كه ٰـ َذاُ ،لينهي بني يدي الساعة ُسـ َّنة البعثة َ ٰ
حكمته اقتضت َّأل يدوم الكون َ ٰ
إل الناس أمجعني(.)4
األقوام خاصة بالبعثة العامة بالكتاب العاملي َ ٰ
()1
()2
()3
()4

حممد بن حنبل « ،املسند»  .بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1421 ، 1هـ .
الشيباين  ،أبو عبد ال َّلـه أمحد بن َّ
َ
عل رشط مسلم .
 154 : 28ـ  . 155حديث  . 16957 :قال شعيب األرناؤوط  :إسناده صحيح ٰ
سورة فاطر  ،اآلية . )31( :
سورة األنعام  ،اآلية . )124( :
العمر  ،نارص بن سليامن  ،عاملية اخلطاب القرآين « ،رسالة القرآن»  ،قطر  :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية  ،ط 1431 ، 1هـ  .ص . 51
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ُش ُـبهات حول عاملية اخلطاب ُ
القرآين
َ
عل الناس من شبهات
لـم
يتوان خصوم اإلسالم بإثارة ما يمكنهم أن ُي ِّلب ُسوا به َ ٰ
ُ
عل عاملية اخلطاب القرآين
حول القرآن الكريم ،وهي كثرية؛ وإنمـا ّ
هيمنا منها ما أثري َ ٰ
وأهم تلك الشبهات :
خاصة ،ودعوى قصوره عن العاملية،
ّ

أو ً
َّ
يتجل يف اآلي القرآين يف بدايات النزول،
ال  :أن خطاب العاملية يف القرآن لـم
تأخر كثري ًا ،و َلـم يربز يف اخلطاب القرآين َّإل يف مرحلة متأخرة واكب فيها الغلبة
بل َّ
العسكرية للدولة اإلسالمية(.)1

عو ٰى ضمور خطاب العاملية يف القرآن يف
ويف جواب َه ٰـ ِذه ُّ
الش َ
ـبهة نقول  :إنَّ َد َ

بدايات البعثة مغالطة كاذبة ينسفها التاريخ وواقع النزول القرآين؛ ذلك أنَّ كثري ًا من آي
ِ
عل ُم َّم ٍد وأصحابه ـ صدعت بعاملية
ني الضيق
َّ
القرآن املكية ـ التي نزلت يف س ِّ
والشدة َ ٰ
ِّ
ستهل
اخلطاب؛ من ذلك ما نتلوه يف سورة التكوير التي نزلت بعد سورة املسد يف ُم
()3
()2
فه ٰـ َذا القرآن هو ذكر جلميع البرش يف العاملني.
البعثَة ﴿ :ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ َ ،
َ

ومن ذلك ما تضمنته سورة «ص» التي نزلت فيام ُيعرف بعام احلزن؛ عند اشتداد املرض

بي @ يف السنة (الثالثة قبل اهلجرة ،ستامئة وعرشين للميالد)( ،)4وهي
بأيب طالب ِّ
عم ال َّن ِّ

تبوح بخطاب العاملية﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾( ، )5وبعدها نزلت
()1
()2
()3
()4
()5

رضوان ،عمر بن إبراهيم« ،آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه» ،الرياض :دار طيبة1992 ،م.
واملبشين» ،ليبـيا :منشورات
ط  . 88 - 87 :1وينظر  :أبو خليل ،شوقي« ،أضواء عىل مواقف املسترشقني
ّ
مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية ،ط 1418 ،2هـ 1999 -م ،ص . 158
العاين ،عبد القادر بن َّ
مل حويش« ،بيـان املعاين» ،دمشق :مطبعة الرت ِّقي ،ط 1382 ، 1هـ. 123 :1 .
سورة التكوير ،اآلية. )27( :
الواحدي ،أبو احلسن عيل بن أمحد النيسابوري« ،أسباب نزول القرآن» ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط 1411 ،1هـ  .ص . 380
سورة ص  ،اآليتان . )88 ، 87( :
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سورة األعراف ّ
َعال ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ
املكية التي تضمنت كذلك خطاب العاملية يف قوله ت َ ٰ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾( ،)1وغري ما ذكرناه من اآليات يف َه ٰـ َذا املعنى كثري.

عل األقربني والعشرية ودليل
ثاني ًا َ :د َ
عو ٰى قصور اخلطاب القرآين يف العهد املكي َ ٰ

ذلك خماطبة القرآن للرسول حرص ًا بالنذارة لألقربني وليس للعاملني﴿ :ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ﴾( ،)2ويؤيد ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب وهم عشرية الر ُس ِ
ول @،
َّ
()3
املمتد ،فكيف تكون له العاملية بذلك االنحصار؟
وهم بضع يسري من العامل الواسع
ّ
وجواب َه ٰـ ِذه الشبهة :أن منطق االبتعاث يقتيض أن تكون هناك لغة جيب أن ينزل

هبا الوحي ،وكذلك أن يكون هناك قوم وعشرية ينرصون وتنطلق من بني أظهرهم
عل من حوهلم ،فمن غري املعقول أن نتك َّلف ونتط َّلع لينزل وحي بلغة ال
الرسالة َّ
لتعمم َ ٰ
يفهمها وال يدركها املوحى إليه ،وألسن األقوام يف أرض ال َّل ِ
ـه الواسعة ال تنحرص بحال،
بربك ـ ستنزل الرساالت؟
ِّ
فبأي لغة ـ ّ

ٌ
غرة
ومن غري املعقول كذلك أن ُيبعث
عل حني َّ
رسول يف قوم ال يعرفونه ليقوم فيهم َ ٰ
ٌ
ال وال فص ً
رسول إليكم من رب العاملني ،وهم ال يعرفون عنه أص ً
ال.
ويقول هلم أنا
معينني عدم عاملية الوحي.
وإذا قررنا ذلك فال يعني ذلك أن ْ
البعث بلغة ما يف قوم ّ

إل خطاب القرآن العاملي
حاجة البرشية َ ٰ

قبل البعثة املحمدية ،كانت أيام اجلاهلية يف ظلمـات حالكة ،أهل الكتاب هييمون يف

بحر التحريف والتزييف ،ومن دوهنم ممن حوهلم من عرب وعجم يف دركات الرشك،
( )1سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )158( :
( )2سورة الشعراء  ،اآلية . )214( :
( )3السامري  ،إبراهيم بن عبد ال َّلـه « ،الشبهات حول عاملية الدعوة اإلسالمية وواقعيتها»  ،رسالة ماجستري ،
حممد بن سعود اإلسالمية 1416 ،هـ  .ص  126وص . 232
الرياض  :جامعة اإلمام َّ
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العظيم ال عاصم هلم من أمره َّإل رسول أمني بوحي كريم .وال وازع لكل أولئك من

دول وقبائل عن سفك الدماء ،وأكل احلقوق ،وهتك األعراض ،وما هو أدن َٰى من ذلك
وما هو أكرب .هنا اقتضت حكمة العليم اخلبري َّأل يدع اخللق من دون حجة جيتمع عليها

املتفرقون وهيتدي هبا الزائغون ،بخ ْتم سنن بعثة األنبياء واملرسلني باهلادي األمني ،بني
ـه فيه من يشء ،من أمور الدين والدنيا
فرط ال َّل ُ
ْ
يديه كتاب مبني ،وهو القرآن العظيم ،ما ّ
للناس أمجعنيَ ،ه ٰـ ِذه احلاجة التي أفصح عنها جعفر بن أيب طالب > َل َّـم سأله النجايش
ملك احلبشة عن حقيقة الدين اجلديد فقال له« :أهيا امللك ،كنا قوم ًا أهل جاهلية نعبد

األصنام ،ونأكل امليتة ونأيت الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونيسء اجلوار يأكل القوي منا
ـه إلينا رسو ً
ال منا نعرف نسبه ،وصدقه ،وأمانته،
عل ذلك َح َّت ٰى بعث ال َّل ُ
الضعيف ،فكنا َ ٰ
وعفافه ،فدعانا َإل ال َّل ِ
ـه لنوحده ،ونعبده ،ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من
ٰ
()1
احلجارة واألوثان . »...من هنا انطلقت اهلداية القرآنية لتنوير طريق البرشية خلريي
ِ
دب
الدنيا والدين،
ْ
إل أن َّ
ومضت يف عقود الزمان حقب مرشقة هبدي القرآن الكريمٰ َ ،

الوهن وقصم الفتور ظهر األمة ألهنا أعرضت عن هداية القرآن.

عددها
وما أشبه الليلة بالبارحة؛ يف جاهلية الناس احلديثة
تتجسد مجيع املظاهر التي َّ
ّ

وأطغى من
أشد
جعفر بن أيب طالب للنجايش لكن بشاكلة أخرى وزيادة ،بل هي ُّ
ٰ
األوىل.
اجلاهلية
ٰ

بروية يف حال اإلنسان املعارص ا ُملحاط بأهوال الفتن واملالحم التي
وها نحن نتأمل ّ

وشيبت الوليد ،لـم تسعفه التيارات واملذاهب الدينية والالدينية ،ولـم
َّ
حيت احلليم َّ
ِ
ِ
عل
سـمه ،ومن القرآن س َ
يبقَ من اإلسالم س َ
ـو ٰى َر ُ
ـو ٰى َحر ُفه ،وطغت النزعة املاديةٰ َ ،

َّ
وأيمـا َشـقاوة ،ليبدأ رحلة
كل يشء،
املكرم يف ظلامهتا وكابد الشقاوة ُّ
واضمحل اإلنسان َّ
البحث من جديد عن السعادة التي تنشدها النفوس السليمة املنقادة بالفطرة الربانية .

( )1ابن حنبل « ،املسند»  . 266 : 3 .حديث  . 1740 :قال شعيب األرناؤوط  :إسناده حسن  ،رجاله ثقات
رجال الشيخني .
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فعل َه ٰـ َذا الكتاب يف حياة
إل القرآن الكريم ،وألنْ ُي َّ
من هنا ،تنبعث احلاجة البرشية َ ٰ
بني اإلنسان من جديد ،فهو املنهج األوحد التي عاش يف كنفه اإلنسان بمـا حيمله َه ٰـ َذا
اإلنسان من اختالف يف األجناس واألعراق واأللوان واأللسن واألديان.

عاملية اخلطاب القرآين :املظاهر والتجليات

عل مقصد
جتل اخلطاب القرآين العاملي يف وجوه كثرية خمتلفة ،ومجيعها متاألت َ ٰ
َّ ٰ
العاملية ،نظر ًا الستهدافها عموم املخاطبني من بني اإلنسان دونمـا اعتبار ملعتقد أو جنس

أو لون أو غريه ،وإليك أهم تلك الوجوه :

( )1نداء املؤمنني :
ورد نداء املؤمنني بـ ﴿ﮉ ﮊ ﮋ﴾ يف القرآن الكريم يف تسعة وثمـانني موضع ًا،
تمل
إل ُم َّ
ويتبادر َّ
عي؛ وهم الذين آمنوا ،لكن هل ُي َ
ألول وهلة أنَّ اخلطاب متوجه َ ٰ

دخول غريهم يف اخلطاب نفسه؟

واجلواب أنَّ بعض العلمـاء املحققني ُيدرج يف خطاب املؤمنني أهل الكتاب كذلك؛

ألن ختصيص املؤمنني بالذكر إنمـا للترشيف ال للتخصيص ،قال اجلالل السيوطي:
عل
واختلف يف اخلطاب بـ ﴿ﮉ ﮊ ﮋ﴾ هل يشمل أهل الكتاب؟ فقيل ال؛ بناء َ ٰ

أهنم غري خماطبني بالفروع .وقيل :نعم .واختاره ابن السمعاين قال :وقوله﴿ :ﮉ ﮊ

()1
ور َّده اإلمام الزركيش بأن الكالم يف التناول
ﮋ﴾ خطاب ترشيف ال ختصيص َ .
إل أن الكفار هل هم خماطبون
بالصيغة ال بأمر خارج عنها ،واملسألة ترجع يف األصل َ ٰ

بفروع الرشيعة أم ال؟(.)2

( )1السيوطي « ،اإلتقان يف علوم القرآن» . 58 : 3 ،
حممد بن عبد ال َّلـه بن هبادر « ،تشنيف املسامع بجمع اجلوامع» ،
( )2الزركيش  ،أبو عبد ال َّلـه بدر الدين َّ
بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 2013 ، 2م . 356 : 1 .
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( )2نـداء ال َّنـاس :

«الناس» من أسامء اجلموع مفرده إنيس أو إنس أو إنسان ،وكله مشتق من أنِس ضد

توحش ألهنم يستأنسون بأمثاهلم ،أو من آنس ألهنم ظاهرون مبرصون ( .)1قال اجلالل
السيوطي ~ :األصح يف األصول أن اخلطاب ﴿ﮣ ﮤ﴾ يشمل ـ فض ً
ال

عن املؤمن ـ الكافر والعبد لعموم اللفظ (.)2

رسل
وقد خاطب القرآن الكريم عموم الناس بأن حامل َه ٰـ َذا الوحي @ هو ُم َ

َعال ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
للناس مجيع ًا ،ولـم ُيبعث لقوم بعينهم؛ قال ت َ ٰ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾(. )3

عل أنه هدى للناس مجيع ًا وليس خلصوص املسلمني
وقد ّ
نص القرآن الكريم َ ٰ
َعال﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾( ،)4وأنه
واملؤمنني ،قال ت َ ٰ

َعال ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
بيان جلميع الناس دون استثناء كمـا يف قوله ت َ ٰ

ﮩ ﮪ﴾( ،)5لذلك كان خطاب الناس حموري ًا يف القرآن الكريم ،ولـم خيتلف
توجه اخلطاب بـ ﴿ﮣ ﮤ﴾ يف
حال اخلطاب بني العهدين املكي واملدين ،فقد َّ

واحد وعرشين موضع ًا يف القرآن الكريم ،كام وردت كلمة ﴿ﮤ﴾ اسم مجع يف

املعرفة
معرف بـ«الـ» ليفيد العموم ويشمل كل أفراد مسامه؛ ألن اجلموع َّ
اخلطاب القرآين َّ

أنص عليه من األفراد املح ّ
الة بـ «(ال)» (.)6
باأللف والالم للعموم ،وهي ّ

( )1البيضاوي  ،أبو سعيد نارص الدين عبد ال َّلـه بن عمر « ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل»  ،بريوت  :دار إحياء
حممد الطاهر بن عاشور « ،التحرير والتنوير»،
الرتاث العريب  ،ط 1418 ، 1هـ  . 44 : 1 .وانظر  :التونيس َّ ،
تونس  :الدار التونسية للنرش والتوزيع 1984 ،م . 262 : 1 .
( )2السـيوطي « ،اإلتقان يف علوم القرآن» . 57 : 3 ،
( )3سورة األعراف  ،اآلية . )158( :
( )4سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )185( :
( )5سورة آل عمران  ،اآلية . )138( :
( )6ابن عاشور « ،التحرير والتنوير» . 325 : 1 ،
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إل املبادئ األساسية للبنيان
وإذا أمع َّنا النظر يف خطاب الناس يف القرآن ألفيناه يرشد َ ٰ
الديني واالجتامعي؛ من عبادة ال َّل ِ
بالتقو ٰى ،واهلداية ،واتباع الرسول،
والوصية
ـه وحده،
َ
َّ

واالهتداء بالقرآن ووصفه بالنور واهلدَ ٰى والرمحة والشفاء ،وأكل احلالل الطيب،
والنهي عن البغي ،واتباع الشيطان ،والغرور بالدنيا ،واإلرشاد َإل آيات ال َّل ِ
ـه يف الكون
ٰ
ِ
إل التعارف
إل ال َّلـه الغَ ني ،ودعوة الناس َ ٰ
واألنفس ،والتذكري باآلخرة ،واالفتقار َ ٰ
والتعايش(.)1

( )3نـداء َبني آدم :

إل
من اخلطابات العاملية يف القرآن الكريم توجيه اخلطاب لعموم الناس بنسبهم َ ٰ
األول لبناء العامل ،وأشهدهم
آدم ،وقد أخرب ال َّل ُ
ـه أنه أخذ منهم ميثاق الربوبية يف العهد ّ

عل ذلك واستجابوا ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
َٰ
()2
ـه عموم
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾  ،ومن َه ٰـ َذا امليثاق العاملي خياطب ال َّل ُ
املكلفني بندائهم بـ ﴿ﭪ ﭫ﴾ ـ بال متييز وإسقاط ًا ألي اعتبار ـ ُم ِّ
ذكر ًا هلم بامليثاق
َعال ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
القديم واالستجابة للنداء القرآين كمـا يف قوله ت َ ٰ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾(﴿ ، )3ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾( ، )4وقوله أيض ًا ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
()5
فه ٰـ ِذه دعوة عاملية لكل من
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ َ ،
املحمدية التي استكمل هبا
يصلهم خطاب القرآن برضورة االستجابة لدعوة التوحيد
َّ
بناء املرسلني قبله ،وإنفاذ العهد التزام ًا ووفا ًء.
()1
()2
()3
()4
()5

أجانة  ،عدنان « ،خطاب الناس يف القرآن الكريم  ،قراءة يف نوعية املضامني وآفاقها»  ،مؤسسة مؤمنون
بال حدود 2017 ،م  .ص . 9
سورة األعراف  ،اآلية . )172( :
سورة يس  ،اآلية . )60( :
سورة األعراف  ،اآلية . )27( :
سورة األعراف  ،اآلية . )35( :
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( )4خطـاب العـاملـني :
من أبلغ اخلطابات العاملية يف القرآن الكريم ورود لفظ ﴿ﭙ﴾ يف حمكم آياته

يف ثالثة وسبعني موضع ًا ،سواء يف حكاية خطابه لألمم السابقة ،أم يف خطابه لعموم
الناس يف الرسالة اخلامتة ،ومنها انطلق القرآن نحو العاملية يف فتوح سوره وآياته ،وهي
وجعلت مرتكز الصالة التي هي عامد الدين.
الفاحتة املفتتحة بـ ﴿ﭘ ﭙ﴾ُ ،

عهد من قبل يف شعر
ومن لطائف إعجازه اللغوي أن مصطلح ﴿ﭙ﴾ لـم ُي َ
العهدين
العرب وال يف نثرهم اجلاهيل ،بل لـم َي ِر ْد َح َّت ٰى فيمـا يتداوله أهل الكتاب من
ْ
(القديم واجلديد) ،ذلك أن آفاقهم وتفكريهم لـم ي َّت ِسـع ملفهوم العاملية قبل القرآن،

عـد القبيلة واملحيط وخصوصية الدين(.)1
ولـم ي َت َّ

فها قد جاء القرآن الكريم ليحتوي اجلميع َهب ٰـ َذا االصطالح غري املعهود ،ليقيض
وشعب ال َّل ِ
عل الفوارق البائسة التي عهدت يف األمم السالفة؛ من القومية والقبلية َ
ـه
َٰ
املختار .ليكون مجيع املكلفني سواء أمام خطاب القرآن ،من شاء آ َم َن ومن شاء أعرض.

ويذهب كثري من املفرسين أن املقصود بالعاملني ما يعقل من أهل اخلطاب من
()2
َعال ﴿ :ﯔ
املخلوقني وهم اإلنس واجلن واملالئكة ،ألهنم أهل التكليف ؛ قال ت َ ٰ

()3
إل
بقـي َة َ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾  ،لكن ال َّلـ َه َّ
ضم َّ
العوامل َ ٰ
حة ِ
ـر ٌة
وم َّ
سب ٌ ُ
الع َقالء املكلفني ألهنا حمتواة فيهمُ ،
عامل ُ
سخرة خلدمتهم ،كمـا أهنا ك َّلها ُم ِّ
ومق َّ

بوحدانية َر ِّب َ
العالني ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾(. )4

()1
()2
()3
()4

بسـام « ،املعجزة ـ إعادة قراءة اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم»  ،هرندن ـ فرجينيا ـ
ساعي  ،أمحد َّ
الواليات املتحدة األمريكية  :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ،ط 1436 ، 1هـ  58 : 2 .ـ . 59
حممد بن أمحد بن
مصطفى « ،زهرة التفاسري»  ،القاهرة  :دار الفكر العريب  58 : 1 .ـ . 59
أبو زهرة َّ ،
ٰ
سورة الفرقان  ،اآلية . )1( :
سورة اإلرساء  ،اآلية . )44( :
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عاملية اخلطاب القرآين ـ األسس واملرتكزات

عدة قيم أساسية ت َُع ُّد ركائز البنيان
عل بناء َّ
حرص اخلطاب العاملي للقرآن الكريم َ ٰ
سيهتز البنيان،
املتني للمجتمع اإلنساين العاملي املثايل ،بحيث لو اختلت َه ٰـ ِذه القيم
ُّ
َ
وت ُّ
تل موازين جمتمع اإلنسان :

أو ًال :االستخالف :
َردد يف مواضع من اخلطاب العاملي للقرآن الكريم إفراد اإلنسان دون غريه من
ت َّ
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
املخلوقات باالستخالف يف األرض كمـا يف قوله ت َ ٰ

()1
وه ٰـ َذا االستخالف يف حقيقة األمر إنمـا هو لإلنسان
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ َ ،
ِ
الذي ُي َ
َعال ،وبقدر
فتض أن يكون صاحل ًا و ُيصلح ما اس ُتخلف فيه عن ال َّلـه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

ما هو ترشيف فإنه كذلك تكليف؛ ذلك أن اإلنسان هو حمور الرساالت الربانية ،وهو

املعني باخلطاب القرآين يف األصل دون غريه من املخلوقات ،وال اعتبار للعرق أو اجلنس
األول للوحي القرآين واتصال
أو الثقافة أو االنتمـاء ،بل كان اإلنسان مركز االنطالقة
َٰ

اخلالق باملخلوق﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾( ،)2وتتجىل
ِ
أسسها الوحي:
قيمة اإلنسان يف اخلطاب العاملي للقرآن الكريم يف ع َّدة اعتبارات َّ
عل غريه من سائر
( )1التكريم املطلق  :أي تكريم اإلنسان بوصفه برشا مصطفى َ ٰ
عل هيئته ،ونفخ فيه من روحه ،استخلفه
املخلوقات ،هو األوحد الذي خلقه ال َّل ُ
َعال َ ٰ
ـه ت َ ٰ

سخرة
يف األرض دون غريه من اخلالئق ،بل كل َه ٰـ َذا الكون الساكن واملتحرك إنام هو ْ
َعال يف حمكم التنزيل:
عل ما سواه من الكائنات ،قال ت َ ٰ
له ،وجتسيد للكرامة والتفضيل َ ٰ

﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(. )3

( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )30( :
( )2سورة العلق  ،اآليتان . )2 ، 1( :
( )3سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )70( :
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( )2قوامة ا َ
ـه يف أحسن تقويم؛
خللق  :فاإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي خلقه ال َّل ُ
عل أحسن صورة من اجلامل والكامل ا َ
خللقي ،مل تكن لغريه من سائر املخلوقات،
أي َ ٰ

َعال ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
قال ت َ ٰ

()1
عل وفق
عل سواء .فتكون َ ٰ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾  ،وأصل التسوية جعل األشياء َ ٰ
احلكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به َف َعدَ َل َك أي جعلك معتدال متناسب اخللق ،معتدل

القامة .ال كالبهائمّ ....
ركبك يف صورة هي أبدع الصور وأعجبها ( .)2قال أبو السعود

()3
أي كائن ًا يف أحسن ما
َعال ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ْ ،
يف تفسري قوله ت َ ٰ
ِ
ِ
ـه َ
ِ
ُ
متناس َب
القامة
تعال مست ِو َي
والتعديل صور ًة و َم ْعنى ُ
يكون من التقويمِ
حيث برأه ال َّل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ري َ
والبرص وغ ِ
ِ
ذلك
والقدرة
األعضاء متصف ًا
باحلياة والعلمِ
واإلرادة والتكلمِ والسمعِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وآثار َهلا(.)4
هي ِم ْن
أنموذجات َ
َ
من الصفات السبحانية ٌ
من الصفات التي َ

ـه به تفضي ً
ال عن سائر املخلوقات؛ وع ّلمه به ما مل يكن يعلم،
العقـل  :م ّتعه ال َّل ُ
(َ )3

وه ٰـ َذا إفراد إهلي مل يكن إ ّ
ال لإلنسان وبه يفرق عن غريه من الكائنات ،فجامل اخللقة
َ

َعال يف الكونَّ ،إل أن العقل لـم يكن لغري اإلنسان ،يقول ابن
قد جتسد يف بديع خلقه ت َ ٰ

َعال ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
عاشور يف بيان قوله ت َ ٰ
()5

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾

« ،والفرق بني التفضيل

إل تكريمه يف ذاته ،والتفضيل
والتكريم بالعموم واخلصوص فالتكريم منظور فيه َ ٰ
عل أنه فضله بالعقل الذي به استصالح شؤونه ودفع
إل ترشيفه فوق غريهٰ َ ،
منظور فيه َ ٰ
()1
()2
()3
()4
()5

سورة االنفطار  ،اآليات . )8 - 6( :
حممد احلالق « ،حماسن التأويل»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط ، 1
حممد مجال الدين بن َّ
القاسمي َّ ،
1418هـ . 423 : 9 .
سورة التني  ،اآلية . )4( :
إىل مزايا الكتاب الكريم» ،
حممد بن
حممد بن َّ
العمـادي  ،أبو السعود َّ
ٰ
مصطفى « ،إرشاد العقل السليم ٰ
بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب . 175 : 9 .
سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
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األرضار عنه وبأنواع املعارف والعلومَ ،ه ٰـ َذا هو التفضيل املراد»( )1ا.هـ .ويف املقابل

إل استثامر َه ٰـ َذا العقل يف التأمل يف
َه ٰـ َذا التكريم قابله اخلطاب القرآين العاملي بالدعوة َ ٰ

إل التوحيد ومعرفة اخلالق مالك امللك:
آيات الكون واآلفاق؛ الكتساب املعرفة املوصلة َ ٰ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾(. )2

ـه
( )4التسخري  :فمن جتليات انفراد اإلنسان باحلظوة يف األرض أن ّ
سخر له ال َّل ُ
باملسخرات،
يتنعم به مما حوله من األحياء واجلامد ،وذ َّلل له ُسبل االنتفاع
َّ
َعال ما َّ
ت َٰ
قال ابن عاشور« :والتسخري حقيقته تذليل ذي عمل شاق أو شاغل بقهر وختويف أو
رب والبحر
بتعليم وسياسة من دون عوض»(ّ .)3
فسخر له ما يركب وينزل من رواحل ال ِّ

وجيز ويلبس ،ومن الزرع ما يشتهي ويدع
واجلو ،ومن احليوان ما يأكل منه ويرشب ُّ
ِّ
َعال ﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ويرتك ،ومن النجوم واألفالك ما هيتدي به ويستدفئ به...قال ت َ ٰ

سخر َح َّت ٰى
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾( ، )4بل ّ
اإلنسان ليخدم اإلنسان بحسب اختالف الدرجات واملنازل واختالف املصالح ،قال
َعال ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ت َٰ
()5

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾

،

قال القشريي :لو كانت املقادير متساوية لتعط َّلت املعايش ،ولبقي ٌّ
كل عند حاله فجعل
بالر َفه واملال ،وآخرين خمصوصني بالفقر و ِر َّقة احلالَ .ح َّت ٰى احتاج
بعضهم خمصوصني َّ

()1
()2
()3
()4
()5

ابن عاشور « ،التحرير والتنوير» . 166 : 15 ،
سورة البقرة  ،اآلية . )164( :
ابن عاشور « ،التحرير والتنوير» . 168 : 8 ،
سورة اجلاثية  ،اآلية . )13( :
سورة الزخرف  ،اآلية . )32( :
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ني كي يرتفق من جهته بأجرته فيصلح بذلك أمر
إل أن يعمل للغَ ِّ
الفقري يف جرب حاجته َ ٰ

الغني والفقري مجيع ًا (.)1
ِّ

ثانيـ ًا  :احلرية
عل أسس قويمة ،لتصبح قضية احلرية من
ّ
أسس اخلطاب القرآين بنيان احلرية املفقود َ ٰ

منجزات دين اإلسالم ،وإن كان مصطلح احلرية لـم يرد مسطور ًا يف القرآن الكريمَّ ،إل
ـدة مظاهر :
أن معناه متضمن يف ُ ْم َكم سوره وآياته،
احلر َّيـة يف ِع َّ
وتتجل قيمة ِّ
َّ ٰ
حريـة ِّ
والتحرر يف ملكوت رب السموات
الذ َّمـة  :من العبودية للمخلوق،
(َّ )1
ُّ
واألرض ،ألن الناس يف األصل إنمـا ُولِ ُدوا أحرار ًا ،تتكافأ دماؤهم وأمواهلم وأعراضهم،

ولـم يأمر القرآن أبدا باستعباد اخللق ،وإنمـا أحسن التعامل مع ظاهرة كانت متفشية
َ
س القُ ُ
رآن يف خطابات ُمتعدِّ دة حلرية الذمم اإلنسانية؛ فرشع
يف األمم السالفة ،وعليه أ َّس َ
ا ُملكاتَبة﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾( ،)2وجعل عتق الرقاب كفارة لبعض اخلطايا كالقتل اخلطأ،

َعال﴿ :ﭑ ﭒ
ّ
وتعمد اإلفطار يف رمضان ،والظهار ،والنذر .وإن شئت فاقرأ قوله ت َ ٰ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

()3
َعال ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾  ،أو قوله ت َ ٰ

( )1القشريي  ،عبد الكريم بن هوازن « ،لطائف اإلشارات» (تفسري القشريي)  ،مرص  :اهليئة املرصية العامة
للكتاب  ،ط . 367 : 3 . 3
( )2سورة النور  ،جزء من اآلية . )33( :
( )3سورة النساء  ،جزء من اآلية . )92( :
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ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾( ،)1من هنا است ْلهم الفاروق
هاتم َأحرار ًا»(.)2
اس و َقد َو َلدَ ُهتم ُأ َّم ُ ُ
مقولته الشهريةُ :
َعبدتُم ال َّن َ
«م ْذ َك ْم ت َّ
( )2حرية االعتقاد :بالرغم من أنّ القرآن الكريم جاء ليؤسس العتقاد األنبياء

عل ما شاع من عقائد الرشك والوثنية يف جاهلية
واملرسلني من لد أبينا آدم  #ويقيض َ ٰ

وهنى رسوله عن إكراه الناس
العرب والعجم ،إال أنّه مل يلزم الناس باالعتقاد اجلديد ،بل ٰ

إل اعتقاد القرآن﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
عل
ُّ
التحول َ ٰ
َٰ

()3
لقدر اإليمـان ألهل
َعال َّ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾  ،أي لو شاء ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

بي @ و َمن دونه
َعال ذلك ،وعليه فليس لل َّن ِّ
األرض ك ِّلهم بال استثناء ،لكن لـم يقدِّ ر ت َ ٰ

()4
آيات كثر كمـا يف قوله
عل اإليمـان  ،ويؤ ِّيد َه ٰـ َذا املعنى ٌ
من الناس أن ُيك ِرهوا الناس َ ٰ

َعال ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾( ،)5و﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾(،)6
ت َٰ
()7
أص َ
ـل اخلطـاب
و﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾  .بل َّ

القرآين لتكون حرية االعتقاد من أركان بناء دولة اإلسالم﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾(.)8
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة املجادلة  ،جزء من اآلية . )3( :
الرمحـن بن عبد ال َّلـه بن عبد احلكم « ،فتوح مرص واملغرب»  ،القاهرة  :مكتبة
املرصي  ،أبو القاسم عبد
ٰ
الثقافة الدينية 1415 ،هـ  .ص  . 195وانظر  :ابن اجلوزي  ،أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل ،
«مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب»  ،اإلسكندرية  :دار ابن خلدون 1996 ،م  .ص 97
سورة يونس  ،اآلية . )99( :
انظر  :األلويس  ،شهاب الدين حممود بن عبد ال َّلـه « ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين» ،
بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 1415 ، 1هـ . 182 : 6 .
سورة الغاشية  ،اآلية . )22( :
سورة ق  ،جزء من اآلية . )45( :
سورة الشورى  ،جزء من اآلية . )48( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
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( )3حرية اإلرادة  :بمـا أن ال َّلـ َه وهب لإلنسان عق ً
ال ليدرك من خالله احلسن

اإلسالم إرادة الفعل والرتك لإلنسان؛
حرر
ُ
والقبيح ،وليكون مناط ًا للتكاليف ،لذلك َّ
عل االختيار يف حدود الرشيعة ،وليكون مسؤو ً
ال عن ترصفاته بحكم
تثمين ًا لقدرته َ ٰ

تصور اجلزاء يف مقابل اجلرب ،لذلك تواردت اآليات القرآنية التي
إرادته هلا ،وألنه ال ُي َّ

َعال ﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾( ، )1وكذا
تؤسس لبنيان حرية اإلرادة كمـا يف قوله ت َ ٰ

َعال ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
قوله ت َ ٰ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾(. )2

العـدل
ثالث ًاَ :
أمر القرآن الكريم بالعدل بني اخللق دونمـا اعتبار لعرق أو لون أو جنس أو دين،

وإنمـا باعتبار احلقِّ ألهله ،واآليات اآلمرة بالعدل من أكثر اآليات ورودا يف القرآن

الكريم﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

()3
َعال يف وجوب
عل إطالقه .وقال ت َ ٰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾  ،واملطلق ُي َمل َ ٰ

العـدل مع املخالفـني﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾( ،)4قال النسفي:
«وإذا كان وجوب العدل مع الكفار َهب ٰـ ِذه الصفة من القـوة ،فمـا الظن بوجوبه مع
املؤمنني الذين هم أولياؤه»(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

سورة املدثر  ،اآلية . )38( :
سورة اإلرساء  ،اآلية . )15( :
سورة األعراف  ،اآلية . )29( :
سورة املائدة  ،اآلية . )8( :
النسفي  ،أبو الربكات عبد ال َّلـه بن أمحد « ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل»  ،بريوت  :دار الكلم الطيب ،
ط 1419 ، 1هـ . 432 : 1 .
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رابعـ ًا  :املسـاواة

ومعنى املساواة يف اخلطاب القرآين العاملي اعتبار الناس مجيعا متساوين يف طبيعتهم

يفضل أبيض
يفضل عن اآلخر وال مجاعة عن مجاعة العتبارات خَ ْلقية؛ ال ُ
البرشية ،ال أحد ُ
عل عجمي ،فلم يعتد
عل فقري ،وال عريب َ ٰ
عل أبيض أو أسود ،وال غني َ ٰ
عل أسود وال أمحر َ ٰ
َٰ
القرآن بذلك ،وإنمـا اعترب القرآن تفاضل الناس بأحوال خارجة عن طبيعة ا َ
خللق كالصالح

والتقوى والعلم وتفاضل األعمـال الصاحلة﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
()1
عل َه ٰـ َذا االعتبار يستوون يف
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾  ،وهم َ ٰ

احلقوق والواجبات ومجلة التكاليف ،بل َح َّت ٰى الذ ِّمي يف بالد اإلسالم كفل له اإلسالم حقه

يف حياة كريمة سواسية مع غريه من املسلمني ،يف العيش ،والتقايض ،والرضب يف األرض

واألسواق ،وممارسة شعائره ،وغري ذلك من الترصفات كمـا يكون لغريه من املسلمني،
ليد ّلك ذلك أن االعتبار العقدي كذلك غري معترب يف معاملة رعايا الدولة اإلسالمية.

خامس ًا  :التوحـيد

ُعد قضية التوحيد حمور اخلطاب العاملي للقرآن الكريم ،بل التوحيد هو مرتكز
ت ُّ

الرسالة املحمدية بأرسها ،لذلك لـم يتخلف اخلطاب العاملي عن دعوة الناس مجيع ًا
َعال ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
إل التوحيد يف مواطن كثرية يف القرآن ،كمـا يف قوله ت َ ٰ
َٰ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾( ،)2وقوله أيض ًا ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(َ ،)3ه ٰـ َذا
فض ً
ال عن أنّ قضية التوحيد هي دعوة األنبياء واملرسلني مجيع ًا اجتمعوا عليها من لدن
إل النبي اخلاتم.
أبينا آدم َ ٰ
( )1سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
( )2سورة النساء  ،اآلية . )170( :
( )3سورة يونس  ،اآلية . )108( :
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خــاتـمـة :
من خالل بحثنا يف عاملية اخلطاب القرآين من حيث مفهومه ،وأدلة عامليته ،وحكمته،

ووجوه العاملية يف اخلطاب القرآين ،والقيم األساسية التي تضمنها ،تراءت لنا بعض
املهمة اجلديرة بالذكر :
النتائج ّ

ـ عاملية اخلطاب القرآين قضية مس َّلمة ،واقتضت حكمة الباري أن يكون َه ٰـ َذا الكتاب
اخلاتم كتاب ًا عاملي ًا ،لذا كان األصل يف خطابه العاملية ،وتضافرت األدلة من النقل

مهدت للنزول القرآين اقتضت
عل ذلك ،كمـا أن اإلرهاصات التي َّ
والعقل والواقع َ ٰ
إل خطاب عاملي جامع.
حاجة البرشية َ ٰ

ـ قد يلتبس معنى عاملية القرآن بمعاين العوملة احلديثةَّ ،إل أن الفرق بينهمـا شاسع جد ًا،
رباين مكتمل املعاين منبثق من معني احلكمة والرمحة ،بمـا هو من
وال يتساوى ما هو َّ

اخرتاعات البرش الناقص األثيم الذي تُفزعه املصالح والشهوات ،وتُداس عند بابه

األخالق والفضائل.

ـ اخلطاب القرآين العاملي إنمـا جاء إلخراج الناس من عتمة اجلاهلية املقيتة ،وهو اليوم
كفيل بإخراج املجتمع املعارص من فتن املذاهب التي فتكت بالبرشية.

ُ
عل خطاب العاملية يف القرآن ضموره عن
ـ الشبهات املثارة حول القرآن كثرية ،ومما أثري َ ٰ
الظهور يف بدايات البعثة وإنمـا جتىل مع ُمكنة الدولة بعد توسعها العسكريَّ ،إل أنّ
الدعو ٰى .كمـا ُيثار انحصار اخلطاب
تاريخ النزول القرآين وواقع الوحي ينسف َه ٰـ ِذه
َ
القرآين يف العهد املكي يف األقربني والعشرية وبلغتهم حرص ًا مما جيعله قارصا للتط ُّلع

حية يستند إليهام
إل العامليةَّ ،إل أنَّ منطق االبتعاث يقتيض قاعدة
جمتمعية ،ولغة َّ
َّ
به َ ٰ
إل العاملية.
وينطلق هبمـا الرسول َ ٰ
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ـدة أضفت عليه صبغة العاملية كنداء الناس ،ونداء
اختذ اخلطاب القرآين وجوها ِع َّ

بني آدم ،ونداء املؤمنني ،وخطاب العاملني.

عل عالج القضايا األساسية العاملية ،كالقضايا املرتبطة
ركز اخلطاب العاملي َ ٰ
باستخالف اإلنسان يف األرض وما يقتضيه َهـ َذا االستخالف من التكريم وقوامة ا َ
خللق
ٰ
كحر َّيـة ِّ
الذ َّمـة ،واالعتقاد ،واإلرادة ،وقضايا
احلر َّيـة؛ ِّ
والعقل والتسخري ،وكذا قضايا ِّ
العدل واملساواة والتوحيد.
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()17

املُـسَــاواة

فهومها يف اإلسـالم
َمعناها و َم ُ
د .عابدة فضيل املؤيد العظم

*

املساواة لغة ،مأخوذة من الس ِ
واء يف قدر اليشء ،و»يساوي درمهني» أي أنه يعادهلام يف
َّ

القيمة .وساويت َه ٰـ َذا بذاك إذا رفعته َح َّت ٰى بلغ قدره ومبلغه ،ومها متساويان أي ال ينبو
عل اآلخر( ،)1وساوى صاحبه أي ماثله وعادله ،وساوى بني شخصني (أو بني
أحدمها َ ٰ

الناس)؛ أي جعلهام متامثلني ،وعا َد َل بينهم وأصلح( .)2وتعني املساواة اإلنصاف ،وعدم

عل أحد.
تفضيل أحد َ ٰ

ومعنى املساواة يف االصطالح ،أن يتساوى مجيع الناس يف احلقوق والواجبات ،دون

عل
تفرقة ،أو متييز بسبب طبقة أو مذهب أو عصبية أو حسب أو نسب ،فيحصل املرء َ ٰ
ما حيصل عليه اآلخر دون أي زيادة أو نقصان ،و»املساواة» قيمة عظيمة جتعل مجيع
األطراف سواء يف املعاملة أو احلقوق والواجبات ،وهلم احلق بالتمتع بحامية متكافئة،
ضد أي متييز وأي حتريض.

عل االختالف والتفاوت
َّ
ولـم كان اإلسالم دين الواقع والفطرة ،فقد ّ
نص القرآن الكريم َ ٰ

َعال﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
احلاصل بني اخللق ،بكل املعايري ،قال ت َ ٰ
(*) أستاذة العلوم الرشعية يف جامعات جدة  ،وناشطة إعالمية وتربوية  .اململكة العربية السعودية .
( )1ابن منظور « ،لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر  ،ط 1994 ، 3م =  1414هـ  ،ص . 411-408
()2
مصطفى  ،إبراهيم  ،وآخرون « ،املعجم الوسيط»  ،القاهرة  :املكتبة اإلسالمية  ،ط  ، 2ص . 466
ٰ
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾( ،)1ولذلك خلقهم ،فاالختالف هو

وج َّل ﴿ :ﯙ ﯚ
الذي حيقق اخلالفة ،وأوجده ال َّل ُـه وسيل ًة لعمـارة األرض ،قال َع َّز َ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾(.)2

كمـا أن االختالف جزء من االختبار ،ومن كامل االمتحان ،ومن سنن احلياة الدنيا،

وه ٰـ َذا ما جاء بالقرآن﴿ :ﯯ ﯰ
بابتالء القوي بالضعيف ،والغني بالفقريَ .

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾(.)3

فهم مجيع ًا
قرر اإلسالم أن الناس ـ مهمـا تباينوا وتفاوتوا ـ ُ
وعل الرغم من ذلكَّ ،
ولكن َ ٰ

متساوون يف طبيعتهم البرشية﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ﴾(.)4

قرر اإلسالم أن الناس مجيع ًا بال استثناء مكرمون﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
كمـا َّ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

َفض ُل األخرى بسبب عنرصها ،أو
ﮟ ﮠ﴾( ،)5وليس هناك فرد ،أو مجاعة ت ُ
ِ
ُ ِ
ل َم ْن
بسبب األمور اخل ْلقية اخلارجة عن اإلرادة « :ا ُمل ْؤم ُنونَ َت َت َكا َفأ د َماؤُ ُه ْمَ ،و ُه ْم َيدٌ َع َ ٰ
َاه ْم»(.)6
ِس َو ُاه ْم ،و َي ْس َعى بِ ِذ َّمتِ ِه ْم َأ ْدن ُ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة الروم  ،اآلية . )22( :
سورة الزخرف  ،اآلية . )32( :
سورة الفرقان  ،جزء من اآلية . )20( :
سورة النساء  ،اآلية . )1( :
سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
حممد شاكر  ،القاهرة  :دار احلديث 2005 ،م  ،إسناده صحيح ،
«مسند أمحد»  ،رشحه وصنع فهارسه أمحد َّ
رقم احلديث . 993
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وأبدها بالنصوص؛ فكانت
فاإلسالم وألنه دين العدالة ونظام احلياة ،رشع املساواة َّ

من أبجديات اإلسالم ،وأصبح القرآن املصدر الديني حلقوق اإلنسان ،ومصدر ًا رسمي ًا
ِ
وي ِة كمصدر دستوري،
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
وعل ُّ
رئيس ًا ومبارش ًا يف الدولة اإلسالمية ،تستند عليه َ ٰ

وترشيعي مبارش(.)1

قيمة املساواة يف اإلسالم  ،مسوغاهتا وموجباهتا :
ُ
القرآن ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ﴾( )2كان َه ٰـ َذا التمثيل «خالصة القضية»؛
قرر
حني َّ

إذ األخوة تعني أن املسلمني سواء ،يف احلقوق اإلنسانية ،ويف تعلق خطاب الرشيعة

هبم ،وال يؤثر يف ذلك مؤثر من قوة أو ضعف ،فال تكون عزة العزيز زائدة له من آثار
الترشيع ،وال ضعف الذليل حائ ً
عل
ال بينه وبني مساواته غريه يف آثار الترشيع .وبناء َ ٰ

األصل األصيل ،وهو أن اإلسالم دين الفطرة ،فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بني
املسلمني ،فالترشيع يفرض فيه التساوي بينهم ،وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البرشية

فيه ،فالترشيع بمعزل عن فرض أحكام متساوية فيه(.)3

ومما يعزز التجربة اإلسالمية ويعطيها القوة« :أن حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،لـم
تأت نتيجة ضغوط وطنية ،أو إقليمية ،أو عاملية ،ولـم ِ
ِ
تأت نتيجة ملطالبات ومظاهرات،
وإنمـا هي حقوق رشعها ال َّلـه ،وبينها رسوله ال َّل ِ
ـه وشملت البرشية مجعاء»( .)4كمـا أهنا
ُ
لـم تكن فقط تقرير ًا ملبادئ نظرية وشعارات ،وإنمـا ُطبقت بالفعل وسط أقوام ،كانت
()1
()2
()3
()4

حممد « ،حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة»  ،القاهرة  :هنضة مرص
الغزايل َّ ،
للطباعة والنرش والتوزيع  ،ط 2005 ، 4م  ،ص . 9
سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )10( :
ابن عاشور  ،الطاهر « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،سلسلة يف الفكر النهضوي اإلسالمي  ،القاهرة :
دار الكتاب املرصي  ،بريوت  :دار الكتاب اللبناين 2011 ،م  ،ص . 163
العبايس  ،عيل أمحد حاج حسني « ،حقوق اإلنسان بني الترشيع اإلسالمي والقوانني الوضعية» (دراسة
فقهية مقارنة)  ،الرياض  :مكتبة القانون واالقتصاد  ،ط 1434 ، 1هـ 2013 -م  ،ص . 64
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عل إهدار حقوق
عل التمـايز وفق األصول واألنساب والبطون ،وتقوم َ ٰ
حياهتم تقوم َ ٰ

األرقاء والضعفاء ،لصالح الذكور األقوياء ،فقيام جمتمع يتعايش فيه بالل احلبيش مع

صهيب الرومي ،وسلامن الفاريس مع أيب سفيان القريش ،هو رمز النصهار القوميات
واجلنسيات ،والعصبيات واأللوان ،حتت لواء واحد ،ودين واحد ،وقانون واحد.

ولـم ِ
ينته أمر املساواة بانتهاء الوحي أو بوفاة الر ُس ِ
ول @ ،بل استمر َه ٰـ َذا املبدأ
َّ
تول شؤون املسلمني من الراشدين وغريهم ،وال َّ
عل ذلك من كون
أدل َ ٰ
شعار ًا ملن َّ ٰ
عل ذلك بقولهَ :
«أ َل
اخلليفة األول أيب بكر الصديق > قد َّ
حث يف أول خطاب له َ ٰ
وأ ْضع َف ُكم ِع ِ
ْواكم ِع ِ
آخ َذ ا َ
آخ َذ ا َ
الض ُ
إنَّ َأق ُ
حل َّق
ندي ال َق ِو ُّي َح َّت ٰى ُ
عيف َح َّت ٰى ُ
ندي َّ
حل َّق َله َ َ
ِمنه» ( ،)1وخاطب عمر بعده الناس باملعنى نفسه قائال« :أيا الناس! إنَّه وال َّل ِ
ـه ما ُ
فيكم
ُ
ُّ َّ ُ
ُ َُ
حل َّق َله وال َأ ْضع ُف ِع ِ
أحدٌ َأقو ٰى ِع ِ
الض ِ
آخ َذ ا َ
ندي ِمن ال َق ِو ِّي َح َّت ٰى
عيف َح َّت ٰى ُ
ندي ِمن َّ
َ
َ
َ
آخ َذ ا َ
حل َّق ِم ُنه».
ُ
وح َّت ٰى اليوم ،لـم يتغري موقفه من املساواة،
ويتفرد اإلسالم بأنه منذ نزل القرآن َ

وبقي ثابت ًا يراقب التغريات التي عرفتها احلضارات والشعوب يف الشؤون اإلنسانية،
وه ٰـ َذا الثبات ٌ
عل رشيعة ربانية ،متساحمة ،وصاحلة لكل زمان ومكان ،فال تنتزعها
َ
دليل َ ٰ
إل خري املكلفني وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة.
األهواء وال متيل هبا العواطف ،وهتدف َ ٰ

ٌ
ـه
مستقر يف إنسانية اإلنسان ،وهي
حق
إن «املساواة» ٌّ
إنصاف ومر َ
مح ٌـة ،جعلها ال َّل ُ
ٌّ
فطر ًة وغريز ًة يف القلوب احلية والضامئر السليمة الصافية ،لتدفع نحو اإلحسان .وهي

القيمة املشرتكة التي يتفق عليها العقالء ،وحتث عليها املروءة واألخالق ،ولذا تعتمدها

القوانني األرضية ،فالقضية إنسانية برشية بالدرجة األوىل ،قبل أن تكون ترشيعية.

( )1شاكر  ،حممود « ،التاريخ اإلسالمي  ،اخللفاء الراشدون»  ،بريوت  :املكتب اإلسالمي  ،ط 1981 ، 2م =
1401هـ  ،ص . 57
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أنواع االختالف بني الناس وماذا ورد فيها :

البرش متفاوتون جد ًا وخمتلفون ،فمنهم :

وأسـو ُد ،وأعجمي وعريب ،رشيف ووضيع ،وتقي وفاجر ،ويف احلديث :
أبيض
ـ
ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ذه َب َع ُ
اجر
َّ
وج َّل َق ْد َأ َ
«إن ال َّلـ َه َع َّز َ
نكم ُع ِّب َّـي َة اجلاهليةَ ،و َف َ
َقي ،و َف ٌ
خر َها بِاآل َبـاءُ ،مؤم ٌن ت ٌّ
رج ٍ
قي ،أ ْن ُتم َب ُنو آ َد َمَ ،وآ َد ُم ِمن ت ٍ
ل
ُرابَ ،ل َي ْن َت ِه َ َّ
أو َل َي ُكون َُّن ْ
ي َأ ْق َو ٌام َف ْخ َر ُهم بِ َ
الْ ،
أه َونَ َع َ ٰ
َش ٌّ
ِ ()1
ال َّل ِ
َ ِ
ِ
ـه ِم ْن ُع َّد ِتِم ِم َن ا ِ
جل ْع َ
«إن َسا َب ْب ُت
وى أبو َذ ٍّر ِّ :
ور ٰ
ـل ِن ا َّلتي ت َْد َف ُع بِأنْف َها ال َّنت َن» َ .
يك َج ِ
َر ُج ًل َف َع َّـي ُت ُه بِ ُأ ِّم ِهَ ،ف َق َ
بيَ « :يا َأ َبا َذ ْر َأ َع َّي َت ُه بِ ُأ ِّم ِه؟ إن ََّك ا ْم ُرؤٌ ِف َ
اه ِل َّي ٌـة» (.)2
ال يل ال َّن ُّ

ِ
وس ِّـيد ،وحدد اإلسالم َه ٰـ ِذه العالقة« :إِ ْخ َوان ُُك ْم َخ َو ُل ُك ْمَ ،ج َع َل ُه ُم
ـ َخـاد ٌم (أو َعبدٌ ) َ
ِ
سَ .
ال َّلـ ُه َ ْت َت َأ ْي ِد ُ
يك ْمَ .ف َم ْن َكانَ َأ ُخو ُه َ ْت َت َي ِد ِه َف ْل ُي ْط ِع ْم ُه ِ َّما َي ُ
ول
أك ُل َو ْل ُي ْلبِ ْس ُه َّما َي ْل َب ُ
وه ْم»(.)3
وه ْم َف َأ ِعي ُن ُ
وه ْم َما َيغْ ِل ُب ُه ْم َفإِ ْن َك َّل ْف ُت ُم ُ
ت َُك ِّل ُف ُ
وساو ٰى اإلسالم بينهام َ :
غري َ
ـر ٍ
بري،
وع ْن َي ِمينِ ِه
«أ َّن ال َّنبِ َّي ُأ ِ َ
ابَ ،ف َشـ ِر َب َ
َ
وك ٌ
ـ َص ٌ
ت بِ َش َ
وع ْن َيسـا ِر ِه َ
أع َط ْي ُت َه ٰـؤُ َل ِءَ ،ف َ
اخَ ،ف َق َ
ال لِ ْلغُ َ
ُغ َ
األشْ َـي ُ
قال :ما ُك ْن ُت
ـل ِم ْ :
إن َأ ِذن َْت يل ْ
ـل ٌم َ َ
سول ال َّل ِ
ِ ُلوثِ َر ب َن ِصيبِي ِم ْن َك يا َر َ
أحد ًاَ ،ف َت َّل ُه يف َي ِد ِه»(.)4
ـه َ
وض ٌ
وي َ
عيف ،كامل األعضاء وناقص األطراف ،وسليم ومعاق
قريَ ،ق ٌّ
ني و َف ٌ
ـ َغ ٌّ
معاف ِ
وزمن ،صحيح ومريض ،ذكي وغبي ،متعلم وجاهل ،وكان
أو معتوه أو مشوهٰ َ ،

الر ُس ُ
عل أن تسود املساواة مجيع أفراد األمة اإلسالمية ،ويويص
َّ
ول @ َي ُّث دائ ًام َ ٰ
اج ِة َأ ِخيهِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
بأمثال هؤالء ،وقال« :ا ُمل ْسل ُم أ ُخو ا ُمل ْسلم ،ال َي ْظل ُم ُه َوال ُي ْسل ْم ُهَ ،و َم ْن َكانَ يف َح َ
اجتِه»(.)5
َكانَ ال َّلـ ُه يف َح َ
()1
()2
()3
()4
()5

«مسند أمحد»  ،م  .س  ،رقم احلديث . 8721
حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،الرياض  :دار السالم  ،ط 1999 ، 2م =
البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
1419هـ  ،كتاب األيمـان  ،باب املعايص من أهل اجلاهلية  ،رقم احلديث . 30
«صحيح البخاري»  ،كتاب األيمـان  ،باب املعايص من أمر اجلاهلية  :رقم احلديث . 30
ِ
«صحيح البخاري»  ،كتاب اهلِ َـبة و َفضلها  ،باب ِه ُبة
مـاعة  ،رقم احلديث . 2602
للج َ
الواحد َ
سلم وال ي ِ
ِ
ِ
سل ُم ُه  ،رقم احلديث . 2442
ُ
«صحيح البخاري»  ،كتاب املظامل  ،باب ال يظلم ا ُملسل ُم ا ُمل َ
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ـ والبرش من ذكر وأنثى ،جاءت مساواهتام يف القرآن﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
()1
ـه
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾  ،وامرأة ورجل ،وقرهنام ال َّل ُ

َعال وعادهلام يف العمل ويف األجر﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ت َٰ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾( ،)2وزوج
وزوجة ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(. )3

وهناك اختالفات بالعرق واللغة﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(. )4

واختالفات بالعقيدة والدين ،منافق وذمي ،مسلم وكافر﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ﴾(. )5

إذن التفاوت بني الناس موجود ومنترش ،ومتنوع ومتعدد ،وهو ُسـ َّن ٌة عامة ،وقدر من
ِ
ـه املساواة حق ًا
ال َّلـه ،والتفاضل نمو ورقي ،وليس ذريعة للظلم والتفرقة ،ولقد جعل ال َّل ُ
أصي ً
ال لكل نفس برشية مهمـا كان وضعها أو ظروفها.

ٍ
وعل رأسها الغرور
وال شك يف أن هناك صفات برشي ًة تكرس للتسلط والطغيانٰ َ ،
عل مذهب ﴿ﭚ ﭛ ﭜ﴾ ،ويأيت بعدها اجلشع واألنانية ،ثم حب الزعامة
والتكرب َ ٰ
فه ٰـ ِذه
عل حساب املصالح العامةَ ،
والسيطرة ،وتسخري اآلخرين ملصالح ذاتية فرديةٰ َ ،
الصفات القادحة ،والتي َن ٰى اإلسالم عنها ،كانت وما زالت من أكثر الصفات البرشية
()1
()2
()3
()4
()5

سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )195( :
سورة األحزاب  ،اآلية . )35( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )1( :
سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )48( :
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التي أسهمت وتسهم يف عرقلة تطبيق «املساواة» ،ويف انتشار الظلم والتفرقة .ولقد جعل
ـه «حب النفس» وسيلة للمحافظة عليها ومحايتها ،ولكنها نمت وعلت عند بعضهم،
ال َّل ُ
إل الالمساواة.
َح َّت ٰى رضّ ت ما سواها من احلقوق ،وأدت َ ٰ

املسـاواة :
َّأول ُمنـاداة بفكرة َ

عل السيطرة ،ظهرت فكرة املساواة من قديم،
بسبب كون أغلب املجتمعات مبنية َ ٰ
عل األرض ،فكان هناك من يريدها أن تتحول ملجتمعات
مع ظهور اإلنسان ووجوده َ ٰ

فأسس الفيلسوف موزي  )1( Moziاملدرسة «املوهية»
عل احلقوق وقائمة عليها؛ َّ
مبنية َ ٰ
عل احرتام اآلخرين واحرتام حقوقهم ،كمـا شكلت فيام
لفلسفة األخالق التي أكدت َ ٰ
تسعى لنرش العدل واملساواة
بعد التعاليم الكونفوشيوسية( )2والطاوية( )3البذور التي
ٰ
ـي ًا
عل اإلنسان أن يكون َخ ِّ
والسالم بني الناس ،ويمكن تلخيص أفكار كونفوشيوسٰ َ :
ألقىص حد ،وعليه ترك األنانية ،واحرتام اآلخرين.

إل عهد قديم ،وصاغها
ومنها رشيعة َحورايب؛ التي مجعت تقاليد قانونية ترجع َ ٰ

بطريقة توفر احلمـاية ملواطني بابل ،وترفع عنهم الظلم واحليف ،بحيث ينال اليتامى
()4
إل بشاعة الرق،
والفقراء حقوقهم ،وال يقع عليهم ظلم  ،وتنبه الفالسفة الرومان َ ٰ

وصنفوه أنه مضاد للطبيعة.

( )1فيلسوف صيني ( 391 - 470ق.م) عاش يف زمن مدارس الفكر املائة (يف مطلع فرتة الدول املتحاربة) .
وأسس املدرسة املوزية وجادل بشدة ضد الكونفوشيوسة والطاوية .
إىل القرن السادس قبل امليالد ،
إىل اليوم  ،وترجع ٰ
( )2إحدَ ٰى أكرب الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية ٰ
َ
عل العودة للحياة الطبيعية والوقوف موقف ًا سلبي ًا من احلضارة واملدنية  .وكان هلا دور هام
وتقوم فكرهتا ٰ
يف تطوير علم الكيمياء .
( )3جمموعة من املعتقدات واملبادئ يف الفلسفة الصينية ُ ،طورت من تعاليم كونفوشيوس وأتباعه  ،وتتمحور
يف جمملها حول األخالق واآلداب  ،ولذا أثرت كثري ًا وحددت للصينيني أنمـاط احلياة وسلم ِ
القيم
ُ
االجتامعية  ،كمـا وفرت املبادئ األساسية التي قامت عليها النظريات واملؤسسات السياسية  ،وانتقلت
إىل اليابان وفيتنام  ،أصبحت ركيزة ثابتة يف ثقافة شعوب رشق آسيا .
لكوريا  ،ثم ٰ
( )4الفايس  ،عالل « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها»  ،بريوت  :دار الغرب اإلسالمي  ،ط 1993 ، 5م  ،ص . 29
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مر مبدأ املساواة بسلسلة من النضال عرب تاريخ طويل ،وحتسنت حقوق اإلنسان
ولقد َّ

الوسطى ،وكان القرن الثامن عرش نقطة انطالق وحتول يف التاريخ
نوع ًا ما يف العصور
ٰ

األورويب ،من خالل إجياد نمط جديد من املفاهيم ،وبدأ اإلصالح عاملي ًا بقيام الثورة

الفرنسية 1789م ،حني أرست مبادئ احلرية واإلخاء واملساواة.

ثم تطورت بعد استقالل الواليات املتحدة األمريكية ،ولكن كان التطور امللموس
عل رضورة مساواة
بعد احلرب العاملية الثانية ،واإلعالن العاملي الذي تم التأكيد فيه َ ٰ
األفراد أمام القانون ،حيث صدر ميثاق حقوق اإلنسان العاملي سنة 1948م ،الذي وضع

حد ًا لالضطهادات واالعتداءات واجلور ،ودعا للعيش بأمان وسالم .وتضمنت الوثيقة

مقدمة وثالثني مادة ،كان يف مقدمتها االعرتاف بالكرامة املتأصلة يف مجيع أعضاء األرسة

البرشية وبحقوقهم املتساوية(.)1

وكان ألحداث احلرب العاملية الثانية دور ،حيث أكدت الدول املنترصة يف احلرب
عل احرتام الرأي العام
عل رضورة إجياد قانون دويل حلفظ احلقوق اإلنسانية ،يقوم َ ٰ
َٰ

العاملي من خالل قانون ال يتسم بأيديولوجية معينة سوى أنه إنساين(.)2

وتالها عدد وفري من املعاهدات ،واالتفاقات ،والصكوك الدولية؛ ومنذ عام 1950م،
عل جمموعة من
كانت هنالك معاهدة أوروبية ،هي عبارة عن اتفاق بني عدد من البلدان َ ٰ

احلقوق ،التي أصبحت فيمـا بعد قوانني ملزمة .وكان أهم ما ن ََّصت عليها «املساواة»،
ـونن ما جاء به اإلسالم من َق ُ
بل ،وإن ال َّلـ َه ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن.
َّمما جعلها ُت َق ُ
نصت أن من أهدافها :العمل
ومن تلك اهليئات «منظمة التعاون اإلسالمي» ،التي َّ
وعل احلمـاية من االستغالل ،وتأكيد حق اإلنسان يف حياة
عل حمو التفرقة والعنرصيةٰ َ ،
َٰ
ُ
ول صفات املجتمع التمتع
كريمة .ومنها «املجلس اإلسالمي العاملي» الذي جعل أ َ ٰ
( )1مرجع سابق « ،حقوق اإلنسان بني الترشيع اإلسالمي والقوانني الوضعية»  ،ص . 60
( )2ظاهر  ،أمحد « ،حقوق اإلنسان»  ،عمـان  :دار الكرمل  ،ط 1988 ، 2م  ،ص . 177-176
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باملساواة وتكافؤ الفرص لكل الناس برصف النظر عن أصلهم وجنسهم أو لغتهم أو

دينهم .ومحاية ذلك كله(.)1

أنواع وصور املساواة يف الرؤية اإلسالمية :
قررها اإلسالم ،وهي األمور العامة التي يتمـاثل فيها
( )1املساواة النظرية التي َّ

الناس ،وتتحقق املساواة الكاملة التامة بينهم :

األوىل :فكلهم ُخ ِلقوا من نفس واحدة وروح
أو ًال  :اخلصائص البرشية والنشأة
ٰ

متجانسة ،ومن نطفة وبويضة ،ولبثوا يف أرحام أمهاهتم شهور ًا معدودة﴿ :ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾( ،)2فكان من الطبيعي أن يكون الرباط اجلامع
إل أب واحد ،وأم واحدة.
بني أفراد املجتمع ،هو األخوة اإلنسانية ،ألهنم ينتمون َ ٰ
ل:
وجوهر مادة اخللق متطابقة «الرتاب» ،ومراحله وأطواره متامثلة ،قال َع َّز َ
وج َّ
()3
َعال﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾  ،وقال ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ﴾(.)4

وه ٰـ َذا األصل اإلنساين الواحد هو الذي يضبط وينظم العالقات بني طبقات
َ
املجتمع ،وبناء عليه فإن املرأة والرجل متساويان متام ًا يف اإلنسانية ،و﴿ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

إىل خصوصيات حقوق اإلنسان يف اإلسالم»  ،ص . 74-69
مرجع سابق « ،مدخل ٰ
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )98( :
سورة نوح  ،اآلية . )14( :
سورة املؤمنون  ،اآليات . )14 - 12( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )187( :
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ـه أرسل األنبياء للناس مجيع ًا َمهمـا
ثاني ًا  :التكاليف العامة والثواب والعقاب :فال َّل ُ
عل األرض.
كانت أعراقهم ،وأينمـا كان موقعهم وزمن وجودهم َ ٰ
وساو ٰى بني الناس يف اإلرادة واخليار﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
َ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾( ،)1و﴿ﮠ ﮡ ﮢ﴾(.)2

ثم ك َّلفهم مجيع ًا نسا ًء ورجا ً
وساو ٰى بينهم يف املسؤولية واجلزاء
ال بالتكاليف نفسها،
َ

يف اآلخرة ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(.)3

فكل املسلمني البالغني ُمك َّلفون بالعبادات ،بأنواعها؛ من صالة ،وزكاة ،وحج،
ـه ،ويقفون مجيع ًا بني يدي ال َّل ِ
واملصلون يمتثلون لنداء ال َّل ِ
ـه يف اجلمعة واجلمـاعات،

فتتوحد نفوسهم وتلتحم صفوفهم ،ال فرق بني قوي وضعيف ،وحاكم وحمكوم .وىف

احلج تتضح أعظم صورة للمساواة ،حني تتحد املناسك والبقعة والزمن واملالبس ،فكل

ويتوحد
إنسان خيلع ثيابه التي متيزه عن غريه وتبني طبقته االجتمـاعية ،أو جنسـيته،
َّ

مظهر اجلميع ،العامل واجلاهل ،وامل ُن ّعم واخلشن ،وكلهم يمشون ويؤدون املناسك،
ويتزامحون فيمـا بينهم باملناكب.

وكل املسلمني مطالبون برتك الكبائر ،يف كل وقت وأينمـا كانوا؛ كالرشك ،والقتل،

وشهادة الزور ،والربا ،والزنا ،والسحر ،وهجر الذنوب ،مثل :الرشوة والكذب،
والغش ،وترك املحرمات ،فال مخر ،وال خنزير؛ والقاعدة العامة﴿ :ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾(.)4
()1
()2
()3
()4

سورة الشمس  ،اآليات . )10 - 7( :
سورة البلد  ،اآلية . )10( :
سورة النحل  ،اآلية . )97( :
سورة الزلزلة  ،اآلية . )7( :
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الضورات ا َ
خلمس :وهي األمور التي ال متكن احلياة السوية من دوهنا ،كحق
ثالث ًا َّ :

احلياة ،وحق اإليمـان ،واالعتقاد ،وحق النسب ،واحلمـاية من القذف أو التحرش،
عل
وحفظ املال ،واالنتساب للبلد األم ،والسكن يف مكان الوالدة والنشوء ،والبقاء َ ٰ
حالة صحية وعقلية سليمة ،والتمتع بكامل احلواس واألعضاء(.)1

فه ٰـ َذا يستتبع أنه من سلبها منها ،تسلب منه
وحني يكون لكل نفس حق احلياةَ ،
حياته ،من باب املساواة ،فتكون «النفس بالنفس» جزا ًء وفاق ًا ،ويف َه ٰـ َذا املجال يرى
(عل أساس أن احلديث الوارد فيه حديث آحاد
الغزايل وغريه ،قتل املسلم بالكافر َ ٰ
خيالف القرآن ،وهيدم فكرة املساواة التي أرساها الرشع) ،وينترص لرأي األحناف الذين
رأوا املتن َمع ُلو ً
ال ،فساووا بني الدماء دون النظر لكفر أو إسالم(.)2

ِ
رب َة بمراكزهم
وكذلك ما يتعلق بدية القتل ،فدية الرشيف كدية الوضيع ،وال ع َ
والفتاو ٰى
عل الصحيح من األقوال املعارصة،
َ
االجتمـاعية .ودية املرأة كدية الرجل َ ٰ

احلديثة(.)3

ويف احلدود والعقوبات متساويان﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾(،)4

و﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾(،)5
وحني جاء أسامة بن زيد ـ وكان أحب الناس َإل الر ُس ِ
ول @ ـ ليشفع بشأن فاطمة
ٰ َّ

وحلي ًا) ،وكان يرجو أن تغفر زلتها وتُع َف ٰى ،وظن
التي وجب عليها احلد (لرسقتها قطيف ًة ُ
الر ُس ُ
ول @ ،وانتهره
أن انتمـاءها ألرشف بطون قريش «بني َمزوم» مربر ًا ،أنكر عليه َّ
()1
()2
()3
()4
()5

مرجع سابق « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،ص . 164
إىل خصوصيات حقوق اإلنسان يف اإلسالم»  ،ص . 93 - 90
مرجع سابق « ،مدخل ٰ
«السـ َّنة ال َّنب ِو َّية بني دعاة الفتنة وأدعياء العلم»  ،القاهرة  :دار الكتب
عبد اللطيف  ،عبد املوجود َّ
حممد ُّ ،
القومية  ،ط 1991 ، 2م  ،ص . 192
سورة النور  ،اآلية . )2( :
سورة املائدة  ،اآلية . )38( :
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ِ
«أتَشْ َف ُع يف َحدٍّ ِم ْن ُحدُ ِ
ال َ :
قائ ً
ذين ِم ْن
طب يف الناس« :إن ََّمـا َأ ْه َل َك ا ّل َ
ود ال َّلـه» .ثم َخ َ
يف أ َق ُاموا َع ْليه ا َ
الش ْي ُف ت ُ
الض ِع ُ
حل َّد،
س َق ِف ْي ُه ُم َّ
س َق َّ
َق ْب ِل ُكم ّ ُ
َركو ُهَ ،وإ َذا َ َ
أنم َكانُوا إ َذا َ َ
ٍ
ِ
ِ َ
َ
ـر َق ْتَ ،ل َق َط ْع ُت َيدَ َها»(.)1
َوأ ْيم ال َّلـهَ ،ل ْو أ َّن َفاط َم َة بِ ْن َت ُم َّمد َس َ
ويف اجلانب اجلنائي؛ ُشـ ِر َعت ا ُملساوا ُة يف اجلوائح واجلنايات ،وألزم الشارع القصاص

عل املرتكب من دون متييز﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
َٰ
()2

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾

وجترى بني

الرشيف والوضيع واحلاكم والرعية ...والدليل عليه عموم نص القتل والقصاص ،ويف
ض َل َط َم ْت َجا ِر َي ًةَ ،ف َكس ْت َثنِي َتهاَ ،ف َأتَوا ال َّنبِي َف َأ َمر بِ ِ
احلديثَ :
الق َص ِ
«أ َّن ْاب َن َة ال َّن ْ ِ
اص»(.)3
َ َ
َّ َ
َّ
وحني ال يتوافر العقاب املمـاثل ،يكون املال هو الفداء ،وتكون النقود هي التعويض
البديل يف اإلصابات واجلراحات وفقد األعضاء :وعن أيب هريرة >َ ،
«أ َّن ا ْمرأت َْي ِم ْن
ول ال َّل ِ
ُه َذ ْي ٍل َر َم ْت إِ ْحدَ ُاها ُ
األ ْخ َر ٰىَ ،ف َط َر َح ْت َجنِينِ َهاَ ،ف َق َض َر ُس ُ
ـه بغُ َّر ٍة َع ْب ٍد َأ ْو أ َم ٍة» (.)4
عل
عل الصالح وعدم اإلفساد  :وهي واجبة َ ٰ
رابعـ ًا  :اخلالفة يف األرض واحلرص َ ٰ

اجلميع حسب القدرة والطاقة واملوقع﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ﴾(،)5
ومنها األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ويتساوى فيه اجلنسان﴿ :ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾(. )6

(« )1صحيح البخاري»  ،كتاب احلدود  :باب كراهية الشفاعة يف ا َ
حلـدِّ إذا رفع إىل السلطان  ،رقم احلديث . 6788
( )2سورة املائدة  ،اآلية . )45( :
ـن  ،رقم احلديث . 6894
بالس ِّ
الس ُّ
ـن ِّ
(« )3صحيح البخاري»  ،كتاب الديات باب ِّ
(« )4صحيح البخاري»  ،كتاب الديات  :باب جنني املرأة  ،رقم احلديث . 6904
( )5سورة األنعام  ،اآلية . )165( :
( )6سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )71( :

393

( )2املساواة العملية التي أمر اإلسالم بتطبيقها ،وتشمل املناحي كلها :
«ع ْن
ـ بني األوالد  :فاملساواة واجبة بينهم يف كل يشء ،فيعطون العطية واهلبة نفسهاَ :
ال ُّن ْع َم ِ
ري َق َ
ـان ِ
بن َب ِش ٍ
أع ِ
ض َح َتى
الْ :
طان أيب َع َّ
طي ًةَ ،ف َقا َل ْت أ ِّمي َع ْمر ُة ب ْن ُت َر َواحة :ال ْأر َ ٰ
ول ال َّل ِ
ولَ :
«أ ْع َط ْي َت َسائِ َر َو َلدك ِمثل َهذا؟» َق َ
ـه @َ ،ف َق َ
تُشْ ِهدَ َر ُس َ
الر ُس ُ
ال :ال.
ال َل ُه َّ
أو ِ
َق َ
الد ُك ْم»َ .ق َ
الَ :ف َر َج َع َف َر َّد َعطي َت ُه»(.)1
الَ « :فا َّت ُقوا ال َّلـ َهَ ،و ْاع ِد ُلوا َب ْ َ
ي ْ
ويلحق بذلك ،املساواة باالهتمـام املعنوي وإبداء العواطف ،وباملرصوف املا ِّدي،

وجودة التعليم ،واختيار التخصص املناسب لكل منهم ،واملساواة بينهم واجبة َح َّت ٰى
وهم صغار ،وجيب أن تتوافر بقدر االستطاعة.
ـ بني الرجل واملرأة  :فلكل منهام احلق يف التعليم والتثقيف ،والتفقه بالدينَ :
«ط َل ُب
ِ
الع ْل ِم َف ِر َ
يض ٌة َع َل ُك ِّل ُم ْس ِل ٍم»( ،)2وأضافوا هلا «ومسلمة».
ِ
بمـالا،
واملرأة يف الرشع شخصية حقوقية ،كاملة مثل الرجل ،وحيق هلا الترصف

وهلا احلق بالتجارة ،والتوظيف وسائر األعمـال املرشوعة :و﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
()3
عل شخص ال تريده،
ﮜ ﮝ﴾  ،وهلا حق اختيار الزوج ،وال حيق ألحد إجبارها َ ٰ
عل الصغار.
عل املال ،وولية َ ٰ
وتكون املرأة وصية َ ٰ

ول @َ :
الر ُس ُ
اس» ،أبعدت أم
«أ ُّ َيا ال َّن ُ
واخلطاب يف الرشع هلا وله ،وحني نادى َّ

دع النساء ،فقالت أم سلمة :إنني
سلمة ماشطتها ،فقالت هلا :إنمـا دعا الرجال ولـم َي ُ
من الناس(.)4

(« )1صحيح البخاري  ،كتاب اهلِ َـبة و َفضلها والتحريض عليها  :باب اإلشهاد يف اهلِ َـبة  ،رقم احلديث . 2578
«سـ َنن ابن ماجه»  ،الرياض  :مكتبة املعارف  ،ط 1997 ، 1م =  1417هـ ،
حممد نارص الدين ُ ،
( )2األلبـاين َّ ،
باب يف فضل من تعلم القرآن وع َّلمه  ،رقم احلديث . 184
( )3سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )228( :
إىل خصوصيات حقوق اإلنسان يف اإلسالم»  ،ص . 106
( )4مرجع سابق « ،مدخل ٰ
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ـ وبني اخلصوم يف القضاء  :مثل الواقعة املشهورة التي حدثت يف عهد عمر بن
عل طرف
إل احلج ،فداس رجل َ ٰ
اخلطاب؛ حيث أسلم رجل من سادة العرب ،وذهب َ ٰ

عل وجهه رضبة شديدة ،فذهب لعمر واشتكى
ردائه ،وهو يطوف حول الكعبة ،فرضبه َ ٰ
إل عمر ،طلب من الرجل أن
له ،فطلب أن حيرضوا له الضارب ،وعندما جاء الرجل َ ٰ
عل وجهه كام فعل هو ،فغضب الرجل ،وقال لعمر :هل أستوي
يقتص منه ،وأن يرضبه َ ٰ

سوى بينكام».
أنا وهو يف ذلك؟ قال له« :نعم اإلسالم َّ

وحيكم بشهادة املرأة الواحدة ،وبالنساء منفردات عن الرجال ،وذلك بالنكول
ـه شهادة املرأة مساوية لشهادة الرجل
واإلقرار وغريه ،ويف القرآن ويف «اللعان» جعل ال َّل ُ

متام ًا ،وبناء عليه رأى حممود شلتوت أهنام يف اإلنسانية واألهلية القانونية سواء(.)1

ـ ويف احلقوق والواجبات املدنية  :أقر الرسول يف السنة األوىل للهجرة يف «الصحيفة»
أو «دستور املدينة» مبدأ املساواة االجتامعية،
عل التكافل لتقريب الطبقات(،)2
ّ
وحث َ ٰ

وجعل لكل فرد يف الدولة اإلسالمية حق احلامية الشخصية واملمتلكات ،والرعاية من
املرض والكوارث ،وتوفري التعليم والعالج املجاين للجميع ،وتأمني العجزة ،وذوي

العاهات(.)3

ـ وبني املسلمني وغري املسلمني  :فتكون املعاملة واحدة بني الطوائف املختلفة ،وبني

رعايا الدولة واملقيمني فيها ،والذميون هلم يف بلداننا املسلمة ما للمسلمني من حقوق
عامة؛ ولقد عاش الزنجي واألبيض ،والفاريس ،والرومي ،واألعجمي واليهودي
واملسيحي واملولدون والعبيد واإلماء يف ربوع الدولة اإلسالميةّ ،
وكل املجاالت مفتوحة

أمامهم ،فنبغ منهم علمـاء بالفقه والعربيةَ ،ح َّت ٰى فاقوا أبناءها.

إىل خصوصيات حقوق اإلنسان يف اإلسالم»  ،ص . 139
( )1مرجع سابق « ،مدخل ٰ
إىل خصوصيات حقوق اإلنسان يف اإلسالم»  ،ص . 62-59
( )2مرجع سابق « ،مدخل ٰ
( )3الطريقي  ،عبد ال َّلـه بن عبد املحسن « ،االقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأهداف»  ،الرياض  ،الطبعة
2009 ، 11م =1430هـ  ،ص . 105
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ـ ويف الشـؤون االقتصادية ّ :
وساو ٰى بني اإلخوة الذكور،
نظم اإلسالم املرياث
َ
عل املجاهدين لقيامهم باجلهد نفسه.
َ
وساو ٰى بني اإلناث ،وساوى يف توزيع الغنائم َ ٰ
وجعل لكل فرد حق التعاقد والتملك ،والبيع والرشاء ،واحلق بالعمل والتجارة

والربح.

ـ وأما احلقوق السياسية  :فيكتسبها الشخص رشع ًا وقانون ًا ،ويسهم بواسطتها يف

إدارة شؤون دولته ،أو يف حكمها باعتباره من مواطنيها ،ويعني أن يكون لكل فرد بالغ

العقل ،فرص متكافئة مع غريه ،يف توجية سياسة بلده( .)1ولكل فرد حق اللجوء ،ونرصة

املظلوم ،واملؤمنون بعضهم أولياء بعض ،وجيري املسلمون أدناهم( .)2وكانت املرأة جز ًءا

ال يتجرأ من تفاصيل األحداث السياسية الفاعلة واملؤثرة .وأجار الرسول من أجارته

أم هانئ.

وحق الرتشيح وحق االنتخاب ،مكفول ملن توافرت فيه الرشوط التي حيتاج إليها
املنصب ،وكل َه ٰـ َذا يشمل املرأة ،ومشاركتها ببيعة العقبة األوىل والثانية ،وبيعة النساء
معروفة ومذكورة بالقرآن .واملرأة يف زمن الرسول والصحابة ،جاهدت يف الرب والبحر،

وعملت بالتمريض ،ومشت باألسواق وراقبت وحاسبت التجار من الرجال.

عل
وتكون املرأة أيض ًا ولية وقاضية ،بحسب فتوى األحناف وابن حزم ،وبناء َ ٰ

مراجعات وفتاوى معارصة ومدروسة :فاملرأة يمكنها أن متارس سائر األنشطة السياسية
وتكون وزيرة ،وتشارك يف جملس الشورى والصحابة استشاروا النساء ،وذهب ابن
إل املرأة مطلق ًا ،ونقله ابن حجر عن بعض
إل جواز إسناد وظيفة القضاء َ ٰ
جرير الطربي َ ٰ

املالكية(.)3

( )1مرجع سابق « ،حقوق اإلنسان بني الترشيع اإلسالمي والقوانني الوضعية»  ،ص . 75
إىل خصوصيات حقوق اإلنسان يف اإلسالم»  ،ص . 65-63
( )2مرجع سابق « ،مدخل ٰ
( )3البوطي  ،سعيد رمضان « ،املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف الترشيع الرباين»  ،دمشق  :دار الفكر ،
َ
بريوت  :دار الفكر املعارص  ،الطبعة
األول 1996 ،م = 1417هـ  ،ص . 81-71
ٰ
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وأفتى بعض املعارصين من العلامء واملفكرين ،بجواز أن تكون رئيسة للدولة
عل أساس أنه ال يوجد ما يمنع ،وليست العربة بالذكورة واألنوثة
(خمالفني اجلمهور)ٰ َ ،
وإنام بالكفاءة ،والسلطات اليوم مؤسسات شورية وليست فردية(.)1

ـ تكافؤ الفرص  :ويعترب أكرب وأهم تطبيق ملبدأ «املساواة» ،ويعني إزالة ِّ
كل املعوقات

متيز بني املواطنني ،ويبدأ من إتاحة الفرص التعليمية للجميع ،وتربز
والعوامل التي ّ
فاعليته عند التوظيف ،فيكون اخليار واألفضلية ،حسب الكفاءة والقدرات (وليس
ألي واسطة أو حمسوبية).

عل تقليل الفجوة
وهو أحد البوابات الرئيسة لتحقيق العدالة االجتامعية ،حيث يعمل َ ٰ

النوعية بني أبناء الوطن الواحد يف كل املجاالت ،وبفضله أتيحت الفرصة الكاملة

للمرأة يف عرص الرسالة وما بعده ،فنبغت« :وعندما رصد علمـاء الرتاجم والطبقات
أسامء األعالم والصفوة والنخبة .يف ِ
خمتلف ميادين العطاء ،رصدوا أسامء نحو ثمـانية

آالف من صفة الصفوة ،فكان من بينهم أكثر من ألف من النساء»(.)2

وبذلك حقق التصور القرآين املساواة مع مراعاة الفطرة البرشية ،والفروق العامة

لإلنسان ،واالختالف بني الناس يف التصورات الفكرية ،والواقع العميل.

عل الرغم من تلك احلصانة واملكانة العالية للمساواة يف
( )3املساواة غري املمكنة ٰ َ :

الرشع ،إال أنه ال يمكن حتقيقها بإطالق﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾( ، )3فاألقدار الربانية ختالف بني الناس باحلظوظ واألرزاق.
حلكمة خفية ،وبالتايل ال يمكن أن تتساوى الطبيبة يف املدينة بمكانتها االجتامعية وعلو

إىل خصوصيات حقوق اإلنسان يف اإلسالم»  ،ص . 125-123
( )1مرجع سابق « ،مدخل ٰ
إىل خصوصيات حقوق اإلنسان يف اإلسالم»  ،ص . 101
( )2مرجع سابق « ،مدخل ٰ
( )3سورة فاطر  ،اآليات  19( :ـ . )22
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َّ
تكد يف البادية ،وتتحمل من املشاق أكثر من غريها ،وقد ال تتلق َّٰى
ُم َر ّتبها،
والفلحة التي ُّ
أجر ًا وال تقدير ًا .وال يتساوى صاحب اجلاه مع الشخص املغمور غري املشهور ،وال
يملك الفقري املال ليتساوى بثواب الصدقة مع الغني( .وإن كانت بعض َه ٰـ ِذه األمور
قد تتغري باجلهد البرشي ،أو ببالء من ال َّل ِ
ـه فريفع أقوم ًا وخيفض آخرين ،فيغتني الفقري،

ويفتقر الغني).

ولقد حاول اإلسالم ردم َه ٰـ ِذه الفجوة ،وتقليص الفروقات بعدة أمور :

عل الصدقة ،وجعل للدائن أجر ًا كبري ًا ،إلتاحتهم الفرصة
فرشع الزكاة،
َّ
وحث َ ٰ

للمعوزين ذوي اخلربات الستثامر املال ،وجني األرباح ،ورفع مستواهم االقتصادي.

ومنع اإلسالم تكديس األموال ،وختزين الذهب والفضة ،وشجع االستثامر ،وفسح
عل املغامرة املدروسة والطموح ،وسمح باملضاربة ،ليتمكن
املجال أمام املنافسة ،وحث َ ٰ

الفقري من الكسب احلالل ،والتساوي مع صاحب املال ،وبذلك تنمحي الفروق الطبقية

وحيصل التقارب بني فئات املجتمع املختلفة ،وإن النظام االقتصادي يف اإلسالم يقر
عل جتريدها من وسائل السيطرة والنفوذ ،ويمنع
امللكية الفردية وحيميها ،وحيرص َ ٰ

االحتكار.

عل
واخلالصة  :الناس سواسية يف احلقوق والواجبات؛ والتفاضل بينهم يقوم َ ٰ

كسبهم ،وسعيهم ،يف العلم واألخالق واألعمـال﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(. )1

فقه املساواة والتمييز اإلجيايب :
عل حسن التصور ،مما يقتيض أ ّ
ال يقع التساوي يف كل يشءَّ ،
لئل
ينطوي فقه املساواة َ ٰ

يتكاسل الناس عن االجتهاد ،ثم يطلبون امليزات واملكافآت نفسها ،وبالتايل فهناك أمور
( )1سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )13( :
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ال تُع َترب متييز ًا؛ ألهنا جاءت ملصالح عامة ،فهناك اعتبارات ومسوغات تتطلب بعض
اإلجراءات ،التي تبدو وكأهنا «ال مساواة».

عل أساس
ويتسم فقه املساواة بيشء من املرونة والنسبية والوسطية ،ويقوم َ ٰ
مصلحي ،وبالتايل هناك متيز قد يبدو ُم ًّل ،ولكنه يف احلقيقة يعترب إجيابي ًا؛ ألنه ُي َعـدِّ ُل

عو َ
ض
الك َّفـ َة ،و ُيوجد املساواة املفقودة ،ولذا يوضع بحسب احلاجة ،وعن قصدُ ،لي ِّ

انحياز الناس ،أو تأثرهم بالعادات والتقاليد ،فاملعروف بني الناس «تفضيل البنني»،
ال َجا ِري َتني َج َاء َيو َم ِ
فجاء احلديث للرتغيب بالبناتَ « :م ْن َع َ
الق َيا َم ِة َو َأنَا َو ُه َوَ ،و ّض َّم
ْ
َأ َصابِ َع ُه»(.)1
إلخبار من ال َّل ِ
ِ
عل الفور ،أو قد نعرفها با ِ
ـه ،أو
َ
وه ٰـذه التفرقة قد تظهر لنا احلكمة منها َ ٰ
عل فلسفة الرشيعة واإلحاطة
نعرفها بالتأمل والتدبر ،وفقه املآالت ،وباالطالع الواسع َ ٰ
عل اإلطالق ،فالرجال
الشاملة بمواردها ومصادرها ،وهناك أمور قد ال تظهر لنا احلكمة َ ٰ

يلبسون كلهم «مناشف» حال اإلحرام ،ويمتنع عنهم املخيط ،واهلدف التساوي وعدم

(ح َّت ٰى تنتفي
التفرقة ،وال نعلم ملاذا لـم جيعل اإلسالم للنساء أيض ًا زي ًا موحد ًا يف احلج َ

الفروق بينهن كمـا انتفت بني الرجال).

عل أهنا تنتفي
إل إثباتٰ َ ،
إذن املساواة أصل يف الترشيع ،وناحية إنسانية ال حتتاج َ ٰ

أحيان ًا ألسباب ،فتمنع من بعض املامرسات ،وكمـا كان بعض التمييز مرفوض ًا وسلبي ًا،
فإن بعض التمييز إجيايب ورضوري ،وذلك عند وجود مانع رشعي أو ظهور مصلحة
راجحة أو مفسدة خالصة ،واعتبار َه ٰـ ِذه املوانع ،واعتبار تأثريها يكون بمقدار حتققها،
وبمقدار دوامها ،أو غلبة حصوهلا ،وقد تكون املصلحة أو املفسدة مؤقتة أو دائمة(.)2

( )1ابن احلجاج  ،ابن احلسني مسلم القرشي النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،بريوت  :دار الكتب
إىل البنات  ،رقم
العلمية  ،ط 1998 ، 1م = 1418هـ  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  :باب فضل اإلحسان ٰ
احلديث . 2631
( )2مرجع سابق « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،ص . 165
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َموانع ا ُملسـاواة :

يتساو ٰى الرب والفاجر ،أو الربيء واملعتديَ « :ل ْو
ـ العدل واإلنصاف  :فال يمكن أن
َ
ي إِ ْذ ٍن َف َخ َذ ْف َت ُه َ ٍ
ْ
َأ َّن ا ْم َر ًأ َّ
اط َل َع َع َل ْي َك بِغَ ْ ِ
اح»(.)1
ـم َي ُك ْن َع َل ْي َك ُج َن ٌ
بح َصاةَ ،ف َف َقأ َت َع ْي َن ُهَ ،ل ْ
عل اآلخرين يفقد
ومن ييسء أو يؤذي أو جيرم ،أو حيارب ال َّلـ َه ورسوله ،أو يعتدي َ ٰ
قتص منه بمقدار مظلمته ،ولذلك ُوجد التعزيرُ ،
وشع العقاب.
احلصانة ،و ُي َّ

ـ العرفية  :ويرجع بعضها لـام اعتاد عليه الناس من العادات احلسنة وتواضعوا،
فالعرف يف الرشع له اعتباره ،فمث ً
ال ال يتمـاثل اجلنسان باللباس ،وجتب التفرقة بينهام:
ِ
املرأ ُة َت ْلبِ ِ
رأ ِةَ ،و َ
ـه الر ُج َل َي ْلبس لِبس َة املْ َ
« َل َع َن َر ُس ُ
الر ُج ِل»(.)2
َ ُ َْ
ُ
س ل ْب َس َة َّ
ول ال َّل َّ
فع َم ُر لـم يسا ِو يف العطاء
ـ االجتامعية  :وهي تتعلق غالب ًا بالسلوك واألخالقُ ،
ول ال َّل ِ
بني أهل ديوان اجلند ،وقال« :ال أجعل من قاتل َر ُس َ
ـه @َ ،ك َمن َقات ََل َم َع ُه».

وأعطاهم بحسب السابقية يف اإلسالم ،وحفظ القرآن؛ وفرض ملن شهدوا بدر ًا مخسة
آالف ،وملن هاجر قبل الفتح ثالثة آالف.

ـ املوانع العقلية  :فالنفوس متباينة يف املدارك ،ويف مقدار استخدامها للطاقة العقلية،
عل االستنباط ،وهو ما يتولد عنه االختالف يف النظريات واملناهج ،ويف
ويف قدرهتا َ ٰ
()3
العالِـمِ
مقدار النجاح يف احلياة ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾  ،و« َف ْض ُل َ
ِ
ل َأ ْدن ُ
َاك ْم»(.)4
َعىل َ
العـابِد َك َف ْض ِل َع َ ٰ
()1
()2
()3
()4

«صحيح البخاري»  ،كتاب الديات  ،باب  :من اطلع يف بيت قوم ففقؤوا عينه فال دية له  ،رقم احلديث . 6902
«سـنن أيب داوود»  ،خرج أحاديثه احلافظ أبو طاهر زبري
السجستاين  ،أيب داوود سليامن بن األشعث ُ ،
عيل زئي  ،الرياض  :دار السالم 2009 ،م = 1430هـ  ،إسناده صحيح  ،كتاب اللباس  :باب يف لباس
النساء  ،رقم احلديث . 4098
سورة الزمر  ،جزء من اآلية . )9( :
عيسى « ،جامع الرتمذي»  ،خرج أحاديثه احلافظ أبو طاهر زبري عيل زئي ،
حممد بن
الرتمذي  ،أيب
عيسى َّ
ٰ
ٰ
الرياض  :دار السالم 2009 ،م = 1430هـ  ،كتاب العلم  :باب ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة  ،إسناده
حسن  ،رقم احلديث . 2685
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ـ املوانع الوهبية  :كاختالف امليول واهلوايات ،فمث ً
ال وألن املرأة والرجل خمتلفان

فمنع الرجل من حق كفالة أبنائه
باجلبلة والرتكيبة الفيزيولوجية ،لـم يتساويا باحلضانةُ ،
ُ
هـيأ هلا ،واملرأة هي األقدر عليها.
الصغار وأسند للمرأة ،ألن الرجل غري ُم َّ

َعال طبيعة احلياة وتقلباهتا ،فجعل يف التكاليف
ـ املوانع العارضة  :وقد
راعى ال َّلـ ُه ت َ ٰ
ٰ

مرونة ،وسمح ألصحاب األعذار بالتخلف عن أقراهنم بأداء الفروض األساسية﴿ :ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾(. )1

ـ املوانع الكسبية  :والناس خيتلفون يف استعدادهم لتلقي األوامر والنواهي ،ويف
عل االمتثال ،ولقد بذل أبو بكر ماله كله للصدقة عن طيب نفس ،وتربع
مدَ ٰى قدرهتم َ ٰ

غريه بالقليل .ومن أجل ذلك كان الناس مقامات يف الدنيا من حيث املروءة والوجاهة.
وهم كذلك باآلخرة؛ فاجلنة درجات واألعمـال الصاحلة كثرية ومتنوعة.

الصلوحية لألعمـال واملزايا ،وتناول املنافع ،ومن هنا لـم يكلف
ـ ااألهلـية  :أي يف ُّ
عل أمواهلم لوالدهيمـاَ ،ح َّت ٰى يكربوا
الصغار ،وأسندت الوالية عليهم ،والوصاية َ ٰ
ويبلغوا ويرشدوا ويفقهوا احلياة.

من فوائد وثمرات املساواة :

( )1ا َ
ـد من الفتن الطائفية ،حني يشعر اجلميع باألمان واالطمئنان إلمكانية أدائهم
حل ُّ
عل
شعائرهم وطقوسهم ودعوهتم ،دون ت ٍّ
َعـد أو قيود ،األمر الذي سوف يساعد َ ٰ
التعايش السلمي بشكل أفضل.

( )2الرضا باملقامات ،وتقبل االختالف والتفاوت املادي واملعنوي ،مما سيؤدي
الستقرار النفوس ،وتفرغها للقيام بدورها يف خالفة األرض ،وتعاوهنا مجيع ًا،
فيتكامل ويتناغم أداؤها.

( )1سورة املزمل  ،جزء من اآلية . )20( :
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( )3التخفيف من حدة التكرب والغرور (عند الذين يظنون ّأنم أفضل من غريهم)،
عل تقبل اآلخرين.
وإرغامهم َ ٰ

( )4التخلص من الشعور بالنقص ،وما يصاحبه من فشل وإحباط (عند الذين يظنون

يف أنفسهم الدونية) ،ومع املساواة تكون الفرصة متاحة أمامهم للجد واالجتهاد،
ألجل التغيري واالرتقاء ،ويف ذلك فليتنافس املتنافسون.

عل َقسـاوة القلوب ،وإثارة مشاعر الرمحة والشفقة وحب اخلري ،وبالتايل
( )5القضاء َ ٰ
استثارة التكافل بني الناس وميش بعضهم يف حاجات بعض (حني يتأكدون أن

حقوقهم حمفوظة وكرامتهم مرفوعة).
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1األلباين  ،حممد نارص الدين « ،سنن ابن ماجه»  ،الرياض  :مكتبة املعارف  ،ط 1997 ، 1م =
1417هـ .
( )2البخاري  ،أبو عبد ال َّل ِ
ـه حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،الرياض  :دار السالم  ،ط ، 2
1999م = 1419هـ .
( )3البوطي  ،سعيد رمضان « ،املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف الترشيع الرباين»  ،دمشق  :دار
الفكر  ،بريوت  :دار الفكر املعارص  ،ط 1996 ، 1م = 1417هـ .

عيسى « ،جامع الرتمذي»  ،خرج أحاديثه احلافظ أبو طاهر زبري
عيسى حممد بن
( )4الرتمذي  ،أيب
ٰ
ٰ
عيل زئي  ،الرياض  :دار السالم 2009 ،م = 1430هـ .
إل مؤمتر
( )5اجلبوري  ،هاشم فارس « .حقوق اإلنسان يف اإلسالم والنظم العاملية»  ،بحث مقدم َ ٰ
حقوق اإلنسان يف املجتمع العريب  ،األردن  :جامعة مؤتة 2005 ،م .

( )6ابن احلجاج  ،أبن احلسني مسلم القرشي النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،بريوت  :دار الكتب
العلمية  ،ط 1998 ، 1م = 1418هـ .

محة اهلاممي « ،املفرد واجلمع يف احلرية واملساواة»  ،تونس  :منشورات حزب العمـال  ،ط ، 1
(ّ )7
2019م .

( )8ابن حنبل  ،أمحد « ،املسند»  ،رشحه وصنع فهارسه أمحد حممد شاكر  ،القاهرة  :دار احلديث ،
2005م .
َ
إل خصوصيات حقوق اإلنسان يف اإلسالم»  ،الواليات املتحدة
( )9زرزور  ،أسامء عدنان « ،مدخل ٰ
األمريكية 2011 :م .

«سنن أيب داوود»  ،خرج أحاديثه احلافظ أبو طاهر
( )10السجستاين  ،أيب داوود سليامن بن األشعث ُ ،
زبري عيل زئي  ،الرياض  :دار السالم 2009 ،م = 1430هـ .
( )11شاكر  ،حممود « ،التاريخ اإلسالمي ـ اخللفاء الراشدون»  ،بريوت  :املكتب اإلسالمي  ،ط ، 2
1981م = 1401هـ .

الكربى اهلندوسية اجلينية البوذية»  ،القاهرة  :مكتبة النهضة املرصية ،
( )12شلبي  ،أمحد « ،أديان اهلند
ٰ
ط 2000 ، 11م .
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( )13الصالح  ،حممد بن أمحد « ،فقه األرسة عند اإلمام ابن تيمية»  ،القاهرة  :جامعة األزهر 1997 ،م .
( )14الطريقي  ،عبد ال َّل ِ
ـه بن عبد املحسن « ،االقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأهداف»  ،الرياض ،
ط 2009 ، 11م = 1430هـ .

( )15ظاهر  ،أمحد « ،حقوق اإلنسان»  ،عمـان  :دار الكرمل  ،ط 1988 ، 2م .

( )16ابن عاشور  ،الطاهر « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،سلسلة يف الفكر النهضوي اإلسالمي ،
القاهرة  :دار الكتاب املرصي  ،بريوت  :دار الكتاب اللبناين 2011 ،م .

( )17العبايس  ،عيل أمحد حاج حسني « ،حقوق اإلنسان بني الترشيع اإلسالمي والقوانني الوضعية»
[دراسة فقهية مقارنة]  ،الرياض  :مكتبة القانون واالقتصاد  ،ط 1434 ، 1هـ = 2013م .

«السـ َّنة النبوية بني دعاة الفتنة وأدعياء العلم»  ،القاهرة  :دار
( )18عبد اللطيف  ،عبد املوجود حممد ُّ ،
الكتب القومية  ،ط 1991 ، 2م .
( )19الغزايل  ،حممد « ،حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة»  ،القاهرة  :هنضة
مرص للطباعة والنرش والتوزيع  ،ط 2005 ، 4م .
( )20الفايس َّ ،
عـلل « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها»  ،بريوت  :دار الغرب اإلسالمي ،
ط 1993 ، 5م .
( )21مصطفى  ،إبراهيم  ،وآخرون « ،املعجم الوسيط»  ،القاهرة  :املكتبة اإلسالمية  ،ط . 2
( )22ابن منظور « ،لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر  ،ط 1994 ، 3م = 1414هـ .
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()18

فهـوم ال َّتسـخري
َم ُ

أ .د .مسفر بن عيل القحطاين

*

سؤال التسخري الكوين لإلنسان :
يذكر اجلرجاين أنَّ الكون «عبار ٌة عن وجود العامل من حيث هو عامل»( ،)1وبعبارة
كل وجود ما عدا وجود ال َّل ِ
أخرى :الكون هو ُّ
سخر ًا
ـه ُس ْبحان َُه ّمما خلقه
وصيه ُم َّ
ٰ
َّ

َّ
تعبد ًا
احتل املرتبة
لإلنسان .واإلنسان
األول يف صدر الكون؛ فبعد أن كان يطوف ُم ِّ
َٰ

حول كثري من املوجودات ،فعبد الشمس والقمر والشجر واحلجر وغريها ،أصبحت
ُّ
كل املخلوقات تتمحور حوله؛ فهو املخلـوق اخلليـفة يف األرض ،املك َّلف بالنظر يف
عل خالقها.
أحواهلا ،واالستدالل هبا َ ٰ

إنَّ الكون وموجوداته ليست مستق َّلة عن اإلنسان ووجوده ،بل إنَّ الكون لـم يوجد
َّإل من أجل اإلنسان ،فهو قد ُأ ِع َّد الستقباله ،واستمرار وجوده ـ تبع ًا لذلك ـ رهني
متكون ًا َّإل من العنارص نفسها
الوجود اإلنساين ،وبينهام وحدة يف التكوين؛ فاإلنسان ليس ِّ

التي تتكون منها املوجودات اجلامدة واحلسية .وبينهام كذلك وحدة الكيفية والرتكيب؛
َعال ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
إذ ُر ِّك َبت املوجودات ك ُّلها بكيفية التزاوج كمـا يثبته قوله ت َ ٰ

()2
عل الوحدة اجلامعة
ﯿﰀﰁﰂ﴾  .وقد جاء التعبري القرآين رائع ًا يف داللته َ ٰ

(*) حمارض يف قسم الدراسات اإلسالمية والعربية  ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  ،الظهران  ،اململكة
العربية السعودية .
حممد « .التعري َفـات»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1983 ،م  ،ص . 188
( )1اجلرجاين  ،عيل بن َّ
( )2سورة الذاريات  ،اآلية . )49( :
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َعال﴿ :ﭼ ﭽ
بني اإلنسان والنبات واجلمـاد يف الرتابط التكويني بينها ،إذ يقول ت َ ٰ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾( .)1كذلك بينهام وحدة يف النظام؛ فوحدة السببية تبدو يف أنَّ مجيع

املوجودات ،بمـا فيها اإلنسان ،خاضعة يف نشوئها واستحالتها لعلل وأسباب ،ووحدة

َغـي مستمر ،بحيث ال يثبت منها يشء
احلركة التي تبدو فيمـا عليه الكائنات من حركة ت ُّ
عل حال واحدة .لكن َه ٰـ َذا اجلزء املشرتك يف الطبيعة املادية ال يقتيض التساوي بينهام؛
َٰ
عل الكون َت ُّـيز استعالء ورفعة ،كام يف قوله
ففي التفاضل القيمي يبقى اإلنسان متميز ًا َ ٰ
َعال ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ت َٰ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(.)3( )2

َه ٰـ ِذه العالقة الوطيدة بني الكون واإلنسان والتبادل املنتظم بينهمـا قد و َّلدت عالقة
عل ما بني اإلنسان والكون من روابط ،وهي
أوثق ،وهي يف القرآن أكثر رصاحة وداللة َ ٰ
عالقة «التسخري» ،وداللة ذلك يف اآليات الكريمة :

(﴿ )1ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾(.)4

(﴿ )2ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

سورة نوح  ،اآلية . )17( :
سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
النجار  ،عبد املجيد « .فقه التحرض اإلسالمي»  ،بريوت  :دار الغرب اإلسالمي 1999 ،م  ،ج  ، 1ص
. 132-127
سورة البقرة  ،اآلية . )164( :
سورة األعراف  ،اآلية . )54( :
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(﴿ )3ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾(.)1

(﴿ )4ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾(.)2

(﴿ )5ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾(.)3

(﴿ )6ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾(.)4

(﴿ )7ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾(.)5
(﴿ )8ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ﴾(.)6

(﴿ )9ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾(.)7

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة النحل  ،اآلية . )12( :
سورة النحل  ،اآلية . )14( :
سورة الرعد  ،اآلية . )2( :
سورة إبراهيم  ،اآلية . )32( :
سورة إبراهيم  ،اآلية . )33( :
سورة النحل  ،اآلية . )79( :
سورة األنبياء  ،اآلية . )79( :
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(﴿ )10ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾(. )1

(﴿ )11ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾(. )2

(﴿ )12ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾(. )3

(﴿ )13ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾(. )4
(﴿ )14ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾(. )5

(﴿ )15ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾(. )6

(﴿ )16ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ﴾(. )7

(﴿ )17ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾(. )8
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة احلج  ،اآلية . )36( :
سورة احلج  ،اآلية . )37( :
سورة احلج  ،اآلية . )65( :
سورة العنكبوت  ،اآلية . )61( :
سورة لقمـان  ،اآلية . )20( :
سورة لقمـان  ،اآلية . )29( :
سورة فاطر  ،اآلية . )13( :
سورة ص  ،اآلية . )18( :
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(﴿ )18ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾(. )1
(﴿ )19ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾(. )2

(﴿ )20ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾(. )3

(﴿ )21ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾(. )4

(﴿ )22ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ﴾(. )5

ِ
مهم يف بيان املعنى الكيل للتسخري ،ومجعها يف سياق واحد ُيظهر
ورسد َه ٰـذه اآليات ٌّ
إل أقوال املفرسين يف بيان معناها نخ ُلص
داللة القرآن من إيرادها وتكرارها؛ وبالرجوع َ ٰ
إل اآليت :
َٰ

فسـر مع َن ٰى
إن غالب أقوال املفرسين ال خترج َّ
عمـا يقرره اإلمام الطربي ،وقد َّ
«التسخري» كام جاء يف سورة النحل بقوله﴿« :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ يتعاقبان
وه ٰـ َذا لسكنكم فيه﴿ ،ﮝ ﮞ ﮟ﴾ ملعرفة
عليكمَ ،ه ٰـ َذا
لترصفكم يف معاشكمَ ،
ُّ
أوقات أزمنتكم وشهوركم وسنينكم ،وصالح معايشكم﴿ ،ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾
ِ
والبحر﴿ ،ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
لكم بأمر ال َّلـه جتري يف فلكها لتهتدوا هبا يف ظلامت ال ِّ
رب َ
()6
ِ
عل ما سخره لدالالت
َعال ذكره :إن يف تسخري ال َّلـه ذلك َ ٰ
ﮨ ﮩ ﮪ﴾ يقول ت َ ٰ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة ص  ،اآلية . )36( :
سورة الزمر  ،اآلية . )5( :
سورة الزخرف  ،اآلية . )13( :
سورة اجلاثية  ،اآلية . )12( :
سورة اجلاثية  ،اآلية . )13( :
سورة النحل  ،اآلية . )12( :
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واضحات لقوم يعقلون حجج ال َّل ِ
ـه ويفهمون عنه تنبيهه إياهم»( ،)1فاملعنى هو إظهار
ِ
َعال لإلنسان ليتذكر ويتعظ ويؤمن بربه اخلالق القدير.
جليل خلق ال َّلـه ت َ ٰ

والز َ
عل أن التسخري
والرازي َّ
وغالب توافق املفرسين َ
كالبغَ وي َّ
خمشي وابن كثري َ ٰ
فيه إظهار عظمة ال َّل ِ
ـه وقدرته يف اخللق والتقدير وأن العقول تدرك ذلك من خالل تلك

املسخرة(.)2
املخلوقات
َّ

عل ما يتوجب فعله من املخلوق جتاه ِمنن اخلالق
كمـا أهنم أسندوا دالالت اآليات َ ٰ
عل الواجب اإليمـاين وإثبات
وقوته ،ومن َّ
ثم تناول تفسريهم آليات التسخري التأكيد َ ٰ
ِ
َعال.
وحدانية ال َّلـه ت َ ٰ
وبقي هناك تساؤالت يفرضها سياق اآليات يمكن تلخيص دالالهتا يف املعاين التالية :

أو ً
َعال ﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ال  :إن الكون كله ّ
مسخر لإلنسان ،بدليل قوله ت َ ٰ
()3
شئ؛ وهنا تثور تساؤالت مهمة:
ﰉ ﰊ ﰋ﴾  ،ولـم ُي َ
ستثن من خملوقات الكون ٌ

َعال النجوم واملجرات والبحار واجلبال والليل والنهار َهل ٰـ َذا اإلنسان؟
كيف يسخر ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
ل كيف
وملاذا تم استعامل مصطلح «التسخري» دون غريه؟ وملاذا لـم يبني لنا ربنا َع َّز َ
وج َّ
مسخرة لنا؟ وهل الواجب هو اإليامن بعظمة ال َّل ِ
ـه من خالل املشاهدة هلا فقط؟
ستكون ّ
وملاذا ُت َتم بعض آيات التسخري بطلب التفكر والتعقل وبعضها بطلب الشكر؟ كل تلك

حممد
حممد بن جرير « .جامع البيان يف تأويل القرآن»  ،حقّقه وع ّلق حواشيه  :حممود َّ
( )1الطربي  ،أبو جعفر َّ
حممد شاكر  ،بريوت  :دار الرسالة 2000 ،م  ،ج  ، 17ص . 179
شاكر ؛ راجعه وخرج أحاديثه  :أمحد َّ
حممد عبد
حممد احلسني بن مسعود « .معامل التنزيل يف تفسري القرآن» (تفسري البغوي)  ،حتقيق َّ :
( )2البغوي  ،أبو َّ
ال َّلـه النمر وعثامن مجعة ضمريية  ،ط  ، 4الرياض  :دار طيبة 1997 ،م  ،ج  ، 5ص  12؛ الرازي  ،فخر الدين
حممد بن عمر « .مفاتيح الغيب»  ،ط  ، 3بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب 1420 ،هـ1999/م  ،ج  ، 9ص
َّ
 359؛ الزخمرشي  ،أبو القاسم حممود بن عمر « .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»  ،ط  ، 3بريوت :
دار إحياء الرتاث العريب 1407 ،هـ1987/م  ،ج  ، 3ص  339؛ أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري « ،تفسري
القرآن العظيم» (تفسري ابن كثري)  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1419 ،هـ1998/م  ،ج  ، 4ص . 561
( )3سورة اجلاثية  ،جزء من اآلية . )13( :
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عل اإليمـان ومعرفة القدرة
إل أن هناك طلب ًا آخر يتجاوز جمرد التنبيه َ ٰ
التساؤالت تشري َ ٰ
الربانية ،كام سيتضح الحق ًا.

«س َّخ ْرتُه َأي َق َه ْرتُه وذ ّل ّلته»(،)1
ثانيـ ًا  :معنى ّ
«سخر» يف اللغة ،إذ يقول ابن منظورَ :
إل تفس ٍ
وي ينقله عن
ري ُلغَ ٍّ
وحييل ابن منظور وهو يقرر َه ٰـ َذا املعنى اللغوي للتسخري َ ٰ
الز َّجاج؛ إذ قال(« :تسخري ما يف السموات) تسخري الشمس والقمر والنجوم لآلدميني،
َّ
و(تسخري ما يف َ
األرض)
واالقتداء هبا يف مسالكهم،
االنتفاع هبا يف بلوغِ َمنابِتِهم
وهو
ُ
ُ
ُ
()2
وأهنارها ودوابا ومجيعِ ِ
تسخري بِحا ِرها َ
إل
مناف ِعها»  .وهنا ينتقل ابن منظور َّ
والز َّج ُ
ُ
ِّ
اج َ ٰ
ِ
ِ
تفس ٍ
َعال وتعظيم
ري ُلغَ ٍّ
وي ملعاين اآليات ،يتجاوز ما قاله املفرسون من تأكيد م َنن ال َّلـه ت َ ٰ
إل جمال عميل يستنفع من َه ٰـ َذا التسخري لصالح اإلنسان يف حياته ،وليس
قدرته ُس ْبحان َُه َ ٰ
عل القلب فحسب.
جمرد مفهوم معنوي له إهلاماته اإليمـانية َ ٰ
ويف تفسري أيب السعود بيان أشمل للمع َن ٰى الذي تم ذكره ،فقد قال﴿« :ﮙ ﮚ
ِ
ومعاشكم ولعقد الثامر وإنضاجها﴿ ،ﮝ
ﮛ ﮜ﴾ يتعاقبان ِخ ْلف ًة ملنامكم

ِ
صالحه من
وإصالحهام ملا نيط هبام
ﮞ ﮟ﴾ يدأبان يف سريمها وإنارهتام أصال ًة وخالف ًة
ُ
املكونات التي من مجلتها ما ُف ّصل ُ
وأ ْجلُّ ،
املراد
كل ذلك ملصاحلكم ومنافعكم ،وليس ُ

تعاجيب الدقائق
بتسخريها هلم متكي َنهم من ترصيفها كيف شاءوا ..فاملشار إليه حينئذ
ُ
ِ
ِ
املهر ُة من
املدلول عليها بالتسخري التي ال
ودعة يف العلويات
ا ُمل
َّ
يتصدى ملعرفتها إال َ
ِ
علامء احلكمة ،وال ريب يف أن
أساطني
أكثر»( ،)3ويف َه ٰـ َذا البيان
َ
إل التفكر ُ
احتياجها َ ٰ
عل دور أهل احلكمة من العلمـاء يف كشف دالئل التسخري لالنتفاع هبا يف احلياة
تأكيد َ ٰ
الدنيا.

حممد بن مكرم « .لسان العرب»  ،ط  ، 3بريوت  :دار صادر 1414 ،هـ1993/م ،
( )1ابن منظور ،أبو الفضل َّ
ج  ، 4ص . 352
( )2املصدر نفسه .
حممد بن مصطفى العمـاد  ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم (تفسري
حممد بن َّ
( )3أبو السعود َّ ،
أيب السعود)  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب 1425 ،هـ2004/م  ،ج  ، 4ص . 104
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ثالثـ ًا  :إذا كان القرآن نزل بلسان عريب مبني؛ فكيف نفهم تسخري الكون بإذالله
ـه ُس ْبحان َُه
وقهره ألجل اإلنسان؟ وماذا نتصور وفق املع َن ٰى اللغوي الدقيق الذي أراده ال َّل ُ
يف التعبري باختيار مفردة «التسخري» وليس غريها؟ ثم كيف تصبح الشمس اهلائلة
سخرة ومقهورة ومذللة لإلنسان؟ وكذا النجوم البعيدة واجلبال الضخمة
العظيمة ُم َّ
القاسية؟ والبحار املمتدة املتالطمة؟
ولفهم َه ٰـ َذا املع َن ٰى من تسخري الكون لإلنسان ،وهو الصغري الضعيف مقابل تلك
الكائنات العظيمة ،علينا أن نتصور بمثال أقرب ومتيرس فهمه لنا :فلو َم َل َك إنسان ما
سخر لك ،فهل مشاهدته له تكفي يف فهم الطلب من َه ٰـ َذا
جهاز ًا يف بيته وقيل له إنه ُم َّ
التسخري؟! وهل يكفي شكر منعم اجلهاز الذي منحه َهل ٰـ َذا اإلنسان عن القيام بواجب
التسخري املطلوب؟!

أي فرد منا سيفهم أن إعطاء اجلهاز ال بد أن يتجاوز شكر الواهب ومشاهدة
أظن أن َّ
إل حماولة االنتفاع به واالستفادة منه ،وأول ما سيقوم به اإلنسان
عظمة َه ٰـ َذا اجلهاز َ ٰ
هو أن حياول إدراك ماهية اجلهاز َح َّت ٰى ينتفع به ،وكلام فهم طبيعة َه ٰـ َذا اجلهاز وقوانني
عل تسخريه وتطويعه له ،ومن َث َّم يتحقق معنى كونه أصبح مسخر ًا
عمله كان أكثر قدرة َ ٰ
خلدمة َه ٰـ َذا اإلنسان.
رابعـ ًا  :ألجل فهم املراد من آيات التسخري وأهنا ذات داللة عملية تتطلب من

ليطو َع تلك املخلوقات خلدمته ،فإنه إذا
اإلنسان البحث عن كوامن مع َن ٰى التسخري
ِّ
عل التطويع ونجح يف َه ٰـ َذا التذليل والتسخري فإنه سيكون أكثر شكر ًا خلالق َه ٰـ َذا
قدر َ ٰ
الكون ،ألنه زاده معرف ًة بقدرة الرب وقوته ،ما كان ليعرفها لوال غوصه يف حماوالت

البحث عن كيفية استغالل املخلوقات وتطويعها له.

وهنا ينفتح باب واسع من طلب املعرفة والبحث يف قوانني اخللق ،ألن اإلنسان كلام
بحث يف فهم َه ٰـ ِذه املخلوقات من خالل(: )1

( )1انظر  :محو النقاري « .املنهجية األصولية واملنطق اليوناين من خالل أيب حامد الغزايل وتقي الدين بن
تيمية»  ،بريوت  :الشبكة العربية لألبحاث والنرش 2013 ،م  ،ص . 44 - 25
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ِ
عل حاهلا عن
ـ التأمل والرصد العميق لطبيعة َه ٰـذه املخلوقات ،فإنه سوف يتعرف َ ٰ
وكلمـا غاص يف َه ٰـ ِذه املالحظة
قرب ويكتشف طبيعتها اخلاصة وقوانينها الناظمة حلركتها؛ َ
عل التعرف عليها أكثر واالستفادة من معطياهتا بشكل أكرب.
والفهم زادت قدرته َ ٰ

ـ كشف القوانني املحركة هلا واخللوص ملعرفة قوانينها ،فإنه جيعل بني الكائنات

ترابط ًا أكثر ويفتح يف الذهن إدراك ًا أعمق حلركة الكون واحلياة من خالل كشف السنن
ومعرفة األسباب املودعة يف َه ٰـ ِذه احلياة.

ولنأخذ مثا ً
سخرة لإلنسان ،فإدراك
عل سبيل املثال ُم َّ
ال يوضح َه ٰـ َذا املراد؛ فالشمس َ ٰ
كوهنا مذ َّللة ومنقادة له ،وهي العظيمة البعيدة املتوهجة ،يقتيض أن حياول بملكاته

العقلية أن يكتشف أرسارها احلاكمة وقوانينها املحركة ،وباملالحظة والتأمل سيعرف أن
للشمس حركة ال حتيد عنها وتنتظم فيها بشكل دقيق ،ومن َث َّم سيفتح له َه ٰـ َذا الكشف
عل معرفة األوقات واملواسم بشكل أكثر حتديد ًا ،وإذا اكتشف أن الشمس متلك
القدر َة َ ٰ
ِ
عل الطاقة
حرار ًة َّ
وهاج ًة َ
فس ُي َس ِّخرها له من خالل توظيف َه ٰـذه احلرارة يف احلصول َ ٰ
أو العالج أو التبخري أو الزراعة أو أي يشء آخر ،وكذا قد يكون يف استغالل ضوئها
مفتاح آخر لتسخري َه ٰـ َذا املخلوق لإلنسان؛ بل تلك الكشوف املعرفية ستفتح
وملعاهنا
ٌ
له أبواب ًا علمية أخرى يف عالقة األرض بالشمس وعالقة الشمس بالنجوم ،بل والنبات
واحلجر واحليوان وغريها من املخلوقات.

ثم فنحن أمام توجيه رباين مبارش وواضح ورصيح جد ًا ومكرر بأن نكتشف
ومن َّ

ُسـ َنن وقوانني ما يف السموات وما يف األرض ،بمع َن ٰى أن تكون علوم الطبيعة من صميم
مهمة املؤمن يف معرفة ال َّل ِ
ـه وقيامه بواجب العمـارة واالستخالف يف األرض.
إن عرصنا اليوم قد قام بالفعل بمهمة التسخري الكوين لإلنسان دون أن يقرأ تلك
عل وجه اخلصوص يف الثالثة القرون
األوامر والتوجيهات القرآنية؛ فعلمـاء الغرب َ ٰ

املاضية قد قدموا للبرشية الكثري من تلك املكتشفات وأظهروا العديد من النظريات
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يف علوم الفيزياء والكيمياء واألحياء والبحار وال َف َلك وغريها .كان األوىل أن تكون
املبادرة من املسلمني ،وما قام به أوائل املسلمني من علمـاء الرياضيات وال َف َلك والطب

حث عليه القرآن بشكل مبارش يف أكثر من
كمل املهمة كواجب ديني َّ
قد توقف ولـم تُس َت َ

عرشين موضع ًا.

خامس ًا :قد يقول قائل إن َه ٰـ َذا جتاوزٌ لفهم اآليات وخمالفة لِـام قاله سلف األمة؛
وللجواب عن ذلك :
ـ إن سلف األمة لـم ينفوا َه ٰـ َذا الطلب ،ولـم يمنعوا أحد ًا أن يصل يف فهم آيات
عل البحث والكشف لنظريات العلوم
التسخري نحو َه ٰـ َذا املع َن ٰى احلاث والدافع َ ٰ
الطبيعية ،كي يقوم املسلم بواجب االستخالف املقرر رشع ًا.
ُبي َمع َن ٰى التسخري
ـ جاء َه ٰـ َذا املع َن ٰى للتسخري بشكل مفصل وواضح يف آية حمكمة ت ِّ ُ

املراد ،وهي ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾()1؛
َعال رشح بمثال نموذجي مع َن ٰى التسخري من خالل أحد َه ٰـ ِذه املخلوقات ،وهو
فال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
البحرَ ،ح َّت ٰى نقيس غريه عليه ،فبني أن من دالئل التسخري َهل ٰـ َذا البحر أنكم تستعملون
ما ينفعكم منه ،وليس فقط أن تشكروا الرب عليه أو تنظروا لعظمته وأمواجه وامتداده
فحسب ،وإنمـا جاء ذكر منافع األكل واستخراج احليل والسري بالسفن فيه والتجارة
وه ٰـ ِذه األشياء ليست إال تدلي ً
عل طبيعة مع َن ٰى التسخري وتقريب فهمه
بمكنوناتهَ ،
ال َ ٰ

لذهن املسلم ألجل االنتفاع والتعمري .كمـا أن هناك مع ًنى آخر جيب أن نفهمه يف سياقه
َعال ،حلكمة باهرة ،جعل آيات القرآن مناسبة لكل عرص ،ويعيها أفراد
التنزييل؛ فال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

ُضمن معاين التسخري
ذاك العرص دون فتنة علمية ترهق عقوهلم عن قبوهلا ،فلذلك لـم ت َّ

صور ًا وشواهد ال يتقبلها عقل اإلنسان قبل أربعة عرش قرن ًا وال يردها عقل اإلنسان
( )1سورة النحل  ،اآلية . )14( :
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املعارص ،لذلك كان القاسم بني َه ٰـ ِذه العصور يف معرفة إعجاز َه ٰـ َذا القرآن وتبيانه لكل

نتدبر يف معانيه ونغوص يف مضامينه بام يتناسب مع عرصنا ،بحيث ال يقدح
يشء؛ هو أن َّ
يف أصول االستدالل أو مقتضيات لغة العرب.

كام أن هناك مثا ً
ال نموذجي ًا آخر ذكره القرآن يف بيان مع َن ٰى تسخري الرياح والطري
َعال﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
لداود وسليامن ،يف قوله ت َ ٰ

()1
َعال﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾(.)2
ﯗ ﯘ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
ِ
َعال هلام
وكان مع َن ٰى التسخري ّ
جليـ ًا هنا أن داود وسليامن استفادا من تسخري ال َّلـه ت َ ٰ

اجلبال والرياح والطري وغريها يف املعطيات احلياتية وطوعاها يف البناء والعمران املادي
املغزى القرآين ملع َن ٰى
ـه هلام هبا قوة ومكنة يف األرض ،وهو
بنص القرآن ،لذلك جعل ال َّل ُ
ٰ

التسخري الكوين.

َعال ختم يف بعض آيات التسخري الكوين لإلنسان ع َّلة َه ٰـ َذا
سادسـ ًا :إنَّ ال َّلـ َه ت َ ٰ
َعال﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
التسخري ،بأن يشكر اإلنسان َّ
ربه عليها ،كمـا يف قوله ت َ ٰ

ﯣ ﯤ﴾( ،)3ألنَّ هناك خطورة من أن تتحول تلك القوة التي سيناهلا اإلنسان

من خالل تسخري ما يف الكون لصاحله ،بحيث تكون قوة للفجور والطغيان وليست
ِ
َعال
للخالفة والعمران ،لذلك كان التذكري برضورة شكر املنعم ،وربط ذلك بقدرة ال َّلـه ت َ ٰ
وأهنا أداة لطاعته وليس لعصيانه ،والناظر حلال البرشية اليوم يرى أن تلك املكتشفات
لـم تأخر عنها املؤمنون وتناوهلا املخالفون كان لبعضها دور يف اخرتاع أدوات الدمار
َّ
ِ
َعال.
واألسلحة الفتاكة وتوظيفها خالف مراد ال َّلـه ت َ ٰ
ِ
َعال
واملسلم الذي تناسى مهامه االستخالفية قد ال ُيعفى من السؤال أمام ال َّلـه ت َ ٰ

الذي سخر له كل يشء ووجه له األمر وطلب منه التدبر ،ومع ذلك تقاعس واهنزم؛
( )1سورة األنبياء  ،جزء من اآلية . )79( :
( )2سورة ص  ،اآلية . )36( :
( )3سورة احلج  ،جزء من اآلية . )36( :
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ِ
َعال يوم القيامة
املخوف
ودليل َه ٰـ َذا السؤال
ّ
ِّ
واملعرض كل إنسان للمحاسبة أمام ال َّلـه ت َ ٰ
العـب ِد َيو َم ِ
َ
القـيا َم ِةَ ،في ُق ُ
ـم َأ ْج َع ْل َل َك َس ْمع ًا و َب َص ًا
ول ال َّلـ ُه َله :أ َل ْ
قوله @ ُ « :ي ْؤت َٰى بِ َ ْ
َ
حلـر َث ،وتَر ْك ُت َك ت َ
وس َّ
س وتَر َب ُعَ ،ف ُك ْن َت ت َُظ ُّن
و َما ًال َ
وو َلد ًا َ ،
َرأ ُ
َ
ـخ ْر ُت َل َك األن َْعـا َم وا َ ْ
الي ْو َم َأن َْس َ
ول َ :لَ ،في ُق ُ
َأن ََّك ُم َل ِق َّي َي ْو َم َك َه ٰـ َذا؟ َفي ُق ُ
ـاك َك َمـا ن َِسي َتنِي»(.)1
ول َلهَ :
َعال َسـيسأل اإلنسان عن واجباته يف األرض،
يظهر من َه ٰـ َذا النص النبوي أن ال َّلـ َه ت َ ٰ

ِّ
وسخر له األنعام واحلرث كمثال ،فهل يظن
مذكر ًا إياه ما قد أنعم عليه من سمع وبرص،
ّ

العبد أهنا كانت من غري طلب عمل يقوم به جتاهها؟!

النسق املعريف ملفهوم التسخري الكوين لإلنسان :

ِ
عل املع َن ٰى املستقر يف االستعامل
يف َه ٰـذه املسألة ،سيتم وضع تعريف للتسخري بنا ًء َ ٰ
القرآين ،ومدى ترابط َه ٰـ َذا املع َن ٰى مع مبادئ القرآن ومقاصد اإلسالم.

عل حترير املفهوم الذي سبق بيانه ،وأن مفهوم التسخري قد بينته اآليات نفسها
فبنا ًء َ ٰ

من خالل داللة املع َن ٰى اللغوي والسياق القرآين ،وأن له مع ًنى عملي ًا يتجاوز تعظيم
لكن له مقصود ًا أعمق ،وألجل
الرب ُس ْبحان َُه مع أن َه ٰـ َذا التعظيم هو يف ذاته غايةَّ ،
حترير املع َن ٰى وفق طبيعة احلدود والتعاريفُ ،أو ِرد بعض ما قيل يف مع َن ٰى التسخري :

ـ تعريف اإلمام أيب السعود « :مع َن ٰى التسخ ِ
ري َج ُ
آلخر يترصف فيه
عل اليشء ُمنقاد ًا
َ

كيف يشاء ،كتسخري البحر ُ
والفلك
والدواب لإلنسان»(.)2
ِّ

ـ تعريف اإلمام الطاهر بن عاشور « :التسخري :تسهيل االنتفاع بدون مانع»(.)3

«سـننه»  ،وقال حديث صحيح  ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول ال َّلـه
( )1رواه الرتمذي يف ُ
@  ،باب ما جاء يف شأن احلساب والقصاص  ،حديث رقم (. )2428
( )2أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج  ،4ص . .144
حممد الطاهر بن عاشور « ،التحرير والتنوير»  :حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري
(َّ )3
الكتاب املجيد  ،تونس  :دار التونسية للنرش 1984 ،م  ،ج  ، 9ص . 308
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فه ٰـ َذان التعريفان مها أفضل ما وجدته من التعريفات العلمية ملع َن ٰى التسخري ،وبنا ًء
َ
عليه تعريف التسخري ،بأنه «تسهيل االنتفاع بالكون ،ومتكني اإلنسان من االستخالف

فيه» ،ورشحه :

ـه من تذليل كوين يستطيعه اإلنسان
ـ «تسهيل االنتفاع بالكون» ،من خالل ما َّ
قدره ال َّل ُ
ِ
َعال لعباده.
بفعل قواه العقلية وقدراته النفسية ،وكلها من تقدير ال َّلـه ت َ ٰ
ـ «ومتكني اإلنسان من االستخالف فيه» ،وذلك ألجل حتقيق الغاية من التسخري

الكوين لإلنسان ،وبذلك يقوم اإلنسان بدوره العمراين من خالل توفر اإلمكانات
واألدوات والطاقات العقلية والروحية َهل ٰـ ِذه املهمة.
وح َّت ٰى يكتمل املفهوم يف سياق ال ُنظم املعرفية؛ ال بد من حتديد املبادئ التي حيققها
َ
َه ٰـ َذا املفهوم واملقاصد التي يعود إليها؛ فاملفهوم التسخريي ،وإن كان ظاهر املع َن ٰى،
إل ما يثبت مكانته يف خارطة القواعد واملقاصد الكلية للرشيعة .ويمكن بيان أهم
حيتاج َ ٰ
عل النحو التايل :
تلك املقاصد النظرية للتسخري َ ٰ
وه ٰـ ِذه الغاية
أو ًال  :حيقق مفهوم االستخالف ـ كمـا سبق ـ تأكيد غاية العمران املدينَ ،
التي ألجلها ُخ ِلق اإلنسان وأنزله لألرض ،فمع واجب العبادة هناك واجب العمـارة،

وقيام اإلنسان باستغالل ما يف الكون من أجرام وكائنات لغرض عمـارة األرض هو
ِ
ـه يف املخلوقات
حتقيق َهل ٰـذه الغاية الربانية من خالل قاعدة التسخري التي أوجدها ال َّل ُ

وهيأ اإلنسان الستثامرها.

الراغب األصفهاين اعترب (عامرة األرض) أحد مقاصد ثالثة أساسية ُخلق هلا
واإلمام َّ

اإلنسان ،وهي العبادة واخلالفة والعمـارة(.)1

حممد « .الذريعة إىل مكارم الرشيعة»  ،حتقيق  :أبو اليزيد أبو
( )1الراغب األصفهاين  ،أبو القاسم احلسني بن َّ
زيد العجمي  ،القاهرة  :دار السالم 2007 ،م  ،ص . 32 - 31
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وكان اخلطاب القرآين ُي ِّ
عل آليات
عل مفاهيم العبادة وأشكاهلا أكثر من تركيزه َ ٰ
ركز َ ٰ

تلب َسـتها صور عديدة من الرشك
العمـارة ،وذلك لعدة أسباب ،منها :أن العبادة َّ
إل فساد احلرث والنسل ،وألنَّ يف صحتها وقوامها املطلوب قوام ًا
واالنحراف أدت َ ٰ

للحياة وصالح ًا ملعاش للناس؛ ومن األسباب أيض ًا أن عمـارة األرض تتوافق مع
ما َج َ
َ
إل
َعال
بل ال َّل ُ
اإلنسان عليه من حب َ
التم ُّلك والتنافس والتكاثر ،فهو حيتاج َ ٰ
ـه ت َ ٰ
ووحيٍ ُمل ِزم
االعتدال يف طلبه واالمتثال يف عمله وال يصلح حاله َّإل برشع ُمسـدِّ د َ
طبعه من االنحراف والتجاوز؛ وال يعني ذلك أن القرآن قد أمهل الطلب أو
ُي ِّذ ُب َ

َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
نفاه ،بل قد جاء يف أكثر من آية تعزيز القيام بالعمـارة ،كقولة ت َ ٰ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾(. )1

وقال البيضاوي « :واخلليفة من َي ُل ُف غريه وينوب منابه ،واهلاء فيه للمبالغة ،واملراد
ِ
ـه يف عمـارة
به آدم  #ألنه كان خليفة ال َّلـه يف أرضه ،وكذلك كل نبي استخلفه ال َّل ُ

األرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم»( ،)2وقال ابن عاشور ِّ
مؤكد ًا
ِ
مع َنى العمـارة « :فاخلليفة آدم َ ِ
َعال من تعمري األرض
وخ َلف َّي ُته ُ
قيامه بتنفيذ مراد ال َّلـه ت َ ٰ
ٰ
()3
ِ
َعال من َه ٰـ َذا العامل األريض» .
باإلهلام أو بالوحي
ُ
وتلقني ذريته مراد ال َّلـه ت َ ٰ
ـه له
عل واجب اإلنسان القيام بمـا استخلف وسخره ال َّل ُ
ومن األدلة األخرى َ ٰ

َعال ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾( ،)4قال الطربي مؤكد ًا
ما جاء يف قوله ت َ ٰ

مع َن ٰى العامرة يف اآلية﴿« :ﯿ ﰀ﴾ ،يقول :وجعلكم ُع َّمـار ًا فيها» ( ،)5وقال
()1
()2
()3
()4
()5

سورة البقرة  ،اآلية . )30( :
حممد املرعشيل  ،بريوت  :دار
البيضاوي  ،عبد ال َّلـه بن عمر « .أنوار التنزيل وأرسار التأويل»  ،حتقيق َّ :
إحياء الرتاث العريب 1418 ،هـ1998/م  ،ج  ، 1ص . 64
حممد بن أيب بكر « .مفتاح دار
ابن عاشور « ،التحرير والتنوير»  ،ج  ، 1ص  208؛ ابن قيم اجلوزية َّ ،
السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 2005 ،م  ،ج  ، 1ص . 151
سورة هود  ،جزء من اآلية . )61( :
الطربي « ،جامع البيان يف تأويل القرآن»  ،ج  ، 15ص . 368
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عل
البيضاوي﴿« :ﯿ ﰀ﴾ َع َّمركم فيها واستبقاكم من العمر ،أو َأ َ
قدر ُكم َ ٰ
عمـارهتا وأمركم هبا»()1؛ فاإلنشاء من األرض هو يف خلق آدم من األرض ألنَّ إنشاءه
َ

ألنم كانوا أهل غرس وزرع ،كام
إنشاء لنسله ،وإنَّمـا ذكر تع َّلق خلقهم باألرض ّ

َعال﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
قال ت َ ٰ
ﮝ ﮞ﴾( ،)2ألهنم كانوا ينحتون من جبال األرض بيوت ًا ويبنون يف األرض
األخرى﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
قصور ًا ،كام قال يف اآلية
ٰ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾( ،)3فكانت هلم منافع من األرض تناسب نعمة إنشائهم من
بأنا من األرض التي ُأ ِ
نشئوا
األرض ،فألجل منافعهم يف األرض ّقيدت نعمة اخللق ّ
منها ،ولذلك عطف عليه ﴿ﯿ ﰀ﴾ ،واالستعامر عند كثري من املفرسين هو
فالسـني والتاء للمبالغة كالتي يف استب َقى واستفاق،
اإلعمـار ،أي جعلكم عامرين هلاِّ ،

ـد
ومع َن ٰى اإلعمـار أهنم َجعلوا األرض عامرة بالبناء والغرس والزرع ألنَّ ذلك ُي َع ُّ
تعمري ًا لألرض َح َّت ٰى ُس ِّم َي
احلرث ِعمـارة ألنَّ املقصود منه َعمر األرض(.)4
ُ
فمقصود َه ٰـ ِذه اآليات وغريها واضح الداللة يف بيان مقصود العمـارة من خلق
عل حكم الوجوب اإلمام
عل جمموع اخلليقة القيام به ،وقد َّ
نص َ ٰ
اإلنسان وأنه واجب َ ٰ
اجلصاص يف قوله﴿« :ﯿ ﰀ﴾ يعني أمركم من عمـارهتا بمـا حتتاجون إليه،
َّ
()1
()2
()3
()4

البيضاوي « ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل»  ،ج  ، 3ص . 103
سورة الشعراء  ،اآليات  146( :ـ . )148
سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )74( :
ابن عاشور « ،التحرير والتنوير»  ،ج  ، 7ص  . 163واملعنى اللغوي يف العامرة أو االستعامر يراد به عامرة
األرض بالزرع واحلرث والبناء  ،وهو قول كثري من أئمة اللغة  ،ومنهم ابن فارس حيث يقول « :من الباب
َ
األرض ِعمـارةً ،وهم َي ْع ُم ُروهنا  ،وهي عامرة معمور ٌة  .وقوهلم :
الناس
ِعمـارة األرض ،يقال َع َم َر
ُ
حممول عىل َعم ِ
ٌ
ُ
الع ْمران  :واس َتعمر ال َّلـه
رت
عامرة ،
األرض  ،واملعمورة من ُع ِمرت  .واالسم واملصدر ُ
َ
ليعمروها  .والباب ك ُّله يؤول إىل هذا»  .انظر :أبو احلسني أمحد بن زكريا بن فارس ،
الناس يف األرض
تعاىل
َ
ُ
حممد هارون  6 ،ج  ،القاهرة  :دار إحياء الكتب العربية ،
معجم مقاييس اللغة  ،حتقيق  :عبد السالم َّ
1952م  ،ج  ، 4ص . 114
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عل وجوب عمـارة األرض للزراعة والغراس واألبنية»( ،)1وذهب
وفيه الداللة َ ٰ
إل وجوبه كمـا نقل عن بعض السلف يف قوله« :قال زيد
بعض املفرسين كالقرطبي َ ٰ

بن أسلم :أمركم بعمـارة ما حتتاجون إليه فيها من بناء مساكن ،وغرس أشجار .وقيل:
املع َن ٰى أهلمكم عمـارهتا من احلرث والغرس وحفر األهنار وغريها .قال ابن عريب قال
ِ
عل
َعال َ ٰ
بعض علمـاء الشافعية :االستعامر طلب العامرة ،والطلب املطلق من ال َّلـه ت َ ٰ
الوجوب»( .)2وليس َه ٰـ َذا التكليف خارج ًا عن مفاهيم الطلب كمـا زعم البعض ،بل

داللة العمل العمراين واضحة املع َن ٰى وال ختالف مفهوم العمـارة اإليامنية ألهنا ثابتة
وواجبة يف كل أفعال اخللق منذ التكليف ،سواء عملوا يف معاشهم أو معادهم ،فرصف

املع َن ٰى عن العمـارة الدنيوية خمالف لسياق اآليات وتفسري األئمة.

فعمـارة األرض بمـا حيقق حسن السري فيها والقيام بمعاشها واحتياج اخللق منها

عتب من أعظم مقاصد الترشيع الذي جاءت بالداللة عليه جزئيات الرشيعة وكلياهتا،
ُي َ
وقد حكى َه ٰـ َذا املقصد العام من الترشيع غري واحد من علمـاء الفقه واألصول ،ومنهم
اإلمام ابن عاشور يف قوله« :إنَّ من أكرب مقاصد الرشيعة االنتفاع بالثروة العامة بني أفراد
ٍ
ورعي الوجدان اخلاص ،وذلك بمراعاة
عل
رعي املنفعة العامة ْ
وجوه جامعة بني ْ
األمة َ ٰ
ِ
ومراعاة اإلحسان للذي َّ
وه ٰـ َذا
العدل مع الذي َك َّد جلمع املال وكسبه،
بطأ به ُج ُ
هدهَ ،
املقصد من أرشف املقاصد الترشيعية»(.)3
ويقول الشيخ َّ
علل الفايس« :املقصد العام للرشيعة اإلسالمية هو عمـارة األرض

وحفظ نظام التعايش فيها وصالحها بصالح املستخلفني فيها ،وقيامهم بام ُكلفوا به من
( )1الرازي اجلصاص  ،أبو بكر أمحد بن عيل « .أحكام القرآن»  ،حتقيق  :عبد السالم شاهني  ،بريوت  :دار
الكتب العلمية 1994 ،م  ،ج  ، 3ص . 378
حممد بن أمحد « ،اجلامع ألحكام القرآن» (تفسري القرطبي)  ،بريوت  :دار إحياء
( )2القرطبي  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
الرتاث العريب 1405 ،هـ1985/م  ،ج  ، 9ص . 56
( )3ابن عاشور « ،التحرير والتنوير»  ،ج  ، 2ص . 449
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عدل واستقامة ومن صالح يف العقل ويف العمل وإصالح يف األرض واستنباط خلرياهتا
وتدبري ملنافع اجلميع»(.)1

والزراعة واالنتفاع بمـا يف باطنها من معادن
فعمـارة األرض بالبناء والصناعة ّ

خاص ًة ،فهو من مقتضيات االستخالف
عام ًة ،ومن املسلمني ّ
وخريات مطلوب من ال ّناس ّ

العام لل ّناس يف األرض؛ قال اإلمام الغزايل« :فإن جلب املنفعة ودفع املرضة مقاصد
ّ
اخللق ،وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم»(.)2

ولذلك كان قصد عمر بن ّ
عل
اخلطاب > من رضب اخلراج وعدم تقسيمه َ ٰ
عل ذلك لتوفّر اخلربة
الغُ زاة أن تبقى األرض عامر ًة ّ
بالزراعة ،فأهلها أقدر من الغانمني َ ٰ
عمـار األرض فهم أعلم هبا وأقوى
عل ّ
الزراعة ،ولذلك قال يف أهلها :يكونون َّ
والقدرة َ ٰ
بي @ حينام ُفتِحت خيرب وصارت
عليها .وقد سلك عمر > يف ذلك مسلك ال َّن ِّ
العمـال ما يكفي عمـارة األرض
األرض واألموال املغنومة حتت يده ولـم يكن له من َّ
عل ذلك طوال
عل أن يزرعوها وهلم نصف ثمرهتا ،وبقيت َ ٰ
إل أهلها َ ٰ
وزراعتها ،فدفعها َ ٰ
الص ّديق >.
بي @ وحياة أيب بكر ّ
حياة ال َّن ِّ

فالعمران املدين يف حياة الناس ليس هامشي ًا أو بعيد ًا عن ُمراد الرشع ،بل جاء يف
وه ٰـ َذا
أعظم مقاصد الدين ،وال ينبغي للمكلف أن يكون مقصوده خمالف ًا ملقصد الشارعَ ،
يقتيض أن العمل والبناء والزراعة والصناعة وصنوف التعمري هي من مقاصد الرشع
احلنيف املطلوبة من عموم املسلمني ،وجوب ًا كفائي ًا إذا قام به البعض سقط عن الباقني،

فهو وجوب ينرصف نحو القيام بالعمل وليس وجوب ًا عيني ًا ينرصف لذات املكلف(.)3

(َّ )1
علل الفايس « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها»  ،ط  ، 5بريوت  :دار الغرب اإلسالمي 1993 ،م ،
ص . 42 - 41
حممد « .املستصفى من علم األصول»  ،بوالق  :املطبعة األمريية ،
حممد بن َّ
( )2الغزايل  ،أبو حامد َّ
1322هـ1904/م  ،ج  ، 1ص . 483
( )3عبد املجيد النجار « ،خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل»  :بحث يف جدلية النص والعقل والواقع  ،ط ، 3
هريندن  ،فرجينيا  :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 2005 ،م  ،ص . 83 - 61
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ِ
عل اإلنسان،
َعال َ ٰ
إل أن عمـارة األرض من واجبات ال َّلـه ت َ ٰ
نخلص مما مىض تأصي ُله َ ٰ
عل أرض الواقع من غري تيسري من ال َّل ِ
ِ
ـه
َ
وه ٰـذه املهمة االستخالفية ما كانت لتتحقق َ ٰ

َعال لإلنسان ،وذلك بتسخري الكون له ،وتوفري مقدرات َه ٰـ َذا االنتفاع يف عقل اإلنسان
ت َٰ
وطاقاته املختلفة.

ثانيـ ًا  :حيقق التسخري الكوين لإلنسان ً
مبدأ من أهم املبادئ واملقاصد التي أرادها
ِ
سخره
َعال؛ فإذا عرف املسلم ما َّ
ال َّل ُ
ـه من اإلنسان ،وهو مقصد التعظيم ل َّلـه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
أدع ٰى
ال َّل ُ
ـه له وما أنعم عليه من ِم َن ٍن وقدرات وم َّتعه به من الصفات العالية كان ذلك َ
ألن يعبد ال َّلـ َه حق العبادة ويعظمه حق التعظيم.
َعال ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ويف َه ٰـ َذا املع َن ٰى ،يقول ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
()1
َعال بعض خملوقاته وعظيم قدرته يف إنزال
ﯧ ﯨ ﯩ﴾  ،فبعد أن ذكر ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

املاء واختالف الثمر واأللوان ،وتنوع اجلبال وبقية املخلوقات ،عقَّب ُس ْبحان َُه بأن الذي
إل
ينظر ويتأمل ستأخذه الدهشة واخلشية من َه ٰـ َذا الصانع الباهر وال حيسن الوصول َ ٰ
ِ
ٍ
عل الرتابط الذي
َه ٰـذه املعرفة َّإل العلمـاء ،وسامهم بالعلمـاء بعد آيات كونية ،دليل َ ٰ
حيرض يف قلب العارف َهب ٰـ َذا الكون وصدق اخلشية من خالقه األعظم ُس ْبحان َُه؛ ولـم ترد
يف القرآن كلمة «العلمـاء» َّإل مرة واحدة ويف َه ٰـ َذا املقام بالتحديد!

وعل
عل عظمة اخلالق وقدرتهٰ َ ،
وغالب آيات التسخري جاءت يف سياق التعرف َ ٰ

عظمة صنعه يف خلقه بتسخريه ،فاملعنيان مرتابطان ومتالزمان ،والقائم بواجب التسخري

هو القائم بواجب التعظيم ،وسيختل األمر إذا تفرد اإلنسان بأحدمها ،فاملؤمن اجلاهل
ِ
ـر يف أداء واجب التسخري االستخاليف ،سواء
بالتسخري ـ ولو كان ُمعظمـ ًا ل َّلـه ـ ُم ِّ
قص ٌ
( )1سورة فاطر  ،اآليتان  27( :ـ . )28
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كان واجب ًا عيني ًا عليه إذا لـم يكن هناك غريه يقوم به ،أو كفائي ًا يقوم به البعض عن

الكل؛ كمـا أن املسلم الذي يقوم بواجب التسخري ولكنه يغفل عن حق التعظيم والعبادة
ِ
ِ
َعال من العبادة واخلضوع.
َعالُ ،م ِّ
قص ٌ
ـر يف حق ال َّلـه ت َ ٰ
الواجبة ل َّلـه ت َ ٰ
عل أن مفهوم التسخري ال ّ
ينفك عن حتمل اإلنسان مسؤولياته
ومن هنا ،نستطيع التأكيد َ ٰ

عب عنها القرآن باألمانة﴿ :ﯟ ﯠ
الكربى جتاه احلياة والكون ،وهي املسؤولية التي ّ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
()1
ِ
َعال من تلك األمانة دون جهل
ﯰ ﯱ ﯲ﴾ َ ،
وح َّت ٰى حيقق املسلم مراد ال َّلـه ت َ ٰ

الكربى تتعلق بواجباته اإلنسانية جتاه أخيه
وظلم ،فإنه أمام مسؤولية تابعة للمسؤولية
ٰ

اإلنسان مهام كان دينه ولونه ،فالتسامح والتعايش بني الناس هو ما حيقق هلم األمن الالزم

للعمل النافع ،والرتايض الواجب الستمراره دون انقطاع ،أما لو كان بينهم التعاند والتنابذ
إل التهارج بينهم،
عل التنافس املادي بعيدا عن روح املسؤولية اإلنسانية ألدى ذلك َ ٰ
القائم َ ٰ

عل التأكيد أن املسلم
ومن َث َّم فساد األرض وتعطيل االنتفاع هبا ،لذلك دأب العلمـاء َ ٰ
يف األرض كالغيث أينمـا وقع نفع ،ولـم ينترش اإلسالم يف أصقاع األرض َّإل برسالة
وه ٰـ َذا ما جعل
اإلحسان للخلق والتعايش مع اختالفاهتم وتنوعاهتم الدينية والعرقيةَ ،
عل
تبقى شاهدة وملدة قرون من الزمن َ ٰ
حضارة اإلسالم إبان َه ٰـ َذا الوعي االستخاليف ٰ
عمق األثر القيمي والتعاييش بني املسلمني وغريهم.

( )1سورة األحزاب  ،اآلية . )72( :
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()19

االسـتخالف
أ .د .صـالح نعمـان

*

االستخالف  ..مهمة اإلنسان الوجودية
ُي َع ّد االستخالف ،مهمة اإلنسان الوجودية التي من أجلها ُخلق ،حتقيق ًا لعبوديته
ِ
عل كل املخلوقات ،تعمري ًا للكون
َعال وحده ،ال رشيك له (التوحيد) ،ولسيادته َ ٰ
ل َّلـه ت َ ٰ
(العمـارة) بمنهج العبادة ،املحققة للنمو والصالح واخلريية مع ًا (التزكية).

ومن َث َّم كان استخالف اإلنسان يف األرض من أهم األصول االعتيادية للحضارة
ِ
ل باأللوهية والربوبية ،فإن
اإلسالمية ،فإذا كان التوحيد اإلسالمي هو إفراد ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ
ِ
ل يف األرض ،هو التطبيق العميل للتوحيد اإلسالمي
تفرد اإلنسان بخالفته ل َّلـه َع َّز َ
وج َّ
وعل
عل مجيع املستويات املختلفة للعمل اإلنساين :الفردية ،واالجتامعية ،والتارخيية ،بل َ ٰ
َٰ
مستوى اإلنسان باعتباره نوع ًا من أنواع اخللق .فليس االستخالف غاية عليا لإلنسان يف
ٰ
احلياة الدنيا فقط ،وإنمـا هي غايته العليا املطلقة يف الدنيا واآلخرة مع ًا.

ومبدأ االسـتخالف ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ﴾( ، )1ليس

تكلي ًفا قرآني ًا ال أساس له يف فطرة اإلنسان ،ولكنه تعبري عـن طبيعة اإلنسان ،وما فطره
ـه عليه من صفات وقدرات ،جعلته فرد ًا وجمتمع ًا وجنس ًا ،يتمتع بالوعي واإلدراك،
ال َّل ُ
وبالروح التي هي حمضن الفطرة السوية؛ التي يتعلق هبا الضمري اإلنساين ،كمـا يربز

(*) أستاذ العقيدة واملذاهب الفكرية املعارصة بجامعة امللك خالد بأهبا  ،اململكة العربية السعودية .
( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )30( :
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مبدأ االستخالف وجيسد ويعرب عن تلك النزعات الفطرية الضمريية يف قيم اخلري،

واحلقِّ  ،والعدل ،واإلخاء ،والتسامح ،والتكافل ،والرمحة والسالم ،والتي من دوهنا ال
يعود للحياة والوجود ،وال لنظامه البديع الرائع ،من الذرة َح َّت ٰى املجرة مع َن ٰى( .)1لذلك،

ُي َع ُّد االستخالف هو اجلانب اإلنساين للتوحيد اإلسالمي ،و ُي َع ُّد مفهوم اإلنسانية أحد

مقومات تكريمها.

احلكمة من خلق اإلنسان :
ل اإلنسان كام خلق الوجود لعلة؛ إذ ال يمكن فصل قانون اخللق عن
خلق ال َّلـ ُه َع َّز َ
وج َّ

وج َّل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾()2؛ فالع ّلة هنا هي
قانون الع ّلية ،قال َع َّز َ
عل األعامل
عبادة اخلالق ،وهي علة شمولية ،تفرس كل مفاهيم وقيم العبادة التي ال تقترص َ ٰ
العبادية الشعائرية املتعارف عليها من صالة ،وصوم ،وزكاة ،وحج ،بل جاءت لتعرب عن
مطلق عمل اإلنسان هبداية اخلالق وتبصريه؛ وهي ال حتدد شك ً
ال معين ًا ،أو حالة حمددة من

أشكال وحاالت األعامل العبادية ،فاإلنسان وبقية املخلوقات يفرتض أن يكونوا يف حالة تعبد
ال تنقطع ،لكن الع ّلة يف موضع آخر ،تتخذ شك ً
َعال شأنه﴿ :ﭑ ﭒ
ال آخر ،كام يف قوله ت َ ٰ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾( ،)3وهي آية تطرح قضية
اجلعل اإلهلي؛ فالعلة هنا أن يكون اإلنسان خليف َة ال َّل ِ
ـه يف أرضه بكل ما حتمل اخلالف ُة من
وه ٰـ ِذه العلة ليست بدي ً
تتناقض معها لغوي ًا أو فلسفي ًا؛ إذ
ال عن علة العبادة ،وال
ُ
قيمٍ رساليةَ ،
ِ
ل ،إال إذا هنجت املنهج
إن علة اخلالفة تقيض بأهنا ال تكون خالف ًة مرضي ًة من ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ
الرسايل الذي أراده احلق ُس ْبحا َن ُه ،ولن تتكامل قيم ومفاهيم اخلالفة إال من خالل الوحي.
( )1أبو سليامن  ،عبد احلميد « ،الرؤية الكونية احلضارية القرآنية»  ،املنطلق األساس لإلصالح اإلنساين ،
القاهرة  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ،دار السالم  ،ط 1430 ، 1هـ = 2009م  ،ص . 105
( )2سورة الذاريات  ،اآلية . )56( :
( )3سورة البقرة  ،االية . )30( :
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ـاب لكل األنبيـاء
قـال ال َّل ُ
ـل خمـاطب ًا َّنبـیه داود ،# ،وهو ِخ َط ٌ
ـه َع َّز َ
وج َّ
والرسل &﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

ﰕ ﰖ﴾()1؛ وملا كانت عقيدتنا تنفي عبثية الوجود ،وأن اإلنسان مل ُي َلق

عبث ًا وإنام ُخلق لغاية ،فإنّ منطق الغائية يقتيض وجود رشيعة تنظم مسار اإلنسان
يف سبيل حتقيق غائية وجوده .وبالتايل انطلقت َه ٰـ ِذه الرشيعة من مفاهيم ممكنة
التطبيق ،فحقيقة نفي العبثية التي قال هبا احلق ُس ْبحان َُه﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾( ،)2تقتيض أن تقع قواعد الرشيعة يف حدود
املمكن ،كام قال عز من قائل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾(.)3

ل أن الدين
َ
وه ٰـ َذا من عدالة اخلالق ورمحته لعباده وإقداره هلم ،كام ّبي احلق َع َّز َ
وج َّ

اإلسالمي هو الدين احلق ،الذي به قوام أمر البرشية؛ ألنه دين الفطرة فقال ﴿ :ﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(. )4

وعليه ،فحكمة ال َّل ِ
ٌ
مندرجة يف خلقه عموم ًا ،واإلنسان
ـه من خلق اإلنسان مبدئي ًا
وه ٰـ َذا التمييز مدعاة ألنْ تكون وجوه
ص به غريه من الكائناتَ ،
ص بمـا لـم ُي ّ
ُخ ّ
وأهم ما يميز اإلنسان
احلكمة من خلقه ،متميزة عن وجوه احلكمة من اخللق عامة،
ّ
العقل واإلرادة ،كمـا يتميز اإلنسان باجلمع بني مادة خالية من الوعي ،وروح متعالية
()1
()2
()3
()4

سورة ص  ،اآلية . )26( :
سورة املؤمنون  ،اآلية . )115( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )286( :
سورة الروم  ،اآلية . )30( :

430

إل أفق
عن املادةَ ،
وه ٰـ َذا اجلمع كانت ثمرته الوعي واإلرادة املهيأة لالختيار بني السمو َ ٰ
َعال ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ
إل الدرك األسفل ،مصداق ًا لقوله ت َ ٰ
الروح واملالئكة ،واهلبوط َ ٰ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾( ،)١ومن
َه ٰـ ِذه احلقيقة تكون احلكمة من خلق اإلنسان(.)٢
ٍ
إل قصة اخللق
لوجه من وجوه
األوىل لإلنسان ،فإننا نجد ترصحي ًا إهلي ًا
ٰ
فإذا رجعنا َ ٰ

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
احلكمة من خلقه ،وذلك يف قوله ت َ ٰ
()٣
ِ
َعال اإلنسان
ﭘ ﭙ ﭚ﴾  ،فالترصيح باخلالفة مقرتن باخللق؛ أي خلق ال َّلـه ت َ ٰ
حلكمة وغاية هي استخالفه يف األرض( ،)٤وهي وظيفته ومهمته الوجودية.

مع َن ٰى االستخالف وأنواعه :

أصل كلمة «االستخالف» يف اللغة من اجلذر (خ ل ف) ،وقد وردت يف القران
ٍ
معان ،من أمهها :
الكريم بعدة

( أ ) خيلف غريه ،ويقوم مقامه :

فقد ذكر ابن فارس ،أن اخلاء والالم والفاء يف (خلف) أصول ثالثة ،تأيت ألحد ٍ
معان
يشء بعد يشء يقوم مقامه .والذي يعنينا هنا من َه ٰـ ِذه املعاين
ثالثة :أحدها؛ أن جيي َء ٌ
اخللف ِ
ْ
واخلالفة ،إنمـا سميت خالفة؛ ألن الثاين جييء بعد
الثالثة ،هو املع َن ٰى األول
األول قائمـ ًا مقامه»()5؛ أي من خي ُلف غريه ويقوم مقامه ،كمـا قال الفخر الرازي(،)6

( )1سورة الشمس  ،اآليات . )10 - 7( :
( )2مفتاح اجلياليل بن التهامي « ،فلسفة اإلنسان عند ابن خلدون»  ،كواالملبور  ،مطبوعات اجلامعة اإلسالمية
العاملية املاليزية  ،ط 2010 ، 1م =1431هـ  ،ص . 69 - 67
( )3سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )30( :
( )4شلتوت  ،حممود « ،إىل القرآن»  ،اجلزائر  ،دار الشهاب  ،د .ت  ،ص . 14 - 13
( )5ابن فارس  ،أبو احلسني أمحد بن فارس زكريا « ،معجم مقاييس اللغة»  ،مادة ( :خلف)  ،حتقيق وضبط
عبد السالم هارون  ،القاهرة  ،دار الفكر 1979 ،م = 1399هـ .
( )6الرازي  ،فخر الدين « ،مفاتيح الغيب»  ،دار الفكر 1981 ،م . 102/2 ،
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وعرفها ابن عاشور بقوله« :اخلليفة يف األصل؛ الذي خيلف غريه ،أو يكون بد ً
ال عنه يف
َّ
)
(1
ِ
عمل يعمله»  ،أما االستخالف ،فمعناه « ...جعلهم خلفاء؛ أي عن ال َّلـه يف تدبري
شؤون عباده ...والسني والتاء للتأكيد ،وأصله ليخلفنهم يف األرض»(.)2

(ب) النيابة والوكالة :
يقول الراغب األصفهاين « :اخلالفة النيابة عن الغري ،إما لغيبة املنوب عنه ،وإما ملوته،
ـه أولياءه
وعل َه ٰـ َذا الوجه األخري استخلف ال َّل ُ
وإما لعجزه ،وإما لترشيف املستخلفٰ َ ،
()3
إل اإلنسان،
يف األرض»  ،ومع َن ٰى االستخالف عند حممد املبارك « :أن ال َّلـ َه عهد َ ٰ
وأوكل إليه عمـارة َه ٰـ ِذه األرض ،والقيام بشأهنا واالنتفاع هباَّ ،
ومكنه منها ،وجعل له

سلطانا عليها»(.)4

(ج) التوريث :
َعال﴿ :ﯿ
تُطلق كلمة (خليفة) بمع َن ٰى «الوارث للملك والسلطان ،كقوله ت َ ٰ

()5
ل ﴿ :ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﰀ﴾ أي طلب إليكم عمـارهتا»  ،وكقوله َع َّز َ
وج َّ
ِ
السـ َّنة َ
الكونية
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾(،)6
ٰ
فبمقتىض َه ٰـذه ُّ
ـه أقوام ًا صاحلني أرض أقوام مفسدين ،أي استخلفهم يف األرض.
الربانية ،أورث ال َّل ُ

حممد الطاهر « ،تفسري التحرير والتنوير»  ،تونس  ،الدار التونسية للنرش 1984 ،م . 399/1 ،
( )1ابن عاشور َّ ،
( )2مرجع سابق  ،ابن عاشور  ،املرجع نفسه  ،ص . 287 - 285
حممد  ،املفردات يف غريب القرآن  ،مادة (خلف)  ،حتقيق :
( )3األصفهاين  ،الراغب  ،أبو القاسم احلسني بن َّ
صفوان عدنان الداودي  ،دمشق  ،دار القلم  ،الدار الشامية  ،ط 1412 ، 1هـ  ،ص . 294
حممد « ،نظام اإلسالم العقيدة والعبادة»  ،دمشق  ،دار الفكر  ،ط 1388 ، 1هـ = 1968م  ،ص
( )4املبارك َّ ،
. 64 - 63
( )5مرجع سابق « ،نظام اإلسالم العقيدة والعبادة»  .ص . 63
( )6سورة األنبياء  ،اآلية . )105( :
انظر  :األعراف  ،137 - 136 :واألحزاب . 27 :
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أما يف االصطالح  :يمكننا أن نستنبط مما تقدم أن استخالف اإلنسان يف األرض،
ِ
ـه
ليس استخالف نيابة عن ال َّلـه مطلق ًا ،إنمـا هي خالفة امتحان واختبار ،جعل ال َّل ُ
لريى ما يعمل َهب ٰـ ِذه اخلالفة ،يأيت بحدودها أم
َه ٰـ َذا الكائن البرشي خليفة ،وأمره وهناهٰ ،
َعال ألولئك الذين َّ
من
مكنهم يف األرض بعدما أهلك َ
عل ذلك ،قوله ت َ ٰ
يتعداها ،وما يدل َ ٰ

قبلهم﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾( ،)1وجاء
الدن َْيـا ُح ْل َو ٌة َخ ِضـرةٌ ،وإِ َّن ال َّلـ َه ُم ْس َت ْخ ِل َف ُك ْم ِف َيهاَ ،ف َي ْن ُظ َر
يف السنة النبوية قوله @« :إِ َّن ُّ
ٌ
مؤقت ،ال يلبث أن ينتهي،
استخالف
َك ْي َف ت َْع َم ُلون»()2؛ أي أن استخالفهم يف األرض
ٌ
عل املستخ َلفُ ،فيثاب ،أو ُيعاقب يف الدنيا واآلخرة بحسب عمله.
ليأيت يوم اجلزاء َ ٰ

ـه من استعدادات تكريمية عظيمة :عقلية ،ونفسية ،وجسامنية،
فاإلنسان بمـا وهبه ال َّل ُ
عل سبيل الترشيف
وخلقي ًةَّ ،
أهله ليكون خليف ًة له يف تنفيذ مراده وإجراء أحكامه َ ٰ

واإلكرام؛ كمـا قال الراغب األصفهاين( ،)3وذلك بالقيام بالعدل بني خلقه وتطبيق
عل اخلالفة يف األرض ،كمـا
حكمه ،ويعني ترشيف اإلنسان اخلليفة كذلك ائتمـانه َ ٰ

ل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
قال ُّ
احلق َع َّز َ
وج َّ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾( ، )4فهي مهمة جليلة ُأسندت له،
ِ
ُ
عل كثرهتا وتنوعها.
َعال َ ٰ
وأنيطت به وحده ،دون سائر خملوقات ال َّلـه ت َ ٰ
ِ
َعال
وعليه ،يمكن أن نقول إن االستخالف؛ هو إنابة اإلنسان وتوكيله عن ال َّلـه ت َ ٰ
يف األرض لعمـارهتا ،ولتنفيذ مراده ُس ْبحان َُه ،وحتقيق مشيئته ،وإجراء أحكامه فيها،
()1
()2
()3
()4

سورة يونس  ،اآلية . )14( :
وانظر األعراف . 129 :
حممد صبحي بن حسن حالق ،
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،حتقيقَّ :
دمشق  ،دار ابن كثري  ،ط 2017 ، 1م  ،كتاب الرقائق  ،باب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء
وبيان الفتنة بالنساء  ،رقم احلديث . 2742
مرجع سابق « ،معجم مفردات ألفاظ القرآن»  ،ص . 294
سورة األحزاب  ،اآلية . )72( :
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عمـا َن ٰى ،ترشيف ًا له وتعظي ًام لقدره ،ويكون ذلك بإظهار
وائتمـار ًا بمـا أمر ،وانتها ًء َّ
ِ
َعال وألوهيته يف األرض ،بالعبودية والعبادة.
اإلنسان لربوبية ال َّلـه ت َ ٰ

أنواع االستخالف :
إل نوعني؛ خاص وعام :
استنباط ًا مما سبق ،يمكن تقسيم االستخالف َ ٰ

عل األنبياء والرسل
( )1االستخالف اخلاص  :هو استخالف فرد معني ،مقصور َ ٰ
َعال ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
عليهم السالم ،ومن أدلته قوله ت َ ٰ
ﰀ﴾( ، )1وبختم النبوة وانقطاع الوحي بوفاة الر ُس ِ
ول @ ،انتهى َه ٰـ َذا القسم من
َّ
أقسام االستخالف.
إل
( )2االستخالف العام  :وهو استخالف اجلمـاعة؛ أي البرش عامة ،إذ ال َّل ُ
ـه عهد َ ٰ
اإلنسان َ
وأ ْوكل إليه عمـارة َه ٰـ ِذه األرض ،والقيام بشأهنا واالنتفاع هبا ،بعد أن َّ
مكنه

ل من
منها بالتسخري ،وجعل له سلطان ًا عليها َّ
خصه َع َّز َ
وأهله لالستخالف ،بمـا َّ
وج َّ
()2
َعال :
استعدادات تكريمية عديدة (عقلية ،ونفسية ،وجسامنيةُ ،
وخلقية) ؛ يقول ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(. )3

وقد بدأ َه ٰـ َذا االستخالف بآدم  ،#ومن بعده كل ذريته ،فهم مجيع ًا ُمستخ َلفون
َعال ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
يف األرض ،يقول ت َ ٰ
()4

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ﴾
()1
()2
()3
()4

 ،وذلك

سورة ص  ،اآلية . )26( :
برغوث  ،الطيب « ،منهج النبي @ يف محاية الدعوة واملحافظة عىل منجزاهتا خالل الفرتة املكية»  ،فرجينيا ،
الواليات املتحدة األمريكية  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ،ط 1996 ، 1م = 1416هـ  ،ص . 89 - 87
سورة البقرة  ،اآلية . )30( :
سورة األنعام  ،اآلية . )165( :
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ِ
ويعمرها ،بقيم التعارف ،والتعايش ،والتعاون ،وهي
السنن،
ِّ
ُليقيم اإلنسان يف األرض ُّ
إل نرش العدل الذي يبعد البرش عن سفك الدماء؛ بدليل أنه ُس ْبحان َُه قد
قيم مفضية َ ٰ

()1
َعال يف مع َن ٰى
خلق البرش يف األرض للتعارف واستعمرهم فيها ،وسخرها هلم  ،يقول ت َ ٰ
التعارف والتعايش﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾( ، )2ويقول يف طلب العمـارة ﴿ :ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾(.)3
إل قسمني :
وينقسم َه ٰـ َذا االستخالف العام ،بدوره َ ٰ

ـه
عل الكون بمـا وهبه ال َّل ُ
األول  :االستخالف التكويني؛ حيقق به اإلنسان سيادته َ ٰ
من اخلصائص الذاتية (العقل ،واإلرادة ،والفطرة) ،واملوضوعية (تسخري الكون وأنزل
وه ٰـ َذا النوع من
الوحي) وبمعرفته والتزامه السنن اإلهلية التي تضبط حركة الوجودَ ،
أنواع االستخالف يتعلق باإلنسانية كلها باختالف شعوهبا ودوهلا وحضاراهتا.
واآلخر  :االستخالف التكليفي؛ ومضمونه إظهار اإلنسان لعبوديته ل َّل ِ
ـه ت َ
َ
َعال
وحده ال رشيك له بالتزامه؛ من خالل ممارسته لالستخالف التكويني ،بأوامر ونواهي
ِ
ل ،يف حتقيق مهمته ووظيفته الوجودية؛ «االستخالف».
مستخلفه؛ ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
وج َّ

عل الذين يلتزمون بالوحي ،فهو يكمل
َ
وه ٰـ َذا النوع من أنواع االستخالف مقصور َ ٰ

ل ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
االستخالف التكويني وال يلغيه ،وهو ما بينه قوله َع َّز َ
وج َّ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(. )4
()1
()2
()3
()4

مرجع سابق « ،نظام اإلسالم العقيدة والعبادة»  ،ص . 64 - 63
سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
سورة اجلاثية  ،اآلية  . )13( :وانظر  :هود  ،اآلية  ، 61األعراف  ، 10 :احلج . 41 :
سورة النور  ،اآلية . )55( :

ٰ
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من رشوط االستخالف :
اهلم األكرب للمستخ َلف (اإلنسان)،
إنَّ َّ
مهمة االستخالف وغايته «تقتيض أن يكون ُّ
ِ
ل) ،وحرص مهِّه وجهده يف االقرتاب منه ،وذلك
ترقيه نحو
مستخلفه (ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
وج َّ

بالعمل الدائب ،والكدح املستديم لرتقية ذاته ،وتنميتها َح َّت ٰى يبلغ الغاية التي ذكرها
َعال يف قوله﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾(. )1
ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

ِ
َعال ال يكون َّإل عرب منهاج العبادة ،ولذلك قال
َ
وه ٰـ َذا التكامل والرتقي يف اجتاه ال َّلـه ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾( ، )2ويكون شام ً
ال للعنرصين
احلق ت َ ٰ

املركب منهمـا اإلنسان ،ومها العنرص الروحي والعنرص الرتايب املادي ،ويكون مرسح
ـه لتكون صاحل ًة ،لطبيعة اإلنسان املزدوجة؛ إذ قال
َه ٰـ َذا الرتقي يف األرض التي هيأها ال َّل ُ
ل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾(.)4( )3
َع َّز َ
وج َّ
وبالتايل تكون ممارسة اخلالفة بمنهاج العبادة لتحقيق العبودية ،وبالتعامل مع األرض

(والكون) ،للعمـارة وحتقيق االزدهار ،ونرش اخلري يف العامل لتحقيق السيادة .مصداق ًا للوعد
()5
وه ٰـ َذا مع َن ٰى
اإلهلي﴿ :ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾ َ ،
ارتباط اإليمـان دائمـ ًا بالعمل الصالح؛ ألنَّ األرض يصلحها عباد ال َّل ِ
ـه الصاحلون ،ومع َن ٰى
ُ
عل رشطني أو سببني أساسيني ،مها  :العبادة والعمـارة.
ذلك أن اخلالف َة تقوم َ ٰ
()1
()2
()3
()4

()5

سورة االنشقاق  ،اآلية . )6( :
سورة الذاريات  ،اآلية . )56( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )30( :
النجار  ،عبد املجيد  ،خالفة اإلنسان بني العقل والوحي  ،فرجينيا  ،الواليات املتحدة  ،املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي  ،ط 1413 ، 2هـ = 1993م  ،ص  ، 64 - 63وللتوسع انظر  :األصفهاين  ،الراغب « ،الذريعة إىل مكارم
الرشيعة»  ،حتقيق و دراسة  ،أبو اليزيد العجمي  ،دار الوفاء  ،املنصورة  ،مرص  ،ط 1987 ، 2م = 1407هـ  ،ص .
حممد عبد الفتاح « ،قيم اإلسالم احلضارية نحو إنسانية جديدة»  ،قطر  ،كتاب األمة  ،إدارة
 . 92 - 90اخلطيب َّ ،
البحوث والدراسات اإلسالمية  ،ع  ، 139السنة الثالثون  ،رمضان 1431هـ  ،ص  34وما بعدها .
سورة النور  ،جزء من اآلية . )55( :
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العبادة لتحقيق العبودية أو (االستخالف التكليفي) :

ِ
َعال بالتسبيح ،اعرتاف ًا بكامله ُس ْبحان َُه وإظهار ًا
مع َن ٰى العبادة ،اخلضوع واإلنابة ل َّلـه ت َ ٰ
ِ
َعال ﴿ :ﮒ ﮓ
لعظمتهَ ،
وه ٰـذه اإلنابة واخلضوع تصدر عن سائر املخلوقات لقوله ت َ ٰ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ﴾(. )1

ولكن تسبيح اإلنسان خيالف تسبيح سائر املخلوقات األخرى ،إذ اإلنسان يسبح

بحمد ربه بإرادته واختياره .أما سائر الكائنات األخرى فهي جمربة ،وما ُخلقت إال
َعال يف خضوعها ،ألجل أن يكون اإلنسان شاهد ًا لكامل ربه ،لقوله
لذلك شهاد ًة لكامله ت َ ٰ

َعال ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ت َٰ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾( ، )2واالبتالء هنا اختبار اإلنسان فيمـا يكون عليه
وه ٰـ َذا يعني أن االبتالء واالختبار علة اخلضوع،
من الشهادة الواعية بالكمـال اإلهليَ ،
ل
وه ٰـ َذا ما عناه ال َّل ُ
عل كمـال ربه وعظمتهَ ،
ـه َج َّ
إذ باخلضوع واإلنابة يشهد اإلنسان َ ٰ
َجالله حني قرن الشهادة بالكمـال اإلهلي باالبتالء يف اآلية السابقة الذكر.

ِ
َعال هو« :إسالم النفس يف كل ما يفعل
وبالتايل كان مع َن ٰى عبادة اإلنسان ل َّلـه ت َ ٰ
َعال ويرضاه ،عرب االلتزام الكيل ،بفعل ما أمر به وترك ما
اإلنسان ويذر لـام يريده ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

هني عنه»( ،)3ومع َن ٰى ذلك أن جمال العبادة هو الذات اإلنسانية بحيث هتدف (العبادة)
عل الذات اإلنسانية والسمو والعلو هبا ،نحو
إل التعبري يف جمال النفس ،إما للمحافظة َ ٰ
َٰ

( )1سورة اإلرساء  ،االية . )44( :
( )2سورة هود  ،اآلية . )7( :
حممد كاضم سابق  ،الكويت  ،دار
( )3املودودي  ،أبو
األعىل « ،املصطلحات األربعة يف القرآن»  ،تعريب َّ :
ٰ
القلم  ،ط 1391 ، 5هـ = 1971م  ،ص  ، 97 - 94وابن تيمية  ،عبد احلليم  ،العبودية  ،حتقيق  :عيل حسن
عبد احلميد  ،اإلسامعيلية  ،مرص  ،دار األصالة  ،ط 1419 ، 3هـ = 1999م  ،ص . 24
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األعل ،لتقتبس منه مضمون االستخالف أمر ًا وهني ًا؛ أي القرب من ال َّل ِ
ـه
األفق اإلهلي
َٰ
ِ
َعال وحده ،أو تدمري النفس ،وبالتايل
َعال بالعمل الصالح ،وهو مع َن ٰى العبودية ل َّلـه ت َ ٰ
ت َٰ
ِ
ل.
َعال ،واخلضوع لغريه َع َّز َ
وج َّ
اهلبوط ألسفل السافلني ،لعدم االلتزام برشع ال َّلـه ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
مصداق ًا لقوله ت َ ٰ
()1
َعال ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾(. )2

تقدمَّ ،إل إذا كان وفق ًا لتكاليف الرشيعة
عل ما َّ
وال يتحقق ذلك الرتقي والعلو بنا ًء َ ٰ
اإلسالمية من األوامر والنواهي ،وبالتايل كان منهج حتقيق العبودية ل َّل ِ
ـه ثابت ًا بثبوت
ِ
الرشيعة ،وكام ً
ل َجالله ﴿ :ﭻ ﭼ
ال بكمـاهلا ،وتام ًا ب َتمـامها ،مصداق ًا لقوله َج َّ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(. )3
عل
َ
وه ٰـ َذا ما يمكن أن ن ِّ
ُعب عنه قرآني ًا «بالتزكية» الفردية واالجتامعية ،والتي تثمر َ ٰ

مستو ٰى الفرد تنمية طاقات اخلري والنجاعة ،وتطهريه من شوائب الرش والكاللة ،مما
َ
ُي ِّ
مستو ٰى اجلمـاعة تثمر رشد ًا
وعل
َ
مكنه من حتقيق املصلحة التي جتلب له السعادةٰ َ ،

مجاعي ًا ،يشمل الروابط والعالقات االجتامعية بني الناس ،وحتقق أسباب التعارف
والتعايش ،واألخوة ،والرتاحم ،والعدل (.)4

وعليه كانت حركة الذات اإلنسانية ،يف جمال حتقيق العبودية حرك ًة رأسية عمودية

(إما علو ًا وارتقا ًء بالتوحيد أو هبوط ًا وانحطاط ًا بالكفر) يف جمال حتقيق العبودية» (.)5
()1
()2
()3
()4
()5

سورة العرص  ،اآليات . )3-1( :
سورة التني  ،اآليتان . )5-4( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )3( :
فتحي ملكاوي « ،منظومة القيم العليا»  ،عمـان  ،األردن  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ،ط ، 1
1434هـ = 2013م  ،ص  81وما بعدها  ،وقيم اإلسالم احلضارية نحو إنسانية جديدة  ،مرجع سابق ،
ص  53وما بعدها .
دسوقي  ،فاروق أمحد « ،استخالف اإلنسان يف األرض»  ،مرص  ،دار الدعوة  ،د.ت  ،ص  11و . 37
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العامرة لتحقيق السيادة (االستخالف التكويني) :
َّأما العمـارة ـ كمـا يقول الراغب األصفهاين ـ فهي« :حتصيل ما به تزجية املعاش

لنفسه (اإلنسان) وغريه»( ،)1أي هي السعي يف احلياة الدنيا ،والقيام بمـا به استقامة

حياة اإلنسان واستمرارها ،وصالح معاشه من مأكل ،وملبس ،ومسكن .وحتصيل

ذلك يكون بمنهج ذي ركيزتني :موضوعية؛ وهي الوحي .وذاتية؛ وهي العلم اإلنساين

وتطبيقاته.

األول  :الوحي (عقيدة ورشيعة) :
ـ الركيزة
َٰ

ِ
َعال ،ويف ذلك يقول احلق
إذ يكون حتقيق العمـارة من الوجه املباح ،وفق رشع ال َّلـه ت َ ٰ

ل ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
َع َّز َ
وج َّ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾( ، )2وما كان من سعي بغري أسبابه املباحة
ـه ّ
جل جالله يف قوله ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
كان هبا ًء منثور ًا ،وهو ما َّبينه ال َّل ُ

ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾( )3بحيث يكون كل
ِ
َعالِ ،وفقَ َشـرعه ُس ْبحان َُه ،وابتغاء مرضاته والفوز
عمل وسعي يقوم به اإلنسان ،ل َّلـه ت َ ٰ
ِ
َعال.
ل َجال ُله ،فهي إذن ركيزة وحيية إهلية متمثلة يف رشع ال َّلـه ت َ ٰ
بلقائه َج َّ
نعلمَّ ،أو ًال  :أنَّ الوحي يعرب عن حقيقة الفطرة (عقيدة التوحيد) ويضعها
وال بد أن َ

يف بؤرة وعي اإلنسان ،ومن َث ّم يرشد سعي اإلنسان وإرادتهَ ،ح َّت ٰى يتمكن من إنسانيته
وصالح حياته وسعادهتا ()4؛ وثاني ًا  :أن الرشيعة اإلسالمية ذات قيمة بنائية؛ فوجود

عل األرض هو من أجل حتقيق عقيدة التوحيد التي فطر عليها ،فكانت أحد
اإلنسان َ ٰ

()1
()2
()3
()4

مرجع سابق « ،الذريعة إىل مكارم الرشيعة»  ،ص . 25
سورة العنكبوت  ،جزء من اآلية . )17( :
سورة الكهف  ،اآليتان . )104 - 103( :
مرجع سابق « ،الرؤية الكونية احلضارية القرآنية»  ،ص . 44
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عنارص املاهية اإلنسانية ،كمـا أن الغاية من الرساالت الساموية يف حتملها لعقيدة
التوحيد؛ أن ال تبقى َه ٰـ ِذه العقيدة جمرد فكرة غري قابلة للتطبيق ،ومن هنا جاءت الرشيعة
اإلسالمية لتضع العقيدة حيز التطبيق ،بتحقيق حاجيات اإلنسان بأشكاهلا الطبيعية
واالجتامعية ،كمـا النفسية والروحية ،بحيث تتكامل املصلحة بينها وتُدفع املفسدة(.)1

ومن اآليات التي تلخص مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،وأمهيتها يف حياة اإلنسان،

ل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
وتأطري وظيفته االستخالفية ،قوله َع َّز َ
وج َّ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾ ﯿ﴾(. )2

ـ الركيزة الثانية :عمل اإلنسـان
وثاين الركيزتني يف منهج حتقيق العمـارة ،هي العمل وفق منهج علم اإلنسان
()3
عل الفاعلية اإلنسانية ،وما وهبه
باألشياء ،واألحياءُّ ،
والسـ َنن اإلهلية يف الكون  ،بناء َ ٰ

َعال من العقل ووسائل اإلدراك ،وحرية اإلرادة ،التي يدرك هبا مجيع ًا ويكتشف
ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
ِ
َعال ،يف الكون واملجتمع (اآلفاق واألنفس)،
القوانني الكونية العلمية ،أو ُسـ َنن ال َّلـه ت َ ٰ

عل طبيعة األشياء (الكون)؛ بحيث يستغل
وهو ما ُي َّ
سم ٰى التسخري املعريف للكون ،وبنا ًء َ ٰ
وعل األرض،
اإلنسان كل املخلوقات خلدمته ،باعتباره يبارش مهمته يف َه ٰـ َذا الكون َ ٰ
سم ٰى التسخري املادي للكون ،فهي إذ ًا ركيزة ذاتية
وفق ذلك العلم املكتسب ،وهو ما ُي َّ
متمثلة يف مؤهالت اإلنسان املعرفية.

( )1النجار  ،عبد املجيد « ،فقه التدين َفهمـ ًا وتَنزي ً
ال»  ،دار قرطبة  ،اجلزائر  ،ط 2006 ، 3م = 1427هـ  ،ص
. 126 - 124
( )2سورة طه  ،اآليات . )124-122( :
( )3مرجع سابق « ،استخالف اإلنسان يف األرض»  ،ص . 37
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عل َه ٰـ َذا املنهج املزدوج يف حتقيق العمـارة ،حيقق اإلنسان سيادته يف الكون،
وبنا ًء َ ٰ
ِ
َعال ،ويكون ذلك خالل األجيال واألزمان؛ أي يف احلياة الدنيا
وعل كل س َو ٰى ال َّلـه ت َ ٰ
َٰ
يف حركة أفقية (تقدم ًا أو تأخر ًا أو توقف ًا) بحسب األخذ بأسباب التحصيل العلمي،
ِ
َعال؛ فالعمـارة إذ ًا حركة اإلنسان يف جمال
وتسخري األشياء ،واتباع والتزام رشع ال َّلـه ت َ ٰ
حتقيق السيادة.
ِ
ّ
وجل
عز
وبالتايل ،يكون االستخالف ،غاية ومهمة اإلنسان يف األرض ،عبودية ل َّلـه ّ

وه ٰـ َذا ما مجعه
َعالَ ،
عل كل ما يف الكون من أشياء وأحياء سوى ال َّلـه ت َ ٰ
وحده ،وسيادة َ ٰ
ِ
َعال ،وال يكمل لعبادته وعامرة
الراغب األصفهاين يف قوله« :ال يصلح خلالفة ال َّلـه ت َ ٰ
ِ
َعال
أرضه ،إال من كان طاهر النفس ...والذي تطهر به النفسَ ،ح َّت ٰى ترتشح خلالفة ال َّلـه ت َ ٰ
وتستحق هبا ثوابه ،هو العلم والعبادات املوظفة ،التي هي سبب احلياة األخروية»(.)1

عاملية االستخالف وأبعاده اإلنسانية :
ليس الوجود اإلنساين منذ االبتداء وجود ًا عفوي ًا ،بل هو وجود له غاية وهدف ابتدا ًء،
ِ
وه ٰـ َذا اهلدف هو الذي
والذي متثل يف حتقيق العبودية ل َّلـه ،بمامرسة وظيفة االستخالفَ ،
يعطي للوجود اإلنساين قيمتهِّ ،
بغض النظر عن جنسه ،أو عرقه ،أو لونه ،أو لغته ،أو

أعطى لالستخالف بعده اإلنساين املتجلية يف مظاهر عدة من أمهها :
حضارته ،مما
ٰ

ـ وحدة هدف اإلنسانية؛ إذا عرفنا احلكمة من خلق اإلنسان ،أمكننا معرفة اهلدف

النهائي للوجود اإلنساين ،ووضع خطة تنتهي َهب ٰـ َذا اهلدف ،وجتعل كل ترصفات اإلنسان

يبي ويرسخ
يف ش َّت ٰى امليادين مندرجة يف سياق موحد ومنضبط بمنهج التوحيد( ،)2مما ِّ
( )1مرجع سابق « ،الذريعة إىل مكارم الرشيعة»  ،ص . 99 - 97
( )2مرجع سابق « ،خالقة اإلنسان»  ،ص . 47
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البعد اإلنساين لالستخالف ،الذي تفتقر إليه احلضارة املعارصة ،وبذلك حتول العقيدة
ٍ
خرى
اإلسالمية دون شعور اإلنسان املؤمن باليأس والقنوط والعجز ،وتفتح من
ناجية ُأ ٰ

فعل الثقة واألمل،
لتعاو ٍن
املجال
ُ
ُ
وتضام ٍن إنساين كبري ،ضمن َّ
مهمـات االستخالفٰ َ .

والتعاون ،والعمل اإلنساين اجلامعي ،يعتمد نجاح االستخالف ،وظهور ثمراته؛ بحيث
تصبح «وحدة اإلنسانية» أمر ًا متحقق ًا من خالل الكلمة السواء ،والعمل الصالح.

ـه لإلنسان ،تتمثل
محلها ال َّل ُ
ـ الوحي وترشيد اإلنسانية؛ إن وظيفة االستخالف التي َّ

«يف إقامة جمتمع إنساين سليم ،إشادة حضارة إنسانية شاملة ،ليكون اإلنسان بذلك
ِ
َعال وحكمه يف األرض ،ولكن ال بالقرس واإلجبار ،بل بالتعليم
مظهر ًا لعدالة ال َّلـه ت َ ٰ
واالختيار»()1؛ ذلك أن الفهم الصحيح للوحي كمـا َّبيـنا ،ال يمكن أن يكون قهر ًا وال

قسـر ًا ،وال إلغـاء أو تشوهيا للفطرة الربانية ،وال للذات اإلنسانية ،وال إضافة أعباء
وتكاليف ال أساس هلا يف مع َن ٰى وجود اإلنسان وفطرته ،وإنمـا يكون الوحي اإلهلي

السوية»،
إل «حتقيق الذات اإلنسانية َّ
احلقيقي ترشـيد ًا ملسـرية اإلنسان احلياتية ،وهيدف َ ٰ

واالسـتجابة حلاجاهتا(.)2

ـ االستخالف ووحدة االنتمـاء اإلنساين؛ إذ متثِّل الذات اإلنسانية وحدة إنسانية

إل نفس واحدة( ،)3ذكر وأنثى ،أبيض وأسود ،وشعوب ًا وقبائل يمثلون وحدة يف
تنتمي َ ٰ

يتم التفاعل والتعارف والتكامل بني البرش ،ويتحقق مع َن ٰى اإلنسانية يف
تنوع ،ومن َث ّم ُّ

عل قيم العدل ،والتسامح ،واإلخاء ،والسالم.
بيئة حضارية تقوم َ ٰ

حممد سعيد رمضان « ،منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن»  ،دمشق  ،دار الفكر  ،ط 2015 ، 1م
( )1البوطي َّ ،
 ،ص . 25 - 24
( )2مرجع سابق « ،الرؤية الكونية احلضارية القرآنية»  ،ص . 72 - 71
(﴿ )3ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [النساء . ]1 :
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ـ الصريورة االستخالفية؛ وحيقق َه ٰـ َذا املفهوم اإلسالمي لالستخالف االستمرار
()1

احلضاري

أو الصريورة االستخالفية للحضارة اإلنسانية؛ فهو يمدها بأسباب

استمرارها (اإليامن وعمل الصاحلات) ،فيحول دون أفوهلا(.)2

( )1بن نبي  ،مالك « ،الفكرة اإلفريقية األسيوية»  ،دمشق  ،دار الفكر 1981 ،م  ،ص . 260 - 257
( )2برغوث  ،عبد العزيز « ،مداخل التجديد احلضاري وآفاقه العاملية  ،دراسة يف فكر مالك بن نبي» ،
كواالملبور  ،اجلامعة اإلسالمية العاملية بمـاليزيا  ،ط 2005 ، 1م  ،ص  . 60 - 55وبرغوث  ،طيب ،
«مدخل إىل ُسنن الصريورة االستخالفية  :دراسة يف ُسنن التغري االجتامعي»  ،كواالملبور  ،منشورات
مركز التعارف احلضاري والرتبية  ،ط 2002 ، 1م .
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قائمـة املصـادر واملراجـع
َ
إل مكارم الرشيعة»  ،حتقيق ودراسة  ،أبو اليزيد العجمي  ،دار
( )1األصفهاين  ،الراغب « ،الذريعة ٰ
الوفاء  ،املنصورة  ،مرص  ،ط 1987 ، 2م = 1407هـ .

( )2األصفهاين  ،الراغب  ،أبو القاسم احلسني بن حممد « ،املفردات يف غريب القرآن»  ،مادة (خلف) ،
حتقيق  :صفوان عدنان الداودي  ،دمشق  ،دار القلم  ،الدار الشامية  ،ط 1412 ، 1هـ .
َ
إل منجزاهتا خالل الفرتة
( )3برغوث  ،الطيب « ،منهج ال َّن ِّ
بي @ يف محاية الدعوة واملحافظة ٰ
املكية»  ،فرجينيا ،الواليات املتحدة األمريكية  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ،ط 1996 ، 1م
= 1416هـ .

( )4برغوث  ،عبد العزيز « ،مداخل التجديد احلضاري وآفاقه العاملية»  ،دراسة يف فكر مالك بن نبي ،
كواالملبور  ،اجلامعة اإلسالمية العاملية بمـاليزيا  ،ط 2005 ، 1م .
َ
إل سنن الصريورة االستخالفية  ،دراسة يف سنن التغري االجتامعي» ،
( )5برغوث  ،طيب « ،مدخل ٰ
كواالملبور  ،منشورات مركز التعارف احلضاري والرتبية  ،ط 2002 ، 1م .

( )6البوطي  ،حممد سعيد رمضان « ،منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن»  ،دمشق  ،دار الفكر  ،ط ، 1
2015م .
( )7ابن تيمية  ،عبد احلليم « ،العبودية»  ،حتقيق  :عيل حسن عبد احلميد  ،اإلسامعيلية  ،مرص  ،دار
األصالة  ،ط 1419 ، 3هـ = 1999م .
( )8دسوقي  ،فاروق أمحد « ،استخالف اإلنسان يف األرض»  ،مرص  ،دار الدعوة  ،د.ت .

( )9اخلطيب  ،حممد عبد الفتاح « ،قيم اإلسالم احلضارية نحو إنسانية جديدة»  ،قطر  ،كتاب األمة ،
إدارة البحوث والدراسات اإلسالمية  ،ع  ، 139السنة الثالثون  ،رمضان 1431هـ .
( )10الرازي  ،فخر الدين « ،مفاتيح الغيب»  ،دار الفكر 1401 ،هـ = 1981م .

( )11أبو سليامن  ،عبد احلميد « ،الرؤية الكونية احلضارية القرآنية  ،املنطلق األساس لإلصالح
اإلنساين»  ،القاهرة  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ،دار السالم  ،ط 1430 ، 1هـ = 2009م .
َ
«إل القرآن»  ،اجلزائر  ،دار الشهاب  ،د .ت .
( )12شلتوت  ،حممود ٰ ،

( )13ابن فارس  ،أبو احلسني أمحد بن فارس زكريا « ،معجم مقاييس اللغة»  ،مادة ( :خلف)  ،حتقيق
وضبط عبد السالم هارون  ،القاهرة  ،دار الفكر 1979 ،م =1399هـ .
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( )14ابن عاشور  ،حممد الظاهر « ،تفسري التحرير والتنوير»  ،تونس  ،الدار التونسية للنرش 1984 ،م .
( )15املبارك  ،حممد « ،نظام اإلسالم العقيدة والعبادة»  ،دمشق  ،دار الفكر  ،ط 1388 ، 1هـ =1968م .

( )16مسلم  ،احلجاج القشريي النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،حتقيق  :حممد صبحي بن حسن
حالق  ،دمشق  ،دار ابن كثري  ،ط 2017 ، 1م .

( )17مفتاح  ،اجلياليل بن التهامي « ،فلسفة اإلنسان عند ابن خلدون»  ،كواالملبور  ،مطبوعات
اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية  ،ط 1431 ، 1هـ = 2010م .
عمـان  ،األردن  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،
( )18ملكاوي  ،فتحي « ،منظومة القيم العليا» َّ ،
ط 1434 ، 1هـ = 2013م .

األعل « ،املصطلحات األربعة يف القرآن»  ،تعريب  :حممد كاضم سابق  ،الكويت ،
( )19املودودي  ،أبو
َٰ
دار القلم  ،ط 1391 ، 5هـ =1971م .

( )20النجار  ،عبد املجيد « ،خالفة اإلنسان بني العقل والوحي»  ،فرجينيا  ،الواليات املتحدة  ،املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي  ،ط 1413 ، 2هـ = 1993م .

( )21النجار  ،عبد املجيد « ،فقه التدين َفهام وتنزي ً
ال»  ،دار قرطبة  ،اجلزائر  ،ط 1427 ، 3هـ = 2006م .
( )22بن نبي  ،مالك « ،الفكرة اإلفريقية األسيوية»  ،دمشق  ،دار الفكر 1981 ،م .
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()20

العـــمران
ُ

د .السـيد ولد أبـاه

*

عتب مفهوم «العمران» من املفاهيم املركزية يف الرتاث اإلسالمي الوسيط .وقد
ُي َ
كانت َهل ٰـ َذا املفهوم أصول قرآنية كمـا يف اآلية الكريمة ﴿ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
()1
إل مصطلح أسايس يف سياقات ثالثية مرتابطة :سياق العلم املدين
ﰀ﴾  ،ثم حتول َ ٰ

املرتبط بفلسفة االجتمـاع اإلنساين ،وسياق علم التاريخ من حيث هو دراسة ألنمـاط

احلكم والعصبية ،وسياق علم أصول الرشيعة من حيث بحثه يف مقاصد الرشع وكلياته

ورضوراته.

أو ًال  :العمران يف العلم املدين (النموذج الفلسفي)
إل
العلم املدين هو املبحث الفلسفي اإلسالمي املتعلق بالسياسة .ولئن كان استند َ ٰ
عل
مفاهيم ونظريات مستمدة من الفلسفة اليونانية (مجهورية أفالطون ،وسياسة أرسطو َ ٰ

األخص)َّ ،إل أنه خيتلف عنها يف حمددين أساسيني ،مها :الدور املركزي للرشع من حيث

األقىص للسياسة،
هو قانون إهلي ُيناط به التأويل لبلوغ غاية السعادة التي هي اهلدف
ٰ

ودور رجل الدين أو واضع امللة الذي هو حمور املدينة الفاضلة يف مقابل الفيلسوف يف

املدينة اليونانية .وال شك يف أن أبا نرص الفارايب (ت 339هـ) هو واضع نظرية العمران يف

أسـسه وبلور أدواته الفلسفية والنظرية األساسية.
العلم املدين ،الذي ّ
(*) أستاذ الفلسفة احلديثة يف جامعة نواكشوط  ،موريتانيا .
( )1سورة هود  ،جزء من اآلية . )61( :
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يف كتابه «إحصاء العلوم» ،يميز الفارايب بني «علم الطبيعة» الذي «ينظر يف األجسام
الطبيعية ،ويف األعراض التي قوامها يف َه ٰـ ِذه األجسام»( ،)1و»العلم اإلهلي» ،و ُيعني به
امليتافيزيقا من حيث كونه يتعلق بالنظر يف «املوجودات واألشياء التي تعرض هلا بمـا هي

موجودات ،ومبادئ الرباهني يف العلوم النظرية ،واملوجودات التي ليست بأجسام ،وال

يف أجسام»( .)2و»العلم املدين» الذي «يفحص عن أصناف األفعال والسنن اإلرادية،

وعن امللكات واألخالق والسجايا والشيم التي عنها تكون األفعال والسنن ،وعن

الغايات التي ألجلها تفعل»(.)3

وه ٰـ َكذا جيمع العلم املدين بني املباحث األخالقية التي غايتها «السعادة» (األتيقا
َ

باملفهوم األرسطي) ،وبني األخالقيات العمومية املتعلقة بالقيم التي تتأسس عليها
املدن .وإذا كان َه ٰـ َذا العلم يتناول املباحث الداخلة يف نطاق علم السياسة بصفته
الصناعة النظرية والعملية التي متكن من التدبري األمثل للمدينةَّ ،إل أنه خيتلف من حيث
عل مفهوم املشاركة يف السلطة،
عل التدبري األخالقي لالجتامع اإلنساين ال َ ٰ
كونه يقوم َ ٰ
ضمن نطاق امليدان العمومي كمـا هو املنحى يف الفلسفة السياسية اليونانية(.)4

والفضيلة هنا بمفهوم الفارايب ليست هي امللكة النفسية التي تضمن أخالقيات

االعتدال والتوسط ،كمـا يف التعريف األرسطي الشهري ،بل هي مقوم وجودي ورشعي

لنظام االجتمـاع البرشي الذي ال يمكن أن يوكل للحاكم ،أو رجل السلطة وحده.
()1
()2
()3
()4

الفارايب « ،إحصاء العلوم»  ،دار ومكتبة اهلالل 1996 ،م  ،ص . 17
مرجع سابق « ،إحصاء العلوم»  ،ص . 76 - 75
مرجع سابق « ،إحصاء العلوم»  ،ص . 79
يعرف مقداد منسية «العلم املدين» لدى الفارايب بقوله « :العلم املدين يعطينا علمـ ًا وتعريفا بنظرية
عامة يف املدينة واالجتمـاع والسري واألخالق  ،من حيث أن اإلنسان مدين بالطبع وحمتاج إىل االجتامع
والتعاون  .كمـا يعطينا نظرية خاصة باالجتامع الفاضل  ،الذي ال حتصل سعادة اإلنسان يف وجوده
الكامل إال فيه»  .مقداد عرفة منسية  ،الفارايب « :فلسفة الدين وعلوم اإلسالم»  ،بريوت  :دار املدار
اإلسالمي 2013 ،م  ،ص . 31 - 30
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وه ٰـ َكذا يتحدد مفهوم «العمران» لدَ ٰى الفارايب يف إطار فلسفته للسياسة املدنية التي
َ

تبحث يف رشوط املدينة الفاضلة وأمراض املدن غري املكتملة (اجلاهلية ،والفاسقة،
واملتبدلة ،والضا َّلة) ،أن املدينة الفاضلة يف تصور الفارايب هي التي يضع رشوطها
وحدودها «اإلمام» الذي ليس فقط رئيس ًا َهل ٰـ ِذه املدينة بل هو «رئيس املعمورة من
()1
عل
األرض كلها»  .ومن أهم متطلباته معرفة الرشائع الدينية والفلسفية والقدرة َ ٰ
تأويل الدين واالجتهاد يف نصوصه وأحكامه.

وال نرى هنا مسوغ ًا للجدل العقيم حول القراءة اإلسالمية (الباطنية) لنظرية السياسة

يؤسس علمه املدين
املدنية الفارابية والقراءة الفلسفية اليونانية .فمن اجليل أن الفارايب ِّ
عل أسس أفالطونية ـ أرسطية ،لكنه يف إشكاليته االبستمولوجية وتوجهاته النظرية
َٰ
يضع قواعد علم جديد للعمران البرشي من منطلق ظروف وخصوصيات املجتمع

اإلسالمي يف عرصه.

عل املنطلقات
ويف حتديده لألشياء املشرتكة بني أهل املدينة الفاضلة ،يركز الفارايب َ ٰ

امليتافيزيقية؛ كاألشياء املفارقة للمـادة ،واجلواهر الساموية ،ومسار الفيض وما يرتبط به
من تأويلية املحاكاة( .)2ويفرس َه ٰـ َذا الرتكيز بأمهية البعدين األنطولوجي والرشعي من
حيث تكاملهام وترابطهام يف تأسيس الفضيلة املدنية التي هي قوام االجتامع املدين.
فإذا كان الفارايب يكرر يف عدة مقاطع من أعمـاله أطروحة «مدنية اإلنسان بالطبع»
األرسطية ،إال أن الفرق اجلوهري بينه والقول األرسطي ،هو أن َه ٰـ َذا الطبع يقتيض
إل حالة
صياغة رشعية حتول الرابطة االجتامعية من جمرد حالة ائتالفية اضطراريةٰ َ ،
عل أسس عقدية ،ومعيارية صلبة ومقدسة.
أخالقية ثابتة قائمة َ ٰ
( )1الفارايب  ،كتاب « :آراء أهل املدينة الفاضلة»  ،بريوت  :دار املرشق 1968 ،م  ،ص . 127
( )2مرجع سابق  ،كتاب « :آراء أهل املدينة الفاضلة»  ،ص . 150 - 146
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عل
ولذا كان من غري الصحيح القول إن الفارايب ال خيرج عن النموذج املهيمن َ ٰ

الفلسفة السياسية القديمة والوسيطة؛ أي فكرة االرتباط العضوي بني مدنية اإلنسان

وخاصية التعقل املميزة له(.)1

إن الفكرة األساسية التي هتمنا هي أن الفارايب يميز بني أنواع االجتامع الطبيعي

و»األمة» من حيث هي نظام مدين أخالقي( )2يتسم بصفتني أساسيتني ،مها :االنسجام

مع نظام الوجود ،والتزام معايري الفضيلة التي تضمن السعادة.

وال يعني العمران من َه ٰـ َذا املنظور داللته القرآنية املرتبطة بفكرة االستخالف
والتعمري يف األرض ،لكنه يستلهم عقيدة اإلمامة من حيث هي بناء ورعاية ،ونرش

نسق عقدي تلتئم عليه البنية السياسية للجمـاعة .ومن هنا مركزية مقولة السعادة التي
عل اخلري
أخرجها الفارايب من سياقها األفالطوين الضيق الذي يربطها بحصول النفس َ ٰ
مستو ٰى الترشيع األخالقي الذي هو
إل
َ
املالئم هلا (كمـا يف حماورته الشهرية املأدبة) َ ٰ
أساس السياسة املدنية.

يف سياق مقاربة ليو شرتاوس ملركزية احلضور األفالطوين يف فلسفة الفارايب املدنية(،)3
إل أن اهتامم الفارايب بمحاورة «القوانني» األفالطونية يف مقابل
يذهب «حمسن مهدي» َ ٰ

سياسة أرسطو (بغض النظر عن اجلدل حول طبيعة حضور أو غياب َه ٰـ َذا الكتاب
يف الرتاث الفلسفي اإلسالمي) يفرس بقابلية فهم نواميس أفالطون يف قالب الرشائع
اإلهلية ،مع الوعي الرصيح باختالف املستويني من حيث املصدر والفاعلية(.)4

( )1راجع مث ً
ال AmorCherni : La religion al-milla (traduction et commentaire ) Albouraq Paris :
. 2012 p.18
( )2الفارايب  ،كتاب « :السياسة املدنية»  ،دار املرشق 1964 ،م  ،ص . 40 - 39
( )3راجع مث ً
ال « :تأويل ليو شرتاوس لقراءة الفاريب لقوانني أفالطون يف :

Leo Strauss :»How Farabi read Plato›s Laws «. What is political philosophy and others studies The University of Chicago Press 1988, Pp:134-154 .

( )4حمسن مهدي « ،الفارايب وتأسيس الفلسفة اإلسالمية»  ،ترمجة  :وداد احلاج حسن  ،بريوت  :دار الفارايب ،
2009م  ،ص . 64
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لقد أدرك حمسن مهدي اختالف العلم املدين كمـا بلوره الفارايب مع فلسفتي أفالطون

عل التقليد الرشعي املحصور يف الفقه والكالم ،ومها
وأرسطو ،لكنه اعتربه علمـ ًا غريب ًا َ ٰ
علمـان يبحثان يف «آراء أهل االجتامع امل ِ ِّل وأعامهلم» يف حني هيتم العلم املدين غري امل ِ ِّل

بموضوع امللكية واملدينة( .)1وما فات شرتاوس ومهدي هو أن العلم املدين الذي هيدف
إل السعادة ليس علمـ ًا سياسي ًا رصف ًا ،بل هو علم مدفوع بمثال
يف غايته القصوى َ ٰ

«السعادة» التي ال حتصل َّإل بمسار الرتقي االخالقي و«التأله» أي التدبري الروحي
للمدينة ،ومن هنا يتضح االرتباط الوثيق بني مفهوم الفضيلة املدنية اليوناين ومفهوم
إل السياق االخالقي اإلسالمي.
السعادة القصوى األزلية الذي حييل َ ٰ

إن املشكل الذي واجه قراء الفارايب هو عالقة «العلم املدين» بالعلم اإلهلي ما دام هدفه

األقىص هو السعادة النظرية والعملية ،ومن هنا القراءة امليتافيزيقية املمكنة َهل ٰـ َذا العلم،

َّإل أنَّ الفارايب يظل متشبث ًا يف كل كتبه بالتمييز الصارم والدقيق بني املبحث األنطولوجي
واملبحث املدين ،املتعلق بأنواع املدينة واآلراء املناسبة هلا ،أما اإلهليات فتتعلق بمشرتكات

الوجود وعلله.

إل داللته األرسطية
لقد ضيق ابن سينا (ت427هـ) مفهوم «العلم املدين» بالنكوص َ ٰ

األصلية من خالل التمييز الثالثي بني احلكمة املدنية ،واحلكمة املنزلية ،واحلكمة اخللقية،

فهو َهب ٰـ َذا املع َن ٰى علم عميل مفصول عن األمور النظرية أو احلكمة اإلهلية التي تربط هبا

السعادة الروحية .وما يمكن استخالصه هو أن السياسة لدى ابن سينا هي علم تدبريي
( )1مرجع سابق « ،الفارايب وتأسيس الفلسفة اإلسالمية»  ،ص  ، 122لئن كان عمر الشارين يوافق مهدي يف
جوهر هذه األطروحة لكنه يبني أن إضافة الفارايب األساسية إىل الفلسفة السياسية اليونانية  ،هي وضعه
لنظرية يف تاريخ األمم  ،بحسب معارفها وآرائها وألسنتها  ،باعتبار أن اجلامعات وامللل إنام تتاميز بخياراهتا
الثقافية .

Amor Cherni: La cité et les opinions :Politique et Metaphysique chez Abu Nasr al-Farabi
.Albouraq Paris 2011 pp 120-121
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ُ
إل إدارة شؤون
إل تسيري املنزل واألرسةٰ َ ،
عميل ،يمتد من ضبط اجلسم وترويضهٰ َ ،
اجلمـاعة وفق حاجيات ومصالح البرش ،فهو من َه ٰـ َذا املنظور منفصم عن اعتبارات
الفضيلة األخالقية والروحية(.)1

إن هامشية املبحث السيايس يف فلسفة ابن سينا ال تفرس بحسب اعتقادنا بطغيان اهلم

امليتافيزيقي لديه كمـا هو بارز يف موسوعته «الشفاء» ،بل هي ناجتة عن فصله بني مبحث

السعادة النظري الذي هو من حماور العلم اإلهلي واإلطار العميل للسياسة بصفتها تدبري ًا
عل غرار التدبري امليكانيكي للجسم الطبيعي.
للجسم االجتامعي َ ٰ
إن ابن سينا ،وإن َّ
وظف مصطلحات أفالطونية وأرسطية ،يف تصور وإدارة املدينة ،إال

أنه انطلق من اإلشكال اجلوهري ،الذي واجه مفكري اإلسالم من الفقهاء واملتكلمني،
إل مستوى التدبري الروحي واألخالقي للعامل،
إل االرتفاعٰ َ ،
حول قابلية الفعل السيايس َ ٰ
أم أن السياسة باملفهوم األخالقي والعقيل حمصورة يف «تدبري املتوحد»( ،)2أو «تدبري
املتفرد» ،أو «النابت املنعزل» ،الذي هو الطريق الوحيد للسعادة.

إن من أهم ما نريد أن نخ ُلص إليه ،هو أن مفهوم العمران الفلسفي ،الذي أراد

الفارايب بلورته يف «علمه املدين» ،تأرجح يف الفلسفة السياسية اإلسالمية الوسيطة ،بني
مطلب التدبري األخالقي والروحي للعامل ،ضمن مدينة فاضلة متنح امللة بعد ًا إنساني ًا

كوني ًا ،ومطلب التدبري باملفهوم الطبي إلدارة أحوال النفس واجلسم ،بام خيلص السياسة
من غاياهتا األخالقية والروحية.

( )1ابن سينا  ،كتاب السياسة  ،دمشق  :دار بدايات 2007 ،م  ،ص  . 59وقد الحظ رضوان السيد أن ابن سينا
«كان ال يعترب السياسة أو التدبري جزء ًا من الفلسفة أو احلكمة وهو الفيلسوف واحلكيم ولذلك توارت
تقريب ًا يف نتاجه الفلسفي»  ،راجع فصل « :ابن سينا والفكر السيايس واالجتامعي» يف « :األمة واجلامعة
والسلطة»  :دراسات يف الفكر السيايس العريب اإلسالمي  ،بريوت  :دار إقرأ  ،ط 1986 ، 2م  ،ص . 204
( )2استخدم ابن باجة هذا املصطلح عنوان ًا لكتابه «تدبري املتوحد» ويعني به السعي العميل لتحقيق «أفضل
وجوداته»  ،رساس للنرش  ،تونس 1994 :م  ،ص . 13
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ثانيـ ًا  :من علم التاريخ َ ٰ
إل علم العمران (اللحظة اخللدونية)
ال خيفي ابن خلدون (ت 808هـ) أن هدفه هو تأسيس علم جديد يف نظام العلوم

اإلسالمية هو علم العمران البرشي الذي خيتلف عن مبحث التاريخ التقليدي املحصور

يف رسد الوقائع واألحداث ،ويتعلق علم العمران بأحوال االجتامع البرشي وما يعرض
فيها من ظواهر تضامن ورصاع وتغالب وأنمـاط حكم واحوال عيش وحرف وصنائع

علم ومعرفة.

وإذا كان املؤرخون املسلمون بحثوا بصفة غري واعية وال دقيقة عن ثوابت وحمددات
عل األخص شأن املسعودي (ت 345هـ) يف بحثه عن
امللك ونظام اجلمـاعة كام هو َ ٰ

«جوامع» األحوال البرشية( )1بتوظيف ش َّت ٰى العلوم يف فهم وتأويل أخبار املاضنيَّ ،إل

أنَّ خصوصية ابن خلدون تكمن يف فصله املنهجي بني مبحث التاريخ من حيث هو تتبع
األخبار واحلوادث ،ومبحث العمران املتعلق باحلضارة ظهور ًا وأطوار ًا (.)2

ويستعيد «علم العمران» جوانب متعددة من أفكار وآراء املؤرخني والفقهاء
والفالسفة ،لكنه يدجمها يف نسـق نظري جديد هو نسـق العمران البرشي .ومن َه ٰـ ِذه
املوضوعات تصنيف املدن وأنواعها ،وأنمـاط احلكم فيها ،وأحوال العيش واالقتصاد،
وقوانني احلرب والرصاع ،ومسار تشكل املعارف والعلوم .فمجال العمران إذن يمتد

( )1املسعودي « ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 2012 ،م . 12/1 ،
( )2اعترب ناصيف نصار أن املسعودي حاول «االنتقال من مستوى األخبار اخلاصة بعرص أو جيل إىل مستوى
«األحوال العامة لآلفاق واألجيال واألمصار»  ،وأسهم بذلك يف تعميق تفسري احلوادث التارخيية  ،فلم
يكن أمام ابن خلدون وهو الباحث عن تفسري عام لرشوط التطور االجتامعي السيايس َّ ،إل أن يسري
عىل الطريق الذي سار عليه املسعودي»  ،ناصيف نصار  ،الفكر الواقعي عند ابن خلدون  ،بريوت  :دار
الطليعة 1981 ،م  ،ص َّ . 59إل أن هذه املالحظة جيب أن تقبل ببعض التحفظ  ،ذلك أن الفرق األسايس
بني منهج املسعودي ومنهج ابن خلدون يتعلق بأن مؤلف املروج لـم يتجاوز غرض البحث يف عرب
تاريخ األمصار واألمم  ،يف حني أن صاحب املقدمة يريد تأسيس علم كامل لالجتامع املدين فيمـا وراء
التحوالت التارخيية .
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إل كل ما يدخل يف مفهوم احلضارة يف داللته احلديثة أي أنمـاط الوجود اإلنساين املنظم
َٰ

اخلارج عن حمددات الطبيعة .بيد أن املوضوع السيايس املدين يظل حمور علم العمران يف
عل مركزية الدولة يف مقابل حتلل الكيان االجتامعي ،و»ذلك أن الدولة
قطبيته املؤسسة َ ٰ
وامللك صورة اخلليقة والعمران»(.)1

وعل أساس َه ٰـ ِذه القاعدة ،يستنتج ابن خلدون مبادئ ثالثة أساسية ،هي :
َٰ

* إن العصبية هي رشط امللك وقاعدته.

* توزع العمران ما بني البداوة واحلضارة.

إل التحلل.
* دورة العمران الدائرية من الظهور َ ٰ

ِ
إل العصبية
إن َه ٰـذه املبادئ الثالثة حتدد مسار نشأة األمم والدول من الفردية العمياء َ ٰ
إل الدولة ومسار تفككها الناتج عن تآكل العصبية وقانون التحلل الذايت الناتج
البدويةٰ َ ،

عن الرتف احلضاري.

فالعصبية التي هي الرابطة االئتالفية التي ينجر عنها االجتامع املدين (االلتحام

واالتصال بلغة ابن خلدون) هي أساس العمران( )2ينعقد هبا احلكم ،وعند ضعفها

تنهار الدولة.

ومع أن ابن خلدون ِّ
يوظ ُف القاموس املعياري للفقه اإلسالمي ،من حيث هو
عل
مواضيع الرشعية ،والعدل ،ورشوط اإلمامةَّ ،إل أنه ال يبني نظريته يف العمران َ ٰ

يرى «أن الدولة إنمـا حيصل هلا امللك
أساس االصطالحات واملعايري الرشعية ،بل ٰ
واالستيالء بالتغلب»( ،)3و»الدولة باحلقيقة الفاعلة يف مادة العمران ،إنمـا هي العصبية

( )1ابن خلدون  ،كتاب « :العرب وديوان املبتدأ واخلرب»  ،كتاب « :املقدمة»  ،حتقيق إبراهيم شبوح  ،تونس :
القريوان للنرش 2007 ،م . 55/2 ،
( )2مرجع سابق  ،كتاب « :العرب وديوان املبتدأ واخلرب» . 66/2 ،
( )3مرجع سابق  ،كتاب « :العرب وديوان املبتدأ واخلرب» . 62/2 ،
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والشوكة»( .)1فالدين ليس داخ ً
ال يف جذر احلالة السياسية َّإل بوظيفته اإلدماجية؛ أي ما

توفره الدعوة من قوة تضامن والتحام.

إنَّ ما يتعني التأكيد عليه هنا ،هو أن نظرية العمران اخللدونية تؤسس ألول مرة يف

تاريخ الفكر السيايس اإلسالمي نظرية خاصة يف االجتامع املدين ،مستقلة عن التقليد

اليوناين يف أطروحته حول املدنية الطبيعية لإلنسان وغائية املدينة املثالية املحققة للسعادة
عل
الفردية واجلامعية .واملنطلق املنهجي لديه هو تبيان أن الرابطة السياسية املدنية تقوم َ ٰ

ظاهرة االلتحام والتعاضد التي تتولد عن العصبية وتتقوى بالدعوة الدينية.

فالعصبية بحسب عبارة ابن خلدون تكون «من االلتحام بالنسب ،أو ما يف معناه»(،)2

ويعني هنا أن القبيلة ليست حالة نسبية حمضة ،بل إن ماهلا هو التوسع والتمدد من خالل
روابط التحالف والوالء التي تضمن القوة والغلبة ،وإن كان النسب حمدد ًا يف الرئاسة؛
عل أهل العصبية ال تكون يف غري نسبهم»(َّ )3إل أن الدولة ال تقوم اال
ألن « الرئاسة َ ٰ

باستيعاب الروابط العصبية وجتاوزها ،بمـا يوضحه ابن خلدون بقوله« :وأما امللك
إل رتبة السؤدد واالتباع ،ووجد
فهو التغلب واحلكم بالقهر ،وصاحب العصبية إذا بلغ َ ٰ

إل التغلب والقهر ،ال يرتكه ،ألنه مطلوب للنفس ،وال يتم اقتدارها عليه َّإل
السبيل َ ٰ
بالعصبية التي يكون هبا متبوع ًا ،فالتغلب امللكي غاية العصبية»(.)4
عل العصبية بوصفها
إل الرتكيز َ ٰ
وإذا كان دارسو ابن خلدون ذهبوا يف الغالب َ ٰ
حجر الزاوية يف نظرية العمران اخللدونية ،من حيث هي استقراء واقعي للتاريخ العريب
اإلسالمي(َّ ،)5إل أن الظاهرة العصبية املرتبطة بالبداوة ليست يف الواقع هي املفهوم

()1
()2
()3
()4
()5

مرجع سابق  ،كتاب « :العرب وديوان املبتدأ واخلرب» . 64/2 ،
ابن خلدون « ،املقدمة»  ،تونس  :الدار العربية للكتاب 2006 ،م . 229/1 ،
مرجع سابق « ،املقدمة» . 233/1 ،
مرجع سابق « ،املقدمة» . 244/1 ،
حممد عابد اجلابري مث ً
ال أن «مبادئ الربهان يف علم العمران ستكون قضايا جتريبية اكتسبت يقينها
يرى َّ
من احلس والعقل مع ًا  ،أي من املشاهدة والتكرار»  .العصبية والدولة « :معامل نظرية خلدونية يف التاريخ
اإلسالمي»  ،بريوت  :مركز دراسات الوحدة العربية 1994 ،م  ،ص . 105
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املحدد للحالة السياسية ،بل إن َه ٰـ َذا املحدد هو ثنائية اللحمة ،والتغلب التي تقتيض
إل الدولة أو امللك من وجه آخر.
العصبية من وجه ،وتفرض جتاوزها يف االنتقال َ ٰ

فابن خلدون يوضح من جهة أنه قد حيدث لبعض أهل النصاب امللكي دولة تستغني

الكربى واالمرباطوريات التي تضم عصبيات
عن العصبية»( ،)1كمـا حيدث يف الدول
ٰ

وأمم ًا خمتلفة ،فتكون الدعوة الدينية أو العقدية هي أساس اللحمة واالنقياد ،أي بعبارة
ابن خلدون« :أن الدول العامة االستيالء ،العظيمة امللك ،أصلها الدين ،أما من نبوة
ودعوة حق»(َّ .)2إل أن الدعوة الدينية من جهة أخرى ال يمكن أن تنتج بذاهتا حالة
سياسية مدنية مستقرة ،ألن «كل أمر حتمل عليه الكافة ،فال بد له من عصبية»(.)3

وإذا كان عبد ال َّل ِ
ـه العروي أصاب يف قوله إن «العمران البدوي» هو قاعدة الدولة
عل قيامها ،واستمراره فـي مراحل تطورها
عند ابن خلدون ،من حيث أسبقيته تارخيي ًا َ ٰ
وعند حتللها(َّ ،)4إل أنَّ البداوة هنا جيب أن تفهم من حيث مقوماهتا السياسية؛ أي ما تقوم

عليه من رابطة عصبية هي نقطة ارتكاز احلالة السياسية املنظمة .ولذا فإهنا ختتلف عن

داللة «حالة الطبيعة» يف فلسفات العقد االجتامعي احلديثة يف تصورها للدولة كوضع
قانوين ،يكرس اخلروج النهائي من حالة الرصاع والتشتت.

إن َه ٰـ ِذه املالحظة تسمح لنا بالقول إن نظرية ابن خلدون يف العمران ليست جمرد

صياغة تأليفية للنتائج املستمدة من جتربة الدولة يف التاريخ العريب اإلسالمي ،بل إهنا
عل
تؤسس ملقاربة شاملة يف االجتامع املدين من منظور جديد لفكرة الغلبة القائمة َ ٰ
اللحمة والعصبية .فإذا كانت العصبية يف السياق العريب اإلسالمي متثلت أساس ًا يف
املحدد القبيل (النسب وما يف معناه) ،فإهنا أوسع من َه ٰـ َذا العامل؛ ألهنا تشمل كل

()1
()2
()3
()4

مرجع سابق « ،املقدمة» . 274/1 ،
مرجع سابق « ،املقدمة» . 275/1 ،
مرجع سابق « ،املقدمة» . 277/1 ،
عبد ال َّلـه العروي « ،مفهوم العقل»  ،بريوت  :املركز الثقايف العريب 2001 ،م  ،ص . 194
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إل السلطة وامللك .وما يميز ابن خلدون هنا هو
أشكال التكتل واالئتالف املفضية َ ٰ
اعتبار مدنية اإلنسان ليست مستمده من وجوده الطبيعي وخصوصيته العقلية ،وإنمـا

هي أثر للظاهرة السياسية نفسها التي هي حالة قهرية ،تستند للعصبية وحتتاج للرشعية
والتقوي(.)1
الدينية (أي االعتقاد املشرتك عموم ًا) من أجل التمدد
ِّ

ثالثـ ًا  :العمران يف أصول الفقه (أطروحة مقاصد الرشيعة)
يمكن استظهار دالالت «العمران» يف علم أصول الفقه من خالل أطروحة رضورات
إل حماولة استخالص رؤية للعامل ،تناسب الرشيعة يف
الرشيعة ومقاصدها التي ذهبت َ ٰ
مصدرها اإلهلي ورسالتها اإلنسانية.

وبغض النظر عن منزلة أطروحة «مقاصد الرشيعة» يف املنظومة األصولية ،هل هي من

مقوماهتا الذاتية يف إطار نظرية التعليل من مبحث القياس ،الذي هو الركن االجتهادي
األسايس يف مصادر الرشع ،أم هي علم مستقل بذاته يتجاوز املباحث التأويلية والتعليلية
()2
السـ َّن ِة (وهم يف الغالب
لضبط فلسفة عامة للدين  ،فإنه من البدهيي أن الفقهاء من أهل ُّ
إل حسم اجلدل الكالمي حول تعليل
أشاعرة ) اجتهوا منذ هناية القرن اخلامس اهلجري َ ٰ
األفعال اإلهلية بالقول بتعليل األحكام باملصالح والرضورات مع رفض مبدأ التحسني

العقيل يف األخالقيات.

( )1قارن برؤية عبد السالم شدادي

”?Cheddadi Abdessalam: “La théorie de civilisation d›Ibn Khaldun est-elle universalisable
Esprit, Fevrier 2009 pp82-95.

( )2يرى الطاهر بن عاشور مث ً
ال أن علم أصول الفقه مستمد بعدي ًا من فروع الرشيعة ويعكس تباين الفقهاء
فيها ،ومعظم مسائله «تدور حول حمور استنباط األحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد متكن العارف هبا
من انتزاع الفروع منها ،أو من انتزاع أوصاف تؤذن هبا تلك األلفاظ ،ويمكن أن جتعل تلك األوصاف باعث ًا
حممد الطاهر امليساوي ،األردن:
عىل الترشيع» .ابن عاشور« ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية» ،حتقيق ودراسةَّ :
دار النفائس2011 ،م ،ص .167
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ومما يتعني التنبيه إليه هنا هو التمييز بني أطروحة «الرضورات «التي بدأت مع

إمام احلرمني اجلويني (ت 478هـ) ،وطورها تلميذه أبو حامد الغزايل (ت 505هـ)،

سعى أبو
وأطروحة «املقاصد» التي ظهرت مع العز بن عبد السالم (ت 660هـ) ،وقد
ٰ
إل الربط بينهام يف نظرية جامعة.
إسحاق الشاطبي (ت 790هـ) َ ٰ

أما اجلويني فهو أول من وضع التصور الثالثي للمصالح بالتفريق بني الرضوريات
والتحسينيات واحلاجيات ،يف «تقاسيم العلل» من مبحث القياس (َّ ،)1إل أنه اشرتط يف
االستصالح الرشعي ورود النص ،واعترب مستنده «غيب ًا»( ،)2وتبعه الغزايل الذي وضع

أطروحة الرضوريات اخلمس أي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال( ،)3لكنه

كاجلويني أخرج املصلحة من داللة الفعل املعلل عقلي ًا (أي مفهوم جلب املنفعة ودفع
املرضة) وعرفها بأهنا حتقيق مقصود الرشع من اخللق.

إن َه ٰـ ِذه األطروحة ختتلف عن أطروحة مقاصد الرشيعة لدَ ٰى ابن عبد السالم ،التي
تصدر عن خلفية مغايرة باندراجها يف أدبيات أخالقيات الرشيعة ومكارمها ،بد ً
ال من

النقاشات الكالمية حول خلق األفعال وتعليل أحكام الرشع .وال يرتدد ابن عبد السالم

يف القول «ان معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل ،وكذلك معظم الرشائع ،إذ
عل عاقل ـ قبل ورود الرشع ـ أن حتصيل املصالح املحضة ودرء املفاسد املحضة
ال خيفى َ ٰ

عن اإلنسان وعن غريه حممود حسن ،وأن تقديم أرجح املصالح فأرجحها حممود حسن،
عل املفاسد
حممود
وأن درء أفسد املفاسد فأفسدها
ٌ
ٌ
حسن ،وأن تقديم املصالح الراجحة َ ٰ

عل املصالح املرجوحة حممود حسن،
املرجوحة حممود حسن ،وأن درء املفاسد الراجحة َ ٰ
عل ذلك»(.)4
واتفق احلكامء َ ٰ

()1
()2
()3
()4

اجلويني « ،الربهان»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1997 ،م . 82 - 79/2 ،
مرجع سابق « ،الربهان» . 83/2 ،
الغزايل « ،املستصفى من علم أصول الفقه»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 2010 ،م  ،ص . 275
العز بن عبد السالم « ،القواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكام يف إصالح األنام»  ،حتقيق  :نزيه كمـال
محـاد  ،وعثمـان مجعة ضمريية  ،دمشق  :دار القلم ( ،د.ت) . 8/1
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احلس املشرتك
إل
ِّ
من الواضح أنّ ابن عبد السالم يرجع يف تأسيسه لنظرية املصالح َ ٰ
إل مألوف الناس يف تصور اخلري وفهمه ،الذي يتفق فيه عموم
والظنون الشائعة؛ أي َ ٰ

عل اختالف مللهم واعتقاداهتم.
البرش َ ٰ

وه ٰـ َكذا يدشن ابن عبد السالم مسلك ًا جديد ًا يف معاجلة خطاب التكليف الرشعي،
َ
بالتمييز بني املصالح ُ
األخروية التي ال ت ُْعرف َّإل بالسمع ،وهي موضوع الرتبية اخللقية.
واملصالح الدنيوية التي ال خالف حول طبيعتها وأولوياهتا ومدارها العقل والتجربة.

ومن هنا خيرج مفهوم املصلحة من اجلدل الكالمي ـ األصويل حول الوضع املعياري
إل احلكم الظاهرة من األوامر التكليفية من حيث هي من مكارم األخالق
لألفعالٰ َ ،

وحماسن العادات.

إن َه ٰـ َذا التصور هو الذي نبني عليه االستنتاج بأن أطروحة مقاصد الرشيعة تؤسس
عل حفظ املصالح
فلسفة للعمران البرشي ،من خالل ما تقدمه من رؤية للعامل قائمة َ ٰ

ودرء املفاسد ،وحتقيق احلاجيات والتحسينيات التي تكفلها مكارم الرشيعة وأخالقياهتا.
وتبدو َه ٰـ ِذه األطروحة يف صيغتها املكتملة يف «موافقات» الشاطبي الذي حيول
إل قيم إنسانية كونية ،إذ يقول الشاطبي« :فقد اتفقت األمة بل سائر
مقاصد الرشيعة َ ٰ

عل الرضوريات اخلمس :وهي الدين،
امللل َ ٰ
عل أن الرشيعة وضعت للمحافظة َ ٰ
والنفس ،والنسل ،واملال ،والعقل .وعلمها عند األمة كالرضوري»(.)1
إن الرضورات هنا ليست ِع َل ً
ُدرك بالنص ،بل هي قيم إنسانية كونية ،ومن هنا
ال ت َ
إل مدونة للحقوق الطبيعية عند األصوليني املعارصين ،ويف مقدمتهم
إل حتويلها َ ٰ
االجتاه َ ٰ

وع َّ
ـلل الفايس.
الطاهر بن عاشور َ

( )1الشاطبي « ،املوافقات»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 2004 ،م  ،ص . 23
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ووفق َه ٰـ َذا التوجه ،يعيد بن عاشور صياغة نظرية املصالح ،بحيث يصبح «املقصد

من الترشيع هو حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه ،وهو نوع

اإلنسان .ويشمل صالحه صالح عقله ،وصالح ما بيديه من موجودات العامل الذي
يعيش فيه»( .)1وال ختتلف عبارات َع َّ
ـلل الفايس جوهري ًا عن قول ابن عاشور« ،املقصد

العام للرشيعة اإلسالمية هو عمـارة األرض ،وحفظ نظام التعايش فيها ،واستمرار

صالحها بصالح املستخلفني فيها ،وقيامهم بمـا كلفوا به من عدل ،واستقامة ،ومن
صالح يف العقل ،ويف العمل ،ويف إصالح األرض .)2(»...

عل األبعاد
إل نظرية يف العمران ،بالرتكيز َ ٰ
ومن هنا ،تتحول أطروحة مقاصد الرشيعة َ ٰ

املتعلقة بمسؤولية اإلنسان يف الكون ،ودوره يف حفظ املصالح الكونية ،بمـا يتجاوز
إل حد بعيد الصورة األوىل لألطروحة يف أصول الرشيعة ،وأدبيات مكارم األخالق،
َٰ
وأخالقيات الدين(.)3

إن َه ٰـ ِذه الصياغة اجلديدة التي نلمسها لدى اجتاه واسع من فقهاء اإلسالم وعلمـائه
إل قاعدة التأويلية اجلديدة للدين اإلسالمي،
املعارصين ،حتول نظرية «مقاصد الرشيعة» َ ٰ

وإل حمور املنظور األخالقي للدين يف أبعاده اإلنسانية الكونية.
َٰ

لقد اعترب رضوان السيد أن مقولة مقاصد الرشيعة حتولت وظيفتها يف السنوات

األخرية لتصبح مدفوعة هبدف «املشاركة يف القيم العاملية» ضمن «خطاب جديد للسلم
والتعاون والتصالح من جانب املسلمني مع البرشية ،ومع نظام العامل وإعالناته»(.)4

()1
()2
()3

()4

مرجع سابق « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،ص . 273
عالل الفايس « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها»  ،القاهرة  :دار السالم 2011 ،م  ،ص . 151
جيمل عبد ال َّلـه بن بيه التصور ُ
األصويل ملقاصد الرشيعة يف مقارباته املختلفة بقوله « :هي املعاين املفهومة
من خطاب الشارع ابتدا ًء  ،وكذلك املرامي واملرامز واحلكم املستنبطة من اخلطاب  ،أو ما يف معناه من
سكوت بمختلف دالالته مدركة للعقول البرشية  ،متضمنة مصالح العباد بالتفصيل أو اجلملة»  .عبد
ال َّلـه بن بيه ،مشاهد من املقاصد  ،الرياض  :مؤسسة إسالم اليوم 2010 ،م  ،ص . 32
رضوان السيد « ،سالمة الدين وسالم العامل  :نحو رسدية جديدة لإلسالم»  .ورقة مقدمة ملنتدى تعزيز
السلم (أبو ظبي ديسمرب 2017م) .
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فإذا كانت أطروحة مقاصد الرشيعة قد وظفها الفقهاء اإلصالحيون يف اجتاه جتديد

الدين ،وإعادة تصور رسالته اإلنسانية ،فإهنا حتولت مع اجليل اجلديد من الفقهاء
وإل إطار لضبط القيم الكونية التي تعرب عن
إل رؤية كاملة للعاملٰ َ ،
ومفكري اإلسالم َ ٰ
جوهر النظرة اإلسالمية للتعددية الدينية ولإلخوة اإلنسانية.
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()21

َ
ـانيـة
الكـرا َمـة َ
اإلنس َّ
د .حجيـبة شـيدخ

*

املعنى اللغوي واالصطالحي للكرامة :
الكرامة يف اللغة  :من مشتقات الكرمَ ،
وك َرم ًا َ
ضد ال ُّل ْؤمَِ ،ك ُر َم َكرا َم ًة َ
وك َر َم ًة،
والك َرمُّ :
ماء ِ
وكرائِ ٌمَ ،
وك َر ٌام َ
ريم َ
ريم ٌةُ ،
أعطى بسهولة وجاد ،والكريم
رم ُفالن:
ُ
وك ُ
وك َر ُ
وك َ
فهو َك ٌ
ٰ
الصفوح( .)1والكريم :من صفات ال َّل ِ
ـه وأسامئه ،وهو الكثري اخلري اجلواد املعطي الذي ال
ينفد عطاؤه ،وهو الكريم املطلق .والكريم اجلامع ألنواع اخلري والرشف والفضائل(.)2

وإذا ُو ِصف به اإلنسان ،فهو اسم لألخالق واألفعال املحمودة التي تظهر منه ،وكل

يشء رشف يف بابه فإنه يوصف بالكرم(.)3

ترى أن مفهومها
ويف االصطالح ،فأغلب التعريفات التي وضعها املفرسون للكرامةٰ ،

يتفق مع املع َن ٰى اللغوي؛ الذي يفيد الترشيف احلسن ،ونفي النقصان والذلة ،يقول ابن
عل أحسن اهليئات
كثري« :خيرب تعاىل عن ترشيفه لبني آدم وتكريمه إياهم يف خلقه هلم َ ٰ

()4
عل
وأكملها ،كقوله ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ؛ أي يميش قائمـ ًا َ ٰ

(*) أستاذة العقيدة ومقارنة األديان يف جامعة باتنة  ،اجلزائر .
حممد  ،بريوت  ،صيدا  :املكتبة
حممد بن أيب بكر « ،خمتار الصحاح»  ،حتقيق  ،يوسف الشيخ َّ
( )1الرازي َّ ،
العرصية  ،ط 1420 ، 5هـ 1999م  ،ص . 268
حممد بن مكرم « ،لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر  ،ط 1414 ، 3هـ . 55/13 ،
( )2ابن منظور َّ ،
( )3األصفهاين  ،الراغب « ،معجم مفردات ألفاظ القرآن»  ،حتقيق  ،مراد مرعشيل  ،دار الكاتب العريب  ،ص . 446
( )4سورة التني  ،اآلية . )4( :
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رجليه ويأكل بيديه ،وجعل له سمع ًا وبرص ًا وفؤاد ًا يفقه بذلك كله وينتفع به ،ويفرق بني

األشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها يف األمور الدينية والدنيوية ،)1(»...ويقول
القرطبي« :كرمنا تضعيف كرم ،أي جعلنا هلم كرم ًا أي رشف ًا وفض ً
ال .وهذا هو كرم نفي
ِ
عل َه ٰـ ِذه اهليئة يف امتداد القامة
النقصان ال كرم املالَ .
وه ٰـذه الكرامة يدخل فيها خلقهم َ ٰ
وحسن الصورة ،ومحلهم يف الرب والبحر مما ال يصح حليوان سوى بني آدم أن يكون
يتحمل بإرادته وقصده وتدبريه .وختصيصهم بمـا خصهم به من املطاعم واملشارب
وه ٰـ َذا ال يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم ،ألهنم يكسبون املال خاصة دون
واملالبسَ ،
احليوان ،ويلبسون الثياب ،ويأكلون املركبات من األطعمة .وغاية كل حيوان يأكل

حلمـ ًا ِّنيـئ ًا أو طعام ًا غري مركب»(.)2

ومن املحدَ ثني عرف عبد املجيد النجار التكريم بأنه :اإلعالء واإلعزاز ،وهو شامل

لإلنسان بمطلق اإلنسانية فيه غري متعلق بعوارضها ،مهام كان نوعها( .)3ويرى طه عبد

الرمحن أن الكرامة هي« :القيمة التي جتعل من اخللق اآلدمي آية دالة عىل الفطرة ،ال جمرد

ظاهرة متمتعة باحلياة ،والفطرة هي أكمل االستعدادات القيمية التي يمكن أن خيلق هبا
()4
وه ٰـ َذا التعريف فيه احرتاز من التعريفات املادية لإلنسان.
الكائن احلي» َ .

والكرامة حتمل معاين :العزة واملنعة ..واحلصانة واحلمـاية والرفعة والتقدير َهل ٰـ َذا املخلوق،

األمر الذي يعني صيانة حقوقه وإنسانيته ،فال جيوز ألحد من اخللق أن يعتدي عليه ،أو أن

يسبب له أذى ،مادي ًا كان أو معنوي ًا ،ليقطع رحلة احلياة آمن ًا مطمئن ًا عزيز ًا كريمـ ًا (.)5

( )1ابن كثري  ،عامد الدين أبو الفداء « ،تفسري القرآن العظيم»  ،دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع  ،ط ، 2
1400هـ 1980م . 329-328/4 ،
حممد بن أمحد ابن أيب بكر « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،دار الفكر . 212/5 ،
( )2القرطبي َّ ،
( )3النجار  ،عبد املجيد « ،قيمة اإلنسان»  ،الرباط  :دار الزيتونة للنرش  ،ط 1414 ، 1هـ 1996 ،م  ،ص . 8
( )4عبد الرمحن طه « ،سؤال العمل بحث يف األصول العملية يف الفكر والعمل»  ،الدار البيضاء  :املركز
الثقايف العريب  ،ط 2012 ، 1م  ،ص . 274
بي املريب»  ،عامن  ،األردن  :دار الفرقان  ،ط  ، 1الطبعة 1422 ، 1هـ 2001 ،م  ،ص . 30
( )5األسمر  ،أمحد رجب « ،ال َّن ُّ
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خصائص الكرامة اإلنسانية يف اإلسالم :
بربانية مصدرها وشموهلا وثباهتا ،فالكرامة بداللة
تتميز الكرامة اإلنسانية يف اإلسالم َّ
النص القرآين ،هي منحة من ال َّل ِ
ـه جلميع البشـر ،يقول ت ََبـ َ َ
َعال﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ
ارك وت َ ٰ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ﴾( ،)1ويقول﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾( ،)2ويقول﴿ :ﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾( ،)3فالتعبري بـ« :بني آدم واإلنسان والناس» يف اآليات يفيد معنى

التكريم لعموم البشـر ،من دون حتديد لدينهم أو جنسهم ،أو زمان ،أو مكان ُوجودهم،
وه ٰـ َذا الذي يميز التكريم اإلهلي
أي كان نزعها منه؛ ألهنا جوهر إنسانيتهَ ،
وليس من حق ٍّ

عن مفهوم احلق.

ويف َه ٰـ َذا املعنى ،يقول طه عبد الرمحن« :إن الكرم حيمل معنى إيمـاني ًا عميق ًا ال حيمله
إل نفسه ،بحيث يملك أن يتنازل عنه ،كمـا يفعل
احلق ،ذلك أنه كسب ينسبه املكرم َ ٰ
صاحب احلق عندما يكره عىل االنتشار التسليعي ،أو عىل العكس يرىض به ،وإنمـا هو

باألحر ٰى فيض موصول بالتكريم اإلهلي األصيل ،إذ اخلالقُ ،س ْبحان َُه ،هو الذي
عطاء أو
َ

كرم اإلنسان يف عامل الغيب ،وسخر له كل يشء يف عامل الشهادة ،بحيث يكون تكريم
اإلنسان ألخيه اإلنسان من تكريم ال َّل ِ
ـه له يف عامل الروح»(.)4
والشمول؛ يعني شمول مجيع البرش (كرامة كونية) ،ويعني االمتداد يف املايض ،وهو
وجود اإلنسان يف عامل َّ
ـه عنه يف قوله﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
الذ ِّر حني تكلم ال َّل ُ
()1
()2
()3
()4

سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
سورة التني  ،اآلية . )4( :
سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
مرجع سابق « ،سؤال العمل»  ،ص . 223
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ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾()1؛ إذ حددت ماهية اإلنسان بأنه سيكون خليفة ،وامتداد
ِِ
إل استقراره يف احلياة الدنيا ،بكل
َه ٰـذه الكرامة يف حياة اإلنسان ،من نفخ الروح فيه َ ٰ

مراحلها ،وامتداد ها بعد موته ،من إكرام امليت بتغسيله ،والصالة عليه ،والدعاء له،
إل احلياة
ودفنه ،وعدم التنكيل بجثته ،مهام كانت األسباب والظروف.
ُّ
ويمتد الشمول َ ٰ

اسب ٌ
كل عىل عمله،
اآلخرة ،حني يتحقق أفضل تكريم؛ وهو اخللود يف اجلنة ،بعدما ُي َ
ويتأكد للجميع نفي العبثية عن احلياة الدنيا.

ألي كان نزعها واالعتداء عليها ،ولذلك أكد القرآن أن من
والكرامة ثابتة ،ال حيق ٍّ

قتل نفس ًا فكأنمـا قتل الناس مجيع ًا ،لقيمتها وما يرتتب عن ذلك من فساد يف األرض،
يقول ت ََبـ َ َ
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ارك وت َ ٰ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
()2
َعال﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾(،)3
ﭹ ﭺ﴾  ،يقول ت َ ٰ

أي نفس ،مهام كانت تلك النفس مسلمة أم غري
فالنهي الوارد يف اآليتني ،هني عن قتل ّ

مسلمة .ومهام كان جنسها وموطنها وزماهنا.

إن َه ٰـ ِذ ِه الكرامة يستحقها اإلنسان؛ ألنه إنسان ،ال ألنه أبيض ،أو َحرضي ،أو
وحق لكل األجناس ،ولكل الناس حرضهم،
حق لكل األلوانٌّ ،
ُمتعلم ،أو ُمتقدم ،فهي ٌّ
وعل املتعلم أن يع ِّل َم
وعل القادر أن ُيعنيَ الضعيفٰ َ ،
و َبدوهم ،متقدمهم ،ومتخلفهمٰ َ ،

وعل املتقدم أن يأخذ يف قافلته املتخلف(.)4
اجلاهلٰ َ ،

( )1سورة األعراف  ،اآلية . )172( :
( )2سورة املائدة  ،االية . )32( :
( )3سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )151( :
حممد « ،العالقات الدولية يف اإلسالم»  ،مرص  :دار الفكر العريب 1415 ،هـ1995/م  ،ص . 20
( )4أبو زهرة َّ ،
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كمـا تتميز الكرامة يف اإلسالم بمقاصديتها؛ الرتباطها بالوظيفة الوجودية لإلنسان؛
إذ إن كل مظاهرها ،إنمـا أهداها له ال َّل ِ
ـه ت ََبـ َ َ
َعال ،لتحقيق عمـارة األرض وعبادته
ارك وت َ ٰ

«ه ٰـ َذا التفضيل،
ُس ْبحان َُه ،وهي مظاهر متكاملة القصد؛ منها متكني اخلالفة يف األرضَ ،
وه ٰـ َذا التأهيل لـم يأتيا عفوي ًا ،وإنمـا مقصودان لذاهتمـا ،ألن ال َّلـ َه يعلم أن اإلنسان
َ
إذا أدى ما عليه من مهام االستخالف ،فسيواجه كثري ًا من املعضالت واملشكالت
إل استفسار قوى النفس ،واحلس ،والعقل ،وكل
والتحديات ،التي حيتاج يف مواجهتها َ ٰ

مقومات التفضيل ،يفكر ويتأمل ،ويبحث ويدرس ويقدر ،ويفرز ويفاضل وخيتار،
وصو ً
إل أفضل األساليب والوسائل التي حتقق قوامة احلياة»(.)1
ال َ ٰ
ومن جهة الترشيع ،متثل الكرامة حمور ًا أساسي ًا جلملة من الترشيعات والقيم ،وأحد

الغراء ،وهي معيار فاصل ومناط وجود وعدم لكثري من األحكام
مقاصد الرشيعة َّ
واألخالق اإلسالمية .فالكرامة إما أن تكون منشئ ًا حلق ،أو هدف ًا لترشيع ،أو غاية خللق،

أو مناط ًا حلكم ،وبذا حتتل قصب السبق يف علل األحكام والترشيعات ،بل يمكن القول
عل َه ٰـ َذا الترشيف اإلهلي
إل احلفاظ َ ٰ
إن منظومة األحكام الرشعية يف جمملها ،هتدف َ ٰ
املعنون بالكرامة ،ومراعاة لوازمه من الواجبات واحلقوق املستحقة لإلنسان(.)2

ِ
الق ِ
رآن َ
الكرامة اإلنسانية وجتلياهتا يف ُ
وي ِة
والسـ َّنة ال َّن َبـ َّ
الكريمِ ُّ

وردت كلمة «كرم» بمشتقاهتا يف القُ ِ
رآن َ
الكريمِ َسبع ًا وأربعني مرةً .وقد وردت
ِ
وإل اخللق :سواء املالئكة ،أو البرش ،أو املوضوعات املادية
إل ال َّلـه َ ٰ
الكرامة منسوب ًة َ ٰ
ِِ
عز ورشف .فمث ً
ال بالنسبة لورودها
أو املعنويةَ .
وه ٰـذه اللفظة يف كل املوارد تفيد ما َّ
ِ
ل ،يف قوله﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
إل ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ
منسوبة َ ٰ
بي املريب»  ،ص . 30
( )1مرجع سابق « ،ال َّن ُّ
( )2النمر  ،السيد حسن العبد ال َّلـه  ،ورقة عمل بعنوان « :قيمة الكرامة بني الفهم البرشي وبصائر الوحي» ،
مقدمة إىل املؤمتر الدويل بعنوان «قيمة الكرامة وجتلياهتا اإلنسانية» . https://wamazati.blogspot.com
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()1
َعال ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾( ،)2وقوله﴿ :ﭧ
ﯣ ﯤ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

()3
َعال﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾( ،)4فإهنا تفيد
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ل مبدأ الكرامة ومنتهاهاَّ ،
ودل َو ُ
عل أنه
مطلق الكرامة؛ إذ ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
صفه باألكرم َ ٰ
وج َّ

م َّت ٌ
صف بغاية الكرم ،الذي ال يشء فوقه ،وال نقص فيه(.)5

َعال﴿ :ﮃﮄ﴾(،)6
وحني ت َ
وإل املوضوعات اخلارجية يف مثل قوله ت َ ٰ
إل املالئكة َ ٰ
ُنسب َ ٰ

()7
َعال﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
وقوله﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

()8
َعال﴿ :ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ﴾( ،)9وقوله﴿ :ﮄ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﮅ ﮆ ﮇ﴾( ،)10ف ُتفيد التميز الترشيفي يف ذات اليشء ،يقول الراغب األصفهاين:

«وكل يشء رشف يف بابه فإنه يوصف بالكرم»(. )11

َعال ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(،)12
واألمر نفسه حني ت َ
إل اإلنسان يف مثل قوله ت َ ٰ
ُنسب َ ٰ

وقوله﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ،)13وقوله

َعال﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾( ،)14وقوله﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ت َٰ
( )1سورة املؤمنون  ،اآلية . )116( :
( )2سورة النمل  ،جزء من اآلية . )40( :
( )3سورة االنفطار  ،اآلية . )6( :
( )4سورة العلق  ،اآلية . )3( :
( )5ابن تيمية  ،تقي الدين « ،جمموع الفتاوى»  ،املغرب  :مطبعة دار املعارف . 295/16 ،
( )6سورة االنفطار  ،اآلية . )11( :
( )7سورة عبس  ،اآليتان . )16 - 15( :
( )8سورة الشعراء  ،اآلية . )7( :
( )9سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )23( :
( )10سورة الدخان  ،اآلية . )26( :
( )11الراغب األصفهاين « ،معجم مفردات ألفاظ القرآن»  ،ص . 446
( )12سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )70( :
( )13سورة األنبياء  ،االية . )26( :
( )14سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )13( :
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ﮔ ﮕ﴾( ،)1وقوله﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
()2
عل احلسن و الترشيف وعكسها
ﮝ ﮞ﴾  ،فإن لفظة الكرم يف كل اآليات تدل َ ٰ

اإلهانة ،فكل ما هو حسن يوصف بالكرم(.)3

َعال:
ومن اآليات التي حظيت باهتامم الباحثني يف حتديد الكرامة اإلنسانية ،قوله ت َ ٰ
﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
()4
َعال﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾( ،)5إذ
اعتربتا أساس البيان القرآين للكرامة ،وكانتا منطلق العلامء يف استدعاء آيات أخرى،

لوضع التقسيامت التالية هلا :

ـ الكرامة التقديرية  :وهي القيمة التي يورثها للخلق اآلدمي قضاء ال َّل ِ
ـه بأن يكون
َعال ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ
عل مقادير خمصوصة .ومما يفيد ذلك قوله ت َ ٰ
وجوده وسلوكه َ ٰ
ﯯ ﯰ ﯱ﴾(. )6

ـ والكرامة التكليفية  :وهي القيمة التي يورثها لآلدمي انفراده بحمل األمانة التي
َعال ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ
عل مجيع املخلوقات .ويستدل عليها بقوله ت َ ٰ
عرضها اخلالق َ ٰ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱ ﯲ﴾(. )7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة احلج  ،جزء من اآلية . )18( :
سورة الفجر  ،اآلية . )15( :
مصدر سابق « ،جمموع الفتاوى» . 294/16 ،
سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
سورة الفرقان  ،جزء من اآلية . )2( :
سورة األحزاب  ،اآلية . )72( :
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إل الذي
ـ أما الكرامة التفضيلية  :فهي القيمة التي يورثها لآلدمي اجتهاده يف التقرب َ ٰ
عل خملوقاته ممتحن ًا له( .)1ويستدل عليها بآية سورة احلجرات سالفة
خلقه ،وائتمنه َ ٰ
الذكر.

ويرى فهمي هويدي كذلك ،أهنا كرامة مثلثة :كرامة؛ هي عصمة ومحاية ،يستمدها

اإلنسان من طبيعته ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾( .)2وكرامة؛ هي عزة وسيادة ،تتغذى من

عقيدته ﴿ﮔ ﮕ ﮖﮗ﴾( .)3وكرامة؛ يستحقها بعمله وسريته(.)4
َعال﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾( ،)5وقوله﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
واستدل عليها بقوله ت َ ٰ
ﯜ ﯝ﴾(.)6

إن النوع األول ،يتحقق عند مجيع البرش باملساواة .أما الثاين والثالث ،فيتحققان عند

عل أساس أن اإلسالم دين مجيع األنبياء،
مجيع أهل األديان قبل تعرضها للتحريفٰ َ ،

عل قدر االلتزام بالعمل
وفيهام يتنافس املتنافسون ،وحيدث االرتقاء والتفاضل ،إذ َ ٰ
ِ
عل أساس معايري متاحة
تكون القيمة عند ال َّلـه ،والتفاوت يف التكريم يف النوعني يكون َ ٰ
عل أساس العنرصية ،فأكرم الناس عند ال َّل ِ
ـه
جلميع البرش ،بحكم عاملية اإلسالم ،وليس َ ٰ
األخرى التي جاءت
أتقاهم ،ولـم حيتكر اإلسالم النجاة ألبناء رشيعة دون الرشائع
ٰ
هبا الرساالت الساموية يف إطار الدين اإلهلي الواحد ،وإنمـا أكد أن ﴿ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾( ، )7و«أشار

إل أن من آمنوا بوحدانية الذات اإلهلية وبالغيب واليوم اآلخر واحلساب واجلزاء،
َٰ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

عبد الرمحن  ،طه « ،سؤال العمل بحث يف األصول العملية يف الفكر والعمل»  ،ص 280ـ . 288
سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )70( :
سورة املنافقون  ،جزء من اآلية . )8( :
ِ
مـيون»  ،مرص  :دار الرشوق  ،ط 1420 ، 3هـ1999/م  ،ص . 81
هويدي  ،فهمي « ،مواطنون ال ذ ُّ
سورة األحقاف  ،جزء من اآلية . )19( :
سورة هود  ،جزء من اآلية . )3( :
سورة الزلزلة  ،اآليتان . )8 - 7( :
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وعملوا صاحل ًا يف حياهتم الدنيا وفق أي رشيعة من الرشائع االهلية احلقة ،ال يمكن

أن يسووا بالذين جحدوا احلق بعد أن عرفوه ،فكفروا باأللوهية وتنكبوا كل رشائع

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾(.)2( )1

وعل أساسها اختري اإلنسان
وتشكل الكرامة حمور إنسانيه اإلنسان يف اإلسالمٰ َ ،

ليكون خليفة يف األرض ،وإتيان الفعل بصيغة املايض ،وبعد التحقيق بلفظة« :لقد»
َعال ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾( )3يفيد أن هـ ِذ ِه الكرامة منحة من ال َّل ِ
ـه مؤكدة
يف قوله ت َ ٰ
َٰ

جلميع البرش .ولتأكيد كرامة اإلنسان احتفى القرآن الكريم باحلديث عن خلقه احتفا ًء
خاصا ،فالصورة التي خلقه ال َّل ِ
ـه عليها والتي مجعت بني الطني والروح تسهل عملية
ِ
ل ذلو ً
ال له،
أداء الوظيفة التي وجد من أجلها ،واستثامر الكون الذي خلقه ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ
وموافق ًا ملهمته يف األرض.

إل الذات اإلهلية مبارشة ،وقد ذكر
عل مستوى اخللق تتجىل يف نسبته َ ٰ
والكرامة َ ٰ
ال َّل ِ
ـه ُس ْبحان َُه ذلك يف قوله﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(،)4
فأفادت اآليات القرآنية خلق ال َّل ِ
ـه آلدم بيديه ،والنفخ فيه من روحه بعد تسويته ،ويف
َه ٰـ ِذ ِه النسبة تكريم لإلنسان ،يقول السعدي« :أي رشفته وكرمته واختصصته َهب ٰـ ِذ ِه
اخلصيصة ،التي اختص هبا عن سائر اخللق ،وذلك يقتيض عدم التكرب عليه»(.)5

( )1سورة البقرة  ،اآلية . )62( :
حممد« ،حقائق وشبهات حول السامحة اإلسالمية وحقوق اإلنسان» ،القاهرة ،اإلسكندرية :دار
( )2عمـارة َّ ،
السالم للطباعة والنرش والتوزيع ،ط 1431 ،1هـ2012/م ،ص . 21
( )3سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )70( :
( )4سورة ص  ،اآليات . )75 - 71( :
( )5السعدي  ،عبد الرمحن بن نارص بن عبد ال َّلـه « ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان»  ،حتقيق  ،عبد
الرمحن بن معال اللوحيق  ،مؤسسة الرسالة  ،ط 1420 ، 1هـ ـ 2000م  ،ص . 716
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ومن أهم مظاهر الكرامة اإلنسانية يف القرآن الكريم ،أن مجيع البرش يو َلدون وهم
ِ
حيملون عقيدة التوحيد ،وقد وردت يف ذلك نصوص كثرية ،منها قوله ت ََبـ َ َ
َعال:
ارك وت َ ٰ

﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
()1
ل:
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾  ،وقوله َع َّز َ
وج َّ

﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(.)2

ول ال َّل ِ
عطى ،حديث رس ِ
ـه @ الذي قال فيهَ « :ما ِمن َمو ُل ٍ
َ
ود إِ َّال ُيو َلد
َ ُ
َّ
ويفسـر َه ٰـ َذا ا ُمل ٰ
ِ
َع َل ِ
الف ْطرةَ ،ف َأ َب َواه ي ِّو َدانِه أو ُي َن ِّ َ ِ َ
يم ًة َج َعاءَ ،هل
يم ُة َبِ َ
الب ِه َ
َُ
صانه أو ُي َم ِّج َسانهَ ،ك َمـا ُت ْن َت ُج َ
َ
ُِ
ت ُّسونَ ِف َيها ِمن َج ْد َعاء»( )3ويقول ت ََبـ َ َ
َعال﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ارك وت َ ٰ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾( ،)4فالتقويم احلسن هو عقيدة اإليمـان بال َّل ِ
ـه بخاصة،
عل ذلك تكملة اآلية﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ،والذي يفيد «أن اإلنسان
والدليل َ ٰ

أخذ بغري ما فطر عليه من التقويم ،وهو اإليامن بإله واحد ،وما يقتضيه ذلك من تقواه،

ومراقبته فصار أسفل سافلني ،وهل أسفل ممن يعتقد إهلية احلجارة واحليوان األبكم من

بقر أو متاسيح أو ثعابني ،أو من شجر السمر ،أو من حيسب الزمان إهل ًا ويسميه الدهر،
أو من جيحد وجود الصانع وهو يشاهد مصنوعاته وحيس بوجود نفسه»(.)5

ـه ،فهو بمعرفته بال َّل ِ
ـه ،حترر اإلنسان من االنتكاس يف العبادة لغري ال َّل ِ
إنَّ املعرفة بال َّل ِ
ـه
يتعال عن مجيع مظاهر االنحدار العقدي ،ويرتفع َإل أن يكون عبد ًا ل َّل ِ
ـه وحده ،وذلك
ٰ
َٰ
ِ
إل اإليمـان
عل كرامته يف أن يكون عبد ًا لغري ال َّلـه .والدعوة َ ٰ
حيرره ويزكيه .فيحافظ َ ٰ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة األعراف  ،اآلية . )172( :
سورة الروم  ،اآلية . )30( :
«صحيح البخاري»  ،كتاب اجلنائز  ،باب  :إذا مات الصبي هل يصىل عليه  ،وهل يعرض اإلسالم عىل
الصبي  ،رقم احلديث . 1359
سورة التني  ،اآليتان . )5 - 4( :
حممد الطاهر « ،التحرير والتنوير»  ،تونس  :دار سحنون للنرش والتوزيع . 428-427/30 ،
ابن عاشور َّ ،
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بال َّل ِ
ـه وعدم اإلرشاك به بأي نوع من أنواع الرشك ،هو السبيل الوحيد لتوفري كرامة

اإلنسان وحتقيق إنسانيته ومساواته باآلخرين ،فالتوحيد يف هناية املطاف يعني التحرير(.)1
ومن التقويم احلسن ،اهليئة التي ُوجد عليها اإلنسان ،من انتصاب القامة ،والقدرة

عل رصد املحيط الذي يعيش فيه ،إذ ال يمكن تصور وجود هيئة أفضل منها ،وهي
َٰ

أنسب تقويم ألداء وظيفة اخلالفة ﴿ﮠ ﮡ ﮢ﴾( ،)2يقول ابن

كثري« :أي :فخلقكم يف أحسن األشكال ،ومنحكم أكمل الصور يف أحسن تقويم»(.)3

إل
ومن جتليات الكرامة اإلنسانية ،العقل الذي ميزه به ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
ل ،ودعاه َ ٰ
وج َّ
استعامله يف التدبر ،والتفكر ،والتفقه ،وقد ورد يف القرآن الكريم ذم الكفار؛ ألهنم لـم
َعال﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
يستعملوا عقوهلم للهداية ،فانحدروا أسفل سافلني ،يقول ت َ ٰ
()4
َعال﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾  ،ويقول ت َ ٰ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ﴾(.)5

ومن متام كرامة اإلنسان ،أن منحه ال َّل ُـه احلري َة ،التي حتمل هبا أمانة التكليف ،التي ورد
َعال﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
احلديث عنها يف قوله ت َ ٰ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾( ،)6فأغلب املفرسين يرون أنَّ
وه ٰـ َذا ال يتأتى َّإل ممن يتخذ قراراته بنفسه.
األمانة هنا هي حتمل املسؤولية وتبعاهتاَ ،
()1
()2
()3
()4
()5
()6

وحممد عثامن شبري « ،حقوق اإلنسان حمور مقاصد الرشيعة»  ،الدوحة :
وحممد الزحييل َّ ،
الريسوين  ،أمحد َّ ،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 2012 ،م  .ص . 15
سورة غافر  ،جزء من اآلية . )64( :
مصدر سابق « ،تفسري القرآن العظيم» . 152/6 ،
سورة األنفال  ،اآلية . )22( :
سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )179( :
سورة األحزاب  ،اآلية . )72( :
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واحلرية تشمل حرية العقيدة ،وحرية التعبري ،والقاعدة األساسية يف ذلك يف اإلسالم
()1
َعال ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
هي﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾  ،ويقول ت َ ٰ

()2
ل ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾( ،)3ويقول:
ﯦ ﯧ﴾  ،ويقول َع َّز َ
وج َّ

﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾( ،)4ويقول﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ﴾(.)5

ولكن َه ٰـ ِذ ِه احلرية يف ديننا منضبطة بضوابط حترس كرامة اإلنسان ،فال يكون يف
ِِ
أخرى،
عل اآلخرين ،بمـا يسن من قوانني تقمع جهة حلساب جهة
ٰ
َه ٰـذه احلرية اعتداء َ ٰ
أو تكون مرضة بالكرامة العامة للمجتمع البرشي ،بالترصفات املخلة باحلياء ،أو بشتم
عو ٰى حرية التعبري.
عقائد الناس بدَ َ

أتى هبا اإلسالم ،والتي
ومن جتليات الكرامة اإلنسانية؛ الرشيعة ،وهي القوانني التي ٰ
تربط اإلنسان يف عالقته بال َّل ِ
ـه ،ويف عالقته بذاته ،ويف عالقته باآلخر ،والقوانني األخالقية

أتى هبا اإلسالم كلها فيها إعالء لكرامة اإلنسان ،ومن مظاهر الكرامة يف الرشيعة
التي ٰ
اإلسالمية ،ضبط عالقات اإلنسان يف عالقته بال َّل ِ
ـه؛ إذ كل مظاهر العبادة التي جاء هبا

إل
اإلسالم ،فيها إثبات َّ
لعزة وكرامة اإلنسان ،وإعالء لقيمته؛ فالصالة ،ترتفع باإلنسان َ ٰ
عل عالقة دائمة بال َّل ِ
ـه ت ََبـ َ َ
َعال ،فيتخلص من مجيع مظاهر الطاغوت،
ارك وت َ ٰ
أن يكون َ ٰ
ل ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
قال َع َّز َ
وج َّ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾( ،)6ويف ذلك
إثبات لوجوده احلقيقي.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
سورة الغاشية  ،اآليتان  21( :ـ . )22
سورة الكهف  ،جزء من اآلية . )29( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )286( :
سورة الشمس  ،اآليتان . )10 - 9( :
سورة العنكبوت  ،اآلية . )45( :
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ويف الصيام ارتقاء روحي ،يتعاىل به اإلنسان عن جانبه املادي ،بالتقوى واملجاهدة:

﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ﴾(. )1

ويف الزكاة ،تأكيد للتعارف البرشي وإثبات لعزة النفس البرشية وسموها ،أمام

املغريات املادية يقول ت ََبـ َ َ
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ارك وت َ ٰ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

()2
إل الفطرة
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾  .ويف احلج ،رجوع َ ٰ
إل الفطرة السليمة.
والنقاء ،وختلص من شوائب الدنيا وعودة َ ٰ

إل
إن يف التكليف اإلهلي لإلنسان تكري ًام له ،جيعله يف مسرية اجلهاد النفيس ،يرتقي َ ٰ
أعل مستويات السمو ،ويف التكاليف الرشعية بكل مستوياهتا ،تأكيد ومحاية للكرامة
َٰ
اإلنسانية ،إذ كل ما أتت به الرشيعة ،إنمـا ُوجد حلامية مصلحة اإلنسان ودفع املرضة

عنه؛ كالقوانني اخلاصة باألرسة ،واحلدود وغريها ،وكل مقاصد الرشيعة إنمـا تدور
حول محاية الكرامة اإلنسانية.

وإذا ضبط اإلنسان املسلم حياته بالرشيعة ،فإن كرامته تكتمل باخللود يف اجلنة ،يقول

َ
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ت ََبـ َارك وت َ ٰ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

()3
أعل مراتب الكرامة «إن
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾  ،واخللود يف اجلنة من َ ٰ

إل ما بعد املوت ،رشف َخص به اإلنسان دون سائر املوجودات الكونية،
امتداد احلياة َ ٰ

( )1سورة البقرة  ،اآلية . )183( :
( )2سورة البقرة  ،اآلية . )265( :
( )3سورة البقرة  ،اآلية . )25( :
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ـه تعاىل له من تكريم ،فانتفاء العدم يف حق اإلنسان ،هو
وهو رشف يعكس ما أراد ال َّل ُ

يف ذاته تكريم له ،ملا يف العدم من النقص ،وما يف الوجود من الكامل ،ثم إنه دافع ال
إل االمتثال املادي ،باستثامر الكون والروحي بتحصيل الفضيلة؛ فاإليامن
يضاهيه دافع َ ٰ
باخللود يفتح أبواب األمل ،ويسد أبواب اليأس والقنوط»(.)1

دور التسامح والتعايش يف تعزيز الكرامة اإلنسانية :
فعل
عل كل املستويات ،ويف كل املجاالتٰ َ ،
تعاين الكرامة اإلنسانية من االنتهاك َ ٰ

املستوى الفردي نالحظ استسالم كثري من الناس لليأس أو االنحراف اخللقي واخللقي،
ٰ

عل االنتحار
واهلبوط بالتقويم احلسن أسفل سافلني ،مع دعاة املثلية ،واجلندر ،واملقبلني َ ٰ

مستوى املجتمع العاملي ،فقد كثرت احلروب ،وتنوع
عل
ٰ
بسبب اليأس والقنوطَّ .أما َ ٰ

وو ِّظ َ
اإلعالم والسالح اجلديد ،بكل أشكاله ،إلهانة الكرامة اإلنسانية،
ف
ُ
االستعامرُ ،
والتسامح بمفهومه الواسع يمكن أن يساعد يف اخلروج من َه ٰـ ِذ ِه األزمات ،فكيف
عل ِ
خمتلف املستويات واملجاالت؟
يكون سبب ًا يف تعزيز الكرامة اإلنسانية َ ٰ
إل
فعل مستوى الذات البرشية :أغلب ما يعيشه اإلنسان من قلق ودمار نفيس ،يرجع َ ٰ
َٰ

عدم التوافق بني املبادئ الدينية والواقع ،ولكي يعيش اإلنسان بسالم ويبدع يف واقعه ال
عل العيش بشخصية متوازنة ،ال تناقض فيها بني الرس والعلن ،وأن يعيش
بد أن حيرص َ ٰ
عل تزكيتها ،ففي اإلسالم يكون الفالح ملن َّ
زك ٰى نفسه،
متساحم ًا مع ذاته ،وأن حيرص َ ٰ
()2
عل
يقول ت َ ٰ
َعال﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾  ،والتزكية تكون َ ٰ

عل املستوى الفكري بالتخلص من األوهام واخلرافات والبحث عن
مستويات كثرية َ ٰ
ِ
َعال :
عل
ٰ
املستوى الروحي فبتغذيتها بالعبادة يقول ت َ ٰ
خيوط وصل العالقة بال َّلـه ،أما َ ٰ
( )1مرجع سابق « ،قيمة اإلنسان»  ،ص . 49
( )2سورة الشمس  ،اآليتان . )10 - 9( :
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()1
وعل
﴿ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾ ٰ َ ،

عل األوامر اإلهلية ،واجتناب النواهي ،وبتحليتها
ٰ
املستوى العميل ،يكون ذلك باإلقبال َ ٰ
باخلصال احلميدة.

املسـتوى االجتامعي :فال يمكن أن يعيش أفراد األرسة يف أمن وسالم،
عل
ٰ
أما َ ٰ
وشعور بالكرامة ،يف ظل اخلالفات والتناحر؛ فالتسامح يعزز كرامة الزوجني كليهام ،إذا
إل دمار
كانا متساحمني ،متغاضيني عن األخطاء ،أما إذا كانا متجربين ،فإن ذلك يؤدي َ ٰ

إل ظهور التمرد
األرس واملجتمعات ،وقد َّأد ٰى التقليل من كرامة املرأة يف الفكر والواقع َ ٰ
النسوي ،الذي كان من أسبابه يف الوسط اإلسالمي ،الفهم اخلاطئ لنصوص القُ ِ
رآن
الكريمِ والسـن ِة النبـ ِ
َ
الر ُس ُ
ول @ إنسان ًا متساحم ًا مع أهله ،قبل غريهم،
ُّ َّ َّ َ َّ
وية ،وقد كان َّ
ِِ
يقول َ :
ي ُك ْم َأل ْه ِل»(.)2
ي ُك ْم َأل ْهلهَ ،و َأنَا َخ ْ ُ
ي ُك ْم َخ ْ ُ
«خ ْ ُ

مستوى التعامل مع اآلخر (املخالف يف الدين) :فإذا كان التوحيد من
عل
ٰ
أ َّما َ ٰ
مقومات ماهية اإلنسان يف العقيدة اإلسالمية ،فإن التسامح مع اآلخر الذي تعطل
ظهور التوحيد عنده يعترب من الدعوة َإل ال َّل ِ
ـه ت ََبـ َ َ
َعال ،إذ املعاملة باحلكمة
ارك وت َ ٰ
ٰ
واملوعظة احلسنة دعوة عملية لإليمـان بال َّل ِ
ـه ،يقول ُس ْبحان َُه﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾(.)3

إن وحدة األصل البرشي والتنوع يف األلوان واأللسنةَ ،مدعا ٌة للتعاون ،ال التنافر

واإلهانة للكرامة ،يقول أبو زهرة« :وإن اختالف الناس شعوب ًا وقبائل ،لـم يكن

( )1سورة الرعد  ،اآلية . )28( :
«سـنن الرتمذي»  ،حتقيق  :بشار عواد معروف  ،بريوت  :دار الغرب اإلسالمي 1998 ،م  ،باب  :يف فضل
(ُ )2
أزواج النبي @  ،رقم احلديث . 3895
( )3سورة النحل  ،اآلية . )125( :
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رصحت بذلك اآلية يف سورة احلجرات  ،وإن
ليتقاتلوا وخيتلفوا ولكن ليتعارفوا .وقد َّ
َه ٰـ َذا التعارف جيعل كل فريق ينتفع بخري ما عند الفريق اآلخر ،وتكون خريات األرض
كلها البن َه ٰـ ِذ ِه األرض وهو اإلنسان ،فال خيتص فريق بخري إقليمه وحيرم منه غريه،
فإذا كانت األرض خمتلفة فيمـا ينتجه ،فاإلنتاج كله لإلنسانية كلها ،وال سبيل لذلك َّإل

بالتعاون والتعارف اإلنساين ،فالتفرقة اإلقليمية ،لتستغل األرض يف كل أجزائها وكلها

للجميع»(. )1

الر ُس ُ
ول @ حيرتم كرامة اإلنسان مهام كان دينه وجنسه ،فكان يقول :
وقد كان َّ
()2
وروي عنه أنه وقف ملرور جنازة هيوديَ ،ف ِق َ
اس َب ُنو آ َد َمَ ،وآ َد ُم ِم ْن ت َُر ٍ
يل َل ُه:
َ
«وال َّن ُ
اب» ُ ،
)
3
(
ِ
إِ َّ َنا ِج َنازَ ُة ي ِ
ود ٍّيَ ،ف َق َ َ
«أ َليس ْت َن ْفسا»  .ويقولَ :
ل َع َج ِم ٍّيَ ،
ول
«أ َل َل َف ْض َل ل َع َر ِ ٍّ
الَ ْ :
ً
َُ
ب َع َ ٰ
()4
ِ
محـر َع َل َأس َو َدَ َ ،
بَ َ ،
ـر ،إِ َّل بِال َّتق َْو ٰى»  ،والتاريخ
ل َأ ْ َ
ل َع َر ِ ٍّ
ول أ َ َ ٰ ْ
ح َ
ول أ ْس َو َد َع َ ٰ
َلع َجم ّي َع َ ٰ
عل التسامح الذي حتىل به املسلمون يف فتوحاهتم ،ويف احتوائهم لكل الديانات
يشهد َ ٰ
بكل احرتام( .)5إن التسامح يف العالقة مع اآلخر يفتح فضاء التعارف والتعاون فتكون
عل كرامتهم
اخلربات احلضارية والثروات الكونية ُم َّ
سخرة خلدمة مجيع البرش للحفاظ َ ٰ

فيتمتع اجلميع بـ :السالم ،والصحة ،واألمن االقتصادي والسيايس  ،ألن كرامة اإلنسان
عم التسامح كانت
فمتى َّ
هي املصلحة الكربى التي يؤدي املساس هبا َ ٰ
إل مفاسد كونيةٰ ،
الكرامة َم ُصون ًة ،وحتقق العمران احلقيقي الذي تتوخاه الفطر السليمة.

()1
()2
()3
()4
()5

مرجع سابق « ،العالقات الدولية يف اإلسالم»  ،ص . 22
«السـ َنن»  ،باب  :يف فضل الشام واليمن  ،رقم احلديث . 3956
ُ
«سـنن الرتمذي»  ،يف ُّ
«صحيح البخاري»  ،كتاب اجلنائز  ،باب  :من قام جلنازة هيودي  ،رقم احلديث . 1312
«مسند أمحد»  ،أحاديث رجال من أصحاب رسول ال َّلـه  ،حديث رجل من أصحاب رسول ال َّلـه @ ،
رقم احلديث . 23489
اخلربوطيل  ،عيل حسني « ،اإلسالم وأهل الذمة»  ،القاهرة  :املجلس اإلسالمي األعىل 1389 ،هـ1979/م ،
ص . 110-95
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قائمـة املصـادر واملراجـع
عمـان  ،األردن  :دار الفرقان ط 1422 ، 1هـ2001/م .
( )1األسمر  ،أمحد رجب ،
«النبي املريب» َّ ،
ُّ

( )2األصفهاين  ،الراغب « ،معجم مفردات ألفاظ القرآن»  ،حتقيق  ،مراد مرعشيل  ،دار الكاتب
العريب .
( )3البخاري  ،أبو عبد ال َّل ِ
ـه حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،حتقيق  :حممد زهري بن نارص
النارص  ،دار  :طوق النجاة  ،ط 1422 ، 1هـ .
«سـنن الرتمذي»  ،حتقيق  :بشار عواد معروف  ،بريوت :
( )4الرتمذي  ،أبو
عيسى حممد بن سورة ُ ،
ٰ
دار الغرب اإلسالمي 1998 ،م .
الفتاوى»  ،املغرب  :مطبعة دار املعارف .
( )5ابن تيمية  ،تقي الدين « ،جمموع
ٰ
( )6ابن حنبل  ،أبو عبد ال َّل ِ
ـه أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين « ،مسند اإلمام أمحد»  ،حتقيق  :شعيب
األرنؤوط  ،وعادل مرشد وآخرون  ،إرشاف  ،عبد ال َّل ِ
ـه بن عبد املحسن الرتكي  ،مؤسسة
الرسالة  ،ط 1421 ، 1هـ2001/م .

األعل ،
( )7اخلربوطيل  ،عيل حسني « ،اإلسالم وأهل الذمة»  ،القاهرة  :املجلس اإلسالمي
َٰ
1389هـ1979/م .

( )8الرازي  ،حممد بن أيب بكر « ،خمتار الصحيح»  ،بريوت  :املكتبة العرصية  ،ط 1420 ، 5هـ999/م .
( )9الريسوين  ،أمحد  ،وحممد الزحييل  ،حممد عثامن شبري « ،حقوق اإلنسان حمور مقاصد الرشيعة» ،
الدوحة  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 2012 ،م .

( )10أبو زهرة  ،حممد « ،العالقات الدولية يف اإلسالم»  ،مرص  :دار الفكر العريب 1415 ،هـ1995/م .
( )11السعدي  ،عبد الرمحن بن نارص بن عبد ال َّل ِ
ـه « ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان» ،
حتقيق  ،عبد الرمحن بن معال اللوحيق  ،مؤسسة الرسالة  ،ط 1420 ، 1هـ2000/م .
( )12ابن عاشور  ،حممد الطاهر « ،التحرير والتنوير»  ،تونس  :دار سحنون للنرش والتوزيع .

الرمحـن  ،طه « ،سؤال العمل بحث يف األصول العملية يف الفكر والعمل»  ،الدار البيضاء :
( )13عبد
ٰ
املركز الثقايف العريب  ،ط 2012 ، 1م .
( )14عامرة  ،حممد « ،حقائق وشبهات حول السامحة اإلسالمية وحقوق اإلنسان»  ،القاهرة ،
اإلسكندرية  :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع  ،ط 2012 ، 1م .

480

( )15الغزايل  ،حممد « ،حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة»  ،برج الكيفان :
دار اهلناء .
( )16القرطبي  ،حممد بن أمحد بن أيب بكر « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،دار الفكر .

( )17ابن كثري  ،عمـاد الدين أبو الفداء « ،تفسري القرآن العظيم»  ،دار األندلس للطباعة والنرش
والتوزيع  ،ط 1400 ، 2هـ1980/م .

( )18مسلم  ،أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،حتقيق  :حممد
فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب .
( )19ابن منظور  ،حممد بن مكرم « ،لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر  ،ط 1414 ، 3هـ .

( )20النجار  ،عبد املجيد « ،قيمة اإلنسان»  ،الرباط  ،دار الزيتونة للنرش  ،ط 1414 ، 1هـ1996/م .
( )21النمر  ،السيد حسن العبد ال َّلـه  ،ورقة عمل بعنوان « :قيمة الكرامة بني الفهم البرشي وبصائر
الوحي» مقدمة َ ٰ
إل املؤمتر الدويل بعنوان «قيمة الكرامة وجتلياهتا اإلنسانية» :

https://wamazati.blogspot.com

( )22هويدي  ،فهمي « ،مواطنون ال ذميون»  ،مرص  :دار الرشوق  ،ط 1420 ، 3هـ1999/م .
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()22

ـــدل
الع ْ
َ

د .عبد الوهاب فرحات

*

متظهرات العدل يف اإلسالم :
العدل أحد القيم األخالقية األصيلة التي ُجبل عليها البرش ،واتفق بشأهنا قاصيهم
إل ذلك من
ودانيهم ،مثله كمثل قيم الصدق ،والوفاء بالعقود ،وحفظ األمانات ،وما َ ٰ

عل رضورة حتقيقها،
القيم اإلنسانية .وهو أحد القيم التي توافق املصلحون واملرشعون َ ٰ
واألخذ هبا ،ألنه ال انتظام لالجتامع البرشي َّإل هبا ،وال يتم صالح أمر العامل من دوهنا.
عل أساسه،
ولعل إشاعة العدل بمفهومه الشامل ،وتوجيه مجيع مناشط احلياة َ ٰ
يسهم يف تقليص مساحة البغضاء والتنافر ،وبخاصة إذا أدركنا أن الظلم ،كمـا يقول
ابن خلدون « :مؤذن بخراب العمران» ،وهو معنى عرب عنه بقوله« :وال حتسبن الظلم

إنمـا هو أخذ املال ،أو امللك من يد مالكه من غري عوض وال سبب ،كمـا هو املشهور،
بل الظلم أعم من ذلك ،وكل من أخذ ملك أحد ،أو غصبه يف عمله ،أو طالبه بغري
فجبا ُة األموال بغري حقها ظلمة،
حق ،أو فرض عليه حق ًا لـم
ْ
يفرض ُه الرشع ،فقد ظلمهُ .

واملعتدون عليها ظلمة ،واملنتهبون هلا ظلمة ،واملانعون حلقوق الناس ظلمةُ ،
وغ َّصاب
ُ
عل العموم ظلمة،
عل الدولة بخراب العمران ،الذي هو
ووبال ذلك كله عائد َ ٰ
األمالك َ ٰ

مادهتا إلذهابه اآلمال من أهله»(.)1

(*) أستاذ املنطق ومقارنة األديان يف جامعة امللك خالد بأهبا  ،اململكة العربية السعودية .
حممد الدرويش ،دمشق :دار يعرب ،ط ،1
( )1ابن خلدون ،عبد الرمحن« ،املقدمة» ،حتقيق :عبد ال َّلـه َّ
2004م ،ص . 478
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الشامل ،الذي يدعو
الدنيا قاعدة العدل َّ
ويقول املاوردي أيض ًا« :إنَّ َّمما تصلح به حال ُّ

عل َّ
الطاعة ،وتعمر به البالد ،وتنمو به األموال ،ويكرب معه ال َّنسل،
إل األلفة ،ويبعث َ ٰ
َٰ

السلطان ،وليس يشء أرسع يف خراب األرض ،وال أفسد لضامئر اخللق من
ويأمن به ُّ

ِّ
ولكل جزء منه قسط من الفساد
إل غاية،
عل ٍّ
حد ،وال ينتهي َ ٰ
اجلور؛ ألنَّه ليس يقف َ ٰ

َح َّت ٰى يستكمل»(.)1

ولـم كانت للعدل هاته األمهية ،احتل يف املنظومة اإلسالمية مكان ًة سامق ًة ،ال نجد هلا
َّ

نظري ًا يف غريه من األديان وامللل ،ذلك ألن َه ٰـ َذا الدين يعالج مجيع نواحي احلياة ،فمن

األخرى ،وهو ما كان
الطبيعي أن يكون العدل فيه املحور الذي تدور عليه الفضائل
ٰ
ِ
عل ما نحن بصدده؛ إن «العدالة إذا
ملحظ ًا لشاه ويل ال َّلـه الدهلوي ،بقوله يف نص دال َ ٰ
اع ُتربت بأوضاع اإلنسان يف قيامه ،وقعوده ،ونومه ،ويقظته ،ومشيه ،وكالمه ،وز ِّيـه،
ولباسه ،وشعره ُس ِّميت أدب ًا .وإذا اع ُتربت باألموال ومجعها ورصفها ُسميت كفاي ًة؛ أي
(اقتصاد ًا) .وإذا اع ُتربت بتدبري املنزل ُس ِّميت حرية .وإذا اع ُتربت بتدبري املدينة ُس ِّميت

سياسة .وإذا اع ُتربت بتألف اإلخوان ُس ِّميت حسن املحارضة ،أو حسن املعارشة.
والعمدة يف حتصيلها الرمحة واملودة ،و ِر َّقـة القلب وعدم قسوته ،مع االنقياد لألفكار
الكلية ،والنظر يف عواقب األمور»(.)2

يتجل يف أكثر من مظهر ،وإن شئنا الدقة؛
ويكشف َه ٰـ َذا النص أن العدل يمكن أن َّ ٰ

قلنا إن العدل قاعد ٌة ٌ
حاالت ش َّت ٰى.
كلية جتري عليها
ٌ

حممد بن حبيب « ،أدب الدنيا والدين»  ،جدة  ،دار املنهاج  ،ط 2013 ، 1م ،
( )1املاوردي  ،أبو احلسن عيل بن َّ
ص . 225
( )2الدهلوي َ ،ويل ال َّلـه « ،حجة ال َّلـه البالغة»  ،حتقيق  :سعيد البالنبوري  ،دمشق  :دار ابن كثري  ،ط ، 3
2017م . 225-224/2 ،
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املستوى الفردي
ل
ل
مستو ٰى التكوين َ ،
ٰ
َ
وع َ ٰ
العدل َع َ ٰ

عل
إل ذراهتا ،لتدل داللة واضحة َ ٰ
إل فرشها ،ومن جمراهتا َ ٰ
إنَّ املوجودات من عرشها َ ٰ

عدل اخلالق احلكيم بتعيناهتا ،وانتظامها ،وحكمها ،وموازينها ،وال يعرف العدل يف كونه
َعال ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
َمن لـم يتأمل فعله يف خلق سامئه وأرضه ،قال ت َ ٰ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾( ، )1ويف مع َن ٰى اآلية يقول صاحب
حد
عل الفعل ،أو القول السديد الصالح البالغ َّ
«التحرير والتنوير» « :ويطلق احلق َ ٰ
اإلتقان والصواب ،ويرادف احلكمة واحلقيقة ،ويقابله الباطل يف رادف العبث واللعب،
َعال أخرج الساموات واألرض وما فيهن من العدم َإل الوجودِ ،
حل َكم عظيمة،
فال َّل ُ
ٰ
ـه ت َ ٰ

وأودع يف مجيع املخلوقات قوى وخصائص تصدر بسببها اآلثار املخلوقة هي هلا ،ورتبها
عل نظم عجيبة ،حتفظ أنواعها وتربز ما ُخلقت ألجله ،وأعظمها خلق اإلنسان ،وخلق
َٰ
العقل فيه والعلم»(.)2

مستوى اجلسم
عل
عل
ٰ
ٰ
املستوى الفردي ،فإن العدل يعني به النظام واالنضباط َ ٰ
أما َ ٰ

والعقل والروح ،فاألدب هنا هو العدل بمعناه األعم ،أي الفعل الذي هو وسط

بني اإلفراط والتفريط يف األشياء ،وهو الفضيلة من كل فعل؛ ألن التعري تفريط،

واملبالغة يف وضع اللباس إفراط ،والعدل هو اللباس الذي يسرت العورة ،ويدفع أ َذ ٰى
القر أو ا َ
َعال ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
حل ِّ
ِّ
ـر؛ ويكون كذلك يف الطعام ،وهو قوله ت َ ٰ
()3
ٌ
هنامة وإرساف؛
غلو ،واالسرتسال فيه
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾  ،فتحريم الطعام ٌّ

َعال ﴿ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ويكون كذلك يف امليش والكالم ،قال ت َ ٰ

( )1سورة األنعام  ،اآلية . )73( :
حممد الطاهر « ،تفسري التحرير والتنوير»  ،تونس  :الدار التونسية للنرش  ،ط 1984 ، 1م ،
( )2ابن عاشور َّ ،
. 307-306/7
( )3سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )31( :
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أمرنا ُس ْبحان َُه َبعدم االستعجـال يف امليش،
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾(َ ، )1ح ُ
يث َ
َعال ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ
وباالقتصاد يف الصوت ،ويكون كذلك يف اإلنفاق ،وهو قو ُل ُه ت َ ٰ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾( ، )2والقوام بني ذلك أي بني

عل هاته اآلداب جيعل لكل يشء حق ًا ،سواء
الرسف واإلقتار وهو العدل ،واملتمرن َ ٰ
يف املأكل ،واملرشب ،وامللبس ،والزي ،وامليش ،والكالم ،والراحة ،والشَ َعر ،مما يعكس

عل النفس احليوانية.
مفهوم العدلُ .
وي ِّس ُ
ـد والية النفس الناطقة َ ٰ

العـدل االجتمـاعي :
َ

إل حتقيق العدل
إن من مزايا تعاليم األنبياء ،هو سعيهم بكل ما أوتوا من قوة َ ٰ
وترسيخه يف املجتمعات ،كأكرب ِدعامة تستند إليها احلياة يف وجه األرض .بل إنَّ ال َّلـ َه

وصل العدل بالغاية األساسية من إرسال الرسل ،وإنزال الكتاب ،وامليزان ،كمـا يف
قوله ُس ْبحان َُه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾( ، )3وهو ما أكده ابن
اس بِا ْل ِق ْس ِط ،وهو
القيم بقوله« :إنَّ ال َّلـ َه ُس ْب َحان َُه َأ ْر َس َل ُر ُس َل ُهَ ،و َأن َْز َل ُك ُت َب ُه ،لِ َيقُ َ
وم ال َّن ُ
ا ْل َع ْدل ا َّل ِذي َقا َم ْت بِ ِه ْال ْر ُ
ات ا ْل َع ْدل َو َأ ْس َف َر َو ْج ُه ُه
ار ُ
الس َم َو ُ
اتَ .فإِ َذا َظ َه َر ْت َأ َم َ
ض َو َّ

ش ُع ِّ
بِ َأي َط ِر ٍ
ش َع ُه ِم ْن ُّ
الل َو ِدي ُن ُهَ ...ب ْل َق ْد َب َّي ُس ْب َحان َُه بِ َمـا َ َ
يق َك َ
الط ُر ِقَ ،أنَّ
ان ،فث ََّم َ ْ
ْصو َد ُه إ َقا َم ُة ا ْل َع ْد ِل َب ْي ِعب ِ
اس بِا ْل ِق ْس ِطَ ،ف َأ ُّي َط ِر ٍ
اد ِهَ ،و ِق َي ُام ال َّن ِ
يق ُا ْس ُت ْخ ِر َج ِ َبا ا ْل َع ْد ُل
َمق ُ
َ
َوا ْل ِق ْس ُط َف ِه َي ِم ْن الدِّ ِ
ينَ ،و َل ْي َس ْت ُ َمالِ َفـ ًة َل ُه»(.)4

()1
()2
()3
()4

سورة لقمـان  ،اآلية . )19( :
سورة الفرقان  ،اآلية . )67( :
سورة احلديد  ،جزء من اآلية . )25( :
حممد  ،الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية  ،حتقيق  :نايف احلمد  ،مكة
ابن قيم اجلوزية  ،شمس الدين َّ
املكرمة  :دار عامل الفوائد  ،ط 1428 ، 1هـ . 31/1 ،
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ونقصد بالعدل االجتامعي؛ أن يعيش كل واحد من اجلمـاعة املعيشة الكريمة ،غري
ممنوع وال حمروم ،وأن ُي َّ
مك َن من استغالل مواهبه بمـا حيسن حياة األمة ،ويرفع من
مستواها الروحي ،واملادي معا ،وال يتحقق َه ٰـ َذا العدل االجتمـاعي َّإل ِباتِ ِه املبادئ :
ُ
ـه ُس ْبحان َُه ﴿ :ﭝ
ـوة بني أبناء املجتمع اإلسالمي؛ حيث يقول ال َّل ُ
( أ ) إعالن األ ُخ َّ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾( ، )1فاملؤمنون إخوة يتحابون
ـه ويتواصون باحلق والصرب ،ويعتصمون بحبل ال َّل ِ
يف ال َّل ِ
ـه مجيعا ،فالرؤيا واحدة،
ال َي ْظ ِل ُم ُهَ ،و َ
والشعور واحد ،والعمل واحد ،وهو قوله @« :ا ُمل ْس ِل ُم َأ ُخ ُو ا ُمل ْس ِلمِ َ ،
ال
()2
ِ
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ
عل كل من ُ َي ِّ
ـو ُن من أمره ،وهو قوله ت َ ٰ
ُي ْسل ُم ُه»  .وتشديد النكري َ ٰ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾(. )3

(ب) حتريم التعايل والسخرية والغيبة والنميمة؛ ألن الغيبة والنميمة والبذاء ونحوها،
تفسد ذات البني ُّ
َعال ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
وختل بالعدل ،قال ت َ ٰ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾( ،)4ولذلك أمرنا بالعدل
َعال ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(،)5
عل من نحب ،قال ت َ ٰ
يف القول ،ولو َ ٰ

«وه ْل
وكذلك جتنب الترصحيات املثرية للضغائن واملستفزة للمشاعر ،وهو قوله @َ :
وه ِهم َأ ْو َع َل َم َن ِ
عل ُو ُج ِ
اخرهم ،إِ َّال َح َصائِدُ أ ْل ِس َنتِ ِه ْم»(.)6
َي ُك ُّب ال َّن َ
ْ
اس يف ال َّنا ِر َ ٰ

( )1سورة األنبياء  ،اآلية . )92( :
حممد بن أيب احلسن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،كتاب املظامل والغصب  ،باب :
( )2البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه  ،دمشق  :دار ابن كثري  ،ط 2002 ، 1م  ،رقم احلديث . 2442
( )3سورة األنفال  ،اآلية . )46( :
( )4سورة احلجرات  ،اآلية . )11( :
( )5سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )152( :
ِِ
حممد بن سورة « ،اجلامع الكبري»  ،حتقيق  :بشار عواد معروف  ،بريوت  :دار الغرب
( )6التِّ ْمذ ُي  ،أبو عيسى َّ
ِ
اإلسالمي  ،ط 1996 ، 1م  ،رقم احلديث َ ، 2616و َق َ
ال َ :ح ِد ٌ
يح .
يث َح َس ٌن َصح ٌ
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َعال ﴿ :ﭱ
(ج) الرتغيب يف كل ما جيمع القلوب ويدعم الوحدة؛ وهو قوله ت َ ٰ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ﴾(. )1

(د) ُحسن ا ِ
َعال ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
جلـوار؛ وهو قوله ت َ ٰ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾( ، )2وقول الر ُس ِ
ول @:
َّ
يل ُي ِ
وصينِي بِا َ
« َما زَ َ
رب ُ
ال ِج ِ
نت َأنَّه َس ُي َو ِّر ُثه»( ،)3وأحاديث َه ٰـ َذا الباب كثرية.
جلا ِر َح َّت ٰى َظ َن ُ
َعال ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
(هـ) العدل يف إصالح ذات البني ،كمـا يف قوله ت َ ٰ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾(. )4

(و) املساعدات االجتامعية واخلدمات؛ وهي قوله @َ « :م َث ُل ا ُمل ِ
ؤمنِني يف تَوا ِّد ِهم
جلس ِد ،إ َذا اش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْض ٌو تَدَ َاعى َله َسائِر ا َ ِ
اح ِهم وت ََع ُ ِ
وتَر ُ ِ
الس َه ِر
اطف ِهم َم َثل ا َ َ
َ
ُ
جل َسد بِ َّ
ٰ
)
5
(
يل ال ّل ِ
ودي َن ٌار َأ ْن َف ْق َته يف َر َقب ٍةِ ،
ـهِ ،
حلمى»  ،وقوله @ أيضاِ :
«دي َن ٌار َأ ْن َف ْق َت ُه يف َسبِ ِ
ودي َنار
َ
وا ُ َّ ٰ
عل َأ ِ
ِ َ
َ
عل ْ ِ َ
َأ ْن َف ْق َت ُه َع َل ِمس ِك ٍ ِ َ
هل َك»(،)6
ٰ ْ
أهل َك ،أ ْع َظ ُم َها أ ْجر ًا الذي أن َف ْق َت ُه َ ٰ
ني ،ودي َن ٌار أ ْن َف ْق َت ُه َ ٰ
ِِ
عل خلق العدل.
َ
فه ٰـذه األحاديث وأمثاهلا كلها تنبه َ ٰ
( )1سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )103( :
( )2سورة النساء  ،جزء من اآلية . )36( :
(« )3صحيح البخاري»  ،كتاب األدب  ،باب الوصية باجلار  ،رقم احلديث . 6014
( )4سورة احلجرات  ،اآليتان  9( :ـ . )10
( )5ابن احلجاج  ،أبو احلسني مسلم القرشي النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،
حممد الفاريايب  ،الرياض  :دار طيبة ،
باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم  ،حتقيق  :أبو قتيبة نظر َّ
ط 2006 ، 1م  ،رقم احلديث . 2586
(« )6صحيح مسلم»  ،كتاب الزكاة  ،باب فضل النفقة عىل العيال واململوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم
عنهم  ،رقم احلديث . 995
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العـدل ُ
األ َسـري :
من جماالت حتقيق َ
إن األرسة بكل مكوناهتا هي املحضن األساس للمجتمع ،ونقصد بتحقيق العدل
األرسي ،عدالة الزوج مع زوجاته ،واألخوة واألخوات فيمـا بينهم ،وأهم ما يميز َه ٰـ َذا
النوع من العدل األرسي شيوع روح املودة فيه ،لكن أهم ما يفسده الثقافة التي متيز بني

واألنثى ،وبني االبن البكر وغريه ،كمـا هو شائع يف بيئاتنا ،ومن صور العدل
الذكر
ٰ
ُ
األ َسـري :
ـ العدل بني الزوجات :عن أيب هريرة > عن ال َّنبي @ قالَ « :م ْن َكانَت َل ُه ْامر َأت ِ
َان
َ
ِّ
ـال إِ َل إِحدَ ُاهَاَ ،جا َء يو َم ِ
الق َيا َم ِة َو ِشـقُّ ُه َمائِ ٌل»(.)1
َف َم َ ٰ ْ
َْ

ل َأيب
ـ العدل بني األوالد يف التوريث والوصية :عن النعمـان بن بشري > قال :ت َّ
َصدق َع َ َّ
ول ال َّل ِ
أرض َح َّتى تُش ِهدَ َر ُس َ
ـه @ ،فانطلق
ببعض ماله ،فقالت ُأ ِّمي َع ْمر ُة ُ
بنت َر َ
واحة ال َ ٰ ٰ
ول ال َّل ِ
ِ
َ
عل صدقي ،فقال له َر ُس ُ
ـه @«َ :أ َف َع ْل َت َه ٰـ َذا بِ َو َل ِد َك
إل ال َّن ِّ
بي @ ل ُيش ِهدَ ه َ ٰ
أيب َ ٰ
ُك ِّل ِهم»َ ،ق َ
الصدَ َقة»(.)2
الَ :ل .قال« :ا َّت ُقوا ال َّلـ َه َو ْاع ِد ُلوا يف َأ ْو َال ِد ُك ْمَ ،ف َر َج َع َأ ِبَ ،ف َر َّد تِ ْل َك َّ

العـدل القانوين :
معـاين َ
َ

ُ
عل السواء ،من دون اعتبار
طبق
ومن معاين العدل الواضحة أن ُي َّ
عل اجلميع َ ٰ
القانون َ ٰ
َعال ﴿ :ﯙ
للغنى والفقر ،وال ال َّلون ،وال اجلنس ،وال الدِّ ين ،فال تفاضل بينهم؛ قال ت َ ٰ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
()3
عل
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾
َ
،فه ٰـ َذا طلب شامل بإقامة العدل بني كافة الناس َ ٰ

اختالف أدياهنم ،وألواهنم؛ ألن كلمة الناس عامة ال ختص املسلمني وحدهم ،بل تشمل

«سـ َنن أيب داود»  ،كتاب النكاح  ،باب يف القسم بني
( )1أبو داود  ،سليامن بن األشعث بن سلامن األزدي ُ ،
حممد حميي الدين عبد احلميد  ،بريوت  :املكتبة العرصية  ،د .ت  ،رقم احلديث . 2133
النساء  ،حتقيق َّ :
(« )2صحيح مسلم»  ،باب كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة  ،رقم احلديث . 1623
( )3سورة النساء  ،اآلية . )58( :
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فه ٰـ ِذ ِه الصفة
كافة الناس مؤمنهم وكافرهم ،وإنمـا هي حق لكل إنسان بوصفه «إنسانا»َ ،
ـ صفة الناس ـ هي التي يرتتب عليها حق العدل يف منهج اإلسالم.

عل احلكم بني الناس بالعدل ،ال فرق يف ذلك بني غني وفقري،
واألمة املسلمة شاهد ٌة َ ٰ

َعال ﴿ :ﭒ
وال بني حمبوب ومكروه ،وال بني أسود وأبيض ،ويف َه ٰـ َذا يقول ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾( ،)1ويقول﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾( ،)2أي ال ينبغي أن
عل جمانبة العدل والصواب﴿ ،ﯚ ﯛ
حتملكم كراهيتكم لبعض الناس لسبب ما َ ٰ

()3
َعال ﴿ :ﭻ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾( ،)4وقد ُع َّد ْت أمجع ٍ
آية يف القرآن خل ٍ
ري َ
ـر.
وش ٍّ
ِ
وي ِة بشقيها القويل والفعيل ،فإن املجال ال يتسع لذكر
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
إل ُّ
وإذا ما انتقلنا َ ٰ

عل مبدأ العدل ،ففي احلديث الصحيح أن َر ُس َ
ول
النصوص والشواهد التي تؤكد َ ٰ
ال َّل ِ
ْس ِطنيَ ِع ْندَ ال َّل ِ
ـه @ قال« :إِ َّن ْ ُالق ِ
ـه َع َل َم َنابِ َر ِم ْن نُو ٍرَ ،ع ْن َي ِم ِ
ح ِن َع ّز َو َج َّل،
الر ْ َ
ني َّ
ين َي ْع ِد ُلونَ يف ُح ْك ِم ِه ْم َو َأ ْه ِلي ِه ْم َو َما َو ُلوا»( ،)5واملقسطون هم
َو ِك ْل َتا َيدَ ْي ِه َي ِمنيٌ  ،ا َّل ِذ َ
()1
()2
()3
()4
()5

سورة النساء  ،اآلية . )135( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )8( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )8( :
سورة النحل  ،اآلية . )90( :
«صحيح مسلم»  ،كتاب اإلمارة  ،باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث عىل الرفق  ،رقم
احلديث . 1728
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العادلون .ويف احلديث القديسَ « :يا ِعب ِ
ادي ،إِنِّ َح َّر ْم ُت ُّ
ـم َع َل َن ْف ِسَ ،و َج َع ْل ُت ُه
الظ ْل َ
َ
َ َ َ َ ُ ()1
الر ُس ُ
فإن ُّ
ول @« :ا َّت ُقوا ُّ
ـات
َب ْي َن ُك ْم ُم ََّر ًما ،فال تَظ
لم ُظ ُل َم ٌ
لم؛ َّ
الظ َ
الظ َ
الوا»  .ويقول َّ

ِ
أن َس ُ
أه َ
فكوا
يو َم
فإن ُّ
القيامة ،وا َّت ُقوا ُّ
لك َمن َكانَ َق ْب َل ُكمَ َ ،
الش َّح؛ َّ
عل ْ
الش َّح ْ
ح َل ُهم َ ٰ
واس َت َح ُّلوا َما ِر َم ُهم»(.)2
ِد َم َ
اء ُهمْ ،

رضورة القانون واستقاللية القضاء
اإلنسان مدين بالطبع؛ ال يمكن أن يعيش بمعزل عن اآلخرين ،أو أن يستقل بأمر
معنى العمران ،الذي أشار
عل أكثر من صعيد ،وهو
دوهنم ،ولذلك فهو مرتبط هبمٰ َ ،
ٰ

َعال خلق اإلنسان،
إليه ابن خلدون يف «مقدمته» ،وبينه بقوله« :إن ال َّلـ َه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
َّ
عل صورة ال يصح حياهتا وبقاؤها َّإل بالغذاءَّ ،إل أن قدرة الواحد من البرش
وركبه َ ٰ

قارصة عن حتصيل حاجته من الغذاء ،فال بد من تضافر اجلهود من أجل حتصيل ذلك،
عل الغذاء ،فهناك الدفاع عن النفس بقوة السالح لضمـان بقاء
وليس األمر مقصور ًا َ ٰ

النوع اإلنساين ،وغريها مما يلزم اإلنسان ،ولذلك فإن االجتمـاع من أجل َه ٰـ َذا رضوري
للنوع اإلنساين»(.)3

فمـا من مجاعة من أفراد النوع اإلنساين التقوا يف صعيد واحد من األرض ،إال

ونشأت عالقات متنوعة فيمـا بينهم؛ ألن من طبيعة ولوازم العيش املشرتك بني البرش

نشوء روابط ومصالح مشرتكة ،وما يرتتب عليها من وقوع اخلالف لتباين اآلراء وصدام
املصالح ،املستلزم للتفكري يف رفع َه ٰـ َذا اخلالف والبحث عن طريق حلله ،وال يتحقق
ذلك َّإل بوجود «نوع من الضوابط والقواعدَ .ه ٰـ ِذ ِه القواعد هي جوهر القانون،
(« )1صحيح مسلم»  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب حتريم الظلم  ،رقم احلديث . 2577
(« )2صحيح مسلم»  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب حتريم الظلم  ،رقم احلديث . 2578
( )3ابن خلدون ،عبد الرمحن« ،املقدمة» ،حتقيق :عبد السالم الشدادي ،منشورات خزانة ابن خلدون ،ط،1
( 68 - 67/1بترصف) .
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فالقانون رضوري للمجتمع ،كمـا أن املجتمع رضوري لإلنسان ،وال يتصور وجود
عل أي نحو يكون عليه َه ٰـ َذا القانون ،وبغض النظر عن صالحه،
جمتمع بدون قانونٰ َ ،
وفساده ،ومصدره»(.)1

العدل االقتصادي  ،املفهوم واملبادئ
عنى بدراسة كيفية استغالل اإلنسان للموارد النادرة ،من
و ُيراد به العلم الذي ُي ٰ

أجل إشباع حاجاته( ،)2ويتبني من َه ٰـ َذا التعريف أن قوام االقتصاد يف التناسب
إل حتقيق
واالنسجام بني املوارد ،واستهالك السلع واخلدمات .واإلسالم يدعو َ ٰ
ِِ
عل
َه ٰـذه العدالة ،من خالل توازن اقتصادي دقيقَ ،
وه ٰـ َذا التوازن االقتصادي يقوم َ ٰ
عدة مبادئ أساسية ،هي :
ّ
الكربى َ
جب
( أ ) َن ُي اإلسالم عن التفاوت املرسف بني الثروات واالحتكارات
ٰ
وش ُ
إل رضورة حماربة هاته اآلفة يف آيات
بقائه ُدول ًة بني األغنياء؛ وقد لفت القرآن أنظارنا َ ٰ

َعال ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
كثرية ،منها قوله ت َ ٰ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(،)3

وقوله يف شجب تكدس األموال بيد األغنياء؛ ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(،)4
و َهلـ ِذ ِه ِ
الع َّلة رشع تقسيم تركة اهلالك بني الورثة ،كل َه ٰـ َذا من أجل َّأل تتجمع األموال
ٰ
بني أيدي فئة من الناس ،ولتشيع بني املؤمنني روح املودة ،والتآخي والرمحة ،والتعاون.

()1
()2
()3
()4

زيدان  ،عبد الكريم « ،نظرات يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة
نارشون  ،ط 2011 ، 1م  ،ص . 9
املرصي  ،رفيق يونس « ،أصول االقتصاد اإلسالمي»  ،دمشق  :دار القلم  ،ط 1993 ، 1م  ،ص . 12
سورة احلديد  ،اآلية . )20( :
سورة احلرش  ،جزء من اآلية . )7( :
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َعال ﴿ :ﮂ ﮃ
(ب) حتريم الربا واالحتكار وكنز األموال؛ قال ت َ ٰ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾( ،)1وللخروج

والسعي هو األساس يف
تكد ُس الثروات جيعل اإلسالم العمل
من األزمات التي ُي ِّلفها ُّ
ْ

َعال ﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾(. )2
كسب املال وحتصيله ،وهو قوله ت َ ٰ

إل اإلنفاق؛ والزكاة مظنة لتحقيق العدل ،ومن خالهلا
(ج) إجياب الزكاة والدعوة َ ٰ

َعال ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
إل الفقراء ،قال ت َ ٰ
يتم انتقال األموال من األغنياء َ ٰ
()3
ِِ
ل َم ْن ال
ﮟ ﮠ﴾  ،ويف احلديث الرشيف َ « :م ْن َكانَ َم َع ُه َف ْض ُل َظ ْه ٍرَ ،ف ْل َي ُع ْد به َع َ ٰ
َظهر َل ُه ،ومن كانَ َل ُه َف ْض ٌل ِمن زَ ٍادَ ،ف ْليع ْد بِ ِه َع َل من ال زَ ا َد َل ُهَ ،ف َذ َكر ِمن َأص َن ِ
اف املَ ِ
ال َما
ٰ َ
ََ
َُ
ْ
َ
َْ
ٍ
الح َّق
ألحد ِم َّنا يف َف ْض ٍل»( .)4ولو أمعنا النظر يف أزمات العامل لوجدنا
َذ َك َرَ ،ح َّت ٰى َر َأ ْي َنا َأ َّن ُه َ
العظمى عرب تارخيه هي الظلم االقتصادي ،ولكن لألسف الكثري منا
أن مشكلة اإلنسان
ٰ
عل اجلوانب الفردية واالجتامعية.
ال يستوعب انعكاساهتا اخلطرية َ ٰ

هي عن التطفيف واجلشع واالستغالل؛ وال َّ
شك يف أن َه ٰـ ِذ ِه األفعال تصدر
(د) ال َّن ُ

من أصحاب األموال املستغلني ،وتلحق أرضار ًا فادحة باجلمـاهري العريضة من الناس،
ولذلك َن ٰى عنها الشارع يف آيات قرآنية ،منها ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾(،)5
َعال ﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
وقوله ت َ ٰ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾(. )6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )34( :
سورة النجم  ،اآلية . )39( :
سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )103( :
«صحيح مسلم»  ،كتاب اللقطة  ،باب استحباب املؤاساة بفضول املال  ،رقم احلديث . 1728
سورة املطففني  ،اآليات . )4 - 1( :
سورة الشعراء  ،اآليات . )183 - 181( :
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قواعد العدل مع األقليات
إن املوقف اإلسالمي من األقليات غري املسلمة داخل البالد اإلسالمية موقف
السمحة ،وهو موقف يرتكز
واضح ،ال َل َ
بس فيه وال غموص ،تضبطه مبادئ اإلسالم َّ

عل ثالث قواعد :
َٰ

( أ ) املساواة يف اإلنسانية والكرامة اآلدمية؛ بحيث ينبذ اإلسالم كل األشكال

عل اللون ،أو اجلنس ،أو الدين ،أو املكانة االجتمـاعية ،أساس
التمييزية التي قد تقوم َ ٰ

ذلك ورأسه مبدأ الكرامة اإلنسانية؛ الذي يكتيس يف اإلسالم طابع الشمول والعموم،
وليس جلمـاعة املؤمنني ،أو لفئة من الناس دون غريها؛ فهو تكريم مطلق املعنى ،يشمل
َعال ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
البرش كافَّة ،وهو قوله ت َ ٰ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(. )1

(ب) االعرتاف بحرية املعتقد؛ حرية االعتقاد هي أول حقوق اإلنسان التي يثبت هبا

وصف «إنسان»؛ فالذي يسلب إنسان ًا حرية االعتقاد ،إنمـا يسلبه إنسانيته ابتداء ،واإلسالم

عل َه ٰـ َذا
َّأول َمن نا َد ٰى بأن ال إكراه يف الدينَّ ،
وبي ألصحابه أهنم ممنوعون من إكراه الناس َ ٰ
َعال ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾( ،)2واملعنى اهلام الذي
الدين ،وهو قوله ت َ ٰ

ترشد إليه اآلية الرشيفة هو االعرتاف بشـرعية اآلخرين ،وهو اعرتاف أساسه اإليمـان
بكرامة بني آدم ،وأخوة اإلنسان.

(ج) حق األغلبية يف اإلدارة واحلقوق الكاملة لألقلية؛ إن مبدأ املساواة التامة يف

عل أن
احلقوق السياسية واملدنية ،ال ينفي بأية حال أن يكون حق اإلدارة لألغلبيةٰ َ ،

عل أن هناك حدود ًا للحق تتمثل يف النظام العام
تكون حقوق األقليات حمفوظةٰ َ ،
( )1سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
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وأي جتاوز َهل ٰـ ِذ ِه احلدود يدخل يف إطار ما ُيسمى
والشعور ،أو الذوق العام لألغلبيةّ ،
إساءة استخدام احلق.

ونعتقد أن ضبط َه ٰـ َذا امليزان من غري إخالل بتوازنه أمر ذي بال ،وبخاصة يف
املجتمعات التي تتعدد فيها املِلل والنِحل واملذاهب ،سوء أكانت دينية ،أم إثنية ،أم

سياسية.

ِِ
عل االحرتام املتبادل بني األغلبية واألقلية ،ال
كمـا نرى أن َه ٰـذه التعادلية التي تقوم َ ٰ

عل
عل األقليات غري املسلمة يف املجتمعات اإلسالمية ،ولكنها تنسحب أيض ًا َ ٰ
تنسحب َ ٰ
األقلية املسلمة يف املجتمع غري اإلسالمي.

العدل السيايس جزء من رسالة اإلسالم
إن إقامة احلكم العادل جزء من رسالة اإلسالم ،ذلك ألنه إذا كان اجتامع الناس

إل سلطان ينظم ذلك االجتمـاع أمر متمم لذلك االجتمـاع،
رضوري ًا ،فإن حاجتهم َ ٰ

و َهل ٰـ َذا يقول اإلمام الغزايل« :امللك والدين توأمان ،الدين أصل والسلطان حارس ،وما
ال أصل له فمهدوم ،وما ال حارس له فضائع»(.)1

إل حكمة
إل عدل األمراء ،كمـا حيتاجون َ ٰ
واحلياة البرشية تثبت أن الناس حيتاجون َ ٰ
ول ال َّل ِ
ـه @ بقولهِ :
العلمـاء ،وهو معنى َّبيـ َنه َر ُس ُ
«ص ْن َفان ِمن ُأ َّمتِي إِ َذا َص ُل َحا َص ُل َح
اس ،وإِ َذا َفسـدَ ا َفسـدَ ال َّن ُ ُ
ـر ُاء ُ
والف َق َه ُاء»(.)2
ال َّن ُ
َ
َ
اس :األ َم َ
( )1الغزايل  ،أبو حامد « ،إحياء علوم الدين»  ،جـدة  :دار املنهاج للنرش والتوزيع  ،ط 2011 ، 1م . 67/1 ،
والعبارة من «العهد» املنسوب ألردشري بن بابك مؤسس الدولة الساسانية .
( )2أبو نعيم  ،أمحد بن عبد ال َّلـه األصفهاين « ،حلية األولياء وطبقات األصفياء»  ،بريوت  :دار الفكر  ،ط ، 1
1996م  ، 96/4 ،وذكره السيوطي يف «اجلامع الصغري»  ،ورمز له بالضعف  .ونقل املناوي يف «رشحه عىل
اجلامع الصغري» عن احلافظ العراقي أنه ضعيف .
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العدل اإلنساين وبناء املشرتك اإلنساين
إل احلديث عن العدل
بعدما حتدثنا سابق ًا عن العدل داخل املجتمع ،ننتقل اآلن َ ٰ

إل حتقيق التعايش ،وبناء
يف معاملة غري املسلمني ،إذ إن حتقيق العدل مع اآلخر هيدف َ ٰ

ويعم العدل
املشرتك اإلنساين مع البرش كاف ًة ،بحيث تسود األخوة اإلنسانية بني اجلميعُّ ،

باملعنى
بني البرش قاطبة مهمـا اختلفت أدياهنم وألواهنم ،وذلك عرب إشاعة قيم التسامح
ٰ
باملعنى القرآين
الراقي للتسامح ،وإذكاء روح التعارف بني الثقافات واحلضارات،
ٰ
السامي ،الذي هو األصل يف تعامل الشعوب واألمم بعضها مع بعضها اآلخر ،استناد ًا

َعال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
إل قوله ت َ ٰ
َٰ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(.)2( )1
األول :نظرية؛ وهي جهة اإليامن بوحدة اجلنس
ويتجىل بناء املشرتك يف وجهتني :اجلهة َ ٰ

البرشي أو ً
عل هاته األرض يف وئام مع نفسه ،ويف
ال ،والتسليم بحق اإلنسان يف أن حييا َ ٰ

وفاق مع أخيه اإلنسان ،ويف سالم شامل ينعم بثامره ،وحيفظ له كرامته وإنسانيته»(.)3

اكم و ِ
ِ
احدٌ ،
اس ،إِ َّن َر َّب ُك ْم َواحـدٌ َ ،وإِ َّن َأ َب ُ ْ َ
بي @ قولهَ « :يا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
وقد ُر ِو َي عن ال َّن ِّ
ِ
ِ
َ
ـو َد
بَ ،و َال ْ َ
ل َع َج ِم ٍّيَ ،و َل ل َع َج ِم ٍّي َع َل َع َر ِ ٍّ
ـر ِ ٍّ
ـو َدَ ،و َل َأ ْس َ
ل َأ ْس َ
أح َ
أ َل َل َف ْض َل ل َع َ
ـر َع َ ٰ
ب َع َ ٰ
ْـو ٰى»(.)4
َع َل َأ ْ َ
ـرَّ ،إل بِال َّتق َ
ح َ
()1
()2
()3
()4

سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
التوجيري  ،عبد العزيز « ،احلوار والتفاعل احلضاري من منظور إسالمي»  ،منشورات املنظمة اإلسالمية
للرتبية والثقافة  ،ط 2015 ، 2م  ،ص . 30-29
التوجيري  ،عبد العزيز « ،احلوار من أجل التعايش»  ،القاهرة  :دار الرشوق  ،ط 1998 ، 1م  ،ص . 149
البيهقي  ،أبو بكر أمحد بن احلسني « ،شعب اإليامن»  ،حتقيق  :عبد العيل حامد  ،الرياض  :مكتبة الرشد ،
ط 2003 ، 1م  ،رقم احلديث . 4774
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ـه يف َه ٰـ َذا العامل حلكمة صالح الناس ،فإن احلكيم ال حيب
راجح ًا ،وتعطيل ما خلقه ال َّل ُ

تعطيل ما تقتضيه احلكمة ،ومن أجل ذلك َن ٰى عن إحراق الديار يف احلرب وعن قطع
األشجار»(.)1

ويمكن أن نستخلص مما سبق ،أن العدل يف التصور اإلسالمي هو الرصاط املستقيم،
ِ
عل األرض ،به يؤخذ للضعيف حقَّه،
الذي ال إفراط فيه وال تفريط ،وهو ميزان ال َّلـه َ ٰ

عطى كل ذي حقٍّ حقَّه ،من املسلمني وغري املسلمني،
وينصف املظلوم ممن ظلمه ،و ُي ٰ

ويتساو ٰى األصدقاء
ويتساو ٰى األقارب واألباعد،
يتساو ٰى فيه املؤمنون وغري املؤمنني،
َ
َ
َ

حـبة أو
واألعداء،
َ
ويتساو ٰى األغنياء والفقراء ،دون ُماباة أو متييز ،ودون أن يتأثر َ
بم َّ
سم ٰى العدل املطلق.
َشـنآنَ ،
وه ٰـ َذا هو ما ُي َّ
إنَّ العدل يف اإلسالم ،هو الضمـانة الوحيدة لدوام االستقرار ،والوئام ،والتعايش

السلمي بني الشعوب واألمم ،وما نراه اليوم من اختالالت ،ونزاعات ،وحروب غري
إل اختفاء قيمة العدل من حياتنا،
مسبوقة يف العالقات الدولية ،فإنه يرجع باألساس َ ٰ

ونضوهبا من نفوسنا.

( )1مرجع سابق « ،التحرير والتنوير» . 270/2 ،
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1البخاري  ،أبو عبد ال َّل ِ
ـه حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،دمشق  :دار ابن كثري 2002 ،م .
( )2البيهقي  ،أبو بكر أمحد بن احلسني ُ ،
«ش َعب اإليمـان»  ،حتقيق  :عبد العيل حامد  ،الرياض  :مكتبة
الرشد  ،ط 2003 ، 1م .
عيسى حممد بن سورة « ،اجلامع الكبري»  ،حتقيق  :بشار عواد معروف  ،بريوت :
( )3التِّ ِْم ِذ ُّي  ،أبو
ٰ
دار الغرب اإلسالمي  ،ط 1996 ، 1م .

( )4التوجيري  ،عبد العزيز « ،احلوار والتفاعل احلضاري من منظور إسالمي»  ،منشورات املنظمة
اإلسالمية للرتبية والثقافة  ،ط 2015 ، 2م .
( )5التوجيري  ،عبد العزيز « ،احلوار من أجل التعايش»  ،القاهرة  :دار الرشوق  ،ط 1998 ، 1م .

( )6ابن احلجاج  ،أبو احلسني مسلم القرشي النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،حتقيق  :أبو قتيبة نظر
حممد الفاريايب  ،الرياض  :دار طيبة  ،ط 2006 ، 1م .

( )7ابن خلدون  ،عبد الرمحن « ،املقدمة»  ،حتقيق  :عبد السالم الشدادي  ،منشورات خزانة ابن
خلدون  ،ط . 1
«سـنن أيب داود»  ،كتاب النكاح  ،باب يف
( )8أبو داود  ،سليامن بن األشعث بن سلامن األزدي ُ ،
القسم بني النساء  ،حتقيق  :حممد حميي الدين عبد احلميد  ،بريوت  :املكتبة العرصية ( ،د .ت) .
( )9الدهلوي  ،ويل ال َّل ِ
ـه « ،حجة ال َّل ِ
ـه البالغة»  ،حتقيق  :سعيد البالنبوري  ،دمشق  :دار ابن كثري ،
ط 2017 ، 3م .
( )10زيدان  ،عبد الكريم « ،نظرات يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية»  ،بريوت  :مؤسسة
الرسالة نارشون  ،ط 2011 ، 1م .

( )11ابن عاشور  ،حممد الطاهر « ،تفسري التحرير والتنوير»  ،تونس  :الدار التونسية للنرش  ،ط ، 1
1984م .
( )12الغزايل  ،أبو حامد حممد « ،إحياء علوم الدين»  ،جدة  :دار املنهاج للنرش والتوزيع  ،ط ، 1
2011م .
( )13ابن قيم اجلوزية  ،شمس الدين حممد « ،الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية»  ،حتقيق  :نايف
احلمد  ،مكة املكرمة  :دار عامل الفوائد  ،ط 1428 ، 1هـ .
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( )14املاوردي  ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب « ،أدب الدنيا والدين»  ،جدة  :دار املنهاج  ،ط ، 1
2013م .
( )15املرصي  ،رفيق يونس « ،أصول االقتصاد اإلسالمي»  ،دمشق  :دار القلم  ،ط 1993 ، 1م .
( )16أبو نعيم  ،أمحد بن عبد ال َّل ِ
ـه األصفهاين « ،حلية األولياء وطبقات األصفياء»  ،بريوت  :دار
الفكر  ،ط 1996 ، 1م .
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()23

ا ُ
ـــريـــة
حل
َّ

د .جوده عبد الغني بسيوين

*

مفاهيم وإشكاليات
ف ا ْلعب ِ
ا ُ
ْصُ .ي َق ُ
ود َّي َة َو َب ِر َئ ِم َن ا ْل َع ْي ِ
ب َوال َّنق ِ
رية ُلغ ًة َ :
ال ُه َو
حل َّ
بضم احلاء هي َما َخا َل َ ُ ُ
احلرو ِر َّي ِة َوا ُ
حل ِّر َّي ِة(.)1
ُح ٌّر َب ِّ ُ
ي ُ
واحلرية بمعناها الفلسفي ،كمـا يقول ادمون رباط (ت1991م) تعني :حالة الكائن

الذي ال يكون خاضع ًا ألي عامل من عوامل اجلرب ،بل يكون عام ً
ال حسب رغبته وفق ًا

لطبيعته.

()2
فهم
ويف جانبها الفقهي ،كمـا يقول حممد فتحي الدريني تعني« :اإلباحة والتي ُي َ

عل الفعل والرتك» ،ويضيف غرايبة فهمه الفقهي للحرية بأن
منها عدم َقسـر اإلنسان َ ٰ

منح اإلنسان« :كامل حريته يف دائرة واسعة من األفعالُ ،يطلق عليها يف الفقه اإلسالمي
دائرة العفو»(.)3

(*) أستاذ السياسة الرشعية بجامعة األزهر  ،والرئيس السابق للجامعة املرصية بكازاخستان  ،مرص .
( )1ابن فارس  ،أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي « ،معجم مقاييس اللغة»  ،حتقيق  :عبد السالم
حممد هارون  ،بريوت  :دار الفكر 1399هـ 1979 -م . 6/2 ،
َّ
( )2الدكتور فتحي بن عبد القادر الدريني متيز يف أصول الفقه والفكر  ،ولد يف مدينة النارصة بفلسطني عام
1923م  ،وتويف يف األردن عام 2013م .
عمـان  :املعهد العاملي للفكر
حممد « .احلقوق واحلريات السياسية يف الرشيعة اإلسالمية» َّ ،
( )3غرايبة  ،رحيل َّ
اإلسالمي واملنار للنرش والتوزيع  ،الطبعة  1421 ، 1هـ2000/م  ،ص . 34-33
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إل التعاريف املتعلقة باملعنى املعارص للحرية نلمس أهنا تتيح لإلنسان أن
وعند النظر َ ٰ

ؤاخذ بالسلوكيات التي تصدر عنه؛ بيد أهنا ،أي تلك االطالقات،
ينطلق غري ُم َس َّـي وال ُم َ

لـم تبني حقيقة العالقة بني اخلالق وخلقه والتي ال ترتكه حر ًا يفعل ما حيلو له دون وجود
ثواب وعقاب وإثم وجزاء ،فاحلرية عند املسلم ال خترج عن دائرة تعاليم الدين وتكاليفه
َعال.
الرشعية والتزاماته الدينية أمام خالقه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

عل االستبداد يف العرص الكنيس ،ولذا
قامت احلرية يف الغرب يف إطار رد الفعل َ ٰ

فاحلرية شاهبا التطرف ،خاصة يف اجلوانب االقتصادية ،بينمـا احلرية يف املفهوم اإلسالمي
عل االعتدال ،وبسبب روح االعتدال حدث التوازن بني احلرية والعدالة ،ومن ثم
تقوم َ ٰ
كانت هناك ضوابط للملكية يف اإلسالم ،ومن حق احلاكم أن يتخذ إجراءات استثنائية
لتحقيق العدل االجتامعي والتوازن بني الفقراء واألغنياء(.)1

إل قاع الضالل
واحلرية يف اإلسالم ليست سائبة ،وال مطلقة حتي َت ِوي بصاحبها َ ٰ

الروحي ودرك االنحطاط األخالقي ،بل هي حرية واعية منضبطة ،فإذا خرج هبا
اإلنسان عن أحكام الدين ونطاق العقل وحدود األخالق ومصلحة اجلمـاعة ،متت

ور ِّده عن َغ ِّـيهَ ،منع ًا لرضر الفرد واجلمـاعة ،وفساد
مساءلته وحماسبته وإيقافه عند حدِّ ه َ
الدين والدنيا (.)2

احلرية باعتبارها كرامة إلنسانية اإلنسان
وحث عليها،
إذن احلرية من أعظم القيم اإلنسانية التي رعاها اإلسالم
ومقامها يب ُلغُ
َّ
ُ
واملنتهىِ ،
ُ
ـاع عالقة
نقطة البدء
وس َّلم األولويات مقام احلياة التي هي
وج ُ
يف األمهية ُ
َ ٰ
اإلنسان بوجوده الدنيوي(.)3
حممد فتحي « .العدالة واحلرية بني املفهوم اإلسالمي واملفهوم الغريب املعارص»  .القاهرة  :مكتبة مدبويل .
( )1القرش َّ ،
( )2الزنتايل  ،عبد احلميد « .فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن والسنة»  ،ليبيا  :الدار العربية للكتاب 1993م ،ص . 459
حممد « .مفهوم احلرية يف مذاهب اإلسالميني»  ،ص  ، 8ط  .القاهرة  :مكتبة الرشوق الدولية .
( )3عمـارة َّ ،
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ـوم ،بل قد يبذل اإلنسان حياته من أجل
ـوم بأي ُم َق ِّ
فقيمة احلرية ال يمكن أن ُت َق َّ
إدراكها ،وهـ َذا منبعه فطرة ال َّل ِ
ـه التي فطر اخللق عليها ،إذ خلقهم أحرار ًا  ،ولـم خيلقهم
َٰ
اس
اس َت ْع َبدت ُُم ال َّن َ
عبيد ًا ،ومن مأثورات الراشد الثاين عمر بن اخلطاب > قولهَ « :م َت ٰى ْ
اتم َأ ْحرار ًا؟!»(.)1
و َقد َو َلدَ ْ ُت ْم ُأ َّم َه ُ ُ

فكل البرش يشعرون بكرامتهم ُتتهن ومنزلتهم تنحط ،وآدميتهم تنمحي عندما
اإلص ِ
والغ َّل والقيد إنمـا
ُيس َلبون احلرية ،ويسلسلون يف اآلصار واألغالل ،بل إن ْ َ
َ
عل جرائمهم،
إل صنوف العقوبات َ ٰ
يوض ُع يف أعناق املذنبني وأقدام املجرمني؛ ُليقادوا به َ ٰ
َعال﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
َ
وه ٰـ َذا ما ُأش َ
ري إليه يف قوله ت َ ٰ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾(.)2
ـر» كلمة معربة عن حالة وجدانية جيدها اإلنسان ،فينطلق هبا
فقول اإلنسان «أنا ُح ٌّ
إل البحث يف معنى احلرية األكاديمي ،فهي كلمة ترتسم معها كل معاين
دون احتياج َ ٰ
النشوة واالعتداد بالذات واإلحساس بالكرامة.

وتأمل كلمة الفارس الشاعر عنرتة ألبيه شداد حني طلب منه الدفاع عن القبيلة،
ِ
ـرَ ،ب ْل ُي ِس ُن ا َ
العبدَ ال ُي ِس ُن َ
ـر
ـر!
َ
قال« :إنَّ َ
حل ْل َب َّ
فأجاب الوال ُدُ :ك َّ
والص َّ
ـر وال َف َّ
الك َّ
ـر!
َ
وأنت ُح ٌّ
بقي عبد ًا ما اهتم هبالك ُأ َّم ٍة من
فقاتل «عنرتة» وحتت لواء احلرية َّأد ٰى واجبه ،ولو َ
ال َّنـاس َف َقدَ بينهم كرامته ومكانته(.)3

عل بنياهنا من القواعد اختاذ بعض الناس بعض ًا
وأتى َ ٰ
إن أعظم ما دمر حرية البرش ٰ
أرباب ًا من دون ال َّل ِ
ـه ،ولكي يسرتد البرش حريتهم وكرامتهم جيب حتطيم هؤالءاألرباب
( )1الطنطاوي  ،عيل « .أخبار عمر بن اخلطاب»  ،دمشق 1959م  ،ص . 182
( )2سورة غافر  ،اآليتان . )72 ، 71( :
حممد « .قذائف احلق»  ،القاهرة  :دار هنضة مرص  ،الطبعة األوىل  ،ص . 236
( )3الغزايل َّ ،
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األدعياء ،واآلهلة املزورين ،خصوص ًا يف نفوس الذين ت َّومهوهم أربابا حق ًا وهم خملوقون

مثلهم ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾( . )1ولقد وعى مرشكو العرب َه ٰـ ِذ ِه
ِ
احلقيقة من وقت أن دعا َر ُس ُ
إل التوحيد وعلموا أن وراء كلمة التوحيد
ول ال َّلـه @ َ ٰ
ٍ
ٍ
َ
جديد لبني
بميالد
تؤ ِذ ُن
«ل إِ َل َه َّإل ال َّلـ ُه» انقالب ًا يف احلياة االجتامعية والسياسية  ،وأهنا ْ
اإلنسان ،وال سيام الفقراء واملستضعفني ،وال َغرو أن وقفوا يف وجهها ،وبذلوا كل ما

أوتوا من قوة حلرب كل من آمن هبا واستجاب لندائها.

مبادئ احلرية وجماالهتا يف اإلسالم
قرر القرآن الكريم احرتام حرية اإلنسان وصون كرامته ومحاية حقوقه ،من حيث
ُي ِّ

هو إنسان ،بغض النظر عن دينه وعقيدته وفكره وجنسه ووطنه ولونه ولغته وانتامئه،
َعال ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
يقول ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

()2
أب
يمنحها ٌ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾  ،فاحلرية ليست منح ًة ُ
ـه ضمن
البنه ،أو
زوج لزوجته ،بل هي حق مطلق لإلنسان جعله ال َّل ُ
حاكم لشعبه ،أو ٌ
ٌ
حيثيات تكريم َه ٰـ َذا اإلنسان ومقصد ًا من مقاصد الرشيعة اإلسالمية يندرج ضمن
الكليات اخلمس  ،وهي :حفظ الدين ،والنفس  ،والنسل  ،والعقل ،واملال.

فحفظ النفس مث ً
ال ال يتحقق َّإل بحرية الترصف يف مجيع شؤون احلياة من غري إكراه

واستعباد؛ إذ ال مع َن ٰى حلياة اإلنسان وهو مقيد يف ترصفاته أو أسري رغبات غريه ،كمـا أن
حفظ العقل ال يتحقق إال بحرية االختيار يف إبداء ما يراه رضوري ًا ،سواء يف جمال الدين
أو الدنيا.

إل عدة نقاط :
ويمكن أن ِّ
نقس َم جماالت احلرية َ ٰ

( )1سورة الفرقان  ،اآلية . )3( :
( )2سورة االرساء  ،اآلية . )70( :
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الدينـية
احلريـة
َّ
َّ
كره أحد
وهي حرية االعتقاد ،وحرية ممارسة الشعائر ،فال يقبل اإلسالم بحال أن ُي َ
ِ
عل اعتناق دين ال يرضاه ،ونصوص القرآن الكريم
عل ترك دين َرض َـيه واع َتنـ َقه ،أو ُي َب َ ٰ
َٰ
َعال ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
رصحية يف ذلك كل الرصاحة ،ففي اآليات ّ
املكية ،قوله ت َ ٰ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾( ، )1ويف اآليات
املدنية ،قوله ُس ْبحان َُه ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾(. )2

البخاري َع ْن َأن ٍ
َس >،
وى
إل اإلسالمَ ،ر ٰ
ُّ
ولكن عدم اإلكراه ال يعني إمهال دعوهتم َ ٰ
ال ٌم ي ِ
ود ٌّي َي ُْد ُم ال َّنبي @َ ،فم ِر َ َ
َق َ
ال َك َ
ود ُه َف َق َعدَ ِع ْندَ َر ْأ ِس ِه
بي @ َي ُع ُ
َ
ان ُغ َ َ ُ
َّ
ضَ ،فأتَا ُه ال َّن ُّ
ال َلهَ :أ ِطع َأبا ا ْل َق ِ
ِ
ـلم»َ .ف َن َظر الغُ الم َ ِ
َ ِ
َف َق َ
اس ِم @َ .ف َأ ْس َل َم،
إل َأبِيه َو ْه َو ع ْندَ ُه َف َق َ ُ
ْ َ
ال َل ُه « :أ ْس ْ
َ
ُ ٰ
حلمدُ لِ َّل ِ
ـه ا َّل ِذي َأ ْن َق َذ ُه ِم َن ال َّن ِ
َف َخ َر َج ال َّنبي @ َو ْه َو َيقُ ُ
ار»(. )3
ول« :ا َ ْ
ُّ
إل اإلسالم ،مع عدم
عل دعوة الناس َ ٰ
وقد حرص املسلمون عرب تارخيهم الطويل َ ٰ

عل الدخول فيهَ ،ح َّت ٰى أنّ الفاروق عمر > ،جاءته ذات يوم امرأة نرصانية
إكراه أحد َ ٰ
عجوز ،كانت هلا حاجة عنده ،فقال هلا« :أسلمي تَس َل ِمي؛ إنَّ ال َّلـ َه َب َ
عث ُم َّمد ًا باحلقِّ ».
فقىض حاجتها ،ولكنه خيش أن يكون يف
وت إ َّيل أقرب».
فقالت« :أنا َع ُجوزٌ َكبرية ،واملَ ُ
ٰ

عل اإلسالم ،فاستغفر
عل استغالل حاجتها ملحاولة إكراهها َ ٰ
مسلكه َه ٰـ َذا ما ينطوي َ ٰ
ـم ُأكْ ِر ْه»(. )4
ـه َّم ِّإن َأ ْر َش ُ
ال َّلـ َه مما فعل  ،وقال« :ال َّل ُ
دت و َل ْ
()1
()2
()3
()4

سورة يونس  ،اآلية . )99( :
سورة البقرة  ،االية . )256( :
حممد بن إسامعيل « .اجلامع الصحيح»  ،كتاب اجلنائز  ،باب إذا أسلم الصبي فامت هل يصىل
البخاري َّ ،
عليه وهل يعرض عىل الصبي اإلسالم؟ حديث رقم (. )1290
غايل  ،ادوارد « .معاملة غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي»  ،ص . 41
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وقد كان أهل الكتاب يامرسون شعائرهم يف دور عبادهتم و َلـم يمنعهم أحدٌ من
ذلك ،ألن الرشيعة اإلسالمية َح ِف َظت هلم حقَّهم يف حرية االعتقاد ،ففي العهد الذي

عل أنفسهم
كتبه عمر بن اخلطاب ألهل إيلياء (القدس) ،ن َّ
عل :إعطائهم األمان َ ٰ
َص فيه َ ٰ
وأمواهلم وكنائسهم وصلباهنم(. )1

االقتصاديـة
احلريـة
َّ
َّ

تقتيض رضورات احلياة اليومية الوفاء باالحتياجات املعيشية ،وال يتس َّن ٰى َه ٰـ َذا َّإل
باملبادالت اإلنتاجية بني األفراد ،وأيض ًا بني الدول أو بني التكتالت الدولية ،و َهل ٰـ ِذ ِه
املبادالت فوائد اقتصادية وتنموية ،فهي تعطي لكل طرف من أطراف التبادل الفرصة
عل احتياجاته ،والتي ال تسمح الظروف املناخية أو اإلمكانات الطبيعية
يف احلصول َ ٰ

عل تكاليف املنتجات لدَ ٰى الطرف اآلخر.
إلنتاجها ،أو إنتاجها بتكاليف تعلو َ ٰ

وال َش َّك يف أن التبادل التجاري املنضبط رشع ًا وقانون ًا عامل هام يف التنمية
خاص ًة ،إذ تستطيع
عل اإلنسانية كافة ودول العامل الثالث َّ
االقتصادية التي تعود باخلري َ ٰ
َه ٰـ ِذ ِه الدول االقرتاض من الدول املتقدمة اقتصادي ًا األموال الالزمة لتنمية اقتصاداهتا،
وغالب ًا ما يكون َه ٰـ َذا االقرتاض يف صورة سلع وخدمات وآالت حتصل عليها الدول
املقرتضة ،وحينام تقوم الدول بالوفاء َهب ٰـ ِذ ِه الديون التي اقرتضتها تكون يف صورة سلع
إنتاجية وخامات طبيعية ،واملنتجات غالب ًا تكون من التنمية الصناعية والزراعية وغريها
من نتاج التنمية االقتصادية.

إل إسعاد البرشية
وإذا ما استعرضنا السياسة االقتصادية يف الفكر اإلسالمي نجدها هتدف َ ٰ

والتعاون املثمر بني أفراده ودوله ،بل وكل األرسة الدولية مراعية بذلك الكرامة اإلنسانية(. )2

حممد بن جرير « .تاريخ الرسل وامللوك» (تاريخ الطربي) . )158/4( ،
( )1الطربي َّ ،
( )2يراجع يف هذا املادة [« : ]1القسم األول من االتفاقيات الدولية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية املوافق عليها من اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف 1966/12/16م  .ويراجع  :أمحد احلرصي .
الدولة وسياسة احلكم يف الفقه اإلسالمي  ،القاهرة  :مكتبة الكليات األزهرية . 167/2 ،
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السياسـية
احلريـة
َّ
َّ

()1

سبق التعريف باحلرية لغة واصطالح ًا أما لفظ السياسة ،فيعني املشاركة ىف احلكم

واختيار احلاكم ومراقبة أعامله ونقضها حيث الصالح العام ،فالسياسة الرشعية هي
«ما كان ً
إل الصالح ،وأبعد عن الفساد  ،وإن َلـم يضعه
فعل يكون معه الناس أقرب َ ٰ

الر ُس ُ
حي»(. )2
َّ
ول @ ،وال نزل به َو ٌ

ولقد صان اإلسالم احلرية السياسية بأمور هى:

وه ٰـ َذا جيعلهم رشكاء يف احلكم يتحملون مغبة
( )1جعل أمر املسلمني شورى فيام بينهمَ ،

اختيارهم فيسعدون بحسن االختيار ،ويذوقون سوءه إن كان ،وعليهم أن يعاجلوا
َه ٰـ َذا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾(. )3

( )2أنه ليس يف اإلسالم من ٍ
ذات َم ُصونة ال ُت ُّس ،بل اجلميع أمام الرشع سواءُ ،
وك ٌّل
صيب ،وإن كان يعتقد يف نفسه النزاهة عن اخلطأ ،أو يزين له من حوله
طئ و ُي ُ
ُي ُ

ذلك ،وجيعلون ذلك من أسس العالقة بينه وبني الناس ،وحينئذ يكون التضييق
عيل األفكار واآلراء.

عل الناس إبداء آرائهم يف
( )3ما أوجبه اإلسالم من األمر باملعروف والنهي عن املنكر َّ
سهل َ ٰ
عل الفساد ،ولقد كان بعض الناس يتطاولون
أعمـال احلكام من غري فتنة وال حتريض َ ٰ
ِ ِ
عل ما يقوم به من أعمـال ،ومع ذلك ما كان
عل كالم َر ُسول ال َّلـه @ ،ويعرتضون َ ٰ
َٰ
عل قوهلم َح َّت ٰى ال يستخدمه بعض احلكام من بعده مسوغ ًا ملنع الناس من
يلومهم َ ٰ
( )1أبو زهرة  ،حممد « ،املجتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم»  ،دار الفكر العريب  ،ص ( 202ـ . )201
( )2ابن قيم اجلوزية « ،الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية»  ،ط عامل الفوائد ( . )29/1نق ً
ال عن ابن عقيل .
( )3سورة آل عمران  ،اآلية . )110( :
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إبداء آرائهم ،فكان يتحمل ذلك مع مرارته ويأخذهم بالرفق واللني خشية أن يفتح
الباب ملن جييء بعده ،وقد كان هـ َذا منه امتثا ًال ألمته @ لقول ال َّل ِ
ـه ُس ْبحان َُه ﴿ :ﭙ
َٰ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾(. )1

فاحلاكم يف اإلسالم مقيد غري مطلق الصالحيات ،فهناك رشيعه حتكمه ،وقيم

ـه ُس ْبحان َُه
توجهه ،وأحكام تقيده ،وهي أحكام لـم يضعها هو ،بل وضعها له ولغريه ال َّل ُ
َعال ،وال يستطيع هو وال غريه إالغاء َه ٰـ ِذ ِه األحكام أو تغيريها أو جتميدها لكون
وت َ ٰ
أدلتها َقطعي ُة الثُّبوت ،ولكن من حق أي شخص إذا أمره احلاكم بمـا خيالف رشع ال َّل ِ
ـه
َّ
طيعه؛ إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ،ويف احلديث « :إِن ََّمـا
َعال َّأل ُي َ
ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
اع ُة ِف املَعر ِ
وف»( )2فقد قال أبو بكر الصديق > يف أول ُخطب ٍة لهَ :
َّ
«أ ِط ُيع ِ
ون َما
الط َ
ُْ
َ
اع َة ِل َع َل ْي ُك ْم»(.)3
َأ َط ْع ُت ال َّلـ َه َو َر ُسو َل ُهَ ،فإِ َذا َع َص ْي ُت ال َّلـ َه َو َر ُسو َل ُه َف َل َط َ
ال عن ال َّل ِ
واخلالصة ،أن احلاكم يف اإلسالم ليس وكي ً
ـه ،بل وكيل األمة هي التي ختتاره

وتراقبه ،وهي التي تعزله .وعن ا َ
حل َسن ~ قال« :كان بني عمر بن اخلطاب > وبني

ري املؤمنني ،فقال له رجل من القوم:
رجل كالم يف يشء ،فقال له الرجل :ات َِّق ال َّلـ َه يا أم َ
فقال َله ُع َم ُرَ « :د ْعـ ُه َف ْل َي ُق ْل َها ِل ،نِ ْع َم ما َق َ
أتقول ألمري املؤمنني ات َِّق ال َّلـ َه! َ
ُ
َ
وأضاف:
ال».
وها و َل َخ ِ
َ
ي ِف ُ
ـم َنق َْب ْل َها ِم ْن ُك ْم»( .)4فاختيار احلاكم
ـم ت َُقو ُل َ َ
َْ
«ل َخ ْ َ
ي في َنا إِ َذا َل ْ
يك ْم إِ َذا َل ْ
ومراقبته أمر مقرر يف اإلسالم الذي مل يسمح بتقييد حرية الفرد إال ملصلحة العامة(.)5

( )1سورة آل عمران  ،اآلية . )159( :
ِ
ِ
ِ
يم َها ِف ْالَع ِصية ِ،
ي َمع ِصي ٍة َ ،و َ ْت ِر ِ
ُ
اب ْ ِ
اب ُو ُج ِ
وب َط َ
ال َم َارة َ ،ب ُ
( )2مسلم « .صحيح مسلم» ِ ،ك َت ُ
ْ َ
اعة ْال َم َراء ِف َغ ْ ِ ْ َ
حديث (. )1840
اع َة ِف َم ْع ِص َي ٍة (. 20702 )336/11
اب َل َط َ
(« )3جامع معمر بن راشد» َ ،ب ُ
( )4أبو يوسف « ،اخلراج»  ،ص . 22 :
(« )5موسوعة بيان اإلسالم الرد عىل االفرتاءات والشبهات»  ،القسم األول  ،املجلد الثالث  ،ج  ، 5ص . 23
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واحلرية السياسية قيمة إنسانية ُعليا ،أتاحت للعقل حرية التفكري وحرية التعبري،

وأعلت من قيمة اإلبداع اإلنساين ،وجعلت الفرد قيمة يف َحدِّ ذاته ،ألنه إنسان ،بغَ ِّ
ض
َوحش الرأساملية والظلم
وه ٰـ ِذ ِه القيم َّ
النظر عن جنسه أو دينه أو لونهَ ،
حدت من ت ُّ
وحتد من التفاوت الطبقي
االجتامعي .و َل َّـم جاءت املاركسية ل ُتعيل من العدالة االجتامعية ُّ
ِ
بمختلف ُمستوياهتا وأشكاهلا ،كي
عل احلرية
تطرفت بقوة يف َه ٰـ َذا اجلانب ،وقضت َ ٰ
تقوم ديكتاتورية «الربوليتاريا» التي تم اختصارها يف اللجنة املركزية للحزب الشيوعي،
عل
وبسبب قتل احلريات اهنارت تلك النظرية برسعة شديدة ،وكان َه ٰـ َذا االهنيار
ً
تأكيدا َ ٰ
أن احلرية مطلب إنساين جيب أن يتحقق لإلنسان ألنه إنسان(.)1

حرية الرأي والتعبري

ِِ
إل
عل صيانة َه ٰـذه احلرية ومحايتها َ ٰ
أباحت الرشيعة اإلسالمية حرية الرأي ،وعملت َ ٰ
آخر احلدود ،فلكل إنسان ،طبق ًا للرشيعة اإلسالمية ،أن يعتنق من اآلراء ما شاء ،وليس
ٍ
عل ترك رأيه واعتناق غريه ،أو يمنعه من إظهار رأيه.
ألحد أن حيمله َ ٰ

وقد بلغت الرشيعة اإلسالمية غاية السمو حينمـا قررت حرية الرأي للناس عامة،
مسلمني وغري مسلمني ،وحينمـا تكفلت بحمـاية َه ٰـ ِذ ِه احلرية لغري املسلمني يف بالد
اإلسالم ،ففي أي بلد إسالمي يستطيع غري املسلم أن يعلن عن رأيه ودينه ومذهبه
وعقيدته ،وأن يبارش طقوسه الدينية ،وأن يقيم املعابد واملدارس إلقامة دينه ودراسته

دون حرج عليه(.)2

وألمهية حرية الرأي والتعبري لدى فقهاء اإلسالم فقد ظهرت يف علم الفقه ،مدرسة

ل فقهائها فقهاء الرأي ،ومن أبرزهم إبراهيم النخعي،
َّ
تسم ٰى «مدرسة الرأي» ويطلق َع َ ٰ

حممد فتحي « ،العدالة واحلرية بني املفهوم اإلسالمي واملفهوم الغريب املعارص»  ،دراسة مقارنة .
( )1القرش َّ ،
القاهرة  :مكتبة مدبويل .
( )2عودة  ،عبد القادر « .الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارن ًا بالقانون الوضعي»  ،بريوت  :دار الكاتب العريب
. 33-31/1
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ومحاد بن أبى سلمة ،وعنهم أخذ اإلمام أبو حنيفة النعمـان وأصحابه يف العراق ،وقد
عل عبد ال َّل ِ
ـه بن مسعود > ،فقد كانت َهـ ِذ ِه املدرسة الفقهية ت ِ
ُعم ُل الرأي يف
خترجوا َ ٰ
ٰ
والسـ َّنة ،ذلك
املسائل الفقهية التي لـم حتددها الرشيعة بنصوص ظاهرة من الكتاب ُّ
ِِ
عل فقهاء اإلسالم يف كل عرص إذا ما َدعت
ألن إعمـال الرأي يف َه ٰـذه املسائل واجب َ ٰ
إل ذلكَ ،ح َّت ٰى يأخذ املجتمع اإلسالمي بأسباب النهضة والتقدم ،وال يكون
احلاجة َ ٰ

َه ٰـ َذا َّإل بإبداء الرأي والتعبري احلر عنه.

ضوابط حرية الرأي يف اإلسالم

أقرت الرشيعة اإلسالمية حلرية الرأيَّ ،إل أن َهل ٰـ ِذ ِه احلرية ضوابط وقيود ًا ،حددهتا
َّ

الرشيعة ،ومنها :

أو ًال  :الضوابط املتعلقة بذات الرأي

حرية التعبري عن الرأي ـ كسائر احلريات العامة ـ ال بد من وضع ضوابط هلا َح َّت ٰى
ال تنحرف عن مسارها الرشعيَّ ،
ولئل تستخدم وسيلة لتهديد سلوك األفراد ،وقيم
املجتمع والنظام العام .ومن َه ٰـ ِذ ِه الضوابط :

(َّ )1أل يناقض الرأي ثوابت الدين

بمعنى َّأل يرد يف الرشع ما خيالفه؛ ألنَّ االجتهاد الديني إذا كان خمالف ًا لنص رشعي

حتل ُ
قطعي الداللة فال جيوز العمل به ،وال ُّ
الفتيا به ،وال القضاء وإن وقع فيه من وقع
َعال ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
بنوع تأويل وتقليد ،قال ت َ ٰ

()1
بن أيب َطلحة ،عن ِ
عباس {﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ل ُ
ابن َّ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾  ،قال َع ِ ُّ
ِ
ِ ِ
والسـ َّن ِة».
ﮕ ﮖ ﮗ﴾« :ال َتقُ و ُلوا خ َل َف الكتاب ُّ

( )1سورة احلجرات  ،اآلية . )1( :
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وقال ُس ُ
فيان الثَّوري ~﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ بقول وال فعل(.)1

وقال ابن القيم ~« :أي ال َتقُ ولوا َح َّتى َيقُ َ
َأمروا َح َّت ٰى َي ُأم َر وال ُت ْفـ ُتوا
ول وال ت ُ
ٰ
َح َّتى ُي ْفتي وال ت َ
َ
َعال ﴿ :ﮠ
َقط ُعوا َأمر ًا َح َّت ٰى
يكون ُهو الذي َي ُك ُم فيه و ُيمضيه .وقال ت َ ٰ
ٰ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾( ، )2فإذا كان رفع أصواهتم فوق صوته سبب ًا حلبوط

عل ما جاء به
أعامهلم فكيف تقديم آرائهم وعقوهلم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم َ ٰ
أول أن يكون ُمبط ًا ألعامهلم؟!»(.)3
ورفعها عليه؟! أليس َه ٰـ َذا َ ٰ

( )2إذا كان الرأي يتعلق بأشخاص أو هيئات ومؤسسات ونحوها فال بد من
توفر األمور التالية:

َعال ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
( أ ) التثبت وحتري الصدق فيام ُي َ
إل اآلخرين ،قال ت َ ٰ
نسب َ ٰ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾(،)4
َعال بالتثبت يف خرب الفاسق ليحتاط له ،لئال حيكم بقوله
قال ابن كثري« :يأمر ت َ ٰ

فيكون ـ يف نفس األمر ـ كاذب ًا أو خمطئ ًا ،فيكون احلاكم بقوله قد اقت َف ٰى أثره ،وقد
ـه عن إتباع سبيل املفسدين»(. )5
َن ٰى ال َّل ُ

إل ذوات األشخاص،
إل األفكار واألفعال ،ال َ ٰ
(ب) أن يكون الرأي املعرب عنه موجه ًا َ ٰ
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
لقوله ت َ ٰ

()1
()2
()3
()4
()5

حممد سالمة ،
ابن كثري  ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش « ،تفسري القرآن العظيم»  .حتقيق  :سامي بن َّ
دار طيبة  ،الطبعة الثانية 1999م (. )364/7
سورة احلجرات  ،اآلية . )2( :
حممد بن أيب بكر بن أيوب « ،إعالم املوقعني عن رب العاملني»  ،قدم له
ابن قيم اجلوزية  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره  :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن  ،السعودية  :دار ابن اجلوزي
للنرش والتوزيع  ،الطبعة األوىل 1423 ،هـ . )94/2( ،
سورة احلجرات  ،اآلية . )6( :
«تفسري ابن كثري» . )370/7( ،
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ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾( ،)1ولقوله @ُ ..« :ك ُّل ْ ُال ْس ِل ِم َع َل ْ ُال ْس ِل ِم َح َر ٌام َد ُم ُه َو َما ُل ُه
َو ِع ْر ُض ُه»(. )2

( )3أن يرتبط التعبري عن احلق باملصلحة

ُ
فاحلكمة يف
التعبري عنه ،وإال
عل الظن أنه سيصلح ُشع
ُ
فمـا وافق مصلحة وغلب َ ٰ

َعال ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
السكوت ،فام كل ما ُيعلم ُيقال ،واألصل فيه قوله ت َ ٰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾(. )3

ول ال َّل ِ
ويستدل أيض ًا بحديث معاذ >َ ،ل َّـم قال له َر ُس ُ
ـه @ َ « :يا ُم َع ُاذ َه ْل ت َْد ِري
ِ
ـه َع َ ِ ِ ِ
ح َّق ال َّل ِ
ِ ِ
ـه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ .ق َ
ال « َفإِ َّن
ل ال َّلـه»؟ ُق ْل ُت  :ال َّل ُ
َ
ل ع َباده َو َما َح ُّق الع َـباد َع َ ٰ
ٰ
اد َع َل ال َّل ِ
ح َّق ال َّل ِ
ِ
ـه َع َ ِ
العـب ِ
العـب ِ
اد َأ ْن َي ْع ُبدُ و ُهَ ،و َال ُي ْ ِ
ـه َأ َّل ُي َع ِّذ َب
َ
ش ُكوا بِه َش ْـيئًا َو َح َّق َ
ل َ
ٰ
ٰ
ِ
ول ال َّل ِ
ـه َأ َف َ ُ
الَ :
اس َق َ
َم ْن َال ُيشْ ـ ِر ُك بِ ِه َش ْـيئ ًا»َ ،فقُ ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ـر ُه ْم
ـر بِه ال َّن َ
ال أ َبشِّ ُ
«ل ت َُب ِّش ْ
َف َي َّت ِك ُلوا»(. )4
عل
وعليه؛ فإنه ال يصح لصاحب رأي أن يعرب عن رأي إذا كان مثري ًا لفتنة ،وترتب َ ٰ

ذلك مفسدة أعظم .فال يصح مث ً
ال التعبري عن آراء تكون سبب ًا يف اإلخالل بأمن املجتمع،
ُ
عل الوالية ،ونحو ذلك.
عل اخلروج َ ٰ
أو ترض َ ٰ
()1
()2
()3
()4

سورة احلجرات  ،اآلية . )12( :
«صحيح مسلم»  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب  :حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه
وماله  ،حديث رقم (. )2564
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )108( :
«صحيح مسلم»  ،كتاب اإليامن  ،باب  :من لقي ال َّلـه باإليامن وهو غري ّ
شاك فيه دخل اجلنة  ،حديث
رقم (. )73
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ثاني ًا  :الضوابط املتعلقة بصاحب الرأي
عل علم بالرأي الذي يريد التعبري عنه ،فال يكون
وأمهها أن يكون صاحب الرأي َ ٰ

والتخرص ،ويزداد األمر خطورة إذا تعلق الرأي بالدين،
عل جمرد الظن
ُّ
رأيه مبني ًا َ ٰ

َعال من يقول يف الدين بال علم ،فقال﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
فقد ذم ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ﴾( ،)1وقال ُس ْبحان َُه﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾(.)2

عل املسائل الدنيوية ،فصاحب الرأي جيب أن يبني
َ
وه ٰـ َذا الضابط يصدق أيضا َ ٰ

عل علم وخربة وجتربة ،وكلام كان الرأي أكثر تأثري ًا وأمهية كلام تأكد توفر َه ٰـ َذا
رأيه َ ٰ
َعال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
الضابط ،قال ت َ ٰ

ﯾ ﯿ ﰀ﴾(.)3

حل ِد ِ
الظ َّن َأ ْك َذ ُب ا َ
يثَ ،
والظ ٍّنَ ،فإِ َّن َّ
اك ْم َّ
ويف احلديث « :إِ َّي ُ
ول َ َت َّس ُسواَ ،و َل َ َت َّس ُسوا،

َ
ـاغ ُضوا ُ
ول ت ََب َ
وكونُوا إِ ْخ َوانَا»( ،)4وقال الشيخ الشنقيطي« :ويدخل فيه كل قول بال

علم ،وأن يعمل اإلنسان بمـا ال يعلم»(. )5

()1
()2
()3
()4
()5

سورة النحل  ،اآلية . )116( :
سورة األعراف  ،اآلية . )33( :
سورة اإلرساء  ،اآلية . )36( :
«صحيح البخاري»  ،كتاب األدب  ،باب ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ﴾  ،حديث رقم (. )6066
حممد املختار بن عبد القادر اجلكني « ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن» ،
حممد األمني بن َّ
الشنقيطي َّ ،
بريوت  :دار الفكر 1995 ،م . )145/3( ،
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ثالثـ ًا  :الضوابط املتعلقة بوسيلة التعبري عن الرأي

( )1أن يكون التعبري عن َه ٰـ َذا احلق وفق الوسائل املرشوعة

يتم هبا
فالوسائل هلا حكم املقاصد ،والوسائل هي :األحكام التي ُشـ ِر َعت ألن َّ
عل الوجه املطلوب
حتصيل أحكام
ٰ
أخرى .وهي غري مقصودة لذاهتا بل لتحصيل غريها َ ٰ
معرض ًا لالختالل واالنحالل(.)1
األكمل ،إذ بدوهنا قد ال حيصل
ُ
املقصد ،أو حيصل َّ

إل
وأما املقاصد فهي :األعامل
ّ
والترصفات املقصودة لذاهتا ،والتي تسعى النفوس َ ٰ
ُ
عل السعي إليها امتثا ً
ال (.)2
حتصيلها بمسا ٍع شتى ،أو تمل َ ٰ

ُ
الوسائل مرشوع ًة ،وإذا كانت املقاصد
املقاصد مرشوع ًة َح َّت ٰى تكون
فال بد أن تكون
ُ
الوسائل حال ً
ُ
ُ
ال يف
تكون حمرم ًة أيض ًا ،وإن كانت َه ٰـ ِذ ِه
حمرم ًة ،فالوسائل املؤدية إليها
َّ
ُ
إل احلرام.
ذاهتا ،ألنه ُي
توصل هبا َ ٰ

إل املقاصد املرشوعة ،فإن الغاية ال تربر
وال تستخدم الوسائل املحرمة للوصول َ ٰ
الوسيلة ،وليس حسن املقصد مسوغ ًا ملعصية ال َّل ِ
ـه ورسوله وخمالفة قواعد الرشيعة.
ُ ُ
ومرشوعية الوسيلة ال تتحقق بعد خمالفتها للرشيعة ،وإن لـم يرد نص عليها بعينها،

وذلك أن الوسائل من قبيل العادات واألصل فيها اإلباحة.

( )2ينبغي اختيار أفضل األلفاظ وأحسنها عند عرض الرأي

ِ
َعال﴿ :ﮀ ﮁ
فه ٰـ َذا َ
َ
َعال حيث يقول ُس ْبحا َن ُه وت َ ٰ
أدع ٰى للقبول ،وأو َفقُ ملراد ال َّلـه ت َ ٰ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(.)3
و ُيستثنى من ذلك ما لو اقتضت املصلحة اختيار ألفاظ فيها قوة وحدة ،واألصل يف ذلك

( )1الطاهر ابن عاشور « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية» . )406/3( ،
( )2املرجع السابق . )402/3( ،
( )3سورة اإلرساء  ،اآلية . )53( :
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َعال﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾( .)1قال
قوله ت َ ٰ
اإلمام الطربي« :ال حيب ال َّلـ ُه اجلهر بالسوء من القول ،ولكن من ُظ ِل َم فال حرج عليه أن خيرب
بمـا نِ َ
يـل منه ،أو ينترص ممن ظلمه»(.)2

( )3األصل اإلرسار بالنصيحة
فالعلمـاء ينصحون العامة والوالة ويراسلوهنم ويوجهوهنم ،وكذا ينصح بعضهم
إل
بعض ًا ،إن رأوا َشططا من أحدهم نصحوه وحاوروه وجادلوه َح َّت ٰى يرجعوا به َ ٰ
ِ
أدع ٰى للقبول ،ويتأكد ذلك يف مناصحة الوالة
ـر ًا ليكون َ
الصواب ،ولكن يكون َه ٰـ َذا س ّ
واإلنكار عليهم.

اض ب ُن َغ ْنمٍ َص ِ
ِ
ٍ َ
ض ِمي َق َ
فعن ُ َ
اح َب َد َارا ِحنيَ ُفتِ َح ْت،
الَ :ج َلدَ ع َي ُ ْ
ش ْيح ْبن ُع َب ْيد ْال ْ َ ّ
اضُ ،ث َّم َم َك َث َل َي ِ َ
َف َأغْ َل َظ َل ُه ِهشَ ُام ْب ُن َح ِكيمٍ ا ْل َق ْو َل َح َّتى َغ ِض َب ِع َي ٌ
الَ ،ف َأتَا ُه ِهشَ ُام ْب ُن
ال ِهشَ ٌام لِ ِعي ٍ َ
اع َت َذ َر إِ َل ْي ِهُ ،ث َّم َق َ
ـم ت َْس َمعِ ال َّنبِي @ َيقُ ُ
ول« :إِ َّن ِم ْن َأ َشـدِّ
َح ِكيمٍ َف ْ
َ
اض :أ َل ْ
َّ
الدن َْيـا لِل َّن ِ
ال َّن ِ
اس»؟
اس َع َذاب ًاَ ،أ َش َّد ُه ْم َع َذاب ًا ِف ُّ
َف َق َ
اض ْب ُن َغ ْنمٍ َ :يا ِهشَ ُام ْب َن َح ِك ٍ
ال ِع َي ُ
يمَ ،ق ْد َس ِم ْع َنا َما َس ِم ْع َتَ ،و َر َأ ْي َنا َما َر َأ ْي َت،
ول ال َّل ِ
َ
ولَ « :م ْن َأ َرا َد َأ ْن َي ْن َص َح لِ ُس ْل َط ٍ
ـم ت َْس َم ْع َر ُس َ
ـه @ َيقُ ُ
ان بِ َأ ْم ٍرَ ،ف َ
ال ُي ْب ِد َل ُه
أ َو َل ْ
النِيـ ًة ،و َل ِكن لِي ْـأ ُخ ْذ بِي ِ
ـد ِهَ ،ف َي ْخ ُل َو بِ ِهَ ،فإِ ْن َقبِ َل ِم ْن ُه َف َذ َ
اكَ ،وإِ َّل َكانَ َق ْد َأ َّد ٰى ا َّل ِذي َع َل ْي ِه
َ
َع َ َ َ ْ َ
ان ال َّل ِ
ت ُئ َع َل س ْل َط ِ
يء ،إِ ْذ َ ْت َ ِ
َل ُه»َ .وإِن ََّك َيا ِهشَ ُام َ َ
لن َْت ا َ
ـهَ ،ف َه َّ
يت َأنْ َي ْق ُت َل َك
ال َخ ِش َ
جل ِر ُ
ٰ ُ
ان ال َّل ِ
يل س ْل َط ِ
انَ ،ف َت ُك َ ِ
ـه ت ََب َ َ
الس ْل َط ُ
َعال(. )3
ون َقت َ ُ
ُّ
ارك وت َ ٰ
( )1سورة النساء  ،اآلية . )148( :
حممد
حممد بن جرير « .جامع البيان يف تأويل القرآن» (تفسري الطربي)  ،حتقيق  :أمحد َّ
( )2الطربي  ،أبو جعفر َّ ،
شاكر  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األوىل 1420 ،هـ (. )348/9
حممد « ،مسند اإلمام أمحد»  ،حتقيق  :شعيب األرناؤوط وعادل مرشد،
( )3ابن حنبل  ،أبو عبد ال َّلـه أمحد بن َّ
إرشاف  :د عبد ال َّلـه بن عبد املحسن الرتكي  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ -
2001م . )49/24( ،
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ـريـ ُة ال َّتنـقُّ ل :
ُح َّ
عل إتيان أي ترصف أو االمتناع عنه ،فلإلنسان
َل َّـم كانت احلرية تعني القدرة املطلقة َ ٰ

بموجب َه ٰـ َذا؛ حرية التنقل (أي حرية اإلقامة والغدو والرواح) داخل البالد وخارجها
ِِ
َعال ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
َّإل إذا كان يف تقييد َه ٰـذه احلرية مصلحة عامة ،لقوله ت َ ٰ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾(َ ، )1أ ْيَ :فس ِ
اف ُروا َح ْي ُث ِش ْئ ُت ْم ِم ْن
َ
يم َها َو َأر َجائِ َها ِف َأنْواعِ ْالَ َك ِ
ب َوال ِّت َجار ِ
َأق َْطا ِر َهاَ ،وتَر َّد ُدوا ِف َأ َقالِ ِ
اس ِ
اتَ ،و ْاع َل ُموا َأنَّ
َ
َ
ْ
َ
ِ
َ
س ُه َّ ُ
الل َل ُك ْم(.)2
َس ْع َي ُك ْم َل ُ ْيدي َع َل ْي ُك ْم َش ْي ًئا ،إِ َّل أنْ ُي َي ِّ َ
إل أهل َأ ْي َل َة من النصارى ،وفيه «بِ ْسمِ
السـ َّن ِة،
ُ
ومن ُّ
بي @ َ ٰ
العهد الذي أرسله ال َّن ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
حـ ِن ِ
ِ
ومم ٍد ال َّنبِي رس ِ
ِِ َ
وح َّنا ْب ِن َر ْو َب َة
ول ال َّلـه ل ُي َ
ِّ َ ُ
الرحيمِ َ ،ه ٰـذه أ َم َن ٌـة من ال َّلـه ُ َّ
َّ
ال َّلـه َّ
الر ْ َ ٰ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
بي @ ،و َم ْن
وأ ْه ِل َأ ْي َل َةَ ،أ َسـاق َفت ِه ْم َو َسـائِ ِره ْم ِف ا ْل َ ِّ
ب َوا ْل َب ْح ِرُ َ ،ل ْم ذ َّمـ ُة ال َّلـه َوذ َّم ُة ال َّن ِّ
َ
َ
فم ْن َأ ْحدَ َث ِم ْن ُه ْم َحدَ ث ًا َفإِ َّن ُه َل َي ُ
ُول
َكانَ َم َع ُه ِم ْن َأ ْه ِل َّ
الب ْح ِرَ ،
الي َم ِن وأ ْه ِل َ
الشا ِم وأ ْه ِل َ
ِ
ِ ِ
ـاسَ ،وإِ َّن ُه َل َ ِ
ـم ْن َأ َخ َذ ُه ِم ْن ال َّن ِ
ي ُّل َأ ْن ُي ْم َن ُعوا َما ُي ِريدُ و َن ُهَ ،و َل
َما ُل ُه ُدونَ َن ْفسه ،وإ َّن ُه َط ِّي ٌب ل َ
َط ِريق ًا ُي ِريدُ و َن ُه ِم ْن َب ٍّر َأ ْو َب ْح ٍر»(.)3

ول ال َّل ِ
ـه @ لغري املسلمني حريه التنقل وأعطاهم عهد ال َّل ِ
أباح َر ُس ُ
ـه
وهب ٰـ َذا َ
َ
عل ذلك.
ورسوله َ ٰ

ومن باب تسهيل حرية التنقل ّأم َن اإلسالم الطرقات للامرة ،ومنع من االيذاء يف
ول ال َّل ِ
الطر َق ِ
اك ْم َوا ُ
ات» َف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
قوله @« :إِ َّي ُ
ـهَ ،ما َل َنا ِم ْن َمَالِ ِس َنا ُب ٌّد
جل ُل َ
وس بِ ُّ ُ
( )1سورة امللك  ،اآلية . )15( :
(« )2تفسري ابن كثري» (. )180/8
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اب َغ ْز َوة ت َُب َ
اع أ ْب َو ِ
اب ذكْ ِر ك َتابِه ل ُي َح َّن َة ( ، )248/5رشح الزرقاين
ج ُ
( )3البيهقي « ،دالئل النبوة»  ،كتاب ُ َّ
وك َ .ب ُ
عىل املواهب اللدنية (. )52/5
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ِ
َ
َن َت َح َّد ُث ِف َيهاَ ،ف َق َ
الط ِر ِ
الط ِريقَ َح َّق ُه» َقا ُلواَ :و َما َح ُّق َّ
سَ ،ف َأ ْع ُطوا َّ
يق
ال« :إِ ْذ أ َب ْي ُت ْم إِ َّل املَ ْجل َ
ول ال َّل ِ
األمر بِ ْالَعر ِ
َ
َ
الب َ ِ
ـه؟ َق َ
َيا َر ُس َ
الس َ
الَ :
وفَ ،وال َّن ْه ُي
«غ ُّ
ض َ
ال ِمَ ،و ْ ُ ْ ُ
صَ ،و َك ُّف األ َذ ٰىَ ،و َر ُّد َّ
ُ َ ِ ()1
ِ
الط ِ
َرك ا ُ ِ
الصحابة ت ُ
عل ُّ
ص َلم @
عل
َع ِن امل ْنكر»
رقات َّ
رخ َ
َّ
جل ُلوس َ ٰ
فلمـا َش َّق َ ٰ
ـريط َة ا ُمل َ ِ
جل ِ
بِا ُ
لوس َعليها َش َ
عل ح ِّقها.
حافظة َ ٰ

حلري ِ
ـة يف ال َّتنـقُّ ل :
ُق ُي ُ
ـود ا ُ ِّ َّ

إن حرية التنقل ترد عليها قيود إذا ما اقتيض ذلك الصالح العام ،ومنها :

( )1الدواعي الصحية :

ول ال َّل ِ
اع ِ
وهاَ ،وإِ َذا َو َق َع بِ َأ ْر ٍ
ون بِ َأ ْر ٍ
قال َر ُس ُ
ض َف َ
ـه @« :إِ َذا َس ِم ْع ُت ْم بِ َّ
ض
ال ت َْد ُخ ُل َ
الط ُ
َو َأ ْن ُت ْم ِ َبا َف َ
ال َ ْت ُر ُجوا ِم ْن َها»(. )2

الشا ِمَ ،ح َّتى إ َذا َك َ ِ
ومما جاء يف ذلك َأنَّ ُع َم َر ْب َن ا َ ِ
ـر َغ
إل َّ
ان ب َس ْ
خل َّطاب >َ ،خ َر َج َ ٰ
ٰ
ِ
األج َن ِ
الو َبا َء َق ْد َو َق َع بِ َأ ْر ِ
ادَ ،أ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن ا َ
ض
جل َّراحِ َو َأ ْص َحا ُب ُهَ ،ف َأ ْخ َ ُ
َلق َـي ُه ُأ َم َر ُاء َ ْ
بو ُه َأنَّ َ
اج ِرين َ ِ
ال ْاب ُن َعب ٍ
اسَ :ف َق َ
الشا ِمَ .ق َ
ار ُه ْم،
َّ
األ َّولنيَ َ ،فدَ َع ُ
ال ُع َم ُر :ا ْد ُع ِل ا ُمل َه ِ َ
اس َتشَ َ
اه ْم َف ْ
َّ
ال َبع ُض ُهمَ :ق ْد َخر ْج َت ِ َ
ل ْم ٍرَ ،و َ
ال ن ََر ٰى
الو َبا َء َق ْد َو َق َع بِ َّ
الشا ِمَ ،ف ْ
َو َأ ْخ َ َ
ب ُه ْم َأنَّ َ
اخ َت َل ُفواَ ،ف َق َ ْ
َ
ْ
ول ال َّل ِ
ِ
اس و َأصحاب رس ِ
ـه @َ ،و َ
َأنْ ت َْر ِج َع َع ْن ُهَ ،و َق َ
ال ن ََر ٰى
ال َب ْع ُض ُه ْمَ :م َع َك َبق َّـي ُة ال َّن ِ َ ْ َ ُ َ ُ
َأنْ ُتق ِْدمهم ع َل هـ َذا الوب ِ
ال :ا ْد ُعوا ِ َل َ
الْ :ارت َِف ُعوا َع ِّنيُ ،ث َّم َق َ
اءَ ،ف َق َ
ارَ ،فدَ َع ْو ُ ُت ْم
ََ
األن َْص َ
َُ ْ َ ٰ َٰ
يل ا ُمل َه ِ
ال ِف ِه ْمَ ،ف َق َ
اختِ َ
ار ُه ْمَ ،ف َس َل ُكوا َسبِ َ
الْ :ارت َِف ُعوا َع ِّنيُ ،ث َّم
اخ َت َل ُفوا َك ْ
ينَ ،و ْ
اج ِر َ
اس َتشَ َ
َف ْ
ش ِم ْن ُم َه ِ
ان َها ُه َنا ِم ْن َمشْ َي َخ ِة ُق َر ْي ٍ
َق َ
الُ :ا ْد ُع ِ َل َم ْن َك َ
اج َر ِة ال َف ْتحِ َ ،فدَ َع ْو ُ ُت ْمَ ،ف َل ْم َ ْي َت ِل ْ
ف
ال ُتق ِْدمهم ع َل هـ َذا الوب ِ
ِم ْنهم َع َلي ِه رج َ ِ
ـع بِال َّن ِ
اس َو َ
اءَ ،ف َنا َد ٰى
ُ ْ ْ َ ُ
ََ
النَ ،ف َقا ُلوا :ن ََر ٰى َأنْ ت َْر ِج َ
َُ ْ َ ٰ َٰ
ان باب َقو ِل ال َّل ِ
اب ِالستِ ْئ َذ ِ
ـه ت ََع َال ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
(« )1صحيح البخاري» ِ ،ك َت ُ
ْ
ْ
ﯶ ﯷ ﯸ﴾  ،حديث رقم (. )6229
اع ِ
اب ِّ
اب َما ُي ْذ َك ُر ِف َّ
ون  ،حديث رقم (. )5728
الط ُ
الط ِّب َ ،ب ُ
(« )2صحيح البخاري» ِ ،ك َت ُ
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ال َأبو عبيدَ ةََ :أ ِفرار ًا ِمن َقدَ ِر ال َّل ِ
ِ
ٍ َ ِ
ِ ِ
ـه؟
ْ
َ
ل َظ ْهر َفأ ْصب ُحوا َع َل ْيهَ .ق َ ُ ُ َ ْ
ُع َم ُر يف ال َّناس :إ ِّن ُم َص ِّب ٌح َع َ ٰ
ـه َإل َقدَ ِر ال َّل ِ
الا يا َأبا عبيدَ ةَ؟ نَعم ن َِفـر ِمن َقدَ ِر ال َّل ِ
َف َق َ
ـهَ ،أ َر َأ ْي َت َل ْو
َ ْ ُّ ْ
ال ُع َم ُرَ :ل ْو َغ ْ ُ
ي َك َق َ َ َ َ ُ َ ْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
َك َ
س إِنْ َر َع ْي َت
ان َل َك إِب ٌل َه َب َط ْت َوادي ًا َل ُه ُع ْد َوتَان ،إِ ْحدَ ُاهَا َخص َب ٌةَ ،واأل ْخ َر ٰى َج ْد َب ٌة ،أ َل ْي َ
جل ْدب َة رعي َتها بِ َقدَ ِر ال َّل ِ
ِ
ا َ
ـه؟ َق َ
ح ِن
الر ْ َ
خل ْص َب َة َر َع ْي َت َها بِ َقدَ ِر ال َّلـهَ ،وإِنْ َر َع ْي َت ا َ َ َ َ ْ َ
الَ :ف َجا َء َع ْب ُد َّ
بن عو ٍ
ان ُم َتغَ ِّيب ًا ِف َب ْع ِ
ال :إِنَّ ِع ْن ِدي ِف َهـ َذا ِع ْلمـ ًاَ ،س ِم ْع ُت َر ُس َ
اجتِ ِه ـ َف َق َ
ف ـ َو َك َ
ول
ض َح َ
ُْ َ ْ
ٰ
ال َّل ِ
ال َتقْدَ ُموا َع َل ْي ِهَ ،وإِ َذا َو َق َع بِ َأ ْر ٍ
ول« :إِ َذا َس ِم ْع ُت ْم بِ ِه بِ َأ ْر ٍ
ـه @ َيقُ ُ
ض َو َأ ْن ُت ْم ِ َبا َف َ
ض َف َ
ال
ِ
َ ْت ُر ُجوا ِف َرار ًا ِم ْن ُه» َق َ
ْص َف(. )1
الَ :ف َحمدَ ال َّلـ َه ُع َم ُر ُث َّم ان َ َ
وه ٰـ َذا ما سلكته دول العامل كله
فتقييد حرية التنقل كان ملصلحة عامة ملنع نرش الوباءَ .
يف أيامنا َه ٰـ ِذ ِه ،حيث قيدت حرية التنقل عامة ملنع انتشار فريوس كورونا (كوفيد ،)19
يرفع َه ٰـ َذا الوباء عن العامل كاف ًة.
َعال أن َ
ندعو ال َّلـ َه ت َ ٰ

لدواع علمية وإدارة شؤون الدولة اإلسالمية :
( )2تقييد حرية التنقل
ٍ

خلروجِ ِمن املَدي َن ِ
اخلط ِ
الصحا َب َة ِمن ا ُ
فقد ورد يف أخبار عمر بن َّ
ـة َّإل
نع َّ
اب > أنه َم َ
قل ِ
وعـي ُة ِ
أهل م ُش ِ َ ِ
ٍ
اخل َ
الع ِ
لم ،و َهل ٰـ َذا َّ
ـر اإلمجاع
خصة منهَّ ،
ُبر َ
ألنم ُ َ
َ
ـورته وأ َ
وتيس َ
ـل ُف َّ

يف حل املسائل ،واتسعت يف عهده رقعة الدولة اإلسالمية وتطورت أجهزهتا اإلدارية
والقضائية واملالية وغريها.

ـان ِ
عثم َ
بن ع َّفان >
سمح
َ
و َل َّـم زادت رقعة الدولة اإلسالمية اتساع ًا يف عهد َ
لبعض الصحابة باالنتشار يف مجيع بقاع األرض لينرشوا العلم يف الب ِ
لدان وعادت حرية
ُ
ُ
ول(. )2
إل سريهتا األ َ ٰ
التنقل َ ٰ
اع ِ
اب ِّ
اب َما ُي ْذ َك ُر ِف َّ
ون  ،حديث رقم (. )5729
الط ُ
الط ِّب َ ،ب ُ
(« )1صحيح البخاري» ِ ،ك َت ُ
( )2احلجوي الثعالبي « ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،الطبعة ، 1
ان ُع َم ُر ْب ُن ْ َ
 1995م  ، 321/1 .وروى الطربي َع ِن ْ َ
ص ِّي َ ،ق َ
ال َّط ِ
ال َس ِن ا ْل َب ْ ِ
ال َ :ك َ
اب َق ْد َح َج َر َع َل َأ ْعال ِم
وج ِف ا ْلبِ ْلدَ ِ
ش ِم َن ْ ُال َه ِ
ين ْ ُ
ُق َر ْي ٍ
ان إِال بِإِ ْذ ٍن َو َأ َج ٍل  .تاريخ الطربي (. )397 - 396/4
اج ِر َ
ال ُر َ
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ُخ َ
مر > كان َموقوت ًا ولفئة معينة،
ـل َص ُة َه ٰـ َذا  :أن تقييد حرية التنقل يف زمان ُع َ

فلمـا
بقـية الرعية ألنَّ القيود كانت لرضورة ،والرضورة قدرت بقدرهاَّ ،
عل َّ
فلم ُي َّ
طـبق َ ٰ
ِِ
عثم َ
إل سريهتا األوىل ،وحيث
انتهت تلك الرضورة يف عهد َ
ـان > عادت َه ٰـذه احلرية َ ٰ
املصلحة فثم َشـرع ال َّل ِ
ـه.
ُ

خامتة يف ارتباط احلرية باملسؤولية :
عل لبيب ما بني احلرية واملسؤولية من ارتباط وثيق ،ذلك ألهنمـا عنرصان
ال خي َف ٰى َ ٰ

فاعالن أساسيان يف شخصية اإلنسان  ،ومها يمثالن فيه جانبني :أحدمها اجلانب
الفردي ،واآلخر اجلانب االجتمـاعي ،أما األول فهو الذي يريد أن يتمتع فيه اإلنسان

بحريته بعيد ًا عن القيود والقوانني ،وأما اجلانب اآلخر فهو املتعلق بحياة ذلك اإلنسان
املتحرر بني مجاعته وبني جنسه ،فال يمكن أن تستقيم حياته إذا استغ َن ٰى عن أي اجلانبني،

فاملسؤولية مرشوطة باحلرية ،وكذلك احلرية تستوجب قيام املسؤولية ،وال مع َن ٰى هلا

يف غياهبا ،وإن احلرية مرتبطة باملسؤولية دون شك ،وال يمكن الفصل بينهمـا فكمـا
يمكنك قتل شخص بحريتك ،فأنت كذلك مسؤول عن َه ٰـ َذا القتل ُمازَ ٰى به.

فال مسؤولية دون حرية ،وال حرية بال مسؤوليةَ .ه ٰـ َذا املبدأ ليس فقط برشي ًا أرضي ًا ،بل هو
رب العاملني خللقه ،الذين وهبهم حرية االختيار مع حتمل املسؤولية
جزء ال يتجزأ من ِم َنح ِّ

عن اختياراهتم .بمـا فيها أعظم قيم اإليمـان ،وهو اإليمـان باخلالق العظيم.

عرف أن ثمة بيئة
إل ضفاف الفعل واإلبداع واإلنجاز ،فلم ُي َ
وتتجاوز تلك العالقة َ ٰ

َرس ُف يف القيود واألغالل ،وإذا كانت بعض
أينعت حضارة وتأثري ًا وإبداع ًا ،وهي ت ُ

عل ظهور العبيد والسخرةَّ ،إل أهنا لـم تلبث أن هتاوت
احلضارات صنعت بعض جمدها َ ٰ
ِ
ـو ٰى شواهد مهمـا عال بنياهنا فهي كشواهد القبور.
واندثرت ولـم تبق منها س َ
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احلرية فطرة ،ال يمكن قهرها مهمـا بدت األغالل والقيود ،ولـم يكن ضبطها
بالقانون َّإل نوع ًا من اإلعالن بأن للحرية حدود ًا وقيود ًا ُ
وشـروط ًا ال يمكن جتاوزها
ساء استخدامها فتكون إرضار ًا بالفرد وباآلخر وباملجتمع.
عندما ُي ُ

واملسؤولية ،الشق اآلخر من استحقاقات احلرية ،حني يتعني ذلك امليزان الضابط
حلركة اإلنسان وخياراته واملجتمع وقضاياه فع ً
ال واختيار ًا ،لتأيت املسؤولية استحقاق ًا
حليز اإلرادة احلرة(.)1

( )1عبد ال َّلـه القفاري « ،بني احلرية واملسؤولية!!»  ،جريدة الرياض  ،السعودية  ،بتاريخ  13مارس 2017م .
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ـريـة ال َّتفـكري
ُح َّ
د .سـعاد احلكـيم

*

ين
ال ّتكريم
اإلهلي للعقل اإلنسا ّ
ّ
عدة مناحٍ َّ ،
لعل أمهَّها
كريم
ين يف القرآن الكريم يف َّ
اإلهلي للعقل اإلنسا ّ
يتجل ال ّت ُ
َّ ٰ
ُّ

أربعة هي :

إل عقل إنسان ِّ
تدبر
وجه خطا َبه
َعال َّ
عل ُّ
َّ
كل عرص ،وحثَّه َ ٰ
القديس َ ٰ
( )1إنَّ ال َّلـ َه ت َ ٰ

والكونية) ليف َقه ويفهم ويستجيل احلقائق.
(القرآنية
اآليات
ّ
ّ

َعال َلـم يطالب اإلنسان بتعطيل عقله ِّ
املفكر ملصلحة عقله املستقبِل
( )2إنَّ ال َّلـ َه ت َ ٰ
ِ
َعال،
الكربى ،من مثال:
واملن ِّفذ ،عندما يتع َّلق األمر بمسائل اإليمـان
ٰ
َّ
وحدانيـة ال َّلـه ت َ ٰ
الرسل ،وإنزال الكتب ،واليوم اآلخر.
وإرسال ُّ

الفكري يف كل
حرية نظره
َعال َّ
ِّ
عل تفعيل عقله وإطالق َّ
حث اإلنسان َ ٰ
( )3إنَّ ال َّلـ َه ت َ ٰ
كونيـة ،ويف ِّ
عل ال َّنظر
كل ما َي ْعرض له من وقائع
َّ
ما حييط به من كائنات َّ
حياتيـة ،حثَّه َ ٰ

مرجعية العقل
يف احلارض اإلنساينِّ ،ويف حقبات التاريخ ،ويف جتارب األمم ،واعتمـاد
ّ
املستقل عن ِّ
ِّ
تبعية ملعرفة احلقِّ واخلري.
كل ّ
َ
مسؤوليـة خياراته الشخصية ،وقراراته
اإلنسان العاقل
حيم ُل
( )4إنَّ ال َّلـ َه ُس ْبحان َُه ِّ
َّ

األهم
املكو ُن
يف أمور الدِّ ين وشؤون الدنيا ،وبذلك يكون العقل ـ من منظور قرآين ـ هو ِّ
ُّ
ملصري اإلنسان وسعادته وخالصه.
(*) أستاذة الدراسات اإلسالمية باجلامعة اللبنانية .
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إل معرفة
عل علوم
إنّ ال َّلـ َه ُس ْبحان َُه فطر العقل
َّ
ّ
رضورية ،هبا قد يصل َ ٰ
البرشيٰ َ ،
ِ
ِ
َعال
َعال من ذاته ،ودون تعليم من أحد أو تعريف ،ولك َّنه لن يعرف من ال َّلـه ت َ ٰ
ال َّلـه ت َ ٰ

َعال ،ووحدانيته ،وتنزهيه عن صفات
الفطري
بالعقل
ّ
ّ
الغريزيَّ ،إل ثالثة أمور :وجوده ت َ ٰ
املخلوقات.

َّ
وكل ما وراء ذلك من ُمعت َقدات َ
إل
وش َّ
إل اإلنصات َ ٰ
ـرعيات ،حيتاج العقل فيها َ ٰ
ِ
ُ
مي @ ،والواصل إليه بالتبليغ.
عل قلب ِّ
نبيـه األ ِّ
َعال َ ٰ
الوحي املنزل من ال َّلـه ت َ ٰ
احلرية للعقل لينظر يف ّ
كل يشء
مواطن ال ّتفكري ..القرآن أطلق
ّ
ـه ت َ
ين
َعالٰ يف قرآنه املجيد الوجو َد بأكمله كتاب ًا مفتوح ًا ،أمام العقل اإلنسا ِّ
لقد أباح ال َّل ُ
ين عن النظر يف ِّ
كل يشء،
وتدبر آياته
َعال العقل اإلنسا َّ
لقراءته ُّ
ّ
الكونية .ولـم يردع ت َ ٰ
وعن البحث وراء األشياء عن أصل األشياء وأسباب وجودها .ومن املواطن الكثرية
َ
ُ
البرشي لل َّنظر ،نذكر سـ َّت ًة فقط معرفتها رضورية ليكون
العقل
القرآن الكريم
وجه
َّ
التي َّ
خي ًا وفاع ً
ال يف العالـم :
جزء ًا ِّ

تدبر القرآن (لتكوين ملفات معرفية)
(ُّ )1

إنسان ِّ
َ
َ
القرآن بنفسه ،ويفهم معاين اآليات التي
كل جيل ألن يقرأ
َعال
وجه ال َّل ُ
َّ
ـه ت َ ٰ
السليم ،وذلك بأن يف ِّتش عن
يتدبر القرآن بعقله
ِّ
عل أن ّ
الفطري ّ
َعال َ ٰ
يقرأها ،وحثَّه ت َ ٰ
عضه بعض ًا .كمـا َّ
ُ
َعال من ال َّتقليد واالتِّباع،
ـر َب ُ
أخرى،
مع َن ٰى آية يف آية
ٰ
فالقرآن ِّ
يفس ُ
حذره ت َ ٰ

ومتغياته ،وحاجاته واحتياجاته.
جدات زمانه،
ووجهه ألن يقرأ القرآن انطالق ًا من ُمس َت َّ
َّ
ِّ

ِ
إنَّ َهـ ِذ ِه املسؤولية املعرفية املتع ِّلقة بالقُ ِ
رآن َ
َعال لل َّناس ـ التي
الكريمِ ـ رسالة ال َّلـه ت َ ٰ
ٰ
لكل إنسان ِّ
ولكل مؤمن إحاط ًة ومعرف ًة يف حدود َّ
ِّ
َعال ِّ
الطاقة
اطالع ًا،
ِّ
حيملها ال َّل ُـه ت َ ٰ
عل أنَّه ال طبقة «رجال دين» (طبقة كهنوت) تستأثر بتبيني القرآن ،بعد
البرشية ،هي َّ
الدليل َ ٰ
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ِ
انتقال الر ُس ِ
ول َ
يبي @
َعال ملقاصد عديدة ،ومنها أن ِّ
َّ
الكريمِ @ ،املرسل من ال َّلـه ت َ ٰ

لل َّناس ما ُأنزل إليهم.

ِ
حق متاح ِّ
لكل إنسانَّ ،إل أنَّ التصدِّ ي لتفسري
املنزل ٌّ
نعم ،إنَّ قراءة كتاب ال َّلـه َّ

دينية من أحد ـ
القرآن ،واستنباط املفاهيم ،ونظم املعتقدات ـ وإن لـم خيضع لسلطة َّ
َّإل أنَّه عق ً
يتعي أن يكون خاضع ًا لسلطة العلم واملعرفة (علوم
ال ورشع ًا وخ ُلق ًا وواقع ًا َّ ُ
ِ ()1
ِ
ِ
الفكرية هي التي أنتجت عرشات ال َّتفاسري
احلرية
وه ٰـ ِذ ِه
وية) َ .
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
َّ
َّ
القُ رآنُّ ،
واملتنوعة يف فنوهنا ،وعلومها ،ومعارفها.
القرآنيـة املعتربة،
ِّ
َّ

( )2قصة ا َ
خل ْلق (خلق األكوان وخلق اإلنسان)

البرشي
َعال ﴿ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾( . )2إنّ العقل
ّ
يقول ت َ ٰ
بقصة بداية اخللق؛ كيف ُخلق العامل؟ وكيف ُخلق اإلنسان؟
ال يصرب عن طلب اإلحاطة ّ
وقد نتج عن العمل احلثيث يف جمال علوم الفيزياء والفلك ،وعن النظر العقيل يف جمال

قصة َخ ْلق األكوان
الفلسفة اليونانية والعربية والغربية ،العديد من الروايات .كمـا أنَّ َّ
ـردية خمتلفة يف القُ ِ
رآن َ
قصة اخللق،
الكريمِ  .وليس املجال هنا ملناقشة َّ
واإلنسان هلا َس َّ

قصة ا َ
وري َشـرع ًا ،ألنَّ اآلية
ولكن للقول :إنَّ ال ّتفكري
خل ْلق ،هو يف حكم َّ
الض ِّ
بحرية يف َّ
َّ

تتضمن أمر ًا
الكريمة املذكورة،
توجيهي ًا لإلنسان لل َّنظر يف املوضوع(. )3
َّ
ّ

ّ
العامة
الفكرية يف ال ّتفسري»  ،اهليئة
«االتاهات
السيد زغلول هذه املسألة يف كتابه
فصل
(ّ )1
ّ
ّ
ّ
الشحات ّ
«مقالةاحلرية الدينية يف تفسري
للكتاب  ،مرص1977 :م  ،ص  . 175 - 160وقارن سعاد احلكيم ،
ّ
اليسوعية  ،معهد الدراسات
ين»  ،جم ّلة «يف رحاب احلوار» التي تصدر عن اجلامعة
النص القرآ ّ
ّ
ّ
2014
،
ّامن
ث
ال
العدد
،
ة
واملسيحي
ة
اإلسالمي
والتاث اإلسالمي» :
الد
«النص
،
النيفر
وامحيدة
؛
م
يني ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نقدية  ،بريوت  :دار اهلادي 2004 ،م  ،ص . 122
قراءة ّ
( )2سورة العنكبوت  ،جزء من اآلية . )20( :
حممد أمحد الغمراوى « ،اإلسالم يف عرص العلم»  ،القاهرة  :دار
( )3حول هذه الفكرة
ّ
الرجوع إىل َّ :
يستحب ّ
والتمجة لل ّنرش 1973 ،م .
اإلنسان لل ّتأليف ّ
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التنوع يف ا َ
ٌ
وأصناف وألوانٌ وأشكال
أنواع
خل ْلقٌ :
(ُّ )3
أي جنس من أجناس كائنات الكون
َعال لـم خيلق َّ
خيربنا القرآن الكريم أنّ ال َّلـ َه ت َ ٰ

عل صنف واحد،
(اجلنس
ِّ
عل نوع واحد أو َ ٰ
البرشي ،جنس احليوان ،جنس ال َّنباتٰ َ )...

أي جنس من أجناس
َعال َّ
عل أنواع وأجناس خمتلفة ،وكذا لـم خيلق ت َ ٰ
َعال َ ٰ
بل جعله ت َ ٰ

عل ألوان خمتلفة
َعال َ ٰ
عل شكل واحد بل جعله ت َ ٰ
عل لون واحد أو َ ٰ
كائنات الكون َ ٰ
التنوع يف ا َ
خل ْلق :
عل َه ٰـ َذا ُّ
وأشكال خمتلفة .ونعطي فيمـا يأيت مثالني فقط َ ٰ

ين الواحد
( أ ) األنواع واألصناف للجنس الكو ِّ
ال بيـن ًا من القُ ِ
رآن َ
كوين واحد َّإل أنَّه
فالرياح جنس ٌّ
نأخذ مثا ً ِّ
«الرياح»ِّ .
الكريمِ وهو ِّ
ِ
رب
يتنوع ما بني هادئ وعاصف وقاصف،
ويتفر ُع أصناف ًا ،فمنه َّ
الض ُّار ا ُمل ْهلك املد ِّمر يف ال ِّ
َّ
َّ
الطي ُب النافع ِّ
املبش بالغيث أو املل ِّقح لألشجار وال ّنبات.
أو ا ُملغْ ِرق يف البحر ،ومنه ِّ
الرياح وأصنافها﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
َعال ذاكر ًا أنواع ّ
يقول ت َ ٰ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾(،)1

َعال ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ويقول ت َ ٰ
()2
َعال ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾(،)3
ﮂ﴾  ،ويقول ت َ ٰ

َعال ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾( ،)4ويقول
ويقول ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ﴾(. )5
ت َٰ
()1
()2
()3
()4
()5

سورة يونس  ،جزء من اآلية . )22( :
سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )69( :
سورة احلاقة  ،اآلية . )6( :
سورة األعراف  ،اآلية . )57( :
سورة احلجر  ،اآلية . )22( :
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ين الواحد
(ب) األلوان واألشكال للجنس الكو ّ

الزرع﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
َعال ذاكر ًا اختالف ما يؤكل من ّ
يقول ت َ ٰ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾(.)1

َعال ذاكر ًا اختالف ألوان العسل﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ويقول ت َ ٰ

()2
واب﴿ :ﮝ
َعال ذاكر ًا اختالف ألوان ال ّثمرات واجلبال وال ّناس ّ
والد ّ
ﮧ ﮨ﴾  .ويقول ت َ ٰ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾(. )3

ـدد َ
ـري
التع ُّ
(َ )4
البش ّ

َعال اإلنسان ،وجعل ذراريه شعوب ًا وقبائل منترشة يف جهات األرض
لقد خلق ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
تنو ٌع يف
وه ٰـ َذا االنتشار األريض لل ّناس ينتج عنه ُّ
األربعَ .
التنوعُّ :
إل ُّ
تعد ٌد باإلضافة َ ٰ
وتعد ٌد يف األخالق واألديان ،وأساليب ال ّتفكري والثقافات ،وقد
األلوان واألجسام،
ُّ
عل األجسام ،واأللوان ،واألخالق،
أسهب ابن خلدون يف رصد أثر مزاج اهلواء َ ٰ
(الزراعة،
والصنائع ،واملالبس ،واألقوات ،وأثر النحلة يف املعاش ِّ
واألديان ،والعلومَّ ،
متدن ،وأثر ِّ
كل
عل نمط االجتامع
البرشي من بداوة أو ُّ
ِّ
ِّ
الصناعة ،التجارة ،الكتابةٰ َ )...

فتـية ،أو
عل أخالق اإلنسان وتفكريه ،وأثر أطوار الدولة ـ  5أطوار ـ إن كانت َّ
نمط َ ٰ
َه ِر َمة ،يف حال حرب أو سلم يف مزاج اإلنسان ،و ِو ْجهة تفكريه(. )4

()1
()2
()3
()4

سورة ااألنعام  ،اآلية . )141( :
سورة النحل  ،جزء من اآلية . 69 :
سورة فاطر  ،اآليتان  27( :ـ . )28
ابن خلدون  ،عبد الرمحن « ،كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن
السلطان األكرب» « ،املقدمة»  ،حتقيق إبراهيم شبوح وإحسان عباس  ،تونس :
عارصهم من ذوي ّ
القريوان لل ّنرش 2006 ،م  ، 163 - 147/1 ،و . 259 - 243/1
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اجتامعية متجاورة أو
جتمعهم يف أوعية
إنَّ انتشار ال َّناس يف بقاع األرض ،نتج عنه ُّ
ّ
التنوع
واحلضاري،
يف،
التعدد
األممي ،والثقا ِّ
إل ُّ
ِّ
ِّ
والفكري .والفرق بني ُّ
ِّ
متباعدةّ ،مما َّأد ٰى َ ٰ

التنوع هو تنويعات وتلوينات يف اجلنس الواحد كاألعراق األربعة للجنس
ُّ
والتعدد :أن ّ
وهـ َذا ٍ
َ
ثانَ ،ه ٰـ َذا فكر،
البرشيّ .أما
ُّ
ّ
التعدد فهو جنس مقابل جنس آخرَ ،ه ٰـذا أولٰ َ ،
ِِ
ِِ
َصورات خمتلفة عن الوجود،
وه ٰـ َذا فكر آخرَ ،ه ٰـذه ثقافةَ ،
َ
وه ٰـذه ثقافة أخرى ،تنتج ت ُّ
َعال ﴿ :ﭵ
واإلنسان ،وفلسفات
حياتية خمتلفة ،وأعراف عيش خمتلفة .يقول ال َّل ُ
ّ
ـه ت َ ٰ
()1
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾  ،ويقول ت َ ٰ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(. )2

وتطور العلوم
( )5األخذ باألسباب
ّ

الصنائع،
يوجه القرآن الكريم عقل اإلنسان لألخذ باألسبابّ ،
ألنا معرفة هي قوام ّ
ّ
)
(3
َعال ذاكر ًا ذي القرنني ،الذي
ّ
وتطور العلوم ،وهنضة األمم ،وقيام احلضارات  .يقول ت َ ٰ

َعال األسباب ك ّلها؛ كالعلم ،واملعرفة ،واملال ،وغريها﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
آتاه ت َ ٰ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾(. )4
اإلهلية يف الكون واحلياة
السنن
ّ
السري يف األرض الكتشاف ّ
(َّ )6

عل تعاقب حقبات الزمانّ ،
يتمكن العاقل من استرشاف
من ال ّنظر يف أحوال ال ّناسٰ َ ،

املستقبل ،ألنّه بذاك ال ّنظر العق ّ
خمتلفة-حيوية ال ّتاريخ و ِوجهة حركته.
يل يدرك -بنسب
ّ

( )1سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )13( :
( )2سورة هود  ،اآلية . )118( :
الرجوع إليها  ،وهي
حممد عبد ال َّلـه الرشقاوي مسألة األسباب يف الفكر
اإلسالمي بدراسة ّ
( )3تناول َّ
موسعة حيسن ّ
ّ
حتليلية مقارنة للغزايل وابن رشد وابن عريب»  ،بريوت والقاهرة  :دار
واملسببات ؛ دراسة
بعنوان « :األسباب
ّ
ّ
السببية وال ّنظام  :دراسة
الزهراء  ،ط 1417 ، 1هـ = 1997م ؛ وقارن إلياس بلكا  ،الوجود بني
اجليل ومكتبة ّ
ّ
اإلسالمي  ،فرجينيا  :الواليات
العاملي للفكر
والفلسفي السترشاف املستقبل  ،املعهد
الرشعي
يف األساس
ّ
ّ
ّ
ّ
املتحدة األمريكية  ،ط 2009 ، 1م .
( )4سورة الكهف . )84( : ،
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موجه ًا العقل الستشفاف حركة ال ّتاريخ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
َعالّ ،
يقول ت َ ٰ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
()1
َعال العقول
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ ّ .
وينبه ت َ ٰ

اإلهلية ال ّثابتة يف ربط الفشل بال ّتنازع ـ طرد ًا وعكس ًا ـ يف حياة األشخاص
السنة
إل ُّ
ّ
َٰ
إل الفشل:
َعال يف كون ال ّتنازع يؤ ّدي َ ٰ
واألمم والشّ عوب واجلموع واجلامعات؛ يقول ت َ ٰ

()2
َعال يف كون الفشل
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾  ،ويقول ت َ ٰ

يو ّلد ال ّتنازع﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾(. )3

والعقـل
ُ
اإليمـان َ
الفكرية يف جمتمع من املجتمعات ،أو
احلرية
عل وجود
الدامغة
إنَّ العالمة َّ
َّ
َّ
َّ
والعملية َ ٰ

الفكري للمسلمني،
جتل ذلك يف التاريخ
معي ،هي :قبول
ديني َّ
ِّ
َّ
التعددية .وقد َّ ٰ
يف حقل ّ

العربيـة ،علم أصول الفقه ،علم
عدة علوم ،نذكر منها أربعة :الفلسفة
عرب نشأة َّ
َّ
التعددية وقبول العقل
الشيعة ،علم العقيدة .ونكتفي بإشارات رسيعة ،ترصد
مقاصد َّ
َّ

اإلسالمي العام لآلخر املختلف.
ِّ

الفكري)
العربية (احتواء الوافد
( )1الفلسفة
ّ
ّ

ِِ
فتوة
العربية
ما كانت الفلسفة
اإلسالمية لتظهر يف َه ٰـذه البقعة من األرض ،ويف زمن َّ
َّ
َّ
ِّ
واملفكرينَ .ه ٰـ ِذ ِه
الفكرية املتاحة للعلمـاء
احلرية
وتوهج سلطاهنم ،لوال
دولة املسلمني،
َّ
َّ
َّ
احلرية التي احتضنت الكندي ،والفارايب ،وابن سينا ،وابن طفيل وابن رشد وابن باجة.
َّ
للشعوب وامللوك،
ولكن لقد كان مدَ ٰى َه ٰـ ِذ ِه
احلرية ي َّتسع ويضيق ،تبع ًا للمزاج الفكري ُّ
َّ

( )1سورة يونس  ،اآليتان  13( :ـ . )14
( )2سورة األنفال  ،جزء من اآلية . )46( :
( )3سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )152( :
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تصد ٰى عديدٌ من
السلطة .كمـا
وتبع ًا لنفوذ بعض الفقهاء
َّ
ِّ
«املتعصبني» ،املقربني من ُّ
الفلسفي يف نظم
أئمتِهم استفاد من املنطق
عل الفالسفة ،وإن كان بعض َّ
ِّ
املتك ِّلمني للر ِّد َ ٰ
العقدية.
رؤيته
َّ

األوىل
للمرة
اإلسالمية أبدعت هنج ًا
العربية
ونسج ُل هنا أنَّ الفلسفة
ٍّ
ّ
َّ
فكري ًا ،ظهر َّ
ّ
ٰ

دية ـ
يف ال َّتاريخ املعروف ،وهو :ال َّنهج ال َّتوفيقي .وقد مارسه الفالسفة ـ
بخلفية ت ُّ
َعد َّ
َّ

وفيقية حجر األساس فيمـا
لل َّتقريب بني الدِّ ين والفلسفة .وقد «كانت الفلسفة ال ّت َّ
وفلسفي ،لدَ ٰى املعتزلة ومدرسة
«كالمي»،
اإلسالمية ،من فكر
العربية
شهدته احلضارة
َّ
َّ
ٍّ
ٍّ
إل ابن سينا ،وابن طفيل ،وابن رشد .ولو أسقطنا
إل الفارايبٰ َ ،
الفالسفة من الكندي َ ٰ
أهم
التاث
َه ٰـ ِذ ِه اجلهود
الفكري للعرب واملسلمني ،ل َف َقد َه ٰـ َذا ُّ
التوفيقية من ُّ
ِّ
التاث َّ
َّ
ركائزه وأخصب عطاءاته»(.)1

( )2علم العقيدة (ال ّتأويل)

()2
وعل الرغم من أنَّ معظم علمـاء
إنَّ علم الكالم هو فلسفة اإلسالم بامتيازٰ َ .
ين لصياغة
العربية
العقيدة حاربوا الفلسفة
التوفيقيةَّ ،إل َّأنم استفادوا من املنطق اليونا ِّ
َّ
َّ

القدسية
جر ٰى استخدام ال َّتأويل لل ُّنصوص
املعتقدات يف منظومة غري متناقضة ،وبال َّتايل َ
َّ

ـ عند البعض ـ بشكل واسع.

وعل قبول َه ٰـ ِذ ِه
عل
ّ
عقالنية معتقدات اإلسالمٰ َ ،
إنَّ نشوء علم العقيدة هو عالمة َ ٰ

العقدية ما بني معتزلة وأشعرية
تعددية املنظومات
املعتقدات لل َّنظر العقيل أيض ًاَّ .أما
َّ
َّ
الصاع واجلدل وتناوب
عل الرغم من ِّ
عل َّ
حرية َّ
الرأي؛ َ ٰ
وأهل احلديث ،فهو عالمة َ ٰ

االضطهاد ويقني ُّ
ِّ
كل فريق بأنَّه الفرقة ال َّنـاجية.

للدراسات وال ّنرش  ،بريوت :
حممد جابر األنصاري « ،الفكر العريب ورصاع األضداد»  ،املؤسسة
العربية ّ
(َّ )1
ّ
ط 1999 ، 2م  ،ص . 17
( )2إنّ علم الكالم له أسامء عديدة ّ
حيثيات خمتلفة  ،منها  :علم أصول الدِّ ين  ،علم العقيدة ،
تدل عليه  ،من ّ
الفقه األكرب  ،علم ال ّتوحيد . ...
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( )3علم أصول الفقه (اعتامد القياس ،واجب االجتهاد)
ُ
عل قول ابن خلدون؛ ألنَّ
إنَّ َ
علم أصول الفقه هو من العلوم املستحدثة يف امل َّلة؛ َ ٰ

الس َ
األول كانوا يف غنية عنه ،بمـا عندهم من امل َل َكة ال ِّلسانية و ُقرب
لف يف َّ
الصدر َّ
َّ
()1
العرص  .وهو علم نشأ يف القرن الثَّاين اهلجري ،قبل عرص الرتمجة وانفتاح املسلمني
البعد القانوين ال َّترشيعي للفعل اإلنساين،
السابقني وفلسفاهتم ،وهو يمث ُِّل ُ
عل علوم َّ
َٰ

معني بوضع منهج علمي ذي قواعد واضحةُ ،ت ِّك ُن «املفتي» من استنباط احلكم
وهو
ٌّ
ـرعي (حالل ،مباح )...من األد َّلة.
َّ
الش ِّ

الشـرعية ،التي استند إليها أئم ُة ِ
الفقه الستنباط األحكام كافَّة ،مجلتها عرشة
َّ
واألد َّل ُة َّ َّ

خمتلف يف االستدالل هبا ،وامل َّتفق عليه بني املذاهب أربعة هي القُ ُ
والسـ َّن ُة واإلمجاع
رآن ُّ
لتعذ ِر الكشف عن ع َّلة ال ّترشيع يف ِّ
والقياس .وإن رفض البعض القياس ُّ
كل أمر(.)2
عل عقالنية اإلسالم وعقالنية خطابه الرشعي(.)3
إنَّ نشأة علم أصول الفقه عالمة َ ٰ

تعدد املذاهب الفقهية يف فضاء معريف واحد هو عالمة
تعدد املدارس الفقهية ُث َّم ُّ
وإنَّ ُّ

عل حرية التفكري يف ِّ
السمح(.)4
ظل اإلسالم َّ
ملموسة َ ٰ

()1
()2
()3
()4

«املقدمة» . 224/1 ،
مرجع سابق ،
ّ
عبد الوهاب خالف « ،علم أصول الفقه»  ،الكويت  :دار القلم  :ط 1972 ، 7م  ،ص  21ـ . 92
الرشعية» ؛ علم
العقالنية يف العلوم
وسيلة خلفي  ،مقالة « :مقصد إصالح العقل يف القرآن وجت ّليات
ّ
ّ
اإلسالمي  ،الواليات املتحدة
العاملي للفكر
اإلسالمي املعارص  ،املعهد
أصول الفقه نموذج ًا  ،جم ّلة الفكر
ّ
ّ
ّ
األمركية  ،العدد  ، 99شتاء 1441هـ = 2020م  ،ص . 156 - 152
اإلسالمية»  ،دار الفكر العريب ،
املتعددة  :أبو زهرة « ،تاريخ املذاهب
الفقهية
ُيراجع بشأن املذاهب
ّ
ّ
ّ
الرسالة  ،ط 1982 ، 2م ؛ وصبحي
1987م ؛ ومناع قطان « ،ال ّترشيع والفقه يف اإلسالم» ّ ،
مؤسسة ّ
املحمصاين « ،فلسفة ال ّترشيع يف اإلسالم»  ،دار العلم للماليني  ،ط 1946 ، 1م .
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الشيعة (ال ّتعليل واملصالح)
( )4علم مقاصد ّ

ِ
أدرك اإلنسان من ُّ
َعال ونواهيهَّ ،أنا هتدف مجيع ًا ملصلحة
تفكره يف أوامر ال َّلـه ت َ ٰ

اإلهلي وال َّتشـريع
ـرع
حقيقية؛ إما لشخصه ،وإما ملجتمعه ،أو مجعه ،أو مجوعهَّ .
فالش ُ
ُّ

بوي غايتهمـا إقامة جمتمع احلقِّ  ،والعدل ،واملساواة بني ال َّناس ،املجتمع الذي يكفل
ال ّن ُّ
للشخص حقوقه األساسية ،ويتكافل معه لتنمية ذاته وحتقيقها.
َّ

وحاجيات ،وحتسينات،
رضوريات،
إل
هيمنا هنا تقسيم العلمـاء مقاصد ّ
َّ
وال ُّ
َّ
الشيعة َ ٰ

هيمنا هو أنَّ
ـرعـيات ،وتفتيش العقل عن املصلحة من
الش
حرية الفكر يف َّ
َّ
ولكن ما ُّ
َّ
الشـريعة .وهو علم ُأ ِّل َ
ف يف
ال ّتكاليف
الرشعية ،هو الذي أسهم يف نشأة علم مقاصد َّ
َّ
مئات ُ
الكتب.
موضوعه ُ
ِ
ُ
واملالحظ ،أنَّه ُّ
ـريعة ،لتأطري ال َّنوازل
عل مقاصد َّ
الش َ
إل االتِّكاء َ ٰ
كل يوم تزداد احلاجة َ ٰ
ِ
العامة بأنَّ
املتغي باستمرار ،وكل يوم تزداد القناعة
وخمتلف القضايا يف َه ٰـ َذا الواقع
ِّ
َّ
ِّ
إل املقاصد جيدِّ ُد الفق َه،
ويمكن من االجتهاد ،دون تبديل لروح ال َّترشيع(.)1
االلتفات َ ٰ

ُّ
إنَّ
إل نشأة علوم إسالمية ،كعلم أصول
العقالين يف َّ
التفكر َ
الش َّ
ـرعيات الذي َّأد ٰى َ ٰ
ـريعة
تعدد َمذاهبه ،وعلم مقاصد َّ
عل ُّ
عل ُّ
الش َ
تعدد فرقه ،وعلم أصول الفقه َ ٰ
الدين َ ٰ
ِ
عل ال ُّتخوم بني الدِّ ين والفلسفة
إل نشأة الفلسفة
عل ُّ
َّ
العربية َ ٰ
تعدد َمدارسـه ،إضافة َ ٰ
َٰ
ِ
اليونانيةُّ .
رية
عل مكانة العقل يف اإلسالم ،وقدسـ َّية ُح َّ
َّ
كل ذلك فيه داللة واضحة َ ٰ
حركته يف ال ّتفكري.

اإلسالمي»  ،روافد  ،فرباير 2014م  ،دولة الكويت  ،ص ،13
الرشعية للوقف
( )1احلسن تركوي « ،املقاصد
ّ
ّ
وص . 21
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ا ُ
ـريـة وااللتِـزام
حل َّ

إنَّ حرية التفكري هي فطرة ال َّل ِ
ـه يف َخ ْل ِق اإلنسان ،وهي قيمة ُعليا حيرص عليها
َّ َّ

ألنا حقُّ ه وكرامته َ
وشـر ُفه اإلنساين .وقد قاربنا معرفي ًا
َّ
الشخص ،وال يتنازل عنهاَّ ،
السابقة كقيمة يف ذاهتاَّ ،أما َه ٰـ َذا املبحث فيحاول ال َّنظر
َه ٰـ ِذ ِه
َّ
احلرية يف املباحث الثَّالثة َّ
حرية ال َّتفكري هي قيمة مطلقة؟ أم
قيمي
ماهية َّ
عالئقي .هل َّ
إل َّ
حرية ال َّتفكري من َمنظو ٍر ِّ
ٍّ
َٰ
قيمية؟
هي قيمة ُعليا
َّ
ماهيـ ُتها من عالقاهتا بغريها ضمن منظومة َّ
تتحدد َّ
َّ
القيمية
املتعذر يف َه ٰـ َذا املدخل اإلحاطة بشبكة عالقات املنظومة
وحيث إنَّه من
َّ

ألنا فيصل
التي
حرية ال َّتفكري اإلنساين ،فلقد اخرتنا «قيمة االلتزام» َّ
تتحرك داخلها َّ
َّ

وماهية احلداثة املوافقة
الدخول يف احلداثة،
اجلدال بني املثقَّفني والقيادات
الفكرية حول ُّ
َّ
َّ
إلنساننا ،وتارخينا ،وحارضنا ،ومستقبلنا ،وماهية «املفكرين األحرار».

َود أن نَقُ َ
ول بداي ًة ،إنَّ الواقع ُّ
عل أنَّه ال يشء مطلق يف عالـم اإلنسانُّ .
كل َشء
ن ُّ
يدل َ ٰ

العليا ك ُّلها تتفاعلَ ،يع ُلو
يتحرك ضمن شبكة أو شبكاتُ ،يدِّ دها وحتدِّ ُدهَ ..ح َّت ٰى القيم ُ
َّ
عل بعض بحسب الزمان واملكان واإلنسان .واألد َّلة متوافرة وحميطة؛ فاحلياة ـ
بعضها َ ٰ

مث ً
الشـرائع ،تغدو ال َّتضحية هبا واجب ًة
أول مقاصد َّ
ال ـ التي هي قيمة القيم ،وحفظها َ ٰ

قربان ًا للوطن واألرض والعرض.

ينقل روزنتال عن أحد االنرتوبولوجيني املعارصين( )Malinowskiعبارة توافق

ما ذهبنا إليه ،وهي« :إنَّ
الرضورية ،والكافية
الشوط
احلرية يمكن أن تُفهم بوصفها ُّ
َّ
َّ
إل عمل فاعل ،من خالل وسائلية ثقافية َّ
منظمة،
لتشكيل هدف ما ،وترمجة َه ٰـ َذا اهلدف َ ٰ
ِِ
يتحدد
عل َه ٰـ َذا ،فإن مفهوم احلرية يمكن أن
َّ
واالستمتاع الكامل بنتائج َه ٰـذه الفاعليةٰ َ .
فقط ضمن عالقته بمجتمع إنساين َّ
مزود بدوافع ثقافية ،وأدوات ،وقيم ،تستلزم
منظم َّ
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ومؤسسة سياسية ،أو باختصار :منظومة
بالضورة وجود قانون ونظام اقتصادي،
َّ
َّ
ثقافية»(.)1
ّ

وبنا ًء عليه ،فإنَّ املشهد من نافذة اإلسالم؛ أنَّ اإلنسان يمتلك حري ًة فكري ًة مطلقة،

شخص،
يف أن يؤمن باإلسالم أو ال يؤمن ،ألنَّه ال إكراه يف الدِّ ين ..ولكن عندما يؤمن
ٌ
ويدخل يف دين اإلسالم ،ويصبح من عداد املسلمني ،بعد أن التزم باإلسالم بإرادة ُح َّرة

ـر ًا ،وملتزم ًا يف الوقت
وتفكري ُح ٍّ
ـر ،دون إكراه من أحد ،أو من سلطة ،يصبح إنسان ًا ُح ّ

نفسه.

ـر يف ذلك،
وه ٰـ َذا يعني ،أنَّ اإليمـان ال
َ
َّ
يتجزأ ،يؤمن اإلنسان أو ال يؤمن ،هو ُح ٌّ
يصح إيمـان ًا أن يقول اإلنسان مث ً
ال :أنا أؤمن بأنَّ القرآن هو كتاب منزل من
ولكن ال
ُّ
عند ال َّل ِ
ـه ،وعقيل مقتنع بذلك ،ولكن عقيل أيض ًا يقبل من القرآن كذا وال يقنعه كذا،
عل حافَّة الرفض .باختصار ،اإليمـان بالقرآن يستتبع منطق ًا
فيتو ّقف فيه وهو منه َ ٰ
اإليمـان بكل ما فيه مع فهم جديد.

إذن ،يأخذ التفكري ا ُ
ـر ـ بعد اإليمـان ـ منطلقات جديدة ،ومسارات جديدة،
حل ِّ
الفكرية ،دون
إل قناعاته
جتعل قيم اإلنسان العليا ،كلها
َّ
َّ
تتحرك بتكافل ،يوصل العقل َ ٰ
عدة مناحٍ ،
إكراه من أحد أو من سلطة.
حرية ال ّتفكري املتفاعلة مع االلتزام يف َّ
وتتجل َّ
َّ ٰ

الديني ،نقد الفهوم السابقة يف مسألة ما ،إعادة قراءة القرآن وتأويله يف
النص
منها :فهم ِّ
ِّ
الفكري الذي يفتح
اجتهادات جديدة وفق رشوط علمية معرفية؛ وغري ذلك من العمل
ِّ
ديس (القُ ُ
والسـ َّنة)،
آفاق حرية التفكري ،داخل الفضاء الديني وحتت سقف ِّ
النص القُ ِّ
رآن ُّ

فكمـا أنَّه ال إكراه يف الدين قبل دخول اإلسالم ،فإنه أيض ًا ال إكراه يف الدِّ ين بعد دخول
حرية ال َّتفكري.
اإلسالم ليكون مجيع املسلمني نمط ًا أحادي ًا ،بل ت ُّ
َعد َّ
عل َّ
دية تكون منارة َ ٰ
احلرية يف اإلسالم»  ،ترمجة وتقديم  :د .معن زيادة  ،ود .رضوان السيد  ،بريوت
( )1فرانز روزنتال « ،مفهوم
ّ
 :معهد اإلنمـاء العريب  ،ط 1978 ، 1م  ،ص . 18
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ِّ
ويف َهـ َذا املعنى ،يورد روزنتال قو ً
«احلرية
للمفكر األنرتبولوجي السابق ذكره ،هو:
ال
َّ
ٰ
تشد به نحو
يف حقيقتها هي قبول القيود التي تناسبك وتناسبها ،وهي ذلك ال ِّلجام الذي ُّ

ُفرض عليك فرض ًا»(.)1
غاية اخرتهتا وأعطيتها قيمة ولـم ت َ

الع ُ
قـل واإلع َقـال
َ
والروح ،ولكن
مكو ٌنة من ُم ِّ
إنَّ العقل هو َّ
كونات اإلنسان الذاتية؛ كال َّنفس والبدن ُّ

لـم ت َ
ُذكر باسمها يف القرآن الكريم (= العقل) بل َّمتت اإلشارة إليها بمرادفات من
وأهم األسامء املرادفة ِسـ َّتة هي :
معناها من حيثيات خمتلفة.
ُّ

ـب [ورد باجلمع :األلباب] :إنَّ ال ُّل َّب من ِّ
وه ُره واخلالص منه ،يف
كل يشء هو َج َ
( )1ال ُّل ُّ
مقابل ِ
القشـرُ .
ـوية الذين يف ُمك َنتِهم الوصول
وأو ُلو األلباب :هم َذ ُووا ُ
الس َّ
العقول َّ
وهـ ِذ ِه العبارة وردت ( )16مرة يف القُ ِ
ُ
رآن
َّ
َٰ
إل معرفة ل ِّب األشياء بعد نَث ِر ُقشورهاٰ َ .
َ
الكريمِ ن ُ
َعال ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
َذك ُر منها قوله ت َ ٰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾(. )2

(ُ )2
الفـؤاد :تعاريف كثرية حتاول تعليل تسمية العقل بالفؤاد ،لعل أصوهبا ـ من

يتحرك
منظورنا ـ هو :إن أصل الفأد احلركة والتحريك ،ومنه اش ُت َّق الفؤاد؛ ألنَّه
َّ
إل ُّ
تذكر
وه ٰـ َذا منطقي ،فالعقل ال هيدأ ملحة عن
كثري ًاَ .
التحرك والعمل؛ من ُّ
ُّ
تصور َ ٰ
َ َ
إل حمادثة نفس ،أما إن كان ُيري عملية بحث هادفة فهو ال هيدأ ويثبت
إل ت ُّـيل َ ٰ
ٰ
َعال﴿ :ﭯ ﭰ
إل اليقني فيها .ومن اآليات العديدة نذكر قوله ت َ ٰ
َّإل بالوصول َ ٰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾(. )3
احلرية يف اإلسالم»  ،ص . 18
( )1مرجع سابق « ،مفهوم
ّ
( )2سورة الزمر  ،اآلية . )18( :
( )3سورة هود  ،جزء من اآلية . )120( :
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إل االقتناع بأنَّ العقل ُسمي قلب ًا ،ال لتق ُّلبه ،بل ألنَّه يف جوف
( )3ال َقلـب :نميل َ ٰ
املكونات الداخلية القلبية لإلنسان .ومن يتتبع لفظ القلب
اإلنسان .فالعقل من
ِّ
الر ْين،
يف سياقاته القرآنية ،يدرك أنَّ العقل له أحوال مع املعرفة :أدناها القفل أو َ

َعال ذاكر ًا أقفال
وأفضلها استقبال املعرفة ،دون عوائق واالطمئنان باليقني .يقول ت َ ٰ

القلوب﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾( .)1والقلب املقفل هو
عل العلم
املمتنع عن استقبال املعرفة ،وخصوص ًا إن كانت جديدة ،عكس املنفتح َ ٰ
واملعرفة والتجديد.

عل العقل اسم ِ
ِ
احلجر؛ ألنه يمنع صاحبه ،وحيجره عن فعل ما
( )4احلجـر :وقد ُيط َلق َ ٰ
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ال ينبغي .يقول ت َ ٰ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾(. )2

َعال﴿ :ﭩ
ـى :مفردهاُ :نية ،وهي العقل ال ّناهي عن القبائح والرشور .يقول ت َ ٰ
( )5ال ُّن َه ٰ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾(. )3

(ِ )6
احلـ ْلم  :هو العقل واألناة ،وم َلكة املعاملة بلطف ولني( .)4وبلوغ احللم :هو بلوغ
َعال﴿ :ﯳ
ِس ِّ
عل أرجح األقوال .يقول ت َ ٰ
ـن ال َّتكليف مخس عرشة سنة فمـا فوق َ ٰ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾(. )5

()1
()2
()3
()4
()5

سورة حممد  ،اآلية . )24( :
سورة الفجر  ،اآليات . )5 - 1( :
سورة طه  ،اآلية . )128( :
ابن عاشور « ،ال ّتحرير وال ّتنوير»  ،تفسري آية  32من سورة الطور .
سورة الطور  ،اآليات  29( :ـ . )32
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ِِ
ملكونة العقل اإلنساين ،التي ُّ
حيثيات خمتلفة
بعد َه ٰـذه املرادفات السـ َّتة َّ
تدل عليه من ّ
إل عمل العقل ،وهو:
تتشارك لتحدِّ د ّ
ماهيته الذاتية ،ودوره يف حياة اإلنسان؛ نلتفت َ ٰ

اإلعقال.

ومن ال ّنظر يف القُ ِ
رآن َ
ُسج ُل
الكريمِ  ،نجد أنَّ العقل اإلنسا َّ
ين مك َّلف بمهام عديدة ،ن ِّ

ُّ
وتذكر،
وختـيل،
تصور،
منها أربع ًاُ ،متاح له فيها أن يستخدم كل أعمـاله العقلية ،من ُّ
ُّ
وتبصٌّ ،
وه ٰـ ِذ ِه
إل ناتج معر ٍّ
يفَ .
ُّ
وتفكرُّ ،
وتدبر ،وحتليل ،وتركيب ،وغري ذلك؛ للوصول َ ٰ
إل مبحث خاص:
املهام األربع نذكر فيمـا يأيت عناوينها فقط ألنَّ تفصيلها حيتاج َ ٰ
( )1فهم اإلسالم.
( )2رؤية العامل.
ؤى.
والر ٰ
( )3إنتاج األحكام واآلراء ُّ

السلوك الب َّناء ا َ
الضمري العقيل).
ـي (= َّ
خل ِّ
( )4إمالء ُّ

حفظ العقل من ال ّتعطيل
إنَّ العقل هو مبدأ ال َّتفاهم وال َّتواصل ،ومناط ال َّتكليف ،وعليه مدار املسؤولية الدينية،
وإل
تنـبه
ُ
واألخالقية ،واالجتامعية .وقد َّ
إل مكانة العقل من الدِّ ينٰ َ ،
علمـاء املسلمني َ ٰ
الفطري ،ا ُمل َه َّـيأ للفهم واإلدراك.
عل عقله
ّ
مسؤولية اإلنسان يف املحافظة َ ٰ

الشـريعة ،ورتَّبها يف مخسة يف كتابه
عدد مقاصد َّ
وكان اإلمام الغزايل هو َّأول من َّ
الشارع من ا َ
ٌ
مخسة ،وهو أن حيفظ عليهم دينهم،
خل ْلق
«ا ُملس َتص َف ٰى» ،يقول« :ومقصود َّ
ونفسهم ،وعقلهم ،ونسلهم ،وماهلم» ،وحفظ َه ٰـ ِذ ِه األصول اخلمسة «واقع يف رتبة
الضورات فهي أقوى املراتب يف املصالح»( .)1ومن بعد الغزايل تناقل العلمـاء َه ٰـ ِذ ِه
َّ
التاث العريب  ،د.ت . 287/1 ،
( )1الغزايل « ،املستصفى من علم األصول»  ،لبنان  :دار إحياء ّ
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وجر ٰى نقاش حول ترتيبها ،وحول عددها ،وهو نقاش ال يزال ن َِد ّيـ ًا اليوم(،)1
املقاصدَ ،
عل قول الدكتور رضوان
نظر ًا حليوية املقاصد يف جتديد فقه الدِّ ين ،وفقه َ
الع ْيشٰ َ ،
السيد(.)2

بس ٌ
وط يف مراجع عديدة ،نكتفي بذكر
وحيث إنَّ موضوع حفظ العقل ُم ٌ
تاح و َم ُ
خالصة أقوال العلمـاء حول مسؤولية اإلنسان يف حفظ عقله ،وطرائقه لذلك :
الفكرية (.)3
والتبية
( )1طلب العلم ّ
ّ

( )2حترير العقل من الكهانة واألوهام واخلرافات.

صحة البدن وحرمة اإلرضار به (نظافة ،وقاية من األوبئة.)...
عل ّ
( )3احلفاظ َ ٰ

عل العقل ،وحرمة ّ
واملخدرات،
يسبب له ال ّتعطيل؛ كاملسكرات،
ّ
كل ما ّ
( )4احلفاظ َ ٰ
وما شاهبها(.)4

اخلارجية
حفظ اإلعقال من االستحواذات
ّ

صور ًا واقع ًا إنساني ًا (بترصف)؛
يقول رودين سمولال (ُ )Rodney A.Smollaم ِّ
إنَّ مناطق العقل ال يسهل الوصول إليها ،والرجال يتم َّتعون بحرية فكر كاملة ،ألنَّ
التكنولوجية لقراءة ما يدور داخل العقول،
إل اليوم ـ تنقصها الوسائل
َّ
ّ
الدولة ـ َ ٰ
إل
يتحرك الفكر خارج اجلمجمة،
عل الفكر .ولكن عندما
َّ
َّ
َّ
ويتحول َ ٰ
والسيطرة َ ٰ
()5
الدولة َّ
الرسالة ،واالستجابة بام يلزم .
«كالم» فإنَّ َّ
تتمكن من قراءة ِّ

حممد ّ
اجلمهورية
الطاهر بن عاشور»  ،رسالة ماجستري ،
ّ
( )1حممود باي « ،مقصد حفظ العقل عند اإلمام َّ
اجلزائرية 2005 ،م 2006 -م  ،ص  15ـ . 23
ّ
ُ
السلم يف املجتمعات املسلمة بأبو
( )2رضوان السيد « ،ورقة املحارضة التي ألقيت باملؤمتر الرابع ملنتدى تعزيز ّ
ظبي»  ،بتاريخ 2017/2/12م .
( )3عبد املجيد النجار  ،مقالة «الرتبية الفكرية من منظور إسالمي»  ،جملة الفكر اإلسالمي املعارص  ،السنة
 ،25العدد  ، 99شتاء 1441هـ2020/م  ،ص  11ـ . 60
حممد ّ
الطاهر بن عاشور»  ،ص  115ـ . 192
( )4مرجع سابق « ،مقصد حفظ العقل عند اإلمام َّ
املرصية
اجلمعية
«حرية ال ّتعبري يف جمتمع مفتوح»  ،ترمجة  :كامل عبد الرؤوف  ،القاهرة :
( )5رودين  ،سمولال ،
ّ
ّ
ّ
لنرش املعرفة والثّقافة
العاملية  ،ط 1995 ، 1م  ،ص . 22
َّ
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هم سمولال الفكري يف كتابه خيتلف عن مهِّنا الفكري يف َه ٰـ َذا
وعل الرغم من أنَّ َّ
َٰ
ارس
تلمس أشكال االخرتاقات التي ُت َ
إل ُّ
املدخلَّ ،إل أنَّ كالمه يصلح أن ن َْع ُـب منه َ ٰ

عل طاقته
عل عقل اإلنسان ،لترسق منه حرية تفكريه ،وختطف عقله ،وبالتايل تستحوذ َ ٰ
َٰ
واملحركة لسلوكه ،وال َّناظمة حلياته ك ِّلها.
املنتجة لقناعاته ،وآرائه
ّ

وعل الرغم من مزاياه التواصلية ،والتدفُّق املعريف ،و ُق َو ٰى اخلري
نعم ،إنَّ احلارضَ «املعو َلـم» َ ٰ
عل أطوال العالـمَّ ،إل أنَّ اخلطر فيه حمدق بحرية التفكري ،وال ينكره منصف(.)1
الفاعلة َ ٰ

حرية تفكري اإلنسان ،وتوجيه عقله .وهاتان
ويمكن رصد جهتني تسعيان لل َّتدخل يف َّ
اخلربية ،ويف املقاصد واملناهج وال َّنوايا ،وال يمكن وضعهام يف س َّلة
اجلهتان خمتلفتان يف
َّ

(التدخل ال َّناعم).
أي صاحب مصلحة شخصية
ُّ
األول؛ هي َّ
الدولة غالب ًا ،أو ِّ
واحدة :اجلهة َ ٰ
واجلهة الثَّانية هي اجلمـاعات َّ
املنظمة املعادية لإلنسان (جريمة ،أعمـال عنف .)...وفيام
إل َن َجـني :تعتمدمها ُّ
كل جهة الخرتاق العقول :
يأيت نكتفي باإلشارة فقط َ ٰ

الدولة يف توجيه أفكار اإلنسان
( )1أسلوب ّ

السليم
التغيب ّ
إذا تركنا ّ
والتهيب جانب ًا وال ّل َذين َ ْي ِرفان ال ّتفكري عن مساره َّ
الرأي الشخيص ا ُ
عل
ويقطعان عليه َّ
حل ِّ
إل َّ
ـر ،نجد َن َجـني ُمعتمدين َ ٰ
الدرب املوصل َ ٰ
نطاق واسع ،مها :

( أ ) هنج إشغال الفكر بموضوعَ ،ح َّتى ال ِّ
وتر ٰى
يفكر يف موضوع آخر يقلق َّ
الدولةَ ،
ٰ
ُ
كالسلمِ األهيل ،أو حسن العالقات احلدودية أو
خر ٰى؛ ِّ
عل قيم املجتمع األ َ
فيه خطورة َ ٰ
الدولية(.)2
ري نحو غاية مقصودة(.)3
(ب) هنج إخفاء معلومات ،مع طرح معطياتِّ ،
توج ُه التفك َ

َ
وتضخم املعلومات» دراسة يف الرؤيتني اإلسالمية والغربية ،
حممد فقيه « ،املعرفة
ّ
عل سبيل املثال َّ :
( )1انظر ٰ
مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  ،بريوت  :ط 2020 ، 1م  ،ص  141ـ . 210
حرية ال ّتعبري وبني قيم
( )2يقول رودنيأ.سمولال « :إنّ دول العامل تكافح من أجل حتقيق ال ّتوازن املناسب بني ّ
املجتمع األخرى» مرجع سابق ،
«حرية ال ّتعبري يف جمتمع مفتوح»  ،ص . 507
ّ
الرأي من منظور
( )3عبد املجيد النجار ،
إسالمي»  ،ص  187ـ . 189
ّ
«حرية ّ
ّ
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عل عقله
( )2أسلوب اجلمـاعات املعادية لإلنسان يف االستحواذ َ ٰ

يفرقان
والسيطرة ،ال َّلذين ِّ
إذا تركنا جانب ًا خطاب الغَ رائز ،واإلغراء بالعزوة ،والقوة َّ
عل نطاق واسع ،مها :
بني االبن وأبيه ،نجد هنجني مستخدمني َ ٰ
الس ّامة يف العقل؛ أفكار تُد ِّمر األمن ،واألمان ،وتوقظ الفتن
( أ ) هنج زرع األفكار ّ
ّ
ال ّنائمة،
َعال ﴿ :ﭻ
وتذكرنا بمـا وسوس به إبليس آلدم  ،#وهو يف اجل َّنة؛ يقول ت َ ٰ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾(. )1

«اإلجرامية» العنيفة ،وتغشيتها «برشعية» زائفة متومهة
(ب) هنج تزيني األعمـال
ّ
ـه وملرضاته.
صوريةَّ ،
مدعية بأهنا ما يريده ال َّل ُ

ـريـة ال ّتعبـري
ُح َّ

حرية ال َّتعبري ،يف أربع صور :
يمكن تلخيص املشهد الفكري يف موضوع َّ

ُ
واملجتمعي يف شأن
الفكري
ول  :وجود مدرستني اليوم تتقاسامن ال َّنشاط
َّ
الصورة األ َ ٰ
َّ

حرية ال َّتعبري .ومها :مدرسة ال َّنموذج الغريب ،ومدرسة ال َّنموذج العريب واإلسالمي.
َّ

وهاتان املدرستان موجودتان يف جمتمعات اإلسالم ،ويف حراك وتزاحم وتدافع ملحوظ.
الصورة الثَّـانية  :إنَّ املدرستني وبالرغم من اختالفهمـا يف الغايات ،واملناهج،
إنساين
وح ّق
واملعايري
ٌّ
رية ال َّتعبري» هي قيمة ُعليا ٌ
عل أنَّ ُ
«ح َّ
َّ
واملرجعياتَّ ،إل َّأنام ت َّتفقان َ ٰ
ُم ٌ
زء من ن ََسـق عام.
صان ،ولك َّنها ليست قيمة ُمطل َقة ،بل هي ُج ٌ
( )1سورة طه  ،اآليات  117( :ـ . )121
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الضوابط التي يقرتحها الباحثون من املدرستني ،هي مقرتحات
الصورة الثَّـالثـة  :إنَّ َّ

َ
يتوخ ٰى أصحاهبا أن تُسهم يف تكوين رأي
غري ملزمة ألحد ،وال
مفعول قانوني ًا هلا؛ ولكن َّ

عام أو يف تغيري ثقا ٍّ
وسن قوانني بمقتضاها.
يف يف املجتمع أو يف استجابة َّ
الدولة ِّ
ٍّ

حرية ال َّتفكري عملي ًا وواقعي ًا يف َه ٰـ َذا اإلقليم من األرض ،الذي
الرابعة  :إنَّ َّ
الصورة َّ

ـرعية
واإلسالميـة ،وسواء كانت قوانينها ذات
العربيـة
تقوم عليه الدول
مرجعية َش َّ
َّ
َّ
َّ
الدولة هي التي ُتدِّ ُد
بالش َيعـة ،أو يغيب فيها ذكر َّ
إسالمية ،أو ذات صلة َّ
ـريعة ،فإنَّ َّ
الش َ
َّ
رية ال َّتعبري».
مسافة
احلريات الشخصية واالجتامعية ،ومنها ُ
«ح َّ
َّ

املادة 22
وبذلك نكون أمام ِق َطع ُمتجاورات من ن ُُظم
عل َّ
َّ
احلريات ،ت َّتفق ـ رسمي ًا ـ َ ٰ

َنص
«منظمة التعاون
من إعالن حقوق اإلنسان الذي أعلنته
اإلسالمي» من القاهرة  ،وت ُّ
َّ
ّ
بحرية عن رأيه ،بشكل ال يتعارض مع املبادئ
احلق يف ال َّتعبري
عل أنَّ « :لِ ُك ِّل إنسان ُّ
َّ
املادة َ ٰ
ِ
ُّ
ويظل يف أيدي اجلهة التي
صوص ُك ِّلها،
َص تنطبق عليه ُشوط ال ُّن
َّ
ـرعية»َ ..
وه ٰـ َذا ن ٌّ
الش َّ
ص يف حركة الواقع.
ُتدِّ ُد َه ٰـ ِذ ِه املبادئ ،وت ِّ
ُنز ُل ال َّن َّ

ل سبيل اخلتم
َع َ ٰ

إنَّ َّ
الرقابة اخلارجية
كل املقدِّ مات والعالمات املبثوثة يف العامل اليوم ،تقول إنَّ زَ من ِّ
عل الرغم مما نشهد من ممارسات
عل اإلنسان والشعوب ،وزمن القمع
العنفي قد َ
ِّ
انته ٰىٰ َ ،
َٰ

دعيـة يف أقاليم من األرض متناثرة .وأنَّ املرحلة القادمة هي مرحلة بناء اإلنسان،
َر َّ
عل العيش يف جمتمع مفتوح.
وتعزيز َّ
ذاتيـته ،ليصبح قادر ًا َ ٰ
إل حارض لـم يعد فيه اإلعداد الديني لألجـيال ،واإلعداد األخالقي
لقد وصلنا َ ٰ
ٍ
وأول حجر فيه
واإلعداد العلمي كافي ًا ،بل ال بد من إعداد رابع هو :اإلعداد املعريف َّ ،
ري ُ
والسعي يف حفظ العقل واإلعقال.
ـة ال َّتفكري،
َ
هو ُح َّ
وممارسـة ال َّنقـد وال َّتحليلَّ ،
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()25

الســ ْلم
ِّ

د .حممد قباد أبو بكر

*

الس ْل َم واألمان ،ويكره احلرب والدمار واخلراب ،وجاء الدين
اإلنسان بالفطرة حيب ِّ
الس ْل َم والسالم ،ويعطي
اإلسالمي ليؤكد تلك ا ُملس َّلمة اإلنسانية وينرش يف ربوع العامل ِّ

مثا ً
س يف مجيع أنحاء العالـم ،أدهش اآلخر الذي ظل ينظر مندهش ًا من
در ُ
ال حضاري ًا ُي َّ
َ
فانجذبوا إليه ودخلوا فيه أفواج ًاَ ،ح َّت ٰى ظهر
لمية السامية،
َه ٰـ َذا الدين وحضارته ِّ
الس َّ
األخر ٰى يزعمون ويقولون تارة ،إنَّ اإلسالم انترش بحدِّ السيف،
رجال الدين يف األديان
َ
وه ٰـ ِذ ِه مقوالت ما تزال األيام تثبت العكس من
أخر ٰى إنَّ اإلسالم دين اإلرهابَ ،
وتارة َ
وفره من
َ
الدعاو ٰى والتحديات املغرضة ،والدليل :أنَّ اإلسالم يف زيادة ورقي بسبب ما َّ
سالم عقائدي ،وسالم اجتامعي ،وسيايس ،وثقايف ،وعلمي ،وخصوص ًا أن املسلمني

رب ٰى يف املراجعة ،ويف التقارب مع العالـم ودياناته وثقافاته من
اليوم يبذلون جهود ًا ك َ
وه ٰـ َذا ما سوف ُي ِّبيـنه َه ٰـ َذا املدخل.
أجل التعارف والتضامنَ .
الس ْل ُم دعوةً ،وإرادةً ،وإقرار ًا ،من اجلوانب املضيئة يف حضارتنا اإلسالمية ،ومن
ُيع َت ُرب ِّ

الصفحات املرشقة يف سجل تارخينا اإلسالمي الزاخر باملآثر واملفاخر ،والتي نعتز هبا كمسلمني
الس ْل ُم يف اإلسالم مع أتباع املجتمعات األخرى
يتجل ِّ
عامة ،ومع غري املسلمني خاصة ،حيث َّ ٰ

الس ْلمِ وفق مفهوم الصلح والسالمة وضد احلرب.
املخالفة يف مظهر ِّ

قدم
الس ْل ُم يعني عدم احلروب ،ولكن َّ
للسالم يف اإلسالم ،ليس فقط ِّ
إنَّ املتأ ِّم َل َّ

والس ْلمِ
ُ
والس ْلمِ االقتصاديِّ ،
والس ْلمِ السيايسِّ ،
للس ْلمِ االجتامعيِّ ،
اإلسالم نموذج ًا ِّ
(*) نائب وزير الشؤون اإلسالمية السابق باملالديف  ،وأستاذ الفقه بجامعة املالديف اإلسالمية .

544

عل نوع واحد فقط ،ومن هنا جاءت فكرة َه ٰـ َذا البحث
الثقايف والعلمي .ولـم يقترص َ ٰ
الس ْلمِ يف اإلسالم.
لتوضيح ِّ

عل كافة األصعدة
لكي نعرف مقدار الرصح املشيد الذي بناه اإلسالم للسالم َ ٰ
الس ْلمِ ونصوصها .فقد كان
إل الوراء ،لنعرف حقائق دعوة ِّ
املختلفة ،ال بد أن نرجع َ ٰ

وه ٰـ َذا القانون ال
قانون احلكم ملن غلب هو القانون السائد بني الشعوب املختلفةَ ،
َ
يتامش ٰى مع اإلنسانية؛ ألنه قانون الغابة ينترش بني احليواناتَ ،ه ٰـ َكذا كان قانون القوة يف

سي العالقات
العالقات بني الدول واملجتمعات املختلفة هو الذي حيكم ،وهو الذي ُي ِّ
بني الدول بعضها مع بعض ،فال عالقة حتكم َه ٰـ ِذ ِه الدول ِس َو ٰى احلروب املستمرة أو
االستعداد للحرب القادمة.

وكل دولة تنتهز الفرصة
عل جرياهنا ،وإن انشغلت إحدَ ٰى الدول بخالفات
َّ
لتنقض َ ٰ

يف داخلها أغارت عليها جاراهتا ،وإن هتادن اجلار مع اجلار فألمر عارض ال يلبث أن
يزول ،فكانت العالقة بني الدول األصل فيها احلربَّ ،إل أن يكون ميثاق ،وال يكون

ُ
امليثاق َّإل لرضورة أوجدته ،وإذا ُعقد ال
عل نية الوفاء.
يكون َ ٰ

ِ
ٍ
للس ْلمِ كوصية أيب بكر > لقادتِه
وتقدم لنا سري ُة اخللفاء الراشدين صفحات مرشقة ِّ

َّ
بأل يقتلوا شيخ ًا وال امرأ ًة وال طف ً
ال وال عابد ًا يف صومعته وال يقتلعوا شجر ًا( .)1وقال

عل مرص ـ عندما ُ ِ
ض َب ابن القبطيَ « :م َت ٰى
الفاروق > لعمرو بن العاص ـ واليه َ ٰ
هاتم َأحرار ًا»(.)2
اس ،و َقد و َلدَ ُهتم ُأ َّم ُ ُ
عبدت ُُم ال َّن َ
اس َت َ
موسى « .االكتفاء بمـا تضمنه من مغازي رسول ال َّلـه @ والثالثة
( )1الكالعي احلمريي  ،سليامن بن
ٰ
اخللفاء»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،الطبعة
حممد بن احلسن
األوىل 1420 ،هـ  ، 98/2 ،حسني بن َّ
ٰ
الدِّ يار َب ْكري « ،تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس»  ،بريوت  :دار صادر . 205/2 ،
( )2القنطري اجلزائري  ،عبد اللطيف بن عيل « .يف سبيل العقيدة اإلسالمية»  ،قسنطينة  ،اجلزائر  :دار البعث
للطباعة والنرش  ،الطبعة
األوىل 1402 ،هـ ـ 1982م  ،ص . 41
ٰ
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عل أساس احلقوق والواجبات واألخالق
إنَّ عالقات املسلمني مع غري املسلمني تُب َنى ٰ َ ٰ
عل إقامة العدالة بني املسلمني،
الرفيعة .ومعلوم أن كل أحكام ِّ
الس ْلمِ يف اإلسالم مبنية َ ٰ
وغريهم ،ومنع االعتداء والظلم ،ومحاية حقوق وحريات املسلمني ،وغريهم.

ِ
ويف تا ِر ِ
ِ
ُ
حافل
اعتداءات َج
اإلسالمية من
حجم ما تعرضت له أم ُتنا
نجد
خينا اإلسالمي ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الناس
دماء
السواء ،ما اس ُتبيحت فيه
عل
الرشق
الغزاة من
ُ
احلرمات ،وكانت ُ
والغرب َ ٰ
ِ
اخلرياتُ ،
ِ
األمة
تراث
ونبت فيه
وأحرق فيه ُ
الفكري ،وبعدَ
ُ
جتري كاألهنا ِر يف الطرقاتُ ،

ُ
أن َق َّي َ
حتافظ
السالم دعو َة اإلسالم التي
وحرروا البال َد والعبا َد كان
ـض ال َّل ُ
ُ
ـه هلا جندَ هَّ ،
ِ
ِ
ِ
َعال ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
عل أرواحِ
الناس ،تطبيق ًا لقول ال َّلـه ت َ ٰ
َٰ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾(. )1

ـالم ُلغَ ـ ًة واصطالح ًا
الس ُ
َّ

الم
«الس ُ
السالم بفتح السني ،معناه األمان ،وعندما نلقي التحية نقول َّ
مصطلح َّ
الم هو حتية أهل ا َ
جلـ َّنة.
والس ُ
«الس ُ
الم َعليكم»َّ ،
َعليكم» وعندما نخرج من صالتنا نقول َّ

ِ
(س ِل َم) وهو األمان أو الصلح،
َّأما س ْلم (اسم) بكرس السني مشتقة من أصل الفعل َ
فنقول ِس ْلم هنا بمع َن ٰى من سالم وأمان وصلح والرباءة من العيوب واآلثام .اجلمع
أسلم ِ
وسالم(.)2
واصطالح ًا ،هو االستعداد واختاذ كل الوسائل املادية واملعنوية التي ترهب العدو،

ومتنعه من االعتداء واملحاربة والقتال الذي َهيـدِّ د النفس والعقيدة واألوطان(.)3

( )1سورة التوبة  ،اآلية . )6( :
( )2إبراهيم أنيس وآخرون ؛ «املعجم الوسيط»  ،جممع اللغة العربية ـ مكتبة الرشوق الدولية 2004 ،م  ،ص . 446
( )3الشهايب  ،إبراهيم حييى « .مفهوم احلرب والسالم يف اإلسالم ـ رصاعات وحروب أم تفاعل وسالم؟» ،
دمشق  :مؤسسة مي للطباعة والتوزيع  ،ط 1990 ، 1م  ،ص . 15

546

الق ِ
الس ْلم يف ُ
والسـ َّن ِة
ِّ
رآن ُّ
وقد وردت لفظة «الس ْلم» باشتقاقات كثرية يف عدة مواطن من القُ ِ
رآن َ
الكريمِ ،
ِّ
َعال ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
كقوله ت َ ٰ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾( ، )1إذ هي دعوة من ال َّل ِ
ـه للمؤمنني أن يدخلوا
الس ْلم كافة ،وحذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان؛ ألنه ليس هناك َّإل اجتاهان اثنان:
يف ِّ

وإما ضاللَّ ،إما
وإما اتباع خطوات الشيطانَّ .إما ُهدَ ٰى َّ
الس ْلم كافةَّ ،
َّإما الدخول يف ِّ
ِ
ِ
وإما غواية
وإما ُهدَ ٰى ال َّلـه َّ
وإما طريق الشيطانَّ ،
وإما جاهليةَّ ،إما طريق ال َّلـه َّ
إسالم َّ
يرتدد ،وال
الشيطان ،وبمثل َه ٰـ َذا احلسم ينبغي أن يدرك املسلم موقفه ،فال يتلجلج ،وال َّ
إل الدخول
َ
يتح َّـي بني ش َّت ٰى السبل ،وش َّت ٰى االجتاهات ،مع مالحظة :أن اتباع الدعوة َ ٰ
الس ْلم التي هي
الس ْلم ،يعني :النهي عن اتباع خطوات الشيطان ،يعني :أن عكس ِّ
يف ِّ

()2
َعال ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
احلرب ،هي من إيعاز الشيطان  ،وكمـا قال ت َ ٰ

()3
الس ْلم عن رغبة صادقة(.)4
إل ِّ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾  ،أي :وإن مالوا َ ٰ

ِ
ُ
املنص ُف ،الذي حيفظ للمسلمني عزهتم
العادل
الم
الس ُ
واملقصود ِّ
بالس ْلم هناَّ :
سالم العزة والكرامة،
وكرامتهم ،ويضمن هلم حقوقهم ،فهو سالم من منطق القوة،
َ

والعزة
القوة
وليس سالم الضعفاء األذالء املقهورين ،فاإلسالم ال
َّ
يرىض ألتباعه َّإل َّ
ٰ
()1
()2
()3
()4

سورة البقرة  ،اآلية . )208( :
أبو بكر اجلزائري « .أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري»  ،املدينة املنورة  :مكتبة العلوم واحلكم  ،املدينة
حو ٰى « .األساس يف التفسري»  ،القاهرة :
املنورة  ،الطبعة اخلامسة 1424 ،هـ2003/م  ، 187/1 ،سعيد َّ
دار السالم  ،ط 1424 ، 6هـ  ،ص . 490/1 :
سورة األنفال  ،اآلية . )61( :
حممد األمني اجلكني الشنقيطي « .أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن»  ،بريوت  :دار الفكر للطباعة
َّ
والنرش والتوزيع  ،ط 1415 :هـ ـ 1995م  ، 390/7 ،اجلزائري « ،أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري» ،
. 324/2

547

عل ضعف ،واستسالم،
واألمن والكرامة؛ لذلك فال عربة بالسالم املزعوم املبني َ ٰ
َعال ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ
وأكاذيب وأوهام ،وقبول للمساومات ،وتقديم للتنازالت .قال ت َ ٰ

()1
وعال﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ل َ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾  ،وقال َج َّ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾(. )2

أما يف السـن ِة النبـ ِ
القو ٰى اإلنسانية
ويةَ ،
ُّ َّ َّ َ َّ
عل مجيع َ
فه ٰـ َذا النوع من التضامن يوجب َ ٰ

عل
يف ظل َه ٰـ َذا املجتمع اإلسالمي َّأل تدخر جهد ًا ،أو أن تتوانى يف سبيل املحافظة َ ٰ
وه ٰـ َذا هو األساس البنائي الذي أقامه
مصالح اآلحاد ،أو أن تقعد عن حل مشكالهتمَ ،

الر ُس ُ
ول @ يف جمتمعه اإلسالمي الكبري ،من خالل صحيفة املدينة التي تضمن حقوق
َّ
غري املسلمني ،ومن خالل (املؤاخاة) بني املسلمني(.)3

ِِ
ُ
ول التي هبا
عل نفسهَ ،
وه ٰـذه هي الصفة األ َ ٰ
ومن التكريم :أن يكون اإلنسان ِّقيمـ ًا َ ٰ

كان اإلنسان إنسان ًا هناك .حرية االجتاه وفردية املسؤولية .وهبا استخلف يف دار العمل.
فمن العدل أن يل َق ٰى جزاء اجتاهه وثمرة عمله يف دار احلساب(.)4

وما أمجل ما فعله أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب > مع شيخ من أهل ِّ
الذ َّمـة يقف
بيبتِك
عل األبواب يسأل الناس طالب ًا أن يعطوه« :ما أنصفناك ،إن ُك َّنا أخذنا املال يف َش َ
َٰ
أجر ٰى عليه من بيت مال املسلمني ما يصلحه ويكفيه حلياة
وضيعناك يف شيبك» ،ثم َ
َّ
كريمة(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

سورة آل عمران  ،اآلية . )139( :
سورة حممد  ،اآلية . )35( :
املخزنجي  ،السيد أمحد « .العدل والتسامح يف ضوء اإلسالم»  ،اهليئة املرصية العامة للكتاب  ،مرشوع
مكتبة األرسة 2006 ،م  ،ص . 149
السباعي  ،مصطفى « .روائع حضارتنا»  ،بريوت  :املكتب اإلسالمي  ،ط 1999 ، 1م  ،ص . 98
ابن القيم « ،أحكام أهل الذمة»  ،حتقيق  :صبحي الصالح  ،جامعة دمشق 1381 ،هـ  ،ج  ، 1ص . 48
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ِ
عل أنفسهم وكنائسهم،
وكذلك كان عهد عمر بن اخلطاب > ألهل إيلياء باألمان؛ َ ٰ
عل يشء،
وأمر بعدم التعرض لكنائسهم وال هتدم ،وال ُتس صلباهنم ،وال يكرهون َ ٰ
عل أمواهلم وعدم املساس هبا(.)1
واملحافظة َ ٰ

إل املسجد،
وحني اشتكت إليه امرأ ٌة قبطية من عمرو بن العاص الذي َض َّم بيتها َ ٰ

إل عمرو وسأله عن ذلك ،فقال :إن املسجد ضاق باملسلمني ،ولـم أجد ُبد ًا من
أرسل َ ٰ
عل َه ٰـ ِذ ِه املرأة َثمن ًا باهظ ًا ،فأ َبت أن تأخذه،
وع
ُ
ضم البيوت املحيطة باملسجدَ ،
رضت َ ٰ
فادخرتُه هلا يف بيت املال ،وانتزعت ملكيتها مراعاة للمصلحة العامة ،لكن الفاروق
َّ
عمر :أمره بأن هيدم َه ٰـ َذا اجلزء الذي للمسجد ،ويعيد بناءه كمـا كان لصاحبته(.)2
وه ٰـ َذا خالد بن الوليد > يصالح أهل احلرية ،ويكتب يف كتاب الصلح« :وجعلت
َ

هلم ُّأيمـا شيخ َض ُع َ
فافتقر ،وصار
ف عن العمل ،أو أصابته آفة من اآلفات ،أو كان غني ًا
َ

ُ
أهل دينه يتصدقون عليه سقطت جزيته وعيل من بيت مال املسلمني»(.)3

ومن الصفحات املضيئة يف حضارتنا اإلسالمية :ما ورد أن الصحابة } َل َّـم دخلوا

أمر من أيب عبيدة بن اجلراح ،بمغادرة محص
ِْ
ح َ
عل أهلها اجلزية ،فجاءهم ٌ
ص وفرضوا َ ٰ

إل أهل محص
إل جيش املسلمني حيث مواجهة الروم يف الريموك ،أعادوا َ ٰ
لالنضامم َ ٰ

ما أخذوه؛ وقالوا :إنا أخذناه يف مقابل الدفاع عنكم ،أم وقد خرجنا فقد أصبحنا غري

عل محايتكم فلزم رد ما أخذناه منكم ،فعجب لذلك أهل محص أشد العجب،
قادرين َ ٰ

عل عدوهم.
ومتنوا هلم النرص َ ٰ

حممد أبو الفضل إبراهيم  ،القاهرة  :دار
حممد بن جرير « .تاريخ الرسل وامللوك»  ،حتقيق َّ :
( )1الطربي َّ ،
املعارف ( ،د ـ ت)  ،ج  ، 3ص . 609
( )2السباعي « ،من روائع حضارتنا»  ،ص . 85
( )3عرجون  ،الصادق « .املوسوعة يف سامحة اإلسالم»  ،الدار السعودية للنرش والتوزيع  ،ط 1404 ، 2هـ
1984م  ،ج  ، 1ص . 445
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عل عدل املسلمني مع غريهم :أن القائد ُق َتيبة بن مسلم الباهيل ~
ومن أروع الصور َ ٰ

ـي أهلها بني الدخول
وهو فاتح بالد ما وراء النهر قد فتح مدينة َ
(سمر َقند) ،دون أن ُي ِّ

يف اإلسالم ،أو املعاهدة ،أو القتال ،وبعد عرشين سنة من فتحها ،وحني صار عمر بن

عبد العزيز > خليف ًة للمسلمني ،وسمع أهل سمرقند بعدله فسار إليه وفدٌ منهم
واشتكوا إليه ما فعله ُقتيبة ،وكان إذ ذاك قد ت ِّ
ـينا بمـا
ُوف وقالوا له« :إن قتيبة َلـم ُي ِّ

عل سمرقند يأمره بأن خيرج منها
إل واليه َ ٰ
تقيض به رشيعة اإلسالم» ،فكتب عندئذ عمر َ ٰ
ثري من
هو وجيشه ،وأن ُ َي ِّ
فلمـا خرج املسلمون منها آ َم َن َك ٌ
ـي أهلها باخليارات الثالثةَّ ،
أهلها بدين اإلسالم.

السـ ْلم يف اإلسـالم
أنواع ِّ

العقـائدي
السـ ْل ُم َ
ِّ

الس ْل ُم العقائدي يف اإلسالم من حرية العقيدة والعبادات جلميع أفراد املجتمع،
َي ُنبع ِّ

بحيث يؤدي اجلميع عباداهتم كاملة يف سلم عقائدي لـم تشهده ديانة وال جمتمع من

عل
قبل ،ولـم يكن ِّ
الس ْلم من أجل إيقاف احلروب فقط يف اإلسالم ،ولكن حافظ َ ٰ

عل اعتناق اإلسالم ،وكذلك نصح
ِّ
الس ْلم العقائدي لآلخرين ،ولـم ُي ْك ِر ًه أحد ًا َ ٰ
وعل املسلمني ،ترك هلم
عل أصحاب الديانات
َ
األخر ٰى َ ٰ
اإلسالم املسلمني بعدم التهكم َ ٰ
َ
حرية العبادة والديانة ،إنَّ
الس ْلم دعوة عامة ،وقامت العالقات
إل ِّ
القرآن كمـا رأينا دعا َ ٰ

عل السيف أبد ًا؛
عل أساس ِّ
الس ْلم ،وما كانت دعوة احلق لتقوم َ ٰ
بني املسلمني وغريهم َ ٰ

()1
َعال :
ولذلك يقول ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾  ،وقال ت َ ٰ

﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾(. )2

( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
( )2سورة يونس  ،جزء من اآلية . )99( :
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الر ُس ُ
ول @ يف املسجد ،و َل َّـم حان وقت
و َل َّـم جاء َو ُ
فد ن َ
َصار ٰى نجران أنزهلم َّ

صالهتم تركهم يصلون يف املسجد ،فكانوا يصلون يف جانب منه ،و َل َّـم حاوروا
الر ُس َ
ول @ حاورهم بسعة صدر ورحابة فكر ،وجادهلم بالتي هي أحسن ،ومع
َّ

عل الدخول يف اإلسالم ،بل ترك هلم احلرية يف
أنه أقام احلجة عليهم ،لـم يكرههم َ ٰ
إل نجران(.)1
االختيار ،وقد أسلم بعضهم بعدما رجعوا َ ٰ

عل دور العبادة وضمـان سالمتها ،بل طالب
وأمر اإلسالم املسلمني باملحافظة َ ٰ

الفقهاء املسلمون بتأمني حقوق رعاياهم يف العبادة ،وضمـان عدم إشغاهلم يف أوقاهتا،
ِ
وتريمه ٍ
«ي ُر ُم َ
فقرروا :أنه َ
باق بالنسبة إليهُ ،فيس َتث َن ٰى َشـرع ًا
إحض ُار َ ُي ٍّ
ـودي يف َسـبتهُ َ ،
وصححهَ :
من َع ٍ
اص ًة َأ َّل
مل يف إجازة ،حلديث النسائي والرتمذي
«وأ ْن ُت ْم َ ُي ٌ
ود َع َل ْي ُك ْم َخ َّ
َّ
ت َْعـدُ وا يف السب ِ
ت»(.)2
َّ ْ
أهل ِّ
وقال اإلمام مالك« :إذا زَ ن َٰى ُ
الذ َّمـة ،أو َشـربوا اخلمر ،فال َيع ِر ُ
اإلمام؛
ض هلم
ُ

َّإل أن ُيظ ِه ُروا َ
الضر؛ فيمنعهم السلطان من
ذلك يف ديار املسلمني و ُيدخلوا عليهم َّ

()3
عل
وه ٰـ َكذا َّثب َت
اإلرضار باملسلمني» َ ،
ُ
اإلسالم دعائم ِّ
الس ْلم االجتامعي القائمة َ ٰ
العدل وحفظ حرية العادات والعبادات.

حممد « ،سرية ابن هشام»  ،حتقيق  :جمدي فتحي السيد  ،طنطا  ،دار الصحابة
( )1عبد امللك بن هشام ؛ أيب َّ
حممد « ،من هدي النبي ﷺ يف التعايش مع اآلخر ـ
للرتاث  ،ط 1416 ، 1هـ 1995م  158/2 ،؛ النارصي َّ
املحمدية للعلمـاء  ،اململكة املغربية .
ميثاق نصارى نجران نموذج ًا»  ،جملة الرابطة
َّ
( )2منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل « .كشاف القناع عن متن اإلقناع» ،
ج  ، 3ص  ، 140واحلديث أخرجه الرتمذي برقم ( ، )2733والنسائي برقم ( ، )4078وأمحد برقم (. )17626
( )3ابن قيم اجلوزية « .أحكام أهل الذمة»  ،ج  ، 1ص . 317
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السـيايس
السـ ْلم ِّ
ِّ

إل استقرار املجتمعات،
ِّ
الس ْلم السيايس من أهم أنواع َّ
السالم يف اإلسالم؛ ألنه يؤدي َ ٰ
للسالم
إل اجلنوح َّ
وتطورها ،وازدهارها والبناء والتعمري نتيجة له؛ لذلك دعا اإلسالم َ ٰ

َعال ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
إذا طلبه العدو .قال ت َ ٰ
()1
بالس ْلم هنا السالم العادل املنصف الذي حيفظ للمسلمني
ﰈ ﰉ﴾  ،واملقصود ِّ

الس ْلم واحلياة داخل املجتمع
عزهتم وكرامتهم ويضمن هلم حقوقهم ،ويضمن لآلخر ِّ

ليعيش ،وهو سالم من منطق القوة ،سالم العزة والكرامة ،وليس سالم الضعفاء األذالء
والعزة واألمن والكرامة؛ ووفَّر امليزات
القوة
املقهورين ،فاإلسالم ال
َّ
يرىض ألتباعه َّإل َّ
ٰ
عل ضعف واستسالم
ِّ
الس ْلمية نفسها لآلخرين ،لذلك فال عربة بالسالم املزعوم املبني َ ٰ

()2
وعـال﴿ :ﮛ
ل َ
وأكاذيب وأوهام وقبول للمساومات وتقديم للتنازالت  ،وقال َج َّ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾( ،)3مثلمـا فعل

الس ْلمي مع اخلصوم من أجل السالم والتعاون
بي @ عندما وضع ميثاق التعايش ِّ
ال َّن ُّ
عل اخلري واملصلحة املشرتكة ليعيش اجلميع يف سالم.
َٰ
عل غريهم
عل أنفسهم ،أو َ ٰ
وقد أمر اإلسالم بالوفاء بالعهود التي أخذها املؤمنون َ ٰ
َعال ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
وعدم اإلخالل هبا ،قال ت َ ٰ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾( ،)4وقال

()5
حرم قتل الذمي
ُس ْبحان َُه ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾  ،من هنا َفي ُ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة األنفال  ،اآلية . )61( :
حممد سيد طنطاوي « ،التفسري الوسيط للقرآن الكريم»  ،القاهرة  :دار هنضة مرص للطباعة والنرش
َّ
146
/
6
،
م
1998
،
1
ط
،
والتوزيع
حممد متويل « .تفسري الشعراوي ـ اخلواطر»  ،مطابع
،
الشعراوي
،
َّ
أخبار اليوم  ،ط 1997 :م . 4782/8 ،
سورة حممد  ،اآلية . )35( :
سورة النحل  ،اآلية . )91( :
سورة االرساء  ،جزء من اآلية . )34( :
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()1
الر ُس ُ
الس ْلم عندما غرس فيها بذور التسامح
غر َ
ول @ مبادئ ِّ
بغري حق  ،وقد َ
س َّ
عل السامحة ،والعفو ،والتعاون
بني املسلمني وغريهم ،فأقام معاهدة مع اليهود :تنص َ ٰ

الر ُس ُ
عل َه ٰـ َذا امليثاق ـ ميثاق التعايش
عل اخلري ،واملصلحة املشرتكة ،وحافظ َّ
ول @ َ ٰ
َٰ
الس ْلمي ـ لكن اليهود رسعان ما نقضوه( ،)2وهنا قال يف ِش َيم املؤمنني يف حقِّ املوفني
ِّ
()3
ـه يوم ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
بعهودهم قال @ِ ِ ُ :
الق َـيا َم ِة ا ُملو ُفونَ َّ
الط ِّي ُـبونَ » .
«أو َلئ َك خ َـي ُار ع َباد ال َّلـه ع ْندَ ال َّل َ ْ َ
ولقد كان @ يويص كثري ًا بأهل ِّ
إل
الذ َّمـة واملستأ َمنني وسائر ا ُمل َ
عاهدين ويدعو َ ٰ

وى أبو
ور ٰ
الس ْلم ومراعاة حقوقهم وإنصافهم واإلحسان إليهم وينهى عن إيذائهمَ ،
ِّ
ِ
ِ
ـدة من أبناء أصحاب َر ُسول ال َّلـه @،
«السـ َن ِن» عن صفوان بن سليم عن ِع َّ
داود يف ُّ
ول ال َّل ِ
عن آبائهم عن رس ِ
ـه @ قالَ :
اهد ًا َأ ْو ا ِ ْن َت َق َص ُه َأ ْو َك َّل َف ُه َف ْو َق َطا َقتِ ِه
«أ َل َم ْن َظ َل َم ُم َع َ
َ ُ
يج ُه (أي :أنا الذي ُأ ِ
خاص ُمه ُ
ري ِط ِ
يب َن ْف ٍ
َأ ْو َأ َخ َذ ِم ْن ُه َش ْـيئ ًا بِغَ ـ ِ
حاجه) َي ْو َم
س َف َأنَا َح ِج ُ
وأ ُّ
ِ
الق َـيا َم ِة»(.)4
( )1أهل الذمة هم أهل العهد من اإلمام أو من ينوب عنه باألمن عىل أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم وضامن
حقهم يف ممارسة شعائر دينهم  ،وما يرتتب عىل َه ٰـذا العهد من أحكام  .انظر  :ابن القيم « ،أحكام أهل
الذمة» . 475/2 ،
( )2الزعيم  ،إبراهيم صقر إسامعيل « .التعايش السلمي بني املسلمني واملسيحيني يف بيت املقدس»  ،لندن :
دار الكتب 2019 ،م  ،ص . 24
حممد « ،املسند»  ،حتقيق  :شعيب األرناؤوط وآخرون  ،بريوت  :مؤسسة
( )3ابن حنبل  ،أبوعبد ال َّلـه أمحد بن َّ
الرسالة  ،ط 1421 ، 1هـ ـ 2001م  ،ج  ، 43ص . 399
( )4أبو داود السجستاين« ،سنن أيب داود» ،كتاب اخلراج ،باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.
احلديث رقم ،3052 :وقال صاحب املقاصد« :وسنده ال بأس به وال يرض جهالة من لـم يسم من أبناء
«سـننه» من
الصحابة فإهنم عدد تنجرب به جهالتهم؛ ولذا سكت عليه أبو داود ،وهو عند البيهقي يف ُ
هذا الوجه ،وقال عن ثالثني من أبناء أصحاب رسول ال َّلـه @ عن آبائهم وذكره بلفظَ :
«أ َل َم ْن َظ َل َم
يب َنف ٍ ِ َ
يج ُه َيو َم ِ
ـي ِط ِ
َّص ُه َأ ْو َك َّل َف ُه َف ْو َق َطا َقتِ ِه َأ ْو َأ َخ َذ ِم ْن ُه َش ْـيئ ًا بِغَ ْ ِ
الق َـيا َم ِة»،
ُم َع َ
اهد ًا َأ ْو تَنق َ
ْس م ْن ُه َفأنَا َح ِج ُ ْ
اهد ًا َل ُه ِذ َّم ُة ال َّل ِ
ـه ِ
رسول ال َّلـه @ بإصبعه إىل َصد ِره َ
ُ
وأشار
وذ َّم ُة َر ُسولِ ِه َح َّر َم ال َّلـ ُه
«أ َل و َم ْن َق َت َل ُم َع َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ
ري ًة َس ْبعنيَ َخ ِريف ًا» .شمس الدين السخاوي« :املقاصد احلسنة
يح اجلـ َّنة َعل ْيه َّ
وإن رحي ََها ل ُي َ
ِر َ
وجدُ م ْن َمس َ
َ
حممد عثامن اخلشت ،بريوت :دار الكتاب
عل األلسنة» ،حتقيقَّ :
يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة ٰ
َ
األول1405 ،هـ1985/م ،ص. 617 :
العريب ،الطبعة
ٰ
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سجله
وإنَّ املقارن بني سامحة املسلمني حني يكتب هلم النرص والتمكني ،وبني ما َّ

التاريخ من وحشية يف احلروب الصليبية ،وخالل فرتات الكشوف اجلغرافية ،واالستعامر
يتجل له الفارق بني دين
الذي حل بكثري من بالد اإلسالم وبلدان العامل حقبة من الزمنٰ َّ ،
احلق دين التسامح والعفو ،وبني املامرسـات
األخر ٰى(.)1
َ

السـ ْلم االجتمـاعي
ِّ

الس ْلم االجتامعي يف اإلسالم من التضامن والتكافل االجتامعي والعدالة
ينبع ِّ
االجتامعية بني أفراد املجتمع ،فاألفراد كلهم جسدٌ واحد ،وروح واحدة يف اإلحساس

باأللـم والشعور باملشاركة فيه ،فض ً
ال عن أهنم َسـواسـية يف حتقيق التضامن والتكافل،

َعال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
لقوله ت َ ٰ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(. )2
الس ْلم واألمان أيض ًا ،وبالطبع لألطفال وأصحاب االحتياجات
لقد منح اإلسالم ِّ
جزة ،وأهل الصوامع والبِ َـيع الذين
والع َ
اخلاصةَ ،
فنه ٰى عن قتل األطفال والنساء والشيوخ َ
ال اعتداء من ناحيتهم وال خطر من بقائهم( ،)3فكان رسولنا @ إذا أرسل جيش ًا أو

أوص
رسي ًة يوصيهم باإلحسان والسالم والتسامح والرمحة بالنساء والضعفاءَ ،
وه ٰـ َذا ما َ ٰ
الر ُس ُ
مجادى
ول @ يف غزوة ُمؤتَة ضد الروم ،يف
األول العام الثامن للهجرة( .)4تلك
ٰ
به َّ
َٰ
الوصية الذهبية ليست جمرد وصايا فقط ،بل صارت دستور ًا للعامل كله يف كيفية التعامل مع

( )1ابن األثري « .الكامل يف التاريخ»  ،بريوت  :دار صادر  ،ج  282/10؛ ول ديورانت « .قصة احلضارة»  ،ج
 ، 25/4ستيفان رنسامن « ،تاريخ احلروب الصليبية»  ،نرش دار الثقافة 1967 ،م . 404/ 1 ،
( )2سورة احلجرات ،اآلية. )13( :
حممد بريك أبو مايلة .غزوة مؤتة والرسايا والبعوث النبوية الشاملية ،الطبعة األوىل1424 ،هـ،
( )3بريك بن َّ
ص . 269
حممد بريك « .غزوة مؤتة والرسايا والبعوث
( )4ابن هشام « .السرية النبوية»  ،ج  ، 4ص  373؛ بريك بن َّ
النبوية الشاملية»  ،ص . 235
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فه ٰـ َذا نموذج
بي @َ ،
املجتمع املدين وقت احلروب ،وكيف نفذ قادة اجليش وصايا ال َّن ِّ
الس ْلم االجتامعي حيتاج إليه العامل َه ٰـ ِذ ِه األيام.
حضاري يف ِّ

ِ
ٍ
الصحيح عن ُب َريدَ ة > قال :كان َر ُس ُ
جيش أو
عل
ففي َّ
ول ال َّلـه @ إذا َّأم َر أمري ًا َ ٰ
ِ
ٍ
ِ
َعال و َم ْن معه من املسلمني خري ًا ،ثم قالُ « :ا ْغ ُزوا
رسية ،أوصاه يف َّ
خاصته َ
بتقو ٰى ال َّلـه ت َ ٰ
ـهَ ،قاتِ ُلوا من َك َفر بِال َّل ِ
يل ال َّل ِ
بِاسمِ ال َّل ِ
ـه يف َسبِ ِ
ـهُ ،ا ْغ ُزوا َو َل تَغُ ُّلوا َ
ول تَغْ ِد ُروا َو َل ُ َتـثِّلوا
ْ
َ ْ َ
َو َل َتقْـ ُت ُلوا َولِيد ًا.)1(». .

وه ٰـ ِذ ِه وصية أيب
عل َدربِهَ ،
واستمر اخللفاء الراشدون } من بعده @ َ ٰ
بكر > جليش أسامة« :يا أيا ال َّناس ِق ُفوا ُأ ِ
يكم بِ َع ْش ٍ
وص ُ
ـر َفاح َف ُظوها َع ِّنيَ :ل
ُ
َ ُّ
َُ
ول ُ َتـ ِّث ُلواَ ،
ول تَغْ ِد ُرواَ ،
ول تَغُ ُّلواَ ،
تونُواَ ،
ول َت ْق ُت ُلوا ِط ْف ًل َص ِغري ًا َأ ْو َش ْيخ ًا َكبِري ًا
ول َتق َْط ُعوا َش َج َر ًة ُمث ِْم َرةًَ ،
ت ِر ُقو ُهَ ،
ال َ
َ
ول َ ْ
ول ا ْمرأةً ،وال ت َْع ِق ُروا ن َْخ ً
ول ت َْذ َب ُحوا
ٍ
ِ
ول ب َقر ًة َ ِ
وس ْو َ
ف َ ُت ُّرونَ بِ َأ ْق َوا ٍم َق ْد َف َّر ُغوا َأن ُْف َس ُه ْم يف
ـم ْأ َك َلةَ ،
ول َبعري ًا إِ َّل ل َ
َشا ًة َ َ َ
ف ُتق ِْدمونَ َع َل َقو ٍم ي ْأتُون َُكم بِآنِي ٍ
الصو ِ
وس ْو َ
ـة
ام ِع َفدَ ُع ُ
ُ
ٰ ْ َ
وهم و َما َف َّر ُغوا َأن ُْف َس ُهم َلهَ .
َّ َ
َ
الطعا ِمَ ،فإِ َذا َأ َك ْل ُتم ِم ْنها َشيئ ًا َفا ْذ ُكروا اِسم ال َّل ِ
ِ
ـه َع َل ْي َها»(َ .)2ه ٰـ ِذ ِه هي
ف َ
يها َأ ْل َوانُ َّ َ
ْ َ
ُ
ْ َ ْ

آداب اإلسالم للسلم االجتامعي التي ما زالت املؤسسات واملنظامت الدولية

إل كمـاهلا.
تترشب منها ولـم تصل َ ٰ

وال يقف األمر يف معاملة الذميني عند نصوص الرشع والقانون؛ بل إن احلاكم املسلم

مطالب فوق ذلك باملجاملة وحسن املعاملة يف غري ما بينته النصوص وفصلته العهود ،ويف
َ
عل البعوث  ،ووصيته إياهم
( )1رواه مسلم يف «صحيحه»  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب تأمري اإلمام األمراء ٰ
بآداب الغزو وغريها  ،حديث رقم (. )1731
( )2رواه مالك يف «املوطأ»  ،كتاب اجلهاد  ،باب النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو رقم ( . )10والبيهقي
رب ٰى» (. )89/9
«السـنن الك َ
يف ُّ
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َه ٰـ َذا يقول @َ « :م ْن آ َذ ٰى ِذ ِّم ّي ًا َف َأنَا َخ ْص ُم ُه َو َم ْن َك ْن ُت َخ ْص ُم ُه َخ َص ْم ُت ُه َي ْو َم ا ْل ِق َـيا َم ِة »(،)1
«أ َل من َظ َلم مع ِ
ي ِط ِ
اهد ًاَ ،أ ِو ا ْن َت َق َص ُهَ ،أ ْو َك َّل َف ُه َف ْو َق َطا َقتِ ِهَ ،أ ْو َأ َخ َذ ِم ْن ُه َش ْيئ ًا بِغَ ْ ِ
ويقُ ُ
يب
ولَ ُ َ ْ َ َ :
ِ ()2
ِ
بن َّ
َن ْف ٍ
إل عمرو
مر ُ
سَ ،ف َأنَا َح ِج ُ
يج ُه َي ْو َم ا ْلق َـيا َمة»  ،ويقول ُع ُ
اخلطاب > يف كتاب له َ ٰ
إل احلديث السابق ذكره« :إِ َّن َم َع َك َأ ْه ُل ِّ
الذ َّم ِة
عل مرص مشري ًا َ ٰ
بن العاص يف أثناء واليته َ ٰ
ول ال َّل ِ
ِ
اح َذ ْر َيا َع ْم ُرو َأ ْن َي ُكونَ َر ُس ُ
ـه َخ ِص ُيم َك»(.)3
َ
والع ْهد َف ْ
ـدد تشديد ًا
عل السالم االجتمـاعي َ
الس ْلم ،فشَ َّ
لآلخر وصيانة ِّ
وتأكيد ًا من اإلسالم َ ٰ

تناس ُب مع صيانة حياة كل فرد مسلم ،وغري مسلم ،عن نفسه وأهله وعاداهتم وتقاليدهم
َي َ

()4
ابن َحزم
األندليس (456هـ) و َمن
وطعامهم ورشاهبم داخل املجتمع َ ،
وه ٰـ َذا ما دفع َ
ِّ

إل القول بتحميل سكان كل بلد املسؤولية اجلنائية يف موت
وا َفقه من فقهاء اإلسالمٰ َ ،
فرد من أفراد َه ٰـ َذا البلد ُجوع ًا.

السـ ْلم االقتصـادي
ِّ

اآلخ َر من املشاركة االقتصادية
بالس ْلم االقتصادي يف اإلسالم :هو أنه َلـم َي ِر ْم َ
نعني ِّ

َعال ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
يف املجتمع املسلم قال ت َ ٰ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
()1

()2
()3
()4

إىل اجلامع الصغري»  ،حتقيق  :يوسف النبهاين ،
السيوطي  ،جالل الدين « .الفتح الكبري يف ضم الزيادة ٰ
بريوت  :دار الفكر  ،ط 1423 ، 1هـ 2003 /م  ،ج  ، 3ص  ، 135السيوطي « .مجع اجلوامع» املعروف بـ
«اجلامع الكبري»  ،حتقيق  :خمتار إبراهيم اهلائج وآخرون  ،القاهرة  :األزهر الرشيف  ،ط 1426 ، 2هـ /
2005م  ،ج  ، 8ص . 334
حممد حميي الدين عبد
الس ِج ْستاين ُ .
«سـنن أيب داود»  ،حتقيق َّ :
أبو داود  ،سليامن بن األشعث األزدي ِّ
احلميد  ،صيدا  :املكتبة العرصية  ،ج  ، 3ص  ، 170رقم احلديث  ، 3052كتاب « :اخلراج واإلمارة
اخ َت َل ُفوا بِال ِّت َجار ِ
ري َأ ْه ِل ِّ
ابِ :ف ت َْع ِش ِ
ات .
الذ َّم ِة إِ َذا ْ
والفيء» َ ،ب ٌ
َ
وايف  ،عيل عبد الواحد « .املساواة يف اإلسالم»  ،دار الكتب احلديثة 1999 ،م  ،ط  ، 1ص . 22 ، 21
املخزنجي  ،السيد أمحد « .العدل والتسامح يف ضوء اإلسالم»  ،ص . 149 :
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ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾( ، )1ف َلم َيمنع اإلسالم من حسن التعامل

بي @ يف عملية الرشاء والبيع مع
معهم وتبادل املنافع املادية بينهم ،حيث تعامل ال َّن ُّ

عل اإلنتاج،
أهل الكتاب ،مما
أعطى األمان ِّ
والس ْلم هلم يف عملية االستقرار والعمل َ ٰ
ٰ
«أ َّن ال َّنبِي @ اِشْ َ َ ِ
ِ
فع ْن َعائِشَ َة < َ
إل َأ َج ٍل َم ْع ُلو ٍمَ ،و ْار َ َت َن ِم ْن ُه
َ
ت ٰى م ْن َ ُيود ٍّي َط َعام ًا َ ٰ
َّ
ِ ٍ ()2
ِد ْرع ًا ِم ْن َحديد» .

الس ْلم للحياة اخلاصة؛ وضعت احلدود يف اجلرائم
عل صيانة ِّ
وتأكيد ًا من اإلسالم َ ٰ

وشددت تشديد ًا يتناسب مع صيانة حياة كل فرد ،وماله وحرماته( .)3ومن
االقتصاديةَّ ،
هناَ :
الر ُس ُ
ول @ أفضل نموذج
الم االقتصادي للجميع،
أعط ٰى
َ
الس َ
ُ
اإلسالم َّ
ورضب َّ
عل أن يتم اقتسام
يف ِّ
الس ْلم االقتصادي عندما ترك األرض الزراعية لليهود بزراعتها َ ٰ
الس ْلمي االقتصادي احلضاري لإلسالم أكد عليه
املحصول باملناصفة ،ومن هنا التعايش ِّ

بي @.
ال َّن ُّ

وصون ًا الختيار غري املسلم يف فعل ما هو جائز يف دينه؛ فإن أمان ِّ
مي يف املجتمع
الذ ِّ
عل كل مالِه ،ولو كان ُم َّرم ًا ،أو ُمهدَ ر القيمة عند املسلمني ويف رشيعتهم،
املسلم يرسي َ ٰ

عل حرية أهل الذمة يف أكل اخلنازير
ويف َه ٰـ َذا الصدد ينقل الطحاوي :إمجاع املسلمني َ ٰ
عل أنه ليس لإلمام منع أهل الذمة من
واخلمر وغريه مما حيل يف دينهم ،فيقول« :وأمجعوا َ ٰ
رشب اخلمر ،وأكل حلم اخلنازير واختاذ املساكن التي صاحلوا عليها ،إذا كان ِمرص ًا ليس

فيه أهل إسالم (أي :يف بالدهم التي هم فيها الكثرة)»(.)4
()1
()2
()3
()4

سورة املائدة  ،اآلية . )5( :
ِ
الس َلمِ  ،حديث رقم  ، 2252 :مسلم ،
الس َلمِ َ ،ب ُ
البخاري « ،اجلامع الصحيح»  ،ك َت ُ
الر ْه ِن ِف َّ
ابَّ :
ابَّ :
ابُ ْ :السا َق ِ
الر ْه ِن َو َج َوا ِز ِه ِف ْ َ
ال َ ِ
الس َف ِر  ،حديث رقم . 1603 :
اة َ ،ب ُ
«الصحيح» ِ ،ك َت ُ
َ
ض َك َّ
ابَّ :
املخزنجي « ،العدل والتسامح يف ضوء اإلسالم»  ،ص . 149
حممد بن جرير أبو جعفر « .اختالف الفقهاء»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1420 ،هـ1999 /م ،
الطربي َّ ،
ص  233ـ . 234
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عل رضورة حسن التعامل مع أهل الذمة وتبادل املنافع معهم من
وأكد اإلسالم َ ٰ
أجل استقرار وبناء وتعمري املجتمعات( ،)1ولـم تكن اجلزية َسبي ً
ال يف وجه أهل الذمة

ُفرض عليهم مقابل احلمـاية وتأمينهم سياسي ًا،
عل أمواهلم ،بل كانت ت َ
لالستيالء َ ٰ
واقتصادي ًا ،وعقائدي ًا ،واجتمـاعي ًا ،وكان املسلمون يلتزمون بالدفاع عنهم ومحايتهم،
إل إزهاق أرواحهم يف َسبيل محاية أهل ذمتهم .وكثري ًا ما تسقط عن غري
ولو َّأد ٰى ذلك َ ٰ
القادرين(.)2

من هنا نجزم بأن الفرد يف َه ٰـ َذا املجتمع اإلسالمي ُمسل ًام أو غري مسلم يسري بروح
إل حتقيق أهدافها ،فكانت رغباته ،وطموحاته
اجلمـاعة ،ويراعي مصلحتها ،ويسعى َ ٰ

تتطابق مع رغبات وطموحات تلك اجلمـاعة اإلسالمية؛ ألن َه ٰـ َذا حق املواطنة،
وه ٰـ َذا هو املعنى العام للسالم
فالوطن واحلضارة واحلياة املشرتكة توجب َه ٰـ َذا الوالءَ ،
األخر ٰى.
الراقي الذي افتقدته احلضارات
َ

بالس ْلم يف اإلسالم
شهادة (اآلخر) ِّ
اآلخر
وال نستطيع أن ننهي كالمنا عن السالم يف اإلسالم َّإل من خالل شهادات َ

إل البرشية كلها ،تلك الرسالة التي حتمل
عن َه ٰـ َذا الدين العاملي ،الذي محل أمجل رسالة َ ٰ

إل التعايش اإلجيايب
عل العدل وتنهى عن الظلم ،وتدعو َ ٰ
يف مضموهنا السالم القائم َ ٰ

مجيعا يف جو من اإلخاء والتسامح بني كل الناس ،برصف النظر عن أجناسهم
بني البرش ً
وألواهنم ومعتقداهتم .فاجلميع ينحدرون من «ن ٍ
َفس واحدة» ،كمـا جاء يف القرآن الكريم:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾(.)3

( )1عويس  ،عبد احلليم « .أخالق التعايش يف اإلسالم»  ،عىل الرابط :

/www.alukah.net/sharia/0/109978/

( )2أبو الوليد الباجي « .املنتقى رشح موطأ إمام دار اهلجرة»  ،مطبعة دار السعادة 1331 ،هـ  ،ج  ، 2ص . 175
( )3سورة النساء  ،جزء من اآلية . )1( :
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ويؤكد املؤرخ اإلنجليزي توماس آرنولد أن اإلسالم نشَ ـر السالم العقائدي،

عل النقيض مما فعله ملوك أوروبا يف حركة االسرتداد
والسيايس ،يف ربوع أوروباٰ َ ،
إل اإلسالم» فيقول« :لـم نسمع عن أية حماولة مدبرة إلرغام
املسيحي يف كتابه «الدعوة َ ٰ
عل قبول اإلسالم ،أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين
غري املسلمني َ ٰ

حدى اخلطتني الكتسحوا املسيحية بتلك السهولة
املسيحي ،ولو اختار اخللفاء تنفيذ إِ ٰ

التي
أقىص هبا فرديناند وإِيزابال دين اإلسالم من أسبانيا»(.)1
ٰ

ويؤكد ذلك السالم العقائدي والسيايس فيقول« :نستطيع أن نحكم بحق :أن الفئات

املسيحية التي اعتنقت اإلسالم قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة ،وإنَّ العرب املسيحيني

عل َه ٰـ َذا التسامح»(.)2
الذين يعيشون يف وقتنا َه ٰـ َذا بني مجاعات املسلمني لشاهد َ ٰ
َعال﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾(َ ،)3ه ٰـ َذا
إل قوله ت َ ٰ
واملسترشقة األملانية زيغريد هونكه :تشري َ ٰ
عل الشعوب املغلوبة الدخول يف اإلسالم،
ما أمر به القرآن الكريم ،فلم يفرض العرب َ ٰ
اختفى ُمعتنقُ وا املسيحية اختفاء اجلليد ،إذ
عل انتحال الدين اجلديد
ٰ
فبدون أي إجبار َ ٰ

إل النور ابتغاء املزيد من احلياةَ ،ه ٰـ َكذا
ترشق الشمس عليه بدفئها ،وكمـا متيل الزهرة َ ٰ

إل السادة الفاحتني»(.)4
عل دينهٰ َ ،
انعطف الناس َح َّت ٰى من بقي َ ٰ

عل أن اجلزية ليست
عل السالم االقتصادي يف اإلسالم ،ويربهن َ ٰ
ويؤكد ول ديورانت َ ٰ

عل جمتمعات البلدان املغلوبة ،بل هي شكل من أشكال
هي هدف املسلمني للسيطرة َ ٰ
عل ِ
خمتلف طوائفه فيقول« :و َلـم تكن َه ٰـ ِذ ِه
املشاركة االقتصادية بني مجيع فئات املجتمع َ ٰ
()1

()2
()3
()4

أرنولد  ،توماس « .الدعوة إىل اإلسالم»  ،تعريب  :الدكتور حسن إبراهيم حسن وآخرون  ،ط  ، 1مكتبة
النهضة املرصية 1974 ،م  ،ص . 76
املصدر السابق  ،ص . 54
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
َ
َّ
عل الغرب»  ،ترمجة  :فاروق بيضون وكامل دسوقي  ،ط ، 10
هونكه  ،زيغريد « .شمس اللـه تسطع ٰ
بريوت  :دار صادر 1423 ،هـ  ،ص  364ـ . 366
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عل محل السالح ،وكان الذميون ُيع َفون
الرضيبة ت َ
عل غري املسلمني القادرين َ ٰ
ُفرض َّإل َ ٰ
ِِ
عل احلكومة أن حتميهم»(.)1
يف نظري َه ٰـذه الرضيبة من اخلدمة العسكرية ،وكان هلم َ ٰ
عل السالم وليس اإلرهاب
وما زال املسترشقون يقدِّ مون الدالئل والرباهني َ ٰ
إل اإلسالم»  :لقد عامل املسلمون
اإلسالمي ،فيقول توماس أرنولد يف كتابه «الدعوة َ ٰ
الظافرون العرب املسيحيني بتسامح عظيم منذ القرن األول للهجرة ،واستمر َه ٰـ َذا
التسامح يف القرون املتعاقبة ،ونستطيع أن نحكم بحق :أن القبائل املسيحية التي اعتنقت
اإلسالم قد اعتنقته عن اختيار وإرادة ،بحيث أيقن اجلميع أن السالم مستمر مع الوجود
اإلسالمي يف تلك البلدان.

ويؤكد غوستاف لوبون السالم االجتامعي واأليديولوجي والعدل الذي طبقة
املسلمون يف تلك املجتمعات« :إن القوة لـم تكن عام ً
ال يف انتشار القرآن ،فقد ترك

العرب املغلوبني أحرار ًا يف أدياهنم ،فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب النرصانية
اإلسالم واختذوا العربية لغة هلم؛ فذلك لِـام كان يتصف به العرب الغالبون من رضوب
العدل الذي لـم يكن للناس عهد بمثله ،ولِـام كان عليه اإلسالم من السهولة التي لـم

تعرفها األديان
األخرى»(.)2
ٰ

ويقول« :وما جهله املؤرخون من حلم العرب الفاحتني وتساحمهم؛ كان من األسباب

الرسيعة يف اتساع فتوحاهتم ،ويف سهولة اقتناع كثري من األمم بدينهم ولغتهم ،واحلق:
أن األمم لـم تعرف فاحتني رمحاء متساحمني مثل العرب ،وال دين ًا سمح ًا مثل دينهم»(.)3

حممد بدران  ،ط  ، 2مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،
( )1ويل ديورانت « ،قصة احلضارة»  ،ترمجة َّ :
1964م . )131-130/12( .
عيسى البايب احللبي  ،ص . 127
( )2لوبون  ،غوستاف « .حضارة العرب»  ،ترمجة  :عادل زعيرت  ،القاهرة  :مطبعة
ٰ
( )3املرجع السابق  ،ص . 605
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ا َ
خلـامتـة
ِِ
الس ْلمية،
عل تنمية الفطرة اإلنسانية ِّ
من َه ٰـذه الورقات نجد أن اإلسالم عمل َ ٰ
عل ترسيخها يف مجيع أنظمة املجتمع ،وقدم اإلسالم نموذج ًا للسلم العقدي،
وعمل َ ٰ

والس ْلم الثقايف والعلمي .ولـم
والس ْلم االقتصاديِّ ،
والس ْلم السيايسِّ ،
واالجتمـاعيِّ ،
ُ
ِ
الناس،
السالم دعو َة اإلسالم التي
عل سلم واحد فقط ،فكان
عل أرواحِ
ُ
حتافظ َ ٰ
يقترص َ ٰ
الس ْلم العادل املنصف الذي حيفظ للمسلمني عزهتم وكرامتهم ،ويضمن
والس ْلم هنا :هو ِّ
ِّ

هلم حقوقهم ،وحيفظ لآلخر حقوقه داخل املجتمع املسلم.

وغرس النبي @ السالم العقائدي ،واالجتمـاعي ،والسيايس ،واالقتصادي ،يف
عل دربه يف حركة الفتوحات اإلسالمية التي أثبتت للعالـم،
نفوس أصحابه ،وساروا َ ٰ

أن اإلسالم دين سـالم وضد اإلرهاب وحيمل يف طياته الفكر الوسطي غري املتشدد.

الس ْلم العقائدي يف اإلسالم من حرية العقيدة والعبادات جلميع أفراد املجتمع،
وينبع ِّ

بحيث اجلميع عبادته كاملة يف سلم عقائدي لـم تشهده ديانة وال جمتمع من قبل ،ودعا
الس ْلم القائم
إل اجلنوح للسالم إذا طلبه العدو ،ومن هنا وقد غرس اإلسالم ِّ
اإلسالم َ ٰ
عل التسامح بني املسلمني وغريهم.
َٰ

عل التضامن والتكافل االجتمـاعي والعدالة
ِّ
والس ْلم االجتامعي يف اإلسالم قائم َ ٰ
عل
االجتمـاعية بني أفراد املجتمع ،فاألفراد كلهم جسدٌ واحد ينبذ العنرصية القائمة َ ٰ
الدين واللون واجلنس.

َ
الر ُس ُ
ول @ أفضل نموذج
وأعط ٰى اإلسالم السالم االقتصادي للجميع ،ورضب َّ
عل أن يتم اقتسام
يف ِّ
الس ْلم االقتصادي :عندما ترك األرض الزراعية لليهود بزراعتها َ ٰ
الس ْلمي االقتصادي واحلضاري يف ظل اإلسالم ،ولـم
املحصول .ومن هنا التعايش ِّ
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ُفرض عليهم
عل أمواله؛ بل كانت ت َ
تكن اجلزية عقبة يف وجه أهل الذمة واالستيالء َ ٰ
مقابل احلمـاية وتأمينهم سياسي ًا واقتصادي ًا وعقائدي ًا واجتامعي ًا.

الس ْلم احلضاري املتنوع يف اإلسالم ،وأظهروا
عل ِّ
وقد أكد كثري من املسترشقني َ ٰ
عل كراهية اإلسالم ،وأثبتوا بالدليل
األحقاد التي ما تزال تتصاعد من أجل العمل َ ٰ

عل السالم االجتامعي ،واالقتصادي ،والعقائدي ،والسيايس ،وااليديولوجي أيض ًا يف
َٰ
اإلسالم ،وقالوا :إن اإلسالم دين سالم وحضارة وليس دين إرهاب ودمار.
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1ابن األثري « .الكامل يف التاريخ»  ،طبعة دار صادر بريوت  ،ج . 10
( )2ابن حنبل  ،أبو عبد ال َّل ِ
ـه أمحد بن حممد « ،مسند اإلمام أمحد»  ،حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون ،
مؤسسة الرسالة  ،ط 1421 ، 1هـ 2001 -م  ،ج . 43

«سـنن أيب داود»  ،املكتبة العرصية  ،بريوت  ،ج ، 3
( )3أبو داود  ،سليامن بن األشعث السجستاين ُ ،
د.ت .
( )4الطربي  ،حممد بن جرير « ،تاريخ الرسل وامللوك»  ،حتقيق حممد أبو الفضل  ،دار املعارف ،
القاهرة (د .ت)  ،ج . 3

( )5عبد امللك بن هشام ؛ أبو حممد « ،سرية ابن هشام»  ،حتقيق :جمدي فتحي السيد  ،دار الصحابة
للرتاث  ،طنطا  ،ط 1416 ، 1هـ1995 /م  ،ج . 2
( )6إبراهيم أنيس  ،عبد احلليم منترص  ،عطية الصواحلي  ،حممد خلف ال َّل ِ
ـه أمحد ؛ «املعجم الوسيط» ،
جممع اللغة العربية  ،مكتبة الرشوق الدولية 2004 ،م .
( )7ابن قيم اجلوزية « .أحكام أهل الذمة»  ،حتقيق :يوسف أمحد البكري وشاكر العاروري  ،دار ابن
حزم  ،الدمام 1408 ،هـ  ،ج . 1
( )8حممد بن جرير الطـربي أبو جعفر « ،اختـالف الفقــهاء»  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،
1420هـ1999/م .

النبي @ يف التعايش مع اآلخر  ،ميثاق نصارى نجران نموذج ًا» ،
( )9النارصي  ،حممد « ،من َهدي ِّ
جملة الرابطة املحمدية للعلمـاء  ،اململكة املغربية .

( )10أبو الوليد الباجي « ،املنتقى رشح موطأ إمام دار اهلجرة»  ،مطبعة دار السعادة 1331 ،هـ  ،ج . 2
الس ْلمي املسلمني واملسيحيني يف بيت املقدس»  ،دار
( )11إبراهيم صقر إسامعيل الزعيم « ،التعايش ِّ
أي كتب  ،لندن 2019 ،م .

( )12إبراهيم حييى الشهايب « ،مفهوم احلرب والسالم يف اإلسالم  ،رصاعات وحروب أم تفاعل
وسالم؟»  ،ط  ، 1دمشق  ،مؤسسة مي للطباعة والتوزيع 1990 ،م .
( )13بريك بن حممد بريك أبومايلة « .غزوة مؤتة والرسايا والبعوث النبوية الشاملية» 1424 ،هـ .
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( )14السيد أمحد املخزنجي « ،العدل والتسامح يف ضوء اإلسالم»  ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،
مرشوع مكتبة األرسة 2006 ،م .
َ
إل اإلسالم»  ،تعريب الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور إسامعيل
( )15توماس أرنولد « ،الدعوة ٰ
النحراوي والدكتور عبد املجيد عابدين  ،ط  ، 1مكتبة النهضة املرصية 1974 ،م .
ِ
عل الغرب»  ،ترمجة :فاروق بيضون وكمـال دسـوقي ،
( )16زيغـريد هونكه « .شمس ال َّلـه تسطع َ ٰ
ط ، 10دار صادر  ،بريوت 1423 ،هـ .

( )17ستيفان دنسامن « .تاريخ احلروب الصليبية»  ،نرش دار الثقافة 1967 ،م .

( )18عبداحلليم عويس « ،أخالق التعايش يف اإلسالم» . /www.alukah.net/sharia/0/109978 ،
( )19عيل عبد الواحد وايف « ،املساواة يف اإلسالم»  ،دار الكتب احلديثة 1999 ،م  ،ط . 1

عيسى البايب احللبي حضارة
( )20غوستاف لوبون « ،حضارة العرب»  ،ترمجة :عادل زعيرت  ،مطبعة
ٰ
العرب .

( )21مصطفى السباعي « ،من روائع حضارتنا»  ،املكتب اإلسالمي 1420 ،هـ1999 /م  ،الطبعة . 1
( )22منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبيل « ،كشاف القناع عن
متن اإلقناع» .

( )23ول ديورانت « ،قصة احلضارة»  ،ترمجة حممد بدران  ،ط  ، 2مطبعة جلنة التأليف والرتمجة
والنرش . 1964 ،

565

()26
َ
األ ْمـن

د .هـالل درويش

*

ضد
األمن يف اللغة  :اهلمزة وامليم والنون أصالن متقاربان :أحدمها األمانة التي هي ُّ
ِ
اخليانة ،ومعناها ُس ُ
كون القلب ،واآلخر التصديق .واملعنيان كمـا قلنا متدانيان .قال
َ ِ
واألمان إعطاء َ
ُ
ضد اخليانة( .)1ويف اصطالح
األمن.
األ َم َنة .واألمانة ُّ
اخلليل :األ َم َن ُة من ْ
أهل التعريفات :عدم توقع مكروه يف الزمان اآليت( )2وأصله طمأنينة النفس وزوال
اخلوف(.)3

ٍ
ثمـانية وأربعني موضع ًا،
وقد ورد لفظ «أمن» ومشتقاته ،يف القرآن الكريم ،يف
مكية ،يف واحد وثالثني موضع ًا،
عل ثالث وأربعني آية ،تسع وعرشون منها َّ
موزَّ عة َ ٰ
وأربع عرشة آية منها مدنية ،يف سبعة عرش موضع ًا ،وذلك يف أربع وعرشين سورة ،سبع

منها مدنية ،وسبع عرشة سورة مكية.

َعال ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(،)4
فمنها ما جاء بصيغة املصدر ،قال ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ومنها ما جاء بصيغة اسم الفاعل ،قال ت َ ٰ

(*) أستاذ حمارض يف اجلامعة اللبنانية وجامعة اجلنان  ،ورئيس أوقاف جبل لبنان سابق ًا .
حممد
( )1ابن فارس  ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا « ،معجم مقاييس اللغة»  ،حتقيق  :عبد السالم َّ
هارون  ،بريوت  :دار الفكر 1399 ،هـ = 1979م  ،مادة (أمن) .
حممد بن عيل الزين الرشيف « ،التعريفـات»  ،حتقيق  :ضبطه وصححه مجاعة من
( )2اجلرجاين  ،عيل بن َّ
العلمـاء  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 1403 ، 1هـ = 1983م . 37/1 ،
َ
مهمـات التعاريف»  ،عامل الكتب  ،ط 1410 ، 1هـ =
عل َّ
( )3املناوي  ،زين الدين َّ
حممد القاهري « ،التوقيف ٰ
1990م . 63/1 ،
( )4سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )125( :
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ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾( .)1ومنها ما جاء بصيغة الفعل ،قال
َعال ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾( .)2ومنها ما جاء
ت َٰ
َعال ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
بصيغة االسم ،قال ت َ ٰ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾( .)3ومنها ما جاء ِّ
تتو ُج نِعمـ ًا
مذكر ًا بأنَّ األمن نعمة ِّ
ِ
َعال ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
كثرية ،ومنح ًة من ال َّلـه وحدَ ُه ،قال ت َ ٰ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾( ،)4واملعاين الواردة يف اآليات
إىل :
تشري ٰ

ـ مع َن ٰى األمانة؛ التي هي ضد اخليانة.

ـ مع َن ٰى األمن؛ الذي هو نقيض اخلوف.
ـ مع َن ٰى املكان اآلمن؛ املستقر ِسـل ًام.

نسبي،
إل أنَّ األمن املنشود يف احلياة الدنيا ليس ُمطلق ًا بل هو
وال بد من اإلشارة َ ٰ
ُّ
ٍ
حيس
«ذلك أنَّ اإلنسان مهمـا أويت من نعمة ،ومن سالمة نفس وبدن ،ووفرة رزق ال ُّ
باألمن الكامل أو األمن بمعناه املطلق ،الذي ينايف كل خوف مهمـا كانت أسبابه،
ـه ُس ْبحان َُه فيها عباده الصاحلني،
فاألمن املطلق ال يوجد َّإل يف دار النعيم ،التي وعد ال َّل ُ
ـه ُس ْبحان َُه ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾(. )5
قال ال َّل ُ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )126( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )283( :
سورة النساء  ،اآلية . )83( :
سورة القصص  ،جزء من اآلية . )57( :
سورة احلجر  ،اآلية . )46( :
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عالقة األمن باإليمـان

ـه ُس ْبحان َُه﴿ :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾( ،)1وقد ردت َه ٰـ ِذ ِه اآلية يف
قال ال َّل ُ
وحماجتهم
قصة إبراهيم  ،#مع قومه من َعبدَ ِة الكواكب والنجوم واألصنام،
سياق ّ
َّ
عبوداهتم﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾( ،)2وكانوا قد
له يف َم ُ

خوفوه بطش آهلتهم املزعومة كام هي عادة أهل الرشك ،فأجاهبم متحدي ًا وواثق ًا﴿ :ﯞ
َّ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ لك َّنه استثنى قائ ً
ال﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ فجعل املشيئة يف
حصول ذلك ل َّل ِ
ـه وحده ُس ْبحان َُهّ ،
وأكد ذلك بقوله﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ﴾(. )3

ثم يعقد مقارنة بني معبوداهتم التي ال َتر ٰى ،وال تسمع ،وال تعقل ،وال تنفع نفسها،
ّ
ال عن غريها ،وال ترض ،وبني ال َّل ِ
فض ً
ـه ُس ْبحان َُه خالق ّ
كل يشء ،فقال﴿ :ﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ﴾(،)4
ِِ
وجه هلم السؤال احلاسم ،الذي حيمل بطياته اجلواب﴿ :ﰂ
وبعد َه ٰـذه املقارنة املفحمةَّ ،
()5
ألنم لضالهلم
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾  ،ولـم ينتظر اجلواب منهمَّ ،
حماجته لقومه
قر ًا به يف داخلهم ،ليختم َّ
ال يملكون جواب ًا صحيح ًا ،وإن كان أغلبهم ُم ّ

إهلي﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
بحقيقة عظيمة وناموس ٍّ
ﭚ ﭛ ﭜ﴾( ،)6واملراد بالظلم يف َه ٰـ ِذ ِه اآلية هو :الرشك؛ فأهل اإليامن العاملون
التام ،وبقدر نقص اإليامن ،واخلدش
بمقتضياته ،والتوحيد اخلالص هم أهل األمن ّ
بالتوحيد يكون اضطراب األمن ،واختالله وضياعه.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )82( :
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )80( :
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )80( :
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )81( :
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )81( :
سورة األنعام  ،اآلية . )82( :
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ِ
وي ِة
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
األمن يف ُّ

ِ
ترس ُخ األمن بكل أنواعه ،ومتكن
املطهر ُة بال ُّن
وي ُة
َّ
صوص التي ِّ
السـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
حفلت ُّ
ول ال َّل ِ
استقرار ُه ،بكل مستوياته الفردية ،واجلمـاعية ،املادية واملعنويةَ .ق َ
ال َر ُس ُ
ـه @:
«ل َ ِ
َ
ي ُّل ِ ُل ْس ِل ٍم َأ ْن ُي َر ِّو َع ُم ْس ِل ًام» ( )1أي؛ أن خييفه ،ويفزعه ،وخيرجه عن دائرة األمن ،إذ
األمن هو األصل املنشود فطري ًا وإسالمي ًا.
ت َعو َر ِاتَ ،و ِ
آم ْن َر ْو َع ِ
ات»( ،)2وقال @:
بي @« :ال َّل ُه َّم ْ
اس ُ ْ ْ
وقد كان من دعاء ال َّن ُّ
اح َف ْظنِي ِم ْن َب ْ ِ
ي َيدَ َّيَ ،و ِم ْن َخ ْل ِفيَ ،و َع ْن َي ِمينِيَ ،و َع ْن ِش َم ِلَ ،و ِم ْن َف ْو ِقيَ ،و َأ ُع ُ
وذ
«ال َّل ُه َّم ْ
ال ِمن َ ْتتِي» ( .)3هـ َكذا كان يدعو النبي @ طالب ًا من ال َّل ِ
ـه ُس ْبحان َُه
بِ َع َظ َمتِ َك َأ ْن ُأ ْغ َت َ ْ
َٰ
ُّ
الروعات؛ أي اخلوف والفزع.
األمن ال َّن َّ
فيس من َّ

ول ال َّل ِ
«ل ُي ِشـر َأ َحدُ ُكم َ َ ِ ِ
ـه @َ :
َو َق َ
ال َر ُس ُ
الس َل ِحَ ،فإِ َّن ُه َل َي ْد ِري َأ َحدُ ُك ْم
إل أخيه بِ ِّ
ْ
ْ ٰ
الش ْي َطانَ َأ ْن َي ْن ِز َغ ِف َي ِد ِهَ ،ف َي َق َع ِف ُح ْف َر ٍة ِم َن ال َّنا ِر»( ،)4ح َّت ٰى اإلشارة برفع السالح
َل َع َّل َّ
()1
()2
()3
()4

حممد عبد القادر عطا ،
«السـنن
البيهقي  ،أمحد بن احلسني بن عيل بن
ٰ
الكربى»  ،حتقيق َّ :
موسى اخلراساين ُّ ،
ٰ
بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 1424 ، 1هـ = 2003م  ،كتاب الشهادات  ،باب املزاح الذي الترد به
الشهادة  ،رقم احلديث . 21177
ِ ِ
ٍ ِ
آمن رو َع ِ ِ
اء «ال َّل ُهم ِ
الد َع ِ
روعايت َ :و ِف َح ِد ِ
الر ْو ِع  :ال َف َزع.
يث ُّ
ات» ه َي ُ
َْ
َّ
املر ُة ا ْل َواحدَ ُة م َن َّ
مجع َر ْو َعة َ ،وه َي َّ
رواه اإلمام أمحد يف «املسند»  ،مسند املكثرين من الصحابة  ،مسند عبد ال َّلـه بن عمر  ،رقم احلديث ، 4785
أمسى  ،حديث رقم . 3871
«السـنن»  ،كتاب الدعاء  ،باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا
وابن ماجة يف ُّ
ٰ
«املسند»  ،مسند املكثرين من الصحابة  ،مسند عبد ال َّلـه بن عمر  ،رقم احلديث  ، 4785وأبو داوود،
«السـ َنن»  ،أبواب النوم  ،باب ما يقول إذا أصبح  ،رقم احلديث . 5074
ُّ
حممد بن إسامعيل أبو عبد ال َّلـه اجلعفي « ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول
،
البخاري
َّ
حممد زهري بن نارص النارص  ،دار طوق النجاة ،
:
حتقيق
،
البخاري»
«صحيح
=
وأيامه»
وسننه
ال َّلـه @
َّ
حممد فؤاد عبد الباقي)  ،كتاب الفتن  ،باب قول
ط 1422 ، 1هـ ( ،مصورة عن السلطانية بإضافة  ،ترقيم َّ :
س ِم َّنا» رقم احلديث  7072؛ مسلم بن احلجاج  ،أبو احلسن القشريي
رسول ال َّلـه « َم ْن َ َ
الس َل َح َف َل ْي َ
ح َل َع َل ْي َنا ِّ
حممد فؤاد
العدل عن َ
النيسابوري « ،املسند الصحيح املخترص بنقل َ
إىل رسول ال َّلـه @»  ،حتقيق َّ :
العدل ٰ
إىل
عبد الباقي  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب ،كتاب الرب والصلة  ،باب النهي عن اإلشارة بالسالح ٰ
مسلم  ،رقم احلديث . 2617
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مزح ًا ،أو هتديد ًا من غري نية للرضب فيه ،فهو حمرم باإلسالم ،لكونه عكس ًا لألسس
وحتو ً
إل خالفه وهو اخلوف.
ُّ
ال من األصل ،وهو األمن َ ٰ

وع ِن ال َّنبي @« :إِ َذا َمر َأ َحدُ ُكم ِف َمس ِج ِدنَا َأ ْو ُس ِ
وق َنا بِ َن ْب ٍلَ ،ف ْل ُي ْم ِس ْك َع ْن َأن َْص ِ َ
الا،
َ
ْ
ْ
َّ
ِّ
()1
عل األمن
َل ُي ِصيب َأ َحدً ا ِم َن ْ ُال ْس ِل ِمنيَ َأ ًذى» َ ،
وه ٰـ َذا األمر من ال َّن ِّ
بي @ للحفاظ َ ٰ
الشخيص واالجتامعي ،وح َّت ٰى النفيس.

ول ال َّل ِ
ار َإل َأ ِخ ِ
ـه @ِ ْ :
َ
َ
َق َ
ال َر ُس ُ
يه بِ َح ِديدَ ٍةَ ،وإِ ْن َكانَ
«الَ َلئ َك ُة َت ْل َع ُن أ َحدَ ُك ْم إِ َذا أ َش َ ٰ
َأ َخا ُه ِ َلبِ ِ
يه َو ُأ ِّم ِه» (.)2

ِ
عل سبيل املزاح،
َ
وه ٰـ َذا من هدي ال َّن ِّ
بي @ وأم ِره بعد ِم اإلشارة بالسالحِ ولو َ ٰ

واالحتياط عند محله يف األماكن العامة ،وذلك حتقي ًقا لألمن الشخيص واجلسدي لألفراد

واجلامعات.

ومن هديه @ يف ترسيخ األمن االقتصادي قولهَ :
«أ َّن ْ ُال ْح َت ِك َر َم ْل ُعونٌ َ ،وا َ
جلالِ َب
وق»( ،)3ومن ذلك َأنَّ ال َّنبِي َمر َع َل ُصب ِة َطعامٍَ ،ف َأ ْد َخ َل َأ َصابِع ُه ِف َيهاَ ،فإِ َذا ِف ِ
َم ْرزُ ٌ
يه
َ
َْ َ
َّ َّ
ول ال َّل ِ
الَ « :ما َه َذا َيا َص ِ
ـهَ ،ق َ
الَ :أ َصا َب ْت ُه َس َم ٌء َيا َر ُس َ
الط َعا ِم»؟ َق َ
َب َل ٌلَ ،ف َق َ
اح َب َّ
الَ « :ف َه َّل
َج َع ْل َت ُه َف ْو َق َّ
س منا» ( )4لـم يرد به إخراجه عن
الط َعا ِم َح َّتى َي َرا ُه ال َّن ُ
اسَ ،م ْن َغ َّش َنا َف َل ْي َ
بي @ ،إذ ليس َه ٰـ َذا من أخالقنا وأفعالنا
دين اإلسالم ،وإنمـا أراد أنه ت ََر َك اتباعه ال َّن ِّ
بي @
عل ُس َّنة ال َّن ِّ
عل العباد وغشهم ،أو هو ليس َ ٰ
التغرير وتفويت األمن االقتصادي َ ٰ
وطريقته يف النصيحة.
(« )1صحيح مسلم»  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب أمر من مر بسالح يف مسجد أو سوق  ،رقم احلديث . 2615
رب ٰى»  ،حتقيق :حسن عبد املنعم
«السـ َنن الك َ
( )2النسائي  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين ُّ ،
شلبي  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1421 ، 1هـ = 2001م  ،كتاب املالئكة  ،رقم احلديث . 11943
«السـ َنن» ،
«السـ َنن»  ،كتاب التجارات  ،باب احلكرة واجللب  ،رقم احلديث  2153؛ والبيهقي ُّ ،
( )3ابن ماجة ُّ ،
كتاب البيوع  ،باب مجاع أبواب السلم  ،رقم احلديث . 11151
س منا»  ،رقم احلديث . 102
(« )4صحيح مسلم»  ،كتاب اإليمـان  :باب قوله النبي @ َ « :م ْن َغ َّش َنا َف َل ْي َ
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وكذلك بشأن األمن البيئي والصحي ،فقد جاء هديه @ مستفيض ًا بذلك ،ففي
مرض ٍ
ٍ
معد،
إل احلجر الصحي ،حال وجود
بي @ َ ٰ
جمال األمن الصحي يدعو ال َّن ُّ
()1
ومنها قوله @َ :
«ل ُيو ِر َد َّن ُ ْم ِر ٌ
بي @ من تلويث املاء،
ن
ال
وحيذر
،
ض َع َل ُم ِص ٍّح»
َّ
ُّ
«ل َيبو َل َّن َأ َحدُ ُكم ِف ْالَ ِ
أو تعاطي املاء امللوث واستعامله فقد َق َ
الدائِ ِم ُث َّم َيغْ َت ِس ُل
اء َّ
الُ َ :
ْ
ِ ()2
ِ
بنهيه عن التبول
إل االحرتاز من إفساد أماكن ارتياد الناس،
م ْن ُه»  ،كام دعا ن َُّبينا @ َ ٰ

يف املاء ،أو قضاء احلاجة يف األماكن التي يرتادها الناس؛ كالظل ،والطريق ،بل جعل
ِ
َعال ،فالرباز يف الظل مفسدة بيئية وصحية،
ذلك العمل سبب ًا يف الطرد من رمحة ال َّلـه ت َ ٰ
ول ال َّل ِ
ينتج عنه العديد من األمراض وانتشار األوبئة؛ َق َ
ال َر ُس ُ
ـه @« :ا َّت ُقوا ْالَ َ
ال ِع َن
يق َو ِّ
ال َّث َ
الط ِر ِ
ال َث :ا ْل َبازَ يف ْالَ َوا ِر ِد َو َقا ِر َع ِة َّ
الظ ِّل»( .)3واألمن البيئي والصحي جزء من
منظومة األمن التي ال تتجزأ ،وإنَّ عدم االلتزام َهب ٰـ ِذ ِه املنظومة األمنية وأنواعها ُي َعد
تطرف ًا ينايف مبدأ التسامح ،الذي يعتربه اإلسالم بواب ًة ومدخ ً
ال لألمن ،الذي هو مقصد
إسالمي لتحقيق احلياة الكريمة.

عل نعمة األمن ومرتكزاهتا النفسية ،واالجتامعية،
ومن َهدي ال َّن ِّ
بي @ يف التأكيد َ ٰ
ِ
ِ
َ
سبِ ِهُ ،م َع ًاف ِف َج َس ِد ِه،
والصحية ،واجلسدية ،والغذائية ،بقولهَ « :م ْن أ ْص َب َح م ْن ُك ْم آم ًنا ِف ِ ْ
الدن َْيا»(.)4
وت َي ْو ِم ِهَ ،ف َك َأن ََّم ِح َيز ْت َل ُه ُّ
ِع ْندَ ُه ُق ُ
َ
بي @ املرتكزات األمنية التي هبا تكتمل كينونة احلياة اإلنسانية
َه ٰـكذا يقرر ال َّن ُّ
()1
()2
()3
()4

«صحيح البخاري»  ،كتاب الطب  ،باب ال هامة  ،رقم احلديث . 5771
«صحيح البخاري»  ،كتاب الوضوء  ،باب البول يف املاء الدائم  ،رقم احلديث . 239
«السـ َنن»  ،كتاب الطهارة  ،باب النهي عن اخلالء يف قارعة الطريق  ،رقم احلديث  328؛
ابن ماجه ُّ ،
رب ٰى»  ،كتاب الطهارة  ،باب جامع أنواع االستطابة  ،رقم احلديث . 469
«السـ َنن الك َ
والبيهقي ُّ ،
عيس ٰى « ،اجلامع الكبري»  ،حتقيق :بشار عواد معروف  ،بريوت  :دار الغرب
عيس ٰى َّ
حممد بن َ
الرتمذي  ،أبو َ
َ
عل ال َّلـه  ،رقم احلديث  . 2346وابن ماجه القزويني  ،أبو
اإلسالمي 1998 ،م ،كتاب الزهد ،باب يف التوكل ٰ
حممد كامل قره وبرهوم أمحد  ،دمشق :
«السـ َنن»  ،حتقيق :األرناؤوط شعيب  ،بليل َّ
عبد ال َّلـه َّ
حممد بن يزيد ُّ ،
دار الرسالة العاملية 1430 ،هـ= 2009م  ،كتاب الزهد  ،باب القناعة  ،رقم احلديث . 4131
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الكريمة ،التي تكون باألمن النفيس من اخلوف ،واألمن االجتامعي عدال ًة وتساحم ًا

ومساواة يف الرسب ،واألمن الصحي والعافية يف اجلسد بالتزام قواعد الوقاية والنظافة
ـه ُس ْبحان َُه مرافقة للعبادات واملناسبات ،واألمن الغذائي بتهيئة األقوات
التي افرتضها ال َّل ُ

وأكل اخلبائث من الطعام ،وصو ً
ِ
ال لألمن
من الطيبات وباالبتعاد عن رشب املحرمات

الكامل واالستقرار املعييش اآلمن الكريم ،بحيازة ما يمكن أن حيوزه اإلنسان يف الدنيا
وخلق التسامح.
يتامه ٰى ُ
عل احلقيقة ،متشي ًا مع مبدأ التوازن والوسطية واالعتدال ،الذي َ
َٰ

تعريفات ونمـاذج قرآنية لبعض عنارص األمن ومكوناته
بسبب تطور احلياة وكثرة أساليبها ،وتشعب االختصاصات وتعمقها ،وتعقد

مسميات كثرية لألمن مثل :األمن القومي،
وتوسع مطالبها ،فقد استحدثت
احلياة
ُّ
َّ
واالجتامعي ،واإلقليمي ،والدويل ،والغذائي ،واملائي ،والفكري ،والصحي ،والبيئي،
والسيايس ،والعسكري ،والنفيس ،والرتبوي .وغري ذلك ،وبالتايل فإن َه ٰـ ِذ ِه املكونات
والعنارص بمجموعها تشكل وحدة األمن بمفهومه ،ومطلوبه احلاجي ،بل الرضوري

لإلنسان من منظور قرآين.

ـ األمن النفيس  :تعددت تعريفات األمن النفيس التي جاء هبا علمـاء اإلسالم،
ربط األمن النفيس أو القلبي باإليمـان بال َّل ِ
ولك َّنها اتفقت فـي ِ
ـه ُس ْبحان َُه ،وااللتزام

بعبادته وحدَ ُه ال رشيك له ،استدال ً
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ
ال بعدد من اآليات منها قوله ت َ ٰ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(. )1

عب عنه
عرفوا األمن
النفـيس ،العالمة ابن قيم اجلوزية ،حيث َّ
َّ
ومن العلمـاء الذين َّ
بلفظ الطمأنينة ،بقولهَ « :فإِن طمأنينة ا ْلقلب سكونه واستقراره ،بِ َز َوال القلق واالنزعاج
ِ
َو ِال ْض ِطراب َع ُنهَ ،و َهـ َذا َل ي َت َأتَّى بِ َ ْ ٍ ِ
الب َّتـ َةَ ،وأما َما عدا ُه
َعال َوذكره َ
َ
شء س َو ٰى ال َّلـه ت َ ٰ
َ ٰ
ٰ
( )1سورة األنعام  ،اآلية . )82( :
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مرد َل ُه َأنَّ َمن
فالطمأنينة إليه غرور والثقة بِ ِه عجز،
َعال َق َضا ًء َل َّ
قىض ال َّلـه ُس ْب َحان َُه وت َ ٰ
ٰ
ْ َ
إل َ ْ
شء ِسوا ُه َأتَا ُه ال َقلق»(.)1
اط َمأن َ ٰ

االجتامعي  :األمن االجتامعي يبدأ بأمن الفرد ومحايته يف املكان ،وداخل الرسب
ـ األمن
ّ

وتناص ًا ،أي أن يكون املجتمع املسلم،
وتناصح ًا
متاسك ًا
ُ
ُ
مادي ًا ومعنوي ًا ،عدال ًة ومساواةًُ ،
َعال ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
كالبنيان املرصوص ،يشد بعضه بعض ًا .وقد جاء قوله ت َ ٰ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾( )2يف معرض
التذكري باألمن االجتامعي واالستقرار يف املكان اآلمن ألهل مكة ،حيث أنعم ال َّل ُـه ُس ْبحان َُه

ِ
األمن بنعمة الرزق واالزدهار االقتصادي والنشاط التجاري ،حيث ُي َب ٰى إليهم
عليهم مع
مرات كل يشء ومن ِّ
زراعية.
عل الرغم من أنَّ بال َدهم ليست بال ًدا
َث ُ
َّ
كل مكان َ ٰ

َعال﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
وكذلك دعاء اخلليل إبراهيم  #يف قوله ت َ ٰ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾( ،)3فالدعاء هنا من
أجل أمن اجلمـاعة واستقرارها ،ملنع كل ما يعكر طمأنينتها أو ينغص عيشها.

أقر اإلسالم احلق باألمن السيايس من خالل املنطلقات
ـ األمن
ّ
السيايس :لقد َّ
وقسم األدوار والوظائف بني السلطات
األساسية والطبيعية حلقوق اإلنسان وكرامتهَّ ،
ّ

وحد حدود وآليات ملنع
احلاكمة واملحكومني ،وذلك برسم حقوق وواجبات فيام بينهامَّ ،

اخلروق والتجاوزات واالختالالت م َت ٰى حصلت ،ألنَّ اإلسالم يدرك خطورة اجلرائم
واحلرية ،فجاءت األحكام الرشعية زاجر ًة ورادع ًة ،كمـا
عل احلق والكرامة
َّ
واإلرهاب َ ٰ

يف قوله ُس ْبحان َُه ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
َ
عل أرواح األموات
( )1ابن قيم اجلوزية َّ ،
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين « ،الروح يف الكالم ٰ
والسـ َّنة  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ص . 220
واألحياء بالدالئل من الكتاب ُّ
( )2سورة القصص  ،جزء من اآلية . )57( :
( )3سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )126( :
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ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾(. )1

عل أمن اجلامعات يف املجتمع اإلسالمي لفرض إرادة
وكذلك يف حاالت االعتداء َ ٰ

سياسية أو اجتامعية قاهرة ،كانت الدعوة ألهل اإليمـان والرشد لإلمساك بزمام األمور،
ِ
ِ
َعال ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
وإعادهتا لألمن الذي هو ُ
أمر ال َّلـه ،ففيه قول ال َّلـه ت َ ٰ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾(. )2

والروحي ،يراعي اجلانب
ـ األمن االقتصادي  :فاإلسالم كمـا يراعي األمن ال َّنفيس ُّ

املادي واالقتصادي ،فيوازي بينهام( ،)3بل حيمي الضعيف والعاجز اقتصادي ًا من العوز

بوجوب النفقة عليه من العصبات واألرحام بنظام التكافل االجتامعي ،الذي يبدأ من
الرتابط األرسي ،وصو ً
القوي ،و ُي َص ِّي
عل
ِّ
إل فريضة الزكاة ،وجيعل العمل فريضة َ ٰ
ال َ ٰ
ِ
اع ُة َو ِف
عمل القادر
الس َ
ِّ
القوي عبادة اإلنتاج رسالة جهاد ًا ،ففي قوله @« :إِ ْن َقا َمت َّ
ِ
ِ َ ِ
اع َأ ْن َل َي ُقو َم َح َّتى َيغْ ِر َس َها َف ْل َيغْ ِر ْس َها»(.)4
اس َت َط َ
َيد أ َحد ُك ْم َفسي َل ٌةَ ،فإِ ِن ْ
ويشمل األمن االقتصادي تدابري احلمـاية والضمـان ،التي تؤهل اإلنسان للحصول

عل احتياجاته األساسية من املأكل ،وامللبس ،والعالج ،خاص ًة يف الظروف التي تواجه
َٰ
ات َش ْب َعانَ
بي @َ « :ما ُي ْؤ ِم ُن َم ْن َب َ
فيها كارثة طبيعية ،أو ضائقة اقتصادية ،يقول ال َّن ُّ
إل َج ْنبِ ِه»(.)5
َو َج ُار ُه َطا ٍو َ ٰ
()1
()2
()3
()4
()5

سورة املائدة  ،اآليتان . )34 - 33( :
سورة احلجرات  ،اآلية . )9( :
َ
َعال ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
قال ت ٰ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [القصص. ]77 :
حممد فؤاد عبد الباقي ،
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية « ،األدب املفرد»  ،حتقيق َّ :
البخاري َّ ،
بريوت  :دار البشائر اإلسالمية ـ بريوت  ،ط 1409 ، 3هـ = 1989م . 168/1 ،
رب ٰى»  ،كتاب الضحايا  ،باب جامع أبواب ما ال حيل أكله  ،رقم احلديث . 19668
«السـ َنن الك َ
البيهقي ُّ ،
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اإلسالم رشاكة للناس ِّ
أساسية؛ يقول @:
برضوريات
كل ال َّناس
ويكرس
ُ
َّ
ِّ
َّ
()1
ث ِف َ ِ
ش َك ُاء ِف َث َل ٍ
َِ
ُْ
«ال ْس ِل ُمونَ ُ َ
التسول واالستعطاء من
وحيرم
ُّ
الـمء َوا ْل َكل َوال َّنا ِر» ٍّ ،
ال ،وقوله @َ َ :
غري حاجة ،لكيال يصري دأب ًا وعاد ًة وتواك ً
«ل ْن َي ْأ ُخ َذ َأ َحدُ ُك ْم َح ْب َل ُه،
َف َي ْأ ِت بِ ُح ْز َم ِة ا َ
حل َط ِ
ب َع َل َظ ْه ِر ِهَ ،ف َيبِ َيع َهاَ ،ف َي ُك َّف ال َّلـ ُه ِ َبا َو ْج َه ُهَ ،خ ْ ٌي َل ُه ِم ْن َأ ْن َي ْس َأ َل
ِ ٍ ِ ()3
«ل َ ِ
اس َأ ْع َط ْو ُه َأ ْو َم َن ُعو ُه»( ،)2وقوله @َ :
الصدَ َق ُة لِغَ نِ ٍّيَ ،و َل لِ ِذي م َّرة َسو ٍّي»
ت ُّل َّ
ال َّن َ
صحيح األعضاء.
السوي:
املرة :الشِّ دة.
ُّ
ُ
َعال ﴿ :ﯹ
كام حرم اإلسالم البخل والتبذير ويمنع تبديد الثروات ،كمـا يف قوله ت َ ٰ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
()4
فه ٰـ َكذا هو األمن االقتصادي يف اإلسالم جيمع بني الوقاية
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ َ ،

تؤصل ذلك وفرية جد ًا.
والعالج حلفظ اإلنسان يف جمتمعه وحياته .والنصوص التي ِّ

مبكرا باإلعداد ،والقوة ،والفروسية،
ـ األمن العسكري  :لقد كان اهتامم اإلسالم
ً

والرمي ،واحليطة واحلذر؛ كل ذلك حلامية الدين ورسالته ،وأهله وجمتمعه ،لكون القوة
حتتاج َإل ٍ
قوة كي حتميها من العدوان ،وصو ً
إل السلم واألمن البرشي العام ،قال
ال َ ٰ
ٰ
َعال ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ت َٰ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
()1
()2
()3
()4

«السـ َنن»  ،كتاب الرهون  ،باب املسلمون رشكاء يف ثالث  ،رقم احلديث  2472؛ والبيهقي
ابن ماجة ُّ ،
رب ٰى»  ،كتاب إحياء املوات  ،باب ما ال جيوز إقطاعه من املعادن الظهارة  ،رقم احلديث
«السـ َنن الك َ
ُّ ،
. 11834
«صحيح البخاري»  ،كتاب الزكاة  ،باب االستعفاف عن املسألة  ،رقم احلديث . 1471
«السـ َنن»  ،كتاب الزكاة  ،باب من يعطى من الصدقة  ،رقم احلديث  ، 1634والنسائي ،
أبو داوود ُّ ،
«السـ َنن»  ،كتاب الزكاة  ،باب من مل يكن له دراهم  ،رقم احلديث . 2597
ُّ
سورة اإلرساء  ،اآليات . )29 - 27( :
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ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ﴾(. )1

التالزمية بني التسامح واألمن
العضوية
العالقة
ّ
ّ

عبوا عنه باحلفظ ،هو مقصد ينساب يف الكليات
اتفق علامء َّ
عل أنَّ األمن ،أو ما َّ
األمة َ ٰ
عل
عل النفس أي حفظها ،األمن َ ٰ
عل الدين أي حفظه ،األمن َ ٰ
اخلمس يف اإلسالم( ،األمن َ ٰ

عل املال أي حفظه) .وقد جاءت
عل النسل أي حفظه ،األمن َ ٰ
العقل أي حفظه ،األمن َ ٰ
النصوص داعي ًة لألمن وحفظه حامي ًة له ،وذلك بفتح أبواب القيم املساندة لتدعيمه واستبقائه.

املعززَ ة لألمن وترسيخه وحفظه واملالزمة له قيمتا التسامح
ومن أهم تلك القيم ِّ

عل تفكيك النظرة
والتعارف ،إذ إنَّ اإلسالم ومنذ البدايات
األول لدعوته عمل َ ٰ
َٰ
تسد أبواب األمن وتوصدها ،وجهد يف إسقاط األسباب الكامنة وراء
الالتساحمية التي ُّ
ّ
ش ِ
بي @ ِف َو َس ِط َأ َّيا ِم ال َّت ْ ِ
يق يف ُخ ْط َب َة
عدم التسامح ليفتح ما عداها ،فعندما ِّ
يرصح ال َّن ُّ
اكم َو ِ
ِ
َ
ا ْلو َداعِ َ « :يا َأيا ال َّن ُ َ
ب َع َل
احدٌ َ ،أ َل َل َف ْض َل لِ َع َر ِ ٍّ
َ
ُّ َ
اس ،أ َل إِ َّن َر َّب ُك ْم َواحدٌ َ ،وإِ َّن أ َب ُ ْ
بَ ،و َل ِ َ
ح َر إِ َّل بِال َّتق َْو ٰى.
ح َر َع َل َأ ْس َو َدَ ،و َل َأ ْس َو َد َع َل َأ ْ َ
لْ َ
َأ ْع َج ِم ٍّيَ ،و َل لِ َع َج ِم ٍّي َع َل َع َر ِ ٍّ
ول ال َّل ِ
الَ :
ـه @ُ .ث َّم َق َ
َأ َب َّلغْ ُت؟» َقا ُلواَ :ب َّلغَ َر ُس ُ
«أ ُّي َي ْو ٍم َه ٰـ َذا؟» َقا ُلواَ :ي ْو ٌم َح َر ٌامُ .ث َّم
الَ :
الَ :
«أ ُّي َب َل ٍد َه ٰـ َذا؟» َقا ُلواَ :ب َلدٌ َح َر ٌامَ .ق َ
«أ ُّي َش ْه ٍر َه ٰـ َذا؟» َقا ُلواَ :ش ْه ٌر َح َر ٌامَ .ق َ
َق َ
ال:
الَ :و َل َأ ْد ِري َق َ
اء ُك ْم َو َأ ْم َوا َل ُك ْم» ـ َق َ
الَ :أ ْو َأ ْع َر َ
اض ُك ْمَ ،أ ْم
« َفإِ َّن ال َّلـ َه َق ْد َح َّر َم َب ْي َن ُك ْم ِد َم َ
«ك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم َه ٰـ َذاِ ،ف َش ْه ِر ُك ْم َه ٰـ َذا ِف َب َل ِد ُك ْم َه ٰـ َذاَ ،أ َب َّلغْ ُت؟» َقا ُلوا َب َّلغَ َر ُس ُ
َل ـ َ
ول
ال َّل ِ
الش ِ
ـه @َ ،ق َ
اهدُ ا ْلغَ ائِ َب»(.)2
ال« :لِ ُي َب ِّلغْ َّ
( )1سورة األنفال  ،اآليتان . )61 - 60( :
( )2أمحد بن حنبل « ،املسند»  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون  ،مؤسسة الرسالة  ،ط 1420 ، 2هـ =
1999م  ،رقم احلديث . 23489
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بي @ بإسقاط كل الفوارق ،التي يمكن ألصحاب
إن خطبة الوداع إعالن من ال َّن ِّ

ُ
العملية لدحض العصبية أو
والرتمجة
التمسك ببعضها،
التذرع هبا أو
العصبيات
ُّ
ُّ
َّ
الالتسامح تكون بتفعيل املامرسات التي حتظر أشكال التمييز واالستعالء ُتاه اآلخر

فكريـ ًا .وذلك بتظهري احلقيقة الثابتة أنْ ال
عرقيـ ًا،
ثقافيـ ًا،
دينيـ ًا،
ّ
ّ
اجتامعيـ ًاّ ،
ّ
املختلف ّ

ثم
ُّ
تفوق لعرق أو لون .وال مفاضلة بني البرش لكوهنم من أصل واحد ،وبطبيعة واحدةَّ ،
ٍ
والتقو ٰى ليست
التقو ٰى،
َ
تنوعها مع وحدة النشأة واملنشئ ُس ْبحان َُهَّ ،إل بمعيار واحد ،هو َ
ُّ
عل احلقيقة عند ال َّل ِ
ـه وهو القائل ُس ْبحان َُه ﴿ :ﯙ ﯚ
ادعا ًء َّ
يدعيها أحدنا ،إنَّمـا علمها َ ٰ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾(. )1

ول ال َّل ِ
يستهل َر ُس ُ
ُّ
ـه @ خطبة الوداع ،التي حرضها مئة وأربعة عرش ألف ًا (،)2

بخطاب للناس« ،يا أهيا الناس» ،عل ًام أن الذين حرضوا ُح َّجاج ًا ممن يؤمنون برسالته،

لتكون الدعوة واخلطاب للتعارف والتسامح واألمن متعدي ًا بعدها للناس كل الناس،
حق الترشيع ،ثم تقرير حقيقة اإلنسان
بتقرير حقيقة الوحدانية ،والربوبية التي هلا ُّ
لريس َخ مبدأ التسامح ،الذي طاملا كان غائب ًا يف ذاك الزمان أو يكاد ،ثم
ووحدة أصلهِّ ،

املتوهة يف موازين البرش ،ليعيل امليزان احلق للتفاضل بينهم ،أال وهو
يسقط الفوارق
َّ
إل ال َّلـه ُس ْبحان َُه وقبلوا َهب ٰـ َذا امليزان ،وطبقوا وتساحموا،
ثم ُهم إنْ ُّ
َ
التقو ٰىَّ ،
ردوا األمر َ ٰ

هان عليهم بعد ذلك الولوج من بوابة التسامح ،وإسقاط العصبيات لألمن اإلنساين

بي @ اليوم والشهر احلرام اآلمن،
بعامة
ُّ
والتنعم به ،يف املكان والزمان ،بإعالن ال َّن ِّ
واملكان احلرام اآلمن .وعصمة الدماء واألعراض واألموال وحرمتها ،أي املحفوظة من
االعتداء باألمن املقدس.

( )1سورة النجم  ،جزء من اآلية . )32( :
( )2كمـا جزم احلافظ أبو زرعة الرازي شيخ اإلمام مسلم  :اخلطيب البغدادي  ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت
بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي « ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع»  ،حتقيق  :حممود الطحان ،
مكتبة الرياض . 293/2
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التنوع فيام بينهم ،ويعتربه ثرا ًء
يقر االختالف بني ال ّناس ،ويقبل ُّ
فاإلسالم الذي ُّ
ويتوجه للناس كل
إل التعارف،
َّ
حضاري ًا ،ويعرتف بالتغاير املوجود عندهم ،ويدعوهم َ ٰ
َعال﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ال ّناس بقول ال َّلـه ت َ ٰ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(َ ،)1هب ٰـ َذا اخلطاب اإلنساين
وعل رأسها التسامح بنوعيه اإللزامي والطوعي،
توجد العديد من الدالالت القيميةٰ َ ،
إل التالقي والتقارب والتعارف واحلوار املوصل للسلم
والذي حيتضن يف طياته الدعوة َ ٰ

واألمن.

وبالتسطري املبكر منه @ لصحيفة املدينة التي تزاوج بني املساواة والتسامح

حد سواء بالرغم من
عل ٍّ
عل األمن ،واعتبار احلقوق بني مجيع املواطنني َ ٰ
واحلفاظ َ ٰ
اختالف توجهاهتم الدينية ،واعتبارهم ّأم ًة واحدةً ،وجسد ًا واحد ًا ،ما هو َّإل فتح

«ه ٰـ َذا
ملسارب التسامح واألمن ولرتسيخ تالزمهام ترشيع ًا وسلوك ًا ،ومما جاء فيهاَ :
ي ْ ُال ْؤ ِمنِنيَ َو ْ ُال ْس ِل ِمنيَ ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ش َو َي ْث ِر َبَ ،و َم ْن َتبِ َع ُه ْم،
اب ِم ْن ُم ََّم ٍد ال َّنبِ ِّي @َ ،ب ْ َ
ِك َت ٌ
إنم ُأ َّم ٌة َو ِ
احدَ ٌة ِم ْن ُد ِ
اسُ ْ ،ال َه ِ
اج ُرونَ ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ون ال َّن ِ
ل
َف َل ِحقَ ِبِ ْمَ ،و َج َ
اهدَ َم َع ُه ْمْ ُ َّ ،
ش َع َ ٰ
()2
ي َم ْظ ُل ِ
ص َو ْ ُ
ومنيَ َو َل
ِر ْب َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُلونَ َ ،وإِ َّن ُه َم ْن َتبِ َع َنا ِم ْن َ ُيو َد َفإِ َّن َل ُه ال َّن ْ َ
ال ْس َوةََ ،غ ْ َ
منارصين َع َل ْي ِه ْم»(.)3
ِِ
العامة
عل التنارص واحلريات
َ
ّ
وه ٰـذه خطوة متقدمة يف إرساء املواطنة القائمة َ ٰ
والتسامح الفكري املورث لألمن االجتامعي والنفيس واالقتصادي والسيايس وكذلك
«وإِ َّن ا ْل َي ُهو َد ُي ْن ِف ُقونَ َم َع ْ ُال ْؤ ِمنِنيَ َما َد ُاموا
حرية الرأي واملعتقد ،ومما جاء يف الصحيفةَ :

( )1سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
( )2الربعة  :ا َ
حلال ا َّلتِي َجا َء ْالسالم وهم َع َل ْي َها .
حممد  ،مجال الدين « ،السرية النبوية البن
( )3ابن هشام  ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري  ،أبو َّ
هشام»  ،حتقيق  :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري  ،وعبد احلفيظ الشلبي  ،مرص  :رشكة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احللبي وأوالده  ،ط 1375 ، 2هـ = 1955م . 504/1 ،
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ف ُأ َّم ٌة َم َع ْ ُال ْؤ ِمنِنيَ ،لِ ْلي ُه ِ
َاربِنيََ ،وإِ َّن يو َد َبنِي َعو ٍ
ود ِدي ُن ُه ْمَ ،ولِ ْل ُم ْس ِل َم ْ ِ
ي ِدي ُن ُه ْمَ ،م َوالِي ِه ْم
ُم َ
َُ
ْ
َ
َو َأن ُْف ُس ُه ْمَّ ،إل َم ْن َظ َل َم َو َأثِ َمَ ،فإِ َّن ُه َل ُيوتِغُ (َّ )1إل َن ْف َس ُهَ ،و َأ ْه َل َب ْيتِ ِه»(َ )2ه ٰـ َذا اعرتاف
وترصيح واضح بأنَّ لكل ٍ
الر ُس َ
ول @
أمة
ٌ
َ
عل الرغم من أنَّ َّ
اخليار يف دينها ومعتقدهاٰ َ ،

الساموية.
جاء مبرشً ا برسالة جديدة ،ناسخ ًة ملا سبقها من الرساالت
ّ

ل سبيل ا َ
خلـتم
َع َ ٰ
من خالل من سبق بيانه ،يظهر أن األمن حق طبيعي لإلنسان ،ومقصد معترب يف

اإلسالم ،وغاية حضارية ،ورضورة برشية .كمـا تبني أن لألمن اجتاهات ،وحلقات
وعنارص مرتابطة؛ تشكل وحدة ال تتجزأ ً
عمل ،فهو كاإليمـان ال يؤخذ بعضه دون

عل األمن
بعض ،وهو ما يستفاد من نصوص القرآن الكريم وكذا السنة النبوية ،احلاضة َ ٰ
رآن َ
واألمان؛ حيث إن القُ َ
وي َة يقرران أن األمن املتكامل الذي ال
والسـ َّن َة ال َّن َبـ َّ
الك َ
ريم ُّ

يتجزأ ،وأن األمن مسؤولية مجاعية مشرتكة بني احلاكم واملحكومٍ ،
حق وعليه
لكل ٌّ
واجب.
ٌ

كمـا حاول َه ٰـ َذا املدخل رصد العالقة التفاعلية بني األمن والتسامح والتعارف،
أخرى الكشف
عل اآلخرَ ،ه ٰـ َذا من جهة .ومن جهة
ٰ
حيث إن اإلخالل بأحدها ينعكس َ ٰ

عن التالزم يف العالقة بني األمن واإليمـان ،وال انفكاك َّ
وإل االهنيار .خصوص ًا أن
األول؛ الدعوة للتسامح واألخالق احلميدة .والثانية؛
اإلسالم رسخ لألمن بوسيلتني:
َٰ

تم خرقه .مما من شأنه جعل األمن بكل عنارصه
ترشيع العقوبات الرادعة والزاجرة متى َّ
حق ًا لألمة واملجتمعات ،ولكل املكوناته اإلنسانية دون تفاضل.

( )1يوتغ ْ :هيلك .
( )2مرجع سابق « ،السرية النبوية البن هشام» . 505/1 ،
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1البخاري  ،حممد بن إسامعيل أبو عبد ال َّلـه اجلعفي « ،األدب املفرد»  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد
الباقي  ،بريوت  :دار البشائر اإلسالمية  ،بريوت  :ط 1409 ، 3هـ = 1989م .

( )2البخاري  ،حممد بن إسامعيل أبو عبد ال َّلـه اجلعفي « ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور
ول ال َّل ِ
َر ُس ِ
ـه @ وسننه وأيامه» = صحيح البخاري  ،حتقيق  :حممد زهري بن نارص النارص  ،دار
طوق النجاة  ،ط 1422 ، 1هـ ( ،مصورة عن السلطانية بإضافة  ،ترقيم  :حممد فؤاد عبد الباقي) .
رب ٰى»  ،حتقيق  :حممد عبد
( )3البيهقي  ،أمحد بن احلسني بن عيل بن
«السـ َنن الك َ
موسى اخلراساين ُّ ،
ٰ
القادر عطا  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 1424 ، 1هـ = 2003م .
موسى اخلراساين « ،شعب اإليمـان»  ،حتقيق  :عبد العيل
( )4البيهقي  ،أمحد بن احلسني بن عيل بن
ٰ
عبد احلميد حامد  ،مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي
باهلند  ،ط 1423 ، 1هـ = 2003م .

عيسى « ،اجلامع الكبري»  ،حتقيق  :بشار عواد معروف  ،بريوت :
عيسى حممد بن
( )5الرتمذي  ،أبو
ٰ
ٰ
دار الغرب اإلسالمي 1998 ،م .

( )6اجلرجاين  ،عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف « ،التعريفات»  ،حتقيق  :ضبطه وصححه مجاعة
من العلمـاء  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 1403 ، 1هـ = 1983م .
( )7أبو حاتم حممد بن ِح َّبان بن أمحد التميمي البستي « ،صحيح ابن ِح َّبان» برتتيب ابن َب ْل َبان  ،حتقيق
شعيب األرنؤوط  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1414 ، 2هـ = 1993م .
( )8ابن حنبل  ،أمحد « ،املسند»  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وآخرون  ،مؤسسة الرسالة  ،ط ، 2
1420هـ = 1999م .

( )9اخلطيب البغدادي  ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي « ،اجلامع
ألخالق الراوي وآداب السامع»  ،حتقيق  :حممود الطحان  ،مكتبة الرياض .
( )10ابن أيب شيبة  ،أبو بكر بن أيب شيبة  ،عبد ال َّلـه بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواستي
العبيس « ،املصنف يف األحاديث واآلثار»  ،حتقيق  :كمـال يوسف احلوت  ،مكتبة الرشد ،
َٰ
األول 1409 ،هـ .
الرياض الطبعة
( )11الصنعاين  ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليمـاين الصنعاين « ،املصنف» ،
حتقيق  :حبيب الرمحن األعظمي  ،بريوت  :املكتب اإلسالمي  ،ط 1403 ، 2هـ .
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( )12ابن فارس  ،أمحد بن زكريا « ،معجم مقاييس اللغة»  ،حتقيق  :عبد السالم حممد هارون ،
بريوت  :دار الفكر 1399 ،هـ = 1979م .

( )13ابن قيم اجلوزية  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين « ،الروح يف الكالم َ ٰ
عل أرواح
والسـ َّنة»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ص . 220
األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب ُّ
«السـ َنن»  ،حتقيق  :األرناؤوط شعيب  ،بليل
( )14ابن ماجه القزويني  ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن يزيد ُّ ،
حممد كامل قره  ،وبرهوم أمحد  ،دمشق  :دار الرسالة العاملية 1430 ،هـ = 2009م .
( )15مسلم بن احلجاج  ،أبو احلسن القشريي النيسابوري « ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل
ول ال َّل ِ
إل َر ُس ِ
عن العدل َ ٰ
ـه @»  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث
العريب .

( )16املناوي  ،زين الدين حممد املناوي القاهري « ،التوقيف َ ٰ
مهمـات التعاريف»  ،عامل الكتب ،
عل َّ
ط 1410 ، 1هـ = 1990م .
( )17ابن هشام  ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري  ،أبو حممد  ،مجال الدين « ،السرية
النبوية البن هشام»  ،حتقيق  :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري  ،وعبد احلفيظ الشلبي  ،مرص :
رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده  ،ط 1375 ، 2هـ = 1955م .

رب ٰى»  ،حتقيق  :حسن
«السـ َنن الك َ
( )18النسائي  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين ُّ ،
عبد املنعم شلبي  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1421 ، 1هـ = 2001م .
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()27

محـــة
الر َ
َّ

حممـد أبو زيد األمـري
دَّ .

*

محـة يف النسق القيمي اإلسالمي
الر َ

للرمحة مكانة مهمة يف النسق القيمي اإلسالمي ،فهي أو ً
ال صفة من صفات ال َّلـه
َعال كل يشء ،قال
«الر َ
َع َّز َ
الر ُ
مح ٰـ ُن َّ
ل فهو ُس ْبحان َُه َّ
حيم» وقد وسعت رمحته ت َ ٰ
وج َّ

عل التحيل هبا ،وجعلها
َعال﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾(،)1
َّ
وحث اإلسالم َ ٰ
ت َٰ
من الوسائل املهمة للدعوة .كمـا حذر اإلسالم من كل يضاد َه ٰـ َذا اخل ُلق؛ كالقسوة،
نبيه @﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
َعال خماطب ًا َّ
والعنف ،فقال ت َ ٰ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾(. )2

وح ِر َمه األشقياء ،به يتعاطف اخللق ،ويشفق
حتل به السعداءُ ،
والرمحة ُخ ُل ٌق كريم َّ ٰ
ويتواد هبا الناس ،ولكن قد ت ُْطمس الفطرة باملعايص ،فتتغلب
عل الضعيف،
ُّ
ُّ
القوي َ ٰ
محـ ُة إِ َّل َم ْن َش ِق ٍّي»( ،)3وإذا
الر َ
القسوة ويكون الشقاء ،مصداق ًا لقوله @َ « :ال ُت ْن َز ُع َّ
كانت رسالة اإلسالم قد جتلت يف رشائعها الرمحة ،بأوضح مظاهرها ،فإن التسامح
واللني والعفو من سامت رسالة اإلسالم أيض ًا.

(*) نائب رئيس جامعة األزهر للوجه البحري  ،مرص .
( )1سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )156( :
( )2سورة آل عمران  ،اآلية . )159( :
حممد حميي الدين عبد احلميد ،
الس ِج ْستاين ُ ،
«سنن أيب داود»  ،حتقيق َّ :
( )3أبو داود  ،سليامن بن األشعث ِّ
بريوت  :املكتبة الـعرصية  ،كتاب األدب  ،باب يف الرمحة  ،رقم احلديث . 4942
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وقد وردت كلمة الرمحة يف اللغة ،بمعنى الرقة والعطف ،والدعاء بالرمحة .كام
ُ
عل اخلري والنعمة ،يقال :رحم فالن ًا رمح ًة ومرمح ًة ،بمعنى َر َّق له وعطف
أطلقت كذلك َ ٰ
القومَ :ر ِح َم بعضهم بعض ًا ،واملرمحة كذلك .وترحم عليه :دعا له بالرمحة.
عليه ،وتراحم
ُ
واسرتمحه :أي سأله الرمحة(.)1
أما من اجلانب االصطالحي؛ فمن الصعوبة بمكان وجود تعريف جامع مانع للرمحة؛

ألهنا يف مجلتها وىف معناها اإلنساين ،خلق كشأن معظم األخالق العملية ،ولكنها تُعرف
بظواهرها .ومن التعريفات االصطالحية الواردة يف الرمحة أهنا «إرادة إيصال اخلري»(،)2
إل الرش؛ فمساعدة
واللطف ،واإلحسان ،والتخلص من كل نزعة تدفع اإلنسان َ ٰ
الضعيف رمحة ،ومد يد العون للمحتاج رمحة ،ومعاملة ذوى األرحام بالفضل رمحة،
وقيل هيٌ :
ُدر ُك باحلواس ،أو يتصور الفكر وجود
«رقة يف القلب،
يالمسها األ ُمل حينام ت َ
ُ
األمل عند شخص آخر ،أو يالمسها الرسور حينام تدرك احلواس ،أو يتصور الفكر وجود
ٍ
شخص آخر»(.)3
املسـرة عند
َّ

محـة يف اإلسـالم
َمكانة الر َ
حممدٌ @ «نبي الرمحة»
للرمحة مكانة كبرية يف اإلسالم فهو بحق دين الرمحة ،ونبيه َّ
َعال ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾( ،)4والقارئ للقرآن الكريم،
قال ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
يف أي سورة منه ،جيد أهنا مفتتحة بـ«بسم ال َّلـه الرمحن الرحيم» باستثناء سورة واحدة

املعنى بني الرمحن والرحيم ،وكان من املمكن
خيفى التقارب يف
ٰ
وهى سورة التوبة ،وال ٰ

( )1ابن منظور  ،أبو الفضل  ،مجال الدين « ،لسان العرب»  ،دار صادر  ،بريوت  :ط 1414 ، 3هـ  ،مادة
(رحم) « ،املعجم الوسيط»  ،جممع اللغة العربية بالقاهرة  ،دار الدعوة . 335/1 ،
حممد بن عيل « ،التعريفات»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 1403 ، 1هـ = 1983م ،
( )2اجلرجاين  ،عيل بن َّ
ص . 110
( )3امليداين  ،عبد الرمحن حسن حبنكة « ،األخالق اإلسالمية وأسسها»  ،دمشق  :دار القلم  ،ط 1420 ، 5هـ . 5/2 ،
( )4سورة األنبياء  ،اآلية . )107( :
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َعال يف افتتاح سور القرآن الكريم بني الرمحن وأي صفة أخرى ،حتمل
أن جيمع ال َّلـه ت َ ٰ
القهار ،أو املنتقم مث ً
ال ،لكن اجلمع بني هاتني الصفتني
معنى آخر مقابل للرمحة مثل َّ
ً
الس َور ،ما عدا سورة التوبة،
معنى التفضل واإلحسان يف بدايات كل ُ
املتقاربتني يف إفادة ٰ

ٌ
مكانة كبريةٌ ،وأنّ التعامل هبا
يعطي االنطباع الواضح كل الوضوح ،وهو أن الرمحة هلا

هو األصل.

عل هاتني الصفتني الكريمتني فقط ،بل لقد أخذت صفة الرمحة
ولـم يتوقف األمر َ ٰ

مكانة الصدارة يف الذكر ،أو يف تكرار ذكرها يف القرآن الكريم ،من بني سائر الصفات
َعال ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
األخرى ،ابتدا ًء من قوله ت َ ٰ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾( ،)1حيث ورد ذكر َه ٰـ ِذ ِه الصفة بمشتقاهتا ( )315مرة
بينام جاء ذكر صفة الصدق مث ً
ال ( )145مرة ،وجاء ذكر صفة الصرب ( )90مرة ،وجاء ذكر
وه ٰـ َكذا»(.)2
صفة العفو( )43مرة جاء ذكر صفة الكرم ( )42مرةَ ...
بي @،
كام وردت كلمة «الرمحة» ومشتقاهتا يف مواضع عديدة من أحاديث ال َّن ِّ
عل التواصل ،والتعاطف ،واملودة ،والتامسك ،ومن ذلك
ويدور معناها حول احلث َ ٰ
قوله @« :تَرى ا ُمل ْؤ ِمنِنيَ ِف تَر ُ ِ
اط ِف ِه ْمَ ،ك َم َث ِل ا َ
اح ِه ْم َوت ََوا ِّد ِه ْم َوت ََع ُ
جل َس ِد.)3(»...
َ
َ
وللرمحة يف اإلسالم مكانة عظيمة ،وهي صفة من الصفات اجلليلة ،وخصلة من
( )1سورة احلديد  ،اآلية . )27( :
( )2الرسجاين  ،راغب « ،الرمحة يف حياة الرسول @»  ،مكة  :منشورات رابطة العامل اإلسالمي 2011 ،م ،
ص . 6/5
حممد زهري بن نارص النارص  ،دار
حممد بن اسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،حتقيق َّ :
( )3البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
حممد فؤاد عبد الباقي  ،ط 1422 ، 1هـ  ،كتاب األدب ،
طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم َّ
باب رمحة الناس والبهائم  ،رقم احلديث . 6011
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َعال ،ومن ذلك
السـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
وقد حفلت ُّ
عل سعة رمحته ت َ ٰ
وية املطهرة بكثري من األدلة َ ٰ
ح ًة َو ِ
ما رواه أبو هريرة > عن النبي @ قال« :إِ َّن لِ َّل ِ
ي
احدَ ًة َب ْ َ
ح ٍة َأن َْز َل ِم ْن َها َر ْ َ
ـه ِما َئ َة َر ْ َ

ِْ
ال َوا ِّمَ ،فبِ َها َي َت َع َ
ْس َوا ْل َب َهائِ ِم َو ْ َ
ال ِّن َو ْ ِ
الن ِ
اط ُفونَ َ ،و ِ َبا َي َ َ
احونَ َ ،و ِ َبا ت َْع ِط ُف ا ْل َو ْح ُ
ل
ت َُ
ش َع َ ٰ
ح ًةَ ،ي ْر َح ُم ِ َبا ِع َبا َد ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»(.)1
َو َل ِد َهاَ ،و َأ َّخ َر ال َّلـ ُه تِ ْس ًعا َوتِ ْس ِعنيَ َر ْ َ

ول ال َّل ِ
«ل َي ْد ُخ ُل َأ َحدٌ ِم ْن ُك ُم ْ َ
ـه @َ :
الَ :ق َ
وع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة > َق َ
ال َر ُس ُ
ال َّن َة بِ َع َم ِل ِه»،
َ
ول ال َّل ِ
ـه؟ َق َ
َقا ُلواَ :و َل َأن َْت َيا َر ُس َ
ح ٍة َو َف ْض ٍل»(.)2
«و َل َأنَا ،إِ َّل َأ ْن َي َتغَ َّمدَ ِن ال َّلـ ُه ِم ْن ُه بِ َر ْ َ
الَ :

الرمحة ىف اإلسالم يف جمال العبادات (رفع احلرج)
َعـال ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
قـال ت َ ٰ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾( ، )3ففي رفع احلرج واملشقة رمحة باملؤمنني،

َعال ﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
يقول ابن كثري يف تفسريه لقوله ت َ ٰ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾( ،)4أي وما كلفكم ما ال تطيقون ،وما ألزمكم بيشء

يشق عليكمَّ ،إل جعل ال َّلـه لكم فرج ًا وخمرج ًا .فالصالة التي هي أكرب أركان اإلسالم،

()1
()2
()3
()4

حممد فؤاد
مسلم  ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري « ،صحيح اإلمام مسلم»  ،حتقيق َّ :
َ
َّ
َعال وأهنا سبقت
عبد الباقي  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب  ،كتاب التوبة  ،باب يف سعة رمحة اللـه ت ٰ
غضبه  ،رقم احلديث . 2752
حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين « ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل» ،
أمحد  ،أبو عبد ال َّلـه أمحد بن َّ
حتقيق  :شعيب األرنؤوط ـ عادل مرشد  ،وآخرون  ،مؤسسة الرسالة  ،ط 1421 ، 1هـ = 2001م  ،مسند
املكثرين من الصحابة  ،مسند أيب هريرة >  ،رقم احلديث . 7478
سورة احلج  ،اآليتان . )78 - 77( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )286( :
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ل رجا ً
ال
إل اثنني ،ويف اخلوف ت َُص َّ ٰ
بعد الشهادتني جتب يف احلرض أربع ًا ،ويف السفر تقرص َ ٰ

وركبان ًا ،مستقبيل القبلة وغري مستقبليها ،والقيام فيها يسقط لعذر املرض فيصليها
إل غري ذلك من الرخص والتخفيفات يف
فعل جنبهٰ َ ،
املريض جالس ًا .فإن لـم يستطع َ ٰ

()1
عل استعامله
سائر الفرائض والواجبات ؛ كالتيمم يف حالة فقدان املاء ،أو عدم القدرة َ ٰ

َعال بعباده أن رشع هلم ما
واإلفطار يف رمضان لعذر املرض أو السفر .فمن رمحة ال َّلـه ت َ ٰ

يرفع عنهم ماال طاقة هلم به وجيلب هلم التيسري.

الرمحة بالوالدين وتتمثل يف برمها واإلحسان إليهام
إذا كانت الرشيعة اإلسالمية قد أمرت بالرتاحم العام وجعلته من دالئل كمـال

أعل درجات الرمحة ،وىف بيان ذلك يقول
اإليمـان ،فإنَّ بِ َّر الوالدين واإلحسان إليهام َ ٰ

َعال﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾( ،)2فرمحة الوالدين
ال َّلـه ت َ ٰ

أرقى صور الرمحة اإلنسانية.
بالولد من ٰ

أعل درجات الرب،
إل الوالدين ،الذي هو َ ٰ
واحلق أن القرآن الكريم قد أمر باإلحسان َ ٰ

عل عظم حقهمـا ،ومثله﴿ :ﭶ
بعد األمر والنهي عن الرشك به ُس ْبحان َُه ،للداللة َ ٰ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

بمعنى األمر؛ ومن
ﮆ ﮇ﴾( ،)3فأمر ُس ْبحان َُه بأن ُيشْ َكرا معه( ،)4والقضاء هنا
ٰ
صور الرب التي وردت يف هاتني اآليتني الكريمتني:

()1
()2
()3
()4

حممد حسني شمس الدين  ،بريوت  :دار الكتب العلمية ،
ابن كثري « ،تفسري القرآن العظيم»  ،حتقيق َّ :
حممد عيل بيضون  ،ط 1419 ، 1هـ . 398/5 ،
منشورات َّ
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )36( :
سورة لقمـان  ،اآلية . )14( :
حممد بن عبد ال َّلـه « ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم
حممد بن عيل بن َّ
الشوكاين َّ ،
التفسري»  ،دمشق ـ بريوت  :دار ابن كثري  ،دار الكلم الطيب  ،ط 1414 ، 1هـ . 535/1 ،
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لسبهام ،فإن ذلك من الكبائرَّ ،
وأل يضجر أو يمل من
(َّ )1أل يتعرض االبن أو االبنة ِّ

كثرة حوائجهام ،وال يقل هلام ما يكون فيه أدنى تربم .وبذلك وردت السنة النبوية
ول ال َّل ِ
ـه @ قالِ :
املطهرة ،فعن عبد ال َّلـه بن عمرو أن َر ُس َ
«م َن ا ْل َك َبائِ ِر َش ْت ُم
ِ
ِ
الر ُج ُل َوالِدَ ْي ِه؟ َق َ
الر ُج ِل َوالِدَ ْي ِه» َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ال« :ن ََع ْم َي ُس ُّب
َّ
ول ال َّلـهَ ،و َه ْل َيشْ ت ُم َّ
َ
الر ُج ِل َف َي ُس ُّب َأ َبا ُهَ ،و َي ُس ُّب ُأ َّم ُه َف َي ُس ُّب ُأ َّمه»(.)1
أ َبا َّ

( )2طاعتهام وتلبية متطلباهتام ،من مأكل ،أو مرشب ،أو عالج ،أو نفقة ،أو غري ذلك ،فال

يبخل عليهام بخدمة جسمية ،أو مادية ،فإذا أمراه أو أحدمها بأمر ،وجبت طاعتهام

فيه إذا لـم يكن ذلك األمر معصية.

َعال :
عل خدمتهمـا ،وحسن رعايتهمـا ،قال ت َ ٰ
( )3خفض اجلناح هلمـا ،والقيام َ ٰ
﴿،)2( ﴾° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
ِِ
«ه ٰـ ِذ ِه استعارة يف الشفقة والرمحة هبام ،والتذلل
يقول القرطبي يف تفسريه َهل ٰـذه اآليةَ :
هلام تذلل الرعية لألمري والعبيد للسادة ،كام أشار إليه سعيد بن املسيب« :ورضب

خفض اجلناح رضبه مث ً
ال جلناح الطائر ،حني ينتصب بجناحه لولده ،والذل هو
اللنيُّ ،
ُ
السهل دون الصعب فينبغي بحكم َه ٰـ ِذ ِه اآلية أن
املنقاد
والذل من الدواب
ُ
جيعل اإلنسان نفسه مع أبويه يف خري ٍذلة ،يف أقواله ،وسكناته ،ونظره ،وال ينظر

إليهام نظرة الغاضب»(.)3

( )4الدعاء هلام بالرمحة جزاء ما حتماله من عناء تربيته ،وقد ورد ذكر الرب بالوالدين
َعال ﴿ :ﭞ
واإلحسان إليهام ،يف مواضع أخرى يف القرآن الكريم ،منها قوله ت َ ٰ
(« )1صحيح مسلم»  ،كتاب اإليمـان  ،باب بيان الكبائر وأكربها  ،رقم احلديث . 90
( )2سورة اإلرساء  ،اآلية . )24( :
حممد بن أمحد شمس الدين « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،حتقيق  :أمحد الربدوين
( )3القرطبي  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
وإبراهيم أطفيش  ،القاهرة  :دار الكتب املرصية  ،ط 1384 ، 2هـ = 1964م . 243/10 ،
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ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
()1
ـه ُس ْبحان َُه يف َه ٰـ ِذ ِه اآلية الكريمة
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾  ،فقد أمر ال َّل ُ

إل الوالدين ،يف القول ،والعمل ،واألخذ ،والعطاء ،وجماهدة النفس يف
باإلحسان َ ٰ
رضامها ،وطاعتهام َّإل يف حالة طلبهام من االبن الرشك بال َّل ِ
ـه ،أو بمعصيته عموم ًا،
يف أوامره أو نواهيه؛ فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

وال خيتص الرب بالوالدين املسلمني فقط ،بل ولو كانا غري مسلمني يلزمه أيض ًا برمها،
واإلحسان إليهام؛ ففي «صحيح البخاري» عن أسامء < قالت َق ِد َم ْت ُأ ِّميَ ،و ِه َي
ِ
ش َك ٌةِ ،ف َع ْه ِد ُق َر ْي ٍ
ُم ْ ِ
ت ال َّنبِ َّي @
اس َت ْف َت ْي ُ
ش َو ُم َّد ِتِ ْم إِ ْذ َع َ
بي @َ ،م َع ْابن َهاَ ،ف ْ
اه ُدوا ال َّن َّ
َفقُ ْل ُت :إِنَّ ُأ ِّمي َق ِد َم ْت َو ِهي ر ِ
ال« :ن ََعمِ ،ص ِل ُأ َّم ِ
اغ َب ٌة؟ َأ َف َأ ِص ُل َها؟ َق َ
ك»(.)2
َ َ
ْ
إل ما بعد وفاهتام ،فرابطة املودة
عل حياهتام ،وإنام هو ممتد َ ٰ
وبر الوالدين ليس مقصور ًا َ ٰ

قائمة هلام أثناء احلياة ،وبعد املامت بالدعاء ،واالستغفار ،والصدقة ،ومن متام برمها صلة
ول ال َّل ِ
معت َر ُس َ
ـه @ ُ
ب
أهل ودمها ،فعن ابن عمر { قالَ :س ُ
يقول« :إِ َّن ِم ْن َأ َب ِّر ا ْل ِ ِّ
ِص َل َة الر ُج ِل َأ ْه َل ُو ِّد َأبِ ِ
يه َب ْعدَ َأ ْن ُي َو ِّ َل»(.)3
َّ

ـث َع َ ِ
ا َ
الرحم
حل ُّ
ٰ
ل صـ َلة َّ

الرحم مشتقة من الرمحة يف مبناها ،ومستقيمة معها أيض ًا يف معناها ،و ُيط َلق األرحام

عل األقارب من جهة األبوة واألمومة؛ فأقارب اإلنسان هم أجنحته وقوته وسنده،
َٰ

ودد هلم ،وزيارهتم ،والتواضع معهم ،وبخاصة
والصلة تشمل كل األعامل اخلرية؛ كال َّت ُّ

يف فقرهم وقضاء حوائجهم ،واملساعدة املادية للمحتاج منهم ،بطيب نفس .وقد حثَّت
( )1سورة العنكبوت  ،اآلية . )8( :
(« )2صحيح البخاري»  ،كتاب األدب  ،باب صلة املرأة أمها وهلا زوج  ،رقم احلديث . 3183
(« )3صحيح مسلم»  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب صلة أصدقاء األب واألم  ،ونحومها  ،رقم احلديث
. 2552
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َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
عل صلة الرحم ،يف أدلة كثرية ،منها قوله ت َ ٰ
الرشيعة اإلسالمية َ ٰ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
()1
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾( ،)2وأولوا األرحام
َعال بو ِ
صلهم ،والرب هبم.
هم يف مقدمة من أمر ال َّلـه ت َ ٰ َ

َعال هؤالء الواصلني بجنات عدنُ ،هم و َمن صلح من آبائهم،
وقد وعد ال َّلـه ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
وأزواجهم ،وذرياهتم ،وذلك يف قوله ت َ ٰ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾(. )3

بي @:
السـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
وقد حفلت ُّ
وية بكثري من األحاديث يف َه ٰـ َذا الشأن ،منها قول ال َّن ِّ
ح ُه»( ،)4فصلة الرحم تكون
« َم ْن َأ َح َّب َأ ْن ُي ْب َس َط َل ُه ِف ِرزْ ِق ِهَ ،و ُي ْن َس َأ َل ُه ِف َأ َجله َف ْل َي ِص ْل َر ِ َ

بي @ عن األقارب الذين يصلهم الشخص
سبب ًا يف سعة الرزق ،وعندما ُسئل ال َّن ُّ
ويقاطعونه ،وحيسن إليهم ويسيئون إليه ،فقال @ للسائلَ « :لئِ ْن ُك ْن َت َك َمـا ت َُق ُ
ول،
امللَ ،و َل َي َز ُال َم َع َك ِم َن ال َّل ِ
َف َك َأن ََّمـا ت ُِس ُّف ُه ْم َّ
ـه َظ ِه ٌري َع َل ْي ِه ْمَ ،ما ُد ْم َت َع َل َذلِ َك»()5فقطيعة
ٌ
وه ٰـ ِذ ِه أمثلة من نصوص قرآنية
الرحم
عل القاطع بأسوأ اآلثارَ ،
حمرمة ،رشع ًا ،وتعود َ ٰ
إل أن ُيؤ ِّد حقوق أقاربه ،وأن يقوي
عل صلة الرحم ،وتدفعه َ ٰ
ونبوية كثرية ،حتث املسلم َ ٰ
ٌ
وفضل
إل ال َّلـه ،وهي ِع ٌّز و َم َنع ٌة،
باملودة الدائمة صالت الدم القائمة؛ فصلة الرحم ُقر َب ٰى َ ٰ
()1
()2
()3
()4
()5

سورة النساء  ،اآلية . )1( :
سورة الرعد  ،اآليات . )21 - 19( :
سورة الرعد  ،اآليتان . )23 - 22( :
«صحيح مسلم»  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها  ،رقم احلديث . 2557
«مسند أمحد»  ،مسند املكثرين من الصحابة  ،مسند أيب هريرة >  ،رقم احلديث . 9344
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عل رقة القلب ،وكمـال اإليمـان ،لقول ال َّنبي @ « َم ْن َكانَ ُي ْؤ ِم ُن بِال َّل ِ
ٌ
و َب َ
ـه
رك ٌة،
ِّ
ودليل َ ٰ
ـه واليو ِم ِ
اآلخ ِر َف ْلي ْك ِر ْم َضي َف ُه ،و َم ْن َكانَ ُي ْؤ ِم ُن بِال َّل ِ
واليو ِم ِ
حـ ُه ،و َم ْن َكانَ
اآلخ ِر َف ْل َي ِص ْل َر ِ َ
َْ
َْ
ُ
ْ
)
1
(
ِ
ِ
ِ
ـي ًا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْت»  ،وإذا كان املسلم ُمطا َلب ًا بأن يكون
والي ْو ِم اآلخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْ
ُي ْؤم ُن بِال َّلـه َ
َ
ول به أن يكون رحي ًام بأقاربه خاص ًة.
رحي ًام بالناس عامة فأ َ ٰ

باليتـيم
الر َ
محـ ُة َ
َّ

الرمحة باليتيم اإلحسان إليه والرب به ،من َ
أزك ٰى القُ ربات ،بل إنَّ العواطف املنحرفة
إل مرحلة
تعتدل يف َه ٰـ َذا املسلك ،واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يصل َه ٰـ َذا االبن َ ٰ
البلوغ ،سواء كان َه ٰـ َذا األب غني ًا أو فقري ًا .وفقد األب يؤثر يف شخصية الطفل من غري
َش ٍّك؛ ألنَّ
قوي عزيمة أبنائه،
َ
السـندَ واحلمـاية للطفل ،ووجوده يف احلياة ُي ِّ
األب يمثل َّ
ِِ
إل
وفقده يصيبهم بيشء من االنكسار .والطفل يف َه ٰـذه احلالةَّ ،إما أن يكون حمتاج ًا َ ٰ
الع ِ
ون النفيس أو املادي ،أو هلمـا مع ًا ،وقد قدمت الرشيعة اإلسالمية أروع صور الرمحة
َ
اإلنسانية يف االهتامم باليتيم ،ومنها :
َعال:
( )1بذل العطف واحلنان واملحبة ،وعدم قهره أو احلط من شأنه ،ومن ذلك قوله ت َ ٰ
()2
َعال ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾  ،وقال ت َ ٰ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾( ،)3أي يدفعه بال رمحة ،أو يدفعه عن حقه،
أو يقهره ويظلمه.

َعال أن من وجوه الرب،
(َّ )2
إن من وجوه الرب إعطاء املال للمحتاجني منهم ،فقد ذكر ال َّلـه ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
عل حبه لليتامى ،وذلك يف قوله ت َ ٰ
إعطاء املال َ ٰ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

(« )1صحيح البخاري»  ،كتاب األدب  ،باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه  ،رقم احلديث . 6138
( )2سورة الضحى  ،اآلية . )9( :
( )3سورة املاعون  ،اآليتان . )2 - 1( :
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ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾(. )1

عل اليتامى املحتاجنيِّ ،
بي @ يف اإلنفاق َ ٰ
( )3وقد َّ
وتول رعايتهم يف أحاديث
رغب ال َّن ُّ
كثرية ،منها قوله @َ :
ي ِه إِ َذا ا َّت َقى ال َّلـ َهِ ،ف ْ َ
ال َّن ِة َك َهات ْ ِ
يمَ ،ل ُه َولِغَ ْ ِ
َي»،
«أنَا َو َك ِاف ُل ا ْل َيتِ ِ
ٰ
ار ال َّنبِ ُّي @ بِ ُأ ْص َب ِع ِه ا ْل ُو ْس َطى َوا َّلتِي ت َِل ْ ِ
ال ْ َب َام(.)2
َو َأ َش َ
عل رعايته أيضا ،قوله @« :خَ ُي َبي ٍ
ت
ْ ْ
( )4ومن األحاديث التي أوصت باليتيم ،وحثَّت َ ٰ
ِ
ِ ِ ِ
ش َبي ٍ
ني َب ْي ٌت ِف ِيه َيتِ ٌيم ُي َس ُاء إِ َل ْي ِه»(.)3
ت ِف ْ ُال ْس ِل ِم َ
ِف ْ ُال ْس ِل ِم َ
ني َب ْي ٌت فيه َيت ٌيم ُي َْس ُن إِ َل ْيهَ ،و َ ُّ ْ
َعال ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ
( )5الوعيد الشديد ملن يأكل أموال اليتامى ظلمـ ًا ،قال ت َ ٰ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾( ،)4وقد
ورد أنه َل َّـم نزلت َه ٰـ ِذ ِه اآلية ،انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه،
يتحرجون من أمواهلم حترج ًا شديد ًا ،فاشتد ذلك
ورشابه من رشابه ،وصاروا
ُّ
ِ
عليهم ،فذكروا ذلك لرس ِ
ـه﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ول ال َّلـه @ ،فأنزل ال َّل ُ
َ ُ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾( ،)5فتضمنت َه ٰـ ِذ ِه اآلية نقطة مهمة ،وهي أن

()1
()2

()3
()4
()5

سورة البقرة  ،اآلية . )177( :
حممد عبد القادر عطا  ،بريوت:
«السـ َنن الك َ
رب ٰى»  ،حتقيق َّ :
البيهقي  ،أمحد بن احلسني بن عيل أبو بكر ُّ ،
دار الكتب العلمية  ،ط 1424 ، 3هـ = 2003م  ،كتاب الوصايا  ،باب من أحب الدخول فيها والقيام
بكفالة اليتا َم ٰى ملن َير ٰى من نفسه قوة وأمانة  ،رقم احلديث  ، 12663ومع َن ٰى قوله وله ولغريه أي سواء
أكان من أقاربه أم ال .
حممد فؤاد عبد الباقي  ،النارش  :دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل
ابن ماجة ُ ،
«سـ َنن ابن ماجه»  ،حتقيق َّ :
عيس ٰى البايب احللبي  ،كتاب األدب  ،باب حق اليتيم  ،رقم احلديث . 3679
َ
سورة النساء  ،اآلية . )10( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )220( :
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املطلوب بشأن أموال اليتامى ،إنمـا هو املحافظة عليها .فإذا هتيأت وسيلة هي
أنفع هلم وأصلح ،نأخذ هبا .وإن كانت َه ٰـ ِذ ِه الوسيلة تستدعي خلط أمواله بأموال
غريهم ،فتنمية أموال اليتامى باستثامرها يف أعامل الرب .واألحكام التي دلت عليها
ِِ
َعال ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
عل ذلك ،يف قوله ت َ ٰ
َه ٰـذه اآلية قد جاء التأكيد َ ٰ
()1
عل أنه ُك َّلمـا كان القرب من
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾  ،ففي َه ٰـ َذا داللة واضحة َ ٰ
مال اليتيم أحسن له ،من عدم القرب فهو خريَّ ،
وإل فعدم القرب منه هو الواجب.

وحني يبلغ اليتا َم ٰى مرحلة الرشد جيب تسليمهم أمواهلم كاملة؛ ألهنم قد أصبحوا

أولياء أنفسهم ،وارتفعت عنهم وصاية غريهم عليهم(.)2

َعال ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ويف بيان ذلك قال ت َ ٰ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾( )3وقد عاجلت الرشيعة اإلسالمية موضوع زواج َويل
اليتيمة منها ،والذي كان مباح ًا يف اجلاهلية ،استغال ً
عل اليتيمة،
ال لسلطة َه ٰـ َذا الويل َ ٰ

التي حتت واليته ،فقررت أنه ليس للويل أن يستغل واليته ،فيتزوج من اليتيمة التي حتت
يده ،ما لـم يكن ذلك بكامل رضاها ،وبرشط توفيتها كامل حقوقها ،ومعاملتها بالعدل.
وه ٰـ َذا
ومن خاف من نفسه عدم العدل أو ظلم اليتيمة يف َه ٰـ َذا الشأن ،فال يتزوج منهاَ ،

ما َّ
َعال ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
دل عليه قوله ت َ ٰ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾(. )4

الزبري سأل السيدة عائشة < عن املراد من َه ٰـ ِذ ِه اآلية،
بن ُّ
وقد ورد أن ُعرو َة َ
ِ
ِِ
ُ ِ
ـر ُك ُه ِف َمالِ ِهَ ،و ُي ْع ِج ُب ُه َم ُ َ
الا
اليتِ َ
فقالتَ « :يا ْاب َن أ ْختيَ ،ه ٰـذه َ
يم ُة ت َُكونُ ِف َح ْج ِر َول ِّي َها ،تَشْ َ
()1
()2
()3
()4

سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )34( :
مرجع سابق « ،األخالق اإلسالمية وأسسها» . 53/2 ،
سورة النساء  ،اآلية . )2( :
سورة النساء  ،اآلية . )3( :
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ج َُ
ييدُ َولِ ُّي َها َأ ْن َي َت َز َّو َج َها بِغَ ْ ِ
الاَ ،ف ُ ِ
ي ُه،
َو َ َ
ي َأ ْن ُيق ِْس َط ِف َصدَ ِاق َهاَ ،ف ُي ْع ِط َي َها ِمث َْل َما ُي ْع ِط َيها َغ ْ ُ
الصدَ اق»(.)1
َف ُن ُهوا َع ْن َأ ْن َي ْن ِك ُح ُ
وه َّن إِ َّل َأ ْن ُيق ِْس ُطوا َ ُل َّنَ ،و َي ْب ُلغُ وا َ ُل َّن َأ ْع َل ُس َّنتِ ِه َّن ِف َّ

محـ ُة با َ
حلـيوان
الر َ
َّ

إل احليوان
عل البرش فحسب ،بل تتعداها َ ٰ
ال تقـترص الرمحة يف الـرشيعة اإلسالمية َ ٰ
َعال ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
أيض ًا ،واحليوانات أمم شتى وأنواع خمتلفة ،قال ت َ ٰ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(،)2
ومن صور الرمحة باحليوان :

( )1وجوب تقديم الطعام والرشاب له
وإذا قرص مالك احليوان يف ذلك األمر ،أجربه القايض عليه .وإن مل يفعل ،فللقايض

احلق يف بيعه ،وال يرتكه حتت يد صاحبه يقايس أمل اجلوع والعطش ،بل قد جعلت السنة

النبوية املطهرة جتويع احليوان سبب ًا يف دخول النار.

( )2عدم إجهاده يف العمل
إل احليوان ،بأي شكل ،كتحميله من األثقال ما
حرمت الرشيعة اإلسالمية اإلساءة َ ٰ
ول ال َّل ِ
ال يطيق؛ فعن عبد ال َّلـه بن جعفر > قالَ :أ ْر َد َفنِي َر ُس ُ
ات َي ْومٍ،
ـه @ َخ ْل َف ُه َذ َ
ول ال َّل ِ
َ
اسَ ،و َك َ َ
ت بِ ِه َر ُس ُ
ـر إِ َ َّل َح ِديث ًا َل ُأ َحدِّ ُث بِ ِه َأ َحد ًا من ال َّن ِ
اس َت َ َ
ـه @
ان أ َح ُّب َما ْ
َفأ َس َّ
الَ :فدَ َخ َل َحائِط ًا لِر ُج ٍل من ْ َ
َِ
ش ن َْخ ٍلَ ،ق َ
اجتِ ِه َهدَ ف ًاَ ،أ ْو َحائِ َ
ج ٌلَ ،ف َل َّمـا
الن َْصا ِر َفإِ َذا َ َ
ل َ
َ
َر َأ ٰى ال َّنبِي @ َح َّن َو َذ َر َف ْت َع ْي َنا ُهَ ،ف َأتَا ُه ال َّنبِي @ َف َم َس َح ِذف َْرا ُه َف َس َك َتَ ،ف َق َ
الَ « :م ْن
َّ
ُّ
(« )1صحيح البخاري»  ،كتاب تفسري القرآن  ،باب (وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتا َم ٰى)  ،رقم احلديث
. 4574
( )2سورة األنعام  ،اآلية . )38( :
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ول ال َّل ِ
ال َم ُل؟»َ ،ف َجا َء َف ًتى ِم َن ْ َ
ال َم ِلِ ،لَ ْن َهـ َذا ْ َ
َر ُّب َهـ َذا ْ َ
الِ :ل َيا َر ُس َ
الن َْصا ِر َف َق َ
ـه.
ً
ٰ
ٰ
الَ :
اها؟َ ،فإِ َّن ُه َش َكا إِ َ َّل َأن ََّك ُ ِ
َف َق َ
ت ُيع ُه
يم ِة ا َّلتِي َم َّل َك َك ال َّلـ ُه إِ َّي َ
«أ َف َل َت َّت ِقي ال َّلـ َه ِف َه ٰـ ِذ ِه ا ْل َب ِه َ
َوت ُْدئِ ُب ُه» (.)1

( )3حرمة تعذيبه ومراعاة اإلحسان يف ذبحه
حرمت الرشيعة اإلسالمية تعذيب احليوان ،وجعلت إيذاء احليوان سبب ًا يف دخول
«ع ِّذ َب ِ
ارَ ،ل ِه َي
ت ا ْم َر َأ ٌة ِف ِه َّر ٍة َس َج َن ْت َها َح َّتى َمات ْ
النار ،قال @ُ :
َت َفدَ َخ َل ْت ِف َيها ال َّن َ
اش ْ َ
ال ْر ِ
َأ ْط َع َم ْت َها َو َس َق ْت َها ،إِ ْذ َح َب َس ْت َهاَ ،و َل ِه َي ت ََر َك ْت َها ت َْأ ُك ُل ِم ْن َخ َش ِ
ض»(.)2
إل احليوان ،والرفق به يصل يف بعض
السـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
وقد دلت ُّ
عل اإلحسان َ ٰ
وية َ ٰ

أعل درجات األجر واملغفرة؛ ومن ذلك ما ُر ِوي عن أبى هريرة >
إل َ ٰ
األحيان َ ٰ

ول ال َّل ِ
أنَّ َر ُس َ
شَ ،ف َن َز َل بِ ْئ ًراَ ،ف َ ِ
ـه @ قالَ « :ب ْي َنا َر ُج ٌل َي ْم ِشَ ،ف ْ
الع َط ُ
ش َب
اش َت َّد َع َل ْي ِه َ
شَ ،ف َق َ
ِم ْن َهاُ ،ث َّم َخ َر َج َفإِ َذا ُه َو بِ َك ْل ٍ
الع َط ِ
الَ :ل َق ْد َب َلغَ َه َذا
ب َي ْل َه ُث َي ْأ ُك ُل الث ََّرى ِم َن َ

ل ُخ َّف ُهُ ،ثم َأ ْمس َك ُه بِ ِف ِ
ِمثْل ا َّل ِذي َب َلغَ ِبَ ،ف َم َ َ
بَ ،ف َش َك َر َّ ُ
يهُ ،ث َّم َر ِق َيَ ،ف َس َقى َ
الل َل ُه،
الك ْل َ
َّ َ
َفغَ َف َر َل ُه»(.)3
ومن حقوق احليوان التي دعت إليها الرشيعة اإلسالمية؛ مراعاة شعوره عند

حادة ،لعدم
الذبح ،بأن يتم ذلك وهو يف وضع جسامين مسرتيح ،وأن يكون بسكني َّ
تعذيبه أو شعوره بآالم الذبح ،فقال @« :إِ َّن ال َّلـ َه َك َت َب ْ ِ
ال ْح َسانَ َع َل ُك ِّل َ ْ
ش ٍءَ ،فإِ َذا
َق َت ْل ُت ْم َف َأ ْح ِس ُنوا ـ َق َ
ي ُم ْس ِلمٍ َيقُ ُ
ولَ « :ف َأ ْح ِس ُنوا ا ْل ِق ْت َل َة» ـ َوإِ َذا َذ َب ْح ُت ْم َف َأ ْح ِس ُنوا َّ
الذ ْب َح،
ال َغ ْ ُ
َ
عل الدواب والبهائم  ،رقم احلديث . 2549
(ُ )1
«سـ َنن أيب داود» ،كتاب اجلهاد  ،باب ما يؤمر به من القيام ٰ
اهلرة  ،رقم احلديث . 2242
(« )2صحيح مسلم»  ،كتاب السالم  ،باب حتريم قتل َّ
(« )3صحيح البخاري»  ،كتاب املساقاة  ،باب فضل سقي املاء  ،رقم احلديث . 2363
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()1
َو ْل ُي ِح َّد َأ َحدُ ُك ْم َش ْف َر َت ُهَ ،و ْل ُ ِ
عل ذلك ،فقط ،بل قد
ي ْح َذبِ َ
يح َته»  .ولـم يقترص األمر َ ٰ

حق األمومة عند احليوان ،فعن ابن مسعود > قالُ :ك َّنا َم َع
راعت الرشيعة اإلسالمية َّ
ول ال َّل ِ
رس ِ
حر ًة َم َع َها َفر َخ ِ
ل َ ِِ َ
ـه @ ِف َس َف ٍرَ ،فان َْط َلقَ ِ َ
ان َف َأ َخ ْذنَا َف ْر َخ ْي َها،
َ ُ
اجتهَ ،ف َرأ ْي َنا ُ َّ َ
ْ

َف َجا َء ِ
ت ُْ
شَ ،ف َجا َء ال َّنبي @َ ،ف َق َ
ال َم َرةَُ ،ف َج َع َل ْت ُت َف ِّر ُ
ال « َم ْن َف َج َع َه ِذ ِه بِ َو َل ِد َها؟ ُر ُّدوا
ُّ
َو َلدها»(.)2

إل أنَّ للرمحة مكانة متميزة يف النسق القيمي اإلسالمي ،فرسالة
ويف اخلتام :
ُ
نخلص َ ٰ
َعال رمحان ورحيم .وقد جتلت
اإلسالم هي رسالة رمحة لكل العاملني ،وال َّلـه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

الرمحة بتطبيقاهتا العملية يف الرشيعة اإلسالمية يف صور ونمـاذج كثرية؛ سواء أكانت يف

التعامل مع املخالفني يف الدين ،أم يف األحكام التكليفية ،أم يف العالقات االجتامعية؛
كالرمحة بالوالدين ،واألطفال واألبناء ،وغري ذلك.

عل اإلنسان فقط ،بل شملت احليوان أيض ًا ،وقد
ولـم تقترص الرمحة يف اإلسالم َ ٰ

بي @ ،كلها تدور حول مفهوم الرمحة
السـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
قدمت ُّ
وية صور ًا ونمـاذج يف عهد ال َّن ِّ
عل دين اإلسالم ،دين رمحة وتسامح.
لتدبري عالقة اإلنسان مع احليوان ،وهي شاهدة َ ٰ

«سـ َنن أيب داود»  ،كتاب الزكاة  ،باب يف أكل حلوم اخليل والبغال واحلمري  ،رقم احلديث . 2815
(ُ )1
(« )2صحيح البخاري»  ،كتاب األدب املفرد  ،باب أخذ البيض من احلمرة  ،رقم احلديث . 382
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن اسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،حتقيق  :حممد زهري بن نارص
النارص  ،دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي  ،ط ، 1
1422هـ .
رب ٰى»  ،حتقيق  :حممد عبد القادر عطا ،
«السـ َنن الك َ
( )2البيهقي  ،أمحد بن احلسني بن عيل أبو بكر ُّ ،
بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 1424 ، 3هـ = 2003م .

( )3اجلرجاين  ،عيل بن حممد بن عيل « ،التعريفات»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،ط 1403 ، 1هـ =
1983م .
«سـ َنن أيب داود»  ،حتقيق  :حممد حميي الدين عبد
الس ِج ْستاين ُ ،
( )4أبو داود  ،سليامن بن األشعث ِّ
احلميد  ،بريوت  :املكتبة الـعرصية .
( )5الشوكاين  ،حممد بن عيل بن حممد بن عبد ال َّلـه « ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من
علم التفسري»  ،دمشق  ،بريوت  :دار ابن كثري  ،دار الكلم الطيب  ،ط 1414 ، 1هـ .

( )6الفريوز آبادي  ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب « ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب
َٰ
األعل للشئون اإلسالمية ـ جلنة إحياء الرتاث
العزيز»  ،حتقيق  :حممد عيل النجار  ،املجلس
اإلسالمي .
( )7القرطبي  ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن أمحد شمس الدين « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،حتقيق  :أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش  ،القاهرة  :دار الكتب املرصية  ،ط 1384 ، 2هـ = 1964م .

( )8ابن كثري « ،تفسري القرآن العظيم»  ،حتقيق  :حممد حسني شمس الدين  ،بريوت  :دار الكتب
العلمية  ،منشورات حممد عيل بيضون  ،ط 1419 ، 1هـ .

«سـ َنن ابن ماجه»  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي  ،النارش  :دار إحياء الكتب العربية ،
( )9ابن ماجة ُ ،
فيصل
عيسى البايب احللبي .
ٰ
( )10مسلم  ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري « ،صحيح اإلمام مسلم»  ،حتقيق :
حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب .
( )11أمحد  ،أبو عبد ال َّلـه أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين « ،مسند اإلمام أمحد
بن حنبل»  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط ـ عادل مرشد  ،وآخرون  ،مؤسسة الرسالة  ،ط ، 1
1421هـ = 2001م .
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( )12ابن منظور  ،أبو الفضل  ،مجال الدين « ،لسان العرب»  ،دار صادر  ،بريوت  ،ط 1414 ، 3هـ .
( )13امليداين  ،عبد الرمحن حسن حبنكة « ،األخالق اإلسالمية وأسسها»  ،دمشق  :دار القلم  ،ط ، 5
1420هـ .
( )14الرسجاين  ،راغب « ،الرمحة يف حياة الرسول»  ،مكة  :منشورات رابطة العامل اإلسالمي ،
2011م .
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()28

عـــاون
ال َّت
ُ

حممـد خـالد حسـني الندوي
َّ

*

قيمة التعاون يف اإلسالم
ال ِمرا َء يف أنَّ التعاون باعتباره قيمة إسالمية ُيسهم إسهام ًا فعا ً
احلد من مظاهر
ال يف ّ

احلد من تصاعد النزاعات
التمييز والتفرقة ،والتعصب ،والظلم االجتامعي ،وكذا ّ
عل الفاعلية
والرصاعات بني األفراد واجلمـاعات ،وال يتأتى ذلك َّإل إذا قام التعاون َ ٰ

ونَبذ الغُ ـثائية وراء ظهره ،وكانت وراءه قيادة مجاعية متخر عبابه ،ألنَّ القيادة الفردية َّ
قل

عل قدم
أن تؤيت أكلها ،والتعاون يعني أنَّ هناك أكثر من طرف يتعاونون فيمـا بينهم َ ٰ
املساواة إما لتحقيق منفعة ألحدهم أو ملجموعهم ،أو لتحقيق منافع غريهم من ال َّناس،

عل الفاعلية،
وأما اإلعانة فتعني وجود ُمعني ُ
َّ
ومعان ،والقرآن الكريم ُيريب ال َّناس َ ٰ
أي فرد من
و ُيصنف الغثائية ضمن األعداء التي ُتدِّ د املجتمعات اإلنسانية ،وال ُيريد من ِّ

إل عالة يتك َّف ُف ال َّناس ،إذ الواجب أن يتعاون مجيع
أفراد املجتمع اإلنساين أن يتحول َ ٰ

كم َل
إل أن ُي ِّ
أفراد املجتمع فيمـا بينهم ،وتعاون مجيع أفراد املجتمع فيمـا بينهم يؤدي َ ٰ

عل أنَّ َّ
كل إنسان له جانب أو جوانب يمكن أن
بعضهم بعض ًا ،ألن ُسـ َّنة احلياة قائمة َ ٰ
وه ٰـ ِذ ِه «الدورة» ُت ِّو ُل
إل إعانة غريهَ ،
ُيعني فيها غريه وله جانب أو جوانب حيتاج فيها َ ٰ
إل قسمني:
قسم
ُ
إل التعاون االجيايب ،وبدل أن ُي َّ
املجتمع َ ٰ
املجتمع من اإلعانة السلبية َ ٰ

وه ٰـ َذا هو التعاون
الـمعني فيه ُمعان
والـمعان فيه ُمعني َ
ُمعني ُ
ُ
إل ُ
ومعان َّ
يتحو ُل املجتمع َ ٰ
(*) أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة عفت بجدة  ،وجامعة مانشيسرت سابق ًا .
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نادى به القرآن الكريم﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
الذي ٰ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾(. )1

عل «إعالن مكة» الذي «وضع قاعدة املساواة التي مات
وألنَّ قاعدة املساواة تقوم َ ٰ

إل أن جاء
األنبياء واحلكمـاء ويف نفوسهم حرسة من عدم حتقيقها يف العامل اإلنساينٰ َ ،
إن ال َّلـ َه َأ ْذ َه َب
ـر ُق َر ْيشَّ ،
هبا اإلسالم وأعلنها َّ
حممدٌ @ يوم فتح مكة فقالَ « :يا َم ْع َش َ
جل ِ
مها بِاآل َب ِ
َع ْن ُك ْم ن َْخ َو َة ا َ
اس ِم ْن آ َد َم ،وآ َد ُم ِم ْن ت ٍ
ُراب»( ،)2فإهنا ال تضع
اه ِل َّـي ِة وت ََع ُّظ َ
اء ،ال َّن ُ

يود أن ينخرط يف نادي
اخلطوط احلمراء أمام ِّ
أي فرد من أفراد املجتمع اإلنساين الذي ُّ

أي فرد من أفراد املجتمع اإلنساين أن
عل ِّ
التعاون اإلنساين ،بل إنَّ قاعدة املساواة تفرض َ ٰ
ينخرط يف نادي التعاون اإلنساين ،لتتحقق دورة التعاون ،وهي :الفرد يف خدمة اجلمـاعة

واجلمـاعة يف خدمة الفرد ،فالكل خادم والكل خمدوم ،وصدق ال َّلـه العظيم إذ يقول:

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾( ،)3أي« :ليعاون بعضهم بعض ًا يف شؤون حياهتم فإن
إل إعانة بعضه بعض ًا .فالم ليتخذ الم التعليل تعليل لفعل
اإلنسان مدين ،أي حمتاج َ ٰ

قسمنا أي :قسمنا بينهم معيشتهم ،أي :أسباب معيشتهم ليستعني بعضهم ببعض

إل بعض فتتكون من ذلك القبائل واملدن،
فيتعارفوا
َّ
ويتجمعوا ألجل حاجة بعضهم َ ٰ

وعل َه ٰـ َذا يكون قوله﴿ :ﯬ ﯭ﴾ عام ًا يف ِّ
كل بعض من ال َّناس إذ ما من أحد َّإل
َٰ
ِ
مستعمل لغريه وهو
وهو
مستعمل لغري آخر»(.)4
َ

()1
()2
()3
()4

سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )2( :
حممد البشري اإلبراهيمي»  ،مجع  :أمحد طالب اإلبراهيمي  ،ط  ، 1بريوت ،
حممد البشري « ،آثار َّ
اإلبراهيمي َّ ،
دار الغرب اإلسالمي 1997 ،م  ،اجلزء  ، 5ص . 88
سورة الزخرف  ،جزء من اآلية . )32( :
حممد الطاهر « .التحرير والتنوير»  .د .ط  ،تونس  :الدار التونسية للنرش 1984 ،م  ،اجلزء
ابن عاشور َّ ،
 ، 25ص  201وما بعدها .
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التعاون حاجة إنسانية ورضورة وجودية
ِ
إل التوازن! أال ترى أنَّ
َعال أن يكون االختالل هو الطريق َ ٰ
شاءت حكمة ال َّلـه ت َ ٰ

عل رغبات ال حمدودة وإمكانيات حمدودة ،وللتوفيق بني ك َّفة
الطبيعة البرشية قائمة َ ٰ
اس إمكانياهتم
الرغبات الالحمدودة وك َّفة اإلمكانيات املحدودة كان ال بد أن ُي َم َع ال َّن ُ

فه ٰـ َذا االختالل اجلبيل كان املقصد منه أن
عل صعيد واحد للتمكن من حتقيق رغباهتمَ ،
َٰ

إل التعاون ،و َهل ٰـ َذا «لـم تزل فكرة التآلف والتنارص ختامر
يكون هو السبيل ُ
الـموصل َ ٰ
عقول البرش من عهد نشأة اإلنسان يف َه ٰـ ِذ ِه األرض من حيث ما يف طبعه من اتساع
إل إسعاف بعضه بعض ًا بمكمالت ما
املطمع وق َّلة املقدرة فلذلك كان بطبعه حمتاج ًا َ ٰ

إل
يعجز عن نواله من جلب املالئم ودفع املؤلـم وبذلك كان مدني ًا بالطبع أي :حمتاج ًا َ ٰ
إل النوال أو الدفاع»( ،)1وإذا
التجمع والتحبب للتمكن من االستنجاد عند احتياجه َ ٰ

عل ال َّن ِ
اس لل َّن ِ
اس
عل أنَّ ال َّن َ
اس فإنَّ الذين يدفعون ليكون ال َّن ُ
اس َ ٰ
كانت ُسـ َّنة احلياة تقوم َ ٰ
ال ِمرا َء يف أهنم سفهاء األحالم ،وإذا تُركوا وما أرادوا هلك املجتمع اإلنساين ،وإن ُأخذ
عل أيدهيم نجوا ونجا املجتمع اإلنساين.
َٰ

واإلنسان ال يستطيع أن يو ِّف َر ما به قوام حياته من القوت بنفسه ،وال يمكن أن يدفع
أخطار اهلالك املحدقة واملحتملة بمفرده ،ومن هنا كان التعاون رضورة وجودية ،و َهل ٰـ َذا

َ
اإلنسان َّ
عل صورة
فـ «االجتمـاع لإلنسان رضوري ،وبيانه أنَّ ال َّلـ َه ُس ْبحان َُه خلق
وركبه َ ٰ
ال تصح حياهتا وبقاؤها َّإل بالغذاء ،وقدرة الواحد من البرش قارصة عن حتصيل حاجته

من ذلك الغذاء ،غري موفية له بمـادة حياته منه ،ويستحيل أن تويف بذلك ك َّله أو ببعضه

قدرة الواحد ،فال بد من اجتامع القدر الكثري من أبناء جنسه لتحصيل القوت له وهلم،
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من احلاجة ألكثر منهم بأضعاف ،وكذلك حيتاج كل واحد

حممد الطاهر  ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم  ،ط  ، 2تونس  :الرشكة التونسية للتوزيع ،
( )1ابن عاشور َّ ،
1985م  ،ص . 104
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إل االستعانة بأبناء جنسه ،وما لـم يكن َه ٰـ َذا التعاون فال
منهم أيض ًا يف الدفاع عن نفسه َ ٰ

دفاع عن نفسه لفقدان السالح ،وإذا كان
حيصل له ٌ
قوت وال غذاء ،وال حيصل له أيضا ٌ
التعاون حصل له القوت للغذاء والسالح للمدافعة ،ومتت حكمة ال َّلـه يف بقائه وحفظ

نوعه .فإذن َه ٰـ َذا االجتمـاع رضوري للنوع اإلنساين َّ
وإل َلـم يكمل وجودهم وما أراده
ـه من اعتمـار العامل هبم واستخالفه إياهم»(.)1
ال َّل ُ

وإذا كان التعاون حاجة إنساني ًة ورضور ًة وجودية فلمـاذا يتع ّثر؟ واحلقيقة أنَّ التعاون

اس شجرة ال َّتـآخي اإلنساين
اإلنساين ثمرة من ثمرات التآخي اإلنساين ،فإذا تعاهد ال َّن ُ
بالرعاية واالهتامم آتت ُأ ُكلها وأثمرت التعاون اإلنساين ،إذ من املقرر أنَّ «(اإلنسان

مؤداها ،وهي
أخو اإلنسان)ُ .ج ٌلة ُوجدت منذ ُو ِجد البرش ولـم خيتلف العقالء يف فهم َّ
عل تصديقها
من أفذاذ اجلمل اجلامعة ومن القضايا املعقولة التي تَطابق العقل والدين َ ٰ

واعتبارها من البدهييات املسلمة من حيث اجلملة وإن اختلفا يف تفصيلها .ونرى كثري ًا
من جزئيات األديان الساموية راجعة إليها ومبنية عليها .مؤدى َه ٰـ ِذ ِه اجلملة الرصيح
عقد األخوة بني أفراد البرش بموجب اإلنسانية التي هي حقيقة سارية يف ِّ
كل فرد»(،)2

والذين يقفون حجرة عثرة يف طريق التآخي اإلنساين هم يف احلقيقة يرتكبون جريمة
عل تعطيل
مضاعفة؛ ألن توهني األخوة اإلنسانية توهني لقاعدة املساواة ،وألنَّ العمل َ ٰ

عل تعطيل أحد مقاصد القرآن الكريم.
التعاون اإلنساين عمل َ ٰ

عـاون اإلنسـاين
دسـتور ال َّت ُ

بحق دستور التعاون اإلنساين﴿ ،ﯭ ﯮ
ُعد ّ
إنَّ َه ٰـ ِذ ِه اآلية القرآنية الكريمة ت ّ

فاحلق
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾(،)3
ُ
الرمحن « .املقدمة»  ،حتقيق  :عبد السالم الشدادي  ،ط  ، 1الدار البيضاء  :بيت الفنون
( )1ابن خلدون  ،عبد ّ
والعلوم واآلداب 2005 ،م  ،اجلزء  ، 1ص  67وما بعدها .
حممد البشري اإلبراهيمي»  ،اجلزء  ، 1ص . 59
( )2اإلبراهيمي « ،آثار َّ
( )3سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )2( :
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رب
والتقو ٰى( ،)1وإذا عرف املرء أنّ من
عل ال ِّ
َ
َعال يأمر مجيع اخللق بالتعاون َ ٰ
ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
حو ٰى
البدهييات املس ّلمة أنَّ التعاون والتضامن ال يكون َّإل بني اإلخوة ،عرف أنَّ َف َ

اس يربطهم عقد األخوة اإلنسانية ولذا وجب تعاوهنم
اخلطاب القرآين هو :حيث إنَّ ال َّن َ
َعال اخلالق َهب ٰـ َذا ال ّنسب
رب
عل ال ِّ
َ
والتقو ٰى ،فاآلية القرآنية الكريمة تتضمن تقرير ال َّلـه ت َ ٰ
َٰ

إل
إل َه ٰـ َذا ال ّنسب كمـا ييسء َ ٰ
اإلنساين وأنّ اإلنسان أخو اإلنسان ،واإلنسان قد ييسء َ ٰ
إل
عل اإلثم والعدوان وييسء َ ٰ
غريه من األنساب و َهل ٰـ َذا َنـا ُه القرآن الكريم أن يتعاون َ ٰ

نسـبه اإلنساين ويقع يف خطيئة العقوق والقطيعة ،ألنّ إثم وعدوان اإلنسان إنمـا يقع
َ
عل أخيه اإلنسان ،وال َّلـه يأمر اإلنسان بصلة نسبه وينهاه عن قطعه ،ويف َه ٰـ َذا السياق
َٰ
()2
ِ
ِ
«و ُكونُوا ِعبا َد ال َّل ِ
سب
ُيفهم قول َر ُسول ال َّلـه @َ :
ـه إِ ْخ َوانا»  ،أي :ال تنسوا ال َّن َ
َ
ول ال َّل ِ
اإلنساين الذي جيمعكم وتنقلبوا أعداء ،وإذا كان َر ُس ُ
ـه @ يف فتح َّ
مكة وهو
يضع قاعدة املساواة َّ
اس بـ»وحدة املادة» التي جاؤوا منها ،فهو يف َه ٰـ َذا احلديث
ذك َر ال َّن َ
ُي ِّ
ذك ُرهم بـ«وحدة الصانع» الذي صنعهم؛ فاملادة التي صنعوا منها واحدة وهي الرتاب،
َعال.
والذي صنعهم واحد وهو ال َّلـه ت َ ٰ
عقد ُ
إل ال ّنور سبي ً
األخوة اإلنسانية
ال ح َّت ٰى يعو َد ُ
عل ّ
الرب والتقوى لن يعرف َ ٰ
والتعاون َ ٰ
األول ،ألنَّ
مقتىض األخوة التعاون وال مقتىض هلا غري ال ّتعاون ،فاألخوة
إل نضارته
ٰ
َٰ
َٰ

شيد عليها التعاون اإلنساين ،ولو تأمل املرء مقتضيات
اإلنسانية هي الصخرة التي ُي ّ
إل التعاون جيب أن
األخوة ّ
حق ال ّتأمل لوجدها تدور ك ّلها حول التعاون ،فالدعوة َ ٰ

إل ال ّتآخي ،وإذا ّ
قل مردود ال ّتعاون اإلنساين وجبت
تسبقها وأن تُصاحبها كذلك الدعوة َ ٰ

حممد بن أمحد « .اجلامع ألحكام القرآن»  ،حتقيق  :هشام سمري البخاري  ،د.ط ،
( )1القرطبي  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
الرياض  ،دار عامل الكتب 2003 ،م  ،اجلزء  ، 6ص . 46
حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،دمشق  ،دار ابن كثري 2002 ،م ،
( )2البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
نهى عن التحاسد والتدابر  ،رقم احلديث  ، 6064مسلم  ،أبو احلسني مسلم بن
كتاب األدب  ،باب ما ُي ٰ
احلجاج « ،صحيح مسلم»  ،بريوت  ،دار الكتب العلمية 1991،م  ،كتاب الرب والصلة  ،باب حتريم الظن
والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها  ،رقم احلديث . 2563
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«ومقتىض
إل َخرم هناك،
ٰ
إل تفقُّ د عقد األخوة اإلنسانية ،فكل َخرم هنا يؤدي َ ٰ
املسارعة َ ٰ
َه ٰـ ِذ ِه األخوة أن ُيشارك اإلنسان اإلنسان يف مجيع لوازم احلياة رسور ًا وحزن ًا لذة وأمل ًا
اجلاه َل وي ِ
ِ
ِ
بـيه
ـم
رش ُ
إل حدود ال َّ
ـد ال َّن ُ
ُ
تتعداها ،بحيث ُيع ِّل ُم العال ُ
مشاركة معقولة تنتهي َ ٰ
ِ
الغاف َل و ُيوايس الغني الفقري ويقع ال ّتعاون املتبادل بني ال َّناس يف ّ
كل جليل وحقري»(،)1
واجب ،وال ِمرا َء يف
وإذا كان مما سارت به األقالم أنَّ ما ال يتم الواجب َّإل به فهو
ٌ

تآخى البرش ،فال ّتآخي بني البرش واجب ،والعمل
أنَّ ال ّتعاون واجب ،وال يتم َّإل إذا
ٰ
هاء األحالم الذين ينرشون ثقافة احلقد والكراهية
وسـ َف ُ
عل إرساء الواجب واجبُ ،
َٰ
والعداوة إنَّمـا يعطلون فريض ًة من الفرائض ويقطعون ما أمر ال َّلـه به أن ُيوصل.

ول ال َّل ِ
ـه @ يف حديث السـفينةَ « :م َث ُل ال َقائِ ِم َع َل ُحدُ ِ
واملثل الذي رضبه َر ُس ُ
ود
َّ
ٰ
وم اِسـ َت َه ُموا َع َل َس ِ
والو ِاق ِ ِ
ال َّل ِ
عض ُهم َأ ْع َ
اب َب ُ
اب
ـل َها َو َأ َص َ
ـفي َن ٍة َف َأ َص َ
ـه َ
ـع ف َيها َك َم َث ِل َق ٌ ْ
ٰ
ِ
َبع ُض ُهم َأسـ َف َل َهاَ ،ف َكانَ ا َّل ِذ َ َ ِ
ِ
ل َم ْن َف ْو َق ُهم،
ْ
ين ِف أ ْسـ َفل َها إِ َذا ْ
ْ
اسـ َت َق ْوا م ْن املَـاء َم ُّروا َع َ ٰ
َ
ِ
ـم ن ُْؤ ِذ َم ْن َف ْو َق َناَ ،فإِ ْن َي ْ ُ
وه ْم و َما َأ َر ُادوا َه َل ُكوا
ت ُك ُ
َف َقا ُلواَ :ل ْو أنَّا َخ َر ْقـ َنا ِف نَصيبِ َنا َخ ْرق ًا و َل ْ
()2
جيـع ًا ،وإِ ْن َأ َخ ُذوا َع َ َ ِ
َِ
إل أنَّ االستقالة من التعاون
ل أ ْيدهيِم ن َُجوا ون ََج ْوا َجيع ًا» ُ ،يشري َ ٰ
ٰ
َ
ِ
والتقو ٰى « َفإِ ْن َي ْ ُ
عل اإلثم والعدوان،
رب
ت ُك ُ
عل ال ِّ
َ
وه ْم و َما أ َر ُادوا َه َل ُكوا َجيـع ًا» تعاون َ ٰ
َٰ
عل الرب
ونتائجها الوخيمة شقاء املجتمع اإلنساينُ ِّ .
ويبي أنَّ الفاعلية يف التعاون َ ٰ
َ
ل َأ ْي ِدهيِم ن َُجوا ون ََج ْوا َجيع ًا» َن ٌي عن اإلثم والعدوان ،ونتائجها
َ
والتقو ٰى «وإِ ْن أ َخ ُذوا َع َ ٰ

الرب
عل مسألة غاية يف األمهية ،وهي أنَّ َّ
املحققة سعادة املجتمع اإلنساين ،و ُيس ِّل ُط الضوء َ ٰ
والتقو ٰى ما فيه صالح املجتمع ،وأنَّ
اإلثم والعدوان ما فيه هالك املجتمع « َل ْو َأنَّا َخ َر ْقـ َنا
َ
َ
ِ
ِ
إل
ِف نَصيبِ َنا َخ ْرق ًا و َل ْ
ـم ن ُْؤذ َم ْن َف ْو َق َنا» ،وأزمة االستقاء التي ّ
عرضت جمتمع السفينة َ ٰ
ثل َض َبه ا َ
اخلطر واهلالكَ ،م ٌ
بوي لألزمات التي تتخبط فيها املجتمعات ليبني
حل ُ
ديث ال َّن ُّ

حممد البشري اإلبراهيمي»  ،اجلزء  ، 1ص . 59
( )1اإلبراهيمي « .آثار َّ
( )2البخاري « ،صحيح البخاري»  ،كتاب الرشكة  ،باب هل يقرع يف القسمة؟ واالستهام فيه  ،رقم احلديث
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عل وضع اخلطط للتعامل مع َه ٰـ ِذ ِه امللفات،
أنَّ َس َ
ـببها يكمن يف عدم تعاون املجتمعات َ ٰ

الرب والتقوى يبدأ من وضع اخلطط والربامج ،وعدم
عل ّ
ومن نافلة القول أنّ التعاون َ ٰ

إل أزمات
التعاون يف وضع اخلطط والربامج للتعامل مع امللفات ُ
الـمجتمعية ُيوهلا َ ٰ
وجودية تأكل األخرض واليابس.

ال َّتعـارف َش ُ
ـرط ال َّتعـاون
عل ظهر األرض لل َّتعارف ال لل َّتناكر ،وهل تعرف
هل تعرف اإلنسانية َّأنا ُوجدت َ ٰ
إل ال َّتعادي ،وهل تعرف
إل ال َّتعاون وأنَّ ال َّتناكر يؤدي َ ٰ
اإلنسانية أنَّ ال ّتعارف يقود َ ٰ

كل خري وأنّ ال ّتناكر مصدر ّ
اإلنسانية أنَّ ال َّتعاون منبع ّ
كل رش ،وهل تعرف اإلنسانية أنّ
َعال ما فتئ ّ
يذكر اإلنسانية َهب ٰـ ِذ ِه
يف اخلري سعادهتا وأنّ يف الرشّ شقاوهتا .وال َّلـه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
احلقائق ألنه يعلم يقين ًا أنّ طغيان الغرائز احليوانية ُي ّ
عطل عقل اإلنسانية و ُيذهب رشدها
مذكرات ّ
وإل ّ
تذكرها ،ومن
مما ُيشعل طيشها و ُي ّ
منبهات ّ
إل ّ
تنبهها َ ٰ
فجر سفهها فتحتاج َ ٰ

َ
عدد ّ
يدخل
املذكرات ما بني منظورة ومسطورة ح َّت ٰى
املنبهات وأنْ َّ
َعال أنْ َّنوع ّ
رمحة ال َّلـه ت َ ٰ
عل اإلنسانية من ّ
إل رشدها .ولذلك فقد
كل باب
إل عقلها وأن تؤوب َ ٰ
عسى أن تعود َ ٰ
َٰ
ٰ
ِِ
ـارف».
كان مالئمـ ًا مرشوع َه ٰـذه املوسوعة التي عنواهنا « :ال َّت ُ
سـامح وال َّت َع ُ
ّ
العد وال يأيت عليها احلرص ولكن صخب احلياة
واملنبهات
واملذكرات املنظورة خيطئها ُّ
ّ

تأملها والوقوف عندها ،والغرق يف املاديات والرصاع يف
هو احلجاب الذي حيول دون ّ
املنبهات
ميداهنا هو الغشاوة التي متنع النظر والتفكر؛ أال ُيمكن ُّ
عد وباء كورونا من ّ

ّ
واملذكرات املنظورة التي تنادي يف اإلنسانية أنّ ال ّتعارف فيه منجاتكم ألنه البوابة احلرصية
للتعاون ،وأنَّ ال ّتناكر ال جتني من ورائه اإلنسانية َّإل ال ّتعادي الذي ُي ّدد «السفينة» بالغرق

عل التسامح والتعارف
واهلالكَ ،
إل إقامة نظام عاملي جديد يقوم َ ٰ
فه ٰـ َذا الوباء دعوة َ ٰ
والتعاون ،وهو رصخة الستنهاض عقل اإلنسانية لِ ُتوقف سباق «أنا وبعدي الطوفان»
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الذي أهلك احلرث وال ّنسل ،ولتعلم أنّ بوابة نجاة «السفينة» هي ال ّتعارف الذي ُيثمر

ال ّتعاون ،ألـم يبدأ احلديث بأنَّ احلل يكمن يف التضامن الدويل ،وستصل البرشية يوم ًا
إل كونه قاعدة ،وجيب َّأل
إل أنَّ التضامن الدويل جيب أنْ يتحول من كونه استثنا ًء َ ٰ
ما َ ٰ

عل ِّ
َّ
كل ملفات
يظل ُمارص ًا يف جغرافيا امللفات العالقة واملأزومة ،بل جيب أنْ ينفتح َ ٰ
احلياة اإلنسانية ،وستصل البرشية يوم ًا ما َإل أنَّ ِ
«ح ْل َ
ف ُ
الفضول» رضورة وجودية،
ٰ
ِ
والبرشية تُريد ِ
الفضول» الذي يمنع من التعاون َ
علٰ اإلثم والعدوان ال «ح ْل َ
«ح ْل َ
ف ُ
ف
ُ
عل أيدي
عل اإلثم والعدوان؛
َّ
فاألو ُل يأخذ َ ٰ
الفضول» الذي يساعد ضحايا التعاون َ ٰ
الذين يريدون الفساد يف األرض ،والثاين يعالج آثار الفساد يف األرض.

ِّ
َعال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
املنبهات
ومن ِّ
واملذكرات املسطورة قوله ت َ ٰ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾( ،)1إنَّ
َه ٰـ ِذ ِه اآلية الكريمة ِّ
تذك ُر البرش بال َّتساوي يف أصل اخللقة ﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾،
ِ
س َر ُس ُ
ـو ٰى
كر َ
ول ال َّلـه @ حياته يف إرساء قاعدة املساواة اإلنسانية «ح َّت ٰى َس َّ
و َهل ٰـ َذا َّ
بني بني آدم يف الكرامة البرشية ،وأسقط اعتبار األجناس واأللوان يف األفضلية»(،)2
فه ٰـ ِذ ِه اآلية الكريمة جاءت إلرساء اإلخاء العام ،ومن مقتىض اإلخاء العام التعارف،
َ
ومن مقتىض التعارف التعاون ،و َهل ٰـ َذا ّ
َعال ال ّناس من خطورة استغالل اجلعل
حذر ال َّلـه ت َ ٰ
اإلهلي يف غري مقصده واختاذه مطية لتحقيق ترابيتهم؛ فاحلق ُس ْبحان َُه يقول لل ّناس :لقد

جعلتكم ُشعوب ًا وقبائل «ليحصل بينكم التعارف والتآلف ،ال التناحر والتخالف»(،)3
َعال،
ولكن أنتم تناكرتم وتفاخرتم وتعاديتم ورستم يف االجتاه املعاكس ملقصد ال َّلـه ت َ ٰ

َعار َف ال َّناس َمدعاة لتعاوهنم وتعاضدهم وتنارصهم.
وغني عن البيان أنَّ ت ُ

( )1سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
( )2ابن باديس  ،عبد احلميد « .جمالس التذكري من حديث البشري النذير»  ،ط  ، 1قسنطينة  :دار البعث للطباعة
والنرش 1985 ،م  ،ص . 306
حممد عيل « .صفوة التفاسري»  ،د .ط  ،بريوت  :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 2001 ،م ،
( )3الصابوين َّ ،
اجلزء  ، 3ص . 219
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َعال﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ فيه إبطال لقاعدة
واحلقيقة أنَّ قول ال َّلـه ت َ ٰ
ـر َغدا َة انحراف فطرهم ،وفساد عقوهلم ،وطغيان حيوانيتهم،
التمـايز التي َسـ َّنها البشَ ُ

إل درجة أوىل وثانية وثالثة ..إلخ ،ألنَّ قاعدة التمـايز هي يف احلقيقة
َّ
وقس ُموا ال َّناس َ ٰ
قتض هـ ِذهِ
ِ
إعالن حرب َ ٰ
عل األخوة اإلنسانية وإنكار هلا وعدم اعرتاف هبا ،إذ «من ُم َ ٰ َ ٰ
األخوة (اإلنسانية) إلغاء ُسـ َّنة ال َّتمـا ُيز واالستئثار التي َسـ َّنها املستبدون يف القرون
()1
اخلالية وكانت سالح ًا َم ُهو ً
بي أنَّ طريق املكارم
ال يف وجه احلقِّ »  ،والقرآن الكريم ُي ِّ ُ
وه ٰـ َذا «ال ينايف أن تكون للناس
التقو ٰى ال العصبية من نسب ولغة ووطن ..إلخَ ،
هو َ
التقو ٰى»( ،)2فالقرآن الكريم ُيريد أن يقول :إنَّ طريق
مكارم أخرى يف املرتبة الثانية بعد َ
املكارم هو احلقائق ال األوهام ،وأنَّ طريق ال َّتمـايز هو السعي يف طريق العظائم ال
وه ٰـ َذا فتح لباب املكارم أمام اإلنسانية لتحقق خري حارضها
االنتساب للعظام ال َّن ِخ َرةَ ،
ومستقبلها ،ومن خري حارضها ومستقبلها التعارف الذي ال يبزغ فجر التعاون َّإل به.
وثمة مسألة خطرية تقف حجر َع ْث ٍ
رة يف طريق التعارف اإلنساين وهي :الفهم املغشوش

ليسد َّ
كل الطرق
ملفهوم الوالء والرباء ،فالفهم املغشوش ملفهوم الوالء والرباء جاء
َّ

يف وجه ال َّتعارف اإلنساين ،ويغلق َّ
واحلق أنَّ الفهم
كل املنافذ أمام ال َّتقارب البرشي،
ُّ
املغشوش ملفهوم الوالء والرباء هو الوجه اآلخر لتكريس قاعدة ال َّتمـايز التي وضعها

رسول اإلنسانية حتت قدميه غداة فتح مكة ويف خطاب الوداع يف حجة الوداع ،والفهم
عد إحدَ ٰى آليات الصدِّ عن سبيل ال َّل ِ
ـه التي يستند إليها
املغشوش ملفهوم الوالء والرباء ُي ُّ

دعاة التكفري وأدعياء الدعوة يف تنفري أمة الدعوة من دين احلنيفية السمحة ،ألن َه َه ٰـ َذا
الفهم املغشوش ُيص ّنف أمة الدعوة يف خانة األعداء ،و َهل ٰـ َذا يقطع َّ
كل ُسـبل التعارف،
ِ
ويبت َّ
كل حبال ال َّتآخي ،وم َت ٰى يفهم َه ٰـؤالء ال َّناس أنَّ
الكاف َر املحارب
اإلسالم ُيعادي
ّ
َ
ِ
ٍ
فه ٰـ َذا َف ُ
عل املسلمني أن
وأما الكافر غري املحارب َ
والكاف َر ا ُملحا ِر َب فقطَّ ،
رض َعني َ ٰ
حممد البشري اإلبراهيمي»  ،اجلزء  ، 1ص . 59
( )1اإلبراهيمي « ،آثار َّ
( )2ابن عاشور « .التحرير والتنوير»  ،اجلزء  ، 26ص . 262
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()1
مزق اجلامعة اإلسالمية،
َي ُّربوه ويقسطوا إليه  ،والفهم املغشوش ملفهوم الوالء والرباء َّ
ِ
َعال ﴿ :ﮐ ﮑ
وعا َد ٰى اجلامعة اإلنسانية .فمـاذا يب َق ٰى من قول ال َّلـه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾(.)2

العـا َلـم
ـاس َص ِ
ال َّت ُ
ـالح َ
عـاون َ
أس ُ
()3
إل إصالح العامل ال ريب
إذا كان إصالح العامل مقصد ًا للشارع فإنَّ ما ُي َ
توس ُل به َ ٰ

إل إصالح العامل،
أنه مقصد للشارع ،وال مراء يف أنَّ التعاون من أهم ما ُيتوسل به َ ٰ
وهب ٰـ ِذ ِه املثابة فإن التعاون وال شك مقصد للشارع ،وإذا كان التعاون مقصد ًا للشارع
َ
َ
ل األولويات ،وإذا كان
فإنَّ السعي يف طريق التعاون ُي ُّ
عد من أوجب الواجبات ومن أ ْو َ ٰ
والر ُس ُ
ول ُأ َ
رسل لل َّناس فإن ال َّناس ّ
كل ال َّناس
رب ال َّناس
ال َّل ُ
واإلسالم َ
ـه َّ
ُ
دين ال َّناس َّ
خماطبون بفريضة التعاون ،واآلية القرآنية الكريمة﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
()4
تبي أنَّ ال َّنهي عن
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ َّ ،
َ
مر بضدِّ ه وهو الصالح ،وإذا َّ
متكن املجتمع
الفساد سبيل النجاة ،ألنَّ ال َّنهي عن الفساد أ ٌ

اإلنساين من درء الفساد وجلب الصالح فقد استمسك بعروة النجاة الوث َق ٰى .ومن هنا،
فإنَّ وظيفة ُ
«أويل َب ِق َّـية» تتم ّثل يف إنجاء البرشية ،والذين ينطلقون يف فريضة اإلنجاء من
قاعدة ال َّتمـايز ُفينجون نظراءهم يف الدين ،أو اجلنس أو الوطن أو  ...إلخ ،ال يعرفون أنَّ
السفينة التي تق ّلهم واحدة ،و َهل ٰـ َذا ال ُيدي إنجاء نظرائهم َشـيئ ًا ،والواجب أن ينطلقوا

يسع ٰى يف خري اإلنسانية
يف عملية اإلنجاء من قاعدة املساواة َه ٰـ َذا األفق الرحب الذي َ

()1
()2
()3
()4

َ
َعال ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
قال ت ٰ
ﮎ ﮏ﴾ [املمتحنة. ]8 :
سورة األنبياء  ،اآلية . )107( :
حممد الطاهر « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،د.ط  ،تونس  :الرشكة التونسية للتوزيع ،
ُينظر :ابن عاشور َّ ،
1985م  ،ص . 64
سورة هود  ،جزء من اآلية . )116( :
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عل اإلنسانية أن
ويريد سعادة البرشيةَ ،
وه ٰـ َذا هو املنطلق احلقيقي للتعاون الذي جيب َ ٰ

وب إليه وأنْ تَنطلقَ منه.
ت َُؤ َ

عل ُسـوقه َّإل إذا
إل أنَّ التعاون اإلنساين ال يستوي َ ٰ
واآلية القرآنية الكريمة تشري َ ٰ
ِِ
تتول قيادة سفينة التعاون
تول زمام أمره قيادة راشدةٌَ ،ه ٰـذه القيادة َّ
الراشدة هي التي َّ ٰ
َّ ٰ
اإلنساينُ ،
و«أو ُلو َب ِق َّـية» هم «بقايا من أهل اخلري»( ،)1وهم ّ
عل
كل مجاعة أمجعت أمرها َ ٰ
درء الفساد وجلب الصالح؛ فالفطرة جتمعهم ،ومقتضيات الفطرة برناجمهم ،والفطرة

مقصدهم ،وقدر َه ٰـؤالء ال ّناس هو قدر الشمعة تيضء لآلخرين وتكتوي هي باملصاعب
ِ
ـر ق ّلتهم « َّإل قلي ً
اإليثار ُع ٌ
ال منهم» ألنَّ
ملة نادرة والتضحية درجة
واآلالمَ ،
َ
وه ٰـ َذا هو س ُّ
َ
حتد من َغلواء أثرهتا،
سامقة،
والبشية جيب أن تكبح فرامل أنانيتها ،وجيب عليها أن َّ
عل جلب ما ُيصلحه ودرء ما
إذ ال ُيعقل أن يستقل ال ّناس املركب نفسه وال يتعاونون َ ٰ
َ
عل خلق التعاون اإلنساين واالنخراط يف
باحلض
ول ال ّناس
ّ
ّ
واحلث َ ٰ
ُيفسده ،واملسلمون أ َ ٰ
ّ
كل ميدان من ميادينه ،ألنَّ عاملية اإلسالم تُوجب عاملية قيمه وعاملية قيمه تُوجب عاملية

عل إنفاذه بني
حاملها ،و َهل ٰـ َذا فإن الذين حيملون لواء التعاون جيب َّأل يقترص تعاوهنم َ ٰ
ِ
إل بني جنسهم ،فاملسلم إنسان عاملي والذي يفهم املسلم
بني م َّلتهم ،بل جيب أن يتعداه َ ٰ
الرسالة اخلامتة .وإجياد اجلامعة اإلسالمية ال يعني إلغاء اجلامعة
غري ذلك لـم يفهم عاملية ّ

اإلنسانية وتعامل املسلم من منطلق اجلامعة اإلسالمية وتقوقعه داخل أسوارها ُيدد

عاملية احلنيفية السمحة ،بل ويرضهبا يف مقتل.

االخـتالف َس ُ
ُ
عـاون
ـبيل ال َّت ُ
إنَّ املتتبع حلركة التاريخ ُيدرك دون عناء أنَّ البرشية تنتقل من إدارة االختالف
ين اخلاتم جاء َهب ٰـ ِذ ِه الرؤية اإلنسانية
إل إدارة االختالف بالتعاون ،والدِّ ُ
باالستئصال َ ٰ
( )1ابن كثري  ،أبو الفداء اسامعيل بن عمر « ،تفسري القرآن العظيم»  ،د.ط  ،اجلزائر  :دار الكتاب احلديث ،
2012م  ،اجلزء  ، 2ص . 1035
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الصاعات التي
قصـر أتباعه يف فهمها وتنزيلها،
واإلحصائيات تنطق أنَّ ُج َّل ِّ
وإن َّ
ّ
وم ِّ
البرشية ،ألن
غذهيا هو االختالف بني املجموعات
حمر ُكها ُ
ّ
اندلعت بني ال َّناس كان ِّ
عل اآلخر،
تتول األوهام زمام القيادة َ
وتر ٰى اآلخر خطر ًا وجودي ًا َ ٰ
معضلة املعضالت أن َّ ٰ
إل اجتثاثه ،وتلتهب
وتنتشـر فوبيا اخلوف من اآلخر فال َّ
تتقـبل فكرة بقاء اآلخر وتسعى َ ٰ

الرصاعات واإلحن ،ألنَّ البرشية عجزت عن اإلدارة اإلجيابية لالختالف فكان أن

وقعت يف رشاك اإلدارة السلبية التي التهمت األخرض واليابس ،وفوبيا اجتثاث اآلخر
ٌ
وسـفك للدماء ،ألن االختالف من ماهية
فساد يف األرض
ال ُّ
جتتث اآلخر وإنمـا هي ٌ

وه ٰـ َذا ما أفصح عنه القرآن الكريم
البرش والسعي الجتثاث ماهية البرش َسـفاهة وطيشَ ،
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
يف قوله ت َ ٰ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(،)1
غائيـ ًة
َعال﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ﴾ لل َّتعليل وبال َّتايل «كان االختالف ع َّل ًة َّ
والالم يف قوله ت َ ٰ
خللقهم»( ،)2فالقرآن الكريم ينادي يف العاملني أنَّ الغاية من خلق اخللق االختالف وأنّ
إل صبغ العامل بصبغة واحدة وهم وجنون.
السعي َ ٰ

الرشـد البشَ ـري،
واحلقيقة أنَّ البرشية بدأت تسلك طريق ال ُّنضج اإلنساين وسبيل ُّ

وبدأت تعرف أنَّ إدارة االختالف باالستئصال إثمها أكرب من نفعها بل ال نفع فيها

ألبـ َّتة ،وإثمها يتوالد كأنه خاليا رسطانية ال تعرف ال جغرافيا الزمان وال جغرافيا
وه ٰـ ِذ ِه التجربة املريرة من الرصاعات
املكان ،ونفعها حمدود يف الزمان حمصور يف املكانَ ،
والثارات رافقها ُ«أو ُلو بقي ٍ
ـة» من العلمـاء املصلحني والفالسفة املفكرين ودعاة السالم
َّ
كل م َّلة ُ
الغيورين من ِّ
وأ َّمة يؤذنون يف ال ّناس أنَّ إدارة االختالف باالستئصال وبال

عل نمو حركة
وخبال وأنَّ النجاة يف إدارة االختالف بالتعاون ،والدالئل واملؤرشات َ ٰ
ص .وما َه ٰـ ِذ ِه «اجلمعيات العابرة لل َّتمـايز» َّإل آية ذلك،
التعاون اإلنساين أكثر من أن ُت َ ٰ
( )1سورة هود  ،اآليتان . )119 - 118( :
( )2ابن عاشور « .التحرير والتنوير»  ،اجلزء  ، 12ص . 190
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ُعد بحقٍّ وقود التعاون اإلنساين وال جدال يف وصوهلا
و«اجلمعيات العابرة لل َّتمـايز» ت ُّ
إل الغايات املرجوة ،ألن اخلطوة املتعثرة تعقبها خطوة ّ
وه ٰـ َكذا ُرويد ًا ُرويد ًا
أقل تعثر ًا َ
َٰ
ح َّت ٰى َ
إل الكمـال املَ ُ
وه ٰـ ِذ ِه «اجلمعيات العابرة لل َّتمـايز» ال خوف
نشـودَ .
تصل األمور َ ٰ
سارها والصاحلني الذين هم داخلها
عليها ألنَّ املصلحني الذين هم خارجها ُيصلحون َم َ
ريها ،فحركة إدارة االختالف بالتعاون انطلقت وتباشري صبحها بشـرت
يصلحون َسـ َ
ووصوهلا حقيقة ال مرية فيها ،ولكن دون ذلك عقبات وعقبات.

ِ
عل البرشية االستفادة منه
وال مرا َء يف أنَّ االختالف حقيقة كونية ،و َهل ٰـ َذا وجب َ ٰ

وال ّتعاطي معه بغرض ال َّنفع املتبادل ،ومن ذلك أنَّ االختالف َّبوابة للتعارف البرشي

ومقدمة للتواصل اإلنساين ،والتعارف البرشي والتواصل اإلنساين هو بريد التعاون،
وأساس التقدم ،وركيزة السالم ،ومن َثمرات التعارف وما أكثرها أنَّ ال َّناس يكتشفون

إل بعض ،ومدَ ٰى قرهبم بعضهم من بعض ،إذ إنّ ال ّتعارف ُي ّطم
َم ٰ
دى حاجتهم بعضهم َ ٰ
الصورة ال ّنمطية التي خيتزهنا ال ّناس بعضهم عن بعض ،فال غرابة أن يكون التعارف

ـه ا َ
خللقَ  ،والقيم اإلنسانية هي ُل ُّب اإلسالم وذروة
من الغايات التي ألجلها َخلقَ ال َّل ُ
وه ٰـ ِذ ِه اآلية القرآنية﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
سنامهَ ،
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾( ،)1تُس ِّل ُط الضو َء
تبي أنَّ احلكمة من االختالف هي التنافس يف
عل قيمة إنسانية غاية يف األمهية ،إذ إهنا ِّ ُ
َٰ

والتقو ٰى ،وهو مظهر إنساين وسلوك
رب
عل ال ِّ
َ
اخلريات ،والتنافس يف اخلريات تعاون َ ٰ

حضاري ،جيعل ال ّناس ُي ِّودون أعامهلم ،و ُيتقنون صنائعهمُ ،
ويرجون أفضل ما عنده.
ِِ
وأي نعمة تسعد يف رياضه البرشية وهتنأ يف ظالله
وهب ٰـذه املنزلة يكون االختالف نعمة ّ
َ
اإلنسانية ،واستباق اخلريات أحد جتليات التعاون اإلنساين لتحقيق ما يالئم البرشية ودفع
( )1سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )48( :
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ما ُيؤملها ،والتعاون ُيوقظ الشعور بالتساوي فتتحرك إجيابية اإلنسان نحو احلياة ،وألن

عل اآلخر ،و َهل ٰـ َذا ترى االختالف مطية للتعاون ،والواجب أن
النفس اإلجيابية منفتحة َ ٰ

نتعهد شجرة اإلجيابية تلك الشجرة التي طاملا بذل فالسفة األمم قواهم لغرسها ومتكني
عل راحة
عل سقيها باملبادئ الصحيحة حرص ًا َ ٰ
جذوعها يف الكون ،وعملت الرشائع َ ٰ
البرش وهناء اإلنسانية.

عـاون
وت َ
َواصـوا بال َّت ُ
عل ُسـوقه ،ومن دوهنا فإن
إنّ ُع َر ٰى التعاون ثالث ،هبا ينبت التعاون ويستوي َ ٰ

التعاون عاقبته الضمور ومصريه الذبول ،وهي :

ـوة اإلدراك  :وهي أنْ ُيدرك اإلنسان حقيقة التعاون ،ألنَّ أخطر يشء ُيصيب
(ُ )1ق َّ

حاسـة اإلدراك ،ومن َ
حاسـة
أشـدِّ صور انطمـاس
األفراد واملجتمعات انطامس
َّ
َّ
اإلدراك فظاعة انطمـاس حاسة التمييز ،فيعجز اإلنسان عن التمييز ـ مث ً
ال ـ بني التعاون

وه ٰـ َذا هو الداء العضال الذي أصاب
عل اإلثم والعدوانَ ،
عل ّ
الرب والتقوى والتعاون َ ٰ
َٰ

اجلمـاعات التكفريية فولغت يف الدماء ،وانتهكت األعراض ،وأكلت األموال ،ولو كان
عل اإلثم والعدوان ،فأن َّٰى
هلا بقية من َّ
حاسـة اإلدراك لتبني هلا أن ما تقرتفه من التعاون َ ٰ
يأمر به الدين احلنيف أو تُرشد إليه الفطرة السليمة.

ِّ
التحل بفضيلة التعاون ،إذ ال يغني
ـوة اإلرادة  :وهي أنْ يملك اإلنسان إرادة
(ُ )2ق َّ
َ
ّ
التحل بفضيلة التعاون ،وإرادة
اإلدراك إراد ُة
إدراك حقيقة التعاون ما لـم يصحب ذلك

ِّ
إل َمهاوي ترك
التحل تعني أن ُيغالب اإلنسان جاذبيته الرتابية التي تريد أن َتوي به َ ٰ
إل سامء االستمساك بفريضة
فريضة التعاون واإلخالل هبا لري َق ٰى به ُجزؤُ ه النوراين َ ٰ

ِّ
التحل هو أن تغلب إرادة العقل إرادة الطبع ،وإذا كانت إرادة
التعاون ،وسالح إرادة
الطبع ُي ِّ
اهلو ٰى فإن إرادة العقل يسقيها اإليمـان.
غذهيا َ
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ـوة ال َّت ِّ
حل  :وهي أنْ ُيبارش اإلنسان التعاون وفق ذلك اإلدراك وبوقود تلك
(ُ )3ق َّ
والعروة الثالثة بمنزلة الثمرة وهبا تظهر
إل القيام بفريضة التعاونُ ،
اإلرادة ،وينساق َ ٰ

ِّ
التحل التذبذب وعدم
فضيلة التعاون يف املجتمع اإلنساين ،وأخطر داء يصيب قوة
أثرها وال تؤيت ُأ ُكلها َّإل باملداومة عليها ،وهل
املداومة ،ألنَّ فضيلة التعاون ال
يظهر ُ
ُ
الدائم بأنه عمل صالح مثمر؟
وص ُف العمل غري َّ
ُي َ

ِّ
التحل ،فهي ُع َر ٰى
عل قوة اإلدراك ،وقوة اإلرادة ،وقوة
إنَّ التعاون اإلنساين يتوقف َ ٰ
فريضة التعاون اإلنساين ،التي هبا ينهض املجتمع اإلنساين بعظائم األعمـال ،وهبا َير َق ٰى
يف ُس َّلم السعادة والكمـال.
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()29
ِ
اجلـــوار
أ .د .بومديـن بوزيـد

*

ا ِ
جلــوار  ..قيمة أخالقية إنسانية
من املشرتكات اإلنسانية اليوم؛ «ا َ
جلـار» ،باملعنى ا ُ
خلصويص ال ّتارخيي ،أو باملعاين
ٰ
إل عالقات إنسانية وتوطيدها ،واحرتام احلقوق .وقد
املتنوعة اجلديدة التي هتدف َ ٰ
الدور األبرزُ يف إعالء ِ
«قيمة ا َ
جلار واجلوار» ،كقضية أخالقية واجتامعية،
كان لإلسالم َّ
َ
ِ
السلوك» عند بعض علمـاء اإلسالم يرتبط
واعتبارها ت ُّ
َعـبد ًا؛ فاإلحسان الذي هو «علم ّ
َ
باإليمـان؛ ألنَّ
«اإلحسان»
العمل» ،ويقتيض
اإليمـان هوَ « :ما َو َقر يف ال َقلبَ ،
وص ّدقه َ
َ
ِ
اآلخر» ،سواء أكان أخ ًا يف الدِّ ين،
«العالقة مع َ
املعامالت التي تُراعي ّ
الشع ومقاصدَ ه يف َ
ـرار» ،و«مراعاة
ـر َر وال ِض َ
أم يف الوطن ،أم اإلنسانية ،ومن الكليات املعتربة« :ال َض َ

املقدم» ،وغريها من األصول والقواعد التي هي روح َشيعة
املصلحة» ،و»جلب املنفعة َّ
ْ
عل مصالح اآلخرينِ ،
انيـةِّ ،
وحفظ أدياهنم ،ونُفوسهم ،وأمواهلم
َّ
رب َّ
يشك ُل فيها احلفاظ َ ٰ

واألو َل يف ذلك «ا َ
أصو ً
بامله َنة ،أو بالدِّ ين ،أو بالدِّ راسة،
أساسية،
ال
جلار» باملكان ،أو ْ
ْ
ّ
َ
أخالق
وح َّت ٰى يف العامل االفرتايض ،الذي هو شبكة «عالقات ِجوارية» تتطلب هي أيض ًا
ِ
األذى؛ كالكراهية ،والكذب ،والتشهري ،واالبتزاز ،واإلساءة.
اجلوار ،يف االبتعاد عن
ٰ
ار» وح ِ
ِ
ـو ِ
قوقه ،وكيف تكون
وقد اع َتنت األديان واآلداب والفلسفات
ُ
بـ»اجل َ
وتطور موضوع «ا َ
اورة» مع
جلار»
العالقة بني امل َتجاورين منذ األزمنة القديمة،
َ
و»املج َ
َّ
َ
األعل باجلزائر .
(*) األمني العام للمجلس اإلسالمي
ٰ
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العمراين ،وثقافة البِيئة
ال ّترشيعات القانونية امل َن ِّظمة َّ
للشأن العام ،وذلك ْ
بفضل التطور ُ
فض ال ّنزاعات ال َّن ِ
ِ
إل ِّ
اشـئة
تطور املدينة
واملحا َفظة عليها ،فمع ُّ
املعاصة احتاج ا ُمل ِّ
شـر ُع َ ٰ

فـ«ح ْس ُن
عن األرضار التي َت ُدث بني اجلريان؛ كأشخاص ،أو
كمؤسـسات ،أو ُ
كدولُ ،
َّ
ِ
وموضوع قانوين يف اهليئات
الدولية كذلك،
اسية
اجلـوار» تعبري يف العالقات
ٌ
ّ
السي ّ
ّ
الدولية ،ومنها َّ
منظمة األمم املتحدة.
َّ
ِ
فهوم «ا َ
«املالصقة
إل
تطور من مع َن ٰى
َ
َ
إنَّ َم َ
جلـار» قد َّ
«املالصقة يف الب َنـاء» البسيطةٰ َ ،
يف العالقات اجلمـاعية ،والبيئية ،واالقتصادية ،والس ِ
ـياس َّـية ،والثَّقافية ،واللغوية» ،وأ َّثر
َّ
ِّ
َّ
َّ
عل الرؤية األخالقيـة والقانونيـة ملوضوع ِ
«اجلـوار».
َّ
َّ
ذلك َ ٰ ُّ
أضحى موضوع «ا ِ
األخوة واالعرتاف
القيم اإلنسانية التي تَعني
لقد
َّ
جلوار» من َ
َ ٰ
ِ
تنص عليها األديان والرشائع ،وهي َجوهر
باآلخر ،كمـا أنه من َمداخل «ال ّت ُ
سامح» التي ُّ
«العيش مع ًا» ،فال َّتعايش بدايته ال َّتجاور املكاين باحلس َن ٰى بني األنا واآلخر ،قبل ال َّتعايش
ْ

اجلريانيـة»
والشعوب ،والدول كحكومات .ومن هنا أخذت «احلقوق
بني األديانُّ ،
َّ
فحديث الر ُس ِ
َّ
عامة فقط،
ول @:
حـيز االختيار؛ كآداب َّ
الطابع اإللزامي و َلـم تبق يف ِّ
ُ َّ
يل ُي ِ
وصينِي بِا َ
« َما زَ َ
ـب ُ
ال ِج ْ ِ
ور ُث ُه»(َ )1جوهر عرشات األحاديث
جلـا ِرَ ،ح َّت ٰى َظ َن َن ُت أ َّن ُه َس ُي ِّ
ومعاملة ا َ
جوهرية يف اإلسالم
وه ٰـ ِذ ِه مسألة
جلارَ ،
ال ّنبوية التي تربط بني اإليمـان بال َّلـه ُ
َّ
الركن األسايس يف العالقات
أنَّ «ال َّتوحيد» يرتبط بـ«العمل» هنا ،ويكون «اإلحسان» ُّ
ِ
الر ُس ُ
ول @،
َّ
عربية أشاد هبا َّ
اإلنسانيـةَ ،ه ٰـ َكذا الثَّقـافة اإلسالمية التي ورثت قيمـ ًا ّ
()2
َ
وج ُه َخ ُ
بنت ُخ َو ْي ِلد < .
وت َّـيز هبا قبل
دجية ُ
اإلسالم ،كمـا َت َّدثت عنه زَ ُ
ُ
يسعى َهـ َذا املدخل َإل إبراز موضوع «اجلار» كقيمة أخالقية إنسانية يف القُ ِ
رآن َ
الكريمِ
ٰ
ٰ
ِ
ِ
اجلوارية هي «عبادة» أيض ًا يرتتب عنها اجلزاء بالثَّواب
وية ،وأن العالقات
َّ
والسـ َّنة ال َّن َبـ َّ
ُّ

ال ْحس ِ
اب ا ْل َو ِص َّي ِة بِ ْ َ
الص َل ِة َو ْال َد ِ
ان إِ َل ْي ِه  ،رقم احلديث . 4886
اب َ ،ب ُ
ب َو ِّ
(« )1صحيح مسلم»  ،كتاب ا ْل ِ ِّ
الا ِر َو ْ ِ َ
( )2سيأيت تفصيل ذلك .

617

أو ِ
العقاب ،ولذلك نال موضوع «ا ِ
جلـوار» حضور ًا يف مسائِل «فقه العمران» وما له
ِ
بـ«القيم األخالقية»
إل ربط ذلك
بالشـ َفعة وفالحة األرض،
عالقة ُّ
َ
ويسع ٰى املدخل َ ٰ

َ
«حقوق اجلار» يف عامل
كالكرم ونُرصة املظلوم والتضامن ،وهي قيم إنسانية يقتضيها ُ

اليوم الذي صار قرية صغرية ،ولـم يعد للمكان املعنى القديم ،فاألربعني جار قد يكون
عل الكثرة
السـياسية واالقتصادية ،وهنا َّ
األربعني مدينة أو دولة يف العالقات ِّ
الداللة َ ٰ
العـدد َ
حدد.
الك ِّمي ا ُمل َّ
عل َ
وليس َ ٰ

ا ِ
جلـوار  :لغ ًة واصطالح ًا

ُ
وج َاور
جاور
«ساك ْن ُته» ،أي أ َق ْم ُت ُق َ
رب َم ْس َكنِهَ ،
من ِجـذر َ
«جـار» َ
فنقولَ :ج َاورتُه بمع َن ٰى َ
«االختِالق « فنقول َج َاور ِ
«اع َت َك َف» وأ َق َام فيه ،وقد ت ِ
الكذب ،أي
َأت بمع َن ٰى
ْ
املسجد بمع َن ٰى ْ
«املس َاكنة» أي اختذه َجار ًا ،وبمعنى إعطاء ِّ
والع ْهد
الذ َّمـة َ
اخ َت َلقه َ
ور َّو َجه ،وهنا أيض ًا مع َن ٰى َ
ِ
َعال ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
أو َط َلب االستغَ اثة ،ومنه كلمة ْ
«اس َت َج َار» قال ت َ ٰ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾( ،)1وباملع َن ٰى املزدوج
للجار؛ كق ٍ
ُرب واستئجار.
َ
ياضيات ،أي تشرتكان يف ن ْفس ِّ
الضلع
و ُيقال عن َّ
«الزاويتني َ
املجاورتني» يف ِّ
الر َّ
الرأس ،كمـا ُي ُ
واملعنوية يف األدب والفكر والفنون
املادية
َّ
قال عن ُحقوق املؤلفني َّ
ون ْفس َّ
«ا ُ
رقيـة «الغُ َّدة املجا ِورة».
ـدة ال َقريبة من الغُ َّدة َّ
حلقُ وق املجا ِورة» ،كمـا تقال عن الغُ َّ
الد ِّ
و«الزوج» ِ
عل «ا َ
فك َلمها َج ٌار لآلخر ،و ُيط َلق
الزوجة»
َّ
حلليف» و«املرأة َّ
كمـا ُيط َلق َ ٰ
خللق» ،ومن لفظ «ا َ
جلار» يكون أيض ًا «ا ُ
«ح َس ُن ا ُ
جلور» أي املَ ُ
ـيل عن
عل َّ
«الدمث» أي َ
َٰ
والتوجه نحو ِفعل ُّ
العدل وحتقيق املنفعة اإلنسانية.
ال َق ْصد
الظلم ،ألنه ابتعد عن ْ
ُّ
من خالل ما سبق ِ
الصقة والقُ ْرب.
نالحظ أنَّ َّ
املساكنة وا ُمل َ
الداللة تذهب نحو َ

( )1سورة التوبة  ،اآلية . )6( :
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ِقيم ا ِ
مية
جلوار ُعنوان ًا ُ
القي َّ
للمشرتكات ْ

«حسن ا ِ
قيمية معتربة ،وبالتايل ستكون العالقات
إنَّ مبدأ ُ
جلوار» يتصل بمشرتكات َّ
اإلنسانية اليوم سياسي ًا ،وثقافي ًا ،واقتصادي ًا ،ملتزمة ِ
كل القيم املرتبطة با ِ
بقيم حتقُّ ق ِّ
جلوار،

ِّ
وية ،والثقافة ،وطبيعة األنظمة
بغض ال ّنظر عن ال َّتمـايز واالختالف يف الدِّ ين ،وا ُهل َّ
إل منظامت
ِّ
السياسية التي حتكمهم ،وأن الرصاع والنزاعات اإلقليمية التي نلجأ فيها َ ٰ
ِ
ِ
وهيئات دولية ،يكون إطفاء فتيلها بمدونات ومعاهدات أخالقية ،تراعي َه ٰـذه القيم
اإلنسانية التي يكون فيه «ا ِ
جلوار العاملي» قيمة أخالقية ـ إنسانية تتجاوز املصالح املادية
وروح اهليمنة واالستغالل.

إن ما حدث من تطور فقهي ،وقانوين ،واجتامعي ،جيعلنا ندرك أنَّ «ا ِ
جلوار» اليوم
«التالصق» اجلغرايف العقاري ،وأنَّ العالقات بني اجلريان
عل
ُ
لـم ُيعد مقصور ًا َ ٰ
الرمزي»
ليست يف املنقوالت َّ
املادية ولكن يف املشرتك القيمي أو ما ُي َّ
سم ٰى «الرأسامل َّ
بتعبري عالِـم االجتمـاع بيري بورديو (( )Pierre Bourdieuت  ،)2002فا ِ
جلوار له ُبعدٌ
ديني واجتامعي ،فاالحرتام املتبادل بني اجلريان واحرتام املشاعر والشعائر والتضامن
ِ
املعاصة
وال ّتكافل كلها «جوار إنساين»  ،والتوريث الذي كاد أن َيقع بفعل التطورات

اليوم يف معناه اإلنساين أنَّ املواطنة( )1تقتيض فض النزاعات يف اجلوار بمعانيها املختلفة

لح واملصاحلة
عرب املحاكم واهليئات َّ
وليـة بالنسبة للجوار بني ُّ
الد َول ،كمـا أنَّ ُّ
الص َ
الد َّ
«ح ْسن اجلوار» ،وتتوسع اجلرية بني فرد وفرد ،ومؤسسة
إل ُ
هي معاهدات وقيم تؤ ِّدي َ ٰ

وقر ٰى ،بل أيض ًا املجاورة يف اللغة والثقافات،
ومؤسسة
ٰ
َّ
أخرى ،وأحياء جريان ومدن َ

ولذلك َير ٰى بعض املفكرين اليوم يف ال َّتأويل ( )Herméneutiqueأنَّ الرتمجة هي «جماورة
إل عا َلـم الرموز لتحقيق
ثقافية» ،أو بتعبري آخر «ضيافة»َ ،ه ٰـ َكذا ينتقل مفهوم «اجلوار» َ ٰ
عارف».
التجاور والتقارب احلضاري ،وبلغة القرآن الكريم «ال َّت ُ

(1) Diane démo et Autres, Les Troubles de voisinage. Quatre point de vue, colloque, Anrhenis (Louvain), 2007.P20.
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دخل للتسامح واحلوار بني األديان؛ فمث ً
«اجلوار» هو َم ٌ
إنَّ
بعضهم أنَّنا
ال َير ٰى ُ
َ
ِ
ِ
إل حوار
ُم ُّ
إل «اجلوار» ،أي من حوار العقائد َ ٰ
ضطرون اليوم لالنتقال من «احلوار» َ ٰ

العليا ،واالعرتاف بقيمة اإلنسان
القيم واملبادئ
اإلنسانية ُ
عل أرضية َ
َّ
أخالق ومعامالت َ ٰ
احلرية والعمل وغريها(.)1
وجمموع حقوقه يف
َّ

كمـا أنَّ «املجاور» أرضية مشرتكة بني األديان لنرش قيم التعايش والتسامح،

فالنصوص الواردة يف التوراة واإلنجيل ،والقرآن الكريم واحلديث النبوي ،تربط توحيد
إل «كلمة سواء»﴿ :ﭪ
إل اجلار ،فاملؤمنون يف العا َلـم َمدعوون َ ٰ
ال َّلـه وعبادته باإلحسان َ ٰ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
()2
ِِ
فح ُّب
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾  ،فمـا جيمعنا َه ٰـذه املشرتكات اإلنسانيةُ ،
ال َّل ِ
«متجاورة»،
وح ُّب اجلار ال َين َف َّكان ،واإلنسانية اليوم يف القرية الكونية صارت
َ
ـه ُ
ولـم تعد هناك حدود مكانية وزمانية.

ِ
الق ِ
ا َ
رآن َ
ـار يف ُ
وية
جل ُ
والسـ َّنة ال َّن َبـ َّ
الكريمِ ُّ

«ح ْسن ا ِ
أخر ٰى عند العرب؛ مثل َ
جلوار» باعتباره قيمة اجتمـاعيةَ ،يرتبط ِبق ٍ
الكرم
إن ُ
يم َ
احلديث
كر
جتاورية
قيم
ُ
َّ
والضيافة ،وهي ٌ
أخر ٰى ،ومن هنا َذ َ
إل َ
َّ
تساحمية ،ختتلف من ثقافة َ ٰ
ؤمن بِال َّل ِ
النبوي قيم َتني ُمتجاورتَنيَ :
الر ُس ُ
ـه
ول @َ « :م ْن َكانَ ُي ِ ُ
ُّ
الكرم ُ
وح ْسن اجلوار ،قال َّ
ـه واليو ِم ِ
ؤمن بِال َّل ِ
ِ
اآلخ ِر َف ْليح ِسن َإل ج ِ ِ
واليو ِم ِ
اآلخ ِر َف ُلي ْك ِر ْم َض ْي َف ُهَ ،م ْن
ارهَ ،م ْن َكانَ ُي ُ
ُ ْ ْ ٰ َ
َ
َ َ
()3
ِ
ِ
ِ
ٌ
ومعاملة
خاء
اليو ِم اآلخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْـي ًا َأو لِ َي ْس ُك ْت» َ ،
فاملجاورة هنا َس ٌ
َكانَ ُيؤم ُن بِال َّلـه َو َ
سنة جتاه اآلخر ،ويرتبط َ
َح ٌ
العدوان (وهنا
ُرص َة َّ
الكرم بالشَّ جاعة التي تعني ن َ
الضعيف ور َّد ُ
( )1ثروت قادس « ،املسيحية واإلسالم»  ،من ِ
احلوار إىل ا ِ
جلوار  ،القاهرة  :مكتبة األرسة  ،ط 2007 ، 1م ،
ّ
ٰ
ص.8
( )2سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )64( :
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
(« )3صحيح مسلم»  ،كتاب ْ ِ
الص ْمت إِ َّل َع ِن ْال ْ ِ
يم َ
ي
اب ْال ِّث َع َل إِكْ َرا ِم ْالار َو َّ
ـان َ ،ب ُ
الض ْيف َ ،و ُل ُزو ِم َّ
ال َ
ِ
َو َك ْو ِن َذلِ َك ُك ِّل ِه ِم َن ْ ِ
يمـان  ،رقم احلديث . 98
ال َ
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والداخل يف ِ
احللف ،إذن َ
الكرم والشجاعة وما يتبعهام
االستجارة ـ جماورة) وإغاثة امللهوف َّ
الرضا عن َّ
«وحدَ ة
والصدق هي من «أجل َ
من الو َفاء ِّ
الذات ،وبقاء ْ
اآلخر» ،وما تو ِّفره من ِّ
حتض فيه ِ
ا َ
القيم ،ومنها
عر العريب هجا ًء أو مدح ًا ُ
جلمـاعة» يف نظام قبيل ،ولذلك الشِّ ُ
«املجاورة» َمدح ًا ،وغياهبا ذم ًا وإبعاد ًا ،وقد كانت معجزة الر ُس ِ
ول @ يف البدء هي َت ُّلقه
َّ
هبـ ِذ ِه ِ
القيم ،قالت خدجية بنت خويلد < ـ وهي تتحدث َإل الر ُس ِ
ول @ ـ َ
«ك َّل!
ٰ َّ
َٰ
وال َّل ِ
ِ
َ
ِ
الر ِح َم ،وت َْصدُ ُق ا َ
وت ِم ُل َ
يثْ َ ،
ـه َما ُ ْي ِز َ
حل ِد َ
الك َّل ،وت َْك ِس ُب
يك ال َّلـ ُه أ َبد ًا؛ إن ََّك َل َتص ُل َّ
ِ
ِ ِ َ
عل قوله @ َقلق ًا يف بداية
املَ ْعدُ و َم ،و َتق ِْري َّ
ل نَوائب احلقِّ » وذلك ر ّد ًا َ ٰ
الض ْي َف ،وتُعـنيُ َع َ ٰ
نُزول الوحي« :وال َّل ِ
ل ن َِفيس»(.)1
ـه َخ ِش ُ
َ
يت َع َ ٰ

ديث ال َّنب ِو ِّي ،هو تأكيد لتلك ِ
حل ِ
وما جاء يف القُ ِ
الكريمِ وا َ
رآن َ
القيم اإلنسانية ال ّنبيلة
التي َت َّـيز هبا العرب ،فاألرضية األخالقية اإلنسانية هي البِيئة الثقافية واالجتمـاعية
اه ِلي ِ
التي آمنت بالقيم اإلسالمية ،ولذلك قال نَبيـنا ُممدٌ @َ « :ف ِخيار ُكم يف ا َ ِ
ـة
َّ
َ ُ ْ
جل َّ
ُّ
()2
وحتد َث عن ِ
«ح ِ
ِخ َي ُار ُك ْم يف ا ِ
إل ْس َ
لف ُ
الفضول» (وقع عام  33ق.هـ)
ـل ِم إِ َذا َف ِق ُهوا» َّ ،
حلروب ،ونَصـر املظلوم ،ورد االعتداء وقال « َل َق ْد َش ِه ْد ُت يف د ِار َعب ِد ال َّل ِ
ـه
َّ
الذي أ َهن ٰى ا ُ َ
َ َ
َ ْ
حـر ال َّنعمِ  ،و َلو ُأد َعى إِ َلي ِ
بن ج ْد َعانَ ِح ْلف ًا ،ما ُأ ِحب َّ ِ ِ
َ
اإلسـل ِم َ َل َج ْب ُت»(.)3
ـه ِف
ِ ُ
َ
ُّ
أن ِل به ُ ُ ُ َ َ ْ ْ ٰ ْ
ونجد يف الشِّ عر العريب واألمثال ِ
واحلكم العربية ُحضور ًا ُمكثَّف ًا لفضيلة ِ
«اجلوار»
خل ْنس ُاء (ت  24هـ) ت ِ
َفتخ ُر بشَ جاعة أخيها تقول :
مدح ًا أو ذم ًا أو َوصف ًا ،فالشاعرة ا َ َ
ـار َك َم ُف ٌ
ـو ٍة
َ
ـوظ َم ٌ
نيع بِ َن ْج َ
وج ُ

الض ْي ِم َل ُي ْؤ َذ ٰى َ
ول َي َت َذ َّل ُل
ِمن َّ

إىل رسول ال َّلـه @؟  ،رقم احلديث . 3
(« )1صحيح البخاري»  ،بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي ٰ
(« )2صحيح البخاري»  ،كتاب أحاديث األنبياء  ،باب أم كنتم شهداء إذ حرض يعقوب املوت إذ قال لبنيه
اآلية  ،رقم احلديث . 3194
رب ٰى»  ،دار املعرفة  ،كتاب قسم الفيء والغنيمة ،
«السـ َنن الك َ
( )3البيهقي  ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ُّ ،
َ
عل الديوان ومن
مجاع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أمخاس الفيء غري املوجف عليه  ،باب إعطاء الفيء ٰ
يقع به البداية  ،رقم احلديث . 12719
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ِ
الس َم ْو ُ
أل (ت 560م)(: )1
وعن حـاية ال َقبيلة َ
للجا ِر َقال َّ
ـرنا َأن َّـا َق ِل ٌ
جـارنا
يـل َو ُ
َوما َض َّ

ري ُه
َلنــا َج َـب ٌل َ ْي َتـ ُّل ُه َم ْن ن ُِجــ ُ

ـار َ
رين َذلِ ُ
يـل
َع ٌ
األ ْكـ َث َ
ـزيز َو َج ُ
ـرف َو ُه َو َك ِل ُ
يـع َي ُر ُّد َّ
الط َ
يـل
َمنِ ٌ

ِ
يميز القبيلة؛ مثل حتريم القتال يف
لقد كان «اجلوار» قانون ًا عرفي ًا من عادات العربَّ ،
ِ
األشهر ا ُ
جوهرها قي ًام إنسانية .كمـا أن انتقال
حلرم ،وغريها من القيم ،التي كانت يف ْ
ِ
إل يثرب جاء بعد اتفاق مع وفود من األوس واخلزرج «بيعة العقبة»
َّ
الر ُسول @ َ ٰ
ٍ
بي ُم َّمد @ ودعوتهّ ،إنا «استجارة» يف قومه بعدما طلبه من آخرين ،ولكن
حلامية ال َّن ِّ
عل ذلك ،إذ ًا فال َّتحول يف تاريخ اإلسالم
خوفهم من بطش قريش جعلهم ال ُيقدمون َ ٰ
أسست ملدينة تكون منطلق ًا حلضارة قادمة للعامل وضعت ُأ ُس َسها عرب «وثيقة
هو يف هجرة َّ
عل
املدينة»؛ الدستور الذي َس َّن اتفاقية مع اليهود والنصارى ،والقبائل املجاورة ،تقوم َ ٰ
«حسن ِ
و»حرية التجارة».
اجلوار» ،و»نُرصة املظلوم» ،و»الدِّ فاع املشرتك»،
َّ
جوه ُره ـ َه ٰـ َذا األخري ـ
الصالح
َ
إل العمل ّ
َه ٰـ َكذا كان اإلسالم عقيد ًة والدعوة َ ٰ

املعامالت التي كانت فقه ًا اتسع وضاق يف أبوابه بحسب السياق ال ّتارخيي وحال األمة،
ِ
عل حفظ احلياة وال ّنفس
ومع النهضة العربية ظهر يف ُم َّ
دونات «فقه املقاصد» الذي يقوم َ ٰ
نسميه
عل حفظ «العالقات االجتامعية واإلنسانية» أو ما ّ
واألعراض واألموال ،أي َ ٰ

اليوم «املشرتكات اإلنسانية».

ِِ
َعال :
ومن اآليات القرآنية الكريمة التي ت ِّ
ُفص ُل َه ٰـذه العالقات اإلنسانية ،قوله ت َ ٰ

﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

لـم أجار ابنة امللك املنذر  ،عندما
السموأل َّ
( )1وهي أبيات من قصيدة تُعترب من عيون الشِّ عر اجلاهيل  ،قاهلا َّ
فرت من بطش كرسى الفرس  ،مطلعها :
َّ
ِ
ٍ
فكــل رداء يـرتَـديـه َج ُ
ّ
ـــيل
رضه
ع
ؤم
ل
ال
من
َس
ن
يد
لـم
ء
املر
إذا
ُ
َ
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ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾(. )1

فمع َنى «ا ِ
جلوار» فيها؛ «ال َقريب» يف املسكن وال َّنسب﴿ ،ﮤ ﮥ ﮦ﴾،
ٰ
وعكسه «البعيد» عنك يف ذلك ،أي الغريب﴿ .ﮧ ﮨ﴾ ،ومنه لفظ «ا َ
جلنابة»
«البعد» عن َّ
«الطهارة» ،مثل ُّ
«العدل» ،ولذلك
«الظلم» الذي هو بعيد عن َ
مشتقّة من ُ
الزوج ﴿ﮩ ﮪ﴾.
ور»،
الصناعة ،أو َّ
السفر أو ِّ
فهو َ
«ج ٌ
و»الرفيق» يف َّ
َّ

أما االستئامن من القتل ،أو هتدئة الروع ِ
واحلمـاية ،بلغتنا اليوم أيض ًاَ ،طلب «ا ُّللجوء»
َّ
َعال ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
يف دولة َ
أخر ٰى ،فمن أدلته قوله ت َ ٰ

()2
أجل األمان ،ومنها
ﯭ ﯮ ﯯ﴾  ،فاالستئجار هنا َطلب « ُجماورة» ،أو ُق ٌ
رب من ْ
َعال ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
بمعنى اإلغاثة واملنعة ،وكف االعتداء ،قال ت َ ٰ

()3
َعال ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
()4
َعال ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾  ،وقال ت َ ٰ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾(. )5

وح اآليات القرآنية الكريمة ،تتضمن توجيه ًا أخالقي ًا عام ًا ،دون ارتباط ذلك
إنَّ ُر َ
بالروابط ال ِّنسبية أو العقدية أو القبلية ،فهي آيات ِ
«جـوار» ،جوهرها «ال َّتعـارف»؛ الذي
َّ
َّ
هو مع َن ٰى «اخلليفة يف األرض» ،واملقصد اإلهلي﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(. )6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة النساء  ،اآلية . )36( :
سورة التوبة  ،اآلية . )6( :
سورة املؤمنون  ،اآلية . )88( :
سورة األحقاف  ،جزء من اآلية . )31( :
سورة األحزاب  ،اآلية . )60( :
سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
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إل َه ٰـ ِذ ِه النصوص القرآنية واألحاديث ال ّنبوية كتب املواعظ،
وقد استندت َ ٰ
الدين»
السلطانية؛ أي كتب األخالق ،ومنها كتاب «إحياء علوم ّ
والرقائق ،واآلداب ّ
ويقدم املنجيات ،ومن َه ٰـ ِذ ِه
الذي حاول صاحبه اإلمام الغزايل أن يكشف املهلكاتّ ،
َ
املنجيات «حسن معاملة اجلار» ،يقول« :وإذا ّ
عي ُ
بمخالطة من هو
ش اإلنسان َّإل
تعذر ْ
من جنسه لـم يكن له ٌّبد من تع ّلم ِ
آداب َ
أخصها ،أو
والرابطة إما ل َقرابة وهي ّ
املخالطةّ ،

حبة ،وإما ا ِ
جلوار،
أعمها ،ينطوي يف معنى
الصداقة ُّ
األخوة ّ
أخوة اإلسالم وهي ُّ
ّ
ّ
والص َ
ٍ
ّ
واحد من َه ٰـ ِذ ِه
ولكل
األخوة،
الصداقة أو
السفر واملكتب ّ
وإما ّ
والدرسّ ،
ّ
وإما ُصحبة ّ
حق ولكن
الرحم
وللم ْح َرم ٌّ
الروابط درجات ،فال َقرابة هلا َح ّق ولكن ّ
املحرم آكدَ ،
ّ
حق ّ
ّ
الدار وبعده ،ويظهر
حق الوالدين آكد ،وكذلك ّ
ّ
حق اجلار ولكن خيتلف بحسب ُقربِه من ّ
التفاوت عند ال ِّنسبة ح َّتى أنّ البلدي يف بالد الغُ ربة جيري جمرى ال َقريب من َ
الوطن،
ٰ
()1
بحق اجلوار يف البلد» .
الختصاصه ّ

واستدل بحديث ِ
ول @َ :
«أت َْد ُرونَ َما َح ُّق ا َ
جامع حلوق ا َ
الر ُس ُ
َّ
جلا ِر؟
جلار ،قال َّ
َ
ْرض َك أ ْق َر ْض َت ُه ،وإِ ِن ا ْف َتـ َق َر ُع ْلـ َت ُه ،وإِ ْن َم ِر َ
اس َتق َ
ض ُع ْد َت ُهَ ،و َل
اس َت َعانَك أ َع ْن َت ُه ،وإِ ِن ْ
إِ ِن ْ
اكه ًة َف ْ ِ
يه إِ َّل بِإ ْذنِ ِهَ ،وإِ ْن َشـري َت َف ِ
يح َع َل ِ
ِ ِ ِ
ت َْس َت ِط َ
ـم
الر َ
َْ
يل َع َليه بالبِ َناءَ ،ف َت ْح ُج َب ِّ
اهد َل ُهَ ،فإِ ْن َل ْ
ِ
َ ِ
ـر ًاَ .و َال َ ْي ُر ْج ِ َبا َو َلدُ َك لِ َي ِغ َ
يظ ِ َبا َو َلدَ ُهَ ،و َال ت ُْؤ ِذ ِه بِ ِقـ َتا ِر ِقد ِر َك َّإل َأ ْن
َت ْف َع ْلَ ،فأ ْدخ ْل َها س ّ
ال ُي ِ
وصي ِه ْم بِا َ
تَغْ ِر َف َل ُه ِم ْن َهاَ ،ف َمـا زَ َ
جلا ِرَ ،ح َّت ٰى َظ َنـ َّنا َأنَّه َس ُـي َو ِّر ُث ُه»(.)2

َ
ُ
ويرشح الغزايل ذلك ُمفص ً
بالسالم ،وال َيطيل معه الكالم ،وال
ال
ُ
فيقول« :أنْ َيبدأ ُه َّ
ِ
الع َزاء،
بالسؤال ،ويعوده يف املرض ،و ُي ِّ
عزيه يف املصيبة ،ويقوم معه يف َ
ُيكثر عن حاله ُّ
السور َمعه ،و َيص َفح عن َّ
زلتِه ،وال يتط َّلع من
وي ِّن ُئه يف ال َفرح ،و ُي ِظهر ّ
ُ
الشكة يف ُّ
ِ
صب املاء يف ِميزابه،
إل عوراتِه ،وال ُيضايقه يف ْ
عل ِجداره ،وال يف َم ِّ
َّ
وضع اجلذع َ ٰ
السطح َ ٰ

الدين»  ،بريوت  :دار ابن حزم  ،ط 2005 ، 1م  ،ج  ، 2ص . 651
( )1الغزايل  ،أبو حامد « ،إحياء علوم ّ
حممد مطيع احلافظ  ،وغزوة بدير ،
( )2اخلرائطي « ،مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها»  ،حتقيق َّ :
ِ
ِ
اب َما َجا َء ِف ِحف ِ
ْظ ْ َ
َاو َرتِه م َن ا ْل َف ْض ِل  ،رقم احلديث . 227
دمشق  :دار الفكر 1406 ،هـ َ ،ب ُ
الا ِر َو ُح ْس ِن ُم َ
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ِ
إل
طرح ُّ
التاب يف فنائه ،وال ُي ِّ
وال يف َم َ
ضيق طرقه يف الدار ،وال يتبعه ال َّنظر فيمـا حيمله َ ٰ

داره ،و َيسرت ما ينكشف له من عوراته ،و ُينعشه من رصعته إذا نابته ٌ
نائبة ،وال يغفل عن

بصه عن ُحرمته ،وال يديم
غيبته ،وال َيسمع عليه كالم ًا،
ُّ
ويغض َ
مالحظة داره عند ْ
َّ
إل ما جيهله من أمر دينه ودنياه»(.)1
إل خادمته،
ويتلطف بولده يف كلمته ،و ُيرشده َ ٰ
ال ّنظر َ ٰ
تأس َست عليه أحكام
َه ٰـ َذا احلديث النبوي وغريه لـم َي ُكن توجيه ًا أخالقي ًا فقط ،بل ّ
ووسع بعضهم يف َهـ ِذ ِه «احلقوق ا ِ
جلوارية» وأعطاها ُبعد ًا
فقهية ،كمـا سنرى بعد قليلَّ ،
َّ
ٰ
إنساني ًا ،مثل احلسن البرصي الذي ال يرى مانع ًا من أن ُيدَ ٰى من األضحية لليهودي
ّ
إل وجوب ذلك ،باعتبار احلديث القائلَ « :م ْن َأ َرا َد
واملسيحي ،وذهب بعض العلمـاء َ ٰ
ِ
ـي ًا َع َّس َل ُه»َ .قا ُلواَ :و َما َع َّس َله؟ َقالَ ُ :
ريانِه»(.)2
إل ِج َ
ال َّلـ ُه بِه َخ ْ
«ي ِّـبب ُه َ ٰ
خصصوا باب ًا متميز ًا ِ
للجوار املبارك ،ابن اخلليل املوصيل يف كتابه« :آداب امل ُلوك
و ّممن َّ
ّ
الصادق الكريم من ِ
املنافق ال َّلئيم ال َّنذل» ،يقول فيه« :اعلم أنَّ ُحسن ا ِ
جلوار
ْ
بالعدل وتبيني َّ
من َكرم الفخار ،ونتيجة األتقياء األبرار وطبيعة األسخياء األحرارِ ،
وسمة األخيار،
َ
ِ
ِ
َعال ﴿ :ﮗ
وسوء اجلوار من ش َـيم األشقياء الفجار ،واألردياء األرشار ،قال ت َ ٰ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾(. )3

إل
والس ّنة النبوية يف موضوع «اجلار» ،تتجاوز األخوة ّ
إنَّ روح القرآن الكريم ّ
الدينية َ ٰ
األخوة اإلنسانية؛ فاألرسة اإلنسانية اليوم تتجه نحو ِقيم مشرتكة ،تتجاوز كل ما يؤ ّدي

والعنرصية ،وقد ّ
الكراهية
إل
تأكد ذلك التضامن والتعاون يف جائحة كوفيد  ،19إذ إن
ّ
ّ
َٰ
الدين»  ،ص . 678
( )1مرجع سابق « ،إحياء علوم ّ
ِ
ِ
ِ
«م ْس َنده» . 865/3
(َ )2أ ْخ َر َج ُه َأ ْ َ
حـدُ ِف «ا ُمل ْس َند»  21999/5؛ َوابن َأ ِب َش ْي َب َة ِف ُ
( )3سورة النساء  ،اآلية . )36( :
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عل أساس ديني ،أو عرقي ،أو لغوي،
الوباء أصاب العامل أمجع ،ومل ّ
يفرق بني الشعوب َ ٰ
َه ٰـ َكذا يصبح هنا مفهوم «اجلار» هو «اإلكرام» ،و»اإلحسان» ،و»ال ُّنرصة»؛ وبالتايل بدل
استعاملنا «قرية كونية» التوصيف الذي ظهر مع العوملة ،تصبح العبارة األفضل «القرية
ا ِ
جلوارية».

ُحقوق ا ِ ِ
قهي ًا وقانوني ًا
جلوار ف ّ

َق َّسم الفقهاء ا َ
إل َثالثة أصناف :
جلار َ ٰ

الذ ِّمي األجنبي ،له َح ُّق ا ِ
ـار له َح ٌق واحدٌ  :وهو ِّ
جلوار.
ـ َج ٌ
ُّ

ـار له َحـقَّان  :وهو املسلم األجنبي ،له َح ُّق ا ِ
وح ُّق اإلسالم.
جلوار َ
ـ َج ٌ

وحق
وحق اإلسالم،
ريب ،له َح ُّق اجلوار،
ُّ
ُّ
ـار له ثالثة ُحقوق  :وهو املسلم ال َق ُ
ـ َج ٌ
ال َق َرابة.

ال َثة  :جار َل ُه ح ٌّق و ِ
ول @ِ :
ويستد ُّلون يف ذلك بحديث الر ُس ِ
ريانُ ث َ
احدٌ َ ،و َج ٌار
َ ٌ َ َ
«اجل َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ال َث ُة ُح ُق ٍ
َل ُه َحق ِ
ال َثة ُح ُقوق؛ ا َ
وقَ .فا َ
جل ُار ا َّلذي َله َث َ
َّانَ ،و َج ٌار َله َث َ
الرحمِ ؛ َف َل ُه
جل ُار ا ُمل ْسل ُم ُذو َّ
وأ َّما ا َّل ِذي َله َحق ِ
سـل ِمَ ،و َح ُّق الر ِح ِمَ .
َح ُّق ِ
ـو ِ
ارَ ،و َح ُّق ا ِ
َّان؛ َفا َ
إل َ
جل ُار ا ُمل ْس ِل ُمَ ،ل ُه َح ُّق
اجل َ
َّ
سـل ِم .وأما ا َّل ِذي َل ُه ح ٌّق و ِ
ِ
اجل َو ِ
وح ُّق ا ِ
احدٌ ؛ َفا َ
جل ُار ا ُملشْ ـ ِر ُك»( .)1وغالب الفقهاء بعد
ار َ
َ َ
إل َ َ َّ
ِ
بالقرآن،
حتديدهم ألنواع اجلار ،حتدثوا عن احلقوق العرشة للجار ،مستد ِّلني يف ذلك
ِ
والعرف ،غري أنَّ ِمن بني ِخالفهم يف قضايا ونوازل ِ
جل ِ
«اجلوار» حتديد حدِّ ا َ
ار،
والسـ َّنةُ ،
ُّ
جل ِ
بن ا َ
رب َح َّد ا َ
والزهري،
َفب ُ
حل َسن َّ
الشيباينُّ ،
ار أر َبعـنيَ دار ًا ،ومنهم ُم َّم ُد ُ
عضهم اع َت َ
واألو ِ
َ
عض احلنابلة ،وأقواهلم يف ذلك ،هي :
زاعي ،و َب ُ
ْ

البزار  1896 ،والطرباين يف مسند الشاميني  ، 2458وأبو نعيم يف احللية  207/5قال البزار« :ال نعلم
( )1رواه َّ
َ
وى عن عبد الرمحن بن ا ْل ُف َض ْيل إال ْاب ُن أ ِب ُفدَ ْيك» .وقال أبو نعيم « :غريب من حديث عطاء عن
أحد ًا َر ٰ
هـذا احلديث من وجوه
احلسن لـم نكتبه إال من حديث ابن أيب فديك» .وقال ابن رجب  :وقد ُر َ
وي ٰ
أخر ٰى متصلة ومرسلة وال ختلو كلها من مقال « .جامع العلوم واحلكم» . 138/1
َ
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( )1ا َ
واستدل هؤالء بحديث أيب هريرة > قال :قال َر ُس ُ
ّ
ول
جلـار ولو بعد أربعني دار ًا،
ِ
«ح ُّق ا َ
جلا ِر َأر َب ُعونَ َدار ًاَ ،ه ٰـ َك َذاَ ،و َه ٰـ َك َذاَ ،و َه ٰـ َك َذا»(.)1
ال َّلـه @َ :
ِ
( )2ا َ
املالكيةُ ،مستد ِّلني
وبعض
املالصق فقط ،قال به أبو حنيفة،
جلـار بمع َن ٰى
ُ
َّ
ِ ()2
بقوله @« :ا َ
الش َف َعة،
أح ُّق بِ َس َق
وه ٰـ َذا َيستد ُّلون به يف َح ِّق ُّ
به» َ ،
ار َ
جل ُ
للم ِ
الصق.
فهي ال تثبت َّإل ُ
جلـار ا ُمل ِ
( )3ا َ
الصق وغريه ممن جيمعهم املسجد ،إن كانوا أهل َم َّلة واحدة ،وبه قال
القايض أبو يوسف ،وحممد ابن احلسن الشيباين من احلنفية ،وهو ٌ
قول عند املالكية،
الصبح
ل معك َصالة ُّ
أي من يسمع اإلقامة ،فهو ٌ
جار لذلك املسجد ،وقيل من َص َّ ٰ
«ل َص َل َة ِ َ
جارَ ،
لا ِر املَ ْس ِج ِد َّإل يف املَ ْس ِج ِد» ،وأيض ًا من َس َ
اك َن غريه يف حم َّلة
فهو ٌ
َعال ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
أو مدينة فهو ٌ
جار بحسب اآلية القرآنية :ت َ ٰ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ﴾(. )3

أح ُّق بِس َق ِ
«الشيك» منه قوله @« :ا َ
( )4ا َ
أع ُّم من املالصق،
جلـار املراد به َّ
به» ،وهو َ
جل ُار َ َ
بي @ قالَ « :يا َأ َبا َذر إ َذا َط َب ْخ َت
فالبعيد أيض ًا جار ،فقد َر ٰ
وى أبو َذر > ،أنَّ ال َّن َّ
ٍ
َمرق ًا َف َأ ْكثِر َم َاء ُهُ ،ثم ان ُْظر َإل َأ ْه ِل َبي ٍ
ريانِك َف ِ
أص ْب ُهم ِم َنها بِ
معروف»(،)4
ت ِمن ِج َ
َ
َّ
ْ
ٰ
()5
عل أنَّ إكرام ا َ
وغريه من األحاديث التي ُّ
جلار ال تعني املالصق فقط .
تدل َ ٰ
()1
()2
()3
()4
()5

أخرجه أبو َ
يعلٰ يف «مسنده»  ،رقم احلديث . 5982
َ
عل صاحبها قبل البيع  ،رقم احلديث . 2166
«صحيح البخاري»  ،كتاب الشفعة  ،باب عرض الشفعة ٰ
سورة األحزاب  ،اآلية . )60( :
النووي  ،حييى بن رشف الدين « ،رياض الصاحلني»  ،حتقيق  :احللبي  ،دار ابن اجلوزي  ،كتاب «املقدِّ مات» ،
باب حق اجلار والوصية بِ ِه  ،رقم احلديث . 304
حممد  ،أحكام ا ِ
جلوار يف الفقه اإلسالمي  ،جدة  :دار األندلس اخلرضاء ،
ابن فايع  ،عبد ال َّلـه بن أمحد بن َّ
ط 1995 ، 1م  ،ص . 59
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الفقهية املتعلقة با ِ
ض َر َ
املضارة والبنيان» ،فحديث َ
«ل َ َ
ول
جلوار «باب
ومن األبواب
ّ
ّ

ِ
ـر َمن ال
ـر َار»( )1بلغتنا
عسف يف استعامل احلقِّ )َّ ،
ض َ
القانونية اليوم (ال ّت ُّ
فالضر أن َي ُض َّ
ّ
ِ
ـر بِ َمن قد َ
ـرهِّ ،
عل وجه غري جائِز ،وذكر بعض الفقهاء،
والض ُ
أض َّ
ـرار أن ُيض َّ
َي ُض ُّ
ـر به َ ٰ

ـر َر ِّ
خاص باجلار؛ مثل أيب الوليد الباجي
ـرار املنهي عنهمـا يف احلديث،
أنَّ َّ
ٌّ
والض َ
الض َ
عامـ ًا.
(ت472هـ) ،أما َّ
الشوكاين (ت 1255هـ) فرآه ّ

ول ال َّل ِ
ـه @َ :
وقال َر ُس ُ
ار ُهَ ،أ ْن َيغْ ِرزَ َخ َش َـب ًة ِف ِجـدَ ِار ِه»( ،)2فأكثر
«ل َيم َن ُع َج ٌار َج َ
َعال :
سبب
الضر يكون بني اجلريان لتداخل األمالك
ّ
ُ
ّ
والتالصق مما ُي ّ
املضارة ،قال ت َ ٰ
﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾( ،)3فهي ُ
آية ُعمو ٍم ُهنا ،وقد

اخلاصة باملضار بني اجلريان؛
طبق الفقهاء أصل «االستحسان» يف األحكام الفقهية
َّ
َّ
فمث ً
الضر القديم إن كان ِّبين ًا فاحش ًا وجب إزالته ـ حسب األحناف املتأخرين ـ وأن
ال ّ
لحق جاره .ومنها :تَعلية البِناء
إل رض ٍر َي ُ
ترصف املالك يف حقِّ ملكه ينبغي َّأل يؤ ِّد َي َ ٰ

وح ْجب ضوء الشّ مس ،ومنع ذلك
عل اجلريان؛ ألنَّه يمنع مصلحتنيَ :س ُّ
الرياحَ ،
ـد ِّ
َٰ
عل
يلحق األ َذ ٰى ،وبعضهم أجاز َه ٰـ َذا الع ُل َّو إن َلـم يكن فاحش ًا ِّبيـن ًا مع رشط اإلبقاء َ ٰ

ورة
ـرر كشف َع َ
الرياح والشّ مس ،كمـا أنَّ َه ٰـ َذا الع ُل َّو ال ي ْلحق َض َ
االستفادة جلار من ِّ
اجلار ،ولذلك اليوم قوانني البناء ُتدِّ ُد حسب احلاالت عد َد َّ
الطوابقَ ،ه ٰـ َذا أيض ًا بتطبيق

عل اجلار املسلم
مبدأ االستحسان ،غري أنَّ الفقهاء منعوا منع ًا مطلق ًا لغري املسلم أن َيع ُل َو َ ٰ
مهمـا كانت األحوالُ ،مستد ِّلني يف ذلك بقول الر ُس ِ
َ
ل
ول @:
َّ
«اإلسل ُم َي ْع ُلوَ ،و َل ُي ْع َ ٰ
َ
«املواطنة» يف املجتمعات املعارصة التي جتعلهم
َع َل ْي ِه»( ،)4لكن ما جيمع املتجاورين هي
()1
()2
()3
()4

مالك بن أنس « ،املوطـأ»  ،حتقيق د .بشار عواد معروف  ،بريوت  ،لبنان  :دار الغرب اإلسالمي  ،ط ، 1
1417هـ = 1997م  ،كتاب األقضية  ،باب القضاء يف املرفق  ،رقم احلديث . 31
«صحيح البخاري»  ،كتاب املظامل والغصب  ،باب :ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبه يف جداره ،رقم
احلديث . 2358
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )190( :
َ
عل
صل عليه  ،وهل يعرض ٰ
«صحيح البخاري»  ،كتاب اجلنائز  ،باب إذا أسلم الصبي فامت  ،هل ُي َّ ٰ
الصبي اإلسالم  ،رقم احلديث . 1301
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املساواة بينهم يف احلقوق والواجبات ،وحيكمهم قانون واحد ،كمـا أنَّ طبيعة البنيان

السكنية.
اهلندسية َّ
تغيت عن الطبيعة القديمة يف بناء األحياء ّ

إل نقص ماء جاره
ضار التي حتدث عنها الفقهاء َ
ومن بني املَ ِّ
«ح ْفر البئر»؛ فقد يؤ ِّدي َ ٰ
كليـ ًةَّ ،
يترصف يف ملك جاره بغري إذنه ،فليس له أن يفتح يف حائط جاره
وأل ّ
أو ينقطع َّ

ترص ٌف يف ملك
كوة ،وال َيغرز فيه َوتد ًا ،وال ُيدث له حائط ًا بغري إذنه ،ألنَّ َه ٰـ َذا ُّ
طاقة أو َّ

غريه ،كمـا لو هدم حائطه .ومنها أيض ًا امتداد أغصان األشجار يف ملك جاره ،ورأى
بعضهم أهنا ت َ
ُقط ُع إذا كانت ُتدث أرضار ًا؛ كحجب الشّ مس ،ووقع خالف يف ُعروق
الشّ جر ألهنا حتت الرتاب ،واستدلوا بقول الر ُس ِ
ول @« :إِنَّ ِد َما َء ُك ْمَ ،و َأ ْموا َل ُك ْم،
َّ
َع َل ْي ُك ْم َح َر ٌام»(.)1
الض َ
فالض ُ
وحق
امن يف استعامل املاء والنار،
امن والكفالة بني اجلريانَّ ،
ولذا أوجبوا َّ
َّ
الش َفعة ،إذا كانوا ُمشرتكني عند بعض الفقهاء يف َّ
الطريق والرشب املسيل.
اجلار يف ُّ

يرى الوصية يف املرياث للجار ،وهنا
وحرص الفقهاء يف حقوق اجلار ،جعل بعضهم ٰ

قالوا :إنَّ العرف هو الذي حيدِّ دها(.)2

املتأخرة ،صار من «النوازل»
عل احلياة االجتامعية عند املسلمني يف القرون ِّ
وما طرأ َ ٰ
عل ما سبقهم ما لـم يكن هلم به عهد؛
التي أفرد هلا فقهاء ال َّنوازل أبواب ًا ،واستدراك ًا َ ٰ

عل اجلوار،
ومنها قضايا التلوث والبيئة ،التي تطرح اليوم يف القوانني
َّ
الدولية للحفاظ َ ٰ

فاجلوار لـم يعد باملعنى القديم «املالصقة» و»املساكنة» بني فرد وآخر ،أو بني جمموعة

وأخر ٰى ،بل قد يكون بني مؤسسات أو مؤسسات وسكان ،وظهرت نزاعات معارصة،
َ
ِ
إل نوازل أيب العباس
إل املحاكم تتعلق َّ
بالض َ
ـرر الذي حتدثه املصانع ،وبالعودة َ ٰ
وصلت َ ٰ
(« )1صحيح البخاري»  ،كتاب الفتن  ،باب قول النبي @ َ :
«ل ت َْر ِج ُعوا َب ْع ِدي ُك َّفـار ًا َ ،ي ْ ِ
ض ُب َب ْع ُض ُك ْم
اب َب ْع ٍ
ض»  ،رقم احلديث . 6702
ِر َق َ
( )2مرجع سابق « ،أحكام اجلوار يف الفقه اإلسالمي»  ،ص . 78
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للدبغ ،خترج
السؤال عن ُدو ٍر َّ
الونرشييس (ت 914هـ) نجد أن ابن زيتون ُطرح عليه ُّ
منها ال َّنتانة والقاذورات ،وتؤذي السكان ،فأمر هبدمها ،وع َّلق الونرشييس «أنَّ َه ٰـ َذا
الف ُ
الف يف احلال ال يف املقال»؛ يقصد ِخ َ
ِخ ٌ
الف َقهاء يف مثل َه ٰـ ِذ ِه املسائل ،ألنه عاد ًة
عل العوائد( ،)1كمـا نجد من النوازليني املتأخرين من جعل باب ًا َس َّـمه
جيري فتاويه َ ٰ
ـرر واالستحقاق» موضوعه اجلار(.)2
َّ
«الض َ

ل سبيل اخلتم
َع َ ٰ
تبني من خالل ما سبق ،أنَّ موضوع «اجلار» من املداخل القيمية للتسامح؛
إل آفاق جديدة،
فاملشرتكات اإلنسانية أساسها ٌ
قيم تنزع نحو ُّ
حتول العالقات اإلنسانية َ ٰ
ال يكون لالختالف الدِّ يني ،والتارخيي ،والثقايف ،حضور يف ال ِّنزاع واحلروب ،بل َه ٰـ ِذ ِه
إل
اخلصوصيات الدينية والثقافية إغناء للرتاث العاملي ،وبيئة للقيم املشرتكة ،التي تدعو َ ٰ
السلم ،واالعتدال ،والوسطية ،واخلروج من اهليمنة.
ِّ

ومن معاين «اجلار» يف اإلسالم «اإلغاثة» ،و»التضامن»َ ،
والكرم» ،و»جت ُّنب إحلاق
«حسن ا ِ
جلوار» باملعاين اجلغرافية ،والسياسية ،واالقتصادية ،أي
َّ
الضر» ،وهي رشوط ُ

كونية ِجوارية» يف ّ
ظل الوسائط االتصالية اجلديدة ،وعوملة
أن يكون العامل اليوم «قرية ّ

الرشكات االقتصادية والتكنولوجيا.

( )1الونرشييس  ،أبو العباس  ،أمحد بن حييى « ،املعيار ا ُملعرب واجلامع ا ُملغرب عن فتاوى أهل إفريقية
حممد عثامن  ،بريوت  :دار الكتب
العلمية  ،ط 2012 ، 1م . 354/6 ،
واملغرب»  ،حتقيق َّ :
ّ
ِ
الفقهية)  ،وزارة األوقاف
امية يف ال ّنوازل
الص ٰ
عيس ٰى املهدي « ،النوازل ّ
( )2الوزاين  ،أبو َ
غرى» (املنح ّ
ّ
الس ّ
(اململكة
املغربية)  ،ط 1993 ، 1م  ،ص . 459
ّ
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1الكتب :

( )1البخاري  ،حممد بن إسامعيل أبو عبد ال َّلـه « ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور َر ُس ِ
ول
ال َّل ِ
ـه @ وسننه وأيامه» ( ،صحيح البخاري) حتقيق  :حممد زهري بن نارص النارص  ،النارش :
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ط 1422 ، 1هـ .
رب ٰى»  ،دار املعرفة .
«السـ َنن الك َ
( )2البيهقي  ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ُّ ،
( )3ثروت قادس « ،املسيحية واإلسالم من ِ
إل ا ِ
احلوار َ ٰ
جلوار»  ،القاهرة  :مكتبة األرسة  ،ط ، 1
ّ
2007م .
الصادق الكريم من ِ
املنافق
( )4اخلازندار املبارك بن اخلليل املوصيل « ،آداب امل ُلوك بالعدل وتبيني ّ
ال َّلئيم النذل»  ،حتقيق  :سيد كرسوي حسن  ،بريوت  :دار الكتب
العلمية  ،ط 2008 ، 1م .
ّ
الدين»  ،بريوت  :دار ابن حزم  ،ط 2005 ، 1م .
( )5الغزايل  ،أبو حامد « ،إحياء علوم ّ

الرمحـن بن أمحد بن حممد  ،أحكام اجلوار يف الفقه اإلسالمي  ،جدة  :دار األندلس
( )6ابن فايع  ،عبد
ٰ
اخلرضاء  ،ط 1995 ، 1م .

( )7أبو الفضل أمحد بن إبراهيم النيسابوري « ،جممع األمثال»  ،حتقيق  :حممد حميي الدين عبد احلميد،
بريوت  :دار املعرفة .
( )8مالك بن أنس « ،املوطأ»  ،حتقيق د .بشار عواد معروف  ،بريوت  ،لبنان  :دار الغرب اإلسالمي،
ط1417 ، 1هـ = 1997م .

( )9مسلم  ،بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري « ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن
ول ال َّل ِ
إل َر ُس ِ
العدل َ ٰ
ـه @» (صحيح مسلم)  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت  :دار
إحياء الرتاث العريب .
( )10النووي  ،حييى بن رشف الدين « ،رياض الصاحلني»  ،حتقيق  :احللبي  ،دار ابن اجلوزي .
ِ
الفقهية)  ،وزارة
امية يف ال ّنوازل
( )11الوزاين  ،أبو
الص ٰ
عيسى املهدي « ،النوازل ُّ
غرى» (املنح ّ
ّ
الس ّ
ٰ
األوقاف (اململكة
املغربية)  ،ط 1993 ، 1م .
ّ
( )12الونرشييس  ،أبو العباس  ،أمحد بن حييى « ،املعيار ا ُملعرب واجلامع ا ُملغرب عن فتاوى أهل
إفريقية واملغرب»  ،حتقيق  :حممد عثامن  ،بريوت  :دار الكتب
العلمية  ،ط 2012 ، 1م .
ّ
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( )2مقاالت الدوريات :

( )13خريية عيل الشاطر « ،اجلار واجلارة يف شعر اجلاهلية وصدر اإلسالم»  ،دراسة موضوعية فنية ،
جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،جامعة امللك عبد العزيز  ،م  ، 26عدد 2018 ، 1م .
(« )14معلمة زايد الفقهية»  ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية واملجمع
الفقهي الدويل  ،ط 2013 ، 1م .
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()30

الصـدَ َقـات
َّ

د .عبد القادر مهاوات

*

إل غ ِ
تتعداه َ ٰ
رص ِفها َ ٰ
ريه
املحتاج
عل
ِ
املسلم ،وإنّام ّ
ِ
ّ
الصدق ُة ليست قارص ًة يف ْ
ٍ
الص ُ
عل
عي هي ما ُ ْي ِر ُج ُه اإلنسان من مالِه ـ
دقة يف املفهو ِم ّ
ّ
سائل أو َّ
الش ِّ
متقو ٍم ـ َ ٰ
ِ
ربة ،وهي بذلك َّ ِ
وج ِه القُ ِ
األصل ُت َق ُ
ِ
للمتطوعِ به،
ال
الصدق َة يف
كالزكاة املفروضةَّ ،إل أنَّ َّ
ْ
َّ
ِ
صاحبه
حترى
والزكا ُة
ّ
عل الرغم من أنَّ َه ٰـ َذا األخ َ
ُ
ري قد ُي َس َّمى صدق ًة ،إذا َّ
للواجبٰ َ ،
دق يف ِ
الص َ
فعله(.)1
ّ
ِ
ِ
ِ
صد ِق ِ
بأنواعه ،لـم ْ
جيعل ذلك حمصور ًا
باملال
وم ْن
سامحة اإلسالم أنَّه َل َّـم َّ
عل ال ّت ُّ
حث َ ٰ
ِ
ِ
إل غ ِ
ري املسلمِ ؛ فهو ُي َع ُ
ان وت َُس ُّد
شخص املسلمِ املحتاجِ فقط ،وإنَّمـا
يف
َ
سمح ْ
بتعديته َ ٰ
حاج ُته َ
لك ْونِ ِه إنسان ًا ال غري.
ِ
َعال ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ويف َه ٰـ َذا جا َء ْ
قو ُل ال َّلـه ت َ ٰ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾(.)2

(*) أستاذ الفقه واألصول ومدير الدراسات بمعهد الرشيعة  ،جامعة الوادي  ،اجلزائر .
الداودي ،
حممد « ،املفردات يف غريب القرآن»  ،حتقيق  :صفوان عدنان ّ
( )1الراغب األصفهاين  ،احلسني بن َّ
ط  ، 1دمشق  ،وبريوت  :دار القلم والدار
الشامية 1412 ،هـ  .ص . 480
ّ
( )2سورة املمتحنة  ،اآليتان . )9 - 8( :
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ِ
والص ِ
ِ
«أي :ال َي ُ
والقس ِط للمرشكني،
باملعروف،
واملكافأة
لة،
رب
نهاكم ال َّل ُ
ْ
ِّ
ـه عن ال ِّ
ْ
بحال لـم ِ
ٍ
ينتصبوا لقتالِكم يف الدِّ ِ
من أقاربِكم وغ ِ
ين واإلخراجِ من
ريهم ،حيث كانوا
ِ
جناح أنْ ِ
حمذور فيها وال
احلالة ال
تص ُلوهم ،فإنَّ ِصل َتهم يف َه ٰـ ِذ ِه
ديا ِركم ،فليس عليكم
ٌ
َ
ألجل دينِكم؛ عداو ًة ِ
ِ
لدين
أي:
مفسدةَ .وقو ُله﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾؛ ْ
ال َّل ِ
ـه ِ
ريهم ﴿ﮜ ﮝ﴾،
ولَ ْن َ
قام به﴿ ،ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾؛ أيَ :
عاونوا غ َ
ِ
ِ
ِ
ُ
وأما بِ ُّر ُك ْم وإحسانُكم الذي
بالقو ِل
هناكم ال َّل ُ
والفعلّ ،
ـه ﴿ﮞ ﮟ ﮠ﴾ باملو ّدة وال ُّنرصةْ ،
ِ
ٌ
إل
ـه عنه ،بل ذلك
ينهكم ال َّل ُ
ليس ب َت َو ٍّل للمرشكني ،فلم َ
داخل يف عمو ِم األم ِر باإلحسان َ ٰ
ِ
اآلدميني وغ ِ
األقارب وغ ِ
ريهم»(.)1
ريهم من
ِّ
وقد جا َء تطبيق ًا وتعضيد ًا َهلـ ِذ ِه ال ّتعاليمِ القرآني ِة َع ْن َأس َم َء بِ ْن ِ
الصد ِ
يق <
ت َأ ِب َب ْك ٍر
ّ
ْ
ّ
ٰ

ـر َك ٌة ِف عه ِ
ّأنا َقا َل ْتَ « :ق ِد َم ْت َع َل ُأ ِّمي َو ِهي ُمشْ ِ
ـد ُق َر ْي ٍ
اس َت ْف َت ْي ُت َر ُس َ
ول
ش إِ ْذ َع َ
َ ْ
اهدَ ُه ْمَ ،ف ْ
َ
َّ
ِ
ِ
ال َّل ِ
ِ
ِ
ِ
ل ُأ ِّمي َوه َي َراغ َـب ٌةَ ،أ َف َأص ُل ُأ ِّمي؟ َق َ
ـه @ َفقُ ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّلـهَ ،قد َم ْت َع َ َّ
ال:
«ن ََعم؛ ِص ِل ُأم ِ
ك»(.)2
َّ
ْ
ِ
ِ
عل األس ِ
وقع بني أيدهيم
أخالق املسلمني ّأنم
وم ْن روائعِ
َّ
ري الذي َ
يتصدقون َ ٰ
تعـبد ًا ،بالرغم من أنَّه كان حمارب ًا مقات ً
عل فق ِ
ريهم
ال هلم ،متام ًا كمـا
َّ
و ُيكرمونه ُّ
يتصدقون َ ٰ
ِ
نجيهم من َه ْو ِل يو ِم
وضعيفهم ،و ُيكرمونه،
بالص ْ
ربم؛ ح َّت ٰى ُي ِّ
ويتوسلون َّ
َّ
إل ِّ
دقتي َ ٰ
ِ
القيامةَ .
َعال عنهم﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
قال ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾(.)3

( )1السعدي  ،عبد الرمحن بن نارص « ،تيسري الكريم الرمحن»  ،حتقيق  :عبد الرمحن بن معال ال ُّلوحيق  ،ط ، 1
بريوت  :مؤسسة الرسالة 1420 ،هـ = 2000م  ،ص . 856
( )2النيسابوري  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج « ،اجلامع الصحيح»  ،بريوت  :دار اجليل ودار اآلفاق
ِ
كتاب ّ ِ
الزوجِ َو َ
الصدَ َق ِة َ َ
األ ْو َ
ال ِد َوا ْل َوالِدَ ْي ِن َو َل ْو
اجلديدة ،
ُ
الزكاة  ،باب َف ْض ُل ال َّن َف َقة َو َّ
عل األق َْربِنيَ َو َّ ْ
ٰ
ِ
َكانُوا ُم ْ ِ
شكنيَ  ،حديث رقم . 2372
( )3سورة اإلنسان  ،اآليات . )11 - 8( :
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ِ
ِ
اآليةُ َ :
ـراؤُ ُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ ُم ْ ِ
َق َ
بن َع َّب ٍ
ش ِكنيَ؛
اس { بيان ًا َهل ٰـ ِذ ِه
ال ُ
عبد ال َّلـه ُ
«كانَ أ َس َ
ول ال َّل ِ
ـه @ َأ َمر َأ ْص َحا َب ُه َيو َم َب ْد ٍر َأ ْن ُي ْك ِر ُموا ْ ُ
أن َر ُس َ
ـار ٰىَ ،ف َكانُوا
َو َيشْ َهدُ ِ َل ٰـ َذا َّ
ال َس َ
ْ
َ
ون ْم َع َل َأن ُْف ِس ِه ْم ِع ْندَ ا ْلغَ دَ ِاء»(.)1
ُي َقدِّ ُم َ ُ

ول ال َّل ِ
وأصح من َهـ َذا ك ِّله تعمي ًام َقو ُل رس ِ
ـه @« :ت ََص َّد ُقوا َع َل َأ ْه ِل ْ َ
ال ْد َي ِ
ان» ()2؛
َْ َ ُ
ْ َ ُ
ٰ
ِ
ِ
عل غ ِ
ريهم ِمن ِ
األخر ٰى ،وذلك بعد أنْ كان قد
األديان
أهل
أمر املسلمني ّ
َ
فإنَّه َ
بالصدقة َ ٰ
ِ ِ
ِ
هناهم عن ذلك بقولِهَ :
منز ًل عليه آي ًة
ربه ِّ
ل َأ ْه ِل دين ُك ْم»؛ فقد َص َّو َبه ُّ
«ل ت ََص َّد ُقوا إ َّل َع َ ٰ
ِ
َ
القيامة﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
إل يو ِم
حمكم ًة ُت ْت َل َ ٰ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾(.)3

ِ
ِ
ِ
مساعدة املنكوبني ،يف سائ ِر ِ
وأرجاء
دول
وم ْن هنا؛ فإنَّ املسلمني ال َيدون غضاض ًة يف
ِ
ِ
العا َلـمِ  ،عند ال َّن ِ
فإنم
الكوارث
احلروب أو
عل
الطبيعي ِة؛ َّ
ّ
وائب واجلوائحِ  ،التي ترت ّت ُب َ ٰ
يسهمون أفراد ًا ومؤس ٍ
ً
ين.
ودول يف ذلك،
سات
ٍ
ديني وإنسا ٍّ
ُ
َّ
بدافع ٍّ

وسعة عليهم فيه يع ُّد من الص ِ
ِ
ِ
دقة ،ثم ُي ُ
ُ
إل
األهل وال ّت
ل
َُ
َّ
نتقل هبا َ ٰ
اإلنفاق َع َ ٰ
َ
َ
ِ
أصحاب احلاجات.
ل من
ل فاأل ْو َ ٰ
األ ْو َ ٰ
ِ
اس ،أنْ َ
يبدأ ِ
بآل بيتِه؛ ِ
عل ال َّن ِ
وولده؛
زوجه
ُيفرتض يف املسلم ،وهو ُي ِف ُ
يض َخـ َ
ريه َ ٰ
ِ
ٍ
إرساف وال تبذي ٍر ،فليس من الدِّ ِ
بحيث َينعمون بمـالِه من غ ِ
ين وال من
ري
املروءة أنْ

حممد سالمة  ،ط  ، 2الرياض :
( )1ابن كثري  ،إسامعيل بن عمر « ،تفسري القرآن العظيم»  ،حتقيق  :سامي بن َّ
دار طيبة للنرش والتوزيع 1420 ،هـ = 1999م . 288/8 .
حممد« ،املصنف» ،حتقيق :كامل يوسف احلوت ،ط  ،1الرياض :مكتبة
( )2ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد ال َّلـه بن َّ
ِ
الز ِ
َ
الصدَ َقة ِف َغ ْ ِ
ي أ ْه ِل ْالسالم  ،حديث رقم . 10398
كتاب ّ
كاةُ ،
الرشد1409 ،هـ ُ ،
باب َما َقا ُلوا ِف َّ
( )3سورة البقرة  ،اآلية . )272( :
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عل ِ
ويتصدق بمـالِه لغ ِ
ُ
ُيقـتِّ َ
بي @:
أهله،
َّ
ريهم؛ ففي َه ٰـ َذا جا َء َق ْو ُل ال َّن ِّ
الرجل َ ٰ
َ
ي ُك ْم َأل ْه ِل»(.)1
ي ُك ْم َأل ْه ِل ِهَ ،و َأنَا َخ ْ ُ
ي ُك ْم َخ ْ ُ
«خ ْ ُ

ِ
بن أيب و ّق ٍ
ِ
وم ْن
الوصي ِة
اص عندما استأذنَه يف
عظيم ما ُأثِ َر عنه @ ما ن ََص َح به سعدَ َ
ّ
ِ
فحدها له بالث ِ
ُّلث ،ثم َ
«وال ُّث ُل ُث َكثِ ٌري؛ َأ ْن تَدَ َع َو َر َث ت ََك َأ ْغنِ َي َاء َخ ْ ٌي ِم ْن َأ ْن
لألباعدَّ ،
قالَ :
ْت َف ُه َو َل َك َصدَ َق ٌةَ ،ح َّتى ال ُّلق َْم َة ت َْر َف ُع َها
اس ِف َأ ْي ِدهيِ ْمَ ،و َم ْه َم َأ ْن َفق َ
تَدَ َع ُه ْم َعا َل ًة َي َت َك َّف ُفونَ ال َّن َ
ِف ِف ا ْم َر َأتِ َك»(.)2

ُ ِ
األهل أعظم عند ال َّل ِ
ِ
ـه
أجر ما ُي ْن َف ُق عن
بي
ُ
واألعجب م ْن َه ٰـ َذا أنْ ُي ِ َ
ُ
األكرم أنّ َ
ْب ال ّن ُّ
ِ
يل ال َّل ِ
قال @ِ :
رب؛ َ
من أج ِر ما ُي ْن َف ُق يف غ ِ
«دي َن ٌار َأ ْن َف ْق َت ُه ِف َسبِ ِ
ـهَ ،و ِدي َن ٌار
ريه من وجوه ال ِّ
َأ ْن َف ْق َت ُه ِف َر َق َب ٍةَ ،و ِدي َن ٌار ت ََص َّد ْق َت بِ ِه َع َل ِم ْس ِك ٍ
نيَ ،و ِدي َن ٌار َأ ْن َف ْق َت ُه َع َل َأ ْه ِل َك؛ َأ ْع َظ ُم َها َأ ْج ًرا
ا َّل ِذي َأ ْن َف ْق َت ُه َع َل َأ ْه ِل َك»(.)3

ِ
َ
ِ
عل املسلمِ ؛
سائر
ليشمل
األهل
وقد َي َت َو َّس ُع معنى
األقارب ِ َّم ْن ال ُ
َ
جتب نفق ُتهم َ ٰ
فهؤالء أوىل بالص ِ
ريهم؛ فقد ِق َ
دقة من غ ِ
يل يف معنى َق ْولِ ِه @َ :
ي ُك ْم
ي ُك ْم َخ ْ ُ
«خ ْ ُ
ْ ٰ َّ
«أ ْي :لِ ِعيالِ ِه َو َذ ِوي ر ِ ِ
يلَ ِ :
ِ َل ْه ِل ِه»؛ َ
ل ْز َو ِ
ح ِهَ ،و ِق َ
اج ِه َو َأ َقا ِربِ ِه؛ َو َذلِ َك لِدَ َل َلتِ ِه َع َل ُح ْس ِن
َ
َ
َ
ُْ
ان َأ ْح َس َن ال َّن ِ
ش ًة َ ُل ْمَ ،و َك َ
ي ُك ْم ُم ْط َل ًقاَ ،و َك َ
اس ِع ْ َ
ان
ال ُل ِقَ ،
«و َأنَا َخ ْ ُ
ي ُك ْم ِل ْه ِل»؛ َف َأنَا َخ ْ ُ
َع َل ُخ ُل ٍق َع ِظيمٍ »(.)4
عيس ٰى « ،اجلامع الكبري»  ،حتقيق  :بشار عواد معروف  ،بريوت  :دار الغرب
عيس ٰى َّ
حممد بن َ
( )1الرتمذي  ،أبو َ
ِ
أبواب
اإلسالمي 1998 ،م ،
املناقب  ،باب ِف َف ْض ِل َأزْ َواجِ ال َّنبِ ِّي @  ،حديث رقم . 3895
ُ
حممد بن إسامعيل « ،اجلامع الصحيح»  ،حتقيق  :مصطفى ديب البغا  ،ط  ، 3بريوت :
( )2البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
عل
األهل  ،حديث رقم . 5039
دار ابن كثري 1407 ،هـ = 1987م ُ ،
كتاب ال ّنفقات  ،باب فضل ال ّنفقة ٰ
ِ
كتاب ّ ِ
ال َو ْالَم ُل ِ
عل ا ْل ِعي ِ
وك َوإِ ْثمِ َم ْن َض َّي َع ُه ْم
( )3النيسابوري « ،اجلامع الصحيح» ُ ،
ْ
الزكاة  ،باب َف ْض ُل ال َّن َف َقة َ ٰ َ
َ
س َن َف َق َت ُه ْم َع ْن ُه ْم  ،حديث رقم . 2358
أ ْو َح َب َ
حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم « ،حتفة األحوذي»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية ،
( )4املباركفوري َّ ،
. 269/11
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ِّ
َعال ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ويؤك ُد َه ٰـ َذا قو ُله ت َ ٰ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾(،)1
فمـا أنفقَ املسلم من ٍ
فأوىل ال ّن ِ
أعظمهم حقًّا عليه؛ وهم
اس به وأحقُّ هم بال ّتقديمِ ،
ُ
مال ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
طبقاتم؛
عل اختالف
الواجب ُّبرمها،
الوالدان
ُ
َّ
واملحرم عقو ُقهام ،وم ْن بعدمها األقربون َ ٰ
ِ
ٌ ِ
عل حسب القُ ْر ِ
ُ
ثم
فاإلنفاق عليهم
واحلاجة؛
ب
األقرب
ُ
ُ
صدقة وص َل ٌةّ ،
فاألقربٰ َ ،
ِ
اإلنفاق َلي َ
واملساكني ُ
أهل
كاسب هلم،
غار الذين ال
تتوس ُع دائر ُة
ُ
َ
دخل فيها اليتا َم ٰى ّ
الص ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
ُ
الغريب املنقطعِ عن
بيل
أسكن ْتهم
احلاجات
وأرباب ّ
الفاقةُ ،
ُ
الضورات الذين ْ
وابن ّ
ِ
مالِه ِ
وبلدهُ ،في ُ
مقصده.
إل
عان بام ُيوص ُله َ ٰ

ِ
وش َّ ِ
اآلية؛ ألولويتها ِ
ِ
األصناف بال ّن ِ
ُ
«عم َم
فقة يف
و َل َّـم ُخ ِّص َص ْت َه ٰـ ِذ ِه
ْ ّ
ـدة حاجتهاّ ،
ٍ
ريهم ،بل ِ
عل َه ٰـؤالء وغ ِ
وم ْن مجيعِ أنواعِ
َعال فقال﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ من صدقة َ ٰ
ت َٰ
اعات والقُ ِ
الط ِ
ّ
تدخل يف اسمِ اخل ِ
ُ
ري﴿ ،ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ فيجازيكم عليه،
ألنا
ربات؛ ّ
ِ
ِ
ِ
ُ
وحيفظه لكمٌّ ،
احلاجة إليها،
وشد ِة
وإخالصه،
عل حسب ّنيتِه
وكثرة نفقتِه وق ّلتِهاّ ،
كل َ ٰ
ِ
وع َظمِ وق ِْعها ون ْف ِعها»(.)2

لوي ِة ِ
ـه عليه يف الر ِ
زق َ
ُ
خريه
ينتقل
ذاتا،
وس َع ال َّل ُ
لينال ُ
ويف إطا ِر ْ
األو ّ
املسلم الذي ّ
ُ
ّ
ِ
وأهل ِ
ِ
بلده قبل غ ِ
ً
َ
صح أنّ
ىص
أباعد
ريهم من
جريانَه وأصدقا َءه
رجل ْ
الناس؛ فقد َّ
أو ٰ
ول ال َّل ِ
بعت ِق ِ
الَ :
الَ :
ـه َف َق َ
عبده بعد موتِهَ « ،ف َب َلغَ َذلِ َك َر ُس َ
الَ .ف َق َ
ي ُه؟» َف َق َ
«أ َل َك َم ٌ
ال:
ْ
ال َغ ْ ُ
يه ِم ِّني؟»َ ،فاشْ َتَاه نُعيم بن عب ِد ال َّل ِ
ـت ِ
« َم ْن َيشْ َ ِ
ـه ا ْل َعدَ ِو ُّي بِث ََمـانِ ِمـائ َِة ِد ْر َهمٍ َ ،ف َجا َء ِ َبا
ُ َُْ ُْ َْ
ول ال َّل ِ
ش ٌء َف ِ َ
ـه َفدَ َف َع َها إِ َل ْي ِهُ ،ث َّم َق َ
َر ُس َ
«ابدَ ْأ بِ َن ْف ِس َك َف َت َص َّد ْق َع َل ْي َهاَ ،فإِ ْن َف َض َل َ ْ
ل ْه ِل َك،
الْ :
ش ٌء َف ِل ِذي َق َرا َبتِ َكَ ،فإِ ْن َف َض َل َع ْن ِذي َق َرا َبتِ َك َ ْ
َفإِ ْن َف َض َل َع ْن َأ ْه ِل َك َ ْ
ش ٌء َف َه ٰـ َك َذا
َو َه ٰـ َك َذا»َ .يقُ ُ
ي َيدَ ْي َكَ ،و َع ْن َي ِمينِ َكَ ،و َع ْن ِش َملِ َك»(.)3
ولَ « :ف َب ْ َ
( )1سورة البقرة  ،اآلية . )215( :
( )2مرجع سابق « ،تيسري الكريم الرمحن»  ،ص . 96
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الزكاة  ،باب اال ْبتدَ ُاء ِف ال َّن َف َقة بِال َّنف ِ
ْس ُث َّم أ ْهله ُث َّم ا ْل َق َرا َبة ،
( )3النيسابوري « ،اجلامع الصحيح» .
كتاب ّ
ُ
حديث رقم . 2360
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الذم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وإعفاء األس ِ
لغ ِ
القادر عليها من ِ
ري
ـة،
ري
الصدق ُة بإسقاط ْ
أهل ِّ َّ
اجلزية َع َ ٰ
الفد ِ
ِ
ية من د ْف ِعها
العاجز عن ْ

ِ
ِمن الس ِ
للدولة،
امحة
غري املسلمِ ّ
اجلز ُية ـ وهي املال الذي ّ
اإلسالمية أنْ ت ُْس َق َط ْ
يقدمه ُ
َ ّ
ّ
الذ ِ
ِ
ِ
ِ
أهل ّ
عل دف ِْعها من ِ
ُ
فدولة اإلسالم
مة؛
نظ َ
عل غري القادر َ ٰ
ري حفظها له ودفاعها عنه ـ َ ٰ
ٍ
مرض أو ك ِ
سن ،ونح ِو
عاجز عن أدائِها؛ لفق ٍر أو
تتصد ُق عليه بإبرائِه منها ،طاملا أنّه
ّ
ٌ
رب ٍّ
ِ
اإلنسان عن ال ّتكس ِ
َ
واالسرتزاق.
ب
ذلك ِ َّما ُيق ِْع ُد
ُّ

إسقاط اجلز ِ
ِ
الد ِ
ِ
مح من ذلك أنَّ
هر
ية ،ال َيدَ ُع ُه
حاكم املسلمني بعد
لنوائب َّ
ْ
واألس ُ
ْ
َ
اإلنساني َةَ .ه ٰـ َذا إضاف ًة
ويلبي حاج َته
يتخبط فيها ،وإنَّمـا يتك َّف ُل به ،ويعطيه ما ُّ
يسد رم َقهِّ ،
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
صد ِق عليهم من طرف األفراد ،بغَ ِّ
ض ال ّنظ ِر عن
إل َح ِّث الشّ ارعِ
عل ال ّت ّ
احلكيم ابتدا ًء َ ٰ
َٰ
ِ
ت ِمن ا ْليه ِ
َ
ديانتهم التي ينتح ُلوهنا؛ فقد جا َء أنَّ
ود
ل َأ ْه ِل َب ْي ٍ َ َ ُ
رسول ال َّلـه @ «ت ََص َّد َق َع َ ٰ
بِ َصدَ َق ٍةَ ،ف ِه َي َ ْت ِري َع َل ْي ِه ْم»(.)1

ِ
ِ
ِ
عل ال ّن ِ
ُ
وقد َ
اس ،جا َء
بعث
إل عامله ْ
بالبصة كتا ًبا ُق ِر َئ َ ٰ
اخلليفة ُع َم ُر ْب ُن َع ْبد ا ْل َع ِزي ِز َ ٰ
فيه« :إِنَّ ال َّلـ َه ُسب َحان َُه إِن ََّمـا َأ َمر َأنْ ت ُْؤ َخ َذ ِ
ار ا ْل ُك ْف َر
اجل ْز َي ُة ِ َّم ْن َر ِغ َب َع ِن ْالسالمَ ،و ْ
اخ َت َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِِ
ـارة ْ َ
ِ
ل َم ْن َأ َط َ
ال ْر ِ
ض؛
ح َل َهاَ ،و َخ ِّل َب ْي َن ُه ْم َو َب ْ َ
اق َ ْ
ي ع َم َ
عت ّـي ًا َو ُخ ْ َ
سانًا ُمبِين ًاَ ،ف َضعِ اجل ْز َي َة َع َ ٰ
ِ
َفإِنَّ ِف َذلِ َك َص َل ًحا ِلَ َع ِ
ل َع ُد ِّو ِه ْمَ ،وان ُْظ ْر َم ْن ِق َب ِل َك ِم ْن َأ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة
اش ا ُملسلمنيَ َو ُق َّ
ـو ًة َع َ ٰ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
تم ِ
ال ا ُمل ِ
سلمنيَ
ب ْت سـ ُّن ُهَ ،و َض ُع َف ْت ُق َّوت ُُهَ ،و َو َّل ْت َع ْن ُه ْالَ َكاس ُبَ ،ف َأ ْج ِر َع َل ْيه م ْن َب ْي َ
َق ْد َك ِ َ
ان َل ُه َ ْم ُل ٌ
َما ُي ْص ِل ُح ُه؛ َف َل ْو َأنَّ َر ُج ًل ِم َن ْ ُال ْس ِل ِمنيَ َك َ
ب ْت ِس ُّن ُه َو َض ُع َف ْت ُق َّوت ُُهَ ،و َو َّل ْت
وك َك ِ َ
َع ْن ُه ْالَ َك ِ
ان ِم َن ْ َ
اس ُبَ ،ك َ
القِّ َع َل ْي ِه َأنْ َيقُ وت َُه َح َّت ٰى ُي َف ِّر َق َب ْي َن ُه َمـا َم ْو ٌت َأ ْو ِع ْت ٌق؛ َو َذلِ َك َأن َُّه
ِ
ِ
الذ َّم ِة َيس َأ ُل َع َل َأ ْب َو ِ
اب ال َّن ِ
اسَ ،ف َق َ
ري ْ ُال ْؤ ِمنِنيَ ُع َم َر َم َّر بِشَ ْيخٍ ِم ْن َأ ْه ِل ِّ
الَ :ما
َب َلغَ ني َأنَّ َأم َ
ْ
ٰ

( )1ابن زنجويه  ،أبو أمحد محيد بن خملد « ،األمـوال»  ،حتقيق  :شاكر ذيب فياض  ،ط  ، 1السعودية  :مركز
اب الصدَ َق ِة َو َأح َك ِ
ِ
ام َها َو ُس َننِ َها،
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 1406 ،هـ = 1986م  ،ك َت ُ َّ
ْ
عل َأ ْه ِل ِّ
اب َما َجا َء ِف َّ َ ِ َ
الذ َّم ِة  ،حديث رقم . 2291
َب ُ
الصدَ قة ٰ
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اك؛ َأنْ ُك َّنا َأ َخ ْذنَا ِم ْن َك ِ
اك ِف ِك َ ِ
اجل ْز َي َة ِف َشبِ َيبتِ َكُ ،ث َّم َض َّي ْع َن َ
َأن َْص ْف َن َ
ب َك ُ ...ث َّم َأ ْج َر ٰى َع َل ْي ِه
ِمن بي ِ
ت املَ ِ
ال َما ُي ْص ِل ُح ُه»(.)1
ْ َْ
الد ِ
َهـ َذا بال ّن ِ
ولة اإلسالمي ِة من غ ِ
ري املسلمني ،وليس بعيد ًا عنه ما يتع َّل ُق
سبة ملواطنِي ّ
ّ
ٰ
ِ
ِ
ري منهم إذا كان عاجز ًا عن د ْفعِ فديتـه؛ فإنَّه من صالحيـات و ِّيل ِ
باألس ِ
أمر املسلمنيَ أنْ
َّ
ِ
حتريره.
يتصد َق عليه بإعفائِه منها مع
َّ
ِ
الد ِ
األيويب بعد أن اسرت َّد
األمثلة؛ فها هو
وع
وقد
صالح ّ
رضب املسلمون يف َه ٰـ َذا ْأر َ
َ
ُ
ين ُّ
ِ
الفدي َة كانت
دفع فداه من
بيت املقدس،
وعل الرغم من أنَّ ْ
سمح لَ ْن َ
َ
ِّ
املسيحيني باخلروجِ ٰ َ ،
وغريه من
فب َه َن هو
زهيد ًة فإنَّ كثري ًا منهم لـم يستطع دفْعها ،فأصبحوا ُأ َس َ
ُ
ـار ٰى عندهْ َ ،
ِ
ِ
ِ
عل شهامتِهم وسامحتِهم؛ ِ
طلب منه
فم ْن
وقع آنذاك أنْ
َ
لطيف ما َ
قادة املسلمني َّ
وعامتهم َ ٰ
ِ ِ
ُ
أخوه ُ
إل ذلك ،ثم
امللك
العادل أنْ َ َي َب له ألف ًا منهم ُلي ْط ِلقَ َس َ
ـراحهم ْ
لوجه ال َّلـه ،فأجا َبه َ ٰ
ِ
ِ
باملناداة يف شوار ِع ِ
ِ
يستطع
ـراح َم ْن َلـم
بيت
اسـه
َّ
املقدس بأنَّه سوف ُي ْطل ُق َس َ
وأمر ُح َّر َ
ْ
تقد َم َ
الفدية ِ
ِ
ٍ
لك َ ِ
ـر َحهم َّجمان ًا.
ب ِسـ ِّنه ،فتوافدوا
دف َْع
بأعداد ال ُت َ ٰ
ص ،فكان أنْ َس َّ
الد ِ
والبنات ّ
ص َف
أمر
مات
ساء
صالح ّ
الليت َ
ُ
ين بأنْ ُي ْ َ
هن وآباؤُ ّ
أزواج ّ
ُ
َّأما ال ّن ُ
ُ
هن فقد َ
هلن من خزانتِه اخلاص ِة ما ي َن ِ
ابتهلت ألسن ُتهن
وأعطاهن ح ّتى
هن،
ومر َ
ْ
كز َّ
ّ
اس ُب عيش َت ّ
ّ
ُ
ّ
هن ْ
بالدعاء له.
ّ

وكانت بالقُ ِ
ٌ
وعل
مرته ٌبة،
ملكة
دس
متعبد ٌة ِّ
ْ
رومي ٌة ِّ
ّ
فعاذت به فأعا َذها ،و َم َّن عليها َ ٰ
ِ
وأ ِذ َن يف إخراجِ ِّ ِ
كل َم ْن معها باإلفراجِ َ ،
ّ
يكن ِم ْن
عل كثرته ،وتَبِ َع َها َم ْن لـم ْ
كل مالا َ ٰ
ِ
أتباعها(.)2
ِ
اب ُس َن ِن
حممد هراس  ،بريوت  :دار
الفكر،ك َت ُ
( )1أبو عبيد  ،القاسم بن سالم « ،األمـوال»  ،حتقيق  :خليل َّ
اب اجتِب ِ
الئِم ُة لِ ِ ِ
ِ ِ
الم َو ُ ِ ِ ْ َ
َ
اء ْ ِ
ال ْز َي ِة َو ْ َ
ا ْل َفي ِء َو ْ ُ
ال ُم ِ
ال َراجِ َو َما ُي ْؤ َم ُر بِ ِه
س َو َّ
الصدَ َقة َوه َي ْ ْ
لرع َّيةَ ،ب ُ ْ َ
ال ا َّلتي تَل َيها َّ َّ
ْ
ِم َن الرف ِْق بِ َأ ْه ِل َها َو ُي ْن َهى َع ْن ُه ِم َن ا ْل ُع ْن ِ
ف َع َل ْي ِه ْم ِف َيها  ،حديث رقم . 119
ِّ
( )2أبو شامة  ،عبد الرمحن بن إسامعيل  ،عيون الروضتني  ،حتقيق  :إبراهيم الزيبق  ،ط  ، 1بريوت  :مؤسسة
حممد « ،صالح الدين األيويب»  ،ط ، 2
الرسالة 1418 ،هـ = 1997م  342/3 ،وما بعدها  .والصاليب  ،عيل َّ
بريوت  :دار املعرفة 1429 ،هـ = 2008م  ،ص  538وما بعدها .
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املعنوي ِ
املادي ِ
ُ
ات
أوجها عديد ًة من
تشمل
ات ،ولك ّنها
ً
ّ
ّ
الصدق ُة ليست حمصور ًة يف ّ

األصل يف الص ِ
تكون مادي ًة مالي ًة؛ نقود ًا أو ما ي َقو ُم بال ّن ِ
َ
َ
بالرغم من أنَّ
قود،
دقة أنْ
ّ
ّ
ُ َّ
ّ
أفراد املجتمعِ متصدِّ قني ،ال ا ُمل ِ
ِ
ِ
َ
ين
مجيع
الس ْمح َة
أرادت أنْ
َّإل أنَّ ّ
ْ
وسـ ِر َ
يكون ُ
الشيعة ّ

األجر
جعلت
مادي ًا أجر ًا وثواب ًا،
فإنا كمـا
جعلت يف ما ُي ْن َف ُع به َ
ْ
ْ
وحدَ هم؛ لذا ّ
ـر ّ
َ
اآلخ ُ
اآلخ ُر معنوي ًا.
واب فيمـا ُي ْن َف ُع به َ
وال ّث َ

ول ال َّل ِ
بي @ َقا ُلوا له يو ًماَ :يا َر ُس َ
ويف َه ٰـ َذا جا َء َأنَّ فقرا َء ِم ْن َأ ْص َح ِ
ـهَ ،ذ َه َب
اب ال َّن ِّ
األ ُج ِ
ور بِ ُ
الد ُث ِ
ون بِ ُف ُض ِ
ومَ ،و َي َت َص َّد ُق َ
وم َ
ور؛ ُي َص ُّل َ
ول
َأ ْه ُل ُّ
ون َك َمـا ن َُص ُ
ون َك َمـا ن َُص ِّلَ ،و َي ُص ُ
َأمو ِالمَ .ق َ َ
يح ٍة َصدَ َق ًةَ ،و ُك ِّل
س َق ْد َج َع َل ال َّلـ ُه َل ُك ْم َما ت ََّص َّد ُقونَ ؟ إِ َّن بِ ُك ِّل ت َْسـبِ َ
ال« :أ َو َل ْي َ
َْ ْ
ري ٍة َصدَ َق ٌةَ ،و ُك ِّل َ ْت ِميدَ ٍة َصدَ َق ٌةَ ،و ُك ِّل َ ْت ِلي َل ٍة َصدَ َق ٌةَ .و َأ ْمر بِ ْالَ ْعر ِ
وف َصدَ َق ٌةَ ،و َ ْن ٌي
ت َْكبِ َ
ٌ
ُ
ول ال َّل ِ
َع ْن ُم ْن َك ٍر َصدَ َق ٌةَ ،و ِف ُب ْض ِع َأ َح ِد ُك ْم َصدَ َق ٌة»َ .قا ُلواَ :يا َر ُس َ
ـهَ ،أ َي ْأ ِت َأ َح ُدنَا َش ْه َوت َُه
الَ :
ون َل ُه ِف َيها َأ ْج ٌر؟! َق َ
َو َي ُك ُ
«أ َر َأ ْي ُت ْم َل ْو َو َض َع َها ِف َح َرا ٍمَ ،أ َكانَ َع َل ْي ِه ِف َيها ِوزْ ٌر؟ َف َك َذلِ َك إِ َذا
َو َض َع َها ِف ْ َ
ال َ
ال ِلَ ،كانَ َل ُه َأ ْج ٌر»(.)1
ول ال َّل ِ
اس َع َلي ِه َصدَ َق ٌة ُك َّل َيو ٍم ت َْط ُل ُع ِف ِ
َ
وقال َر ُس ُ
«ك ُّل ُس َ
ـه @ُ :
ال َم ٰى ِم َن ال َّن ِ
يه
ْ
ْ
ِ
ي ِ
اال ْث َن ْ ِ
الر ُج َل ِف َد َّابتِ ِه َف َت ْح ِمل ُه َع َل ْي َهاَ ،أ ْو ت َْر َفع َل ُه َع َل ْي َها
س؛ ت َْع ِد ُل َب ْ َ
َّ
الش ْم ُ
ي َصدَ َق ٌةَ ،وتُعنيُ َّ
ٍ ِ
يط َ
ال ِة َصدَ َق ٌةَ ،و ُت ِ ُ
الص َ
اع ُه َصدَ َق ٌةَ ،وا ْل َك ِل َم ُة َّ
األ َذى
َم َت َ
إل َّ
الط ِّي َب ُة َصدَ َق ٌةَ ،و ُك ُّل َخ ْط َوة َ ْتش َيها َ ٰ
الط ِر ِ
َع ِن َّ
يق َصدَ َق ٌة»(.)2

َ
جمر ُد االمتناعِ عن ّ
ْ
ُ
بل إنّ
اآلخ َر ُي َع ُّد من
لبي الذي
كل ما ُيؤذي َ
املوقف ّ
يكون فيه ّ
الس َّ
قبيل الص ِ
ثبت أنّ ال َّنبي @ َق َ
«ع َل ُك ِّل ُم ْس ِل ٍم َصدَ َق ٌة»ِ .ق َ
يل:
دقات كذلك؛ فقد َ
الَ :
ِ ّ
َّ
َِ
كتاب ّ ِ
عل ُك ِّل نَو ٍع ِم َن ْالَعر ِ
َ
َ
وف ،
( )1النيسابوري « ،اجلامع الصحيح» ُ ،
اس َم َّ
الزكاة  ،باب َب َيانُ أنَّ ْ
ْ
ُْ
الصدَ قة َي َق ُع ٰ
حديث رقم . 2376
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اس َم َّ َ
عل ُك ِّل ن َْو ٍع م َن ْالَ ْع ُروف ،
كتاب ّ
( )2النيسابوري « ،اجلامع الصحيح» ُ .
الزكاة ،باب َب َيانُ أنَّ ْ
الصدَ قة َي َق ُع ٰ
حديث رقم . 2382
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الَ « :ي ْع َت ِم ُل بِيدَ ْي ِه َفي ْن َف ُع َن ْفس ُه َو َي َت َص َّد ُق»ِ .ق َ َ َ
َأ َر َأ ْي َت إِنْ َ ْل َ ِ
ي ْد؟ َق َ
ـم َي ْس َت ِط ْع؟
َ
َ
َ
يل :أ َرأ ْي َت إِنْ َل ْ
الَ « :ي ْأ ُمر بِ ْالَ ْعر ِ
الُ « :ي ِعنيُ َذا ْ َ
يل َل ُهَ :أ َر َأ ْي َت إِنْ َ ْل َي ْس َت ِط ْع؟ َق َ
َق َ
اج ِة ْالَ ْل ُه َ
وف»ِ .ق َ
وف َأ ِو
ال َ
ُ
ُ
َْ
يلَ :أ َر َأ ْي َت إِنْ َ ْل َي ْف َع ْل؟ َق َ
ي»ِ .ق َ
ال ْ ِ
الُ « :ي ْم ِس ُك َع ِن َّ ِّ
الش؛ َفإِ َّ َنا َصدَ َق ٌة»(.)1

ِ
ِ
املعروف الذي ُي ْسدَ ى لل ّن ِ
ففي ِّ
املسلم ـ
اسُ ،ي ْؤ َج ُر
صنوف
كل ما َم َض وأرضابِه من
ُ
عل الص ِ
بالرغم من أنّه ما أنفقَ ً
ُ
دقة التي ت ُْب َذ ُل فيها
األموال(.)2
مال ـ كمـا ُي ْؤ َج ُر َ ٰ ّ

صور الص ِ
املعنوي ِة ْ
ِ
َّ
الرشعي والكوينِّ؛ ألنّ
العلم ِم ْن
نشـر
دقة
أهم
بذ ُل العلمِ
ِ ّ
ّ
َ
ولعل َّ
ِّ
ِِ
ِ
ٍ
ٍ
بيشء من ِ
علم ِه،
يتصد ُق
ـم
زكاتِ ِه؛ فكمـا
َّ
ّ
يتصد ُق اإلنسان بيشء من ماله ،فإنَّ العال َ
ٍ ِ
ٌ
ِ
ُ
العلم َّ
أجيال من
نتفع هبا
وصدقة
وأب َق ٰى دوام ًا؛ َّ
فرب كلمة م ْن عامل ٍ ت ُْس َم ُع َي ُ
أقل ُمؤون ًةْ ،
ِِ
ال َّن ِ
ص
العلم(.)3
اسَ ،
وه ٰـذه َّ
الزكا ُة ال ُت ْن ِق ُ
َ

دقات املعنوي ِ
صالو األم ِ
ـة اإلسالمي ِة يف الص ِ
ُِ
ـةَ ،ح َّت ٰى إنَّ َ
بعضهم كان
وقد تف َّن َن
ّ
َّ
ّ
ّ
ِ
ِ ِ
قدح فيه؛ فقد ُر ِو َي َأنَّ َر ُس َ
ل
ّ
عم ْن اغتا َبه أو َ
يتصد ُق بعرضـه َّ
ول ال َّلـه @ َح َّث َي ْو ًما َع َ ٰ
ول ال َّل ِ
الَ :ما ِع ْن ِدي إِ َّل ِع ْر ِضَ ،فإِ ِّن ُأشْ ِه ُد َك ـ َيا َر ُس َ
ـة ْب ُن زَ ْي ٍد َف َق َ
الصدَ َق ِةَ ،ف َق َام ُع ْل َب ُ
ـه ـ
َّ
ِ
ِ
َأ ِّن ت ََص َّدق ُ ِ
ول ال َّلـهَ :
سَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
«أ ْي َن ُع ْل َبـ ُة ْب ُن زَ ْي ٍد؟»
ل َم ْن َظ َل َمنيُ ،ث َّم َج َل َ
ْت بِع ْر ِض َع َ ٰ
الَ :
َي َأ ْو َثال ًثاَ ،ف َق َام ُع ْل َب ُةَ ،ف َق َ
الا َم َّرت ْ ِ
َق َ َ
«أن َْت ْ ُال َت َصدِّ ُق بِ ِع ْر ِض َك؟ َق ْد َقبِ َل ال َّلـ ُه ِم ْن َك»(.)4

ِ
َّ ِ
تقر َر َه ٰـ َذا ،فإنّه ِم ْن ِ
ُ
احلنيف إيذا َءه،
الش ُع
مراعاة مشاع ِر
باب
حر َم ّ
املتصدق عليهّ ،
إذا ّ
بتعداد ال ّن ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
إل
عمة
ـم ُّن؛ وذلك
بأي نو ٍع من أنواعِ
ِّ
وعل رأسها ا ْل َ
ّ
والتحدث هباٰ َ ،
األذيةٰ َ ،

َِ
كتاب ّ ِ
عل ُك ِّل نَو ٍع ِم َن ْالَعر ِ
َ
َ
وف ،
( )1النيسابوري « ،اجلامع الصحيح» ُ .
اس َم َّ
الزكاة  ،باب َب َيانُ أنَّ ْ
ْ
ُْ
الصدَ قة َي َق ُع ٰ
حديث رقم . 2380
الكربى ،
حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني « ،فيض القدير»  ،ط  ، 1مرص  :املكتبة التجارية
ٰ
( )2املناوي َّ ،
1356هـ . 195/2 ،
حممد بن صالح « ،كتاب العلم»  ،حتقيق  :صالح الدين حممود  ،مكتبة نور اهلدَ ٰى  ،ص . 166
( )3العثيمني َّ ،
( )4اهليثمي  ،نور الدين عيل بن أيب بكر « ،كشف األستار»  ،حتقيق  :حبيب الرمحن األعظمي  ،ط  ، 1بريوت:
كاة  ،ب ٌ ِ
الز ِ
يم ْن ت ََص َّد َق بِ ِع ْر ِض ِه  ،حديث رقم . 958
كتاب ّ
مؤسسة الرسالة 1399 ،هـ = 1979م ُ ،
َ
اب ف َ
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ِ
ِ
عل َم ْن ِح َها املَر ُف ِ
وق باملَ ِّن؛ َ
َعال ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ
درجة أنّه َّ
فض َل َ
عدم َّ
ْ
قال ت َ ٰ
الصدقة َ ٰ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ﴾(. )1

فـم ْن «أنفقَ َن َف َق ًة ثم َم َّن هبا َأو آ َذى ِ
الذي َ
ـه مث َله
أجر ُه؛
فرضب ال َّل ُ
َ
َ
َ
أعطا ُه ال َّن َف َق َة َحبِ َط ُ
ّ
كمثل َص ْف َو ٍ
الت ِ
ابَ ،ف َأ َصا َب ُه ٌ
ِ
ـه
اب شي ًئا ،فكذلك
وابل ،ف َل ْم َيدَ ْع من ّ
ُ
يمحق ال َّل ُ
ان َع َل ْي ِه ت َُر ٌ
ِ
ثم َي ُم ُّن َهباَ ،ك َم
اب»(.)2
املطر ذلك ّ
ُ
الت َ
َ
أجر الذي ُي ْعطي صدق َته َّ
يمحق ُ

صد ِق بالر ِ
ِ
ديء
صد ِق
اإلسالم ُّ
باألفضل ،وي ْنهى عن ال ّت ُّ
ل ال ّت ُّ
حيث َع َ ٰ
ّ

ِ
ِ
ُ
ِم ْن مظاه ِر
يملك،
األح َس ِن ِ َّما
السامية يف اإلسالم ،أنْ َأ َم َر املتصدِّ َق بتخيُّ ِ ْ
اإلنسانية ّ
ّ
ِ
ِ
يقصد إفادتَه ْ َ
إل الفق ِ
املسلم
ص
ري ،وال
ُ
بال ْس َوأِ َّما عنده؛ إ ْذ ليس من املروءة أنْ َ ُي َّ
ُ
ُلي َ
عطيه َ ٰ
باب الص ِ
ِ ِ
ِ
دقة.
إل ما كان رديئ ًا
ِّ
إل ِ ّ
باجليد و ُي ْبق َي ُه بني ْ
َ
نفسه ّ
ويوج َه ُه َ ٰ
يديه ،و َي ْعمدَ َ ٰ

َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
موضعي
وجيه القرآ ُّين يف
ْ
ْ
ويف َه ٰـ َذا جا َء ال ّت ُ
متكاملي؛ ُّأوهلام قو ُله ت َ ٰ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾( .)3وثانيهام قو ُله﴿ :ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾(. )4

ِ
ِ
ِ
الص ُ
احلسن ،ح َّت ٰى إنَّ َ
بعضهم
بالقبول
الراقي َة
عليامت
حابة َه ٰـ ِذ ِه ال ّت
وقد تلق َّٰى ّ
القرآني َة َّ
ّ
دع يف مراعاتِه ُّأيمـا إبداع؛ َفأ ُبو َط ْل َح َة كان َ
«أكْ ثَر َأن َْص ِ
ار ٍّي بِ ْالَ ِدي َن ِة ن َْخ ًلَ ،و َك َ
ان َأ َح ُّب
ْأب َ
َ

()1
()2
()3
()4

سورة البقرة  ،اآليتان . )264 - 263( :
السيوطي  ،عبد الرمحن بن أيب بكر « ،الدر املنثور»  ،بريوت  :دار الفكر  1993 ،م . 44/2 ،
سورة آل عمران  ،اآلية . )92( :
سورة البقرة  ،اآلية . )267( :
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ِِ
ِ
شب ِمن م ٍ
ان َر ُس ُ
َت ُم ْس َت ْقبِ َل َة ْالَ ْس ِج ِدَ ،و َك َ
اء
ي َحا َءَ ،و َكان ْ
ول ال َّلـه َي ْد ُخ ُل َها َو َي ْ َ ُ ْ َ
َأ ْم َواله إليه َب ْ ُ
ِف َيها َط ِّي ٍ
بَ ،ف َل َّمـا ُأ ْن ِز َل ْت﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ َق َام َأ ُبو َط ْل َح َة َف َق َ
الَ :يا
ـه َأرجو بِرها و ُذ ْخرها ِعندَ ال َّل ِ
ِ ِ
َ
ِ َ
َر ُس َ
ـه،
ي َحا َءَ ،وإِ َّ َنا َصدَ َق ٌة ل َّل ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ
إل َب ْ ُ
ول ال َّلـه ،إِنَّ أ َح َّب أ ْم َو ِال َ َّ
ول ال َّل ِ
ول ال َّل ِ
ـه َح ْي ُث َأ َر َ
ـهَ .ق َ
َف َض ْع َها َيا َر ُس َ
ـهَ « :بخٍ ؛ َذلِ َك َم ٌ
ال َر ُس ُ
ال َرابِ ٌحَ ،ذلِ َك
اك ال َّل ُ
ال َرابِ ٌحَ ،و َق ْد َس ِمع ُت َما ُق ْل َتَ ،وإِ ِّن َأ َرى َأ ْن َ ْت َع َل َها ِف ْ َ
ال ْق َربِنيَ»َ .ق َ
َم ٌ
ال َأ ُبو َط ْل َح َةَ :أف َْع ُل
ْ
ول ال َّل ِ
ـهَ .ف َقس َم َها َأ ُبو َط ْل َح َة يف َأ َق ِ
َيا َر ُس َ
اربِ ِه َو ِف َبنِي َع ِّم ِه»(.)1
َ

ِ
ِِ
الفقراءِ ،
ان َعب ُد ال َّل ِ
ـه ْب ُن ُع َم َر { َيشْ َ ِ
فق َ
َ
يل َل ُهَ « :ل ِو اشْ َت َْي َت
عل
تي ُّ
وك َ ْ
الس َّك َر َف َي َت َص َّد ُق به َ ٰ
ان َأ ْن َف َع َ ُل ْم ِم ْن َهـ َذا»َ ،
فقال« :إِ ِّن َأ ْع ِر ُف ا َّل ِذي َتقُو ُل َ
َ ُل ْم بِث ََمنِ ِه َط َعام ًا َك َ
ونَ :و َل ِك ِّني َس ِم ْع ُت ال َّلـ َه
ٰ
ِ
ِ
َيق ُ
الس َّك َر»(.)2
ُول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾َ ،وإنَّ ْاب َن ُع َم َر ُي ُّب ُّ

ِ
ِ
إل الفق ِ
َّ
عل أنَّ
ولكن
وضعفه،
ري املحتاجِ
َّ
ْ
املتصد َق به ال ُي ْن َظ ُر فيه َ ٰ
ولعل َه ٰـ َذا َم ْبن ٌّي َ ٰ
ِ
أو ً
ُ
ويازي عليها؛ لِ َذا
َعال وعظم ُته؛ فهو الذي
ال ُ
ُي ْن َظ ُر فيه ُ
يستقبل َّ
الصدق َة َّ
وجه ال َّلـه ت َ ٰ
األجو َد من مالِهَ .
َ
َ
َعال ﴿ :ﯣ
للمسلمِ يف عاقبتِه أنْ
كان األن ُ
يبذل ْ
ْفع ُ
قال ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ﴾(. )3

بي @ ِّ
خيطئ فيه؛ فقد َر َو ْت
ويصو ُب َم ْن
عل َه ٰـ َذا املفهومِ،
ُ
ِّ
يؤك ُد َ ٰ
ولذلك كان ال َّن ُّ
ُّأمنا َعائِشَ ُة < َأ َّ ُن ْم َذ َب ُحوا َشاةًَ ،ف َق َ
ال ال َّنبِ ُّيَ « :ما َب ِق َي ِم ْن َها»؟ َقا َل ْتَ :ما َب ِق َي ِم ْن َها إِ َّل
َكتِ ُف َها ،ف َق َ
ي َكتِ ِف َها»(.)4
الَ « :ب ِق َي ُك ُّل َها َغ ْ َ
ِ
سورة ِ
كتاب ال ّتفس ِ
َ
عمران  ،حديث رقم . 4279
آل
تفسري
ري  ،الباب : 58
( )1البخاري « ،اجلامع الصحيح» ُ ،
ُ
حممد السعد  ،ط  ، 1املدينة النبوية:
حممد بن إبراهيم « ،كتاب تفسري القرآن»  ،حتقيق  :سعد بن َّ
( )2ابن املنذر َّ ،
دار املآثر 1423 ،هـ = 2002م . 288/1 ،
( )3سورة البقرة  ،اآلية . )245( :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر َقائ ِق َوا ْل َو َرعِ َع ْن َر ُسول ال َّلـه  ،الباب  ، 33حديث
( )4الرتمذي « ،اجلامع الكبري» َ ،أ ْب َو ُ
اب ص َفة ا ْلق َيا َمة َو َّ
رقم . 2470
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ِ
ذو ٌق ٍ
ُ
عملي ِة
راق يف
فيع،
أخذت
و َلـمَّ
الر َ
َ
أصبح هلا ْ
ّ
بي َه ٰـ َذا املعنى ّ
عائشة من ال ّن ِّ
قت بدرهمٍ َط َّي َب ْت ُهَ ،
بي عن ذلك ،فقالت:
صد ِق؛ حيث ّإنا
كانت إذا َّ
ال ّت ّ
تصد ْ
ْ
فسألا ال ّن ُّ
ـه َ ِ
يكون درمهي م َطيبا؛ ألنّه ي َقع يف ي ِد ال َّل ِ
ِ
الس ِ
َ
ائل ،فقال:
أحبب ُت أنْ
َ ُ َ
ُ َّ ً
قبل َيد ّ
نبي ال َّلـهْ ،
يا َّ
« َل َق ْد َو َّف َق ِ
ـه َيا َعائِشَ َة»(.)1
ك ال َّل ُ

ِ
ِ
ِ
َ
إل أنَّ
جيب
املال
املكتس َب من احلرا ِم ُ
َ
ويف سياق الكال ِم عن املال ّ
الرديء ُي َش ُار َ ٰ
ِ
وجوه اخل ِ
ري؛ فإنّ
صد ِق به يف
ص منه ـ بالرغم من رداءتِه ـ بال ّت ُّ
عل صاحبِه أنْ يتخ ّل َ
َٰ
ِ
ِ
ِ ِ
َهـ َذا َ
اكتسبه ِم ْن غ ِ
ٌ
رب التي
ـم ِن
املال
طي ٌب بال ّنسبة جلهة ال ِّ
خبيث بال ّنسبة ل َ
َ
ري ح ِّله ،لك َّنه ِّ
ٰ
()2
ص ُف إليها .
سي ْ َ
ُ

ِ
َ َ
ي ُمَر َم ٍةَ ،أ ْو َن ْف ٍع اس َتو َفا ُه ِم ْث َل ُأ ْجر ِة َ َّ ِ
ٍ
احلم ِرَ ،ف ْل َي َت َص َّد ْق
حال ْ
ْ ْ
َ
فم ْن «أ َخ َذ ع َو ًضا َع ْن َع ْ َّ
ون َصدَ َق ُت ُه بِا ْل ِع َو ِ
ِ َباَ ،و ْل َي ُت ْب ِم ْن َذلِ َك ا ْل َع َم ِل ْ ُال َح َّرمَِ ،وت َُك ُ
ار ًة لِ َـم َف َع َل ُه؛ َفإِنَّ َه ٰـ َذا
ض َك َّف َ
ِ ِ َِ
اع بِ ِه؛ ِ َ
ا ْل ِع َو َ
لن َُّه ِع َو ٌ
ض َخبِ ٌ
ف
ض َل َيُوزُ االنْتِ َف ُ
إل َصاحبِه؛ لن َُّه َق ْد ْ
اس َت ْو َ ٰ
يثَ ،و َل ُي َع ُاد َ ٰ
ا ْل ِع َو َ
ض َو َي َت َص َّد ُق بِ ِه»(.)3

ِ
ـل من تَك ُّل ِ
ـف اإلن َف ِ
أفض ُ
املختلفة َ
احلج ال ّن ْف ِل
الصـد َق ِة
ال ّت ُّرب ُع ُ
ل ِّ
ـو ِر َّ
بص َ
ـاق َع َ ٰ
ِ
املستحب ِة
والعمرة
ّ

إنَّ َأو ُج َه الص ِ
املتصد ُق
يستخدمها
جدا ،سواء كانت مسته َلك ًة
َّ
دقة يف اإلسالم كثري ٌة ًّ
ُ
ّ
ْ
ِ
ِ
والش ِ
استخدامه هلا؛ َّ
اب وال ّل ِ
وأشباهها ،أو كانت جاري ًة
باس
فته َل ُك بعد
كالطعا ِم ّ
عليه ْ
ِ
ِ
والوصي َة والعاري َة
عل َه ٰـ َذا فإنَّ اهلب َة
نفعها
يبقى ُ
ّ
ّ
مستمر ًا ولو بعد وفاة املتصدِّ ق .وبنا ًء َ ٰ
باب
( )1الصفوري  ،عبد الرمحن بن عبد السالم « ،نزهة املجالس»  ،مرص  :املطبعة الكاستلية 1283 ،هـ ُ .
مناقب أم ِ
هات املؤمنني ريض ال َّلـه
عنهن . 138/2 ،
ّ
ِ ّ
( )2النووي  ،حييى بن رشف « ،املجموع»  ،دار عامل الكتاب 1423 ،هـ = 2003م . 258/9 ،
حممد بن قاسم  ،املدينة النبوية :
( )3ابن تيمية  ،أمحد بن عبد احلليم « ،جمموع الفتاوى»  ،حتقيق  :عبد الرمحن بن َّ
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف 1416 ،هـ = 1995م . 142/22 ،
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
تدخل
احلال ،فهي
ضعيف
والعقيقة
األضحية
وحلم
والوليمة ونح ِوها ،إذا كانت ملحتاجٍ
َ
الصد َق ِة.
يف مع َن ٰى َّ
ِ
أخرى تُع ُّد ِم ْن أعظمِ ُصو ِر الص ِ
ُ
إمهال ْالَ ِد ِ
إل
دقة؛ وهي
وهناك صور ٌة
ٰ َ
ّ
َ
ين املعسـ ِر َ ٰ
ِ
ِ
ِ
سديد.
الد ْي ِن ،أو ْإب َراؤُ ُه ال ّت ُّام منه عند عج ِزه عن ال َّت
عل إرجاعِ ّ
حني ُّ
تيسـ ِر حاله ،وقدرته َ ٰ
ِ
ِِ
ِ
دل َ ِ
تحد ُث َعن املَ ِد ِ
ين﴿ :ﯧ ﯨ
َعال وهو َي َّ
عل ع َظمِ َه ٰـذه ُّ
الصورة ْ
قو ُل ال َّلـه ت َ ٰ
وقد َّ ٰ

()1
وقو ُل
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ ْ ،
ِ
ول ال َّل ِ
رس ِ
فضالء األممِ الس ِ
ابقةَ :
«كانَ َر ُج ٌل ُيدَ ايِ ُن
ـه @ وهو خي ِّل ُد أنموذج ًا راقي ًا من
َ ُ
ّ
ِ
اسَ ،ف َكانَ َي ُق ُ
اوزْ َع ْن ُهَ ،ل َع َّ
اوزُ َع َّناَ ،ف َل ِق َي
ـل ال َّلـ َه َي َت َج َ
ول لِ َف َتا ُه :إِ َذا َأت َْي َت ُم ْعسـر ًا َف َت َج َ
ال َّن َ

اوزَ َع ْن ُه»(.)2
ال َّلـ َه َف َت َج َ

ِ
خلصمه عن ٍ
ِ
وقريب منها ِّ
ِ
وإهناء
الصلحِ ،
حق له؛
جزء ِ َّما
ختل املسلمِ
ُ
يعتقد أنَّه ٌّ
ٌ
ألجل ُّ
نات ومشاد ٍ
اس من مشاح ٍ
ِ
ات يف ُش ِ
يكون بني ال َّن ِ
ُ
ؤون
اخلالف ،و َد ْر ِء ال ّنزاعِ  ،ال ِس َّي َم فيمـا
َّ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
ِ
وأمثالاَ .
قرر ًا ذلك﴿ :ﭒ
املتجاورة
العقارات
كات أو
اإلرث أو َّ
قال ال َّل ُ
َعال ُم ِّ
ـه ت َ ٰ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ول ال َّل ِ
وأكدَ َر ُس ُ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾(ّ ،)3
ـه @
ِ
قالَ :
الصدَ َق ِة؟» َ
ذلك َلـمَّ َ
الص ُ
حابة:
ب ُك ْم بِ َأ ْف َض َل ِم ْن َد َر َجة ِّ
الص َل ِة َو َّ
الص َيا ِم َو َّ
«أ َل ُأ ْخ ِ ُ
قال ّ
ي ،و َفس ُاد َذ ِ
ِ
ات ا ْل َب ْ ِ
يا َ
رسول ال َّلـهَ ،
َ
ل يا
حلالِ َق ُة»(.)4
قال« :إِ ْص َل ُح َذات ا ْل َب ْ ِ َ َ
َب َ ٰ
()1
()2
()3
()4

سورة البقرة  ،اآلية . )280( :
ِ
كتاب املساقاة  ،باب َف ْض ُل إِن َْظا ِر ْ ُال ْع ِ ِ
س  ،حديث رقم . 4081
النيسابوري « ،اجلامع الصحيح» ُ ،
سورة النساء  ،اآلية . )114( :
وحممد كامل
السجستاين  ،أبو داود سليامن بن األشعث ُ ،
«سـ َنن أيب داود»  ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط َّ
باب يف إصالحِ ذاتِ
ِ
كتاب
األدبٌ ،
قره بليل  ،ط  ، 1دمشق  :دار الرسالة العاملية 1430 ،هـ = 2009م ُ ،
ا ْل َب ْ ِ
ي  ،حديث رقم . 4919

646

واملتعدد ُة للص ِ
ِ
الر ُ
للعمل
املتعدي
فع
دقة ،والتي
اقية
فه ٰـ ِذ ِه ّ
ّ
ّ
الض ُ
َ
ّ
يظهر فيها ال ّن ُ
ُ
وب ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلات التي هي
الص
باملراعاة
الصالحِ جدير ٌة
عل ّ
ّ
والفعل من طرف املسلمِ ؛ إ ْذ ّإنا ُت َق َّد ُم َ ٰ
ِ
ِ
ُ
بحج ِة اإلسالم،
الفرائض ِ َّما
دون
يكون ُ
عل صاحبِها؛ وم ْن ذلك َم ْن ُأكْ ِر َم ّ
نفعها قارص ًا َ ٰ
ِ
ِ
ِ
حيث موط ُنه عن
مر ًة يف حياتِه ِ َّم ْن هو بعيدٌ من ُ
أو الذي ُو ِّفقَ يف أداء مناسك ا ْل ُع ْم َرة ّ
ِ
املقد ِ
ِ
ِ
سةُ ،
إنفاق
إل
البقاعِ ّ
وس َع ال َّل ُ
فمثل َه ٰـ َذا إنْ كان َّم ْن ّ
ـه عليه يف ّ
الرزقُ ،ي َو َّج ُه رشع ًا َ ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
والعمرة.
احلج
ماله يف ُص َو ِر ّ
الصدقات املختلفة ،ال أنْ يرص َفها يف تكرا ِر ِّ

ِ
يل عن أولوي ِة الص ِ
افلتيُ ،ي َق ُ
وما ِق َ
ال عن
احلج
دقة فيمـا َن ْف ُع ُه ٍّ
والعمرة ال ّن ْ
ْ ّ ّ
متعد عن ِّ
بيوت ال َّل ِ
ِ
ال ّتوسعِ يف ِ
املساجد وزخرفتِها؛ فبالرغم من أنّ
ـه ينبغي أنْ ت ُْب َنى وت ُْر َف َع
بناء
َ
ُّ
ِ
ُ
األموال ّ
الط ُ
وت َُص َ
حيتاج
استحداث مساجدَ ال
ائلة يف
ُص َف
انّ ،إل أنّ ذلك ال يعني أنْ ت ْ َ
ُ
ِ
أوىل ِ
ِ
شخص الفق ِ
اإلرساف يف زينتِها؛ ذلك أنّ
بامل
ري
اس إليها ،أو
َ
ال ّن ُ
بمنطق اإلسالم ْ
ِ
الد ِ
املسجد.
الغني من أحجا ِر
ولة أو
ّ
ّ

ِ
ِ
ِ
ِ ُِ
يد ب ُن َعب ِد ْالَ ِل ِ
ك
وم ْن
أحسن ما أث َر عن أج ّلة ال ّتابعني يف َه ٰـ َذا املعنى أنّه َ«لَّا َب َع َث ا ْل َول ُ ْ ْ
ول ال َّل ِ
ف ِدي َنا ٍر لِي َزي َن ِبا مس ِجدَ رس ِ
َأ ْر َب ِعنيَ َأ ْل َ
ـه @َ ،ف َم َّر ِ َبا َع َل ُع َم َر ْب ِن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز
َ ُ
ُ ِّ َ َ ْ
ني َأحوج َإل َهـ َذا ْالَ ِ ِ
َ َ ِ
الس ِ
اط ِ
ني»(.)1
ال م ْن ْ َ َ
َف َقالْ :ال َساك ُ ْ َ ُ ٰ ٰ

حممد بن أمحد « ،املبسوط»  ،بريوت  :دار املعرفة 1414 ،هـ = 1993م . 284/30 ،
( )1الرسخيس َّ ،
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َخـا َمتـة
مركز ٌة عن الص ِ
ِ
َه ٰـ ِذ ِه نبذ ٌة َّ
ُض
ين
دقة يف املنظو ِر
وح َّت ٰى َي َّ
اإلسالمي اإلنسا ِّ
املتكاملَ ،
ّ
ِّ
ِ
ِ
اإلسالم مع َتنِ ِق ِ
بال َل ِ
العاجلة ْ َ
ِ
اآلخرة
عويض ،ويف
ف وال ّت
الدنيا
يه عليها ،فإنَّه َّ
ـرهم يف ُّ
ُْ
بش َ
ِ
اآلجلة بالث ِ
ِ
ُ
ِ
حديث ال َّنبِ ِّي @َ « :ما ِم ْن َي ْو ٍم
صداق ذلك
واألمن ال ّت ِّام؛ ِم
اجلزيل
َّواب
ُ

ُي ْصبِ ُح ا ْل ِعب ُاد ِف ِ
يه ،إِ َّل َم َل َك ِ
ان َي ْن ِز َال ِنَ ،ف َي ُق ُ
ول َأ َحدُ ُ َ
ها :ال َّل ُه َّم َأ ْع ِط ُم ْن ِف ًقا َخ َل ًفاَ ،و َي ُقول
َ
()1
َ ِ ِ
وقو ُله ت ََبـ َ َ
َ
َعال ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ
اآلخ ُر :ال َّل ُه َّم أ ْعط ُ ْمس ًكا َت َل ًفا» ْ ،
ارك وت َ ٰ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ﴾(.)2

كتاب ّ ِ
َّ ِ َ
َ
َعال ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
( )1البخاري « ،اجلامع الصحيح» ،
ُ
الزكاة  ،باب ق ْول اللـه ت ٰ
ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝ﴾[الليل 5 :ـ ]10
«ال َّل ُهم َأ ْع ِط ُم ْن ِفقَ َم ٍ
ال َخ َلف ًا» حديث رقم . 1374
َّ
( )2سورة البقرة  ،اآلية . )274( :
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امل َفــاهيم ا ُملتداخلة مع فلسفة
ـارف
ال َّت َعـا ُيـش وال َّت َع ُ

َتصحيحـات و َتقـويمـات

653

()31

احلاكميـة
مفهـوم
ُ
َّ
حممـد املنتـار
دَّ .

*

مدلول احلاكمية يف اللغة
احلاكمية مصدر صناعي ،مشتقة من احلكم ،جذره اللغوي (ح.ك.م) ،يدور يف لسان

عل معاين متعددة ،ودالالت متقاربة ،يمكن إمجاهلا يف األوجه اآلتية :
العربٰ َ ،

الوجه األول :املَنع؛ قال ابن فارس« :احلاء والكاف وامليم أصل واحد ،وهو املنع.

وأو ُل ذلك ا ُ
متنعهاُ ،يقال َح َك ْم ُت
وس ِّم َيت َح َك َم ُة الدابة ألهنا ُ
حلكم ،وهو املنع من الظلمُ .
َّ
()1
وأحكم ُتها .و ُيقالَ :ح َكم ُت السفي َه َ
وأ َ
الدابة
عل يديه»  ،وقال
ْ
َ ْ
َّ
حكم ُته ،إذا أخذت َ ٰ

الد َّابـة ،فقيل:
جامَ :ح َك َمة َّ
«ح َك َم َأ ُ
الراغبَ :
صله :منع منع ًا إلصالح ،ومنه ُس ِّميت ال ِّل ُ
الد َّابـة :منعتها باحلكمةَ ،
وأ ْح َك ْم ُت َها :جعلت هلا حكمة ،وكذلك:
وح َك ْم ُت َّ
حكمته َ
مت السـفي َه َ
وأ َ
حكم ُته»(.)2
َح َك ُ َّ

الوجه الثاين :ال َقضاء ،قال الراغب« :ا ُ
حل ْكم باليشء :أن تقيض بأنّه كذا ،أو ليس
َعال ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
بكذا ،سواء ألزمت ذلك غريه أو مل تلزمه ،قال ت َ ٰ
حممد اخلامس باملغرب .
(*) أستاذ املقاصد وأصول الفقه يف جامعة َّ
( )1أمحد بن فارس بن زكريا أبو احلسني« ،معجم مقاييس اللغة» ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر،
1399هـ = 1979م ،مادة [حكم] .
( )2الراغب األصفهاين« ،مفردات غريب القرآن» ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،كتاب احلاء ،مادة [حكم]،
ص . 167
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()2
()1
ل﴿ :ﯾ
ل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾  ،وقال َع َّز َ
ﯧ ﯨ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ
وج َّ
()3
َعال﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾( .)5( )4وقال
ﯿ ﰀ ﰁ﴾  ،وقال ت َ ٰ

األزهري« :ا ُ
حلكم القضاء بالعدل»(.)6

إل احلاكم
إل احلاكم ،احتكموا َ ٰ
الوجه الثالث  :املحاكمة؛ واملراد هبا املحاكمة َ ٰ
وحتاكموا بمعنى واحد( .)7وقال الراغب« :ويقالَ :ح ِ
وح َّكام ملن حيكم بني الناس،
اكم ُ
َعال ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾( ،)8وا َ
حل َك ُم :املتخصص بذلك،
قال ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
()9
ل ﴿ :ﮂ
فهو أبلغ .قال ال َّل ُ
َعال ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ
ـه ت َ ٰ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾( ،)10ويقال ا َ
إل
حل َك ُم للواحد واجلمع ،وحتاكمنا َ ٰ

احلاكم»(.)11

الوجه الرابع  :اإلتقان؛ قال الفريزو أبادي« :أحكمه :أتقنه فاستحكم»( ،)12وأحكم

األمر :أتقنه ،واحلكيم :املتقن لألمور(.)13

الوجه اخلامس  :التفويض؛ يقالَّ :
«حكمت فالن ًا أي
أطلقت يده فيمـا شاء»(.)14
ُ

( )1سورة النساء  ،جزء من اآلية . )58( :
( )2سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )95( :
( )3سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )50( :
( )4سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )50( :
( )5مرجع سابق « ،مفردات غريب القرآن»  ،كتاب احلاء  ،مادة [حكم]  ،ص .167
( )6أبو الفضل ابن منظور « ،لسان العرب»  ،بريوت  :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 1990 ،م  ،مادة [حكم] .
( )7جمد الدين الفريوزابادي « ،القاموس املحيط»  ،بريوت  :دار الفكر 1983 ،م  ،مادة [حكم] .
( )8سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )188( :
( )9سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )114( :
( )10سورة النساء  ،جزء من اآلية . )35( :
( )11مرجع سابق « ،مفردات غريب القرآن»  ،كتاب احلاء  ،مادة [حكم]  ،ص . 167
( )12جمد الدين الفريوز أبادي « ،القاموس املحيط»  ،بريوت  ،ودار الفكر 1983 :م  ،مادة [حكم] .
( )13مرجع سابق « ،لسان العرب»  ،مادة [حكم] .
( )14مرجع سابق « ،لسان العرب»  ،مادة [حكم] .
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الوجه السادس ِ :
احل ْك َمة :العدل والعلم واحللم والنبوة والقرآن واإلنجيل .واحلكمة
عل ما
بمع َن ٰى احلكم ،وهو العلم والفقه والقضاء بالعدل ،وهي العلم بحقائق األشياء َ ٰ

هي عليه والعمل بمقتضاها ،وضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب( .)1واحلكم
ِ
أعم من احلكمةِ ُّ ،
كمة ،فإنّ احلكم أن يقىض بيشء
كم ،وليس كل ُحكمٍ ح َ
فكل ح َ
كمة ُح ٌ
ُّ
()2
عل يشء ،فيقول :هو كذا أو ليس بكذا .
َٰ

الوجه السابع  :الفهم ،والفقه؛ جاء يف لسان العرب« :ا ُ
ـه
كم :العلم والفقه ،قال ال َّل ُ
حل ُ
َعال ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ﴾( )3؛ أي علام وفقها»(.)4
ت َٰ
إن األوجه سالفة الذكر ،تظهر حجم املعاين التي يكتنزها اجلذر اللغوي (حكم)،

وتعدد االشتقاقات التي حيملها يف لغة العرب ،وخصوص ًا مع َن ٰى املنع من الفساد ،قصد
ٍ
معان كان هلا األثر البالغ
اإلصالح ،وإصابة احلكمة ،بإتقان وعدل وعلم وعمل ،وهي
يف اصطالحات أصحاب كشافات الفنون والعلوم ،والتعريفات ،التي دار فيها مفهوم
احلكم يف َه ٰـ ِذ ِه الدالالت.

الق ِ
رآن َ
احلاكمـية يف ُ
الكريمِ
الالت
َد
ُ
َّ
إن املستقرئ آلي الذكر احلكيم جيد أن موارد مادة [حكم] جاوزت  210مواضع ًا،
و  29صيغة ( ،)5وبتتبع سياقات استعامل َه ٰـ ِذ ِه املادة يف القرآن الكريم ،نجد أن هلا
عدة :
معا َ
ين َّ
()1
()2
()3
()4
()5

ابن األثري « ،النهاية يف غريب احلديث واألثر»  ،بريوت  ،ودار الفكر 1979 :م . 419/1 ،
مرجع سابق « ،مفردات غريب القرآن»  ،مادة [حكم] .
سورة مريم  ،جزء من اآلية (. )12
مرجع سابق « ،لسان العرب»  ،مادة [حكم] .
فؤاد عبد الباقي « ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم»  ،دار الكتب املرصية  ،طبعة 1364هـ  ،ص
. 215 - 212
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َعال ﴿ :ﰂ ﰃ
ـ منها ما جاء يف سياق القضاء والقدر ،والفصل بني العباد؛ مثل قوله ت َ ٰ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾( ،)1وقوله َج ِ
كره﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
لذ ُ
َّ
()3
()2
َعال﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ﴾ .
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ﴾  .وقوله ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ
ـ ومنها ما جاء معرب ًا عن الفهم والفقه والعلم؛ من ذلك قوله ت َ ٰ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾(. )4

َعال ﴿ :ﮨﮩﮪ
ـ ومنها ما يتعلق بالرسالة ،والرشيعة ،وسنة النبوة ،كام يف قوله ت َ ٰ
()5
َعال﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾(.)6
ﮫ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

َعال ﴿ :ﮗﮘﮙﮚ
ـ ومنها ما جاء يف سياق الوضوح واإلبانة واإلتقان ،مثل قوله ت َ ٰ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾( ،)7ويف هذا السياق الداليل

ل ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(.)8
يدخل قوله َع َّز َ
وج َّ

ـ ومن اآليات ما جاء دا ً
َعال ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ
عل القرآن وتفسريه ،مثل قوله ت َ ٰ
ال َ ٰ
()9
َعال ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(.)10
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾(.)11
ويدخل يف هذا السياق قوله ت َ ٰ

( )1سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )50( :
( )2سورة غافر  ،االية . )48( :
( )3سورة احلج  ،جزء من اآلية . )56( :
( )4سورة البقرة  ،اآلية . )269( :
( )5سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )251( :
( )6سورة الشعراء  ،اآلية . )83( :
( )7سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )7( :
( )8سورة هود  ،اآلية . )1( :
( )9سورة آل عمران  ،اآلية . )58( :
( )10سورة الرعد  ،جزء من اآلية . )37( :
( )11سورة القمر  ،االية . )5( :
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ـ ومن اآليات التي جاءت يف سياق لفظ احلكم ،وهلا عالقة وثيقة بموضوع احلاكمية،ما
َعال﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
إل غري رشع ال َّلـه؛ من ذلك قوله ت َ ٰ
يتعلق بالتحاكم َ ٰ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(،)1
َعال﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾( ،)2وقوله
وقوله ت َ ٰ

()3
َعال:
َعال﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
ت َٰ
﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾(. )4

َعال ﴿ :ﮛ ﮜ
عل ذلك ،قوله ت َ ٰ
وما يتعلق بوالة األمور؛ ومن اآليات الدالة َ ٰ
()5
َعال ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾  ،ومنها قوله ت َ ٰ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾(.)6

وي ُة بأحاديث تضمنت بعض اشتقاقات اجلذر
السـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
وكمـا القرآن املجيد ،حفلت ُّ
ٍ
ومعان خمتلفة ،نورد بعض ًا منها :حديث ْاب ِن َع َّب ٍ
اس { ،قالَ :ك َ
اللغوي (ح.ك.م) بدالالت
ان
ال َّنبِي @ إِ َذا َق َام ِم َن ال َّل ْي ِل َي َت َه َّج ُد َق َ
وع َل ْي َك ت ََو َّك ْل ُت،
أس َل ْمتَ ،وبِ َك آ َم ْن ُتَ ،
ال« :ال َّل ُه َّم َل َك ْ
ُّ
()7
ِ
َ
َ
اص ْم ُتَ ،وإِ َل ْي َك َح َاك ْم ُتَ ،ف ْاغف ْر ِل َما َقدَ ْم ُت و َما أخَ ْرت» .
َوإِ َل ْي َك أن َْب ُتَ ،وبِ َك خَ َ

ِ
ـه ب َن َمسع ٍ
الَ :ق َ
ود >َ ،ق َ
ال ال َّنبِ ُّي @« :ال َح َسدَ إِ َّل ِف ا ْث َن َت ْ ِ
يَ :ر ُج ٌل آتَا ُه
وعن َع ْبد ال َّل ْ ْ ُ
القِّ َ ،و َر ُج ٌل آتَا ُه ال َّلـ ُه ْ ِ
ال َّلـ ُه َما ًال َف ُس ِّل َط َع َل َه َل َكتِ ِه ِف ْ َ
ال ْك َم َة َف ُه َو َيق ِْض ِ َبا َو ُي َع ِّل ُم َها»(.)8
ٰ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة النساء  ،جزء من اآلية . )60( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )44( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )45( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )47( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )188( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )58( :
حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،الرياض  :دار السالم  ،ط 1999 ، 2م = 1419هـ ،
أبو عبد ال َّلـه َّ
كتاب التهجد  ،باب التهجد بالليل  ،وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك  ،رقم احلديث . 1069
«صحيح البخاري»  ،كتاب العلم  ،باب االغتباط يف العلم واحلكمة  ،رقم احلديث . 73
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وقد َّ
فع ْن َأ ِب
بي @ سعدَ َ
بن ُمعاذ يف شأن بني قريظة الذين نقضوا العهدَ ،
حك َم ال َّن ُّ
ِ
س ِع ٍ
ٍ َ
يد ْ ُ
حا ٍر،
ل َِ
َ
ال ْد ِر ِّي >َ ،أنَّ ُأن ً
ل ُح ْكمِ َس ْعد ْب ِن ُم َعاذَ ،فأ ْر َس َل إليه َف َجا َء َع َ ٰ
َاسا ن ََز ُلوا َع َ ٰ
ي ُك ْم َأ ْو َس ِّي ِد ُك ْم»َ ،ف َق َ
ِ َ ِ ِ َ
َ
َ
إل َخ ْ ِ
الَ « :يا
بي @ُ « :ق ُ
وموا َ ٰ
َفل َّمـا َبلغَ َق ِر ًيبا م ْن ْال ْسجد َقال ال َّن ُّ
ِ
ل ُح ْك ِم َك»َ ،ق َ
الَ :فإِ ِّن َأ ْح ُك ُم ِفي ِه ْم َأنْ ُت ْق َت َل ُم َقاتِ َل ُت ُه ْمَ ،وت ُْس َب ٰى
َس ْعدُ إِ َّن َهؤُ َلء ن ََز ُلوا َع َ ٰ
«ح َكم َت بِ ُح ْك ِم ال َّل ِ
ـه» َأو «بِ ُح ْك ِم ْالَ ِل ِ
َذ َرا ِر ُّ ُي ْمَ ،ق َ
ك»(.)1
ْ
ال @ْ َ :

ِ
مـية  ،وأنواعها :
يف معاين احلاك َّ

ِ
من خالل موارد (حكم) يف القُ ِ
رآن َ
وي ِة ،نجد أن لفظ «احلاكم»
والسـ َّنة ال َّن َبـ َّ
الكريمِ ُّ

أطلق يف النصوص الرشعية ،وأريد به أربعة معان :

األول :احلاكمية القدرية التكوينية :وهي اإلرادة اخللقية القدرية؛ أو إرادة
املعنى َّ
ٰ
التكوين؛ وهي اإلرادة املتعلقة بكل مراد ،فام أراد ال َّلـه كونه كان ،وما أراد أ ّ
ال يكون فال

إل كونه .وقد أجرى جل ذكره السنن والنواميس الكونية التي حتكم كل الكائنات
سبيل َ ٰ
ل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
بإرادته ،قال َع َّز َ
وج َّ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾(. )2

عل إحاطة ال َّلـه بشؤون اخللق واألمر ،فال يقع وال جيري يف
وهي إرادة فيها داللة َ ٰ
َعال ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
الكون َّإل ما سبق يف حكم ال َّلـه ،كمـا قال ت َ ٰ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾( ،)3وقال ُس ْبحان َُه:
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾(.)4
()1
()2
()3
()4

«صحيح البخاري»  ،كتاب مناقب األنصار  ،باب مناقب سعد بن معاذ >  ،رقم احلديث . 3593
سورة الرعد  ،اآلية . )41( :
سورة األعراف  ،اآلية . )54( :
سورة الكهف  ،اآلية . )26( :
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املعنى الثـاين :احلاكمية الترشيعية :وهي اإلرادة األمرية املتعلقة بطلب إيقاع املأمور
ٰ
ِ
عل التوحيد اخلالص ل َّلـه َع َّز
به ،أو إرادة التكليف؛ ويتعلق فيها احلكم بالعقيدة املبنية َ ٰ
ل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ل ،فهو اخلالق لكل يشء سبحانه ،قال َع َّز َ
َ
وج َّ
وج َّ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾( ،)1وقال ُس ْبحان َُه﴿ :ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾(.)2

ِِ
عل أن «احلاكمية الترشيعية» من األمور التي
ويف َه ٰـذه النصوص واآلثار دليل َ ٰ
عل األوامر والنواهي
ناط ال َّل ُ
ـه تطبيقها وتنزيلها بالبشَ ـر من باب التكليف؛ إلنبائها َ ٰ
َعال ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
واألحكام ،قال ت َ ٰ
ﯦ ﯧ ﯨ﴾( ،)3وتتمثل َه ٰـ ِذ ِه اإلرادة يف تصور عقدي عن ال َّلـه ،والكون ،واإلنسان،

واحلياة ،واألحياء ،ونظرية الرشيعة العامة يف أبواب العبادات واملعامالت ،وهي كذلك

والسـ َّنة
جمال اجتهاد البشَ ـر والترصف باإلمامة والقضاء
َ
والفتو ٰى ،ضمن مرجعية الكتاب ُّ
بحسب املصالحِ ،
واحلكم واملقاصد ،والكليات التي يعلمها الباري ُس ْبحانَه.

املعنى الثـالث :حاكمية الوحي؛ وهي الوجه العميل للحاكمية اإلهلية ،واجلانب
ٰ
التنزييل لإلرادة األمرية ،وفيها تظهر مقاصد الشارع ومقاصد املكلف؛ حيث الوحي؛
وسـ َّنة ،هو مصدر املصادر ،وأصل مجيع األدلة الرشعية املت َفق عليها واملخت َلف
قرآن ًا ُ
فيها ،واملرجعية املعتربة لكل القوانني والترشيعات ،يف ِ
خمتلف اجلوانب احلياتية ،قال

َعال ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ال َّلـه ت َ ٰ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾(. )4
()1
()2
()3
()4

سورة يوسف  ،اآلية . )40( :
سورة املائدة  ،اآلية . )1( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )58( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )59( :
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خص به اخلالق ُس ْبحان َُه البشَ ـر من فكر،
عل ما َّ
املعنى َّ
الرابع :حاكمية اإلنسان؛ املبنية َ ٰ
ٰ

وتأمل ،وعقل ،وإبصار ،وعلم ،وفهمُ ،
َعال ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
يقول ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
()1
ل ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾  ،وقوله َع َّز َ
وج َّ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

()2
َعال ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﮀ ﮁ﴾  ،ويف َه ٰـ َذا السياق يفهم قوله ت َ ٰ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾(. )3

ملفهـوم احلاكمية
السـياق التارخيي ُ
ِّ

كانت مسألة احلاكمية يف تاريخ املسلمني مثار جدل ونزاع بني طوائف من املسلمني،
ِ
وأو ُلوا دالالته تأوي ً
كاخلوارج والشيعة ُ
ال
وغالة الف َرق ،ممن غلوا يف فهم معاين احلكمَّ ،

فتحولت
خمتلف ًا ،لـم يراع ال الدالالت القرآنية ،وال التوجيهات النبوية َهب ٰـ َذا اخلصوص،
َّ
إل «حاكمية الطوائف»
األحكام َهب ٰـ َذا الفهم اخلاطئ من «حاكمية ال َّلـه» املطلقةٰ َ ،
نصبت نفسها وكي ً
إل
ال عن صاحب الرشيعةَ ،
الضيقة ،والتي َّ
وه ٰـ َكذا انقلبت احلاكمية َ ٰ

«كلمة حق أريد هبا باطل».

ِّ
«املحكمة» قصب السبق (الذين ُس ِّم َي بعضهم خوارج فيمـا بعد)
لقد حازت فرقة
عل تصورهم لقضية احلكم ،وتشويه معانيه كمـا جاء هبا
يف إثارة مفهوم احلاكمية ،بنا ًء َ ٰ

إل تكفري
الوحيَ .
وه ٰـ َكذا اختذ بعض متطريف اخلوارج مسألة احلاكمية ذريعة ومطية َ ٰ
عل األمة،
عوام
َّ
العامة ،واخلاصة ،حكام ًا ورعيةَّ ،
وخواص ،وإعالن العصيان واخلروج َ ٰ

وإلزام املسلمني بقاعدة لبس هبا عليهم الشيطان «من لـم يك ِّفر الكافر فهو كافر» .وقد
عل اإلمام عيل،
ـموا باحلروريةُ ،
إل حروراء ُ
وس ُّ
وس ُّ
خرجوا َ ٰ
ـموا «اخلوارج»؛ خلروجهم َ ٰ
( )1سورة فصلت  ،جزء من اآلية . )53( :
( )2سورة الروم  ،اآلية . )8( :
( )3سورة النساء  ،اآلية . )105( :
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َعال﴿ :ﮠ
ـموا أنفسهم ُّ
وزعموا أنه من اخلروج يف سبيل ال َّلـهَ ،
وس ُّ
«الشـراة»؛ لقوله ت َ ٰ
()1
وه ٰـ َذا افتيات وتأويل بعيد ،كمـا
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ َ ،
هو جيل يف مناظرة ابن عباس للحرورية يف مسألة احلاكمية(.)2
( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )207( :
َ
َ
عل عيل  ،جعل يأتيه الرجل
(َ )2ر ٰ
وى ابن عبد الرب بسنده  ،عن ابن عباس قال  :ل َّـم اجتمعت احلرورية خيرجون ٰ
فلمـا كان ذات يوم قلت  :يا
فيقول  :يا أمري املؤمنني! إن القوم خارجون عليك  ،قال َ :د ُ
عهم ح َّت ٰى خيرجوا َّ .
أمري املؤمنني! َأبرد بالصالة فال تفتني ح َّت ٰى آيت القوم قال فدخلت عليهم وهو قائلون  ،فإذا هم مسهمة وجوههم
من السهر ،قد أثر السجود يف جباههم ،كأن أيدهيم ثفن اإلبل عليهم قمص مرخصة ،فقالوا :ما جاء بك با ابن
عباس؟ وما َه ٰـذه احللة عليك؟ قال قلت :ما تعيبون من ذلك؟ فلقد رأيت رسول ال َّلـه @ وعليه أحسن ما
يكون من الثياب اليمنية قال ثم قرأت َه ٰـ ِذه اآلية﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾
فقالوا :ما جاء بك؟ قال :جئتكم من عند أصحاب رسول ال َّلـه @ ،وليس فيكم منهم أحد ،ومن عند ابن عم
رسول ال َّلـه @ ،وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله ،جئت ألبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم ،فقال بعضهم:
ال ختاصموا قريش ًا فإن ال َّلـه يقول﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ فقال بعضهم :بىل ! فلنكلمه قال فكلمني منهم
رجالن ،أو ثالثة قال قلت ماذا نقمتم عليه؟ قالوا :ثالث ًا .فقلت :ما هن؟ قالوا :حكم الرجال يف أمر ال َّلـه ،وقال
ِ
َ
َّ
يس ِب و َلـم َيغ َنم ،فلئن كانوا
َعال﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾  ،قالَ :ه ٰـذه واحدة ،ماذا أيض ًا؟ قالوا :فإنه قاتل فلم ْ
اللـه ت ٰ
مؤمنني ما حل قتاهلم ،ولئن كانوا كافرين لقد حل قتاهلم وسبيهم قال قلت :وماذا أيض ًا؟ قالوا :وحما نفسه من
إمرة املؤمنني ،فإن لـم يكن أمري املؤمنني ،فهو أمري الكافرين قال قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب ال َّلـه وسنة
رسوله @ بمـا ينقض قولكم َه ٰـذا ،أترجعون؟ قالوا :وما لنا ال نرجع؟
قال قلت  :أما قولكم حكم الرجال يف أمر ال َّلـه فإن ال َّلـه قال يف كتابه﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾  ،وقال يف املرأة وزوجها﴿ :ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ فصري ال َّلـه ذلك إىل حكم الرجال ،فناشدتكم ال َّلـه!
أتعلمون حكم الرجال يف دماء املسلمني ويف إصالح ذات بينهم أفضل أو يف دم أرنب ثمنه ربع درهم؟ ويف
أخرجت من َه ٰـ ِذه؟ قالوا :نعم !
بضع امرأة؟ قالوا :بىل! َه ٰـذا أفضل :قال:
ُ
قال وأما قولكم :قاتل ومل يسب ومل يغنم أتسبون أمكم عائشة؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غريها
فقد كفرتم ،وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم ،فأنتم ترددون بني ضاللتني ،اخرجتم من َه ٰـ ِذه؟ قالوا :بىل!

قال :وأما قولكم :حما نفسه من إمرة املؤمنني فأنا آتيكم بمن ترضون «إن نبي ال َّلـه يوم احلديبية حني
حممد رسول
صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو ،قال رسول ال َّلـه @ :اكتب يا عيلَ :ه ٰـذا ما صالح عليه َّ
ال َّلـه ،فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو :ما نعلم أنك رسول ال َّلـه ،ولو نعلم أنك رسول ال َّلـه ما قاتلناك.
اص َط َل َح َع َل ْي ِه ُم ََّمدُ ْب ُن َع ْب ِد
ل ُا ْك ُت ْبَ :ه ٰـ َذا َما ْ
قال رسول ال َّلـه @« :ال َّل ُه َّم إن ََّك تَع َل ُم َأ ِّن َر ُسو ُل َكَ ،يا َع ِ ُّ
ال َّل ِ
ـه َ
وس َه ْي ُل ْب ُن َع ْم ُرو» .قال :فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أمجعون» .
وأ ُبو ُسـف َْيانَ ُ
أبو إسحاق الشاطبي « ،االعتصام»  ،دار ابن عفان  ،ط 1992م  ،ص . 470
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املنح ٰى نفسه ،حيث اصطنعوا ألئمتهم
كمـا أن أدعياء «عصمة األئمة» صاروا يف َ
عل عقيدة اإلمامة،
سلطة إهلية ،صار عليها الوالء والرباء ،وجعلوا هلم «حاكمية» بنا ًء َ ٰ
و«خالفة تكوينية ختضع هلا مجيع ذرات الكون!».

وقد ظهرت َه ٰـ ِذ ِه الدعوة حلاكمية األئمة ،زمن بني ُع َبيدَ ،ل َّـم قويت شوكتهم بمرص،
َّ
وتوطد ملكهم هبا ،وكان ذلك زمن املعز لدين ال َّلـه( .)1فاعتربوا من خالف حاكمية األئمة
املعصومني كافر ًا خارج ًا عن امللة ،حالل الدمَ ،
وأ ْعملوا السيف يف رقاب خمالفيهم ،كمـا
الع َبيديني ،وأذاقوهم صنوف
تم التنكيل هبم من طرف ُ
حصل لعلمـاء املالكية الذين َّ
حكى ذلك القايض عياض يف «ترتيب املدارك» ،حيث يقول« :كان أهل
العذاب ،كمـا
ٰ
السـ َّنة أيام بني ُعبيد يف حال شديدة من األهضام ،جتري عليهم املحن يف أكثر األيام،
ُّ
الس َّـباب ،لعنه ال َّلـه يف األسواق،
و َل َّـم أظهر بنو ُعبيد أمرهم ،ونصبوا ُح َسين ًا األعمى َّ
بي @ ،يف ألفاظ حفظها ،كقوله:
إل َس ِّ
ـب ال َّن ِّ
للسب بأسجاع ُل ِّقـ َنها ،ثم انتقل منها َ ٰ
ِ
عل
َ
«العـ ُنوا الغَ َ
ار وما َو َع ٰى ،والكسا َء وما َح َو ٰى» ،وغري ذلك ،وعلقت رؤوس ُ
احلمر َ ٰ
عل
أبواب احلوانيت ،عليها قراطيس ،معلقة مكتوب فيها أسامء الصحابة ،اشتد األمر َ ٰ
ِ
ومثل به»(.)2
ْ
السـ َّنة ،فمن تكلم أو حترك ُقتل ُ
أه ِل ُّ

ويف السياق احلديث واملعارص ،وحتديد ًا يف القرن الرابع عرش اهلجري ،ويف ظل
مرت هبا األمة اإلسالمية ،ويف
الظروف السياسية ،واالجتامعية ،واألوضاع التي َّ
والسـ َّنة،
مقدمتها االستعامر ،انبعث من جديد َف ٌ
هم ملصطلح احلكم ومشتقاته يف القُ رآن ُّ
فتو َّلد ِمن َر ِحم ذلك ابتداع ملفهوم احلاكمية ،رافقه إنتاج أدبيات حول النظرية السياسية
َ
اإلسالميةَ .
وأ ّول من أطلق املفهوم َهب ٰـ ِذ ِه احلمولة ،أبو
األعل املودودي (ت 1979م)،
َٰ
وردده من بعده سيد قطب (ت1966م).
َّ

(َ )1
حكم من 953هـ  ،ح َّت ٰى وفاته سنة 975هـ .
( )2وممن أوذي يف تلك املحنة من علامء املالكية «أبو بكر بن اهلذيل  ،وأبو إسحاق بن الربذون»  ،قال القايض
وصلبا نحو ثالثة
عياض« :فقُ تِال ثم ربطت أجسامهام باحلبال  ،وجرهتام البغال مكشوفني بالقريوان ُ ،
ودفنا» .القايض عياض « ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك» ،
أيام  ،ثم ُأن ِزال ُ
طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،اململكة املغربية . 119/5 ،
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طرح املودودي فكرة احلاكمية ،يف إطار حمارضات تتعلق بقضايا السياسة والقانون

والدستور ،ويف سياق ظروف سياسية ،وحياة دينية ،وأوضاع اجتامعية ،وأنمـاط قانونية
وترشيعية يف ِ
خمتلف بالد اإلسالم عامة ،وباكستان واهلند خاصة ،حيث بحث فكرة
احلاكمية يف إطار املسائل األساسية للدستور اإلسالمي ،وتعرض للحاكمية يف أول
املسائل التي أثارها ،باعتبارها مفتاح املشكلة يف املنظومة الدستورية يف نظره(.)1

ويف ظل َه ٰـ ِذ ِه االعتباراتَ ،أ َّسس املودودي َف ْه َمه للحاكمية ،باعتباره مفهوم ًا
توحيدي ًا ،وسياسي ًا ،وقانوني ًا ،وترشيعي ًا ،يف اآلن نفسه ،حيث يقول« :ينبغي علينا لكي

نفهم نطاق الترشيع اإلنساين ومنزلة االجتهاد يف اإلسالم أن ننبه ألمرين :األول أن
احلاكمية يف اإلسالم خالصة ل َّل ِ
ـه وحده ،فالقرآن يرشح عقيدة التوحيد رشح ًا ِّبيـن ًا أن

ال َّلـ َه وحده ال رشيك له ،ليس باملعنى الديني فحسب ،بل باملعنى السيايس والقانوين

فهو احلاكم واملطاع ،وصاحب األمر والنهي ،واملرشع الذي ال رشيك له.
كذلكُ ،
إل جنب مع عقيدة
يوضح القرآن توضيح ًا تام ًا حاكمية ال َّلـه القانونية ،ويقدمها جنب ًا َ ٰ

َعال،
عل أن هاتني الصفتني مها املقتضيات الالزمة أللوهيته ت َ ٰ
معبوديته الدينية ،ويؤكد َ ٰ
وأن ك ً
األخرى ،وإنكار إحدامها يستلزم بالرضورة إنكار ألوهية
ال منهام ال تنفصم عن
ٰ

ال َّلـه ،ولـم يدع القرآن جما ً
عل أنه قانون الفطرة،
ال يظن منه احتامل فهم القانون اإلهلي َ ٰ
عل أساس حتمية تسليم اإلنسان بقانون ال َّلـه الرشعي ،يف
بل َ ٰ
عل العكس أقام دعوته َ ٰ

سم ٰى
عل يد األنبياء ،وقد َّ
حياته األخالقية واملجتمعية ،وهو القانون الذي بعثه ال َّلـه َ ٰ
قبول َه ٰـ َذا القانون الرشعي ،والتخيل أمامه عن احلرية الشخصية إسالم ًا ،ورفض يف
عبارات وألفاظ واضحة حق اإلنسان يف أن يفصل برأيه يف األمور التي أصدر ال َّلـه

ورسوله فيها حك ًام وفص ً
َساو ٰى وتوحيد ال َّلـه يف اإلسالم ،هو أن
ال .واألمر الثاين الذي ت َ
حممد ًا @ آخر األنبياء»(.)2

( )1املودودي « ،نظرية اإلسالم وهديه»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،د.ت  ،ص . 248
( )2املودودي « ،احلكومة اإلسالمية»  ،القاهرة  :املختار اإلسالمي 1980 ،م  ،ص . 130
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وعل ُخ َط ٰى املودودي ،سار َس ِّـيد ُقطب يف بناء مفهوم احلاكمية ،وتطوير دالالهتا يف
َٰ

السياق اإلسالمي املعارص ،ونحا نحوه يف مقاربة املفهوم وبناء أسسه ومداخله.

يطرح َس ِّـيد ُقطب فكرة احلاكمية نفسها التي أحياها وبعث روحها املودودي،
واملالحظ أنه ال خالف وال متايز يف فكرة احلاكمية بني املودودي وقطب ،يف احلقيقة
أسسها املودوديَّ .إل
إل املعاين نفسها التي َّ
واجلوهر؛ إذ صياغة قطب ترجع يف أصلها َ ٰ

أنَّ املودودي طرح فكرته يف إطار مرشوع تأسيس دولة الباكستان اإلسالمية ،وصياغة

دستورها ،وإعطاء البدائل السياسية والقانونية والدستورية للنظريات الغربية ،وفلسفاهتا
عل الدوائر احلكومية ،و َهل ٰـ َذا غلب عليها طابع
التي كانت سائدة يف البالد ومهيمنة َ ٰ
الرشح واإليضاح والتنظري والتأسيس واملقارنة(.)1

إن حاكمية املودودي «جتد تفسريها إذن يف قيام دولة إسالمية مستقلة ببالد اهلند ،ثم
ِِ
عل أساسه ،أي االلتزام
هي إلزام َهل ٰـذه الدولة ـ بعد أن قامت ـ بالرشط الذي قامت َ ٰ

الشامل بالرشيعة اإلسالميةَّ ،
وإل انتفى مربر نشأهتا ،فتكون احلاكمية َهب ٰـ َذا املعنى تذكري ًا
مستمر ًا برشط النشأة ،وبرضورة ضامن ا ُهلوية لرعاياها املسلمني»(.)2
بينام َس ِّـيد ُقطب طرح فكرة احلاكمية يف إطار استحضار معاين اجلاهلية املعارصة،
عل َه ٰـ َذا التقابل والتفاعل بني احلاكمية واجلاهلية ،تظهر معامل احلاكمية عنده،
وبناء َ ٰ
حيث يقول« :إن العامل يعيش اليوم كله يف جاهلية من ناحية األصل الذي تنبثق منه
مقومات احلياة وأنظمتها ،جاهلية ال ختفف منها شيئ ًا َه ٰـ ِذ ِه التفسريات املادية اهلائلة،
ِِ
وعل أخص
عل سـلطان ال َّلـه يف األرضٰ َ ،
عل أساس االعتداء َ ٰ
َه ٰـذه اجلاهلية تقوم َ ٰ
خصائص األلوهية وهي احلاكمية»(.)3

( )1حسن حلساسنة « ،احلاكمية يف الفكر اإلسالمي»  ،سلسلة كتاب األمة  ،العدد  ، 118ربيع األول 1428هـ،
السنة  ، 27ص  ، 184-181وعيل أومليل « ،اإلصالحية اإلسالمية والدولة الوطنية»  ،املركز الثقايف
العريب  ،ط 1985 ، 1م  ،ص . 179
( )2مرجع سابق « ،اإلصالحية اإلسالمية والدولة الوطنية»  ،ص . 173-172
( )3سيد قطب « ،معامل يف الطريق»  ،بريوت  ،دار الرشوق  ،ط 1993 ، 16م  ،ص . 10
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عل النسق املعريف والسياق التارخيي لنشأة وتطور مفهوم احلاكمية عرب تاريخ
وبنا ًء َ ٰ
الفكر اإلسالمي ،وبسبب اجلهل بخصوصيات وحيثيات َه ٰـ َذا السياق لدَ ٰى عدد من
نابتة الزمان ،انبثق لدَ ٰى عدد منهم شذوذ فكري /تصوري ،وانحراف منهجي عن جادة
اهلدي اإلهلي يف الفهم ،والتنزيل ،والدعوة ،والتبليغ؛ وهو انحراف مركب بأصول

الدعوة يف اإلسالم ،وذهول مريع عن منهجها ،ومقاصدها العليا.

عل فهم معوج آليات احلكم؛ حيث تم نزع جممل تلك
لقد انب َنىٰ َه ٰـ َذا االنحراف َ ٰ
عل رضورة االلتزام باحلكم بمـا
إل التأكيد َ ٰ
األدلة من سياق ما نزلت فيه ،وما تدل عليه َ ٰ

أنزل ال َّلـه بشكل مطلق ،من دون تفصيل يف ماهية َه ٰـ َذا احلكم اإلهلي ،وما يشمله من
األحكام ،وكيفية االستدالل عليه ،وكيفية تطبيقه والتعامل مع اختالف العلمـاء حوله،
إل تكفري األفراد واملجتمعات،
ومدَ ٰى رشعية إلزام األمة َهب ٰـ َذا االختالف .فعمدوا َ ٰ
واحلكام والرعية ،واعتقاد التفرد بالنجاة ومعرفة احلق ،بل هنجوا خيار العنف يف التغيري،
عل :
وركبوا مطية احلاكمية وغريها من املصطلحات ،بفهم سطحي ظاهري ،يقوم َ ٰ

َعال:
جهل بأن األصل يف اإليمـان؛ العلم واإلرادة واالختيار احلر ،مصداق ًا لقوله ت َ ٰ

()1
وج َّل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾  ،وقوله َع َّز َ
()2
َعال﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭼ ﭽ﴾  ،وقوله ُس ْبحان َُه وت َ ٰ
()3
ِ
كره﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾  ،وقوله َج َّل ذ ُ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾(.)4

وجهل بمقاصد الدين ،والتمييز ضمنه بني دائرة األمور العقدية التوقيفية التي

تستوجب القطع والتسليم والتوقف ،واألمور الدنيوية التوفيقية املصلحية ،التي

ألي وعي بتعدد السياقات
تستوجب النظر ،واالجتهاد ،واملوازنة ،والرتجيح .وكذا ِّ
()1
()2
()3
()4

سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )255( :
سورة الكهف  ،جزء من اآلية . )29( :
سورة يونس  ،اآلية . )99( :
سورة الغاشية  ،اآليتان  21( :ـ . )22
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واختالفها ،وما يقتضيه كل ذلك من تنسيب للمواقف واألحكام ،وكذا عجزها املزمن
عن إجراء التسويات والتوافقات الالزمة مع الذات ومع اآلخر.

وأخري ًا ،جهل بأن سـ َّن َة ال َّل ِ
ـه يف االرتقاء بالذات واملجتمع ،هي التدرج والتذرع
ُ
عل كل ذلك ،وتستغل
بالدفع والدعوة بالتي هي أحسن ،غري أن اجلامعات املتطرفة ،تقفز َ ٰ
القلق الوجودي ،والفراغ الروحي والنفيس ،من خالل نزعتها الطهرية واملوثوقية ،فتعد

الناس بتقديم حلول جذرية وناجزة ،لألوضاع املختلة القائمة ،التي يتم وصمها بالفساد
إل
والزيف ،والظلم ،واالنحالل ،واجلاهلية .وغري ذلك من املقوالت ،لدعوة الناس َ ٰ
اخلروج والسعي يف األرض فساد ًا ،إزهاق ًا لألرواح ،وترويع ًا للناس ،وإهالك ًا للحرث
والنسل ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾(. )1

ل سبيل اخلتم
َع َ ٰ

استعمل القرآن الكريم لفظة «حكم» ومشتقاهتا بعدة معان :منها الترشيع ،والقضاء،
واحلكمة ،والقدر اإلهلي ،لكن ٌ
كل يف سياقه اخلاص ،بحث مل خيلط بينها؛ ففي معنى
ل ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
الترشيع والقضاء ،قال ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(،)2

وقال ُس ْبحان َُه ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾( ،)3ونحو
عل استعامل َه ٰـ َذا اللفظ يف القرآن الكريم ،وال خالف يف أن
َه ٰـ َذا كثري ،وهو األغلب َ ٰ
إل أصول الدين فع ً
ال.
َه ٰـ َذا راجع َ ٰ

ل ﴿ :ﯵ
بينام قد يرد احلكم بمعنى (احلكمة) ال الترشيع أو القضاء .قال َع َّز َ
وج َّ
()4
َعال ﴿ :ﭯ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾  ،ونحو قوله ت َ ٰ
()1
()2
()3
()4

سورة البقرة  ،جزء من االية . )205( :
سورة النساء  ،اآلية . )65( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )44( :
سورة يوسف  ،اآلية . )22( :
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ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
()1
عل أن احلكم يف اآليتني هو بمعنى [احلكمة] ،قال أبو جعفر
ﮀ﴾  ،وأهل التفسري َ ٰ

()2
عل
الطربي« :واحلكم يعني :ويعلمه فصل احلكمة»  ،وال داللة يف القرآن الكريم َ ٰ

املعنى السيايس؛ أي السلطة.

عل معنى «القضاء» ،وهي
إنمـا استقرت داللة «احلكم» يف تاريخ الترشيع اإلسالمي َ ٰ

نتيجة استقرائية ملن تتبع نصوص الرشيعة وفقهها ،كتاب ًا وسن ًة ،واجتهاد ًا من لدن علمـاء
ِ
إل حدود العرص
األمة ،وبذلك الفهم استعمل يف الفقه اإلسالمي بمختلف مذاهبهٰ َ ،

عل أن الداللة السياسية للمصطلح دخيلة وليست بأصيلة ،وأهنا إنمـا
احلديث؛ مما يدل َ ٰ
تسـربت كثري من املفاهيم ،بفعل االحتكاك
إل الفكر اإلسالمي املعارص كمـا
َّ
َّ
تسـربت َ ٰ
احلضاري مع ثقافة املستعمر ،لكن مكمن اخلطر هو فيمـا حدث من إسقاط للمفهوم
إل ما أدى إليه من مواقف وأحكام.
عل اللفظ يف سياقه الرشعي ،فأدى َ ٰ
الدخيل َ ٰ

إن السياق الذي كان ينبغي أن يتم فيه عرض مفهوم «احلاكمية» ،وتناول معانيها ،ليس
عل اخللق ،وإنمـا هو سياق التخلق بقيم اإلسالم( ،)3ذلك أن
كمـا يعتقد ،سياق التسلط َ ٰ

مفهوم «احلاكمية يف اإلسالم» ـ وكمـا سلف بيانه ـ بدالالته اللغوية ،والرشعية ،وسياقاته
يف نصوص الوحي ،وتنزيالته يف السرية النبوية ،يفيد أن املقصود َهب ٰـ َذا املفهوم :حتكيم
القيم الكلية للوحي ،ونسج حياة املكلفني َو ْف َقها ،والقيم؛ هي املعايري ،واخلصائص،
ِ
جلية ،وبشكل وظيفي يف احلكم والتدبري ،من قبيل قيم:
واحلكم ،التي جيب أن تكون ّ
احلسنة.
التوحيد ،العدل ،املساواة ،احلرية ،عدم اإلكراه ،احلكمة ،املوعظة َ

( )1سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )79( :
حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة،
( )2أبو جعفر الطربي « ،جامع البيـان يف تأويل آي القرآن»  ،حتقيق  :أمحد َّ
ط 2000 ، 1م . 342/3 ،
( )3طه عبد الرمحن « ،روح الدين»  ،املركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  :ط 2012 ، 1م  ،ص . 368
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1أومليل  ،عيل « ،اإلصالحية اإلسالمية والدولة الوطنية»  ،املركز الثقايف العريب  ،ط 1985 ، 1م .
( )2ابن األثري « ،النهاية يف غريب احلديث واألثر»  ،بريوت  ،ودار الفكر 1979 :م .

( )3البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،الرياض  :دار السالم  ،ط ، 2
1999م = 1419هـ .

( )4حسن حلساسنة « ،احلاكمية يف الفكر اإلسالمي»  ،سلسلة كتاب األمة العدد  ، 118ربيع األول
1428هـ  ،السنة . 27
( )5الراغب  ،األصفهاين « ،مفردات غريب القرآن»  ،مكتبة نزار مصطفى الباز .
(َ )6س ِّـيد ُ ،قطب « ،معامل يف الطريق»  ،بريوت  :دار الرشوق  ،ط 1993 ، 16م .
( )7الشاطبي  ،أبو إسحاق « ،االعتصام»  ،دار ابن عفان  ،ط 1992 ، 2م .

( )8الطربي  ،أبو جعفر « ،جامع البيان يف تأويل آي القرآن»  ،حتقيق  :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة
الرسالة  ،ط 2000 ،1م .
( )9طه  ،عبد الرمحن « ،روح الدين»  ،املركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  :ط 2012 ،1م .

( )10ابن فارس  ،أمحد بن زكريا أبو احلسني « ،معجم مقاييس اللغة»  ،حتقيق  :عبد السالم هارون ،
دار الفكر 1399 ،هـ = 1979م .
( )11الفريوزابادي  ،جمد الدين « ،القاموس املحيط»  ،بريوت  :دار الفكر 1983 ،م .

( )12فؤاد  ،عبد الباقي « ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم»  ،دار الكتب املرصية 1364 ،هـ .

( )13القايض عياض  ،أبو الفضل السبتي اليحصبي « ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم
مذهب مالك»  ،طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،اململكة املغربية .

( )14ابن منظور ،أبو الفضل« ،لسان العرب» ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1990 ،م.
األعل« ،نظرية اإلسالم وهديه»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،د.ت .
( )15املودودي  ،أبو
َٰ

( )16املودودي  ،أبو
األعل« ،احلكومة اإلسالمية»  ،القاهرة  :املختار اإلسالمي 1980 ،م .
َٰ
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()32

ُ
الك ْفـر
حممـد جاهـني
حممـد األمري َّ
دَّ .

*

ُعد قضية الكفر من القضايا العقدية ذات اخلطر الكبري؛ ولذا فهي حتتاج يف دراستها
ت ُّ
الر ِو َّية والتفكري بعمق يف كل جوانبها ،قبل إصدار األحكام أو تكوين معتقد معني
إل َّ
َٰ
ِِ
ِ
عل كل مكلف إدراك
يف فهمها ،ل َـم َهل ٰـذه القضية من أثر يف عقيدة اإلنسان ،حيث جيب َ ٰ
معاين الكفر وخطورته ،كمـا حيذر أشد احلذر من ظاهرة التكفري بال برهان وال دليل،
تلك الظاهرة التي تنخر جسد جمتمعاتنا اإلسالمية؛ فمن درس َه ٰـ ِذ ِه املسألة بعني الناقد
البصري ،محى نفسه وجمتمعه من الولوج يف باب التكفري الذي يرض األمم ،ويفسخ عالقات
املجتمع ،ويقطع وشائج الوصال واألرحام فيه.

تعريف الكفر لغة واصطالح ًا
تتفق عليها ُك ُت ُب
الس ْ
وه ٰـ ِذ ِه إطالقات تكاد ُ
ـت والتغطيةَ ،
الكفر يف اللغة ،يدور حول ِّ
اللغة()1؛ ولذلك ُس ِّم َي ُ
الليل كافر ًا؛ ألنه يسرت ما جيري فيه ،واملزارع الذي ُ
يسـت البذور

سمى كافر ًا.
ُي َّ

قال ابن فارس« :الكاف والفاء والراء ٌ
معنى واحد ،وهو السرت
أصل
ٌ
عل ً
صحيح يدل َ ٰ
والتغطيةُ ،يقال ملن َغ َّط ٰى ِد ْر َع ُه ٍ
بثوب :قد َك َف َر ِد ْر َع ُهَ .و ْ ُال َك ِّف ُر :الرجل ْ ُال َتغَ ِّطي بسالحه ،ويقال
(*) أستاذ التفسري بجامعة األزهر  ،عميد كلية البنات بجامعة األزهر بأسوان .
َ
حممد بن جرير الطربي « ،جامع البيان يف تأويل القرآن» ،
عل َه ٰـذا املعنى غري واحد من العلامء  ،مثل َّ
(َّ )1نبـه ٰ
حممد شاكر  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1420 ، 1هـ = 2000م . 255/1 ،
حتقيق  :أمحد َّ
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احلب ُبتاب األرضَ ،
َعال ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ﴾(.)1
للزارع كافر ،ألنه يغطي َّ
قال ال َّلـ ُه ت َ ٰ

الش َء ِ
ـتت ُُه(ُ .)2
والك ْف ُر يف اليشء :ال َّتغْ ِط ُية له
فرت َّ
أكف ُر ُه بالكرس َك ْفر ًا ،أي َس َ ْ
وقد َك ُ
تَغْ ِطي ًة تَس َته ِل ُكهَ ،ك َت ِ
الزارع ا َ
زر ُعه(.)3
غط َي ِة َّ
ْ
حل َّب الذي َي َ
َ
عبارات العلمـاء يف ضبط املع َن ٰى الرشعي للكفر،
تعددت
أما يف االصطالح ،فقد َّ
ُ

نبي من األنبياء
وج ُ
«ج ُ
حد الربوبيةَ ،
فقال عنه ابن حزم (ت 456 :هـ) هوَ :
حد نبوة ٍّ
ِ
ِ
حد ٍ
يشء مما أتَى به َر ُس ُ
جاحده
صح عند
ُبـوته يف القرآن ،أو َج ُ
َّ
ول ال َّلـه @ مما َّ
صحت ن َّ
ٰ
بنقل الكافة ،أو عمل ٍ
يشء قام الربهان بأن العمل به كفر»(.)4
وقال الراغب األصفهاين (ت502 :هـ)ِ َ :
ٌ
متعارف فيمن َي َح ُد
عل اإلطالق
«الكاف ُر َ ٰ
بـوةَ ،أو الرشيعة ،أو ثالثتها»(.)5
الوحدانيـ َة ،أو ال ُّن َّ
َّ

ال« :هو تكذيب الر ُس ِ
ويعر ُف أبو حامد الغزايل (ت 505 :هـ) الكفر قائ ً
ول @ ،يف
ِّ
َّ
ٍ
يشء مما جاء به»(.)6

ابن تيمية (ت 728 :هـ)« :الكفر يكون بتكذيب الر ُس ِ
وقريب ًا منه قول ِ
ول @ فيمـا
َّ

أخرب به ،أو االمتناع عن متابعته مع العلم بصدقه ،مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم»(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة احلديد  ،جزء من اآلية . )20( :
أمحد بن فارس  ،أمحد بن فارس احلسني « ،مقاييس اللغة»  ،دمشق  :دار الفكر 1399 ،هـ = 1979م ،
مادة َ :ك َف َر .
إسامعيل بن محاد  ،اجلوهري « ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»  ،بريوت  :دار العلم للماليني ،
ط 1407 ، 4هـ = 1987م  ،مادة  :ك ر ف .
حممد بن عمر  ،األصبهاين « ،املجموع املغيث يف غريب القرآن واحلديث»  ،جدة  :دار املدين للطباعة
َّ
والنرش والتوزيع  ،ط 1988 ، 1م . 62/3 ،
عيل بن أمحد  ،ابن حزم « ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل»  ،القاهرة  :مكتبة اخلانجي . 117/3 ،
حممد  ،الراغب األصفهاين « ،املفردات يف غريب القرآن»  ،دار القلم  ،بريوت  :الدار الشامية ،
احلسني بن َّ
ط 1412 ، 1هـ  ،ص . 715
أبو حامد  ،الغزايل « ،فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة»  ،ط 1993 ، 1م  ،ص . 127
حممد رشاد سامل  ،الرياض  ،ط ، 2
أمحد بن عبد احلليم  ،ابن تيمية  ،درء تعارض العقل والنقل  ،حتقيق َّ :
1411هـ = 1991م . 242/1 ،
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ِ َ
الر ُس َ
ول َجا َء بِ ِه،
ِّ
ويعر ُفه ابن القيم (ت751 :هـ) :بقوله« :ا ْل ُك ْف ُر َج ْح ُد َما ُعل َم أنَّ َّ
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َس َو ٌاء َك َ
ونا ع ْلم َّي ًة أ ْو َع َمل َّي ًة» .
ان م َن املَ َسائ ِل ا َّلتي ت َُس ُّم َ َ
ٌ
عل
وه ٰـ ِذ ِه التعريفات ،وإن اختلفت ألفاظهاَّ ،إل أهنا ُم
َ
تقاربة يف املع َن ٰى ،و َم ُ
دارها َ ٰ

أمرين :

أحدها :تعريف الكفر باعتباره ضد اإليامن.

بي @.
واآلخر :باعتباره َج ُ
حد ما جاء به ال َّن ُّ
وحددت مفهو َمه يف الرشع بمـا يقتيض حرصه يف
عرفت الكفرَّ ،
كمـا ُي َ
الحظ أهنا قد َّ
عل
الكفر األكربَ ،
وه ٰـ َذا هو حقيقة الكفر يف الرشع عند اإلطالق ،وإن كان ُيطلق ُم َّ
قـيد ًا َ ٰ
الكفر األصغر.

العالقة بني املعنى اللغوي والرشعي للكفر
عالقة ٌ
ٌ
عل ذلك أقوال
توجد
قوية بني املع َن ٰى ال ُّلغوي والرشعي للكفر ،كمـا د َّلت َ ٰ
اإليم َ
ـان جعل
قلبه عن رؤية احلق وإدراكه ،فهو َل َّـم َجحدَ
َ
العلمـاء؛ ألن الكافر ُغ ِّط َي ُ
عل قلبه غطاء كامللتحف برداء أو ُم َّت ٍق بسالح.
َٰ

الكافر كافر ًا ألن الكفر َّ
عل كالم
قال الليث« :إنام ُس َّمي
غط ٰى َ
ُ
قلبه» ،وع َّلق األزهري َ ٰ
الليث قائ ً
ال« :وإيضاحه :أن الكفر يف اللغة معناه التغطية ،والكافر ذو كفر أي ذو تغطية
لقلبه بكفره ،كمـا يقال لالبس السالح :كافر ،وهو الذي َّ
السالح .والك َّفارات
غطا ُه
ُ
()2

ُس ِّميت ك َّفارات؛ ألهنا تكفر الذنوب أي تسرتها».

َ
عل اجلهمية واملعطلة»  ،حتقيق  :سيد إبراهيم
( )1شمس الدين  ،ابن قيم اجلوزية « ،خمترص الصواعق املرسلة ٰ
 ،القاهرة  :دار احلديث  ،ط 1422 ، 1هـ = 2001م  ،ص . 596
حممد عوض مرعب  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث
حممد بن أمحد  ،األزهري « ،هتذيب اللغة»  ،حتقيق َّ :
(َّ )2
العريب  ،ط 2001 ، 1م  ،مادة ( :ك ر ف) .
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ستم ٌّد من املع َن ٰى اللغوي ،وإن اختلفت أقوال العلمـاء يف
فظهر أن املع َن ٰى الرشعي ُم َ

وجه الرتابط بينهمـا ،بعد اتفاقهم أن مع َن ٰى السرت والتغطية كامن يف املع َن ٰى الرشعي،
وال َّلـه أعلم.

عب عن تغطيتها وسرتها
و َل َّـم كان املقصود بالكفر أمور ًا معنوية؛ كان من املعتاد أن ُي َّ

بإنكارها ،أو جحودها ،أو الرباءة منها ،أو ما كان دائر ًا حول َه ٰـ َذا املع َن ٰى كعدم االعرتاف

واإلقرار هبا ،أو أي لفظ آخر يناسب السياق ،من ذلك مث ً
ال أنَّه يمكن أن نسمي املع ِّلم

الفالح كافر ًا؛ ألنَّه يغطي ا َ
حل َّب
كافر ًا؛ ألنَّه يغطي جهل املتع ِّلم بالعلم ،كمـا ُس ِّم َي
ُ
()1
بالرتاب.

من َمعـاين ُ
الكفر و َمد ُلوالته

()2

ِ َ
عل َ ْ
خ َسة أوجه :
ذكر أهل ال َّت ْفسري أن الك ْفر ِف ا ْلقُ ْرآن َ ٰ

ِ ِ َ
ال َ
أص ً
ول يعرتف بهَ ،و ِم ْنه َق ْوله
َأ َ
َعال ْ
حدها :ا ْلك ْفر بِال َّت ْوحيد؛ بأ َّل َي ْع ِرف ال َّلـه ت َ ٰ
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(َ ،)3و ُه َو
ت َٰ
َ
األ َع ُّم ِف القُ رآن.
( )1فتحي زيدان  ،عبد اجلبار « ،ال وجوه وال نظائر يف كتب الوجوه والنظائر»  ،ص . 75-74
َ
عل ثالثة أوجه  ،وبلغ هبا مقاتل  ،والدامغاين أربعة  ،وأوصلها ابن اجلوزي
( )2اقترص أبو هالل العسكري ٰ
إىل مخسة أوجه .
ٰ
يراجع  :مقاتل بن سليامن « ،الوجوه والنظائر يف القرآن العظيم»  ،حتقيق  :حاتم صالح الضامن  ،احلسن
بن عبد ال َّلـه  ،ص  ، 25أبو هالل احلسن بن عبد ال َّلـه  ،العسكري « ،الوجوه والنظائر»  ،حققه وعلق
حممد عثامن  ،القاهرة  :مكتبة الثقافة الدينية  ،ط 1428 ، 1هـ = 2007م  ،ص  . 409واحلسني بن
عليه َّ :
حممد الدامغاين « ،قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم»  ،حتقيق  :عبد العزيز
َّ
سيد األهل  ،دار العلم للماليني 1983 ،م  .ومجال الدين أبو الفرج  ،ابن اجلوزي « ،نزهة األعني النواظر
حممد عبد الكريم كاظم الرايض  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط ، 1
يف علم الوجوه والنظائر»  ،حتقيق َّ :
1404هـ = 1984م  ،ص . 517-516
( )3سورة البقرة  ،اآلية . )6( :
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ِ
ِ
قال سفيان بن عيينة« :ت َْر ُك ا ْل َف َرائِ ِ
ـه،
يس َل َع َن ُه ال َّل ُ
ض ُج ُحود ًا َف ُه َو ُك ْف ٌر م ْث ُل ُك ْف ِر إِ ْبل َ
ود َف ُهو ُك ْفر ِم ْث ُل ُك ْف ِر ُع َلم ِ
ـاء ا ْلي ُه ِ
ي ُج ُح ٍ
ل َم ْع ِر َف ٍة ِم ْن َغ ْ ِ
ـه َأ ْع َل ُم «(.)1
ود َوال َّل ُ
َ
َ
َ ٌ
َوت َْر ُك ُه ْم َع َ ٰ
ِ
َوالث ِ
َعال ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾( ،)2أي
َّـان :كفران ال ِّن ْع َمة؛ َوم ْنه َق ْوله ت َ ٰ

نعمتيَ ،وقوله﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾(. )3

ِ
ِ
َعال ﴿ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾(،)4
َوالثَّـالث :التربي؛ َوم ْنه َق ْوله ت َ ٰ
()5
َأي :يتربأ َب ْع ُ
تربأنا منكم.
ضكم من بعضَ ،وقوله﴿ :ﯘ ﯙ﴾  ،أي َّ

اجلحود؛ ُ
الرابِع:
َعال ب َق ْلبِه ،وال ُي ِق ّر بلسانه؛ َو ِم ْنه
ُ
َو َّ
كك ْف ِر إبليس َي ْع ِرف ال َّلـه ت َ ٰ
()6
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ
َعال ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
َق ْوله ت َ ٰ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾(. )7

واملع َنى :أنكروها ،ولـم يقروا بأهنا من عند ال َّلـه ،قال َقتا َدة :ا ُ
جلحود ال يكون َّإل من
ٰ
()8
بعد املعرفة .وقال املربد :ال يكون ا ُ
جلحود َّإل ملا قد علمه اجلاحد .

()9
َ ِ
ِ
الز َّراع ا َّلذين
َعال ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ﴾ ُ ،ي ِريد ُ
َواخلامس :التغطية؛ َوم ْنه َق ْوله ت َ ٰ
ون ا َ
ُيغَ ُّط َ
حل َّب (.)10

حممد بن سعيد بن سامل القحطاين  ،الدمام  :دار
«السـ َّنة»  ،حتقيق َّ :
( )1عبد ال َّلـه بن أمحد  ،أبو عبد الرمحن ُّ ،
ابن القيم  ،ط 1406 ، 1هـ = 1986م  ، 347/1 ،رقم . 745
( )2سورة البقرة  ،جزء من االية . )152( :
( )3سورة الشعراء  ،اآلية . )19( :
( )4سورة العنكبوت  ،جزء من اآلية . )25( :
( )5سورة املمتحنة  ،جزء من اآلية . )4( :
( )6سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )89( :
( )7سورة النمل  ،جزء من اآلية . )14( :
حممد بن
( )8أبو احلسن عيل بن أمحد  ،الواحدي « ،التفسري البسيط»  ،عامدة البحث العلمي  ،جامعة اإلمام َّ
سعود اإلسالمية  ،ط 1430 ، 1هـ . 179/17
( )9سورة احلديد  ،جزء من اآلية . )20( :
( )10مرجع سابق « ،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر»  ،ص . 517-516
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والذي يتتبع أقوال العلمـاء يف معاين الكفر جيدها ال خترج عن مع َن ٰى التغطية والسرت ،سواء
كان السرت والتغطية العتقاد معني ،كمـا هو احلال يف تغطية وجود ال َّلـه ،وعدم االعرتاف به،

بي @ .
َعال ،أو جحد حق ظاهر مثل التكذيب بال َّن ِّ
أو جحد نعمه سبحانه وت َ ٰ

ُص َو ٌر من التسامح القرآين مع غري املؤمنني يف املجتمع اإلسالمي

سجلت آيات القرآن الكريم املوقف تلو املوقف ،وأرست القواعد املتعلقة باإلحسان

باحلسنى يف
والتسامح مع الكفار يف سنوات نزول القرآن وكانت ـ وما زالت ـ بادئ ًة
ٰ

أوقات اضطهاد املسلمني وضعفهم ،وكذا يف عنفوان قوة املسلمني وسلطاهنم ،كان
التسامح مع املرشكني هو القاسم املشرتك يف احلالني ،وسوف نعرض بعض ًا مما جاء يف
عل ما ذكرناه.
آيات الذكر احلكيم مما يدل َ ٰ

( )1من مظاهر التسامح يف القرآن الكريم يف العهد املكي
إن الناظر يف القرآن الكريم يلحظ التسامح مع أول طارق يطرق مسامع الكفار ،جنب ًا
عل
إل جنب مع التحذير واإلنذار ،وقد متثل َه ٰـ َذا التسامح يف آيات َّ
عدة ،نذكر منها َ ٰ
َٰ
إل الدين باحلكمة واملوعظة
عل الكفار بدعوهتم َ ٰ
سبيل املثال :سامحة اإلسالم يف الشفقة َ ٰ
وطيب الكالم ،بأن جيادلوا ويناقشوا أم ً
َعال :
ال وطمع ًا يف هدايتهمَ ،
وه ٰـ َذا جيل يف قوله ت َ ٰ

﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾( ،)1حيث
والبعد عن اجلدال املفيض
جعل هلم احلرية يف اجلدل واملناقشة يف حدود التزام األدبُ ،
َعال ﴿ :ﮏ
إل التنازع والقتال ،ومقابلة اإلساءة الصادرة عنهم باإلحسان يف قوله ت َ ٰ
َٰ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾( ،)2وقوله ُس ْبحان َُه﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(. )3
( )1سورة النحل  ،جزء من اآلية . )125( :
( )2سورة املؤمنون  ،جزء من اآلية . )96( :
( )3سورة فصلت  ،اآلية . )34( :
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املشـركنيَ ،
َ
اللذين
ويتجىل التسامح بصورة مضيئة عند احلديث عن الوالدين
عل َه ٰـ ِذ ِه احلال ُيبقي هلمـا القرآن
إل الرشك ،ومها َ ٰ
حياوالن إخراج ابنهمـا من التوحيد َ ٰ
َعال﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
حق ًا وبر ًا ،كمـا يف قوله ت َ ٰ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾(.)1

()2

َعال﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾
ويف سبب نزول قوله ت َ ٰ
بي @
يأيت األمر من ال َّلـه ت َ ٰ
َعال لنبيه @ بالعفو والتسامح ،كمـا ورد يف احلديث أن ال َّن َّ
يل؟»َ ،ق َ
ب ُ
سأل جربيل  ،#عن معنى اآلية قائ ً
ال« :ما َه ٰـ َذا َيا ِج ْ ِ
ال :إِ َّن ال َّلـ َه َأ َم َر َك َأ ْن ت َْع ُف َو
َع َّم ْن َظ َل َم َكَ ،وت ُْع ِطي َم ْن َحر َم َكَ ،وت ِ
َص َل َم ْن َق َط َع َك»(. )3
َ
َ
نبيـه @ بمكارم األخالق ،وليس يف
َعال َّ
قال جعفر الصادق >« :أمر ال َّلـه ت َ ٰ
القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من َه ٰـ ِذ ِه اآلية»(. )4

ِِ
عل اإلرضار
َ
عل أن األصنام وعابدهيا ال يقدرون َ ٰ
وه ٰـذه اآلية قد جاءت عقب التأكيد َ ٰ

بي @ ،فجاءت اآلية هنا ترسم لنا الطريق القويم يف معاملة الناس أمجعني ،حيث
بال َّن ِّ
تضمنت اإلحسان يف جوار الكفار ،وعدم إيذائهم ،والعفو عنهم.

( )2من مظاهر التسامح يف القرآن الكريم يف العهد املدين
يف املجتمع املدين حيث الدولة والشوكة والقوة ،تقرر كذلك اآليات املدنية ،القواعد

الباذلة للتسامح مع الكفار؛ ألن املسلم ال يغري عقيدته وأخالقه بتغري ظروفه ،بل يأمتر

وينتهي بحسب أوامر خالقه سبحانه.

( )1سورة لقمـان  ،جزء من اآلية . )15( :
( )2سورة األعراف  ،اآلية . )199( :
( )3مرجع سابق « ،جامع البيان» . 330/13 ،
( )4أمحد بن عيل  ،ابن حجر « ،فتح الباري رشح صحيح البخاري»  ،بريوت  :دار املعرفة 1379 ،هـ . 306/8 ،
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إل الكفار ،كمـا يف قوله
وعل َه ٰـ َذا جاءت اآليات تأمر بالعفو والصفح واإلحسان َ ٰ
َٰ

َعال﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ت َٰ

()1
َعال:
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾  ،ويف قوله ت َ ٰ

﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(.)2

الظ َف ِرَ ،ك َمـا َق َ
ص َو َّ
ي ال َّن ْ ِ
ض السلف :ما
ال َب ْع ُ
ومعنى﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ ُه َو َع ْ ُ
ٰ
يك بِ ِم ْث ِل َأنْ ت ُِطيع ال َّلـ َه ِف ِ
عاملت من َع َص ال َّلـ َه ِف َ
يهَ .و ِ َب َذا َ ْي ُص ُل َ ُل ْم ت َْألِ ٌ
ج ٌع َع َل
يف َو َ ْ
َ
َْ
القِّ َ ،و َل َع َّل ال َّلـ َه َأنْ َ ْي ِد َ ُي ْم؛ َو ِ َل َذا َق َ
ال ت ََع َال﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ َي ْعنِي بِ ِه:
الص ْف َح َع َّم ْن َأ َسا َء إِ َل ْي َك(.)3
َّ
ِ
َعال ،وتليني قلوهبم
والغاية من الصفح عن الكفار هو احتساب األجر عند ال َّلـه ت َ ٰ
ِ
ستح ٌّب ُيراد به حتقيق فوائد عظيمة،
َعال فهو لني
ٌ
حممود وصفح ُم َ
للدخول يف دين ال َّلـه ت َ ٰ

ومقاصد سامية.

ومن اآليات املدنية يف املجتمع الفتي الذي تكونت مالحمه ،وتشكلت صورته فأرست

مزيد ًا من القواعد يف عالقة املسلمني بغريهم ،ظهر فيها جانب التسامح بجالء ،يف مثل قوله

َعال﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ت َٰ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(.)4
()1
()2
()3
()4

سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )109( :
سورة املائدة  ،اآلية . )13( :
حممد سالمة  ،دار طيبة للنرش
إسامعيل بن عمر  ،ابن كثري « ،تفسري القرآن العظيم»  ،حتقيق  :سامي بن َّ
والتوزيع  ،ط 1420 ، 2هـ = 1999م . 67-66/3 ،
سورة املمتحنة  ،اآلية . )8( :

677

فالرب والقسط مطلوبان من املسلم للناس مجيع ًا ،ولو كانوا كفار ًا بدينه ،ما لـم يقفوا يف
ـه عن الذين َلـم يقاتلوكم
وجهه وحياربوا دعاته ،ويضطهدوا أهله.
واملعنى« :ال ينهاكم ال َّل ُ
ٰ
ِ
تربوهم وتصلوهم ،وتقسطوا إليهم ،إنَّ
يف الدين ،من مجيع أصناف امل َلل واألديان أن ُّ
كان َ
مجيع َمن َ
ص به بعض ًا دون بعض»(.)1
ال َّلـ َه َع َّز َ
وج َّل َع َّم َ
ذلك ِص َفته ،فلم ُي ِّص ْ
َعال﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ومن ذلك قوله ت َ ٰ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾( ،)2فالناس خملوقون للتعارف والتعايش
ُ
رب العاملني.
تقو ٰى ِّ
خروي هو َ
والتآلف ،وميزان التقييم اإلهلي واملآل األ َ
عل ترك دينهم
ومن سامحة اإلسالم أنه كفل احلرية الدينية لغري املسلمني .ومل جيربهم َ ٰ

واعتناق اإلسالم ،بل خيريون بني اإلسالم أو دفع اجلزية .ووقتها ال يضيق عليهم يف
َعال﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾(.)3
أماكن عباداهتم ،يقول ال َّلـه ت َ ٰ

َ
ي َو ِ
الد ُخ ِ
ول ِف ِد ِ
ل َد َلئِ ُل ُه
ين ْالسالم َفإِن َُّه َب ِّ ٌ
ل ُّ
اض ٌح َج ِ ٌّ
واملعنىَ :ل ت ُْك ِر ُهوا أ َح ًدا َع َ ٰ
ول ِف ِ
ِ
َ
اج َ َ
الد ُخ ِ
ـه لِ ْلسالم َو َ َ
ش َح
ل ُّ
يهَ ،ب ْل َم ْن َهدَ ا ُه ال َّل ُ
إل أنْ ُي ْك َر َه أ َحدٌ َع َ ٰ
َو َب َراهي ُن ُه َل َ ْي َت ُ ٰ
ِ ِ
ل َس ْم ِع ِه َو َب َ ِ
ص ِه
ل َب ِّيـ َن ٍةَ ،و َم ْن َأ ْع َمى ال َّل ُ
َص ْد َر ُه َون ََّو َر َب ِص َ
ـه َق َل َب ُه َو َخ َت َم َع َ ٰ
ريت َُه َد َخ َل فيه َع َ ٰ
الد ُخ ُ
ول ِف الدِّ ِ
ين ُم ْك َر ًها َمق ُْسور ًا (.)4
َفإِن َُّه َل ُي ِف ُ
يد ُه ُّ
فعلم من َهـ ِذ ِه اآلية ،أن سيف اجلهاد املرشوع يف اإلسالم ،والذي ال يبطله َع ُ
دل
ٰ
ٍ
عل الدخول يف الدين ،ولكن حلامية الدعوة
عادل وال َج ُ
ور جائ ٍر ،لـم يستعمل لإلكراه َ ٰ
إل الدين ،واإلذعان لسلطانه وحكمه العدل(.)5
َٰ

()1
()2
()3
()4
()5

مرجع سابق « ،جامع البيان يف تأويل القرآن» . 323/23 ،
سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
مرجع سابق « ،تفسري القرآن العظيم» . 682/1 ،
حممد باسل عيون السود  ،بريوت  :دار الكتب
حممد مجال الدين  ،القاسمي « ،حماسن التأويل»  ،املحقق َّ :
َّ
العلمية  ،ط 1418 ، 1هـ . 194/2 ،
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ديورانت (« :)1( )William James Durantولقد
ويقول املسترشق ويليام جيمس َ

كان أهل الذمة املسيحيون ،والزرادشتيون ،واليهود ،والصابئون ،يستمتعون يف عهد
اخلالفة األموية بدرجة من التسامح ال نجد هلا نظري ًا يف البالد املسيحية يف َه ٰـ ِذ ِه األيام.
فلقد كانوا أحرار ًا يف ممارسة شعائر دينهم ،واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم»(. )2
ويقول توماس آرنولد (« :)Thomas Walker Arnoldلـم نسمع عن أية حماولة مدبرة
ُ
استئصال
عل قبول اإلسالم أو عن أي اضطهاد منظم ُقصد منه
إلرغام غري املسلمني َ ٰ
الدين املسيحي»(. )3

ومن سامحة اإلسالم مع الكفار ،قبول السالم منهم إن ركنوا إليه وطلبوه ،كام يف قوله
َعال ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾(.)4
ت َٰ
َعال﴿ :ﮐ
ومن سامحة اإلسالم مع الكفار حفظ العهد والوعد هلم ،كام يف قوله ت َ ٰ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
()5
َعال:
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾  ،ووجوب جوارهم إن استجاروا باملسلم ،قال ت َ ٰ
﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾(.)6

والناظر يف املجتمع اإلسالمي جيد أن غري املسلم يف املجتمع املسلم له حقوق وعليه

واجبات ،وله حرمات؛ فهو ليس شخص ًا منبوذ ًا ،أو مطرود ًا ،أو مستضعف ًا ،مع عدم
( )1ويليام جيمس ديورانت  ،فيلسوف ومؤرخ وكاتب أمريكي شهري  ،وصاحب موسوعة « :قصة احلضارة» .
الدين َصابر  ،ترمجة:
ديورانت « ،قصة احلضارة»  ،تقديم  :الدكتور حميي ّ
( )2ول ديورانت  ،ويليام جيمس َ
الدكتور زكي نجيب حممود وآخرين  ،بريوت  :دار اجليل  ،تونس  :املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم 1408 ،هـ = 1988م . 130/13 ،
إىل اإلسالم»  ،ص . 99
( )3توماس آرنولد « ،الدعوة ٰ
( )4سورة األنفال  ،اآلية . )61( :
( )5سورة التوبة  ،اآلية . )4( :
( )6سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )6( :
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اتفاقه مع املسلمني يف أصل العقيدة ،وال يؤثر ذلك يف استيفاء حقوقه وانخراطه يف
املجتمع ،وهناك أمثلة كثرية ونصوص متعددة ،تثبت َه ٰـ ِذ ِه العباراتَ ،ح َّت ٰى ال يظن أحدٌ
أهنا جمرد شعارات وعبارات رنانة ،بل هي موضوعية واقعية.
وعل َه ٰـ َذا ،فإن التعامل مع الكفار ال يتأثر بكفرهم فلهم يف بالد املسلمني مجلة من
َٰ
احلقوق منها :حرمة أمواهلم وأعراضهم وحرمة أذيتهم وظلمهم .كمـا ُك َ
فل هلم احلرية
يف قضايا الزواج والطالق والنفقة ،وهلم أن يترصفوا كمـا يشاؤون فيها دون أن توضع

هلم قيود أو حدود .كذلك أباح اإلسالم تقديم اهلدايا ألهل الكتاب ،وقبول هداياهم،
وعيادة مرضاهم ،وهتنئتهم وشهود جنازهتم.

إل براعة ،وحسن سياسة خلفاء وسالطني الدولة اإلسالمية
ويشري غوستاف لوبون َ ٰ
يف معاملة املخالفني لدينهم قائ ً
ال« :كانوا حيرتمون عقائد الشعوب وعرفها وعاداهتا،

إل ساداهتم
مكتفني بأخذهم يف مقابل محايتها ،جزية زهيدة تقل َّ
عمـا كانوا يدفعونه َ ٰ
عل كنائس النصارى ولـم يمسوها بسوء»(.)1
السابقني من الرضائب ،كمـا حافظوا َ ٰ
(Dozy

ويقول املسترشق (رينهارت دوزي)
عل اإلسالم وأهنم رأوا فيه اليرس والبساطة
إل إقباهلم َ ٰ
املسلمني الطيبة ألهل الذمة أدى َ ٰ

« :)Reinhartإن تسامح ومعاملة

مما مل يألفوه يف دياناهتم السابقة»(.)2

عل أهل الذمة والعهد واألمان،
ومن ُص َور التسامح مع غري املسلمني ،جواز َ
الصدَ قة َ ٰ

إذا كانوا فقراء ،وقبول شهادة غري املسلمني .وكذا قبول شفاعة الكفار يف بعض األحوال،

واالستئذان عليهم ،وجواز إكرامهم ،وأخذ العلوم عنهم وتعلم لغتهم.

( )1غوستاف لوبون « ،حضارة العرب» ،ترمجة :عادل زعيرت ،القاهرة :مؤسسة هنداوي للنرش والثقافة،
2012م  ،ص . 143
( )2دوزي « ، Reinhart Dozyملوك الطوائف نظرات يف تاريخ اإلسالم» ،ترمجة :كامل كيالين ،وتوفيق
سلطان ،تاريخ أهل الذمة يف العراق ،الرياض :دار العلوم  ،ط 1403 ، 1هـ  ،ص  ، 70نق ً
ال عن « :نظرات
يف تاريخ اإلسالم»  ،دوزي  ،ص . 411
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وه ٰـ َذا كله يف سياق اجتامعي إنساين دعوي تربوي ،ق َّلمـا جتد له نظري ًا يف غري َه ٰـ َذا
َ

َ
اختالف العقيدة جانب ًا يف أمور ،لـم متنع الرشيعة فيها من بذل اخلري
الدين ،يزيح
واحلسنى ،وقد كانت ثمـار َه ٰـ ِذ ِه التعاليم اإلسالمية مع املخالفني ،غاية يف اإلهبار َح َّت ٰى
ٰ
شهد هلا غري املسلمني.
بي @ التي
وكل ما سبق وغريه كثري مستفاد من آيات القرآن الكريم ،وأخبار ال َّن ِّ

عل سامحة الدين
حتدد العالقة بني املسلمني والكفار برشيعة اإلسالمَ ،
وه ٰـ َذا برهانٰ َ ،
وتعايش املسلم يف املجتمعات املختلفة ،وتقبله لغريه يف جمتمعه.

إل تلك احلقائق املنضوية حتت لواء الرشيعة الغراء ،يعاين بنفسه التجسيد
والذي ينظر َ ٰ

احلقيقي ملعنى التسامح مع الكفار ،بصورة أدهشت الكفار أنفسهم؛ حيث عاينوا ما لـم

يألفوه من أرباهبم وإخواهنم يف العقيدة نفسها.

بي @ مع الكفار
نمـاذج تطبيقية من تسامح ال َّن ِّ
بي @ وخلفائه الراشدين ،وصحابته امليامني ،ومجهرة
إن الواقع العميل لسرية ال َّن ِّ

عل
علمـاء اإلسالم عرب قرون الزمن ،تُظهر بجالء التسامح مع الكفار ،وسنلقي الضوء َ ٰ

بعض من تلك النمـاذج.

ـ عفوه @ عن الرجل الذي أراد قتله؛ فقد جاء رجل من املرشكني ،وسيف رس ِ
ول
َ ُ
ول ال َّل ِ
ال َّل ِ
ـه @َ :
ـه @ مع َّلق بالشجرة فأخذه ،فقال األعرايبَ :تا ُفني؟ قال َر ُس ُ
«ل»،
ول ال َّل ِ
فم ْن َيم َن ُع َك ِم ِّني؟ قال َر ُس ُ
ـه @« :ال َّلـ ُه» ،فسقط السيف من
فقال األعرايبَ :
ول ال َّل ِ
يد األعرايب ،فأخذ َر ُس ُ
ـه @ السيف فقال لألعرايبَ « :م ْن َي ْم َن ُع َك ِم ِّني؟» فقال
األعرايبُ :ك ْن َخري ِ
ول ال َّل ِ
فقال @ « :تَشْ َهدُ َأ ْن َل إِ َل َه إِ َّل ال َّلـ ُهَ ،
آخ ٍذَ .
وأ ِّن َر ُس ُ
ـه؟» قال:
َ
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ول ال َّل ِ
ال ،ولك ِّني ُأ ِ
ل َر ُس ُ
عاه ُدك َّأل ُأقاتِ َل َك ،وال َأ ُك ُ
ون َم َع َقو ٍم ُيقاتِ ُلون ََكَ ،
ـه @
فخ َّ ٰ

الِ :
َسبي َله ،فأتَى َأصحا َب ُه ف َق َ
ري ال َّن ِ
«ج ْئ ُت ُك ْم ِم ْن ِع ْن ِد َخ ِ
اس»(. )1
ٰ

بي @ قصة نصارى نجران حيث
ـ ومن املواقف اخلالدة املعربة عن تسامح ال َّن ِّ
ول ال َّل ِ
وفدوا عليه عام الوفود ،وقد حانت صالهتم ،فقاموا يف مسجد رس ِ
ـه @
َ ُ
ِ
يصلون ،فقال َر ُس ُ
ل املَشْ ـ ِر ِق»(. )2
ول ال َّلـه @َ « :د ُع ُ
وهمَ ،ف َص ُّلوا إِ َ ٰ
قال ابن القيم« :وفيهاَ :تكني أهل الكتاب من صالهتم بحرضة املسلمني ،ويف
ِ
مساجدهم أيض ًا إذا كان ذلك عارض ًا ،وال ُي َّ
مكنون من
اعتياد َذلك»(. )3

بي @ مبادر ًا كمـا هو العهد به لكل بر وإحسان ،وباسط ًا يده جلميع
ـ وكان ال َّن ُّ
عل املجتمع املدين ،وحس ًام للنزاع والشقاق بني مكونات ذلك
املناوئني له باملدينة حفاظ ًا َ ٰ

املجتمع ،وكان من أبرز تلك املواقف موقفه @ مع اليهود يف الوثيقة التي قال عنها
األن َْصا ِرَ ،وا َد َع ِف ِ
ول ال َّل ِ
ين َو َ
ي ا ُمل َه ِ
«و َك َت َب َر ُس ُ
يه َ ُيو َد
ـه @ ِك َتا ًبا َب ْ َ
اج ِر َ
ابن اسحاقَ :
اهدَ ُه ْمَ ،و َأ َق َّر ُه ْم َع َل ِدينِ ِه ْم َو َأ ْم َو ِالِ ْمَ ،و َ َ
ش َط َ ُل ْمَ ،واشْ َت ََط َع َل ْي ِه ْم( .)4وكان من
َو َع َ
بنودها« :لليهود دي ُنهم وللمسلمني دي ُنهم ،مواليهم وأنفسهم َّإل من َظ َلم َ
وأثِ َم ،فإنَّه ال
ُيوتِـغُ (َّ )5إل نَفسـ ُه َ
وأ ْه َل َب ْيـتِه»(. )6
َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

البستي « ،صحيح ابن حبان»  ،ترتيب  :األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس  ،حققه
َّ
حممد بن حبان ُ ،
وخرج أحاديثه وعلق عليه  :شعيب األرنؤوط  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1408 ، 1هـ = 1988م ،
رقم احلديث . 2883
صححه ابن القيم يف «أحكام أهل الذمة»  ، 397 /1وذكره يف «زاد املعاد يف هدي خري العباد» ،
َه ٰـذا األثر َّ
َ
َّ
عل اخلرب بقوله « :رجاله ثقات ،لكنه منقطع»« .وأورده كذلك ابن كثري
 ، 557/3وعلق حمقق «زاد املعاد» ٰ
يف «التفسري»  ،ت .سالمة . 50/2 ،
«زاد املعاد يف هدي خري العباد» . 558/3 ،
عبد امللك  ،ابن هشام « ،السرية النبوية»  ،حتقيق  :مصطفى السقا  ،وإبراهيم األبياري  ،وعبد احلفيظ
الشلبي  ،مرص  :مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده  ،ط 1375 ، 2هـ = 1955م . 501/1 ،
والوتَغُ  :ا َهل ُ
الك  ،ينظر «لسان العرب»  ،ماد ة( :وتغ) .
ال يوتغ  :أي ال هيلك َ ،
مرجع سابق « ،السرية النبوية» . 503/1 ،

683

نمـاذج خالدة يف تاريخ التسامح اإلسالمي
إنَّ التاريخ حافل بنمـاذج مرشقة للتسامح اإلسالمي ،صدرت من خلفاء وأمراء
عل ما أردناه :
وعلمـاء املسلمني؛ ولنأخذ أمثلة ،تُد ِّلل َ ٰ

ل َق ْو ٍم يف
ـ كان أبو بكر > يويص اجليوش اإلسالمية بقولهَ :
«وسـ َت ُم ُّرونَ َع َ ٰ
وهم َو َل َ ْت ِ
وام ِع ر ْهـبان ًا َي ْز ُع ُمونَ َأ َّ ُنم تَر َّهـبوا يف ال َّل ِ
الص ِ
ـد ُموا َص َو ِام َع ُهم»(. )1
ـهَ ،فدَ ُع ُ
َّ
ُ َ
َ ُ
أوص ُع َم ُر > اخلليفة من بعده بأهل الذمةَ « :أنْ ُي َ
وف َ ُل ْم بِ َع ْه ِد ِه ْمَ ،و َأنْ ُي َقات ََل
ـ َ ٰ
ِم ْن َو َرائِ ِه ْم َو َأنْ َ
ال ُي َك َّل ُفوا َف ْو َق َطا َقتِ ِه ْم»(.)2

ـ َم َّر ُع َم ُر ْب ُن ْ َ
اب > بِ َب ِ
ال َّط ِ
ض ُير ا ْل َب َ ِ
اب َق ْو ٍم َو َع َل ْي ِه َسائِ ٌل َي ْس َأ ُلَ :ش ْي ٌخ َكبِ ٌري َ ِ
ص،
ال :ي ِ
الِ :م ْن َأ ِّي َأ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ َ
ود ٌّيَ .ق َ
ض َب َع ُضدَ ُه ِم ْن َخ ْل ِف ِهَ ،و َق َ
َف َ َ
الَ :ف َمـا
اب أن َْت؟ َف َق َ َ ُ
الَ :أ ْس َأ ُل ْ ِ
َأ ْ َ َ َ
ال ْز َي َة َو ْ َ
الس َّنَ .ق َ
إل َما َأ َرى؟ َق َ
الَ :ف َأ َخ َذ ُع َم ُر بِ َي ِد ِهَ ،و َذ َه َب
ال َ
اج َة َو ِّ
لأك َ ٰ
ِ
شء ِم َن ْالَ ْن ِز ِلُ ،ثم َأر َس َل َإل َخا ِز ِن َبي ِ
ت املَ ِ
ال َف َق َ
ال :ان ُْظ ْر
إل َم ْن ِزلِ ِه َف َر َض َخ(َ )3ل ُه بِ َ ْ
َّ ْ
ْ
ٰ
بِه َ ٰ
ضبا َء ُه؛ َفوال َّل ِ
ـه َما َأن َْص ْف َنا ُه َأن أكل َنا َشبِ َيب َت ُه ُث َّم ن َُخ ُذ ُل ُه ِع ْندَ اهلرم ﴿ﮡ ﮢ
َه ٰـ َذا َو ُ َ َ
َ
()4
ون َو َهـ َذا ِم َن املَس ِ
ُ ِ
اك ِ
ني ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
اب،
َ
ﮣ ﮤ﴾ َ ،وا ْل ُف َق َر ُاء ُه ُم ْال ْسل ُم َ ٰ
َو َو َض َع َع ْن ُه ْ ِ
ال ْز َي َة َو َع ْن ُ َ
ض َبائِه(.)5
عل أي لون من ألوان التباين فيه،
إن اإلسالم دين عاملي يمكن املجتمع من التغلب َ ٰ

الغراء ،مبنية
فعالقة األفراد داخل املجتمع حتددها أسس وضوابط ظاهرة يف الرشيعة َّ
()1
()2
()3
()4
()5

حممد بن عمر  ،الواقدي « ،فتوح الشام»  ،دار الكتب العلمية  ،ط 1417 ، 1هـ = 1997م . 8/1 ،
َّ
«صحيح البخاري» ،كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف قرب النبي @ وأيب بكر وعمر { ،رقم احلديث .1392
أي َ
س بالكثري.
أعطا ُه َش ْيئ ًا َل ْي َ
سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )60( :
حممد ،
يعقوب بن إبراهيم  ،أبو يوسف « ،كتاب اخلراج»  ،حتقيق  :طه عبد الرؤوف سعد  ،سعد حسن َّ
املكتبة األزهرية للرتاث  ،ص . 139
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ِ
ـو ٰى املجتمع اإلسالمي؛ ألن
عل اإلنصاف والعدالة والتسامحَ ،
وه ٰـ َذا ُيفتقد فيمـا س َ
َٰ
إل قوة املرشعني هلا َح َّت ٰى تُؤيت ثمـارها ،بيد أن التعاليم
القوانني البرشية تظل يف حاجة َ ٰ
الكريمِ  ،وهدي السـن ِة النبـ ِ
اإلسالمية من نصوص القُ ِ
رآن َ
إل كبري عناء يف
َ
ُّ َّ َّ َ َّ
وية ال حتتاج َ ٰ
تنفيذها من قبل املؤمنني هبا حق اإليمـان.
إن غري املسلم يمكن أن يعيش حياة كريمة بحرية يف بالد املسلمني ،وفق حقوقه
وه ٰـ َذا الذي يميز التسامح مع غري املسلمني يف
كمعاهد وصاحب ذمة وميثاقَ .
الرشيعة اإلسالمية ،فهو مضمون بضمـان اخلالق العظيم بموجب كالمه سبحانه،
َبـيه @ يف ُسـ َّنتِه.
وتعاليم ن َّ
يقول «جوستاف لوبون»« :رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنف ًا أن مساحمة «حممد»
إل الغاية ،وأنه لـم ْ
مؤسـسوا األديان التي
يقل بمثلها ِّ
لليهود والنصارى كانت عظيمة َ ٰ

عل وجه اخلصوص ،وسنرى كيف سـار خلفاؤه
ْ
ظهرت قبله كاليهودية والنرصانية َ ٰ
عل ُسـ َّنتِه ،وقد اعرتف بذلك التسامح بعض علمـاء أوروبا املرتابني ،أوبعض املؤمنني
َٰ
القليلني ،الذين أمعنوا النظر يف تاريخ العرب»(.)1

ضوابط مهمة يف التسامح اإلسالمي مع غري املسلمني
عل َه ٰـ َذا
هناك مجلة من القواعد الضابطة ملفهوم الكفر يف عقيدة املسلم ،وما يرتتب َ ٰ
إل تكفري اآلخرين
الفهم من اعتقاد ينبغي أن يعقله املسلم بعني املستبرص ،فال يسارع َ ٰ
إل
عل ظنه معنى يف اآليات واألحاديث ،دون الرجوع َ ٰ
بال بينة وال دليل ،وال يغلب َ ٰ
َعال﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
أهل العلم ،مصداق ًا ،لقول ال َّلـه ت َ ٰ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾( ، )2ومن َه ٰـ ِذ ِه القواعد :
(« )1حضارة العرب»  ،جوستاف لوبون  ،ص  ، 128هامش كتاب «حضارة العرب»  ،ص . 138
( )2سورة النساء  ،جزء من اآلية . )83( :
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ُ
إل أول معانيه ،وهو ا ُ
جل ُحود واإلرشاك بال َّلـه ت َ
َعالٰ ،وهو
( )1الكفر إذا أطلق انرصف َ ٰ
ا ُملخرج من امل َّلة.
ِ
وإل َر ُسولِه @ ،يف ُسـ َّنتِه
( )2الكفر اصطالح وحكم رشعيَ ،م ُّ
إل ال َّلـه يف كتابهٰ َ ،
رده َ ٰ
ِ
ش ِع ٌّي َس َب ُب ُه
ري ُح ْك ٌم َ ْ
بكي (ت756 :هـ)« :ال َّت ْكف ُ
الصحيحة الثابتة عنه؛ يقول ُّ
الس ُّ
ِ ِ َ
ِ َ
الشا ِر ُع بِ َأن َُّه ُك ْف ٌر،
الر َسا َل ِةَ ،أ ْو َق ْول َأ ْو ِف ْعل َح َك َم َّ
الر ُبوبِ َّيـة ،أ ْو ا ْل َو ْحدَ ان َّيـة ،أ ْو ِّ
َج ْح ُد ُّ
ـم َي ُك ْن َج ْح ًدا»(. )1
َوإِنْ َل ْ
ل
( )3من سامحة اإلسالم أنه لـم يرتك احلكم بالتكفري ألحد مطلق ًا ،عن إقامة الدليل َع َ ٰ
َه ٰـ َذا الكفر ،ولذلك ينبغي َّأل يتجارس أحد برمي اآلخرين بالكفر َّإل بالدليل الذي
والسـ َّن ِة.
جاء يف الكتاب ُّ

عدة
وليعلم أن التجرؤ يف َه ٰـ َذا الباب ُيدخله يف عظيم اإلثم ،الذي ورد يف َّ

أحاديث منها :

ول ال َّل ِ
ديث َأ ِب َذ ٍّر > َأن َُّه َس ِم َع َر ُس َ
ـه @ َيقُ ُ
ولَ ...« :و َم ْن َد َعا َر ُج ًل بِا ْل ُك ْف ِرَ ،أ ْو
ـ َح ُ
ِ
َق َ
ار َع َل ْي ِه»(. )2
س َك َذلِ َك إِ َّل َح َ
الَ :عدُ ُّو ال َّلـه َو َل ْي َ

ول ال َّل ِ
وع ْن َأ ِب َذ ٍّر َر ُس َ
ـه @ َأن َُّه َس ِم َع ال َّنبي @َ ،يقُ ُ
ولَ « :ال َي ْر ِمي َر ُج ٌل َر ُج ًل
ـ َ
َّ
الك ْف ِر ،إِ َّل ارت ََّد ْت َع َلي ِه ،إِ ْن َلـم َي ُك ْن َص ِ
وقَ ،و َال َير ِم ِ
الف ُس ِ
يه بِ ُ
بِ ُ
اح ُب ُه َك َذلِ َك»(. )3
ْ
ْ
ْ
ْ

فتاو ٰى السبكي  ،دار املعرفة  ،بريوت  :لبنان . 586/2 ،
( )1تقي الدين  ،السبكي َ ،
حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث
( )2مسلم بن احلجاج ،أبو احلسن« ،صحيح مسلم» ،حتقيق َّ :
ـان َم ْن ر ِغ َب َع ْن َأبِ ِ
يم ِ
اب َبي ِ
ان َح ِ
اب ْ ِ
يم َ
يه َو ُه َو َي ْع َل ُم ،رقم احلديث . 112
العريبِ ،ك َت ُ
َ
ال إِ َ
ال َ
ـانَ ،ب ُ َ
حممد بن إسامعيل« ،صحيح البخاري» .مكة املكرمة :مكتبة النهضة احلديثة،
( )3البخاري ،أبو عبد ال َّلـه َّ
ِ
َ
الس َب ِ
اب األ َد ِ
اب َوال َّل ْع ِن ،رقم احلديث . 6045
بَ ،ب ُ
1984م = 1404هـِ ،ك َت ُ
اب َما ُي ْن َهى م َن ِّ
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ال َأل ِخ ِ
ـ وقوله @َ :
ها ،إِ ْن َكانَ َك َمـا َق َ
«أ ُّي َمـا ا ْم ِر ٍئ َق َ
يه َيا َك ِاف ُر َف َق ْد َب َاء ِ َبا َأ َحدُ ُ َ
ال،
َوإِ َّل َر َج َع ْت َع َل ْي ِه»(.)1

ول ال َّل ِ
ال ِ َل ِخ ِ
الَ :
«أ ُّي َمـا َر ُج ٍل َق َ
وع ْن َع ْب ِد َّ
اللِ ْب ِن ُع َم َر {َ :أنَّ َر ُس َ
ـه @ َق َ
يه َيا َك ِاف ُر،
ـ َ
َف َق ْد َب َاء ِ َبا َأ َحدُ ُ َ
ها»(.)2

ٍ
ألحد أن ُيك ِّفر أحد ًا من املسلمني وإن أخطأ
يقول ابن تيمية (ت728 :هـ)« :فليس
ِ
وغلط َح َّت ٰى تقام عليه احلجة وتبني له املحجة .و َمن ثبت إيمـانه بيقني لـم َي ُز ْل ذلك
()3
«فله ٰـ َذا كان
عنه بالشك ،بل ال يزول َّإل بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة»  .ويضيفَ :
ِ
والسـ َّن ِة ال يك ِّفرون َمن خالفهم ،وإن كان ذلك املخالف يكفرهم ،ألنَّ الكفر
أهل العلمِ ُّ
حكم رشعي ،فليس لإلنسان أن يعاقب بمثله ،كمن كذب عليك وزَ ن َٰى بأهلك؛ ليس
لك أن تكذب عليه وتزين بأهله ،ألنَّ الكذب والزنا حرام حلق ال َّل ِ
ـه.
ِ
ري
وكذلك التكفري حق ل َّلـه فال ُيك َّف ُر َّإل َمن ك َّفره ال َّل ُ
ور ُسو ُله ،وأيض ًا فإن تَكف َ
ـه َ
عل أن تَب ُلغَ ه ا ُ
وي ِة التي يكفر من خالفها،
الشخص ا ُمل َع َّ
حل َّجة ال َّن َبـ َّ
ـي وجواز قتله موقوف َ ٰ
َّ
وإل فليس كل من جهل شيئ ًا من الدين ُيك َّفر(.)4

(« )1صحيح مسلم»  ،كتاب اإليمـان  ،باب بيان حال إيمـان من قال ألخيه املسلم يا كافر  ،رقم احلديث . 60
اب َ
يل َف ُه َو َك َمـا َق َ
األ َد ِ
اب َم ْن َك َّف َر َأ َخا ُه بِغَ ْ ِ
ي ت َْأ ِو ٍ
ال  ،رقم احلديث . 6104
ب َب ُ
(« )2صحيح البخاري» ِ ،ك َت ُ
حممد بن قاسم ،النارش :جممع
( )3أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية« ،جمموع
َ
الفتاو ٰى» ،حتقيق :عبد الرمحن بن َّ
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية 1416 ،هـ = 1995م،
. 466/12
َ
عل البكري»  ،دراسة وحتقيق  :د .عبد ال َّلـه بن دجني
( )4أمحد بن عبد احلليم  ،ابن تيمية « ،االستغاثة يف الرد ٰ
السهيل  ،الرياض  :مكتبة دار املنهاج للنرش والتوزيع  ،ط 1426 ، 1هـ  ،ص . 252
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( )1التكفري أمر توقيفي ،وال دخل للعقل يف إثباته :
قال الشهرستاين (ت548 :هـ)« :التكفري حكم رشعي ،والتصويب :حكم عقيل»(.)1

وقال ابن الوزير (ت840 :هـ)« :التكفري سمعي ٌ
حمض ال مدخل للعقل فيه( ،)2وقال
ِ
ش ِعي ٌةَ ،ليس َذلِ َك ِم َن َ
َ
ابن تيمية (ت728 :هـ)« :إِنَّ ُ
األ ْح َكا ِم
الك ْف َر َوالف ْسقَ أ ْح َك ٌام َ ْ َّ ْ َ
ـه َورسو ُل ُه َك ِافر ًاَ ،وال َف ِ
التي يس َت ِق ُّل ِبا العق ُْلَ .ف َ ِ
ـه
اس ُق َم ْن َج َع َل ُه ال َّل ُ
َ َ
الكاف ُر َم ْن َج َع َل ُه ال َّل ُ َ ُ
َْ
َورسو ُل ُه َف ِ
ـه َو َر ُسو ُل ُه ُم ْؤ ِمن ًا َو ُم ْس ِل ًام»(.)3
اسق ًاَ ،ك َمـا َأنَّ ْ ُال ْؤ ِم َن َو ْ ُال ْس ِل َم َم ْن َج َع َل ُه ال َّل ُ
َ ُ

ل ُأ ُسـس ومعاهدات :
( )2تعايش املسلمني مع الكفار َع َ ٰ

وه ٰـ َذا معناه تقبل الكافر يف صنوف املعامالت من غري مواالة أو حمبة رشعية أو ركون
َ

عل
قلبي؛ فالكفر يف حد ذاته ليس سبب ًا ملقاتلة أهله ،بل إن اإلنسان الكافر من حقه َ ٰ

املسلم فرد ًا ودولة ،حفظ حقوقه يف العيش اآلمن والكرامة اآلدمية كاملة غري منقوصة.

عل املسلمني ،ألن الكفر ليس من موانع اإلحسان
مادام ال يعادي اإلسالم وال يعتدي َ ٰ

َعال ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
بالكافرين ،والقسط إليهم من منطلق قوله ت َ ٰ
()4
َعال﴿ :ﭹ ﭺ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ﴾(. )5
()1
()2
()3
()4
()5

حممد بن عبد الكريم  ،الشهرستاين « ،امللل والنحل»  ،مؤسسة احللبي . 7/2 ،
أبو الفتح َّ
حممد بن إبراهيم  ،ابن الوزير « ،العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم»  ،حققه وضبط نصه،
َّ
وخرج أحاديثه  ،وع ّلق عليه  :شعيب األرنؤوط  :مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع  ،بريوت :ط،3
1415هـ = 1994م . 178/4 ،
حممد
حممد رشاد سامل  ،جامعة اإلمام َّ
أمحد بن عبد احلليم  ،ابن تيمية « ،منهاج السنة النبوية»  ،املحقق َّ :
بن سعود اإلسالمية  ،ط 1406 ، 1هـ = 1986م . 92/5 ،
سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )6( :
سورة املمتحنة  ،اآلية . )8( :
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1أمحد بن عبد احلليم  ،ابن تيمية « ،درء تعارض العقل والنقل»  ،حتقيق  :حممد رشاد سامل ،الرياض،
ط 1411 ، 2هـ = 1991م .
عل البكري»  ،دراسة وحتقيق  :عبد ال َّلـه بن
( )2أمحد بن عبد احلليم  ،ابن تيمية « ،االستغاثة يف الرد َ ٰ
دجني السهيل  ،الرياض  :مكتبة دار املنهاج للنرش والتوزيع  ،ط 1426 ، 1هـ .
ِ
وي ِة»  ،حتقيق  :حممد رشاد سامل  ،جامعة اإلمام
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
( )3أمحد بن عبد احلليم  ،ابن تيمية « ،منهاج ُّ
حممد بن سعود اإلسالمية  ،ط 1406 ، 1هـ = 1986م .
الفتاو ٰى» ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،املدينة
( )4أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية« ،جمموع
َ
النبوية  :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف  ،اململكة العربية السعودية 1416 ،هـ=
1995م .

( )5إسامعيل بن محاد  ،اجلوهري « ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»  ،بريوت  :دار العلم
للماليني  ،ط 1407 ، 4هـ = 1987م .

( )6إسامعيل بن عمر  ،ابن كثري « ،تفسري القرآن العظيم»  ،حتقيق  :سامي بن حممد سالمة  ،دار طيبة
للنرش والتوزيع  ،ط 1420 ، 2هـ = 1999م .
( )7پول فنديل « ،ال سكوت بعد اليوم»  ،يواجه الصور املزيفة عن اإلسالم يف أمريكا  ،بريوت  :رشكة
املطبوعات  ،ط 2010 ، 5م .
( )8تقي الدين  ،السبكي « ،فتاوي السبكي»  ،بريوت  :دار املعرفة .

( )9مجال الدين أبو الفرج  ،ابن اجلوزي « ،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر»  ،حتقيق :
حممد عبد الكريم كاظم الرايض  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1404 ، 1هـ = 1984م .

( )10احلسني بن حممد  ،الدمغاين « ،قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم»،
حتقيق  :عبد العزيز سيد األهل  ،دار العلم للماليني 1983 ،م .

( )11ابن خلكان « ،ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان»  ،حتقيق  :إحسان عباس  ،لبنان  :دار الثقافة .
( )12حممد بن عمر  ،األصبهاين « ،املجموع املغيث يف غريب القرآن واحلديث»  ،جدة  :دار املدين
للطباعة والنرش والتوزيع  ،ط 1988 ، 1م .
( )13عيل بن أمحد  ،ابن حزم « ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل»  ،مكتبة اخلانجي  ،القاهرة .
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عل اجلهمية واملعطلة»  ،حتقيق  :سيد
( )14شمس الدين  ،ابن قيم اجلوزية « ،خمترص الصواعق املرسلة َ ٰ
إبراهيم  ،القاهرة  :دار احلديث  ،ط 1422 ، 1هـ = 2001م .

( )15حممد بن أمحد  ،األزهري « ،هتذيب اللغة»  ،حتقيق  :حممد عوض مرعب  ،بريوت  :دار إحياء
الرتاث العريب  ،ط 2001 ، 1م .

«السـ َّنة»  ،حتقيق  :حممد بن سعيد بن سامل القحطاين ،
( )16عبد ال َّلـه بن أمحد  ،أبو عبد الرمحن ُّ ،
الدمام  :دار ابن القيم  ،ط 1406 ، 1هـ = 1986م .
( )17حممد بن جرير  ،الطربي « ،جامع البيان يف تأويل القرآن»  ،حتقيق  :أمحد حممد شاكر  :مؤسسة
الرسالة  ،ط 1420 ، 1هـ = 2000م .

( )18عبد امللك  ،ابن هشام « ،السرية النبوية»  ،حتقيق  :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد
احلفيظ الشلبي  ،مرص  :مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده  ،ط 1375 ، 2هـ = 1955م .

( )19غوستاف لوبون « ،حضارة العرب»  ،ترمجة  :عادل زعيرت  ،القاهرة  :مؤسسة هنداوي للنرش
والثقافة 2012 ،م .
( )20حممد مجال الدين  ،القاسمي « ،حماسن التأويل»  ،املحقق  :حممد باسل عيون السود  ،بريوت :
دار الكتب العلمية  ،ط 1418 ، 1هـ .

( )21حممد بن إسامعيل  ،البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه « ،صحيح البخاري»  ،مكة املكرمة  :مكتبة النهضة
احلديثة 1404 ،هـ = 1984م .
( )22حممد بن إبراهيم  ،ابن الوزير « ،العواصم والقواصم يف الذب عن ُسـ َّنة أيب القاسم»  ،حققه
وضبط نصه  ،وخرج أحاديثه  ،وع َّلق عليه  :شعيب األرنؤوط  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة
للطباعة والنرش والتوزيع  ،ط 1415 ، 3هـ = 1994م .

( )23مسلم بن احلجاج  ،أبو احلسن « ،صحيح مسلم»  ،املحقق  :حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت :
دار إحياء الرتاث العريب .

الدين َصابر،
( )24ول ديورانت  ،ويليام جيمس ديورانت « ،قصة احلضارة»  ،تقديم  :الدكتور حميي ّ
ترمجة  :الدكتور زكي نجيب حممود وآخرين  ،بريوت  :دار اجليل  ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم  ،تونس 1408 ،هـ = 1988م .
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()33

الـر َّدة وا ُ
الدينـية
ريـات
حل َّ
ِّ
َّ
*

محـدو تـال ديـالو
د .أ َ

وأنواعهـا
الـر َّد ُة
ُ
ِّ

ُ
والر َّدةُ:
الر ِّد ،أي
رصف اليشء عن وجهه ،وارت َّ
َـد :أي َت َّ
ـولِّ .
الر َّدة لغ ًة  :من َّ

الرجوع عن اليشء(.)1
ُ

َ
إل غريه من املعتقدات باختيار
وشـرع ًا  :رجوع املسلم ،العاقل ،البالغ ،عن اإلسالم َ ٰ
وعل َه ٰـ َذا ،فال عربة بارتداد املجنون وال الصبي ،ألهنمـا غري
ودون إكراه من أحدٰ َ .

مكلفني(.)2

إل النظر هلا من زوايا خمتلفة ،غري أن صيغها
ِّ
والر َّد ُة أنواع عديدة ،ومرد التعدد راجع َ ٰ

كلها ال خترج عن النوعني التاليني :

ِ
عل اآلخر ،يكتمها صاحبها وال ُيع َلم عنه ما خيالف
( )1ر َّد ٌة مساملة صامتة غري مؤثرة َ ٰ
اإلسالم ،فال عالقة َهل ٰـ َذا بعقوبة الردة ،لكونه يف حكم «النفاق».
(*) أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعات مايل .
( )1ابن منظور  ،مجال الدين األنصاري « ،لسان العرب»  ،ط  ، 3بريوت  ،دار صادر  1414 ،هـ 1994/م ،
املجلد الثالث  ،مادة (ردد) .
حممد موفق الدين عبد ال َّلـه بن أمحد « ،املغني»  ،تعليق عبد ال َّلـه بن عبد املحسن
( )2ابن قدامة املقديس  ،أبو َّ
حممد احللو  ،بريوت  :هجر للطباعة والنرش  ،ط  1413 ، 2هـ  1992/م  ،ج ، 9
الرتكي  ،وعبد الفتاح َّ
السـ َّنة»  ،بريوت  ،دار الكتاب العريب  ،د.ت  ،باب الردة ،
كتاب الردة  ،ص  3ـ  . 4سيد سابق « ،فقه ُّ
ج  ، 2ص . 405
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ِ
إل االستهزاء
عل اآلخر ،مدعاة َ ٰ
عل اإلسالم وأهله معلن ًة َجهر ًا ،مؤ ِّثرة َ ٰ
( )2ر َّد ٌة متعدية َ ٰ
وإثارة الفتن والقالقل يف املجتمع ،والتشكيك يف اإليمـان ،فيخرج َه ٰـ َذا الترصف
إل «اإلخالل بالنظام العام» ،ومن البدهيي القول إنَّ
عن نطاق «احلرية الشخصية» َ ٰ
ـر ُم ا ُمل ِخ َّل بالنظام العام(.)1
القوانني البرشية كلها ُ َت ِّ

الق ِ
الر َّدة يف ُ
والسـ َّنة
ِّ
رآن ُّ

وردت يف القُ ِ
رآن َ
الر َّدة ومعانيها بصيغ خمتلفة ،من
إل ِّ
الكريمِ آيات عديدة ،تشري َ ٰ

َعال﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾(،)2
قبيل قوله ت َ ٰ
﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾(﴿ ،)3ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾(﴿ ،)4ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾(﴿ ،)5ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
( )1هاليل  ،سعد الدين مسعد  ،موقف اإلسالم من الردة  ،مرص  ،أبحاث ووقائع املؤمتر العام الثاين والعرشين
َ
للمجلس
األعل للشؤون اإلسالمية  ،فرباير  1431 ،هـ 2010/م  ،ص  33ـ . 44
ٰ
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )108( :
( )3سورة البقرة  ،اآلية . )109( :
( )4سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )217( :
( )5سورة آل عمران  ،اآليات  86( :ـ . )90
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ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(﴿ ،)1ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾(﴿ ،)2ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ﴾(﴿ ،)3ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ﴾(.)4

ِِ
الر ُس ُ
ول @
واملالحظ ،أن َه ٰـذه اآليات كلها نزلت إبان احلقبة املدنية ،وقد أقام َّ

الدولة اإلسالمية ،وكان هو حاكمها ،واإلسالم قانوهنا الذي خيضع له رعاياها ،من
مسلمني وغري مسلمني ،بحكم العهد الذي أبرمه @ مع مواطني املدينة عند اهلجرة،
عرف بـ «وثيقة املدينة»(.)5
والذي ُي َ

الر َّدة
َه ٰـ َذا ،باستثناء آية واحدة نزلت إبان احلقبة املكية ،مفادها نفي استحقاق اسم ِّ
عل ْ
َعال ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
املك َره عليها ،قال ت َ ٰ
َٰ
()6
عمـار بن يارس {،
ﮈ﴾  ،وأغلب املفرسين ،أهنا نزلت يف الصحايب اجلليل َّ
التقول بكلامت تفيد خروجه من اإلسالم(.)7
والذي كانت قريش ت ُ
عل ّ
ًكرهه َ ٰ

عل الرغم من السيادة الفعلية والقانونية لإلسالم يف الدولة ،فإن القرآن الكريم
وإنه َ ٰ
ِ
عل املرتد عن اإلسالم،
إل عقوبة دنيوية ،تُو َّقع َ ٰ
يومها ،لـم ُيشـر ال من قريب وال من بعيد َ ٰ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة آل عمران  ،اآلية . )177( :
سورة النساء  ،اآلية . )137( :
سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )66( :
سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )74( :
حممد عبد امللك « ،السرية النبوية»  ،حتقيق  :مصطفى السقا وزمالؤه  ،القاهرة  :مصطفى
ابن هشام  ،أبو َّ
حممد سليم « ،النظام السيايس
الباب احللبي وأوالده  1375 ،هـ 1955/م  ،ج  ، 1ص َ . 503
الع َّـوا َّ ،
للدولة اإلسالمية»  ،القاهرة  ،املكتب املرصي احلديث  1398 ،هـ 1978 /م  ،ط  ، 2ص  31ـ . 41
سورة النحل  ،جزء من اآلية . )106( :
ابن كثري  ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي « ،تفسري القرآن العظيم»  ،الرياض  :دار السالم
للنرش والتوزيع  1423 ،هـ 2004 /م  ،ط  ، 6مج  ، 2ص  1596ـ . 1597
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فالر َّدة يف حكم
وإنمـا يتواتر يف تلك اآليات التهديد املستمر بعذاب شديد يف اآلخرةِّ .

القرآن الكريم ،معصية خطرية الشأن وإن لـم تفرض هلا آياته عقوبة دنيوية ،كذلك فإن
إل اآلخرة،
إغفال اآليات القرآنية لذكر العقوبة الدنيوية َّ
عل ِّ
الر َّدة ،وإرجاء ذلك َ ٰ
املقدرة َ ٰ

عل تسامح رباين ،لتكريس مبدأ «حرية االعتقاد» ،التي هي أصل ٌّ
كيل يف
دليل رصيح َ ٰ
ومقصدٌ ٌ
نبيل من مقاصد الرشيعة اإلسالمية.
اإلسالم،
َ
وقد أثبتت كتب الصحاح يف األحاديث النبوية الرشيفة أقوا ً
الر َّدة يف
ال وآثار ًا حول ِّ

وتبقى تلك األحاديث كلها ـ بالرغم من صحة بعضها ـ حمل
العهد النبوي الرشيف،
ٰ
ـرعي ًا»
خالف وتأويل لدَ ٰى العلمـاء عرب العصور ،لكوهنا ُك ُّلها ال تكاد تثبت ّ
«حد ًا َش ّ

وه ٰـ َذا باستثناء احلديث الوحيد الذي ورد يف
عل مرتدَ .
عل غرار القرآن الكريم ـ َ ٰ
ـ َٰ
البخاري :عن َع ِل بن عبد ال َّلـه عن سفيان عن أيوب عن عكرمة َ
«أنَّ َع ِل ّيـ ًا > َح َر َق
ِّ
ُ
قوم ًا ،فبلغ ابن عباس فقال :لو كنت أنا لـم أ ْح ِرقْهم ،ألن ال َّنبي @ قالَ :
«ل ت َُع ِّ
ـذ ُبوا
َّ
)
1
(
ِ َ
بِ َع َذ ِ
بي @َ « :م ْن َب َّد َل ِدي َنـ ُه َفا ْق ُت ُلـو ُه» ُ .يعترب َه ٰـ َذا
اب ال َّلـه»َ ،ول َق َت ْل ُتهم كمـا قال ال َّن ُّ
ال للقضية وتداو ً
احلديث األكثر إشكا ً
السـائد
ال لدَ ٰى العلمـاء،
َ
واألقو ٰى املؤ ِّيد للمذهب َّ
ِ
حد ًا (.)2
يف الفقه اإلسالمي،
القائل إنَّ ا ُملرت ََّد ُيعا َق ُب بالقتل ّ

الر َّدة بني النفي واإلثبات
َحـدِّ َّيـ ُة ِّ

الر َّدة ،يف حدِّ ذاته ،جريمة تستحق «عقوبة» رادعة،
من ا ُمل َس َّلم به لدَ ٰى العلمـاء أن فعل ِّ

لكن نقطة اخلالف تكمن يف حتديد زمن العقوبة ونوعيتها ،أهي دنيوية أم أخروية؟ أهي

القتل (اإلعدام) أم التعزير من قبل احلاكم؟

حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،دمشق  ،دار ابن كثري للطباعة والنرش والتوزيع،
( )1البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
ط  1423 ، 1هـ 2002/م  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب «ال يعذب بعذاب ال َّلـه  ،حديث رقم . 3017
( )2العبيدي  ،إقبال « ،الردة يف اخلطاب القرآين والعرص النبوي»  ،رسالة ماجستري  ،إرشاف الدكتور امحيدة
النيفر  ،تونس  ،جامعة الزيتونة  ،املعهد العايل ألصول الدين  1423 ،هـ 2003/م  ،ص  77ـ  . 80يتم
َ
عل احلديث الحق ًا يف مكانه .
التعليق ٰ
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الر َّدة جريمة من جرائم احلدود ،ويعاقب عليها
لقد ساد الرأي الفقهي قدي ًام أن ِّ

()1
والسـ َّنة الصحيحة ،توجد
إل الكتاب
ُّ
بعقوبة القتل (اإلعدام)  .لكن بالرجوع َ ٰ
مواقف تساحمية وأحكام ُم َّففة دون القتل يف أكثر من آية ،ويف أكثر من موقف نبوي

()2
إل العدول عن القول بـ
رشيف  .وهو ما حدا ببعض العلمـاء ـ وال سيام املتأخرين ـ َ ٰ

عزر من قبل
إل القول بالتعزير عليها .أي أن املرتد ال يقتل حد ًا ،وإنّمـا ُي َّ
َ
«حـدِّ ية ِّ
الر َّدة» َ ٰ

احلاكم ،الذي حيكم فيه بحسب املصلحة العامة ،بني أدنى عقوبة وهي العفو ،وأقصاها

وهي اإلعدام(.)3

( أ ) أدلة اإلثبات لإلعدام

()4

( )1القرآنُ َ
عل اختالف
إل َّ
الردة َ ٰ
الكريم  :عند ت َُّتبع اآليات القرآنية التي تشري َ ٰ

عل آية واحدة رصحية تُقدِّ ر للردة عقوب ًة دنيوي ًة( )5هي الق ْتل ،وإن
صيغها ،ال يقف املرء َ ٰ
ٍ
ٍ
عديدة حول رشعية «حدِّ ية القتل» ،إذ ليس من
تساؤالت
سكوت القرآن عنها يطرح
ٍ
ٍ
عالية من اخلطورة ،عقوبته «القتل» ال يذكر يف
درجة
عل
املعقول أن يكون هناك ٌّ
حد َ ٰ

القرآن الكريم ،بينام لـم يغفل حدود ًا َّ
(حده
الزن َٰى لغري املحصن ُّ
أقل درجة ،يف حجم ِّ
ا َ
(حده اجللد أو املالعنة) مث ً
(حده قطع اليد) ،وال َق ُ
ال!
جل ُ
ذف ُّ
لد) ،والرسقة ُّ

ـرية أي
الر َّدة ِّ
الس ِّ
َّأما اآليات التي تثبت عقوبة دنيوية للردة ،فهي تعني يف جمملها ِّ

عل ذلك
«النفاق» ،واإلسالم دين كله سامحة ال ُين ِّق ُب عن القلوب .ومن أهم األمثلة َ ٰ
()1
()2
()3
()4
()5

ج َع َأ ْه ُل ا ْل ِع ْلمِ َع َل ُو ُج ِ
وب َق ْت ِل ْ ُال ْرتَدِّ َ ،و ُر ِو َي َذلِ َك َع ْن َأ ِب َب ْك ٍرَ ،و ُع َم َر َو ُعث َْم َ
ـان ،
كتب ابن قدامة ََ « :أ ْ َ
ٰ
اس َ ،و َخالِ ٍد َ ،و َغ ِ ِ
ٍ
وس ٰى َ ،و ْاب ِن َع َّب ٍ
ـم ُي ْن َك ْر َذلِ َك َ ،ف َك َ
إجاع ًا» ا .هـ .
ان ْ َ
َو َع ِ ٍّ
ل َ ،و ُم َعاذ َ ،و َأ ِب ُم َ
ْ
يه ْم َ ،و َل ْ
«املغني»  ،ج  ، 9ص . 16
العبيدي  ،إقبال « ،الردة يف اخلطاب القرآين والعرص النبوي»  ،ص  56ـ . 74
هاليل  ،سعد الدين مسعد « ،موقف اإلسالم من الردة»  ،ص  47ـ . 53
هو مذهب مجهور األمة عرب العصور .
العبيدي  ،إقبال « ،الردة يف اخلطاب القرآين والعرص النبوي»  ،ص  22و . 74
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َعال﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
قوله ت َ ٰ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ﴾( ،)1فهي آية نزلت يف املنافقني( ،)2ومن املعلوم أن الرسول @ لـم

()3
عل تثبيت عقوبة
يفرض عقوبة دنيوية للمنافق  ،وإنّ الذين يستدلون بمثل اآلية َ ٰ

والر َّدة.
الر َّدة ،خيلطون بني شيئني :النفاق ِّ
ِّ

َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
وقوله ت َ ٰ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

()5
إل
ﭮ ﭯ﴾( ،)4فاآلية ال حتتمل هنا
معنى ردة القوم  .وهو اليشء نفسه بالنسبة َ ٰ
ٰ

َعال ﴿ :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ
قوله ت َ ٰ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ﴾( ، )6إذ هي آية رصحية يف مقاتلة املرشكني بعد انسالخ األشهر احلرم

()7
َعال ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
وليس املرتدين  .أما قوله ت َ ٰ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(،)8
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة التوبة  ،اآلية . )74( :
ابن كثري « ،تفسري القرآن العظيم»  1317 - 2 ،ـ . 1320
حممد بن أمحد األنصاري « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،حتقيق  :أمحد عبد العليم الربدوين ،
القرطبي َّ ،
بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب  1405 ،هـ 1985/م  ،ج  ، 1ص . 198
سورة الفتح  ،اآلية . )16( :
ابن كثري « ،تفسري القرآن العظيم»  2617/4 ،ـ . 2618
سورة التوبة  ،اآلية . )5( :
ابن كثري « ،تفسري القرآن العظيم»  1272 / 2 ،ـ . 1273
سورة املائدة  ،اآلية . )33( :
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فهي رصحية يف املحاربني ،وليس لردة جمردة يف حال افرتضنا أهنا نزلت فيها ،كام يذهب
إل َه ٰـ َذا الرأي بعض املفرسين(.)1
َٰ

خالصة القول ،أن القرآن الكريم لـم حيدِّ د عقوب ًة دنيوي ًة للردة ،بل رشع هلا عقوبة
ِ
وي ُة
السـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
تطرقت ُّ
أخروية ،وبذلك تنتفي «قرآنيا» عقوبة اإلعدام للمرتد ،لكن هل َّ
إل إثباهتا؟
الرشيفة َ ٰ
الر َّدة ،هو حديث
السـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
وي ُة  :سلف القول إن احلديث األقوى يف إثبات حد ِّ
(ُّ )2
البخاري ،عن ابن عباس { « َم ْن َب َّد َل ِدي َنـ ُه َفا ْق ُت ُلـو ُه» ،وما عداه فهي أحاديث ،إما

الر َّدة أمر ًا آخر يستوجب القتل ،وإن لـم تكن هناك ردة ً
أصل( ،)2أو
إل ِّ
أهنا َض َّمت َ ٰ
أهنا ضعيفة السند( .)3فحديث ابن عباس َه ٰـ َذا رواه الصحاح كلها( )4بإسناد ومتون

( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
حممد بن عبد ال َّلـه ،
حممد بن عيل بن َّ
( )2ابن كثري « ،تفسري القرآن العظيم»  891 / 2 ،ـ  . 894الشوكاين َّ ،
«فتح القدير»  ،بريوت  ،دمشق  :دار ابن كثري  ،دار الكلم الطيب  ،ط 1414 ، 1هـ1994/م . 39 / 2 ،
َ
عل غرار الذين أمر @ بقتلهم يوم فتح مكة  ،مثل قيس بن حبابة  ،وعبد ال َّلـه بن خطل وغريهم ،
(ٰ )3
وسيأيت الكالم فيهم الحق ًا .

( )4مثل ما رواه البيهقي عن جابر  ،يف أم مروان التي ارتدت عن اإلسالم يف العهد النبوي (يوم أحد) فأمر
رب ٰى»  ،اهلند  :مطبعة جملس
«السـ َنن الك َ
باستتابتها  ،فأبت  ،فقُ تلت ( .البيهقي  ،أبوبكر امحد بن احلسني ُّ ،
دائرة املعارف العثمـانية  ،ط 1354 ، 1هـ1934/م  ،ج  ، 4ص  ، 128برقم  ، 3215باب كتاب احلدود
حممد نارص الدين « ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل»  ،بريوت  ،املكتب
والديانات  .األلباين َّ ،
السـند عبد ال َّلـه بن أذينة  ،جمروح ومنكر
اإلسالمي  ،ط 1405 ، 2هـ1985/م  ،ج  ، 8ص  . )126يوجد يف َّ
حممد عبد ال َّلـه بن يوسف « ،نصب الراية
احلديث ٰ
لدى ابن حبان والدارقطني ( .الزيلعي  ،مجال الدين  ،أبو َّ
ألحاديث اهلداية»  ،اهلند  :دار املأمون  ،ط 1358 ، 1هـ1938/م  ،ج  ، 3ص  . )458وكذلك حديث معاذ
إىل اليمن ـ برضب عنق كل مرتد ومرتدة ( .العسقالين  ،ابن حجر ،
بن جبل يأمره فيه ُّ
النبي @ ـ حني بعثه ٰ
«فتح الباري برشح صحيح البخاري»  ،دمشق  :دار الفكر 1420 ،هـ2000/م ج  ، 12ص  . )284ورد يف َسـنده
حممد بن عبيد ال َّلـه العرزمي  ،وهو مرتوك لدَ ٰى أهل احلديث ( .العسقالين  ،ابن حجر  ،أمحد بن عيل « ،هتذيب
َّ
التهذيب»  ،بريوت  :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع  ،ط 1404 ، 1هـ1984/م  ،ص . )330
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خمتلفة ،باستثناء «صحيح مسلم» الذي حت ّفظ عن ذكره بسبب تضعيفه عكرمة موىل ابن

عباس(.)1

الر ُس َ
وإذا َّ
كر حديث ابن عباس َه ٰـ َذا ،فإنه يف املقابل لـم يثبت
ول @ َذ َ
تأكد أنَّ َّ
ٍ
بسند صحيحٍ  ،أنه @ ق َت َل رج ً
ال أو امرأة لكونه « َب َّدل دينه» ،بالرغم من حدوث
()2
الر َّدة (الفكرية) لـم تكن
مرات عديدة  ،وهو ما يؤكد أن ِّ
حاالت ِّ
الر َّدة يف عهده @ َّ
ٌ
مرتبط باألمن االجتامعي السيايس.
أمر آخر،
يوم ًا سبب ًا مبارش ًا للقتل ،وإنمـا ٌ

(ب) أدلة النفي لإلعدام

( )1ال ُقرآنُ َ
الر َّدة ـ إمجا ًال ـ
الك ُ
عل نفي «حدية» ِّ
ريم  :تُص َّنف اآليات التي تستدل هبا َ ٰ

إل ثالثة أصناف :
َٰ

إل أن عقوبة املرتد هي أخروية فحسب ،ال عقوبة له يف الدنيا ،كمـا
( أ ) آيات تشري َ ٰ
سلف القول.

(ب) آيات تفيد أن اإلنسان يف َه ٰـ ِذ ِه الدنيا هو سيد موقفه ،فهو حر يف اختيار عقيدته وما
يدين به﴿ ،ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾(﴿ ،)3ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾(.)4

()1

()2
()3
()4

«سـ َنن الرتمذي»  ،حتقيق  :عزت عبيد الدعاس  ،سوريا  :مطابع الفجر
حممد بن
الرتمذي  ،أبو
عيسى ُ ،
عيسى َّ
ٰ
ٰ
احلديثة 1387 ،هـ1967/م  ،ط  ، 1ج  ، 3كتاب باب ما جاء يف املرتد حديث رقم  . 1458النسائي  ،أمحد بن
«السـ َنن الك َرب ٰى»  ،بريوت  :دار الفكر  ،ط 1350 ، 1هـ1930/م  ،ط  ، 1حديث رقم  . 4059ابن ماجه،
شعيب ُّ ،
ِ
حممد فؤاد عبد الباقي  ،مرص  :دار إحياء الكتب
حممد بن يزيد القزويني ُ ،
«سـنن ابن ماجه»  ،حتقيق َّ :
أبو عبد ال َّلـه َّ
العربية  ،فيصل
«سـ َنن أيب
عيسى البايب احللبي  ،د.ت  ،حديث رقم  . 2535أبو داود  ،سليامن بن األشعث ُ ،
ٰ
حممد حميي الدين عبد احلميد  ،صيدا  ،بريوت  :املكتبة العرصية  ،د.ت  ،حديث رقم  . 4351ابن
داود»  ،حتقيق َّ :
حممد « ،املسـند»  ،حتقيق شعيب األرناؤوط  ،عادل مرشد  ،وآخرون  ،بإرشاف  :د .عبد ال َّلـه
حنبل  ،أمحد بن َّ
بن عبد املحسن الرتكي  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1420 ، 2هـ2001/م  ،ص  ، 218حديث رقم . 1871
حممد عيل البجاوي  ،بيوت  :دار املعرفة
حممد أمحد بن عثمـان « ،ميزان االعتدال»  ،حتقيق َّ :
الذهبي َّ ،
حممد بن حجر ،
للطباعة والنرش  ،ط 1383 ، 1هـ1963/م  ،ج  ، 1ص  . 165العسقالين  ،أمحد بن عيل بن َّ
«هتذيب التهذيب»  ،ج  ، 7ص . 237
سورة البقرة  ،جزء من االية . )256( :
سورة الكهف  ،جزء من اآلية . )29( :
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(ج) آيات َّ
ترتكز يف أنَّ ال َّلـ َه بذاته لـم َيشَ ْأ أن يعتنق الناس اإلسالم َّإل طواعية ،وإن
إكراه الناس يف َه ٰـ َذا املجال مرفوض ،ألنَّ ال َّلـ َه سوف حياسب املختارين ال
ْ
املك َرهني﴿ ،ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ﴾(﴿ ،)1ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾(. )3( )2

ِِ
ٍ
ٍ
عل
َه ٰـذه اآليات وغريها تقرر مبدأ حرية االعتقاد ،وال تثبت أية عقوبة دنيوية َ ٰ
ِ
ُكرس يف الوقت نفسه سامحة اإلسالم وجوانبه
إل اآلخرة ،وت ِّ
مرتد ،بل ت ُْرجئ العقوبة َ ٰ
اإلنسانية ،التي ترشع دوم ًا لتحقيق األمن الفكري واالجتامعي واالقتصادي والسيايس.
ٍ
وتتبع
السـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
(ُّ )2
وي ُة  :من خالل مناقشة َب ّناءة لألحاديث الواردة يف حق املرتدُّ ،

الر َّدة «جمردة» ،لـم تكن الدافع األسايس للقتل يف
آراء العلمـاء فيهاَّ ،
يتبي ـ يقين ًا ـ أن ِّ

كافة املواقف النبوية الرشيفة ،التي كانت ت َّتسم دوم ًا ،بالرأفة والتسامح والدفاع عن
ِ
لـم َير الوجود إال
احلقوق َ
ور ِّد املظامل .فحديث ابن عباس > َ « :م ْن َب َّد َل دي َنـ ُه َفا ْق ُت ُلو ُه» ْ
ل بن أيب طالب > ،أي خالل العقد الرابع من اهلجرة النبوية ،حيث
يف زمن خالفة َع ِ ٍّ
َ
عل البرصة .وهنا يتساءل املرء متحري ًا ،هل َ
إن َع ِل َّيـ ًا
كان يومها ابن عباس
ل َٰ
عامل َع ِ ٍّ
عل ظهور اإلسالم ،أم أنه كان
لـم يكن يعرف حكم ِّ
الر َّدة بعد مرور قرابة نصف قرن َ ٰ

يعلم ولكن ترصف باحلرق تعزير ًا كونه احلاكم؟ فالفرضية الثانية وهو الترصف بالتعزير
ٍ
حتتمل الصواب ،ألن َع ِل َّيـ ًا قال يف
ابن عباس» ( ،)4فكيف تُصدِّ ُق كالم ًا
«صدَ َق ُ
رواية َ :
()1
()2
()3
()4

سورة يونس  ،اآلية . )99( :
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )35( :
األنعام  .35 :سعيد  ،صباح ستار« ،آية (ال إكراه يف الدين) بني حرية االعتقاد وعقوبة الردة يف
اإلسالم»  ،جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  ،العراق  ،نرش جامعة األنبار ـ كلية العلوم
اإلسالمية  ،العدد  ، 26السنة السابعة  ،املجلد 1436 ، 7هـ2016 /م  .ص  102ـ . 105
«سـنن الرتمذي»  ،باب ما جاء يف املرتد  ،ج  ، 3ص  ، 11رقم احلديث  . 1458نق ً
ال عن مقالة
الرتمذي ُ ،
سعيد  ،صباح ستار « ،آية ال إكراه يف الدين»  ،ص  110ـ . 111
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ِ
َرصف بمـا يراه مناسب ًا
لـم تسمعه من قبل؟ فيحتمل أن َعل َّيـ ًا كان يعرف احلديث ،لكن ت َّ

ل)( ،)1وجاء قول ابن عباس بمثابة «تذكري» له.
لغلظة نوعية االرتداد (وهو تأليه َع ِ ٍّ

عل الرغم من ُّ
متكنه من فرص
وإذا صح أنه @ قال احلديث ولـم يعمل بهٰ َ ،
ِ
حرق ًا بالرغم من علمه
التطبيق مكرر ًا ،وأن َعل َّيـ ًا > (صاحب املناسبة) عمل بالتعزير ْ
باحلديث مسبق ًا ،قد يستقرب الصواب بتلك القرينتني ـ وغريمها ـ من قال إن «القتل»
عل الوجوب ،وبالتايل حده تعزيري(،)2
عل اجلواز واإلباحة ،وليس َ ٰ
يف احلديث حيمل َ ٰ

يوسع دائرة اختيار نوعية العقوبة لدَ ٰى السلطة املختصة يف الدولة اإلسالمية ،بمـا يف
ِّ
ذلك القتل.

ويرى جمموعة من العلمـاء أن األمر هنا « َفا ْق ُت ُلو ُه» ،متعلق باملرتد املحارب ،الذي

الر َّدة ،بل هو
يشارك يف قتال ُم َّ
وجه ضد املسلمني ،وبالتايل ال يعترب القتل عقوبة جلريمة ِّ

جزاء اقرتاف جرم سيايس يتعلق باخليانة
العظمى(.)3
ٰ

فرضية التسليم بصحة احلديث ،نظر ًا لوروده يف صحيح البخاري
وعل َ
وعموماٰ َ ،

الر َّدة :
وغريه من الصحاح ،فإنّه ال يكاد خيلو من مالحظات ال ينهض هبا إلثبات حدية ِّ
ِ
عل
( أ ) وجود ا ُملعارض القوي للحديث ،وهو النص القرآين الذي خال من أي تنصيص َ ٰ
السـ َّنة «الفعلية» الصحيحة التي خلت ،بدورها،
عقوبة دنيوية للمرتد .وكذلك ُّ
عل مرتد فكري حمض.
من تنزيل أية عقوبة َ ٰ

( )1البخاري « ،اجلامع الصحيح املخترص للبخاري»  ،حتقيق مصطفى الديب البغا  ،بريوت  :دار ابن كثري ،
ط 1407 ، 2هـ1997/م  ،باب حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم  ،رقم احلديث . 6524
حممد سليم « ،الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد»  ،مرص  :سفري الدولية للنرش  ،ط ، 3
(َ )2
ـوا َّ ،
الع َّ
1427هـ2006/م  ،ج  ، 2ص . 453
( )3قرقور  ،نبيل « ،حرية املعتقد وحكم الردة يف الرشيعة اإلسالمية»  ،اجلزائر  ،جملة املنتدى القانوين  ،قسم
الكفاءة املهنية للمحاماة  ،عدد 1428 ، 5هـ2008/م  ،ص . 255
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ول ابن عباس) من قبل جمموعة من الصحابة
(ب) تضعيف راوي احلديث (عكرمة َم َ ٰ
وح َّف ِ
اظ احلديث يف حجم عبد ال َّلـه بن عمر ،وعيل بن عبد ال َّلـه بن
والتابعني ُ
عباس ،واإلمام مالك بن أنس ،وسعيد بن املسيب ،وسعيد بن جبري ،وعطاء بن
ٍ
أيب رباح ،وغريهم .ويف كلمة ،فهو شخصية ُ ْمت َلف يف عدالته بني ُم ٍ
ثبت
وناف(.)1

َ
ول ابن عباس يف صحيحه ،لتضعيفه
(ج) ت ُّفظ اإلمام مسلم عن الرواية عن عكرمة َم َ ٰ
له( .)2وإنَّ وزن اإلمام مسلم يف ميزان اجلرح والتعديل للرواة لثقيل.

(د) كون حديث ابن عباس َه ٰـ َذا من أحاديث اآلحاد ،ومن املتعارف لدَ ٰى علمـاء األمة،
أن حديث اآلحاد ال ُيعمل به يف جمال العقيدة(َ .)3ه ٰـ َذا من جهة.
أخر ٰى ،يوجد موقفان نبويان خمتلفان مع َح َّدين متباينني ،أحدمها الرسقة،
من جهة َ

الر َّدة .فاألول (الرسقة) أثبت القرآن الكريم له عقوبة دنيوية ،يف حني أنه لـم
واآلخر ِّ
(الر َّدة) أية عقوبة مماثلة.
يثبت للثاين ِّ

فعندما رسقت املرأة املخزومية ،وحاولت «جمموعة» من الصحابة ال َت ُّ
شفع هلا عرب

أسامة بن زيد ،لـم يقبل النبي @ الشفاعة ،بل خطب فيهم الئمـ ًا ومؤنِّبـ ًا( .)4يف حني
()1
()2
()3
()4

حممد بن أمحد بن عثمـان « ،سري أعالم النبالء»  ،حتقيق  :حسن األسد  ،بريوت  :مؤسسة
الذهبي َّ ،
حممد بن حجر « ،هتذيب
الرسالة  ،ط 1409 ، 9هـ1989/م  ،ج  ، 5ص  . 23العسقالين  ،أمحد بن عيل بن َّ
التهذيب»  ،ج  ، 7ص . 237
حممد بن أمحد بن عثمـان « ،ميزان االعتدال»  ،ج  ، 3ص . 94
الذهبي َّ ،
قرامي  ،آمال « ،حرية املعتقد يف اإلسالم»  ،الدار البيضاء (املغرب)  ،دار الفنك 1417 ،هـ1997 /م ،
ص  . 145الصعيدي  ،عبد املتعال « ،حرية الفكر يف اإلسالم»  ،القاهرة  ،دار الفكر العريب  ،د.ت  ،ط
 ، 2ص . 45
حممد زهري بن
حممد بن إسامعيل « ،اجلامع الصحيح املسند» (صحيح البخاري)  ،حتقيق َّ :
البخاري َّ ،
نارص النارص  ،السعودية  ،دار طوق النجاة  ،ط 1422 ، 1هـ2002/م  ،كتاب اجلمعة  ،باب من انتظر
رب ٰى»  ،ج  ، 8ص  . 73واسم
«السـ َنن الك َ
ح َّت ٰى يدفن  ،رقم احلديث  . 3475النسائي  ،أمحد بن شعيب ُّ ،
املرأة املخزومية فاطمة بنت األسود بن عبد األسد  .وبنو خمزوم من أرشف بطون قريش .
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ارتد وحلق بكفار َّ
مكة ،فاستجار
أن عبد ال َّلـه بن سعد بن أيب رسح (كاتب وحي سابق) َّ
الر ُس ُ
ول @ شفاعته فيه(.)1
له عثمـان بن عفان > «بمفرده» يوم فتح مكة ،فقبل َّ
الر َّدة» .فهل
عل «حدية ِّ
إن َه ٰـ َذا املوقف النبوي الرشيف يضع عالمة استفهام كبرية َ ٰ
ٍ
الر ُس ُ
جمموعة من الصحابة يف
ول @ شفاعة
تقبل الشفاعة يف احلدود؟ ملاذا لـم يقبل َّ
عترب َه ٰـ َذا
حد رسقة ضد امرأة ،يف مقابل قبوهلا من صحايب واحد يف حق رجل مرتد؟ أال ُي ُ

الر َّدة بالقتل» ما دامت احلدود ال ت ُ
ُقبل فيها الشفاعة.
املوقف النبوي تشكيك ًا يف «حدية ِّ
ٍ
لعاقل هنا َّإل القول إنه @ رفض الشفاعة يف الرسقة لكونه «حد ًا» بنص
وال يسع

َعال ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
رصيح قرآين ،قال ت َ ٰ
()2
إل
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾  ،و َقبِلها يف ِّ
الر َّدة لكوهنا «تعزير ًا» ،والتعزير مفوض َ ٰ
السلطة اإلسالمية ،يبدأ بالعفو ،وينتهي باإلعدام.

الر َّدة ،فقد اقرتنت عموم ًا بـ
أما األقوال واملواقف النبوية املتعددة األخرى حول ِّ

«احلرابة» ،باإلرضار باألمن العام ،وهنب أموال العامة ،أو ما يعرف بلغة العرص «اخليانة
العظمى» ،وهي أمور كلها تستوجب القتل وإن لـم تكن هناك ردة يف األصل .فاجلنايات
ِِ
الر َّدة يف حد ذاهتا .من تلك األقوال
املصاحبة للردة ،هي املقصودة َهب ٰـذه العقوبة وليست ِّ
واملواقف النبوية.

ي ُّل َد ُم ا ِ ْم ِرئ ٍ ُم ِ
ـل ٍ
«ل َ ِ
( أ ) حديث األسباب الثالثة املبيحة لدم املسلم َ
سل ٍم إِ َّل بِ َث َ
ث:
ال َّتا ِر ُك لِ ِدينِ ِ
بالتحزب والقتال
ـاع ِة»( .)3فاحلديث رصيح يف وصف املرتد
لج َم َ
ُّ
ـه ا ُمل َفـا ِر ِق لِ َ
«الردة يف اخلطاب
رب ٰى»  ،رقم احلديث  . 3530العبيدي  ،إقبال ،
َّ
«السـ َنن الك َ
( )1النسائي  ،أمحد بن شعيب ُّ ،
القرآين والعرص النبوي»  ،ص . 62
( )2سورة املائدة  ،اآلية . )38( :
َ
َعال «النفس بالنفس والعني بالعني ، »...رقم احلديث . 6878
( )3البخاري « ،صحيح البخاري»  ،باب قوله ت ٰ
النيسابوري  ،مسلم بن احلجاج « ،صحيح مسلم»  ،بريوت  ،دار الفكر  ،د.ت  ،كتاب القسامة واملحاربني
والديات  ،باب ما يباح به دم املسلم  ،رقم احلديث . 1676
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وهـ َذا يف حدِّ ذاته ٍ
كاف لقتل املرتد يف حال
مع مجاعة معادية للمسلمني ،فتلك حرابةٰ َ ،
ِ
بي @
الر َّدة هي السبب األصيل يف القتل،
ُقد َر عليه قبل التوبة .فلو كانت ِّ
ٰ
الكتفى ال َّن ُّ
لج َم َ ِ
بعبارة «ال َّتا ِر ُك لِ ِدينِ ِ
عنى .وهو كغريه من
ـه» ،و َل َّـم كان لعبارة «ا ُمل َفـا ِر ِق لِ َ
ـاعة» أي َم ً
قـيد ًة بمفارقة اجلمـاعة.
األحاديث التي جاءت بوجوب قتل املرتدُ ،م َّ
قويه ،كون ُع َمر بن اخلطاب > وبعده إبراهيم النخعي
ومما ُي ِّ
عزز َه ٰـ َذا الـرأي و ُي ِّ

وعبد الرمحن األوزاعي ،لـم يلتحقوا باإلمجاع القايض بقتل املرتد .وهم أشخاص هلم

وزهنم بال منازع ،وخروجهم عن اإلمجاع إنمـا كان بسبب تقييد احلكم بمفارقة اجلمـاعة،
كمـا يدل عليه لفظ احلديث « ...ال َّتا ِر ُك لِ ِدينِ ِ
ـاع ِة».
لج َم َ
ـه ا ُمل َفـا ِر ِق لِ َ
رأى جمموعة من العلمـاء أن قضية قتل املرتد عن دينه املفارق للجمـاعة ،إنمـا
ولقد ٰ

جاء لرد كل حماوالت زعزعة االستقرار يف الكيان اإلسالمي الوليد(.)1

الر َّدة يف اإلسالم ،جاءت مقرتنة هبا ضميمة املفارقة للجامعة ،وإنه بدون حتقق
فعقوبة ِّ

تلك الضميمة ،يبقى االعتقاد أمر ًا يتعلق باإلنسان ،وهو أمر قلبي يتعلق بقناعات اإلنسان،
عل لزوم األمانة يف تبليغه وبيانه﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
وال يمكن فرضه ،ويقترص األمر َ ٰ

ﯫ ﯬ﴾(﴿ ،)2ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾(.)3

لخ ُصه« ،أن الوفد أسلموا ثم أصيبوا بسقم،
وم َّ
(ب) حديث وفد عكل وعرينةُ ،
ول @ ،فأذن هلم باخلروج مع راعي إبل الر ُس ِ
فشكوا ذلك َإل الر ُس ِ
ول @َ ،ح َّت ٰى إذا
َّ
ٰ َّ
()4
رشبوا من ألباهنا وأبواهلا استشفا ًء ،قتلوا الراعي ،وهنبوا اإلبل ،فاس ُتدركوا و ُقتِلوا» .
( )1عودة  ،عبد القادر « ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارن ًا بالقانون الوضعي»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة ،
1405هـ1985/م  ،ص  . 662قرقور  ،نبيل « ،حرية املعتقد»  ،ص  252 ، 246ـ . 254
( )2سورة الرعد  ،جزء من اآلية . )40( :
( )3سورة الكهف  ،جزء من اآلية . )29( :
( )4البخاري « ،صحيح البخاري»  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب «إذا حرق املرشك املسلم هل حيرق»  ،حديث
رقم . 3018

704

الر َّدة فحسب؟ فقد اجتمع فيهم:
وهل يمكن القول هنا إن الوفد املرتد ُقتلوا من أجل ِّ

()1
طبق عليهم
ُعتب َ
اخليانة ،وقطع الطريق ،والقتل ،والرسقة ،وهي أمور ت َ
«حرابة»  ،ولذا َّ
ول ال َّل ِ
حـد ا َ
َر ُس ُ
الر َّدة.
حلرا َبة وليس َّ
ـه @ َّ
حد ِّ

الر ُس ُ
ول @ بقتل مرتدين ،و ُن ِّفذ فيهم القتل ،ليس لكوهنم
(ج) يوم فتح مكة أمر َّ

العظمى ،هنب
ارتدوا فحسب ،وإنمـا لتوفر جنايات فيهم من قبيل :القتل العمد ،اخليانة
ٰ

إل ردته قتل املسلم ،وهنب املال العام.
أموال العامة .من أمثال قيس بن حبابة ،فقد َّ
ضم َ ٰ
عبد ال َّلـه (عبد العزى) بن خطل التميمي ،بعث يف ِس ٍ
فارة نبوية جلمع الزكاة ،فخان
ُ
الدولة اإلسالمية ،وقتل خادمه بدم بارد كفر ًا ،وهرب باملال العام (الزكاة) .مقيس بن
صبابة الكناين ،أخذ الدية ـ بشهادة نبوية ـ من قاتل أخيه (هاشم الذي قتل خطأ) ،ثم
اغتاله ،وحلق بمكة ،ومحل السالح ضد الدولة اإلسالمية(.)2

ومن هنا يظهر أن تلك األحاديث واملواقف النبوية اخلالدة والرصحية ،ال تصلح َدلي ً
ال
الر َّدة باإلعدام ،ألن ِر َّدهتم كانت مصحوب ًة بجرائم تستحق القتل أص ً
ال
إلثبات حدِّ ية ِّ
الر َّدة.
وليس ملجرد ِّ

الر َّدة والتسامح اإلسالمي يف العهد النبوي
ِّ

الر ُس َ
عزر»
ول @ لـم « ُي ِّ
هي مواقف نبوية خالدة يف التسامح حيال ِّ
الر َّدة ،تؤكد أن َّ

عل «ردة فكرية جمردة» ،كام أهنا من جهة أخرىّ ،
عل سامحة اإلسالم ،وأنَّ هدفه يف
تؤكد َ ٰ
َٰ

الر َّدة ،ليس القتل واإلرعاب واإلرهاب وسلب حرية الفرد واملعتقد،
عل ِّ
ترشيع عقوبة َ ٰ
وإنمـا التحري الستتباب أمن فكري اجتامعي عام.

َ
عل شاتم الرسول»  ،اهلند  :جملس دائرة
( )1ابن تيمية  ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم « ،الصارم املسلول ٰ
املعارف النظامية  ،ط 1322 ، 1هـ1902 /م  ،ص . 322
رب ٰى»  ،ج  ، 2ص . 302
«السـ َنن الك َ
( )2النسائي  ،أمحد بن شعيب ُّ ،
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( )1ر ّدة أعرايب :جاء أعرايب َإل الر ُس ِ
بي قائ ً
ال:
ول @
َ
ٰ َّ
إل ال َّن ِّ
وأسلم ،فمرض ،فرجع َ ٰ
َ
بي @ ال
«أ ِق ْلنِي َب ْي َعتِي» ،أي ْ
أعفني من اإلسالم ،فهو بذلك ُمرتدٌ  .فلم يأمر ال َّن ُّ
سامَه وتركه يذهب حلاله(.)1
بحبسه وال بقتله ،بل َ
وكتب
وأسلم ،وقرأ سور ًا من القرآن الكريم،
َرصانيـ ًا أتاه @
ين :أنَّ ن
(ِ )2ر َّد ُة نَرصا ٍّ
َ
َ
ّ
عل ِر َّدته ،وإنمـا تغافل
الوحي لل َّنبِ ِّي ،ثم َّ
ارتد ُم ِّ
بي لعقابه َ ٰ
تنص ًا ،ولـم يطارده ال َّن ُّ
عنه(.)2

تسامح :فقد كان يعلم الكثري منهم ،ولـم يقتلهم ،بل
( )3املواقف النبوية مع املنافقني كلها ُ
واستغفر
ب بن َسلول عندما مات ،وك َّفنه بقميصه
عل زعيمهم عبد ال َّلـه بن ُأ َ ِّ
َ
ل َٰ
َص َّ ٰ
()3
عل املنافقني عند
له  .ويف أكثر من موقف حاول الصحابة تطبيق حد «القتل» َ ٰ
اكتشاف نفاقهم ،فكان @ يمنعهم دوم ًا بقوله تارة« :إِنَّه َش ِهدَ َب ْدر ًا»( ،)4وتارة
أخرى بقولهَ :
اس َأ َّن ُه َكانَ َيق ُت ُل َأ ّص َحا َب ُه»(،)5
ٰ
«..ل َت ّق ُت ْل ُهَ ،أ ْخ َش ٰى َأ ْن َي َت َح َّد َث ال َّن ُ
ٍ
مناسبة
إل جانب املسلمني .ويف ثالثة ب َن ْب ٍة
بمـا أنَّ املنافقني كانوا يقاتلون أحيان ًا َ ٰ

()1

()2
()3
()4
()5

حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،باب من نكث بيعة  ،رقم احلديث ، 7209
البخاري َّ ،
حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت  :دار
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج « ،اجلامع الصحيح»  ،حتقيق َّ :
إحياء الرتاث العريب ،د.ت  ،باب املدينة تنفي رشارها  ،رقم  ، 1383العسقالين  ،ابن حجر « ،فتح
حممد فؤاد عبد الباقي  ،القاهرة  ،املطبعة السلفية ومكتبتها،
الباري رشح صحيح البخاري»  ،حتقيق َّ :
1380هـ1960 /م  ،ج  ، 4ص . 97
َ
َ
يعل»  ،حتقيق  :حسني
يعل  ،أمحد بن عيل « ،مسند أيب ٰ
ابن هشام « ،السرية»  ،ج  ، 1ص  222ـ  .224أبو ٰ
سليم أسد  ،دمشق  :دار املأمون للرتاث  ،ط 1404 ، 1هـ1984/م  ،ج  ، 7باب عبد العزيز بن صهيب عن
أنس بن مالك  ،ص  ، 22رقم احلديث . 3919
مسلم بن احلجاج « ،اجلامع الصحيح»  ،كتاب فضائل الصحابة  ،باب فضل عمر بن اخلطاب > ،رقم
احلديث . 2400
البخاري « .صحيح البخاري»  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب اجلاسوس رقم  ، 141حديث رقم . 3007
البخاري « .صحيح البخاري»  ،كتاب اجلمعة  ،باب من انتظر ح َّت ٰى يدفن  ،رقم احلديث . 3519
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للموقف الصعب ،وذلك عندما قال له عبد ال َّلـه بن ذي ا ُ
خل َويرصة التميمي وهو
ِ
فرد قائ ً
ـم َأ ْع ِد ْل»( ،)1وهو موقف
«اع ِد ْل»َّ ،
يقسم الغنائمْ :
الَ « :ف َم ْن َي ْعد ْل إِ ْن َل ْ
ِّ
يستحق ِعقاب ًا رادع ًا ،لك َّنه @ ساحمَه ،بل وأن َق َذ حياته من نِقْمة أصحابه @.
الر َّدة :فقد قبل @ َش َط قريش يف
عل عقوبة ِّ
بي @ يف صلح احلديبية َ ٰ
( )4تفاوض ال َّن ُّ
إل َّ
ُ
املفاوضة يف احلدود؟
مكة( .)2فهل تُقبل
َّأل يطالب بإعادة َمن َّ
ارتد من املسلمني َ ٰ

الر ُس ُ
ول @ شفاعة عثمـان بن عفان > ،يف أخيه
( )5قبول الشفاعة يف حد ِّ
الر َّدة :فقد قبل َّ
من الرضاعة املرتد عبد ال َّلـه بن سعد بن أيب رسح ،فهل ت ُ
ُقبل الشفاعة يف احلدود؟
ِِ
الر َّدة اجلامعية يف املدينة ،للتشكيك والتشغيب واالفتتان
(ِ )6ر َّد ٌة هيودية مجاعية :كانت َه ٰـذه ِّ
والتصدِّ ي النتشار اإلسالم ،بحسب النص القرآين﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾(،)3
ول ال َّل ِ
ِ
ور ُس ُ
ـه @ حاكمها ،ومع ذلك لـم
والدولة اإلسالمية قائمة يف ع ِّز أيامهاَ ،
ي ِ
عاقب أحد ًا منهم( ،)4بل ت َ
َعايش َمعهم سلمي ًا.
ُ

الر َّدة والتسامح اإلسالمي يف عهد الصحابة والتابعني
ِّ

الر َّدة ويصعب
هي مواقف سمحة ومتعددة من الصحابة والتابعني وقعت حيال ِّ
حرصها هنا ،وكلها ِّ
إل احلاكم
الر َّدة ،حيث إن األمر َّ
عل «تعزيرية» حكم ِّ
مفوض َ ٰ
تؤكد َ ٰ

الر َّدة من حيث اخلطورة وعدمها ،يف حتديد العقوبة
اإلسالمي ،يراعي درجة نوعية ِّ

املناسبة.
()1
()2
()3
()4

البخاري « ،صحيح البخاري»  ،كتاب اجلمعة  ،باب من انتظر ح َّت ٰى يدفن  ،رقم احلديث  . 3610الرتمذي ،
«السـ َنن»  ،أبواب الفتن  ،باب صفة املارقة  ،ج  ، 9ص  37ـ . 38
ُّ
ابن حنبل  ،أمحد « ،املسند»  ،ج  ، 31ص  ، 218رقم احلديث . 18910
سورة آل عمران  ،اآلية . )72( :
ابن كثري « ،تفسري ابن كثري»  ،مج  ، 1ص . 513
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( )1احلبس عقوبة للمرتد :قىض اخلليفة عمر بن اخلطاب > بالسجن للمرتد يف أكثر
()1
وتربأ منهم ،وأشار عليهم أن يستطيبوه
عل قتل املرتد َّ
من مرة  ،بل عاتب ُوالتَه َ ٰ

بمثل قوله..« :كنت عارض ًا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه.)2(»...

وقال أيض ًا معاتب ًا أحدَ ُوالته عندما قتل مرتد ًا دون إمهال ..« :أفال َح َب ْس ُتموه ثالث ًا
ِ
ْ
َعال؟ ال َّل ُه َّم
وأط َع ْم ُتموه كل يوم رغيف ًا،
ْ
واستطب ُتموه لع َّله يتوب ويراجع أمر ال َّلـه ت َ ٰ
ِ ()3
ِّإن َلـم أحرضْ  ،و َلـم ُآمر و َلـم ْأر َ
الر َّدة،
ض إذ بلغَ ني»  .إنه موقف تساحمي حيال ِّ
عل متاسك النسيج االجتامعي اإلسالمي.
إذ ليس اهلدف القتل ،وإنمـا احلفاظ َ ٰ

عل يد َميمون بن مهران (وايل الرقة
( )2اجلزية عقوبة للمرتد :حدثت ردة مجاعية َ ٰ
فقض فيها اخلليفة عمر بِ َر ِّد
بالشام) يف عهد اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيزٰ َ ،

اجلزية عليهم وإطالق رساحهم( .)4وهنا يمكن مالحظة أن َر َّد اجلزية يف حد ذاته،
وجه من وجوه التسامح اإلسالمي حيال غري املسلم.

( )3املرأة املرتدة ال تقتل :ذهب احلنفية وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري َهل ٰـ َذا القول،
ُمع ِّللني بكوهنا ال تقاتل ،وللنهي النبوي عن قتلها يف احلروب لكوهنا ال تقاتل(.)5
عل املحك؟(.)6
فهل وضع احلنفية و َمن َواالهم بموقفهم َه ٰـ َذا مقولة «اإلمجـاع» َ ٰ

()1
()2
()3

()4
()5
()6

رب ٰى»  ،ج  ، 8ص . 207
«السـ َنن الك َ
البيهقي ُّ ،
الصنعاين  ،أبوبكر عبد الرزاق بن مهام « ،املصنف»  ،حتقيق  :حبيب الرمحن األعظمي  ،بريوت  :املكتب
اإلسالمي  ،ط 1303 ، 2هـ1983 /م  ،ج  ، 1ص  165ـ  .166ويا َهل ٰـذا املوقف اإلسالمي من مساملة
وتسامح!! .
حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب ،
ابن أنس  ،مالك « ،املوطـأ»  ،حتقيق َّ :
حممد
1405هـ1985/م  ،باب القضاء فيمن ارتد عن اإلسالم  ،رقم  ، 16ج  ، 2ص  . 736الشافعي َّ ،
حممد
بن إدريس « ،األم»  ،بريوت  ،دار الفكر  ،ط 1403 ، 8هـ1983/م  ،ج  ، 1ص  . 275الشوكاين َّ ،
حممد بن عبد ال َّلـه « ،نيل األوطار»  ،بريوت  :دار اجليل 1394 ،هـ1973/م  ،ج  ، 8ص . 9
بن عيل بن َّ
الصنعاين  ،عبد الرزاق بن مهام « ،املصنف»  ،باب الكفر بعد اإليمـان  ،رقم احلديث . 18714
رب ٰى»  ،ج  ، 9ص . 90
«السـ َنن الك َ
البيهقي ُّ ،
الصنعاين « ،املصنف»  ،باب الكفر بعد اإليمـان  ،ج  ، 10ص . 166
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( )4االستتابة األبدية للمرتد :يقول الفقيه إبراهيم النخعي واملحدث سفيان الثوري إنَّ
رتد ُيستتاب َح َّت ٰى املوت( .)1وهو وجه من وجوه سامحة اإلسالم يف حكم املرتد.
ا ُمل َّ

الر َّدة
ُشـبهة حروب ِّ

بي @ «ردة عقيدية» ،تطفو خفيفة أمام ثقل أمور «حرابية»،
حدثت بعد وفاة ال َّن ِّ
أخرىُ ،حت ُ
ول دون القول ،إن اخلليفة أبا بكر الصديق قاتل املتمردين
ومظاهر انفصالية
ٰ

قدي» ،أي لكوهنم مرتدين .فقد اجتمعت مواقف وعوامل عديدة يف املتمردين
«ع ٍّ
بدافع َ
تـية ناشئة
عل أن أبابكر كان يدافع عن مصري دولة َف َّ
ج ُّلها سياسية ،مما يؤكد االستدالل َ ٰ
مهددة من ِق َبل ُمنش ِّقني .من تلك العوامل :
َّ

عل أركان اإلسالم :است ْث َقل بعض املرتدين فرض الصالة ،وطالبوا
( أ ) املساومة َ ٰ
()2
اخلليفة إعفاءهم منها
قـدية) .كمـا امتنع آخرون عن دفع الزكاة بدافع
َّ
(ردة َع َّ
ٍ
أت عن جهل ،أو عن ٍ
وجحود ،مثل مجاعة املتنبئ طلحة بن خويلد
عناد
ُش ٍّح ُم َت ٍّ
َ
(ردة سياسية) .ولذلك قال أبوبكر قولته املشهورة« :وال َّلـه،
األ َسـدي ،وبني متيم َّ
ول ال َّل ِ
ون ِع َقا ًال َكانُوا ُيؤَ ُّدو َن ُه َإل َر ُس ِ
ـهَ َ ،
َلو َم َن ُع ِ
ار ْب ُت ُهم َع َليه»( .)3فالزكاة ـ مثل
ل َ
ٰ
فلو أن َشعب ًا من ُشعوب
الرضائب يف الوقت الراهن ـ من
ِّ
أخص ُم ِّ
قومات الدولةْ .
عل دفع الرضائب ،فكيف سيكون مصري َه ٰـ ِذ ِه الدولة
األمم املتحرضة َّ
مترد اليوم َ ٰ
التمرد؟
وموقف احلكام من ذاك ُّ

( )1الصنعاين « ،املصنف»  ،ج  ، 10ص  .166ويقرر أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي املالكي أن الردة «معصية
ليس فيها حد وال حق ملخلوق  ،فهي مما جييز العقوبة تعزيزا بال خالف»  .الباجي  ،أبو الوليد سليامن املالكي ،
«املنتقى يف رشح املوطأ»  ،القاهرة  ،مطبعة السعادة  ،ط 1332 ، 1هـ1912 /م  ،ج  5ص . 282
حممد بن جرير « ،تاريخ الرسل وامللوك»  ،بريوت  ،دار الرتاث  ،ط 1387 ، 2هـ1967/م،
( )2الطربي  ،أبو جعفر َّ
ج  ، 3ص  . 244العبييس  ،سعد بن عبد الرمحن « ،منهج أيب بكر وعمر { يف مواجهة حركة الردة وتسوية
مشاكلها»  ،السعودية  ،دارة امللك عبد العزيز  ،العدد  ، 1مج 1426 ، 31هـ2006/م  ،ص  22ـ . 23
حممد بن عمر « ،كتاب الردة»  ،حتقيق  :د .حييى اجلبوري  ،بريوت  :نرش دار الغرب اإلسالمي ،
( )3الواقدي َّ ،
ط 1410 ، 1هـ1990/م  ،ص . 200
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الر ُس ُ
ول @
ظم ٰى :مثل ُّ
(ب) اخليانة ُ
الع َ
ترصف مالك بن نويرة زعيم متيم :كان َّ
رد عليهم أمواهلم،
بوفاتِه @ َّ
فلمـا َس َ
مع َ
عل مجع زكاة قومهَّ ،
قد استعمله َ ٰ
(ردة سياسية) ومحل السالح يف
عل التمرد ضد الدولة اإلسالمية َّ
وحثَّهم َ ٰ
(حرابة)(.)1
وجهها َ

عل الدولة القائمة
ووالتِهَ :
(ج) ُ
بي @ ُ
طرد ُسعاة ال َّن ِّ
وه ٰـ َذا بمثابة إعالن حرب َ ٰ
تنبئ
َ
(حرابة) ،وحدث َه ٰـ َذا يف أكثر من مكان ،وال سيام باليمن من قبل أتباع ا ُمل ِّ
الع ِ
نس(.)2
األسود َ
األذى بمن رفض املشاركة يف
عل املدن الواحدة تلو األخرى ،وإحلاق
ٰ
(د) االستيالء َ ٰ
()3
واليمـامة
(حرابة).
التمرد ،وال سيام باليمن والبحرين ُ
َ
وع َمـان َ

()4
عل حد سواء
تنبـئني
(حرابة).
َ
عل أموال العامة من قبل ا ُمل ِّ
ِّ
واملتمردين َ ٰ
(هـ) االستيالء َ ٰ

إل الزعامة الدينية با ِّدعاء ال ُّن ُـب َّوة ،من أجل الرشاكة يف السلطة وتقاسم
(و) التطلع َ ٰ
()5
(ردة سياسية) .فقد َّاد َع ٰى ال ُّن ُـب َّو َة ٌّ
لحة بن ُخويلد
املصالح واملنافع َّ .
كل من َط َ
األس ِ
ـدي َ
ذحجي (األسود
الع ْنيس ا ُمل َ
ـب) ،عبهلة بن كعب بن عوف َ
َ
(شقي َخ ْي َ
َّ
باليمـامة رشقي اجلزيرة،
لمة
َ
باليمنُ ،م َس ْي َ
(الكذاب) بن َحبيب احلنفي َ
الع ْنيس) َ
()1
()2

()3
()4
()5

حممد بن حبان« ،السرية وأخبار اخللفاء» ،بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية،
ابن حبان البستي ،أبو حاتم َّ
1407هـ1987/م ،ص . 429
الكربى» ،حتقيق :ادوارد ساخاو ،ليدن ،مطبعة بريل1324 ،هـ1904 /م،
حممد« ،الطبقات
ٰ
ابن سعدَّ ،
ج  ،1ص  59و  .154الطربي« ،تاريخ الرسل وامللوك» ،ج  ،1ص  .351البالذري ،أبو احلسن أمحد بن
حييى بن جابر بن داود« ،فتوح البلدان» ،حتقيق :صالح الدين املنجد ،القاهرة ،مكتبة النهضة املرصية،
1376هـ1956 /م ،ج  ،1ص  82ـ . 91
ابن هشام « ،السرية»  ،ج  ، 4ص . 271
املصدر نفسه  ،ج  ، 4ص . 271
الطربي « ،تاريخ الرسل وامللوك»  ،ج  ، 3ص . 282

710

ِ
باليمـامة والعراق ،وذو التاج لقيط بن مالك
ـجاح ُ
ِس َ
بنت احلارث ال َّتميـم َّية َ
األزدي ُبعمـان .واملالحظ ،أن املناطق التي وقع فيها التنبؤ تتميز بكثافة سكانية،
وإمكانيات اقتصادية ،بسبب النتاج الزراعي الواسع ،فض ً
ال عن النشاط التجاري

والصناعي .فمنها تأيت غالبية خراج الدولة اإلسالميةَ ،هل ٰـ َذا لـم يكن من اليسري
()1
(ردة اقتصادية).
االستغناء عنها
َّ

()2
عل املدينة لي ً
ال من قبل القبائل املتامخة هلا
(حرابة) .وهنا َي ُسن التفريق
َ
(ز) اإلغارة َ ٰ
بني فعيلَ « :ق َ
تل» و» َقاتَل».

ٍ
وإنمـا «قا َت َلهم» بعد َت ُّز ِبم ضد الدولة،
فأبوبكر الصديق لـم « َيق ُت ْلهم» بدَ ٍم باردَّ ،
عل املدينة لي ً
ال «والبادئ ْ
أظ َلم»(.)3
وكانوا هم ُمب َتدئني بالقتال باإلغارة َ ٰ

الر َّدة كدليل لتربير حدية
ويف النهاية ،ال يمكن االحتجاج بمـا ُي َ
عرف بحروب ِّ
الر َّدة ،نظر ًا لِـام ُذ ِكر أعاله ،وهي كلها مواقف سياسية انفصالية تستحق «مقاتل ًة» ،وألن
ِّ

الصحابة ُ
أنف َسهم اختلفوا حول املسألة يف البداية .ولو كان سبب احلرب «إقامة حد
رشعي» َلـام اعرتض عمر بن اخلطاب > وغريه( ،)4بل إهنا كانت حروب ًا سياسية
أبرزت سامحة اإلسالم من خالل مناهج اتَّبعها أبوبكر
متردوا(،)5
ْ
إللزام مواطنني َّ

( )1العمد  ،إحسان صدقي « ،حركة مسيلمة احلنفي»  ،الكويت  ،جامعة الكويت  ،حوليات كلية اآلداب ،
احلولية العارشة 1409 ،هـ1988/م  ،ص . 32 - 31
( )2الطربي « ،تاريخ»  ،ج  ، 3ص  . 246العبييس  ،سعد بن عبد الرمحن « ،منهج أيب بكر وعمر { يف
مواجهة حركة الردة وتسوية مشاكلها»  ،ص . 38 - 35
( )3إمعان املتمردين القتل يف الكثري من حفظة القرآن الكريم أثناء حروب الردة  ،وال سيام يوم اليمـامة بقيادة
خالد بن الوليد  ،أحدث الوعي لدَ ٰى الصحابة برضورة مجع القرآن الكريم  ،وتدوينه يف صحف .
( )4العمري  ،أكرم ضياء « ،عرص اخلالفة الراشدة»  ،السعودية  ،مكتبة العلوم واحلكم  ،ط 1414 ، 1هـ1994/م ،
ص  . 367العبييس  ،سعد بن عبد الرمحن « ،منهج أيب بكر وعمر { يف مواجهة حركة الردة وتسوية
مشاكلها»  ،ص . 23
( )5حسن  ،إبراهيم حسن « ،تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي»  ،القاهرة  :مكتبة النهضة
املرصية 1411 ،هـ2001/م  ،ط  ، 15ج  ، 1ص . 289
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التمرد عرب الكتب والرسل،
التثبت من وقوع
الصديق > يف التصدي للظاهرة ،منها ُّ
ُّ
ِ
إل ِّ
صف الوحدة ،وانتهاج املوقف الدفاعي
واست ْفراغ الوسع واجلهد يف دعوة املتمردين َ ٰ

مسا َير ًة للمواقف النبوية اخلالدة(.)1

َخـا َمتـة

الر َّدة قضية فقهية ،شائكة ،وخطرية يف التاريخ اإلسالمي ،ناقش َه ٰـ َذا
إنَّ حدية ِّ

أبرزت سامحة اإلسالم وتأصيله ملبدأ
املدخل عالقتها باحلريات الدينية من زوايا عديدة،
ْ
حرية العقيدة ،يمكن تلخيصها عرب نتائج كانت من أمهها :

عل اآلخر ،فال
الر َّدة َّ
تتلخص يف نوعني رئيسينيَّ :
( )1أن ِّ
ردة مساملة صامتة غري مؤثرة َ ٰ
وأخرى مقرتنة بضميمة «مفارقة
الر َّدة ،لكونه يف حكم «النفاق».
ٰ
عالقة َهل ٰـ َذا بعقوبة ِّ
الر َّدة ـ حال املقدرة
اجلمـاعة» ،والتحزب ضدها ،جزاؤها عقوبة احلرابة ـ وليست ِّ

قبل التوبة.

إل
( )2أنه ورد يف القرآن الكريم صيغ عديدة للتعبري عن ِّ
الر َّدة ،كلها ختلو من أية إشارة َ ٰ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
شديد .والقرآن الكريم
بوعيد
إل اآلخرة
عل املرتد ،وإرجاؤها َ ٰ
توقيع عقوبة دنيوية َ ٰ
كرس ملبدأ حرية االعتقاد ،فـ ﴿ﯿ ﰀ
َهب ٰـ َذا املوقف السمح حيال املرتد ،يكون قد َّ
()3
()2
وعل من يسعى لنسخ
ﰁ ﰂ ﰃ﴾  ،إذن ﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ ٰ َ ،

َه ٰـ َذا املبدأ األصيل ـ بتب ِّني اإلكراه يف أي جمال ديني ـ أن يعلم أنه ﴿ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾(. )4
()1
()2
()3
()4

العبييس ،سعد بن عبد الرمحن« ،منهج أيب بكر وعمر { يف مواجهة حركة الردة وتسوية مشاكلها»،
ص . 30
سورة البقرة  ،جزء من االية . )256( :
سورة الكهف  ،جزء من اآلية . )29( :
سورة يونس  ،اآلية . )99( :
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الر َّدة قابلة للنقاش واملالحظة،
( )3أن كتب صحاح احلديث أثبتت أحاديث يف حدية ِّ
وكان من أهم تلك األحاديث حديث ابن عباسَ « :م ْن َب َّد َل ِدي َن ُه َفا ْق ُت ُلو ُه» .وهو
حديث ال يكاد ينهض دلي ً
الر َّدة من وجوه أمهها :
عل حدية ِّ
ال َ ٰ

إل َه ٰـ َذا احلد.
( أ ) ما َثبت أعاله من خلو القرآن الكريم من إشارة َ ٰ

(ب) كون السـن ِة النبـ ِ
عل
ُّ َّ َّ َ َّ
وية الفعلية الصحيحة ختلو بدورها من تطبيق حد القتل َ ٰ

الر َّدة بني يديه @.
عل الرغم من تكرار ِّ
مرتدٰ َ ،

ِ
ل بن أيب طالب > (صاحب مناسبة
(ج) إن الترصف بالتعزير من ق َبل اإلمام َع ِ ٍّ
احلديث) ،و َقب َله اخلليفة عمر بن اخلطاب > يف أكثر من موقف ،وبعدمها

وسفيان
تابعـيون يف حجم اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيز ،وإبراهيم ال َّن َخعي ُ
ُّ

عل الندب وليس الوجوب ،وبالتايل،
الثوري ،ملا ُي ِّ
عزز القول إن األمر بالقتل حيمل َ ٰ
يرتك الباب مفتوح ًا للحكم حسب املصلحة العامة ،وتبني عقوبات رادعة مناسبة،

بمـا حيقق نظام ًا اجتمـاعي ًا مستقر ًا وآمن ًا.

ِ
عل عدالة عكرمة موىل ابن عباس (راوي احلديث) ،مما
(د) ال ُ ْيمع علمـاء األمة َ ٰ
عل املحك ،بالرغم من وروده يف الصحاح اخلمسة ،باستثناء
يضع صحة احلديث َ ٰ
صحيح مسلم ،الذي يتهم عكرمة بالوضع .وسا َي َره يف ذلك تابعيون هلم وزهنم بال

منازع يف عملية اجلرح والتعديل للرواة ،من أمثال اإلمام مالك بن أنس ،وسعيد
بن جبري ،وعطاء بن أيب رباح ،وغريهم.

األخرى حيال مرتدين ُن ِّفذ فيهم القتل ،كانت ِر ّد ُاتم مقرتن ًة
( )4أن املواقف النبوية
ٰ
الر َّدة سبب ًا مبارش ًا يف
بضميمة مفارقة اجلمـاعة واإلساءة إليها ،وبالتايل لـم تكن ِّ

القتل ،بل األعمـال احلرابية املقرتنة هبا ،مثل حال األشخاص الذين تم استثناؤهم

من العفو النبوي العام يوم فتح مكة.
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ـم َش ْم ِل املجتمع ،وا َ
الع َر ٰى ،والسعي الستتاب األمن
حل ْيلولة دون انفصام ُ
( )5أن َل َّ
عل يشء
االجتمـاعي ،مقصد أسايس من مقاصد اإلسالم .فهو دين لـم َي ِر ْ
ص َٰ
ِ
عل األمن العام ،وحفظ النظام االجتمـاعي .ومن هنا كانت ال َقساوة يف
ح ْر َصه َ ٰ
العقوبة التي ُ ِ
شعت يف حقِّ «املحارب» ،ا ُمل ِخ ِّل بالنظام االجتمـاعي العام .كمـا
أن َحقْن اإلسالم لدم «املنافق» ليس بسبب مظاهره الـم ِ
خادعة ،وإنمـا النتمـائه
ُ
للمجتمع ،والتزامه بالنظام العام ،وإقراره بوحدة األمة وكياهنا ،مثل حال املنافقني
اس َأنَّـ ُه
يف عهده @ .وهو َم َ
غز ٰى قوله @ ألصحابهَ ..« :أ ْخ َش ٰى َأ ْن َي َت َح َّد َث ال َّن ُ
َ
إل املجتمع اإلسالمي،
َكانَ َيقْـ ُت ُل أ ْص َحا َبه» .فاحلديث فيه إقرار بانتمـاء املنافق َ ٰ
وبذلك ُح ِقن َد ُمه.
السـياق ذاته ،قول احلنفية والنخعي والثوري إن املرأة املرتدة ال تُقـ َتل،
ويندرج يف ِّ
نظر ًا لظروفها يف تلك املرحلة ،والتي لـم تكن ت ِّ
عل النظام االجتمـاعي
ُشكل هتديد ًا َ ٰ
مح ِل السالح ،و ْهتديد األمن
العام ،كوهنا ـ غالب ًا ـ لـم تكن ُم ِّ
خلوض احلروب و ْ
ؤهل ًة ْ

العام ،بخالف ما كان عليه حال الرجل.

( )6أنَّ ما ُ
رضت
الر َّدة» يف عهد أيب بكر الصديق > ،اس َت ْح
ْ
عل تسميته «حروب ِّ
اصطلح َ ٰ
«مقاتل ًة» ،مثل احلرابة،
مواقف عديدة يف املتمردين ج ُّلها سياسية ،وانفصالية تستحق ُ
عل املدينة املنورة ،واملدن الرئيسية الغنية
واخليانة ُ
الع َ
ظم ٰى ،وقطع الطرق ،واإلغارة َ ٰ
إل
عل أموال العامة ،والتطلع َ ٰ
بالثروات الطبيعية والزراعية وهنبها ،واالستيالء َ ٰ
الزعامة الدينية با ِّدعاء النبوة ،من أجل الرشاكة يف السلطة وتقاسم املصالح واملنافع

يف أكثر من منطقة حيوية ،ونحوها من املظاهر االنشقاقية ،التي ت ِّ
ُؤكد االستدالل،
هد ٍ
ٍ
ري ٍ
عل أنَّ أبا بكر الصديق كان يدافع عن مص ِ
دة من ِق َبل ُمنشَ ِّقني ،ال
دولة
وليدة ُم َّ
َٰ
(الر َّدة) ـ
ُمرتدِّ ين ،ولـم يكن سبب تلك احلرب من أجل إقامة حد رشعي ـ يف حجم ِّ
َس َكت عنه القرآن الكريم.
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تأملوا وراجعوا مسألة
( )7بالنظر لذلك كله ،والجتهادات علمـاء حمدَ ثني معتربين َّ
نص فيها
عل اإلعالنات املشرتكة ،التي ُي ُّ
ِّ
الر َّدة؛ فإنه ال يبقى هناك َح َر ٌج يف املوافقة َ ٰ
عل َص ْون احلريات الدينية.
َٰ
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1الكتب :

( )1األلباين  ،حممد نارص الدين « ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل»  ،بريوت  ،املكتب
اإلسالمي  ،ط 1405 ، 2هـ1985/م .
( )2ابن أنس  ،مالك « ،املوطـأ»  ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب ،
1405هـ1985/م .

( )3الباجي  ،أبو الوليد سليامن املالكي « ،املنت َق ٰى يف رشح املوطـأ»  ،القاهرة  ،مطبعة السعادة  ،ط ،1
1332هـ1912/م .

( )4البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،دمشق  :دار ابن كثري للطباعة
والنرش والتوزيع  ،ط 1423 ، 1هـ2002/م .
ول ال َّل ِ
( )5البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن إسامعيل « ،اجلامع الصحيح املسند من حديث َر ُس ِ
ـه @
وسننه وأيامه» (صحيح البخاري)  ،حتقيق حممد زهري بن نارص النارص  ،السعودية  ،دار طوق
النجاة  ،ط 1422 ، 1هـ2002/م .

( )6البالذري  ،أبو احلسن أمحد بن حييى بن جابر بن داود « ،فتوح البلدان»  ،حتقيق  :صالح الدين
املنجد  ،القاهرة  ،مكتبة النهضة املرصية 1376 ،هـ1956 /م .

رب ٰى»  ،اهلند  ،مطبعة جملس دائرة املعارف
«السـ َنن الك َ
( )7البيهقي  ،أبوبكر امحد بن احلسني ُّ ،
العثمـانية  ،ط 1354 ، 1هـ1934/م .

«سـ َنن الرتمذي»  ،حتقيق عزت عبيد الدعاس  ،سوريا ،
عيسى حممد بن
( )8الرتمذي  ،أبو
عيسى ُ ،
ٰ
ٰ
ط  ، 1مطابع الفجر احلديثة 1387 ،هـ1967/م .
( )9ابن تيمية  ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم « ،الصارم املسلول َ ٰ
عل شاتم الرسول»  ،اهلند  ،جملس
دائرة املعارف النظامية  ،ط 1322 ، 1هـ1902 /م .

( )10ابن حبان البستي  ،أبو حاتم حممد بن حبان « ،السرية وأخبار اخللفاء»  ،بريوت  ،نرش مؤسسة
الكتب الثقافية 1407 ،هـ1987/م .

( )11حسن  ،إبراهيم حسن « ،تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي»  ،القاهرة ،
مكتبة النهضة املرصية  ،ط 1411 ، 15هـ2001/م .
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( )12ابن حنبل  ،أمحد بن حممد « ،املسـند»  ،حتقيق شعيب األرناؤوط  ،عادل مرشد  ،وآخرون،
بإرشاف :د .عبد ال َّلـه بن عبد املحسن الرتكي  ،بريوت  ،مؤسسة الرسالة  ،ط ، 2
1420هـ2001/م .

«سـ َنن أيب داود»  ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  ،املكتبة
( )13أبو داود  ،سليامن بن األشعث ُ ،
العرصية  ،صيدا  ،بريوت  ،د.ت.ن .
( )14الذهبي  ،حممد أمحد بن عثمـان « ،ميزان االعتدال»  ،حتقيق حممد عيل البجاوي  ،بيوت  ،دار
املعرفة للطباعة والنرش  ،ط 1383 ، 1هـ1963/م .

( )15الذهبي  ،حممد بن أمحد بن عثمـان « ،سري أعالم النبالء»  ،حتقيق  :حسن األسد  ،بريوت ،
مؤسسة الرسالة  ،ط 1409 ، 9هـ1989/م .

( )16الزيلعي  ،مجال الدين  ،أبو حممد عبد ال َّلـه بن يوسف « ،نصب الراية ألحاديث اهلداية»  ،اهلند،
دار املأمون  ،ط 1358 ، 1هـ1938/م .
السـ َّنة»  ،بريوت  ،دار الكتاب العريب  ،د.ت .
( )17سـابق  ،الشيخ َس ِّـيد « ،فقه ُّ

( )18ابن سعد  ،حممد « ،الطبقات الكربى»  ،حتقيق ادوارد ساخاو  ،ليدن  ،مطبعة بريل 1324،هـ/
1904م .
( )19الشافعي  ،حممد بن إدريس « ،األم»  ،بريوت  ،دار الفكر  ،ط 1403 ، 8هـ1983/م .

( )20الشوكاين  ،حممد بن عيل بن حممد بن عبد ال َّلـه « ،فتح القدير»  ،دمشق  ،دار ابن كثري  ،بريوت،
دار الكلم الطيب  ،ط 1414 ، 1هـ1994/م .

( )21الشوكاين  ،حممد بن عيل بن حممد بن عبد ال َّلـه « ،نَيـل األوطار»  ،بريوت  ،دار اجليل ،
1394هـ1973/م .
( )22الصنعاين  ،أبوبكر عبد الرزاق بن مهام « ،املصنف»  ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي  ،بريوت ،
املكتب اإلسالمي  ،ط 1303 ، 2هـ1983/م .

( )23الصعيدي  ،عبد املتعال « ،حرية الفكر يف اإلسالم»  ،القاهرة  ،دار الفكر العريب  ،ط  ، 2د.ت .
( )24الطربي  ،أبو جعفر حممد بن جرير « ،تاريخ الرسل وامللوك»  ،بريوت  ،دار الرتاث  ،ط ، 2
1387هـ1967/م .

«الر َّدة يف اخلطاب القرآين والعرص النبوي»  ،رسالة املاجستري  ،إرشاف الدكتور
( )25العبيدي  ،إقبال ِّ ،
امحيدة النيفر  ،تونس  ،جامعة الزيتونة  ،املعهد العايل ألصول الدين 1423 ،هـ2003/م .

( )26العسقالين  ،ابن حجر  ،أمحد بن عيل « ،فتح الباري برشح صحيح البخاري»  ،سوريا  ،دار
الفكر 1420 ،هـ2000/م .
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( )27العسقالين  ،ابن حجر  ،أمحد بن عيل « ،هتذيب التهذيب»  ،بريوت  ،دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع  ،ط 1404 ، 1هـ1984/م .

( )28العمري  ،أكرم ضياء « ،عرص اخلالفة الراشدة»  ،السعودية  ،مكتبة العلوم واحلكم  ،ط ، 1
1414هـ1994/م .

ـوا  ،حممد سليم « ،النظام السيايس للدولة اإلسالمية»  ،القاهرة  ،املكتب املرصي احلديث ،
(َ )29
الع َّ
ط 1398 ، 2هـ1978 /م .
ـوا  ،حممد سليم « ،الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد»  ،مرص  ،سفري الدولية للنرش  ،ط ،3
(َ )30
الع َّ
1427هـ2006/م .

(ُ )31عـو َدة  ،عبد القادر « ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارن ًا بالقانون الوضعي»  ،سوريا  ،مؤسسة
الرسالة 1405 ،هـ1985/م .
( )32ابن ُقدامة املقديس  ،أبو حممد ُموفَّق الدين عبد ال َّلـه بن أمحد « ،ا ُملغني»  ،تعليق عبد ال َّلـه
بن عبد املحسن الرتكي  ،وعبد الفتاح حممد احللو  ،بريوت  ،هجر للطباعة والنرش  ،ط ، 2
1413هـ1992/م .

( )33قرامي  ،آمال « ،حرية املعتقد يف اإلسالم»  ،الدار البيضاء (املغرب)  ،دار الفنك 1417 ،هـ/
1997م .
( )34القرطبي  ،حممد بن أمحد األنصاري « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،حتقيق أمحد عبد العليم الربدوين،
بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب 1405 ،هـ1985/م .
( )35ابن كثري  ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي « ،تفسري القرآن العظيم»  ،الرياض ،
دار السالم للنرش والتوزيع  ،ط 1423 ، 6هـ2004/م .
ِ
«سـ َنن ابن ماجه»  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد
( )36ابن ماجه  ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن يزيد القزويني ُ ،
عيسى البايب احللبي  ،د.ت .
الباقي  ،مرص  ،دار إحياء الكتب العربية  ،فيصل
ٰ
( )37ابن منظور  ،مجال الدين األنصاري « ،لسان العرب»  ،بريوت  ،دار صادر  ،ط ، 3
1414هـ1994/م .

رب ٰى»  ،بريوت  ،دار الفكر  ،ط 1350 ، 1هـ1930/م .
«السـ َنن الك َ
( )38النسائي  ،أمحد بن شعيب ُّ ،
( )39النيسابوري  ،مسلم بن احلجاج « ،اجلامع الصحيح»  ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت ،
دار إحياء الرتاث العريب  ،د.ت .
( )40ابن هشام  ،أبو حممد عبد امللك « ،السرية النبوية»  ،حتقيق مصطفى السقا وزمالؤه  ،مصطفى
الباب احللبي وأوالده 1375 ،هـ1955/م .
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الر َّدة»  ،حتقيق د .حييى اجلبوري  ،بريوت  ،نرش دار الغرب
( )41الواقدي  ،حممد بن عمر « ،كتاب ِّ
اإلسالمي  ،ط 1410 ، 1هـ1990/م .
يعل»  ،حتقيق حسني سليم أسد ،دمشق ،دار املأمون للرتاث،
يعل  ،أمحد بن عيل « ،مسند أيب َ ٰ
( )42أبو َ ٰ
ط 1404 ، 1هـ1984/م .

( )2املجــالت :

الر َّدة يف اإلسالم»  ،جملة
( )43سعيد  ،صباح ستار « ،آية (ال إكراه يف الدين) بني حرية االعتقاد وعقوبة ِّ
جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية  ،العراق  ،نشـر جامعة األنبار ـ كلية العلوم اإلسالمية  ،العدد
 ، 26السنة السابعة  ،املجلد 1436 ، 7هـ2016 /م .
الر َّدة وتسوية
( )44العبييس  ،سعد بن عبد الرمحن « ،منهج أيب بكر وعمر { يف مواجهة حركة ِّ
مشاكلها»  ،السعودية  ،دارة امللك عبد العزيز  ،العدد  ، 1السنة الواحدة والثالثون  ،املجلد ،31
1426هـ2006/م .
( )45العمد  ،إحسان صدقي « ،حركة مسيلمة احلنفي»  ،الكويت  ،جامعة الكويت  ،حوليات كلية
اآلداب  ،احلولية العارشة 1409 ،هـ1988/م .
الر َّدة يف الرشيعة اإلسالمية» ،اجلزائر  ،جملة املنتدى القانوين،
( )46قرقور ،نبي « ،حرية املعتقد وحكم ِّ
قسم الكفاءة املهنية للمحاماة  ،عدد 1428 ، 5هـ2008/م .

الر َّدة»  ،مرص  ،أبحاث ووقائع املؤمتر العام
( )47هاليل  ،سعد الدين مسعد « ،موقف اإلسالم من ِّ
الثاين والعرشين للمجلس
األعل للشؤون اإلسالمية  ،فرباير 1431 ،هـ2010/م .
َٰ
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()34

الوالء والرباء

*

حممـد أمحـد قمر
د .عبد القاهر َّ

الوالء والرباء يف اللغة واالصطالح
عل املحبة ،والنرصة ،والتقرب ،واملتابعة ،وااللتزام ،من
َ
الوالء بمعناه ال ُّلغَ ـوي ،يدل َ ٰ
()1
ول  :املالك
َ
َعال ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾  ،واملَ َ ٰ
الو ّيل .قال ت َ ٰ
والعبد ،واملعتِق واملع َتق ،والصاحب ،والقريب ،كابن العم ونحوه ،واجلار واحلليف،
واالبن والنزيل والرشيك( )2وغريهم.

صري،
ل اليشءَ :ل ِز َمه»،
الص ُ
قال ابن سيدة يف ُ
و«الو ِ ُّل» َّ :
ديق وال َّن ُ
َ
«املح َكم» « :وت ََو َّ ٰ
َعال ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾( .)3قال ثعلب :كل من َعبدَ شيئ ًا من
وقوله ت َ ٰ
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
دون ال َّلـه ،فقد اختذ ُه ً
وليا .وقوله ت َ ٰ
()4
عل دين خمالفيهم»(،)5
عل ّ
ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ُّ ،
عدوهم ،وإظهار دينهم َ ٰ
وليهم يف نرصهم َ ٰ

ويستعار ذلك للقرب «من حيث املكان ،ومن حيث النسبة ،ومن حيث الدِّ ين ،ومن حيث

(*) مدير إدارة التقرب بني املذاهب اإلسالمية واملوسوعات واملعجم بمجمع الفقه اإلسالمي الدويل  ،جدة .
( )1سورة فصلت  ،اآلية . )4( :
( )2الفريوزآبادي  ،جمد الدين « ،القاموس املحيط»  ،حتقيق  :مكتب النارش  ،ط  ، 2بريوت  :مؤسسة الرسالة،
 1407هـ  ،مادة ( :الويل) .
( )3سورة مريم  ،جزء من اآلية . )45( :
( )4سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )257( :
( )5ابن سيدة  ،عيل بن إسامعيل املريس « ،املحكم واملحيط األعظم»  ،حتقيق  :الدكتور عبد احلميد هنداوي ،
ط  ، 1بريوت  :دار الكتب العلمية 1421 ،هـ = 2000م . 458/10 .
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والواليةِّ :
تول األمر»( .)1وال ِوالية:
الصداقة ،والنرصة واالعتقاد .وال ِوالية :النرصةَُ ،

املنطقة اإلدارية يف الدولة.

والتباعد منه ،وجتنبه
عل اخلروج من اليشء ،والتخيل عنه،
ُ
والرباء يف اللغة ،يدل َ ٰ
ُ
ئت منه ،ومن
مصدر َب ِر َئ ِمن .قال اجلوهري:
والرباء
وقطع العالقة معه.
«تقولَ :ب ِر ُ
ُ
ُ
ِ
والع ُي ِ
«وتربأت من كذا .وأنا َبر ٌاء
وبرأتُه تَربئ ًة»،
ُ
الديون ُ
وب براءةً»« ،وأبرأتُه مما يل عليهَّ ،
الء منه ،ال ُيث َّن ٰى وال ُي ُمع»(.)2
منهَ ،
وخ ٌ
َ
وأبرأك منه،
نادر ـ برا َءةً ،و َبرا ًء،
ربؤُ ـ
األخري ٌ
ُ
قال ابن سيدة« :و َب ِر َئ من األم ِر َي ْب ُأ ،و َي ُ
()4()3
وبر َأ َك .ويف التنزيل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾
والباء،
البءَ ،
 ،وقال الراغب« :أصل ُ
َّ
ربي؛ ال َّتغَ يض مما يكره جماورته ،ولذلك قيل :برأت من املرض ،وبرأت من فالنٍ،
والت ِّ

ٌ
برآء وبريئون»( .)5ومن َه ٰـ َذا الباب
ورجل
وبرأتُه،
َرب ُ
ٌ
بريء وقوم ُ
وت َّ
أت ،وأبرأتُه من كذا َّ

قوله ُس ْبحان َُه﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾( ،)6وقوله
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾(.)7
ت َٰ
وقد عرفوا «الوالء والرباء» يف االصطالح ـ بحسب مفهوم تعريفات العلمـاء
()8
ِ
َعال ولرسوله @ ،ولإلسالم ،وللمسلمني ،واملعادا ُة
باآليت ُّ :
احلب والنرصة ل َّلـه ت َ ٰ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

األصفهاين  ،الراغب« ،املفردات يف غريب القرآن» ،حتقيق  :مركز الدراسات ،مكتبة نزار مصطفى الباز،
. 692/ 2
اجلوهري  ،إسامعيل بن محاد « ،الصحاح»  ،تاج اللغة وصحاح العربية  ،ت  :أمحد عبد الغفور عطار ،
1402هـ = 1982م  .مادة ( ب ر أ) .
سورة األحزاب  ،جزء من اآلية . )69( :
مرجع سابق « ،املحكم واملحيط األعظم»  ،مادة (ب ر أ) .
مرجع سابق « ،املفردات يف غريب القرآن» . 57/1 ،
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )167( :
سورة االتوبة  ،اآلية . )1( :
والسـ َّنة»  ،إخراج يتضمن
العوين  ،حاتم بن عارف « ،الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب ُّ
َ
َ
حممد
عل الطبعات السابقة  ،طبعة جديدة  ،ص  12؛ والقحطاين َّ ،
عل االعرتاضات التي صدرت ٰ
الرد ٰ
بن سعيد « ،الوالء والرباء يف اإلسالم»  ،ط  ، 6مكة املكرمة  :دار طيبة  ،ص  ، 437وغريمها .
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والبغض للطواغيت ،وللكفر ولكل مظاهره واملامرسات املوجبة له ،وملن يعادون
القلبية
ُ

اإلسالم واملسلمني .حيث ال اجتامع لإليامن يف قلب مع حب الكفر وحب املعادين

لإلسالم.

النصوص الواردة يف موضوع «الوالء والرباء» ،واستنباط األحكام منها
النصوص واألدلة الواردة يف القرآن الكريم ،ويف السنة الرشيفة يف َه ٰـ َذا املوضوع

كثرية ،وال بد من دراستها ومتحيصها الستنباط األحكام :

َعال﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
قال ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾(« ،)1أي يتنارصون ويتعاضدون»(،)2
فاملؤمنون؛ هم املنارصون املتعاطفون احلقيقيون للمؤمنني ،وجاء يف معنى َه ٰـ ِذ ِه اآلية
جلـ َّن َة َح َّتى ت ِ
بي @« :ا ُمل ْس ِل ُم َأ ُخو ا ُمل ْس ِلم»( .)3وقوله @َ « :ال ت َْد ُخ ُلونَ ا َ
ُؤم ُنوا،
قول ال َّن ِّ
ٰ
و َال ت ُْؤ ِم ُنوا َح َّتى َ َت ُّابوا»(.)4
وقال ُس ْبحان َُه﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

()5
َعال عباده املؤمنني
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ َ « ،ي َ
نه ٰى ال َّلـه ت َ ٰ

( )1سورة التوبة  ،اآلية . )71( :
حممد
( )2ابن كثري  ،عمـاد الدين إسامعيل الدمشقي « ،تفسري القرآن العظيم»  ،وضع حواشيه وعلق عليه َّ :
حسني شمس الدين  ،ط  ، 1بريوت  :دار الكتب العلمية 1419 ،هـ = 1998م . 154/4 ،
حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،كتاب املظامل والغصب  ،باب ال يظلم املسلم وال
( )3البخاري َّ ،
يسلمه  ،رقم احلديث [ . 2442مطبوع مع  :القسطالين  ،شهاب الدين « ،إرشاد الساري لرشح صحيح
حممد عبد العزيز اخلالدي  ،بريوت  :دار الكتب العلمية] .
البخاري»  ،ضبطه َّ
حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث
( )4مسلم  ،بن احلجاج القشريي « ،صحيح مسلم»  ،حتقيق َّ :
العريب  ،كتاب اإليمـان  ،باب بيان أنه ال يدخل اجلنة َّإل املؤمنون وأن حمبة املؤمنني من اإليمـان  .وأن
إفشاء السالم سبب حلصوهلا  ،رقم احلديث . 94 - 93
( )5سورة النساء  ،اآلية . )144( :
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عن اختـاذ الكافرين أوليــاء من دون املؤمنـني ،يعني :مصاحبتهم ،ومصادقتهم،
ومناصحتهم ،وإرسار املودة إليهم ،وإفشاء أحوال املؤمنني الباطنة إليهم ،كمـا قال

َعال﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ت َٰ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾( ،)2( )1ويقول

َعال ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ت َٰ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ﴾(. )3

ويقول ُس ْبحان َُه خماطب ًا رسو َله الكريم @﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ
ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
( )1سورة آل عمران  ،اآلية . )28( :
( )2سورة آل عمران  ،اآلية . )118( :
( )3ويف سبب نزول َه ٰـ ِذه اآلية « ،قال ابن عباس  :كان كعب بن األرشف وسالم بن أيب احلقيق وقيس بن
زيد قد بطنوا بنفر من األنصار ـ صاروا من بطانتهم ـ ليفتنوهم عن دينهم  ،فقال رفاعة بن املنذر بن زَ بري
بدري ـ ألولئك النفر  :اجتنبوا هؤالء اليهود
وعبد ال َّلـه بن جبري ـ ومها صحابيان ـ وسعد خيثمة ـ وهو
ّ
فأبى أولئك النفر َّإل مواالة اليهود  ،فنزلت اآلية يف ذلك»  .ابن عطية  ،عبد احلق
واحذروا مباطنتهم ٰ ،
األندليس « ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز»  ،حتقيق  :عبد ال َّلـه بن إبراهيم األنصاري وآخرون ،
ط  ، 1الدوحة  :الشؤون الدينية  ،مؤسسة دار العلوم 1402 ،هـ = 1982م . 72-71/3 ،
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ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾(. )1

ِِ
بي @ بأن ِّ
حيذر املؤمنني من أن
َ
وه ٰـذه اآليات الكريامت فيها خطاب واضح لل َّن ِّ
حاد ال َّلـ َه ورسوله وشا َّقهام وخالف أمر ال َّلـه وهنيه ،بأي وجه من وجوه
يوادوا من َّ
ُّ
حادوا ال َّلـ َه ورسول َه ،آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو
املوادة واملنارصة ،ولو كان الذين ُّ
عشريهتم؛ لئال يقعوا فيام وقع فيه أولئك املنافقون املذبذبون الذين حيلفون كذب ًا وزور ًا

وهبتان ًا ،قال قتادة« :ليس املنافقون من اليهود ،وال من املسلمني ،بل هم مذبذبون بني

ذلك ،وكانوا حيملون أخبار املسلمني إليهم»(.)2

ومما سبق يتبني لنا :أن اإلسالم لـم يأمر أتباعه بعداوة غري املسلمني ملجرد املخالفة يف

قـيد
الدين ،أو املغايرة يف العقيدة ،فاآليات الكريمة ليست مطلقة ،بل األمر بالرباء فيها ُم َّ
بمحادة ال َّل ِ
ـه ورسولِه ،وحماربة اإلسالم واملسلمني ،وبمعاداهتم وبغضهم .أما من لـم
َّ
حيا ِّد ال َّلـ َه ورسوله ،ولـم يعاد اإلسالم واملسلمني ولـم حيارهبم ،فلم يأمر اإلسالم أتباعه

بعداوهتم ،بل أباح هلم التواصل معهم بالرب والقسط والتسامح والعيش الكريم ،رشط
َّأل يكونوا موضع رضاهم ،ويتعاملوا معهم بقالبهم ال بقلوهبم ،حيث إن يف التواصل
معهم استبقاء للعالقات اإلنسانية وألوارص الود والصداقة ،فاألخوة اإلنسانية ثابتة

هلم ،جيب وصلها وال يصح قطعها ،والقطيعة املطلقة تعيق أواليات العيش ،والقدرة
عل غري املسلمني.
عل نرش الدعوة وعرض اإلسالم َ ٰ
َٰ
واملسلمون عليهم نرش الدعوة للخري واملحبة وللسالم ولعبادة ال َّلـه ،كمـا أن
َعال
معاملتهم رضورة إنسانية ال بد منها .ففي القرآن الكريم آيات كريمة يمدح ال َّلـه ت َ ٰ
( )1سورة املجادلة  ،اآليات . )22-14( :
حممد بن أمحد « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،ط  ،1بريوت  :دار الفكر  1441 ،هـ =
( )2القرطبي  ،أبو عبد ال َّلـه َّ ،
2019م . 222/9 ،
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فيها نبيه @ قائال﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾( ،)1وقائال﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ﴾(. )2

إل فقه التسامح والعيش الكريم
من فقه «الوالء والرباء» َ ٰ
إن مفهوم «الوالء والرباء» ،و»املحبة يف ال َّلـه» مفهوم واسع ،يشمل حب اجلميع،

َعال ورسو َله @ ،واإلسالم
مسلمني وغري مسلمني ،ما داموا ال يبغضون ال َّلـ َه ت َ ٰ
ِ
واملسلمني ،وال يعادوهنم .وقد تكررت النداءات يف القُ ِ
رآن َ
وي ِة
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
الكريمِ ويف ُّ
عل املسلمني أن يكونوا متساحمني مع أتباع مجيع األديان ،حيث إهنم أمة دعوة،
أن َ ٰ
األتقى﴿ ،ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
واإلسالم دين تعارف ،واألكرم عنده ُس ْبحان َُه هو
ٰ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(.)3
ومفهوم «الوالء والرباء» لـم يرشع ليتواصل املسلمون بعضهم ببعض ويقاطعوا غري

عل التسامح مع العزة والكرامة،
املسلمني ،وإنمـا هو
ٌ
إرشاد لتملك أدوات القدرة َ ٰ

وتوجيه للمسلمني ألن يكونوا أه ً
ال إلقامة رشيعة ،وإلنشاء دولة ذات نظام وسيادة،
ٌ

يميز فيها بني املخلصني من غري املخلصني ،و ُيعا َقب فيها املسيئون ،بمـا يف ذلك من

أعطى هلم العهد واألمان ،وو ّقع معهم العهود واملواثيق.
إل َمن
ييسء َ ٰ
ٰ

حيادون ال َّلـه ورسوله،
لقد َأ ْولت الرشيعة أمهية عظيمة حلمـاية غري املسلمني ،ممن ال ُّ

عل املسلمني واجبات والتزامات جتاههم
وال حياربون اإلسالم واملسلمني ،وفرض َ ٰ
وحلاميتهم ،وأباحت صنوف ًا من العالقات واملعامالت معهم؛ ليتمكنوا من العيش

عل أنفسهم ،وأعراضهم ،وأمواهلم ،وذرياهتم ،فمن ذلك :
الكريم يف أمن وأمانٰ َ ،
( )1سورة القلم  ،اآلية . )4( :
( )2سورة األنبياء  ،اآلية . )107( :
( )3سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
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ال  :محاية غري املسلمني ممن ُأ ِ
أو ً
عطي هلم األمان ،والعهد ،وامليثاق ،بتحذير املسلمني

إل درجة الرباء منهم يف الدنيا واآلخرة،
بعقوبات مشددة يف حال إحلاق األذى هبم ،تصل َ ٰ
اهد ًا َلـم َي ُر ْح َرائِ َح َة ا َ
ري ِة
بي @َ « :م ْن َق َت َل ُم َع َ
جلـ َّن ِةَ ،وإِ َّن ِر َحي َها ت َ
ُوجدُ ِمن َم ِس َ
قال ال َّن ِّ
َأ ْر َب ِعنيَ َعام ًا»(. )1
ثانيـ ًا  :وجوب نرصة املظلومني واملستضعفني يف األرض ،ولو كانوا غري مسلمني،

َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
قال ت َ ٰ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾( ،)2وقال ُس ْبحان َُه﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾(. )3

ثالثـ ًا  :منع املسلمني من قتال غري املقاتلني ،فغري املقاتلني ال جيوز االعتداء عليهم،

َعال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
وال ُينالون بسوء ،لقوله ت َ ٰ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾(. )4

عل املسلمني واجبات ومبادئ وتوجيهات ،واجبة التنفيذ
رابعـ ًا  :فرض اإلسالم َ ٰ

والتطبيق ،وغري قابلة للرفض ،سواء كانت جتاه املسلم أو غري املسلم ،من أمهها :الوفاء
ل ﴿ :ﮨ ﮩ
بالعهد ،والشهادة بالقسط ،والتقوى ،والعدالة .قال ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾( ،)5و»اآلية

عل أن جتوروا عليهم وجتاوزوا احلد فيهم،
عامة،
واملعنى :ال حيملنكم ُبغض قوم َ ٰ
ٰ
()1
()2
()3
()4
()5

«صحيح البخاري»  ،باب إثم من قتل معاهد ًا بغري جرم  ،كتاب اجلزية واملوادعة  ،رقم احلديث . 3166
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )75( :
سورة الشورى  ،جزء من اآلية . )42( :
سورة البقرة  ،اآلية . )190( :
سورة املائدة  ،اآلية . )8( :
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فه ٰـ َذا
بل اعدلوا فيهم ،وإن أساؤوا إليكم ،وأحسنوا إليهم ،وإن بالغوا يف إحياشكمَ ،
َعال مجيع اخللق بأن ال يعاملوا أحد ًا َّإل َ
علٰ سبيل العدل
خطاب عام ،ومعناه :أمر ال َّلـه ت َ ٰ

()1
َعال ُموجب ًا الوفاء بالعهد:
واإلنصاف ،وترك امليل والظلم واالعتساف»  .وقال ت َ ٰ

()2
وعال﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ
ل َ
﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾  ،وقال َج َّ
()3
اه ْد َت ُه َو ِّف بِ َع ْه ِد ِهُ ،م ْس ِل ًام َكانَ َأ ْو
ﮐ ﮑ﴾  ،وعن ميمون بن مهرانَ « :م ْن َع َ
ِ
َك ِ
ل»(.)4
افر ًاَ ،فإن ََّمـا ا ْل َع ْهدُ لِ َّلـه َع َّز َ
وج َّ

خامس ًا  :إباحة أصناف من املعامالت والعالقات مع غري املسلمني ،من غري

املحاربني ،ومن غري املعتدين ،من ذلك :

وباحلسنى ،ومعاملتهم بالعدل ،وعدم
* إباحة التعامل معهم بالرب ،وبالقسط،
ٰ
ظلمهم يف أدياهنم ،وأنفسهم ،وأمواهلم ،وأعراضهم ،وإباحة البيع والرشاء ،وكل أنواع
َعال ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ
عل أساس ديني أو عرقي؛ قال ت َ ٰ
املعامالت ،بدون تقييد أو حظرٰ َ ،

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

()5
َعال هنانا عن موادة من
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾  ،اآليتان واضحتان يف أن ال َّلـه ت َ ٰ

عل ذلك
يقاتلوننا يف الدين ،وعن موادة أعدائنا الذين خيرجوننا من ديارنا ،ويظاهرون َ ٰ

وعن مواالهتم ،أما غريهم ممن لـم يقاتلونا يف الدين ولـم خيرجونا من ديارنا فأباح لنا أن
حممد « ،التفسري الكبري»  ،إعداد  :مكتب التحقيق بالدار  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث
( )1الرازي  ،فخر الدين َّ
العريب . 320/11 ،
( )2سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )34( :
( )3سورة النحل  ،جزء من اآلية . )91( :
حممد بن رياض
( )4البيهقي  ،أبو بكر أمحد بن احلسني « ،صحيح اجلامع املصنف لشعب اإليمـان»  ،بقلم َّ :
األمحد  ،بريوت  :دار الكتب العلمية . 135/2 ،
( )5سورة املمتحنة  ،اآليتان . )9-8( :
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نربهم ونقسط إليهم ،فأما الرب ،فهو التوسع يف فعل اخلري واإلحسان ،وضده العقوق(.)1

بأعل
أعل درجات حسن املعاملة .وأما القسط فهو التعبري عن توزيع العدل َ ٰ
والرب من َ ٰ

درجات اإلنصاف( .)2وكالم الطربي واضح يف أن بر املؤمن ألهل احلرب ،ممن لـم
يبارش القتال ،وال صلة له بتقوية أهل احلرب ،غري حمرم ،وال َمن ِه ٌّي عنه(.)3

* األمر بمصاحبة الوالدين غري املسلمني باملعروف ،مع اإلحسان إليهم باستمرار،
َعال ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾( ،)4ثم قال
قال ت َ ٰ
ُس ْبحان َُه ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾( ،)5واخلطابان يف َه ٰـ ِذ ِه اآلية الكريمة ،وإن
القربى واملعارف واألصدقاء
عام لذوي
كان منطو ُقهامخاص ًا بالوالدينَّ ،إل أن مفهومهام ٌّ
ٰ
إل أسامء بنت أيب بكر الصديق { ،قالتَ « :ق ِد َمت
كلهم .وأخرج البخاري بسنده َ ٰ
ِ
اه ُدوا َر ُس َ
ل ُأ ِّميَ ،و ِهي ُم ْ ِ
مع
ش َكة ،يف َع ْه ِد ُق َر ْيش ،إِ ْذ َع َ
ول ال َّلـه @ُ ،
وم َّد ُهتم َ
َع َ َّ
ول ال َّل ِ
ول ال َّلـه ،إِنَّ ُأ ِّمي َق ِد َمت َو ِهي ر ِ
َ
ـه @َ ،ف َقا َلتَ :يا َر ُس َ
اس َت ْف َت ْي ُت َر ُس َ
اغ َبة،
َ َ
أبِ َيهاَ ،ف ْ
َأ َف َأ ِص ُلها؟ َق َ
ال« :ن ََعمِ ،ص ِليها» (.)6
* إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب برشوطه ،ونكاح املحصنات منهم ،قال ُس ْبحان َُه :

﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾( ،)7والزوجة الكتابية غري املسلمة،

واحلسنى ،وباملعروف ،والعيش الكريم،
يعارشها زوجها املسلم باملودة ،والرمحة،
ٰ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

مرجع سابق « ،املفردات يف غريب القرآن»  ، 51/1مادة (بر) .
مرجع سابق « ،املفردات يف غريب القرآن»  ، 522 - 521/2 ،مادة (قسط) .
حممد بن جرير« ،جامع البيان يف تفسري القرآن» ،مرص :املطبعة امليمنية1331 ،هـ،
الطربي ،أبو جعفرَّ ،
. 40/23
سورة لقمـان  ،جزء من اآلية . )15( :
سورة لقمـان  ،جزء من اآلية . )15( :
«صحيح البخاري»  ،يف كتاب اجلزية واملوادعة  ،باب ( 18بغري ترمجة)  ،رقم احلديث . 3183
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )5( :
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ويعاشـر أرحامه أيض ًا كذلك .وأبناء املسلمني يعاملون أجدادهم ،وجداهتم وأخواهلم،
باحلسنى والعيش الكريم أيض ًا.
وخيالهنم ،وذوي أرحامهم،
ٰ

ِ
بي @ ،هدية املقوقس،
* اإلهداء لغري املسلمني ،وقبول اهلدية منهم ،فقد قبل ال َّن ُّ

وأهدى له ملك أيلة( )1فقبلها منه ،وكساه @ ُبرد ًا ،وقبل هدية فروة ا ُ
جلذامي ،وكان
ٰ

ملك ًا( .)2وقد
أهدى عمر بن اخلطاب ،> ،ألخيه من أمه ،وكان ُمرشك ًا ،يسكن وقتئذ
ٰ

بمكة ،ثوب ًا من ديباج(.)3

املرىض وتعزية املتوفني ،وغري ذلك
* مواصلة العالقات االجتامعية معهم ،كعيادة
ٰ
ِ
من العالقات االجتامعية ،فعن أنس > قالَ :
«ك َ
بي @
ان ُغ ٌ
الم َ ُيود ٌّي َي ُْد ُم ال َّن َّ
َفم ِر َ َ
ود ُه»(.)4
بي @ َي ُع ُ
َ
ضَ ،فأتَا ُه ال َّن ُّ
بي @ لطوائف من املرشكني با ُهلدَ ٰى ،منهم
* فعل ما يوجب التآلف ،فقد دعا ال َّن ُّ
قبيلة دوس« :ال َّل ُه َّم ْاه ِد َد ْوس ًا»(.)5
* جواز قبوهلم مواطنني يف الدولة اإلسالمية ،مع منحهم حقوقهم يف ممارسة شعائرهم

ُعـد وثيقة املدينة املنورة ،واتفاقات
الدينية ،وخصوصياهتم االجتامعية فيام بينهم ،وت ُّ
بي @ ،أحد أهم الترشيعات والوثائق التي دعمت أساس َه ٰـ َذا احلق لغري املسلمني
ال َّن ِّ
الر ُس ُ
ول @ كتاب ًا بني املهاجرين واألنصارَ ،وا َد َع
من غري املعادين ،حيث قد «كتب َّ
()1
()2
()3
()4
()5

وهي اآلن مدينة العقبة باألردن .
حممد حممود « ،عمدة القاري رشح صحيح البخاري»  ،ط  ، 1دار الفكر . 531/8 ،
العيني  ،أبو َّ
ابن حجر العسقالين  ،أمحد بن عيل « ،فتح الباري رشح صحيح البخاري»  ،ط  :د .ت  ،بعض األجزاء :
حممد فؤاد عبد الباقي  ،طبع  :حمب الدين اخلطيب  ،املطبعة السلفية
الشيخ عبد العزيز بن باز  ،ترقيم َّ :
ومكتبتها . 299/10 ،
َ
عل
يصل عليه  ،وهل يعرض ٰ
«صحيح البخاري»  ،يف كتاب اجلنائز  ،باب إذا أسلم الصبي فمـات هل َّ ٰ
الصبي اإلسالم  ،رقم احلديث . 1356
«صحيح البخاري»  ،يف كتاب اجلهاد والسري  ،باب الدعاء للمرشكني
باهلدى ليتألفهم  ،رقم احلديث . 2937
ٰ
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عل دينهم وأمواهلم ،ورشط هلم واشرتط عليهم»(.)1
فيه اليهود وعاهدهمَّ ،
وأقرهم َ ٰ
ِِ
عل ترسيخ مفهوم املواطنة ،ورسمت أسس العالقات بني
وعملت َه ٰـذه الوثيقة َ ٰ
عل مجع شملهم وتوحيد
سكان املدينة ،من مهاجرين وأوس وخزرج وهيود ،وعملت َ ٰ

وعل إلزامهم مجيع ًا بالدفاع عنها وعن أهلها ،ضد أي خطر ،ودون استثناء
موقفهمٰ َ ،
بسبب عقيدة أو عرق أو جنسٌ ،
كل حسب طاقته ،بالنفس أو باملال ،ونصوص وثيقة
عل ذلك ،وحددت املوقف من العدو اللدود (قريش)
املدينة كانت رصحي ًة يف الداللة َ ٰ

الذي ما ّ
انفك يناصب املسلمني العداء ،ومتثل فيها أيض ًا حتقيق ملبادئ التمدن من األمن

بي @ قائد ًا
والعدل واملساواة ،والتعاون يف وقت السلم واحلرب ،وإقرار بكون ال َّن ُّ

عام ًا وحاكمـ ًا ،وتعبري عن عظمته واقتداره وبعد نظره يف السياسية ،واملكانة التي تبوأها
باملدينة(.)2

بي @،
* جواز عقد املعاهدات واالتفاقات والعهود واملواثيق ،فقد عقد ال َّن ُّ
َصار ٰى ن َْجران
َصار ٰى اليمن ومحري ،ون َ
حضوري ًا وكتابي ًا ،عدة معاهدات واتفاقات ،مع ن َ
وقبيلة كندة ،ورؤبة ورسوات ،وأيلة والعقبة ،ودومة اجلندل ،وتبوك وقبيلة تغلب ـ

مقنى،
أقوى القبائل العربية ال َّنرصانية ـ ومع ن َ
َصار ٰى من قبيلة ربيعة ،وبني حبيبة وأهل ٰ

َصار ٰى ما وراء البحر ،أعطاهم فيها العهد واألمان وذمة ال َّلـه،
َصار ٰى الشام ،ون َ
ون َ
عل غريهم من أهل الكتاب
وتعهد بعدم التدخل يف شؤوهنم ،وقد َّ
فضل ال َن َ
صار ٰى َ ٰ

إل احلبشة ،ولعدم
لعدم معارضتهم لدعوته يف مراحلها
األول ،والحتضاهنم املهاجرين َ ٰ
َٰ
عل احلياد يف رصاع املسلمني ضد قريش ،يف
جماهرهتم بمخالفتهم لإلسالم ،ولوقوفهم َ ٰ

حممد عبد امللك« ،السرية النبوية» ،حتقيق :مصطفى السقا ،وإبراهيم األبياري ،بريوت :دار
( )1ابن هشامَّ ،
صادر1968 ،م ، 501/1 ،والوثيقة ذكرها ابن هشام بنصها .
( )2الكبييس  ،عبد احلافظ عبيد « ،الدراسة التارخيية للجانب اإلداري والعقدي يف صحيفة املدينة»  ،جملة
مداد اآلداب  ،كلية اآلداب  ،اجلامعة العراقية  ،العدد السابع  ،ص  ، 327وما بعدها « ،االنتمـاء الوطني
والسـ َّنة النبوية» ص . 61
والوالء الوطني يف الكتاب ُّ
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()1

بي @
إل جانب قريش  .إضافة َ ٰ
حني كان اليهود قد انضموا علنا َ ٰ
إل ذلك ،عقد ال َّن ُّ

هيأ لسكان َه ٰـ ِذ ِه الدولة النبوية وجماورهيا عوامل االستقرار
صلح احلديبية مع قريش ،مما َّ

والعيش واألمان.

* وهناك مقاصد رشعية عديدة ال بد من اعتبارها يف َه ٰـ َذا املجال ،منها :مقصد

«السامحة» ،ومقصد «طلب الرشيعة للمصالح» ،ومقصد «عموم رشيعة اإلسالم»،
ومقصد «املساواة» ،ومقصد «ليست الرشيعة بنكاية»( ،)2ومقصد «األخوة اإلنسانية»،
ومقصد «الرمحة» ،ومقصد «السالم» ،ومقصد «التعاون» ،ومقصد «الدعوة والبالغ»،

واإلسالم دين نشـر وشهود حضاري ودعوة وترغيب ،ال تنفري وانزواء وتقوقع.

وهو يتسع للتسامح والعيش الكريم مع أتباع مجيع األديان ،ويتضمن توجيه املسلمني

بالتعامل معهم بالرفق واللطف املنضبطني بالضوابط الرشعية.

رشوط «الوالء والرباء» يف اإلسالم
مفهوم «الوالء والرباء» حتكمه جمموعة رشوط ،يمكننا ذكرها فيام يأيت :
( )1أن يكون احلب واملنارصة والوالء ،موحد ًا وحرصي ًا ،ومطلق ًا ل َّل ِ
ـه ولرسوله
ُ َّ
وللمؤمنني.

( )2أن يكون «الوالء والرباء»حقيقي ًا بصدق وإيمـان ،ال صوري ًا وشكلي ًا ،وال نفاق ًا.
( )3أن يكون «الوالء والرباء» مستمر ًا ومتواص ً
ال ودائمـ ًا ،فالدخول يف اإلسالم عهد
أبدي؛ لرتتب اجلزاء األخروي عليه.

( )1عيل  ،جاسم صكبان « ،معاهدات الصلح التي عقدها الرسول @ مع النصارى»  ،جملة كلية الرتبية
للبنات  ،قسم التاريخ  ،جامعة بغداد  ،املجلد 2013 )2( 24م  ،ص  ، 357وما بعدها .
حممد الطاهر « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،تقديم  :حاتم بوسمة  ،اإلسكندرية  :مكتبة
( )2ابن عاشور َّ ،
اإلسكندرية 2010 ،م  ،ص . 177 - 100
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عل أساس عقيدته ل َّل ِ
ـه ،ولرسوله،
( )4أن ُيقيم املسلم وال َءه وانتمـا َءه للحق وحده َ ٰ
ولدينه ،وإلخوانه ،وكذلك الرباء ،يتربأ من أجل احلق وحده.

الفائدة من ترشيع «الوالء والرباء» يف اإلسالم
عدة ،نستنتجها مما سبق ،من أمهها :
إن ترشيع مفهوم «الوالء والرباء» له فوائد َّ

أو ً
ال  :تقوية الوالء الديني يف نفوس املسلمني ،ومحايته من تضاؤل شأنه ،وتعميق

األخوة اإليمـانية ،واملحبة واملودة ،بني املؤمنني يف أنحاء املعمورة(.)1

ثانيـ ًا  :إنمـاء روح الوالء واالنتامء لألوطان .فعندما يمتزج الوالء الديني «الوالء

حب التضحية بالنفس من
والرباء» بالوالء للوطن؛ فحينها يتعاظم من الناحية النفسية ُ

أجل الوطن ،واإلخالص له يف كل املجاالت ،سواء كانت عسكرية أو سياسية أو علمية

أو جتارية أو اجتامعية أو غريها .وحينام تنغرس فكرة الوالء يف النفوس جيدا فال يمكن
ألية مؤثرات خارجية أخرى زحزحتها عن نفوس املواطنني.

عل النفاق ( )Hypocrisyواملنافقني وعمالء العدو؛ لئال يندسوا يف
ثالثـ ًا  :سد الباب َ ٰ

صفوف املجتمع .فاملنافق خيادع املسلمني بإظهار االنتامء إليهم ،وهو يف احلقيقة يعادهيم
ويوايل أعداءهم يف اخلفاء وينارصهم.

عل ُهوية األمة وعقيدهتا وحتصني أفرادها من دسائس أعداء
رابعـ ًا  :احلفاظ َ ٰ
اإلسالم ،وما ينرشونه ملعاداة لإلسالم وبغضه وكراهيته ( ،)Islamophobiaومن التأثر

باملذاهب العقدية ،والفلسفية املعادية للدين اإلسالمي ،وتقوية مناعتهم الذاتية ضد
األخرى.
الذوبان يف األديان والعقائد املعارضة
ٰ

( )1مرجع سابق « ،الوالء والرباء يف اإلسالم»  ،ص . 437
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األنواع األخرى من الوالءات
أخرى من
الوالء الديني «الوالء والرباء» هو األساس يف اإلسالم ،ولكن هناك أنواع
ٰ

الوالءات( )1التي يعيش معها اإلنسان ،فيشرتط فيها أن ختضع للوالء الديني ،فال تكون
مشتمالهتا متضمنة أي عداء أو بغضاء ل َّل ِ
ـه ولرسوله ،ولإلسالم وللمسلمني ،وألحكام

الرشيعة اإلسالمية.

«الوالء والرباء» وانحرافات الفهم والتأويل واالستخدام
ال شك يف أن مفهوم «الوالء والرباء» يعترب من أكثر املفاهيم القرآنية والدينية

التي أساءت تأويلها وفهمها واستخدامها العديد من الفرق املنحرفة واجلمـاعات
إل اإلسالم قديمـ ًا وحديث ًا ،وقد كان َه ٰـ َذا الفهم واالستخدام
املتشددة التي انتسبت َ ٰ
املغايران للمصطلح الرشعي الصحيح سببهام ،اضطراب املسار الفكري َهل ٰـ ِذ ِه الفرق
أخرى.
واجلمـاعات ،بني غلو أو تسيب من جهة ،وتعصب وتشدد من جهة
ٰ
وقد خلق هلم ذلك نسخة مشوهة من اإلسالم منزوعة الرمحة واإلحسان ،والرفق،

والشفقة ،والعطف ،واملغفرة ،والتوبة ،فكانت النتيجة احلتمية ،هي« :التكفري» ،ورمي
( )1من تلكم الوالءات :
* الوالء الوطني أو السيايس ،هو :الوالء الذي يكون من أجل الوطن أو اجلنسية
* الوالء الدويل  ،وهو الوالء واالنتمـاء لألرسة الدولية ؛ بمنظامهتا واتفاقاهتا وحتالفاهتا
* الوالء لدولة أغلب سكاهنا غري مسلمني  ،وتكون املواطنة فيها للمسلم بسبب كوهنا موطن ًا أصلي ًا له ،
أو بسبب الوالدة أو التجنس أو غري ذلك
* الوالء القبيل والوالء العائيل
* الوالء للمذاهب الفقهية والصوفية والعلمية
* الوالء للنقابات وللمجموعات املهنية
ولدى أصحاب املهن واحلرف والصناعات والنقابات جتاه
* الوالء لدى املوظفني جتاه جهات العمل
ٰ
َه ٰـ ِذه اجلهات
* الوالء للمجموعات التجارية والرشكات ؛ للحصول بعض امليزات عرب مجع النقاط .
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ثم استباحة األنفس،
من ال يتبعهم ،وال ينضوي حتت لواءاهتم ِّ
بالر َّدة والزندقة ،ومن َّ
والدماء ،واألعراض ،واألموال ،واملمتلكات ،والقيام باألعامل اإلرهابية ضدهم ،سواء

كانوا مسلمني ،أو معاهدين ،أو كتابيني ،أو مستأمنني ،أو كانت بيننا وبينهم معاهدات
صلح واتفاقات سالم.

عل عقب ،وخلطوا األمور ،وزخرفوا الباطل؛
وهم َهب ٰـ َذا قد قلبوا احلقائق رأس ًا َ ٰ
ليشيع بني الناس ،وقد اختذوا بعض ا ُ
جل َّهال علمـاء وقادة ،حيسبون أهنم حيسنون صنع ًا،

وأهنم «الفرقة الناجية» ،و»املوحدة» ،وأصحاب احلقيقة املطلقة ،وأصحاب اجلمـاعة
اهلادية املهدية .وقد بنت تلكم ِ
الفرق واجلمـاعات مناهجها يف االستدالل واالستنباط

والسـ َّنة ،واالكتفاء بذكرها مبتورة دون إمتامها،
عل انتقاء ما يروق هلا من أدلة الكتاب ُّ
َٰ
إل
إل أسباب النزول أو رجوع َ ٰ
ودون ذكر ما يرتبط هبا حكمـ ًا وموضوع ًا ،ودون نظر َ ٰ
من أقوال فقهاء الصحابة والتابعني الذين كانت األحداث جتري أمامهم(.)1

فمفهوم «الوالء والرباء» هو سالح ذو حدين؛ وقد استغلته تلكم الفرق واجلمـاعات
استغال ً
إل أذهان الشباب بأفكارها املنحرفة املتطرفة،
ال سلبي ًا ّ
ضار ًا ،ومتكنت من الولوج َ ٰ

وبعد «التكفري» محلت السالح واستباحت الدماء واألموال واألعراض ،وارتكبت

األعامل اإلجرامية واإلرهابية ،وقد ساعدها يف ذلك عوامل عدة ،منها :اجلهل والفقر
واملشاكل النفسية واالجتامعية ،وغريها.

وإن خلط حقيقة «الوالء والرباء» بالفهم املغاير ملفهومه يف املصطلح الرشعي ،أوجد

حرية لدى بعض املفكرين والساسة داخل العامل اإلسالمي وخارجه ،فألصقت به التهم،
َ
(َ )1
َعال﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
فعل سبيل املثال  :يستدلون بقوله ت ٰ
ٰ
َ
عل أن كل
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [املائدة .]51 :فإهنم يستدلون هبا ٰ
تعامل اليهود والنصارى ،ومع غري املسلمني كائن ًا من كان ُيع َترب ُم َّرم ًا ،و ُيع َترب َشك ً
ال من أشكال املداهنة
َ
عل املنافقني من اليهود
واملواالة ،لكنهم ال يكملون عرض اآليات التي تليها التي حرصت األمر ٰ
والنصارى ،وهي﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [املائدة]52 :
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ووجهت إليه السهام ،وطالب البعض ممن مل يفهموه حق فهمه ـ من املخالفني لإلسالم ـ
بحذفه من املقررات الدينية ،ومن الواقع اإلسالمي؛ لذا ينبغي تناول َه ٰـ َذا املوضوع بإبراز
إطاره الرشعي ،وتسليط الضوء عليه علمي ًا وأكاديمي ًا وإعالمي ًا؛ لتصحيح مفهومه ،وبيان
أمهيته ،وبلغات عدة ،والتحذير الشديد من استغالله يف املستقبل من ِقبل تلكم اجلامعات
املشبوهة واملتطرفة.

ل سبيل اخلتم
َع َ ٰ
تبني لنا من خالل املحاور التي ذكرناها ،ما يأيت :
ِ
َعال ولرسوله صىل ال َّلـه عليه وسلم،
(« )1الوالء والرباء» :هو ُّ
احلب والنرصة ل َّلـه ت َ ٰ
والبغض للطواغيت ،وللكفر ولكل
ولإلسالم ،وللمسلمني ،واملعادا ُة القلبية
ُ
مظاهره واملامرسات املوجبة له ،وملن يعادون اإلسالم واملسلمني.

( )2أن اإلسالم يعيل الرابطة الدينية ـ ومستلزماهتا من األخوة واملحبة ،واملؤازرة،
عل كل رابطة سواها ،يف كل زمان ومكان ،من أجل اإليمـان
واملواالة ـ َ ٰ
إل املسلم من أي كافر ،ولو كان
َعال ،معترب ًا املسلم أقرب َ ٰ
والطاعة له سبحانه ت َ ٰ
أباه أو أخاه أو ابنه.

( )3أن اإلسالم لـم يأمر أتباعه بعداوة غري املسلمني ملجرد املخالفة يف الدين ،أو املغايرة
قـيد بمحادة
يف العقيدة ،فاآليات الكريمة ليست مطلقة ،بل األمر بالرباء فيها ُم َّ
ال َّلـه ورسوله ،وحماربة اإلسالم واملسلمني ،وبمعاداهتم وبغضهم ،أما من لـم حيا ِّد
ال َّلـه ورسوله ولـم يعاد اإلسالم واملسلمني ولـم حيارهبم ،فلم يأمر اإلسالم أتباعه

بعداوهتم ،بل أباح هلم التواصل معهم بالرب ،والقسط ،والتسامح ،والعيش الكريم،
رشط َّأل يكون املسلمون موضع رضاهم ،ويتعاملوا معهم بقالبهم ال بقلوهبم.
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( )4مفهوم «الوالء والرباء»متوافق مع التسامح والعيش الكريم ،وال يتعارض معه،
حيث جاءت حتت مظلة َه ٰـ َذا املفهوم إباحة عدد من العالقات واملعامالت مع غري
املسلمني من غري املحاربني ومن غري املعتدين .فمن ذلك :
وباحلسنى ،ومعاملتهم بالعدل،
* وجوب التعامل مع غري املسلمني بالرب وبالقسط
ٰ
وعدم ظلمهم يف أدياهنم وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم ،وإباحة املعامالت املالية

معهم وغريها معهم.

* األمر بمصاحبة الوالدين غري املسلمني باملعروف ،مع وجوب اإلحسان إليهم
باستمرار.

* إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب برشوطه ،وإباحة نكاح املحصنات منهم .وإباحة
اإلهداء لغري املسلمني ،وقبول اهلدايا منهم ،وجواز مواصلة العالقات االجتامعية

معهم.

* جواز قبوهلم مواطنني يف الدولة اإلسالمية ،مع منحهم حقوقهم يف ممارسة
شعائرهم الدينية وخصوصياهتم االجتامعية فيام بينهم.

* جواز عقد املعاهدات واالتفاقات والعهود واملواثيق ،وقد أوجب اإلسالم
الوفاء هبا.

( )5إن عقيدة «الوالء والرباء» أو «األخوة اإليامنية» ،أو «احلب يف ال َّلـه ،والبغض
يف ال َّلـه» ،فيها صيانة لألمة اإلسالمية من الذوبان يف األديان والعقائد األخرى،
ومحايتها من أعدائها ،كام أهنا سبب لأللفة واإلخاء بني أفرادها.

( )6مفهوم «الوالء والرباء» حتكمه جمموعة رشوط ،هي :أن يكون احلب ،واملنارصة،
والوالء ،موح ًدا وحرصيا ،ومطل ًقا ل َّل ِ
ـه ولرسوله وللمؤمنني .وأن يكون حقيقي ًا ،ال
ً
ُ َّ
مستمرا ومتواص ً
ً
ال ،ومن أجل احلق وحده.
ودائم
صور ًيا (نفا ًقا)،
ً
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( )7مفهوم «الوالء والرباء» يعترب من أكثر املفاهيم القرآنية ،التي ُأيسء فهمها
واستخدامها ،وانحرفت يف فهمها وتأويلها اجلمـاعات املتشددة ،بسبب اضطراب

أخرى .وقد
املسار الفكري هلا ،بني غلو أو تسيب من جهة ،وتعصب وتشدد من جهة
ٰ

كانت النتيجة احلتمية لذلك هو التكفري ،واستباحة األنفس ،والدماء ،واألعراض،
واألموال ،واملمتلكات ،والقيام باألعمـال اإلرهابية ضد كل من ال يتبعهم وال

ينضوي حتت لواءاهتم ،سواء كان مسل ًام ،أو معاهد ًا ،أو كتابي ًا ،أو مستأمن ًا ،أو

كانت بيننا وبينهم معاهدات صلح واتفاقات سالم ،حسبان ًا منها بأهنا هي «الفرقة
الناجية» ،وصاحبة «احلقيقة املطلقة» ،وأن من عداها كفار وزنادقة ومرتدون،

تُستباح دماؤهم وأمواهلم وأعراضهم وممتلكاهتم؛ لذا ينبغي تناول مفهوم «الوالء
والرباء» بإبراز إطاره الرشعي ،وتسليط الضوء عليه علمي ًا وأكاديمي ًا وإعالمي ًا؛
مع تصحيح مفهومه ،وبيان أمهيته ،وبلغات عدة ،والتحذير من استغالله من ِقبل
اجلامعات املشبوهة واملتطرفة.
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1الكتب :

( )1األصفهاين ،الراغب« ،املفردات يف غريب القرآن» ،حتقيق :مركز الدراسات ،مكتبة نزار مصطفى
الباز.

( )2البخاري ،حممد بن إسامعيل« ،صحيح البخاري»[ ،مطبوع مع :القسطالين ،شهاب الدين،
«إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري» ،ضبطه حممد عبد العزيز اخلالدي ،بريوت :دار الكتب
العلمية].
( )3البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني« ،صحيح اجلامع املصنف ُ
لش َعب اإليمـان» ،بقلم :حممد بن
رياض األمحـد ،بريوت :دار الكتب العلمية.
ـحاح» ،تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد عبد الغفور
( )4اجلوهري ،إسامعيل بن َّ
محـادِّ ،
«الص َ
عطار1402 ،هـ = 1982م.

( )5ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل« ،فتح الباري رشح صحيح البخاري» ،ط :د ،ت بعض
األجزاء :الشيخ عبد العزيز بن باز ،ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،طبع :حمب الدين اخلطيب،
املطبعة السلفية ومكتبتها.

( )6الرازي ،فخر الدين حممد« ،التفسري الكبري» ،إعداد :مكتب التحقيق بالدار ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب.

( )7ابن سيدة ،عيل بن إسامعيل املريس« ،املحكم واملحيط األعظم» ،حتقيق :الدكتور عبد احلميد
هنداوي ،ط  ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،هـ2000/م.
( )8الطربي ،أبو جعفر ،حممد بن جرير« ،جامع البيان يف تفسري القرآن» ،مرص :املطبعة امليمنية،
1331هـ.
( )9الفريوزآبادي ،جمد الدين« ،القاموس املحيط» ،حتقيق :مكتب النارش ،ط ، 2بريوت :مؤسسة
الرسالة1407 ،هـ.
( )10والقحطاين ،حممد بن سعيد« ،الوالء والرباء يف اإلسالم» ،ط  ،6مكة املكرمة :دار طيبة.

( )11القرطبي ،أبو عبد ال َّلـه ،حممد بن أمحد« ،اجلامع ألحكام القرآن» ،ط  ،1بريوت :دار الفكر،
1441هـ = 2019م.
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( )12ابن عاشور ،حممد الطاهر« ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية» ،تقديم :حاتم بوسمة ،اإلسكندرية:
مكتبة اإلسكندرية2010 ،م.
( )13ابن عطية ،عبد احلق األندليس« ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز» ،حتقيق :عبد ال َّلـه بن
إبراهيم األنصاري وآخرون ،ط  ،1الدوحة :الشؤون الدينية ،مؤسسة دار العلوم1402 ،هـ =
1982م.

والسـ َّنة» ،طبعة
( )14العوين ،حاتم بن عارف« ،الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب ُّ
جديدة.
( )15العيني ،أبو حممد حممود« ،عمدة القاري رشح صحيح البخاري» ،ط  ،1دار الفكر.

( )16ابن كثري ،عمـاد الدين إسامعيل الدمشقي« ،تفسري القرآن العظيم» ،وضع حواشيه وعلق عليه:
حممد حسني شمس الدين ،ط  ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ = 1998م.
( )17مسلم ،بن احلجاج القشريي« ،صحيح مسلم» ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب.
ـوية» ،حتقيق :مصطفى السقا ،وإبراهيم األبياري،
«السـ َ
رية ال َّن َب َّ
( )18ابن هشام ،حممد عبد امللكِّ ،
بريوت :دار صادر1968 ،م.

( )2مقــاالت الدوريـات:

الر ُس ُ
صار ٰى» ،جملة كلية
ول @ مع ال َن َ
( )19صكبان عيل جاسم« ،معاهدات الصلح التي عقدها َّ
الرتبية للبنات ،قسم التاريخ ،جامعة بغداد ،املجلد 2013 )2( 24م.

( )20الكبييس ،عبد احلافظ عبد« ،الدراسة التارخيية للجانب اإلداري والعقدي يف صحيفة املدينة»،
جملة مداد اآلداب ،كلية اآلداب ،اجلامعة العراقية ،العدد السابع.
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()35

أهـل ِّ
الذ َّمـة
*

حممـد توري
دَّ .

مفهوم أهل الذمة
سمى
الذمة لغ ًة  :العهد والكفالة واألمان ،ومن ذلك ُيسمى أهل العهد أهل الذمة ،و ُي ٰ
َاه ْم»( )1بمع َن ٰى األمان،
إل الذمة ،وقوله @َ « :ي ْس َع ٰى بِ ِذ َّمتِ ِه ْم َأ ْدن ُ
َ
املعاهد ذمي ًا نسبة َ ٰ
بي @ تعظي ًام هلا ،وتأكيد ًا
إل اسم ال َّن ِّ
إل لفظ اجلاللة ،أو َ ٰ
وكثري ًا ما تُضاف الذمة َ ٰ

عل أحكامها ،فعن أيب هريرة > قال:
عل االلتزام والتقيد واحلفاظ َ ٰ
ألمهيتها ،وحرص ًا َ ٰ
ول ال َّل ِ
اهدَ ًة َل ُه ِذ َّم ُة ال َّل ِ
ـه @َ :
قال َر ُس ُ
ور ُسولِ ِهَ ،ف َق ْد َأ ْخ َف َر بِ ِذ َّم ِة
«أ َل َم ْن َق َت َل َن ْفس ًا ُم َع َ
ـه َ
()2
ِ
َدينـ ًا
ال َّلـه ، »...فهي عبارة ال توحي بالتنقيص ،وإنمـا بالعهد ،وبالوفاء ،والرعاية ،ت ُّ
وامتثا ً
ال لشَ ـرع ال َّلـه(.)3

أما يف االصطالح  :فأهل الذمة هم من يقيمون يف الدولة اإلسالمية (دار اإلسالم)
(*) حمارض جامعي ونائب رئيس جامعة املنارة اإلسالمية بكوت ديفوار .
«سـ َنن أيب داود»  ،حتقيق  :شعيب
( )1السجستاين  ،اإلمام احلافظ أبو داود سليامن بن األشعث األزدي ُ ،
وحممد كامل قره بليل  ،طبعة خاصة  ،دمشق  ،سوريا  :رشكة الرسالة العاملية 1430 ،هـ =
األرناؤوط َّ
2009م  ،كتاب الديات  ،باب  :يقاد املسلم بالكافر  ،رقم احلديث . 4530
عيسى « ،اجلامع الكبري»  ،حتقيق  :بشار عواد معروف  ،ط ، 1
حممد بن
( )2الرتمذي  ،اإلمام احلافظ أيب
عيسى َّ
ٰ
ٰ
بريوت  ،لبنان  :دار الغرب اإلسالمي 1996 ،م  ،كتاب الديات  ،باب ما جاء فيمن يقتل نفس ًا معاهدة ،
رقم احلديث . 1403
( )3ابن منظور « ،لسان العرب»  ،دار صادر  ،ج  ، 12ص  . 222الفريوز آبادي « ،القاموس املحيط»  ،ط ، 8
مؤسسة الرسالة  ،ص  ، 1110الفيومي « ،املصباح املنري»  ،دار املعارف  ،ط  ، 2ص . 210
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()1
عل أمنهم
من غري املسلمني ،والذين عاهدهم اإلمام أو من ينوب عنه  ،عهد ًا مؤبد ًا َ ٰ

يف أنفسهم ،وأمواهلم ،وأعراضهم ،وعقيدهتم ،نظري التزامهم باجلزية ،ونفوذ أحكام

اإلسالم عليهم (.)2

مرشوعية عقد الذمة من جتليات التسامح اإلسالمي
َعال ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ
عل مرشوعية عقد الذمة ،يقول ال َّلـه ت َ ٰ
نص القرآن َ ٰ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾( ،)3فقد
عل مرشوعية عقد الذمة ،وجواز أخذ اجلزية من أهل الكتاب ،بدليل َه ٰـ ِذ ِه
أمجع الفقهاء َ ٰ
عل جواز أخذها من املجوس ومن يف حكمهم بقوله صىل ال َّلـه عليه
اآلية ،واستدلوا َ ٰ
وسلم« :سـ ُّنوا ِبِم سـ َّن َة َأ ْه ِل ِ
الك َت ِ
اب»(.)4
ْ ُ
ُ
بي @ َهب ٰـ َذا احلكم ،وأمر به أصحابه ،فعن املغرية بن شعبة > أنه
وقد عمل ال َّن ُّ
قال لعامل
أن ُن َقاتِ َل ُكم َح َّت ٰى ت َْع ُـبدُ وا ال َّلـ َه َو ْحدَ ُه ،أو تُؤَ ُّدوا
كرسى َ ...« :أ َم َرنَا َنبِ ُّيـ َنا @ ْ
ٰ
ا ِ
جلز َية.)5(»...
( )1يقول مجهور الفقهاء بأن اإلمام أو نائبه هو الذي يتوىل عقد الذمة  ،باعتباره ممث ً
ال للدولة يف تنفيذ ما تفرضه
ٰ
الدولة من الواجبات  ،وما تلتزم به من احلقوق .
( )2زيدان  ،عبد الكريم « ،أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم»  ،بغداد  ،العراق  :مكتبة القدس،
بريوت  ،لبنان  :مؤسسة الرسالة 1404 ،هـ = 1982م  ،ص . 22
( )3سورة التوبة  ،اآلية . )29( :
( )4مالك  ،بن أنس « ،املوطـأ»  ،حتقيق د .بشار عواد معروف  ،بريوت  ،لبنان  :دار الغرب اإلسالمي  ،ط ، 1
1417هـ = 1997م  ،كتاب الزكاة ،باب جزية أهل الكتاب واملجوس  ،رقم احلديث . 756
حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،دمشق  ،بريوت  :ابن كثري ،ط،1
( )5البخاري  ،األمام أيب عبد ال َّلـه َّ
1423هـ = 2002م  ،كتاب اجلزية واملوادعة  ،باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب  ،رقم احلديث
. 3159
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فعقد الذمة لـم يرشع طمع ًا أو رغبة فيمـا يؤخذ من اجلزية من أهل الذمة ،وإنمـا

عصمة لدمائهم ،وإعطائهم فسحة وفرصة ملخالطة املسلمني ،فيتأملوا يف حماسن اإلسالم
إل اإلسالم عن
عل ما حتتمله العقول وتقبله؛ فيهتدون َ ٰ
ورشائعه ،فيجدوها مؤسسة َ ٰ

رضا واقتناع(.)1

إن عقد الذمة من مجلة الترشيعات التي تعترب جتسيد ًا وتكريس ًا للتسامح يف اإلسالم،
َعال :
عل التعامل اإلجيايب مع االختالف والتعدد ،يقول ال َّلـه ت َ ٰ
فغاية التسامح هو القدرة َ ٰ

()2
وه ٰـ َذا التقسيم
﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ َ ،
عل أساس العقيدة ،مل يكن أساس ًا لإلقصاء ورفض اآلخر ،فلقد تعايش املسلمون مع
َٰ

غريهم يف ظل الدولة اإلسالمية.

إن املنظومة الرتبوية والفكرية التي يرتكز عليها التسامح يف اإلسالم ،كانت كفيلة

بضامن التطبيق العميل ملا قرره اإلسالم من أحكام وترشيعات ،تتضمن حسن التعامل
مع املخالف يف العقيدة ،وتتمثل أهم عنارصها يف :

( )1اإلقرار بكرامة اإلنسان :
َعال ﴿ :ﮏ
لقد كرم ال َّلـه اإلنسان بغض النظر عن دينه وجنسه ولونه ،يقول ال َّلـه ت َ ٰ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
()3
وه ٰـ ِذ ِه الكرامة جتعل من كل إنسان حمل احرتام ورعاية.
ﮞ ﮟ ﮠ﴾ َ ،

ل تبليغ الدين :
( )2اقتصار مهمة املسلم َع َ ٰ

عل ال َّلـه،
عل اعتقاده ليس من اختصاص البرش ،وإنمـا حساهبم َ ٰ
إنَّ حماسبة غري املسلم َ ٰ

حممد مصطفى « ،اإلسالم والذمة»  .معاملة غري املسلمني يف اإلسالم  ،األردن  :املجمع امللكي
( )1الزحييل َّ ،
لبحوث احلضارة اإلسالمية 1989 ،م . 172-109/1 ،
( )2سورة التغابن  ،اآلية . )2( :
( )3سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
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ُ
َعال ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(،)1
يقول ال َّل ُـه ت َ ٰ
َعال ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
عل التبليغ لدعوة اإلسالم ،يقول ال َّلـه ت َ ٰ
وتقترص مهمته َ ٰ

()2
نبـيه @﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
َعال خماطب ًا َّ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾  ،ويقول ال َّلـه ت َ ٰ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾( ،)3يقول ابن كثري يف تفسري
َه ٰـ ِذ ِه اآلية ﴿« :ﯧ ﯨ ﯩ﴾ أي :إنمـا أرسلناك لتبلغهم رسالة ال َّلـه وقد بلغت ما
أمرت به﴿ ،ﯪ ﯫ﴾ أي :حساهبم وجزاؤهم»(.)4

( )3اقتضاء املشيئة اإلهلية للتنوع واالختالف بني البرش :

َعال ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ
اقتضت مشيئة ال َّلـه اختالف االعتقاد عند الناس ،يقول ال َّلـه ت َ ٰ
()5
إل عدم التطلع
َعال ِّ
موجه ًا َ ٰ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾  ،ويقول ال َّلـه ت َ ٰ
عل أن يكونوا كذلك(﴿ :)6ﭑ ﭒ
وعل عدم إكراههم َ ٰ
إل رؤية الناس نمط ًا واحد ًاٰ َ ،
َٰ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(. )7

لقد قرر اإلسالم أحكام تعامل املسلمني مع أهل الذمة؛ بل مع سائر بني البرش
َعال ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
انطالق ًا من قوله ت َ ٰ

إل الرب هبم،
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾( ، )8حيث يدعو
ُ
اإلسالم َ ٰ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة احلج  ،اآلية . )69( :
سورة الغاشية  ،اآليتان . )22-21( :
سورة الرعد  ،اآلية . )40( :
حممد السالمة « ،تفسري القرآن
الدمشقي  ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش  ،حتقيق  :سامل بن َّ
العظيم» (تفسري ابن كثري)  ،الرياض  :اململكة العربية السعودية  ،دار طيبة للنرش والتوزيع  ،ط ، 2
1420هـ = 1999م . 472/4 ،
سورة الكهف  ،جزء من اآلية . )29( :
بن محزة  ،مصطفى « ،التأصيل الرشعي للتعامل مع غري املسلمني»  ،الكويت  :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية  ،روافد  ،اإلصدار  ، 43شعبان 1432هـ  ،يوليو2011م  ،ص . 18
سورة هود  ،اآلية . )118( :
سورة املمتحنة  ،اآلية . )8( :
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وقدم ال َّلـه الرب؛ ألن الرب كلمة جامعة ملعاين اخلري واإلحسان ،كمـا يأمر بالعدل ،وذلك

يقتيض السامح والقبول لآلخر بمامرسة معتقده بكل حرية ،وعدم ممارسة أي إكراه

لفرض الرأي واالعتقاد ،بل ال تتحقق مقاصد الرشع يف التسامح الذي أمر به اإلسالم
مع أهل الذمةَّ ،إل بثالثة أمور :

أو ًال  :الوفاء بالعهد
توجب تعاليم اإلسالم الوفاء بالعهود واملواثيق ،وحتذر من نقضها إذا كانت قد
ٍ
ُ
َعال ﴿ :ﮍ ﮎ
أجريت يف ظروف مالئمة وتقدير للمصالح املتبادلة ،يقول ال َّلـه ت َ ٰ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
()1
إل العهود واملواثيق باعتبارها وسيلة
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾  ،واإلسالم ال ينظر َ ٰ

عل الضعيف ،فهو يأمر بالوفاء بالعهد وفا ًء مطلق ًا غري مقيد بضعف
لفرض سلطانه َ ٰ
عل رشط واحد ،وهو وفاء من تعاقد معهم ،وقد كان مقصد
أو قوة ،لكنه متوقف َ ٰ
عل عقد العهود ،والوفاء هبا ،هو إنشاء وتثبيت حالة السلم
ال َّن ِّ
بي @ ،يف حرصه َ ٰ
وحسن اجلوار ،ملصلحة الدعوة ،ووثيقة املدينة( )2ـ التي أسست للتعايش واالنسجام
ِ
عل ذلك.
بني خمتلف مكونات املجتمع يف املدينة ـ خري شاهد َ ٰ
إل جمرد املصلحة ،بل اعتربوا الوفاء
وقد أوجب الفقهاء الوفاء بالعهود من غري النظر َ ٰ

بالعهد مصلحة أكرب من املصلحة الوقتية يف النقض ،ألن ذلك من االعتداء الذي حيرمه

الدين ،ويتناىف مع الغايات السامية التي رشع اإلسالم عقد العهود من أجلها(.)3

( )1سورة النحل  ،اآلية . )91( :
حممد « ،جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة»  ،بريوت  ،لبنان  :دار
( )2محيد ال َّلـه َّ ،
النفائس  ،ط 1407 ، 6هـ = 1987م  ،ص . 59
حممد « ،العالقات الدولية يف اإلسالم»  ،القاهرة  ،مرص  :دار الفكر العريب 1415 ،هـ =
( )3أبو زهرة َّ ،
1995م  ،ص . 86
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ثانيـ ًا  :الرب واإلحسان
َعال ﴿ :ﭩ ﭪ
إن رعاية الذمي عند احلاجة ،من الرب واإلحسان ،يقول ال َّلـه ت َ ٰ
()1
األعل والقدوة احلسنة يف الرب
بي @ املثل
َٰ
ﭫ ﭬ﴾  ،ولقد رضب ال َّن ُّ

إل أهل الذمة ،فقد كان يزورهم ،وحيسن معاملتهم ،ويعود مرضاهم ،من
واإلحسان َ ٰ
ول ال َّل ِ
ان ُغ َل ٌم ي ِ
ود ٌّي َي ِْد ُم َر ُس َ
بن مالك > ،قالَ :
«ك َ
ـه @،
ذلك ما َر ٰ
أنس ُ
َُ
وى ُ
ْ ِ ِ
ِ
َ ِ
َفم ِر َ َ
إل َأبِيه َو ُه َو
بي @ َي ُع ُ
َ
ضَ ،فأتَا ُه ال َّن ِّ
ود ُهَ ،ف َق َعدَ ع ْندَ َرأسهَ ،ف َقال َل ُه« :أ ْسل ْم»َ ،ف َن َظر َ ٰ
حلمدُ ل َّل ِ
ِ
ِ
ـه ِ
َ ِ َ
الذي
بي @ ،وهو يقول« :ا َ ْ
عندَ هَ ،ف َقال :أطع أ َبا ال َقاسمِ @َ ،ف َخ َر َج ال َّن ُّ
َأن َق َذ ُه ِم َن ال َّنا ِر»(.)2
ومن أوجه الرب واإلحسان بأهل الذمة ،الرفق بضعيفهم ،وسد حاجة املحتاج ،ولني

القول هلم ،تلطف ًا ورمحة هبم ،والدعاء هلم باهلداية لإلسالم.

ثالثـ ًا  :التزام العدل ،وضامن احلقوق املكفولة من الرشيعة اإلسالمية
عل القيام بالعدل َح َّت ٰى مع األعداء ،كقوله
لقد دلت كثري من آيات القرآن الكريم َ ٰ
َعال ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ت َٰ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧ﴾( ،)3أي ال تكون العداوة سبب ًا ومدعاة لظلم املخالفني يف االعتقاد،إن
إل العدل نظرة عامة وشاملة ،والتي كان هلا األثر يف توجيه الترشيع العام
نظرة اإلسالم َ ٰ

الذي ينظم العالقات التي تقوم بني املسلني فيمـا بينهم ،ومع غريهم( ،)4ويقول الشيخ
()1
()2
()3
()4

سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )134( :
«صحيح البخاري»  ،كتاب اجلنائز  ،باب اللحد والشق يف القرب  ،رقم احلديث . 1356
سورة املائدة  ،اآلية . )8( :
«املوسوعة يف سامحة اإلسالم»  ،السعودية  :الدار السعودية للنرش والتوزيع 1404 ،هـ = 1984م /1 ،
حممد الصادق .
 . 266عرجون َّ ،
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حممد أبو زهرة« :العدالة هي امليزان املستقيم الذي حيدد العالقات بني الناس يف حال
السلم وحال احلرب ،فهي القسطاس املستقيم الذي تُوزَّ ع به احلقوق ،وبه ُتمى احلقوق
وبه ينتظم الوجود اإلنساين»(.)1

عل أساس احلقوق والواجبات .ويف سبيل االلتزام
إن احلياة يف كل املجتمعات تقوم َ ٰ
بالعدل يف التعامل مع أهل الذمة ،فإهنم َيل َت ِزمون نحو الدولة اإلسالمية بموجب عقد

َضمن هلم الوفاء بمضامني عقد
الذمة بواجبات ،وباملقابل كفل اإلسالم هلم حقوق ًا ت َ
الذمة ،من محاية ورعاية.

احلقوق املكفولة ألهل الذمة يف اإلسالم
إن احلقوق التي قررها اإلسالم ألهل الذمة حقوق مقدسة ،وال يملك أحد إبطاهلا،
وتشتمل إمجا ً
عل حقوق عامة وحقوق خاصة.
ال َ ٰ

أو ًال  :احلقوق العامة

احلقوق العامة هي :احلقوق الالزمة للذمي باعتباره فرد ًا يف الدولة واملجتمع ،وهي
حقوق تكفل محاية الشخص يف نفسه ويف حريته ،وأهم َه ٰـ ِذ ِه احلقوق :

( )1احلق يف حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية :
نفى وجود الدين والتدين مع اإلكراه ،فالعقيدة يف اإلسالم تُب َن ٰى
إن اإلسالم قد ٰ
َعال ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
عل االقتناع والرضا ،لقوله ت َ ٰ
َٰ

ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ﴾( ،)2وسبب نزول اآلية ،هو أن رج ً
ال من األنصار من بني سامل بن عوف
( )1مرجع سابق « ،العالقات الدولية يف اإلسالم»  ،ص . 38
( )2سورة البقرة  ،اآلية . )256( :
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ُيقال له ا ُ
بي @ :أال أستكرههام؟
حل َصني كان له ابنان نرصانيان وكان ُمسل ًام ،فقال لل َّن ِّ
فإهنام أ َبيا َّإل النرصانية ،فأنزل ال َّلـه اآلية(.)1
إن من جتليات التسامح يف اإلسالم رعاية دور العبادة ألهل الذمة يف إطار ضامن حرية

املعتقد وممارسة الشعائر الدينية ،فقد خطب أبو بكر الصديق > ،يف جيشه يوجههم

إل عدم التعرض لدور العبادة ،بقوله ...« :وسوف مترون بأقوام ،قد فرغوا أنفسهم يف
َٰ

الصوامع ،فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.)2(»...

إن التسامح الديني يقتيض أن يكون لكن فرد يف األمة حق يف أن يعتقد ما يراه حق ًا،

وأن تكون له احلرية يف تأدية شعائر دينه كمـا يشاء ،لذلك لـم يفرض اإلسالم الزكاة
عل أهل الذمة ،لِ َـم هلا من صبغة دينية ،وأعفاهم كذلك من اجلهادَ ،ح َّت ٰى ال يكلفهم
َٰ
بأمر ال يعتقدون وجوبه ،ألن اجلهاد يف اإلسالم وسيلة لنرش الدعوة اإلسالمية وتبليغها،
والذمي غري م ِ
ؤمن باإلسالم فال ُي َك َّلف بالدعوة إليه.
ُ

( )2حق احلمـاية :
َُ
عل اآلمنني املساملني،
إن النصوص العامة يف القرآن الكريم ت ِّرم االعتداء والعدوان َ ٰ

َعال ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾( ، )3فالنفس اإلنسانية هلا حرمتها ،يستوي يف
قال ت َ ٰ
ِ
وي ِة بشأن النهي
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
ذلك املسلم مع غري املسلم ،ولقد وردت نصوص خاصة يف ُّ
عل التعرض ألهل الذمة ،بظلمهم وأذيتهم ،يقول ال َّنبي @َ :
«أ َال َم ْن َظ َل َم
والوعيد َ ٰ
ُّ
وق َطا َقتِ ِ
اهد ًاَ ،أو ان َت َق َص ُهَ ،أو َك َّل َف ُه َف َ
ري ِط ِ
يب َن ْف ٍ
ـهَ ،أو َأ َخ َذ ِم ْن ُه َش ْيئ ًا بِغَ ِ
يجه
ُم َع َ
سَ ،ف َأنَا َح ِج ُ
( )1السيوطي  ،جالل الدين « ،لباب النقول يف أسباب النزول»  ،بريوت  ،لبنان  :مؤسسة الكتب الثقافية ،
ط 1422 ، 1هـ = 2002م  ،ص . 49
حممد بن جرير« ،تاريخ الرسل وامللوك» ،بريوت  ،لبنان :دار الرتاث ،ط  1387 ،2هـ.227/3 ،
( )2الطربيَّ ،
( )3سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )193( :

747

َيو َم ِ
القيا َمة»( .)1ويقول ال َّنبي @ :يف حرمة نفس الذميَ :
اهدَ ة َله
«أ َل َمن َق َت َل نَفس ًا ُم َع َ
ُّ
وذ َّم ُة َر ُسولِ ِهَ ،ف َقد َأخ َفر بِ ِذ َّم ِة ال َّل ِ
ِذ َّمة ال َّل ِ
ـه ِ
ائح َة ا َ
ـه ،ف َ
وجدُ ِم ْن
جلـ َّن ِةَّ ،
وإن ِر َحي َها َل ُي َ
ال َي ُر ْح َر َ

()2
وم ُهلم َع ْهدٌ َ ،ف َم ْن َق َت َل َر ُج ً ِ
ري ِة َس ِ
ـم
«س َي ُكون َق ٌ
َم ِس َ
بعنيَ َخريف ًا»  ،ويقول @َ :
ال م ْن ُهم َل ْ
ائحة ا َ
ري ِة َس ْب ِعنيَ عام ًا»( ،)3موصي ًا بذلك أمته من
جلـ َّن ِةَّ ،
وإن ِر َحيها َل ُي َ
َي ُر ْح َر َ
وجدُ ِمن َمس َ

عل عصمة دماء أهل الذمة ،ويقرر عيل بن أيب طالب > َه ٰـ َذا املع َن ٰى،
بعده باملحافظة َ ٰ
يقول« :إنَّمـا ب َذ ُلوا ا ِ ِ
ون َأمو ُالم َك َأموالِ َنـا ِ
حيث ُ
ود َماؤُ ُهم َك ِد َمائِ َنـا»(.)4
َ
جل ْز َي َة ل َت ُك َ ْ َ
ْ
قرر الفقهاء وجوب متتع أهل الذمة بحق احلمـاية يف دار اإلسالم من أي عدوان
وقد َّ

عل رقاب من دخل يف
عل ويل األمر أن يضع اجلزية َ ٰ
خارجي ،يقول املاوردي« :جيب َ ٰ
الذمة من أهل الكتاب؛ لِ ُي َق ُّروا هبا يف دار اإلسالم ،و َيلت ِز ُم هلم ببذهلا حقان :أحدمها،
الكف عنهم ،والثاين ،احلمـاية هلم ،ليكونوا بالكف آمنني وباحلامية حمروسني»(،)5
ويقول ابن ُقدامة« :إذا عقد اإلمام الذمة ،فعليه محايتهم من املسلمني ،وأهل احلرب،

وأهل الذمة ،ألنه التزم بالعهد حلفظهم»(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

«سـ َنن أيب داود»  ،كتاب اخلراج والفيء واإلمارة  ،باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة  ،رقم
ُ
احلديث . 3052
«اجلامع الكبري للرتمذي»  ،أبواب الديات  ،باب ما جاء فيمن يقتل نفس ًا معاهدة  ،رقم احلديث . 1403
ابن حنبل  ،اإلمام أمحد « ،مسند اإلمام أمحد»  ،املوسوعة احلديثية 1419 ،هـ = 1999م  ،رقم احلديث
. 16590
حممد بن ُقدامة « ،املغني»  ،الرياض  :السعودية :
حممد عبد ال َّلـه بن أمحد بن َّ
املقديس  ،موفق الدين أيب َّ
إىل دار احلرب ناقض ًا
دار عامل الكتب 1417 ،هـ = 1997م  ،كتاب اجلزية  ،مسألة  :من هرب من ذمتنا ٰ
للعهد  ،ص . 250
حممد ابن حبيب البرصي املاوردي « ،األحكام السلطانية»  ،حتقيق  ،أمحد
املاوردي  ،أبو احلسن عيل بن َّ
جاد  ،القاهرة  :دار احلديث 1427 ،هـ = 2006م  ،ص . 223
مرجع سابق « ،املغني»  ،ص . 259
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( )3حق الكفالة االجتامعية :
لقد ضمن اإلسالم لغري املسلمني الكفالة االجتامعية يف ظل الدولة اإلسالمية،
وك ُّل ُكم َم ْسؤُ ٌ
اعُ ،
انطالق ًا من مسؤولياهتا عن كل رعاياها ،لقوله @ُ :
ول َعن
«ك ّل ُكم َر ٍ
َر ِع َّيتِ ِه»(.)1
عل املسلمني ،ومن النمـاذج اخلاصة بكفالة الذمي
فالكفالة االجتامعية ال تقترص َ ٰ
عل أهل بيت من اليهود فهي جتري
اجتامعي ًا ،ما ورد عن ال َّن ِّ
بي @ أنه «تصدق بصدقة َ ٰ

()2
بي @ يف الرعاية
عل االقتداء بسرية ال َّن ِّ
عليهم»  ،ولقد حرص الصحابة } َ ٰ
والعناية بأهل الذمة ،وسد حاجاهتم من بيت مال املسلمني عند فقرهم وعجزهم،
مر
وقصة عمر بن اخلطاب > مع اليهودي َّ
الضير خري شاهد ،فقد ُر ِو َي أنه >َّ ،
ل َ
بري َض ُير البرص ،فقال له عمرَ « :ما َأ ْ َ
بباب قوم وعليه سائل هيودي يقولَ :ش ٌ
ـأك
يخ َك ٌ
إل منزله وأعطاه شيئ ًا ،ثم
إل َه ٰـ َذا؟» قال» احلاجة واجلزية ،فأخذ عمر بيده ،وذهب َ ٰ
َٰ
إل خازن بيت املال ،وقال له :انظر َه ٰـ َذا وأمثاله ،فوال َّلـه ما أنصفناه إن أكلنا
أرسل َ ٰ

َعال ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾(،)3
شبيبته ثم نخذله عند اهلرم ،وقرأ قوله ت َ ٰ
وه ٰـ َذا من املساكني من أهل الكتاب ،ووضع عنه اجلزية
وقال :والفقراء هم املسلمونَ ،
وعن رضبائه(.)4
وه ٰـ َذا خالد بن الوليد > يكتب يف كتاب صلحه مع أهل احلرية يف زمن سيدنا أيب
َ

بكر الصديق >« :وجعلت هلم أيمـا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من اآلفات
()1
()2
()3
()4

َ
َعال ﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾  ،رقم
«صحيح البخاري»  ،كتاب األحكام  ،باب قوله ت ٰ
احلديث . 7138
حممد عبد ال َّلـه بن يوسف « ،نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية»  ،حتقيق :
الزيلعي  ،مجال الدين أبو َّ
حممد عوامة  ،جدة  ،اململكة العربية السعودية  :دار القبلة للثقافة اإلسالمية  ،كتاب الزكاة  ،باب من جيوز
َّ
دفع الصدقة إليه ومن ال جيوز . 398/2 ،
سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )60( :
مرجع سابق « ،نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية»  ،ص . 126
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أو كان غني ًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال

املسلمني ،ما أقام بدار اهلجرة ودار اإلسالم ،»...ويصل التكافل االجتامعي مع أهل

الذمة بمد يد العون هلم لسداد ديوهنم وقضاء حوائجهم ،حيث ورد يف هناية عهد خالد

بن الوليد >« :فإن طلبوا عون ًا من املسلمني أعينوا به ،ومؤونة العون من بيت مال
املسلمني»( ،)1وال شك أن ما قام به خالد بن الوليد > كان عاد ًة للمسلمني يف تعاملهم
عل مضمون َه ٰـ ِذ ِه املعاهدة ،مما
مع أهل الذمة ،ويؤكد ذلك إقرار سيدنا أيب بكر > له َ ٰ

جيعل َه ٰـ َذا األمر يف حكم املجمع عليه .إن َه ٰـ َذا االلتزام من جانب الدولة اإلسالمية
برعاية املحتاجني والعاجزين من أهل الذمة ،يعترب صورة رائعة من صور التسامح.

( )4حق العمل وتويل الوظائف :
يكفل اإلسالم حق العمل وتويل الوظائف لرعايا الدولة اإلسالمية؛ لبناء الدولة
َعال:
ونموها وازدهارها ،ومعيار إسناد الوظائف هو الكفاءة واألمانة ،يقول ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾(. )2

وبعض الوظائف العامة ال يكلف هبا الذمي؛ لغلبة الصبغة الدينية عليها ،كاخلالفة أي
عل اجلهاد ،ونحوها؛ لكون اإلمامة خالفة عن صاحب الرشع
اإلمامة الكربى واإلمارة َ ٰ

يف رعاية وحراسة شؤون الدين ،وكذلك إمارة اجلهاد؛ لكون اجلهاد من الواجبات التي
يلتزم هبا املسلم دون الذمي.

عل أساس العقيدة ـ ويظهر فيها
إنَّ عدم تكليف أهل الذمة بالوظائف التي تقوم َ ٰ
عنرص التدين جلي ًا ـ له ما يربره؛ لكون الذمي ليس ُمطا َلب ًا بمشاركة املسلم فيمـا يتعلق

بالعقيدة اإلسالمية أو ما يقوم عليها.

( )1القايض  ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم « ،كتاب اخلراج»  ،بريوت  ،لبنان  :دار املعرفة 1399 ،هـ =
1979م  ،ص . 144
( )2سورة القصص  ،اآلية . )26( :
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وما عدا ذلك ،فإنه جيوز إرشاك الذميني يف تقلد املناصب والوظائف يف الدولة ،إذا

توفرت فيهم رشوط الكفاءة واألمانة واإلخالص للدولة(.)1

عل تقلد الذميني مناصب عليا ،والكثري من وظائف
ويسجل التاريخ أمثلة كثرية َ ٰ

الدولة اإلسالمية ،فتولوا الوزارات ،وحكم املناطق ،وترأسوا اإلدارات ،فقد عني
اخلليفة األموي معاوية بن أيب سفيان ،منصور بن رسجون للوزارة ،وعني اخلليفة

األموي سليامن بن عبد امللك كاتب ًا نرصاني ًا ،هو البطريق ابن النقا ،وعني املأمون نرصاني ًا
عام ً
ال له جلمع اخلراج يف مدينة بدره.
وعندما فتح املسلمون مرص ،أبقوا العمـال البيزنطيني يف مناصبهم ،ويف عهد الدولة

العباسية ،برز رجال مسيحيون يف بالط اخللفاء العباسيني ،أمثال جربيل بن بختيشوع،

وابن إسحاق ،ويوحنا بن ماسويه(.)2

ثاني ًا :احلقوق اخلاصة ألهل الذمة
احلقوق اخلاصة  :هي احلقوق التي تنشأ عن عالقات األفراد فيمـا بينهم ،وهي تشمل

العالقات املالية والعائلية ،فأهل الذمة يف الدولة اإلسالمية هلم حق التمتع بحقوقهم
عل املسلمني.
اخلاصة كاملسلمني كقاعدة عامة ،هلم ما للمسلمني وعليهم ما َ ٰ
ففي املعامالت املالية كالبيوع واإلجارة وسائر الترصفات املالية ،سواء باشـروا
ِِ
حرمه اإلسالم من
َه ٰـذه املعامالت مع املسلمني أو مع غريهم ،و ُيس َتثنى من ذلك ما َّ
وه ٰـ َذا ما يقتضيه التزام أهل الذمة بأحكام اإلسالم( )3يف املعامالت املالية؛
املعامالتَ ،
عل املعامالت املالية ،وليس من املعقول
ألن أساس النظام االقتصادي يف الدولة قائم َ ٰ
( )1مرجع سابق « ،أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم»  ،ص . 78
( )2مرجع سابق « ،اإلسالم وأهل الذمة»  ،ص . 143
(« )3املوسوعة الفقهية الكويتية» ،ط 1410 ،2هـ= 1990م ،الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ص . 131
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أن يتميز أهل الذمة يف تعامالهتم املالية عن سائر الناس يف الدولة اإلسالمية َّ
وإل صاروا

دولة داخل الدولة ،وذلك ال يتفق مع االندماج الذي قبلته الدولة بالنسبة هلم ،لذلك

كان من الطبيعي أن يندمج أهل الذمة يف النظام املايل واالقتصادي للدولة اإلسالمية.
أما املعامالت العائلية أو األحوال الشخصية والتي ال تتجاوز الشخص وال تتجاوز

أرسته مثل الزواج والطالق ،وغريها ،فإهنا ال تتصل باملجتمع اإلسالمي بشكل مباشـر،
وإنمـا تتصل بشخص الذمي وعقيدته ،فكان من محاية حقه يف التدين أن ُيرت ََك األمر يف
ذلك له(.)1

إن إقرار اإلسالم َهب ٰـ ِذ ِه احلقوق ألهل الذمة كان هو األساس للتعامل الراقي والعالقة

اإلجيابية ،وروح التسامح ،الذي ميز تعامل املسلمني مع أهل الذمة عرب املراحل التارخيية
للدولة اإلسالمية.

من نمـاذج التسامح يف اإلسالم مع أهل الذمة
وه ٰـ َذا الرقي يف التعامل مع أهل
بي @ خري من جسد َه ٰـ َذا التسامح َ
لقد كان ال َّن ُّ
فلمـا حانت
بي @ ،استقبلهم يف املسجدَّ ،
إل ال َّن ِّ
الذمة .فعندما قدم وفد من نجران َ ٰ

وهم»،
بي @َ « :د ُع ُ
ساعة صالهتم قاموا ليصلوا باملسجد ،فأراد الناس منعهم ،فقال ال َّن ُّ
()2
وه ٰـ َذا الترصف يظهر مدَ ٰى التسامح الذي
فاستقبلوا الرشق ،فصلوا صالهتم» َ .
األخرى.
بي @ مع أرباب الديانات
ٰ
تعامل به ال َّن ُّ
عل حفظ حقوق أهل الذمة ،ومن
ولقد حرص علمـاء األمة ،وحراس العقيدةٰ َ ،

عل ذلك املوقف الذي وقفه اإلمام ابن تيمية أمام التتار ،عندما استولوا
األمثلة الرائعة َ ٰ
( )1مرجع سابق « ،العالقات الدولية يف اإلسالم»  ،ص . 67
حممد بن أيب بكر بن أيوب  ،حتقيق  :نبيل بن نصار السندي « ،زاد
( )2ابن قيم اجلوزية  ،اإلمام أبو عبد ال َّلـه َّ
املعاد يف هدي خري العباد»  ،مكة املكرمة  ،السعودية  :دار عامل الفوائد  ،ط 1439 ، 1هـ = 2018م ،
. 793/3
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عل
عل الشام ،وأراد قائدهم حترير األرسى املسلمني فقط ،اعرتض اإلمام ابن تيمية َ ٰ
َٰ
ُ ِ
ـر من الذميني ،قائ ً
صار ٰى،
ال« :بل مجيع من معك من اليهود وال َن َ
ذلك ،وطالبه بفك من أس َ
الذين هم ُ
أهل ِذ َّمتِنا ،فإنا نَف َت ُك ُهم ،وال َندَ ُع أسريا ال من أهل امللة وال من أهل الذمة»،

وتم له ما أراد من إطالقهم(.)1

ِ
أسست
وختام ًا يمكن القول  :إن تعاليم اإلسالم َضم َنت ألهل الذمة حقوق ًاَّ ،

للتعايش السلمي طيلة قرون ،للعديد من الطوائف الدينية ،يف ظل الدولة اإلسالمية،

وه ٰـ َذا ما تؤكده شهادة املسترشق اإلنكليزي السيد توماس أرنولد؛ بأن غري املسلمني قد
َ
ن َِع ُموا بوجه اإلمجال يف ظل احلكم اإلسالمي ،بدرجة من التسامح ال نجد هلا معاد ً
ال يف
أوروبا ،قبل األزمنة احلديثة.
َعال ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
إنَّ الدين اإلسالمي حيمل رسالة عاملية ،لقوله ت َ ٰ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ﴾( ،)2وباعتباره آخر األديان وخالصة العقائد ،له القدرة

عل التفاعل مع املساملني واملعاهدين من أصحاب املعتقدات املخالفة ،بمرونة وفهم عميق
َٰ
َ ِ
وشمولية ت ِ
ُ
عل التسامح.
ُفس ُح املجال لإلبداع املتن ِوع
واملتجدد املبنى َ ٰ
عل محاية
لقد ارتبط مفهوم أهل الذمة بمرحلة تارخيية ،فعقد الذمة كان ينبني أساس ًا َ ٰ

أهل الذمة من طرف الدولة اإلسالمية ،مقابل اجلزية ،واليوم يشرتك غري املسلمني
مع املسلمني يف القيام بواجب احلمـاية والدفاع عن الوطن ،وأداء اخلدمة العسكرية،

( )1احلراين  ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية « ،الرسالة القربصية»  ،حتقيق ُ :ق َص حمب الدين
اخلطيب « ،الرسالة القربصية»  ،دار املطبعة السلفية  ،ط 1394 ، 1هـ = 1974م  ،ص . 25
( )2سورة األعراف  ،اآلية . )158( :
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فارتباط األفراد اليوم بِ ُد َو ِلم ُي َن َّظ ُم برابطة اجلنسية ،وكل دولة ُت َن ِّظ ُم أحكام اجلنسية فيها

ورشوط االنتساب إليها واحلقوق والواجبات املتعلقة َهب ٰـ َذا االنتساب ،فأحكام اجلنسية
عل مقتىض السياسة
إل سلطة ويل األمر ،لتنظيم أحكامها َ ٰ
يف الفقه اإلسالمي ترجع َ ٰ
الرشعية ،ورعاية املصلحة العامة(.)1

( )1مرجع سابق « ،معاملة غري املسلمني يف اإلسالم»  ،ص . 172-109
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1البخاري ،األمام أيب عبد ال َّلـه حممد بن إسامعيل« ،صحيح البخاري» ،دمشق ،بريوت :ابن كثري،
ط1423 ،1هـ = 2002م.
( )2بنحمزة ،مصطفى« ،التأصيل الرشعي للتعامل مع غري املسلمني» ،الكويت :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،روافد ،اإلصدار  ،43شعبان 1432هـ= يوليو 2011م.

عيسى« ،اجلامع الكبري» ،حتقيق بشار عواد معروف،
عيسى حممد بن
( )3الرتمذي ،اإلمام احلافظ أيب
ٰ
ٰ
ط ،1بريوت ،لبنان :دار الغرب اإلسالمي1996 ،م.
احلراين ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية« ،الرسالة القربصية» ،حتقيقُ :ق َص ُمب
(َّ )4
الدين اخلطيب« ،الرسالة القربصية» ،دار املطبعة السلفية ،ط 1394 ،1هـ = 1974م.

حممـد« ،جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة» ،بريوت ،لبنان:
( )5محيد ال َّلـهَّ ،
دار النفائس ،ط 1407 ،6هـ = 1987م.
( )6ابن حنبل ،اإلمام أمحد« ،مسند اإلمام أمحد» ،املوسوعة احلديثية1419 ،هـ = 1999م.

( )7زيدان ،عبد الكريم« ،أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم» ،بغداد  ،العراق :مكتبة القدس،
بريوت لبنان :مؤسسة الرسالة1404 ،هـ = 1982م.

( )8الزحييل ،حممد مصطفى« ،اإلسالم والذمة» .معاملة غري املسلمني يف اإلسالم ،األردن :املجمع
امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية1989 ،م.

حممـد« ،العالقات الدولية يف اإلسالم» ،القاهرة ،مرص :دار الفكر العريب1415 ،هـ =
( )9أبو زهرةَّ ،
1995م.
( )10الزيلعي ،مجال الدين أبو حممد عبد ال َّلـه بن يوسف ،حتقيق :حممد عوامة« ،نصب الراية يف ختريج
أحاديث اهلداية» ،جـدة ،اململكة العربية السعودية :دار القبلة للثقافة اإلسالمية.
«سـ َنن أيب داود» ،حتقيق:
( )11السجستاين ،اإلمام احلافظ أبو داود سليامن بن األشعث األزديُ ،
شعيب األرناؤوط وحممد كامل قره بليل ،طبعة خاصة ،دمشق ،سوريا :رشكة الرسالة العاملية،
1430هـ = 2009م.

( )12السيوطي ،جالل الدين« ،لباب النقول يف أسباب النزول» ،بريوت ،لبنان :مؤسسة الكتب
الثقافية ،ط 1422 ،1هـ = 2002م.
( )13الطربي ،حممد بن جرير« ،تاريخ الرسل وامللوك» ،بريوت ،لبنان :دار الرتاث ،ط 1387 ،2هـ.
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( )14القايض ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم« ،كتاب اخلراج» ،بريوت ،لبنان :دار املعرفة1399 ،هـ=
1979م.
( )15ابن قيم اجلوزية ،اإلمام أيب عبد ال َّلـه حممد بن أيب بكر بن أيوب« ،زاد املعـاد يف َهـدي َخـري
ِ
السـندي ،مكة املكرمة ،السعودية :دار عالـم الفـوائد ،ط ،1
الع َـباد» ،حتقيق :نبيل بن َّ
نصـار ِّ
1439هـ= 2018م.
( )16ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش ،حتقيق :سامل بن حممد السالمة« ،تفسري
القرآن العظيم» (تفسري ابن كثري) ،الرياض :اململكة العربية السعودية ،دار طيبة للنرش والتوزيع،
ط 1420 ،2هـ = 1999م.
( )17مالك بن أنس« ،املوطـأ»  ،حتقيق د .بشار عواد معروف ،بريوت ،لبنان :دار الغرب اإلسالمي،
ط1417 ،1هـ = 1997م.

( )18املاوردي ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي املاوردي« ،األحكام السلطانية» ،حتقيق،
أمحد جاد ،القاهرة :دار احلديث1427 ،هـ2006/م.

(« )19املوسوعة يف سامحة اإلسالم» ،السعودية :الدار السعودية للنرش والتوزيع1404 ،هـ = 1984م.
(« )20املوسوعة الفقهية الكويتية»  ،ط 1410 ،2هـ = 1990م ،الكويت :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية.
( )21املقديسُ ،موفَّق الدين أيب حممد عبد ال َّلـه بن أمحد بن حممد بن ُقدامة« ،املغني» ،الرياض:
السعودية :دار عامل الكتب1417 ،هـ=1997م.
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()36

اجلــزيـة

*

د .شـفيـق فلــني

تُعترب اجلزية من أكثر املواضيع إثارة للنقاش واجلدل يف فقه السياسة الرشعية

وعل الرغم من كوهنا مثلت عرب تاريخ اإلسالم جما ً
ال النعكاس قيم
احلديثٰ َ ،
اإلسالم السمحة يف تقبل اآلخر ومحايته والذود عنه عرب ّ
كل مراحل التاريخ

اإلسالميَّ ،إل أهنا استحالت ملوضوع خالف ونقاش حديث بعدما اس ُتدعي

عل
َه ٰـ َذا املفهوم من التاريخ وفرضته اجلمـاعات املتطرفة وباخلصوص داعش َ ٰ

وعل الرغم من كون
مسيحيي املناطق التي سيطر عليها َه ٰـ َذا التنظيم املتطرفٰ َ .

َه ٰـ َذا الباب ـ كمـا أرشنا إىل ذلك ـ يعترب صفحة جميدة يف تاريخ التعارف والتسامح

طعن به يف سامحة اإلسالم
يف احلضارة اإلسالمية َّإل أنه كان وال يزال موضوع ًا ُي َ

وعدله من طرف اخلصوم واملعادين له .ويف َه ٰـ َذا املدخل ،نحاول أن نلقي الضوء

عل َه ٰـ َذا املبحث اهلام يف السياسة الرشعية ونحاول أن نستجيل كيف انعكست
َ ٰ

سامحة وتسامح اإلسالم من خالل مبحث اجلزية الذي صورته كتاب املغالني من
عل غري الوجه الذي ارتأته الرشيعة اإلسالمية
املسلمني واملتحاملني من غريهم َ ٰ

السمحة.

(*) مدير ومؤسس مركز الرشد للدراسات اإلسالمية ،أسرتاليا .

758

تعريف ِ
اجلـز َيـة :

عمـا قدمه له من
اجلزية لفظ مشتق من ٰ
جزى جيزي من املجازاة ،بمعنى كافأ طرف ًا ما َّ

()1
رى ابن املطرز أهنا مشتقة من اإلجزاء ألهنا جتزئ عن الذمي»(.)2
خدمة  ،و َي ٰ

عل االصطالحي الذي يقول فيه ابن رشد« :ما يؤخذ من
وينطق معناها اللغوي َ ٰ
عل الكفر ،وهي مشتقة من
عل تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم َ ٰ
أهل الكفر جزا ًء َ ٰ

اجلزاء وهو املقابلة؛ ألنَّ م قابلوا األمان بمـا أعطوه من املال فقابلناهم باألمان وقابلونا

باملال»(.)3

تاريخ اجلزية :
عل أتباع األديان
لـم يكن اإلسالم ْبدع ًا بني األديان واألمم والدول يف فرض اجلزية َ ٰ

ُ
خر ٰى الذين يعيشون بني ظهراين املسلمني .فقد عرفتها األمم والشعوب قبل اإلسالم،
األ َ

عل سكان سواحل آسيا الصغرى مقابل محايتهم من هجامت
مثل اليونان الذين فرضوها َ ٰ
الفينيقيني يف القرن اخلامس قبل امليالد ،كمـا عرفها الفرس الذين كان كرسى أنو رشوان

عل أربع طبقات(.)4
( )579-531هو أول من َس َّن اجلزية بينهم ،وقسم أصوهلا وأحكامها َ ٰ

عل أهل بالد الغال (فرنسا) بعد أن احتلوا أرضهم وكذا
كذا عرفها الرومان الذين فرضوها َ ٰ

()1

()2
()3
()4

اجلوهري  ،إسامعيل بن محاد « ،الصحاح»  ،باب الواو والياء فصل اجليم  ،بريوت  :دار العلم للماليني،
حممد بن مكرم « ،لسان العرب»  ،مادة جزي  ،بريوت  :دار
1990م  ،ج  ، 6ص  2302؛ وابن منظور َّ ،
صادر 1990 ،م  ،ج  ، 14ص . 145
املطرزي  ،أبو الفتح نارص « ،املغرب يف ترتيب املعرب»  ،حلب  :مكتبة أسامة بن زيد 1982 ،م  ،ج ،
ص . 143
َ
عل رشح كفاية الطالب الرباين»  ،بريوت  :دار الكتب 1997 ،م ،
العدوي  ،عيل بن أمحد « ،حاشية العدوي ٰ
ج  ، 4ص . 33
الدينوري  ،أبو حنيفة أمحد  ،األخبار الطوال  ،دمشق  :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي 1986 ،م  ،ص ، 68
دراسة مقارنَة  ،دمشق  :دار
وانظر ملزيد من التفاصيل  :وهبة الزحييل « ،آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي» َ
الفكر 1999 ،م  ،ص  693ـ . 694
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عل كل األرايض التي سيطروا عليها يف حوض املتوسط ،فقد أمر املسيح أتباعه
فرضوها َ ٰ
إل دفعها ،فقد ورد يف إنجيل َم َّت ٰى قوله لسمعان« :ا ِ ْذ َه ْب
بدفع اجلزية للرومان ،وسارع هو َ ٰ
َإل الب ِ َ ِ ِ
اها َ ِ
والس َ
تدُ َأ ْسـ َتار ًاَ ،ف ُخ ْذ ُه
مك ُة التي تَط ُل ُع َّأو ًال ُخ ْذ َها ،و َم َت ٰى َف َت َ
حت َف َ
ٰ َ
حر وأ ْلق ص َّن َارةًَّ ،
وع ْن َك» (متى  .)27-24/17ويف موضوع اجلزية ورد قوله « :#دع ما لِ َّل ِ
َ
ـه
وأ ْع ِط ِه ْم َع ِّني َ
َ ْ َ
َّ ٰ
ِ
ِ
ِ ِ
ص» فقد وردت املقولة يف إنجيل َم َّت ٰى يف معرض حماججة بينه وبني
ص ل َق ْي َ َ
ل َّلـه و َما ل َق ْي َ َ
ِ
ال ِم َ
بني قومه عن موضوع اجلزية « َف َأ ْر َس ُلوا إليه َت َ
ود ِس ِّينيَ َقائِ ِلنيَ َ « :يا ُم َع ِّل ُم،
ري ُ
يذ ُه ْم َم َع ْال ُ
ال َت ْن ُظر َإل و ُج ِ
اد ٌق َوتُع ِّلم َط ِريقَ ال َّل ِ
نَع َلم َأن ََّك َص ِ
ال تُب ِال بِ َأ َح ٍدَ ،
ـه بِ ْ َ
أل َّن َك َ
وه
ُ ٰ ُ
َ ُ
ْ ُ
القِّ َ ،و َ َ
ص َأ ْم َ
ال َّن ِ
وع ُخ ْبث َُه ْم
ال؟» َف َع ِل َم َي ُس ُ
اسَ .فقُ ْل َل َناَ :ما َذا ت َُظ ُّن؟ َأ َيُوزُ َأنْ ت ُْع َط ٰى ِج ْز َي ٌة لِ َق ْي َ َ
ون ُم َعا َم َل َة ْ ِ
ال ْز َي ِة»َ .ف َق َّد ُموا َل ُه ِدي َنار ًاَ .ف َق َ
َو َق َ
ال« :لِ َـم َذا ُ َت ِّر ُبونَنِي َيا ُم َراؤُ ونَ ؟ َأ ُر ِ
ال َ ُل ْم:
ِ
ِ
ِِ
ال َ ُلمَ :
ص
«أ ْع ُطوا إِذ ًا َما لِ َق ْي َ َ
ور ُة َوا ْلك َتا َب ُة؟» َقا ُلوا َل ُه« :ل َق ْي َ َ
ـم ْن َه ٰـذه ُّ
«لِ َ
الص َ
ص»َ .ف َق َ ْ
ـه لِ َّل ِ
لِ َقيص وما لِ َّل ِ
ـه» (م َّت ٰى  .)21–16وتكثر يف الكتاب املقدس الوقائع التي ُفرضت فيها
َْ َ ََ
بي يوشع الذي فرض اجلزية
عل امللل التي خضعت لسلطة بعض األنبياء مثل ال َّن ِّ
اجلزية َ ٰ
عل الكنعانيني ،بل واستعبدهم بعد أن أخضعهم لسلطته (يشوع .)16/10
َٰ

أما عند العرب فقد عرفتها اجلزيرة العربية قبل اإلسالم ،وكانت ضمن عقد األمان

واجلوار الذي يرتبط بذمة العاقد واملجري يف اجلاهلية ،فرشعها اإلسالم يف السنة التاسعة
ول ال َّل ِ
إل ذمة ال َّلـه ورسوله واملؤمنني( ،)1فلم يفرضها َر ُس ُ
ـه @
للهجرة ،ونقلها َ ٰ
عل اليهود وال غريهم من غري املسلمني ممن
طيلة تسع سنوات من قيام دولته يف املدينة َ ٰ

بي @ متوجه ًا
كانوا جياورون ال َّن َّ
بي @ يف املدينة املنورة .وقد فرضت حني كان ال َّن ُّ

َعال﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
لغزوة تبوك يف قوله ت َ ٰ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

حممد سليم  ،يف النظام السيايس للدولة اإلسالمية  ،القاهرة  ،دار الرشوق 2006 ،م  ،ط ، 2
(َ )1
ـوا َّ ،
الع َّ
ص . 245
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()1
إل أن تأخر فرض
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾  .وقد مال العديد من املفرسين َ ٰ

إل اشتداد قوة املسلمني وزيادة سطوهتم بعد فتحهم ملكة ،مما َّ
مكنهم من
اجلزية عائد َ ٰ

عل األمم املغلوبة هلم( ،)2وهو جتاهل وتغافل تام عن السياق التارخيي
فرض اجلزية َ ٰ

بي @ متجه ًا لقتال الروم املسيحيني يف
وسبب نزول اآلية التي نزلت حني كان ال َّن ُّ

غزوة تبوك بعد أن وصل إليه خرب جتييشهم جليش من  40ألف جندي لغزو املدينة،
وه ٰـ َذا السياق
بي @ للتوجه إليهم قبل أن يباغتوه يف مدينته وعاصمة دولتهَ .
فبادر ال َّن ُّ
التارخيي مهم جد ًا يف فهم اآلية الكريمة التي زاغت يف فهمها العديد من فهوم املفرسين
عل مر التاريخ ،واستغل ذلك املسترشقون ملهامجة اإلسالم ورشيعته .حيث
والعلمـاء َ ٰ
عل أهل الكتاب(َ ،)3
وأ َ
وغ َل
فهم الكثريون أن اآلية حتمل أمر ًا مفتوح ًا بإعالن احلرب َ ٰ
إل أهل الكتاب.
إل املوعظة احلسنة والتودد َ ٰ
البعض يف القول بنسخ كل اآليات الداعية َ ٰ
غافلني عن أن اجلزيرة العربية حني نزول اآلية كانت تشهد حتو ً
ال للرصاع من رصاع

إل رصاع بني اإلسالم والروم املسيحيني الذين استرشفوا خطر
بني اإلسالم والرشك َ ٰ

إل مناصبته العداء
التمدد اإلسالمي يف اجلزيرة العربية منذ السنة الثانية للهجرة ،فبادروا َ ٰ

وحماولة وقف زحفه .وقد أوردت كتب السرية والتاريخ قرابة الثامنية أحداث أبرز فيها

السـ َّنة السادسة
املبيـتة جتاه اإلسالم .ففي ُّ
املسيحيون الرومان منهم والعرب نواياهم َّ

عل مدينة معان واسمه فروة بن عمرو اجلذاميَّ ،
فعذبه الروم
للهجرة ،أسلم عامل الروم َ ٰ

عل ماء ُيقال له َعفراء .وأصدر هرقل أمره بقتل كل من دخل اإلسالم من
وصلبوه َ ٰ
ول ال َّل ِ
أهل الشام( .)4ويف السنة الثامنة للهجرة ،أرسل َر ُس ُ
ـه @ صاحبه احلارث بن
الب ْلقاء
إل ملك مدينة ُب َ
عل َ
رص ٰى املسيحية ،فعرض له عامل الروم َ ٰ
عمري األزدي برسالة َ ٰ

( )1سورة التوبة  ،اآلية . )29( :
حممد
( )2انظر ابن كثري  ،إسامعيل بن عمر « ،تفسري القرآن العظيم»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،منشورات َّ
عيل بيضون 1999 ،م  ،ج  ، 4ص . 116
( )3ابن كثري  ،املصدر نفسه  ،ص . 116
( )4ابن كثري  ،إسامعيل بن عمر « ،البداية والنهاية»  ،بريوت  ،دار الفكر 1986 ،م  ،ج  ، 5ص . 86
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ُ َ
إل إرسال اجليش ملعركة مؤتة(،)1
بي @ َ ٰ
شحبيل بن عمرو الغساين فقتله ،مما دفع ال َّن َّ

وبقيت غسان بعدها تتحرش باملسلمني ،وكانوا يتخوفون مباغتتها هلم يف املدينة يف

أي حلظة( .)2ولـم يكف حترش الروم وحلفائهم باملسلمني .ففي السنة الثامنة ،أرسل
ِ
َر ُس ُ
إل جنوب األردن يبلغون دين ال َّلـه فخرج هلم نصارى
ول ال َّلـه @  15صحابي ًا َ ٰ
املنطقة فذبحوهم( .)3ولـم تكن غزوات مؤتة ودومة اجلندل وغزوة ذات السالسل َّإل

مقدمات للرصاع املنتظر بني اإلسالم الفتي ودولة الروم العتيدة يف شامل اجلزيرة العربية.
َه ٰـ ِذ ِه األحداث وتلك ستنري لنا الكثري يف طريق فهمنا ملوضوع اجلزية وتأويل آية سورة
التوبة التي كثر اجلدل حوهلا.

ِفقْـ ُه آي َ ِ
ـة ِ
اجلـز َيـة

ُ
َعال﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ُش َعت
اجلزية يف قوله ت َ ٰ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

()4
السنة التاسعة أثناء توجه
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾  .والتي كمـا أرشنا نزلت يف َّ
بي @ لغزوة تبوك ،وقد أثارت َه ٰـ ِذ ِه اآلية كثري ًا من النقاش واجلدال حول َمدلوالهتا،
ال َّن ُّ
ِِ
بي @ بفتح
وقد ّ
عب ابن كثري عن القراءة السائدة َهل ٰـذه اآلية معترب ًا أن اآلية أمرت ال َّن َّ
عل أهل الكتاب ملجرد كفرهم
بمحم ٍد @ بعد أن كرس شوكة املرشكني يف
َّ
صفحة احلرب َ ٰ

حممد بن مكرم بن عيل « ،خمترص تاريخ دمشق»  ،حتقيق  :روحية النحاس  ،وآخرون  ،دمشق:
( )1ابن منظور َّ ،
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنرش  ،ط 1984 ، 1م  ،ج  ، 6ص . 162
النبي @ لزوجاته  ،احلالة النفسية التي كان
( )2يعكس احلديث الطويل الذي رواه البخاري عن طالق ِّ
عل املدينة  ،ومما جاء يف احلديث قول عمرَ « :ق َ
َ
ال
يعيشها الصحابة يف تلك الفرتة من ترقبهم هلجوم غسان ٰ
اب َف َخرج ُت إِ َلي ِ
ـه َف َق َ
اخليل لِ َتغْ ُزونَاَ .ق َ
الب َ ِ
َ
َ
غس َ
فجا َء ِن َي ْوم ًا ِعشَ ـا ًء َف َ َ
ال
َنع ُل
ال َ
ان ت َ
َ ْ
ل َ
ُك َّنا ن َُحدِّ ُث أنَّ َّ
ْ
ض َب َع َّ
َ
َ
َّ
َحدَ َث َأ ْم ٌر َع ِظ ٌ ْ
َعال ﴿ :ﮘ ﮙ
يمُ .قل ُت أ َجا َء ْت َغ َّسـانُ  .»...انظر «صحيح البخاري»  ،باب قول اللـه ت ٰ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ حديث رقم . 6873
( )3ابن األثري  ،أبو احلسن أيب الكرم « ،الكامل يف التاريخ»  ،حتقيق  :عمر عبد السالم تدمري  ،لبنان  ،دار
الكتاب العريب 1997 ،م  ،ج  ، 2ص . 108
( )4سورة التوبة  ،اآلية . )29( :
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بمحم ٍد @ لـم يبق
جزيرة العرب ،وذلك ألن أهل الكتاب كفروا برسالته « َل َّـم كفروا
َّ

هلم إيمـان صحيح بأحد من الرسل ،وال بمـا جاؤوا به ،وإنمـا يتبعون آراءهم وأهواءهم
وآباءهم فيمـا هم فيه ،ال ألنه رشع ال َّلـه ودينه ألهنم لو كانوا مؤمنني بمـا بأيدهيم إيمـان ًا
بمحم ٍد @ ألن مجيع األنبياء برشوا به ،وأمروا
إل اإليمـان
َّ
صحيح ًا ،لقادهم ذلك َ ٰ
فلمـا جاء ،وكفروا به ،وهو أرشف الرسل ،علم أهنم ليسوا متمسكني برشع األنبياء
باتباعهَّ ،
فله ٰـ َذا ال ينفعهم إيمـاهنم ببقية
األقدمني ألنه من عند ال َّلـه ،بل حلظوظهم وأهوائهمَ ،
بس ِّـي ِدهم وأفضلهم وخامتهم وأكملهم ،و َهل ٰـ َذا قال﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ
األنبياء وقد كفروا َ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾...األية»(.)1

وقد تبنى كثري من املفرسين والفقهاء رأي ابن كثري يف تأويل اآلية ،متناسني السياق

احلدثي الذي نزلت فيه اآلية ،ومستدلني أصولي ًا بأن اسم املوصول ﴿ﭾ﴾ يف قوله
عل عادة األسامء املوصولة التي تفيد العموم.
َعال﴿ :ﭽ ﭾ﴾ يعني العموم َ ٰ
ت َٰ

تداو ُل ُه
إل فهم آخر بعيد عام جرى ُ
إال أن النظر العميق لآلية أصولي ًا وسياقي ًا حييالن َ ٰ
عل اإلطالق ،فقد استثنى األصوليون
من فهم اآلية .فاألسامء املوصولة ال تفيد العموم َ ٰ

اسم املوصول «الذين» ومشتقاته من إطالق العموم( ،)2واختلفوا يف أل التعريف فيه

هل هي للتعريف أم ال ،وقد رجح أغلبهم أهنا تفيد التعريف بدليل أن اسم املوصول
«الذين» يأيت أحيان ًا مفيد ًا للجنس (حقيق ًة وجماز ًا) ويأيت أحيان ًا مفيد ًا للعهد (الذكري،
()3
َعال﴿ :ﭑ
احلضوري ،الذهني)  ،فام كان منه للعهد يستحيل أن يفيد العموم مثل قوله ت َ ٰ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾( )4فالتي للعهد وليست عامة لعموم النساء ،وقوله﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾( ،)5فالذين هنا تفيد العهد وهي ليست للعموم بل املقصود
( )1ابن كثري  ،املصدر السابق  ،ص . 116
( )2الزركيش  ،بدر الدين « ،كتاب املحيط يف أصول الفقه»  ،عمـان»  ،دار الكتبي 1994 ،م  ،ج  ، 4ص . 112
( )3الزركيش  ،املصدر نفسه  ،ص . 114
( )4سورة املجادلة  ،جزء من اآلية . )1( :
( )4سورة النور  ،جزء من اآلية . )11( :
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هبا ثلة ممن ولغوا يف عرض السيدة عائشة < .كام أن كل ما ورد يف القرآن الكريم من
َعال﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ
أسامء موصولة مما خيتص بال َّلـه فهو للعهد وليس للعموم مثل قوله ت َ ٰ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾(. )1

()2

أما ما كان من األسامء املوصولة للجنس فهو للعموم

مثل قوله تعاىل﴿ :ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾( ،)3وغريها من اآليات املثيلة .فالذين يف آية سورة
األنفال هي للعهد وليست للجنس وبالتايل ال تعني النصارى كافة ،بل فئة خمصوصة

نصار ٰى
بي @
َ
منهم بدليل السياق التارخيي الذي أوضحناه سالف ًا والذي صالح فيها ال َّن ُّ
إل الرب بأهل
نجران وغريهم وبدليل اآليات القرآنية واألحاديث الكثرية التي تدعو َ ٰ
بي @
الكتاب ومعاملتهم باحلس َن ٰى .وبالتايل فاحلرب مرشوعة َ ٰ
عل املحاربني ممن كان ال َّن ُّ

املعاهدين.
النصار ٰى املساملني أو
متوجه ًا لقتاهلم أثناء نزول اآلية دون غريهم من
َ
َ
واختلف املفرسون أيض ًا يف الصالت الثالث السم املوصول ،وهي :
(﴿ )1ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾.
(﴿ )2ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾.
(﴿ )3ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾.

هل هي ملوصول واحد هو ﴿ﮏﮐﮑﮒ﴾ أم هي صالت ملوصوالت
()4

خمتلفة ،وقد ذكر الفخر الرازي العديد من التوجيهات
()5
إل أن ماصدق املوصول فريقان وليس
عاشور بكوهنا تعسف ًا يف فهم اآلية  .ومشري ًا َ ٰ
()1
()2
()3
()4
()5

علق عليها العالمة ابن

سورة الزخرف  ،اآلية . )84( :
الزركيش  ،املصدر نفسه  ،ص . 115
سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )44( :
الفخر الرازي « ،التفسري الكبري»  ،بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب 2000 ،م  ،ج  ، 16ص . 25
حممد الطاهر « ،التحرير والتنوير»  ،تونس  :الدار التونسية للنرش 1984 ،م  ،ج  ، 10ص . 167
ابن عاشور َّ ،
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فريق ًا واحد ًا .فاآلية أصالة يف أهل الكتاب وأما الصلتان ُ
األوليان فهام إدماج أي قوله
ين َل َي ِدي ُنونَ ًدينض ا َ
املعنى األسايس
اب» هو
حلقِّ ِم ْن ا َّل ِذ َ
َعالَ « :قاتِ ُلوا ا َّل ِذ َ
ين ُأوتُوا ا ْل ِك َت َ
ت َٰ
ٰ
املقصود يف اآلية والصلتان األوىل والثانية إدماج ،لكيال يظن ظانّ أن األمر بقتال هؤالء

الكتابيني املعتدين يعني ترك قتال املرشكني املتصفني بالصفتني السابقتني( .)1ويشري
إل املعنيني السابقني بلفتة بديعة يف فهم اآلية ،متسائ ً
ال ملاذا انتهت اآلية
حممود شلتوت َ ٰ

إل هناية وحيدة وهي إعطاء اجلزية دون ختيريهم بالدخول يف اإلسالم ،كام جرت عليه
َٰ
إل سبق عدواهنم ،وإمعاهنم يف حرب املسلمني لذلك
العادة ،ويف َه ٰـ َذا إشارة واضحة َ ٰ
أمر ال َّلـه نبيه بكرس شوكتهم وإخضاعهم وفرض اجلزية عليهم(.)2

فقـه اجلـزيـة

نستعرض هنا بعض ًا من فقهيات اجلزية ليس للتعمق يف جوانبها الفقهية التي تعج
إل إبراز روح اإلسالم السمحة التي تقف وراء
بتفاصيلها كتب الرتاث ،بقدر ما هندف َ ٰ

عل األبعاد احلضارية َهل ٰـ َذا احلكم.
ترشيع َه ٰـ َذا احلكم ،ونحاول تسليط الضوء َ ٰ

ل من جتب اجلـزيـة عموم ًا
َع َ ٰ

عل عموم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ممن دخلوا حتت
أوجب اإلسالم اجلزية َ ٰ
حكم املسلمني( ،)3وأدخل املسلمون يف حكم أهل الكتاب ك ً
ال من املجوس واملرشكني،

فقد روي عن عمر بن اخلطاب أنه ُسئل عن املجوس ،قال :ما أدري ما أصنع هبم وليسوا
ِ
بأهل الكتاب؟ فقال عبد الرمحن بن عوف :سمعت َر ُس َ
«س ُّنوا
ول ال َّلـه @ يقول فيهمُ :
هبم سنة أهل الكتاب»( )4ومنه أمر «عمر» بأخذ اجلزية من جموس فارس وجموس هجر،

()1
()2
()3
()4

ابن عاشور « ،املصدر نفسه»  ،ص . 164
حممود شلتوت « ،القرآن والقتال»  ،بريوت  :دار الفتح 1983 ،م  ،ص . 69
حممد « ،بداية املجتهد وهناية املقتصد»  ،القاهرة  :الكليات األزهرية 1974 ،م ،
ابن رشد  ،أبو الوليد َّ
ج  ، 1ص . 568
أخرجه اإلمام مالك يف «املوطـأ»  ،كتاب الزكاة  ،باب  :جزية أهل الكتاب واملجوس  ،رقم ، 618
(بريوت  :دار الكتب العلمية 2007 ،م) .
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()1
إل أن ما شمل املجوس
إل َه ٰـ َذا الرأي مجهور العلامء  .وقد أشار املاوردي َ ٰ
وقد مال َ ٰ

يشمل الصابئة( )2واستثنى «احلنفية» منهم عبدة الكواكب ،فتؤخذ منهم اجلزية إذا كانوا
ً
عجم فقط( ،)3أما عن املرشكني فقد اختلف الفقهاء فيهم فقال املالكية بأخذها منهم إذا

()4
إل أخذها
َرضوا بذلك ،وإال القتال حتى يدفعوا اجلزي َة أو يسلموا  .أما احلنفية فاملو َ ٰ

من مرشكي العجم دون العرب ( ،)5بينام اختار الشافعية واحلنابلة عدم أخذها منهم عر ًبا
أو عجمـ ًا (.)6

ل من جتب اجلـزيـة خصوص ًا
َع َ ٰ

فصل الفقهاء يف الرشوط الواجب مراعاهتا ألخذ اجلزية ،وتعكس َه ٰـ ِذ ِه الرشوط
ّ
عل الرفق بأهل الذمة وغري املسلمني يف
بشكل واضح حرص الرشيعة اإلسالمية َ ٰ

املجتمع املسلم ،متاشي ًا مع املنهج القرآين الذي رسم معامل التعامل مع غري املسلمني
توعد يف ٍ
عل أهل
عدد من األحاديث من ّ
عموما ،وتطبيق ًا لرسالة نبي الرمحة الذي َّ
يشق َ ٰ
الذمة واملعاهدين.

عل القتال وال
عل املقاتلة من أهل الذمة أي من يقدر َ ٰ
فأول رشوط اجلزية أن تكون َ ٰ

()7
عل من ليس أه ً
وه ٰـ َذا الرشط يعكس املقصد األسايس لفرض اجلزية
ال للقتال َ ،
جتب َ ٰ

( )1أبو عبيد  ،القاسم بن سالم « ،كتاب األموال»  ،بريوت  :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 1981 ،م،
ص . 45-44
( )2املاوردي  ،أبو احلسن « ،األحكام السلطانية والواليات الدينية»  ،القاهرة  :مصطفى احللبي 1966 ،م ،
َ
يعل « ،األحكام السلطانية» ؛ القاهرة  :مصطفى احللبي 1357 ،هـ  ،ص . 137
ص  143؛ َّ
الفراء  ،أبو ٰ
( )3الكاساين  ،عالء الدين  ،أبو بكر بن مسعود « ،بدائع الصنائع»  ،بريوت  :دار الكتب العملية 2003 ،م ،
ج  ، 7ص . 111
( )4اإلمام مالك  ،أبو عبد ال َّلـه « ،املدونة
الكربى»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 2000 ،م  ،ج  ، 3ص
ٰ
. 46-43
( )5اإلمام مالك  ،املرجع نفسه  ،ج  ، 3ص  46؛ أبو عبيد  ،القاسم بن سالم « ،كتاب األموال»  ،ص . 45-43
( )6اإلمام الشافعي  ،املرجع السابق  ،ج  ، 4ص  184-182؛ ابن قدامة  ،عبد ال َّلـه بن أمحد « ،الكايف يف فقه
اإلمام أمحد ابن حنبل»  ،دمشق  :املكتب اإلسالمي 1963 ،م  ،ج  ، 3ص . 351
( )7املاوردي « ،األحكام السلطانية»  ،ص . 140
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عل القتال أن يقاتل مع املسلمني دفاع ًا
وهو احلامية ،حيث ال حيتاج غري املسلم القادر َ ٰ

عل املساعدة
عن أمنه وأمنهم ،مقابل أن يوفر له املسلمون احلامية بالرغم من قدرته َ ٰ
عل َه ٰـ َذا الرشط املحوري رشوط ًا أخرى تفصيلية
مقابل مبلغ من املال .وزاد الفقهاء َ ٰ
عل جمنونّ .
والذكورة
عل صبي .والعقل فال جتب َ ٰ
متضمنة حتته ،هي :البلوغ فال جتب َ ٰ

عل عبد فاقد
عل امرأة ،وذلك لعدم خروج املرأة للقتال.
ّ
واحلر ّية فال جتب َ ٰ
فال جتب َ ٰ

عل
عل فقريّ .
حلريته .واملقدرة ّ
والسالمة من العاهات املزمنة فال جتب َ ٰ
املالية فال جتب َ ٰ

()1
عل رأي أغلب الفقهاء لعدم تفرغهم
عل الرهبان ورجال الدين َ ٰ
املرىض  ،كام ال جتب َ ٰ
ٰ
)
(2
ِ
ِ
عل مفارقة
للقتال وشؤون الدنيا كغريهم من الرجال  .والناظر يف َه ٰـذه الرشوط يقف َ ٰ
كبرية بني اجلزية يف اإلسالم وباقي الرضائب التي فرضتها الشعوب واحلضارات عرب

ُعرف برضائب الرؤوس التي كانت تُد َفع عن كل أفراد املجتمع
التاريخ والتي كانت ت َ
من البالغني دون استثناء للنساء أو العبيد ،وقد أرهقت َه ٰـ ِذ ِه الرضائب عواتق الطبقات
الكادحة يف املجتمعات ،وخصوص ًا الغربية منها ،مما دفعها للثورة مثلام حدث يف بريطانيا

يف ثورة الفالحني سنة  .)3(1381بل ويمكننا القول إن اجلزية يف الترشيع اإلسالمي أرحم
ح َّت ٰى من رضيبة رسم املجتمع احلديثة التي بدأ تطبيقها يف بريطانيا مث ً
ال سنة 1990م،

والتي ال ُيع َف ٰى منها ال الرجل وال املرأة وال حمدود الدخل َّإل املريض املنوم يف املستشفى

أو املجنون الفاقد لألهلية.

َ
يعل « ،األحكام السلطانية» ؛ القاهرة  :مصطفى احللبي 1357 ،هـ  ،ص  137؛ ابن املنذر ،املرجع
( )1أبو ٰ
السابق « ،اإلمجـاع» 2004 ،م  ،ص . 81
حممد بن أمحد« ،اجلامع ألحكام القرآن» ،بريوت :دار الكتب العلمية1996 ،م ،ج  ، 8ص . 122
( )2القرطبيَّ ،

(3) Butcher, A. F. (1987). «English Urban Society and the Revolt of 1381». In Hilton, Rodney; Alton, T. H. (eds.). The English Rising of 1381. Cambridge: Cambridge University
Press. pp. 84–111.
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مقـدار اجلـزيـة

عل أهل الذمة ،كام ورد يف حق املسلمني
لـم يرد نص رشعي حيدد مقدار اجلزية َ ٰ

الذين تم حتديد مقدار الزكاة ،لذا اختلف اخللفاء واألئمة والعلامء يف تقدير قيمتها.
إل آخر أيام أيب بكر > ،لكن ملا توسعت الدولة يف عهد
فقد ظلت اجلزية بال تعيني َ ٰ

إل أمرائه يأمرهم أن
إل حتديد مقدار هلا ،فكتب َ ٰ
عمر > ،وكثرت الفتوحات عمد َ ٰ

وعل أهل الذهب أربعة دنانري.
عل أهل الفضة كل رجل أربعني درمهاٰ َ ،
جيعلوا اجلزية َ ٰ
ومل يلبث عمر أن أعاد النظر يف مقدارها بأن أبدل هبا النقود ،ألن األسعار كانت قد

ارتفعت فأرهقت تكاليفها الناس .فخفف عمر عنهم ،وعدلت اجلزية بعد ذلك فعينت

()1
إل آخر
باعتبار درجات الناس ومقدرهتم املالية وكان مقدار اجلزية خيتلف من مرص َ ٰ

البخاري عن ابن عيينة عن أيب نجيح قال:
عل حسب وضعها االقتصادي ،فقد روى
ّ
َٰ

قلت ملجاهد :ما شأن أهل الشّ ام عليهم أربعة دنانري ،وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال:
جعل ذلك من أجل اليسار( .)2وقد دخل موضوع مقدار اجلزية جمال التداول والنقاش

إل أن اجلزية ال يقدر أقلها وال أكثرها ،وهي مرتوكة
بني الفقهاء ،فامل اإلمام مالك َ ٰ
الجتهاد الوالة يف الطرفني( .)3بينام رأي اإلمام الشافعي أن أقلها مقدر بدينار واحد،

إل اجتهاد الوالة(.)4
عل أقل منه ،وأما أكثرها فغري مقدر ويرجع فيه َ ٰ
وال جيوز االقتصار َ ٰ
لذلك وضع عبد امللك بن مروان نظام ًا حمك ًام لتحديد مقدار اجلزية يتشابه مع نظام صايف

اإليرادات املعمول به يف عرصنا ،ويتوافق مع ما ُيسمى يف عرصنا القدرة الرشائية حني
عل أساس ما يبقى يف أيدي الناس من دخلهم بعد نفقاهتم .وذلك
احتسب مقدار اجلزية َ ٰ

وسهل توظيفهم ،وقام بحساب مبلغ اجلزية بحسب
بعد أن نظم إحصا ًء لدافعي اجلزيةّ ،
()1
()2
()3
()4

البالذري  ،أمحد بن حييى « ،فتوح البلدان»  ،بريوت  :دار اهلالل 1988 ،م  ،ج  ، 1ص . 127
أخرجه البخاري يف «الصحيح»  ،كتاب اجلزية  ،باب اجلزية واملوادعة مع أهل احلرب .
القرطبي « ،أحكام القرآن»  ،ج  ، 8ص . 198
القرطبي  ،املصدر نفسه  ،ص . 198
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ما يكسب العامل يف سنته ،وطرح من ذلك نفقة طعامه وإدامه ،وطرح أيام األعياد يف
السنة كلها ،فوجد أن ما حيصل عليه العامل بعد ذلك أربعة دنانري لكل واحد فألزمهم

بدفعها(.)1

أدبيــات اجلـزيـة
التمحالت وتعسفات يف تراثنا
إل كثري من
ّ
دفع قوله تعاىل «عن يد وهم صاغرون» َ ٰ

الصغار ،وتفنن البعض يف توصيف الوضعية التي جيب أن
اإلسالمي يف تفسري مع َن ٰى َّ

يكون عليها الذمي ساعة دفعه للجزية ،من الوقوف واخلنوع وإظهار اهلوان( ،)2وتناسوا

متام ًا املعايري األخالقية العالية التي ضبطها اإلسالم يف بناء العالقة بني أفراد املجتمع،
وبني املسلم والذمي ،كام وتناسوا متام ًا عرشات األحاديث النبوية األخرى واآلثار التي

ترسم صورة أخالقية نبيلة للعالقة بني املسلم والذمي يف كل األوقات ،منها قول َر ُس ُ
ول
ال َّل ِ
«أ َال َم ْن َظ َلم ُم َع ِ
ـه @َ :
اهدً اَ ،أ ِو ا ْن َت َق َص ُهَ ،أ ْو َك َّل َف ُه َف ْو َق َطا َقتِ ِهَ ،أ ْو َأ َخ َذ ِم ْن ُه َش ْيئًا بِغَ ْ ِ
ي
َ
ِط ِ
يب َن ْف ٍ
يج ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»( .)3وقد نقل ابن القيم عن طائفة من أهل العلم
س َف َأنَا َح ِج ُ

أهنم قالوا الصغار معناه» أن يأيت هبا ـ أي اجلزية ـ بنفسه ماشي ًا ال راكب ًا ويطال وقوفه عند

«وه ٰـ َذا
إل املوضع الذي تؤخذ منه بالعنف ثم جتر يده و ُيم َتهن» .ثم قالَ :
إتيانه هباُّ ،
وجير َ ٰ
ول ال َّل ِ
مقتض اآلية وال ن ُِق َل عن َر ُس ِ
كله مما ال دليل عليه وال هو َ
ـه @ وال عن الصحابة
الصغار هو التزامهم جلريان أحكام امللة عليهم
أهنم فعلوا ذلك ،والصواب يف اآلية أن َّ
الصغار»( .)4ففرض اجلزية ال حيمل معنى وجوب
وإعطاء اجلزية فإن التزام ذلك هو َّ

()1
()2
()3
()4

أبو يوسف  ،يعقوب بن إبراهيم « ،كتاب اخلراج»  ،بريوت  :دار املعرفة 1979 ،م  ،ص . 41
حممد « ،تفسري
انظر  :القرطبي « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،ج  ، 8ص  115؛ واملاوردي  ،عيل بن َّ
املاوردي»  ،الرياض  ،طبعة كلية أصول الدين 1987 ،م  ،ج  ، 2ص . 352 - 351
«السـ َنن»  ،كتاب اخلراج والفيء واإلمارة  ،باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا
أخرجه أبو داود يف ُّ
بالتجارات رقم ( ، )3052وقال األلباين  :صحيح  .انظر « :السلسلة الصحيحة» (. )445
عمـان  ،دار البيارق 2001 ،م  ،ص . 42
ابن قيم اجلوزية « ،أحكام أهل الذمة» َّ ،
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االمتهان واإلذالل بأي معنى وليس من أخالق املسلمني أن يستمتعوا بإهانة غريهم،
فمعنى «صاغرون» يف آية اجلزية هو اخلضوع ،واملراد به اخلضوع لسلطان الدولة ،وإذا
استصحبنا السياق التارخيي احلريب الذي نزلت فيه اآلية ال ّتضح أن الصغار يعني اخلضوع

حلكم املسلمني وااللتزام بالوالء لدولتهم والتوقف عن حرهبم ومناوأهتم .وتعج كتب
الرتاث بالتنزيل العميل لسلم األخالق اإلسالمية يف التعامل مع أهل الذمة أثناء دفعهم
للجزية ،منها ما قاله عمر > َل َّـم ُأيت بامل كثري ،قال أبو عبيد :وأحسبه من اجلزية،

فقال :إين ألظنكم قد أهلكتم الناس ،قالوا :ال وال َّلـه ،ما أخذنا َّإل عفو ًا صفو ًا ،قال:

عل يدي ،وال يف
بال سوط وال َبوط؟ قالوا :نعم ،قال :احلمد ل َّلـه الذي َلـم جيعل ذلك َ ٰ
()1
عل اخلراج« :إذا قدمت عليهم فال تبيعن
إل عامله َ ٰ
سلطاين  .ومنها ما كتبه عيل > َ ٰ

هلم كسوة ،شتا ًء وال صيف ًا ،وال رزق ًا يأكلونه ،وال دابة يعملون عليها ،وال ترضبن أحد ًا

عل رجله يف طلب درهم ،وال تبع ألحد منهم
منهم سوط ًا واحد ًا يف درهم ،وال تقمه َ ٰ
َع َرض ًا يف يشء من اخلراج ،فإنا إنمـا أمرنا ال َّلـه أن نأخذ منهم العفو ،فإن أنت خالفت

ما أمرتك به يأخذك ال َّلـه به دوين ،وإن بلغني عنك خالف ذلك عزلتك»( .)2وحني

أساء بعض املسلمني معاملة أهل اجلزية أثناء دفعهم للجزية لـم يتوان علمـاء اإلسالم
يف احلزم مع مثل َه ٰـ ِذ ِه الترصفات التي تشني املسلمني أكثر ما تشني أهل الذمة ،فقد َم َّر
عل أناس من األنباط بالشام قد أقيموا يف الشمس ،فقال :ما
هشام بن حكيم بن حزام َ ٰ
ول ال َّل ِ
شأهنم؟ قالوا :حبسوا يف اجلزية ،فقال هشام :أشهد لسمعت َر ُس َ
ـه @ يقول:
ين ُي َع ِّ
الدن َْيـا» .قال :وأمريهم يومئذ عمري بن سعد
ـاس يف ُّ
«إِ َّن ال َّلـ َه ُي َع ِّذ ُب ا َّل ِذ َ
ـذ ُبونَ ال َّن َ
()3
ِِ
عل فلسطني ،فدخل عليه ،فحدثه ،فأمر هبم ُ
تعج هبا
فخلوا  .ومثل َه ٰـذه الروايات ّ
َٰ
افعي عن رأهيم يف َه ٰـ ِذ ِه
عب َّ
كتب الرتاث ،كام ت ُّ
َعج هبا فتاوى األئمة الكبار الذي َّ
الش ُّ
حممد موفق الدين « ،املغني»  ،القاهرة  :مكتبة القاهرة 1968 ،م  ،ج  ، 9ص . 364
( )1ابن ُقدامة  ،أبو َّ
( )2أبو يوسف « ،كتاب اخلراج»  ،ص . 9
ِ
ِ
ِ
اس بِغَ ْ ِ
ي َحقٍّ  ،حديث رقم . 4862
( )3أخرجه مسلم يف «صحيحه» َ :باب ا ْل َوعيد َّ
الشديد لَ ْن َع َّذ َب ال َّن َ
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ِ
خذ ِ
ـال ،و َلـم َي ُض َ
بإج ٍ
املسألة بقوله« :إنْ َأ َ
له
اجلزي َة ِم ُنهم َأ َخ َذها ْ َ
ـم َي َن ُ
ـر أ َحد ًا م ُنهم و َل ْ
ْ
َّ
بِ َق ٍ
ول َقبِيـحٍ »( .)1بل وح َّت ٰى يف حالة امتناع أهل الذمة عن دفع اجلزية َلـم يوجب الفقهاء
عل احلكام أخذها منهم بالقوة ،بل قالوا باجلواز أي ترك األمر لتقدير احلاكم ،فاملسألة
َٰ

القرطبي« :قال علامؤناّ :أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها
ليست من قواطع الدين .قال
ّ
تبي عجزهم فال َ ِ
مع ال َّت ُّ
ت ُّل عقوبتهم ،ألنَّ َمن َع َج َز عن اجلزية
فأما مع َّ
مكن فجائزَّ ،
سقطت عنه»( ،)2وتكشف َه ٰـ ِذ ِه الفتاوى لكبار الفقهاء والسياسات الرشعية أن جباية
اجلزية عن أهل الذمة ال يصح أن ختتلف عن جباية الزكاة عن املسلمني.

سامحة اإلسالم يف مبحث اجلزية
عل أساسه تفرض
إل أن عقد الذمة الذي َ ٰ
يشري املؤرخ اإلنجليزي أرنولد توينبي َ ٰ

اجلزية وتقنن ،كان من أكثر سامت اإلسالم سامح ًة ،فاإلسالم كام يقول توينبي مل يعرض

عل خصومه يف ميدان القتال االختيار بني اإلسالم أو القتل ،كام تفعل األمم والشعوب
َٰ

عل
يف احلروب الدينية ،وإنام َّ
خيهم بني اإلسالم واجلزية ،وبدفعهم للجزية يؤمنون َ ٰ
عل َه ٰـ ِذ ِه اخلطة قائ ً
ال« :وهي
أنفسهم ،وحيفظون دينهم ومعتقداهتم .ويعلق توينبي َ ٰ
إل أن أوروبا ستهتدي
لعمري خطة رشيدة متساحمة امتدحها العقالء من الناس» .ويشري َ ٰ
إل َه ٰـ ِذ ِه اخلطة حني اعتمدهتا امللكة إليزابيث يف بريطانيا(.)3
متأخرة َ ٰ
ويزخر تاريخ اإلسالم واملسلمني باألحداث النبيلة التي اقرتنت باجلزية ،والتي

تندرج كلها يف عقد أهل الذمة الذي أدرك فقهاء اإلسالم أمهيته وخطورة التفريط فيه،
والذي ال ينقض ح َّت ٰى لو امتنع أهل الذمة عن دفع اجلزية ،يقول الكاساين احلنفي« :وأما
صفة العقد (أي عقد الذمة) فهو أنه الزم يف حقن ًا ،ح َّت ٰى ال يملك املسلمون نقضه بحال

حممد بن إدريس « ،كتاب األم»  ،بريوت  :دار املعرفة 2004 ،م  ،ج  ، 5ص . 208
( )1الشافعي َّ ،
( )2ابن قيم اجلوزية « ،أحكام أهل الذمة»  ،ص . 66
( )3توينبي  ،أرنولد جوزيف « ،تاريخ البرشية»  ،بريوت  :األهلية للنرش والتوزيع 1988 ،م  ،ج  ، 2ص . 9
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من األحوال ،وأما يف حقهم (أي الذميني) فغري الزم»( .)1وقال ال َقرايف« :وكذلك حكى
إل بالدنا يقصدونه
ابن حزم يف مراتب اإلمجاع له :أن من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب َ ٰ
وجب علينا أن نخرج لقتاهلم بالكراع والسالح ونموت دون ذلك صون ًا ملن هو يف
تعاىل وذمة رسوله @ ،فإن تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمة ،وحكى يف
ذمة ال َّلـه
ٰ
عل َه ٰـ َذا قائ ً
إل إتالف النفوس
ال« :فعقد يؤدي َ ٰ
ذلك إمجاع األمة .ويقول القرايف معقب ًا َ ٰ
واألموال صون ًا ملقتضاه عن الضياع؛ إنه لعظيم»(.)2

ونورد هنا مجلة من أحداث التاريخ التي تؤرخ لكيفية فهم جيل الصحابة والتابعني ملسألة
عل واقع احلياة العامة ألهل الذمة ،ويشتهر يف َه ٰـ َذا السياق ما رواه
اجلزية وكيفية تنزيلهم هلا َ ٰ
ابن زنجويه بإسناده عن عمر بن اخلطاب > أنه رأى يوم ًا شيخ ًا كبري ًا من أهل اجلزية يسأل
إل ُع َّمـاله أن
الناس فقال« :ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك ،ثم نأخذ منك اجلزية» ،ثم كتب َ ٰ
()3
ـم ُي ِط ْق ا ِ
جلزي َة
ال يأخذوا اجلزية من شيخ كبري  .وكان مما أمر به عمر يف كتابه لعاملهَ « :م ْن َل ْ
جز فأعينوه( .)4ويورد أبو يوسف يف كتاب اخلراج رواية أخرى َهل ٰـ َذا
خ ِّف ُفوا عنه ،و َم ْن َع َ
مر بباب قوم
اخلرب ،ولعلها حلدث آخر غري الذي ذكرناه ،فقد ُر َ
وي أن عمر بن اخلطاب > َّ
عضدَ ه من خلفه وقالِ :
أي ِ
وعليه سائل يسألَ :
البرص»َ ،
«ش ٌ
أهل
فض َب ُ
«م ْن ِّ
يخ َكب ٌري ًض ُير َ
ِ
سأل ا ِ
«فمـا َأ ْ َ َ
إل ما َأر ٰى؟» قالَ :أ ُ
الك َت ِ
واحلاجة
جلزي َة
اب َ
أنت؟» قالَ :ي ٌّ
َ
ودي ،قالَ :
لـأك َ ٰ
هب بِه َإل َمن ِزلِه فر َض َخ َله َ ٍ ِ
ـن ،قال« :فأخَ َذ ُعمر بي ِ
إل
والس َّ
ـد ِه و َذ َ
ِّ
َُ َ
َ
بشء من املَن ِزل ،ثم أرسل َ ٰ
ٰ
ِ
خازن بيت املال فقالُ :
ـربا َءه فوال َّلـه ما أن َْصفنا ُه ،أنْ َأكلنا َشبِيـب َته ُث َّم ن ُ
َخذ ُله
«انظر َه ٰـ َذا ُ
وض َ
()5
وه ٰـ َذا من
ِعندَ اهلِ َرم ﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ « ،والفقراء هم املسلمونَ ،
ني من أهل الكتاب ،ووضع عنه ا ِ
املساك ِ
ـربائه(.)6
جلزي َة َ
َ
وعن ُض َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

الكاساين  ،عالء الدين  ،أبو بكر بن مسعود « ،بدائع الصنائع»  ،بريوت  :دار الكتب العملية 2003 ،م ،
ج  ، 7ص . 112
القرايف  ،أمحد بن إدريس « ،الفروق»  ،بريوت  :دار الكتب العملية 1998 ،م  ،ج  ، 3ص . 14
أبو عبيد « ،كتاب األموال»  ،ج  ، 1ص . 163
ابن عساكر  ،عيل بن حسن « ،تاريخ مدينة دمشق»  ،بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب 2001 ،م  ،ج  ، 1ص . 178
سورة التوبة  ،اآلية . )60( :
أبو يوسف « ،اخلراج»  ،ص . 126
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عل ربط اجلزية ببنود عقد أهل الذمة الذي يقتيض احلامية،
وقد حرص املسلمون َ ٰ
وى أبو يوسف
عل احلامية سارع املسلمون إللغاء اجلزية؛ فقد َر ٰ
فم َت ٰى اختل رشط القدرة َ ٰ

عل أيب
الس َ
يف كتاب اخلراج وغريه من أصحاب ِّ
ـي عن مكحول أن األخبار تتابعت َ ٰ
وعل املسلمني ،فكتب أبو عبيدة
عبيدة بجموع الروم لقتاله يف الشام ،فاشتد ذلك عليه َ ٰ
لكل ٍ
وال ممن خ َّلفه يف املدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما ُجبِ َي منهم من
اجلزية واخلراج ،كتب إليهم أن يقولوا هلم :إنام رددنا عليكم أموالكم ،ألنه قد بلغنا ما
عل ذلك ،وقد
مجع لنا من اجلموع ،وإنكم قد اشرتطتم علينا أن نمنعكم ،وإنا ال نقدر َ ٰ
عل الرشط وما كان بيننا وبينكم إن نرصنا
رددنا عليكم ما أخذنا منكم ،ونحن لكم َ ٰ
ال َّلـه عليهم»( .)1وقد سطر املسلمون بمثل َه ٰـ ِذ ِه السياسات يف تاريخ اإلنسانية تساحم ًا مل

تشهده احلضارات اإلنسانية ،حتى دفعت أهل الذمة (النصارى واليهود) للوقوف صف ًا
واحد ًا مع املسلمني ضد أعدائهم (الروم النصارى) ومشاركتهم يف إفشال حماوالت

البالذري يف فتوح
عل مدن الشام ،ومن أمثلة ذلك ما أورده
ُّ
الروم استعادة سيطرهتم َ ٰ
البلدان عن سعيد بن عبد العزيز قال« :بلغني أنَّه َل َّـم مجع هرقل للمسلمني اجلموع،

عل أهل محص ما كانوا أخذوا منهم من
وبلغ املسلمني إقباهلم إليهم لوقعة الريموك َر ُّدوا َ ٰ
عل أمركم .فقال أهل محص:
اخلراج ،وقالوا :قد شغلنا عن نرصتكم َّ
والدفع عنكم ،فأنتم َ ٰ

ردكم ال َّلـه إلينا ،ولعن ال َّلـه الذين كانوا يملكوننا من الروم ،ولكن وال َّلـه لو كانوا هم
أحب
ما ردوا علينا ،بل غصبونا وأخذوا ما قدروا عليه من أموالنا؛ َل ِواليتكم َ
وع ْو ُدكم ُّ

ندفع َّن ُجندَ هرقل عن املدينة مع عاملكم .وهنض
إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم ،و َل َ
ُجهدَ فأغلقوا
اليهود فقالوا :وال َّتورا ُة ال يدخل عامل هرقل مدينة محص َّإل أن نُغ َل َب ون َ
وحر ُسوها» .وكذلك فعل أهل املدن التي صوحلت من ال َّنصارى واليهود،
األبواب
َ
إل ما ُك َّنا عليهَّ ،
عل أمرنا
الر ُ
وقالوا :إن ظهر ُّ
عل املسلمني رصنا َ ٰ
وم وأتباعهم َ ٰ
وإل فإنَّا َ ٰ
ما بقي للمسلمني عدد»(.)2

( )1أبو يوسف « ،اخلراج»  ،ص  ، 135وانظر « :فتوح البلدان للبالذري»  ،ص . 194
( )2البالذري « ،فتوح البلدان»  ،ص . 187
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وتكشف َه ٰـ ِذ ِه الروايات وغريها أن املسلمني مل يكونوا يعتربون اجلزية ريع ًا هلم عند

أهل الذمة جيب استخالصه بأي صيغة كانت ،بل كانوا يعتربونه وفا ًء برشط يف عقد

قائم ،ومبلغ ًا يقابل خدمة (احلامية) يسدوهنا ألهل الذمة وفق رشوط ،ومتى اختل أحد

الرشوط سقطت اجلزية ،كأن يعجر املسلمون عن توفري احلامية ألهل الذمة أو عجز

أهل الذمة عن دفعها .ويورد التاريخ العديد من احلوادث التي بات أهل الذمة يأخذون

فيها رواتب من بيت مال املسلمني بد ً
بن
مر ُ
مر بنا ما فعله ُع ُ
ال عن دفعهم للجزية ،وقد َّ
َّ
الصلح الذي كتبه
اخلطاب > مع العجوز اليهودي .وقد اشتهر يف َه ٰـ َذا املضامر كتاب ّ

خالد بن الوليد > ألهل احلرية :والذي جاء فيه «وجعلت هلم ّأيام شيخ ضعف عن

يتصدقون عليه
غنيا فافتقر وصار أهل دينه
ّ
العمل ،أو أصابته آفة من اآلفات ،أو كان ًّ

طرحت جزيته ،وعيل من بيت مال املسلمني وعياله ما أقام بدار اهلجرة ودار اإلسالم،

عل عياهلم»(.)1
عل املسلمني ال ّنفقة َ ٰ
إل غري دار اهلجرة ودار اإلسالم فليس َ ٰ
فإن خرجوا َ ٰ

اجلزية والدولة احلديثة
مل تكن اجلزية يف تارخينا اإلسالمي ملزمة يف عهد أهل الذمة يف كل األحوال كام يتوهم

البعض ،فهي يف األساس مقابل مادي لعدم مشاركة أهل الذمة يف الدفاع عن أرضهم،
ومبلغ يدفعونه للمسلمني مقابل محايتهم هلم ،وقد أسقطها الصحابة والتابعون يف

حاالت عديدة عمن قبل املشاركة يف القتال مع املسلمني يف حروهبم .فقد أسقطها رساقة

بن عمرو عن أهل أرمينية حني قبلوا القتال يف صفوفه سنة  22هـ ،وأقره اخلليفة عمر
()2
ـويد بن مقرن أحد قادة جيوش اخلالفة يف زمن عمر بإسقاطها
عل ذلك  .وأوىص ُس َ
َٰ

عن أهل ُجرجان يف رسالته مللكها رزبان إن قاتلوا يف صفوف املسلمني( ،)3وكذلك
( )1أبو يوسف « ،اخلراج»  ،ص . 156
حممد بن جرير « ،تاريخ الطربي»  ،بريوت  :دار الرتاث 1387 ،هـ  ،ج  ، 4ص . 156
( )2الطربي  ،أبو جعفر َّ
( )3الطربي  ،املصدر نفسه  ،ج  ، 6ص . 535
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فعل عامل عمر بن اخلطاب > عن أذربيجان ُعتبة بن فرقد( ،)1وأسقطها حبيب بن

مسلمة الفهري عن أهل أنطاكية( ،)2كمـا أسقطها مندوب أيب عبيدة عن أهل مدينة
عل ذلك( ،)3كمـا صالح معاوية أهل قربص
تركية يدعون باجلرامجة ،وأقره أبو عبيدة َ ٰ

عل خراج وحياد عسكري بني املسلمني والروم دون دفع أي جزية( ،)4و َل َّـم تصالح
َٰ
املسلمون يف مرص مع أهل النوبة يف زمن عبد ال َّلـه بن أيب رسح مل ت َ
ُذكر اجلزية يف الصلح
مطلق ًا ،واكتفى الطرفان برشط تبادل هدايا سنوية( .)5وحني رفض بنو تغلب دفع اجلزية

أنفة وعزة وخيش عمر بن اخلطاب > التحاقهم بالروم ونرصهتم هلم ،قبل أن يسقط
عل أن يدفعوا ضعف ما يدفعه املسلمون يف الزكاة حتت مسمى الصدقة(.)6
عنهم اجلزية َ ٰ

عل ملك الغساسنة
كام عرض عمر بن اخلطاب > استبدال اجلزية بزكاة مضاعفة َ ٰ
جبلة بن األهيم الذي أنف أن يدفع اجلزية( ،)7فالعربة يف الفهم العمري باملقاصد واملعاين

ال باأللفاظ واملباين.

ِِ
تعج هبا كتب الرتاث ،أن اجلزية ليست ملزمة يف بناء
ويتضح من َه ٰـذه الروايات التي ّ

الدولة املسلمة احلديثة فاحلكم الرشعي يذهب بذهاب حمله ،فمتى قام أهل الذمة بواجب
إل مواطنني ،هلم
إل جنب مع املسلمني ،ومتى َّ
حتول الذميون َ ٰ
الدفاع عن األرض جنب ًا َ ٰ
حق االنتخاب واملشاركة السياسية وفق مبدأ املواطنة املشرتكة واملتساوية()8؛ ينتفي

سم ٰى اجلزية من قاموس الدولة احلديثة القانوين وترشيعاهتا الرضيبية ،ما دام الكل
ُم َّ
ينخرط يف اجليش ويشارك يف كل واجبات املواطنة.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

الطربي  ،نفسه  ،ج  ، 4ص . 155
الزحييل « ،آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي»  ،ص . 211 - 209
البالذري « ،فتوح البلدان»  ،ص . 217
وهبة الزحييل  ،املرجع السابق  ،ط  ، 2ص . 209
الزحييل  ،املرجع نفسه  ،ص . 212
انظر « :األموال» أليب عبيد  ،ص . 651
البالذري « ،فتوح البلدان»  ،ص . 128
ينظر  :فهمي هويدي « ،مواطنون ال ذميون»  ،القاهرة  :دار الرشوق 1990 ،م .
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()37

دار اإلسالم ودار احلرب
*

أمحـد عطــية

مقــدمـة
تُعترب الدور وأحكامها إحدى أهم الركائز الفقهية التي تستند إليها حركات العنف
ِِ
إل
واجلامعات املتطرفة يف عاملنا اإلسالمي بشكل عام ،حيث تعمد َه ٰـذه اجلامعات َ ٰ
ِِ
عل واقع معارص
سلخ َه ٰـذه األحكام الفقهية من سياقاهتا التارخيية ،وتقوم بتنزيلها َ ٰ

خمتلف متام ًا عن الذي وردت فيه .وقد استخدم الفكر اجلهادي واجلامعات املتطرفة
باب الدور يف الفقه اإلسالمي لتربير آلية التكفري التي تعترب ركيزة يف خطاهبم،

عل الشعوب املسلمة
وينطلقون منها لتربير أحكام القتل والتفجري التي يطلقوهنا َ ٰ

وعل الرغم من تارخيية مفهوم دار احلرب ودار اإلسالم،
عل حد سواءٰ َ .
وغري املسلمة َ ٰ
إال أنه ال يزال جير ويسحب لساحات النقاش سواء لتربير العنف من طرف املغالني،

أو الزدراء اإلسالم وأحكامه من طرف الناقدين .وقد أسهم َه ٰـ َذا املبحث بشكل أو

عل املستوى الثقايف والفكري بشكل
بآخر يف تأزم العالقة بني العامل اإلسالم والغريب َ ٰ

خاص ،لذا يتوجب علينا بيان حقيقة َه ٰـ َذا الباب والدواعي السياسية التي فرضته يف

كتب الفقه والسياسة الرشعية.

(*) وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية باجلمهورية اليمنية .

778

إل دليل رشعي؟
إل دار إسالم ودار حرب يستند َ ٰ
هل تقسيم الدور َ ٰ

عد اإلمام أبو حنيفة( )1أول من استجاب َهل ٰـ ِذ ِه الرضورة الفقهية والسياسية ووضع
ُي ُّ

آلية سياسية وقانونية مستمدة من الفقه اإلسالمي وأصوله لتحديد وجه العالقة بني
املجتمعات املسلمة وما جياورها من جمتمعات معادية يف األغلب .وقد تاله يف ذلك

()2
إل إحياءات قرآنية ونبوية
اإلمام األوزاعي  .وقد استند اإلمام أبو حنيفة يف ذلك َ ٰ

إل وجود َفرق بني دار يسود فيها اإلسالم ودار ال يسـود فيها اإلسالم كقوله
تشري َ ٰ

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ت َٰ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

()3
َعال﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

()4
إل طرف آخر
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾  .فلفظ القوم يشري َ ٰ

إل مساحة جغرافية مباعدة للمسلمني
متاميز عن مجاعة املسلمني ،كام يشري بوضوح َ ٰ

السـ َّنة الرشيفة أحاديث كثرية متيز بني أرض يقيم
وخمتلفة عنهم ومعهم ،وقد ورد يف ُّ

أخرى يقيم فيها غريهم ،مثل احلديث الذي رواه بريدة قال:
فيها املسلمون وأرض
ٰ
ول ال َّل ِ
ِ
«كان َر ُس ُ
أمريا َ
رسي ٍة أو َج ٍ
َ
ـه @ إذا َ
خاص ِة
قوى ال َّلـه يف َّ
بعث ً
عل َّ
يش أوصا ُه ب َت َ
ِ ِ
من املسلمنيَ خري ًاَ ،
من امل ِ
إل
وقال « :إذا َل َ
رشكنيَ ُ
وبمن ُ
عدو َك َ
معه َ
قيت َّ
نفسه َ
فادعهم َ ٰ
()1
()2
()3
()4

الزحييل  ،وهبة  ،آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي  ،دمشق  :دار الفكر 1998 ،م  ،ص . 176
َ
عل سري األوزاعي»  ،حتقيق  :أبو الوفاء األفغاين  ،حيدر آباد  ،جلنة إحياء
اإلمام أبو يوسف « ،كتاب الرد ٰ
املعارف النعمـانية  ،د ت  ،ص . 94
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )92( :
سورة األنفال  ،اآلية . )72( :
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ِ
صال أو ِخ ٍ
ثالث ِخ ٍ
َ
منهم ُ
وك َّ
ادعهم
فأي ُتها
إحدَ ى
عنهمُ ،
ف ُ
فاقبل ُ
اللَّ ،
أجابوك إليها َ
ادعهم َإل ال َّت ِ ِ
َ
فاقبل م ْنهم ُ
وك َّ
إل
إل اإلسالم ،فإن
ثم ُ
ف ُ
ُّ
أجابوك َ
عنهمَّ ،
حول من دا ِرهم َ ٰ
ٰ
َٰ
ِ
ل
للم
هاجرين،
دا ِر ا ُمل
هاجرين َّ
مهم َّأنم إن فعلوا ذلِ َك َّ
َ
َ
وأعل ُ
أن َلم ما ُ
وأن علي ِهم ما َع َ ٰ
ِ
دارهم ِ
ِ
املسلمنيَ َيري
كأعراب
ا ُمل
مهم َّأنم يكونونَ
َ
فأعل ُ
هاجرين ،فإن أ َبوا واختاروا َ

ع َلي ِهم ح ْكم ال َّل ِ
ـه ا َّلذي َيري َع َل املؤمننيَ »( .)1وكذا قول ال َّنبي @َ :
يء ِم ْن
«أنَا َب ِر ٌ
ُ ُ
ِّ
ٰ
()2
ِ ِ
الش ِ
إل َأ ِ
رض ِّ
ـرك
ـيم َب َ
ني َأ ْظ ُه ِر ا ُملشْ ـ ِر ِكنيَ»  ،وقوله @« :إِ َذا َأبقَ َ
ُك ِّل ُمسل ٍم ُيق ُ
العبدُ َ ٰ
ول ال َّل ِ
َف َل ِذ َّمـ َة َله»( ، )3ومنها ما رواه عبد ال َّلـه بن عمر { من أنَّ َر ُس َ
أن
ـه @ َهن ٰى ْ
()4
ُي َس ِاف َر بِ ُ ِ
إل َأ ِ
فه ٰـ ِذ ِه اآليات واألحاديث السالفة
العدُ ُّو َ .
العدُ ِّو َ َمـا َف َة َأ ْن َي َنا َله َ
رض َ
القرآن َ ٰ
عل أساس الدين .دار حيكمها اإلسالم ،ودار
إل وجود فرق بني دارين بنا ًء َ ٰ
تشري وتلمح َ ٰ
أخرى حيكمها الرشك أو أي دين آخر .وبمـا أن طبيعة العالقة بني األمم والشعوب يف
ٰ

ُسم ٰى دار كفر
تلك الفرتة الوسيطة هي احلرب ،فهناك دار إسالم ودار
ٰ
أخرى تناكفها ت َّ

عل املخالفة واملناكفة السياسية والدينية.
أو رشك أو حرب أو أي تسمية أخرى تدل َ ٰ
عل أن بعض الفقهاء املعارصين مثل حممد أبو زهرة( )5وعبد الوهاب َّ
خلف( )6ووهبة
َٰ

()7
إل ديار حرب ودار إسالم ال أصل له ال يف القرآن
إل أن قسمة الديار َ ٰ
الزحييل ذهبوا َ ٰ
السـ َّن ِة.
وال يف ُّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

«السـ َنن
أخرجه أبو داود يف ُ
«سـ َننه»  ،كتاب اجلهاد  ،باب يف دعاء املرشكني  ،رقم  88؛ ورواه البيهقي يف ُّ
الصغري»  ،كتاب السري  ،باب السرية يف أهل الكتاب  ،رقم . 2789
«سـ َننه»  ،كتاب اجلهاد  ،باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود  ،رقم . 103
أخرجه أبو داود يف ُ
«السـ َتن ُ
إىل أرض السجود  ،رقم . 3500
الك َ
أخرجه النسائي يف ُّ
رب ٰى»  ،كتاب املحاربة  ،يف العبد يأبق ٰ
إىل أرض الكفار إذا خيف
أخرجه مسلم يف «صحيحه»  ،كتاب اإلمارة  ،باب النهي أن يسافر باملصحف ٰ
وقوعه بأيدهيم  ،رقم . 1869
حممد « ،العالقات الدولية يف اإلسالم»  ،القاهرة  :دار الفكر العريب 1995 ،م  ،ص . 56
أبو زهرة َّ ،
َخ َّ
ـلف  ،عبد الوهاب « ،السياسة الرشعية»  ،بريوت  :دار ابن حزم  ،د.ت .
الزحييل  ،وهبة « ،آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي»  ،ص . 212

780

الدور
أحكـام ُّ
شهد مبحث الدور يف التنظري الفقهي اإلسالمي نقاشات واختالفات كثرية بني
ِّ
املؤطرة له .ونظر ًا خلضوع َه ٰـ َذا
الفقهاء ،نظر ًا النعدام النصوص الرشعية الرصحية
املبحث بالكامل للتغيريات السياسية والعسكرية التي كانت تشهدها الدولة اإلسالمية
عرب عصورها األوىل .ويمكننا أن نوجز كل ما ناقشه الفقهاء يف َه ٰـ َذا املبحث يف أربعة
حماور ،هي :

وحدها :
ماهية الدار ُّ
مجع األستاذ عبد الوهاب خالف تعاريف احلنفية لدار احلرب يف تعريف موجز

بقوله« :هي الدار التي ال سلطان لإلسالم علیها وال نفوذ ألحكامه فیها بقوة اإلسالم
ومنعته» .وقد اعتمد معظم احلنفية تعاريف متقاربة تدور حول َه ٰـ َذا التعريف اجلامع،
وقد عرفها البجریمي من الشافعية« :املراد بدار اإلسالم كل بلد بناها املسلمون كبغداد

والبرصة أو أسلم أهلها عليها كاملدينة واليمن أو فتحت عنوة كخيرب ومرص وسواد
العراق ،أو صلح ًا واألرض لنا والكفار ساكنون فيها .)1(»..فاحلنفية وأغلب الفقهاء

عل مناط الغلبة السياسية( ،)2أي أن يكون احلكم السيايس يف
أداروا تعريف الدار َ ٰ
عب كل من الكاساين( )3وابن عابدين( )4وابن قدامة(،)5
الدار حتت يد املسلمني .وقد َّ

وفصل احلنفية قو َهلم بأن قالوا إن الدار تصبح
وعدد كبري من الفقهاء عن َه ٰـ َذا الرأيَّ .

()1
()2
()3
()4
()5

البجريمي  ،سليامن « ،حاشیة البجریمي»  ،ديار بكر  ،املكتبة اإلسالمية  ،د .ت  ،ج  ، 3ص . 63
حممد بن أمحد « ،املبسوط»  ،بريوت  :دار املعرف 1986 ،م  ،ج  ، 10ص . 114
الرسخيس َّ ،
الكساين  ،عالء الدين أبو بكر « ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع»  ،بريوت  :دار الكتاب العريب ،
1986م  ،ج  ، 7ص . 69
حممد بن احلسن الشيباين»  ،عمـان  :دار
ضمريية عثمـان مجعة « ،أصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام َّ
املعايل 1999 ،م  ،ج  ، 1ص . 316
ابن قدامة  ،املقديس « ،املغني مع الرشح الكبري»  ،بريوت  :دار الفكر  ،ج  ، 10ص . 95
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حمم ُد بن احلسن
دار إسالم إذا اجتمع فيها رشطان ،ومها ظهور اإلسالم ـ أو ما يسميه َّ
الشـيباين ظهور اإلمام( )1ـ أي يستعلن هبا بأحكام اإلسالم وشعائره ،مثل صالة اجلمعة
َّ

وصالة العيدين واألذان وغريها من أحكام اإلسالم ،والرشط الثاين وهو أن يأمن كل
من هبـ ِذ ِه الدار من مسلم ِ
وذ ِّمي بأمان اإلسالم( .)2واملالحظ أن احلنفية ومن تبعهم من
َٰ
فحد ُدوا
إل املسلمني كوحدة سياسية واجتامعية واحدة وموحدة َّ
الفقهاء عموم ًا نظروا َ ٰ
ماهية األفراد بمـاهية اجلمـاعة التي تضمهم ،كام راعوا يف تعريفهم حتقيق توازن بني
السواد األعظم (املواطنني) والسلطة السياسية السائدة يف الدار من جهة ،والرشيعة أو

القوانني املطبقة فيها من جهة أخرى ،فاعتربوا األمرين مع ًا رشطني رضوريني لوصف
عل السلطة يف ارتباط
الدار بأهنا دار اإلسالم ،مع أخذهم بعني االعتبار تقديم اجلامعة َ ٰ

الوصف هبا .ومن اجلدير بالذكر أن عموم احلنفية خالفوا إمامهم أبا حنيفة الذي كان

يرى أن الدار تصري دار احلرب بثالثة رشائط أحدها أن تكون متامخة أرض ِّ
الشك ليس
ٰ
بينها وبني أرض احلرب دار للمسلمني .والثاين أن ال يب َقى فيها مسلم ِ
آم ٌن بإيمـانه وال
َ ٰ
ِذ ِّمي ِ
آم ٌن بأمانه .والثالث أن ُيظ ِه ُروا أحكام الرشك فيها( .)3وقد خالفه يف َه ٰـ َذا الرأي
عل رأي إمامه قائ ً
ال« :إنَّ
صاحباه أبو يوسف والشيباين ،وقد ع َّلق اإلمام َّ
السـرخيس َ ٰ

كل دار ُم ٌ
إل اإلسالم إذا ُط ِّب َقت
إل الكفر وإنمـا تُضاف الدار َ ٰ
إل اإلسالم وإما َ ٰ
ضافة إما َ ٰ

إل الكفر إذا ُط ِّب َقت فيها أحكامه كام تقول ا َ
جلـ َّن ُة دار السالم والنار
فيها أحكامه وتُضاف َ ٰ
دار البوار لوجود السالمة يف اجلنة والبوار يف النار وألن ظهور اإلسالم أو الكفر بظهور
()4
عل مناط الغلبة واحلكم،
أحكامهام  .وباملوازاة مع إدارة أغلب الفقهاء تعريف الدار َ ٰ

()1
()2
()3
()4

حممد بن احلسن « ،األصل املعروف باملبسوط»  ،حتقيق  :أبو الوفا األفغاين  ،كراتيش  :إدارة
الشيباين َّ ،
القرآن والعلوم اإلسالمية  ،ج  ، 1ص . 221
الكاساين « ،بدائع الصنائع»  ،ج  ، 6ص . 112
الكاساين  ،املصدر نفسه  ،ص . 121
الكاساين  ،املصدر السابق  ،ص . 124
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ظهر بينهم خالف يف معنى الغلبة ،فهل جيب أن يكون أغلب سكان البالد مسلمني
حتى تعد دار ًا لإلسالم ،أم يكفي أن حيكمها حاكم مسلم ولو كان أغلب سكاهنا من
إل أن مرص مث ً
ال اع ُتربت
غري املسلمني .وقد رجح أغلب الفقهاء الرأي الثاين مستندين َ ٰ

دار ًا لإلسالم منذ أول يوم من فتحها بالرغم من أن أغلب سكاهنا كانوا مسيحيني وبقوا

عل  400سنة تالية.
إل ما يربو َ ٰ
كذلك َ ٰ

ُالحظ املرونة الكبرية التي اتَّسم هبا املذهب احلنفي يف َه ٰـ َذا الباب ،فالتعريف الذي
وت َ

قاربوا اإلمجاع املذهبي عليه لدار اإلسالم واملتمثل يف الرشطني (احلكم للمسلمني ،إعالء

عل دار الكفر ،ومها رشطان مرنان لدرجة من
شعائر اإلسالم) يمكن قلبه بسهولة للداللة َ ٰ
عل اجلامعات املتطرفة التي توظف
عل واقعنا املعارص ،واستصحاهبام للرد َ ٰ
املمكن تنزهلام َ ٰ

مبحث دار اإلسالم ودار الكفر يف استهداف اآلمنني يف الدول الغربية ،التي تسمح كلها

ومن دون استثناء بإعالء شعائر اإلسالم ،إذ تسمح ببناء املساجد ،وإقامة اجلمعات ،ومتنح

ُع َط ً
ال للمسلمني يف أعيادهم  .مما يمنع أي مربر الستهدافهم لكونه @ كان يأمر جيوش

املسلمني أن َي ُك ُّفوا عن أي قوم حماربني إذا رأوا مسجد ًا يف أرضهم أو سمعوا أذان ًا يف ُقراهم

ومدهنم(َ .)1ه ٰـ َذا عن القوم املحاربني فمـا بالنا بدول ال جتمع بيننا وبينهم َّإل عالقات الود
والتعاون االقتصادي والثقايف.

هل قسمة الدار ثنائية أم ثالثية؟
ِ
إل دارين دار إسالم
عل رأي أيب حنيفة يف تقسيم الدور َ ٰ
لـم ُيمع علامء اإلسالم كافة َ ٰ

ودار حرب ،بل زاد الشافعية دار ًا ثالث ًة وهي دار العهد( )2ويسميها بعض الفقهاء بدار
عل
املوادعة ودار الصلح ،وتعرف بأهنا« :كل ناحية صالح املسلمون أهلها برتك القتال َ ٰ
( )1أخرجه البخاري يف «الصحيح»  ،كتاب األذان  ،باب ما حيقن باآلذان من الدماء  ،رقم . 594
حممد « ،األحكام السلطانية»  ،دمشق  ،دار الفكر 1983 ،م  ،ص . 218
( )2املاوردي  ،عيل بن َّ
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أن تكون األرض ألهلها»( )1فهي األرض التي حيكمها غري املسلمني وتصالح املسلمون
معهم مقابل دفعهم اخلراج لبيت مال املسلمني .وقد رفض احلنفية َه ٰـ ِذ ِه القسمة قائلني
إن كل دار عهد يف األساس دار حرب لكنها هادنت فأمنت( .)2ولـم يقف التقسيم عند
َه ٰـ َذا احلد بل أضاف ابن تيمية دار ًا جديدة وهي الدار ا ُمل َّ
عل
رك َـبة وهي الدار التي يغلب َ ٰ
سكاهنا املسلمني حاكم غري مسلم( ،)3واشتهر َه ٰـ َذا التقسيم اجلديد يف فتوى ماردين التي
عل مدينة مادرين وباتت َه ٰـ ِذ ِه الفتوى دستور
أطلقها ابن تيمية بعد أن استوىل املغول َ ٰ

اجلامعات املتطرفة يف عرصنا بعد أن انتزعوها من سياقها التارخيي .كام أضاف الفقهاء دار ًا

أخرى وهي دار البغي التي هي جزء من دار اإلسالم تفرد به مجاعة من املسلمني خرجوا
عل طاعة اإلمام بحجة تأولوها مربرة خلروجهم ،وامتنعوا وحتصنوا بتلك األرض التي
َٰ
أصبحت يف حوزهتم ،وأقاموا عليهم حاك ًام منهم ،وصار هلم جيش ومنعة( .)4وما هيمنا
إل ثنائية أو ثالثية أو رباعية مسألة اجتهادية
التنويه به يف َه ٰـ َذا املقام ،هو أن تقسيم الدور َ ٰ
مل ينزل فيها نص رصيح ،وقد فهم الفقهاء السابقون ذلك بوضوح ،لذا ترصفوا يف َه ٰـ َذا

الباب وفق ما اقتضته الظروف السياسية التي كانوا يعيشوهنا ،وكذا مصلحة املسلمني
التي كانت تلح عليهم باالجتهاد يف مثل َه ٰـ ِذ ِه القضايا.

هل يمكن لدار إسالم أن تستحيل دار ًا للحرب؟

ِِ
إل أربعة آراء،
أخذت َه ٰـذه املسألة حيز ًا كبري ًا من النقاش بني الفقهاء ،وانقسموا فيها َ ٰ

هي :

الرأي األول  :وقد قال به اإلمام أبو حنيفة ويرى أن دار اإلسالم يمكن أن تستحيل

إل دار حرب ،ويشرتط لذلك ثالثة رشوط ،هي :
َٰ
()1
()2
()3
()4

جمموعة من املؤلفني « ،املوسوعة الفقهية الكويتية»  ،النسخة اإللكرتونية  ،مادة دار احلرب .
الكاساين « ،بدائع الصنائع»  ،ج  ، 6ص . 321
ابن تيمية  ،تقي الدين « ،جمموع
الفتاو ٰى»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1987 ،م  ،ج  ، 3ص . 532
َ
جمموعة من املؤلفني « ،املوسوعة الفقهية الكويتية»  ،مادة دار البغي .

784

ـ ظهور أحكام أهل الكفر فيها بحيث يكون نظام احلكم النافذ فيها ألهل الكفر.
ـ أن تكون األرض متصلة بدار احلرب بشكل مبارش بحيث ال يفصل بينها وبني دار
احلرب أرض مسلمة.

ـ أن يزول األمان عن املسلمني والذميني ،وال يبقى أحدهم آمن ًا باألمان الذي كان ملا
كانت السلطة للمسلمني(.)1

الرأي الثاين  :ذهب إليه املالكية ومجع من الشافعية ،ويرى أن دار اإلسالم ال تنقلب

دار حرب بمجرد ظهور شعائر الكفر فيها وفقدان سلطة املسلمني فيها ،وال ح َّت ٰى
بمنع املسلمني من ممارسة شعائرهم الدينية ،فالعربة عندهم بمامرسة املسلمني ألغلب

شعائرهم ،فمتى استطاع املسلمون ممارسة أغلب شعائرهم فالدار ليست دار حرب،
وإن ُمنِعوا فهي دار حرب فالعربة ببقاء الع َّلة ،فإن بقي يشء من الع َّلة بقي احلكم كام
يقول االسبيجايب(.)2

الرأي الثالث  :ذهب إليه مجهور الشافعية والشيعة اإلمامية ،ويرى أن دار اإلسالم ال
ِ
ومنعوا من ممارسة دينهم(.)3
إل دار حرب مطلق ًا حتى لو اس ُتضعف املسلمون ُ
تتحول َ ٰ
الرأي الرابع  :وذهب إليه احلنابلة والصاحبان أبو يوسف والشيباين من احلنفية،
إل دار حرب بظهور أحكام الكفر فيها(.)4
ويرى َه ٰـ َذا الرأي أن دار اإلسالم تتحول َ ٰ

هل دار الكفر هي نفسها دار احلرب؟

نتج َه ٰـ َذا السؤال عن إشكالية العالقة مع اآلخر التي ُط ِرحت يف الفكر السيايس

()1
()2
()3
()4

الكاساين« ،بدائع الصنائع» ،ج  ،6ص .112
َ
عل الرشح الكبري» ،بريوت :دار الفكر ،د ت ،ج  ،2ص .297
ابن عرفة« ،حاشية الدسوقي ٰ
اهليتمي ،ابن حجر« ،حتفة املحتاج برشح املنهاج» ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1983 ،م ،ج ،9
ص .269
الكاساين « ،بدائع الصنائع»  ،ج  ، 2ص . 238
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اإلسالمي ،فهل العالقة مع اجلوار املخالف يف الدين هي احلرب أصالة أم السلم أصالة،
إل تفصيل.
أم أن املسألة حتتاج َ ٰ
وقد فرض الواقع السيايس يف العرص الوسيط وطبيعة العالقات الدولية يف زمن

االمرباطوريات ذات احلدود اجلغرافية اهلالمية التي تتزايد وتتناقص بشكل متواصل

عل مجهور الفقهاء أن يقفوا مع الرأي األول القائل بأصالة احلرب يف العالقة مع دول
َٰ
العامل ،حيث مل تتوقف احلروب بني املسلمني والبيزنطيني والروم منذ عرص النبوة األول

عل
عل الفقهاء واملنظرينٰ َ .
إل العرص احلديث ،وبالتايل كان الواقع يفرض َه ٰـ َذا التوجه َ ٰ
َٰ

عل رأسهم سفيان
إل أصالة السلم يف العالقات الدولية ،ولعل َ ٰ
أن بعض الفقهاء قد مال َ ٰ
()1
إل اإلمام أبو حنيفة وبعض
ُسب
ُ
الثوري واإلمام األوزاعي  .بينام ن َ
الرأي الثالث َ ٰ

إل تفصيل فإذا كان بني دولة اإلسالم والدار
علمـاء الزيدية الذين قالوا إن املسألة حتتاج َ ٰ
األخرى صحارى أو بحار شاسعة فاألصل هو السلم ،وإن كانت متامخة فأصل العالقة

هو احلرب( .)2وبأن مجهور الفقهاء قالوا بأصالة احلرب ،فقد قال أغلبهم بطبيعة احلال

بتطابق دار الكفر مع دار احلرب .وتلفت هنا انتباهنا مسألة تارخيية ،هي أن أغلب ما

تم حتبريه من الفقهاء يف َه ٰـ َذا الباب كان حتت تأثري الرصاع اإلسالمي البيزنطي ،ويف
فرتات قصرية حتت تأثري الرصاع اإلسالمي املغويل ،وذلك لطبيعة منطق الرصاع الذي

عل حد سواء .بينام غابت متام ًا أي إشارة يف كتب
كان يوجه سياسة البيزنطيني واملغول َ ٰ

إل الصني مث ً
ال والتي كانت حضارة مزدهرة وجماورة
الفقهاء يف مبحث الدور وأحكامها َ ٰ
التقبل والتعاون واالعرتاف التي سادت بني الطرفني لـم
للمسلمني ،ويف رأيي أن عالقة ّ
عل الفقهاء تصويب اجتهاداهتم رشق ُا ،واكتفوا بمـا تفرضه عليهم بيزنطة وروما
تفرض َ ٰ

من حتديات.

( )1الزحييل « ،آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي»  ،ص . 97
( )2الزحييل  ،املرجع نفسه  ،ص . 113
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الواقع السيايس لفقه الدور
طورها الفقهاء املسلمون بكل ذكاء وفطنة
ُعتب أحكام ُّ
ت َ
الدور من األحكام التي َّ

كتفاعل هلم مع واقعهم السيايس والديني الذي عارصوه ،وبالتي استجابوا َهب ٰـ َذا
امللحة التي كان املسلمون يواجهوهنا حينها .فبعد متدد دولة اإلسالم
االجتهاد للقضايا ّ

إل خارج حدود اجلزيرة العربية ،واقتحامها ألرايض قارات ثالث كانت عرب التاريخ
َٰ
عل حضارات وديانات أخرى ،وجد املسلمون أنفسهم ـ خصوص ًا مع بدايات
حكر ًا َ ٰ

العهد األموي الذي تكثفت فيه صفحة الرصاع اإلسالمي البيزنطي ـ أمام واقع سيايس
عل العالقة األبدية بني األمم واحلضارات القديمة ،وهي عالقة القطيعة
دويل قائم َ ٰ
والصدام ،التي كانت السمة املشرتكة يف تاريخ العالقات الدولية يف العصور الوسطى

عل حساب األرايض التارخيية لبيزنطة وفارس ،وبالتايل دخل
وما قبلها .فاإلسالم توسع َ ٰ
عل العداء واملناكفة السياسية خصوص ًا مع بيزنطة
يف معادلة عالقات دولية قائمة أساس ًا َ ٰ

التي استمرت قرون ًا بعد ظهور اإلسالم بخالف فارس التي اضمحلت بعد اهلزات

عل آلة الفقه والفكر مواكبة
العسكرية التي تعرضت هلا يف العراق وخراسان .وكان َ ٰ
َه ٰـ ِذ ِه التغريات السياسية والدولية واالجتهاد ،إما يف تفسري الوضع اجلديد وفق نظرة
دينية فكرية أو إمداد القادة والسياسيني بفتاوى وتوجيهات حيتاجون إليها يف التعامل
مع َه ٰـ َذا الوضع .فتحقيق رشوط موضوعية رضورية حلياة إسالمية منسجمة مع روح

ومبادئ الرشيعة اإلسالمية تقتيض ضبط حمددات األسس القانونية الضابطة للمساحة
اجلغرافية التي حيوزها املسلمون ،كام أن تعزيز مبدأ الكرامة واألمن والسيادة تقتيض رسم

مالمح العالقة مع اجلوار السيايس والديني وملا كان الدين هو األساس الذي قامت عليه
احلضارات القديمة والوسيطة ،فقد اعتمد املسلمون استجاب ًة منهم لظروف زماهنم؛

معيار الدين لتحديد مفهوم االنتمـاء ،وتم من خالله ترسيم كل الفواصل السياسية
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واالجتامعية واالقتصادية واجلغرافية بني املسلمني وغري املسلمني .وهكذا برز التاميز

َ
واللذ ْين مل يكن القصد هبام استهداف
بني مفهوم دار اإلسالم ومفهوم دار احلرب(،)1

دين دون آخر .فكام يقول اجلابري إنّ َه ٰـ َذا التقسيم ال حيمل أي داللة إيديولوجية أو

إل املسيحية
إل أوروبا أو َ ٰ
«سياسية» معينة جيعل معنى «دار احلرب» ينرصف بالتحديد َ ٰ
دون غريمها ،كام يفهم من ذلك كثري من املسترشقني الذين يستعيدون اليوم َه ٰـ َذا التصنيف
لتكريس وهم «الرصاع االبدي» بني «اإلسالم» و»الغرب» .فاصطالح «دار احلرب»
عل اجلهة التي تكون ،يف ذلك الوقت ،يف حالة
اصطالح ُيط َلق يف وقت من األوقات َ ٰ

حرب مع الدولة اإلسالمية ،سواء أكانت تلك اجلهة يف الغرب أم يف الرشق ،نرصانية
()2
ِِ
عل
أم غري نرصانية ،وسواء أكانت َه ٰـذه الدولة اإلسالمية يف املرشق أم يف املغرب ٰ َ .
إل َه ٰـ َذا املنطق السيايس
أن املسلمني ليسوا بدع ًا من األمم يف َه ٰـ َذا ،فكل األمم استندت َ ٰ

عل اإلسالم واملسلمني.
السائد يف عصورها ،وال جمال العتبار فقه الدور باب ًا للشنآن َ ٰ

خر الفقه اإلسالمي بفتاوى وترشيعات يف َه ٰـ َذا الباب لـم تصل إليها الشعوب
فقد زَ َ

األخرى َّإل يف عصور حديثة جد ًا ،كمـا أن املسلمني أثناء تقنينهم ملفاصل َه ٰـ َذا الباب

القانونية والرشعية كانوا حمكومني بمنطق دويل يرفض وجودهم واالعرتاف هبم ككيان
سيايس مستقلُ ،
وكأ َّمة هلا دينها وهلا احلق يف احلياة واألمن .فبيزنطا وروما مل يتقبال ال

اإلسالم وال املسلمني وال اعرتفا بحقهام يف الوجود ،ولذلك كانت الفتوحات اإلسالمية،
ولذلك جاءت موجات احلروب الصليبية ،وتلتها احلمالت االستعامرية ،واستمر َه ٰـ َذا

إل العصور احلديثة .فحني و ّقع امللك الفرنيس
الرفض باخلصوص املسيحي للمسلمني َ ٰ
عل التحالف الفرنيس العثامين مع السلطان سليامن القانوين ،سنة ،1536
فرانسوا األول َ ٰ

( )1انظر  :وهبة الزحييل « ،العالقات الدولية يف اإلسالم»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة 1984 ،م .
َ
عل موقع اجلابري بتاريخ  18ـ  08ـ
( )2اجلابري« ،دار اإلسالم ودار احلرب .. .أية عالقة؟» ،مقال منشور ٰ
2009م .
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وع ِرف التحالف حينها بأنه أول حتالف غري أيديولوجي ديبلومايس بني امرباطوريتني
ُ
مسيحية وإسالمية( ،)1ثارت ثائرة رجال الكنيسة ورجال القانون يف كل أوروبا رافضني
اعتبار املسلمني ـ اخلالفة العثامنية حينها ـ ند ًا للمسيحيني وأه ً
ال لالعرتاف السيايس

هبم ،وأدخل َه ٰـ َذا احللف ـ بالرغم من مزاياه الكثري لفرنسا وللمسيحيني يف املرشق ـ

فرنسا يف حرج أورويب كبري( .)2ويف َه ٰـ َذا املضامر ،يشري القانوين املرصي حممد حافظ

إل
إل أنه ح َّت ٰى القانون الدويل احلديث لـم يكن يتعاطى مع الشعوب اإلسالمية َ ٰ
غانم َ ٰ

عل أهنا شعوب وأمم ودول مستقلة هلا احلق يف احلياة ،ويتعامل
مطلع القرن العرشين َ ٰ

معها بمقتىض القانون الدويل ،بل كانت ُ تعا َمل خارج مقتىض القانون الدويل كأمم بربرية
غري متحرضة وليس هلا احلق يف احلرية والسيادة( ،)3يف ظل َه ٰـ َذا املنطق السيايس ولد فقه
الدور واجتهد الفقهاء يف تبويبه وتفصيله.

هل ال يزال هناك دار حرب ودار إسالم؟
يتضح من خالل حجم اخلالف الذي ثار بني الفقهاء يف باب الدور عدم استناد الباب

إل أدلة قطعية الداللة ،وخضوع اجتهادات العلمـاء فيه لعامل الزمن.
من األساس َ ٰ
والواقع أن مفاهيم الدور وأحكامها يف الكتب الفقهية هي اجتهادات لفقهاء اإلسالم

لواقع عايشوه ،وأن أحكامهم وفتاوهيم يف الباب تغريت وتطورت
وقد كانت استجاب ًة
ٍ
بتغري الزمن واألحوال املصاحبة لذلك ،وبالتايل ظهرت اجتهادات كثرية واختالفات

عل آراء الفقهاء واملجتهدين األوائل ،وتطور النقاش من جمرد ختريج
وإضافات كثرية َ ٰ
(1) Robert A. Kann, A History of the Habsburg Empire, 1526-1918, University of Californian Press, 1974, p 62.
(2) William Miller, The Ottoman Empire and Its Successors, 1801-1927 Routledge, 1966, p 2.

حممـد حافظ غانم « ،حمارضات يف العالقات الدولية اإلقليمية» (حمارضات جامعة الدول العربية) ،
(َّ )3
القاهرة  :معهد البحوث والدراسات العربية 1966 ،م  ،ص . 64
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إل حتقيق املناط أي
عل دار معينة أهنا دار حرب أم دار اإلسالمٰ َ ،
املناط أي ختريج احلكم َ ٰ
عل املسلمني القيام به يف َه ٰـ ِذ ِه األحوال .ويلفت انتباهنا
عل الواقع ومناقشة ما َ ٰ
تطبيقه َ ٰ
هنا مرونة الفقه اإلسالمي يف َه ٰـ َذا املوضوع ،ومن أدلة َه ٰـ ِذ ِه املرونة ما ذهب إليه الشافعية

()3
إل أن املسلمني إذا كانوا بأرض
كاملاوردي( ،)1والرشبيني( ،)2وابن حجر اهليتمي
َٰ

عل أنفسهم وأقاموا دينهم دون خوف ممن يقيمون
حرب وانحازوا يف مكان وأمنوا َ ٰ

بينهم ،فإن تلك األرض باتت دار إسالم ،بالرغم من كوهنا جزء ًا من أرض احلرب ،بل

وأفتى بعضهم بحرمة اهلجرة منها ووجوب اإلقامة فيها( .)4ولعله من املناسب إيراد ما
عل إظهار الدين يف بلد من بالد
نقله ابن حجر عن املاوردي حني قال« :إذا َق ِد َر
ُ
املسلم َ ٰ
ِ
رجتى
الكفر فقد صارت البلد به دار إسالم ،فاإلقامة فيها أفضل من الرحلة منها ل َـم ُي ٰ
ِ
من دخول غريه يف اإلسالم»( .)5وهو ٌ
وي ِة ،فقد ذكر
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
قول له َسـندٌ قوي من ُّ
ابن حبان يف صحيحه حديث فديك > وكان فديك قد أسلم ،وأراد أن هياجر فطلب

منه قومه وهم كفار أن يبقى معهم ،واشرتطوا له أهنم لن يتعرضوا لدينه ،ففر فديك
ول ال َّل ِ
بي @ ،فقال  :يا َر ُس َ
ـه إهنم يزعمون أنه من لـم هياجر ،ه َل َك
إل ال َّن ِّ
بعد ذلك َ ٰ
بي @« :يا فديك أقم الصالة ،واهجر السوء ،واسكن من أرض قومك حيث
فقال ال َّن ُّ
ئت»( .)6والظاهر من فتوى املاوردي وابن حجر والرشبيني أن َه ٰـ َذا الكالم القديم
ِش َ
عل
عل أغلب الدول احلديثة غري املسلمة التي يأمن يف أغلبها املسلمون َ ٰ
ينطبق متام ًا َ ٰ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

املاوردي « ،األحكام السلطانية»  ،القاهرة  ،دار احلديث 1988 ،م  ،ص . 216
إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج»  ،بريوت  :دار الكتب
الرشبيني  ،شمس الدين َّ
حممد « ،مغني املحتاج ٰ
العلمية 2009 ،م  ،ج  ، 6ص . 55
ابن حجر اهليتمي « ،حتف املحتاج»  ،ج  ، 9ص . 269
اللرشبيني  ،املصدر نفسه  ،ص . 55
العسقالين  ،ابن حجر « ،فتح الباري يف رشح صحيح البخاري»  ،حتقيق  :حمب الدين اخلطيب  ،بريوت:
دار املعرفة 1969 ،م  ،ج  ، 7ص . 229
أخرجه ابن حبان يف «صحيحه»  ،كتاب السري  ،باب اهلجرة  ،رقم . 4861
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إل تفصيل أحكام الدور والذي
أرواحهم ودينهم ،فالدافع الذي دفع فقهاء اإلسالم َ ٰ

عل دينه بني غري املسلمني ،وقد زال ذلك
كان حيركه واقع أن املسلم يستحيل أن يأمن َ ٰ
عل دينهم يف دول غري مسلمة ،وأحيان ًا أكثر مما يأمنون
متام ًا ،وبات املسلمون يأمنون َ ٰ
عليه يف بلداهنم املسلمة.

وهب ٰـ َذا التحول اجلذري يف واقع العامل؛ ال يزال يفتي بعض املتنطعني ممن ينسبون
فكيف َ
وينزل ما ورد يف كتب
عل حاهلاّ ،
إل العلم الرشعي أن أحكام الدور ال تزال َ ٰ
أنفسهم َ ٰ
عل ما استحدث يف عاملنا املعارص ،وجيرؤ َ
علٰ الفتوى بأن الدول الغربية
الفقه القديمة َ ٰ
دار حرب ،وتنطبق عليها أحكام دور احلرب التي ن ُِّظر هلا يف قرون غابرة ،دون أي وعي

للواقع ودون ذرة إدراك ألن عرصنا َه ٰـ َذا مل يعد حيكمه منطق الدور بل بات حيكمه منطق
الدول ،ومنطق القانون الدويل املعارص ،وميثاق األمم املتحدة .وانتقلت فيها البرشية من
إل تطاحن األسواق والسلع
إل ثقافة التعايش ،ومن ثقافة تطاحن اجليوش َ ٰ
ثقافة القطيعة َ ٰ

عل  400مليون مسلم يف دول غري مسلمة ،ويتمتعون يف
واألفكار ،وحيث يعيش ما يزيد َ ٰ
عل دينهم ،حيث باتت القوانني
أغلبها بكل حقوقهم كمواطنني كاملني ،دون أي خوف َ ٰ

املحلية والقانون الدويل حتميهم كام حتمي غريهم من األقليات .فإذا كان رسول ال َّلـه

يأمر بالكف عن أي قوم حماربني بمجرد أن مسجد ًا برز من بني عمران مدينتهم أو أذان ًا

تعج باملساجد
ُسمع يرتفع من شوارعهم ،فام بالنا بالدول الغربية أو غريها التي باتت ّ

واملراكز اإلسالمية ،ويطبع فيها املصحف ،وتؤسس فيها اجلامعات اإلسالمية ،ويرأس

فيها املسلمون البلديات والوزارات ،ويتمتعون فيها بحرية دينية وسياسية يفتقدها كثري
من املسلمني يف بلداهنم املسلمة.

من َه ٰـ َذا املنطلق وأمام َه ٰـ ِذ ِه التحوالت السياسية والفقهية والفكرية ،بات من
عل واقع العالقات الدولية
السخيف بل واخلطري توظيف منطق دار احلرب ودار اإلسالم َ ٰ

اليوم ،أو حماولة فهم عالقة املسلمني بغريهم من منظور َه ٰـ َذا املفهوم .وقد استجاب كثري
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من العلامء قديمـ ًا وحديث ًا َهل ٰـ ِذ ِه احلتمية وطرحوا مفاهيم جديدة تتعايش مع العرص ،منها

مفهوم دار االستجابة (دار اإلسالم) يف مقابل دار الدعوة ،باعتبار أن العامل كله ُيع َترب أمة

حممد ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾( ،)1فقد جاء @ خماطب ًا للعاملني مجيع ًا،
َّ
ِِ
وه ٰـ ِذ ِه أمة
وه ٰـذه أمة اإلجابة ،وبعضهم ال يزال يف مرحلة الدعوة َ
فبعضهم استجاب له َ
الدعوة .وقد نقل اإلمام الفخر الرازي ،يف تفسريه الكبري ،عن القفال الشايشَ ،ه ٰـ َذا
الرأي ،ورأى أن أمم األرض وشعوهبا أمتان ،أمة إجابة وهي األمة املسلمة ،وأمة دعوة،

وهي سائر األمم
األخرى( .)2كمـا طرح بعض العلمـاء املعارصين مفهوم دار اإلسالم
ٰ
عل أخالقهم
يف مقابل دار الشهادة التي ُيش ِهد املسلمون فيها غريهم من غري املسلمني َ ٰ
ِِ
عل أنه ليس
وتعاليم دينهمَ .ه ٰـذه االجتهادات التي أثرى هبا فقهاؤنا َه ٰـ َذا املوضوع تدل َ ٰ
هناك من مانع رشعي إلعادة تصور جديد َهل ٰـ َذا املوضوع الفقهي بشكل يضع املسلم
يف سياق رسالة الرمحة ،ويف سياق التغريات الدولية التي انمحت فيها االمرباطوريات
عل مبدأ املواطنة ،ويسوسها
عل الدين ،وسادت فيه الدول والدويالت القائمة َ ٰ
القائمة َ ٰ

قانون دويل وميثاق لألمم املتحدة( )3ال يضبط العالقات بينها فحسب ،بل يراقب حتى
أدق سياساهتا الداخلية ويتدخل فيها ليعدهلا وفق قوانني حقوق اإلنسان.

( )1سورة االنبياء  ،جزء من اآلية . )107( :
( )2انظر  ،طه جابر العلواين « ،مقاصد الرشيعة»  ،بريوت  :دار اهلادي 2001 ،م  ،ص . 56
( )3وهبة الزحييل « ،العالقات الدولية يف اإلسالم»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة 1984 ،م  ،ص  108؛ عبد
احلميد احلاج « ،النظم الدولية يف القانون والرشيعة»  ،القاهرة  :دار االحتاد العريب 1975 ،م  ،ص . 183
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1ابن تيمية ،تقي الدين ،جمموع الفتاوى ،بريوت :دار الكتب العلمية. 1987 ،
( )2ابن عرفة ،حاشية الدسوقي َ ٰ
عل الرشح الكبري ،بريوت :دار الفكر ،د ت .
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. 18-08-2009
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( )12الرشبيني ،شمس الدين حممد ،مغني املحتاج َ ٰ
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القرآن والعلوم اإلسالمية .دت .
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()38

احلـرب والقـتال
*

حممـد سـيدي ميغـا
َّ

مفهوم احلرب والقتال يف اإلسالم
إنَّ من لوازم احلرب سفك الدماء ،والدماء يف اإلسالم حمرتمة معصومة إال

بحقها ،وليست عصمة الدماء خاصة باملسلمني يف حكم اإلسالم ،بل مثلهم يف ذلك

ثالثة أصناف من الكتابيني ،وهم :

ـ ِّ
الذ ِّم ُّيـون ؛ الذين استقروا يف دار اإلسالم ،ويف ذمته.
ـدون؛ الذين استقروا فيها بعهد حمدد بأجل.
ـاه ُ
ـ وا ُمل َع َ

ؤجل.
ـ وا ُملسـ َتأ َم ُنـون؛ وهم كل من دخلها بأمان مؤجل ،أو غري ُم َّ
فه ٰـ ِذ ِه األصناف دماؤهم معصومة كدماء املسلمني ،وال جيوز للحاكم كيفمـا كانت
َ

سلطته أن يستبيح دم أحدهم َّإل بحقه ،وأول حق يكتسبه املسلم بإسالمه ،أو الذمي
عدوا بغري
ومن معه من األصناف املذكورة ،هو عصمة دمه وماله ،فإذا سفك دم غريه ً

ورفعت العصمة عنه بمـا كسبت يداه ،وإذا أخذ مال غريه بغري وجه
حق ،اس ُتبيح دمهُ ،
رشعي ُأ ِخذ من ماله بقدره من غري زيادة وال إجحاف وال ظلم.
(*) حمارض يف معهد مفتاح العلوم  ،بوركينافاسو .
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يصد عنه
فاحلرب يف اإلسالم ال تكون َّإل ملن آذنَه باحلرب ،أو وقف يف وجه دعوتهُّ ،
احلرب مفسد ًة ال تُرتكب َّإل لدفع
أعل مقاصده يعترب
َ
املستعدين لتلقيها ،واإلسالم يف َ ٰ
ٍ
مفسدة أعظم منها ،وأول مفسدة ُشعت احلرب لدفعها مفسدة الوثنية ،ومفسدة الوقوف

يف سبيل الدعوة اإلسالمية بالقوة ،ولو أن قريش ًا لـم يقفوا يف طريق الدعوة املحمدية،
حممـدٌ @ ،ولكنهم بدأوها بالعدوان
إل غايتها باإلقناع َلـام قاتلهم َّ
وتركوها جتري َ ٰ
بقـية العرب ،والقعود بكل رصاط لصدِّ الناس عنها.
والتقبيح ،واحليلولة بينها وبني َّ

ومن اللطائف احلكمية أن القتال لـم يرشع يف القرآن بصيغة (رشع) أو (وجب) أو

األوىل فيه بصيغة اإلذن ،املشعرة بأنه يشء
غريمها من صيغ األحكام ،وإنمـا جاءت اآلية
ٰ

ـر
معتاد يف االجتامع البرشي ،ولكنه ليس خري ًا َمض ًا وال صالح ًا َسـر َمد ًا ،وإنَّمـا هو َش ٌّ
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ُ
أحسن حاالته أن َي َ
دفع َش ًّ
ـرا آخر .قال ت َ ٰ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾(.)1

َعال﴿ :ﭓ﴾ ويف قوله﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ﴾ ويف قوله﴿ :ﭝ ﭞ
ففي قوله ت َ ٰ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ بيان للرشوط املسوغة للحرب يف اإلسالمُ ،تمل عليها نظائرها

يف كل زمان.

وحتد
ـرعت
احلرب يف اإلسالم ،أي ُأ ِذ َن فيها بدستور كامل للحدود التي تربطهاُّ ،
ُش َ
ُ
إل اخلروج عن
أوهلا وآخرها ،وختفف من رشورها ،وتكبح النفوس عن االندفاع فيها َ ٰ
االعتدال وتعدي احلدود .وإذا كان اإلسالم الذي هو آخر األديان الساموية إصالح ًا

عامـ ًا ألوضاع البرش ،فإن أحكام القتال فيه إصالح وهتذيب ملسألة طبيعية فيهم ،وهي
ّ
احلرب.

( )1سورة احلج  ،اآليتان . )40 - 39( :
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يصور
إن أحكام احلرب يف اإلسالم مثال غريب يف تاريخ العامل :ماضيه وحارضه ِّ
احلرب عذاب ًا ُّ
حتفه الرمحة من مجيع جهاته ،ويتخ َّلله اإلحسان يف مجيع أجزائه ،ولو

إل يومنا َه ٰـ َذا ،وقارن ًا أسباهبا يف اإلسالم ببواعثها
وازناها بالقوانني املتبعة يف احلروب َ ٰ
أجل من الشمس.
اليوم لوجدنا الفروق َ ٰ
ولو لـم يكن من مظاهر العدل يف اإلسالم َّإل قوانينه احلربية ،لكان فيها مقنع
عل املصالح
للمنصفني باعتناقه ،ذلك أن احلرب تنشأ عادة عن العداوات واملنافسات َ ٰ
إل احليوانية الضارية
املادية ،والعداوة من عمل الشيطان ،يورهيا بني أبناء آدم لريجعوا َ ٰ

التي ال عقل هلا ،وال رمحة فيها ،وال عدل معها ،فجاء اإلسالم بتعاليمه السامية املهذبة
للفطرة ِّ
وحرمت البغي
املشذبة للحيوانيةَّ ،
فحددت أسباب احلرب وأعامهلا حتديد ًا دقيق ًاَّ ،
جراحية ْ ِ
ٌ
ٌ
ـم
عملية
وقيدهتا بقوانني هي خالصة العدل ولبابه ،ح َّت ٰى كأهنا
تؤل ُ
والعدوانَّ ،
دقائق لترتك الراحة واالطمئنان العمر كله.
باألسـر ٰى َخـري ًا،
أوص
حرم اإلسالم التعذيب والتشويه وا ُمل ْثـ َل َة يف احلربٰ َ ،
َ
كمـا َّ
إل ال َّلـه ،أمر َّ
بأل ُيقتل َّإل املقاتل أو املحرض
ح َّت ٰى جعل إطعامهم واإلحسان إليهم ُقرب ًة َ ٰ

عل املسلمنيَ ،ن ٰى عن قتل النساء ،والصبيان ،والشيوخ اهلر َم ٰى،
َٰ
عل القتال ،أو املظاهر َ ٰ
عل ذلكَ ،ن ٰى عن َعق ِر احليوان املنتفع
والقعدة ،والرهبان املنقطعني يف الصوامع وت َّ
َوعد َ ٰ

بهَ ،ن ٰى عن إتالف الزرع وإحراق األشجار وقطعها ،وما وقع ليهود املدينة إنام هو
ٍ
خاص
ترصف
حلكمة ،ال ترشيع عام للتشفي واالنتقام ،ووصية أيب بكر > للجيش
ٌّ
هي الكلمة اجلامعة يف َه ٰـ َذا الباب ،وهي التطبيق العميل ملجمالت النصوص من الكتاب
والسـ َّن ِة.
ُّ
إنَّ اإلسالم دين عدل ،ورمحة ،وعمران ،وعصمة فيام يسميه علامء اإلسالم بالكليات
اخلمس ،وهي :الدين ،والعقلِ ،
والع ُ
رض ،واملال .فالنفس هي مناط الوجود ،وحفظها
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عل الكل ،والدين هو مالك التهذيب النفيس ،والعقل هو قسطاس اآلراء التي تقوم
ٌ
إبقاء َ ٰ

عليها احلياة ،والعرض هو مقياس الرشف اإلنساين ،واملال هو قوام احلياة ،فإذا اهنارت
َهـ ِذ ِه الكليات َ
إل احليوانية ،فحاطها اإلسالم بحصون من
ارتك َست اإلنسانية ،وتردت َ ٰ
ٰ
األحكام املنيعة.
الس ْلم ،جاءت آية األنفال آمر ًة با ُ
جلنوح له ،ك َّلمـا جنح له
عل ِّ
وحلرص اإلسالم َ ٰ

َعال﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾(. )1
إل فضيلة ،قال ت َ ٰ
العدو ،ح َّت ٰى ال ُيسبق املسلمون َ ٰ

احلرب والقتال :التعريف واملقاصد
عل
احلرب ظاهرة اجتامعية ،وقديمة بقدم البرشية ،وقد تعددت أسباهبا ودوافعها َ ٰ

إل ذلك ابن خلدون يف الفصل السابع والثالثني من
مر التاريخ والعصور ،وقد ملح َ ٰ
املقدمة ،حيث يقول« :اعلم أن احلرب وأنواع املقاتلة لـم تزل واقعة يف اخلليقة منذ برأها

ال َّلـه ،وأصلها إرادة االنتقام بعض البرش من بعض ،ويتعصب يف كل منها أهل عصبته،
والسبب َه ٰـ َذا االنتقام يف األكثر ،إما غرية ومنافسة ،وإما عدوان ،وإما غضب للملك

وسعي يف متهيده وبسطه»(.)2

الضيـ َقة،
وقد استطاع اإلسالم برمحته وعدله أن ينقذ الناس من تلك احلروب والعصبيات ِّ

وسـن لذلك
إل أصحاهبا.
َّ
حيث جعل من احلروب أداة لنرش اخلري والعدل ،وإرجاع احلقوق َ ٰ

ني وأحكام ًا وجعلها احلل األخري بعد استنفاد مجيع الوسائل السلمية .ومل جيعل من
قوان َ
احلرب أداة انتقام وقتل وسلب وهنب وتَوسع وسيطرة ،كام وقع يف ِ
خمتلف احلروب عند غري
ُّ
املسلمني ،وكام وقع يف احلروب العاملية ،والتي خلفت ماليني القتىل واجلرحى واملرشدين،
إل اآلن.
وأهلكت احلرث ،والنسل ،وما زال الناس يعانون منها َ ٰ

( )1سورة األنفال  ،جزء من اآلية . )61( :
( )2ابن خلدون « .املقدمة»  ،بريوت  :املكتبة العرصية 2015 ،م  ،ص . 214
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مفهوم احلرب عند علمـاء اللغة العربية
احلرب لفظ جاهيل ُعرف قبل اإلسالم ،وتداوله الناس يف حياهتم اليومية ويف

بعض أيامهم بأسامء احلروب التي
وس ِّم َي ُ
أحاديثهم وثقافتهم ،حيث ذكر يف أشعارهمُ ،
وقعت فيها ،منها :حرب داحس والغرباء ،وحرب البسوس ،ودون ذلك يف األشعار

الواردة عنهم ،ومنها املعلقات.

وألصحاب املعاجم املختلفة ،تعريفات متقاربة للحرب ،ومنها :
ما ذكره املناوي يف كتابه حول معنى احلرب  :قال الراغب :املنازلة واملقاتلة ،ومنه

وى ،وألن حق اإلنسان فيه أن يكون
حمراب املسجد؛ ألنه موضع حماربة الشيطان وا َهل ٰ
تورع اخلاطر فيه ،فيدور املع َن ٰى حول املقاتَلة واملنازَ لة،
حربي ًا؛ أي مسلوب ًا عنها .ومن ُّ

وذكر منه ُمنازَ َلة اإلنسان يف صالته مع الشيطان الرجيم ،الذي هو من أعداء اإلنسان(.)1

وعند صاحب «لسان العرب» « :احلرب :ا َ
السلم مؤنث ،وأصلها
حل ْر ُب :نقيض ِّ
الصفة كأهنا مقاتلة حرب .هـ َذا قول السريويف ،وتصغريها حريب بغري ٍ
هاء ،رواية عن
ٌ َٰ
العرب ألهنا األصل(.)2
السلم ُ
عنو ُن
وذكر صاحب «تاج العروس»  :أن «احلرب
هرته ُي َ
(احلر ُب) نقيض ِّ
لش َ
ْ

بالرماح،
بالسهامُ ،ث َّم ا ُمل َ
الس َه ْي ُّ
يل أن احلرب هو الرتامي ِّ
طاعنة ِّ
به القتال ،والذي حقَّـ َقه ُّ
ِ
َزاحـوا(.)3
صار َعة إذا ت َ ُ
بالس ُـيوفُ ،ث َّم ا ُملعان َقة ،وا ُمل َ
ُث َّم ا ُملجا َلدَ ة ُّ

( )1الراغب األصفهاين « .مفردات غريب القرآن»  ،بريوت  :دار املعارف اإلسالمية الثقافية 2018 ،م ،
ص . 112
( )2ابن منظور « .لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر 1992 ،م  ،ج  ، 4ص . 55
( )3الزبيدي  ،السيد مرتىض « .تاج العروس»  ،بنغازي  :دار ليبيا للنرش 1966 ،م  ،ج  ، 2ص . 67
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وذكر صاحب «معجم لغة الفقهاء»  :احلرب :القتال :قتال العدو بالسالح .ومنها

دار احلرب :بالد العدو الكافر املحارب فالعربة عنده بالقتال ووجود السالم وكذلك
العداوة .هكذا ورد يف التعريف(.)1

وذكر صاحب «معجم وتفسري ألفاظ القرآن»  :احلرب :ا ُملقا َت َلة وا ُملنازَ َعة وقيل
ِ ِ
ورسولِه
ارب ًة وحراب ًا :أقام عليه
وسم ٰى ال َّل ُ
َ
ـه قطع الطريق ُبم َ
حار َبه ُم َ
َ
حار َبة ال َّلـه ُ
احلرب َّ
َ ِ ِ ()2
ملخال َفة أمره .
وذكر صاحب «املصباح املنري» َ :ح ِر َب َحرب ًا من باب ِ
تعب ت َْعب ًا :أخذ مجيع ماله فهو
ْ
ولفظها ُأنثَى ُي ُ
يب .واحلرب املقاتلة واملنازلة من ذلكُ ،
عل ساق
قال :قا َمت
ُ
َح ِر ٌ
احلرب َ ٰ
ٰ

وص ُع َب ا َ
إل مع َنى القتال ُفي ُ
قال َح ْر ٌب شديد
اشـتد
إذا
َّ
األمر َ
خل ُ
ُ
الص وقد ت َُذ َّك ُر ذهاب ًا َ ٰ
ٰ
ري ٌب  ،والقياس باهلاء وإنام سقطت كي ال َيلتبس ُبمصغَّ ر ا َ
حل ْر َب ِة التي هي
وتصغريها ُح ْ

كالرمح ودار احلرب بالد الكفر الذين ال ُصلح هلم مع املسلمنيُ .
وت َمع ا َ
عل
حل ْر َبة َ ٰ
ِح َرابُ ،
مثل َك َلبـة ِك َلب(.)3

مفهوم احلرب يف الرشيعة اإلسالمية
إن كلمة احلرب يف اإلسالم يدور معناها حول مصطلح اجلهاد يف سبيل ال َّلـه ،وهو

مصطلح إسالمي يعني مجيع األفعال أو األقوال التي تتم لنرش اإلسالم ،أو لصد عدو

يستهدف املسلمني ،أو لتحرير أرض مسلمة ،أو ملساعدة مسلم ما أو املسلمني .جاء
َه ٰـ َذا املصطلح يف بدء اإلسالم عندما ذكرت معركة بدر الكربى يف القرآن الكريم ،ثم
تم تعميم َه ٰـ َذا املصطلح ليشمل أي فعل أو قول يصب يف مصلحة اإلسالم ،لصد عدو
حممد رواس « .معجم لغة الفقهاء»  ،بريوت  :دار النفائس 1988 ،م  ،ص . 87
( )1قلعجي َّ ،
( )2الزين  ،سميح عاطف « ،معجم تفسري مفردات ألفاظ القرآن»  ،بريوت  :الدار االفريقية العربية 2001 ،م،
ص . 96
( )3الفيومي  ،أبو العباس « ،املصباح املنري»  ،بريوت  :املكتبة العرصية 1997 ،م  ،ص . 351
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ال أو قو ً
ما يستهدف اإلسالم فع ً
ال .ويف َه ٰـ ِذ ِه احلالة يكون اجلهاد َشـرعي ًا .ويكون غري
َشـرعي ،إذا لـم يقصد بأي واحد من َه ٰـ ِذ ِه املقاصد اإلسالمية.
إل قسمني رئيسيني ،يتفرع عنهام أقسامه األخرى الكثرية؛ مها فرض
ينقسم اجلهاد َ ٰ
ٍ
أراض جديدة ،ال تعرف
عل طبقة ،وفئة حمددة من املسلمني؛ كجهاد الطلب لفتح
كفاية َ ٰ
عل كل
شيئ ًا عن اإلسالم ،ويندرج حتته جهاد الدعوة ،وجهاد التعليم أيض ًا .وفرض َعني َ ٰ
مؤمن باإلسالم ،ويندرج حتت َه ٰـ َذا القسم من اجلهاد :جهاد النفس ،وجهاد الشيطان،
وجهاد الدفع؛ وللدفاع عن أرايض الوطن من عدو خارجي أو الدفاع عن املسلمني.

عل نوع واحد ،بل هو مصطلح عام .من هنا ،نفهم أنَّ هناك
فلم يقترص اجلهاد َ ٰ
عل كلمة
مواطن اتفاق وافرتاق بينه وبني احلربُ ،
ور َّبمـا ألجل ذلك اقترص اإلسالم َ ٰ
اجلهاد دون احلرب.

الق ِ
مقاصد احلرب والقتال يف ُ
والسـ َّن ِة
رآن ُّ

إن لكل سلوك دافع ًا ،ولكل أمر َمهمـا َل ُط َ
ف أمنية ،لذلك فقد حرص اإلسالم مقاصد

القتال يف ثالثة أمور:

ُ
ول آيتني نزلتا يف
َّأوهلا  :قصد الدفاع عن النفس ورفع الظلم عنها َ :
وه ٰـ َذا واضح من أ َ ٰ

اجلهاد﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

()1
فيمـا تالمها من حيث التنزيل ُم ِّ
ؤكد ًا هلام﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﮂ ﮃ﴾  ،ثم َ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(.)2

( )1سورة احلج  ،اآليتان . )40 - 39( :
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )246( :
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ثانيها :بغية نرصة املستضعفني العاجزين عن الدفع عن أنفسهم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾(.)1

ثالثها :ضامن حرية العبادة للجميع دون قهر أو إكراه ليكون الدين ل َّلـه خالص ًا﴿ :ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾( ،)2فاإلكراه يف الدين ينقل الناس
إل النفاق ،وهو أحط من الكفر﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
من الكفر َ ٰ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾(.)3

وقد جعل اإلسالم كل قتال لرفع الظلم جهاد ًا ،فعن ِ
بن عم ٍرو {َ ،
عبد ال َّلـه ِ
قال:
معت ال َّنبي @ ُ
يقولَ « :من ُقتِ َل دونَ مالِ ِه؛ فهو َشهيدٌ »(.)4
َس ُ
َّ

َع ْن س ِع ِ
يد ْب ِن زَ ْي ٍدَ ،> ،أنَّ ال َّنبي @ َق َ
الَ « :م ْن ُقتِ َل ُدونَ َمالِ ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل
َ
َّ
ِ ()5
ُدونَ َأ ْه ِل ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُدونَ َد ِم ِه َف ُه َو َشهيدٌ » .

بي @َ « :م ْن ُقتِ َل ُدونَ َم ْظ َلمته َف ُه َو َش ِهيد»( .)6ويف
وعن ابن عباس { عن ال َّن ِّ
«دونَ َم ْظ َل َم ٍة» بال إضافة ،وهو ما جيعل املعنى أعم وأتم ،فيشمل مظلمة النفس
رواية ُ
ومظلمة الغري.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة النساء  ،اآلية . )75( :
سورة احلج  ،جزء من اآلية . )40( :
سورة النساء  ،اآلية . )145( :
حممد بن إسامعيل « .صحيح البخاري»  ،كتاب املظامل والغصب  ،باب من قاتل دون ماله ،
البخاري َّ ،
رقم احلديث . 2375
«سـ َنن الرتمذي»  ،أبواب الديات  ،باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد  ،رقم احلديث
الرتمذي ُ .
. 1405
البخاري « ،صحيح البخاري»  ،كتاب املظامل والغصب  ،باب من قاتل دون ماله  ،رقم احلديث . 2375
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فاجلهاد ليس موقف ًا اعتقادي ًا ضد الكافرين ،بل هو موقف أخالقي ضد الظاملني.

ٌ
رصحية يف حرص القتال يف نطاق َصـدِّ العدوان ،ويف اعتبار
ونصوص القرآن املحكمة
ما وراء ذلك عدوان ًا﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ﴾(. )1

أما النصوص الواردة يف قتال «الكفار» ،أو قتال «الناس» من غري حتديد ،فإن أداة
التعريف «ال» فيها عهدية وليست استغراقية ،وهي من العام الذي ُأريد به اخلصوص،
خصصها سياق الزمان واملكان؛ ألهنا تتحدث عن «الكفار» و«الناس» الذين كان
وقد َّ

بينهم وبني املسلمني يومذاك حرب مرشوعة ،هلا مسوغ من املسوغات الثالثة املذكورة
عل معادلة اإليمـان والكفر.
عل معادلة العدل والظلم ،ال َ ٰ
أعاله ،وهي مسوغات مبنية َ ٰ

طبيعة احلرب والقتال يف اإلسالم
احلرب ،فكان هناك رصاع بني احلق والباطل ،فهي إذ ًا
ـه اخلليق َةُ ،عرفت
منذ خلق ال َّل ُ
ُ
أمر ُم ٌ ِ
قرره الوحي اإلهلي تقرير ًا بين ًا ،وتوافق عليه العقل البرشي واملنطق
تالزم َحتم ٌّيَّ ،
وعل الرغم من َه ٰـ َذا التقرير الواضح يف مجيع
اإلنساين ،منذ آدم  #ح َّت ٰى قيام الساعةٰ َ ،
شواهد الكون واحلياة عرب التاريخ ،يمر علينا أحيان ًا أناس ،اختاروا َّأل يروا احلقيقة
الواقعة ،وأن يسلكوا مسار النعامة التي تتعامل مع اخلطر والرصاع ،ليس بمواجهته بأي

شكل ،بل عرب دفن رأسها يف الرمل واالدعاء الومهي بأنه ال حرب وال رصاع.

وه ٰـ َذا السلوك لألسف الشديد ،تدعمه كثري من االجتاهات الفكرية الفاسدة التي
َ

تغزو بالدنا وشعوبنا املسلمة ،وجتند العديد من االنحرافات العقدية والتشوهات
ُنسب لإلسالم ،واهلدف النهائي َهل ٰـ ِذ ِه
املنهجية من طوائف ومذاهب ضالة ،تتسمى وت َ
لق حالة
احلرب الفكرية واملنهجية التي تستهدف تغيري العقول وتضليل القلوب ،هو َخ ُ

( )1سورة البقرة  ،اآلية . )190( :
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وعي مجعي باطلة لعموم الشعب املسلم ،جتعله قاب ً
عل يد مجيع
ال للذبح بال مقاومةٰ َ ،

أعدائه ،سواء أكانوا طغاة حمليني ،أم أجانب مستعمرين .وتصور من يقاوم ويدافع ضد

االحتالل والظلم والطغيان بأهنم أناس متوحشون وقتلة وإرهابيون ،فيكون احلاصل
النهائي شعوب ًا تُستباح بكل طريقة قت ً
ال ورسقة واغتصاب ًا .ويف الوقت ذاته ُت ِّج ُد َّ
جلدهيا
وس َّفاحيها وتنبذ من حيميها ويدافع عنها.

املقرر َشـرع ًا
نمر َعرب األسطر التالية يف حماولة لتوضيح املفهوم الصحيح َّ
ولذاُّ ،
وعق ً
عل طبيعة الرصاع
ال ومنطق ًا .ون ُ
عل أهم املالمح الرئيسية ،لكي نتعرف سوي ًا َ ٰ
َعرج َ ٰ

واحلرب بصفة عامة ،جمردة بغض النظر عن أطرافه .ألنه كام قيل :احلكمة هي وضع

اليشء يف حمله ،فوضع الشدة والغلظة يف حملها مثل موضع احلرب هو احلكمة .أما وضع
السـ َفه وا ُ
وه ٰـ َذا مما ال ُيعاب
حلمق ،وليس من احلكمةَ ،
اللني والرفق يف غري حمله ،فهو من َّ
عليه أبد ًا من أي أصحاب العقول ،أو الفهم بغض النظر عن دين أو خلفية ِعرقية ،فهو
حمل اتفاق إنساين ،وأي آراء مغايرة لذلك فهي نتاج لآليت:

أو ً
عل األمة املسلمة.
ال َ :ف ٌ
هم ُمشَ َّ
ـوه نتيجة احلرب الفكرية والعقدية َ ٰ

عل الشعوب
ثاني ًا  :أغراض خبيثة مقصودة عمد ًا لدعم اهلدف الساعي إلحكام السيطرة َ ٰ
املسلمة.

ثالث ًا  :قلة خربة وعلم ،نتيجة لبعد كثري من األمة عن ساحة الرصاع احلقيقية ،فيصعب
عل وجهها الصحيح.
عليهم تصور احلقيقة واملشاهد َ ٰ
وال َيفى أنَّ اإلسالم أجاز ا ِ
جلهاد القتايل يف حالتني ا ْثن َتني فقط ،حالة الدِّ فاع
َعال﴿ :ﭑ ﭒ
عن ال َّنفس وعن الدِّ ين وعن َّ
حرية العقيدة؛ قال ال َّلـه ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ
()1
ـدوان ور ِّد اعتِداء املع َتدين ،ورفْع ُّ
الظ ْلم
الع ْ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾  ،وحالة دفْع ُ
ل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ
عن املستضعفني ،وإقامة ْ
العدل يف األرض؛ قال ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾( .)2وقال
َّ
وعـال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
جل َ
ﯼ ﯽ﴾(.)3

ول ال َّل ِ
ولنا يف سـي ِدنا رس ِ
ِ
جهاده القتايل؛ حيث لـم
ـه @ أسوة وقدوة حسنة يف
َ ِّ َ ُ
عليه ،يف َجيع غزواتِه ورساياه بادئ ًا بالقتال ،أو طالب ًا لدنيا،
رب
ُ
يكن ،صلوات ِّ
وسالمه ْ
أو جامع ًا ملال ،أو راغب ًا يف زعامة ،أو موسع ًا حلدود دولة أو مملكة ،بل ُّ
كل ذلك كان
هداية لل َّناس ،وحترير ًا للعقول ،ورفع ًا ُّ
برب العاملني ،بأر َق ٰى
للظلم ،وربط ًا لل َّناس ِّ
ِِ
أساليب ِ
الدويل يف
العـ َّفة َّ
عامل َّ
والشف وال ُّنبلَّ ،مما جعل َه ٰـذه الغزوات ُأنموذج ًا لل َّت ُ
واألسارى.
احلروب
ٰ

أخالقية احلرب يف اإلسالم
حتد َّمما
إنَّ اإلسالم لـم يرتك احلرب دون قيود أو قوانني ،وإنام وضع هلا ضوابط ُّ
وهب ٰـ َذا جعل احلروب مضبوط ًة بأخالق وآداب وتعليامت ال جيوز اخلوض
ُي َصاحبهاَ ،
ضد الطغاة
يف احلرب َّإل بعد استيفائها ،ولـم يرتكها ت َُسـيِّ ُ َها َّ
الش َهوات .كمـا جعلها َّ
البآء واملساملني ،وتتمثَّل أبرز َه ٰـ ِذ ِه القيود األخالقية فيام ييل:
واملعتدين ال َّ
ضد ُ َ
ول ال َّل ِ
( )1عدم قتل النساء والشيوخ واألطفال  :فكان َر ُس ُ
ـه @ ُيويص قادة اجلند
إل االلتزام بأخالق احلروب ،ومن ذلك أنه يأمرهم
ٰ
بالتقوى ومراقبة ال َّلـه؛ ليدفعهم َ ٰ
( )1سورة احلج  ،اآليتان . )40 - 39( :
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )194( :
( )3سورة البقرة  ،اآلية . )190( :
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ول ال َّل ِ
ابن ُب َريدَ ة عن أبيه ،قال :كان َر ُس ُ
ـه @ إذا َّأمر
بتج ُّنب قتل األوالد؛ فقد َر ٰ
وى ُ
عل سـرية ،أوصاه يف خاص ِة نَفسه ب َتقوى ال َّل ِ
رج ً
ـه و َم ْن َمعه من املسلمني َخري ًا ،فقال:
َ ٰ
َّ
ال َ ٰ َ َّ
ـهُ ،ا ْغ ُزوا و َال تَغْ ِ
ـهَ ،قاتِ ُلوا من َك َفر بِال َّل ِ
يل ال َّل ِ
« ُا ْغ ُزوا بِاسمِ ال َّل ِ
ـهَ ،و ِف َسبِ ِ
ـد ُرواَ ،و َال تَغُ ُّلـوا،
َ
َ ْ َ

َو َال ُ َتثِّـ ُلواَ ،و َال َت ْق ُتـ ُلوا َولِيـد ًا»(.)1

ول ال َّل ِ
ـه ،وبِال َّل ِ
«انطل ُقوا بِاسمِ ال َّل ِ
ِ
بن مالِك > ،أن َر ُس َ
نس ِ
وعن َأ ِ
ـه،
ـه @ قال:
ول ال َّل ِ
وعل ِم َّل ِة رس ِ
ول ا ْم َر َأةًَ ،
ول َص ِغـري ًاَ ،
الَ ،
ـه ،وال َتقْـ ُتلوا َش ْـيخ ًا َفانِيـ ًاَ .
ول ِط ْفـ ً
ول
َ ُ
َٰ
وأ ْص ِل ُحوا َ
وضموا َغ َنائِ َم ُكمَ ،
وأ ْح ِس ُنوا إِ َّن ال َّلـ َه ُ ِ
ي ُّب ا ُمل ْح ِسننيَ»(.)2
تَغُ ُّلـواُّ ُ ،

َ
ٍ
ان إِ َذا َب َع َث ُج ُي َ
بي @ َك َ
وش ُه
( )2عدم قتال ُ
الع َّـباد َ :
فع ِن ْاب ِن َع َّباس { أنَّ ال َّن َّ
ِ ()3
الَ :
َق َ
إل مؤتةُ « :ا ْغ ُزوا
«ل َت ْق ُت ُلوا َأ ْص َح َ
اب َّ
الص َوام ِع»  .وكانت وصيته للجيش املتجه َ ٰ
ـهَ ،قاتِ ُلوا َم ْن َك َفر بِال َّل ِ
يل ال َّل ِ
بِاس ِم ال َّل ِ
ـه ِف َسبِ ِ
ـهْ ،اغ ُزوا َو َالتَغُ ُّلواَ ،و َالتَغْ ِد ُرواَ ،و َال ُ َتثِّـ ُلوا،
ْ
َ
و َال َت ْق ُتـ ُلوا ولِيـد ًاَ ،أ ِو امر َأةً ،وال َكبِريا َفانِيـ ًا ،وال منع ِز ًال بِصومع ٍ
ـة»(.)4
َْ َ
َ
َ
َ ََْ
َ َُْ
ً

( )3عدم قتـال املسـلمني  :فإن املسلم ال جيوز قتاله وال استباحة دمه بأي مربر،

واملسلم هو كل من نطق بالشهادتني ،فإن كل من نطق بالشهادتني حقن دمه وماله
يسوغ القتال ما دام املسلم يشهد أن ال
وعرضه .واالختالف يف املذاهب أو الفكر ال ّ

َ
رسول ال َّلـهَّ ،إل يف أحوال خاصة مذكورة يف كتب الفقه ،كام
إله إال ال َّلـه وأن ُم َّمد ًا

لو كان املسلم باغي ًا ،ومع ذلك فإن حماولة اإلصالح بني الطائفتني املتنازعتني جيب أن

َعال﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
تسبق قتال الطائفة الباغية ،ح َّت ٰى ترجع عن بغيها ،قال ت َ ٰ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
()1
()2
()3
()4

َ
عل البعوث  ،حديث
مسلم « ،صحيح مسلم»  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب تأمري اإلمام األمراء ٰ
رقم . 1731
«سـ َنن ايب داود»  ،كتاب اجلهاد  ،باب يف دعاء املرشكني  ،حديث رقم . 2614
أبو داود ُ .
ابن حنبل  ،أمحد « .املسند»  ،ومن مسند بني هاشم  ،مسند عبد ال َّلـه بن عباس  ،حديث رقم . 2728
«سـ َنن ايب داود»  ،كتاب اجلهاد  ،باب يف دعاء املرشكني  ،حديث رقم . 2613
أبو داود ُ .
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()1
عل العكس
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ َ ،
وه ٰـ َذا َ ٰ

متام ًا مما حيدث عند معظم ضحايا اجلامعات اإلرهابية املسلحة يف وقتنا َه ٰـ َذا.

( )4عدم الغَ ـدر  :فكان ال َّنبي @ يو ِّدع السـراياِ ،
موصي ًا إياهمَ ..« :و َالتَغْ ِد ُروا.»..
َ
َّ
ُّ
ولـم تكن َه ٰـ ِذ ِه الوصية يف معامالت املسلمني مع إخواهنم املسلمني فحسب ،بل كانت
عدو يكيد هلم ،وجيمع هلم ،وهم ذاهبون حلربه! وقد وصلت أمهية َه ٰـ َذا األمر عند
مع ٍّ
ِ
ِ
ور به كافر ًا؛
تربأ من الغادرين ،ولو كانوا مسلمني ،ولو كان ُ
املغد ُ
َر ُسول ال َّلـه @ أنه َّ
ول ال َّل ِ
فع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ْ َ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ال ِم ِق َق َ
ـه @ َيقُ ُ
ولَ « :م ْن َأ ِم َن َر ُج ًل َع َل َد ِم ِه
َ
ُ َ ِ ً ()2
يء ِم َن ا ْل َقاتِ ِلَ ،وإِ ْن َكانَ ْالَ ْق ُتول كافرا» .
َف َق َت َل ُه َف َأنَا َب ِر ٌ
اخلط ِ
بن َّ
اب >
مر َ
وقد َّ
ترسخت قيمة الوفاء يف نفوس الصحابة } ،ح َّت ٰى إنَّ ُع َ

بلغه يف واليته ،أنَّ أحد املجاهدين قال ملحارب من الفرس :ال َ َت ْ
ف .ثم قتله ،فكتب
ون ِ
إل قائد اجليش« :إنَّه َبلغَ نِي أنَّ ِر َجا ً
ال منكم َي ْط ُل ُب َ
الع ْل َج (الكافر) ،ح َّت ٰى إذا اشـ َت َّد يف
َٰ
وإن والذي نفيس بيده! ال َيب ُلغَ ـ ِّني
اجلبل وامتنع ،يقول له« :ال َ َتف» .فإذا أدركه َقت َلهِّ ،
عل َذ َ
لك إ َّ
أحد ًا َف َ
عت ُعن َقه»(.)3
ال َق َط ُ
أنَّ َ

ٍ
ختريب كاحلروب
( )5عدم اإلفساد يف األرض  :فلم تكن حروب املسلمني حروب
عل إبادة مظاهر احلياة لدَ ٰى
املعارصة ،التي حيرص فيها املتقاتلون من غري املسلمني َ ٰ

عل العمران يف كل
خصومهم ،بل كان املسلمون حيرصون َّ
عل احلفاظ َ ٰ
أشد احلرص َ ٰ

الصدِّ يق >،
مكان ،ولو كان ببالد أعدائهم ،وظهر ذلك واضح ًا يف كلامت أيب بكر ِّ
ص ُج َ
إل فتح الشام.
يوشـه املتجهة َ ٰ
وذلك عندما َو َّ ٰ
اب َق َ
يد ْب ُن ْ ُال َس ِّي ِ
عن ْاب ِن ِش َه ٍ
الصدِّ يقَ >َ ،ل َّـم َب َع َث
الَ :ح َّد َثنِي َس ِع ُ
ب َأنَّ َأ َبا َب ْك ٍر ِّ

( )1سورة احلجرات  ،اآلية . )9( :
( )2أخرجه البزار ( )2308والطرباين يف «املعجم األوسط» ( ، )4252واللفظ له .
( )3رواه اإلمام مالك يف «االستذكار»  ،ص . 35
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ال ُن ِ
ُأ َم َرا َء ْ ُ
ش ْحبِ َ
ان َو َع ْم َرو ْب َن ا ْل َع ِ
اص َو ُ َ
الشا ِم َي ِزيدَ ْب ِن َأ ِب ُس ْف َي َ
يل ْب َن َح َس َن َة،
ود ن َْح َو َّ
ـهَ ،قاتِ ُلوا َم ْن َك َفر بِال َّل ِ
يل ال َّل ِ
يكم بِ َتق َْوى ال َّل ِ
َق َ ُ ِ
وج َّل ُا ْغ ُز َوا ِف َسبِ ِ
ـهَ ،فإِ َّن
ـه َع َّز َ
َ
ال« :أوص ُ ْ
َاص ِدي َن ُهَ ،و َل تَغُ ُّلوا َو َل تَغْ ِد ُروا َو َل َ ْتب ُنوا َو َل ُت ْف ِسدُ وا ِف ْ َ
ال ْر ِ
ضَ ،و َل تُغْ ِر ُق َّن
ال َّلـ َه ن ِ ٌ
ُ
يم ًة َو َل َش َج َر ًة ُتث ِْم ُر َو َل َ ْت ِد ُموا َب ْي َع ًة»( )1وهو ُش ٌ
مول
ن َْخ ًل َو َل ُ َت ِّر ُق َّن َها َو َل ت َْع ِق ُروا َبِ َ
ظيم لكل أمر محيد.
َع ٌ

الص ِ
«وس َ
فر ُغوا ُ
وهم وما
وامع ،فدَ ُع ُ
أنف َسهم يف َّ
ومما قال أيض ًاَ :
وف َ ُت ُّرونَ بأقوام قد َّ
عل َقو ٍم َيأتُون َُكم بآنِي ٍ
وس َ ِ
ـة فيها َألوانُ َّ
فر ُغوا ُ
الط َعـا ِم ،فإذا أكلتم
أنف َسهم َلهَ .
َ
َّ
وف تَقد ُمونَ َ ٰ
اط رؤُ ِ
ِ
الش ِء ُ
وس ِهم
َشيئ ًا َبعدَ َّ
اسم ال َّلـه َع َليه ،وتَل َق ْونَ َأقوام ًا َقد َف َح ُصوا َأ ْو َس َ ُ
فاذكروا َ
ـيف َخ ْفـق ًا ..اِنْدَ ِف ُعوا بِاس ِم ال َّل ِ
صائب فاخفقوهم بِالس ِ
َركوا َح َ
ولا ِم َ
وت ُ
ِ
الع
ـه»(.)2
ثل َ
ْ
َّ

وه ٰـ ِذ ِه تفصيالت ت َُو ِّضح املقصود من وصية عدم اإلفساد يف األرض؛ لِ َكـيال َي ُظ َّن
َ
أمر َمر ُف ٌ
وض
قائد اجليش أن عداوة القوم تُبيح بعض صور الفساد ،فالفساد بش َّت ٰى صوره ٌ

يف اإلسالم.

ول ال َّل ِ
عبد ال َّل ِ
ـه @ عن ا ُمل ْث َلة ،فعن ِ
( )6عدم التمثيل بامليت  :فقد َنى َر ُس ُ
ـه بن
ٰ
)
3
(
ي ٍ
األنصاري َ
زيد
أن
«ن ٰى ال َّنبِ ُّي @ َع ِن ال ُّن ْه َب ٰى وا ُمل ْث َل ِة»  .وقال َقتا َدةَ « :ب َلغَ ـ َنا َّ
قالَ َ :
ِّ
َ
الصدَ َق ِةَ ،و َي ْن َهى َع ِن ا ُمل ْث َل ِة»(.)4
ال َّنبِ َّي @ بعد ذلك كان َي ُّ
ُث َع َل َّ

ُ
عم الرسول @ ،فإنه
وبالرغم مما حدث يف غزوة أ ُحد من متثيل املرشكني بحمزة ِّ

قتل
لـم ُيغيِّ مبدأه ،بل إنَّه @ َّ
هدد املسلمني هتديد ًا خطري ًا إن قاموا بالتمثيل بأجساد َ ٰ
()1
()2
()3
()4

حممد « ،ختريج مشكل اآلثار»  ،حيدر آباد  :مطبعة جملس دائرة املعارف 1988 ،م ،
الطحاوي  ،أمحد بن َّ
ص  3رقم . 144
رواه اإلمام مالك يف «االستذكار»  ،ص . 69
البخاري « .صحيح البخاري»  ،كتاب املظامل  ،باب
النهبى  ،حديث رقم . 2474
ٰ
«سـ َنن أيب داود»  ،كتاب اجلهاد  ،باب يف النهي عن املثلة  ،حديث رقم . 2667
أبو داود ُ .
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األعداء ،فقال @َ :
«أ َش ُّد ال َّن ِ
اس َع َذا ًبا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ :ر ُج ٌل َق َت َل ُه َنبِ ٌّيَ ،أ ْو َق َت َل َنبِ ّيـ ًاَ ،وإِ َم ُام
()1
َض َ ٍ
ٌ
ـم َمث ِِّلنيَ»  ،ولـم َت ِر ْد يف تاريخ رسول ال َّلـه @
حادثة واحدة
ال َلةَ ،و ُمَـث ٌِّل ِم َن ا ْل ُ
تقول إن املسلمني مثَّلوا َبأ َح ٍد من أعدائهم.

واملالحظ يف حروب اجلمـاعات التي تسمى اجلهادية اإلسالمية ،أهنم ُيغا ُل َ
ون يف
القتل،
عل صدور َ ٰ
التمثيل باجلثث بعد القتل بأبشع الطرق ،كقطع الرؤوس ووضعها َ ٰ

وه ٰـ َذا خمالف للتعاليم
القتل بالرصاصَ ،
بل اللعب بالرؤوس املقطوعة ،وتشويه جثث َ ٰ
عل النهي عن التمثيل باجلثث.
النبوية الرصحية التي تؤكد َ ٰ
املسلم؛
عل األسري ومساعدته مما ُيثَاب عليه
ُ
عل األسري :إن اإلنفاق َ ٰ
( )7اإلنفاق َ ٰ
وذلك بحكم َضع ِفه وانقطاعه عن أهله وقومهِ ،
وش َّدة حاجته للمساعدة ،وقد قرن
ْ
ب اليتامى واملساكني؛ فقال يف وصف املؤمنني﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ
القرآن الكريم بِ َّر ُه بِ ِ ِّ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾(. )2

َه ٰـ ِذ ِه هي أخالق احلروب عند املسلمني ،ليس تلك التي ال ُت ْل ِغي الرشف يف اخلصومة،
أو العدل يف املعاملة ،وال اإلنسانية يف القتال أو ما بعد القتال .كام حيدث يف عرصنا َه ٰـ َذا.

ل سـبيل اخلـتم
َع َ ٰ

إل أن احلرب وإن كانت مذمومة ،فإهنا ظاهرة اجتامعية
من خالل ما سبق نخ ُلص َ ٰ
عل ذلك ما حدث بني قابيل
وقديمة بقدم البرشية منذ خلق ال َّل ُ
ـه اخلليق َة ،وخري شاهد َ ٰ

عل مر التاريخ والعصور ،وهي رضورة إنسانية واجتامعية
وهابيل .فقد عرفها اإلنسان َ ٰ
وموجودة من القدم تدور رحاها بني الناس خم ِّل َفة وراءها الدمار والدماء واألشالء،
َ
األرض ومن عليها.
ـه
إل يوم يرث ال َّل ُ
وستظل َ ٰ

( )1رواه ابن حجر اهليتمي يف «الزواجر»  ،القاهرة  :املطبعة العرصية  ،د.ت ، .ص  114رقم . 2
( )2سورة اإلنسان  ،اآلية . )8( :
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وإذا كانت احلروب واملعارك قبل اإلسالم تدور حول حطام الدنيا ،كام كانت يف
عل جمموعة
عل مراعي الغنم واإلبل ،وتار ًة يتصارعون َ ٰ
العرص اجلاهيل .تار ًة يتقاتلون َ ٰ

عل موارد املياه واآلبار العذبة يف بعض األحايني،
من ال ُّنوق َّ
الشـاردة ،كام يشتبكون َ ٰ

غي مقصد احلرب والقتال فوضع هلا أسباب ًا ورشوط ًا ومقاصدَ ال تتم
فإن اإلسالم َّ
مرشوعا ل ُنرصة ال َّل ِ
ـه ورسولِه ،وانتصار ًا
َّإل بعد استيفاء تلك الرشوط؛ فجعل القتال
ً

للمستضعفني يف األرض ،ومقاومة للذين يصدون الناس عن اإلسالم ،وكذلك لدفع
ُّ
والعـدوان﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
الظلـم ُ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
()1
رب من قبل.
وه ٰـ َذا ،لـم تَعرف ُ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ َ ،
الع ُ
ْـه َ
وقد أدركنا أن اإلسالم مل جيعل اختالف الدين مسوغ ًا رشعي ًا للقتال ،فاجلهاد يف

اإلسالم ليس قتال الكافر ،بل هو قتال الظامل ،فهو موقف أخالقي مع العدل واحلرية
ضد الظلم والقهر ،واملجاهد يقاتل الظامل لظلمه ال لعقيدته.

وقد أبرز َه ٰـ َذا املدخل أن إجازة املعاملة مع غري املسلمني معاملة حسنة ،ودعوهتم
ول ال َّل ِ
فر ُس ُ
ـه @ كان يعقد الصلح
باحلكمة؛ إذا مل يظهروا العداوة والكراهة باملسلمنيَ .
بينه وبني مرشكي قريش ،ويتعامل مع ملوك املسيحني ،ويلجأ إليهم عند احلاجة كهجرة
بي @ مع قبائل عربية وثنية ،ومعاهداته مع هيود
إل احلبشة ،وموادعات ال َّن ِّ
املسلمني َ ٰ

وم ِ
وس َه َجر ،حتولت بموجبها الطوائف الثالث جزء ًا من
َصار ٰى نَجرانُ َ ،
املدينة ،ون َ

شعب الدولة اإلسالمية يف العرص النبوي ،مع احتفاظها بدينها املخالف لدين اإلسالم.
ـر
عل عدوان أو فتنة ،وذلك ملنعِ َش ٍّ
فلم يشن اإلسالم احلرب َّإل إذا كان غرضه رد فعل َ ٰ
أشد جسامة من اآلخر.

( )1سورة احلج  ،اآليتان . )40 - 39( :
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( )3ابن منظور .لسان العرب ،بريوت :دار صادر. 1992 ،

( )4الزبيدي ،السيد مرتىض .تاج العروس ،بنغازي :دار ليبيا للنرش. 1966 ،

( )5قلعجي ،حممد رواس .معجم لغة الفقهاء ،بريوت :دار النفائس. 1988 ،

( )6الزين ،سميح عاطف .معجم تفسري مفردات ألفاظ القرآن ،بريوت :الدار االفريقية العربية،
. 2001
( )7الفيومي ،أبو العباس .املصباح املنري ،بريوت :املكتبة العرصية. 1997 ،
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()39

القـتال لنرصة املستضعفني
*

د .عنايت ال َّلـه خليل هداف

عالقة مصطلح القتال بمفهوم اجلهاد يف اإلسالم
«اجلهاد» يف املفهوم اإلسالمي لفظ عام ،يشمل عمل القلب بالنية والعزم ،وعمل

اللسان بالدعوة والبيان ،وعمل العقل بالرأي والتفکری والتدبري .فاجلهاد مفهوم رشعي
ل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ
نبي ُ
أمر به ال َّل ُ
ـه @ حني بعثه ،وقال َع َّز َ
ـه َع َّز َ
ل َّ
وج َّ
وج َّ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾( ، )1واجلهاد من فرائض اإلسالم ،وهو ذروة سنام
ٍ
إل يوم القيامة .وأعظم اجلهاد هو جهاد النفس ،حيث قال @:
اإلسالم
وماض َ ٰ
«ا ُمل َج ِ
اهدَ َن ْف َس ُه»(.)2
اه ُد َم ْن َج َ
عل جهاد العدو يف اخلارج ،وأص ً
ال له ،فإنه
و ُيعترب َه ٰـ َذا النوع من اجلهاد «مقدم ًا َ ٰ
ما مل جياهد نفسه أو ً
ال ،لتفعل ما ُأ ِمرت به ،وترتك ما ُن َي ْت عنه ،وحيارهبا يف ال َّلـه ،مل
يمكنه جهاد عدوه يف اخلارج ،فكيف ي ِ
وعدوه الذي
مك ُنه جهاد عدوه واالنتصاف منه،
ُ
ُ
ُّ
إل
قاهر له ،متس ِّل ٌط عليه ،مل ُياهده ومل ُياربه يف ال َّلـه ،بل ال ُيمكنه
ُ
بني جنبيه ٌ
اخلروج َ ٰ
ِّ ِ
عل اخلروج»( .)3فمفهوم اجلهاد يف اإلسالم واسع و شامل،
عدوه حتى ُياهدَ َ
نفسه َ ٰ

(*) أستاذ جامعي وباحث يف جلنة املناهج التعليمية بوزارة املعارف  ،أفغانستان .
( )1سورة الفرقان  ،اآلية . )52( :
حممد شاكر وآخرون  ،مرص  :رشكة
عيسى أبو
حممد بن
عيسى ُ ،
«سـ َنن الرتمذي»  ،حتقيق  :أمحد َّ
( )2الرتمذي َّ ،
ٰ
ٰ
مكتبة ومطبعة البايب احللبي 1395 ،هـ = 1975م  ،ط  ، 2باب ما جاء يف فضل من مات مرابط ًا  ،ج  ، 4رقم
احلديث . 1621
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين « ،زاد املعاد يف هدي خري العباد» ،
( )3ابن قيم اجلوزية َّ ،
الكويت  ،مكتبة املنار اإلسالمية 1994 ،م = 1415هـ  ،ط . 6/3 ، 27
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يشمل بذل الطاقة الروحية واجلسمية يف جماالت اخلري كلها ،وللجهاد يف اإلسالم مراتب

وأنواع وأشكال؛ فهناك جهاد روحي ونفيس وعلمي وتربوي ،وهناك جهاد تعليمي
وهب ٰـ َذا املفهوم الواسع الشامل ،فإن كل مسلم ُيعد جماهد ًا
تنموي إصالحي عمراينَ .
يف سبيل ال َّلـه بحسب جهده واجتهاده ،وجيب أن يأخذ نصيب ًا من َه ٰـ َذا اجلهاد حتقيق ًا
للعبودية ل َّلـه ،ومصداقا ملبدأ اجلهاد ٍ
إل يوم القيامة.
ماض َ ٰ
وأما مصطلح «القتال» فهو لفظ خاص ،وهو الشعبة األخرية من شعب اجلهاد

الواسعة الشاملة ،و ُيسمى القتال بالسيف ،أي استخدام السالح يف مواجهة العدو
إل أن صار
املعتدي املقاتل ،مع أن الشائع عند الفقهاء تفسري اجلهاد بمعنى قتال العدوٰ َ ،

إل األذهان ،والشائع يف استعامالت الناس ،ح َّت ٰى دخل
َه ٰـ َذا التفسري الفقهي املتبادر َ ٰ
مفسـر ًا به( .)1ولقد تكرر لفظ «القتال» ومشتقاته
لفظ «اجلهاد» يف املعاجم غري العربية َّ

يف القرآن الكريم نحو سبع وستني مرة ،وتناولته اآليات القرآنية من زوايا خمتلفة ويف

جماالت عديدة .لكن بالرغم من أمهيته وشيوعه ،فإن مصطلح «القتال» فی اإلسالم ال
يعرب عن حقيقة مفهوم «اجلهاد» ،وما هو َّإل الشعبة األخرية من شعب اجلهاد الواسعة.
َه ٰـ َذا وال عربة بالقتال يف اإلسالم َّإل إذا كان يف سبيل ال َّلـه ،وهو قتال املؤمنني،
()2
كام أشار َإل ذلك القُ ِ
رآن َ
السـ َّن ُة
وبینت ُّ
الكريمِ ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ َّ ،
ٰ
ال َّنبـوي ُة القتال املقبول املرشوع فی اإلسالم ،حيث قال @َ « :م ْن َقات ََل لِ َت ُكونَ َك ِل َم ُة ال َّل ِ
ـه
َ َّ
يل ال َّل ِ
هي ا ْل ُع ْل َياَ ،ف ُه َو يف َسبِ ِ
ـه»( .)3وليس كل قتال يف سبيل ال َّلـه ،ومعلوم أن غالب القتال
عل مر الزمن ،ويشهده الناس اليوم مل وال يكون يف سبيل ال َّلـه.
الذي عرفته البرشية َ ٰ

املحمدية للعلمـاء ،
حممـد « ،يف حقيقة القتال يف سبيل ال َّلـه ونرصة املستضعفني»  ،الرابطة
َّ
( )1النارصي َّ ،
الرباط  :املعارف اجلديدة  ،ط 1439 ، 1هـ = 2018م  ،ص . 6
( )2سورة النساء  ،جزء من اآلية . )76( :
رب ٰى للبيهقي»  ،حيدر آباد  ،جملس دائرة املعارف
«السـ َنن الك َ
( )3البيهقي  ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ُّ ،
النظامية يف اهلند  1344 ،هـ  ،ط  ، 1باب بيان النية التي يقاتل  ،رقم احلديث . 19014
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إل «القتال» :
نظرة اإلسالم َ ٰ
ٌ
صنف من صنوف احلرب ،واحلرب ظاهرة اجتامعية يف كل زمان ومكان،
القتال

وهي «أمر طبيعي يف البرش ال ختلو عنه أمة وال جيل»( ،)1ولكن احلرب ظاهرة «بغيضة

مذمومة ملا فيها من إزهاق النفوس ،وختريب العامر من البالد ،ومع ذلك فإهنا ُسـ َّن ٌة من

ُسـ َنن االجتامع البرشي ،وإهنا أكرب مظهر من مظاهر تنازع البقاء الذي هو وصف طبيعي
()2
مالزم جلميع الكائنات احلية ال ُّ
َعال بقوله﴿ :ﮰ
أقره ال َّل ُ
ينفك عنها»  ،وذلك ما َّ
ـه ت َ ٰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾( ،)3فاحلرب غري مرغوبة يف
الدفاع املرشوع عن النفس ،أو الدفاع عن حرية
ـو ُغ
َ
اإلسالم ،وإن كان واقع احلياة ُي َس ِّ

التفكري والعقيدة ،أو الدفاع عن املظلومني واملستضعفني ،ولذلك جعل اإلسالم اجلهاد
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
والقتال فريض ًة وأمر ًا رضوري ًا عند توافر رشوطه .قال ت َ ٰ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
()4
َعال﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾  ،وقال ت َ ٰ

()5
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭼ ﭽ ﭾ﴾  ،وقال ت َ ٰ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾( ، )6ففي مثل َه ٰـ ِذ ِه احلاالت ،تكون احلرب َشـر ًا

ٍ
أسم ٰى ،وهي إعالء
ال بد منه ،وتصبح احلرب ُم ََّسـن ًة ومطلوب ًة لغريها ووسيل ًة لغايات َ
كلمة ال َّلـه ومحاية الدين احلق ومنع الفساد والفتنة يف األرض ،فتكون خري ًا لإلنسان
واملجتمع بالرغم من كراهيتها ،فال بد من األخذ هبا والصرب عليها .ومن األحاديث
()1
()2
()3
()4
()5
()6

حممـد « ،مقدمة ابن خلدون»  ،بريوت  :دار الفكر  ،ص . 270
ابن خلدون  ،عبد الرمحن بن َّ
حممـد رشيد رضا « ،تفسري املنار»  ،بريوت  :دار املعرفة . 85/10 ،
َّ
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )251( :
سورة البقرة  ،اآلية . )216( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )193( :
سورة النساء  ،اآلية . )75( :
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عل عدم مقبولية احلرب والقتال قول الر ُس ِ
ـاء
ول @َ « :ال َت َت َم َّن ْوا لِ َق َ
َّ
الرشيفة التي تدل َ ٰ
بوا»( )1ففي مثل َه ٰـ ِذ ِه احلاالتُ ،شـ ِر َع
ا ْل َعدُ ِّو َو َس ُلوا ال َّلـ َه ا ْل َع ِاف َي َة َفإِ َذا َل ِقي ُت ُم ُ
وه ْم َف ْ
اص ِ ُ
ِ
«القتال» يف اإلسالم َ ِ
ُ
ريةً.
وسـ َّن ًة وسـ َ
وحظ َي بالعناية الكبرية قرآن ًا ُ

مرشوعية «القتال» يف اإلسالم
القصد من ترشيع «القتال» يف اإلسالم هو دفع الرش ورد العدوان ودرء الفتنة ومحاية
ـه
املستضعفني ،ال املخالفة يف الدين أو إلزهاق األرواح وتعذيب البشَ ـر .ولقد أذن ال َّل ُ
تعال للمسلمني بالقتال بعد أن بدأ األعداء بظلم املسلمنيِ ،
وقتلهم ،وفت َنتِ ِهم عن دينهم،
َٰ
وإخراجهم من ديارهم وأمواهلم بغري حق ،فأذن ال َّلـه بالقتال ،فعلة القتال يف اإلسالم
هي الدفاع املرشوع الذي يربر القتال .ولذلك أمجل العلامء حاالت مرشوعية القتال يف
اإلسالم يف التايل :

وه ٰـ َذا حق طبيعي ما
( )1دفع العدوان والدفاع عن النفس مقابل اعتداء بدأ به العدوَ :

تزال القوانني الداخلية للدول ،واملواثيق الدولية واألعراف البرشية تقره ،وتعمل به
وه ٰـ َذا ما عربت عنها رصاح ًة املادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
عند توافر رشوطهَ ،
ويف َه ٰـ َذا السياق ،نقرأ اآليات التي أعطت احلق للدفاع عن النفس فرادى أو
َعال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
مجاعات ،كقوله ت َ ٰ

()2
َعال﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
()3
َعال:
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾(. )4

()1
()2
()3
()4

حممد بن إسامعيل « ،صحبح البخاري»  ،دار طوق النجاة 1422 ،هـ  ،كتاب
البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
اجلهاد والسري  ،باب ال متنوا لقاء العدو  ،رقم احلديث . 2861
سورة البقرة  ،اآلية . )190( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )194( :
سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )36( :
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( )2الدفـاع عن حرية العقيدة :وتأمني الدعوة ،ومنع الفتنة يف الدين :ومن أجل َه ٰـ َذا
ُِ
َعال :
رشع القتال وأذن للمسلمني بالقتال دفاع ًا عن حرية دينهم وعقيدهتم ،قال ت َ ٰ
﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(،)1
واللوائح ُ
لتكف َل
اإلعالنات
كمـا تأخذ َهب ٰـ َذا املبدأ القوانني الدولية ،وتصدر تباع ًا
ُ
ُ
حري َة الفكر والرأي واالعتقاد.
ُصـرة املظ ُلـوم :فرد ًا أو مجاعة :ويف مرشوعية القتال دفاع ًا عن املظلومني
( )3ن َ
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
واملستضعفني ،قال ت َ ٰ
()2
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭛ ﭜ﴾  ،وقال ت َ ٰ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾(،)3

الر ُس ُ
ول الكريم @ حلف الفضول يف اجلاهلية لنرصة املظلوم وشارك فیه،
وأقر َّ
وقال ُمباهي ًا هبـ ِذ ِه املشاركةَ « :ل َق ْد َش ِه ْد ُت يف َدا ِر َعب ِد ال َّل ِ
ـه ِ
بن ُج ْد َعانَ ِح ْلفـ ًا َما ُأ ِح ُّب
ْ
َٰ
ـر ال َّن َعـمِ َ ،و َل ْو ُأ ْد َعى بِ ِه يف ا ِ
ـل ِم َ َل َج ْب ُت»( .)4وقال @« :ا ِ
إل ْس َ
إل ْس َ
ـل ُم
َأ َّن ِل بِ ِه ُ ْ
ح ُ
ٰ
عل قريش التي اعتدت عليها،
َل َي ِزيدُ ُه إِ َّل ِش َّ
ـدةً» ،كمـا نارص @ قبيلة خزاعة َ ٰ
ِ ِِ
زاعة التي اعتدت عليها قبيلة َبني َب ْكـر ،بحامية قريش ناقض ًة
وقال @ لوافد ُخ َ
ِ
ُمعاهدَ َة ُصلحِ ا ُ ِ
بن َسـالِـم»(.)5
ـر َت َیا َع ْم ُرو ُ
حلدَ ْيب َـية« :نُص ْ
( )1سورة البقرة  ،اآلية . )193( :
( )2سورة احلج  ،اآلية . )39( :
( )3سورة النساء  ،جزء من اآلية . )75( :
( )4وقع حلف الفضول يف ذي القعدة يف شهر حرام  ،تداعت إليه قبائل من قريش  :بنو هاشم  ،وبنو املطلب ،
َ
عل أن ال جيدوا بمكة مظلوما من أهلها
وأسد بن عبد العزى  ،وزهرة بن كالب  ،وتيم بن َّ
مرة فاجتمعوا ٰ
َّ
َ
عل من ظلمه ح َّت ٰى ترد عليه مظلمته  ،وشهد َه ٰـذا احللف
وغريهم من سائر الناس إل قاموا معه  ،وكانوا ٰ
بد ال َّل ِ
رسول ال َّلـه @  .وقال بعد أن أكرمه ال َّلـه بالرسالة َ « :ل َق ْد َش ِه ْد ُت يف َدا ِر َع ِ
ـه ِ
بن ُج ْد َعانَ ِح ْلف ًا
ح َر ال َّن َع ِم  ،و َل ْو ُأ ْد َع ٰى بِ ِه يف ا ِ
إل ْس َل ِم َ َل َج ْب ُت»  .ابن هشام  ،املرجع السابق  ،ص . 133
َما ُأ ِح ُّب َأ َّن يل بِ ِه ُ ُ
حممد « ،السرية النبوية  :عرض وقائع وحتليل أحداث»  ،بريوت  :دار املعرفة للطباعة
حممد َّ
( )5الصاليب  ،عيل َّ
والنرش والتوزيع 1429 ،هـ = 2008م . 59/4 ،
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عل أنه دفاع مرشوع،
فيمكن القول إن القتال يف كل تلك احلاالت ُمعرتَف به اليومٰ َ ،
ال ٍ
وال خيرج عن كونه استعام ً
حلق من احلقوق الطبيعية املعرتف هبا يف القانون الدويل

والعالقات الدولية ،وهي حق البقاء ،وحق الدفاع الرشعي ،وحق احلرية ،وحق
املساواة ،وحق االحرتام املتبادل.

شخص لكفره
يف اجلهاد القتايل  ،ال ُيق َت ُل
ٌ

إل أن مناط القتال يف اإلسالم هو احلرابة واملقاتلة واالعتداء،
ذهب مجهور الفقهاء َ ٰ
عل القتال هو دفع العدوان ،ال الكفر؛ فال ُي ُ
شخص لكفره،
قتل
ٌ
أي أن الباعث احلقيقي َ ٰ

وإنمـا ُي ُ
عل اإلسالم .بدليل أن غري املقاتل من املدنيني
عل املسلمني أو َ ٰ
قتل العتدائه َ ٰ
َ
حر َم قتل النساء والشيوخ واألطفال ،فقال:
بي @ َّ
ال يقاتل ،وإنمـا ُيسـال؛ ألن ال َّن َّ
«و َال َت ْق ُت ُلوا َولِيد ًا ِط ْف ً
ريا»( .)1ولو كان الكفر مبيح ًا للقتل َل َـم
َ
الَ ،و َال ا ْم َر َأةًَ ،و َال َش ْي ًخا َكبِ ً
الر ُس ُ
ول @ معاهدة الصلح واملواطنة والعيش املشرتك مع اليهود باملدينة ،و َل َـم
عقد َّ
عل
قبِل بالصلح مع مرشكي قريش ،و َل َـم قبِل التحكيم يف بني قريظة ،ولكان اإلكراه َ ٰ

ـه بإجارة املرشكني ومحايتهم إذا طلبوا ذلك ثم إبالغهم أماكن
الدين جائز ًا ،و َل َـم أمر ال َّل ُ
حـدد القرآن غاية القتال بقبول
أمنهم ،و َل َـم جاز قبول اجلزية من أهل الكتاب .وقد َّ
معاهدة الذمة ـ أي العهد واحلامية ـ فلو كان القصد قتاهلم لكفرهم أو خمالفتهم يف الدين،
ُِ
عل دينهم(.)2
جلعلت غاية القتال إسالمهم ،و َل َـم ُقبِ َلت منهم اجلزي َة ،وأق ُّ
ـروا َ ٰ

دى عليهم،
والواقع التارخيي يؤيد أن املسلمني كانوا قبل اهلجرة وبعدها هم ا ُملع َت ٰ
وأذاقهم املرشكون أشد العذاب ،وصادروا أمواهلم ،ومهوا بقتل الر ُس ِ
ول @ ،ومجعوا
َّ
اجلموع حلرب املسلمني يف مواقع كثرية .وكذلك فعل ُ
وم ،فأرسل عامل
والر ُ
الف ُ
رس ُّ
حممد شكور حممود احلاج
( )1الطرباين  ،سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم « ،املعجم الصغري»  ،حتقيق َّ :
عمـار 1405 ،هـ = 1985م  ،ط  ، 1رقم احلديث . 340
أمرير  ،بريوت  .عمـان  :املكتب اإلسالمي  ،دار َّ
( )2الزحييل  ،وهبة « ،العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة بالقانون الدويل احلديث»  ،بريوت  :مؤسسة
الرسالة  ،ط  ، 1ص . 26
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ِ
ِ
عل القبائل
ك َ
عل اليمن من يأيت برأس َّ
الر ُسول @ ،ورشع الفرس يف اإلغارة َ ٰ
رس ٰى َ ٰ
عل
العربية املجاورة هلم ،واستغلوا ملوك احلرية يف ذلك ،فأمعن هؤالء يف االعتداء َ ٰ

املسلمني ،وقتل الروم ونصارى الشام املوالون للروم بعض من أسلم من القبائل املجاورة
هلم ،وقتلوا سفراء الر ُس ِ
ول @ ،منهم أحد أمراء الغساسنة ،وحشد الروم ونصارى
َّ
()1
الشام حشود ًا كثيف ًة الستئصال شأفة حمم ٍ
ـد وصحبه يف مؤتة وتبوك وغريها  .فكل
َّ
الر ُس ُ
ول @ والصحابة،
باحث منصف عندما حيلل الغزوات واملعارك التي خاضها َّ

عل َم ِّر العصور ،سيعلم جيد ًا أهنا كانت معارك دفاعية.
واملسلمون َ ٰ

عل اجلهاد القتايل يف اإلسالم هو رد
فنخ ُلص من كل ما سبق أن السبب الباعث َ ٰ

وإل ذلك ذهب املالكية ،واحلنابلة ،واحلنفية ،واإلمام
العدوان واحلرابة ال الكفرٰ َ ،
عل ذلك أن احلرابة إذا انتهت ووثق املسلمون بصدق
الشافعي يف أحد قوليه .ويرتتب َ ٰ
ِ
ـر رضورة التعايش مع األديان األخرى،
التعاون ،وحسن اجلوار ،فإن اإلسالم ُيق ُّ
()2
وه ٰـ َذا هو الذي يقتضيه النظام
السيام النرصانية واليهودية ،يف تفاهم وتعاون ووئام َ .

َعال ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
اإلسالمي بالفعل ،وهو مدلول رصيح قول ال َّلـه ت َ ٰ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(. )3

وعل ضوء النصوص ،واألقوال ،والوقائع التارخيية سالفة الذكر ،فإن احلرب/
َٰ
القتال من منظور اإلسالم ،ال تعترب مرشوع ًة َّإل إذا كانت جهاد ًا دفاعي ًا يف سبيل ال َّلـه
يف اخلارج ،أو تأديب ًا للعصاة والبغاة يف داخل الدولة( .)4ومع ذلك ،فإن الرشيعة لـم

()1
()2
()3
()4

حسن إبراهيم حسن « ،تاريخ اإلسالم السيايس»  ،مكتبة النهضة املرصية  ،ط 1964 ، 7م  104/1 ،وما
بعدها  .ومرجع سابق « ،العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة بالقانون الدويل احلديث»  ،ص . 28
حممد سعيد رمضان « ،اجلهاد يف اإلسالم  :كيف نفهمه؟ كيف نامرسه؟»  ،بريوت  :دار الفكر
البوطي َّ ،
املعارص 1993 ،م  ،ص . 118
سورة املمتحنة  ،اآلية . )8( :
ابن خلدون  ،مرجع سابق  ،ص . 235
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عل إطالقها ،وإنَّمـا وضعت هلا مبادئ وقواعد وأسباب ًا عديدة فصل الفقه
تقبل احلرب َ ٰ
ـي واملغازي القول فيها ،ووضعوا هلا رشوط ًا وآداب ًا واضحة
الس َ
اإلسالمي وكتب ِّ
ودقيقة يف مجيع حاالهتا وميادينها .فاإلسالم ال يقر احلرب اهلجومية بقصد الفتح ،أو

التوسع ،أو التسلط واالستعالء ،أو الغنيمة؛ ألن احلرب املرشوعة يف اإلسالم كام أسلفنا
بمقتض
هي احلرب الدفاعية لرد االعتداء الذي بدأ به العدو ،أو للدفاع عن حق ثابت
َ ٰ
عهد أو معاهدة نقضها اخلصم ،أو تأمين ًا حلرية الفكر والدعوة.

وعل الرغم من ذلك فإذا حتتم خوض القتال املرشوع ،فال بد من االلتزام بالنظام
َٰ

الشامل الذي وضعته الرشيعة اإلسالمية يف القتال ،والتقيد بالقواعد واملبادئ واآلداب
والسـ َّنة العملية
التي اتسمت بالرمحة ،والعدل ،وحسن املعاملة ،مما تضمنها القرآن ُّ

والقولية ،وأعمـال اخللفاء من تقنني شامل للحرب ،منذ قرون عديدة ،يف حني أنَّ

القواعد املنظمة للحرب يف القانون الدويل األورويب بدأت منذ ثالثة قرون ،وظلت لدَ ٰى
أوروبا قواعد عرفية بحتة ح َّت ٰى منتصف القرن التاسع عرش امليالدي ،حيث بدأت الدول
يف تدوينها يف معاهداتُ ،
أولا ترصيح باريس سنة 1856م ،ثم اتفاقية جنيف ملعاملة
ومرض احلرب سنة 1864م وغريها من االتفاقيات التي ال تطبق َّإل يف نطاق
اجلرحى
َ ٰ

ضيق(.)1

مبدأ سلمية الدعوة ونبذ القتال

لئن ذهب الفقهاء ،ورواد الفكر اإلسالمي ،قديمـ ًا وحديثـ ًا ،مذاهب واجتاهات
عل احلرب أم
يف حتديد طبيعة ونوعية العالقة بني املسلمني بغريهم؛ هل هي قائمة َ ٰ

عل احلوار والنقاش
عل سلمية الدعوة اإلسالمية ،املبنية َ ٰ
السلم؟ فإن اجلميع يتفقون َ ٰ
ِ
واجلدال با ُ
حلس َنى ،امتثا ً
َعال﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ال لقول ال َّلـه ت َ ٰ
ٰ

َ
األعل للشؤون
( )1املستشار عيل منصور« ،الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل العام» ،القاهرة :املجلس
ٰ
اإلسالمية1965 ،م ،ص . 294 - 293
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ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
()1
إل
إل السالمٰ َ ،
ﯟ ﯠ﴾  ،يقول الشيخ حممود شلتوت« :دعت هداية ال َّلـه َ ٰ
حد أهنا مل جتعل املخالفة يف الدين احلق سبب ًا من أسباب العدوان والبغي»(.)2

حممد أبو زَ هرة الذي يرى أن األصل يف العالقات
ومن أصحاب َه ٰـ َذا االجتاه الشيخ َّ
عل استغالل ينابيع اخلري يف
واد َّ
بني اجلامعات اإلنسانية هو ال َّت ُّ
والت ُ
احم ،وال َّت ُ
عـاون َ ٰ

األرض يف رشقها وغرهبا وقاصيها ودانيها ،فإن األصل يف العالقة العامة بني الناس دو ً
ال
لم ،والنزاع ال يكون َّإل ألمر عارض .وكذلك من أنصار َه ٰـ َذا
الس ُ
ومجاعات وآحاد ًا هو ِّ
االجتاه الدكتور وهبة الزحييل الذي يقول« :إن األصل يف العالقات الدولية يف اإلسالم
عل البالد ،أو الدعاة ،أو حرمات اإلسالم ،أو املسلمني،
هو ِّ
السلم ،ح َّت ٰى يكون اعتداء َ ٰ
تفتنهم عن دينهم .واحلرب حينئذ رضورة للدفاع عن النفس ،واملال ،أو العقيدة»(.)3

يث َ
ومن أصحاب َه ٰـ َذا الرأي أيض ًا ،الشيخ عبد الوهاب َّ
قال« :والنظر
خلفَ ،ح ُ
َ
عل
الصحيح يؤيد أنصار ِّ
السلمِ القائلني إن اإلسالم أ َّسس عالقات املسلمني بغريهم َ ٰ
عل احلرب والقتال»(.)4
املساملة واألمان ،ال َ ٰ

وه ٰـ َكذا َّأيد َه ٰـ َذا الرأي غالبية الفقهاء والعلامء ،الذين رأوا أن «األصل الذي تقوم عليه
َ

العالقات يف النظام الدويل اإلسالمي بني األمة اإلسالمية وغريها من األمم هو السالم،
وحرية تقرير املصري والعقيدة .ومن هنا فاحلرب «القتال» إنمـا هي حالة استثنائية ال جتيزها

الرشيعة اإلسالميةَّ ،إل يف حالة الدفاع الرشعي ،ويف حدوده فقط ،ضد عدوان قائم أو
وشيك ،وأن دار احلرب ليست املقابل احلتمي لدار اإلسالم ،بل هي النطاق اإلقليمي

()1
()2
()3
()4

سورة النحل  ،اآلية . )125( :
شلتوت  ،الشيخ حممود شلتوت « ،من توجيهات اإلسالم»  ،دار الرشوق  ،ط 1979 ، 6م  ،ص . 93
مرجع سابق « ،العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة بالقانون الدويل احلديث»  ،ص . 102
َخ َّ
ـلف  ،عبد الوهاب « ،السياسة الرشعية أو نظام الدولة اإلسالمية»  ،القاهرة  :دار األنصار 1977 ،م،
ص . 77
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عل إقليم الدولة اإلسالمية،
عل اجلمـاعة اإلسالمية ،أو َ ٰ
للدولة ،أو الدول التي تعتدي َ ٰ

عل
عل حرية الدولة اإلسالمية وعقيدهتا ولو يف النطاق اإلقليمي لتلك الدولة ـ ولو َ ٰ
أو َ ٰ
فريق من رعاياها هي ـ فتصبح تلك الدولة بسبب عدواهنا َه ٰـ َذا يف حالة حرب مع الدولة

اإلسالمية ح َّت ٰى ينتهي عدواهنا فتنتهي حالة احلرب معها»(.)1

َّ
أصحاب َه ٰـ َذا االجتاه كذلك باآليات واألحاديث ،وأحداث السرية
واستدل
ُ
َعال﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
النبوية ،والرتاث اإلسالمي .منها قول ال َّلـه ت َ ٰ

()2
َعال﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

()3
َعال﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
()4
َعال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯔ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾(. )5

إل السلم واجتناب القتال قوله @َ :
«ل َت َت َم َّنوا لِ َق َاء
ومن األحاديث التي تدعو َ ٰ
()6
الر ُس َ
ول @ حرص غاية
الع ِاف َيـ َة ،فإِ َذا َل ِقي ُت ُم ُ
وس ُلوا َ
َ
وهم ْ
َالعدُ ِّوَ ،
فاص ِ ُبوا»  .كمـا أن َّ

إل اإلسالم ،ونرى َه ٰـ َذا رصحي ًا يف حديث صحيح
القتال يف دائرة احلق والعدل ،والدعوة َ ٰ
ول ال َّل ِ
عن أيب موسى األشعري قال :جاء َأعر ِاب َإل رس ِ
ـه @ َف َق َ
الر ُج َل ُي َقاتِ ُل
َ َ ْ َ ٌّ ٰ َ ُ
ال :إِنَّ َّ
( )1اجللبي  ،حسن اجللبي « ،االجتاهات العامة يف فلسفة القانون»  ،منشورات كلية احلقوق والعلوم السياسية،
اجلامعة اللبنانية 1985 ،م . 438/2 ،
( )2سورة األنفال  ،اآلية . )61( :
( )3سورة املمتحنة  ،اآليتان . )9 - 8( :
( )4سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )208( :
( )5سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )190( :
(« )6صحيح البخاري»  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب ال متنوا لقاء العدو  ،رقم احلديث . 2861
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يل ال َّل ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ي ٰى َم َكان ُُهَ ،ف َم ْن ِف َسبِ ِ
ـه؟ َق َ
الَ « :م ْن َقات ََل لِ َت ُكونَ
ل ُي ْذ َك َرَ ،و ُي َقات ُل ل ْل َمغْ َن ِمَ ،و ُي َقات ُل ل ُ َ
يل ال َّل ِ
َك ِلمـ ُة ال َّل ِ
ـه ِه َي ا ْل ُع ْل َيـا َف ُه َو ِف َسبِ ِ
ـه»(. )1
َ

الر ُس َ
ول @
وكذلك استند العلامء يف اختيارهم ،بأحداث السرية النبوية ،قائلني إن َّ

ظل يدعو سل ًام يف مكة ثالث عرشة سنة ،ومن بعد اهلجرة استمر يف الدعوة السلمية

يف املدينة ،ولوال بغي املرشكني وظلمهم وعدواهنم الستمرت حالة السلم .ومل يقم
روج املغرضون من املسترشقني ـ وإنام انترش ملا جتسد يف طبيعته من
اإلسالم بالسيف ـ كام َّ

قوة ووضوح ومنطق؛ إذ هناك فرق واضح يف انتشار اإلسالم فكر ًا وعقيدة ،وبني الدفاع

عن وجود املسلمني ودولة اإلسالم .فالوجود الدويل يتطلب تأمني اإلسالم ومحايته من
عل أعداء املسلمني،
كل اعتداءَ ،
وه ٰـ َذا هو الذي حدث فقط يف إعالن اجلهاد اإلسالمي َ ٰ
أما قبول اإلسالم فكان بدافع القناعة أو مؤاثرة السلم(. )2
لقد كانت سامحة اإلسالم وعدله من أعظم أسباب انتشاره يف األرض ،والرتويج
بأن اإلسالم انترش بالقتال وبحد السيف ما هو إال كذبة مغرضة ،لتشويه صورة َه ٰـ َذا
الدين الناصعة .كام كانت الفتوحات اإلسالمية رمح ًة للعباد والبالد .ففي يوم الفتح عندما
متكن ال َّنبي @ من أهل مكة قال هلمَ :
يب َع َل ْي ُك ُم ا ْل َي ْو َمَ ،أ ْن ُت ُم ُّ
وه ٰـ َكذا
الط َل َق ُاء»َ .
«ل َت ْث ِر َ
ُّ
كانت فتوحات اإلسالم يف بالد الروم ،والفرس ،ويف إفريقيا ،وأوروبا ،واهلند ،والصني
عل حقن دمائهم
وغريها من أكناف األرض ،أعطاهم املسلمون األمان ،وصاحلوهم َ ٰ
عل معابدهم وكنائسهم وحرياهتم الدينية واالقتصادية
وحفظ حياهتم وأمواهلم ،واإلبقاء َ ٰ
عل اإلقناع ،ومتتد طو ً
ال وعرض ًا
والثقافية .فنعود «لنؤكد أن الرسالة اإلسالمية تقوم َ ٰ
بالدعوة املساملة ،وأن البيئة احلرة هي وحدها أفضل البيئات لنرش اإلسالم»(.)3

رب ٰى»  ،حتقيق  :حسن عبد املنعم
«السـ َنن الك َ
( )1النسائي  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين ُّ ،
شلبي  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة 1421 ،هـ = 2001م  ،رقم احلديث . 4329
( )2وهبة الزحييل « ،العالقات الدولية يف اإلسالم»  ،مرجع سابق  ،ص . 98 - 96
حممد الغزايل « ،جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج»  ،هنضة مرص للطباعة والنرش
( )3الغزايل َّ ،
والتوزيع 2005 ،م  ،ص . 66
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القتال من أجل نرصة املستضعفني
عند ظهور اإلسالم كان الناس يرزحون يف براثن الرشك والظلم والبغي والطبقات،

إل عبادة رب العباد ،ومن ضيق
فجاءت الرسالة اخلامتة لتنقذهم من عبادة العباد َ ٰ
إل عدل اإلسالم ،فجعل اإلسالم
إل سعة الدنيا واآلخرة ،ومن َجور األديان َ ٰ
الدنيا َ ٰ
أحد أسباب مرشوعية القتال هو الدفاع عن املظلومني ،ونرصة املستضعفني ،وذلك
ل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
برصيح الكتاب ،قال ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
وج َّ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

()1
ـه القتال يف سبيل املستضعفني
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾  ،حيث جعل ال َّل ُ

قرين القتال يف سبيل ال َّلـه ،إذ عطف عليه بالواو بال فصل .بل هو عند التأمل جزء من
القتال يف سبيل ال َّلـه ،ألن القتال يكون يف سبيل ال َّلـه إذا كانت الغاية أن تكون كلمة ال َّلـه

هي العليا ،وكلمة ال َّلـه هي كلمة احلق الذي يواجه الباطل ،والعدل الذي يقاوم الظلم.
وإنقاذ املستضعفني ،إنام هو إلقامة عدل ال َّلـه يف األرض(.)2

لقد تعرض الرسول الكريم @ لشتى أنواع األ َذ ٰى ،منذ أول يوم صدع فيه بالدعوة،
ول ال َّل ِ
وختم املرشكون أذاهم لرس ِ
ـه @ بمحاولة قتله يف أواخر املرحلة املكية .وكذلك
َ ُ

ـد َ
القى أصحا ُبه َ
وأنك ٰى التعذيب ،وتعرضوا للفتك والقتل والترشيد .وح َّت ٰى بعد
أش َّ
إل املدينة لـم تتوقف حدة األ َذ ٰى ،بل اختذ العدوان خط ًا تصاعدي ًا بظهور أعداء
اهلجرة َ ٰ
جدد من املنافقني واليهود والفرس والروم وأحالفهم بمواجهات عسكرية مسلحة
املستضعفني ،فكانت
ـه بالقتال دفاع ًا عن املسلمني
إل أن أذن ال َّل ُ
َ
حامية الوطيسٰ َ ،

أوىل قواعد احلرب نزو ً
عل
ال من الرشيعة اإلسالمية بعد استمرار عدوان الوثنيني َ ٰ
املؤمنني املقهورين ،ووعد ال َّلـه املؤمنني املضطهدين املستضعفني بالنرص والتمكني،
( )1سورة النساء  ،اآلية . )75( :
( )2مرجع سابق « ،يف حقيقة القتال يف سبيل ال َّلـه ونرصة املستضعفني»  ،ص . 11
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ل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭑ ﭒ
فقال َع َّز َ
وج َّ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
()1
الح ُظ أن النص قرر ابتداء حرمات معابد اليهود واملسيحيني،
ﮔ ﮕ ﮖ﴾  ،و ُي َ

وأذن للمسلمني يف الدفاع عن أنفسهم ،وعن عقيدهتم ضد العدوان القائم ،معلن ًا مبدأ
حرية مجيع األديان ،مع إجياب الدفاع عن حريتها ،ومنذر ًا بأنه إذا مل يطبق َه ٰـ َذا املبدأ
عل مستوى اإلنسانية ،لتأمني حرية األديان كلها ،أو إذا عطل واجب الدفاع الرشعي
َٰ
ـاد.
ـم ال َف َس ُ
استشـر ٰى العدوانَ ،
وع َّم العا َل َ
َ
والنصوص التي تلتها نزو ً
َعال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ال قوله ت َ ٰ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(. )2

ِِ
عل مبدأ حتريم احلرب والقتال ،إ ّ
ال يف حالة وحيدة ،هي حالة
وتؤكد َه ٰـذه النصوص َ ٰ

الدفاع ضد عدوان قائم ،ويف حدود َه ٰـ َذا الدفاع .وحيث إن املسلمني كانوا كارهني

للقتال الذي فرضه عليهم أعداؤهم بعدواهنم ،كام سجلته اآليات اآلتية﴿ :ﭑ
( )1سورة احلج  ،اآليات . )41 - 38( :
( )2سورة البقرة  ،اآليات . )194 - 190( :
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ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾(. )1

ِِ
عل املسلمني ،وهم هلا
إن َه ٰـذه النصوص واضحة الداللة يف أن احلرب إنمـا ُفرضت َ ٰ

كارهون ،ال جبن ًا ،بل وعي ًا بثقل عبئها ،فجاءت النصوص رصحية يف بيان طبيعة احلرب
ِ
ـو ٰى حرب موت أو حياة بالنسبة هلم ،دفاع ًا
التي خاضها املسلمون ،حيث إنه لـم تكن س َ
عن عقيدهتم وحريتهم وعزهتم ،جتاه حرب عدوانية فرضها عليهم أعداؤهم ،لردهم عن

عل تقرير مبدأ حرية
عقيدهتم ،أو القضاء عليهم بسببها ،فجاءت بعدها نصوص حاسمة َ ٰ

َعال﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
التدين وحرية التفكري .قال ت َ ٰ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾(،)2

ثم تلتها نزو ً
َعال﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ال قول ال َّلـه ت َ ٰ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾(. )3

( )1سورة البقرة  ،اآليتان . )217 - 216( :
( )2سورة البقرة  ،اآلية . )256( :
( )3سورة األنفال  ،جزء من اآلية . )36( :
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ل سـبيل اخلـتم
َع َ ٰ
تناول املدخل ،بإجيا ٍز غري ٍّ
مفاهيم اجلهاد والقتال؛ منطلق ًا من بيان عالقة القتال
خمل،
َ
بمفهوم اجلهاد الواسع ،الذي يشمل جماالت احلياة كلها ،عباد ًة ل َّلـه وعمران ًا لألرض،
وأن القتال إنمـا هو الشعبة األخرية من شعب اجلهاد الشاملة ،دفاع ًا مرشوع ًا عن النفس
والفكر واملظلوم واملستضعفني.

إل أن احلرب بصورة عامة ،غري مرغوبة يف اإلسالم ،باعتبار أن
وقد توصل املدخل َ ٰ
دعوة اإلسالم تقوم با ُ
حلس َن ٰى واحلوار واإلقناع ،أما احلرب والقتال؛ فهام مناقضان َهل ٰـ َذا
األصل القرآين ،الذي يقرر أن﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾( ،)1كمـا أن
احلرب والقتال يناقضان مبدأ الرمحة والسامحة ،التي ُو ِصفت هبا الرسالة اإلسالمية ،يف

َعال﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾(.)2
قوله ت َ ٰ

وختام ًا ،نقول إن بعض الفرق املتطرفة القديمة ،وأشخاص ،ومدارس فكرية

معارصة ،فهموا النصوص فه ًام خاطئ ًا ،وخلطوا املفاهيم ،وجعلوا اجلهاد حمصور ًا يف

القتال أو مرادف ًا له ،وبذلك قدموا تفسري ًا مغلوط ًا للجهاد والقتال يف اإلسالم ،وأعطوا
الفرصة ألعداء َه ٰـ َذا الدين ،واملغرضني واملعاندين أن ينسبوا زور ًا وهبتان ًا كل مظاهر
العنف واإلرهاب ،والقتل واملامرسات املشينة َهل ٰـ َذا الدين احلنيف .مع أن اإلسالم بوصفه
دين ال َّلـه اخلاتم اخلالد ،يفتح عقول الناس وقلوهبم بمبادئه السمحة ،ويتيح احلوار البناء
والتعايش السلمي بني الشعوب واحلضارات ،مستفيد ًا ومستخدم ًا كل وسائل االتصال
عل مبدأ القتال
والتواصل العلمي واحلضاري املعارص ،وبذلك ُي َض ِّيق ُ
ويرص املجال أكثر َ ٰ
والعنف ،وممارسة القوة يف العالقات اإلنسانية والعالقات الدولية.

( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
( )2سورة األنبياء  ،اآلية . )107( :
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1البخاري ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،دار طوق النجاة1422 ،هـ.

( )2الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى ،سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،مرص:
رشكة مكتبة ومطبعة البايب احللبي1395 ،هـ =1975م.

( )3البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ،السنن الكربى للبيهقي ،حيدر آباد :جملس دائرة
املعارف النظامية يف اهلند1344 ،هـ .
( )4النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين ،السنن الكربى ،حتقيق :حسن عبد
املنعم شلبي ،بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،هــ=2001م.
( )5الطرباين ،سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم ،املعجم الصغري ،حتقيق :حممد شكور حممود احلاج
عمـار1405 ،ه=1985م.
عمـان :املكتب اإلسالمي ،دار َّ
أمرير ،بريوتَّ ،
( )6ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،زاد املعاد يف هدي خري العباد،
الكويت ،مكتبة املنار اإلسالمية1415 ،هــ=1994م.

( )7القرطبي ،أبو الوليد حممد بن أمحد ،بداية املجتهد وهناية املقتصد ،مرص :مطبعة مصطفى البايب
اجللبي وأوالده1395 ،هــ=1975م.
( )8املقديس ،عبد ال َّلـه بن أمحد بن قدامة املقديس ،املغني ،بريوت :دار الفكر1405 ،هــ.

( )9املليباري ،زين الدين بن عبد العزيز املليباري ،فتح املعني برشح قرة العني ،بريوت :دار الفكر.
( )10ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد ،مقدمة ابن خلدون ،بريوت :دار الفكر.
( )11حممد رشيد رضا ،تفسري املنار ،بريوت :دار املعرفة.

( )12شلتوت ،الشيخ حممود شلتوت ،من توجيهات اإلسالم ،ط  ،6دار الرشوق1979 ،م.

( )13خالف ،عبد الوهاب خالف ،السياسة الرشعية أو نظام الدولة اإلسالمية ،القاهرة :دار
األنصار1977 ،م.
( )14الغزايل ،الشيخ حممد ،جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج ،هنضة مرص للطباعة والنرش
والتوزيع2005 ،م.

( )15الصاليب ،عيل حممد حممد ،السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث ،بريوت :دار املعرفة
للطباعة والنرش والتوزيع1429 ،ه=2008م.
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( )16زيدان ،الدكتور عبد الكريم زيدان ،جمموعة بحوث فقهية ،بريوت :مؤسسة الرسالة1975 ،م.

( )17الزحييل ،الدكتور وهبة الزحييل ،العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة بالقانون الدويل احلديث،
بريوت :مؤسسة الرسالة.

( )18حسن ،الدكتور حسن إبراهيم ،تاريخ اإلسالم السيايس ،ط ،7مكتبة النهضة املرصية1964 ،م.
( )19البوطي ،حممد سعيد رمضان ،اجلهاد يف اإلسالم :كيف نفهمه؟ كيف نامرسه؟ ،بريوت :دار
الفكر املعارص1993 ،م.

َٰ
األعل للشئون
( )20منصور ،املستشار عيل عيل ،الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل العام ،املجلس
اإلسالمية بالقاهرة1965 ،م.

( )21اجللبي ،الدكتور حسن ،االجتاهات العامة يف فلسفة القانون ،منشورات كلية احلقوق والعلوم
السياسية ،اجلامعة اللبنانية1985 ،م.

( )22ياقوت ،الدكتور حممد كامل ،الشخصية الدولية للقانون الدويل العام والرشيعة اإلسالمية،
القاهرة :عامل الكتب ،ط1970 ،2م.
ً
عل اجلميع ،جملة (املجلة)،
( )23فهمي هويدي ،مقال بعنوان :ليس صحيحا أن اإلسالم يعلن احلرب َ ٰ
العدد ( ،)1140عام 2001م.
( )24النارصي ،حممد ،يف حقيقة القتال يف سبيل ال َّلـه ونرصة املستضعفني ،املغرب ،الرابطة املحمدية
للعلامء ،ط ،1الرباط :املعارف اجلديدة1439،هـ= 2018م.
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()40

اجلهـــاد

*

د .خري الدين حميي الدين سيب

عل كل مسلم يتتبع أحوال ُأ َّمته مدَ ٰى التحريف واملسخ الذي
لـم يعد خافي ًا َ ٰ

ٌ
جمموعة من املفاهيم اإلسالمية ،فتحولت َه ٰـ َذا املفاهيم باختالف
تعرضت له
إل مفاهيم تراثية ذات محولة
األزمنة ،من مفاهيم رشعية ذات داللة ومحولة خاصة َ ٰ
فكرية ،وربمـا سياسية وإعالمية؛ ومن تلك املفاهيم التي عرفت تشوهي ًا وتزوير ًا

مفهوم اجلهاد؛ حيث أصبحت الكتابات عن اجلهاد يف سبيل ال َّلـه الذي هو ذروة

رب ٰى
َسـنام اإلسالم ممسوخة وحمرفة ،وإن األمة حني تتخىل عن مفامهيها الك َ

تؤسس أو ُي َؤ َّسس هلا حالة من االستتباع احلضاري
ومرجعيتها املطلقة إنمـا هي ِّ
الذي جيعل ُ
األ َّمـة م َّتجهة نحو املفاهيم الوافدة ،وستحاول َه ٰـ ِذ ِه الدراسة إبراز
مفهوم اجلهاد بمعناه الواسع انطالق ًا من املدلوالت اللغوية والنصوص الرشعية ـ
حتول اجلهاد
من كتاب ُ
عل َه ٰـ َذا املفهوم ،وكيف َّ
وسـ َّنة ـ ومدَ ٰى التطور الذي طرأ َ ٰ

إل مع َن ٰى
من مفهوم َسـا ٍم يتسع لكل دالالت اخلري العام لألفراد واجلمـاعاتٰ َ ،
إل األذهان ،والشائع يف
إل أن صار َه ٰـ َذا املع َن ٰى هو
َ
املتبادر َ ٰ
جزئي هو قتال العدوٰ َ ،

مفسـر ًا به؟
استعامالت الناس ،ح َّت ٰى دخل لفظ «جهاد» يف األدبيات غري العربية َّ
ُ ِ
ُعـب عن َحقيـ َقتِه أص ً
ال.
وأعط َيت له َمعان ضيقة حمدودة ال ت ِّ ُ

(*) أستاذ الفقه وأصوله بجامعة األمري سطام باخلرج  ،امللكة العربية السعودية .
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اجلهاد  :املفهوم والدالالت

( )1األصل اللغوي ملفهوم اجلهاد :

ثم ُيمل عليه ما يقاربهُ ،يقال :جهدت
قال ابن فارس« :اجليم واهلاء والدال أصله املشقةَّ ،
ُ
َعال ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾(. )2( )1
نفيس وأجهدت ،واجلهد :الطاقة ،قال ال َّلـه ت َ ٰ
جلهد :الطاقة واملشقة ،وقيل :ا َ
وقال الراغب األصفهاين« :ا َ
جلهد وا ُ
جلهد بالفتح:

املشقة ،وا ُ
جلهد بالضم :الوسع»( .)3وقال الفراء« :بلغت به اجلهد :أي الغاية ،واجهد
جهدك يف َه ٰـ َذا األمر ،أي :ابلغ فيه غايتك ،وأما اجلهد :فالطاقة :يقال :اجهد جهدك»(.)4
وقال ابن األثري« :اجلهاد :حماربة الكفار ،وهو املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة

ِمن قول أو فعلُ ،يقال :جهد الرجل يف اليشء :أي جد فيه وبالغ ،وجاهد يف احلرب
جماهدة وجها ًدا»(.)5

وقال ابن منظور« :واالجتهاد والتجاهد ،بذل الوسع واملجهود ...وجاهد العدو
وجاهدَ يف سبيل ال َّلـه ،ويف احلديثَ :
«ل ِه ْج َر َة َب ْعدَ ا ْل َف ْت ِحَ ،و َل ِك ْن
ُماهد ًة وجهاد ًا :قا َت َله،
َ
ِج َه ٌاد َونِ َّي ٌـة»( )6اجلهاد ملحاربة األعداء ،وهو املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة ِمن
قول أو فعل ...وهو املبالغة واستفراغ الوسع يف احلرب ،أو اللسان»(.)7
( )1سورة التوبة  ،جزء من اآلية . )79( :
حممد هارون ،دار الفكر ،د.ط1399 ،هـ=
( )2ابن فارس ،أمحد« ،معجم مقاييس اللغة»  ،حتقيق  :عبد السالم َّ
1979م  ،مادة  :جهد .
حممـد « ،املفردات يف غريب القرآن»  ،حتقيق  :صفوان عدنان الداودي،
( )3الراغب األصفهاين  ،احلسني بن َّ
دمشق ـ بريوت  :دار القلم  ،الدار الشامية  ،ط 1412 ، 1هـ  ،ص . 208
حممد « ،إصالح املنطق»  ،القاهرة  :دار املعارف 1970 ،م  ،ص . 114
( )4ابن السكيت  ،أمحد َّ
( )5ابن األثري  ،جمد الدين املبارك « ،النهاية يف غريب احلديث واألثر»  ،حتقيق  :طاهر أمحد الزاوي وآخرون،
بريوت  :املكتبة العلمية  ،د.ط 1399 ،هـ = 1979م . 848/1 ،
حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،دمشق  :دار ابن كثري  ،ط 1423 ، 1هـ = 2002م ،
( )6البخاري َّ ،
كتاب اجلهاد والسري  ،باب :ال هجرة بعد الفتح  ،رقم احلديث . 2939
حممد بن مكرم « ،لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر  ،ط 1414 ، 3هـ  ،مادة  :جهد .
( )7ابن منظور َّ ،
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واخلالصة  :أن اجلهاد يدور معناه يف اللغة حول معان عدة ،منها :الطاقة ،واملشقة،

والوسع ،والقتال ،واملبالغة.

( )2املفهوم الرشعي للجهاد :
خاص ومع َنى عام ،وكالمها راجع للمعنى اللغوي
للجهاد يف الرشع معنيان :مع َنى
ٌّ
تعال:
املتضمن بذل الوسع والطاقة يف سبيل ال َّلـه َ ٰ
( أ ) املع َن ٰى اخلاص للجهاد ،هو :القتال يف سبيل ال َّلـه .قال الكاساين« :اجلهاد يف
ل ،بال َّنفس،
عرف الرشع يستعمل يف بذل الوسع والطاقة بالقتال يف سبيل ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ

واملال ،واللسان ،أو غري ذلك( .)1وقال ابن عرفة اجلهاد هو« :قتال مسلم كافر ًا غري ذي
عهد إلعالء كلمة ال َّلـه( ،)2وهو قول البهويت من احلنابلة(.)3
(ب) املع َن ٰى العام للجهاد :و ُيراد به عموم أنواع اجلهاد ،من جهاد النفس ،واهلوى،
والشيطان ،واملنافقني ،والكفار ،وغريهم .قال ابن حجر« :اجلهاد رشع ًاَ :ب ُ
ذل اجلهد

عل جماهدة النفس ،والشيطان ،والفساق»( ،)4وبه قال
يف قتال الكفار ،ويطلق أيض ًا َ ٰ

القسطالين»(.)5

( )1الكاساين عالء الدين  ،أبو بكر احلنفي « ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية،
ط 1406 ، 2هـ = 1986م . 795/5 ،
َ
عل رسالة ابن أيب زيد القريواين»  ،بريوت  :دار الفكر  ،د.
( )2شهاب الدين أمحد املالكي « ،الفواكه الدواين ٰ
ط 1415 ،هـ = 1995م . 879/2 ،
( )3البهوتى  ،منصور احلنبيل « ،دقائق أويل النهى لرشح
املنتهى»  ،عامل الكتب  ،ط 1414 ، 1هـ = 1993م ،
ٰ
. 113/6 .716/1
( )4العسقالين  ،ابن حجر « ،فتح الباري رشح صحيح البخاري»  ،حتقيق  :عبد العزيز بن باز وآخرون ،
بريوت  :دار املعرفة  ،ط . 113/6 ، 1
الكربى األمريية
حممد « ،إرشاد الساري رشح صحيح البخاري»  ،مرص  :املطبعة
ٰ
( )5القسطالين  ،أمحد بن َّ
بوالق  ،د .ط 1304 ،هـ . 31/5
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وقال ابن تيمية« :وذلك ألن اجلهد املبذول حقيقته االجتهاد يف حصول ما حيبه

ال َّلـه من اإليمـان والعمل الصالح ،ومن دفع ما يبغضه ال َّلـه من الكفر والفسوق
والعصيان»(.)1

عل تعريف اجلهاد بمع َن ٰى واحد،
(ج) مفهوم اجلهاد عند الفقهاء  :يكاد جيمع الفقهاء َ ٰ

فعرفه احلنفية بأنه« :بذل الوسع والطاقة ،بالقتال يف سبيل ال َّلـه َع َّز
وهو :قتال الكفارّ ،
()2
إل
َ
ل ،بالنفس واملال واللسان ،أو غري ذلك ،أو املبالغة يف ذلك»  ،وبأنه« :الدعاء َ ٰ
وج َّ

ـم يقبله»( .)3ويف تعريف املالكية أنه« :قتال مسلم كافر ًا غري ذي
الدين احلق وقتال َمن َل ْ
تعال»( .)4وعند الشافعية بأنه «قتال الكفار لنرصة اإلسالم»(.)5
عهد إلعالء كلمة ال َّلـه َ ٰ

وقال احلافظ ابن حجر« :ورشع ًا بذل اجلهد يف قتال الكفار» ( .)6ويف كتب احلنابلة:

«ورشع ًا قتال الكفار»(.)7
()1
()2

()3
()4
()5
()6
()7

الفتاوى  ،حتقيق  :عبد الرمحن بن قاس  ،جممع امللك فهد  ،املدينة
ابن تيمية  ،أمحد بن عبد احلليم  ،جمموع
ٰ
النبوية  :اململكة العربية السعودية  ،د.ط 1416 ،هـ 1995 ،م . 192-191/10 ،
حممد بن عيل « ،فتح القدير» ،
مرجع سابق « ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع»  ، 4299/9 ،والشوكاين َّ
حممد بن عيل احلنفي،
دمشق  :دار ابن كثري  ،دار الكلم الطيب  ،ط 1414 ، 1هـ  ، 276/4 ،واحلصكفي َّ
«الدر املختار رشح تنوير األبصار»  ،حتقيق  :عبد املنعم خليل إبراهيم  ،دار الكتب العلمية  ،ط ، 1
1423هـ = 2002م . 238/3 ،
ابن عابدين « ،حاشية رد املحتار البن عابدين»  ،القاهرة  ،دار احللبي 1965 ،م  ،ج  ، 4ص  121؛ و«فتح
القدير» . 436/5 ،
َ
عل أقرب املسالك» ،بريوت :دار ابن حزم ،ط 2013 ،1م =
الدردير ،أمحد بن َّ
حممد « ،الرشح الصغري ٰ
1434هـ . 267/2 ،
َ
َّ
حممد عبد القادر
عل حتفة الطالب»  ،حتقيق َّ :
الرشقاوي  ،عبد اللـه بن حجازي « ،حاشية الرشقاوي ٰ
عطا  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،د.ط 1997 ،م  ، 391/2 ،والزحييل  ،وهبة « ،آثار احلرب يف الفقه
اإلسالمي»  ،دمشق  :دار الفكر  ،د.ط 1981 ،م  ،ص . 31
مرجع سابق « ،فتح الباري رشح صحيح البخاري» . 3/6 ،
اإلمام السيوطي « ،مطالب أويل
النهى»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 2009 ،م . 497/2 ،
ٰ
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(د) اجلهــاد عند اإلطالق  :إذا أطلق لفظ اجلهاد ،فاملراد به القتال يف سبيل ال َّلـه
تعال ،وهو حمل نظر األحكام الفقهية املتعلقة به ِمن معاهدات ،أو عقود هدنة،
َٰ
وصلح ،ونحو ذلك.
يقول ابن ُرشـد« :فكل من أتعب نفسه يف ذات ال َّلـه ،فقد جاهد يف سبيلهَّ ،إل أنَّ
ُ ِ
عل جماهدة الكفار بالسيف»(.)1
اجلهاد إذا أطلقَ  ،ال يقع َّإل َ ٰ

ِ
الق ِ
رآن َ
مفهوم اجلهاد يف ُ
وية
الك ِ
والسـ َّنة ال َّن َبـ َّ
ريم ُّ

( )1مفهوم اجلهاد يف القرآن الكريم :

تعال ،نجد أن اجلهاد ومشتقاته ذكر يف القرآن الكريم نحو
إذا نظرنا يف كتاب ال َّلـه َ ٰ

عل أنه ابتكار قرآين بامتياز ح َّت ٰى قيل :إنَّ مصطلح اجلهاد هو مصطلح
َّ 34
مرة ،مما يدل َ ٰ

(ه ٰـ َكذا
إسالمي خالص ،ولـم يرد لفظ «اجلهاد يف القرآن الكريم ،كاسم معرف بـ «ال» َ
اهدَ ُ ،ي ِ
اه ُد) واملصدر« :جهاد ًا» مقرتن ًا يف الغالب بفعله،
(ج َ
اجلهاد) ،وإنمـا ورد الفعل َ

اهدَ ة) ،مثل « َقات ََل ُمقا َت َلة»؛ ألنَّ فعل
ولـم يرد منه يف الذكر احلكيم مصدر املشاركة ُ
(م َ
«اجلهاد» هو من جانب املسلم ،ألنه ُيقاتِ ُل ِدفاع ًا عن النفس أو يف سبيل ال َّلـه.
وقد وردت ثالث آيات مكية يف القرآن الكريم ،ذكر فيها «اجلهاد» ،واملع َن ٰى فيها
إل «غري القتال» بالسيف أو غريه ،ألن القتل والقتال لـم يكن أسلوب ًا يف
منرصف َ ٰ

إل
الدعوة يف املرحلة املكية ،وبالتايل فمعنى «اجلهاد» يف اآليات املكية ،ينرصف إما َ ٰ
ِ
وى النفس ،وكبح
إل قمع َه ٰ
مع َن ٰى احلجاج واإلقناع (القتال بالكلمة ،ال بالسيف) ،وإما َ ٰ
ـهوات وغريها.
َّ
الش َ

حممد بن يوسف « ،التاج واإلكليل ملخترص خليل»  ،حتقيق  :رابح زروايت  ،بريوت  :دار ابن حزم،
( )1املواق َّ ،
ط 1437 ، 1هـ = 2016م . 536/4 ،
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َعال﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ
* اآلية األوىل  :بحسب ترتيب النزول ،هي قوله ت َ ٰ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾( ،)1واملعنى« :ال تطع الكافرين فيمـا يدعونك
إليه من أن تعبد آهلتهم ،ولكن جاهدهم جهاد ًا كبري ًا (جادهلم وأقم ا ُ
حل َّجة عليهم)،
ح َّت ٰى ينقادوا لإلقرار بمـا فيه»(.)2

َعال﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
* اآلية الث َ
َّـانيـة :هي قوله ت َ ٰ
()3
ِ
ومحلها
اهدَ » نفسه يف منعها مما تأمر به،
«و َمن َج َ
ﰀ ﰁ﴾  ،واملع َن ٰىَ :
عل ما تأباهَ « ،فإِنَّمـا ُي ِ
ـه،
َاه ُد» هلا؛ ألن منفعة ذلك راجعة إليها ،وإنمـا َأم َر ال َّل ُ
َ
َٰ
ني عنهم وعن طاعتهم»(.)4
لَ ،
َع َّز َ
وج َّ
ون ٰى رمحـ ًة لعباده؛ وهو الغَ ُّ

َعال﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
* اآلية الثَّـال َثـة  :وهي قوله ت َ ٰ
()5
ـه لِ َـم ال
يعملون بمـا يع َلمون ،هيدهيم ال َّل ُ
ﮩ ﮪ﴾  ،واملع َن ٰى :الذين َ
يعلمون.
السـياق التايل﴿ :ﭑ
أما يف املدينة ،أو يف الطريق إليها ،فقد نزلت آية اإلذن يف القتال يف ِّ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ﴾(. )6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة الفرقان  ،اآلية . )52( :
حممد بن جرير « ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن»  ،القاهرة  :هجر للطباعة والنرش  ،ط ، 1
الطربي َّ ،
1422هـ = 2001م . 364/19 ،
سورة العنكبوت  ،اآلية . )6( :
مرجع سابق « ،فتح القدير» . 260/4 ،
سورة العنكبوت  ،اآلية . )69( :
سورة احلج  ،اآليتان . )40 - 39( :
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تعال أن احلكمة يف اإلذن بالقتال هي «دفع الناس بعضهم ببعض» :بمع َن ٰى
وقد ّبي َ ٰ
دفع ظلم بعض الناس لبعضهم بإقرار حق الدفاع للمظلوم عن نفسه ،ودينه ،وماله،
والقتال املَ ْعنِ ُّي هنا هو املواجهة الرصحية ا ُملع َلنة التي ختلو من الغدر باخلصم وقتله غيلة.
ل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ
وقد َّ
أكد ال َّل ُ
ـه ُسبحانه َه ٰـ َذا املع َن ٰى يف القرآن الكريم ،قال َع َّز َ
وج َّ

()1
ضت
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾  ،أي أعلمهم أنَّك َن َق َ
َعهدَ ُهم ،لِ َّ
ئـل يتوهَّ وا منك الغدر(.)2

عل اجلهاد بالنفس ،واملال،
ومجيع ما نزل يف املدينة من آيات يف القتال ،واحلث َ ٰ
كان خيص احلرب بني املسلمني الذين ُظلموا ُ
وأخرجوا من ديارهم ،وبني املرشكني

(وحلفائهم) الذين ظلموهم يف مكة وخارجها .واملنطق العام الذي َيسـري يف مجيع

َعال﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
آيات «اجلهاد» ،التي نزلت يف املدينة هو قوله ت َ ٰ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾(.)3

ٍ
السـياق الذي
واملتتبع آليات اجلهاد ،جيد أن َه ٰـ َذا املصطلح له معان خمتلفة ،باختالف ِّ

ورد فيه ،ويمكن إمجاهلا فيام يأيت :

َعال﴿ :ﯓﯔﯕﯖ
َّ
األو ُل :بمع َن ٰى اجلهاد بالقول ،من ذلك قوله ت َ ٰ
()4
«و َج ِ
اه ْد ُه ْم بِ ِه؛ َأي ُ
القرآن»(،)5
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾  ،قال ُ
ابن َع َّـباس {َ :
سم ٰى
وقال الطربي« :جاهدهم َهب ٰـ َذا القرآن جهاد ًا كبري ًاَ ،
وه ٰـ َذا النوع من (اجلهاد) ُي َّ
()1
()2
()3
()4
()5

سورة األنفال  ،اآلية . )58( :
الواحدي  ،عيل بن أمحد « ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز»  ،حتقيق  :صفوان عدنان داوودي  ،دمشق :
دار القلم  ،الدار الشامية  ،ط 1415 ، 1هـ  ،ص . 203
سورة االبقرة  ،اآلية . )218( :
سورة الفرقان  ،اآلية . )52( :
ابن كثري  ،إسامعيل الدمشقي « ،تفسري القرآن العظيم»  ،حتقيق  :سامي السالمة  ،دمشق  :دار طيبة ،
1420هـ = 1999م . 337/3 ،
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والسـنان»( .)1وذكر القرطبي
بالسيف ِّ
عل اجلهاد َّ
اجلهاد باحلجة والربهان ،وهو مقدم َ ٰ

الس َ
يف؛ ألنَّ اآلية مكية نزلت قبل
أن املراد به يف اآلية القرآن ،أو اإلسالم ،واستبعد َّ
األمر بالقتال(.)2

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
الثَّـاين :اجلهاد بالقوة ،من ذلك قوله ت َ ٰ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾( ،)3فاملقصود
ِِ
وه ٰـ َذا النوع من
بلفظ (اجلهاد) يف َه ٰـذه اآلية ونحوها ،جهاد الكفار يف ساحات القتالَ ،
(اجلهاد) ُيسمى اجلهاد بالسيف والقتال( ،)4وغري َه ٰـ ِذ ِه اآلية كثري.

الثَّالِث :اجلهاد بالعمل الصالح ،من ذلك قوله ُس ْبحان َُه﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

()5
«ه ٰـ َذا كقوله﴿ :ﰎ ﰏ ﰐ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾  ،قال ابن كثريَ :

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ﴾( )6أي :من عمل صاحل ًا ،فإنَّمـا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
العـب ِ
اد»( .)7ونحو َه ٰـ َذا ،قوله َع َّز
َي ُع ُ
عل نَفسـه ،فإنَّ ال َّلـ َه َغن ٌّي َعن َ
ـود ن ُ
أفعال َ
َفع َعمله َ ٰ
ل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ﴾( ،)8قال الشوكاين:
َ
وج َّ
«جاهدوا يف شأن ال َّلـه ،لطلب مرضاته ،ورجاء ما عنده من اخلري»(.)9

( )1مرجع سابق « ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن» . 364/19 ،
حممد بن أمحد « ،اجلامع ألحكام القرآن»  ،حتقيق  :عبد ال َّلـه الرتكي  ،دمشق  :مؤسسة الرسالة،
( )2القرطبي َّ ،
1427هـ = 2006م . 110/13 ،
( )3سورة النساء  ،اآلية . )95( :
( )4مرجع سابق « ،تفسري القرآن العظيم» . 94/2 ،
( )5سورة العنكبوت  ،اآلية . )6( :
( )6سورة فصلت  ،اآلية . )46( :
( )7مرجع سابق « ،تفسري القرآن العظيم» . 789/2 ،
( )8سورة العنكبوت  ،اآلية . )69( :
( )9مرجع سابق « ،فتح القدير» . 264/4 ،
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فاملالحظ أن معظم آي القرآن الكريم التي تتحدث عن اجلهاد ،ال تكاد خترج عن
َه ٰـ ِذ ِه املعاين الثالثة :اجلهاد بالقول ،واجلهاد بالقوة ،واجلهاد بالعمل الصالح.
واجلهاد يف املصطلح القرآين عموم ًا هو« :هو بذل الوسع يف املدافعة واملغالبة» ،يف

إل
كل ميادين املدافعة واملغالبة .أي يف كل ميادين احلياة ،وجاء تعريف اجلهاد« :بالدعاء َ ٰ
الدين احلق» ،يف كثري من موسوعات املصطلحات يف تراث حضارة اإلسالم(.)1

ِ
وية :
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
( )2مفهوم اجلهاد يف ُّ

حيتل موضوع اجلهاد يف السـن ِة النبـ ِ
ّ
همـ ًا؛ إذ يمكن تصنيف األحاديث
ُّ َّ َّ َ َّ
حـيز ًا ُم ّ
وية ِّ
إل ثالثة جماالت ،وهي :
الواردة فيه َ ٰ

( أ ) أحاديث ورد فيها مصطلح اجلهاد عام ًا

ول ال َّل ِ
َع ْن َأ ِب س ِع ٍ
ـهَ .ق َ
اس َأف َْض ُل َيا َر ُس َ
الَ :ق َ
يد > َق َ
ال َر ُج ٌلَ :أ ُّي ال َّن ِ
«م ْؤ ِم ٌن
الُ :
َ
ُ َي ِ
يل َّ
الُ :ث َّم َم ْن؟ َق َ
اللَِ .ق َ
الُ :ث َّم َر ُج ٌل ُم ْع َت ِز ٌل ِف ِش ْع ٍ
الش َع ِ
اهدُ بِ َن ْف ِس ِه َو َمالِ ِه ِف َسبِ ِ
ب ِم َن ِّ
اب،
اس ِم ْن َ ِّ
ش ِه»(.)2
َي ْع ُبدُ َر َّب ُهَ ،و َيدَ ُع ال َّن َ

(ب) أحاديث ذكرت بعض املعاين غري القتالية للجهاد

ول ال َّل ِ
وهي كثرية ،نذكر منها حديث َعائِشَ َة ُأ ِّم ْ ُال ْؤ ِمنِنيَ <َ ،قا َل ْتُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ـه،
ـالَ ،أ َفال ن َُج ِ
ال َه ِ
ال َها َد َأف َْض َل َ
األ ْع َم ِ
ن ََر ٰى ْ ِ
ال« :الَ ،ل ِك ْن َأ ْف َض ُل ْ ِ
اه ُد َم َع َك؟ َف َق َ
اد َح ٌّج
حممد « ،التعريفات»  ،حتقيق  :مجاعة من العلامء  ،بريوت  :الكتب العلمية  ،ط ، 1
( )1اجلرجاين  ،عيل بن َّ
1403هـ = 1983م  ،ص  ، 107والكفوي  ،أيوب بن موسى احلسيني القريمي أبو البقاء « ،الكليات»
معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية  ،حتقيق  :عدنان درويش وغريه  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة ،
1982م  ،ص . 131
(« )2صحيح البخاري»  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب أفضل الناس مؤمن جماهد بنفسه وماله يف سبيل ال َّلـه ،
رقم احلديث . 2634
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مبور»( .)1وحديث عب ِد ال َّل ِ
ـه ْب ِن َع ْمرو َق َ
بي @َ ،ي ْس َت ْأ ِذن ُُه ِف
الَ :
َُْ ٌ
َْ
إل ال َّن ِّ
«جا َء َر ُج ٌل َ ٰ
ال َه ِ
الَ « :ف ِفي ِه َم َف َج ِ
الَ :
«أ َحي َوالِدَ َ
ِْ
ال :ن ََع ْم َ ،ق َ
اك؟» َق َ
ادَ ،ف َق َ
اه ْد»(.)2
ٌّ

(ج) األحاديث التي ُيراد باجلهاد فيها القتال

ول ال َّل ِ
ومنها حديث أيب هريرة >َ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ـه @« :ت ََض َّم َن ال َّلـ ُه ِلَ ْن َخ َر َج ِف
وإيمـان ًا ِب ،وت َْص ِديق ًا بِر ُسـيلَ ،ف ُه َو َع َل َض ِ
ام ٌن
َسـبِ ِيل ِهَ ،ل ُ ْي ِر ُج ُه َّإل ِج َهاد ًا يف َسـبِ ِ
يلَ ،
ُ
َّ
َ ُ ِ
َال ِم ْن َأ ْج ٍ
َ ُ ِ
َ
ال ما ن َ
إل َم ْس َكنِ ِه ا َّل ِذي َخ َر َج ِم ْن ُه ،نَائِ ً
يم ٍة.
ـر َأ ْو َغنِ َ
أ ْن أ ْدخ َل ُه اجلـ َّن َة ،أ ْو أ ْرج َع ُه َ ٰ
ـه ،إِ َّل جاء يوم ِ
يل ال َّل ِ
وا َّل ِذي َن ْفس ُمَم ٍ
ـد بِ َي ِد ِهَ ،ما ِم ْن َك ْلمٍ ُيك َل ُم يف َسبِ ِ
الق َيا َم ِة َك َه ْيئَـتِ ِه
َ َ ََْ
ُ َّ
ـد بِي ِ
ِ
ٍ
ِحنيَ ُك ِلمَ ،لو ُن ُه َلونُ َد ٍم ،و ِر ُحي ُه ِر ُ ِ ٍ
ـق
ـد ِهَ ،ل ْو َل َأ ْن َي ُش َّ
َ ْ ْ
س ُم ََّم َ
يح م ْسك ،وا َّلذي َن ْف ُ
ِ
ِ
ـزو يف َسـبِ ِ
ـد ُت ِخ َ
ـع ًة
عل ا ُمل ْس ِل ِمنيَ َما َق َع ْ
ـل َف َسـ ِر َّي ٍة تَغْ ُ
يل ال َّلـه َأ َبد ًا ،و َلك ْن َل َأ ِجدُ َس َ
َٰ
ـد بِي ِ
ِ
َف َأ ْ ِ
ٍ
ول َ ِ
ـق َع َل ِ
ح ُل ُهمَ ،
يهم َأ ْن َي َ
ـد ِه،
ـع ًة ،و َي ُش ُّ
يدُ ونَ َس َ
س ُم ََّم َ
تخ َّل ُفوا َع ِّني ،وا َّلذي َن ْف ُ
يل ال َّل ِ
ـز َو يف َسـبِ ِ
ـزو َف ُأ ْقـ َت ُل»(.)3
ـزو َف ُأ ْقـ َت ُلُ ،ث َّم َأ ْغ ُ
ـهُ ،فأ ْقـ َت ُلُ ،ث َّم َأ ْغ ُ
َل َو ِد ْد ُت َأ ْن َأ ْغ ُ

ـام ا ِ
والسـ َّنة
أقس ُ
َ
جل َهـاد ومراتبه يف الكتاب ُّ

تعددت تقسيامت العلامء للجهاد ،فتارة يقسمونه بحسب من يقع عليه اجلهاد،

إل :جهاد النفس ،وجهاد الشيطان ،وجهاد الكفار ،وجهاد املنافقني ،وجهاد
فيقسمونه َ ٰ
أهل البدع واملنكرات .وتارة يقسمونه باعتبار اآللة التي يكون هبا اجلهاد ،فيقسمونه
إل :جهاد القلب ،وجهاد اليد ،وجهاد اللسان ،وجهاد املال .قال الراغب األصفهاين:
َٰ

«واجلهاد ثالثة أرضب :جماهدة العدو الظاهر ،وجماهدة الشيطان ،وجماهدة ال َّنفس،
(« )1صحيح البخاري»  ،كتاب احلج  ،باب فضل احلج املربور  ،رقم احلديث . 14448
( )2مسلم بن احلجاج  ،النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
السعودية  ،د.ط 1421 ،هـ = 2000م  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب بر الوالدين وأهنام أحق به ،
رقم احلديث . 2549
(« )3صحيح مسلم»  ،كتاب اإلمارة  ،باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل ال َّلـه  ،رقم احلديث . 1876
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َعال﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾( ،)1واملجاهدة تكون
وتدخل ثالثتها يف قوله ت َ ٰ
«ج ِ
ش ِكنيَ بِ َأ ْي ِد ُ
اهدُ وا ْ ُال ْ ِ
يك ْمَ ،و َأ ْل ِس َنتِ ُك ْم»(.)2
باليد واللسان ،قال @َ :
عل أربعة أقسام:
وقال ابن ُرشـد« :اجلهاد املبالغة يف إتعاب األنفس يف ذات ال َّلـه ،وهو َ ٰ

جهاد بالقلب ـ جياهد الشيطان والنفس ـ وجهاد باللسان يأمر باملعروف و َي َنه ٰى عن املنكر.
عل الدين»(.)3
وجهاد باليد أن يزجر أهل املنكرات ،وجهاد بالسيف قتال املرشكني َ ٰ

وقال ابن القيم ~« :اجلهاد أربع مراتب :جهاد ال َّنفس ،وجهاد الشيطان ،وجهاد

الكفار ،وجهاد املنافقني(.)4

إل:
وجهاد العدو يقسمونه َ ٰ

ـ جهاد الطلب وهو السعي إلزالة األنظمة التي متنع الناس من قبول احلق ،و ُيسمى
جهاد الطلب لطلب العدو يف عقر داره.

هم بدخوهلا .فجهاد
ـ جهاد الدفع هو قتال العدو
ّ
وصده عن بالد اإلسالم إن دخلها أو ّ
الدفع أوسع من جهاد الطلب وأعم وجوب ًا.

إل نوعني« :جهاد بالسيف والسنان ،وهو جهاد العامة،
وقسم ابن القيم اجلهاد َ ٰ

وأنصاره كثري ،وجهاد باحلجة والبيان ،وهو جهاد اخلاصة من أتباع الرسل ،وهو

جهاد األئمة ،وأنصاره قليل ،وهو أفضل النوعني ،لعظم منفعته ،وشدة مؤونته ،وكثرة
أعدائه»(.)5

( )1سورة احلج  ،جزء من اآلية . )78( :
ِ
ِ
«جاهدُ وا ا ُمل ْ ِ
ني
شك َ
( )2مرجع سابق « ،املفردات يف غريب القرآن»  ،ص  . 208واحلديث عند النسائي  ،بلفظَ :
بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْي ِد ُ
يك ْم َو َأن ُْف ِس ُك ْم» كتاب اجلهاد  ،باب وجوب اجلهاد  ،رقم احلديث . 3096
( )3مرجع سابق « ،التاج واإلكليل ملخترص خليل» . 536/4 ،
( )4ابن قيم اجلوزية « ،زاد املعاد يف هدي خري العباد»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1415 ، 27هـ = 1994م. 9/3 ،
( )5ابن قيم اجلوزية « ،مفتاح دار السعادة»  ،حتقيق  :عبد الرمحن بن قائد  ،مكة املكرمة  :دار عالـم الفوائد ،
ط 1432 ، 1هـ . 70/1 ،
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ونكتفي هنا بذكر مراتب اجلهاد ،باعتبار من يقع عليهم اجلهاد ،وما يكون به اجلهاد؛
إذ هو داخل فيه ضمن ًا ،ومن أمهها :

( )1جهاد النفس :

عل طلب العلم ،والتفقه يف الدين ،والعمل الصالح،
وتكون جماهدة النفس بحملها َ ٰ
إل جماهدة ،وصرب،
َعال ،والصرب يف سبيل ذلك ،وتزكية النفس حتتاج َ ٰ
إل ال َّلـه ت َ ٰ
والدعوة َ ٰ

ففي حديث فضالة بن عبيد« :املجاهد من جاهد نفسه يف طاعة ال َّلـه»( ،)1وكان من
دعاء ال َّنبي @« :ال َّل ُهم ِ
اهاَ ،أن َْت َولِ ُّي َها
ي َم ْن زَ َّك َ
آت َن ْف ِس َتق َْو َاهاَ ،وزَ ِّك َها َأن َْت َخ ْ ُ
َّ
ِّ
()2
َو َم ْو َل َها» .

عل خمالفة ما هتواه النفس،
ومن أخص جهاد النفس :هنيها عن هواها ،أي محلها َ ٰ
من فعل املحرمات والشهوات ،ويف احلديثَ :
«ل ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ُك ْم َح َّتى َي ُكونَ َه َوا ُه ت ََب ًعا ِلَا
ِج ْئ ُت بِ ِه»(.)3

ار ُة
والنفوس ثالثة ،ذكرها ال َّل ُ
ـه َع َّز َ
األم َ
فس َّ
ل يف القرآن الكريم ،وهي :ال َّن ُ
وج َّ
ي ُّيَ :
فس ا ُملطمئ َّنةَ .ق َ
َاهدَ ِة ال َّن ْف ِ
ال ا ْلقُ شَ ْ ِ
س،
«أ ْص ُل ُم َ
فس ال َّل َّ
ـوا َمة ،وال َّن ُ
بالسـوء ،وال َّن ُ
ُّ
ِ َ ِ َ ()4
َف ْطم َها َع ْن ْالَ ْأ ُلو َف ِ
ح ُل َها َع َل َغ ْي َه َو َاهاَ ،ف ْ ُ
اهدَ ُة َت َق ُع بِ َح َسب ذلك» .
ال َج َ
اتَ ،و َ ْ
ُ
وقال ابن القيم« :جهاد النفس أربع مراتب ً
عل تعلم
أيضا« :إحداها :أن جياهدها َ ٰ

اهلدى ودين احلق الذي ال فالح هلا وال سعادة يف معاشها ومعادها إال به .الثانية :أن
عل الدعوة إليه ،وتعليمه من ال
عل العمل به بعد علمه .الثالثة :أن جياهدها َ ٰ
جياهدها َ ٰ
()1

()2
()3
()4

أمحد بن حنبل « ،املسـند»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ط 1420 ، 2هـ = 1999م  ،باقي مسند األنصار ،
مسند فضالة بن عبيد األنصاري >  ،رقم احلديث . 23438
الد َع ِ
«صحيح مسلم»  ،كتاب ِّ
ش َما ُع ِم َل َو ِم ْن َ ِّ
اب ال َّت َع ُّو ِذ ِم ْن َ ِّ
ـم
الذكْ ِر َو ُّ
اء َوال َّت ْو َب ِة َو ِال ْستِغْ َفا ِر َ ،ب ُ
ش َما َل ْ
ُي ْع َم ْل  ،رقم احلديث . 5028
أورده حييى بن رشف النووي يف «األربعني النووية»  ،رقم احلديث . 41
مرجع سابق « ،فتح الباري» . 338/11 ،
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ّ
إل ال َّلـه وأذى اخللق ،ويتحمل
عل
مشاق الدعوة َ ٰ
عل الصرب َ ٰ
يعلمه .الرابعة :أن جياهدها َ ٰ
ذلك كله ل َّلـه»(.)1

الشـيطان :
( )2جهـاد َّ

إن أعدى أعداء بني آدم الشيطان الرجيم ،وقد أمر ال َّلـه تعاىل عباده أن يتخذوه عدو ًا،
َعال ﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
فال بد من احلذر من كيده وخطواته قال ت َ ٰ
ول ال َّل ِ
ﯷ ﯸ﴾( ،)2و َق َ
ال َر ُس ُ
الش ْي َطانَ َ ْي ِرى ِم َن اإلنسان َ ْمرى الدم»(.)3
ـه @« :إِ َّن َّ
عل
والتصدي لوساوس الشيطان وعصيانه :جهاد ،وذكر ابن القيم :أن جهاد الشيطان َ ٰ
إل العبد من الشبهات ،والشكوك القادحة يف
عل دفع ما يلقي َ ٰ
مرتبتني :إحدامها :جهاده َ ٰ
عل دفع ما يلقي إليه من اإلرادات الفاسدة والشهوات.
اإليامن .الثانية :جهاده َ ٰ

فاجلهاد األول :يكون بعده اليقني .والثاين :يكون بعده الصرب  ،فالصرب يدفع الشهوات

واإلرادات الفاسدة ،واليقني يدفع الشكوك والشبهات(.)4

( )3جهـاد الك َّفـار :
جهاد الكفار أربع مراتب :فبالقلب؛ ُببغضهم ،وباللسان؛ بالتنفري منهم والرد عليهم

ودعوهتم ،وباملال؛ ببذله من أجل هدايتهم ورد خمططاهتم وإفشاهلا ،وباليد؛ بجهادهم
إل آخر درجات السلم ،وليبدأ بأول السلم ،ثم
يف القتال .فال يمكن أن يصل اإلنسان َ ٰ
«و َأ ّما ِج َه ُاد ا ْل ُك ّفا ِرَ ...ف َأ ْر َب ُع
إل هنايته .قال ابن القيمَ :
الذي يليه حتى يصل إن شاء ال َّلـه َ ٰ
ب َوال ّلس ِ
ان َو ْالَ ِ
َم َراتِ َب :بِا ْل َق ْل ِ
ال َوال ّن ْف ِ
س.)5(»...
َ
()1
()2
()3
()4
()5

مرجع سابق « ،زاد املعاد يف هدي خري العباد» . 9/3 ،
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )168( :
«صحيح البخاري»  ،كتاب األحكام  ،باب الشهادة تكون عند احلاكم  ،يف واليته القضاء أو قبل ذلك ،
للخصم  ،رقم احلديث . 6788
مرجع سابق « ،زاد املعاد يف هدي خري العباد» . 11/3 ،
مرجع سابق « ،زاد املعاد يف هدي خري العباد» . 64/3 ،
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( )4جهـاد املنافقـني :
َعال ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
قال ت َ ٰ
ﮌ ﮍ ﮎ﴾( ،)1و َل َّـم كان املنافق يظهر اإلسالم واخلري ،ويبطن الرشك والرش،
فال يمكن جهاده بالقتال كام ُياهد الكافر ،وذلك ألنه بظاهره يستحق أن ُيعا َمل معاملة
املسلمني ،فيكون جهاد املنافقني بمناقشتهم ،وإقامة احلجة عليهم ،وبيان باطلهم

بي @ للمنافقني مشهور ومعلوم.
والتحذير منهم .وجهاد ال َّن ِّ

( )5جهـاد أهل البدع واملنكرات :

َه ٰـ َذا النوع من اجلهاد يكون باليد ،واللسان ،والقلب ،بحسب املراتب التي بينها احلديث
يف قولهَ « :م ْن َر َأى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْل ُيغَ ِّ ْي ُه بِ َي ِد ِهَ ،فإِ ْن َ ْل َي ْس َت ِط ْع َفبِ ِل َسانِ ِهَ ،فإِ ْن َ ْل َي ْس َت ِط ْع َفبِ َق ْلبِ ِهَ ،و َذلِ َك
ال َيم ِن»( ،)2وحديث ابن مسعود >ُ ..« :ث َّم إِ َّ َنا َ ْت ُل ُف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ُخ ُل ٌ
َأ ْض َع ُف ْ ِ
وف َي ُقو ُلونَ
اهدَ ُه ْم بِ ِل َسانِ ِه
اهدَ ُه ْم بِ َي ِد ِه َف ُه َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،و َم ْن َج َ
َما َل َي ْف َع ُلونَ َ ،و َي ْف َع ُلونَ َما َل ُي ْؤ َم ُرونَ َ ،ف َم ْن َج َ
اهدَ ُه ْم بِ َق ْلبِ ِه َف ُه َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،و َل ْي َس َو َرا َء َذلِ َك ِم َن ْ ِ
ال َيم ِن َح َّب ُة خَ ْر َد ٍل»(.)3
َف ُه َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،و َم ْن َج َ

( )6اجلهـاد باملـال :
إنفاق املال يف سبيل ال َّلـه قرين للجهاد بالنفس كام ذكر ال َّلـه تعاىل ذلك يف مواضع
َعال ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
كثرية يف كتابه كقوله ت َ ٰ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾( ،)4واآليات كثرية معلومة ،واألكثر تقديم اجلهاد باملال
عل اجلهاد بالنفس ،ألن الغالب من األمة يستطيعونه.
َٰ
()1
()2
()3
()4

سورة التحريم  ،اآلية . )9( :
«صحيح مسلم»  ،كتاب اإليمـان  ،باب بيان أن النهي عن املنكر من اإليمـان  ،وأن اإليمـان يزيد
وينقص  ،رقم احلديث . 49
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َب َيان َك ْون ال َّن ْهيِ َع ِن ْ ُال ْن َك ِر م َن ْ ِ
اب ْ ِ
يم َ
يمـان  ،رقم حديث . 100
ـان َب ُ
«صحيح مسلم» ِ ،ك َت ُ
ال َ
ال َ
سورة الصف  ،اآلية . )11( :
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( )7اجلهـاد برب الوالدين :
عل اجلهاد يف سبيل ال َّلـه ،الذي هو «القتال» ،ففي حديث ابن
بر الوالدين مقدم َ ٰ
َ
الص َ
لتُ :ث َّم
الة َع َل َو ْقتِهاُ .ق ُ
«أي َ
مسعود >ّ :
إل ال َّلـه ت ََعاىل؟ قالَّ :
الع َمل أ َح ّب َ ٰ
يل ال َّل ِ
أي؟ قال :ا ِ
جل َه ُاد يف َسبِ ِ
ـه»( .)1وحديث عبد
الوالِدَ ينُ ،
قلتُ :ث َّم ّ
َأ ّي؟ قال :بِ ّر َ
عل اهلجرة واجلهاد أبتغي األجر من ال َّلـه،
ال َّلـه بن عمرو بن العاص {« :أبايعك َ ٰ
يك َأ َحدٌ َحي؟» قال :نعم ،بل كالمها ،قالَ « :ف َتب َت ِغي َ
لك ِمن َوالِدَ َ
قالَ « :ف َهل َ
األ ْجر
ْ
ّ
ارجع َإل َوالِدَ يكَ ،ف ْ ِ
ِ
َعال؟» قال :ن ََعم ،قالَ « :ف ِ
حب َت ُهام»( ،)2ويف
أحسن ُص َ
ٰ
م َن ال َّلـه ت َ ٰ
رواية« :ففيهام فجاهد».

( )8احلج جهاد املرأة واجلبان والضعيف :

جل َه ِ
اد َ
أحسن ا ِ
وأ ْجله،
للمرأة جهاد سوى القتال ،ففي حديث عائشة <َ « :ل ُك َّن ْ

()3
بي @« :إين جبان ،وإين ضعيف .فقال:
َح ٌّج مربور»  ،وحديث الرجل الذي قال لل َّن ِّ
َه ُلم َإل ِج ٍ
شوكة ِفيه ،ا َ
هاد َال َ
حل ّج»(.)4
ّ ٰ

عل األرملة واملسكني :
( )9السعي َ ٰ

عل األرملة واملسكني ففي احلديث« :الس ِ
اعي َع َل َ
األر َم َلة
َّ
من مراتب اجلهاد السعي َ ٰ
واملِس ِكني َكا ُمل َج ِ
اهد يف َسبِ ِ
الصائِم ال َّن َهار»(.)5
يل ال َّلـهَ ،أو ال َقائِم ال َّليل َّ
ْ
()1
()2
()3
()4
()5

«صحيح البخاري»  ،كتاب مواقيت الصالة  ،باب فضل الصالة لوقتها  ،رقم احلديث . 504
الص َل ِة َو ْال َد ِ
اب بِ ِّر ا ْل َوالِدَ ْي ِن َو َأ َّ ُن َم َأ َح ُّق بِ ِه  ،رقم احلدث . 4751
اب َ ،ب ُ
ب َو ِّ
«صحيح مسلم»  ،كتاب ا ْل ِ ِّ
«صحيح البخاري»  ،كتاب جزاء الصيد  ،باب حج النساء  ،رقم احلديث . 1762
العسقالين  ،ابن حجر « ،التلخيص احلبري»  ،مؤسسة قرطبة  ،ط 1416 ، 1هـ = 1995م  ،كتاب السري ،
باب وجوب اجلهاد .
اب ُّ ِ
ان إىل ْ َ
ال ْحس ِ
ال ْر َم َل ِة َو ْال ِ ْس ِك ِ
ني َوا ْل َيتِيمِ  ،رقم احلديث . 5429
الر َقائِ ِق َ ،ب ُ
«صحيح مسلم» ِ ،ك َت ُ
اب ْ ِ َ
الز ْهد َو َّ
ٰ
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( )10العلم والتعلم قرين اجلهاد :

ال َج ِ
يل َّ
يا َأ ْو ُي َع ِّل َم ُهَ ،كانَ َك ْ ُ
اه ِد ِف َسبِ ِ
اللِ،
قال @َ « :م ْن َد َخ َل َم ْس ِجدَ نَا َه َذا لِ َي َت َع َّل َم َخ ْ ً
ِ
َو َم ْن َد َخ َل ُه لِغَ ِ ِ
س َل ُه»(.)1
ْ
إل َما َل ْي َ
ي َذل َك َكانَ َكال َّناظ ِر َ ٰ

العالقة بني مفهومي اجلهاد والقتال

ين
يتبي أن له معا َ
والسـ َّن ِةّ ،
من استقراء مفهوم اجلهاد يف اللغة ،ونصوص الكتاب ُّ
عدة ،وما يكون منه ـ من قتال العدو ـ ما هو َّإل مرتبة من مراتبه ،فليس كل جهاد قتا ً
ال،

أعم من القتال ،وليس كل ما ُيط َلق عليه لفظ القتال يكون بمعنى القتل
بل إنَّ اجلهاد َّ

املراد به اجلهاد ،فمن استقراء نصوص القرآن الكريم ،يمكن حرص دالالت القتال يف
ٍ
معان ،وهي كالتايل :
سبعة
َعال﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ
املعنى األول  :الفعل املميت للنفس ،ومنه قوله ت َ ٰ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ﴾(. )2

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
املعنى الثاين :القتال بالقتل ،ومنه قوله ت َ ٰ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(.)3

()4
َعال:
َعال﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
املعنى الثالث :الدعاء باللعن ،ومنه قوله ت َ ٰ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

«املسند» ُ ،م ْسنَدُ َأ ِب ُه َر ْي َر َة >  ،رقم احلديث . 8434
سورة النساء  ،اآلية . )93( :
سورة البقرة  ،اآلية . )191( :
سورة الذاريات  ،اآلية . )10( :
سورة املدثر  ،اآليتان . )19 - 18( :
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َعال﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
املعنى الرابع :التعذيب والتنكيل ،ومنه قوله ت َ ٰ
ﯱ ﯲ﴾(.)1
َعال﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
املعنى اخلامس :التسبب باملوت للحي ،ومنه قوله ت َ ٰ
()2
َعال﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﯪ ﯫ﴾(.)3

َعال﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
املعنى َّ
السـادس :ال َقصاص ،ومنه قوله ت َ ٰ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾(.)4

السـابعَّ :
َعال﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
املعنى َّ
الذبح ،ومنه قوله ت َ ٰ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(.)5

إن َه ٰـ ِذ ِه املعاين السبعة التي حتملها كلمة القتل ،بحسب سياقها يف القرآن الكريم،

يمكن بياهنا كاآليت :

إن املعنى األول ،جاء لبيان تشديد ال َّلـه يف النهي عن قتل النفس بغري حق ،وأما املعنى
ُ
عل ال َّلـه الكذب ،وينكرون
الثالث ،فهو يفيد أمر ًا معنوي ًا وجزا ًء أخروي ًا للذين يفرتون َ ٰ

احلقائق الدامغة وال عالقة هلا بمعنى اجلهاد (القتال) .وأما املعنى اخلامس ،فجاء لبيان
عل قيد احلياة ،ويقتلون أوالدهم
حال الكفار يف اجلاهلية ،كيف كانوا يدفنون بناهتم وهن َ ٰ

من الفقر ،فأنكر ال َّلـه َه ٰـ َذا الفعل الشنيع وهنى عنه .وأما املعنى السادس ،فهو توجيه من
رب العاملني لعباده حتى ال يرسفوا يف القصاص ،وينهى عن الزيادة عن حد القصاص،

()1
()2
()3
()4
()5

سورة األحزاب  ،جزء من اآلية . )61( :
سورة التكوير  ،اآليتان . )9 - 8( :
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )151( :
سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )33( :
سورة األعراف  ،اآلية . )141( :

848

فهو توجيه حلقن الدم وعدم االعتداء .وأما املعنى السابع ،فبني قبح أفعال فرعون يف بني

إرسائيل ،حني استضعفهم وطغى عليهم بتذبيح أبنائهم.

وأما ما بقي ،وهو الثاين ،والرابع من املعاين السبعة السابقة ،وفيها كثر الكالم من
وه ٰـ َذا األمر
إل قتل كل من ال يدين باإلسالمَ ،
عل اإلسالم ،فزعموا أنه يدعو َ ٰ
احلاقدين َ ٰ

إل تفصيل القول؛ ذلك أن القتال يف القرآن له غاية أسمى مما يتصوره احلاقدون
حيتاج َ ٰ
عل اإلسالم ،فاإلسالم جاء لتحقيق السعادة واألمن والسالم للبرشية مجعاء ،وجاء
َٰ

ليحررهم من عبودية العباد ليصبحوا أحرار ًا ال ينقادون إ ّ
ال لرب العباد ،فاملسلمون
ُيقاتَلون إلعالء كلمة ال َّلـه ،التي غايتها حتقيق املصالح الدنيوية واألخروية للبرش.

خـامتـة
يتبي من تتبع األلفاظ يف اخلطاب القرآين ،وبيانه النبوي ،أن املراد من اجلهاد بذل
ّ

املسلم يف سبيل ال َّلـه ما يملك من جهد ،أو طاعة ،أو مال ،أو نفس ،وهدف َه ٰـ َذا البذل

نرش دين ال َّلـه ،والدعوة إليه وتبليغه ،وتأليف القلوب عليه ،أو نرصته وتأييده ،أو الدفاع
عنه ،مع ابتغاء رضوان ال َّلـه يف كل ذلك.

إن دالالت ألفاظ اجلهاد أوسع بكثري مما يعتقد البعض ،فمن معانيه الواردة يف القرآن:

جهاد القول ،وجهاد القوة (ومنه القتل) ،وجهاد بالعمل الصالح ،وأما معانيه الواردة يف
السنة ،فمنها :اجلهاد بمعناه العام ،واجلهاد بمعانيه غري القتالية ،واجلهاد بمعنى القتل،
ويمكن إمجاهلا يف :جهاد النفس ،واهلوى والشيطان واملنافقني والكفار وغريهم.

إل عدة أنواع ،منها :جهاد النفس ،والشيطان ،والكفار،
وتوسعت مراتبه وتعددت َ ٰ

واملنافقني ،وأهل البدع واملنكرات ،وباملال ،وبالكلمة ،وبر الوالدين ،واحلج للمرأة

عل األرملة واملسكني ،والعلم والتعلم.
والضعيف ،والسعي َ ٰ
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واجلدير باملالحظة أن اجلهاد بمعنى القتال ،ما هو إ ّ
ال قسم واحد مما ذكرناه عن

اجلهادُ ،يصار إليه حني تتوافر رضوراته الرشعية املفصلة يف كتب الفقه .وأبرز ظروفه:

عل ترك الدين ،وصون النفس والدار.
منع اإلكراه َ ٰ

وال خيفى أن القيم واملبادئ التي جاءت هبا الرشيعة السمحة ،تؤكد أن غايتها حتقيق

عل حد الرضورة ،واحلاجة
األمن والسالم بني الناس ،وأن القتال مقصور فقط فيها َ ٰ
العسكرية ...تلك هي حقيقة القتال يف اإلسالم ،ومقاصده ،وإن جهاد القتال جمرد شعبة

ُقدر بقدرها ،وهو الفريضة
من اجلهاد ،وهو االستثناء -ال القاعدة-والرضورة التي ت ّ
املكروهة.
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( )11اإلمام السيوطي ،مطالب أويل النهى ،بريوت :دار الكتب العلمية.2009 ،

( )12البخاري حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،دمشق :دار ابن كثري ،ط1423 ،1هـ=2002م.

( )13البهوتى ،منصور احلنبيل ،دقائق أويل النهى لرشح املنتهى ،عامل الكتب ،ط1414 ،1 .هـ =
1993م.

( )14الرتمذي ،حممد بن عيسى ،سنن الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي ،ط1996 ،1م.
( )15اجلرجاين ،عيل بن حممد ،التعريفات ،حتقيق :مجاعة من العلامء ،بريوت :الكتب العلمية ،ط،1
1403هـ=1983م.
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( )16احلصكفي حممد بن عيل احلنفي ،الدر املختار رشح تنوير األبصار ،حتقيق :عبد املنعم خليل
إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،ط1423 ،1هـ= 2002م.

( )17الدردير ،أمحد بن حممد ،الرشح الصغري َ ٰ
عل أقرب املسالك ،بريوت :دار ابن حزم ،ط،1
1434ه= 2013م.

( )18الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان
الداودي ،دمشق  -بريوت :دار القلم ،الدار الشامية ،ط1412 ،1.ه.
( )19الزحييل ،وهبة ،آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي ،دمشق :دار الفكر ،د.ط1981 ،م.

( )20الرشقاوي ،عبد ال َّلـه بن حجازي ،حاشية الرشقاوي َ ٰ
عل حتفة الطالب ،حتقيق :حممد عبد
القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط1997 ،م.

( )21شهاب الدين أمحد املالكي ،الفواكه الدواين َ ٰ
عل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،بريوت :دار الفكر،
د.ط1415 ،هـ= 1995م.
( )22الشوكاين حممد بن عيل ،فتح القدير ،دمشق :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،ط1414 ،1ه.

( )23الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،القاهرة :هجر للطباعة والنرش،
ط1422 ،1ه=2001م.
( )24العسقالين ،ابن حجر ،التلخيص احلبري ،مؤسسة قرطبة ،ط1416 ،1هـ=1995م.

( )25العسقالين ،ابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،حتقيق :عبد العزيز بن باز وآخرون،
بريوت :دار املعرفة ،ط.1

( )26القرطبي ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :عبد ال َّلـه الرتكي ،دمشق :مؤسسة
الرسالة1427 ،ه= 2006م.

( )27القسطالين ،أمحد بن حممد ،إرشاد الساري رشح صحيح البخاري ،مرص :املطبعة الكربى
األمريية بوالق ،د .ط1304 ،هـ.

( )28الكاساين عالء الدين ،أبو بكر احلنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1406 ،2ه=1986م.
( )29الكفوي ،أيوب بن موسى احلسيني القريمي أبو البقاء ،الكليات :معجم يف املصطلحات
والفروق اللغوية ،حتقيق :عدنان درويش وغريه ،بريوت :مؤسسة الرسالة1982 ،م.

( )30مسلم بن احلجاج ،النيسابوري ،صحيح مسلم ،وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
السعودية ،د.ط1421 ،ه= 2000م.
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()41

ا َ
ـــرا َبـة
حل َ

*

د .عبد املحسن بن عبد ال َّلـه بن إبراهيم الزكري

متهـــــيد :

عل حكم من أحكام الرشيعة اإلسالمية ،أن يتعرف أو ً
ال
ينبغي ملن أراد التعرف َ ٰ

وتقبل أحكامها ،بكل
عل مقاصدها وحكمها من الترشيع ،ليتس َّن ٰى له بعد ذلك قبول ُّ
َٰ
طمأنينة وسكينة ،وسيظهر له ذلك الرتابط العجيب بني مجيع تلك املنظومات الترشيعية

يف جوانب عديدة ،قد يظن املرء يف النظرة القارصة اجلزئية ،أن لكل منظومة منها نمط ًا
األخرى.
خاص ًا ،وطريق ًة يف الترشيع ،ال عالقة هلا باملنظومات
ٰ

ولكن النظر الفاحص املتأمل ألبواب العبادة واإليمـان ،أو أبواب اجلنايات واحلدود
مث ً
ال ،جيدها مرتبطة ببقية األبواب؛ كاملعامالت ،أو فقه اجلنايات ،أو األرسة ،واألحوال
عتب جانب ًا من جوانب اإلعجاز الترشيعي يف َه ٰـ َذا الدين.
الشخصية ،وغريها ،مما ُي َ

كام أن احلدود والعقوبات املقررة فيها ،وكذا ما يرد يف كتاب اجلنايات عموم ًا ،إنام
رشع حلامية القيم واملبادئ ،وحفظ ًا حلقوق املجتمع واألفرادُ ،
ورد هنا بعض ًا مما أورده
وأ ُ
اإلمام حممد الطاهر بن عاشور يف كتابه« :مقاصد الرشيعة اإلسالمية» ،يف املقصد من

العقوبات( ،)1والتي يمكن تلمسها والعثور عليها يف كتب التفسري ورشوح احلديث التي
التفتت َهل ٰـ َذا اجلانب.
(*) عضو حمكمة االستئناف التجارية بالرياض  ،وحمارض يف املعهد العايل للقضاء .
حممد الطاهر « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،األردن  :دار النفائس  ،ط 1421 ، 2هـ  ،ص . 515
( )1ابن عاشور َّ ،
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فأكرب مقاصد الرشيعة من العقوبات (قصاص ـ حدود ـ تعزير) حفظ نظام األمة ،وال
يمكن َّإل بسد ثلامت اهلرج ،والفتن ،واالعتداء ،وال يكون ذلك َّإل إذا تولته الرشيعة،

ونفذته احلكومةَّ ،
ـر ًا ،كام أشار إليه يف قوله ت َ
َعالٰ:
وإل َلـم يزدد الناس بدفع َّ
الش ِّ
ـر َّإل َش ّ
﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
()1
َعال﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
()2
عل
َعال َ ٰ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾  ،ثم أنكر ُسبحانَه وت َ ٰ

إل درجة
َمن يبغون حك ًام غري حكمه العادل ،ويريدوهنا جاهلية ،ينتقم املظلوم لنفسهٰ َ ،
عل الظامل فقال ُس ْبحان َُه:
أن يصبح ظامل ًا ،أو هيدر حقَّه ،إن كان ضعيف ًا وال يقام العدل َ ٰ

﴿ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾(. )3

فمقصد الرشيعة من ترشيعها اجلنائي تأديب اجلاين ،وإرضاء املجني عليه ،وزجر
البقيةَّ ،
لئل يقتدوا باجلناة( .)4وال يمكن َّإل بتحقيق الوالية الراشدة ،واملجتمع املتعاون
يف كبح الفساد واجلرائم ،وهو ما أفاض يف بيانه شيخ اإلسالم ابن تيمية ~ ،يف

رسالته :السياسة الرشعية(.)5

فقهاء القانون اجلنائي ،من أن أغراض العقوبة تتمثل يف
ينص عليه
ٌ
ُ
وقريب منه ما ُّ
الردع العام ،والردع اخلاص ،والعدالة؛ ألن اجلريمة عموم ًا ُت ِد ُث اضطراب ًا اجتامعي ًا،

ُ
وت ُّل باملراكز القانونية ،فال بد من إزالة َه ٰـ َذا االضطراب ،وإعادة التوازن(.)6

( )1سورة اإلرساء  ،اآلية . )33( :
( )2سورة املائدة  ،اآلية . )49( :
( )3سورة املائدة  ،اآلية . )50( :
( )4مرجع سابق « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،ص  ، 516وقد أوضح ~ َه ٰـ ِذه املقاصد الثالث ( :تأديب
اجلاين  ،وإرضاء املجني عليه  ،وزجر املقتدي باجلناة) .
( )5ابن تيمية « ،السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية»  ،طبعة دار الكتاب العريب  ،ص . 54
عمـان  :الدار العلمية الدولية  ،ط ، 1
( )6السعيد  ،كامل « ،رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات» َّ ،
2002م  ،ص . 646
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عل تنظيم قانون العقوبات ،ثم أصول املحاكامت واإلجراءات يف
ولذا دأبت الدول َ ٰ

الدعاوى اجلنائية اجلزائية ،حفظ ًا حلقوق املجتمع ،وحقوق املجني عليهم ،وأيض ًا حفظ ًا
حلق اجلاين(.)1

فالرسالة اإلسالمية بشموهلا جلوانب احلياة ،وتنظيمها هلا بأنواع الترشيعات ،ومنها

الترشيع اجلنائي ،رضورية يف إصالح العبد يف معاشه ومعاده ،فكام أنه ال صالح له يف

آخرته َّإل باتباع الرسالة ،فكذلك ال صالح له يف معاشه َّإل باتباع الرسالة(.)2

عل جريمة احلرابة ،لشدة رضرها،
وقد شددت القوانني املعارصة لدَ ٰى مجيع الدول َ ٰ

فنصت
عل األمن واالستقرار ،وذلك عند حديثها عن عقوبة القتل ـ اإلعدام ـ َّ ،
وأثرها َ ٰ
ِ
عل أمن الدولة اخلارجي،
عل أن َه ٰـذه العقوبة تقرر يف اجلنايات الواقعة َ ٰ
غالب القوانني َ ٰ
أو أمنها الداخيل ،ومنها ما نحن بصدده؛ وهي جريمة احلرابة ،أو ما يسميهم بعض
الط ِ
الفقهاء بقُ َّطـاعِ َّ
ريق.

ِ
واحل َرا َب ُة يف اللغة؛ من احلرب ،وهي ضد السلم ،وهلا دالالت عدة حملها كتب
اللغة(.)3
عل الناس ،لسلب أمواهلم ،أو
ويف االصطالح؛ استعامل القوة والسالح يف االعتداء َ ٰ

عل أعراضهم ،أو دمائهم ،أو غري ذلك من احلقوق املحرتمة .ويسميهم بعض
التعدي َ ٰ

الفقهاء بقُ َّطـاعِ َّ
الطريق ،والبعض يلحقهم بالبغاة وجيري عليهم أحكامهم.

عمـان  :مكتبة دار الثقافة ،
( )1ممدوح  ،خليل البحر « ،مبادئ قانون أصول املحاكمـات اجلزائية األردين» َّ ،
عمـان  :مكتبة
ط 1998 ، 1م  ،ص  114؛ واملجايل  ،نظام توفيق « ،رشح قانون العقوبات  ،القسم العام» َّ ،
دار الثقافة  ،ط 1998 ، 1م  ،ص . 56
( )2ابن تيمية « ،جمموع
الفتاوى»  ،دار اإلفتاء باململكة العربية السعودية . 101 - 99/19 ،
ٰ
حممد « ،لسان العرب»  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1430 ،هـ  ،مادة (حرب) .
( )3ابن منظور  ،مجال الدين َّ
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ويشمل السالح ّ
عل اآلخرين ،وغلبتهم به ،ونرش القلق،
كل ما يتسلح به للتسلط َ ٰ

واخلوف ،ولذا فالرأي الراجح أن احلركات البدنية القتالية داخلة يف ذلك.

َ
ول يعترب من املحاربة استخدام األسلحة الفتاكة املعارصة؛ كاألسلحة
ومن باب أ َ ٰ

البيولوجية بنرش األوبئة واألمراض ،وأيض ًا األسلحة اإللكرتونية ،التي حيصل منها

فساد حال الناس ،والسكينة العامة؛ كمن خيرتق مواقع األجهزة اخلدمية ،كرشكات

عل املجتمع ورضر
الكهرباء ،أو املياه ،أو الطريان ،والبنوك ،وغريها ،مما ينتج عنه ٍّ
تعد َ ٰ

()1
مظانا ،وليست مقصودة هنا(.)2
بالغ  .والتفصيالت اللغوية ،أو الفقهية مبسوطة يف ِّ

َح ُّ ِ
والسـ َّنة
ـد احل َرا َبة من خالل نصوص الكتاب ُّ

()3

يورد الفقهاء عند حديثهم عن َح ّد ِ
مستو ٰى
احل َرا َب ِة ،والعقوبة املقررة له ،بحسب
َ
َعال يف سورة املائدة﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
اجلرائم التي ارتكبها املحاربون ،قوله ت َ ٰ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾(. )4
()1
()2
()3

()4

كثرت اجلرائم واحلرب االلكرتونية والبيولوجية يف َه ٰـذا العرص  ،وينبغي أن حتظى بمزيد من البحث
والدراسة  ،كمـا أن األنظمة ينبغي أن تواكب َه ٰـذا التطور يف اجلريمة وآثارها  ،وقد صدرت عدد من
األنظمة املتعلقة باجلرائم اإللكرتونية واملعلوماتية .
يمكن الرجوع لكتب الترشيع اجلنائي اإلسالمي  ،ومنها كتاب الدكتور عبد القادر عودة « ،الترشيع
اجلنائي اإلسالمي ،مقارنا بالقانون الوضعي»  ،فقد خصص للحرابة الكتاب اخلامس  ،ابتداء من الفقرة
( ، )632بريوت  :دار الرسالة  ،ط 1422 ، 14هـ . 638/2 ،
َ
عل ملخص أقوال الفقهاء يف حد احلرابة،
ينظر يف ذلك كتب الفقه املقارن املعارصة  ،ملن رغب االطالع ٰ
َ
عل
وقطاع الطريق  ،واألحكام التفصيلية يف ذلك  ،ومن ذلك كتاب اجلزيري  ،عبد الرمحن  ،الفقه ٰ
املذاهب األربعة  ،دار اإلرشاد والنرش  327/5 ،؛ والزحييل  ،وهبة « ،الفقه اإلسالمي وأدلته»  ،بريوت:
دار الفكر  ،ط 1405 ، 2هـ . 128/6 ،
سورة املائدة  ،اآليتان . )34 - 33( :
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ِ
َعال لقصة اب َني آدم ،وقتل أحدمها لآلخر،
وقد َور َدت هاتان اآليتان بعد ذكر ال َّلـه ت َ ٰ

َعال﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
قال ت َ ٰ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾(،)1
وهي أول جريمة قتل ارت ُِك َبت يف احلياة اإلنسانية ،وبني التفصيل القرآين ببالغته
شناعتها ،بام يمأل النفس كره ًا َهل ٰـ ِذه اجلريمة ،وما يؤدي إليها .ومن ذلك جريمة احلرابة
التي ينتج منها أيض ًا القتل ،إما من املجرمني ،أو من ا ُملعتدَ ٰى عليهم ،دفاع ًا عن أنفسهم،

وأعراضهم ،وممتلكاهتم.

ويف هاتني اآليتني ٌ
عل مرتكبي جريمة
بيان ألنواع من العقوبات ،ذكر الفقهاء أهنا تُقام َ ٰ
عل التخيري.
احلرابة ،بحسب
َ
عل الرتتيب والتنويع ،وليست َ ٰ
مستو ٰى جريمتهم ،فهي َ ٰ

وي عن عبد ال َّل ِ
ـه بن َع َّـباس { ،أنه قال يف ُق َّطـاعِ َّ
الطريق« :إذا َق َتلوا
وقد ُر َ
أخ ُذوا املَ َ ِ
الُ ،قتِ ُلوا ُ ِ
َ
وأ َخ ُذوا املَ َ
ـم َي ُ
ـم ُيص َل ُبوا ،وإ َذا
الُ ،قت ُلوا و َل ْ
وصل ُـبوا ،وإ َذا َق َت ُلوا و َل ْ
ِ ِ ٍ
َ
َأ َخ ُذوا املَ َ
الس َ
بيل
ـم َي ْق ُت ُلواُ ،ق ِّط َعت َأيدهيِم
ُ
ـال و َل ْ
وأرج ُل ُهم من خ َلف ،وإ َذا أ َخا ُفوا َّ
ال ،ن ُُفـوا ِمن َ
أخ ُذوا َما ً
األ ِ
و َلـم َي ُ
رض»(.)2
( )1سورة املائدة  ،اآليات . )32 - 27( :
( )2الصنعاين  ،عبد الرزاق بن مهام « ،املصنف»  ،املجلس العلمي  ،رقم . 18544
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ور ِو َي مث ُله أيض ًا عن سعيد بن جبري ،)1(~ ،وغريه ،واآلثار يف ذلك كثرية ،مما
ُ

هو مبسـوط يف كتب التفسري واآلثار .وهو ُ
قول اجلمهور؛ واحلنفية( ،)2والشافعية(،)3
واحلنابلة(.)4

عل
إل أن َّ
عل التخيري ،ومجهورهم َ ٰ
حد احلرابة َ ٰ
عل تفصيل عندهمٰ َ ،
وذهب املالكية َ ٰ
أن حمل التخيري فيام إذا ُأ ِخ َذ ،ومل يكن حصل منه قتل وال َأ ْخ ُذ مال(.)5
ومن النصوص التي يوردها العلامء ،رمحهم اهلل تعاىل ،من السنة النبوية عند بياهنم
َس ب ِن َمالِ ٍ
َ
ك >َ ،ق َ
الَ :ق ِد َم
ألحكام احلرابة قصة العرنيني املشهورة ،منها ما ُر ِوي َع ْن أن ِ ْ
ِ
ِ
َ
بي @ ،بِ ِل َقاحٍ َ ،و َأ ْن َي ْ َ
ش ُبوا ِم ْن
ُأن ٌ
َاس م ْن ُع ْك ٍل َأ ْو ُع َر ْي َن َةَ ،ف ْ
اج َت َو ْوا املَدي َن َة « َفأ َم َر هلم ال َّن ُّ

ِ
َأ ْب َو ِ َ
اس َتا ُقوا ال َّن َع َمَ ،ف َج َاء
الا َو َأ ْل َب ِ َ
بي @َ ،و ْ
انا» َفان َْط َل ُقواَ ،ف َل َّمـا َص ُّحواَ ،ق َت ُلوا َراع َي ال َّن ِّ
«السـ َنن»  ،الرياض  :دار الصميعي 1414 ،هـ  ،رقم  725؛ ومرجع سابق  ،املصنف،
( )1ابن منصور  ،سعيد ُّ ،
. 18543
حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة « ،املبسوط»  ،بريوت  :دار املعرفة 1414،هـ =
( )2الرسخيس َّ ،
حممد « ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق»  ،زين
1993م ؛ وابن نجيم املرصي  ،زين الدين بن إبراهيم بن َّ
حممد  ،دار الكتاب اإلسالمي  ،ط . 73/5 ، 2
الدين بن إبراهيم بن َّ
حممد بن إدريس بن العباس بن عثمـان القريش املكي« ،األم» ،بريوت :دار املعرفة1441 ،هـ =
( )3الشافعيَّ ،
1990م 140/6 ،؛ والشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف« ،املهذب يف فقة اإلمام الشافعي»،
َ
عل متن املنهاج» ،مرص:
نرش دار الكتب العلمية284/2 ،؛ والرشبينيَّ ،
حممد اخلطيب« ،مغني املحتاج ٰ
طبعة مصطفى البايب احللبي1377 ،هـ. 180/4 ،
( )4البهويت  ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبيل « ،كشاف القناع عن متن
اإلقناع»  ،دار الكتب العلمية 1403 ،هـ = 1983م  150/6 ،؛ وابن قدامة  ،املقديس « ،املغني»  ،حتقيق
د.عبد ال َّلـه الرتكي  ،طبعة دار هجر للطباعة والنرش  ،ط 1410 ، 1هـ . 477/12 ،
( )5الباجي ،أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي« ،املنتقى رشح املوطـأ»،
مرص :مطبعة السعادة ،ط1332 ،1هـ171/7 ،؛ وضياء الدين اجلندي ،املالكي املرصي« ،خمترص العالمة
خليل بن إسحاق بن موسى» ،حتقيق أمحد جاد ،القاهرة :دار احلديث ،ط1426 ،1هـ = 2005م ،ص
331؛ والقرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس ،الذخرية ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1994 ،1م،
حممد بن عبد ال َّلـه املالكي أبو عبد ال َّلـه ،رشح خمترص خليل ،بريوت :دار الفكر
126/12؛ واخلريشَّ ،
للطباعة. 105/8 ،
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ا َ
يء ِبِ ْمَ « ،ف َأ َم َر َف َق َط َع َأ ْي ِد َ ُي ْم
ب ِف َأ َّول ال َّن َها ِرَ ،ف َب َع َث ِف آ َثا ِر ِه ْمَ ،ف َل َّمـا ْار َت َف َع ال َّن َه ُار ِج َ
خل َ ُ
َو َأ ْر ُج َل ُه ْمَ ،و ُس ِم َر ْت َأ ْع ُي ُن ُه ْمَ ،و ُأ ْل ُقوا ِف ا َ
ال ُي ْس َق ْونَ »َ .ق َ
حل َّر ِةَ ،ي ْس َت ْس ُقونَ َف َ
ال َأ ُبو ِق َ
ال َب َة:
« َف َه ُؤ َ ِ
يم ِ
ار ُبوا ال َّلـ َه َو َر ُسو َل ُه»(.)1
ـانِ ْمَ ،و َح َ
ـر ُقوا َو َق َت ُلواَ ،و َك َف ُروا َب ْعدَ إِ َ
الء َس َ
وللعلامء ُشـروح مستفيضة يف مواضعها ،من كتب رشوح احلديث والفقه.

وهناك تفصيل لدَ ٰى العلامء حول :هل َه ٰـ ِذه كانت عقوبة القصاص ،حيث ارتكبوا

تلك اجلرائم يف راعي أو رعاة اإلبل ،أم هي حد احلرابة ،والتي ُف ِّصلت يف اآلية ،أو
هي عقوبات تعزيرية ،يوقعها اإلمام ،بحسب ما يراه ،وفق ًا لِ َـم ارتكبه املحاربون ،وما

يناسب لردعهم وغريهم عن ارتكاب َه ٰـ ِذه اجلرائم.

بي @ ،أوقع عليهم عقوبات مغ َّلظة ،تتناسب مع اجلرائم
َّإل أنَّ املقصود هنا أن ال َّن َّ

التي ارتكبوها(.)2

حممد بن إسامعيل أبو عبد ال َّلـه « ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول ال َّلـه @
( )1البخاري َّ ،

حممد زهري بن نارص النارص  ،النارش  :دار طوق النجاة
ُ
وسـننه وأيامه» ( ،صحيح البخاري)  ،حتقيق َّ :
َ
اب أ ْب َوال
حممد فؤاد عبد الباقي)  ،ط 1422 ، 1هـ  ،كتاب الطهارة َب ُ
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم َّ
ا ِ
اب َ ،والغَ َنمِ َو َم َرابِ ِض َها  ،رقم احلديث  233؛ ومسلم  ،بن احلجاج أبو احلسن القشريي
إلبِ ِل َ ،و َّ
الد َو ِّ
إىل رسول ال َّلـه @» (صحيح مسلم)،
النيسابوري « ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل ٰ
حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب  ،القسامة  ،باب حكم املحاربني
حتقيق َّ :
واملرتدين  ،رقم احلديث . 1671
( )2ملعرفة تفصيل عقوبات املحاربني وترتيبها بحسب اجلرائم التي ارتكبوها  ،وأدلة ذلك واجتهادات
الفقهاء العظيمة يف ذلك  ،يرجع لكتب الفقه املقارن  ،وكتب التفسري املطولة عند تفسريها لآليات  ،من
حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري
سورة املائدة  33 :ـ  . 34ومن ذلك القرطبي  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
اخلزرجي « ،اجلامع ألحكام القرآن الكريم»  ،حتقيق  :أمحد الربدوين  ،وإبراهيم أطفيش  ،القاهرة  :دار
حممد الطاهر « ،حترير املعنى السديد
الكتب املرصية  ،ط 1384 ، 3هـ = 1964م  147/6 ،؛ وابن عاشور َّ ،
وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد»  ،تونس  :الدار التونسية للنرش 1984 ،م . 179/6 ،
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الفروق بني التعزير واحلدود والقصاص
لكل نوع من اجلرائم ضوابط وعقوبات ،تتناسب معه ،فهناك احلدود ،والقصاص،
عل الفرق بني ِّ
كل نوع واآلخر أحكام عديدة ،وهي نوع من اإلعجاز
والتعزير ،ويرتتب َ ٰ

الترشيعي ،والتفصيل العلمي ،والعدل الترشيعي.

وقد يدخل فيها حق اآلدمي ،كمـا يف حدِّ ال َق ِ
مي ويدخل فيها
ذفُ ،فيغَ َّل ُب ُّ
حق اآل َد ِّ
حق لآل َد ِم ِّي.
العفو من املجني عليه ،بخالف ما ليس فيها ٌّ

والقصاص عقوبة مقدرة رشع ًا ،وجبت حق ًا للعبد ،وهو لغ ًة ا ُملام َثلة ،واصطالح ًا أن
حق الع ِ
بد فيدخلها العفو بعوض أو بدونه.
عل اجلاين مثل ما ج َن ٰى ،وغ ِّلب فيها ُّ َ
يوقع َ ٰ

ويمكن تلخيص الفروق بني ا َ
حلدِّ والقصاص ،كام أور َدهتا املوسوع ُة ُ
الكويتية بام ييل:
عل رأي اجلمهور.
( )1ال يقيض اإلمام بعلمه يف احلدود ،بخالف القصاص َ ٰ

( )2ال تورث احلدود يف اجلملة ،بينام تورث يف القصاص ،ويف حدِّ ال َق ِ
ذف تفصيل
الجتهادات الفقهاء ينظر يف مواضعه.

( )3ال يصح العفو يف احلدود يف اجلملة ،بخالف القصاص فيصح العفو فيه بل يندب
أحيان ًا.

( )4التقادم ال يمنع الشهادة بالقتل وغريه يف القصاص ،بخالف احلدود عند بعض
ِ
مي.
الفقهاء ،س َ
ـو ٰى حدِّ القذف لغلبة حقِّ اآل َد ِّ
( )5يثبت القصاص باإلشارة والكتابة من األخرس ،بخالف احلدود.
( )6ال جتوز الشفاعة يف احلدود ،وجتوز يف القصاص.

عل الدعو ٰىِ ،
ـل ِ
ِ
بخ َ
ف ال َقصاص.
َ
( )7ال تتوقف احلدود ـ عدا َحـدِّ ال َقذف ـ َ ٰ
( )8جيوز الرجوع عن اإلقرار يف احلدود ،وال جيوز يف القصاص.
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َعالِ ،
ِ
بخ َل ِ
ف ال َقصاص؛ فإنه
ومناط َه ٰـ ِذه الفروق ،أن احلدود يغلب فيها ُّ
حق ال َّلـه ت َ ٰ
حق الع ِ
بد(.)1
يغلب فيه ُّ َ
نع اجلاين أو
الر ِّد واملنع ،ألن املقصود منه َم ُ
والتعزير من العزر؛ وهو يف اللغة بمعنى َّ

غريه من معاودة القبيح.

ويف االصطالح  :تأديب دون احلدِّ  ،فهو عقوبة غري مقدرة رشع ًا ،جتب ح ّق ًا ل َّل ِ
ـه
َعال ،أو آلدمي ،يف كل معصية ليس فيها حد وال كفارة غالب ًا.
ت َٰ
وه ٰـ َذا للغالب ،فقد يرشع التأديب وال معصية ،كاملريب والوالدين لطفلهام ،ونحو
َ

ذلك.

ويمكن تلخيص الفروق بني التعزير ،واحلدود ،أو القصاص بام ييل :

( )1العقوبات يف احلدود والقصاص مقدرة رشع ًا وليس للحاكم االختيار فيها ،بخالف
العقوبات التعزيرية فإنه جيتهد يف العقوبات املناسبة.

( )2العفو جيري يف القصاص من املجني عليه أو َو ُّليه ،ويف التعزير للحاكم العفو حسبام
يراه مناسب ًا ،وال عفو يف احلدود.

( )3يمكن إثبات اجلرائم التعزيرية بأي وسيلة ممكنة يعتربها احلاكم ،بخالف احلدود
عل الوسائل املعتربة رشع ًا فيها.
والقصاص فيقترص إثباهتا َ ٰ
( )4تفصيل لدى الفقهاء فيمن يتحمل دية اجلاين إذا مات من إقامة العقوبة عليه فذهب
إل أنه يتحملها بيت املال وقيل هو أو عاقلته ،بخالف احلدود والقصاص
البعض َ ٰ

عل
فإن احلق قتله كام قاله الفاروق ريض اهلل عنه وال ضامن يف الفعل املأذون فيهٰ َ ،

تفصيل أيض ًا يف ذلك.

( )5أن ا ُ
ُدر ُأ بالشبهات ،بخالف التعزير ،فإنه يثبت ،ولو وجدت شبهة ،إذا
حلدو َد ت َ
قويت قرائنها لدَ ٰى احلاكم.

(« )1املوسوعة الفقهية»  ،الكويت  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية . 132/17 ،
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عل الصغري.
عل الصغري ،ويثبت التعزير َ ٰ
( )6أن احلدود ال تثبت َّإل َ ٰ

إل سقوط احلدود بالتقادم ،بخالف التعزير(.)1
( )7ذهب بعض الفقهاء َ ٰ

وبيان َه ٰـ ِذه الفروق يرتتب عليه حال املحاربني ،بعد توبتهم والعقوبات التي تسقط
ِ
عل املحاربني
عل القول إن َه ٰـذه العقوبات الواردة يف اآليات توقع َ ٰ
عنهم بالتوبة ،وأيض ًا َ ٰ
ِ
عل
عل ترتيب اجلرائم املرتكبة منهم ،فترتتب َه ٰـذه الفروق َ ٰ
باجتهاد اإلمام ،وليست َ ٰ

الرأي القائل إهنا تعزيرية ُترتَك الجتهاد اإلمام ،وتكون عقوبات جرائمهم املتعلقة بحقوق
اآلدميني ،ينطبق عليها ما يف أبواب القصاص ونحوه ،مما ُغ ِّلب فيه جانب حق اآلدمي.

البغوي حكم املحاربني ،إذا تابوا قبل القدرة عليهم ،حيث
وقد خلص اإلمام َ

َعال﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
يقول ،~ ،عند تفسريه لقوله ت َ ٰ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾(« :)2وأما املسلمون املحاربون ،فمن تاب منهم قبل
القدرة عليهم ،وهو قبل أن يظفر به اإلمام ،تسقط عنه كل عقوبة وجبت حق ًا للـه ،وال
يسقط ما كان من حقوق العباد .فإن كان قد قتل يف قطع الطريق ،يسقط عنه بالتوبة،

قبل القدرة عليه حتتم القتل ،ويبقى عليه القصاص لويل القتيل ،فإن شاء عفا عنه ،وإن
شاء استوفاه ،وإن كان قد أخذ املال يسقط عنه القطع .وإن كان قد مجع بينهام ،يسقط
عنه حتتم القتل والصلب ،وجيب ضامن املال ،وهو قول الشافعي ~».

وقال بعضهم :إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه ،ال يكون ألحد عليه تبعة يف دم ،وال

إل صاحبه.
مال ،إال أن يوجد معه مال بعينه ،فريده َ ٰ

ل > يف حارثة بن يزيد كان خرج حماربا ،فسفك الدماء ،وأخذ املال ،ثم
وروي عن َع ِ ٍّ
( )1مرجع سابق « ،املوسوعة الفقهية» . 254/12 ،
( )2سورة املائدة  ،اآلية . )34( :
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ل > عليه تبعة يف دم ،وال مال ،إال أن يوجد معه
جاء تائبا قبل أن يقدر عليه ،فلم جيعل َع ِ ٌّ
إل صاحبه .أما من تاب بعد القدرة عليه ،فال يسقط عنه يشء منها.
مال ،فريد َ ٰ

ل ،من عقوبات قطع الطريق ،وقطع الرسقة،
وقيل :كل عقوبة جتب حقا ل َّلـه َع َّز َ
وج َّ
عل أهنا ال تسقط»(.)1
وحد الزنا والرشب ،تسقط بالتوبة بكل حال ،واألكثرون َ ٰ
أعم من القبض عليهم وأشمل ،وفتح باب التوبة وقبوهلا
والقدرة عليهم عند الفقهاء ّ
إل ترك إجرامهم ،وتصحيح سلوكهم ،واملراد
منهم قضا ًء مما يعني ،ويشجع املجرمني َ ٰ

بقبول التوبة قبل القدرة؛ أي قضا ًء وحك ًام يف الدنياَّ ،
وإل فإن التوبة بني العبد وبني ال َّلـه
َعال مفتوحة ،ما َلـم يغرغر ،وتبلغ الروح احللقوم ،كام هو ُم َّبي يف عدد من النصوص.
ت َٰ
ومنع قبول التوبة من املحاربني بعد القدرة عليهمَّ ،
لئل يكون ذلك حيلة هلم ولغريهم،
يد ِعي ال َّتوبة وخيادع املجتمع( .)2وتوبتهم فيام
يف ارتكاب اجلريمة ،وعند القدرة عليهَّ ،

َعال باقية مقبولة ،إن َصدَ قوا ،ولو َلـم نقبلها قضاء.
بينهم وبني ال َّلـه ت َ ٰ

وما ذكره اإلمام البغوي ~ ،من أن حقوق اآلدميني ال تسقط بالتوبة ،هو رأي

اجلمهور(.)3

حممد عبد ال َّلـه النمر ،
حممد احلسني بن مسعود « ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن»  ،حتقيق َّ :
( )1البغوي  ،أبو َّ
وعثمـان مجعة ضمريية  ،وسليامن مسلم احلرش  ،الرياض  :دار طيبة للنرش والتوزيع  ،ط 1417 ، 4هـ،
. 50/3
( )2انظر تفصيل توبة املحاربني  ،القرايف  ،شهاب الدين أمحد بن إدريس « ،الذخـرية»  ،بريوت  :دار الغرب
اإلسالمي  ،ط 1994 ، 1م . 134/12 ،
إىل أن توبة املحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه مجيع العقوبات  ،الزيدية كمـا يف «حدائق
( )3وممن ذهب ٰ
وصحح قول اجلمهور  ،وهو
األزهار»  ،ورده الشوكاين ~ يف رشحه املشهور «السيل اجلرار» ،
َّ
قول عند الشافعية خالف املذهب  ،كمـا يف «مغني املحتاج»  ،للرشبيني  ،طبعة مصطفى البايب احللبي
َ
عل حدائق األزهار»  ،طبعة وزارة األوقاف
1477هـ184/4 ،؛ والشوكاين « ،السيل اجلرار املتدفق ٰ
املرصية 1408هـ . 349/4 ،
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َف َل يسقُ ُط بالتوبة َما َك َ ِ
وق ا ْل ِعب ِ
الط ِر ِ
ان َق ْد َق َت َل ِف َق ْطعِ َّ
ادَ ،فإِنْ َك َ
يق َي ْسقُ ُط َع ْن ُه
ان م ْن ُحقُ ِ َ
َْ
اص لِ َو ِ ِّل ا ْل َقتِ ِ
يل َفإِنْ َشا َء َع َفا َع ْن ُه
بِال َّت ْو َب ِة َق ْب َل ا ْلقُ ْد َر ِة َع َل ْي ِه َ َت ُّتم ا ْل َق ْت ِلَ ،و َي ْب َقى َع َل ْي ِه ا ْل ِق َص ُ
ان َق ْد َأ َخ َذ ْالَ َ
ال َي ْسقُ ُط َع ْن ُه ا ْل َق ْط ُع َوإِنْ َك َ
اس َت ْو َفا ُهَ ،وإِنْ َك َ
ج َع َب ْي َن ُه َم َي ْسقُ ُط
ان َق ْد َ َ
َوإِنْ َشا َء ْ
ي ُب َض َم ُن ْالَ ِ
بَ ،و َ ِ
الص ْل ِ
ال(.)1
َع ْن ُه َ َت ُّت ُم ا ْل َق ْت ِل َو َّ
َعال ،أحكام كل جريمة والعقوبات التي تستحقها،
وقد فصل الفقهاء ،رمحهم ال َّلـه ت َ ٰ
ووسائل اإلثبات التي تتعلق هبا ،فالبغاة هلم أحكامهم ،واخلوارج كذلكَّ ،
وقطاع

الطريق واملحاربني ،واللصوص والسارقني ،وغريهم ،وحيصل خلط لدَ ٰى اإلعالميني،
عل املوسوعات الفقهية اإلسالمية ،بل
وكذا املختصني بالقانون ،ممن ليس لدهيم اطالع َ ٰ
ور َّبمـا بعض القضاة يف العامل
وحيصل خلط لدى بعض جهات التحقيق واالدعاء العامُ ،

العريب ،فيحصل تساهل أو تشديد يف غري موضعه.

إل ظهور
كمـا أن ضعف األجهزة األمنية ،وسلطان الدولة يف بعض الدول ،يؤدي َ ٰ
َه ٰـ ِذه العصابات ،ووقوع جرائم احلرابة بأشكاهلا وصورها القديمة أو احلديثة مما يقلق
املجتمعات ويرض بمسريهتا التنموية.

( )1الكمـال  ،بن اهلامم احلنفي « ،فتح القدير»  ،مرص  :مصطفى البايب احللبي  ،ط 1389 ، 1هـ  428/5 ،؛
ومرجع سابق « ،الذخرية»  123/12 ،؛ النووي « ،املجموع رشح املهذب»  ،تكملة املطيعي  ،بريوت :
َ
عل متن املنهاج» ،
دار عامل الكتب 1423 ،هـ  168/22 ،؛ والرشبيني َّ ،
حممد اخلطيب « ،مغني املحتاج ٰ
مرص  :طبعة مصطفى البايب احللبي 1377 ،هـ  183/4 ،؛ وابن قدامة  ،املقديس « ،املغني»  ،حتقيق د.عبد
ال َّلـه الرتكي  ،طبعة دار هجر للطباعة والنرش  ،ط 1410 ، 1هـ . 483/12 ،
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ل سـبيل اخلـتم
َع َ ٰ
آدم بأنواع من التكريم ،ومنها العقل،
كر َم َبني َ
َعال َّ
إل أن ال َّلـ َه ُسبحانَه وت َ ٰ
نخ ُلص َ ٰ
عل التسخري ،واالنتفاع بمـا حوله ،ومعرفة مصاحله،
والتدبري ،وحسن التفكري ،والقدرة َ ٰ
يضـره وتَو ِّقيـه .ثم أكرمه ب ُن ِ
الشـرائع ،وإرسال األنبياء &،
زول َّ
والسعي هلا ،وما ُ ُّ
لضبط َه ٰـ َذا اإلنسان مع مقاصد خلقه ،وحفظ ميزان االعتدال يف تفكريه وغرائزه.
إل الرشائع والترشيعات
إل االجتامع وبناء املجتمع ،فهم بحاجة َ ٰ
وحلاجة البرش َ ٰ
املنظمة لتلك العالقات بينهم ،مما حيقق هلم مقاصدهم؛ منها مع رعاية مقاصد الترشيع

من ترشيعها ،واإلذن فيها.

َعال تفاوهتم يف الفهم والغرائز ،وضبط النفس،
وألنَّ البرش اقتضت حكمة ال َّلـه ت َ ٰ
عل حقوق
واحرتام حقوق اآلخرين ،والترشيعات ،فقد حيصل من بعضهم التعدي َ ٰ

املجتمع ،أو األفراد ،فنظمت الرشيعة حدود ًا وعقوبات حلامية تلك احلقوق والترشيعات،
عل
عل املجتمع ،وجرأهتم َ ٰ
ومنها جريمة احلرابة ،التي يظهر فيها جلي ًا مترد املحاربني َ ٰ
اجلريمة ،بتفاوت بني أنواع احلرابة وجرائمها ،فرشعت هلا من العقوبات ما يناسب كل

نوع ،بحسب ضخامتها وأثرها.

َعال ،ثم تطبيق تلك احلدود ،ختتفي تلك اجلريمة أو تقل ،ويأمن
وبفضل ال َّلـه ت َ ٰ
ـاس يف مصاحلهم ،وبناء حياهتم ،وهنضة جمتمعاهتم .ويف َه ٰـ ِذه
املجتمع ،و َي َ
سع ٰى ال َّن ُ
العقوبات ابتداء عالج للنفس البرشيةَّ ،
لئـل َت َنح أصال للجريمة ،وتنفري من ارتكاهبا،

فهي نوع من أنواع تربية النفس وإصالحها.

كمـا أن يف تطبيق حد احلرابة رمحة باملجرمَّ ،
عل تنفيذ عقوبة من
لئـل يتجرأن الناس َ ٰ

عند أنفسهم ،يكون فيها مبالغة وإرضار باملجرم ،فوق ما يستحقه ،ويتناسب مع جرمه،

866

وهو موجود يف كثري من املجتمعات البدائية ،بل وح َّت ٰى املتقدمة حيث جتعل للناس حق ًا

يف قتل املعتدي عليهم ،أو التنكيل به بوسيلة تتناىف مع الرمحة والعدل .ويف املقابل أيض ًا،
عو ٰى حق اإلنسانية والرمحة،
إل التخفيف عنه ،بدَ َ
تتجه بعض الترشيعات والترصفات َ ٰ
مما يزيد يف ارتكاب اجلرائم ،وكثرة املجرمني.

فتطبيق الترشع اإلسالمي يف جريمة احلرابة ،يتحقق فيه العدل والرمحة باجلاين

واملجتمع ،فال تبقى عليه عقوبة أكرب مما يستحق ،وال ختفف فال حيصل مقصود الردع
عل احلقوق ،وخرق حرمة
وتطهري اجلاين ،وعالج النفس عموم ًا من غرائز االعتداء َ ٰ

الترشيع.

واملتأمل يف اآليات واألحاديث النبوية املتعلقة باجلنايات وعقوباهتا ،جيد جلي ًا التوجيه
إل التوبة ورد احلقوق واالنسجام الفاعل مع
اإلنساين والرمحة املعتدلة باجلاين ،ودعوته َ ٰ

املجتمع.
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1الباجي ،أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي ،املنتقى رشح
املوطأ ،مرص :مطبعة السعادة ،ط  1332 ،1هـ.

( )2البخاري ،حممد بن إسامعيل أبو عبد ال َّلـه ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول ال َّلـه @

وسننه وأيامه( ،صحيح البخاري) حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص ،النارش :دار طوق النجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ط  1422 ، 1هـ .

( )3البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،حتقيق :حممد عبد ال َّلـه النمر،
وعثامن مجعة ضمريية ،وسليامن مسلم احلرش ،الرياض :دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط  1417 ، 4هـ.
( )4البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبيل ،كشاف القناع عن متن
اإلقناع ،دار الكتب العلمية 1403 ،هـ =  1983م.
( )5ابن تيمية ،السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ،طبعة دار الكتاب العريب.
( )6ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،دار اإلفتاء باململكة العربية السعودية.

( )7اجلزيري ،عبد الرمحن ،الفقه عىل املذاهب األربعة ،دار اإلرشاد والنرش.

( )8اخلريش ،حممد بن عبد ال َّلـه املالكي أبو عبد ال َّلـه ،رشح خمترص خليل ،بريوت :دار الفكر للطباعة.
( )9الزحييل ،وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،بريوت :دار الفكر ،ط  1405 ، 2هـ.

( )10الرسخيس ،حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة ،املبسوط ،بريوت :دار املعرفة 1414 ،هـ=
 1993م.

( )11السعيد ،كامل ،رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات ،عامن :الدار العلمية الدولية ،ط ، 1
 2002م.
الشـافعي ،حممد بن إدريس بن العباس بن عثمـان القريش املكي« ،األم» ،بريوت :دار املعرفة،
(َّ )12
1441هـ = 1990م.
( )13الرشبيني ،حممد اخلطيب ،مغني املحتاج عىل متن املنهاج ،مرص :طبعة مصطفى البايب احللبي،
1377هـ.
( )14الشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف ،املهذب يف فقة اإلمام الشافعي ،نرش دار
الكتب العلمية.
( )15الشوكاين ،السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار ،طبعة وزارة األوقاف املرصية 1408هـ.
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( )16الصنعاين ،عبد الرزاق بن مهام ،املصنف ،املجلس العلمي.

( )17ضياء الدين اجلندي ،املالكي املرصي ،خمترص العالمة خليل بن إسحاق بن موسى ،حتقيق أمحد
جاد ،القاهرة :دار احلديث ،ط1426 ،1ه= 2005م.

( )18ابن عاشور ،حممد الطاهر ،حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد،
تونس :الدار التونسية للنرش1984 ،م.
( )19ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،األردن :دار النفائس ،ط1421 ،2هـ.

( )20عودة ،عبد القادر ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،مقارنا بالقانون الوضعي ،بريوت :دار الرسالة،
ط1422 ،14هـ.
( )21القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس ،الذخرية ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1994 ،1م.

( )22القرطبي ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي ،اجلامع ألحكام
القرآن الكريم ،حتقيق :أمحد الربدوين ،وإبراهيم أطفيش ،القاهرة :دار الكتب املرصية ،ط،3
1384هـ =1964م.
( )23ابن قدامة ،املقديس ،املغني ،حتقيق :عبد ال َّلـه الرتكي ،طبعة دار هجر للطباعة والنرش ،ط،1
1410هـ.
( )24املجايل ،نظام توفيق ،رشح قانون العقوبات ،عامن :مكتبة دار الثقافة ،ط1998 ،1م.

( )25مسلم ،بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن
العدل إىل رسول ال َّلـه صىل ال َّلـه عليه وسلم (صحيح مسلم) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
( )26ممدوح ،خليل البحر ،مبادئ قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ،عامن :مكتبة دار الثقافة،
ط1998 ،1م.
( )27ابن منظور ،مجال الدين حممد ،لسان العرب ،بريوت :دار الكتب العلمية 1430هـ.
( )28ابن منصور ،سعيد ،السنن ،الرياض :دار الصميعي1414 ،هـ.

( )29املوسوعة الفقهية ،الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

( )30ابن نجيم املرصي ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،دار الكتاب
اإلسالمي ،ط.2
( )31النووي ،املجموع رشح املهذب ،تكملة املطيعي ،بريوت :دار عامل الكتب1423 ،هـ.
( )32ابن اهلامم ،الكامل احلنفي ،فتح القدير ،مرص :مصطفى البايب احللبي ،ط1389 ،1هـ.
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()42

العقوبات ومظاهر السامحة والرأفة
*

د .صـابر أمحـد راشـدي

العقوبات إصالح ًا حلال الناس
إل َم ْق َن ٍع من اليقني ،بأن الرشيعة اإلسالمية ال
املتأمل يف نصوص اإلسالم يصل َ ٰ

عل نكاية باإلنسان ،أو باألمة اإلنسانية ،وهذا من خصائص
تشتمل ،يف أي نص منهاٰ َ ،

رشيعة اإلسالم بال منازع ،وباملقابل مل جيز أن تكون الزواجر والعقوبات َّإل إصالح ًا
حلال الناس ،بام هو الالزم يف نفعهم ،دون ما دونه ،ودون ما فوقه ،ألنه لو أصلحهم

إل ما فوقه ،وألنه لو كان العقاب فوق الالزم للنفع ،لكان
ما دونه َلـام جتاوزته الرشيعة َ ٰ
إل ال ّنكاية دون جمرد اإلصالح( .)1فاحلدود والزواجر والعقوبات ،ال جيوز أن
قد خرج َ ٰ

تكون َّإل إلصالح الناس ،وهي مرهتنة به ،فلم جتعل الدين عائق ًا لتحقيق ذلك ،وال
املكانة االجتامعية استثناء لذلك.

واملقصد العام من الترشيع «هو حفظ نظام األمة ،واستدامة صالحه بصالح عمله،

وصالح ما بني يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه»( .)2فجميع ترصفات الرشيعة

حتوم حول إصالح حال اإلنسان يف سائر أحواهلا ،لتصلح أحوال األمة يف مجيع مظاهرها،
وما العقوبات والزواجر واحلدود َّإل إلصالح حال الناس ،فمن أكرب مقاصد الرشيعة
(*) أستاذ الرشيعة والقانون ورئيس معهد الرشيعة يف جامعة البويرة  ،اجلزائر .
حممد الطاهر  ،األردن :
( )1ابن عاشور  ،الطاهر « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،حتقيق ودراسة  :امليساوي َّ
دار النفائس 1421 ،هـ = 2001م  ،ص . 337
( )2مرجع سابق « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،ص . 273
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بسد ثلامت اهلرج والفتن واالعتداء ،وإنّ ذلك
حفظ نظام األمة ،وليس ُيفظ نظامها إال ّ

ال يكون واقع ًا موقعه إال إذا تولته الرشيعة بالترشيع ون ّفذته احلكومات ،ح َّت ٰى يكون

مسلك ًا ألهل االنتقام والثأر ،فمقصد الرشعة من ترشيع احلدود والقصاص ،والتعزير،
وأروش اجلنايات أربعة أمور :تأديب اجلاين ،وإرضاء املجني عليه ،وزجر املقتدي
باجلناة ،وإعطاء الثقة للمجتمع(.)1

فالعقوبات والزواجر يف الرشيعة ليس نكاية باإلنسان ،بقدر ما هي إصالح له
عل قواعد معلومة يي ّئس أهل الفساد من اإلقدام
ولغريه ،من أجل إصالح جمموع األمةٰ َ ،

عل اجلرائم ،وال يكون ذلك خارج قواعد العدل ،فقد ُقبلت توبة املحارب قبل القدرة
َٰ
عل األسوة الصاحلة بالتائب ،بيد أن القاتل ِغيل ًة مل
عل األمن وح ّث ًا ألمثاله َ ٰ
عليه حرص ًا َ ٰ
حق ألحد معني
ُيقبل فيه العفو لشناعة وفظاعة جنايته ،أو تلك اجلرائم التي ليس فيها ٌّ
ـ كالرسقة ورشب اخلمر والزنا واحلرابة ـ لِـام فيها من انتهاك كيان الترشيع والتخريب
لقواعد األمن واألمان يف املجتمع.

ِ
املعتدي ،وزجر
فهي مع كوهنا ربانية جتمع بني الرمحة باجلاين واملجني عليه ،وتأديب

املقتدي ،مع إرضاء املعتدَ ٰى عليه وأهله .وبذا يظهر أن العقوبات اإلسالمية ليس غاية
وعل هذا
لذاهتا ،وإنام هي وسيلة لتقويم السلوك املنحرف ،ومنع األخالق الذميمةٰ َ ،
الشدة واللني ،وتراعي آدمية اإلنسان وكرامته ،وحتول دون
إل التوازن بني َّ
جتدها تستند َ ٰ
إفراغ النفس وسلوكياهتا من اعتبارات املدافعة واالنتامء واالنتساب.

العقاب  :حسن تدبري أمر املجتمع

لصون وتنظيم
يف الدرس العقايب يقال إن العقوبة ُج ِعلت لتنظيم األمر ،ويف اجلرائم هي َ

سلوكيات املجتمع ،وليس إلحداث الفزع فيهم ،وإحداث اهللع ،بل هو تنظيم للسلوك
الفردي واجلامعي يف القيام بالسلوك غري املحدث للرضر ،وال امللحق أذى للغري.

( )1مرجع سابق « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،ص . 516-515
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غري أن ما استقر يف فهم البرش وتفكريهم ،أن العقاب هو نتيجة الطبيعية لكل سلوك

سلبي يف املجتمع ،يلحق الرضر ،سواء باألفراد أو باملجتمع ،بيد أن هذا الفهم هو نظرة
ِ
ب ،واالهتامم باملعا َق ِ
املعاق ِ
ب الذي َّ
شط بسلوكه عن
قارصة حلقيقة العقاب ،يغفل دور
اجلادة.

ِ
ّ
إل أفق
املعاقب ،أو املرشع
إل العقاب من زاوية
يتخطى البعد السلوكي كليةٰ َ ،
فالنظر َ ٰ

املسي واملنظم للمجتمع ،الذي يريد هلم اإلصالح والصالح ،وفق إطار مفاهيم السياسة
ِّ

وأبعادها الواسعة .فالعقاب من هذا الوجه هو حارس للمقصد املراد حتققه يف املجتمع،

من إصالح لألفراد يف حتسني سلوكهم ،بمـا حيقق األمن والسلم ،لألفراد يف ذواهتم ،أو

يف ممتلكاهتم.

ويف حق املجرمني العقوبة ُّ
تكفهم عن االهنامك يف يشء من سيئ األخالق واألفعال،
عمـا تدعوهم إليه من اللذات القبيحة ،وسيئ
عل ضبط النفس َّ
ويعتادون بذلك َ ٰ
بل ا ُ
مصاف ال ُّن ِ
ِّ
إل
خل ُلقي(.)1
إل معايل األمور وترتقي هبم َ ٰ
األفعال ،فتسوقهم بذلك َ ٰ

َعال﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
فالقرآن الكريم ُي ِّنب ُهنا ،يف قوله ت َ ٰ
()2
إل أن العذاب مداره وجود ًا وعدم ًا إنمـا هو لفعل الكفر،
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ ٰ َ ،

واملعايص وسيئ األفعال ،وليس ليشء آخر ،فمـا يفعل ال َّلـه بتعذيبكم ،أيتش َّف ٰى به من الغيظ،
أم بدرك به الثأر ،أم أنه يستجلب به نفع ًا ،أو يستدفع به رضر ًا ،تعاىل ال َّلـه عن ذلك كله ،إنمـا
التعذيب يقتضيه كفركم أو فساد عملكم ،وترصفكم ،فإذا زال ذلك كله باإليمـان وصالح
األفعال والشكر انتفى التعذيب(.)3

( )1ابن مسكويه  ،أبو عيل أمحـد « ،هتذيب األخالق»  ،دراسة وحتقيق  :عمـاد اهلاليل  ،بريوت  :منشورات
احلمل 2011 ،م  ،ص . 294
( )2سورة النساء  ،اآلية . )147( :
إىل مزايا القرآن الكريم»  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث
حممد بن َّ
( )3أبو سعود َّ ،
حممد « ،إرشاد العقل السليم ٰ
العريب . 247/2 ،
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ٍّ
وكف عن األ َذ ٰى والفساد،
فالعقوبة باعتبار املآل الذي تنتهي إليه من تربية حسنة،

واألخالق اللئيمة ،والشيم الذميمة.

مظاهر التسامح والعفو يف العقوبات يف الرشيعة اإلسالمية

اختذت الرشيعة منهجية يف التسامح عن طريف العفو ،سواء كان ببدل أومن دونه،
ٍ
وتالش لغائلة الثأر واالنتقام.
لِ َـم يف العفو من إظهار للرأفة والرمحة،

ُ َ
ول من العقاب :
()1
العفو أ َ ٰ

رغبت الرشيعة يف العفو لِ َـم ُيقِّـقُ ه من َمصالح أرجح من تَنفـيذ ِ
َّ
الع َقاب ،ومنهجيتها
َ
رغبت فيه ،ثم َخ َّـيت بينه وبني العقابُ ،لت َِّج َح ك َّفـ َته يف األخـ ِ
يف ذلك أهنا َّ
ري عن
ِ
الف َق ِ
اسـتيفاء ال َقصاص ،لِ َتشَ ـو ِ
ـهاء َق ُ
ـر بني ُ
فـو َ
ف
أفض ُل من
ولَ :
«الع ُ
ُّ
العقاب ،ح َّت ٰى انتشَ َ
ـي َذ َ
لك يف ال ِّنقـاط اآلتية:
َّ
إل ا ُمل َس َ
والرأ َفـة» ،ن َُب ِّ ُ
الش َ
ـامة َّ
ـريعة َ ٰ

ـ الرتغيب يف العفو بدل القصاص

يف جرائم القصاص من َع َفـا فهو ك َّفـار ٌة له ،يقول َج َّل َثنـاؤُ ه﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
()1
تصدِّ ق ،والتعبري
للم َ
عل أن من تصدق بالقصاص فهو ك َّفـار ٌة ُ
ﯤ ﯥ ﯦ﴾  ،وفيها داللة َ ٰ
()2
فوه ك َّفار ٌة َلذ ِ
نب اجلاين ،ال
بالصدقة للمبالغة يف الرتغيب  ،وإذا َعفا املجني عليه من اجلاينَ ،فع ُ
تعال .كام يشمل من
فعل ال َّلـه َ ٰ
يؤاخَ ُذ به يف اآلخرة ،كمـا أن القصاص ك َّفار ٌة له ،فأما أجر العايف َ ٰ
َص َّدق واعرتف بمـا جيب عليه من القصاص وإنقاد له فهو كفارة لِ َـم جناه من الذنب(.)3

( )1سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )45( :
إىل مزايا القرآن الكريم»  . 43/3 ،وذكر اإلمام فخر الدين الرازي
( )2مرجع سابق « ،إرشاد العقل السليم ٰ
إىل املعفو عنه  ،وبني وجوه ذلك  ،ينظر  ،الرازي « ،مفاتيح
إىل العايف أو ٰ
يف ضمري «له» أنه حيتمل أن يعود ٰ
الغيب»  ،حتقيق  :سيد عمران  ،القاهرة  :دار احلديث 1433 ،هـ = 2012م . 226-225/6 ،
حممد « ،تفسري الطربي :
املعنى ومعاين
( )3ذكر اإلمام الطربي َه ٰـذا
ٰ
أخرى يف تفسري اآلية  .الطربي  ،أبو جعفر َّ
ٰ
جامع البيان عن تأويل آي القرآن»  ،حتقيق  :الرتكي  ،عبد ال َّلـه بن عبد املحسن  ،مرص  :دار هجر للطباعة
والنرش والتوزيع واإلعالن 1422 ،هـ = 2001م  472/8 ،وما بعدها .
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ـ التخيري بني القصاص والعفو

بالبـدل (الصلح) ،وبني
العفـو ،كمـا خيَّ يف َ
خي اإلسالم بني القصاص وبني َ
َّ
العفـو َ
إل النفوس ،وإثارة عاطفة
العفـو بِ َل َبـدل ،مع حتبيب مسلك َ
َ
عل القصاص َ ٰ
العفـو َ ٰ
()1
األخوة منبع الرتاحم والتسامح﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾  ،وصح عن أنس >
ِ
ِ
بالعفـو.
أمر فيه ال َق
ُ
صاصَّ ،إل أ َمر فيه َ
إل َر ُسول ال َّلـه @ ٌ
أنه قال :ما ُرفع َ ٰ

لح َأ َ
فو َأ َ
فض ُل ِمن
وبذلك صار من املعروف عند الفقهاء قوهلمَ :
الصلحِ ُّ ،
فض ُل من ُّ
والص ُ
«الع ُ
ال َق َص ِ
َعال﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾( ،)2وهذا
اص»َ ،
وح ُ
سب العايف املؤمن قوله ت َ ٰ
أبلغ تعليم لفضيلة العفو والرتاحم التي يدعو اإلسالم إليها ،وليس منافي ًا لعقوبة القصاص.

وهذا الوجه من التسامح الذي خفف اإلسالم من إفراط التوراة بتحتم العقوبة ،وحتريم العفو
عن جريمة القتل(.)3

ـ تغليب العفو عىل القصاص

()4
ٌ
ّ
للكف
مسلك يف الفقه اإلسالمي
«رضا أولياء الدم بالصلح باملال عن القصاص»
عن تنفيذ القصاص ،واالكتفاء بتأديب اجلاين ،إذا كان ماله يفي بغرض ترضية أولياء
الدم به ،وهذا القول له حجته ،وقوته يف منهج ترصفات الرشيعة يف حفظ الدماء ،قال
اإلمام أشهب ~« :إن القاتل ُي َب عىل دفع املال»(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )178( :
سورة الشورى  ،جزء من اآلية . )40( :
َ
َعال ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [البقرة. ]178 :
إشارة لقوله ت ٰ
يرى أن العفو قد
يوجد خالف فقهي يف املسألة بني من َير ٰى أن العفو ال يكون باملال ،فإن كان فهو ُصلح ،ومن ٰ
يكون باملال وقد ال يكون به .الغامدي ،عبد ال َّلـه عطية عبد ال َّلـه« ،أسباب سقوط العقوبة يف الفقه اإلسالمي»،
رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،السنة الدراسية1407 :هـ= 1987م ،ص  85وما بعدها.
نُقل عنه يف أكثر من مسالة :يف املقتول يكون له أوالد صغار ،فقال مالك :ليس لوليهم أن يعفو عن القتل
والدية ،فقال أشهب وسحنون رمحهم ال َّلـه« :إن طلبت من القاتل الدية فبذلك تلزمه .وهو ما كرره يف
عفى» .الصقيل ،أبو بكر بن عبد ال َّلـه ابن يونس« ،اجلامع ملسائل املدونة
قتل أم الولد من له وليان أحدمها ٰ
واملختلطة» ،تقديم :آل سبالك أمحد بن منصور ،واعتناء الدمياطي أبو الفضل ،بريوت :دار الكتب العلمية،
1433هـ= 2012م 254/9 ،و .305
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إل التقليل من القتل ،وهو ما استدرك به القرآن الكريم
فهذا املنهج ُييل لنا تشوف الرشع َ ٰ

َعال﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
حق أولياء املقتول بقوله ت َ ٰ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾( )1استثار ًة للرتضية والعفو يف نفوسهم ،ودفن ًا لغائلة االنتقام
لمـات اهلرج والقتل التي ال حيفظ نظام األمة َّإل هبا(.)2
فيها .وهو من قبيل سد َث َ

ِّ
واحلث عليه ،إذا كان العقاب حيدث قطيعة وزيادة مشقة،
ومن صور التقديم للعفو

ورضر ًا بأولياء الدم ،كام هو احلال يف قتل الرجل أخاه ،وويل الدم هو األب ،فإن مصلحة

األب َّأل ُيقتل له ولدان ،ومها كل ولده ،فكان العفو ليبقى له أحدمها ،وهو يبوء بإثم
()3
َ
ول باالعتبار من غريها
أخيه .مصلحة الرحم والعائلة هنا هلا اعتبار يف الرشع ،وهي أ َ ٰ
ِ
لإلح ِن،
ـج َ
فالعفو فيها َأ ْوكد ،فاجلاين قد بدأ قطعها ،ويستمر القطع بالقصاص ،وهو ُمنت ٌ
عل العفو يف مثل هذه املواطن ،ملا يف ذلك من أولوية
ولكن من سامحة الرشيعة أن حثَّت َ ٰ

اعتبار الرحم يف تقديم العفو عىل القصاص.

مظهر للتسامح والوسطية يف جمال القصاص والدية :
( )2الصلح
ٌ
اختلف الفقهاء يف تكييف العفو يف العقاب أو اجلريمة ،هل هو صلح أو عفو؟ فعند

احلنفية واملالكية العفو عندهم إذا كان جمان ًا ،فإذا كان بمقابل الدِّ َيـة فهو ُص ْل ٌح .أما عند

إل الدِّ َيـة .وهذا اختالف يف تكييف واتفاق يف األحكام،
الشافعية واحلنابلة العفو جمان ًا أو َ ٰ
ال ،ويكون يف نظري ٍ
والصلح جائز يف الرشيعة ما َلـم ُيل حرام ًا أو حيرم حال ً
بدل معلوم،

ويشرتط يف البدل ثالثة رشوط(: )4

( )1سورة اإلرساء  ،جزء من اآلية . )33( :
( )2مرجع سابق « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،ص . 515
حممـد « ،اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي»  ،دمشق  :دار الفكر العريب 1998 ،م  ،ص . 473
( )3أبو زهرة َّ ،
حممد « ،العقوبة»  ،القاهرة  :دار الفكر العريب  ،دون تاريخ النرش  ،ص . 482
( )4أبو زهرة َّ ،
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األول  :أن يكون شيئ ًا حال ًال ،معترب التقويم رشع ًا ،و ُيسقط ُ
القصاص عند اجلمهور.
البدل
َ

ُ
اجلهالة عنه.
الثــاين  :أن يكون معلوم ًا تنتفي

ٌ
إسقاط ملا ال ُّ
حيل إسقاطه.
الثـالث  :أال يكون فيه
ومن التسامح ال يشرتط يف البدل أن يكون بقدر الدية ،فقد يكون بأقل منها أو بأكثر

منها ،ألن األساس يف الصلح هو االتفاق .غري أنه إذا كان يف أولياء الدم صغري أو جمنون
أو معتوه اشرتط الفقهاء أن يكون البدل ال يقل عىل الدية ،ملصلحتهم ،واملالكية يرون

أنه إذا كان ويل الدم صغري ًا ،واجلاين فقري ًا ،فالصلح عىل املال ولو بأقل من الدية محاي ًة
ملصلحة الصغري من أ ّ
ال ُيعطى شيئ ًا.

َه ٰـ ِذه مالمح التوسط واالعتدال يف حتقيق التأديب للفاعل وإرضاء ألولياء الدم،

وردع للمالحظ املشاهد ،يف تقرير الصلح يف العقوبات.

مظاهر التسامح يف تنفيذ العقوبة يف اإلسالم
الرشيعة اإلسالمية يف حالة إثبات اجلريمة وإسناد اجلريمة للفاعل ،اعتادت نظرهتا

السمحة ،ومنهجية الرأفة يف تنفيذ العقاب من أجل أن يؤيت ثمرته ،أن تراعي حال اجلاين،

يف حتديد وقت التنفيذ ،الذي يكون العقاب حيقق مقصده ،ويزكي اجلاين ويصلحه ،فال
انتقام عليه وال إهالك.

( )1الرأفة باجلاين يف التعامل معه وفق حالته الصحية :
إل مثلها ،ومنع الغري عن حماكاته
املقصد من العقوبة يف اإلسالم الردع حتى ال يعود َ ٰ

بارتكاب اجلريمة ،فليس الغرض هو التنكيل باجلاين وتعذيبه ،فالشارع راعى حال
املجني بني الصحة والسقم ،وبني من يكون به مانع يرضه أكثر إذا نفذت العقوبة يف
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حقه .فالقاعدة يف احلدود أهنا« :تُقام للزجر ال لإلهالك» .ومراعاة حال اجلاين يف تنفيذ
العقوبة له صور متعددة ،جاء يف الدر املحتار« :ولو كان املجلود ضعيف اخللقة فخيف

هالكه ُيلد جلد ًا ضعيف ًا حيتمله»( ،)1وتفصيل ذلك:

* املرض  :هو عارض يعترب يف اجلاينُ ،ي َ
نظر فيه هل هو من املزمنة التي ال ُيرجى
فاخلالف فيه بني الفقهاء ظاهر بني قائلَ :يسقُ ُط َع ُنه ا َ
ُ
قام
الشفاء منها،
حل ُّ
ـد ،وبني قائلُ :ي ُ
ُ
إل غاية أن َيربأ.
َعليه .أما املرض الذي ُي َ
رج ٰى شفاؤه ،يؤخر له إقامة العقوبة َ ٰ

إن إقامة العقاب عىل املريض يعني اجتامع أ َلـم العقاب وأ َلـم املرض فقد يؤدي ذلك
جر للجاين ،وأثناء
إل إهالك اجلاين ،أو زيادة مرضه ،والعقوبة ُشـ ِر َعت بقدر ما ُتقق َّ
الز َ
َٰ
ـم زائد ،وهو غري مقصود يف ترشيع العقوبة ،فلو كان نكاي ًة به ألقر إيقاعها
مرضه فاأل َل ُ
يف حال املرض.

* الربد الشديد أو احلر الشديد  :يف هذه الظروف القاسية التي قد تكون سبب ًا للجاين
إل اإلهالك ،وهو غري مقصود الرشع .فإقامة احلد عىل
أن تزيد يف تعذيبه ،أو تؤدي به َ ٰ

الشارب مخر ًا يف مثل هذه الظروف ،تكاد العقوبة أن تكون مهلكة ،يف هذه األحوال
إل أن يزول الربد أو احلر(.)2
يؤجل التنفيذ َ ٰ
* وضع احلمل (النفاس)  :ال ُيقام العقاب عىل النفساء ،إذ ال تُقاس عىل احلائض يف

يفرق بينهام ،ألن
تنفيذ العقوبة ،عىل الرغم من اجتامع أحكام عديدة بينهام ،واحلالة هذه َّ

احلائض يف حالة صحية طبيعيةُ ،يقام عليها احلد وال يشء عليها .أما النفساء فمريضة،
إل هالكها.
َّ
فتؤج ُل هلا العقوبة ح َّت ٰى تربأ رأف ًة هبا ،ح َّت ٰى ال جتمع بني أملني ،أو قد يؤدي َ ٰ
َ
حممد بكر إسامعيل،
عل الدر املختار رشح تنوير األبصار»  ،تقديم َّ :
( )1ابن عابدين َّ ،
حممد أمني « ،رد املحتار ٰ
حممد معوض  ،الرياض  :دار عامل الكتب للطباعة
دراسة وحتقيق وتعليق  :عادل أمحد عبد املوجود وعيل َّ
والنرش والتوزيع 1423 ،هـ = 2003م . 18/6 ،
حممد بن أمحد « ،بداية املجتهد وهناية املقتصد»  ،بريوت  :دار الفكر ،
( )2ابن رشد احلفيد  ،أبو الوليد َّ
 1421هـ =  2001م  . 359/2 ،والرباذعي  ،خلف بن أيب القاسم « ،التهذيب يف اختصار املدونة» ،
حتقيق  :قدري عمـاد  ،مرص  :دار الغد اجلديد 1436 ،هـ = 2015م . 438/2 ،
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ول ال َّل ِ
قد ُروي عن َع ِل > أنه خطب فقال ...« :فإنَّ َأ َمـ ًة لر ُس ِ
ـه زَ نَت ،فأ َم َرين أنْ
َ
ٍّ
َـة َع ٍ
دتا أنْ َأق ُت َلهاَ ،
َأ ْج ِلدَ هاَ ،فأتَي ُتها فإذا هي َحديث ُ
هد بنِ َفـاسَ ،
رت
فذ َك ُ
فخ ُ
شيت إنْ أنا َج َل ُ
لك لل َّنبي @ ،ف َق َ َ
َذ َ
اتر ْك َها َح َّت ٰى متاثل»(.)1
ال« :أ ْح َس ْن َتُ ،
ِّ
ُراع ٰى حالته الصحية إن أمكن أن َي ُس َن
ـن ،ت َ
الس ِّ
الس ِّ
* كرب ِّ
ـن  :إذا كان اجلاين كبري ِّ
جب عليه ا َ
قام عليه ا َ
ـد ،ال بد أن
جل ُ
حل ُّ
الس ِّ
وو َ
ـنَ ،
حا ُله و ُي ُ
لد ،أو إن كان َشيخ ًا طاعن ًا يف ِّ

ُراع ٰى يف ح ِّقه األداة التي توقع به العقوبة ،أن تكون بام حتقق املقصد وال هتلكه ،كام هو
ت َ
راع ٰى كذلك الرضب ُفيرضَ ب رضب ًا خفيف ًا
حاله يف ِّ
بدرة أو أداة ال هتلكه .و ُي َ
الزناُ ،فيج َل ُد َّ
إل بدنه مرة واحدة(.)2
حيتمله ،أو بعنقود النخل أو جمموعة ِع ٍّ
يص تصل َ ٰ

ول ال َّل ِ
وي َعن رس ِ
عل
ـه @« :أنَّه اِشْ َت َك ٰى َر ُج ٌل ِم ُنهم ح َّت ٰى َأض َن ٰى ،فعا َد ِج ُ
ُر َ
َ ُ
لد ُه َ ٰ
ثل الذي هو به ولو َحلنا ُه َ
ـر ِم َ
َع ٍ
إليك لت َف َّس َ
ـخت
بأح ٍد من ُّ
ظم .وقالوا :ما َرأينا َ
الض ِّ
ول ال َّل ِ
ِ
ِ
ل َعظمٍ  ،فأ َم َر َر ُس ُ
ـه @ َأ ْن َي ُ
أخ ُذوا َل ُه ِمائ َة ِش ْمراخٍ
ع ُ
ظامه ،ما هو َّإل جلدٌ َع َ ٰ
في ْضـ ِر ُبو ُه ِبـا َضب ًة َو ِ
احـدَ ةً»(.)3
َ
َ

قام ِ
* ا َ
حل ُ
عل احلامل ولو يف أيامها األوىل ُفت َاع ٰى حالتها ح َّت ٰى
الع ُ
مـل  :ال ُي ُ
قاب َ ٰ
ُ
يكون
ـم
تضع احلمل ،وهو من َ
أسم ٰى وجوه التسامح واإلحسان هلا ،باعتبار أن األ َل َ
َعليها َ
كمـا أن العقوبة عليها قد يترضر اجلنني هبا فيموت وهيلك ،فرمح ًة به ال
أش ُّ
ـدَ ،
حق احلياة،
السـفاحِ  .فهو آدمي ،له ُّ
ُيعا َقب بجريرة غريه ،ح َّت ٰى ولو كان احلمل نتيجة ِّ
حل ِ
وض ِ
امن ا َ
ـد َة َح ِله ،من أجل َت ِ
بالع ِ
قيـق َ
ـياة له.
يش ُم َّ
ُفي َتسا َم ُح من أجله ُأل ِّمـه َ

( )1مسلم « ،صحيح مسلم»  ،كتاب احلدود  ،باب تأخري احلد عن النفساء  ،رقم احلديث . 1705
إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج»  ،اعتناء :
( )2الرشبيني  ،شمس الدين َّ
حممد بن اخلطيب « ،مغني املحتاج ٰ
حممد خليل  ،بريوت  :دار املعرفة 1418 ،هـ = 1997م . 201/4 ،
عيتاين َّ
َ
عل املريض  ،رقم احلديث  . 4472وابن ماجه ،
( )3أبو داود ُّ ،
«السـ َنن»  ،كتاب احلدود  ،باب يف إقامة احلد ٰ
«السـ َنن»  ،كتاب احلدود  ،باب الكبري واملريض جيب عليه احلد  ،رقم احلديث  . 2574وأمحـد « ،املسـند»،
ُّ
مسند األنصار  ،حديث سعيد بن سعد بن عبادة  ،رقم احلديث . 24009/14
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ِ
حديث الغامدية ،أو يف عقوبة
وهذا سواء يف عقوبة اجللد أو الرجم كام جاء يف
ول ال َّل ِ
ىض َر ُس ُ
َ
ـه @ ،أنَّ
َضع
احلامل إذا َقت َلت َع ْمد ًا ال تُق َت ُل ح َّت ٰى ت َ
القصاص كام َق ٰ
ِ
قال :فإنَّ َأمـ ًة لرس ِ
ِ
ل >َ ،
َتَ ،فأ َم َر ِن َأنْ
ول ال َّلـه @ زَ ن ْ
َ َ ُ
ما يف َبطنها ،كام يف حديث َع ِ ٍّ
َأ ِ
ديث َع ْه ٍد بنِ َف ٍ
دتا َأنْ َأق ُت َلهاَ ،
رت َذ َ
ـاسَ ،
لك
جلدَ ها ،فإ َذا ِه َي َح ُ
فذ َك ُ
فخ ِش ُ
يت إنْ أنَا َج َل ُ
الَ :
بي @ ،ف َق َ
«أ ْح َس ْن َت ،ا ْت ُر ْك َها ح َّت ٰى متاثل»( ،)1نقل عن ابن املنذر قال « :أمجع أهل
لل َّن ِّ
ِ
عل أنَّ
َضع»(.)2
احلام َل ال ت َ
ُرج ُم ح َّت ٰى ت َ
العلم َ ٰ
واحلكم ُة من ذلك« :ألنَّ يف إقامة ا َ
حلـدِّ عليها يف حال محلها إتالف ًا ملعصوم ،وال
َ
بيل إليه ،وسواء كان ا َ
َس َ
ـد َرمجـ ًا أو غريه ،ألنه ال يؤمن تلف الولد من رساية الرضب،
حل ُّ

إل نفس املرضوب واملقطوع ،فيفوت الولد بفواته؛ فإذا وضعت
والقطع ،وربمـا َسـار َ ٰ
الولد فإن كان ا َ
اللبن؛ ألن الولدَ ال َي ُ
عيش َّإل بِهُ ،ث َّم
حل ُّ
َسـقي ُه َ
ـد َرمجـ ًا َلـم ت َ
ُرجم ح َّت ٰى ت َ
وإل ُت ِر َكت ح َّتى ت ِ
كان َله َم ْن ُي ِ
جتَّ ،
إنْ َ
َفط َمه»(.)3
أحدٌ برضاعته ُر ِ َ
رض ُع ،أو تك َّف َل َ
ٰ

عل َو ِ
لدها ،فقال:
* الرضـاع ُ :يراعى حاهلا ،فال تنفذ يف حقها العقوبة ح َّت ٰى ت
َّ
َطمئن َ ٰ
ِ
َدع هلا َولدَ ها َصغري ًاَ ،ليس له َمن ُي ِ
الغامد َّية ،بعدَ ما
قص ِة
َرجها ،أو ن ُ
إذ ًا ال ن ُ ُ
رض ُعه .ففي َّ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
أخ َر َر ُس ُ
فلمـا َ
أرضع ُته ،جا َء ُته،
َّ
ول ال َّلـه @ ُعقوب َتها ب َقوله« :ا ْذ َهبِي َح َّت ٰى ت ُْر ِضعيه»َّ ،
يه»( .)4أي :اجع ِ
ال« :ا ِ ْذ َهبِي َفاسـ َتو ِد ِع ِ
ف َق َ
ليه ِعندَ َم ْن َي َف ُظه.
َ
ْ ْ

قال النووي يف قول« :واعلم أن مذهب الشافعي وأمحد وإسحاق ،واملشهور من
مذهب مالك :أهنا ال ترجم ح َّتى جتد من ترضعه ،فإن لـم جتد أرضعته ،ح َّتى ت ِ
َفط َمه
ٰ
ٰ
(« )1صحيح مسلم»  ،كتاب احلدود  ،باب تأخري احلد عن النفساء  ،رقم احلديث . 1705
( )2ابن قدامة  ،موفق الدين املقديس « ،املغني رشح خمترص اخلرقي»  ،حتقيق  ،عبد ال َّلـه بن عبد املحسن
حممد احللو  ،الرياض  :دار عامل الكتب 1417 ،هـ = 1997م . 46/9 ،
الرتكي  ،وعبد الفتاح َّ
( )3مرجع سابق « ،املغني رشح خمترص اخلرقي» . 327/12 ،
َ
عل نفسه بالزنا  ،رقم احلديث  ، 1695مالك ،
(« )4صحيح مسلم»  ،كتاب احلدود  ،باب من اعرتف ٰ
«املوطـأ»  ،كتاب احلدود  ،باب ما جاء يف الرجم  ،رقم احلديث . 1592
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ثم ُرمجت( .)1هذا من الرأفة لقد متت معاملتها بذلك من أجل ولدها ،يف حتقيق ضامن
رض َر ُس ُ
حياته .وقد جاء يف بعض الروايات أن َر ُج ً
رضاع ُته ،ف َل ْم َي َ
ول
«إل
َ
ال قالَّ َ :
()2
ِ
ِ
فس ُاء
فع ُ
ال َّلـه @ َقو َله ،ألنَّ ُأ َّم ُ
ـه َأر َف ُق به يف َرضاعه فدَ َ
ـه إ َليها ح َّت ٰى تَفط َمه»  .فال ُّن َ
وا ُمل ِ
رض ُع إذا َلـم تكن قوية البنية ،معافاة ال ُب َّد أن ُي َ
إل حال الصحة والقوة.
نظر َ ٰ

* اجلنون  :يف حقيقته ذهاب العقل عن البالغ ،والرشيعة ال تنظر إليه أنه جمرم جيب

عليه إيقاع احلد ،بقدر ما تراعي حالته هذه ،فإذا كان القصد من العقاب هو إصالح
اجلاين ،فمـا اإلصالح املرجو من املجنون ،إذ التكليف مرفوع عنه كلي ًة ،وخصوص ًا إذا

كانت العقوبة لإليالم الذي أوجبته اجلريمة ،إذ ال بد أن يكون عىل وفق جرمه وحتقق
املقصد منه ،فال نزيد يف اإليالم للمجرم ،وال ننقص له منه َّإل إذا استوجبه الرشع.
ومن صوره أن املرتكب للجريمة كان يف حالة الصحة ،ثم طرأ عليه اجلنون ،فهل
حيد أم يؤخر إىل غاية برئه؟ واجلواب يستوجب منا التفرقة بني اجلريمة التي ارت ُِكبت هل

العقوبة عليه تستوجب القتل أم تستوجب اإليالم للجاين من أجل زجره؟ جاء يف عمدة
إل وقت
القاري ما نصه « :أما إذا وقع يف حالة الصحة يف زنا ،ثم طرأ اجلنون هل يؤخر َ ٰ
اإلفاقة؟ قال اجلمهور :ال ألنه يراد به التلف بخالف اجللد فإنه يقصد به اإليالم فيؤخر

ح َّت ٰى يفيق»(.)3

والتفرقة تبني أن اجلنون سبب لتأخري العقاب النتفاء حتقق املقصد ،ومن العبث لو
عل الفاعل ،إذ هو إيقاع يف غري حمل.
ُط ِّـبقَ َ ٰ
( )1النووي  ،أبو زكريا حمي الدين بن حيي « ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج» (رشح صحيح
حممد  ،عمـاد عامر  ،القاهرة  :دار احلديث 1422 ،هـ =
مسلم)  ،حتقيق  :الصبابطي عصام  ،ومازح َّ
2001م . 220/6 ،
حممد فؤاد عبد الباقي  ،القاهرة  :دار
حممد بن عبد الباقي بن يوسف « ،رشح املوطـأ»  ،حتقيق َّ ،
( )2الزرقاين َّ ،
احلديث 1427هـ = 2006م . 190/4 ،
حممد
( )3العيني  ،بدر الدين « ،عمدة القاري رشح صحيح البخاري»  ،ضبط وتصحيح  ،عبد ال َّلـه حممود َّ
عمر  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1421،هـ = 2001م . 452/23 ،
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( )3التسامح بتأخري احلدود والقصاص :
تأخري إثبات اجلريمة شبهة تدرأ هبا احلدود ،واحلالة الصحية للجاين تستدعي النظر

والتأجيل يف تنفيذ العقوبة ،رأف ًة به ،والتأخري هذا دليل عىل التسامح الكامن من وراء

العقوبات يف اإلسالم ،ومل تكن نكاي ًة باإلنسان.

بل من الزنا .فقال :آنت؟ قالت :نعم .فقال
ولنا يف قصة الغامدية أهنا قالت :إهنا ُح َ ٰ
()1
«ح َّتى ت ََض ِعي َما ِف َب ْطنِ ِ
ك» .قال :فكفلها
ضعت،
ُ
رج ٌل من األنصار ح َّت ٰى َو َ
هلا @ٰ َ :
يه حتى َت ْف ِط ِم ِ
ال @« :ا ِ ْذ َهبِي َف ِ ِ ِ
بالصبي يف ِخر َق ٍة ،قالتَ :هـ َذا َو َلدتُهَ .ق َ
َتـه
يه».
أت ُ
ْ
ِّ
ارضع َ َّ ٰ
ٰ
َتـه بالصبي يف ي ِده ِكسـر ُة ُخب ٍز ،فقالتَ :هـ َذا يا َنبِي ال َّل ِ
ـه َقد َف َطم ُته ،و َقد
طم ُ
ـته أت ُ َّ ِّ َ
فلمـا َف َ
َّ
ْ َ
َّ
ٰ
ِ
ِ
فح ِفـر َلا َإل َصد ِر َهاَ ،
َأك َل َّ
وأ َم َر
الط َ
فع َّ
عام ،فدَ َ
إل َر ُج ٍل م ْن ا ُملسلمنيَ  ،فأ َم َر ِ َبا ُ َ
ٰ
الصبِ َّي َ ٰ
لك َبعدَ ُم َّد ِة ا َ
ـوها» ،و َذ َ
مل وال ِّن ِ
حل ِ
والر َضـاعِ .
اس َف َر َ ُ
ج َ
ال َّن َ
فـاس َّ
فالتسامح مع هذه اجلانية بالتأجيل ح َّت ٰى حتقيق الرضاع ،كان من أجل حتقق سالمة
ـن يف تَوقيـعِ ِ
الع َق ِ
الولدَ ،
ـاب
كمـا ُيسا َم ُح املَ ُ
ريض وا ُمل ِس ُّ
وضامن حياته ومتطلباته من ُأ َّمـهَ ،
والعدل.
عليهم من َأر َق ٰى َأ ُ
ـطية َ
وجه َ
الوس َّ

مظاهر التسامح يف نظرة اإلسالم إىل مرتكب اجلريمة
كره واملضطر،
ليس املرتكب للجريمة دائمـ ًا فاسد ًا يستحق أن يوصف باملجرم كا ُمل َ

ُنسب إليه أفعال ليست صادرة منه ،وهذا قد راعته الرشيعة ومل هتمله .واعتربته
أم من ت َ
إل سواء السبيل ،نفصل األمر يف اآليت :
إل أن يؤخذ بيده ويرشد َ ٰ
ضل الطريق ،حيتاج َ ٰ

إىل كفالة مرتكب اجلريمة األخالقية  ،وهو من حسن التعامل والتسامح مع اجلاين  ،وإظهار مشاعر
( )1إشارة ٰ
َ
َّ
َعال  ،وال تكون النفرة
الرمحة والرأفة له  ،ح َّت ٰى يكون سبيال لتقوية عزيمته يف التطهر والتشبث بدين اللـه ت ٰ
منه فيكون األمر تسهي ً
ال للشيطان .
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( )1النهي عن تعنيف مرتكب اجلريمة :
إل
املرتكب للجريمة هو أحد املذنبني الذين يستحقون العفو ،و ُيط َلب منهم الرجوع َ ٰ
ون عن اليأس والقُ ِ
موالهم ،و ُي َنه َ
َعال﴿ :ﭭ ﭮ
نوط من ر َ
محـة رهبم ،قال ال َّلـه ت َ ٰ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾(. )1

وجل قالَ :
َب َعبدٌ
َر ٰ
«أ ْذن َ
وى أبو هريرة > عن ال َّن ِّ
بي @ فيام حيكي عن ربه َع َّز َ َّ
ال ت ََب َ َ
ال :ال َّل ُه َّم ْاغ ِفر ِل َذ ْنبِي ،ف َق َ
َذنْب ًاَ ،ف َق َ
َب َع ْب ِدي َذنْب ًاَ ،ف َع ِل َم َأ َّن َل ُه َر ّب ًا َيغْ ِف ُر
الَ :أ ْذن َ
ارك وت ََع َ ٰ
الذن َْبَ ،و َي ْأ ُخ ُذ بِ َّ
َّ
ْب...كررها ثالث ًا ثم قالْ :اع َمل َما ِش ْئ َتَ ،ف َقد َغ َف ْر ُت َل َك»( .)2هذا
الذن
َّ

احلديث شامل لكل عبد مذنب ،سواء كان ذنبه صغري ًا أو كبري ًا ،كان قت ً
ال أو رسق ًة ،أو

زنا أو غريها ،فهو شامل هلم.

واملرتكب للجريمة ال ُي َ
أوص
نظر إليه نظرة ملعون ومسخوط ،والرسول @ قد َ ٰ
دع ٰى عليه ،ألنه
لعن ،وال ُي َز ٰى ،وال ُي َ
بالرفق يف حق من تُن َّفذ عليه العقوبة ،فال ُي َس ّب وال ُي َ
من قبيل إعانة الشيطان عليه( .)3بل هو يف موضع الرأفة والرمحة فيستحق الدعوة له بام ينفعه

ُنس ٰى يف حقه مهام فعل.
ويثبته .فاجلوانب اإلنسانية ال يمكن أن تُر َدم ،وت َ
ُطو ٰى وت َ

( )2اعتبار اختالف أحوال املرتكب للجريمة :
للتسامح والرأفة يف نظر الرشيعة للمرتكب للجريمة ،مظهر يتمثل يف اعتبار حاله،

فال تعامله بنظرة النكال واالنتقال واستأصل شأفته.

( )1سورة آل عمران  ،اآلية . )135( :
(« )2صحيح مسلم»  ،كتاب التوبة  ،باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة  ،رقم احلديث
. 2758
ِ
َ
عل َه ٰـذه املعاملة احلسنة سواء مع من طبق عليه احلد  ،أو من اعرتف ونكل .
( )3كثرية الروايات التي تدل ٰ
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رية  :صاحب العدالة قد يتهم ،أو يكذب عليه يف جمتمع تكثر فيه الفتنة،
السـ َ
* َسوي ِّ

كام هو احلال يف الوقت املعارص كم من بريء أفسد عدالته ونزاهته ونقاءه اإلعالم .كام
ـو يف التعامل بني جمرم فاسد وبني
أنه يمكن أن يرتكب جرم ًا ،لكن الرشيعة َلـم ت َُس ِّ
معروف بالنزاهة وعدم الفجور ،راعت حالته ومكانته ،ح َّت ٰى يتأكد من نسبة اجلريمة
إليه ،وهو مبدأ قرآين﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾( ، )1فالعفو
واإلحسان يف حقه آكد(.)2

عتب هذا الصنف يف التجايف عن تنفيذ العقوبة يف حقه إذا صدر
ويف مسائل القذف ُي َ

منه ما يوجب التعزير ،فيتسامح فيها احلاكم ،قال يف الذخرية« :وإن صدر موجب التعزير

من عفيف ذي مروءة ،وهي طائرة( )3منه جتاىف اإلمام عنه»(.)4

* اجلهـل  :من املؤسف أن جيهل الكثري مدى تسامح الرشيعة مع اجلاين اجلاهل،

فهو عذر ما مل يصحبه تقصري من صاحبه ،واآلثار الواردة يف ذلك عن الصحابة كثرية
منها( .)5إذ الفقهاء يشرتطون يف اجلرائم أن يكون الفاعل عامل ًا بحرمة الفعل ،سواء كانت
زن ًا أو رسقة ،أو مخر ًا وغريها(.)6

( )1سورة القلم  ،اآليتان . )36 - 35( :
( )2جاء يف املدونة « :ال بأس بالشفاعة للسارق إذا لـم يعرف منه أذى للناس  ،إذا كانت تلك منه زلة ما لـم
يبلغ اإلمام . »..مرجع سابق « ،التهذيب يف اختصار املدونة»  ،ص . 445
( )3انفلتت منه وليست عادة .
حممد  ،بريوت  :دار الغرب
( )4القرايف  ،شهاب الدين  ،أمحد بن إدريس « ،الذخري يف الفقه»  ،حتقيق  :بوخبزة َّ
اإلسالمي 1994 ،م . 109/12 ،
َ
َ
عل من
عل من مل يعلم حتريم الزنا  ،قال عمر وعثمـان وعيل  :ال حد إال ٰ
( )5يقول ابن ُقدامه ~« :ال حد ٰ
وهب ٰـذا قاله عامة أهل العلم ، »...مرجع سابق « ،املغني رشح خمترص اخلرقي» . 345/12 ،
علمه َ .
حممد عيل البجاوي  ،بريوت  :دار املعرفة  ،دون
( )6املعافري  ،أبو بكر ابن العريب « ،أحكام القرآن»  ،حتقيق َّ
تاريخ النرش . 607/2 ،
َ
حممد بكر إسامعيل،
عل الدر املختار رشح تنوير األبصار»  ،تقديم َّ :
ابن عابدين َّ ،
حممد أمني « ،رد املحتار ٰ
حممد معوض  ،الرياض  :دار عامل الكتب للطباعة
دراسة وحتقيق وتعليق  :عادل أمحد عبد املوجود وعيل َّ
والنرش والتوزيع 1423،هـ = 2003م . 7/6 ،
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* الصبي  :من رشوط تطبيق احلد عىل اجلاين البلوغ ،فال يعاقب احلدث ،فإن كان
قبل سن التمييز اعترب كاملجنون ،باعتبار أنه معدوم األهلية ،وإن كان مميز ًا غري بالغ فهو
يف حكم املعتوه يف كل األحكام.
وهذه من صور التسامح والعدل يف الرشيعة ،املتسمة بالوسطية ،فال تعاقب الصبي
وال تفلت البالغ من اجلرم ،ألن الصبي ال يعقل ما يفعل فعقابه ال حيقق املقصد ،بل هو
يف مرحلة التعليم والرتبية ،والعقاب قد خيرجه من املسلك القويم.

* املتعمد  :هو البالغ العامل لِ َـم يفعل ،وما يرتتب عىل فعله ،من مفاسد وعقوبات ،فيكون
وي َّد عىل اجلريمة التي ارتكب.
قاصد ًا للجريمة ،غري خمطئ ،فهو يف كامل عقله ووعيهُ ،يعا َقب ُ

ول ال َّل ِ
ـه @« :إِ َّن ال َّلـ َه َر َف َع َعن ُأ َّمتِي ا َ
* املكره واملضطر  :قال َر ُس ُ
خل َطأ وال ِّن ْس َيان
اس ُت ْك ِر ُهوا َع َل ْيه»( .)1اجلاين إن كان قد أخطأ يف فعله ،وثبت عدم قصده ُيعا َمل
َو َما ْ

معاملة املخطئ ،واملكره فاقد اإلرادة واالختيار ،ال ُيعا َمل معاملة القاصد املتعمد.
ول ال َّل ِ
وروى الرتمذي( )2أن امرأة اس ُتك ِرهت عىل عهد رس ِ
ـه @ ،فدرأ عنها احلد،
َ ُ
كرهة عىل الزنا سالبة االختيار ،تم معاملتها بام يليق،
وأقامه عىل الذي أصاهبا ،فاملرأة ُم َ
فح ّد حد الزنا .فاحلد وجب عىل الشهوة بعث
وأما الزاين معها فكان متعمد ًا خمتار ًاُ ،
عليها سبب اختياري .وجلرب خاطرها يفرض هلا مهر املثل(.)3

«السـ َنن»  ،كتاب الطالق  ،باب طالق املكره والنايس  ،رقم احلديث . 2045 ، 2043
( )1ابن ماجه ُّ ،
َ
عل الصحيحني»  ،كتاب الطالق  ،باب ثالثة جدهم جد وهزهلن جد النكاح
احلاكم « ،املستدرك ٰ
والطالق والرجعة  ،رقم احلديث . 2860
َّ
الطرباين  ،أبو القاسم سليامن بن أمحد  ،املعجم الكبري  ،باب الثاء  ،حديث ثوبان موىل رسول اللـه @ ،
رقم احلديث  ، 1430واملعجم األوسط  ،القاهرة  :دار احلرمني 1415 ،هـ = 1995م  ،باب امليم  ،حديث
موسى بن مجهور السمسار  ،رقم احلديث . 8269
َ
َّ
عل الزنا ،
( )2الرتمذي ُّ ،
«السـ َنن»  ،كتاب احلدود عن رسول اللـه @  ،باب ما جاء يف املرأة إذا استكرهت ٰ
«السـ َنن»  ،كتاب احلدود  ،باب املستكره  ،رقم احلديث  . 2598وأمحد،
رقم احلديث  . 1453وابن ماجهُّ ،
املسند  ،أول مسند الكوفيني  ،حديث وائل بن حجر  ،رقم احلديث . 18872
حممد بن إدريس « ،األم»  ،حتقيق  :رفعت فوزي عبد املطلب  ،مرص  ،املنصورة  :دار الوفاء
( )3الشافعي َّ ،
للطباعة والنرش والتوزيع 1422 ،هـ = 2001م . 392/7 ،

884

أسم ٰى صور التسامح والوسطية يف الرشيعة اإلسالمية ،اجلرم واحد ،لكن
وهذا من َ

العقوبة ختتلف من فاعل إىل آخر ،بحسب حاله ،فالعفو والرمحة هي ما ُيقا َبل به املكره
واملضطر ومن يف حكمهام.

* املجنون  :املجنون فاقد العقل ،واملعتوه ناقصه ،فكل من أصابه يشء من هذا
فال ُي َ
نظر إليه عىل أنه جمرم كامل العقل والوعي والفهم ،فقد ذكر رسول ال َّلـه @ أن
املجنون ُر ِفع عنه القلم ،لعدم التكليف ،فكيف ُيعا َقب من ليس بمكلف أص ً
ال.
ِ
ِ
«ر ِف َع ال َق َل ُم َعن َث َ
ال َثةَ :عن
ويف احلديث املشهور يف كتب الفقه عن َر ُسول ال َّلـه @ُ :
الصبِي َح َّت ٰى َ ْي َت ِلمَ ،و َعن املَ ْج ُنون َح َّت ٰى َي ْع ِقل»( .)1فالعقل والبلوغ
ال َّنائِ ِم َح َّت ٰى َي ْس َت ْي ِقظَ ،و َع ِن َّ
رشط ألهلية اجلاين يف العقوبات كلها .فال قصاص عىل من َلـم جتب عليه احلدود ،وذلك
من َلـم حيتلم من الرجال أو َ ِ
ض من النساء أو يستكمل مخس عرشة سنة ،ذلك مغلوب
ت ْ
ول ال َّل ِ
عىل عقله بأي وجه( .)2ويف قصة ابن عمر { َل َّـم قب َله َر ُس ُ
ـه @ َل َّـم بلغ اخلامسة
عرشة ،و َلـم يقبله يف الرابعة عرشة ،من أجل القتال يوم اخلندق ،قالُ « :ت َق ُام ا ُ
ل
حل ُد ُ
ود َع َ ٰ
ِ
خس َعشْ ـر َة َسـ َن ًة َوإِنْ َلـم َ ْي َت ِلمَ ِ ،
ي ا ُملقاتلة وبني الذرية؛ وذلك
َّـه َف َص َل َب ْ َ
لن ُ
َم ْن ا ْس َت ْك َم َل َ ْ َ
َ
ْ
ْ
رائض َو َج َبت َعليه
جبت َع َليه ال َف ُ
ل َمن َو َج َبت عليه ال َف ُ
رائض ،و َم ْن َو َ
أنه إنام جيب القتال َع َ ٰ
ا ُ
دود ،وال َأع َل ُم يف َه ٰـ َذا ُمالِفـ ًا»(.)3
حل ُ
و«سـ َنن
«سـنن الرتمذي»  ،كتاب احلدود  ،باب ما جاء فيمـا ال جيب عليه حد  ،رقم احلديث ُ ، 1423
(ُ )1
و«سـنن النسائي
أيب داود»  ،كتاب احلدود ،باب يف املجنون يرسق أو يصيب حد ًا  ،رقم احلديث ُ ، 4398
و«سـنن ابن ماجه»،
الكربى»  ،كتاب الطالق  ،باب ما ال يقع طالقه من األزواج  ،رقم احلديث ُ . 5596
كتاب الطالق ،باب طالق املعتوه والصغري والنائم ،رقم احلديث  .2041و«املسـند» ،مسند العرشة
املبرشين با َ
جلـ َّنة ،مسند عيل  ،رقم احلديث . 843
( )2قال الشافعي « :فمن بلغ النكاح من الرجال وذلك باالحتالم واحليض من النساء خرج من الذرية ،
وأقيم عليه احلدود كلها  ،ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل مخس عرشة سنة أقيمت عليه احلدود كلها ،
الرسقة وغريها» « .األم» . 375/7 ،
( )3مرجع سابق « ،األم» . 331/7 ،
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ويف اخلــتام نقول :إنَّ اإلسالم قد حفظ لإلنسان كرامته وإنسانيته وآدميته ولو كان

َّ
السـبيل وانحرف بارتكابه
واستبدت به أهواؤه،
قد أعمته َشـهوانيته،
َّ
فضل َسـوا َء َّ
للجريمة ،وانخرمت بفعله القيم واألخالق ،وذلك بخطة عقابية ليس هلا مثيل يف الفكر
إل ال َّلـه واإلنابة ،ومرة
ل مر الدهور ،فتارة تدعوه للتوبة والرجوع للخضوع َ ٰ
اإلنساين َع َ ٰ

وأخرى حتث من بيده أمر عقابه بالعفو
إل سرته وكتم الفحش عنه،
ٰ
ٰ
أخرى تدعو الناس َ ٰ
والصفح عنه ،وسطرت عقوبات كفيلة بإصالحه ،ومحاية املجتمع من ويالته ،وضامن

عدم االقتداء به من قبل غريه.

فإن مل يكن بد من عقابه فكانت به يف غاية الرمحة والتسامح والرأفة ،فإن ُع ِ
وقب كانت

رحيمة به ،فرأفت بالشيخ الكبري ،واملريض ،واحلامل واملرضع ،كام رأفت به يف اختيار
اجلو املناسب للعقاب ح َّت ٰى ال يؤثر سلب ًا عليه أو يضعف عليه األ َلـم .كام وضعت قاعدة
َ
ول وأقطع.
يف درء احلدود لكل شبهة ترفع اليقني وتدفع القطع ،فحرمة جسد اإلنسان أ َ ٰ
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رابعـ ًا

َظ ِ
ِ
واج َهـة
ـواه ُر
االسـتقطاب وا ُمل َ
عـارف
َمفـاهيم َن َ
قيضة لل َّتعـا ُيش وال َّت ُ
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()43

طــرف
ال َّت ُّ

*

حيي ٰى ولـد الـرباء
دَ .

من املخاطر الكربى التي هتدد أمن واستقرار املجتمعات البرشية اليوم ظاهرة التطرف

( Radicalizationأو  )Extremismالتي تغطي بأشكاهلا العديدة واجهة األحداث ،فمن
إل تطرف ا ُهلويات والقوميات.
إل التطرف الديني َ ٰ
إل التطرف الفكري َ ٰ
التطرف السيايس َ ٰ
ويزداد هذا التطرف صعود ًا مع تزايد دعاته ،سواء من اجلامعات أو من الساسة من ِ
خمتلف
اجلنسيات واألديان ،الذين صاروا يكسبون بفضله رهانات السياسة ،وتتجه مؤرشات

صناديق االقرتاع لصاحلهم.

مر العصور ،فإهنا
عل ِّ
وهذه الظاهرة كام ُع ِرفت يف أوساط العديد من املجتمعات َ ٰ
تعرف اليوم نقلة نوعية نظر ًا لِ َـم أصبح يف متناول أصحاهبا من املتاح التقني والصناعي

الذي خيتزل البرشية يف قرية صغرية .هلذا أصبحت عملية التعاطي معها اختبار ًا صعب ًا،
ِ
ٍ
عل اجلهود األمنية
ـح
ُ
ولكنه ُمل ٌّ
إل جهود إقليمية ودولية .فال يكفي االقتصار فيها َ ٰ
وحيتاج َ ٰ
بمفردها ،بل ال بد من إسناد فكري وتربوي ينرش ثقافة إنسانية ذات بعد أخالقي ،قوامه
السلم واملحبة والتسامح.

فمثل هذه الثقافة لن يرتك مكان ًا للغلو والتطرف ،ال داخل املجتمع الواحد فحسب،
ِ
بمختلف ألواهنا الدينية والثقافية .ومثل هذه الثقافة يمهد
بل بني املجتمعات البرشية
ل للحوار والتفاهم بني األمم والشعوب ،وحيقق االستقرار واألمن االجتامعي
أرضي ًة ُم ْث َ ٰ

(*) حمارض بجامعة نواكشوط  ،موريتانيـا .
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واالقتصادي ،ويشكل حاجز ًا حصين ًا ضد كل نزعات العنرصية والتمييز وأساليب
اإلقصاء ،ويضع حلو ً
ال رشيد ًة لالختالف والتنوع ،وحيرتم ما يميز كل شعب من

إل االرتقاء باألفكار والسلوكيات
مكونات ثقافية متثل ُهويته ومصدر اعتزازه ،ويدعو َ ٰ
وتنقيتها بام حيقق التعايش املشرتك والتعاون احلضاري والثقايف بني الشعوب .لذا كان
مطلب ًا جلي ً
ال ،دعت إليه األديان وسعت نحوه الفلسفات والنظم القانونية.

التطرف :مظاهره وأسبابه وانعكاساته
عل الوقوف يف الطرف واجلانب واجلنوح عن الوسط
تدل كلمة «التطرف» يف اللغة َ ٰ

بتجاوز حد االعتدال( .)1وإذا كان أصل وضع الكلمة خمصوص ًا باألشياء املادية كأغلب
ألفاظ اللغة ،فإهنا أصبحت أكثر استعام ً
ال يف األشياء املعنوية .أما يف أصل املواضعة فلم

إل داللتها اللغوية قد يساعد
ترد كلمة التطرف يف القرآن أو يف ُّ
السـ َّنة ،غري أن الرجوع َ ٰ
إل معنى التشدد والشطط يف املعتقدات
يف حتديد مدلوهلا االصطالحي ،إذ يرصفها َ ٰ
واملواقف والترصفات.

ُعرف بأهنا كل فكر أو عمل أو سلوك يتبناه شخص ما ويبالغ فيه
وهلذا يمكن أن ت َّ
ٍ
مصفوفة من
وقوعها يف
ويفتقر إىل سند علمي أو ديني أو أخالقي .ومما يزيدها جال ًء
ُ
املصطلحات املتآخية داللي ًا والتي يضفي كل واحد منها عليها سمة أو مع َنى .منها:

التعصب ،والتنطع ،والتشدد ،والغلو ،والتزمت ،والعنف ،واإلرهاب ،واإلقصاء،
والوثوقية ،والدوغامئية ،والشذوذ.

ولئن أخذ التطرف مظاهر وأشكا ً
ال متعدد ًة وبالغ َة اخلطورة ،فإن جتلياته يف املعتقد

والفكر تبدو من أعتاها وأجدرها برصف اجلهد واستنفار الطاقات .وربمـا يكون

التعصب الشديد للفرقة والطائفة ،ملا ينطوي عليه من حظوظ النفس وامليل إىل املحورية
حممد بن مكرم بن عيل « ،لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر  ،الطبعة 1414 ، 3هـ . 217/9 ،
( )1ابن منظور َّ ،
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الضيقة ،هو أصل داء التطرف ومغذيه املستمر ،وخصوص ًا إذا كانت له حواضن اجتامعية

وسياسية تدعمه وتوفر له فضاءات تسمح له بالتبلور والتعميم.

و ُي َعد التطرف من املفاهيم التي انشغل هبا الدارسون كثري ًا يف اآلونة األخرية ،ودار

حول حتديده ومظاهره جدل عريض ،نظر ًا لعدم قبول أي طرف ،مهام كان ،للتسمية

به ،ونظر ًا لتشكيك داللته وكثرة استعامالته بحسب املقاصد واملصالح املتباينة .فقد يتم

كمتطرف ،ملجرد حتقيق هدف ما سيايس أو غريه.
تصنيف شخص أو جمموعة أو عمل
ّ

التطرف باجلمود واالنغالق ،ألنه منهج يف التفكري متحجر ،مفرط
ويرتبط مفهوم
ُّ

يف التعميم ،مانوي الرؤية ،يرفض املعتقدات املخالفة له وال يقبل التعايش معها .هلذا
يتحول يف أغلب احلاالت من فكر وسلوك فردي إىل ممارسة مجاعية
ُيص َّنف إرهاب ًا ،ألنه
ّ

ذات صبغة إكراهية ،يتم فيها استعامل العنف الفكري أو النفيس أو املادي لتحقيق ما
يعتقده املتطرف؛ أو لنفي اآلخر بعدم احرتامه يف ثقافته ودينه وطرائق تفكريه.

ويتخذ التطرف مظاهر عديدة؛ منها :التطرف الفكري والسلوكي ،الذي يعني املبالغة

يف تبني آراء ومعتقدات تكون غالب ًا أكثر انزياح ًا ونتوء ًا عن املعيار املشرتك املتعارف

عليه بني أبناء املجتمع من حيث القواعد واألطر الفكرية والثقافية والقيم واملسلكيات.
ومنها :التطرف العميل الذي يعني اتباع املناهج العنيفة والقهرية لفرض رأي أو موقف
سيايس أو فكري أو ديني عىل اآلخر :فرد ًا أو مجاع ًة.

وهكذا يبدو التطرف متعدد األشكال واأللوان؛ ديني ًا أحيان ًا وسياسي ًا أحيان ًا وعرقي ًا

أحيان ًا ،إلخ ،ختتلف مداخله باختالف مهوم أصحابه وتكوينهم النفيس؛ ولكنه يف حمصلته

النهائية
يصب يف صناعة الرش الذي هيدد البرشية بمزيد من التوتر والعنف واهلمجية.
ُّ

ويبدو املدخل الديني للتطرف الذي طغى يف العقود األخرية أكثر بروز ًا وأشد رضاوة
خمتلف الديانات ،وملا نجم عنه من أرضار جسيمة طالت ِ
وحدة ،النتشاره بني ِ
خمتلف
ّ
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الشعوب والقارات .وألن اخلطاب املتطرف عند املسلمني هو األشد وطأ ًة واألكثر ذكر ًا
وتدوي ً
ال ،فسيكون الرتكيز عليه :نشأةً ،وخلفية نظرية ،وطرائق عمل ،ونتائج.
رشعي يعتمده قائله ويبتعد عن الوسطية
تنظري
ويمكن تعريف هذا اخلطاب بأنه
ٌ
ٌ

(إحدى أهم خصائص اإلسالم) ،ويغايل يف الدين معرض ًا عن هدي املحجة البيضاء،
ويستند يف أحكامه إىل ظواهر وعمومات وإطالقات وجممالت من الوحي دون ٍ
أبه
بتأويالهتا ،وختصيصاهتا ،وتقييداهتا ،وتفصيالهتا.

الباب واسع ًا أمام قراءات خمتلفة
وهذا اخلطاب املتطرف يعرف ميوعة يف الفهم فتحت َ
فكرية وتفسريية و َّلدت عند الشباب املسلم حري ًة وإرباك ًا،
ومتناقضة ،أدت لفوىض
َّ

وشجعت َّ
َقص
ودب عىل القراءات
االنتقائية املجتزأة من سياقاهتا التي ت ُ
هب َّ
كل َم ْن َّ
َّ
َّ
الدين ومقاصده الكربى ،وتُغفل،
نظرهتا ،لسطحيتها واختزاليتها ،عن إدراك غايات ّ

اإلنسانية املنفتحة عىل قيم اخلري والسالم.
لفرط بساطتها ،رسالته
َّ

لذا تشيع يف أوساط اجلامعات املتطرفة مفاهيم مغلوطة مفرغة من دالالهتا الرشعية

كاجلاهلية ،واحلاكمية والكفر والردة والفسق والزندقة؛ يطلقوهنا عىل كل من عداهم
ولو من بني جلدهتم فهم يعتقدون أهنم عىل احلق املطلق الذي ت َُعد خمالفته أو مناقشته
كفر ًا بواح ًا ُيستباح دم صاحبه.

الر ُس َ
ول @ قد أخرب بظهور مثل هذه اجلامعات التي خترج من
وبالرغم من أن َّ
الدين خروج السهم من ِ
تفسـر هذا التصاعد املستمر
الرم َّيـة ،فإن ثمة أسباب ًا موضوعي ًة ِّ
َّ
للتطرف عند املسلمني وكيفية حتوله إىل عنف مستديم احللقات وغري مسبوق .منها:

وسائل التواصل ووسائط امليديا التي أتاحت إمكانات فائقة لتخطي احلدود والفواصل

بني املجتمعات البرشية ،وللربط والتعارف بني األفراد ،وتالقي األفكار واملفاهيم وتأثر

بعضها ببعض.
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ومنها تأثريات العوملة وموضات احلداثة وحماوالت تغريب ومسخ املسلمني ،إضافة
إىل اهلجمة التي يتعرضون هلا من خالل رهانات اهليمنة عليهم عسكري ًا أو سياسي ًا أو

اقتصادي ًا .فقد أسهمت كل هذه العوامل يف نرش ثقافة التطرف ،وانحسار ثقافة االعتدال
والعقالنية وقيم التسامح؛ كام ق َّلصت الفضاءات املشرتكة حتى بني أبناء املجتمع الواحد.
االجتامعية،
وال شك أن للمناهج التعليمية ،والقيم واألخالق املكتسبة من التنشئة
َّ

الديني السائد الرسمي وغري الرسمي ،ووقع حتديات العيش ،وارتفاع
ونمط اخلطاب ّ

نسبة البطالة والفقر واهلامشية يف صفوف الشباب بشكل خاص ،وتزايد الرصعات
واحلروب ،دور ًا فاع ً
ال يف غرس بذور التطرف يف عقول الناشئة.
وقد نتج عن هذا التطرف انعكاسات سلبية ،ليس عىل مظاهر احلياة العامة وحدها

بل عىل اإلسالم نفسه .فتم تصويره وكأنه دين القتل واجلهل والظالمية الذي ال ُيراعي
إنسانية اإلنسان وال حقه يف احلياة الكريمة .فكان ذلك تشوهي ًا بالغ ًا للدين ،وإغفا ً
ال
لسامحته و ُيرسه ،وحجب ًا جلانب الرتغيب فيه السابق جلانب الرتهيب ،وعدم إعارة
املعاملة الطيبة واألخالق احلميدة التي أدت إىل انتشاره يف كثري من بقاع األرض أية

أمهية .فجاءت نتيجة هذا السلوك اخلوف والنفور من اإلسالم وظهور اإلسالموفوبيا
تعم أكثر شعوب املعمورة وجعلتهم يتخذون مواقف عدائية ،بل
التي كادت اليوم أن ّ
عدوانية جتاه املسلمني.

وقيمه
التطرف وموقعه من تعاليم اإلسالم َ

من املعروف أن التأويل واالجتهاد املقبولني مها اللذان ينطلقان من أن الرشع

والسـ َّنة اللذين مها مصدر التكليف
اإلسالمي يتحدد أول ما يتحدد من أدلة القرآن ُّ

وحقيقة الدين املتفق عليهام بني املسلمني كافة ،وأنه ينضبط بقواعد التواصل الناظمة

ملعيار الكالم يف اللغة العربية ،وحيتكم إىل الفضاء التداويل املعروف عند سكان جزيرة

العرب املتمثل يف مألوفهم الثقايف أيام البعثة.
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لذا هنى العلامء عن أسلوب انتقاء آيات أو أحاديث ألجل إثبات حكم رشعي دون
والسـ َّنة لوجوب التوفيق بني مجيع النصوص ،والتحقق من
عرضها عىل كامل الكتاب ُّ
تقو ٌل عىل
ثبوهتا وداللتها وانتفاء الصارف والناسخ عنها .واعتربوا أن خمالفة هذا اإللزام ُّ
ال َّلـه ،وجهل بأحكامه ،وانخالع من ربقة التكليف.

وخالف ًا هلذا التحديد املنهجي ،هيجم أصحاب اخلطاب املتطرف عىل النصوص

جيتزئوهنا من سياقاهتا اللغوية والتداولية ،ليستدلوا هبا عىل دعاوهيم دون عرض عىل
أصول الرشع وقواعد اللغة .وهبذا ي ِ
نشئون مدون ًة من األحكام يلتزموهنا ويلزمون
ُ
هبا؛ بغض النظر عن حجيتها ووفاقها لضوابط الفقه املجمع عليها ،وبغض النظر عن
صحتها وإمكان تنزيلها عىل أرض الواقع .ويف هذا هتك رصيح حلرمات ال َّلـه وتعد

َعال ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾(.)1
حلدوده .قال ت َ ٰ

إن التمسك بحرفية النصوص واالعتامد فيها عىل جمرد الفهم الشخيص دون الرجوع

إىل القواعد واألحكام املقررة يف دواوين الفقه ،ودون األخذ بام ّبينه العلامء ،وغياب النظرة
الر ُس ُ
ول @ يف
الشمولية للمقاصد الرشعية ،جنوح عن املنهج القويم الذي سار عليه َّ

َعال﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
سنته والتزمه أصحابه يف فتاواهم .قال ت َ ٰ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(.)2

ومن أجل ذلك ،كان موقف العلامء من التطرف مواجه ًة وإدانة رصحية .فمنعوا
املسارعة للتكفري ،ألنه حكم رشعي ال بد أن يستند إىل دليل ،وينبغي أن يتوجه إىل القول
ال الر ُج ُل ِ َل ِخ ِ
يه َيا َك ِاف ُر
أو الفعل ال إىل صاحبهام .واستدلوا بعدة أحاديث ،منها« :إ َذا َق َ َّ
()3
وق ِ
اب ا ُمل ْس ِل ُم ُف ُس ٌ
َف َقد َب َاء ِ َبا َأ َحدُ ُ َ
وق َتا ُل ُه ُك ْف ٌر»(.)4
«س َـب ُ
ها»  .ومنهاُ :
()1
()2
()3

()4

سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )229( :
سورة النساء  ،جزء من اآلية . )83( :
حممد بن إسامعيل أبو عبد ال َّلـه « ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول ال َّلـه @
البخاري َّ ،
حممد زهري بن نارص النارص  ،النارش  :دار طوق النجاة  ،الطبعة األوىل 1422 ،هـ،
وسننه وأيامه»  ،حتقيق َّ :
باب من أكفر أخاه بغري تأويل فهو كمـا قال  ،احلديث . 2263/5 ، 5752 :
البخاري « ،الصحيح»  ،باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر  ،احلديث . 19/1 ، 48 :
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كام حذروا من كل ما يؤدي إىل إثارة الشحناء والبغضاء بني املسلمني ،فنهوا عن الغلو

وبينوا سوء عاقبته من ظلم الناس والتسلط عليهم
الذي يعني جماوزة احلد يف اليشءَّ ،

سواء من أهل امللة أو من األمم األخرى .فقد شنعت آيات كثرية عىل املتلبسني بالغلو
َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
كقوله ت َ ٰ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾( ،)1وقوله
َعال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾(،)2
ت َٰ
َعال ﴿ :ﯙ ﯚ
كام نطقت بالتحبيذ للمتصفني بعدم التعصب .كقوله ت َ ٰ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(. )3

ذلك أن الغلو يف الدين ال يؤدي إال إىل اإلرهاب والفوىض والفرقة ،وهذا ما حذر منه
الر ُس ُ
«إي ُ
اكم والغُ ُل َّو ،فإن ََّمـا َه َل َك َم ْن َكانَ َق ْب َل ُك ْم بِالغُ ُل ِّو يف الدِّ ِ
ين»(.)4
ول @ بقولهَّ :
َّ

فاملغالون الذين يظنون أهنم بتشديدهم عىل الناس وإعناهتم يف أمور دينهم ،وإيقاعهم
«إن ِم ْن ُكم
بي @َّ :
يف احلرج واملشقة ،حيسنون صنع ًا ،هم املنفرون الذين قال فيهم ال َّن ُّ
ين» (.)5
ُم َن ِّفـ ِر َ
وقد ظهرت حاالت من الغلو يف عهد الر ُس ِ
ول @ ،ولكنها ظلت فردية ومعزولة
َّ

وإن اعتربها أصحاب امللل والنحل البذرة األوىل لنشوء اجلامعات املتطرفة .فيذكر أن
الر ُس َ
ول @ بغلظة وجفاء .منهم ذو اخلويرصة الذي اعرتض
بعض األشخاص عامل َّ
()1
()2
()3
()4
()5

سورة املائدة  ،اآلية . )77( :
سورة هود  ،اآلية . )112( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )82( :
حممد الشيباين « ،املسـند»  ،حتقيق  :شعيب األرناؤوط وعادل مرشد وآخرون ،
ابن حنبل  ،أمحد بن َّ
إرشاف  :عبد ال َّلـه بن عبد املحسن الرتكي  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ 2001/م ،
 ، 225/4مسند عبد ال َّلـه بن عباس  ،احلديث . 3248 :
البخاري « ،الصحيح»  ،باب ختفيف اإلمام يف القيام وإمتام الركوع  ،رقم احلديث . 702 :
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عليه واهتمه بعدم العدل يف قسمة الفيء يف إحدى الغزوات( .)1وهذا الترصف ناجم عن
ول @ ال ِ
الر ُس َ
ينط ُق عن اهلوى.
اجلهل بالنصوص الرشعية والتمسك بحرفيتها ،ألن َّ

كام أغلق العلامء كل أبواب الفتنة ألهنا نائمة لعن ال َّلـه من أيقظها( .)2وسدوا كل
َعال﴿ :ﭹ
الذرائع املؤدية إىل الفرقة واالختالف ائتمـار ًا بالكثري من اآليات كقوله ت َ ٰ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾( ،)3وقوله﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾(. )4

ول @ املسلمني عىل التزام الوسطية والرفق والعدل يف ِ
الر ُس ُ
خمتلف املواقف
وحض َّ

وحرم
ووضع أسس ًا وقواعد للتعامل مع املخطئ وامليسء بغض النظر عن دينه وجنسهّ ،
سب الناس وترويع اآلمنني ولو عىل سبيل املزاح(ّ )5
وعظم جرم قتل النفس بغري حق

وساواه بالرشك بال َّلـه( .)6وكان أسلوبه @ يف اهلداية يقوم عىل الدعوة السلمية قبل
اللجوء للحرب .ولذا قال لعيل بن أيب طالب يف غزوة خيرب« :ان ُْف ْذ َ
عل ِر ْس ِل َك ح َّتى َت ْن ِز َل
يهَ ،ف َوال َّل ِ
ـه ِف ِ
ي ُب عليهم ِمن َحقِّ ال َّل ِ
احتِ ِهمُ ،ثم ا ْد ُع ُهم إىل اإلسالمَ ،
ب ُه ْم بام َ ِ
ـه َ َل ْن
وأ ْخ ِ ْ
َ
بس َ ْ َّ
ْ
()7
بك َر ُج ًل ِ
أن َيكونَ َ
واحدً اَ ،خ ْ ٌي َ
َ ْي ِد َي ال َّلـ ُه َ
ح ُر ال َّن َع ِم» .
لك ِمن ْ
لك ُ ْ

«إي ُ
اك ْم والغُ ُل َّو فإنَّمـا َه َل َك َم ْن
ون ٰى @ عن كل أشكال ال َّت ُّ
َ
شـدد يف الدين ،فقالَّ :
ـو يف الدِّ ِ
ين» .واعترب مثل ذلك تطرف ًا وخروج ًا عن ُسـ َّنتِه ومنهجه.
َكانَ َق ْب َل ُك ْم بِالغُ ُل ِّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

البخاري « ،الصحيح»  ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم  ،رقم احلديث . 3610 :
احلديث أخرجه اإلمام الرافعي يف «التدوين يف أخبار قزوين»  ،ويف إسناده جماهيل ومعناه صحيح .
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )159( :
سورة آل عمران  ،اآلية . )105( :
حممد
«السـ َنن»  ،حتقيق َّ :
حديث « :ال حيل ملسلم أن يروع مسل ًام»  ،رواه أبو داود  ،سليامن بن األشعث ُّ ،
حميي الدين عبد احلميد  ،بريوت  :املكتبة العرصية  ،رقم احلديث . 5004 :
«لن َي َز َ
ال ْ ُال ْؤ ِم ُن ِف ُف ْس َح ٍة ِم ْن ِدينِ ِه َما َ ْل ُي ِص ْب َد ًما َح َرام ًا» « ،البخاري»  ،الصحيح  ،كتاب
حديث ْ :
الديات  ،احلديث رقم . 6862 :
َ
عل يديه رجل  ،احلديث . 3009 :
البخاري « ،الصحيح»  ،باب فضل من أسلم ٰ
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أنس بن مالك > أن ثالثة رهط جاؤوا إىل بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة
فأورد ُ
ال َّنبي @ُ ّ ،
بي @ وقد ُغفر له ما
فلم أخربوا كأهنم تقا ّلوها ،فقالوا :وأين نحن من ال َّن ِّ
ِّ
تقدم من ذنبه وما تأخر ،قال أحدهم :أما أنا فإين أصيل الليل أبدا ،وقال ثالث :أنا أصوم
ول ال َّل ِ
الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبد ًا ،فجاء َر ُس ُ
ـه @،
فقال« :أنتم الذين قلتم كذا وكذا ،أما وال َّلـه إين ألخشاكم ل َّلـه وأتقاكم له ،لكني أصوم
وأفطر ،وأصيل وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني»(.)1

وهذا احلديث يرشد إىل رضورة الرجوع يف أمور الدين إىل العلامء من أهل احلق

والتحقيق الذين أخذوا العلم بالسند املتصل كابر ًا عن كابر ،فأثمر ذلك يف نفوسهم

الفقاهة يف أحكامه والفهم الصحيح ملقاصده.

ٍ
ٍ
واحدة تؤكد عىل سامحة اإلسالم؛ منها« :إِ َّن
وترية
وتضافرت األحاديث أيض ًا عىل
َ ِ
ين ُيسـر ،و َل ْن ُي َشـا َّد الدِّ َ َ
ِ
ـروا ،واس َت ِعي ُنوا
الدِّ َ ْ ٌ
ين أ َحدٌ َّإل َغ َل َبـ ُهَ ،ف َسـدِّ ُدوا و َقار ُبوا وأ ْبش ُ
َ ()2
ِ
ِ
والر ْو َح ِة َ
الد
«ه َل َك ا ُمل َت َن ِّط ُعونَ »( )3قاهلا @ ثالث ًا .قال
وش ٍء ِم ْن ُّ
جلة»  .ومنهاَ :
بالغَ ْد َوة َّ
النووي« :املتنطعون أي املتعمقون املغالون املجاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم»(.)4
ومنها« :إن ال َّلـه مل يبعثني معنت ًا وال متعنت ًا ولكن بعثني معلام ميرسا»( ،)5واملعنت هو

املتشدد عىل نفسه وعىل الناس فيلزم نفسه وإياهم بام يصعب ويشق مما يفقد لذة العبادة

( )1البخاري « ،الصحيح»  ،باب الرتغيب يف النكاح  .احلديث . 5063 :
( )2البخاري « ،الصحيح»  ،باب الدين يسـر  ،احلديث . 39 :
إىل رسول
( )3مسلم بن احلجاج ،أبو احلسن القشريي ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل ٰ
حممد فؤاد عبد الباقي  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب ،
ال َّلـه @  ،باب  :هلك املتنطعون  ،حتقيق َّ :
حديث رقم . 2670 :
( )4النووي  ،أبو زكريا حييى بن رشف « ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج»  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث
العريب  ،الطبعة  ، 1392 ، 2باب النهي عن اتباع متشابه القرآن . 220/16 ،
( )5مسلم « ،الصحيح»  ،باب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالق ًا إال بالنية  ،احلديث . 1478 :

900

واألنس هبا وحالوة اإليامن .ومنها« :حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه

حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني»(.)1

ِ
بمختلف مشارهبم أعامل العنف واإلرهاب
وقد أدان علامء اإلسالم املعارصون

حرم الغلو يف الدين ،ألنه صدٌ عن سبيل
الناجم عن خطاب التطرف .وبينوا أن اإلسالم َّ
ال َّلـه وتنفري من دينه .وبينوا أن اخلوارج ما انحرفوا إال جلهلهم بمعاين القرآن وعدم
بي @ أهنم« :يقرؤون القرآن ال يتجاوز حناجرهم»(.)2
فقههم يف الرشيعة .فقد أخرب ال َّن ُّ
أي ال يتفقهون فيه وال يعرفون مقاصده.

اإلسالم :دين يرس وعدل ووسطية
من املعروف عند العلامء أن الرشع ال يقصد إىل إعنات الناس وال إىل تكليفهم ما

ال يطيقون .بل يدعو إىل التيسري والوسطية ويقوم عىل التبشري والرتغيب .هبذا نطقت
نصوص القرآن والسنة ،وبسط القول علامء الفقه واألصول .واملسلمون ُمطا َلبون

بإيصال هذا الدين إىل كل أنحاء العامل كام هو دون حتكم أو حتريف ليتم التبليغ وتقوم

احلجة.

فاإلسالم دين السامحة واليرس يسع الناس مجيع ًا وينزهلم منازهلم يف األحكام من

عثت باحلنيفية السمحة»( ،)3وقوله يف
األوامر والنواهي مصداق ًا لقوله @ :وقولهُ « :ب ُ
()4
ول ال َّل ِ
ي َر ُس ُ
ـه @
احلج« :افعل وال حرج»  .وقول أم املؤمنني عائشة <« :ما ُخ ِّ َ
اخ َت َ َ
َ
َ
َْ َ
سُ َ
س ِم َن َ
ها»(. )5
اآلخ ِر ،إلَّ ْ
ار أ ْي َ َ
بي أ ْم َر ْي ِن ،أ َحدُ ُها أ ْي َ ُ
()1
()2
()3
()4
()5

الطرباين  ،سليامن بن أمحد « ،املعجم الكبري»  ،حتقيق  :محدي بن عبد املجيد السلفي  ،القاهرة  :مكتبة ابن
تيمية  ،الطبعة . 263/10 ، 2
البخاري « ،الصحيح»  ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم  ،احلديث . 3414 :
ابن حنبل « ،املسـند»  ،حديث أيب أمامة الباهيل  ،احلديث . 22291 :
َ
عل الدابة  ،احلديث . 83 :
البخاري « ،الصحيح»  ،باب الفتيا وهو واقف ٰ
البخاري « ،الصحيح»  ،باب إقامة احلدود واالنتقام حلرمات ال َّلـه  ،احلديث . 6786 :
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فسامحة اإلسالم ومرونة أحكامه وسعة أصوله وقواعده للمستجدات لتستجيب

لكل عرص ومكان ،جعلت أئمة االجتهاد يالحظون دواعي التخفيف يف الرشيعة
وتنوعها سواء يف العبادات أو يف املعامالت ،سواء جاء التخفيف عىل وجه اإلسقاط
أو النقصان ،أو جاء عىل وجه البدل أو التقديم أو التأخري ،أو جاء عىل وجه الرتخيص
()1
يرتد إليه كل فرع من
أو التغيري  ،فحكموا ألجل ذلك أن التيسري أصل يف الرشيعة ُّ

فروعها.

فكل أم ٍر ثقُ َل عىل اإلنسان ونشأت له عنه مشقة قاهرة سواء يف نفسه أو ماله ،فإنه

ينتقل إىل احلد الذي ينتفي معه العجز أو احلرج وتتحقق القدرة .ألن التكليف بام ال
ِ
ُيطاق
وبالشاق املجحف مما انعقد اإلمجاع عىل انتفائه( )2لتضافر األدلة عىل رفع احلرج
عن هذه األمة حلد بلغت فيه مبلغ القطع»(.)3

َعال ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾(،)4
ومن تلك األدلة قوله ت َ ٰ

﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾(﴿ ،)5ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾(﴿ ،)6ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾(﴿ ،)7ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ﴾( ،)8إىل غري ذلك.

( )1عبد العزيز بن أمحـد « ،كشف األرسار رشح أصول البزدوي»  ،بريوت  :دار الكتاب اإلسالمي . 315/2 ،
حممد حسن هيتو ،
حممد الطويس « ،املنخول من تعليقات األصول»  ،حتقيق َّ :
حممد بن َّ
( )2الغزايل  ،أبو حامد َّ
بريوت  :دار الفكر املعارص  ،دمشق  :دار الفكر  ،الطبعة 1419 ، 3هـ1998/م . 190/1 ،
حممـد « ،املوافقات»  ،حتقيق  :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،
( )3الشاطبي  ،إبراهيم بن موسى بن َّ
دار ابن عفان ،الطبعة األوىل 1417هـ1997 /م . 105/5 ،
( )4سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )185( :
( )5سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )286( :
( )6سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )286( :
( )7سورة النساء  ،جزء من اآلية . )28( :
( )8سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )6( :
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ومنها قوله @« :إن الدين يرس ،ولن يشا ّد هذا الدين أحد إال غلبه ،فسددوا وقاربوا

وأبرشوا واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من الدجلة»( ،)1وقوله« :يرسوا وال تعرسوا
()2
معسين» (.)3
وبرشوا وال تنفروا»  ،وقوله« :فإنام بعثتم ميرسين ومل تُبعثوا ِّ

ميس ًة سهل ًة ،وأنّ
وتدل مرشوعية الرخص كلها عىل أن ال َّلـه تعاىل رشع األحكام َّ

ٌ
أصل من أصول الدين.
هذا
فاألمر إذا ضاق ا ّتسع وإذا اتسع ضاق( .)4وقد جاء يف
ُ

األثر« :إن الدين يرس»( ،)5أي سمح قليل التشديد( .)6وقال سفيان الثوري« :إنام العلم
أن تسمع بالرخصة عن ثقة ،فأما التشدد فيحسنه كل أحد»(.)7

وقد هنى اإلسالم أن يبلغ التنطع باملسلم إىل أن يتنزه عن األخذ بالرخص الرشعية
اجتهاد ًا يف العبادة ،لقوله @« :إن ال َّلـه حيب أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى

معصيته»( ،)8أو بحجة أهنا ُ ِ
بي @ صنع
شعت للضعفاء العاجزين .فقد ورد أن ال َّن َّ

ورخص فيه ،فتنزه عنه قوم ،فبلغه ذلك ،فخطب وقال« :ما بال أقوام يتنزهون عن
شيئ ًا َّ
اليشء أصنعه ،فوال َّلـه إين ألعلمهم بال َّلـه ،وأشدهم له خشية»(.)9
هبذه األدلة ،واجه علامء اإلسالم ظاهرة التطرف والغلو .فقدموا اجتهادات مؤسسة
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

البخاري « ،الصحيح»  ،باب الدين يسـر  ،احلديث . 16/1 ، 39 :
البخاري  ،الصحيح  ،باب ما كان النبي @ يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا  ،احلديث . 69 :
َ
عل البول يف املسجد  ،احلديث . 220 :
البخاري « ،الصحيح»  ،باب صب املاء ٰ
َ
عل مذهب أيب حنيفة»  ،بريوت  :دار
ابن نجيم املرصي  ،زين الدين بن إبراهيم « ،األشباه والنظائر ٰ
الكتب العلمية  ،الطبعة 1419 ، 1هـ1999/م . 72/1 ،
البخاري « ،الصحيح»  ،باب الدين يسـر  ،احلديث . 16/1 ، 39 :
ابن حجر العسقالين  ،أمحد بن عيل « ،فتح الباري رشح صحيح البخاري»  ،بريوت  :دار املعرفة ،
1379هـ . 93/1 ،
أبو عمر ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد ال َّلـه« ،جامع بيان العلم وفضله» ،حتقيق :أيب األشبال الزهريي،
السعودية :دار ابن اجلوزي ،الطبعة 1414 ،1هـ1994/م ،ص . 255
ابن حنبل « ،املسـند»  ،مسند عبد ال َّلـه بن عمر  ،احلديث . 5866 :
البخاري  ،الصحيح  ،باب من لـم يواجه الناس بالعتاب  ،احلديث . 6101 :
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تستأنس بالقاعدة الفقهية اجلامعة« :املشقة جتلب التيسري» التي تظاهرت أقوال
فقهي ًا
ُ
العلامء قدي ًام عىل أن رخص الشارع وختفيفاته تتخرج عليها مجيع ًا ،وأن أدلتها تتوافر من

الكتاب والسنة نص ًا واستنباط ًا( ،)1وأهنا إحدى القواعد اخلمس األمهات التي تدور

عليها غالبية األحكام الفقهية(.)2

كام عددوا قواعد فرعية كثرية تندرج حتت قاعدة التيسري هذه ،من مثل« :احلرج

مرفوع» ،و»الرضر ُيزال» ،و»ما ال يمكن التحرز منه معفو عنه» ،و»الرضورات تبيح
املحظورات» ،و»الرضورات تسقط معها أحكام االختيار» ،و»احلاجة تنزل منزلة
الرضورة» ،و»إذا تعذر األصل ُيصار إىل البدل»(.)3

غري أن اليرس ورفع احلرج حالة نكتشفها من الرشيعة وال نؤسسها .ففي الرشيعة

وحفت النار
ما يثقل عىل النفوس ولكنه مستطاع .وهلذا ُحفت اجلنة باملكاره ُ

بالشهوات( . )4ولذلك كان من آداب املفتي أن ال يسد الطريق ـ ما استطاع ـ عىل
املستفتي يف احلال الذي جعل ال َّلـه له فيها خمرج ًا رشعي ًا جائز ًا ومناسب ًا .يقول أبو بكر

بن العريب (ت543 .هـ)« :إذا جاء السائل يسأل عن مسألة فوجدتم له خملص ًا فيها فال
تسألوه عن يشء ،وإن مل جتدوا له خملص ًا فحينئذ اسألوه عن ترصف أحواله وأقواله

ونيته ،عسى أن يكون له خملص»(.)5

( )1عبد الرمحن بن صالح العبد اللطيف« ،القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري» ،اجلامعة اإلسالمية،
املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2003/م. 432/1 ،
َ
َ
عل مجع اجلوامع»  ،بريوت  :دار
( )2حسن بن َّ
عل رشح اجلالل املحيل ٰ
حممد بن حممود العطار « ،حاشية ٰ
الكتب العلمية  ،بدون تاريخ . 398/2 ،
حممد آل بورنو « ،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية»  ،بريوت  :مؤسسة
حممد صدقي بن أمحد بن َّ
(َّ )3
الرسالة  ،الطبعة 1416 ، 4هـ1996/م . 250-230/1 ،
( )4مسلم « ،الصحيح»  ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  ،احلديث . 2822 :
حممد عبد القادر عطا  ،بريوت  :دار الكتب
( )5ابن العريب  ،أبو بكر « ،أحكام القرآن»  ،مراجعة وتعليق َّ :
العلمية  ،الطبعة 1424 ، 3هـ2003/م . 163/4 ،
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ويرشح ابن القيم هذا التوجه التسهييل يف الرشيعة ،فيقول« :ال جيوز للمفتي تتبع

احليلة املحرمة واملكروهة ،وال تتبع الرخص ملن أراد نفعه ،فإن تتبع ذلك فسق ،فإن

حسن قصده يف حيلة جائزة ال شبهة فيها وال مفسدة لتخليص املستفتي هبا من حرج،
نبيه أيوب  #إىل التخلص من احلنث بأن
جاز ذلك بل ُ
اس ّ
تحب .وقد أرشد ال َّلـه تعاىل َّ

يأخذ بيده ضغث ًا فيرضب به املرأة رضب ًة واحدة ،وأرشد ال َّنبي @ بال ً
ال إىل بيع التمر
ُّ
بدراهم ثم يشرتي بالدراهم متر ًا آخر فيتخ َّلص من الربا .فأحسن املخارج ما خ ُلص من
املآثم ،وأقبح احليل ما أوقع يف املحارم ،أو أسقط ما أوجبه ال َّلـه ورسوله صىل ال َّلـه عليه
وسلم من احلق الالزم» (.)1

مقرتحات يف معاجلة التطرف

من أهم الطرق الكفيلة بمواجهة التطرف هو احلوار اهلادئ الذي يستفرغ ما لدى
اخلصم من دعاوى ُ
وشبه ،ويقيم عليه احلجة بالدليل الناهض الذي يطرح أفكار ًا ذات
ثقل معريف وحضاري وكفاية واقعية تواكب متطلبات احلياة احلديثة.

وباب املواجهة الواسع الذي يتأكد الدخول منه للحرب عىل التطرف يكاد ينحرص يف

املؤسسات التعليمية والرتبوية .فهي وحدها القادرة عىل حصار الفكر املتطرف وسحق
أهم أسلحته التي هي املعتقدات واألفكار .فدور مثل هذه املؤسسات يظهر ريادي ًا يف
هذه املنازلة ،ألن السهر عىل تكوين الناشئة تكوين ًا سلي ًام عىل مستوى الفكر واالعتقاد
يعني بناء حصن مانع ضد التطرف.

ولئن تعددت فروض الباحثني يف حتديد الدواعي املؤدية للتطرف ويف وسائل

عالجه( ،)2فإن مجهورهم يرى أن هنالك عوامل ثالثة هي التي شدت من عضده وما
زالت متده بأسباب احلياة.

حممد عبد السالم
حممد بن أيب بكر بن أيوب « ،إعالم املوقعني عن رب العاملني»  ،حتقيق َّ :
( )1ابن القيم َّ ،
إبراهيم  ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ،الطبعة 1411 ، 1هـ1991/م . 222/4 ،
( )2أعمـال ندوة اخلطاب الديني  :إشكالياته وحتديات التجديد  18-17مايو  ،مراكش  .مؤسسة «مؤمنون بال حدود» .
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أوهلا  :ضعف اآللة احلجاجية والقوة اإلقناعية للخطاب املناهض للتطرف وما ينجر

عن ذلك من تلكؤ يف إيصال مضمون اإلسالم كام هو ،وبمختلف جوانبه إىل الناس
مسلمني وغري مسلمني ،ومن تعثر يف حتصني الشباب املسلم من املؤثرات الضارة،
كاالنحراف واالستغراب ،والتطرف والغلو.

ثانيها  :انتهاج اخلطاب املناهض للتطرف لطريق التوفيق أو عىل األصح التلفيق،

املجايف للموضوعية والطرح العقالين ،املقلل من شأن الفكر .واحلق أنه ال قيام ألمة
اخلطى.
دون حركة فكرية متأنية ،موصولة احللقات ،ثابتة
ٰ

()1

ثالثها  :وجود اختالالت يف هذا اخلطاب تكمن يف طغيان املشغل السيايس داخله

األخرى.
عىل حساب جوانب اإلسالم الكثرية
ٰ

وبام أن العامل قد تقاربت مسافاته ،وهتاوت حواجزه الطبيعية ،واحتدت ـ نوع ًا ما ـ

حتدياته ،وازداد احتياج بعضه إىل بعض ،فإن مسؤولية املسلمني املتأتية من محل األمانة
والشاهدية عىل الناس ،تفرض أن يرتكز خطاهبم حول السعي يف ترشيد الوعي اإلنساين

وتعميق النظام القيمي واألخالقي بتوجيههام صوب احلق والعدل ،والسعي يف خلق
وسائل التعارف بني البرش مجيع ًا إليصال اخلطاب الذي حيملون بحسب ما يفهمه الناس

من منظور التكامل ال التصادم.

خصوص ًا أن صور التكريم اإلنساين الواردة يف القرآن كثرية ،واضحة املعاين واملعامل .وهي

تتحدد يف حتقيق مبادئ احلرية والعدل واملساواة بني الناس ،والرمحة باملخلوقات واإلحسان

إليها ،وإرساء األمن والسلم .فالسلم واإلسالم لفظتان مشتقان من املادة نفسها ،وكلتامها
َعال﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
تطلق عىل الدين الذي جاء به َّ
حممدٌ @ .قال ت َ ٰ
ﯓ ﯔ﴾( ،)2قال ابن كثري« :ادخلوا يف السلم كافة يعني اإلسالم»(.)3

( )1يمكن أن يراجع يف َه ٰـذا الصدد سعد الدين العثامين « ،الدين والسياسة  :متييز ال فصل»  ،املركز الثقايف
العريب  ،الدار البيضاء  ،الطبعة األوىل 2009 ،م .
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )208( :
( )3ابن كثري الدمشقي  ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر « ،التفسري»  ،دار طيبة 1422 ،هـ2002 /م . 248/1 ،
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يقول حممد الطاهر بن عاشور (ت1393 .هـ)« :فأما منة التكريم فهي مزية خص

ال َّلـه هبا بني آدم من بني سائر املخلوقات األرضية .والتكريم جعله كري ًام أي نفيس ًا غري

مبذول وال ذليل يف صورته وال حركة مشيه ويف برشته .فإن مجيع احليوان ال يعرف

النظافة وال اللباس وال ترفيه املضجع واملأكل وال حسن كيفية تناول الطعام والرشاب

وال االستعداد ملا ينفعه ودفع ما يرضه وال شعوره بام يف ذاته وعقله من املحاسن فيستزيد

منها والقبائح فيسرتها ويدفعها بله اخللو عن املعارف والصنائع وعن قبول التطور يف

أساليب حياته وحضارته»(.)1

فكل ما كان يف هذا املعنى أو خيدم هذه املبادئ املعظمة لشأن اإلنسان ،فهو معترب يف

اخلطاب اإلسالمي وداخل يف النظر املقاصدي .وأي جزئية أو مفردة من احلياة اإلنسانية

تندرج حتت هذه املبادئ فهي مناط احلكم أمر ًا إن كان يف سبيل حتصيلها ،وهنيا إن كان

يف سبيل إعاقتها أو دفعها.

وهذه املبادئ املصونة أو املعتربة يلخصها حديث« :ال رضر وال رضار»( ،)2الذي
ّ
يستدل هبا يف
ُيعد من أشهر القواعد األصولية ذات االنطباقات الكثرية يف الفقه ،والتي

ُج ّل أبوابه من عبادات ومعامالت .بل هو املدرك الوحيد للعديد من املسائل واألحكام

الفروعية يف كل أبواب الرشيعة .وهو أساس ملنع الفعل الضار ،ولرتتيب نتائجه

يف التعويض املايل والعقوبة ،وهو ُعدة الفقهاء وميزاهنم يف تقرير األحكام الرشعية
للحوادث.

والشواهد من تعاليم الدين اإلسالمي عىل منع الرضر واإلرضار أشهر من أن تُذكر
وأكثر من أن ُترص .واألدلة عىل اعتبار قيمة اإلنسان وأمهيته عديدة ومتنوعة.
( )1ابن عاشور « ،حترير املعنى السـديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد»  ،تونس  :الدار
التونسية للنرش 1984 ،هـ . 166/16 ،
حممد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء
«السـ َنن»  ،حتقيق َّ :
( )2ابن ماجه  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
حممد بن يزيد القزويني ُّ ،
الكتب العربية . 784/2 ،
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ففي جمال احرتام اإلنسان وحقوقه ،تأيت نصوص كثرية تربز مدى التكريم اإلهلي هلذا الكائن.

(فقد خلقه يف أحسن تقويم)(( ،)1وعلمه األسامء كلها)(( ،)2ونفخ فيه من روحه)(( ،)3وأمر

املالئكة بالسجود له)(( ،)4وجعله خليفة يف األرض)(( ،)5وهيأه لتلقي الرساالت الساموية)(،)6

(وسخر الكائنات له)(( ،)7وفضله عىل كثري من املخلوقات)(.)8

ويف جمال مطلب عدم اجلور ،جعل الشارع حتقيقه هو املقصود من إنزال الكتب

وإرسال الرسل .وقد أشار القرآن إىل ذلك بثالث كلامت« :العدل» :كام يف اآلية﴿ :ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ﴾( ،)9و«القسط» :كام يف اآلية﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾(،)10
و«امليزان» :كام يف اآلية﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(. )11

ِ
اموات َو َ
األ ْرض»( )12كام يف احلديث .واألمر به يشمل الصديق
الس ُ
فبالعدل قا َمت ّ
َعال﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
والعدو والبعيد والقريب ،كمـا جاء يف قوله ت َ ٰ
( )1كمـا يف اآلية  4 :من سورة التني .
( )2كمـا يف اآلية  32 ،31 :من سورة البقرة .
( )3كمـا يف اآلية  9 :من سورة السجدة .
( )4كمـا يف اآلية  34 :من سورة البقرة .
( )5كمـا يف اآلية  30 :من سورة البقرة .
( )6كمـا يف اآلية  72 :من سورة األحزاب .
( )7كمـا يف اآلية  13 :من سورة اجلاثية .
( )8كمـا يف اآلية  70 :من سورة اإلرساء .
( )9سورة النحل  ،اآلية . )90( :
( )10سورة األعراف  ،جزء من اآلية . )29( :
( )11سورة احلديد  ،جزء من اآلية . )25( :
حممد « ،مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح»  ،بريوت  :دار الفكر  ،الطبعة ، 1
( )12اهلروي  ،عيل بن سلطان بن َّ
1422هـ2002/م . 1638/1 ،
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()1
َعال﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾  ،ويف قوله ت َ ٰ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾(. )2

()3
َعال ﴿ :ﭑ
وإقامة القسط بني الناس مطلب ديني ومقصد يف الوقت نفسه  .قال ت َ ٰ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(.)4

يقول ابن القيم« :إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ،ومصالح العباد يف املعاش

واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصالح كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت
عن العدل إىل ا َ
جل ْور ،وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل
العبث ،فليست من الرشيعة ،وإن دخلت فيها بالتأويل؛ فالرشيعة ُ
عدل ال َّلـه بني عباده،
ورمحته بني َخ ْلقه ،وظله يف أرضه ،وحكمته الدالة عليه ،وعىل صدق رسوله @ أتم

داللة وأصدقها»(.)5

تشو َف اإلسالم للحرية،
ويف جمال مطلب االنعتاق من القيود املعيقة للفعل املسؤولَّ ،

واعتربها رضور ًة من الرضورات اإلنسانية .فاحلرية ليست جمرد «حق» من احلقوق،

جيوز لصاحبه أن يتنازل عنه إن هو أراد( ،)6بل هو تكليف رشعي واجب يتجىل يف إعادة
االعتبار لإلنسان من حيث هو كائن ملتزم ومستأمن ،يتحمل املسؤولية يف االختيار بني
اخلري والرش .وما الثواب والعقاب إال فروع للحرية ،باعتبارها إذن ًا لإلنسان بالترصف

يف شؤونه كلها ،وبالتمكن من الفعل املعرب عن إرادته.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )8( :
سورة األنعام  ،جزء من اآلية . )152( :
ابن تيمية  ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم « ،السياسة الرشعية»  ،القاهرة 1969 ،م  ،ص . 26
سورة احلديد  ،جزء من اآلية . )25( :
حممد بن أيب بكر بن أيوب « ،إعالم املوقعني عن رب العاملني»  ،بريوت  :دار اجليل . 3/3 ،
ابن القيم َّ ،
حممـد عمـارة« ،املفهوم اإلسـالمي للحرية» ،جملة األزهر ،ذو القعدة 1433هـ ،أكتوبر 2012م،
َّ
اجلزء ، 11 :السنة . 85
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ويف جمال مطلب السامحة نجد يف اإلسالم مي ً
ال إىل التسهيل والتيسري اللذين ال

يقترصان عىل شؤون العبادة ،وإنام يتسعان لكل أحكام اإلسالم؛ من معامالت مدنية،
جليا من خالل
وترصفات شخصية ،وعقوبات جزائية ،وترشيعات قضائية .يظهر ذلك ًّ

تتبع نصوص وقواعد الرشيعة ،وارتباطها باملقاصد الرشعية ،التي تدور حول جلب
ُّ
املنفعة ودرء املفسدة (.)1

يقول حممد الطاهر بن عاشور يف حكمة السامحة« :إن حكمة السامحة يف الرشيعة
دين الفطرة ،وأمور الفطرة راجعة إىل ا ِ
جلب َّلة؛ فهي كائنة يف
أن ال َّلـه جعل هذه الرشيعة َ
النفوس ،سهل عليها قبوهلا ،ومن الفطرة النفور من الشدة واإلعنات»(.)2

ويعترب التسامح قيمة أخالقية وحضارية عالية ،يدعو إليها اإلسالم وحيث عليها عرب

مبادئه وتعاليمه ،سواء مع الطوائف والثقافات أو مع امللل واألديان .فالتنوع معطى من

ومعنى.
معطيات الكون ،وهو الذي يمنحه ثرا ًء وجتدد ًا
ٰ

والتسامح سبب قوي للسالم ورشط أسايس للتصالح واالندماج مع املجتمع

اإلنساين الكبري .فقد امتاز اإلسالم ،منذ بداياته األوىل ،بانفتاحه عىل اآلخر فأقر مبدأ
التعددية الدينية والفكرية والثقافية .وجمتمع املدينة املنورة بعد هجرة الرسول صىل ال َّلـه

عليه وسلم إليها ،أفضل مثال عىل هذا السلوك.

ويف جمال مطلب عمل اخلري واإلتقان يف األفعال والترصفات ،نجد اآليات الكثرية

واألحاديث املتظافرة واملتظاهرة عىل طلب اإلحسان الذي حتدد معناه يف االصطالح
الرشعي بأنه :فعل ما ينبغي فعله من املعروف(.)3

( )1عبد الكريم زيدان « ،حالة الرضورة يف الرشيعة اإلسالمية»  ،بريوت  :مؤسسة الرسالة  ،ص . 5
حممد الطاهر « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية»  ،الطبعة األوىل  ،تونس  :الرشكة التونسية
( )2ابن عاشور َّ ،
للتوزيع 1978 ،م  ،ص . 61
( )3ابن بطال  ،أبو احلسن عيل بن خلف « ،رشح صحيح البخاري»  ،حتقيق  :أبو متيم يارس بن إبراهيم  ،مكتبة
الرشد  ،الرياض  ،الطبعة الثانية 1423 ،هـ2003/م . 428/5 ،
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تأمل آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية الواردة يف اإلحسان ،ي ّتضح له
ومن ّ
بجالء أنّ اإلحسان ّ
يشكل جوهر العالقة بني اإلنسان وخالقه وبينه وأخيه اإلنسان وبينه
وبني الكائنات مجعاء.

هذه املبادئ التي عددنا أمثلتها آنفا ،هي املقاصد الكربى للدين اإلسالمي التي

تندرج فيها مجيع التكاليف ألهنا هي الرتمجة العملية للرضورات اخلمس أو الكليات
العامة املذكورة عند األصوليني يف مسلك اإلخالة أو املناسبة من باب القياس.

فبالرتكيز عىل هذه املبادئ واالستمساك هبا يف االجتهاد والفتوىُ ،يعطى الفقه

اإلسالمي القوة الالزمة والدفع الرضوري ملواكبة التحديات الراهنة ولصد اهلجامت
التي يتعرض هلا اإلسالم ،سواء من بعض أبنائه املتطرفني أو املستلبني من اخلارج من
الكارهني واملنابذين.

خـامتـة
يف اخلتام نرى من الرضوري التذكري بأن اإلسالم والسلم والسالم ألفاظ تتحاقل
من الناحية الداللية ومن الناحية االشتقاقية؛ وهلذا ُأ ِمر املسلمون بإشاعة الكلمة الطيبة

وأسباب املحبة ،واحلرص عىل الرمحة وعىل اإلحسان يف األعامل وعىل الكائنات ،والسعي

يف صنائع املعروف وأعامل الرب ،وجتنب العدوان عىل األنفس واألعراض واألموال.
وهلذا مل يبح هلم القتال إال يف حاالت خاصة كالدفاع عن النفس الذي هو حق طبيعي

أقرته الرشائع الساموية والقوانني الوضعية ،بام فيها القانون الدويل.

فالزعم أن اإلسالم دين تشدد وغلظة وجفاء جمانبة كبرية للصواب ،سواء قال بذلك

أبناء اإلسالم أو غريهم .إنه دين وسط ،رمحة كله وخالص.
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1آل بورنو ،حممد صدقي بن أمحد بن حممد ،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ،مؤسسة الرسالة،
بريوت/لبنان ،الطبعة :الرابعة1416 ،هـ1996/م.
( )2أبو داود ،سليامن بن األشعث ،السنن ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت،
( )3أبو عمر ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد ال َّلـه ،جامع بيان العلم وفضله ،حتقيق :أيب األشبال
الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1414 ،هـ1994/م.
( )4البخاري ،حممد بن إسامعيل أبو عبد ال َّلـه ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول
ال َّلـه صىل ال َّلـه عليه وسلم وسننه وأيامه ،حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص ،النارش :دار طوق
النجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ،
( )5ابن أمحد ،عبد العزيز ،كشف األرسار رشح أصول البزدوي ،دار الكتاب اإلسالمي.

( )6ابن بطال ،أبو احلسن عيل بن خلف ،رشح صحيح البخاري ،حتقيق :أبو متيم يارس بن إبراهيم،
مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة الثانية1423 ،هـ2003/م.
( )7ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،السياسة الرشعية ،القاهرة.1969 ،

( )8ابن احلجاج ،أبو احلسن مسلم القشريي ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل
رسول ال َّلـه صىل ال َّلـه عليه وسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،باب هلك املتنطعون ،احلديث2670 :

( )9ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،دار املعرفة ،بريوت،
1379هـ.
( )10ابن حنبل ،أمحد بن حممد الشيباين ،املسند ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وعادل مرشد ،وآخرون،
إرشاف :عبد ال َّلـه بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ 2001/م،
ط ،4مسند عبد ال َّلـه بن عباس.
( )11ابن صالح ،عبد الرمحن ،القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري ،اجلامعة اإلسالمية،
املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2003/م.432/1 ،

( )12ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،الطبعة األوىل ،الرشكة التونسية للتوزيع،
تونس .1978
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( )13ابن عاشور ،حممد الطاهر ،حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد،
الدار التونسية للنرش ،تونس1984 :هـ.

( )14ابن العريب املعافري ،أبو بكر ،أحكام القرآن ،مراجعة وتعليق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت/لبنان ،الطبعة الثالثة 1424 ،هـ 2003/م.
( )15ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد عبد السالم
إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ1991/م.
( )16ابن كثري الدمشقي ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر ،التفسري ،دار طيبة1422 ،هـ2002 /م.

( )17ابن ماجه ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن يزيد القزويني ،السنن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الكتب العربية.

( )18ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،لسـان العرب ،النارش :دار صادر ،بريوت ،الطبعة:
الثالثة1414،هـ.

( )19ابن نجيم املرصي ،زين الدين بن إبراهيم ،األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة ،دار الكتب
العلمية ،بريوت/لبنان ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ1999/م.

( )20الرفاعي ،عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم ،التدوين يف أخبار قزوين ،حتقيق :عزيز ال َّلـه
العطاردي النارش :دار الكتب العلمية الطبعة1408 :هـ-1987م
( )21زيدان ،عبد الكريم ،حالة الرضورة يف الرشيعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.

( )22الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد ،املوافقات ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن،
دار ابن عفان ،الطبعة األوىل 1417هـ1997 /م.

( )23الطرباين ،سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد السلفي ،مكتبة ابن
تيمية ،القاهرة ،الطبعة :الثانية.

( )24العثامين ،سعد الدين« ،الدين والسياسة :متييز ال فصل» ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء،
الطبعة :األوىل2009 ،م.

( )25العطار ،حسن بن حممد بن حممود ،حاشية عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع ،دار الكتب
العلمية ،بدون تاريخ.

( )26عامرة ،حممد ،املفهوم اإلسالمي للحرية ،جملة األزهر ،ذو القعدة 1433هـ ،أكتوبر 2012م
اجلزء ،11 :السنة .85
( )27الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد ،املنخول من تعليقات األصول ،حتقيق :حممد حسن هيتو،
بريوت :دار الفكر املعارص ،الطبعة 1419 ،3هـ1998/م.
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( )28جمموعة من الباحثني ،أعامل ندوة اخلطاب الديني :إشكالياته وحتديات التجديد  18-17مايو،
مراكش .مؤسسة «مؤمنون بال حدود».
( )29النووي ،أبو زكريا حييى بن رشف ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة :الثانية ،1392 ،باب النهي عن اتباع متشابه القرآن.

( )30اهلروي ،عيل بن سلطان حممد ،مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة:
األوىل1422 ،هـ2002/م.
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()44

عصـب
ال َّت ُّ

*

حممـد خمـتار املفتي
َّ

َّ
ظل موضوع التعصب مثار اهتامم الباحثني عىل املستوینی النظري والواقعي ،وهو بدأ

منذ بدایة اخللیقة ،وظهرت آثاره عىل املجتمع اإلنساين يف وقت مبكر ،إذ إن بعض الناس
جانب يف حیاهتم ،فیمیلون إلیه بدافع نفيس أو فكري ،أو اجتامعي،
قد یغلب علیهم
ٌ

ویغفلون عن بقیة اجلوانب ،فاملرء قد یتعصب لرأي ویتجاهل ما عداه ،وقد یتعصب

یتعصب حلزب أو طائفة ،أو
لقوم أو قبیلة ،أو عنرص ،فال یظن اخلری يف غریهم .وقد ّ
مجاعة فال یرى احلق إال يف ما رأته أو دعت إلیه تلك اجلامعة ،أو احلزب أو الطائفة .وال

شك أن التعصب هو أحد أخطر اإلشكاالت القديمة واملعارصة يف الوقت ذاته ،وإن
كان االهتامم بدراسة أسبابه وطرق عالجه لـم ينطلق بشكل ٍ
كاف إ ّ
ال مؤخر ًا ،وذلك يف
أعقاب احلرب العاملية الثانية.

والتعصب بحق وصمة يف جبني اإلنسانية وضدها ألنه قائم عىل الكراهية والتمييز

بدل أن تقوم العالقات بني البرش عىل التعارف والتعاون والتسامح .ومما يدعو لألسف
ٌّ
سجل للتعصب والعداء بني اجلامعات ،والذي يدعو
أن القدر األكرب من تاريخ اإلنسانية
للتساؤل أن أغلب األفعال الوحشية التي ارتكبها البرش بسبب التعصب َلـم تكن عىل

أيدي جمرمني أو جمانني وإنام قام هبا أفراد عاديون لصالح مجاعتهم وطائفتهم ضد مجاعة
أخرى(.)1

(*) أستاذ يف جامعة زايد  ،أبو ظبي  ،اإلمارات العربية املتحدة .
( )1اجلزاز  ،هاين « .أزمة ا ُهلوية والتعصب»  ،القاهرة  :مكتبة هال  ،ط 1432 ، 1هـ 2011 ،م  ،ص . 5
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التعصب يف اللغة واالصطالح
املدخل اللغوي لدراسة موضوع التعصب رضوري يف بيان العالقة بنی املعاين اللغویة

للكلمة ،وبنی التعصب كمصطلح یستخدم لوصف حالة دینیة ،أو اجتامعیة ،أو سیاسیة
الع ْصب :الطي الشدید ،وعصب اليشء َیع ْص ُبه
أو غری ذلك .جاء يف «لسان العرب»َ :
َع ْصب ًا :طواه ولواه؛ وقیلَ :ش َّده.

والع َص ُبَ :ع َص ُب اإلنسان والدابة ،واألعصاب أطناب املفاصل التي تالئم بینها.
َ
والعصابة :ما ُع ِصب به.
وتقول َع ِص َب اللحم بالكرس ،أي كثر عصبه،
ُ
والعصاب ُ

وع َّصبه تعصیب ًا :شده .والعصابة :العاممة ،وكل ما یعصب به الرأس(،)1
وع َص َب رأسه َ
َ

والعصابة اجلامعة من الناس واخلیل والطری( ،)2ومنها قول عبد ال َّلـه بن الزبري حني

حارص القوم عثامن بن عفان > يف داره عند وقوع الفتنة« :یا أمری املؤمننی ،إن معك يف
()3
عم َل َر ُج ً
الدار عصابة مستبرصة ینرص ال َّلـه ّ
ل
بأقل منها»  .ويف احلدیث « َم ْن ا ِ ْس َت َ
ال َع َ ٰ
وفی ِهم َم ْن ُه َو َأر َض لِ َّل ِ
ِع َصا َب ٍة ِ
ور ُسو َل ُه وا ُمل ْؤ ِمننیَ»(.)4
ـه ِم ْنـ ُه َف َق ْد َخانَ ال َّلـ َه َ
ْ
ْ ٰ
والع َصبة :الذین یرثون الرجل عن
واعصوصب القوم :اجتمعوا فصاروا عصائبَ ،

كاللة من غری والد وال ولد .وأما يف الفرائض ،فكل من مل یكن له فریضة مسامة فهو:
عصبة إن بقي يشء بعد الفرض أخذ ،وعصبة الرجل بنوه وقرابته ألبیه ،وٕانام ُسموا
عصبة؛ ألهنم عصبوا به أي أحاطوا به ،فاألب طرف ،واالبن طرف ،والعم واألخ
جانب ،واجلمع عصبات(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

ابن منظور « ،لسان العرب»  ،بريوت  :دار صادر  ،ط 1414 ، 2ه 1994 ،م  ،ج  ، 1ص . 2
اجلوهري « ،الصحاح»  ،بريوت  :دار العلم للمالینی  ،ط 1404 ، 2ه 1984 ،م  ،ج  ، 1ص . 184
ابن سعد « ،الطبقات
الكربى»  ،بريوت  :دار صادر  ،ج  ، 2ص . 70
ٰ
احلاكم النيسابوري « ،املستدرك»  ،حديث رقم (. )1357
الفریوزآبادي « ،القاموس املحيط»  ،بريوت  :دار اجليل  ،ج  ، 11ص . 108
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والتعصب من العصبیة ،والعصبیة :أن یدعو الرجل إىل نرصة عصبته ،والتألب

معهم ،عىل من یناوئهم ،ظاملنی كانوا أو مظلومنی ،والعصبي هو الذي یغضب لعصبته

وحیامي عنهم .فالعصبیة والتعصب من املحاماة واملدافعة .وتعصبنا له أو معه نرصناه(.)1
والعصبیة :شدة ارتباط املرء بعصبته ،أو مجاعته واجلد يف نرصهتا والتعصب ملبادئها.

وجد يف نرصته ،وتعصب يف دینه
وتعصب :أتى بالعصبیة .وتعصب له أو معه :مال إلیه َّ

ومذهبه؛ كان غيور ًا فیها مدافع ًا عنها .والتعصب مصدر واجلمع تعصبات ،ویعني :عدم

قبول احلق عند ظهور الدلیل بنا ًء عىل میل إىل جانب(.)2

وخالصة التعريف اللغوي ،یبدو من خالل املعنى اللغوي ملادة (عصب) ومصدرها
(تعصب) أهنا حتمل معنى التشدید وااللتفاف والرتابط والنرصة حول أم ٍر ما لفكرة أو
ّ

رأي أو معتقد أو مجاعة ،ولزومه لزوم ًا ال ّ
ینفك ،واالنتصار له باحلق والباطل ،والصواب
واخلطأ.

أما يف االصطالح ،فتهدف الدراسات والبحوث يف جمال علم النفس االجتامعي إىل

اكتشاف العوامل واألسباب التي ینتج عنها السلوك االجتامعي ،مما یؤدي إىل اكتشاف

القواننی العلمیة ،ویساعد يف فهم السلوك االجتامعي للفرد واجلامعة( .)3وترجع أمهیة
هذا العلم إىل أننا ما زلنا نشعر بالعجز عن مواجهة كثری من مشكالت السلوك االجتامعي

يف عاملنا املعارص ،فاحلروب ال تنقطع والتعصب والعنرصیة تأخذ أوضح صورها يف

أكثر جمتمعات العامل تقدم ًا ،وقد أدى الكشف عن جرائم القتل واإلبادة اجلامعیة خالل

احلرب العاملیة الثانیة إىل التساؤل عن جذور عملیة التعصب( ،)4حیث یواجه العامل

()1
()2
()3
()4

ابن منظور « ،لسان العرب»  ،ج  ، 1ص . 604
لويس معلوف « ،املنجد يف اللغة واالعالم»  ،بريوت  :دار املرشق  ،ط  ، 4ص . 508
اجلبايل  ،حسن « .علم النفس االجتامعي» ،القاهرة  :مكتبة االنجلو  ،ص  ، 6وانظر  :نرصة عيل ،
«التعصب الديني»  ،أم درمان 2011 ،م .
حممـد السيد عبد الرمحن « ،علم النفس االجتامعي بني النظرية والتطبيق»  ،القاهرة  :دار الفكر العريب ،
َّ
ط  ، 1ص . 45

918

قضایا التطهری العرقي ،واالضطهاد الدیني يف كثری من أنحاء العامل .إضافة إىل العنف
الذي یامرسه األفراد ،وأحیان ًا دول وحكومات ضد أخرى.

أما يف جمال علم االجتامع ،فیطرح ابن خلدون( )1نظريته يف العصبية وعالقتها بالدین

والدولة .وإلیه یرجع الفضل يف نشأة علم االجتامع بمفهومه العلمي ،وهو دعا يف

مقدمته املشهورة التي وضعها لكتابه (العرب ودیوان املبتدأ واخلرب يف أیام العرب والعجم
والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب) إىل دراسة املجتمع اإلنساين دراسة

علمیة حتلیلیة الستخالص القواعد والقواننی التي ختضع هلا ظواهر احلیاة االجتامعية.

وملا كانت ظاهرة التعصب أو العصبیة من أقدم ظواهر احلیاة االجتامعیة كان ال بد من

الوقوف عىل هذه الظاهرة من خالل ارتباطاهتا النفسیة واالجتمـاعیة.

التعصب يف اصطالح علم النفس االجتامعي

احتلت دراسة موضوع التعصب ،حمل الصدارة يف الدراسات النفسیة واالجتامعیة،

باعتبار أن التعصب یتناول سلوك الفرد يف تفاعله مع اآلخرین يف املواقف احلیاتیة

املختلفة ،ومتثل االجتاهات التعصبیة موضوع ًا مه ًام ،وخصب ًا يف تراث علم النفس
االجتامعي احلدیث ،فهي التي حتكم التفاعل بنی ِ
خمتلف اجلامعات والتصورات التى

یكوهنا أعضاء كل مجاعة عن اجلامعات األخرى ،سواء كان ذلك ىف االجتاهات اإلجیابیة
ّ
التى تتمثل ىف املودة والصداقة والتعاون ،أو االجتاهات السلبیة التى تتمثل ىف العداوة

والنفور من قبل أعضاء مجاعة معینة ضد مجاعة أخرى .وبالطبع ،فإن االجتاهات التعصبیة

السلبیة هي التي نالت اهتامم ًا أكثر من قبل الباحثنی نظر ًا آلثارها البغیضة(.)2

بصورة ٍ
ٍ
و ُی ُ
عامة يف جمال علم النفس االجتامعي بأنه «اجتاه نفيس جامد،
التعصب
عرف
ُ

مشحون انفعالی ًا ،أو عقيدة أو حكم مسبق (مع أو ضد) مجاعة أو يشء أو موضوع ،وال
( )1ابن خلدون  ،عبد الرمحن « ،مقدمة ابن خلدون»  ،بريوت  :دار إحیاء الرتاث العريب  ،ط  ، 4ص . 128
( )2معتز سيد وآخرون « ،علم النفس االجتامعي»  ،القاهرة  :دار غريب 2001 ،م  ،ص . 513
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يقوم عىل سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة علمية»( ،)1ومفرد التعصب مشتق من
األصل الالتيني (.)Prejudicum

وبالنظر إىل التعریف ،نجد أن عبارة «اجتاه نفيس» تعني «حالة عقلیة نفسیة یمر هبا

الفرد أثناء تفاعله مع أعضاء اجلامعة التي ینتمي إلیها .وهذه احلالة هي حالة (مع) أو
حب شعب لشعب
(ضد) أو بمعنى آخر (حب) أو (كراهیة)» .ومن أمثلة االجتاه النفيس ّ
آخر ،أو كراهیة شعب لشعب ،أو حب فرد جلامعة ما ،أو كراهیته جلامعة أخرى(.)2

فاالجتاهات إذ ًا هي حصیلة تأثر الفرد باملثريات العدیدة التي تنجم عن اتصاله بأنامط
ونامذج الثقافة السائدة والرتاث احلضاري املوروث.

والتعصب كام هو موضوع له من خالل التعریفات ،یفتقر إىل الدلیل والسند املنطقي؛

ألنه حكم مسبق ال یستند إىل حقیقة علمیة أو معرفة كافیة باليشء الذي یتعصب ضده
يف املقام األول .فجمیع أشكال التعصب تتكون وتنمو قبل توافر الدالئل املوضوعیة

عىل صحتها .فهو اجتاه جامد ،وأحكام مسبقة تتمیز باالنفعالیة ،وعليه :فإن التعصب
یفتقر إىل معایری املنطقیة والعدالة والتسامح« ،ویظهر التعصب يف صورة سلوك بالرغم

من أن األفراد املتعصبنی قد ال یظهرون تعصبهم يف مجیع األحوال ،ولكن يف احلقیقة أن
أي اجتاه سلبي یمیل بطریقة ما إىل التعبری عن نفسه يف صورة سلوك ،والقلیل من الناس
حدة االجتاه ،یزید احتامل ظهوره يف
یمكنهم إخفاء ذلك بصورة كاملة ،وكلام ازدادت ّ

صورة فعل عدائي»(.)3

فهناك مخس درجات للسلوك تتزاید يف شدة تعبریها سلوكی ًا عن التعصب :
( )1زهران  ،حامد عبد السالم « .علم النفس االجتامعي»  ،بريوت  :علم الكتب  ،ط 1424 ، 6هـ 2003 ،م ،ص . 215
( )2فؤاد البهي وآخرون « ،علم النفس االجتامعي»  ،القاهرة  :رؤیة معارصة  ،ط 1419هـ 1989 ،م  ،ص . 250
( )3معتز سید « ،االجتاهات النفسیة»  ،عامل املعرفة  ،سلسلة كتب یصدرها املجلس الوطني بالكویت 1989 ،م ،
ص . 137
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( )1أسلوب كالمي معارض أو التعبری اللفظي املضاد.
( )2التجنب.

( )3التمییز عن طریق استثناء أعضاء اجلامعة املقصودة من بعض احلقوق االجتامعیة.
( )4العدوان الفعيل.
( )5القتل واإلبادة.

وهناك أشكال غری مبارشة للسلوك التعصبي ،مثل تفسری السلوك السلبي الصادر
من بعض أعضاء اجلامعة األخرى أو من أحد أفرادها باعتباره أصی ً
ال ونابع ًا من طبیعتهم
أكثر من تفسری ذلك باعتباره ناجت ًا من مالبسات املوقف الذي كانوا فیه ،وحیدث العكس
بالنسبة للسلوك اإلجیايب( .)1ویظهر هذا النوع األخری من أشكال السلوك التعصبي يف

االهتامات التي توجه لإلسالم ،بنسبة بعض أنواع السلوك الصادرة من بعض أفراده،

باعتبارها نابع ًة من اإلسالم ذاته.

التعصب يف اصطالح علم االجتامع

للسـلوك اإلنسـاين
هیدف علم االجتمـاع إىل التوصل إىل املعرفة والفهم السلیم ُّ

ثم اكتشاف احلقائق االجتامعیة من أجل إصالح شؤون املجتمع.
االجتامعي ،ومن ّ
ویعترب الدین مركز الفكر االجتامعي ،ومصدر رشعیة الطبقات االقتصادیة واالجتامعیة

واملهنیة يف أغلب احلضارات القدیمة ،مثل حضارات اهلند والصنی والیونان( .)2وال بد

من الوقوف عىل مفهوم العصبیة يف ضوء علم االجتامع (وحتديد ًا مفهوم العصبیة عند ابن
خلدون)« ،حیث شغلت حيز ًا معترب ًا يف دراسته للظاهرة االجتامعیة .التي یطلق علیها

«واقعات العمران» أو «أحوال املجتمع اإلنساين»( .)3ويبدأ ابن خلدون طرح نظریته يف
حممد العبادي « ،مدخل إ ٰىل علم االجتامع»  ،الرياض  :رشكة الطباعة
( )1طلعت إبراهيم لطفي  ،ومحد بن َّ
العربیة  ،ط  1407 ، 1ه 1987،م  ،ص  ، 7وانظر  :نرصة عيل « ،التعصب الديني»  ،أم درمان 2011 ،م .
( )2املرجع السابق  ،ص . 109
( )3حسن الساعايت « ،علم االجتامع اخللدوين»  ،بريوت  :دار النهضة العربیة  ،ط 1977م  ،ص . 10
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یذب الرجل عن حریم صاحبه
العصبیة ،فیقول« :العصبیة بفتحتنی التعصب ،وهو :أن ّ

حمركة ،وهم أقارب الرجل من
ویشمر عن ساق ّ
ّ
اجلد ،يف نرصه ،منسوبة إىل العصبیة ّ

الذابون عن حریم من هو منتهاهم ،وهي هبذا املعنى ممدوحة»(.)1
جهة أبیه؛ ألهنم هم ّ

وأما العصبیة املذمومة يف احلدیث «لیس م ّنا من دعا إىل عصبیة ،ولیس م ّنا من قاتل

عصبیة»( ،)2فهي تعصب رجال لقبیلة عىل رجال لقبيلة أخرى لغری دیانة ،نسبة إىل
ّ
العصبیة بمعنى قوم الرجل الذین یتعصبون له ولو من غری أقاربه ظامل ًا كان أو مظلوم ًا.

ثم یطرح آراءه حول املستوى األول من مستویات العصبیة ،وفیها اعترب عصبیة الدم نزعة
طبیعیة يف البرش عىل األقل يف مستوى البدو ،الذین كانوا موضوع البحث االجتامعي
واحلضاري عند ابن خلدون ,ففي جمتمع البادیة تربز عصبیة الدم والنسب واملصاهرة.
فیقول« :إن صلة الرحم طبیعیة يف البرش إ ّ
ال يف األقل ،ويف صلتها النعرة عىل ذوي القربى
واألرحام أن یناهلم ضیم أو تصیبهم هلكة ،فإن القریب جید يف نفسه غضاضة من ظلم

قریبه أو العداء علیه ،ویود أن حیول بینه وبنی ما یصله من املعاطب واملهالك بنزعة
طبیعیة يف البرش مذ كانوا ،وأما املتفردون يف أنساهبم ّ
فقل أن یصیب أحد ًا منهم نُعرة عىل

صاحبه فإذا أظلم الرش یوم احلرب تسلل كل واحد منهم یبغي النجاة لنفسه»(.)3

وینتقل ابن خلدون من عصبیة الدم التي تكون هبا النعرة عىل ذوي القربى ،واالحتاد

وااللتحام والنعرة لذوي النسب ،إىل مستوى آخر من مستویات العصبیة ،وهي عصبیة
الدولة ،ثم العصبیة التي تكون هبا النرصة للنبي أو «صاحب دعوته»( ،)4وذلك؛ ألن
«امللك إنام حیصل بالتغلب ،والتغلب إنام یكون بالعصبیة واتفاق األهواء عىل املطالبة ومجع

()1
()2
()3
()4

ابن خلدون « ،املقدمة»  ،بريوت  :دار إحیاء الرتاث العريب  ،ط  ، 4ص . 128
«السـ َنن»  ،حديث رقم (. )5121
أيب داوود ُّ .
ابن خلدون « ،املقدمة»  ،ص . 128
حممد عابد « ،العصبیة والدولة  ،معامل نظریة خلدونیة يف التاریخ اإلسالمي»  ،بريوت  :دار
اجلابري َّ ،
الطلیعة  ،ط 1982 ، 3م  ،ص . 13
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القلوب وتألیفها ،فكل أمر حتمل علیه الكافة فال بد له من العصبیة»( .)1فـ «األوطان
الكثریة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فیها دولة والسبب يف ذلك اختالف اآلراء

واألهواء ،وإن وراء كل رأي منها هوى وعصبیة متانع دوهنا فیكثر االنتفاض عىل الدولة
واخلروج علیها يف كل وقت ـ وإن كانت ذات عصبیة ـ ألن كل عصبیة ممن حتت یدها،

تظن يف نفسها منعة وقوة»()2؛ لذا یرسع ابن خلدون يف عبور هذه املرحلة البدویة يف

العصبیة إىل مرحلة العصبیة الدینیة اجلامعة فریى أن «وحدة الدین تزید النسب قوة،
ّ
يتجل يف حتول هؤالء الرعاة احلفاة
وتصبح قادرة عىل إحداث انقالب يف األوضاع،
املوغلنی يف الفيايف والقفار إىل بناة حضارة ،ومشیدي عمران ومؤسيس ملك»(.)3

ول ال َّل ِ
حيدث ذلك بفضل الدعوة الدینیة ،فالدعوة الدینیة كام وقع عىل ید رس ِ
ـه @
َ ُ

تصبح األكثر تفوق ًا عىل العصبیة يف املستوى األول .فهي األقدر عىل مجع القلوب وتألیفها.
فإذا كان فیهم النبي أو الويل الذي یبعثهم عىل القیام بأمر ال َّلـه ،ویذهب عنهم مذمومات

األخالق ،ویأخذهم بمحمودها ،ویؤ ّلف كلمتهم إلظهار احلق ،تم اجتامعهم ،وحصل

هلم التغلب وامللك .ویمىض ابن خلدون فیقرر أن «العرب ال حیصل هلم امللك إال بصبغة

دینیة من نبوة أو والیة ،أو أثر عظیم من الدین عىل اجلملة؛ والسبب يف ذلك أهنم خللق
التوحش الذي فیهم أصعب األمم انقیاد ًا بعضهم لبعض للغلظة واألنفة وبعد اهلمة
واملنافسة يف الرئاسة ،فقلام جتتمع أهواؤهم ،فإذا كان الدین بالنبوة أو الوالیة كان الوازع

هلم من أنفسهم وذهب ُخلق الكرب واملنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتامعهم»( ،)4ورسه

أن «القلوب إذا تداعت إىل أهواء الباطل واملیل إىل الدنیا حصل التنافس وفشا اخلالف،
وٕاذا انرصفت إىل احلق ورفضت الدنیا والباطل وأقبلت عىل ال َّلـه احتدت وجه ُتها فذهب

وح ُسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة؛ ُ
التنا ُف ُسَّ ،
فعظمت الدولة.
وقل اخلالفَ ،
()1
()2
()3
()4

ابن خلدون « ،املقدمة»  ،ص . 157
املرجع السابق  ،ص . 16
املرجع السابق  ،ص . 158
املرجع نفسه  ،ص . 151
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فالعالقة بنی العصبیة والدین عالقة تآزر وتكامل ،وبالدین وحده تتطور هذه العصبیة،

التي تشكل بوتقة التحام وانصهار إىل مرشوع تذوب فیه العصبیة ،وترتفع فیه األخوة

اإلسالمية»(.)1

إن «قوة العصبیة مستمدة أساس ًا من االلتحام االجتامعي الذي هو ثمرة النسب،
التحام آخر روحي كانت العصبیة بحیث ال یقف أمامها
فإذا ُأضیف إىل هذا االلتحام
ٌ

يشء»( ،)2فالعرب مل یكن لیحدث هلم ذلك التحول الكبری يف تاریخ حضارهتم

بل حضارات العامل أمجع من دون أن حیدث هلم ذلك التحول باتفاق األهواء ،ومجع
القلوب وتألیفها ،وٕانام حدث ذلك بمعونة ال َّلـه يف تألیف قلوهبم ،ألجل إقامة دينه،

َعال ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
قال ال َّلـه ت َ ٰ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾(. )3

عرف آخرون من علامء النفس واالجتامع التعصب ،فقالوا :
وقد َّ

( أ ) التعصب  :هو التفكري السيئ عن اآلخرين دون وجود دالئل كافية(.)4

(ب) التعصب  :هو نسق من اإلدراكات واملشاعر والتوجهات السلوكية السلبية املتصلة
بأعضاء مجاعة معينة(.)5

(ج) التعصب  :هو رشط من رشوط جنون العظمة ،فاملتعصب يعتقد أن القدر اختاره
ليكون هو عىل حق فقط دون غريه( .)6ويف خالصة التعريف يتضح ما ييل :

()1
()2
()3
()4
()5
()6

عبد احللیم عویس « ،التأصیل اإلسالمي لنظریات ابن خلدون»  ،سلسلة كتب األمة  ،مطابع الدوحة
احلديثة  ،قطر  ،ط  1996 ، 1م  ،ص . 123
اجلابري « ،العصبیة والدولة»  ،ص . 29
سورة األنفال  ،جزء من اآلية . )63( :
حممد « .العصبية يف ضوء اإلسالم»  ،الدوحة  :دار الثقافة  ،ط  2002 ، 1م  ،ص . 46
املشهداين  ،هاشم َّ
املصدر السابق  ،ص . 46
اندريه هاينل وآخرون « .سيكولوجية التعصب»  ،ترمجة  :خليل أمحد خليل  ،بريوت  :دار الساقي  ،ط ، 1
 1990م  ،ص  ، 13وانظر  :السامرائي  ،عيل « .التعصب العقدي عند اإلسالميني»  ،األردن  :جامعة العلوم
اإلسالمية  2012 ،م  ،ص .36
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( )1التعصب :هو اعتقاد اإلنسان بصحة مذهبه ورأيه وعدم قبول الرأي اآلخر ،وإن
كان صوابا.

( )2التعصب :هو انحياز اإلنسان إىل مجاعة أو فئة معينة ،برصف النظر كانوا حمقني أم ال.
( )3العصبي :هو من يعني قومه عىل الظلم.

العالقة بني مصطلح التعصب واملصطلحات ذات الصلة
من املصطلحات ذات الصلة بمصطلح التعصب :الغلو والتطرف واجلمود واإلفراط

والتفريط ،وبينها وبني التعصب عالقة ترابط وترادف يف املعنى ،ونجملها يف اآليت :

( )1التعصب والغلو :فالتعصب هو الغلو يف اعتقاد الصحة بام يومن به املتعصب
حده فهو غلو مذموم صاحبه.
ويدعو إليه ،وكلام زاد عىل ّ

( )2التعصب والتطرف :إن املتعصب يكون يف الطرف اآلخر من احلق متبع ًا هوى
اهلوى.
نفسه ،واملتطرف هو من يمسك بأحد طريف احلق ذهاب ًا مع
ٰ

( )3التعصب واجلمود :املتعصب هو من يقف عند ما يؤمن به ويعتقده ،واجلمود هو
التصلب والتشدد والوقوف عند حالة واحدةة.

( )4التعصب واإلفراط :املتعصب هو من يعادي اآلخر عىل أساس ما يؤمن به ويعتقده،

حتى وإن مل يكن احلق يف جانبه ،واإلفراط هو الزيادة يف املفاضلة بني اآلخرين ،عىل

وجه الترسع من غري اتباع احلق.

ويفرط به اتباع ًا للتعصب،
يضيع احلق
( )5التعصب والتفريط :املتعصب هو من ّ
ّ
والتفريط هو التضييع للحق من غري دليل صحيح.
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أنواع التعصب

( )1التعصب القبيل  :حذر اإلسالم من العصبیة القائمة عىل الفخر باآلباء ،والظلم
للعباد .وقد كان العرب بطبیعة تكوینهم أشد الناس احتفا ًال بعصبیة القبيلة والعشریة،
الر ُس ُ
ول @ یأخذهم یوم ًا بعد یوم بعالجه الناجع ،فبنی هلم يف رصاحة أهنا
فكان َّ
منتنة ،قال @ عن العصبية« :دعوها فإهنا منتنة»( .)1إال أنه مع ذلك مل یمنع حب

االنتامء الفطري لألرسة والقبيلة والعشریة ،ما مل حیمل ذلك عىل الظلم .فعن عباد بن

بي @
كثری الشامي عن امرأة ُیقال هلا فسیلة قالت :سمعت أيب یقول« :سألت ال َّن َّ

حیب الرجل قومه؟ قال« :ال ،ولكن العصبیة أن
فقلت :یا رسول ال َّلـه :أمن العصبیة أن ّ

یعنی الرجل قومه عىل الظلم»( .)2وقد عرف بعض العرب يف اجلاهلیة نرصة املظلوم،
فكانت القبائل جتتمع يف حتالف لتحقیق أهداف مشرتكة تستهدف دفع الظلم ونرش
األمن ،ومجع الكلمة كحلف الفضول الذي ُع ِقد بنی بطون قریش بمكة ،وتعاهدوا

بي @ هذا احللف ،وقال عنه:
عىل نرص املظلوم ،وٕانصافه من ظامله ،وقد حرض ال َّن ُّ
«شهدت يف دار عبد ال َّلـه بن جدعان حلف ًا ما أحب أن يل به محر النعم ،ولو ُأدعى به
()3
بي @ أول جتربة
يف اإلسالم ألجبت»  ،وقد كانت حركة الردة التي بدأت يف عهد ال َّن ِّ

للعودة إىل عصبیة القبیلة التي انترص علیها اإلسالم يف بدایة عهده .فقد كانت حركة الردة

هذه حركة سیاسیة تقوم عىل العصبیات القبلیة وتستهدف االستقالل عن سلطان املدینة.

( )2التعصب الفكري  :وهو التفكري دائ ًام بصفة أحادية مع إلغاء الرأي اآلخر ورفض
تقبله ،وهو ناتج عن أفق ضيق وقناعة مغلقة  ،ومن التعصب الفكري حماولة إلزام
اآلخرين بفكرة ما ،وكذلك عدم القبول باحلقائق حتى بعد ظهورها ،وهو الذي
مسوغ ًا
ّ
يدعي أنه حيوز احلقيقة املطلقة ،وبام أنه حائز عىل احلقيقة املطلقة ،فإنه ال يرى ّ
للحوار مع اآلخرين.

(« )1صحیح مسلم»  ،كتاب الرب والصلة واالداب  ،باب نرص األخ ظامل ًا أو مظلوم ًا  ،حديث رقم (. )2484
«سـنن ابن ماجة»  ،كتاب الفتن  ،باب العصبیة  ،حديث رقم (. )3949
(ُ )2
«سـنن ابن ماجة» ،كتاب املواالة  ،ج  ، 1ص  . 195وانظر  :ابن هشام « ،السریة النبویة»  ،ج  ، 1ص . 11
(ُ )3
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( )3التعصب العنرصي  :عرفت كثري من الشعوب قبل اإلسالم وبعده هذا النوع من
التعصب الذي ينحاز فيه اإلنسان انحياز ًا كام ً
ال إىل عنرصه مظلوم ًا أو ظامل ًا ،وهذا

التعصب قد يتسع حتى جيعل اإلنسان ينترص لقبيلته مجيعها من قبيلة أخرى ،أو قل
من عنرص آخر ـ ولو كان جيتمع معه نسب ًا عىل بعد ـ ويضيق أحيان ًا حتى ال يعرف

اإلنسان فيه إال نفسه وأرسته.

( )4التعصب الديني  :وهو أخطر أنواع التعصب ،إن التعصب الديني هو التفريق يف
املعاملة بني جمموعة من الناس يؤمنون بدين ما أو عقيدة ما وبني جمموعة أخرى من

الناس هلم دين آخر أو معتقدات أخرى .ويرتتب عىل التعصب بسبب االنتامء الديني
أو العقدي منح املجموعة األوىل املنتسبة له حقوق ًا وحريات وامتيازات وحرمان

املجموعات اإلنسانية األخرى غري املنتسبة له من تلك احلقوق واحلريات ،مثل التمييز
الذي يامرسه املتدينون بحق غري املتدينني أو التمييز الذي يامرسه غري املتدنيني بحق
املتدينني ،ومثل التمييز الذي يامرسه أتباع الديانات الساموية بعضهم بحق بعض.

( )5التعصب القومي  :القومیة يف معناها العام هي :صلة اجتامعیة عاطفیة تنشأ من
االشرتاك يف اجلنس واللغة ،وهو شعور جمموعة من األفراد یؤلفون وحدة اجتامعیة

نتیجة ملا جیمعهم من روابط عنرصیة ثقافیة ولغویة( ،)1والتعصب القومي يكون

عىل أساس النوع البرشي.

( )6التعصب الطبقي  :وهو عدم قبول طبقة األثرياء لطبقة الفقراء والتعايل عليهم
لعدم التساوي يف الطبقة االجتامعية.

نسب إىل املذهب ،وهو املعتقد الذي يذهب إليه
( )7التعصب املذهبي  :هو ما ُي َ
اإلنسان -يف داخل العقيدة الواحدة ،والديانة الواحدة ،مثل التعصب والتمييز

الذي متارسه املذاهب والطوائف بعضها بحق بعض .ومثل هذا التعصب العقدي
( )1مدكور  ،إبراهيم « .معجم العلوم االجتامعیة»  ،القاهرة  :اهلیئة العامة للكتاب  ،ص . 449
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والفكري من داخل العقيدة والديانة الواحدة ،قد شهد انتهاكات صارخة بحقوق
وحريات املجموعات املذهبية وصلت إىل درجة التنكيل والتعذيب والقتل ،بل

اإلبادة اجلامعية.

( )8التعصب السيايس  :وهو تعصب الفرد بالرأي السيايس حلزبه دون مراجعة لذلك
الرأي ،اعتقاد ًا منه أن رأيه هو احلق وغريه هو الباطل.
( )9التعصب الريايض  :وهو احلب الشديد لفريقه أو لرياضة معينة ،وعدم تقبل النقد
له أو لفريقه.

أسباب التعصب

التعصب له أسبابه ودوافعه ،وهذه األسباب قد تكون يف شخصية املتعصب نفسه أو

من خالل تأثري بيئته والظروف املحيطة به ،أو مما تلقاه من تربية وعلوم وفكر أدى به إىل

التعصب .ومن أبرز أسباب التعصب :

( )1أسباب دينية  :إن قلة الوازع الديني والبعد عن ال َّلـه يورث عند اإلنسان الضاللة
واالبتعاد عن احلق ،وإن تقوى ال َّلـه تعاىل تعطي صاحبها العلم والفهم السليم،
فتبعده عن التعصب والتطرف ،وتقوى ال َّلـه تعاىل ومراقبته جتعل لإلنسان فرقان ًا

للتمييز بني احلق والباطل.

( )2أسباب نفسية  :تتمثل األسباب النفسية التي تؤثر عىل اإلنسان فتجعله إنسانًا
متعصبا يف فكره ومعتقده بأمور ،أمهها (اهلوى والتعنت والعناد والعجب بالنفس
ً
واملصالح الشخصية).

( )3أسباب تربوية  :من األسباب التي تدعو إىل التعصب الرتبية ،ألن اإلنسان يف

حياته يتعرض ملجاالت كثرية يف الرتبية يف حميط األرسة والتعليم واملسجد والعمل،
مما قد يو ّلد لديه فكر ًا متعصب ًا ضد من خيالفه ،فاإلنسان الذي يرتبى عىل أي نوع من
أنواع التعصب الفكري أو القبيل أو الطائفي أو غريه ،فإن هذه الرتبية تنعكس عىل

ما يتعلمه من علم يف حياته.
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( )4أسباب علمية  :ومن أهم أسباب التعصب اجلهل واخلطأ وقلة العلم واقتطاع
املشوش أو املبتور.
النصوص عن سياقها ،والفهم القارصأو ّ

( )5أسباب اجتامعية  :يولد اإلنسان صفحة بيضاء عىل الفطرة السليمة التي خلق ال َّلـه
الناس عليها ،ثم يبدأ اإلنسان بتشكيل فكره وفق ما يتعرض له من املجتمع املحيط

به من البيئة وتعامل البرش .وما الغلو والتعصب إال انعكاس لألحوال االجتامعية

التي حيياها الناس ويعيشوهنا.

ُعد السياسة سبب ًا من أسباب التعصب ،حيث كان الطموح
( )6أسباب سياسية  :ت ّ
السيايس أحيان ًا يغطي دعاوى فكرية لنرش اآلراء املتعصبة وإجبار الناس عىل
اعتناقها ،كام ساعدت السلطة السياسية أحيان ًا يف نرش بعض الفرق املتعصبة.

( )7أسباب اقتصادية ُ :يعد سوء األحوال االقتصادية والرتف املادي سببني من أسباب
التعصب ،فحني يستغل العوز املادي يف توجيه فكر اإلنسان إىل قبول فكر متعصب
حياول أن يسد به عوزه ،نجد أن الرتف املادي هو من يظهر تلك األفكار وينميها

والذي يغري بأصحابه عن اتباع احلق.

وللتعصب نتائج ض ّارة جدا عىل الفرد وعىل املجتمع ،منها :
* نتائج فكرية :وهي أوصاف وأحكام يطلقها املتعصب عىل من خيالفه يف الرأي :مثل
التبديع والتضليل والتكفري واجلهل وغريها.

عد التدهور والرتاجع الفكري والعلمي واحلضاري من نتائج التعصب املذموم.
* ُي ّ
* نتائج اجتامعية ،وهي الفتن واهلرج واملرج والتناحر والفرقة والتباغض والكراهية.

سبل الوقاية من التعصب :

تكون الوقاية من التعصب من خالل :
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تفرق ،وباحلوار مع املخالف من أجل
* البحث عن القواسم املشرتكة التي جتمع وال ّ
التوصل إىل احلق.

* اتباع منهج القرآن الكريم والس ّنة النبوية يف عالج التعصب من خالل الدعوة إىل عدة
أمور ،منها :

( )1الدعوة إىل الوحدة ولـم الصف وعدم التفرقة بسبب التعصب ﴿ﮮ ﮯ ﮰ
()1
األمة يف
السـ َّن ُة ال َّن َبـ َّ
وي ُة إىل وحدة ّ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾  ،كام أشارت ُّ
مواضع عديدة ،منها قوله @َ « :م َث ُل ْ ُال ْؤ ِمنِنيَ ِف ت ََوا ِّد ِهمَ ،وتَر ُ ِ
اح ِه ْمَ ،ك َم َث ِل ْ َ
ال َس ِد
َ
ْ
ِ ()2
ا ْل َو ِ
ال ْع َض ِ
اح ِد ،إِ َذا اشْ َت َكى ُع ْض ٌو ِم ْن ُه تَدَ َاعى َل ُه َسائِر ْ َ
اء بِ ْ ُ
الس َهر» .
ُ
ال َّمىَ ،و َّ

احلث عىل ترك التقليد واملوروث الباطل ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
()2
ّ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾(.)3

( )3الرفق واللني بدي ً
ال عن الغلظة والتنطع والتعصب املقيت ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾(. )4

( )4شعار اإلسالم ﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾( ،)5وهو مثال رائع يف منع التعصب وفرض
الرأي بالقوة.

()1
()2
()3
()4
()5

سورة املؤمنون  ،اآلية . )52( :
مسلم « ،صحيح مسلم»  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ،
حديث رقم (. )2586
سورة الزخرف  ،اآلية . )22( :
سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )159( :
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )256( :
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اخلــامتــة
توصلت يف مدخيل هذا إىل نتائج مهمة ،من أبرزها :
غلو املرء يف اعتقاد صحة
* التعصب كام جاء يف تعريفات علامء النفس واالجتامع :هو ّ
ما يراه ،وادعاؤه الكامل لنفسه تبع ًا هلواه.

* املتعصب غالب ًا ما حيمل يف داخله التفكري السيئ عن اآلخرين ،لذلك يتجه إىل إلغاء
اآلخر واالنقياد لرأيه املتعصب.

* املتعصب صاحب شخصية نفسية غري سوية ،إذ هو مصاب بداء العظمة العتقاده
املفرط أن القدر قد اختاره ليكون عىل حق دون غريه ،كام أنه يشعر بالنقص فيحاول
يسد عيبه بتعصبه ،ليتقوى به ويعوض نقصه.
أن ّ

* للتعصب عالقة بينه وبني غريه من املصطلحات ،مثل :الغلو والتطرف واجلمود،
والتي جيمعها األنا وإلغاء اآلخر.

* للتعصب أنواع واجتاهات :دينية وقبلية وطائفية ومذهبية وطبقية وسياسية وقومية
وعنرصية وفكرية.

* للتعصب أسباب ودوافع ،منها :الدينية والنفسية والرتبوية واالقتصادية والسياسية
والعلمية.

* للتعصب نتائج ضارة ،منها :التدهور والرتاجع الفكري والعلمي واحلضاري ،ومنها:
نتائج فكرية ونتائج اجتامعية.

* تكون الوقاية من التعصب باتباع منهج القرآن الكريم والس ّنة النبوية ،ويف البحث عن
تفرق ،وباحلوار مع املخالف.
القواسم املشرتكة التي جتمع وال ّ
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1ابن خلدون ،املقدمة ،بريوت :دار إحیاء الرتاث العريب ،ط .4
( )2ابن سعد .الطبقات الكربى ،دار صادر ،بریوت.

( )3ابن قتيبة ،غريب احلديث ،بغداد :إحياء الرتاث اإلسالمي ،ط .1977

( )4ابن ماجة القزويني ،سنن ابن ماجة ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احياء الكتب العربية.

( )5البهي ،فؤاد وآخرون ،علم النفس االجتامعي ،رؤیة معارصة ،القاهرة ،ط 1419هـ1989،-م

( )6اجلابري ،حممد عابد .العصبیة والدولة ،معامل نظریة خلدونیة يف التاریخ اإلسالمي ،بريوت :دار
الطلیعة ،ط 1982 ،3م
( )7اجلبايل ،حسن .علم النفس االجتامعي ،مكتبة االنجلو ،مرص.

( )8اجلوهري ،الصحاح ،بريوت :دار العلم للمالینی ،ط2۔1404ه.1984 ،

( )9احلاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني ،بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ2002،م.
( )10حامد عبد السالم زهران ،علم النفس االجتامعي ،بريوت :علم الكتب ،ط1424 ،6ه.
( )11حسن الساعايت ،علم االجتامع اخللدوين ،بريوت :دار النهضة العربیة ،ط 1977م.
( )12الطربي ،تاريخ الطربي ،القاهرة :دار املعارف ،ط.4

( )13طلعت إبراهيم لطفي ،ومحد بن حممد العبادي ،مدخل إىل علم االجتامع ،الرياض :رشكة
الطباعة العربیة ،ط 1407 ،1ه.1987،
( )14عویس ،عبداحلليم .التأصیل اإلسالمي لنظریات ابن خلدون ،قطر :سلسلة كتب األمة ،ط،1
 1416ه .1996 -
( )15الفریوزبادي ،القاموس املحيط ،بريوت :دار اجليل.

( )16السامرائي ،عيل .التعصب العقدي عند اإلسالميني ،األردن :جامعة العلوم اإلسالمية.2012 ،
( )17السجستاين ،أبو داوود ،سنن ابى داوود ،بريوت :دار ابن حزم1414 ،هـ1997،م.
( )18السخاوي ،الضوء الالمع ،بريوت :مكتبة احلياة.

( )19حممد السيد عبدالرمحن ،علم النفس االجتامعي بني النظرية والتطبيق ،ط ،1القاهرة :دار الفكر
العريب.
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( )20املشهداين ،هاشم حممد ،العصبية يف ضوء اإلسالم ،الدوجة :دار الثقافة ،ط2002 ،1م.

( )21معتز سید ،االجتاهات النفسیة ،عامل املعرفة ،سلسلة كتب یصدرها املجلس الوطني بالكویت،
1989م.
( )22معتز سيد وآخرون ،علم النفس االجتامعي ،دار غريب ،القاهرة2001 ،م.
( )23لويس معلوف ،املنجد يف اللغة واالعالم ،بريوت :دار املرشق ،ط.4

( )24مدكور ،إبراهيم .معجم العلوم االجتامعیة ،اهلیئة العامة للكتاب ،ط.1
( )25ابن منظور ،لسان العرب ،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،2ه.
( )26نرصة عيل ،التعصب الديني ،ام درمان2011 ،م.

( )27النيسابوري ،مسلم .صحیح مسلم ،دار طيبة 1427هـ2006 ،م.

( )28هاين اجلزاز ،أزمة ا ُهلوية والتعصب ،القاهرة :مكتبة هال ،ط1432 ،1ه.2011 ،

( )29هاينل ،اندريه هاينل وآخرون .سيكولوجية التعصب ،ترمجة :خليل أمحد خليل ،بريوت :دار
الساقي ،ط.1990 ،1
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()45

عصب ال َقـبيل واإلثني
ال َّت ُّ
*

دَ .حسـنة الغــامدي

يف تعريف التعصب
ال خيتلف املعنى اللغوي للتعصب ،والذي يدور حول التجمع واإلحاطة والنرصة

لألقربني( ،)1عن معناه االصطالحي الذي جيمله علامء االجتامع يف أنه« :موقف أو اجتاه
ٍ
غري مرحب به أو غري محيد ،نحو ٍ
مجاعة من الناس ،مبني عىل واحدة أو سلسلة
فئة أو
من اخلصائص السلبية املفرتضة املوزعة عىل نسق واحد وبالتساوي بني أفراد الفئة أو
اجلامعة التي يعادهيا الفرد أو الفئة أو اجلامعة املتعصبة»( ،)2هذه الفئة التي يامرسها ضدها

التعصب قد تتاميز عن الفئة التي متارس التعصب من جهة االنتامء اإلثني ،والعرقي،

والقبيل ،والقومي(الوطني) ،والديني ،والفكري ،والطبقي ،واملهني ،والريايض ،وتنزل
هذه الدرجات لتصل فرعيات دقيقة جد ًا يف البنى االجتامعية والفكرية للمجتمعات؛

مثل تعصب حي سكني ضد حي جماور له ،وتعصب تالميذ مدرسة ضد تالميذ مدرسة

أخرى جماورة هلا.

(*) حمارضة يف قسم التاريخ  ،بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة جدة  ،اململكة العربية السعودية .
إىل األربعني.
( )1يقال عصب القوم بفالن :أي استكفوا حوله ،والعصبة والعصابة مجاعة ما بني العرشة ٰ
َ
عل من يناوئهم
إىل نرصة عصبته والتألب معهم ٰ
والتعصب من العصبية والعصبية أن يدعو الرجل ٰ
حممد بن
ظاملني كانوا أو مظلومني .والعصبي هو الذي يغضب لعصبته وحيامي عنهم .ابن منظورَّ ،
مكرم« ،لسان العرب» ،بريوت :دار صادر1994 ،م ،مادة (عصب).

(2) George Achilles Theodorson, A Modern Dictionary of sociology, London Methuen,
1970, p67.
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ويامرس هذا التعصب يف اجتاهني متقاطعني ،فقد متارسه األغلبية ضد األقلية،

واألقوى ضد األضعف ،واألعىل شأن ًا ضد األقل شأن ًا واألغنى ضد األفقر ،كام متارسه
يف االجتاه اآلخر األقلية ضد األغلبية ،واألضعف ضد األقوى ،واألقل شأن ًا ضد األعىل

شأن ًا ،واألفقر ضد
األغنى(.)1
ٰ

وقد اختلف علامء النفس واالجتامع يف تفسري دوافع نشأة هذه الظاهرة إىل مدارس،

نوجزها يف التايل :

ـ نرجسية اجلامعة؛ التي تعطي قيمة إجيابية للفرد ،وختلق له شعور ًا باملركزية وباألفضلية،
وتظهر الوظيفة االجتامعية لنرجسية اجلمـاعة ـ كام يرى فرويد ـ يف تيسري عملية إزاحة
العدوان من اجلمـاعة الداخلية إىل اجلمـاعة اخلارجية ،وهكذا فإن حب اجلمـاعة
الداخلية بوصفه تعبري ًا حلب الذات ،يصبح مرتبط ًا بكراهية اجلامعة اخلارجية(.)2

قصد هبا ميل اجلامعات إىل عزو االندفاعات غري املقبولة ،أو التخيالت
ـ اإلسقاط ؛ و ُي َ
الذاتية الداخلية يف املجتمعات نحو اآلخرين ،وهو سلوك فطري نابع من حاجة

الذات إىل احلفاظ عىل صورة الذات اجليدة يف مقابل الذات السيئة ،وبالتايل تعمد
النفس إىل إلصاق كل املشينات باآلخر(.)3

ـ اإلزاحة لإلحباط ـ العدوان ـ وهو عامل نفيس يدفع مجاعة للتعبري عن شعورها
باإلحباط والرتاجع ،إىل التعصب ضد املجموعات ،كآلية نفسية إلزاحة العدوان،
وتوجيهه نحو طرف خمتلف ،وأضعف عدد ًا ،أو ثقافة ،أو حترض ًا ،أو ما ً
ال (.)4

(1) Sumner, W. G. Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners,
Customs, Mores, and Morals. Boston, MA: Ginn and Company, 1906, p 45.

( )2فرويد  ،سيغموند « ،قلق يف احلضارة»  ،ترمجة  :جورج طرابييش  ،بريوت  :دار الطليعة 1977 ،م .
( )3ديليكو رشيد  ،عائشة « ،دراسة يف التمركز اإلثني والتعصب واألفكار النمطية  :نظريات يف التحليل
النفيس والدينامية النفسية»  ،منشورات مركز اإلرشاد النفيس  ،العراق  :جامعة القادسية  ،د ت .

(4) Fathali M Moghaddam& others; Social Psychology in Cross-Cultural Perspective, New
York : W.H. Freeman, 1993, p 28.
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هذا عن األسباب ،أما الظواهر النفسية والفكرية املصاحبة ،الناجتة واملكرسة لظاهرة

التعصب ،فهي متعددة ،ولعل من أمهها :

ـ التنميط  :حيث تعمد اجلامعة إىل وسم كل أفراد مجاعة أخرى بوسم واحد ،بغض
الطرف عن االختالفات الواضحة بينهم؛ كأن ُي َتهم املسلمون كلهم يف املجتمعات

الغربية باإلرهاب.

ـ التطابق  :وهو أن السعي احلثيث للفرد عن غري وعي للتطابق مع سلوكيات مجاعته،
مع عجزه يف أغلب األحيان عن تربير مواقفه.

ـ التمركز  :وهي االقتناع باألفضلية املطلقة للجامعة عىل مجاعة أخرى ،أو قبيلة عىل
قبيلة ،أو عرق عىل عرق.

ـ الصدور  :وهو اقتناع مجاعة ما بوجوب صدور اجلامعات األخرى عام تصدر عنه
هي من أفكار ،وقناعات ،وعادات ،كأن تفرض مجاعة ما عىل مجاعة ،أقل منها عدد ًا
أو قوة ،أن تتبنى نمط عيشها أو نظامها االجتامعي ،وهو ظاهرة ناجتة عن شعور
املركزية السالف الذكر ،ويمكن تلمسه يف حماوالت فرض خلع احلجاب والنقاب

عىل املسلامت يف املجتمعات الغربية.

ـ كبش الفداء  :وهي نتيجة مسترشية للتعصب ،حيث تعمد مجاعة ما إىل البحث عن
كبش فداء لتحميله سبب اإلخفاقات واإلحباطات الداخلية ،والتي ال يكون عادة هو
جزء ًا منها .ونامذج هذه الظاهرة كثري يف حياتنا كمسلمني.

ـ صورة العدو  :وهي آلية نفسية ناجتة عن التعصب ،تدفع إىل إلصاق الصور السلبية؛
كالغباء ،واألنانية ،واخلداع ،والعدوانية بمن ال ينتمون للجامعة الداخلية(.)1

( )1مرجع سابق « ،دراسة يف التمركز اإلثني والتعصب واألفكار النمطية» .
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االنتمـاء َضـرورة اجتمـاعية

عتب االنتامء لقبيلة ،أو قومية ،أو وطن ما ،من املسلامت االجتامعية التي تطورت
ُي َ

عرب مئات القرون من عيش البرش عىل البسيطة ،فالقبيلة ،والعشرية ،والوطن ،واجلامعة
اللغوية ،واألرسة ،من السنن االجتامعية التي وضعها ال َّلـه لتنظيم وجود عباده عىل
األرض ،لتحقيق االستخالف وعامرة األرض ،وبالتايل تعرب هذه السنن خارج نطاق

الدين من ناحية مرشوعيتها من عدمها ،وكل ما للدين فيه من دخل فيها ،فهو يف التنظيم

والتأطري هلا ،بام خيدم رسالة االستخالف والعامرة.

لذا ال ُيس َتساغ يف اإلسالم أن ينكر عىل شخص انتامءه لقبيلة ،أو عشرية ،أو وطن؛
ألن هذا هو مقتىض السنن الكونية واالجتامعية ،وما ُي َ
نكر عىل اإلنسان يف هذا املضامر هو
التعصب ،والفخر الزائد هبذا االنتامء ،بام يؤثر سلب ًا عىل مسرية اإلعامر واالستخالف.

ٌ
ٌ
وضمنية ،للجوانب اإلجيابية
رصحية
ويف القرآن الكريم والسنة النبوية إشارات كثريةٌ،

نبيه صالح﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
لالنتامء ،فقد قال تعاىل عن ِّ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖ﴾( ،)1فلوال عشرية صالح  ،#لفتك به الرهط املتآمرون ،وأجهضوا

رسالته( .)2كمـا أن من أوائل التوجيهات اإلهلية خلاتم النبيئني ،أن يبدأ بدعوة عشريته األقربني،
واحلدب .وهو ما
﴿ﭿ ﮀ ﮁ﴾( ، )3نظر ًا ملا للعشرية من دور يف الرفد ،والنرصة،
ْ

أثبتته أحداث السرية النبوية فلوال نرصة أيب طالب ،عىل رشكه ،البن أخيه @ ،لكان للدعوة
من ال َّلـه بذلك عىل نبيه يف قوله ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾(. )5( )4
املحمدية مصري آخر .وقد ّ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة النمل  ،اآليتان . )49 - 48( :
حممد بن سعود ،
الواحدي  ،أبو احلسن عيل « ،التفسري البسيط»  ،الرياض  :مطبوعات جامعة اإلمام َّ
2010م . 342/10 ،
سورة الشعراء  ،اآلية . )214( :
سورة الضحى  ،اآلية . )6( :
حممد األمني « ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن»  ،بريوت  :دار الفكر 1995 ،م . 199 /2 ،
الشنقيطي َّ ،
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ول ال َّل ِ
وقد فهم َر ُس ُ
ـه @ هذه الرضورة االجتامعية ،فتعامل معها بام يكرس مبدأ
التعارف وخدمة غاية التقوى ،التي كام أسلفنا ،أهنا معيار التفاضل فقد قال« :ت ََع َّل ُموا ِم ْن

ِ َ
َ
ِ
ِ
األه ِلَ ،مث َْرا ٌة ِف املَ ِ
الَ ،م ْن َس َأ ٌة
الر ِح ِم َم ََّب ٌة ِف ْ
أن َْسابِ ُك ْم َما تَص ُلونَ بِه أ ْر َحا َم ُك ْمَ ،فإِ َّن ص َل َة َّ
ول ال َّل ِ
ِف َ
األ َث ِر»( .)1وقد كان َر ُس ُ
ـه @ يعرف أنساب العرب وقبائلهم ،ويناقش ذلك
مع أصحابه ،فقد سأله ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﻲﺑ ﻭﻗﺎﺹ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﻪ ،ﻓﺄﺟﺎﺑﻪَ :
ﻧﺖ َﺳﻌﺪ ﺑﻦ َﻣﺎﻟِﻚ ﺑﻦ
«ﺃ َ
ِ
ُ
الرجل قو َمه؟
حيب
َﻭ ِﻫﻴﺐ ﺑﻦ َﻋﺒﺪ َﻣ َﻨﺎﻑ ﺑﻦ ﺯُ ْﻫﺮﺓ»( ،)2وسأله آخر« :أمن
العصبية أن َّ
َّ
الر ُج ُل قو َمه عىل ُّ
لم»(.)3
الع َص َّبي َة ْ
الظ ِ
كن َ
قالَ « :ال ،و َل َّ
أن ُيعنيَ َّ

وتع َال ـ َخ َلق
بل وافتخر يف عدد من األحاديث بنسبه ،مثل قولهَّ :
ار َك َ
«إن ال َّلـ َه ـ َتب َ
َ
ِ
ِ
ثم َخ َلق ا َ
فاخ َتار ِم َن اخل ْلق
خل ْلقْ ،
السمواتْ ،
ار ُ
فاخ َت َ
العليا ،فأ ْس َك َنها َمن َشاء من َخ ْلقهَّ ،
واختار ِمن ُمرض قريشً ا،
العرب ُمرضَ ،
ار ِمن َ
َبنِي آ َدم ،واخ َتار ِم ْن بني آدم َ
َ
الع َر َب ،واخ َت َ
ِ ِ
َ ِ
ْ ِ
العرب،
أحب
َ
خيا ٍر إىل خيا ٍرَ ،
فمن َّ
واخ َتار من قريش بني َهاشم ،فأنَا من َبني َهاشم ،من َ
أحبهم ،و َمن َأبغَ َ
رب َفبِ ُبغْ ضني َأ ْبغَ َضهم»(.)4
الع َ
ض َ
فبِ ُح ِّبي َّ
ال يف الناس« :أنا ال َّنبِي َال َك ِذبَ ،أنَا ابن َع ِ
ونادى بأعىل صوته يف معركة ُحنني قائ ً
بد
ِ
َ
سي ُد َو َل ِد آ َدم ،و َ
ال َف ْخر» ،وقد وردت العديد من األحاديث يف
ا ُمل َّطلب» ،وقال« :أنَا ِّ

مثل هذا السياق ،بشكل قد حيدث االلتباس مع اهلدي املحمدي يف هذا املوضوع ومع
أو َحى إِ َ َّل َأن ت ََو َ
اض ُعوا،
أحاديث أخرى كثرية تنهى عن الفخر مثل قوله @« :إِ َّن ال َّلـ َه ْ
َح ّتى َال َي ْف َخر َأ َحدٌ َعن َأ َح ٍدَ ،و َل َي ْب ِغي َأ َحد َعن َأ َحد»(.)5

( )1ابن حنبل  ،أمحد « ،املسند»  ،دمشق  :مؤسسة الرسالة 2001 ،م  ،مسند أيب هريرة  ،رقم احلديث ، 8868
والطرباين  ،املعجم الكبري  ،القاهرة  :دار ابن تيمية 1995 ،م  ،باب العني . )98/18( ،
( )2أورده ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين  ،باب ذكر سعد بن أيب وقاص  ،رقم احلديث . 206
( )3ابن أيب شيبة « ،املصنف»  ،الرياض  :دار الرشد 1989 ،م  ،كتاب الفتن  ،باب من كره اخلروج يف الفتنة
وتعوذ منها  ،رقم احلديث . 37374
( )4احلاكم « ،املستدرك»  ،القاهرة  :دار احلرمني 1997 ،م  ،كتابة معرفة الصحابة  ،باب ذكر فضل القبائل ،
رقم احلديث . 7034
«السـ َنن»  ،صيدا  :املكتبة العرصية  ،د ت  ،كتاب األدب  ،باب يف التواضع  ،رقم احلديث . 4895
( )5أبو داود ُّ ،
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وقد وجه العلامء هذا االفتخار النبوي ،بأن التفضيل إذا كان عىل وجه الغض من
املفضول يف النقص له ُنِي عن ذلك ،أما إذا كان يف سبيل الدفاع عن العرض أو الدين
ول ال َّل ِ
فال حرج منه( ،)1فقد هنى َر ُس ُ
ـه @ عن تفضيله عىل موسى( ،)2كام قال ملن قال:
يا خري الربية ،قال« :ذاك إبراهيم»( .)3وقد فهم الصحابة املقام والسياق الذي وردت فيه

هذه األحاديث لذا مل يتحسسوا منها .بل وظفوا االنتامء القبيل فيام خيدم الصالح العام،
ومتكني الدين ،فقد نشأ تنافس قبيل إجيايب ب ّناء بني األوس واخلزرج يف نرصة اإلسالم،
فال يصنع األوس شيئ ًا إال صنع اخلزرج صنيعهم ،وأبرزت القبائل العربية املسلمة أجمد

ما ُحبيت به أيام الفتوح اإلسالمية ،حني كانت القبائل تتبارى يف السبق يف معركة بسط
سلطان اإلسالم .وقد ُأثر عن عمر ابن اخلطاب > قوله« :ت ََع َّل ُموا ِم َن َ
األن َْس ِ
اب َما
()4
ي ُّل َل ُكم ِ َّما َير ُم َع َلي ُكم ِم َن َ
ت ِ
َص ُلونَ بِ ِه َأ ْر َحا َم ُك ْمَ ،وت َْع ِر ُفونَ َما َ ِ
األن َْس ِ
ابُ ،ث َّم ا ْن َت ُهوا»
ُ
ْ ْ
ْ
اخ ِر املفيض لالنتقاص من اآلخرين ،واملو ِّلد للعصبية.
أي :ا ْن َت ُهوا َع ِن ال َّت َف ُ
ْ

التفـاخر سـمة جاهليـة
التفاخ ُر بني الشعوب والقبائل والتعصب للجامعات بدع ًة حمصور ًة عىل
لـم يكن
ُ

املجتمعات العربية اجلاهلية ،بل كام أرشنا سالف ًا ،فقد كانت تقليد ًا برشي ًا معهود ًا منذ

نشأة املجتمعات البرشية األوىل ،وبداية النزاع عن موارد املاء والغذاء ،ونشأة أول

الكيانات السياسية ،التي عملت عىل تكريس مبدأ التاميز اجلغرايف والثقايف للمنتمني هلا،

متييز ًا هلم عن غريهم .وبالتايل نشأت فكرة اآلخر واألغيار.

حممد بن سعود ،
( )1ابن تيمية  ،تقي الدين « ،منهاج السنة النبوية»  ،الرياض  ،منشورات جامعة اإلمام َّ
1986م  520/1 ،؛ وابن حجر العسقالين  ،فتح الباري  ،بريوت  :دار املعرفة 1969 ،م . 491/10 ،
( )2الطحاوي « ،رشح معاين اآلثار»  ،بريوت  :عامل الكتب 1994 ،م  ،كتاب الكراهة  ،باب التخيري بني
األنبياء &  ،رقم احلديث . 7110
(« )3املسند»  ،مسند املكثرين من الصحابة « ،مسند أنس بن مالك»  ،رقم احلديث . 12826
حممد بن إسامعيل « ،األدب املفرد»  ،بريوت  :دار البشائر 1989 ،م  ،باب تعلموا
( )4البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم  ،رقم احلديث . 72
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وقد شهدت كل احلضارات والشعوب ،ظهور شعور قومي استعالئي ،ينظر إىل الشعوب

األخرى املنافسة ،أو اخلاضعة نظرة استعالئية؛ فاليونان كانوا يفخرون بيونانيتهم وينعتون

اسربطا بأبشع النعوت ،ويفعلون أكثر من ذلك مع الشعوب غري األثينينة ،كام كان الروم
يسمون غري الروم بوسم الرببر ،وكان الفرس ينعتون الروم والعرب بأوصاف تقليلية ،بينام

كان الصينيون كافة يرون الشعوب التي تقع غرهبم باهلمج .وكان هذا مسترشي ًا عىل مستوى

األمم ،كام كان مسترشي ًا بني القبائل واجلامعات التي تشكل هذه األمم.

وقد اشتهر ذلك بني القبائل العربية التي سبقت اإلسالم ،والتي مل يكن هلا من رصيد

حضاري تفتخر به ،سوى سامت العريب األصيلة؛ كالكرم ،والشجاعة ،والقوة ،واحللم،
يعج باحلروب واملالحم التي اندلعت بسبب احلمية والعصبية القبلية،
وتاريخ العرب ّ

يعج شعرهم بالفخر للقبيلة وهجاء أعدائها ومناوئيها .هذه احلالة االجتامعية
متام ًا كام ّ
كبحت أي حماولة وحدوية عربية ،حاولت أن توحد اجلزيرة العربية ،يف وجه أطامع
الفرس رشق ًا وجنوب ًا ،وأطامع الروم فيهم شام ً
ال ،وكذا أطامع دولة احلبشة فيهم غرب ًا.

فالعصبية املسترشية ،والتي كانت ركن ًا أساسي ًا يف بنية النظام القبيل واالجتامعي ،وحتى

االقتصادي كبلت اإلنسان العريب ،وقيدته طيلة قرون مديدة ،وجعلت منه إما جندي ًا
خادم ًا للفرس والروم ،أو تائه ًا يف الصحراء يقنع بمورد ماء ،ومرعى ألغنام قبيلته.

ينَ ،و ُغ َل ٌم ِم ْن ْ َ
ال :ا ْق َت َت َل ُغ َل َم ِ
انُ :غ َل ٌم ِم ْن ْ ُال َه ِ
فع ْن َجابِ ٍر > َق َ
الن َْصا ِر؛ َف َنا َدى
اج ِر َ
َ
ين!! َونَا َدى ْ َ
الن َْصا ِر ّيَ :يا َل ْ َ
ونَ :يا َل ْل ُم َه ِ
اج ُرـ َأ ْو ْ ُال َه ِ
ْ ُال َه ِ
لن َْصا ِر !! َف َخ َر َج َر ُس ُ
اج ُر َ
ول
اج ِر َ
ال َّل ِ
ول ال َّل ِ
ال ِ
الَ :ما َه َذا؟! « َد ْع َوى َأ ْه ِل ْ َ
اه ِل َّي ِة؟!» َقا ُلواَ :ل َيا َر ُس َ
ـه @ َف َق َ
ـه ،إِ َّل َأنَّ
ي ا ْق َت َت َلَ ،ف َك َس َع َأ َح ُد ُهَا ْال َخ َرَ .
ُغ َل َم ْ ِ
الر ُج ُل َأ َخا ُهَ ،ظ ِالًا َأ ْو
س؛ َو ْل َي ْن ُ ْ
قالَ « :ف َل َب ْأ َ
ص َّ
ص ُه»( .)1فربط َر ُس ُ
ول
َم ْظ ُلوم ًا؛ إِ ْن َكانَ َظ ِالًا َف ْل َي ْن َه ُهَ ،فإِ َّن ُه َل ُه ن ْ ٌ
َصَ .وإِ ْن َكانَ َم ْظ ُلو ًما َف ْل َي ْن ُ ْ
حممد بن إسامعيل « ،صحيح البخاري»  ،الرياض  :دار السالم  ،ط 1999 ، 2م =
( )1البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
َ
َعال﴿ :ﮊﮋﮌﮍﮎ﴾  ،رقم احلديث . 4907
 1419هـ  ،كتاب  ،تفسري القرآن الكريم  ،باب قوله ت ٰ
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ال َّل ِ
ـه @ هذه الواقعة باجلاهلية التي تؤخذ احلقوق فيها بالعصبيات ،وليس باألحكام
الرشعية الدينية ،فمن اعتدى عىل آخر ،حكم القايض بينهام وألزمه مقتىض عدوانه كام

()1
بي @ يف عدة أحاديث عن مقته ألي نوع من
ن
ال
أعرب
وقد
.
تقرر قواعد اإلسالم
َّ
ُّ

أنواع العصبية املقيمة ،مشبه ًا املتعصبني بتشبيهات منفرة ،فقد أخرب @ أصحابه «أن
ال َّلـ َه َع َّز َو َج َّل َق ْد َأ ْذ َه َب َع ْن ُكم ُعبي َة ْ َ ِ
اه ِلي ِةَ ،و َف ْخر َها بِ ْال َب ِ
اءُ ،م ْؤ ِم ٌن ت َِقي َو َف ِ
اج ٌر َش ِق ٌّي،
َ
ال َّ
ْ ِّ َّ
ٌّ
ابَ ،ل َيدَ َع َّن ِر َج ٌ
َأ ْن ُت ْم َب ُنو آ َد َمَ ،وآ َد ُم ِم ْن ت َُر ٍ
ال َف ْخ َر ُه ْم بِ َأ ْق َوا ٍم ،إِن ََّم ُه ْم َف ْح ٌم ِم ْن َف ْح ِم َج َه َّن َم،
َأ ْو َلي ُكون َُّن َأ ْه َونَ َع َل ال َّل ِ
ـه ِم ْن ْ ِ
ال ْع َل ِن ،ا َّلتِي ت َْد َف ُع بِ َأن ِْف َها ال َّنتن»(.)2
َ
بي @ ألصحابه من أي شائبة من شوائب العصبية وردت عنه
وكرتهيب من ال َّن ِّ

أحاديث كثرية تصب يف مصب التنفري وحتى اإلخراج من دائرة اإلسالم ونفي صفة

التقوى واإليمـان عن املتعصب ،قال @« :ليس منا من دعا إىل عصبية ،وليس منا

من قاتل عىل عصبية ،وليس منا من مات عىل عصبية»( .)3وأورد مسلم حديث ًا آخر َع ْن
ول ال َّل ِ
ب ب ِن َعب ِد ال َّل ِ
الَ :ق َ
ل > َق َ
ال َر ُس ُ
ـه ا ْل َب َج ِ ِّ
ـه @َ « :م ْن ُقتِ َل َ ْت َت َرا َي ٍة ُع ِّم َّي ٍة
ُج ْندَ ِ ْ ْ
ص َع َصبِي ًةَ ،ف ِق ْت َل ٌة َج ِ
اه ِل َّي ٌة» ،وفيه أيض ًاَ « :م ْن َقات ََل َ ْت َت َرا َي ٍة ِع ِّم َّي ٍة
َي ْد ُعو َع َصبِ َّي ًةَ ،أ ْو َي ْن ُ ُ
َّ

ص َع َصب ًةَ ،فقُ تِ َل َف ِق ْت َل ٌة َج ِ
اه ِل َّي ٌة»( .)4وقال:
َيغْ َض ُب لِ َع َص َب ٍةَ ،أ ْو َي ْد ُعو إىل َع َص َب ٍةَ ،أ ْو َي ْن ُ ُ
َ
هل اإلسالم :استِ ِس َق ٌاء بِالكو ِ
جل ِ
عل ا َ
اه ِلية َ
اكبَ ،
« َث َ
ال يدَ ُع ُه َّن َأ ُ
الث ٌ ِم ْن ِف ِ
وط ْع ٌن ِف
َ
ْ
ال َّن َس ِ
اح ُة َع َل املَ ِّيت»(.)5
ب ،وال ِّن َي َ

()1
()2
()3
()4
()5

ابن حجر  ،فتح الباري . 549/8 ،
«السـ َنن»  ،كتاب النوم  ،باب التفاخر باألحساب  ،رقم احلديث . 5116
أبو داود ُّ ،
«السـ َنن»  ،كتاب النوم  ،باب يف العصبية  ،رقم احلديث . 5121
أبو داود ُّ ،
«صحيح مسلم»  ،كتاب اإلمارة  ،باب األمر بلزوم اجلمـاعة عند ظهور الفتن  ،رقم احلديث . 1850
أمحـد « ،املسـند»  ،مسند املكثرين من الصحابة  ،مسند أيب هريرة  ،رقم احلديث . 7560
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أسـاس التفاضل
اإليمـان َ

وضحت آية سورة احلجرات بجالء أن املعيار الوحيد للتفاضل بني بني البرش هو
َّ

التقوى ،فالتقوى وضع مكتسب يستطيع كل فرد يف أي جمتمع من املجتمعات دخول

حلبة املنافسة فيه ،فهي سباق حيقق ميزان العدل اإلهلي الذي ال يعرتف بأفضلية فرد
عىل فرد بداعي القبيلة أو العشرية أو الوطن؛ فالكل سواسية أمام ال َّلـه ،والكل له اخليار

أن يرتقي إليه عرب سلم اإليامن والعمل الصالح .وهو سلم ذو بعد اجتامعي عميق ،فقد
ربط القرآن الكريم اإليامن بالعمل الصالح يف عرشات اآليات ،للداللة عىل أن العمل
الصالح مع النفس واألرسة واملجتمع والقبيلة والدولة طريق رسيع لنيل رضاء رب
العباد والصعود يف مراتب الصاحلني .وهذا املفهوم مرتبط بمبدأي االستخالف والعامرة
اللذين ال يتأتيان إال بصالح عمل أفراد املجتمع خصوص ًا ،واملجتمع عموما .كام أن

التقوى هي الوثيقة األمتن لألخوة بني البرش لعمومها عىل العباد كافة ،وألهنا عابرة
َعال﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ﴾(. )1
للحدود القبلية والعشائرية والقومية ،قال ت َ ٰ
ولـم يعترب اإلسالم أي عالقة أخرى يف سبيل تأسيسه للمجتمع الصالح ،فحتى
عالقة األبوة والبنوة ال نفع هلا أمام وثاقة اإليامن بال َّلـه ،فقد خاطب القرآن الكريم نوح ًا
حني أدركه الطوفان قائ ً
ال﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉﰊﰋﰌﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾(. )2

وقد تربأ إبراهيم بعد نوح من أوثق الناس به وهو أبوه بعد أن أرص عىل تعنته وكفره
َعال﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
قال ت َ ٰ
( )1سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )10( :
( )2سورة هود  ،اآليات . )47 - 45( :
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()1
َعال﴿ :ﭣ ﭤ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾  .وقال ت َ ٰ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾(. )2

وتعج السرية النبوية بمئات األحاديث التي تكرس أن مبدأ املفاضلة بني الناس،
ّ
هو التقوى والعمل الصالح ،ال االنتامءات والتحزبات والقرابات ،قال صىل ال َّلـه عليه
«و َم ْن َب َّط َأ بِ ِه َع َم ُل ُه َ ْل ُي ْ ِ
س ْع بِ ِه ن ََس ُب ُه»(.)3
وسلمَ :

التعـارف أسـاس العـالقة بني البشـر
عتب قوله تعاىل يف سورة احلجرات﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ُي َ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾( )4دستور ًا لشكل
ِ
الشـريفة قوله @ يف
وي ِة َّ
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
العالقات بني األفراد واملجتمعات ،ويقابله يف ُّ
ِ
ِ
إن َرب ُكم َو ِ
احدَ ،وإِ ّن َأ َب ُ
ب
حجة الوداعَ « :يا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
اسَ ،أ َال َّ َّ
اكم َواحدَ ،أ َال َال َف ْض َل ل َع َر ِ ّ
َِ
َ
حر َع َ َ
ِ ِ
َع َ َ ِ
حر ،إِ َّل
ل َأ ْ َ
ل َع َر ِ ّ
ل أ ْسودَ ،و َال أ ْس َو َد َع َ ٰ
ب ،و َال ل ْ َ َ ٰ
ل أ ْع َجميَ ،و َال ل َع َجم ّي َع َ ٰ
ٰ
()5
بِال َّتق َْوى»  ،ويرسم هذان النصان املباركان فلسفة اإلسالم العامة يف طبيعة العالقة
بني بني البرش ،والتي مل تكن عرب تارخيها قائمة إ ّ
ال عىل معيار االنتامء العشريي ،أو القبيل،
والتنصيف الطبقي داخل هذه املكونات االجتامعية ،وكذا مستوى اليسار والدعة التي

يتمتع هبا كل فرد .فجاء اإلسالم هبذين النصني ،وما يوافقهام يف القرآن والسنة ،بمعادلة

معيارية جديدة ،قائمة عىل معيار تنافيس عادل ،يمكن لكل فرد من أفراد القبيلة،
()1
()2
()3
()4
()5

سورة التوبة  ،اآلية . )114( :
سورة التوبة  ،اآلية . )113( :
مسلم  ،ابن احلجاج النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب  ،كتاب الذكر
َ
عل تالوة القرآن  ،رقم احلديث . 2699
والدعاء والتوبة واالستغفار  ،باب فضل االجتامع ٰ
سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
«املسـند»  ،باب حديث رجل من أصحاب النبي @  ،رقم احلديث . 23489
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أو االثنية ،أو الوطن ،غني ًا كان أو فقري ًا ،صغري ًا أو كبري ًا ،فرد ًا يف العشرية أو غريب ًا؛
االنخراط فيها واالجتهاد ،وبالتايل الرتقي والصعود عىل قدر ما يبذله من جهد ونية،

هذا املعيار هو التقوى ،التي ترتبط باالنتامء الديني.

وقد وجه القرآن الكريم بوصلة البرشية إىل مقصد جليل للتنوع االجتامعي واإلثني

والعرقي الذي يميزهم ،وقد ّ
جله القرآن الكريم بقوله« :لتعارفوا»؛ فالتعارف هو
القيمة األسمى للتنوع ،الذي ميز ال َّلـه به عباده وسائر خملوقاته ،فمن فوائد اآلية سالفة

الذكر ،أنَّ ال َّلـه ملا أخرب بأنه جعل عباده شعوب ًا وقبائل ،ذكر يف اآلية نفسها ثالثة أمور،

متنعهم من التفاخر بشتى انتامءاهتم القبلية ،والفكرية ،والوطنية ،والعصبية؛ فاألمر
األول :هو البيان﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾؛ فالناس كلهم خلقوا من أب واحد وأم

واحدة ،وجتمعهم جينات متطابقة يف أدق تفاصيلها ،فبأي منطق يفخر بعضنا عىل بعض
اخ ُروا» ،واألمر
واألصل واحد؟!! .واألمر الثاين :هو الغاية﴿ :ﭿ﴾ وليس «لِ َت َف َ
الثالث :هو سبيل التفاضل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾.

النقض القرآين والنبوي ملظاهر التعصب
مل يقترص اإلسالم يف تقليم وقصقصة دعوى العصبية وجتلياهتا ،من خالل التنبيهات

القرآنية والنبوية الرشيفة املبارشة ،بل زرع هذه السياسة يف كل تفرعات الدين العملية

واألخالقية ،وذلك إما سد ًا لذريعة نشأة هذه احلساسيات ،أو عالج ًا حلالة اجتامعية
واقعة ،وكل ذلك يصب يف تزكية ثقافة املجتمع املسلم لتخليصه من أدران العصبية

بشتى أنواعها .ونحاول هنا توضيح العالج االستباقي الذي وضعه الرشع ألهم ست

سامت ،تعرتي العقلية املتعصبة.
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( )1التنميـط :
حارب اإلسالم آلية التنميط التي تعرتي العقل البرشي يف تعميم األحكام وتوزيعها،

دون مراعاة الفروق بني الناس ،مهام تقاربت روابطهم االجتامعية ،وهنا يربز مبدأ قرآين

واضح ،نصه﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾( ،)1وتكثر يف السنة النبوية أحاديث أخالقية

املنحى.
عديدة تنحو هذا
ٰ

( )2ال َّتطـابق :
حارب اإلسالم آلية التطابق التي يعمد هلا العقل البرشي ،بدافع التقليد واخلوف من

اخلروج عن ثقافة املجموعة ،وبالتايل يتامهى يف التطابق معها ،وإن كانت عىل باطل .وقد

تعددت اآليات القرآنية التي ّ
تنكل بالذين أرصوا عىل الكفر فقط ،متاهي ًا منهم مع ما كان

َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
عليه آباؤهم ،قال ت َ ٰ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾( ،)2كام أن قصص األنبياء
يف جمملها حتمل أبعاد ًا تربوية حتارب التطابق وتنقضه ،فكل األنبياء خرجوا عن النسق
السائد يف جمتمعاهتم ،وأسسوا ملسارات جديدة يف احلياة والدين.

( )3ال َّت ُ
مركـز :

حث اإلسالم البرش عىل التواضع أمام ال َّلـه وللناس ،وأسس لعقيدة أن ال أفضلية أو

مركزية ألحد عىل أحد ،أو لعرق عىل عرق ،وجعل التواضع من سامت عباده الصاحلني،

بل وتضمن القرآن لفتات عديدة ،تنبه اإلنسان إىل حقيقته التي يغفل عنها كثري ًا ﴿ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾( ،)3وترك معيار اخلريية نسبي ًا ،أساسه العمل واإلصالح يف
( )1سورة فاطر  ،جزء من اآلية . )18( :
( )2سورة االبقرة  ،اآلية . )170( :
( )3سورة املرسالت  ،اآلية . )20( :
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َعال ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
األرض ،ال االنتامء والدم ،قال ت َ ٰ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾(. )1

( )4الصـدور :
تعترب آلية التصدر وإرادة الغالب عدد ًا أو ثقافة أن يتامهى معه املغلوب يف ثقافته ،أو

يتبنى أفكاره وفلسفة حياته ،أحد أكثر مظاهر التعصب خطورة ،إذ تستهدف املغلوب
يف وجوده ا ُهلويايت ،وحتاول مسح تنوعه واختالفه ،وذلك يف تضاد تام مع السنة الكونية

التي رعاها املوىل عز وجل يف خلق عباده ،حني ّنوعهم شعوب ًا وقبائل وإثنيات وأعراق ًا،

مرارا يف القرآن الكريم ويف الكتب الساموية السابقة له .بل وسمح
و ّجمد هذا التنوع ً
َعال ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
بالتعدد يف اإليامن به والكفر به ،قال ت َ ٰ

ﭻ ﭼ ﭽ﴾( ، )2بل وجه نبيه بأن ال جيرب أحد ًا عىل اإليامن به ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾(. )3

وقد اعترب األصوليون والفقهاء احلرية بشتى جتلياهتا أحد أهم مقاصد الرشيعة

اإلسالمية ،بل ُقرنت بمفهوم احلياة ،فغري احلر ال فرق بينه وبني امليت ،لذلك أسقطت

الرشيعة اإلسالمية كثري ًا من األحكام عن العبد الذي ال يتمتع بحريته(.)4

بي @
ّ
وتعج كتب السرية والسنة باملئات من السنن النبوية العملية ،التي يقر فيها ال َّن ُّ

رأي بعض أصحابه ،عىل الرغم من كونه @ كان يرى غري ذلك ،بل ّجمد القرآن الكريم
يف سورة املجادلة املرأة التي جاءت تشتكي وجتادل ،ثم جتادل ،ومل تقنع بحاهلا ،حتى نزل

()1
()2
()3
()4

سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )11( :
سورة الكهف  ،جزء من اآلية . )29( :
سورة يونس  ،اآلية . )99( :
الفايس  ،عالل « ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها»  ،الدار البيضاء  :مؤسسة النجاح 1991 ،م ،
ص . 247-246
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فيها القرآن ممجد ًا ملوقفها ،وداعي ًا املسلمني للوقوف بصالبة دفاع ًا عن آرائهم وقناعاهتم،
وعدم التسليم بالذوبان يف رأي املجموعة الغالبة.

كبش ِ
(ُ )5
الفـداء :
تعترب هذه اآللية النفسية وسيلة دفاع ،ينساق إليها املتعصب ل َّلـهروب من حتمل

املسؤولية ،عن تقصري ،أو خطأ ،أو خلل يف جمتمعه ،أو نظامه السيايس ،أو االقتصادي،

أو الثقايف ،فريميها عىل غريه ،وعادة ما يكون هذا الغري أقلية ما ،أو قبيلة ما ،أو مجاعة
دينية أو اثنية خمتلفة عنه .وقد تضمن القرآن الكريم العديد من اإلشارات الرتبوية التي

َعال ﴿ :ﯽ ﯾ
حتارب هذه اآللية النفسية ،ومتنع تغلغلها يف العقل املسلم ،قال ت َ ٰ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾( ، )1ويف القرآن من قبيل هذه
وأسها ،وتدعوه إىل مراجعة حاله،
اآلية العديد ،ممن تعيد اإلنسان إىل جذر املشكلة ّ

بدل أن يلقي اللوم عىل غريه .فحني اهنزم املسلمون يف غزوة أحد ،تالطمت آرائهم عن
سبب اهلزيمة وهم مؤيدون بنرص ال َّلـه ،فنزل القرآن مصحح ًا هلم بأن املشكل كانت

فيهم وليس يف أعدائهم أو يف خذالن املنافقني هلم ﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾(. )2

العـدو :
(ُ )6صـورة َ
يعمد العقل املتعصب عرب هذه اآللية إىل إلصاق كل الصفات السلبية باملخالف

عرقي ًا ،أو ديني ًا ،أو قبلي ًا ،أو حزبي ًا ،وقد رسخ القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة

مبدأ خلقي ًا وقائي ًا ،يمنع تغلغل هذه اآللية يف العقل الفردي واجلمعي ،وذلك عرب تركيز

( )1سورة الشورى  ،اآلية . )30( :
( )2سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )152( :
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َعال﴿ :ﮬ
القرآن الكريم عىل أن الناس الذين نختلف معهم ليسوا سواسية ،قال ت َ ٰ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾( ،)1فأهل
الكتاب الذين رفضوا قبول الدعوة املحمدية ،ليسوا كلهم عىل قدم واحدة يف مناكفتهم

هلذه الرسالة اجلديدة ،ففيهم أناس صاحلون يشغلون أنفسهم بذكر ال َّلـه وعبادته ،وقال

تعاىل يف موضوع آخر داعي ًا إىل التفريق يف إطالق األحكام عىل املجمل﴿ :ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾( .)2وقال يف آية أكثر مبارشة ووضوح ًا﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾( ،)3فمهام اختلفت عن قوم يف سياسة ،أو فكر ،أودين ،أو عرق،

فال حتملنكم أنفسكم عىل ظلمهم ،وعدم إقامة العدل معهم ،ولو كان احلق هلم .وتزخر
السنة النبوية الرشيفة بتوجيهات نظرية هلذا اهلدي القرآين ،وال يسعنا يف هذا املقام إيراد

أي منها لضيق املحل.

( )1سورة آل عمران  ،اآلية . )113( :
( )2سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )75( :
( )3سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )8( :
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ل سـبيل اخلـتم
َع َ ٰ

يتضح مما سبق ،أن اإلسالم مل ِ
يعاد االنتامء أي كان منحاه قبلي ًا كان ،أو عرقي ًا ،لغوي ًا

كان ،أو فكري ًا ،وكل ما سلط عليه الضوء يف ترشيعاته الفقهية واألخالقية ،هو هتذيب هذا

االنتامء ،وحتصينه من شوائب الغلو والتعصب ،ليكون عامل بناء يف مسرية االستخالف

والعامرة يف هذه األرض ،والتي لن تبنى إال برتسيخ ثقافة التعارف بني بني البرش كافة،
ووجود معايري تصنيف حمايدة مبنية عىل اجلهد الفردي ،ال املوروث الثقايف ،أو الرابطة

الدموية ،أو احلزبية ،هذه املعايري املحايدة هي التقوى بكل جتلياهتا عىل املستوى الفردي،
واالجتامعي ،والسيايس ،واالقتصادي.
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احلقد :من منظور معريف إسالمي
*

د .عـادل بوزيد عيسـاوي

مدخل مفاهيمي
وخلقا ،وهداه النجدين ،إما
ل اإلنسان يف أحسن تقويمَ ،خلقا ُ
خلق ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ
شاكر ًا بالفعل احلسن وا ُ
خللق األحسن ،وإما كفور ًا بمناكفة رصاط الفطرة ،ومغالبة سنن
اجلبلة .بيئته وجمتمعه ،وعامل األفكار واألشخاص واألشياء من حوله هي التي ترفعه

فيكون برش ًا سويا ،أو ختفضه إىل أسفل السافلني .وقد تفطن ابن خلدون إىل هذا املتغري

يف طبيعة اإلنسان ،حني قال « :وأصله أن اإلنسان ابن عوائده ومألوفه ،ال ابن طبيعته
ومزاجه ،فا َّل ِذي َألفه ِف َ
حوال َح َّتى َصار َل ُه خلقا وملة َو َعا َدة ،تنزل منز َلة الطبيعة
األ َ
واجلبلةَ ،وال َّلـه خيلق َما َيشَ اء»(.)1

قبالة ختوم عامل األفكار واألشخاص واألشياء التي تسكن اإلنسان ويساكنها ،ينشأ

احلب والود ،والسامحة والعفو ،احلوار واجلوار ،التعايش واملثاقفة ،أو ينشأ البغض

والكره ،والغل واحلسد ،واجلبن والبخل ،وغلبة الطغوى ،وقهر اإلنسان واملجتمعات،
الصعة التي تُراكم يف النفس واملجتمعات واحلضارات ،أمراض احلقد والكراهية
بأخالق ُ
والصدام ،وتستدعي تباع ًا إىل املخيال اجلامعي ،والسلوك االجتامعي ،مفردات اخلوف
من اآلخر ،والرهبة ،والرتهيب منه.

(*) باحث يف الفلسفة واالقتصاد اإلسالمي  ،جامعة صباح الدين زعيم  ،إسطنبول تركيا .
( )1ابن خلدون  ،عبد الرمحن « ،املقدمة»  ،حتقيق  :عبد الواحد وايف  ،ط  ، 3القاهرة  :دار هنضة مرص ،
1979م . 60/1 ،
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وهذا ما يؤول بدوره إىل فقدان ميزان االعتدال يف احلكم عىل األفكار ،واألشخاص،

واألشياء ،بحيث ال ترتك جما ً
ال للعقل ليحكم باحلق ،أو حيتكم إليه؛ ألنه حينها يكون

قد فقد بصريته التي ّ
متكنه من الرؤية،كام قال صاحب أبجد العلوم ،وهو يصف حتكم

َّ
مركب احلقد يف عامل األنفس ،بأنه ُخلق «إذا رسخ يف القلب ،تأنف النفس من أن تطيع

املحق»( ،)1جحود ًا واستكبار ًا ،لصعوبة انفكاكها من اإلثارة التي ألفتها النفوس املريضة

املتوغلة يف احلقد املتغولة به ،ألن احلقد بطبيعته التكوينية «غضب يبقى يف النفس عىل وجه
الدهر»(،)2كام قال أبو حيان التوحيدي يف املقابسات ،فيجري يف األقوال ،واألفعال،
واألفكار جمرى العادة بالقوة قبل الفعل إذا َألِف ْت ُه النفوس.

فاحلقد ،إن ُوجد يف اإلنسان أهلكه ،وأرهقه صعود ًا حيثام َّ
حل وارحتل ،وإن نزل يف
ُ
َسـو َر حمراب اجلامعات،
َحرم األ َسـ ِر أت َٰى عىل بنياهنا من القواعد فب َّتك أرحامها ،وإن ت َّ
وبسط ذراعيه بوصيدها ،هتك أستارها ،وإذا َّ
حل يف الدول تراها مثل رشكاء متشاكسني
بعض ُهم عىل بعض ،وإذا نزل بميدان احلضارات انقلب فيها الدفع والتدافع بأدوات
يبغي ُ
احلسنى إىل رصاع تصطخب فيه الدماء واألشالء عىل ضفافها.

ال خيتلف العقالء وأصحاب النفوس السليمة بإمجاع ،أن صفة احلقد وأرضاهبا من

الصفات التي تتناسل منها ،هي من األخالق الر ّدية ،كوهنا تردي بصاحبها ،وتسفل من
طبعه وطبيعته ،وتنزعه منزع ا َهلوى وا ُهلوي ،ألهنا معدودة يف أراذل أمراض القلوب التي

هتوي بصاحبها ،حتى قال اإلمام الطقطقي يف كتابه الفخري يف اآلداب السلطانية ،بعد

أن أورد شعر ًا عن احلقد ،وقد مدح بعض الشعراء احلقد ،ومل يسمع بمن مدح احلقد غري
هذا ،فقال :

( )1القنوجي  ،أبو الطيب « ،أبجد العلوم»  ،ط  ، 1لبنان  :دار ابن حزم 2002 ،م  ،ص . 288
حممد توفيق حسني  ،ط  ، 3بريوت  ،دار اآلداب 1989 ،م،
( )2التوحيدي  ،أبو حيان « ،املقابسات»  ،حتقيق َّ :
ص . 192
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ِ
الش ْ
ـك ِر يف ال َف َت ٰى
َـو َأ ُم ُّ
و َما احلقْـدُ َّإل ت ْ

ِ
ــاء ٍة
ل ِذي إِ َس َ
َف َح ْي ُث ت ََر ٰى حقْـد ًا َع َ ٰ

ِ
ِ
الب ِ
و َب ُ
عض
الس َ
ل َ
عض َّ
ـجا َيا َي ْن َتس ْـب َن إ َ ٰ
َف َثم تَر ٰى ُش ْكرا ِ َع َل َسـالِ ِ
ف ال َف ْر ِ
ض
َّ َ
ٰ

()1

كام تطرقت اآليات واألحاديث إىل الطاقة السالبة الكامنة يف هذه املفردة ،وما عىل
شاكلتها من األخالق ومفاعيلها يف الواقع .ففي الصحيح عن أيب هريرة > أن َر ُس َ
ول
ال َّل ِ
حل ِد ِ
الظن َأ ْك َذب ا َ
ـه @ قال« :إِ َّي ُ
يثَ ،و َال َ َت َّس ُسواَ ،و َال َت َنا َف ُروا،
اكم والظنَ ،فإِ َّن َّ
َو َال َت َنا َف ُسواَ ،و َال ت ََب َ
اغ ُضواَ ،و َال تَدَ ا َب ُرواَ ،و ُكونُوا ِعبا َد ال َّلـه إِ ْخ َوان ًا ،ا ُمل ْس ِل ُم َأ ُخو ا ُمل ْس ِلم
اه َنا» ـ يشري إىل
اه َنا ،ال َّتق َْوى َه ُ
اه َنا ،ال َّتق َْوى َه ُ
َال َي ْظ ِل ُمه َو َال َ ْي ُذ ْله َو َال َ ْي َت ِق ُره ،ال َّتق َْوى َه ُ
صدره ـ  ،بِ َح ْس ِ
الش َأ ْن َي ِْق َر َأ َخا ُه ا ُمل ْس ِلم .ا ُمل ْس ِل ُم َع َل ا ُمل ْس ِلم َح َرامَ ،د ُم ُه،
ب ا ْم ِر ٍئ ِم َن َ ّ
َو ِع ْر ُضهَ ،و َما ُله»(.)2

مفردات احلقد وخطاب الرؤية الكونية

إن الفرد املسلم بحسبان عقيدته املكونة لرؤيته الكونية ،يرى كل خملوقات ال َّلـه عيا ً
ال
لق إىل ال َّل ِ
ال ال َّل ِ
ـهَ ،و َأ َح ُّب ا َ
ل َّلـه ،كام يف احلديث« :ا َ
لق ُك ُّل ُهم ِع َي ُ
خل ِ
ـه َأ ْن َف ُع ُهم لِ ِع َيالِ ِه»(،)3
خل ُ
وهذا املنظور من شأنه أن يمنح اإلنسان رؤية أوسع بكثري من تلك التي ختتلط بحسابات

الدنيا بعيد ًا عن الظنة والرتبص ،واخلوف من اآلخر ،واحلقد عليه ،والسعي إىل إفنائه.
وهكذا ،فبحسبان رؤيتنا الكونية التي تنطلق من «البعد التوحيدي التكاميل الكوين ،يتبنى
( )1الطقطقي  ،ابن طباطبا « ،الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية»  ،حتقيق  :عبد القادر حممد
مايو  ،ط  ، 1دمشق  ،دار القلم 1979 ،م  ،ص . 28
( )2مسلم  ،بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري « ،صحيح مسلم»  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث
العريب  ،د.ط  ،د.ت  ،كتاب األدب والصلة واآلداب  ،باب حتريم الظن والتجسس والتناجش ونحوها،
رقم احلديث . 2563
( )3البيهقي  ،أبو بكر « ،شعب اإليمـان»  ،الرياض  :مكتبة الرشد للنرش والتوزيع 1423 ،هـ = 2003م ،
كتاب طاعة أوىل األمر  ،باب قيام األوزاعي مع املنصور وعظته إياه  ،رقم احلديث . 7046
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اآلخر ،تكاملي ًا مع كل أنا ،ويتبدى األنا تكاملي ًا مع كل آخر ،وكل ذلك ..عبارة عن

دوائر متداخلة يف نسيج حضاري ،توحيدي إعامري بديع ،يقوم عىل الغائية والتكامل،

والتناسق والتفاعل اإلعامري البناء ،فاألنا واآلخر ،ينتمون ويتفرعون شعوب ًا وقبائل يف
منظومات برشية ،حتقق يف وحدهتا التنوع»(.)1

فال مكان يف هذا املنطق واملنطلق للحقد والكراهية ،جتاه اآلخر ،داخل دائرة اجلغرافيا

اإلسالمية وخارجها؛ بل بالعكس ،هو مادة وهدف لعنوان أسمى؛ مادة للدعوة،
وهدف يطوى العمر كله لكسبه إىل ساحة الدين ،فإن عجز ،فال بأس أن يكسبه يف

ساحة املعروف اإلنساين ،وما أوسعها ،ألن اإلسالم يف منظومته األخالقية والقيمية «ال

يتغيا رصاع اآلخر وإلغاءه ،وإنام حتويل موقفه من العداوة التي جتعله من أهل السيئات،
إىل موقع وموقف الويل احلميم ،الذي جيعله من أهل احلسنات ،فيتم احلراك بواسطة
التدافع ،مع بقاء تعددية الفرقاء املتاميزين» (.)2

فاحلاقد إذ ًا ،عاجز عن الرؤية ،ورؤيته لألشياء مبتورة فيها خداج؛ ألن احلقد حجاب

حيول بني اإلنسان ،ومشاهدته آليات ال َّلـه يف اآلفاق واألنفس ،املوزعة عىل خلقه
بسنن ومقادير دقيقة ،ولذلك ال حيقد إال عاجز عن رؤية احلق واحلقيقة يف عامل امللك

وامللكوت الواسع ،أو متكرب عنها ،حيث عطاء ال َّلـه املمدود جلميع خلقه ،وافر يطلب

يتأبى عىل صاحبه.
بسننه وطرائقه ،بيد أن احلقد جيعله حمظور ًا ،صعب املنال واملرامَّ ،

فإبليس و َمن عىل رصاطه ،ملا حقد فقد الرؤية يف عامل امللكوت العلوي اجلميل ،الذي

يتسع جلميع خملوقات ال َّلـه؛ مع ما يتبعه من حرمان مشاهدة آياته اآلفاقية واألنفسية،

وجتليات عوامل الغيب والشهادة ،والرمحة يف الدارين الدنيا واآلخرة ،وهذه سنن ال َّلـه

( )1أبو سليامن  ،عبد احلميد « ،الرؤية الكونية احلضارية القرآنية :املنطلق األساس لإلصالح اإلنساين»  ،ط ، 1
القاهرة  :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 2008 ،م  ،ص . 59-58
حممد « ،احلضارات العاملية تدافع أم رصاع»  ،ط  ، 1القاهرة  :دار هنضة مرص 1998 ،م  ،ص . 19
( )2عمـارة َّ ،
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وعوائده يف احلاقدين جتري عليه وعىل غريه من األفراد واجلامعات واملجتمعات واألمم

واحلضارات ﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾(. )1

ويف اجلنة ،ال يمكن أن يدرك العبد عظمة املنن والنعم اخلالدة ،التي بحوزته ،إال

إذا تطهر من مركبات احلقد ولوازمه ،مثل :الغل واحلسد ،وإال تنكد عيشه ،وبسبب

هذا التعلق تتدخل العناية اإلهلية إلمتام عملية ال َّنزع ،نزع الغل الذي يف الصدور

َعال ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
عىل أبواهبا ،مصداقا لقوله ت َ ٰ

ﯨ ﯩ﴾( ،)2والنزع يف اللغة« :رفع اليشء عن غريه ،مما كان مشابك ًا له»(،)3

ويكون عادة بشدة اجلذب والقلع بقوة من حم ّله ،يقول اإلمام الشعراوي« :وكلمة
(نزعنا) تدل عىل أن تغلغل العمليات ِ
احلقْدية يف النفوس يكون عميق ًا ،وأن َخ ْلعها
يف اليوم اآلخر يكون َخ ْلع ًا من اجلذور»(.)4

كوجيتو احلقد بني التحيز املعريف والتمركز الذايت
يف عامل األنفس ،حيث اإلسالم عىل العلو ،ترقي ًا يف درجات اإليامن ،باسط ًا جناح

الرمحة والسامحة جلميع املخلوقات ،وينهى عن ممارسة التعايل عىل اآلخرين ،عىل
قاعدة أن األكرم ،واألحسن واألفضل عند ال َّلـه عز وجل «لألتقى» و»األنفع» ،ويف

التنزيل ﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾( ،)5وبني

ثنائية «التقوى» و»النفع» ،أو بني «الصالح» و»اإلصالح» ،يرتقى اإلنسان يف معارج

()1
()2
()3
()4
()5

سورة الفتح  ،اآلية . )23( :
سورة احلجر  ،اآلية . )47( :
َ
حممد رضوان الداية  ،ط ، 1
مهمـات التعاريف»  ،حتقيق َّ :
عل َّ
املناوي َّ ،
حممد عبد الرؤوف « ،التوقيف ٰ
بريوت  ،دمشق  :دار الفكر املعارص 1410 ،هـ  ،ص . 695
حممد متويل « ،تفسري الشعراوي»  :خواطري حول القرآن الكريم  ،القاهرة  :أخبار اليوم ،
الشعراوي َّ ،
1429هـ . 7712/12 ،
سورة احلجرات  ،جزء من اآلية . )13( :
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العبودية العمرانية ،حمقق ًا مقاصد االستخالف يف األرض ،بعيد ًا عن رؤية الذات
والنفس ،واالعتداد هبا ،أو التمركز حوهلا ،متركز ًا يرض هبا.

إنّ التمركز حول الذات مدعاة إىل االستفراد الذي يو ّلد اإلحساس با ُمللكية ،ملكية

الصواب ،ما يوغر الصدر عىل كل خمالف .فاحلقد يتولد يف أحيان كثرية من تزكية

وتضخم ـ العندية واألنا ـ ما عندك من صفات ومكاسب ومزايا من مادة وحمتويات

عامل األفكار واألشياء واألشخاص ،وهذا ينطوي عىل مديات أخالقية خطرية ،تشيطن
اآلخر ،وتضعه موضوع التهمة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾( ،)1وهلذا يورد الفيسلوف «أتني دي ال بويسيه» ،يف كتابه مقالة

«العبودية املختارة» ،عبارة مجيلة بقوله« :أعطوا اخلطأ حق احلياة ،فسيموت من تلقاء
نفسه»( ،)2ألن طبيعة احلياة يف التدافع ببني األفكار واملشاريع ،أن تكون أيلولتها يف
النهاية إىل األصلح ،واألصوب ،واألفضل.

ومع تقادم العهد« ،تغرب الفكرة ويبزغ الصنم»( ،)3بتعبري مالك بن نبي ،وحينها

تغيب منظومة األخالق الراشدة واملرشدة يف النفس ،وتظهر أوبئة احلقد؛ التي تتوكأ
عىل خطايا «تزكية األنا» ،التي تنتج تدرجيي ًا كوجيتو احلقد واالستكبار« ،أنا طيب إذ ًا

أنت خبيث»( ،)4فمن َّ
اعتد بنفسه ،اعتدى عىل غريه،
زكى نفسه ،تزكى عىل غريه ،ومن َّ
ويف التنزيل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
()5
أرس القول ،فتطوى باحلقد ترائبه،
ﯠ ﯡ﴾  ،واألنفس يف ذلك مذاهب ،منهم من ّ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة األعراف  ،اآلية . )12( :
أتني دي ال بوسيه « ،مقالة العبودية املختارة»  ،ترمجة  :عبود كاسوحة  ،بريوت  :مركز دراسات الوحدة
العربية  ،ط 2008 ، 1م  ،ص . 40
بن نبي  ،مالك « ،رشوط النهضة»  ،ندوة مالك بن نبي  ،دمشق  :دار الفكر  ،ط 1986 ، 1م  ،ص . 28
حممد « ،نيتشه وسياسة الفلسفة»  ،املغرب  :دار توبقال للنرش  ،ط 2006 ، 1م  ،ص . 115
أندليس َّ ،
سورة النجم  ،اآلية . )32( :
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ومنهم من جهر به سلوكا وخطاب ًا ،فال هيدأ إال إذا جعل من اآلخر هامش ًا وملحق ًا له.
فتنشأ بذلك علل وأسباب احلقد تباع ًا ،وتنغلق معها دارة السامحة والعفو واإلنصاف

واالنفتاح ،وتتصدر مسببات االهتام والرتصد والتبخيس ،مشهد املعاملة البيني ،فيتحول
إىل ثقافة وسلوك جمتمعي .ولذلك ترى أن املجتمع ،واإلنسان ،احلاقد «ال يشعر أنه

طيب إال إذا شعر بأن اآلخرين خبثاء .فصيغته األساسية ،هي أنت خبيث إذ ًا أنا طيب.
وهي صيغة تلخص ما هو جوهري يف احلقد بكل سامته ...وتدرجه يف إطار النموذج

االرتكايس»( )1عن أخالق الفطرة السليمة.

من حق كل إنسان وحضارة وجمتمع أن يتميز ويبدع ،ولكن ليس من حقه أن يتمركز

حول ذاته متركز ًا يفقده إنسانيته ،وحواريته وتساحمه ،وقدرته عىل رؤية اآلخر؛ ألن شدة

التمركز يستهلك من ساحة وطاقة اآلخرين ،ويفقدها القدرة عىل التوازن يف اقتناص
احلق ،وجيعلها متحيزة حاقدة ،فال ترى اآلخر إال عدو ًا أو مصدر ًا من مصادر التهديد

تروج له الفلسفة الوجودية ،ومن بعدها خطابات احلداثة وما يعد احلداثة ،واألفكار
كام ّ

العدمية يف الغرب ،عىل نحو ما قال سارتر« :اجلحيم هم اآلخرون ،وإنني أطلب العار
والدمار واالحتقار ،ألن اإلنسان ُخلق ليقيض عىل اإلنسان يف داخله»(.)2

والتحيز الذي نقصده هنا ،ليس التفرد باخلصائص احلضارية ،فتلك مزية وميزة يف

كل حضارة بالفطرة ،ولكن نقصد بالتمركز هنا ،التمركز حول األنا احلضارية ،متركز ًا
سلبي ًا يصنع احلقد والكراهية يف قوالب وخمرجات ثقافية خطابية أو سلوكية ،مثل متركز

احلضارة الغربية حول ذاهتا ،فال ترى اآلخر إال من خالل املعطى احلضاري الغريب ،بل

ال تتصور وجودها إال بارتفاعه عن ساحة الوجود ،كام ال تتصور تطوره إال إذا زحزحته
( )1مرجع سابق « ،نيتشه وسياسة الفلسفة»  ،ص . 115
حممدا ولـم أخرس املسيح»  ،دمشق  :دار الرسالة العاملية للطباعة والنرش،
( )2الدااليت  ،عبد املعطي « ،ربحت َّ
2011م  ،ص . 128
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عن ساحة العطاء .وهبذا املنطق تعامل ال َّ
الوعي الغريب مع غريه من الكيانات طوال
تارخيه القديم واملعارص.

سم اخلياط ،نظرة ملؤها
وهكذا؛ نشأت احلضارة الغربية تنظر إىل العامل اإلسالمي من ِّ

احلقد والعلو واالستكبار ،بخالف احلضارة اإلسالمية التي أخرجت إنسان اخلالفة
واالستخالف ،الذي يتبع كل سيئة فيمحوها ،وخيالق الناس واألمم باخللق احلسن .فال
يستكرب عىل خمالف أو خمطئ ،ألن اخللق كلهم بحسبان األصل نفحة ملكوتية واحدة،

مهام غريهتم عوادي الزمن ،واجتالتهم الشياطني ،أو بتعبري سعيد النوريس ،وهو يصف
ٍ
لنا ميزان النظر إىل اإلنسان« ،بينام جيب أن تكون ُّ
صفة من صفات املسلم مسلم ًة
كل
مثله ،إال أن هذا ليس أمر ًا واقع ًا ،وال دائ ًام! ومثله ،ال يلزم أيض ًا أن تكون صفات الكافر

مجيعها فاسقة ،وال ناشئة
مجيعها كافر ًة كذا األمر يف صفات الفاسق ،ال يشرتط أن تكون ُ
من فسقه»(.)1

بام معناه أن هناك فرق ًا جوهري ًا ،جيعلنا نرى يف عامل األشخاص املرآة التي تعكس طبيعة

اإلنسان ،ومساحات املشرتك اإلنساين ،وهذا ما يمنحنا إمكان التواصل والتعارف،

َعال﴿ :ﭵ
والعبور اآلمن إىل ساحات التفاهم يف ذروة االختالف .تصديق ًا لقوله ت َ ٰ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾( .)2وهكذا؛ فكلام صفت الرؤية عىل السامحة ،اصطفت معها مفرداهتا

اإلجيابية النابعة منها عىل العفو ،وارتفعت عن لغة املحاقدة واملغالبة.

( )1النوريس  ،سعيد « ،الكلامت»  ،القاهرة  :املنصورة  ،رشكة سولز للنرش  ،ط 1998 ، 3م  ،ص . 90
( )2سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
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موانع احلقد بني الشهادة والشهود احلضاري

رد الفقهاء شهادة احلاقد بنا ًء عىل النصوص الواردة ،ففي احلديثَ « :ال ُتق َْب ُل َش َها َدة خَ ْص ٍم،
َو َال َظنِ ٍ
نيَ ،و َال ذي إِح َنة»(« ،)1وال ذي غمر»( ،)2واإلحنة والغمر :هي احلقد ،والعداوة،

واملعاداة( ،)3ألن مقتىض الشهادة يقتيض العدالة ،وكذلك ال تستقيم الشهادة من ّ
فذ ،أو مجاعة
عىل الناس ،وهم يف غمرات احلقد يرتعون،كذلك أمة الشهادة ال حتمل الغل واحلقد عىل أحد،

مهام كانت األسباب املفضية إليه .قال اإلمام املناوي يف التعاريف ...« :فال شهادة إال بخربة
وغنى ،ممن له اعتدال يف نفسه؛ بأن ال حييف عىل غريه ،فيكون ميزان عدل»(.)4

ولذلك ،اختص ال َّلـه عز وجل هذه األمة دون غريها ،بأن جعلها أمة الشهادة عىل

الناس؛ لوسطيتها يف السلوك ،واألخالق ،واالعتقاد ،واملعامالت ،واحلكم عىل الناس

من أوىل القربى أو املخالفني ،والنتفاء سلوك احلقد ،وفعل املحاقدة ،وغلبة السامحة

َعال ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
عليها ،قال ت َ ٰ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾( . )5يقول اإلمام حممد عبده ،يف سبب اختيار لفظ الوسط دون
غريه يف اآلية قائ ً
ال :إن «الشاهد عىل اليشء ال بد أن يكون عارف ًا به ،ومن كان متوسط ًا

بني شيئني ،فإنه يرى أحدمها من جانب ،وثانيهام من اجلانب اآلخر ،وأما من كان يف أحد
الطرفني ،فال يعرف حقيقة حال الطرف اآلخر ،وال حال الوسط أيض ًا»(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

حممد بن عيل « ،نيل األوطار»  ،حتقيق  :عصام الدين الصبابطي  ،مرص  :دار احلديث  ،ط ، 1
الشوكاين َّ ،
1413هـ = 1993م . 335/8 ،
«سـنن الرتمذي»  ،حتقيق  :أمحد شاكر  ،فؤاد عبد الباقي  ،إبراهيم عطوة  ،مرص :
الرتمذي  ،أبو
عيسى ُ ،
ٰ
رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي 1395 ،هـ = 1975م  ،كتاب الشهادات  ،باب ما جاء فيمن
ال جتوز شهادته  ،رقم احلديث . 2298
ابن نجيم  ،املرصي « ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق»  ،لبنان  :دار الكتاب العريب  ،ط  ، 2دت . 86/7 ،
َ
حممد رضوان الداية  ،ط ، 1
مهمـات التعاريف»  ،حتقيق َّ :
عل َّ
املناوي َّ ،
حممد عبد الرؤوف « ،التوقيف ٰ
بريوت  :دار الفكر املعارص  ،ط 1410 ، 1هـ  ،ص . 439
سورة البقرة  ،جزء من اآلية . )143( :
رضا  ،رشيد « ،تفسري املنار»  ،مرص  :اهليئة املرصية للكتاب  1990 ،م . 5/2 ،
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ّ
املعتل النفس ،املرتبص الدوائر بغريه ،سواء كان فرد ًا ،أو مجاعة ،أو مؤسسة،
واحلاقد

أو حضارة ،إذا غلبت عليها سامت الظلم والعدوان ،فقدت القدرة عىل احلكم والشهادة

عىل الناس ،ألهنا حينها تكون يف أحد الطرفني ،فتسقط من يدهيا أدوات ورشوط البقاء
يف املوقع الوسط ،الذي ّ
يمكنها من وصل وتوصيل اخلري للناس« ،إن األمة الوسط

متتلك سلطان ًا آخر ومتتلك أسلحة أخرى مدخرة يف دينها ،ورؤيتها الكونية ،ومنهاجها
احلضاري ،ورشيعتها ،وأخالقها ،وإنسانيتها ،وأرضها ،ورسالتها .إهنا متلتك سلطان

اإلحسان احلضاري لآلخرين؛ إهنا متتلك نموذج اإلنسان القادر عىل الشهود احلضاري،

إهنا متتلك الرؤية املؤسسة لرشعية الرمحة ،والعدالة ،واملساواة ،واحلرية ،والتكريم،
والتسامح ،واالحتاد ،والتوجيه ،إهنا متتلك قوة املنهج القادر عىل التبصري والرتشيد

والتوجيه»(.)1

وقد ورد يف البخاري أن ال َّنبي @« ،مرت به جنازة ،فقامِ ،
فقيل له :إ َهنا ج َناز ُة
َّ
ً ()2
ي ِ
الَ :
ود ٍّيَ .ف َق َ
«أ َل ْي َست َن ْفسا»  ،وروي «أن عمري بن سعد > ترك والية محص
َُ
إلساءته إىل ذمي( ،له صفة املواطنة) فقد قال للخليفة مستعتب ًا عن الرجوع إىل اإلمارة:
إن ذلك لسيئ ،ال عملت لك ،وال ألحد بعدك ،وال َّلـه ما ِ
سلمت ،بل مل أسلم ،قلت
لنرصاين :أخزاك ال َّلـه ،فهذا ما عرضتني له يا عمر ،ومل جيد اخلليفة ُبد ًا من قبول
االستقالة ،عىل مضض وهو يقول« :وددت أن يل رج ً
ال مثل عمري بن سعد أستعني به

عىل أعامل املسلمني»(.)3

فاملسـلم ،كمـا أمة اإلسـالم ،واملجتمع اإلسـالمي ،واحلضارة اإلسـالمية ،إلف
( )1برغوث  ،عبد العزيز « ،الشهود احلضاري لألمة الوسط يف عرص العوملة»  ،الكويت  :وزارة األوقاف ،
ط 2007 ، 1م  ،ص . 34
حممد بن إسامعيل « .صحيح البخاري»  ،بريوت  :دار طوق النجاة 1422 ،هـ ،
( )2البخاري  ،أبو عبد ال َّلـه َّ
كتاب اجلمعة  ،باب الطيب للجمعة  ،رقم احلديث . 1312
( )3القرضاوي  ،يوسف « ،غري املسلمني يف املجتمع املسلم»  ،القاهرة  :مكتبة وهبة  ،ط 1413 ، 2هـ =
1992م  ،ص . 32
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مألوف ،يألف ويؤلف ،ومن كانت هذه طبيعته يف املساحمة ،وطبعه يف املألوفية ،وعادته
يف املعايشة ،أنى للحقد والشنآن أن يتسلل إىل فكره وعقله ،أو سلوكه ونفسه ،فيحرمه

العدل واإلنصاف .وصدق ال َّلـه عز وجل القائل يف التنزيل﴿ :ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾( .)1علق صاحب أضواء البيان عىل اآلية
بقوله« :ويف هذه اآلية دليل رصيح عىل أن اإلنسان عليه أن يعامل من عىص ال َّلـه فيه،
بأن يطيع ال َّلـه فيه»( ،)2حتى حيافظ عىل ميزان االعتدال.

ل األفراد واجلامعات
خطورة احلقد َع َ ٰ

الشك أن خطورة احلقد ،كسلوك فردي عىل األفراد واجلامعات ،مآالته وخيمة

ومتعدية ،لدرجة أهنا يمكن أن تزحزح اإلنسان من إنسانيته اجلميلة ،املفطورة عىل احلب

والرمحة ،وتفقده أهم مقومات إنسان اخلالفة يف األرض ،الذي عنته اآليات البينات يف
َعال ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ
التنزيل ،وهو االصطباغ بميزان االعتدال يف احلكم واملعاملة ،لقوله ت َ ٰ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾( ،)3وهذا ما قصدته الرشيعة قصدا ،وسخرت
له كل التعاليم ،والقيم ،واألدوات ،واملقاصد ،والوسائل ،من خالل منظومتها الترشيعية

التي نصبت األخالق مؤرش ًا عىل تطبيق أحكامه ،هبدف إخراج اإلنسان من داعية هواه،
وج َّل.
وحقده ،وأضغانه الذي يأكل من رصيده اإلنساين ،وعبوديته ل َّلـه َع َّز َ

وتتجىل خطـورة احلقد أكثر عىل النفس واملجتمع يف مستويات رئيسـية ،ويمكننا

اختصارها بمثال عىل مستوى الفرد ،ونموذج عىل مستوى اجلامعات ،وبيانه فيام ييل:

( )1سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )8( :
حممـد األمني « ،أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن»  ،بريوت  :دار الفكر للطباعة والنرش،
( )2الشنقيطي َّ ،
1415هـ = 1995م . 368/1 ،
( )3سورة ص  ،جزء من اآلية . )26( :
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( أ ) فقدان إنسانية اإلنسان
إن أكرب خسارة يمكن أن تلحق باإلنسان ،إذا استولت عليه دواعي احلقد ،وغلقت

عليه أبواب الفهم والرشد ،هي فقدان إنسانيته التي هبا يصري برش ًا سوي ًا ،وإذا خرس

الفرد يف جمتمعه إنسانيته ،خرس دينه وإسالمه؛ ألن اإلسالم يف معانيه الواسعة يعرب عن

ذلك االنقياد إىل تلك التعاليم ،واألوامر ،والترشيعات التي حتفظ لإلنسان إنسانيته،

التي هبا تتحقق عبوديته ل َّلـه عز وجل ،من جهة الوجود ،ومن جهة العدم.

ولذا ،كلام تطهرت النفس من أدران احلقد ،وعل َّلـه ،وأسبابه ،وموجباته ،والدواعي
ِ
املفضية إليه ،كلام ارتقت يف مقامات اإلنسانية ،ويف احلديث قيل لرس ِ
«أي
ول ال َّلـه @ُّ :
َ ُ
ب َصدُ ِ
وق ال ِّل َس ِ
فضلَ ،ق َ
الُ :
«ك ُّل َ ْم ُمو ِم ال َق ْل ِ
ِ
الناس َأ َ
ان»َ ،قا ُلوا َص ُدوق ال ِّل َسان ن َْع ِر ُفهَ ،ف َم
ِ
ِ
ِ
غيَ ،و َال ِغ ّل َو َال َح َسدَ »(.)1
وم ال َقلبَ ،قالُ :
َ ْم ُم ُ
«ه َو ال َّتقي ال َّنقيَ ،ال إِ ْث َم فيه َو َال َب َ
فالنفس احلاقدة ،والسلوك احلقدي ،واملعاملة احلاقدة ،والتفكري احلاقد ،هو أحد

تلك املوانع التي حتول دون حتقيق ذلك املقصد األسمى يف املقامات اإلنسانية .ففض ً
ال

عن كونه  -احلقد  -يشوش عىل الفطرة ،فال ترى احلق حق ًا حتى تتبعه ،فإنه يوغر يف
الوقت ذاته عىل النفس طيبتها غورا ،ويورثها التطبيع مع الظلم والبغي والعدوان،
ويفقدها العدل واإلحسان ،وبذلك خيرس اإلنسان ،وخيرس معه املجتمع خسارة فادحة

ليس أقلها فقدان طمأنينية النفس ،وطمأنينة املجتمع ،التي هي مصدر أمنه ،فتنتقل إليه
َعال﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
شظايا احلقد ،مصداق ًا لقوله ت َ ٰ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾(. )2

«سـ َنن ابن ماجه»  ،بريوت  :دار الفكر  ،كتاب الزهد  ،باب الورع
حممد بن يزيد أبو عبد ال َّلـه ُ ،
( )1القزويني َّ ،
والتقوى  ،رقم احلديث . 4216
( )2سورة األنفال  ،اآلية . )25( :
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(ب) نمو الغلو والتطرف
ُيعترب احلقد أحد حمركات العنف والغلو والتطرف ،عىل مر التاريخ ،لكونه احلاضنة

املولدة ملثل هذه األمراض النفسية واالجتامعية الفتاكة باملجتمعات ،يامرس احلقد عمل
التدمري الذايت ،والربجمة السلبية لكل مظاهر احلياة اإلجيابية .فالتطرف واإلرهاب يف حقيقته

كسلوك نشاز -هو موقف نابع من حقد داخيل ،تراكمي عىل اآلخر ،مع نية مبيتة وترصدمسبق باإلرضار ،وهذه نتيجة طبيعية ملن استحكمت وتأصلت فيه هذه الطباع.

فاحلقد عىل اآلخر بسبب دينه ،أو عقيدته ،أو رأيه ،أو مكتسباته ،أو منجزاته ،أو عرقه،

يورث بشكل حتمي التطرف والعنف والغلو بكل أشكاله املادية واملعنوية ،ويؤسس

لشهوة البغي والعدوان عىل ما يف أيدي الناس وممتلكاهتم .وما اإلرهاب إال شكل من
هذه األشكال بصوره املتنوعة بني مجيع األمم واملجتمعات قدي ًام وحديث ًا ،ولذلك كان

احلقد خطأ ابن آدم األول ،وخطيئته التي أفضت إىل أول جريمة قتل يف تاريخ اإلنسان

َعال ﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
عىل األرض ،قال ت َ ٰ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(. )1

املقرتحات الكفيلة للحد من خطورة احلقد
من عادة اإلسالم ودأبه أنه حني يسلط الضوء عىل خطورة ظاهرة من الظواهر ،يف عامل
األنفس ،أن يقدم حلو ً
ال وبدائل لعالجها ،فال يرتك اإلنسان يبحث عن حلول ناجعة

الحتوائها وترويضها ،فيصيب أحيان ًا وخيطئ أخرى ،وإنام قدم لنا خارطة واضحة
املعامل لعالجها ،حتى يسد أسباهبا وذرائعها املفضية إىل املفسدة املتحققة ،ولذا فقد رشع

اإلسالم مجلة من الوسائل لدفع احلقد وأسبابه عن النفس واملجتمع ،ومن مجلة هذه
احللول الناجعة إمجا ً
ال :
( )1سورة املائدة  ،اآلية . )27( :
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ـ احلوار والتعارف

من أحسن الطرائق املفضية إىل إزالة ألغام احلقد يف النفس ،التقرب من اآلخر القريب

والبعيد الذي يشرتك معك يف العقيدة والوطن أو خيتلف معك فيهام بالكلية ،ومد جسور
الوصل والتعارف إزالة لكل متعلقات احلقد النامجة عن اجلهل بالطرف اآلخر .وهو ما

يفيض عادة إىل اخلوف منه أو احلقد عليه ،وهذا ما يفرس كثافة حضور اآلخر يف اخلطاب
القرآين «عقيدته ،وعباداته ،وعاداته ،وتارخيه ،وعلل تدينه ،وأسباب سقوطه ،إىل درجة

يمكن أن نقول معها :إن القرآن يمكن أن يعترب من بعض الوجوه كتا ًبا يف التاريخ
احلضاري»(.)1

إن التعارف يؤدي إىل التعرف عىل اآلخر ،والتعرف يؤدي يف النهاية إىل التفاعل

بني األطراف ،مؤداه التخفيف من نقاط اخلالف ،وهوامش الرصاع ،وما يغذيه من
األخالق التي تنكس من طهارة النفس ،وهو ما يؤدي إىل إزالة الذرائع ،املفضية إىل
الكراهية ،واحلقد ،واحلسد باكتشاف نقاط االتفاق ومربعات االلتقاء ،يقول املفكر

املسلم رجاء جارودي« :يف زماننا هذا الذي يمكن للبرش ،من الناحية العلمية ،أن يقوموا

بتدمري البرشية ،مل يعد أمامنا من خيار سوي بني التدمري املتبادل املحقق وبني احلوار.
وال يمكن أن يقوم احلوار حقيقة إال إذا اقتنع اجلميع بأن هناك ما يمكن أن يتعلموه من
اآلخرين»(.)2

ـ التعاون عىل املعروف

من املسالك النافعة يف إزالة احلقد يف النفس البرشية تفعيل دائرة املشرتك اإلنساين،

وتوسيع ساحة التعاون بني الناس ،وهذا من شأنه أن يزيل عوامل احلقد املطمورة يف
( )1السامرائي  ،نعمـان عبد الرزاق « ،نحن واحلضارة والشهود احلضاري»  ،قطر  :وزارة األوقاف  ،ط ، 1
2010م  ،ص . 19
األخرى»  ،ط  ، 2مرص 2015 ،م ،
( )2التوجيري  ،عبد العزيز بن عثمـان « ،الثقافة العربية والثقافات
ٰ
منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم إيسيسكو  ،ص . 42
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النفس ،ويثمر فيها دواعي األلفة واملحبة ،والتكافل والتآزر والتسامح ،ويزكي إنسانية
اإلنسان بقيم املعروف التي تعارفت عليها كل األمم ،وهلذا أمر الرشع الكريم بالتعاون
عىل املعروف ،والنهي عن املنكر حتقيق ًا هلذا املقصد.

يقول الشيخ رشيد رضا يف سياق هذا املعنى« :األمر بالتعاون عىل الرب والتقوى،

هو من أركان اهلداية االجتامعية يف القرآن؛ ألنه يوجب عىل الناس إجياب ًا ديني ًا ،أن يعني
بعضهم بعض ًا عىل كل عمل من أعامل الرب ،التي تنفع الناس أفراد ًا وأقوام ًا يف دينهم

ودنياهم ...فجمع بذلك بني التحلية والتخلية ،ولكنه قدم التحلية بالرب ،وأكد هذا األمر

بالنهي عن ضده ،وهو التعاون عىل اإلثم باملعايص ،وكل ما يعوق عن الرب واخلري ،وعىل
العدوان الذي يغري الناس بعضهم ببعض ،وجيعلهم أعدا ًء متباغضني يرتبص بعضهم

الدوائر ببعض»(.)1

ل سـبيل اخلـتم
َع َ ٰ
حارب اإلسالم الظواهر النفسية املدمرة للنفس واملجتمع ،فأسس ملنظومة ترشيعية

وقيمية ترفع من قيمة اإلنسان ،وتضبط تعامله وترصفاته ،وحتميه من أمراضه الداخلية،
وترصفاته العدوانية ،وأمياله النفسية ،التي يمكن أن تتمرد عليه ،كاحلقد ،واحلسد،
والكراهية ،والظلم ،واستمراء العداون ،فجعل لكل داء يف النفس دواء يف ذاهتا .شجع

عىل التسامح ،والتعاون ،والتكافل ،والتعارف ،والعفو ،وجعل لكل ذلك جزا ًء موفور ًا
معج ً
ال يف الدنيا ،وفق ما تقتضيه سنن ال َّلـه يف اخلري والرش واجلزاء.

( )1رضا  ،رشيد « ،تفسري املنار»  ،مرص  :اهليئة املرصية العامة للكتاب  ،ط 1990 ، 1م . 108/6 ،
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1أندليس ،حممد ،نيتشه وسياسة الفلسفة ،ط ،1املغرب :دار توبقال للنرش2006 ،م.

( )2البخاري ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن إسامعيل .صحيح البخاري ،بريوت :دار طوق النجاة1422 ،هـ.
( )3برغوث ،عبد العزيز ،الشهود احلضاري لألمة الوسط يف عرص العوملة ،الكويت :وزارة األوقاف،
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الكـراهيـة

*

د .حـاج خطيـب عيل

غض البرص
يرب عىل احلب والو ّد والسامحة ،ويدعو أتباعه إىل ّ
من طبيعة اإلسالم أن ّ

َ
عن األسباب املو ّلدة للكراهية ،ألنَّ
األصل الذي ُفطرت عليه فطر ُة اإلنسان هي احلب،
وما البغض والكره واحلقد واحلسد .إال عوارض تعرتض النفس بني احلني واحلني يف

الشـريفة،
والسـ َّنة َّ
سياق االمتحان واالبتالء .فمن خالل تعاليم اإلسالم يف القرآن ُّ
مسعى دائم إىل جتفيف منابع الكراهية يف النفس ،عن طريق ربطها بالقيم األخالقية
هناك
ً
اجلامعة يف اإلسالم ليسمو ويتسامى عن سفاسف النفس ورعونتها ،فجعل العالقات

األرسية حمصنة بسياج الرحم املقدسة عند ال َّلـه عزوجل حتى ال تتسور حمراهبا أمراض
الكراهية والشنآن واحلسد املفضية إىل القطيعة ،كام جعل عالقات رشكاء املجتمع يف

حرز آمن من التجاوز يف إطار عالقات األخوة يف الدين والوطن ،وبلغ األمر أوجه حني
جعل التعارف بني شعوب األرض وأممها وقبائلها وجتمعاهتا البرشية عنوان ًا للمودة ال
الكراهية وجرس ًا للتعارف والتسامح ال البغضاء ،واحلوار ال القطيعة.

يؤسس اإلسالم لدين الرمحة واملواطنة العاملية
وعىل هذا النمط يف هندسة العالقاتّ ،

عىل قاعدة االعتدال يف كل يشء ،بيد أن اإلسالم راعى تلك الثنائيات الفطرية التي تعتلج
دواخل اإلنسان رعاية توجيه حتى تثمر يف االجتاه الصحيح .ففي «كل إنسان نسبة ما من

كل متضادين من الطبائع الفطرية ،ففيه نسبة ما من الشجاعة ،ونسبة من اجلبن ،ونسبة
(*) باحث يف الفكر والفلسفة اإلسالمية من مجهورية جزر القمر .
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ما من عاطفة احلب ،ونسبة من عاطفة الكراهية ،..وهكذا إىل سائر الطبائع املتضادة

يف الناس .ومن الواقعية يف أسس اإلسالم أنه ال يعمد إىل إلغاء هذه الدوافع الفطرية
تاما ،وإنام يعمد إىل قيادهتا وتوجيهها
املتضادة يف اإلنسان ،أو إلغاء يشء منها إلغا ًء ًّ

الوجهة التي تثمر فيها اخلري ،وتبعدها من مزالق الرش والرض واإلفساد ،ويعمد ً
أيضا إىل
تدريب املسلم عىل استعامل كل منها يف املوضع املالئم له»(.)1

فاملسلم إذا كره ،إنام يكره الرش ،واخلطأ واخلطيئة ،ويكره اإلثم والبغي والعدوان،

وما سوى ذلك فليس يف أخالق اإلسالم وتعاليمه ،خالف ما هو رائج يف كثري من
األفكار املنحرفة واألفكار الفلسفية املادية ،واملقوالت السياسية يف احلضارة الغربية،

التي ّ
تغذي روح الكراهية ،وتنفخ يف نرياهنا ،وتلبس لبوس األفكار ،ويف أحيان كثرية
تتسرت بقوانني جائرة تذكي روح الكراهية بني ِ
خمتلف مكونات املجتمع املتباينة ،وهنا

مكمن الداء واخلطورة التي نبه إليها اإلسالم ونصب هلا موازين العدل ملحاربتها،

وأسس ألجلها دستور ًا أخالقي ًا كامال ًمن قيم التسامح والعفو والرمحة واللطف
واللني ،بقصد دسرتهتا يف السلوك والوعي واملامرسة حتى تستقيم احلياة وال تستحيل
غابة يستأسد القوي فيها عىل الضعيف ،ويطلق فيها العنان للنفس حتى حتب كام تريد،

وتكره كام تريد دون قيد ،بل ضبطها بقوانني رشعية وسنن اجتامعية ونفسية متنعها من
اإلفراط والتفريط.

ومن خالل هذه الصفحات ،سنطلع عىل جوانب الكراهية ،ومكامن الداء واخلطورة

التي قد تصيب النفس واملجتمع إذا استفحلت وحتولت إىل ظاهرة أو سلوك اجتامعي
يقتات عليه املجتمع ،والبدائل التي رغب فيها الرشع اجلليل للتقليل من هذا اخللق
الذميم ،وتوجيهه االجتاه الصحيح ،حتى يبني وال هيدم ،متاشي ًا مع القاعدة القرآنية

(َ )1ح َب َّن َكة امليداين  ،عبد الرمحن بن حسن « ،احلضارة اإلسالمية ُأ ُسسها ووسائلها»  ،دمشق  :دار القلم ،
الطبعة  ، 1ص . 244

971

َعال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
النبيلة املؤسسة ألصول االجتامع البرشي يف قوله ت َ ٰ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(.)1

مفهوم الكراهية بني اللغة والدين والفطرة
تدل معاين واشتقاقات الكره والكراهية يف اللغة عىل مدلول املشقة بوجه من الوجوه،

فكأنام هي خالف األصل ،أي خالف أصل الفطرة املالئمة لألشياء واألحوال املبني عىل
احلب والرضا واإلقبال بدل النفور واإلعراض ،وعلامء اللغة يقولون يف مادة (كره):

الكاف والراء واهلاء أصل صحيح واحد ،يدل عىل خالف الرضا واملحبة ،يقال :كرهت
اليشء أكرهه كره ًا ،..ويقال :بل الكره :املشقة ،والكره :أن تكلف اليشء فتعمله كاره ًا.

و ُيقال من الكره الكراهية .والكراهية .والكرهية :الشدة يف احلرب .و ُيقال للسيف املايض

يف الرضائب :ذو الكرهية(.)2

الكراهية درجات جير بعضها بعض ًا .أوهلا نفرة يف الطبع ،ثم يتلوها بغض يف النفس،
ض :عبار ٌة عن نفرة َّ
الطبع عن
«البغْ ُ
وتنتهي بمقت شديد .قال الكفوي يف «الكليات»ُ :
ول ال َّل ِ
املؤلِ امل ْت ِعب ،فإذا قوي يسمى م ْق ًتا ،ويف احلديث الرشيف عن رس ِ
ـه @ ،قال:
ْ
َ
ُ
َ ُ
«ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا ،وكونوا عباد َّ
اللِ إخوانا»(.)3
من الناحية العملية ،فإن دواعي الكراهية وأسباهبا كثرية ،منها االختالف يف الفهم،

وتباين الطباع ،واألمزجة ،وحدة التنافس ،وضعف اإليامن ،وقسوة القلب ،والتعدي
والظلم ،وجتاوز احلد والفوارق االجتامعية والثقافية ..بعضها يصدر من الطبيعة اجلبلية

( )1سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
( )2أبو احلسني  ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي « ،معجم مقاييس اللغة»  ،حتقيق  :عبد السالم
حممد هارون  ،د ط  ،دمشق  :دار الفكر 1399 ،هـ ـ 1979م  .ج  ، 5ص . 172
َّ
حممد املرصي  ،د ط ،
موسى احلسيني ،
( )3الكفوي  ،أبو البقاء أيوب بن
«الكليـات»  ،حتقيق  :عدنان درويش َّ
َّ
ٰ
بريوت  :مؤسسة الرسالة 1419 ،هـ ـ 1998م  ،ج  ، 1ص . 623
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واجلعل اإلهلي يف أصل التكوين ،كاختالف األفهام والطباع ،وبعضها يصدر من طبيعة

النفس األمارة بالسوء جراء ممارسات خاطئة كالظلم والعدوان ما ينتج عنه ردة فعل
تصل درجة النفرة والكراهية.

ويف كلتا احلالتني ،يتدخل الدين إلعادة ضبط الترصفات عىل وفاق مع الرشع

والفطرة السليمة بحيث يقوم بتوجيه «كل من الدوافع الفطرية ذات املظاهر املتضادة

كالشجاعة واجلبن ،واحلب والكراهية ،والزهد والطمع ،والكرم والبخل ،ملا حيقق أكرب

نسبة من اخلري ،يمكن حتقيقها عن طريقه ،وعدم اعتبار يشء منها رشًّ ا بذاته ،أو انحرا ًفا

يف أصل التكوين ،وإنام هي مقادير من املنح الربانية اقتضت لونًا من ألوان االمتحان

خاصا بالشخص الذي أودع ال َّلـه فيه هذه الدوافع الفطرية ومقاديرها ،وذلك كتوجيه
ًّ

عاطفة احلب نحو ال َّلـه ،واحلق واخلري والفضيلة واملؤمنني الصاحلني ،وتوجيه عاطفة
الكراهية نحو الباطل والرش والرذيلة .)1(»...

وهذا جزء ال يتجزأ من طبيعة االبتالء واالمتحان يف هذه الدينا ،مصداق ًا لقوله

َعال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾( ،)2قال
ت َٰ
القرطبي يف تفسري قوله﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ ومعنى هذا :أن كل واحد
خمترب بصاحبه ،فالغني ممتحن بالفقري عليه أن يواسيه ،وال يسخر منه ،والفقري ممتحن

بالغني عليه أ ّ
ال حيسده وال يأخذ منه إال ما أعطاه ،وأن يصرب كل واحد منهام عىل احلق،
كام قال الضحاك يف معنى أتصربون :أي عىل احلق»(.)3

(َ )1ح َب َّن َكة امليداين « ،احلضارة اإلسالمية ُأ ُسسها ووسائلها»  ،ص . 212
( )2سورة الفرقان  ،جزء من اآلية . )20( :
حممـد بن املختار اجلكني « ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن»  ،حتقيق:
حممـد األمني بن َّ
( )3الشنقيطي َّ ،
مكتب البحوث والدراسات  ،دط  ،بريوت  :دار الفكر للطباعة والنرش 1995 ،م  ،ج  ، 6ص . 36
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خطورة الكراهية عىل األمم واملجتمعات
ليس من يشء أخطر عىل األفراد واملجتمعات من األمراض النفسية التي تتجاوز

الفرد إىل املجتمع ،وحينها يصبح اخلطر مضاعف ًا .والكراهية سواء كانت سلوك ًا فردي ًا

أو موقف ًا مجاعي ًا من أي طرف مهام كانت مربراته ومسوغاته تتحول إىل خطر داهم عىل

كيان املجتمع ما هيدد أمنه وسلمه االجتامعي .من هنا كان الوعيد الشديد بمخاطرها،
واحلرب عىل مجلة األمراض املولدة للكراهية يف القرآن والسنة وكالم العلامء والعقالء

بي @ أنه قال« :إياكم والظن،
من كل األمم .ويف احلديث عن أيب هريرة > ،عن ال َّن ِّ
جتسسوا ،وال تناجشوا ،وال حتاسدوا ،وال
فإن الظن أكذب احلديث ،وال حتسسوا ،وال ّ
تباغضوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد ال َّلـه إخوانا»(.)1
ويف تعريف وتوصيف بعض الفالسفة يف الغرب مثل ديفيد هيوم للكراهية فإنه

يعتقد « :أن الكراهية هو شعور غري قابل لالختزال وال يمكن حتديده عىل اإلطالق،

وغالب ًا ما يؤدي إىل تدمري الكاره واملكروه معا»( ،)2وهذا ما سيظهر لنا بجالء ووضوح

من خالل تسليط الضوء عىل ظاهرة واحدة مثل اإلسالموفوبيا التي هي نتيجة طبيعية
خلطاب الشحن والكراهية يف العامل الغريب اليوم.

من مجلة األمراض واملخاطر النامجة عن استفحال الكراهية يف املجتمعات الغربية
املعارصة تزايد ظاهرة اإلسالموفوبيا نتيجة رواج خطاب الكراهية بني ِ
خمتلف الفئات

والطبقات حتى املثقفة منها ،وتغطية ذلك كله من قبل الساسة ورجال الدين املسيحي

وغريهم ،وتتلخص يف اخلوف والتخويف من اإلسالم باعتباره املارد القادم الذي سيحتل
( )1مسلم بن احلجاج  ،أبو احلسني القشريي النيسابوري « .صحيح مسلم»  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث
والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ،
الرب والصلة  ،باب حتريم الظن
العريب  ،د ط  ،د ت  ،كتاب ّ
ّ
حديث رقم. 4774 :
حممد عثمـان « ،نحو تأسيس عرص ديني جديد»  ،الطبعة األوىل  ،القاهرة  :نيوبوك للنرش
( )2اخلشت َّ ،
والتوزيع 2017 ،م  ،ص . 90
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العامل الغريب ،سواء من خالل استدعاء الرؤية التارخيية والتمثيل التارخيي للحروب

الصليبة وانتشار اإلسالم أو من خالل التخويف بسيطرة اإلسالم عىل احلضارة الغربية
بعد أمد ..وأهنا حضارة متوحشة بربرية تضطهد حقوق املرأة واإلنسان واحلريات العامة

واخلاصة ..يف شحن درماتيكي ربام مل يسبق له مثيل يف التاريخ القديم واملعارص.

ال شك أن اإلسالموفوبيا ليست وليدة حلظة تارخيية معينة ،فهي ظاهرة نمت والتزال

تكرب ككرة الثلج يف املحيط الغريب تغذهيا كل األسباب الكامنة يف كره العريب أو اإلسالم.
وقد أسهم كثري من الكتاب يف نموها ،بالتنظري السلبي املمنهج ضد العام اإلسالمي عىل
نحو صنيع فوكوياما وهانتنغتون يف «هناية التاريخ» و»رصاع احلضارات».

ٍ
ٍ
واحدة مع
مسافة
تقف فكرة «صدام احلضارات» لصاحبها صمويل هنتنغتون عىل

نظرية فوكوياما يف هناية التاريخ ،من حيث النشأة واملصادر واملراجع والغايات ،وإن

كان الظاهر أن مضموهنام خمتلف ،فاألوىل تعلن هناية العدو ،وسيادة النموذج احلضاري

الغريب ،والثانية تستدرك باإلعالن عن العدو املفرتض .وكأن العقل الغريب ال يعيش إال
عىل هاجس اآلخر العدو القادم ،وال يستمر إال هبا.

وقد صدق سارتر زعيم الوجوديني حني أعلن :أنّ اآلخر هو اجلحيم ،تلك املقولة التي

يؤمن هبا الغرب أكثر من سارتر ذاته ،ويعطيها أبعاد ًا أكثر من تلك التي يقصدهاَ ،ح ّوهلا

التوتر واملامرسة إىل عنرصية وحشية حني افرتض رضورة وجود العدو واستحضاره بل

وصناعته إن استلزم األمر الستمرار قيمه وكيانه احلضاري الومهي املزعوم»( ،)1وملا كان
العدو املفرتض للمواجهة هو اإلسالم والعامل اإلسالمي ،فال بد من صناعة الكراهية

حوله بجميع الوسائل لتهيئة العامل الغريب للمواجهة.

( )1القعقور  ،عمـاد « .سياسة أمريكا يف مكافحة اإلرهاب»  ،الطبعة االوىل  ،بريوت  :دار الفرايب 2016 ،م،
َ
عل العامل اإلسالمي»  ،الطبعة األوىل ،
ص  ، 175الطويل  ،يوسف العايص « .سلسلة احلملة الصليبية ٰ
بريوت  :مكتبة حسن العرصية 2014 ،م  ،ج  ، 4ص . 154
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عالج الكراهية يف اإلسالم
يقدم اإلسالم النموذج املعقول واملقاربة املتكاملة يف عالج األمراض املتمكنة يف

النفوس واملستعصية عىل املجتمعات ،وخصوص ًا تلك التي حتولت إىل ظواهر اجتامعية

متس جمموع أفراد املجتمع جراء الشحن اإلعالمي املرتاكم واملقوالت املذهبية واحلزبية
املتطرفة ،كظاهرة الكراهية املتفشية يف كثري من املجتمعات املعارصة لبعض الفئات
واألعراق أو األديان ،فعاجلها اإلسالم كام عالج كثري ًا من مثيالهتا عىل نحو متوازن
مدروس.

لقد أقام اإلسالم بنيانه عىل الفضيلة ،فأعىل من شأن كل الترصفات التي تؤول إىل

تعزيز قيمها ،مثل :التسامح والعفو ،ورفع من مقامات أهلها بني الناس ﴿ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾( ،)1ووضع لذلك مقاب ً
ال يف الدارين ،أقلهام
السعادة وراحة البال ،وأعالمها سالمة الدين والبدن ،والرىض والرضوان﴿ ،ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾( ،)2وهل جزاء اإلحسان إال
اإلحسان.

إشاعة ثقافة التسامح والعفو
من دواعي األلفة واملحبة بني الناس انتشار أخالق التسامح ،والتجاوز عن العثرات

والتغايض عن الزالت وسعة الصدر عىل املخالفني ،وعليه حني تتحول هذه الصفات

من جمرد أخالق وسلوكيات فردية معزولة إىل ثقافة جمتمع ،وتنتقل من سلم اإليامن هبا
إىل القناعة والثقافة ثم املامرسة تضيق دائرة االنتقام ،وتتقلص هوامش الرصاع وتقل

أسباب التطرف وفتائل اإلرهاب والظلم ،وحتل حملها الرمحة ويعم احلب كعنوان إنساين
مجيل بني الناس وهو الدواء األنجع منذ أن خلق ال َّلـه عزوجل اخلليقة ،كام يقول حممد
( )1سورة آل عمران  ،جزء من اآلية . )134( :
( )2سورة التغابن  ،جزء من اآلية . )14( :
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قطب يف كتابه منهج الرتبية اإلسالمية« :وإذا كان اجلسم يتخلص من سمومه بطريقة
ما ،ويمرض إذا تراكمت السموم داخله .فإن النفس كذلك ينبغي هلا أن تطرد سمومها.

وليس يشء يزيل سموم النفس كام يزيلها احلب .ذلك الروح العلوي الشفيف الذي
تتمثل فيه عظمة اإلنسان؛ تتمثل فيه نفخة الروح التي نفخها ال َّلـه يف قبضة الطني .احلب

عىل نطاقه الو اسع .احلب لكل يشء ولكل موجود»(.)1

من هذا املبدأ ،فإن احلب والتسامح يف أصل الفطرة ليس منة ألحد عىل أحد ،وإنام هو

موقف فطري طبيعي أصيل يمثل الوضع األليق الستمرار احلياة وسالمة الروح والبدن
واملجتمع دون منغصات الكراهية ،وهذا ما ينبغي استحضاره ابتدا ًء للقبول باآلخر كام

هو :أفكاره ،وعقيدته ،وثقافته ،وأعرافه ،ولغته ،ومذهبه ،..ألن» التسامح يف أبعاده
الكربى يقوم عىل حق االختالف ،وإدراك معاين التعددية وااليامن بالعالقات املتوازنة
بني األفراد واملجتمعات ويؤمن أن االختالف ال ينبغي أن يقود إىل الرصاع»( ،)2وهذا
من شأنه أن يزيل الكراهية يف النفوس ويقلل من طاقتها السلبية اهلدامة.

وقد اخ ُت ِبت األمم السابقة يف ساحات األخالق اإلنسانية ،مثل التسامح والعفو

وقبول اآلخر يف حميطها أو أطرافها إال أن نجاحها كان صفري ًا أو أقرب إليه بقليل،
وبخاصة يف اللحظات التي كانت الكراهية لغة التداول بني املنظرين النتصاراهتا

ومقوالهتا ،يف الوقت الذي نجحت احلضارة اإلسالمية حني انترصت عىل نفسها قبل

أن تنترص عىل غريها ..نعم ،انترصت حني أفلحت يف ميدان التسامح وقبول اآلخر
باحتضانه ،بل ومحايته والدفاع عنه ،حتى استطاعت الكثري من املكونات الدينية من غري
املسلمني يف املجتمع اإلسالمي أن تشارك األمة يف ميادين اإلبداع املتنوعة ،وهي آمنة

مطمئنة.

حممد بن إبراهيم « .منهج الرتبية اإلسالمية»  ،الطبعة السادسة عرش  ،القاهرة  :دار الرشوق ،
( )1قطب َّ ،
د ت  ،ج  ، 1ص . 70
( )2الشيخ  ،خليل « .حديث التسامح»  ،جملة التسامح  ،املجلد  ، 3السنة 2003م  ،العدد  ، 2ص . 1
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ويف اجلهة املقابلة ،فشلت احلضارة الغربية يف كثري من قطاعاهتا يف كبح مجاح حركات

الكراهية والعنرصية واالستعالء ،وهذا يرجع إىل تداول مفردات العنرصية والكراهية
وانتشارها كخطاب قوي احلضور يف دوائر اإلعالم والنخب ومراكز السلطة .وهكذا

حني تقرأ للمسترشق الفرنيس «جاك بريك» عن موقف الغرب من اإلسالم تقتنع

بمغزى هذا الكالم ،قال « :إن اإلسالم الذي هو آخر الديانات الساموية الثالث ،والذي
يدين به أزيد من مليار نسمة يف العامل ،والذي هو قريب من الغرب جغرافي ًا ،وتارخيي ًا،
وحتى من ناحية القيم واملفاهيم ..قد ظل ،ويظل حتى هذه الساعة ،بالنسبة للغرب :ابن

العم املجهول ،واألخ املرفوض ..واملنكر األبدي ..واملبعد األبدي ..واملتهم األبدي..
واملشتبه فيه األبدي»(.)1

هذا الشطط والتطرف الالمعقول يف ميزان األحكام سببه تأصل الكراهية كثقافة أو

اجتاه سائد موجه بفعل فاعل ،كاإلعالم أو اجلهل بطبيعة املجتمع املقابل ،أو االستقاء

من مراجع فكرية حتمل السم الزعاف ،يقول حممد أسد يف كتابه «اإلسالم عىل مفرتق
الطرق»« :ال جتد موقف األورويب موقف كره يف غري مباالة فحسب ـ كام هي احلال

يف موقفه لسائر األديان والثقافات عدا اإلسالم ـ بل هو كره عميق اجلذور يقوم يف
عقليا فقط ،ولكنه أيض ًا يصطبغ
األكثر عىل صور من التعصب الشديد .وهذا الكره ليس ًّ
ٍ
ٍ
عاطفية قوية ،فال تقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية أو اهلندوكية ،ولكنها حتتفظ
بصبغة
دائمـ ًا فيمـا يتعلق هبذين املذهبني بموقف عقيل متزن مبني عىل التفكريَّ ،إل أهنا حا َلـام

تتجه إىل اإلسالم خيتل التوازن ويأخذ امليل العاطفي بالترسب»(.)2

ويف الطرف املقابل ،تعجز هذه الصفحات عن استيعاب الشهادات الغربية عن الصورة

اجلميلة التي عامل هبا اإلسالم خمالفيه بعيد ًا عن روح الكراهية واإليذاء .ويكفي أن نورد
حممد« .صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب»  ،جملة املسلم املعارص  ،السنة السابعة والعرشون ،
( )1عمـارة َّ ،
العدد  ، 108ص . 28
حممـد « .الغزو الفكري والتحدي واملواجهة»  ،الطبعة الثانية  ،القاهرة  :دار الكلمة للنرش
( )2إسامعيل عيل َّ
والتوزيع 2012 ،م  ،ص . 61
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يف هذا املقام نموذج ًا هلذا االحتفاء واالعرتاف« ،يقول ِ
الق ُّس َب ْر ُسوم شحاتة وكيل الطائفة
ٌ
سؤال هذا نصه :من خالل دراستكم للتاريخ ،ماذا ت ََر ْون
اإلنجيلية يف مرص ،وقد ُو ِّج َه إليه

يف حكم اإلسالم بالنسبة لألقليات من ناحية العبادة واألموال واألعراض؟ فأجاب« :يف

اإلسالمي كانوا يشملون
إسالمي التزم املسلمون فيه بمبادئ الدين
كل عهد أو حكمٍ
ِّ
ٍّ

احلرية واألمن
َر َعا َياهم من غري املسلمني ـ واملسيحيني عىل وجه اخلصوص ـ بكل أسباب َّ
ِ
الديني ُة يف النفوس بصدق بعيد ًة عن شوائب التعصب
قامت الرشائع
والسالم ،وكلام
َّ
املمقوت والرياء الدخي َل ْ ِ
ي عىل الدين ،كلام سطعت شمس احلريات الدينية ،والتقى املسلم
واملسيحي يف العمل اإلجيايب ،والوحدة ا َ
خل َّ
ال َقة»(.)1

العدل مع املخالفني
مما يطرد الكراهية يف النفس ،ويكبح مجاحها يف املجتمع ،وهيذب طبائع األنفس

التمسك بموقف العدل كقيمة وأساس يف ترصفات الناس وموقفهم من اآلخرين مهام

تعاظمت أسباب اخلالف الداعية إىل ذلك ،إذ العدل واالعتدال كله خري ،وال يأيت إال
بخري ،تصديق ًا لوصية سيدنا عمر > ،حني قال« :وأما العدل فال رخصة فيه من قريب

وال بعيد ،وال يف شدة وال رخاء ،والعدل وإن رئي لين ًا ،فهو أقوى ،وأطفأ للجور ،وأقمع

للباطل من اجلور»(.)2

فالعدل َمطردة للكراهيةَ ،ملبة للحب والوئام بني اخللق ،ألنه مدعا ُة إىل إشاعة اخلري

والطمأنينة بني الناس ،دونام نظر إىل دين أو مذهب أو رأي ،عىل قاعدة التكريم اإلهلي
َعال﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
لإلنسان .قال ت َ ٰ
( )1عمر بن عبد العزيز قرييش « .سامحة اإلسالم»  ،مكتبة الذهبية للنرش والتوزيع  ،مرص  ،الطبعة الثالثة
2006م  ،ص . 353
حممد بن جرير« .تاريخ الطربي» ،الطبعة الثانية ،بريوت :دار الرتاث العريب1387 ،هـ ،ج،3
( )2الطربيَّ ،
ص . 585

979

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾( ، )1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ~:

«بل العدل واجب لكل أحد عىل كل أحد يف مجيع األحوال ،والظلم ال يباح يشء منه
َعال:
بحال ،حتى أن ال َّلـه تعاىل قد أوجب عىل املؤمنني أن يعدلوا عىل الكفار يف قوله ت َ ٰ

﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾(. )3( )2

وهذا جيري جمرى العموم يف كل األحوال واألزمان ،حتى يف أضيق دوائر العالقات

االجتامعية ،كاألرسة والزوجية مثال ،فإن الرشع يوجب استحضار فضيلة االعتدال

والعدل يف حتمل ما يمكن أن يصدر من أحد الطرفني .قال @ يف بيان فضيلة العدل

حال كراهية ُخلق نشاز يف املرأة « :ال يفرك مؤمن مؤمنة ـ أي ال يبغضها ـ إن كره منها

خلق ًا ريض خلق ًا آخر»( .)4قال تعاىل تأكيد ًا عىل هذا املعنى املراد﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾(. )5

ويف إطار محاية فئات املجتمع اإلسالمي من غري املسلمني من كل أنواع الكراهية

املستوجبة للعدوان بسبب االختالف يف الدين ،فقد حصنهم اإلسالم بالعدل يف املعاملة،
اهد ًا َأ ْو اِن َت َق َص ُه
وبوأهم مقام املواطنية يف احلقوق والواجبات ،ويف احلديثَ « :م ْن َظ َل َم ُم َع َ
يب َن ْف ٍ ِ
ري ِط ِ
َحقّـ ًاَ ،أ ْو َك َّلـ َف ُه َف ْو َق َطا َقتِ ِهَ ،أ ْو َأ َخ َذ ِم ْن ُه َش ْيئ ًا بِغَ ِ
يج ُه َي ْو َم
س م ْن ُهَ ،ف َأنَا َح ِج ُ
()1
()2
()3
()4
()5

سورة اإلرساء  ،اآلية . )70( :
سورة املائدة  ،جزء من اآلية . )8( :
الفتاو ٰى»  ،حتقيق  :عبد الرمحن بن
ابن تيمية  ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم « ،جمموع
َ
حممد بن قاسم  ،الطبعة الثانية  ،اململكة العربية السعودية  ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،
َّ
1995م  ،ج  ، 30ص . 339
مسلم « .صحيح مسلم»  ،كتاب الرضاع  ،باب الوصية بالنساء  ،حديث رقم . 1469 :
سورة النساء  ،اآلية . )19( :
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ِ
الق َـيا َم ِة»( ،)1وهذا ما يمنع من الكراهة املفضية إىل الظلم ،ألن اإلسالم «يوجب حقوق ًا
علينا هلم ،ألهنم يف جوارنا ويف خفارتنا وذمة ال َّلـه تعاىل وذمة رسوله @ ودين اإلسالم،
فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة يف ِع ْرض أحدهم ،أو نوع من أنواع األذية ،أو
أعان عىل ذلك؛ فقد ضيع ذمة ال َّلـه تعاىل وذمة رسوله @ وذمة دين اإلسالم»(.)2

اخلـامتـة
ُعتب الكراهية عىل مر األزمان مرض ًا من األمراض النفسية التي يمكن أن يعمل عمله
ت َ

يف األفراد واملجتمعات والدول ،فيأيت عليها من القواعد أو خيرتق بنياهنا االجتامعي مهدد ًا

سلمها االجتامعي واألهيل ،وخصوص ًا إذا حتول من سلوك فردي عابر إىل ظاهرة اجتامعية
أو سياسية أو ثقافية حمكمة ،ولذلك حاربته األديان الساموية حني تنزهلا ،وحاربه اإلسالم
بتأسيس دستور أخالقي متكامل يدفع األهواء وامليوالت النفسية اجلاحمة ويعاجلها حال
تفشيها وظهورها يف األفراد والتكتالت البرشية واجلامعات واملجتمعات.

قدم اإلسالم مقاربات واضحة لعالج هذا املرض ،واحليلولة دون ظهوره وتفشيه
يف ِ
خمتلف طبقات وقطاعات املجتمع ،فحض عىل العفو والصفح والرمحة ،وشجع عىل
التعاون والتعارف يف خمتلف املستويات وبني كل األمم والشعوب واملجتمعات لقطع
دابر التحاسد والتباغض ونرش ثقافة التسامح عىل قاعدة﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

()3

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾
لتعم الطمأنينة الفردية ،والسلم االجتامعي ،والتدافع االجيايب بني ِ
خمتلف الكتل البرشية
ّ
يف ِ
دى من ال َّلـه ورمحته.
خمتلف األمم عىل ُه ً

رب ٰى»  ،د ط  ،اململكة العربية السعودية،
( )1البيهقي  ،أمحد بن احلسني بن عيل بن
«السـ َنن الك َ
موسى أبو بكر ُّ ،
ٰ
مكتبة دار الباز 1994 ،م  ،باب ال يأخذ املسلمون من ثمـار أهل الذمة وال أمواهلم شيئا بغري أمرهم،
حديث رقم . 18511
( )2القرضاوي  ،يوسف « ،غري املسلمني يف املجتمع املسلم»  ،د ط  ،القاهرة  :مكتبة وهبة 1397 ،هـ  ،ص . 32
( )3سورة احلجرات  ،اآلية . )13( :
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم ،الطبعة الثانية ،اململكة العربية السعودية ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف1995 ،م.

( )2أبو البقاء الكفوي ،أيوب بن موسى احلسيني ،الكليات ،حتقيق :عدنان درويش حممد املرصي ،د
ط ،بريوت :مؤسسة الرسالة1419 ،هـ 1998 -م.
( )3أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد
هارون ،د ط ،دمشق ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
( )4إسامعيل عيل حممد .الغزو الفكري والتحدي واملواجهة ،الطبعة الثانية ،القاهرة :دار الكلمة
للنرش والتوزيع.2012 ،
( )5البيهقي ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر ،السنن الكربى ،السعودية ،مكتبة دار الباز،
.1994
(َ )6ح َب َّن َكة امليداين ،عبد الرمحن بن حسن .احلضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها ،دمشق :دار القلم.

( )7اخلشت ،حممد عثامن ،نحو تأسيس عرص ديني جديد ،الطبعة األوىل ،القاهرة :نيوبوك للنرش
والتوزيع.2017 ،
( )8الشيخ ،خليل .حديث التسامح ،جملة التسامح ،املجلد  ،3السنة  ،2003العدد .2

( )9الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكني ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،
حتقيق :مكتب البحوث والدراسات ،دط ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش1995 ،م.
( )10الطربي ،حممد بن جرير .تاريخ الطربي ،الطبعة الثانية ،بريوت :دار الرتاث العريب 1387 ،هـ.

( )11الطويل ،يوسف العايص .سلسلة احلملة الصليبية عىل العامل اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،بريوت:
مكتبة حسن العرصية.2014 ،

( )12عامرة ،حممد .صورة اإلسالم يف اخلطاب الغريب ،جملة املسلم املعارص ،السنة السابعة والعرشون،
العدد .108
( )13عمر بن عبد العزيز قرييش .سامحة اإلسالم ،مكتبة الذهبية للنرش والتوزيع مرص ،الطبعة الثالثة
2006م.
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( )14القرضاوي ،يوسف ،غري املسلمني يف املجتمع املسلم ،د ط ،القاهرة :مكتبة وهبة1397 ،هـ.

( )15قطب ،حممد بن إبراهيم .منهج الرتبية اإلسالمية ،الطبعة السادسة عرش ،القاهرة :دار الرشوق،
د ت.
( )16القعقور ،عمـاد .سياسة أمريكا يف مكافحة اإلرهاب ،الطبعة االوىل ،بريوت :دار الفرايب،
2016م.

( )17مسلم بن احلجاج ،أبو احلسني القشريي النيسابوري .صحيح مسلم ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،دط ،دت.
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()48

العنِيف
الع ْنف والتطرف َ
منطق ُ
*

د .عبد ال َّلـه عبد احلميد درويش

ربى أتباعه عىل السامحة والوسطية
اإلسالم دين الوسطية والتسامح ،وقد َّ
ول ال َّل ِ
اس { َق َ ِ
ـه @َ :أ ُّي َ
األ ْد َي ِ
يل لِر ُس ِ
فع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ان َأ َح ُّب إىل
واالعتدالَ ،
ال :ق َ َ
ال َّل ِ
الِ ِ َ ْ :
ـه؟ َق َ
الس ْم َح ُة»(.)1
«النيف َّي ُة َّ
وتع َّلم املسلمون من دينهم التعايش بسالم مع خمالفيهم ،إ ّ
ال من ظلم ،وع ّلمهم

اإلسالم حب اخلري للناس ،وأرشدهم إىل الرفق والرمحة بخلق ال َّلـه ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول
ِ
يب الر ْف َق ِف َ
األ ْم ِر ُك ِّل ِه»( .)2لكن بعض من مل يفهم عن
ال َّلـه @« :إِ َّن ال َّلـ َه ُ ِ ُّ ِّ
َ
التطرف منهج ًا،
ال َّلـه تعاىل وعن رسوله @ انحرف عن وسطية اإلسالم ،فاختذ

َ
والعنف وسيلة لفرض رأيه أو فهمه أو مذهبه عىل خمالفيه .فكانوا سبب ًا يف تشويه
صورة املسلمني يف نظر كثري ممن ال يعلم حقيقة اإلسالم .ولذا وجب بيان منطق

هؤالء وبيان سوء فهمهم ،وبيان الفهم الصحيح ملا استندوا إليه من أدلة قرآنية
ونبوية.

(*) أستاذ أصول الدين الدعوة اإلسالمية بجامعة األزهر ،ومدير عام املراكز الثقافية بوزارة األوقاف املرصية
سابق ًا.
( )1الشيباين ،أبو عبد ال َّلـه ،أمحد بن حنبل« ،املسـند»  ،حديث رقم  ،2107بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط
األوىل1421 ،هـ 2001 -م.
حممد بن إسامعيل« ،اجلامع الصحيح» ،بريوت :دار ابن كثري ،ط الثالثة1407 ،هـ
( )2البخاري ،أبو عبد ال َّلـهَّ ،
1987م ،كتاب األدب ،باب الرفق يف األمر كله ،حديث رقم (.)5678
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()1
ال ْخ ِذ بِ ْ َ
ب بِا ْل َقو ِل َوا ْل ِفع ِل َو ْ َ
ِ
ني ْ َ
الانِ ِ
ال ْس َه ِل(.)2
والرف ُْقُ :ه َو لِ ُ
ُ
ْ
ْ
والع ْن ُف  :ض ُّد ِّ
الرف ِْق ِّ ،

والغلو املصحوبان بالفظاظة
طرف
ّ
وعىل ذلك ،يمكننا القول إن العنف هو :ال ّت ّ
والغلظة يف معاملة اآلخرين(.)3
والتطرف لغة  :الوقوف يف الطرف ،وهو يقابل التوسط واالعتدال.

احلد باإلفراط أو التفريط .واإلفراط :هو الغلو يف القول
ويف االصطالح  :جماوزة ّ
أو الفعل أو الفهم .والتفريط :هو التضييع لفرائض ال َّلـه ،وتعدي حدوده ،ويكون

بارتكاب املنكرات املجمع عىل حتريمها(.)4

وقدي ًام ،أطلــق العلمـاء كلمـة املتـطرف علـى املخالـف للرشع ،والتطـرف عىل
القـول والفـعل املخالِ َفني للرشع(.)5
وال شك أن هذا التطرف انحراف عن منهج اإلسالم ،فاإلسالم منهج وسط يف كل

يشء ،يف التصور واالعتقاد ،ويف التعبد والتنسك ،ويف األخالق والسلوك ،ويف املعاملة
والترشيع .وهذا املنهج هو الذي سامه ال َّلـه تعاىل الرصاط املستقيم(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

حممد بن يعقوب« ،القاموس املحيط» ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط الثامنة1426 ،هـ -
الفريوزآباديَّ ،
2005م ،ص.839 :
العسقالين ،أمحد بن عيل بن حجر« ،فتح الباري رشح صحيح البخاري» ،بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ
ج  ،10ص .449
ابن محيد ،صالح بن عبد ال َّلـه وآخرون« ،نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم» ،جدة :دار
الوسيلة ،ط الثالثة1425 ،هـ 2004 -م.5018/10 ،
حممـد« ،موقف الدين من اإلرهاب والتطرف» ،بحث نرش ضمن كتاب
ضيف ،نشأت عبد اجلواد َّ
َ
األعل للشئون
«اإلسالم ومستقبل احلوار احلضاري» ،الصادر عن املؤمتر العام الثامن للمجلس
ٰ
اإلسالمية بمرص1418 ،هـ ـ 1998م ،ص.301
حممد عبد الرازق« .التطرف واإلرهاب دراسة رشعية» ،بحث نرش ضمن كتاب «التسامح يف
الطبطبائيَّ .
َ
األعل للشؤون اإلسالمية بمرص،
احلضارة اإلسالمية» الصادر عن املؤمتر العام السادس عرش للمجلس
ٰ
1425هـ 2004 ،م ،ص .881
قرييش ،عمر بن عبد العزيز« .سامحة اإلسالم» ،السعودية :مكتبة األديب ،ط الثالثة2006 ،م ،ص .15

985

وال شك أن هذا التطرف العنيف الذي ظهر من جديد يف عرصنا ،ينطلق من ثقافة

فاسدة ،ومنطق منحرف ،متكن من عقل املتطرف القائم بالعنف ،وزين له سوء عمله،

لينام ـ بعد العنف والقتل والتفجري ـ قرير العني ،معتقد ًا أنه مستمسك بدينه ،بل خادم
هلذا الدين ومدافع عنه!

ولذلك ،كان من الرضوري البحث يف عقول هؤالء املتطرفني ،لنقف عىل أسباب

انحرافهم عن سامحة اإلسالم ،وسقوطهم يف مستنقع الغلو والتطرف والعنف.
ويمكن إمجال أهم أسباب العنف والتطرف يف :
( )1الغلو يف الدين واخللل املعريف.
( )2تكفري املسلمني واستحالل دمائهم.
( )3العنرصية والتفاخر والتكرب.
( )4إرادة االنتقام والشعور بالظلم.
( )5االنحراف عن املنهج الصحيح يف الدعوة وتغيري املنكر.
( )6اجلهل بمكانة الرفق وخطر العنف يف اإلسالم.
( )7اجلهل بفقه اجلهاد وإقامة احلدود يف اإلسالم.
ٍ
ولنقف مع كل ٍ
بيشء من البيان والتوضيح :
سبب منها
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أو ًال  :الغلو يف الدين واخللل املعريف :
إن من أهم أسباب العنف والتطرف الغلو يف الدين ،وسوء الفهم لنصوص الكتاب
ِ
والسنة ،وقد حذر َر ُس ُ
اس إِ َّي ُ
اك ْم َوا ْلغُ ُل َّو ِف
ول ال َّلـه @ من الغلو فقالَ « :يا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
ين؛ َفإِن ََّم َأ ْه َل َك َم ْن َكانَ َق ْب َل ُك ُم ا ْلغُ ُل ُّو ِف الدِّ ِ
الدِّ ِ
ين»(.)1

الدِّ َ ،و ِف ِ
ِ ِ ِ
وا ْلغُ ُلـو ُ :هو ْ ُالبا َلغَ ُة ِف َّ ْ ِ
او ِز ْ َ
يه َم ْع َنى ال َّت َع ُّم ِقَ ،وقد
الشء َوال َّتشْ د ُيد فيه بِ َت َج ُ
ُّ
َ َ

َو َر َد ال َّن ْه ُي َع ْن ُه َ ِ
صحي ًا(.)2

وهذا التحذير من الغلو يف الدين عام يف مجيع أنواعه ،يف االعتقادات واألعامل،

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
وقد َن ٰى ال َّل ُ
َعال عنه يف قوله ت َ ٰ
ـه ت َ ٰ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ﴾( ،)4( )3وهذا الغلو ناتج عن سوء الفهم وقلة العلم .فاملتطرفون

قوم ينقصهم العلم ،ولو نال بعضهم حظ ًا من العلم وحفظ القرآن ،فإنه ينقصه الفهم
الصحيح عن ال َّلـه ورسوله @« ،فحينام تنزوي جمموعة برشية عن جمتمعها ،وترفض
التواصل معه أو االندماج يف نسيجه االجتامعي ،وتؤمن بمقاطعته شعوري ًا ،ويمتنع

أفرادها عن إلقاء السالم عىل غريهم؛ العتقادهم أهنم بذلك اإللقاء يقرون بانتساب

املجتمع إىل اإلسالم ،وخيتارون العنف املسلح أسلوب ًا للتغيري؛ فإن ذلك السلوك

ينبئ عن وجود خلل معريف ،وعن دخول تلك املجموعة يف نسق فكري ويف منظومة

()1
()2
()3
()4

اب ْالَ َن ِ
اس ِ
اب َق ْد ِر َح َص
كَ ،ب ُ
«سـنن ابن ماجه»َ ،أ ْب َو ُ
حممد بن يزيد القزوينيُ ،
ابن ماجه ،أبو عبد ال َّلـه َّ
الر ْميِ  ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،بريوت :دار الرسالة العاملية ،ط
األوىل1430 ،هـ 2009 -م ،حديث
َّ
ٰ
رقم .3029
ابن حجر« .فتح الباري».)278/13( ،
سورة املائدة ،اآلية.)77( :
حممد املدعو بعبد الرؤوف« ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري» ،بريوت :دار الكتب
املناوي ،زين الدين َّ
العلمية ،ط
األوىل1415 ،هـ 1994 -م.)162/3( ،
ٰ
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تصورية منغلقة ،ويف حالة شعورية ترى يف املجتمع أنه جمتمع كفر ،يتعني التعامل معه
عىل هذا األساس» (.)1

ال احلس ِن البرصي ~« :ا ْلع ِ
ام ُل َع َل َغ ِ ِ
وقد َق َ
ي َط ِر ٍ
السائِ ِر َع َل َغ ْ ِ
يق،
َ
ْ
َ
ي ع ْلمٍ َك َّ
َوا ْلع ِ
ام ُل َع َل َغ ْ ِ
ي ِع ْلمٍ َما ُي ْف ِس ُد َأكْ ث ََر ِ َّما ُي ْص ِل ُحَ ،ف ْ
ض بِ َت ِْك ا ْل ِع َبا َد ِة،
اط ُل ُبوا ا ْل ِع ْل َم َط َل ًبا َل َي ُ ُّ
َ
ْ
ض بِ َت ِْك ا ْل ِع ْلمِ َ ،فإِنَّ َق ْو ًما َط َل ُبوا ا ْل ِع َبا َد َة َوت ََر ُكوا ا ْل ِع ْل َم َح َّتى
واط ُل ُبوا ا ْل ِع َبا َد َة َط َل ًبا َل َي ُ ُّ
َخر ُجوا بِ َأسي ِ
اف ِه ْم َع َل ُأ َّم ِة ُم َّم ٍد @َ ،و َل ْو َط َل ُبوا ا ْل ِع ْل َم َ ْل َي ُد َّ ُل ْم َع َل َما َف َع ُلوا» ـ َي ْعنِي
َْ
َ
()2
ِ ِ
الل َأ ْع َلم َ ِ -
ار إليه ْ َ
َْ
ل َّ ُن ْم َق َرؤُ وا ا ْلقُ ْر َ
يث .
ال ِد ُ
آن َو َ ْل َي َت َفق َُّهوا فيهَ ،ح ْس َب َم َأ َش َ
ال َوا ِر َج َ -و َّ ُ ُ
ول ال َّل ِ
يا ِوزُ َح َن ِ
ـه @ اخلوارج بقولهَ « :يق َْر ُءونَ ا ْل ُق ْرآنَ َ
فقد وصف َر ُس ُ
ال ُ َ
اج َر ُه ْم،
ِ
َي ْق ُت ُلونَ َأ ْه َل اإلسالمَ ،و َيدَ ُعونَ َأ ْه َل َ
األ ْو َث ِ
الس ْه ُم
انَ ،ي ْم ُر ُقونَ م َن اإلسالم َك َم َي ْم ُر ُق َّ
ِ
الر ِم َّي ِة»(.)3
م َن َّ
يه َح ٌّظ إِ َّل مرور ُه ـ أي القرآن ـ َع َل لِس ِانِم َل ي ِص ُل إىل ُح ُل ِ
والر ُاد َأ َّ ُنم َليس َ ُلم ِف ِ
وق ِه ْم،
َ ْ َ
ُُ َ
ُْ َ
ْ ْ َ ْ
وب تَعقُّ ُل ُه َوتَدَ بر ُه بِو ُق ِ
وبِمَ ِ ،
َ ِ
وع ِه ِف ا ْل َق ْل ِ
ب(.)4
لنَّ ْالَ ْط ُل َ َ
ُّ ُ ُ
َف ْض ًل َع ْن أنْ َيص َل إىل ُق ُل ِ ْ
فكر هؤالء اخلوارج
أما عن تشكل تيار العنف وبروزه يف العرص احلديث ،فقد ورث َ

مجاعات «وتيارات مركزية ،تبنت جمموعة من األفكار ،خالصتها تكفري شمويل ،شمل
ٌ

األنظمة السياسية واألفراد واملجتمعات بكل مكوناهتا ،بنا ًء عىل قراءات خاطئة
لنصوص رشعية ،وبناء عىل إخفاق يف تنـزيل حقائق الرشيعة عىل الواقع ،فأفرز تيار ًا
َ
( )1ابن محزة ،مصطفى« ،ثقافة اإلرهاب قراءة رشعية» ،بحث منشور ضمن كتاب اإلرهاب وخطرة علٰ
السالم العاملي ،ملجموعة من العلمـاء ،مرص :جممع البحوث اإلسالمية1437 ،هـ ـ 2015م ،ص .9
( )2الشاطبي ،أبو إسحاق« ،االعتصام» ،مرص :املكتبة التجارية
الكربى (.)175/2
ٰ
( )3النيسابوري ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج« ،صحيح مسلم» ،بريوت :دار اجليل ،كتاب الزكاة ،باب ِذكْ ِر
َْ
ال َوا ِرجِ َو ِص َف ِاتِ ْم ،حديث رقم .2499
( )4ابن حجر« .فتح الباري» (.)293/12
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حيتكم إىل قوة السالح ،فخرج عن سياق التعامل الذي عرفته األمة اإلسالمية التي
وفرت األمن ألفرادها ،بالرغم مما قد يكون بينهم من اختالفات يف تفاصيل اآلراء
العقدية والسياسية»(.)1

ومع أن هؤالء املتطرفني قد حيفظون النصوص من قرآن وسنة ،إال أن الغلو والفهم
ول ال َّل ِ
اخلاطئ هلا يزين هلم تكفري املسلمني ،ثم استحالل دمائهم ،وقد ختوف َر ُس ُ
ـه @
من ذلك فقال« :إِ َّن َما َأ َ َت َّو ُف َع َل ْي ُك ْم َر ُج ٌل َق َر َأ ا ْل ُق ْرآنَ َح َّتى إِ َذا ُرئِ َي ْت َ ْب َج ُت ُه َع َل ْي ِهَ ،و َكانَ
ي ُه إىل َما َش َاء ال َّلـ ُهَ ،فان َْس َل َخ ِم ْن ُه َون ََب َذ ُه َو َر َاء َظ ْه ِر ِهَ ،و َس َعى َع َل َجا ِر ِه
ِر ْد ًءا لِ ْلسالمَ ،غ َّ َ
ِ
ـهَ ،أي َم َأو َل بِ ِّ ْ ِ
فَ ،و َر َما ُه بِ ِّ ْ ِ
بِالسي ِ
ِ َ
الر ِامي؟ َق َ
ال:
الشك» .قيلَ :يا َنبِ َّي ال َّل ُّ ُ ْ
َّ ْ
الشكْ ،الَ ْرم ُّي أ ِم َّ
الر ِامي»(.)2
« َب ِل َّ

تكفري املسلمني واستحالل دمائهم
إن رمي الناس واهتامهم بالكفر دون دليل من أبرز سامت املتطرفني ،ومن أول

أسباب ممارستهم العنف مع غريهم ،فالتكفري مقدمة للقتل والتفجري ،وقد وصف
ول ال َّل ِ
اخلوارج بقولهَ « :ي ْق ُت ُلونَ َأ ْه َل اإلسالم َو َيدَ ُعونَ َأ ْه َل َ
األ ْو َث ِ
َر ُس ُ
ـه @
ان» .قال
َ
اه ْم ،بِ َس َب ِ
ون َأ ْهل ْالسالم)؛ لِ َت ْك ِف ِ
العلامءَ ( :ي ْق ُت ُل َ
ب ا ْل َك َبائِر(« ،)3والتكفري :هو
ري ِه ْم إِ َّي ُ

احلكم عىل اإلنسان بالكفر ،وهذا احلكم خطري خلطورة آثاره»(.)4

وقد وقعت اجلامعات املتطرفة قدي ًام وحديث ًا يف التكفري« ،فهم يكفرون احلكام،

ويكفرون املحكومني؛ ألهنم رضوا هبم ،ويكفرون العلامء؛ ألهنم مل يكفروا احلكام،

( )1ابن محزة ،مصطفى« ،ثقافة اإلرهاب قراءة رشعية» ،مرجع سابق ،ص .57 ، 23 ، 22
ِ
ان َي َت َخ َّو ُف @ َع َل ُأ َّمتِ ِه ِجدَ َ
( )2ابن حبان« ،صحيح ابن حبان» ،كتاب العلمِ ،ذكْ ُر َما َك َ
ال ْ ُال َناف ِق ،بريوت:
ٰ
مؤسسة الرسالة ،ط 1414 ،2هـ ـ 1993م ،)281/1( ،ح .81
حممد أرشف« ،عون املعبود رشح ُسـ َنن أيب داود»،)78/13( ،
( )3الصديقي ،العظيم آبادي أبو عبد الرمحن َّ
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1415 ،2هـ.
( )4األزهر الرشيف« ،بيان للناس من األزهر الرشيف» ،ج  ،1ص  .143 ،141ط وزارة األوقاف املرصية1993 ،م.
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إجراء ألصلهم يف أن من مل يك ِّفر الكافر فهو كافر ،وهم يكفرون كل من عرضوا عليه

دعوهتم فلم يقبلها ،أو قبلها ،لكنه مل يبايع إمامهم ،أما إذا بايع ثم تراجع عن انتامئه فهو
مرتد حالل الدم ،ويكفرون كل اجلامعات التي مل تنضم إليهم.
ٌّ

وقد استند الفكر التكفريي إىل عدة مرتكزات جعلها أساس القول بالتكفري ،وهي

قاعدة التكفري بسبب انخرام ركن من أركان اإليامن ،ثم قاعدة التكفري بسبب ترك العمل
واقرتاف الكبائر ،ثم قاعدة التكفري تبع ًا حلكم دار اإلقامة(.)1

وقد هنى اإلسالم عن التعجل بالتكفري وعن تقريره ،إال بعد التأكد من وجود أسبابه،

تأكد ًا ليس فيه أدنى شبهة ،وألن خيطئ اإلنسان يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة»(.)2
وجها تشري إىل تكفري مسلم ،ووجه واحد
قال علامؤنا :إذا ُوجد تسعة وتسعون
ً

يشري إىل إبقائه عىل إسالمه ،فينبغي للمفتي والقايض أن يعمل بذلك الوجه ،وهو
ول ال َّل ِ
مستفاد من قول رس ِ
ِِ
ـه @« :ا ْد َر ُءوا ا ُ
اس َت َط ْع ُت ْمَ ،فإِ ْن
َ ُ
حلدُ و َد َع ِن ا ُمل ْسلمنيَ َما ْ
م َر ٌج َف َخ ُّلوا َسبِي َل ُهَ ،فإِ َّن ا ِ
َكانَ َل ُه َ ْ
ي ِم ْن َأ ْن ُ ْ
إل َما َم َأ ْن ُ ْ
الع ُقو َب ِة»
ي ِط َئ ِف َ
ي ِط َئ ِف ُ
الع ْف ِو َخ ْ ٌ
ي َو ِ
اح ٍد ِم ْن َأ ْص َح ِ
رواه الرتمذي ثم قالَ :و َق ْد ُر ِو َي ن َْح ُو َه َذا َع ْن َغ ْ ِ
بي @ َأ َّ ُن ْم
اب ال َّن ِّ
َقا ُلوا ِم ْث َل َذلِ َك(.)3
وقال الزرقاين يف مناهل العرفان :ولقد قرر علامؤنا أن الكلمة إذا احتملت الكفر

من تسعة وتسعني وجها ثم احتملت اإليامن من وجه واحد محلت عىل أحسن املحامل
وهو اإليمـان ،لكن يفت يف عضدنا غفلة كثري من إخواننا املسلمني عن هذا األدب

( )1ابن محزة ،مصطفى« ،ثقافة اإلرهاب قراءة رشعية» ،مرجع سابق ،ص  ، 25 ، 23باختصار.
( )2األزهر« ،بيـان للناس» ،ج  ،1ص .143 ، 141
حلدُ ِ
الدُ ِ
اب َما َجا َء ِف َد ْر ِء ا ُ
اب ْ ُ
ود ،مرص:
حممد بن
( )3الرتمذي ،أبو
ودَ ،ب ُ
«سـنن الرتمذي»َ ،أ ْب َو ُ
عيسىُ ،
عيسى َّ
ٰ
ٰ
مطبعة مصطفى البايب احللبي ،ط 1395 ،2هـ1975 -م ،)34/4( ،ح  .1424وانظر :اهلروي ،أبو احلسن
نور الدين املال عيل القاري« ،رشح الشفا» ،)499/2( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1421 ،1هـ.
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اإلسالمي العظيم الذي حيفظ الوحدة وحيمي األخوة ،ويظهر اإلسالم بصورته احلسنة
ووجهه اجلميل من السامحة واليرس واتساعه لكل االختالفات الفكرية واملنازع املذهبية
واملصالح البرشية ،ما دامت معتصمة بالكتاب والسنة عىل وجه من الوجوه الصحيحة
التي حيتملها النظر السديد والتأويل الرشيد(.)1

ال َأل ِخ ِ
الَ :
«أ ُّي َم ا ْم ِر ٍئ َق َ
ول @ من تكفري املسلمني ف َق َ
الر ُس ُ
يه َيا َك ِاف ُر.
ولذلك حذر َّ
ها ،إِ ْن َكانَ َك َم َق َ
َف َق ْد َب َاء ِ َبا َأ َحدُ ُ َ
ال َوإِ َّال َر َج َع ْت َع َل ْي ِه»(.)2
ثم إن الكافر األصيل ال حيل دمه ملجرد كفره ،فإن كفر اإلنسان وحده ليس مسوغ ًا

كافي ًا لقتله ،فكم من كافر مسامل أو معاهد أو مستأمن ،وقد حذر ال َّنبِ ّي صىل ال َّلـه عليه
اهدً ا َ ْل َي َر ْح َرائِ َح َة ْ َ
وسلم من االعتداء عىل هؤالء ف َق َ
ال َّن ِةَ ،وإِ َّن
ال @َ « :م ْن َق َت َل ُم َع َ
ري ِة َأ ْر َب ِعنيَ َعا ًما»(.)3
ِر َحي َها ت َ
ُوجدُ ِم ْن َم ِس َ

ولذلك فإن من الواجب فتح أبواب احلوار مع هؤالء املتطرفني ،وبيان خطئهم ،كام
فعل أمري املؤمنني َع ِل > .فعن َعبد ال َّل ِ
الَ :لَّا َخر َج ِ
ت َْ
اس { َق َ
ـه ْبن َع َّب ٍ
ال ُرو ِر َّي ُة
َ
ْ
ٌّ
ِِ
ِ
ال ٍ
ْاع َت َز ُلوا ِف َدا ٍرَ ،و َكانُوا ِس َّت َة آ َ
الص َ
فَ ،فقُ ْل ُت لِ َع ِ ٍّ
ال ِةَ ،ل َع ِّل ُأ َك ِّل ُم
ري ْ ُال ْؤمننيَ َأ ْب ِر ْد بِ َّ
لَ :يا َأم َ
َه ُؤ َ
ال ِء ا ْل َق ْو َم َق َ
ال :إِ ِّن َأ َخا ُف ُه ْم َع َل ْي َكُ .ق ْل ُتَ :ك َّ
الَ ،ف َلبِ ْس ُتَ ،وت ََر َّج ْل ُتَ ،و َد َخ ْل ُت َع َل ْي ِه ْم ِف
َدا ِر نِص ِ
ون َف َقا ُلواَ :م ْر َح ًبا بِ َك َيا ْاب َن َع َّب ٍ
ف ال َّن َها ِرَ ،و ُه ْم َي ْأ ُك ُل َ
اسَ ،ف َم َجا َء بِ َك؟
ْ

ينَ ،و َ
اب ال َّنبي @ ْ ُال َه ِ
ُق ْل ُت َ ُل ْمَ :أت َْي ُت ُك ْم ِم ْن ِع ْن ِد َأ ْص َح ِ
األن َْصا ِرَ ،و ِم ْن ِع ْن ِد ْاب ِن
اج ِر َ
ِّ
ْ ِِ ِ
َ
س ِف ُ
بي @ َو ِص ْه ِر ِهَ ،و َع َل ْي ِه ْم ن ُِّز َل ا ْلقُ ْر ُ
يك ْم
آنَ ،ف ُه ْم أ ْع َل ُم بِ َتأ ِويله م ْن ُك ْمَ ،و َل ْي َ
َع ِّم ال َّن ِّ
ِم ْن ُهم َأ َحدٌ ُ َ ،
ونَ ،و ُأ َب ِّلغَ ُه ْم َما َتقُ و ُل َ
ل َب ِّلغَ ُك ْم َما َيقُ و ُل َ
ون.
ْ
عيسى البايب احللبي ،ط.)36/2( ،3
حممد عبد العظيم« ،مناهل العرفان يف علوم القرآن» ،القاهرة :مطبعة
(ُّ )1
الز ْرقاينَّ ،
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
( )2مسلم« .صحيح مسلم» ،كتاب اإليمـان ،باب َب َيان َحال إِ َيمـان َم ْن َق َ
ال ألخيه ا ُمل ْسلمِ َيا َكاف ُر .حديث رقم .225
( )3البخاري« .صحيح البخاري» ،كتاب اخلمس ،باب إثم من قتل معاهد ًا بغري جرم .حديث رقم .2995
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حاورهم > بالدليل واحلجةَ ،فر َج َع ِم ْن ُهم َأ ْل َف ِ
انَ ،و َخ َر َج َسائِ ُر ُه ْمَ ،فقُ تِ ُلوا َع َل
َ
ْ
()1
ون َو َ
ال َلتِ ِه ْمَ ،ف َق َت َل ُه ُم ْ ُال َه ِ
َض َ
اج ُر َ
األن َْص ُار  .وهذه التجربة تدل عىل أن بعض هؤالء
املتطرفني يمكن إنقاذهم وانتشاهلم من مستنقع التطرف والتكفري والعنف ،إذا حاورهم
علامء ربانيون يأخذون بأيدهيم إىل احلق ،فاألخذ باليد مقدم عىل األخذ عىل اليد.

العنرصية والتفاخر والتكرب

إن العنرصية والكرب واحتقار اآلخر من أهم أسباب التطرف والعنف ،قدي ًام وحديث ًا،

وقد نعى القرآن عىل قوم رأوا أنفسهم فوق بقية البرش ،فلم يروا حرج ًا يف أكل أموال

غريهم ،فقال﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(.)2

س َع َلي َنا ِف َأكْ ِل ُحقُ ِ
وق اآلخر َح َر ٌج َو َل إِ ْث ٌم َف َق ْد َأن َْب َأ َه َذا َع ْن ُخ ُل ٍق
أي يقولونَ :ل ْي َ
ْ
َع ِج ٍ ِ
استِ ْخ َفا ُف ُهم بِ ُحقُ ِ
وق ْ ُال َخالِ ِفنيَ َ ُل ْم ِف الدِّ ِ
اح ُة ُظ ْل ِم ِه ْم َم َع
استِ َب َ
ينَ ،و ْ
يب في ِه ْمَ ،و ُه َو ْ
ْ
ال ِ
ْاعتِ َق ِ
اه َل َأ ِو ْ ُ
اد ِه ْم َأنَّ ْ َ
ال ِّم َّي َج ِد ٌير بِ َأنْ ُي ْد َح َ
ض َحقُّ ُه(.)3

وكم َج َّرت العصبية والكرب والتفاخر عىل العرب قبل اإلسالم من حروب استمرت

سنوات طويلة ،سفكت فيها دماء كثرية.

وقد عالج اإلسـالم تلك النزعة العنرصية يف كثري من آيات القرآن الكريم،

َعال﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
مثل قوله ت َ ٰ

اظر ِة َعب ِد ال َّل ِ
ِ
ـه ْب ِن
«السـ َنن الك َ
( )1النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيبُّ ،
رب ٰى» ،كتاب اخلصائص ،ذكْ ُر ُم َن َ َ ْ
الرو ِري َةَ ،واحتِ َج ِ ِ ِ
ل ْب ِن َأ ِب َطالِ ٍ
ري ْ ُال ْؤ ِمنِنيَ َع ِ ِّ
َع َّب ٍ
يمـا َأن َْك ُرو ُه َع َل َأ ِم ِ
ب > ،حديث رقم ،8522
ْ
اجه ف َ
اس ْ َ ُ َّ
ٰ
بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ 2001 -م.
( )2سورة آل عمران ،اآلية.)75( :
حممد الطاهر« ،التحرير والتنوير» ،تونس :الدار التونسية للنرش1984 ،هـ .)288/3( ،
( )3ابن عاشورَّ ،
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ول ال َّل ِ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾( .)1وأكد َر ُس ُ
ـه @ عىل هذا

املعنى العظيم من الدعوة إىل التعايش ،وحتريم التفاخر باجلنس أو اللون ،وربط @

بني ذلك وبني حتريم الدماء واألموال واألعراض ،يف كثري من أحاديثه ،ثم أكد عىل

ذلك قبيل وفاته @ ،وذلك يف مجع عظيم من أصحابه يف ختام دعوته يف حجة
اكم َو ِ
ِ
َ
ال َ
احدٌ َ ،أ َ
اسَ ،أ َ
الوداعَ ،ف َق َ
ب
ال َف ْض َل لِ َع َر ِ ٍّ
الَ « :يا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
ال إِ َّن َر َّب ُك ْم َواحدٌ َ ،وإِ َّن أ َب ُ ْ
ح َر َع َل َأ ْس َو َدَ ،و َ
بَ ،و َ
َع َل َع َج ِم ٍّيَ ،و َ
ح َر ،إِ َّ
ال
ال َأ ْس َو َد َع َل َأ ْ َ
ال َأ ْ َ
ال لِ َع َج ِم ٍّي َع َل َع َر ِ ٍّ

ول ال َّل ِ
ـهُ ،ث َّم َق َ
بِال َّتق َْوىَ ،أ َب َّلغْ ُت»َ .قا ُلواَ :ب َّلغَ َر ُس ُ
الَ :أ ُّي َي ْو ٍم َه َذا؟ َقا ُلواَ :ي ْو ٌم َح َر ٌام،
الُ :ث َّم َق َ
الَ :أ ُّي َش ْه ٍر َه َذا؟ َقا ُلواَ :ش ْه ٌر َح َر ٌامَ ،ق َ
ُث َّم َق َ
الَ :أ ُّي َب َل ٍد َه َذا؟ َقا ُلوا َب َلدٌ َح َر ٌام،
ِ
اء ُكم َو َأ ْم َوا َل ُكم َ
َق َ
وأ ْع َر َ
اض ُك ْمَ ،ك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم َه َذا،
ْ
الَ « :فإِ َّن ال َّلـ َه َق ْد َح َّر َم َب ْي َن ُك ْم د َم َ ْ

ول ال َّل ِ
الش ِ
ـهَ ،ق َ
ِف َش ْه ِر ُك ْم َه َذاِ ،ف َب َل ِد ُك ْم َه َذاَ ،أ َب َّلغْ ُت»َ .قا ُلواَ :ب َّلغَ َر ُس ُ
ال« :لِ ُي َب ِّل ِغ َّ
اهدُ
ا ْلغَ ائِ َب»( ،)2وبذلك قىض اإلسالم عىل التعصب للجنس أو العرق أو اللون ،وجعل
التفاضل بني الناس بمدى قرهبم من ال َّلـه تعاىل.

الشعور بالظلم وإرادة االنتقام
إن شعور اإلنسان بالظلم أو تعرضه له بأي وجه من وجوهه ،قد خيلق يف قلب املظلوم

رغبة االنتقام ممن ظلمه ،واستخدام العنف ضده ،وربام كان فعله أشد عنف ًا.

ولذلك ،فقد عالج اإلسالم هذا السبب من أسباب العنف بأن حرم الظلم ورهب

منه ،وأمر بالعفو ورغب فيه.

ال  :حرم ال َّلـه تعاىل الظلم ،وحذر من ارتكابهَ َ ،
أو ً
بي @
فع ْن أبِى َذ ٍّر > َع ِن ال َّن ِّ
( )1سورة احلجرات ،اآلية.)13( :
( )2ابن حنبل ،أمحـد« .املسـند» ،حديث رقم .23489
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ِ
ِ
الظ ْلم َع َل َن ْف ِ
ِ ِ
ار َك َوت ََع َال َأن َُّه َق َ
سـى َو َج َع ْل ُت ُه
ف َيم َر َوى َع ِن ال َّلـه ت ََب َ
الَ « :يا ع َبادى إِنِّى َح َّر ْم ُت ُّ َ
ال ت ََظ َ ُ
َب ْي َن ُك ْم ُم ََّر ًما َف َ
الوا»(.)1
وعدل الراعي مع الرعية من أسباب الطمأنينة واألمن ،وهذا ما فهمه عمر بن عبد
العزيز ~ ،فقد كتب إليه َوالِ ِ
يه عىل خراسان« :إن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم،
وإنه ال يصلحهم إال السيف والسوط ،فإن رأى أمري املؤمنني أن يأذن يل يف ذلك».

فكتب إليه عمر ~« :أما بعد ،فقد بلغني كتابك ،تذكر أن أهل خراسان قد ساءت

رعيتهم ،وأنه ال يصلحهم َّإل السيف والسوط ،فقد كذبت ،بل يصلحهم العدل واحلق،
فابسط ذلك فيهم .والسالم»(.)2

ول ال َّل ِ
وقد حذر َر ُس ُ
ـه @ الرعاة ووالة األمر من العنف مع الرعية بغري حق،
()3
ش الر َع ِ
اء ْ ُ
وقها
ال َط َم ُة» َ .قا ُلواُ :ه َو ا ْل َعنِيف ِف َر ِع َّيتهَ ،ل َي ْر ُفق ِ َبا ِف ُس َ
فقال« :إِ َّن َ َّ ِّ
اها(.)4
َو َم ْر َع َ
ودعا @ ألهل الرفق منهم وكفى به فوز ًا عظي ًام ،ودعا عىل أهل العنف منهم وكفى
بذلك خرسان ًا مبين ًا؛ فقال @« :ال َّل ُه َّم َم ْن َو ِ َل ِم ْن َأ ْم ِر ُأ َّمتِى َش ْيئًا َف َش َّق َع َل ْي ِه ْم َفاشْ ُق ْق
ِ َ ُ ِ
ِ
ار ُف ْق بِ ِه»(.)5
َع َل ْيهَ ،و َم ْن َو ِ َل م ْن أ ْم ِر أ َّمتى َش ْيئًا َف َر َفقَ ِبِ ْم َف ْ
()1
()2
()3
()4
()5

مسلم« ،صحيح مسلم» ،كتاب الرب والصلة واألدب ،باب َ ْت ِريمِ ُّ
الظ ْلمِ  ،حديث رقم .6737
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر« ،تاريخ اخللفاء» ،القاهرة :مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط األوىل:
1425هـ ـ 2004م ،ص .181
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ِ َْ
َ ِ
َ
ْ
الرف ِْق
ل ِّ
مسلم« ،صحيح مسلم» ،كتاب اإلمارة ،باب َفضيلة اإل َما ِم ال َعادل َو ُعقُ و َبة الائر َوال ِّث َع ٰ
الر ِع َّي ِة ،حديث رقم .4838
بِ َّ
َ
عل مسلم» ،بريوت :دار إحياء الرتاث
النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف« ،رشح النووي ٰ
العريب ،ط الثانية1392 ،هـ .)216/12( ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ِ َْ
َ ِ
َ
ْ
الرف ِْق
ل ِّ
مسلم« ،صحيح مسلم» ،كتاب اإلمارة ،باب َفضيلة اإل َما ِم ال َعادل َو ُعقُ و َبة الائر َوال ِّث َع ٰ
الر ِع َّي ِة ،حديث رقم .4826
بِ َّ
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رغب يف العفو عمن أساء
إن العفو سبب عظيم من أسباب حقن الدماء ،وتقليل العنف ،ورسول ال َّل ِ
ـه @:

هو املثل والقدوة يف ذلك ،وموقفه يف عفوه عن أهل مكة بعد فتحها أشهر من أن يذكر.

ب ْب ِن َك ْع ٍ
ب >،
فمن مواقفه العظيمة يف العفو وحقن الدماء ما رواه أمحد َع ْن ُأ َ ِّ
ان َيو ُم ُأ ُح ٍد ُقتِ َل ِم َن َ
الَ ،و ِم َن ْ ُال َه ِ
ين ِس َّت ٌةَ ،ف َق َ
َق َ
ون َر ُج ً
األن َْصا ِر َأ ْر َب َع ٌة َو ِس ُّت َ
ال
اج ِر َ
الَ :لَّا َك َ ْ
ول ال َّل ِ
َأصحاب رس ِ
ان َل َنا َي ْو ٌم ِم ْث ُل َه َذا ِم َن ْ ُال ْ ِ
ـه @َ :لئِ ْن َك َ
ي َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َل َّم
ش ِكنيَ َ ،ل ُن ْربِ َ َّ
ْ َ ُ َ ُ
ول ال َّل ِ
ادي رس ِ
ش َبعدَ ا ْليومَِ ،ف َنا َدى ُم َن ِ
ال ُي ْع َر ُفَ :
ال َر ُج ٌل َ
ان َي ْو ُم ا ْل َف ْتحِ َق َ
َك َ
ـه @
َ ُ
ال ُق َر ْي َ ْ َ ْ
األس َو ُد َو َ
َِ َ
ض إِ َّ
النًا َو ُف َ
ال ُف َ
ـه
األ ْب َي ُ
َاسا َس َّم ُه ْمَ ،ف َأن َْز َل ال َّل ُ
النًا ،ن ً
أم َن ْ
ت ََب َ َ
َعـال ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ـارك وت َ ٰ
()2
ِ
ﯭ ﯮ﴾(َ .)1ف َق َ
ال َر ُس ُ
ب»  .ولو عاقب @
ول ال َّلـه @« :ن َْص ِ ُب َو َال ن َُع ِاق ُ
وعاقب أصحا ُبه املرشكني الذين ظلموهم من قبل ،لقتل كثري منهم ،أسلموا بعد ذلك،
ودخلوا يف دين ال َّلـه أفواج ًا.

االنحراف عن املنهج الصحيح يف الدعوة وتغيري املنكر
إن بعض املتطرفني قد جلأ إىل تغيري املنكر بيده ،بغري فقه وال رفق وال علم ،فسالت

دماء كثرية قدي ًام وحديث ًا ،إهنم يلجأون إىل اللكامت إذا عجزوا عن اقناع غريهم بالكلامت،
ويلجأون إىل منطق القوة عند فقد قوة املنطق.

وهذا خمالف هلدي اإلسالم احلق ،فلقد جعل اإلسالم اإلجيابية من أهم سامت املسلم،

وبغض إليه السلبية ،فجعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعظم أسباب خريية
( )1سورة النحل ،اآلية.)126( :
( )2ابن حنبل ،أمحـد « .املسـند» ،حديث رقم .21229
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َعال ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
هذه األمة ،فقال ت َ ٰ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ول ال َّل ِ
ﭵ ﭶ ﭷ﴾( .)1لكن َر ُس َ
بي درجات تغيري املنكر ،وأهنا
ـه @ َّ َ
ِ
ي ُه بِ َي ِد ِه،
ختتلف باختالف موقع اإلنسان وقدرته ،فقال @َ « :م ْن َر َأى م ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْل ُيغَ ِّ ْ
يم ِ
َفإِ ْن َ ْل َي ْس َت ِط ْع َفبِ ِل َسانِ ِهَ ،فإِ ْن َ ْل َي ْس َت ِط ْع َفبِ َق ْلبِ ِهَ ،و َذلِ َك َأ ْض َع ُف ا ِ
ـان»(.)2
إل َ
ري ُه بِ َي ِد ِه ُي َس ِّب ُب ُم ْن َك ًرا َأ َش ّد ِم ْن ُه ِ -م ْن َق ْتله َأ ْو َق ْتل
قال العلامءَ :فإِنْ َغ َل َب َع َل َظ ّنه َأنَّ تَغْ يِ َ
ص َع َل ا ْل َقول بِال ِّلس ِ
ان َوا ْل َو ْعظ َوال َّت ْخ ِويفَ .فإِنْ َخ َ
اف َأنْ
َغ ْيه بِ َس َببه َ -ك َّف َيدَ ُهَ ،وا ْق َت َ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ي بِ َق ْلبِ ِهَ ،و َك َ
ان ِف َس َعة.
ُي َس ِّبب َق ْوله م ْثل َذل َك َغ َّ َ

وف َوال َّن ِ
َو َي ْنب ِغي لِ ْل ِم ِر بِ ْالَعر ِ
اهي َع ْن ْ ُال ْن َكر َأنْ َي ْر ُفق؛ لِ َي ُك َ
ون َأق َْرب إىل َ ْت ِصيل
َ
ُْ
ِ
ِ
َ
ض َّ
ْالَ ْط ُلوبَ .ف َق ْد َق َ
ال ْ ِ
الشافع ُّي َر ِ َ
سا َف َق ْد ن ََص َح ُه َوزَ ان َُه،
ال َمام َّ
الل َع ْن ُهَ ( :م ْن َو َع َظ أ َخا ُه ِ ًّ
َو َم ْن َو َع َظ ُه َع َلنِ َية َف َق ْد َف َض َح ُه َو َشان َُه»(.)3

عن ُس ْف َي َ
ان
وهذا ما فهمه سلف هذه األمة ،ومن ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ ما روي ْ
ان ِف ِ
الَ :ل َي ْأ ُمر بِ ْالَعر ِ
الث َّْو ِر ِّي ~ أنه َق َ
يه ِخ َص ٌ
وفَ ،و َل َي ْن َه ٰى َع ِن ْ ُال ْن َك ِر إِ َّل َم ْن َك َ
ال
ُ ُْ
ِ
ـم بِ َمـا
يق بِ َمـا َي ْأ ُم ُرَ ،ر ِف ٌ
َث َل ٌثَ :ر ِف ٌ
يق بِ َمـا َي ْن َهىَ ،ع ْد ٌل بِ َمـا َي ْأ ُم ُرَ ،ع ْد ٌل بِ َمـا َي ْن َهىَ ،عال ٌ
ِ
ـم بِ َمـا َي ْن َه ٰى»(.)4
َي ْأ ُم ُرَ ،عال ٌ
وقد قال ال َّلـه تعاىل إلمام الدعاة وقدوة املصلحني﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

()5
ل﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾  ،وقال َع َّز َ
وج َّ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة آل عمران ،اآلية.)110( :
يم ِ
مسلم« ،صحيح مسلم» ،كتاب اإليمـان ،باب َبي ِ
ان َك ْو ِن ال َّن ْه ِى َع ِن ْ ُال ْن َك ِر ِم َن ا ِ
ـان.186 ،
إل َ
َ
َ
عل مسلم».)131/1( ،
النووي« ،رشح النووي ٰ
احلنبيل ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب« ،جامع العلوم واحلكم» ،القاهرة :دار السالم ،ط ،2
2004م .963/ 3 ،
سورة آل عمران ،جزء من اآلية.)159( :
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ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾( ،)1فاإلكراه ال ينتج مؤمنني موقنني ،وإنام ينتج منافقني

يظهرون اإليمـان خوف ًا ،ويبطنون العدواة لألمة ،فيمثلون شوكة يف ظهرها ،خطرها
أشد من خطر األعداء.

«إن التغيري بالقوة والعنف دون ختطيط سليم كالنار تشتعل يف اهلشيم ،فتكرب وتعظم،

وتلفت األنظار إليها ساعة أو أكثر ،ثم ال تلبث أن ختمد ،وال ختلف وراءها إال الرماد
والدمار.

إن حاميل لواء التغيري بالعنف مل تتضح له الصورة الصحيحة للدين ،الذي يثورون

من أجل التمكني له ،وعدم وضوح الصورة ألي مرشوع ديني أو دنيوي خطأ كبري،

حيث جيب أن تقدر عواقب العنف.

وتدرس يف هذا املقام سرية النبي @ يف الدعوة ،وهو القدوة احلسنة لنا»(.)2
ثم إن من أهم األسباب التي أوقعت البعض يف التطرف العنيف تعصبهم ملذهبهم

وحماولتهم فرضه عىل خمالفيهم بالقوة ،وغفلتهم أو تغافلهم عن أدب االختالف،
وجهلهم بقاعدة رئيسة من قواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهي أنه ُينكر
املتفق عل حتريمه وال ينكر املخ َتلف فيه.

جع َع َلي ِهَ ،أما ْ ُال ْخ َت َلف ِف ِ
قال النووي ~ُ :ث َّم ا ْل ُع َل َمء إِن ََّم ُي ْن ِك ُر َ
يه َف َل
ون َما ُأ ْ ِ َ ْ َّ
إِن َْكار ِف ِ
يه؛ ِ َ
م َت ِه ٍد ُم ِ
لنَّ َع َل َأ َحد ْالَ ْذ َه َب ْ ِ
يبَ .و َه َذا ُه َو ْ ُال ْخ َتار ِع ْند َكثِ ِ
ين
ي ُك ّل ُ ْ
ري َ
ص ٌ
صيب َو ِ
ِم ْن ْ ُال َح ِّق ِقنيَ َأ ْو َأكْ ثَرهمَ .و َع َل ْالَ ْذ َهب ْال َخر ْ ُال ِ
احد َو ْ ُال ْخ ِطئ َغ ْي ُم َت َع َّي َل َنا،
ْ
َو ْ ِ
ال ْثم َم ْر ُفوع َع ْن ُه(.)3
( )1سورة البقرة ،اآلية.)256( :
إىل رصاط ال َّلـه املستقيم» ،رؤية موضوعية إلرادة التغيري (بترصف)،
( )2صقر ،الشيخ عطية« .املنهج القويم ٰ
مرص :جممع البحوث اإلسالمية1412 ،هـ1991 ،م .ص .58 ، 45
َ
عل مسلم».)131 /1( ،
( )3النووي« ،رشح النووي ٰ
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إن التطرف الفكري  :هو إحساس املرء بأنه يمتلك كل احلقيقة ،مما خيلق عنده قناعة

تامة بصواب ما عنده ،وخطأ ما عند اآلخرين.

واعتقاد املرء أنه عىل صواب ،يدفعه إىل الترصف ىف اجتاه تصويب اآلخرين وإقناعهم

بوجهة نظره ،فإن اقتنعوا ،فبها ونعمت ،وإن مل يقتنعوا جلأ املتطرف إىل العنف ،وهو
املامرسة العملية للتطرف الفكري ،وهي سمة اعتبارية يتسم هبا األفراد للتعبري عن
آرائهم ومشاعرهم ومعتقداهتم بطريقة ختلو من التوازن االنفعايل(.)1

ولو عقل املتطرفون فقه املآالت ملا أقدموا عىل العنف بحجة تغيري املنكر« ،فإن

الترشيع اإلسالمي يربط أحكام املنع واجلواز بمآالت الترصفات وعواقبها ،وال يقر
منها إال ما انسجم مع أصله املقاصدي املتمثل يف درء املفاسد وجلب املصالح.

وبنا ًء عليه ،وإعام ً
ال هلذا األصل ،فإنه يتعني عىل من اعتنقوا منهج العنف يف مواجهة

املجتمع أن يعرضوا اختياراهتم عىل مقياس اعتبار املآالت ،الذي ال ينكر أحد أصالته

ضمن أدلة الرشع ،فيسألوا عن النتائج التي حققها العنف سؤال صدق وجترد ،نصح ًا
لألمة ،ليكتشفوا أن اخلسائر كانت فادحة»(.)2

النصيحة لوالة أمر املسلمني واجبة قدر املستطاع ،ولكن منهج املتطرفني وأهل

والسـ َّنة.
العنف يف ذلك خمالف هلدي القرآن ُّ

إن اإلسالم هنى املسلم أن يكون سلبي ًا ،وأوجب عليه النصيحة لوالة أمور املسلمني
ال« :لِ َّل ِ
يح ُة» .قالواِ :لَ ْنَ .ق َ
ـهَ ،ولِ ِك َتابِ ِه،
بي @« :الدِّ ُ
ين ال َّن ِص َ
وحكامهم ،وذلك بقول ال َّن ِّ
َولِ َر ُسولِ ِهَ ،و َألئِ َّم ِة ْ ُال ْس ِل ِمنيَ َو َعا َّمتِ ِه ْم»(.)3

( )1عباد ،د .عبد الرمحن عباد« .التطرف الفكري ،أسبابه وأبعاده» ،بحث نرش ضمن كتاب اإلسالم ومستقبل
َ
احلوار احلضاري ،الصادر عن املؤمتر العام الثامن للمجلس
األعل للشئون اإلسالمية بمرص ،ص .276
ٰ
( )2بن محزة ،مصطفى« .ثقافة اإلرهاب قراءة رشعية» ،مرجع سابق ،ص .56 ،55
( )3مسلم« ،صحيح مسلم» ،كتاب اإليمـان ،باب َبي ِ
يح ُة ،حديث رقم .205
ان َأنَّ الدِّ َ
ين ال َّن ِص َ
َ
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اع ُت ُهم ِف ِ
يحة ِ َ
َتهم َع َل ْ َ
يه،
َّ
وبي العلامء ال َّن ِص َ
لئِ َّم ِة ْ ُال ْس ِل ِمنيَ بأهنا ُم َع َ
ال ّقَ ،و َط َ ْ
اون ْ
ِ
ِ
ٍ
َ
غه ْم ِم ْن
مهم بِ َم َغ َف ُلوا َع ْن ُه َو َ ْل َي ْب ُل ُ
ريهم بِ ِرف ٍْق َو ُل ْطفَ ،وإِ ْع َل ْ
يههم َوت َْذك ْ
َوأ ْم ُر ُه ْم بِهَ ،و َت ْنبِ ْ
ُحقُ وق ْ ُال ْس ِل ِمنيَ (.)1
هذا الدين الذي بغَّ َ
ض السلبية إىل أتباعه هو من حرم اخلروج عليهم بالسيف،
وحماولة تقويمهم بالعنف ،وقد حرم ذلك حقن ًا للدماء ،فقال @َ « :م ْن َر َأى ِم ْن َأ ِم ِ
ري ِه
ات ِمي َت ًة َج ِ
ار َق ا َ
اه ِل َّي ًة»(.)2
با َف َم َت ،إِ َّل َم َ
جل َم َع َة ِش ْ ً
ب َع َل ْي ِهَ ،فإِ َّن ُه َم ْن َف َ
َش ْيئًا َي ْك َر ُه ُه َف ْل َي ْص ِ ْ

ِ
ال العلامءِ :ف ْ َ ِ ِ
الروجِ َع َل الس ْل َط ِ
َق َ
ج َع
ارَ .و َق ْد َأ ْ َ
انَ ،و َل ْو َج َ
الديث ُح َّج ٌة ِف ت َْرك ْ ُ ُ
ُّ
ال َه ِ
اع ِة الس ْل َط ِ
ب َو ْ ِ
اع َت ُه َخ ْ ٌي ِم َن ْ ُ
ان ْ ُال َتغَ ِّل ِ
ا ْل ُف َق َه ُاء َع َل ُو ُج ِ
ال ُروجِ
اد َم َع ُهَ ،و َأنَّ َط َ
وب َط َ ُّ
الد ْه ِ
َع َلي ِهِ ،لَا ِف َذلِ َك ِم ْن َحق ِْن الدِّ َم ِ
َاءَ ،و ُح َّج ُت ُه ْم َه َذا ْ َ
اء َوت َْس ِك ِ
ي ُه ِ َّما
ني َّ
ال َ ُ
ب َو َغ ْ ُ
ْ
يس ِ
اع ُد ُهَ ،و َ ْل َيس َت ْث ُنوا ِم ْن َذلِ َك إِ َّل إِ َذا َو َق َع ِم َن الس ْل َط ِ
ان ا ْل ُك ْف ُر َّ ِ
اع ُت ُه
يح َف َل َ ُتوزُ َط َ
الص ُ
ُ َ
ُّ
ْ
َ ()3
ِف َذلِ َكَ ،ب ْل َ ِ
َاهدَ ت ُُه ِلَ ْن َقدَ َر َعل ْي َها .
ت ُب ُم َ
ول ال َّل ِ
وع ْن َعب ِد ال َّل ِ
ـه @ َق َ
ـه ْب ِن ُع َم َرَ { ،أنَّ َر ُس َ
الس َ
ال َح
الَ « :م ْن َ َ
َ
ح َل َع َل ْي َنا ِّ
ْ
س ِم َّنا»(.)4
َف َل ْي َ

ي َحقٍّ ِ ،لَا ِف َذلِ َك ِم ْن َ ْت ِو ِ
ال ِد ِ
َو َم ْع َنى ْ َ
الس َلحِ َع َل ْ ُال ْس ِل ِمنيَ لِ ِق َت ِالِ ْم بِ ِه بِغَ ْ ِ
يف ِه ْم
يث َ ْ
ح ُل ِّ
يد ِف ِ
ال ْ ُالس ِل ِمنيَ َوال َّتشْ ِد ِ
ب َع َلي ِهمَ ،و ِف ِ
يه َد َل َل ٌة َع َل َ ْت ِريمِ ِق َت ِ
ِ
يه(.)5
الر ْع ِ ْ ْ
ْ
َوإِ ْد َخال ُّ
()1
()2
()3
()4
()5

َ
عل مسلم».)144 /1( ،
النووي« ،رشح النووي ٰ
ِ
ِ
ُ
«س َ َ
ونا»،
ت ْونَ َب ْعدي أ ُمور ًا ُت ْنك ُر َ
البخاري« ،صحيح البخاري» ،كتاب الفتن ،باب قول النبي @َ :
حديث رقم .6645
العسقالين ،ابن حجر« .فتح الباري رشح صحيح البخاري» (.)7 /13
َ
َّ
َعال ﴿ﭦ ﭧ﴾ ،حديث رقم .6480
البخاري « ،صحيح البخاري» ،كتاب الديات ،باب قول اللـه ت ٰ
ابن حجر« ،فتح الباري» (.)24 /13
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ويف روايةَ « :يا َعائِ َش ُة ار ُف ِقيَ ،فإِ َّن ال َّلـ َه إِ َذا َأ َرا َد بِ َأ ْه ِل َبي ٍ
يا َد َّ ُل ْم َع َل َب ِ
اب
ت َخ ْ ً
ْ
ْ
الر ْف ِق»(.)1
ِّ
وال شك أن «العنف ُ
األرسي» سبب رئيس من أسباب انحراف الشباب وميلهم إىل

العنف والتطرف واإلرهاب.

وأمر اإلسالم أتباعه بالرفق حتى باحليوان األعجم ،يف الوقت الذي يستمتع فيه

البعض بألعاب ومسابقات تقوم عىل العنف مع بعض احليوانات ،بل وقتلها – أحيان ًا-
ملجرد اللعب والتسلية ،فقد حذر رسول اإلنسانية صىل ال َّلـه عليه وسلم من العنف مع
ِ ِ
ِ
احليوان ف َق َ
وح َغ َر ًضا»(.)2
الر ُ
الَ « :ال َت َّتخ ُذوا َش ْيئًا فيه ُّ

ون إِ َلي ِهَ ،و َه َذا ال َّن ْهي لِل َّت ْح ِريمِ ؛ َو ِ َ
ال َي َوان ْ َ
َأ ْي َل َت َّت ِخ ُذوا ْ َ
لن َُّه ت َْع ِذيب
ال ّي َغ َر ًضا ت َْر ُم َ ْ
لِ ْل َحي َو ِ
ان َوإِ ْت َلف لِ َن ْف ِس ِه(.)3
َ

وكام جاءت النصوص حتذر من العنف مع احليوان ،جاءت كذلك ترغب يف الرفق
َت ِف ِ
به ،ومن ذلك أن أم املؤمنني َعائِشَ ة < ِ
يه ُص ُعو َب ٌةَ ،ف َج َع َل ْت
رك َب ْت َب ِعري ًاَ ،ف َكان ْ
ّ
ول ال َّل ِ
ـه @ َ ِ
ت َُر ِّد ُد ُهَ ،ف َق َ
ال َ َلا َر ُس ُ
الر ْف ِق»(.)4
«ع َل ْيك بِ ِّ
إن الرتبية عىل ثقافة الرفق حتى باحليوان األعجم تنتج إنسان ًا سوي ًا بعيد ًا عن ممارسة
العنف مع اإلنسان الذي كرمه ال َّلـه تعاىل ،كذلك فإن النهوض بثقافة الرفق ونرش هذه
الروح كفيل باإلسهام يف حتقيق السالم واألمن والتعاون ،واحلد من أشكال التطرف

ومظاهر العنف.
()1
()2
()3
()4

ابن حنبل« ،املسند» ،حديث رقم .24734
النيسابوري ،مسلم« .صحيح مسلم» ،كتاب الصيد والذبائح ،باب ال َّن ْه ِى َع ْن َص ْ ِ
ب ا ْل َب َهائِمِ  ،حديث رقم .5171
َ
عل مسلم» (.)108 /13
النووي« ،رشح النووي ٰ
الرفْق ،حديث رقم .6768
مسلم« ،صحيح مسلم» ،كتاب الرب والصلة واآلدب ،باب َف ْض ِل ِّ
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ودَ ،وي َض ُّاد ُه ا ْلع ْن ُف َو ْ ِ
قال الغزا ّيل يف اإلحياءَ ْ :
يج ُة
ال َّدةَُ ،وا ْل ُع ْن ُف نَتِ َ
ُ
الر ْفقَ َ ْم ُم ٌ ُ
«اع َل ْم أنَّ ِّ
ا ْلغَ َض ِب َوا ْل َف َظ َ ِ
الر ْفقُ واللني نتيجة حسن اخللق والسالمة ،وقد يكون سبب احلدة الغضب
اظةَ ،و ِّ

وقد يكون سببها شدة احلرص واستيالءه بحيث يدهش عن التفكر ويمنع من التثبت ،فالرفق يف
األمور ثمرة ال يثمرها إال حسن اخللقَ ،و َل َ ْي ُس ُن ْ ُ
ال ُلقُ إِ َّل بِ َض ْب ِط ُق َّو ِة ا ْلغَ َض ِب وقوة الشهوة
ال .و ِ َلج ِل ه َذاَ ،أ ْث َنى رس ُ ِ
الرف ِْق وبالغ فيه»(.)1
وحفظهام َع َل َحدِّ ِال ْعتِدَ ِ َ ْ َ
َ ُ
ول ال َّلـه @ َع َل ِّ

ِ
الر ْفقَ
للر ُسول ومنها قوله @« :إِ َّن ِّ
وقد جاء الرتغيب يف الرفق يف أحاديث كثرية َّ
َال َي ُكونُ ِف َش ٍء إِ َّل زَ ا َن ُهَ ،و َال ُي ْن َز ُع ِم ْن َش ٍء إِ َّل َشا َن ُه»( ،)2وقولهَ « :م ْن ُأ ْع ِط َي َح َّظ ُه ِم ْن
ِ
الر ْف ِق َف َق ْد ُح ِر َم َح َّظ ُه ِم ْن ْ َ
الر ْف ِق َف َق ْد ُأ ْع ِط َي َح َّظ ُه ِم ْن ْ َ
ال ْ ِ
ال ْ ِ
ي»(.)3
يَ ،و َم ْن ُح ِر َم َح َّظ ُه م ْن ِّ
ِّ

بي @ َن ٰى ح َّت ٰى عن العنف اللفظي مع املخالفـني له يف الدين ،فعن
بل إن ال َّن َّ
ول ال َّل ِ
ود َع َل رس ِ
َعائِ َش َة < ،زَ وج ال َّنبي @ َقا َل ْتَ :د َخ َل ر ْه ٌط ِم َن ا ْلي ُه ِ
ـه @
ْ َ
َ
ٰ َ ُ
َ
ِّ
ِ
الس ُام َوال َّل ْع َن ُةَ .قا َل ْت،
الس ُام َع َل ْي ُك ْمَ .قا َل ْت َعائ َش ُةَ :ف َف ِه ْم ُت َها َفقُ ْل ُت َو َع َل ْي ُك ُم َّ
َف َقا ُلواَّ :
ول ال َّل ِ
ِ
يب الر ْفقَ ِف َ
َف َق َ
ال َر ُس ُ
ـه @َ « :م ْه ً
األ ْم ِر ُك ِّل ِه»َ .فقُ ْل ُت:
ال َيا َعائ َش ُة ،إِ َّن ال َّلـ َه ُ ِ ُّ ِّ
ول ال َّل ِ
ِ
ـم ت َْس َم ْع َما َقا ُلوا ؟ َق َ
َيا َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ـه @َ « :ق ْد ُق ْل ُت َو َع َل ْي ُك ْم»(.)4
ول ال َّلـه َو َل ْ
ِ
يق ُ ِ
الر ْف ِق
ويف رواية ملسلم قال @َ « :يا َعائِ َش ُة إِ َّن ال َّلـ َه َر ِف ٌ
ل ِّ
ي ُّب ِّ
الر ْفقَ َ ،و ُي ْعطى َع َ ٰ
فَ ،و َما َ ِ
ال ُي ْع ِطى َع َل ا ْل ُع ْن ِ
َما َ
ل َما ِس َوا ُه»(.)5
ال ُي ْعطى َع َ ٰ
ٰ
ِ
ال ِ ِ
الع ْنف ِم َن َ ِّ
الش ِم ْثله(.)6
ي َففي ُ
الرفْق م َن ْ َ ْ
قال العلامءَ :و ُك ُّل َما ِف ِّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

الغزايل ،أبو حامد .إحياء علوم الدين ،بريوت :دار املعرفة (.)185 /3
الرف ِْق ،حديث رقم .6767 ،6765
مسلم« ،صحيح مسلم» ،كتاب الرب والصلة واآلدب ،باب َف ْض ِل ِّ
ِ
الرف ِْق َوقالَ :ه َذا َح ِد ٌ
يح،
«سـ َنن الرتمذي» ،كتاب الرب والصلةَ ،ب ُ
الرتمذيُ ،
يث َح َس ٌن َصح ٌ
اب َما َجا َء ِف ِّ
حديث رقم .2013
البخاري« ،صحيح البخاري» ،كتاب األدب ،باب الرفق يف األمر كله ،حديث رقم .5678
مسلم« ،صحيح مسلم» ،كتاب السالم ،باب ال َّن ْه ِى َع ِن ْابتِدَ ِاء َأ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
الس َ
ال ِم َو َك ْي َ
ف َي ُر ُّد َع َل ْي ِه ْم،
اب بِ َّ
حديث رقم .5784
املناوي« ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري» (.)300 /2
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اجلهل بفقه اجلهاد وإقامة احلدود يف اإلسالم

إن من أهم أسباب انحراف املتطرفني إىل ممارسة العنف جهلهم بفقه اجلهاد الذي

جعلهم يوجهون سالحهم إىل صدور املسلمني واملستأمنني واملعاهدين ،وكذلك جهلهم

بفقه إقامة احلدود عىل مستحقها ،مما جعلهم يعتدون عىل حق ويل األمر يف إثبات التهمة
واحلكم املناسب هلا وتنفيذ عقوبتها ،وحيتجون لسلوكهم هذا بأن اإلسالم أمر بالشدة
والغلظة يف ذلك ،ويزعمون أهنم بذلك يقيمون حدود ال َّلـه.

وللرد عىل ذلك ،أقول وبال َّلـه التوفيق :إن اإلسالم دين الوسطية يف كل يشء ،ومن
لشي َط ِ ِ ِ
ِ
ان :إِما إىل َت ْف ِر ٍ
«و َما َأ َمر َّ ُ َ
يط
ذلك وسطيته يف األخالقَ ،
ان فيه ن َْز َع َت ِ َّ
َ
الل بِأ ْم ٍر إِ َّل َول َّ ْ
اف َع ْن ُه َوا ْلغَ ِال ِف ِ
اع ٍةَ ،وإِما إىل إِفْر ٍ
ي َْ
ين َّ
ال ِ
ي
يهَ .كا ْل َو ِادي َب ْ َ
اللِ َو َس ٌط َب ْ َ
َوإِ َض َ
اط َو ُغ ُل ٍّوَ .و ِد ُ
َّ
َ
ِ
ي َطر َف ْ ِ ِ
اف َع ِن ْ َ
يَ .ف َك َم َأنَّ ْ َ
َج َب َل ْ ِ
ي َض َل َل َت ْ ِ
ال ِ َ
يم ْ ِ
يَ .و ْ ُ
ال ْم ِر
الدَ ى َب ْ َ
ي َذم َ
يَ .وا ْل َو َسط َب ْ َ َ
م َضيع َل ُهَ ،فا ْلغَ ِال ِف ِ
يهُ :م َضي ٌع َل ُهَ .ه َذا بِ َتق ِ
او ِز ِه ْ َ
ري ِه َع ِن ْ َ
ْص ِ
ال َّد»(.)1
الدِّ َ .و َه َذا بِ َت َج ُ
ُ ِّ ٌ
ِّ
ود م ْك َت َن ٌف بِ ُخ ُل َق ْ ِ ِ
يَ .و ُه َو َو َس ٌط َبي َن ُه َمَ .و َطر َفا ُه ُخ ُل َق ِ
يم ْ ِ
ان
َ
«و ُك ُّل ُخ ُل ٍق َ ْم ُم ٍ ُ
ي َذم َ
َ
ْ
ال ِ
َذ ِم َيم ِنَ ،ك ْ ُ
اضعِ  :ا َّل ِذي َي ْك َتنِ ُف ُه ُخ ُل َقا ُّ
الذ ِّل
ود :ا َّل ِذي َي ْك َتنِ ُف ُه ُخ ُل َقا ا ْل ُب ْخ ِل َوال َّت ْب ِذي ِرَ .وال َّت َو ُ
س َم َتى ان َْح َر َف ْت َع ِن ال َّت َو ُّس ِط ان َْح َر َف ْت إىل َأ َح ِد ْ ُ
ال ُل َق ْ ِ
َو ْالَ َهان َِةَ .وا ْل ِك ْ ِ
ي
ب َوا ْل ُع ُل ِّوَ .فإِنَّ ال َّن ْف َ
َّ ِ
يم ْ ِ
ي َوال بد»(.)2
الذم َ
ومن ذلك ُخ ُلق الرفق ،فقد قال سفيان الثوري ألصحابه :أتدرون ما الرفق؟ قالوا:

قل يا أبا حممد.

قال :أن تضع األمور من مواضعها ،الشدة يف موضعها ،واللني يف موضعه ،والسيف

يف موضعه ،والسوط يف موضعه.

وهذه إشارة إىل أنه ال بد من مزج الغلظة باللني والفظاظة بالرفق ،فاملحمود وسط

( )1ابن قيم اجلوزية« ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني» ،بريوت :دار الكتاب العريب،
ط1996 ،3م.)465 /2( ،
( )2املرجع السابق (.)295 /2
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بني العنف واللني ،كام يف سائر األخالق ،ولكن ملا كانت الطباع إىل العنف واحلدة أميل

كانت احلاجة إىل ترغيبهم يف جانب الرفق أكثر ،فلذلك كثر ثناء الرشع عىل جانب الرفق
دون العنف ،وإن كان العنف يف حمله حسن ًا كام أن الرفق يف حمله حسن (.)1
و َلـم يذكر القرآن الكريم الغلظة ِّ
ـدة إال يف موضعني :
والش َّ

األول :يف قلب املعركة ومواجهة األعداء ،حيث توجب العسكرية الناجحة الصالب َة
َعال:
عند اللقاء ،وعزل مشاعر اللني ،حتى تضع احلرب أوزارها ،ويف هذا يقول ال َّلـه ت َ ٰ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ﴾(. )2

والثاين :يف تنفيذ العقوبات الرشعية عىل مستحقيها ،حيث ال جمال لعواطف الرمحة
َعال بالشدة عىل املجرمني ،فقال﴿ :ﭛ
يف إقامة حدود ال َّلـه يف أرضه ،فأمر ال َّل ُ
ـه ت َ ٰ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾(. )3

أما يف غري هذين فإنه ال مكان للعنف واخلشونة ،ولكنه العفو والتسامح والرفق
ِ
يب الر ْفقَ ِف َ
والرمحةَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
األ ْم ِر ُك ِّل ِه»(.)4
ول ال َّلـه @« :إِ َّن ال َّلـ َه ُ ِ ُّ ِّ
أما عن إقامة احلدود :فلقد رشع اإلسالم حدود ًا وعقوبات عىل ارتكاب بعض

اجلرائم ،وأوىص بالشدة عىل أصحاهبا ،وهنى عن الرفق هبم؛ ليكونوا عربة لغريهم.

وإن من أبرز أسباب العنف أن بعض املتطرفني فهم أن أمر إقامة احلدود يمكن أن

يقوم به العامة ،فجعلوا هذا احلق ألنفسهم ،فجلدوا ورمجوا وقطعوا بل وأحرقوا،
ويظنون ـ بفهمهم القارص ـ أهنم يقيمون حدود ال َّلـه ويطبقون رشيعته.
()1
()2
()3
()4

الغزايل ،إحياء علوم الدين.)186 /3( ،
سورة التوبة ،اآلية.)123( :
سورة االنور ،اآلية.)2( :
احلديث سبق خترجيه ،وانظر« :سامحة اإلسالم» ،ص .15
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ولكن الفقهاء أكدوا أن ذلك من اختصاص ويل األمر ،ومن يوكل إليهم أمر ذلك،

وال جيوز أن يقوم به آحاد الناس أو األفراد .ولو ترك هذا آلحاد الناس لعمت الفوىض

وساد الفساد.

اص ِف ا ْل َق ْت ِل ال يقيمه إال أولو ْ َ
ال ْم ِر،
قال القرطبي يف تفسريهَ :ل ِخ َل َف َأنَّ ا ْل ِق َص َ
اص َوإِ َقا َم ُة ْ ُ ِ
ي َذلِ َك؛ ِ َ
لنَّ َّ َ
الل ُس ْب َحان َُه َخ َ
وض بِا ْل ِق َص ِ
ُف ِر َ
ض َع َل ْي ِه ُم ال ُّن ُه ُ
اط َب
ال ُدود َو َغ ْ ُ
اصُ ،ث َّم َل َي َت َهي ُأ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِنيَ َ ِ
َِ
يع ْ ُال ْؤ ِمنِنيَ بِا ْل ِق َص ِ
ج ًيعا َأنْ َ ْي َت ِم ُعوا َع َل ا ْل ِق َص ِ
اصَ ،ف َأ َق ُاموا
ج َ
َّ
ال ُد ِ
ي ِه ِم َن ْ ُ
ان َم َق َام أنفسهم ِف إِ َقا َم ِة ا ْل ِق َص ِ
اص َو َغ ْ ِ
الس ْل َط َ
ود(.)1
ُّ
وعلة ذلك أن احلد عقوبة مقدرة ،ولذلك يفتقر إىل االجتهاد ،وال يؤمن عند استيفاء

احلد من احليف ،فوجب تفويضه إىل اإلمام أو ويل األمر(.)2

َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
وأما عن الغلظة يف اجلهاد عىل الكافرين املعتدين ،فقد قال ت َ ٰ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾(. )3

وهذه الشدة املأمور هبا إنام هي عندما يفرض القتال واحلرب عىل املسلمني ،أما قبل
ول ال َّل ِ
ِ
اس َ
ـه @ أتباعه َف َق َ
ذلك فقد ع َّلم َر ُس ُ
اس َأ ُلوا
ال « َيا َأ ُّ َيا ال َّن ُ
ال َت َت َم َّن ْوا ل َقا َء ا ْل َع ُد ِّوَ ،و ْ
َّ َ
بوا»(.)4
الل ا ْل َع ِاف َي َةَ ،فإِ َذا َل ِقي ُت ُم ُ
وه ْم َف ْ
اص ِ ُ
إن األصل يف عالقة املسلمني بغريهم هو السالم ،واحلرب هي االستثناء ،وال ترشع

إال حلكمة ،فهى كعملية جراحية ال يلجأ إليها إال عند الرضورة ،بعد أن يستعيص العالج
الدواء ،وال جيوز أن تتجاوز موضع املرض.

حممد بن أمحد« ،اجلامع ألحكام القرآن» ،القاهرة :دار الكتب املرصية ،ط،2
( )1القرطبي ،أبو عبد ال َّلـه َّ
1384هـ 1964 -م.)246 ،245/2( ،
َ
عل االفرتاءات والشبهات» ،القاهرة :دار هنضة
( )2داود ،دَّ .
حممد ،وآخرون« ،موسوعة بيان اإلسالم»« ،الرد ٰ
مرص ،ط 2011 ،1م .ج  ،15ص .167 ،162
( )3سورة التوبة ،اآلية.)73( :
ب ِع ْندَ ال ِّل َقاءِ،
ِ
ِ
ِ
َ
الص ْ ِ
( )4مسلم« .صحيح مسلم» ،كتاب اجلهاد والسري ،باب َك َر َاهة َ َت ِّنى ل َقاء ا ْل َعدُ ِّو َواأل ْم ِر بِ َّ
حديث رقم .4640
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َعال ﴿ :ﯼ ﯽ
والنصوص الدالة عىل ذلك كثرية ،منها عىل سبيل املثال قوله ت َ ٰ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾(. )1

وإذا كانت القاعدة يف اإلسالم هي السالم ،واحلرب هى االستثناء ،فال مسوغ هلذه

احلرب يف نظر اإلسالم مهام كانت الظروف إال يف إحدى حاالت ثالث :

َعال ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ
احلالة األوىل  :حالة الدفاع عن النفس ورد العدوان ،قال ت َ ٰ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾(. )2

ومن العجيب أنه يف بعض املقاييس املختلة يف عاملنا املعارصُ ،ي َتهم بالعنف واإلرهاب

من يدافع عن وطنه وعرضه ضد املحتل ،ويوصف املحتل املعتدي بأنه يدافع عن نفسه!
احلالة الثانية  :حالة الدفاع عن املظلومني :وقد أشارت إىل احلالة آيات القرآن
َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
الكريم ،قال ت َ ٰ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾(. )3

احلالة الثالثة  :حالة الدفاع عن حرية األديان :الدفاع عن الدعوة إىل ال َّلـه تعاىل إذا

وقف أحد يف سبيلها ،بتعذيب من آمن هبا أو بصد من أراد الدخول فيها أو بمنع الداعى
َعال ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
من تبليغها؛ قال ت َ ٰ

ﮅ ﮆ﴾(. )4

وقد بينت اآلية أن غاية اجلهاد :منع فتنة املؤمنني واملؤمنات ،ومنع إيذائهم ،وإتاحة
احلرية هلم ليامرسوا عبادة ال َّلـه ويقيموا دينه وهم آمنون عىل أنفسهم من كل عدوان.

()1
()2
()3
()4

سورة األنفال ،اآلية.)61( :
سورة البقرة ،اآلية.)190( :
سورة النساء ،اآلية.)75( :
سورة البقرة ،اآلية.)193( :
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وهبذا قىض اإلسالم عىل كل لون من ألوان احلرب ،سواء أكانت حرب ًا من أجل الدين

أم من أجل الدنيا (.)1

ومع أمر اإلسالم بالشدة والغلظة مع املعتدين أثناء اجلهاد ،إال أن لسيوف املسلمني

أخالق ًا ،يف القتال وبعده .أما أثناء القتال ،فقد هنى اإلسالم أتباعه عن قتل النساء واألطفال،
ول ال َّل ِ
ان َر ُس ُ
ـه @ إِ َذا َأ َّم َر َأ ِم ًريا َع َل َج ْي ٍ
ش َأ ْو َ ِ
وهناهم عن الغدر واملثلةَ ،
وك َ
س َّي ٍة َأ ْو َصا ُه ِف
يل َّ
اس ِم َّ
اصتِ ِه بِ َتق َْوى َّ
ني خَ ْ ًياُ ،ث َّم َق َ
اللِ ِف َسبِ ِ
الْ :
اللَِ ،قاتِ ُلوا
اللِ َو َم ْن َم َع ُه ِم َن ْ ُال ْس ِل ِم َ
خَ َّ
«اغ ُزوا بِ ْ

َم ْن َك َف َر بِ َّ
اللِْ ،اغ ُزوا َو َال تَغُ ُّلواَ ،و َال تَغْ ِد ُرواَ ،و َال ُتثّلواَ ،و َال َت ْق ُت ُلوا َولِيدً ا»(.)2

وأما بعد انتهاء القتال ،فقد أوىص اإلسالم أتباعه بإطعام األرسى واإلحسان إليهم،

َعال ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
قال ت َ ٰ

ﭱ ﭲ ﭳ﴾(. )3

فهل ُيتهم دين هذه أخالقه بالعنف ،أو اإلرهاب؟! وهل جيد املتطرفون حجة -بعد

ذلك -ملامرسة أعامل العنف والتخريب؟! نعوذ بال َّلـه من اخلذالن.

( )1سابق ،الشيخ سيد« .عنارص القوة يف اإلسالم» ،بريوت :دار الكتاب العريب1406 ،هـ1986 ،م ،ص،210
 ،211واألزهر« ،بيان للناس من األزهر الرشيف» ،ج  1ص  284 – 282باختصار.
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِْ ِ ِ
َ
اه ْم
ل ا ْل ُب ُعوث َو َوص َّيته إِ َّي ُ
( )2مسلم« .صحيح مسلم» ،كتاب اجلهاد والسري ،باب تَأمري اإل َما ِم األ َم َرا َء َع ٰ
بِآ َد ِ
اب ا ْلغَ ْز ِو َو َغ ْ ِ
ي َها ،حديث رقم .4619
( )3سورة اإلنسان ،اآليتان.)9 ، 8( :
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اخلـامتـة
وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

أو ًال  :أهم النتائج

أو ًال  :إن ظاهرة العنف دخيلة عىل املجتمع املسلم ،أما الرفق واللني والسالم فهو

األصل يف تعامل املسلم مع املسلمني وغريهم.

ثانيـ ًا  :للعنف والتطرف أسباب تؤدي إليه ،من أمهها الغلو يف الدين واخللل املعريف

عند من يسلكون سبيل العنف.

ثالثـ ًا  :تكفري املسلمني واستحالل دمائهم من أبرز سامت املتطرفني ،ومن أول أسباب

ممارستهم العنف.

رابعـ ًا  :عالج اإلسالم أمراض العنرصية والتفاخر والكرب واحتقار اآلخر التي هي

من أهم أسباب التطرف والعنف ،قدي ًام وحديث ًا.

خامس ًا  :إن العمل عىل نرش العدل يف املجتمع سبب رئيس للقضاء عىل العنف

والتطرف.

سادس ًا  :إن تعليم الشباب املنهج الصحيح يف الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن

املنكر سبيل للقضاء عىل كثري من أسباب العنف.

سابع ًا  :إن نرش ثقافة الرفق والسامحة بني الشباب والتحذير من خطر العنف سبب

من أسباب مواجهة ظاهرة العنف.
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1ابن حبان ،حممد بن حبان ،صحيح ابن حبان ،ط مؤسسة الرسالة بريوت ،الثانية 1414 ،ـ .1993
( )2ابن محزة ،مصطفى ،ثقافة اإلرهاب قراءة رشعية ،بحث منشور ضمن كتاب اإلرهاب وخطرة
عىل السالم العاملي ،بقلم جمموعة من العلامء ط جممع البحوث اإلسالمية بمرص 1437 ،ه
 2015م.
( )3ابن محيد ،صالح بن عبد ،وآخرون ،نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم ،ط دار
الوسيلة ،جدة ،الثالثة 1425ه2004 -م.
( )4ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنرش ،تونس  1984هـ.

( )5ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني .دار الكتاب العريب –
بريوت ،الثالثة 1416 ،هـ ـ 1996م.

( )6ابن ماجة ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،ط دار الرسالة العاملية ،األوىل،
 1430هـ ـ  2009م.
( )7األزهر الرشيف ،بيان للناس من األزهر الرشيف .ط وزارة األوقاف املرصية1993 ،م.

( )8البخاري ،أبو عبد ال َّلـه ،حممد بن إسامعيل ،اجلامع الصحيح ،ط دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت،
ط الثالثة 1407 ،ـ 1987م.

( )9الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى ،سنن الرتمذي ،ط مطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص،
الطبعة الثانية 1395 ،هـ ـ 1975م (.)34 /4
( )10احلنبيل ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ،جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديث ًا
من جوامع الكلم ،ط دار السالم بمرص ،الثانية 1424 ،هـ ـ 2004م.
( )11داود ،د.حممد وآخرون ،موسوعة بيان اإلسالم ،الرد عىل االفرتاءات والشبهات .ط دار هنضة
مرص ،األوىل 2011م.
الز ْرقاين ،حممد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ط عيسى البايب احللبي بمرص،
(ُّ )12
الطبعة الثالثة.
( )13سابق ،الشيخ سيد ،عنارص القوة يف اإلسالم ،ط دار الكتاب العريب1406 ،هـ1986 ،م.
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( )14السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،تاريخ اخللفاء ،ط مكتبة نزار مصطفى الباز ،األوىل:
1425هـ2004 ،م.
( )15الشاطبي ،أبو إسحاق ،االعتصام ـ ط املكتبة التجارية الكربى ـ مرص.

( )16الشيباين ،أبو عبد ال َّلـه ،أمحد بن حنبل ،املسند ،ط مؤسسة الرسالة ،األوىل 1421 ،هـ ـ  2001م.
( )17الصديقي ،العظيم آبادي أبو عبد الرمحن حممد أرشف ،عون املعبود رشح سنن أيب داود ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الثانية 1415 ،هـ.

( )18صقر ،الشيخ عطية ،املنهج القويم إىل رصاط ال َّلـه املستقيم ،رؤية موضوعية إلرادة التغيري ،ط
جممع البحوث اإلسالمية  /مرص 1412هـ1991 ،م.

( )19ضيف ،د .نشأت عبد اجلواد حممد ،موقف الدين من اإلرهاب والتطرف ،بحث نرش ضمن
كتاب اإلسالم ومستقبل احلوار احلضاري ،الصادر عن املؤمتر العام الثامن للمجلس األعىل
للشئون اإلسالمية بمرص1418 ،هـ1998 ،م.
( )20الطبطبائي ،د .حممد عبد الرازق ،التطرف واإلرهاب دراسة رشعية ،بحث نرش ضمن كتاب
التسامح يف احلضارة اإلسالمية الصادر عن املؤمتر العام السادس عرش للمجلس األعىل للشئون
اإلسالمية بمرص1425 ،هـ2004 ،م.
( )21عباد ،د .عبد الرمحن عباد ،التطرف الفكري ،أسبابه وأبعاده ،بحث نرش ضمن كتاب اإلسالم
ومستقبل احلوار احلضاري ،الصادر عن املؤمتر العام الثامن للمجلس األعىل للشئون اإلسالمية
بمرص.
( )22العسقالين ،أمحد بن عيل بن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ط دار املعرفة ـ بريوت،
.1379
( )23الغزايل ،أبو حامد ،إحياء علوم الدين ،ط دار املعرفة ،بريوت.

( )24الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس املحيط ،ط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط الثامنة،
 1426هـ2005 ،م.

( )25القرطبي ،أبو عبد ال َّلـه حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،ط دار الكتب املرصية ،القاهرة،
الثانية1384 ،هـ ـ 1964م.
( )26قرييش ،د .عمر بن عبد العزيز ،سامحة اإلسالم ،ط مكتبة األديب ،السعودية ،الثالثة 2006م.

( )27املناوي ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،دار الكتب
العلمية بريوت ـ لبنان ،األوىل  1415هـ ـ 1994م
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( )28النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ،السنن الكربى ،ط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،األوىل،
1421هـ2001 ،م.
( )29النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف ،رشح النووي عىل مسل ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الثانية1392 ،هـ.
( )30النيسابور ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ـ دار اجليل بريوت .

( )31اهلروي ،أبو احلسن نور الدين املال عيل القاري ،رشح الشفا ،ط دار الكتب العلمية ،بريوت،
األوىل 1421 ،هـ.
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()49

طـرف الدِّ يني
ال َّت ُّ

َ َ
عـارف
ل ال َّتعـا ُيش وال َّت ُ
وأثر ُه َع ٰ
*

حممـد َحـد ال َقطـاطشـة
دَّ .

ظاهرة التطرف الديني ظاهرة عاملية ،وتكاد تنترش يف معظم املجتمعات املتقدمة

والنامية ،وال ترتبط بدين معني وإنام تظهر يف كل األديان يف كل زمان ومكان .والتطرف

الديني ليس وليد العرص احلديث ،وإنام له جذوره التارخيية ،فهو موجود يف كل مراحل

تطور املجتمعات االنسانية ،حيث إنه ال يمكن فهم التطرف إال بفهم طبيعة التنظيامت
الدينية التي هي خماض هلذا الفكر ،حيث تعمل هذه التنظيامت عىل فرض طريقة معينة

يف احلياة واالحساس باهلوية والذاتية والتاميز ،فالتطرف الديني تعبري عن شذوذ فكري
وتصوري وانحراف منهجي عن اهلدي اإلهلي مهام كانت املربرات.

معنى التطرف الديني يف اللغة واالصطالح

التطرف  :من الطرف ،وهو البعد ،يقال :قاتل الرجل تطري ًفا ،أي ابتعد( .)1وقيل:

وحر ُفه ،واملراد بحد اليشء منتهاه وغايته للفرد ،فالتطرف هو جتاوز حد
ُّ
«حد اليشء َ

االعتدال وعدم التوسط( .)2واملتطرف هو الذي ال يثبت عىل أمر ومتجاوز حلد االعتدال

والتوسط(.)3

(*) عميد كلية األمري احلسني للدراسات الدولية ،اجلامعة األردنية.
( )1الفريوز أبادي« ،القاموس املحيط» ،مادة( :طرف) ،حتقيق مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،دار الريان
للرتاث ،ط 1987 ،2م ،ص .1076
( )2جممع اللغة العربية« .املعجم الوسيط» .اجلزء الثاين ،ط  ،4القاهرة :مكتبة الرشوق2004 ،م ،ص .575
( )3الرازي ،أمحد بن فارس« ،معجم مقاييس اللغة» ،القاهرة :دار الفكر1979 ،م ،مادة (طرف) ،رقم
(.)447/3
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عبد به ال َّلـه تعاىل( .)1وقد
الدين  :وهو ما يدين به اإلنسان ،وقيل اسم جلميع ما ُي ُ

عرفه صاحب «القاموس الفقهي « :االعتقاد باجلنان ،واإلقرار باللسان ،وعمل اجلوارح

باألركان(.)2

عرفت املوسوعة السياسية ،التطرف الديني بأنه «ال َت ّز ُمت
أما يف االصطالح ،فقد ّ

والغلو يف احلامس والتمسك الضيق األفق بعقيدة أو فكرة دينية مما يؤدي إىل االستخفاف

بآراء ومعتقدات اآلخرين وحماربتها والرصاع ضدها وضد الذين حيملوهنا»( ،)3وهي

حالة مرضية عىل املستوى الفردي واجلامعي تدفع إىل اتباع أسلوب يتصف بعدم االتزان
والتطرف والبعد عن العقل واالستهانة باآلخرين ومعتقداهتم(.)4

احلد والغُ لو يف الدين
ويمكن تعريف التطرف من الناحية الدينية بأنه جماوزة ّ
والتصلب فيه والتشدد حتى جماوزة احلد املنطقي ،وأنه جماوزة األمر بعيد ًا عن مجهور

األمة ومنهجها الوسط وقد أطلق العلامء قدي ًام كلمة املتطرف عىل املخالف للرشع وعىل

القول والفعل املخالف للرشع(.)5

وبالرغم من شيوع استخدام مصطلح التطرف إال أنه يعترب من املفاهيم التي يصعب

حتديدها أو إطالق تعميامت بشأهنا ،وهو ما يرجع إىل ثالثة أسباب رئيسية(: )6
()1
()2
()3
()4
()5
() 6

مصطفى ،إبراهيم« ،املعجم الوسيط» ،مادة( :دان) ،دار الدعوة ،ج ( ،1د.ت) ،ص .307
أبو جيب ،سعد« ،القاموس الفقهي لغ ًة واصطالح ًا» ،دمشق :دار الفكر ،ط 1988 ،2م ،ص .134
الكيايل ،عبد الوهاب« ،موسوعة السياسة» .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط  ،2ج ،1
1985م ،ص ص .769 - 768
النوري ،قيس« ،طبيعة املجتمع البرشي يف ضوء االنثروبولوجية االجتامعية» ،بغداد :مطبعة أسعد،
1970م ،ص ص  142ـ .143
َطرف يف الدين» .بحث مقدم للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من
الطبطبائيَّ ،
حممد عبد الرزاق« ،ت ُّ
اإلرهاب اجلامعة اإلسالمية .الرياض2005 ،م ،ص .56
وردانى ،يوسف« ،مداخل مكافحة التطرف بني الشباب يف مرص» .جملة بدائل الصادرة عن مركز األهرام
للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،العدد 2115 ،11م ،ص .19
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( )1يف نسبية املعنى اللغوي للتطرف واختالفه بني املجتمعات ،فام ُيعد تطرف ًا يف جمتمع
ما ،قد ال يكون كذلك يف آخر ،ويرجع ذلك إىل ارهتان التطرف باملتغريات السياسية
والدينية واحلضارية داخل كل جمتمع ،كذلك فإنه يرتبط بالعامل الزمني ،حيث

يتفاوت التطرف يف املجتمع نفسه من زمن آلخر.

( )2ارتباط ظاهرة التطرف بكثري من العلوم اإلنسانية كعلم النفس وعلم االجتامع،
بام يؤدى يف النهاية إىل اختالف االجتاهات بني العلامء يف وضع معايري حتدد ماهية
التطرف.

( )3اخلطأ الذي يقع فيه البعض باستخدام مفاهيم أخرى كمرادفات ملصطلح

بي @« :إياكم
التطرف ،مثل اإلرهاب والعنف والتعصب .ويقول ال َّن ُّ
والغلو»( )1ويقول @« :أال هلك املتنطعون»( )2فمن يتصف هبذا الغلو
احلد يف فهم النصوص يعمل ويعتقد يف العموميات ويرتك النصوص
وجياوز ّ
التفصيلية األخرى ،ومن دالئل الضحالة الفكرية وعدم الرسوخ يف فقه

الدين واإلحاطة بآفاق الرشيعة :امليل دائ ًام اىل التضييق والتشديد واإلرساف

يف القول والتحريم ،وتوسيع دائرة املحرمات مع حتذير القرآن والسنة

َعال ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
والسلف من ذلك ،وحسبنا قوله ت َ ٰ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾(. )3

حىص الرمي ،حديث رقم .3029
«السـ َنن» ،كتاب املناسك ،باب قدر
ٰ
( )1ابن ماجةُّ ،
حممـد« .املسـند» ،باب عبد ال َّلـه بن مسعود > حديث رقم .3655
( )2ابن حنبل ،أمحـد بن َّ
( )3سورة النحل ،اآلية.)116( :
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املقاربات املفاهيمية ملفهوم التطرف الدين
ل:
( أ ) الغلو والتقصري :ويف هذا يقول اإلمام القرطبي يف تفسري قول ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾( .)1و َل َّـم كان الوسط جمانب ًا للغلو والتقصري كان
حممو ًدا ،أي هذه األمة مل تَغْ ُل غلو النصارى يف أنبيائهم وال قرصوا تقصري اليهود

يف أنبيائهم( ،)2ويقول اإلمام ابن كثري يف تفسري اآلية» والوسط هنا اخليار واألجود.
ً
وسطا ،خصها بأكمل الرشائع وأقوم املناهج وأوضح
ـه هذه األمة
وملا جعل ال َّل ُ
()3
َعال ﴿ :ﭑ
املذاهب  .وقد هنى ال َّلـه عز وجل عن الغلو يف الدين ،فقال ت َ ٰ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾(. )4

(ب) َ
ـدد  :هو ما يرتبط بمامرسات الفرد يف عباداته العملية ،وحيرم نفسه من أمور أباحها
التش ُّ
الرشع ،لكنه اتبع ما مل يتفق عليه باإلمجاع فامرسه ،ويف ضوء ما سبق يمكن فهم التشدد بأنه
سلوك تعبدي يميل فيه املتشدد لألخذ باألصعب أو األحوط يف ممارساته التعبدية .وهو هبذا
ال يبيح لنفسه أخذ ما يتفق عليه باإلمجاع .وكأنه هبذا املعنى يرى يف ممارساته زيادة وزهد ًا عام

يامرسه غريه .إال أنه يف نظرته ملن خيالف ال يصل ملا يصل إليه املغايل أو املتطرف(.)5

(ج) التعصب الديني  :حالة من التزمت والغلو يف احلامس والتمسك الضيق األفق
بعقيدة أو فكرة دينية ،مما يؤدى إىل االستخفاف بآراء ومعتقدات اآلخرين ،وحماربتها
والرصاع ضدها وضد الذين حيملوهنا (.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة البقرة ،جزء من اآلية.)143( :
حممد بن أمحد األنصاري« ،اجلامع ألحكام القرآن الكريم» ،حتقيق :عبد ال َّلـه بن عبد
القرطبي ،اإلمام َّ
املحسن الرتكي ،ج  ،1بريوت :مؤسسة الرسالة2006 ،م ،ص .104
حممد السالمة ،دار طيبة1999 ،م،
ابن كثري ،إسامعيل بن عمر« ،تفسري القرآن العظيم» ،حتقيق :سامي بن َّ
ج  ،1ص .203
سورة النساء ،جزء من اآلية.)17( :
بلهول ،نسيم وآخرون« .التطرف الديني» .عمـان :أمواج للطباعة والنرش والتوزيع2014 ،م ،ص ص
.19-18
الكيايل ،عبد الوهاب« ،موسوعة السياسة» ،ص ص .769 - 768
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أبرز مظاهر التطرف

تتعدد مظاهر التطرف الديني والتي كان هلا التأثري السلبي يف املجتمع ،ومن هذه

املظاهر(:)1

ـ التعصب وما يولده من مجود فكري وانغالق عقيل ورفض للرأي اآلخر.

ـ إصدار األحكام العشوائية بدون دليل التي أثرت سلب ًا يف األرسة املسلمة.

ـ التكفري حيث يتم االنفصال الكيل بني املجتمع واملتطرف ،فيعمل التكفري عىل استحالل
الدماء واألموال ،يقول اإلمام مالك ~ (لو احتمل املرء الكفر من تسعة وتسعني
وجه ًا ،واحتمل اإليامن من وجه حلملته عىل االيامن حتسب ًا للظن باملسلم) .ويقول عبد
الرمحن الغرياين «مرت األمة املسلمة يف عصور انحطاطها بالتفرق والتعصب البغيض».

ـ التشدد الدائم وفرضه عىل اآلخرين ،عل ًام أن الناس خيتلفون بطبيعة فطرهتم ،والتشدد
املقصود هنا حتريم كل ما هو طيب واحلرمان منه مما ترك كثري ًا من اآلثار السلبية
واملدمرة عىل األرسة واملجتمع املسلم.

أسباب التطرف الديني
وفيام ييل عرض ألهم أسباب التطرف الديني :

ِ
والسـ َّنة(:)2
( أ ) األخذ بالشعارات من اإلسالم أكثر من أخذ العلم احلق من الكتاب ُّ

فبعض العاملني يف الدعوة اإلسالمية يرفعون شعارات عامة ،سواء فيام يتعلق

بعالقة املسلم مع املسلمني أو عالقته مع اآلخرين من أصحاب الرشائع األخرى
دون تأصيل رشعي أو فهم فقهي ،وصدق القائل «حيتاج الداعي إىل ال َّلـه يف أداء
حممد فالح« ،التحديات التي تواجه األرسة املسلمة يف ظل أزمة املتطرفني
حممد خلف ،واخلوالدةَّ ،
( )1بني سالمةَّ ،
ديني ًا» (التفكك األرسي) ،دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية2017 ،م ،ص .198
( )2النحوي ،عدنان« .موجز النظرية العامة للدعوة اإلسالمية» ،الرياض :دار النحوي للنرش والتوزيع ،ط،3
1997م ،ص .69
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مهمته ووظيفته ،التي هي يف األصل وظيفة رسل ال َّل ِ
ـه إىل عدة ٍ
قوية من الفهم
الدقيق ،واإليامن العميق ،واالتصال الوثيق بال َّلـه تعاىل ،وهذه هي مقومات ِ
عدة
الداعي وأركاهنا وإذا فقدها مل يغن عنها يشء آخر(.)1

(ب) غياب فقه املوازنات واألولويات  :واملقصود بفقه املوازنات :النظر يف مآالت
األفعال ،من حيث حتقيقها مصلحة تستجلب ،أو مفسدة تدرأ( .)2فمآل تطبيق

النص له أثر يف تكييف الفعل ،ووصفه الرشعي ،فيصبح غري مرشوع يف ظل ظروف
مرشوعا إذا كانت
معينة بالنظر إىل نتيجته غري املرشوعة الواقعة أو املتوقعة ،ويصبح
ً

واجبا إجيادها وحتصيلها إذا اقتضت احلاجة املاسة لألمة ذلك(.)3
نتيجته مرشوعة بل ً
واملقصود بفقه األولويات وضع كل يشء يف مرتبته ،فال يؤخر ما حقه التقدم ،أو
يقدم ما حقه التأخري ،وال يصغر األمر الكبري ،وال يكرب األمر الصغري(.)4

(ج) املوازنة بني املصالح واملفاسد إذا تعارضتا  :بحيث نعرف متى نقدم درء املفسدة عىل
جلب املصلحة ،ومتى نتجاوز املفسدة من أجل املصلحة .ويعتمد ذلك عىل دراسة

فقه الواقع ،وهذا الفقه ال بد أن يكون مبني ًا عىل الواقع املعيش دراسة دقيقة مستوعبة

لكل جوانب املوضوع ،معتمدة عىل أصح املعلومات وأدق البيانات واإلحصاءات
ِ
ِ
ومدنيه ،جيد فيه أدلة كثري ًة عىل
مكيه،
املوثقة العلمية( .)5واملتدبر للقرآن الكريم،

فقه املوازنات والرتجيح :ففي جمال املوازنة بني املصالح قوله تعاىل عىل لسان هارون

()1
()2
()3
()4
()5

زيدان ،عبد الكريم« ،أصول الدعوة» ،ط  ،3بريوت :مؤسسة الرسالة1976 ،م ،ص .314
الغرناطي ،إبراهيم بن
حممد اللخمي الشهري بالشاطبي (املتوىف 790 :هـ)« ،املوافقـات»،
موسى بن َّ
ٰ
حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن : ،دار ابن عفان1997 ،م ،ج  ،4ص .110
حممد فتحي« ،الفقه اإلسالمي املقارن» ،ط  ،2منشورات جامعة دمشق1992 ،م ،ص  ،25وله
الدرينيَّ ،
أيض ًا« ،املناهج األصولية يف االجتهاد يف الرأي يف الترشيع اإلسالمي» ،ط  ،2الرشكة املتحدة للتوزيع،
1985م ،ص .6-5
القرضاوي ،يوسف« ،أولويات احلركة االسالمية يف املرحلة القادمة» ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
2001م ،ص .38
املرجع السابق ،ص .30
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ألخيه موسى ^﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾( .)1فنبي ال َّلـه هارون خيش لو خرج

أن يتبعه قوم ويتخلف مع العجل قوم ،وربام أدى ذلك إىل سفك الدماء وخيش إن
زجرهم أن يقع قتال ويسفك ِ
الدماء ،وقد أمره موسى بالبقاء معهم( .)2ويف املوازنة

بني املفاسد واألرضار نجد قوله تعاىل عىل لسان اخلرض يف تعليل خرق السفينة
َعال ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
بقوله ت َ ٰ
ُ
العمل باملصالح إذا حتقق
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾( .)3ويف هذا ،من الفقه

وجهها ،وجواز إصالح ِ
كل املال بإفساد بعضه( ،)4فألن تبقى السفينة ألصحاهبا
وهبا خرق أهون من أن تضيع كلها ،فحفظ البعض َأوىل من تضييع الكل .ومنه

َعال ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
قوله ت َ ٰ
()5
َ
القتال يف الشهر احلرام كبري ًا ،ولكن
عد
ل ّ
ﭾ ﭿ﴾  .وفيه أن ال َّلـه َع َّز َ
وج َّ

لدرء ما هو أكرب من الصد عن سبيل ال َّلـه والكفر به وإخراج أهله منه( ،)6حيث إن
لكل يشء أوانه املناسب ،وإذا استعجل باليشء قبل أوانه فالغالب أن يرض الناس
وال ينفع(.)7

(د) الغلو والتشدد يف الدين  :ويتم ذلك من خالل منهج التعسري ال التيسري يف جمال
اآلراء الفقهية املتعلقة باملجتمع وسياسته واقتصاده ومعامالته وعالقاته الدولية،

مع أن الرشيعة اإلسالمية مبناها عىل التيسري ورفع احلرج والتخفيف والرمحة
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة طه ،اآلية.)94( :
القرطبي« ،اجلامع ألحكام القرآن» ،مرجع سابق ،ج  ،6ص .159
سورة الكهف ،اآلية.)79( :
القرطبي« ،اجلامع ألحكام القرآن» ،مرجع سابق ،ج  ،6ص .25
سورة البقرة ،جزء من اآلية.)217( :
القرطبي« ،اجلامع ألحكام القرآن» ،مرجع سابق ،ج  ،2ص .41
القرضاوي« ،أولويات احلركة اإلسالمية» ،مرجع سابق ،ص .38
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والسامحة كام دلت عىل ذلك كثري من النصوص الرشعية ُجعت يف قاعدة كلية:

«املشقة جتلب التيسري»( ،)1هذه القاعدة تعد من القواعد اخلمس الكربى من أسس
الرشيعة اإلسالمية يف مجيع املذاهب(.)2

(هـ) أسباب تربوية دعوية  :وهي األسباب التي ترجع إىل الرتبية اخلاطئة واستخدام
أساليب دعوية ،ال يظهر أثرها عىل واقع سلوكيات أفراد املجتمع ،ومنها :

ـ تصدر ُحدثاء األسنان جمالس الفقه واإلفتاء واختاذ الشباب هلؤالء السفهاء قدوة
فحكموا هلم يف أمور دينهم ودنياهم بغري علم وال فقه .قال رسول ال َّلـه صىل ال َّلـه

عليه وسلم« :يأيت يف آخر الزمان قوم حدثاء األسنان سفهاء األحالم يقولون من
خري قول الربية يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ال جياوز إيامهنم
حناجرهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجر ًا ملن قتلهم يوم القيامة»(.)3

ـ نقص الثقافة الدينية يف املناهج الرتبوية يف البالد اإلسالمية فقد أسست املناهج يف

بعض الدول اإلسالمية عىل نظريات غربية( .)4فام يدرس مراحل التعليم األساسية

ال يؤهل شخص ًا مثقف ًا باحلد األدنى من الثقافة اإلسالمية(.)5

(و) أسباب وجدانية نفسية  :أن اجلانب الوجداين النفيس مرتتب عىل اجلانب املعريف،
فنفسية املتطرف تتشكل تبع ًا للمعارف التي يتلقاها ،أو املعاملة التي قابلها من
املجتمع وتعود األسباب الوجدانية النفسية إىل :

( )1حيدر ،عيل« ،درر احلكام رشح جملة األحكام» ،الرياض :دار عامل الكتب ،ج 1991 ،1م ،ص .35
( )2القرضاوي« ،أولويات احلركة اإلسالمية» ،مرجع سابق ،ص .38
( )3البخاري« ،صحيح البخاري» ،كتاب :استتابة املرتدين واملعاودين وقتاهلم ،باب :قتل اخلوارج وامللحدين
بعد إقامة احلجة عليهم ،حديث رقم  ،6531مسلم« ،صحيح مسلم» ،كتاب  :الزكاة ،باب  :التحريض
َ
عل قتل اخلوارج ،حديث رقم .1066
ٰ
حممـد منري« ،التعليم العام يف البالد العربية» ،القاهرة :عامل الكتب1974 ،م ،ص .196
( )4موسىَّ ،
( )5الظاهري ،خالد« ،دور الرتبية اإلسالمية يف مكافحة اإلرهاب» ،الرياض :دار عامل الكتاب2002 ،م ،ص .62
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( )1حسب الشهرة والزعامة  :يقول ابن كثري« :ال تنظر اىل هؤالء املرتفني وأشباههم،
()1

بي @
فإنام هي زهرة زائلة ،ونعمة حائلة ،لتختربهم بذلك»  .وقد حذر ال َّن ُّ

ت ِ
ِ
القيامة عليه ٌ
ِ
به،
الناس ُيق َْض يو َم
«إن َّأو َل
اس ُتشْ ِهدَ ُ ،فأ ِ َ
من ذلك يف قولهَّ :
رجل ْ
َ ِ
فعر َفها ،قال :فام ِ
عم ْل َت فيها؟ قال :قا َت ْل ُت ِف َ
اس ُتشْ ِه ْد َت ،قال:
يك حتى ْ
فع َّر َف ُه ن َع َم ُهَ َ ،
يلِ ِ ُ ،
ريءِ ْ ،
كذب َت ،ولك َّن َك قا َت ْل َت لِ ُي َ
وج ِه ِه حتى
قال ِج ٌ
فس ِح َب عىل ْ
ْ
ثم أم َر به ُ
فقد ق َ َّ
ورجل تع َّلم ِ
ٌ
الع ْل َم وع َّل َم ُه ،و َق َر َأ ُ
فع َر َفها،
ُأ ْل ِق َي يف النا ِر،
القرآنَ ُ ،فأ ِ َ
عم ُهَ ،
ت ِبه َ
فع َّر َف ُه نِ َ
َ
عم ْل َت فيها؟ قال :تع َّلم ُت ِ
قال :فام ِ
الع ْل َم وع َّل ْم َت ُه ،و َق َر ْأ ُت ِف َ
يك ُ
كذب َت،
القرآنَ  ،قالْ :
ْ
يل ،ثم ُأ ِمر ِ
قال :هو قا ِر ٌئ ْ ِ
ولك َّن َك تع َّلم َت ِ
عالْ ،
القرآنَ لِ ُي َ
الع ْل َم لِ ُي َ
قال ِ ٌ
وقرأ َت ُ
به
ْ
فقد ق َ َّ َ
ِ
أصناف
وأعطا ُه من
علي ِهْ ،
وج ِه ِه حتى ُأ ْل ِق َي يف النا ِرُ ،
فس ِح َب عىل ْ
ورج ٌل َّ
ُ
وس َع ال َّلـ ُه ْ
به َ ِ
ت ِ
فعر َفها ،قالَ :فم ِ
ِ
ٍ
عم ْل َت فيها؟ قال :ما ْ
سبيل
ترك ُت من
املال ُك ِّل ِهُ ،فأ ِ َ
فع َّر َف ُه ن َع َم ُه َ َ
ُِ
كذب َت ولك َّن َك فع ْل َت لِ ُي َ
ْت فيها َ
هو َج َو ٌاد،
أن ُين َفقَ فيها َّإل أنفق ُ
ت ُّب ْ
قالَ :
لك ،قالْ :
به فس ِح َب عىل ْ ِ
يلِ ِ ُ :
ْ ِ
ثم ُأ ْل ِق َي يف النا ِر»(.)2
ثم أم َر ُ
وج ِههَّ ،
فقد ق َ َّ
( )2الفهم احلريف للنص القرآين  :أن فهم القرآن الكريم والسنة النبوية حيتاج إىل أمرين،

األول :معرفة اللغة التي خاطب هبا ال َّلـه تعاىل َر ُسو َله @ .الثاين :معرفة املقصود

من اللفظ ،وهذا يلزم أيض ًا يف فهم كالم الناس أنفسهم ،ملعرفة ما عناه املتكلم
وقصده .ومن أمثلة ذلك :االعتامد عىل قوله ُس ْبحان َُه ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾( ،)3وعند
التأمل يف آيات القرآن الكريم نجد أن اخلطيئة والسيئة تطلقان عىل الرشك فام دونه

َعال ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ
من السيئات واخلطايا ،فمن إطالقها عىل الرشك قوله ت َ ٰ
(« )1ابن كثري» ،إسامعيل بن عمر ،مرجع سابق ،ط  ،2ج  ،5ص .326
( )2رواه مسلم« ،صحيح مسلم» ،كتاب اإلمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ،ج  ،3ص ،1513
رقم احلديث .1905
( )3سورة البقرة ،اآلية.)81( :
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ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾( ،)1ومن إطالقها عىل ما دون

الرشك قوله ُس ْبحان َُه ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾( ،)2وقوله ُس ْبحان َُه عىل لسان إبراهيم ﴿ :#
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾( ،)3وعليه ليست اآلية كام يظهر
ألول وهلة من ظاهرها أهنا دالة عىل أن مرتكب السيئة كافر ،خصوص ًا إذا رجعنا
َعال ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
إىل اآلية املحكمة من مثل قوله ت َ ٰ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾( ،)4ونستخلص مما سبق أن املنهج

الذي حيتذيه املتطرف يف تعامله مع النصوص هو عدم اجلمع بني األدلة ،واتباع

املتشابه ،والفهم والتعامل املبارش مع نصوص القرآن والسنة ،والفهم احلريف هلام.

( )3اجلهل بالقران  :إن عدم فهم مقاصد القرآن الكريم يكون سبب ًا يف االنحراف ،يقول
عبد ال َّلـه بن عمر {« :إهنم انطلقوا إىل آيات نزلت يف الكفار فجعلوها عىل
املؤمنني»(.)5

بالسـ َّنة  :ومن األسباب املؤدية للتطرف يف الدين اجلهل بالسنة النبوية،
( )4اجلهل ُّ
بل واإلعراض عنها واالقتصار عىل القرآن الكريم مع إمهال األخذ بأدلة السنة،
فيؤدي ذلك اجلهل إىل جعل ما ليس بسيئة سيئة ،وما ليس بحسنة حسنة« ،فهم
السـ َّن ِة التي ختالف
إنام يصدقون الرسول فيام بلغه من القرآن ،دون ما رشعه من ُّ
بزعمهم ظاهر القرآن»( ،)6وقد يغفل املسلم عن سنة يف مسألة ،لكن املخالفة الكلية
()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة نوح ،اآلية.)25( :
سورة النساء ،اآلية.)31( :
سورة الشعراء ،اآلية.)82( :
سورة النساء ،اآلية.)48( :
البخاري« ،صحيح البخاري» ،كتاب استتابة املرتدين وقتاهلم ،باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة
احلجة عليهم ،ج  ،9ص .20
ابن تيمية ،تقي الدين« ،جممع الفتاوى»« ،كتاب مقدمة التفسري»« ،رسالة الفرقان بني احلق والباطل»،
جممع امللك فهد ،ج  ،19ص .73
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للسنة تصنف من البدع يقول ابن تيمية« :يقع بعض أهل العلم يف خطأ يف بعض
()1
املسائل؛ لكن أهل البدع خيالفون السنة الظاهرة املعلومة»  .لذلك كان عمر >
يلزم املبتدعة والغالة بأخذ السنن؛ ألهنا قاطعة يف الداللة عىل زيف أقواهلم فقد
قال« :سيأيت قوم جيادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسننُ ،
فإن أصحاب السنن
أعلم بكتاب ال َّلـه»(.)2

آثار التطرف الديني عىل الدعوة اإلسالمية

للتطرف الديني آثار مدمرة عىل الدعوة اإلسالمية تتمثل فيام يأيت :

( )1التفرق يف الدين واخلصومة والبغضاء  :وقد حذر القرآن الكريم األمة اإلسالمية أن
َعال ﴿ :ﮦ
تتفرق وختتلف وتوعدها إن حصل هذا بالعذاب العظيم يوم القيامة ،قال ت َ ٰ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾(،)3
سببا للتعصب املذهبي الذي يؤدي إىل التفرق
فعندها يكون اخلالف الفقهي يف الفروع ً
يف الدين وإىل اخلصومة والبغضاء.

( )2وجود حالة فوىض يف الفتوى واملرجعيات الفقهية  :حيث يتصدر للفتوى من ليسوا
أهال هلا ،ويؤدي ذلك إىل إفساد دين الناس وإىل التخبط األهوج يف األهواء ،وال َّلـه
سبحانه وتعاىل حيذر من هذا بقوله﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(،)4
واحلقيقة أن األمة اإلسالمية اليوم تعاين من ظاهرة الفتوى بال علم ،وهذه الظاهرة
خطرية ،حيث إن الدعوة إىل ال َّلـه يشء والفتوى يشء آخر ،وهلذا ربام حيق للمسلم
ً
مفتيا إال إذا
واعظا ،ومتحد ًثا
أن يكون
وخطيبا ،وداعية ،ولكن ال حيق له أن يكون ً
ً
انطبقت عليه رشوط اإلفتاء(.)5
( )1ابن تيمية ،املرجع السابق ،ص .7372
«سـنن الدارمي» ،املقدمة ،باب التورع عن اجلواب فيام ليس فيه كتاب وال ُسـ َّنة ،ج  ،1ص .47
( )2الدراميُ ،
( )3سورة آل عمران ،اآلية.)105( :
( )4سورة النحل ،جزء من اآلية.)116( :
إىل العلم الرشعي» ،الرياض :دار الصميعي للنرش
( )5القرين ،الشيخ عائض« .الصحوة االسالمية وحاجتها ٰ
والتوزيع ،ص .73
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( )3تشويه صورة اإلسالم بالتعصب والتطرف  :فاملطلوب من املسلمني مجيع ًا يف شتى

بقاع األرض أن يعطوا صورة مرشقة عن اإلسالم ،حتى يقتنع اآلخرون به من غري
إفراط وال تفريط ،من غري غلو وال تساهل ،منطلقني من الوسطية التي أمر هبا ربنا
َعال ،والتي حث عليها رسولنا الكريم @.
ُس ْبحان َُه وت َ ٰ

( )4استنزاف ثروات األمة وطاقاهتا  :فعندما يسود التعصب املذهبي والتطرف الديني عىل
حساب قضايا مصريية لألمة ،فإننا نفتح بذلك عىل أنفسنا جبهات جانبية تستنزف

جهدنا ووقتنا وطاقاتنا مع العلم أن هناك قضايا كربى وهامة أوىل باالهتامم ،وعليه
فال بد أن تكون لغة احلوار والتفاهم بني املسلمني هي اللغة املعتمدة ،بدال من لغة

القتل واالقتتال وإهالك احلرث والنسل ،فديننا جيمع وال يفرق ،يبني وال هيدم،

يؤلف وال ينفر.

كيفية جماهبة وحماربة الفكر الديني املتطرف
إن العبودية ل َّلـه بأبعادها كلها ،وإعامر األرض برشيعة ال َّلـه ،وحتقيق هذا مرهتن
باتباع طريق ال َّلـه املستقيم( ،)1ومن أهم األساليب التي يمكن توظيفها ملحاربة التطرف
يف الفكر الديني ما ييل :

( )1نرش الوعي الديني والثقافة الرشعية بني عامة املسلمني وخاصتهم عن طريق الوسائل

()2

املتاحة كلها ،وربط املسلمني بدينهم ،وحتقيق التحصني الثقايف ضد الفكر الغازي
َعال ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
قال ت َ ٰ

( )1الرواحنة ،عيل مجعه والعطني ،عمر فالح« ،التدابري الوقائية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية للتطرف
واإلرهاب» ،دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،املجلد ( ،)44العدد (2017 ،)1م،
ص .265
حممد بن سعود
السـدالن ،صالح« ،أسباب االرهاب والعنف والتطرف» ،الرياض :جامعة االمام َّ
(َّ )2
اإلسالمية1998 ،م ،ص .39
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ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾( ،)1وهبذه
الطريقة املتوازنة يدخل االنسان مرحلة الوعي الديني ،والوعي باهلدف النبيل من

الوجود ،والوعي برضورة االرتقاء الروحي واملادي( ،)2والوعي املنهجي يف النظرة

الشمولية للواقع والطموح .

( )2االجابة الواعية ملا يطرح من تساؤالت ،إجابة رصحية تشجيع ًا للمجتمع أن يسأل
قبل أن يشكل الفعل أو املوقف ،ألنه قد يكون التصور بظنه صحيح ًا ،وقد يكون
خالف ذلك .ومن املعلوم أن مثل هذه األسئلة املتعلقة بأمور الدين أوىل منها بأمور
الدنيا ،فدخول املسلم مع مجلة املسلمني يف عقد االسالم من أعظم األسباب يف

وصول نفع كل من املسلمني إىل صاحبه يف حياته ،وبعد مماته ،ودعوة املسلمني حتيط
من ورائهم( ،)3حتى يكونوا يف اجتامع الكلمة كالبنيان(.)4

( )3العمل عىل وضع العقل يف حيزه االجيايب ،ألنه كلام كان العقل يف مداره الصحيح كلام
تأثر به الفعل ،والفعل صامت وضحت معامل صوابه كلام صلحت آثاره ،فاإلنسان

()5
َعال ﴿ :ﭑ
عقل ختدمه أعضاء  ،وخالف ذلك إشكالية أثارها القرآن الكريم ،بقوله ت َ ٰ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾(،)6
قال الشنقيطي :يف هذه اآلية الكريمة هي املنقطعة وأشهر معانيها أهنا جامعة بني معنى

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة النحل ،اآلية.)125( :
ابن محيد ،صالح ،وملوح ،عبد الرمحن« ،نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم» ،ط  ،4جدة :دار
الوسيلة للنرش والتوزيع ،ج 1998 ،1م ،ص .208
العقبى يف رشح
حممد بن عيل بن آدم بن موسى اإلثيويب« ،رشح سنن النسائي املسمى ذخرية
َ
الو ّلويَّ ،
ٰ
املجتبى» ،ط  ،2دار املعراج الدولية للنرش ،ج 1996 ،20م ،ص .143
ٰ
حممـد« .الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري» ،ط  ،2بريوت ،دار إحياء الرتاث
الكرماينَّ ،
العريب ،ج 1981 ،12م ،ص .110
عمـان :دار النفائس2001 ،م ،ص .45
حممد« .أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم»َّ ،
ابن عاشورَّ ،
سورة الفرقان ،اآلية.)44( :
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اإلرضابية ،واستفهام اإلنكار مع ًا ،واالرضاب املدلول عليه هبا هنا إرضاب انتقايل ،أي

ال تعتقد ذلك وال تظنه ،فإهنم ال يسمعون احلق وال يعقلونه ،وال يدركونه بعقوهلم ،بل

أبعد عن فهم احلق وإدراكه(.)1
ما هم َّإل كاألنعام ،بل ُ

( )4يقع عىل عاتق مؤسسات الدولة ،ومنها املؤسسة الرتبوية جهد وعمل جبار يف
كيفية تفعيل أفراد املجتمع بجميع فئاته للتصدي هلذا املرض اخلطري ،ومكافحته.
(ذكورا وإنا ًثا)
فاملدرسة وهي من أهم املؤسسات الرتبوية ونعتقد أن مجيع املواطنني
ً

قد مروا بمرحلة التعليم أو هم يمرون هبا اآلن .فاملدرسة تستطيع القيام بوظائفها

يف دفع الفرد للتعلم الذايت الصحيح ونبذ العنف والتطرف حلل ما قد يواجهه من
مشكالت وتقييم األفكار التي ينادي هبا عنارص اجلامعات اإلرهابية والتنظيامت
نقدا هاد ًفا وتعميق التحليل الواعي للشعارات التي يطلقوهنا
املتطرفة ،ونقدها ً

واملبادئ التي يدعون نبلها ،ويفرتض أن تقوم املدرسة بالتأكيد عىل غرس االنتامء

للوطن ،وغرس القيم الدينية الصحيحة يف نفس الطالب ،والرتكيز عىل كيفية
املحافظة عىل القيم االجتامعية النبيلة التي تشجب العمليات اإلرهابية(.)2

( )5دور العلامء يف محاية األمة من التعصب املذهبي والتطرف الديني ومعاجلتهم هلذه
الظاهرة( .)3ويتم ذلك من خالل :

( )1عدم ترك فراغ تربوي وفقهي يسده اجلهلة واملتعصبون :جيب عىل علامء األمة القيام
بمسؤوليتهم خري قيام جتاه األمة مهام كانت الصعوبات والعقبات التي تعرتضهم،
وهم إن مل يفعلوا ذلك فسيقوم اجلهلة واملتعصبون بملء هذا الفراغ.

«أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن» ،بريوت :دار الفكر للطباعة ،ج 1995 ،6م ،ص .59
حممـد.
ُ
( )1الشنقيطيَّ ،
( )2القرطون ،فهد بن سليامن« .أثر املدرسة يف تفعيل دور طالب املرحلة الثانوية ملواجهة اإلرهاب» (دراسة
تطبيقية من وجهة نظر طالب وطالبات الثانوي بمحافظة عنيزة) .رسالة ماجستري غري منشورة2007 ،م،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
( )3العمري ،أكرم ضياء« ،قيم املجتمع اإلسالمي من منظور تارخيي» ،قطر :وزارة األوقاف اإلسالمية ،ص
.146 ، 145
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( )2دعم دور املجامع الفقهية واملجالس العلمية واجلامعات اإلسالمية :من مظاهر
ِ
ِ
واملجالس العلمية واجلامعات
الفقهية
النهضة الفقهية احلديثة إنشاء املجامعِ
اإلسالمية والتي من خالل دورها املميز يف التقريب بني املذاهب اإلسالمية،
وتدريس الفقه اإلسالمي عىل مذاهبه املختلفة تسهم إسها ًما فعا ً
واحلد
ال يف التقليل
ّ

التعصب املذهبي ،والتطرف الديني ،من خالل أساتذة متخصصني وعلامء
من
ُّ
ل.
عاملني ،جتتمع األمة عىل علمهم وفقهم وإخالصهم ل َّلـه َع َّز َ
وج َّ
ُ
تأصيل العلامء للمفاهيم اإلسالمية الوسطية خاصة يف أوساط الشباب يف كل
()3
املحاضن الرتبوية املعروفة من مسجد ومدرسة وجامعة وإعالم وبيت ،وتصحيح
املفاهيم اإلسالمية املغلوطة باحلجة والربهان(.)1

( )4تبني األحكام االجتهادية :عىل العلامء العاملني األساتذة األكارم وعمال بقاعدة (ال
ُينكر تغري األحكام بتغري األزمان)( .)2ويرى بعض املفكرين من علامء العرص أن

كبريا يف الرشيعة،
مذهبا
ُعتب بوصفها
ً
جمموعة املذاهب االجتهادية جيب أن ت َ
واحدا ً
ً

وكل مذهب فردي منها كاملذاهب املشهورة يعد يف هذا املذهب العام الكبري مواز ًيا
لآلراء ،واألقوال املختلفة يف املذهب الفردي الواحد ،فريجح علامء األمة وخيتارون
منه للتقنني يف ميدان القضاء والفتيا ،ما هو َأوىف باحلاجة الزمنية ومقتضيات املصلحة

يف كل عرص(.)3

( )5رعاية علامء اإلسالم للحوار بني أصحاب نظرة التطرف واحلكام :هناك نوع من
احلكام ال يكره اإلسالم ،وإنام جيهله ،فهو مل يتعرف عىل اإلسالم من مصادره

( )1القرضاوي ،يوسف« ،أولويات احلركة اإلسالمية» ،ص .33
( )2حيدر ،عيل« ،درر احلكام» ،ج  ،1ص .47
َ
عل الدعوة اإلسالمية» ،مؤمتر الدعوة
( )3اجلوجو ،حسن« ،التعصب املذهبي والتطرف الديني وأثرهم ٰ
اإلسالمية ومتغريات العرص 17 - 16 ،إبريل ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة2005 ،م ،ص ص .1056 - 1055
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األصلية النقية ومل يأخذه من علامئه الثقات ،فاضطربت يف ذهنه املفاهيم ،واختلطت
احلقائق باألباطيل(.)1

ـ الوقوف يف وجه تيار اإلحلاد واملادية ،الذي يعادي كل الرساالت الساموية ،ويسخر
من اإليامن بالغيب ،وال يؤمن بألوهية وال نبوة وال جزاء ،وال قيم روحية.

ـ تأكيد نقاط االتفاق بني اإلسالم والرشائع األخرى والتي ذكرها ال َّلـه يف قوله﴿ :ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(. )2

ـ تنقية العالقات من رواسب الروح العدائية التي خ ّلفتها احلروب الصليبية ً
قديم
واالستعامرية حديثًا وإشاعة معني اإلخاء واإلنسانية واملرمحة ،والتأكيد عىل أن تكف
الكنيسة عن تأييد النصارى ضد املسلني يف كل معركة تقوم بني الطرفني ،وإعادة

موقف الكنيسة من االحتالل اليهودي لفلسطني .يف موازاة ما يالقيه النصارى
واليهود من معاملة حسنة يف بالد اإلسالم(.)3

( )1القرضاوي« ،أولويات احلركة االسالمية» ،ص .173
( )2سورة العنكبوت ،اآلية.)46( :
( )3القرضاوي ،املرجع السابق ،ص ص  179ـ .180
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ا ُ
ـالصـة
خل َ
ُي َعد التطرف ظاهرة عامة أصابت العامل من دون استثناء ألسباب خمتلفة ،منها رصاع

احلضارات ،إضافة إىل التفاوت االقتصادي واالجتامعي والبحث عن وسيلة متوفرة

للخالص من الوضع القائم يف األزمات التي يعاين منها األفراد واملجتمعات عىل حد

سواء .وقد أخذت ظاهرة التطرف أشكا ً
ال خمتلفة باختالف البيئة املحيطة والظروف
السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،فمنها التطرف الفكري الذي يتمثل باخلروج عن
املألوف يف األفكار والترصفات والتطرف السلوكي الذي يؤدي بالبعض إىل العزلة
والسلبية واالنسحاب من املجتمع ،والتطرف الذي يقوم عىل أساس ديني والذي ُي َعد

من أكثر أشكال التطرف خطورة عىل األفراد واملجتمعات .ومن خالل العرض السابق،
نخ ُلص إىل :

ـ أن ظاهرة التطرف الديني ليست جديدة ولكنها متجددة ،وهي ليست خمتصة بدين
معني ،فكل األديان مرت ومتر بفرتات تتصاعد فيها حاالت من التطرف ثم بعد مدة ال
تلبث هذه الظاهرة أن ختبوا لتعود وتظهر بعد مدة بصيغة أخرى وثوب جديد.

ـ يرتبط التطرف الديني باالنغالق والتعصب للرأي ،ورفض اآلخر وكراهيته وازدرائه
وتسفيه آرائه وأفكاره .واملتطرف فرد ًا كان أم مجاعة ،ينظر إىل املجتمع نظرة سلبية
سوداوية ،ال يؤمن بتعددية اآلراء واألفكار ووجهات النظر ،ويرفض احلوار مع
اآلخر أو التعايش معه ومع أفكاره ،وال يبدي استعداد ًا لتغيري آرائه وقناعاته ،وقد
يصل به األمر إىل ختوين اآلخرين وتكفريهم ديني ًا أو سياسي ًا ،وربام إباحة دمهم.

ـ يزداد خطر التطرف الديني عندما ينتقل من طور الفكر واالعتقاد والتصور النظري،
يعب عن نفسه بأشكال مادية من أعامل
إىل طور املامرسة والتطرف السلوكي ،الذي ّ
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قتل وتفجريات وتصفيات واستخدام لوسائل العنف املادي املختلفة لتحقيق بعض
األهداف .وعادة ما يكون التطرف السلوكي واملادي نتيجة وانعكاس ًا لتطرف سابق يف

الفكر والقناعات واالعتقاد.

ـ أن ربط التطرف باإلسالم الذي ّ
حذر أكثر من غريه من أخطار هذه الظاهرة ،ومن
انعكاساهتا السلبية عىل أصحاهبا وعىل جمتمعاهتم ،والقراءة الواعية للنصوص الرشعية
اإلسالمية يف القرآن الكريم والسنة النبوية ،توضح بجالء مدى إدراك اإلسالم خلطورة

الظاهرة ،بل إن اإلسالم أنكر عىل أتباع بعض الديانات مظاهر التطرف والتشدد يف
السلوك والعبادة ،وأطلق اإلسالم عىل املتطرفني أوصاف ًا سالبة ،من مثل وصفهم بـ

ّ
و»التنطع».
«الغلو»
«املتنطعني» و»املغالني» ،كام وصف ظاهرة التطرف بـ
ّ
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قائمـة املصـادر واملراجـع
( )1ابن تيمية ،تقي الدين ،جمموع الفتاوي ،كتاب مقدمة التفسري ،رسالة الفرقان بني احلق والباطل،
جممع امللك فهد ،ج .1995 ،19

( )2ابن محيد ،صالح ،وملوح ،عبد الرمحن ،نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم ،ط،4
جدة :دار الوسيلة للنرش والتوزيع ،ج.1998 ،1
( )3ابن عاشور ،حممد ،أصول النظام االجتامعي يف االسالم ،عامن :دار النفائس.2001 ،

( )4ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري) ،املحقق :سامي بن حممد
السالمة ،دار طيبة ،1999 ،ج.1
( )5أبو جيب ،سعد ،القاموس الفقهي لغة واصطالح ًا ،ط ،2دمشق :دار الفكر.1988 ،

( )6بلهول ،نسيم وآخرون ،التطرف الديني .عامن :أمواج للطباعة والنرش والتوزيع.2014 ،

( )7بني سالمة ،حممد خلف ،واخلوالدة ،حممد فالح ،التحديات التي تواجه األرسة املسلمة يف ظل
أزمة املتطرفني دينيا (التفكك األرسي) ،دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية،
.2017

( )8اجلوجو ،حسن ،التعصب املذهبي والتطرف الديني وأثرهم عىل الدعوة اإلسالمية ،مؤمتر الدعوة
االسالمية ومتغريات العرص 17-16 ،إبريل ،اجلامعة االسالمية ،غزة.2005 ،
( )9حيدر ،عيل ،درر احلكام رشح جملة األحكام ،الرياض :دار عامل الكتب ،ج.1991 ،1

( )10الدريني ،حممد فتحي ،الفقه االسالمي املقارن ،ط ،2منشورات جامعة دمشق.1992 ،

( )11الدريني ،حممد فتحي ،املناهج األصولية يف االجتهاد يف الرأي يف الترشيع اإلسالمي ،ط،2
الرشكة املتحدة للتوزيع.1985 ،
( )12الرازي ،أمحد بن فارس ( )1979معجم مقاييس اللغة ،القاهرة :دار الفكر.

( )13الرواحنة ،عيل مجعه والعطني ،عمر فالح ،التدابري الوقائية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية للتطرف
واإلرهاب ،دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،املجلد ( ،)44العدد (.2017،)1
( )14زيدان ،عبد الكريم ،أصول الدعوة ،ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة.1976 ،

( )15السدالن ،صالح ،أسباب االرهاب والعنف والتطرف ،الرياض :جامعة االمام حممد بن سعود
االسالمية.1998 ،
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( )16الشنقيطي ،حممد ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،بريوت :دار الفكر للطباعة ،ج،6
.1995
( )17الطبطائي ،حممد عبد الرزاق ،التطرف يف الدين .بحث مقدم للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم
من اإلرهاب اجلامعة اإلسالمية .الرياض.2005 ،
( )18الظاهري ،خالد ،دور الرتبية االسالمية يف اإلرهاب ،الرياض :دار عامل الكتاب.2002 ،

( )19العمري ،أكرم ضياء ،قيم املجتمع إلسالمي من منظور تارخيي ،قطر :وزارة األوقاف اإلسالمية.
( )20الغرناطي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشهري بالشاطبي (املتوىف790 :هـ) ،املوافقات،
املحقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،دار ابن عفان ،1997 ،ج.4
( )21الفريوز أبادي :القاموس املحيط ،حتقيق مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،ط.1987 ،2

( )22القرضاوي ،يوسف ،أولويات احلركة االسالمية يف املرحلة القادمة ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
.2001

( )23القرطبي ،اإلمام حممد بن امحد األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن الكريم ،املحقق :عبد ال َّلـه بن
عبد املحسن الرتكي ،ج ،1بريوت :مؤسسة الرسالة.2006 ،
( )24القرطون ،فهد بن سليامن .أثر املدرسة يف تفعيل دور طالب املرحلة الثانوية ملواجهة اإلرهاب
(دراسة تطبيقية من وجهة نظر طالب وطالبات الثانوي بمحافظة عنيزة) .رسالة ماجستري غري
منشورة .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
( )25القرين ،الشيخ عائض ،الصحوة االسالمية وحاجتها إىل العلم الرشعي ،الرياض :دار الصميعي
للنرش والتوزيع.
( )26الكرماين ،حممد ،الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،ط ،2بريوت ،دار إحياء الرتاث
العريب ،ج.1981 ،12

( )27الكيايل ،عبد الوهاب ،موسوعة السياسة .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط،2
ج.1985 ،1
( )28جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط .اجلزء الثاين ،ط ،4القاهرة :مكتبة الرشوق.2004 ،
( )29مصطفى ،إبراهيم ،املعجم الوسيط ،دار الدعوة ،ج( ،1د.ت).

( )30موسى ،حممد منري ،التعليم العام يف البالد العربية ،القاهرة :عامل الكتب.1974 ،

( )31النحوي ،عدنان ،موجز النظرية العامة للدعوة اإلسالمية ،ط ،3الرياض :دار النحوي للنرش
والتوزيع.1997 ،
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( )32النوري ،قيس ،طبيعة املجتمع البرشي يف ضوء االنثروبولوجية االجتامعية ،بغداد :مطبعة
اسعد.1970 ،

( )33وردانى ،يوسف ،مداخل مكافحة التطرف بني الشباب يف مرص .جملة بدائل الصادرة عن مركز
األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،العدد .2115 ،11
الو ّلوي ،حممد بن عيل بن آدم بن موسى اإلثيويب ،رشح سنن النسائي املسمى ذخرية العقبى يف
(َ )34
رشح املجتبى ،ط ،2دار املعراج الدولية للنرش ،ج.1996 ،20
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()50

اإلرهــــاب

*

د .أمحــد الزعبي

اإلرهاب .املفهوم والداللة

«اإلرهاب مصدر أرهب ي ِ
ره ْب
( أ ) الداللة اللغوية جاء يف معجم «مقاييس اللغة» :
ُ
ْ ْ ُ
إرهاب ًا وترهيب ًا ،وأصله مأخوذ من الفعل الثالثي َر َه َب َي ْر َه ُب ،فالراء واهلاء والباء
أصالن ،ويأيت يف اللغة ألحد معنيني :أحدمها يدل عىل خوف ،واآلخر يدل عىل ٍ
دقة
الر َه ُب،
ور َهب ًا َ
الرهبة ،تقول َر َه ْب ُت اليشء ُر ْهب ًا َ
وخفة؛ فاألولَ :
ورهب ًة ،واألصل اآلخر َّ

()1
ور َهب ًا :إذا
«ر َه َب الرجل َي ْر َه ُب َر ْه َب ًا َ
وهو الناقة املهزولة»  .ويف «مجهرة اللغة» يقالَ :

والر َه ُب :الفزع»(.)2
خاف ،ومنه اشتقاق الراهب ،واالسم الرهبةَ .

أقر جممع اللغة العربية ،يف القاهرة ،استخدام كلمة
أما يف املعاجم احلديثة؛ فقد َّ
هب) ،بمعنى خاف،
(ر َ
(اإلرهاب) بوصفه مصطلح ًا حديثا يف اللغة العربية ،أساسه َ
وأوضح املجمع« :أن اإلرهابيني وصف ُيط َلق عىل الذين يسلكون سبيل العنف،
لتحقيق أهدافهم السياسية»(.)3

(*) أستاذ الالهوت السيايس واحلضارة العربية يف جامعة القديس يوسف ببريوت.
حممد هارون ،بريوت :دار الفكر،
( )1ابن فارس ،أمحد بن زكريا« .معجم مقاييس اللغة» ،حتقيق  :عبد السالم َّ
1399هـ 1979 -م ،مادة (رهب).
حممد بن احلسن« .مجهرة اللغة» ،حتقيق :رمزي البعلبكي ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط ،1
( )2ابن دريدَّ ،
1407هـ 1987 -م ،مادة (رهب).
( )3مصطفى ،إبراهيم ،وآخرون .جممع اللغة العربية« ،املعجم الوسيط» ،القاهرة :دار الدعوة ،د.ت ،مادة
(رهب).
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ونستخلص هبذا الصدد أن مادة (أرهب) يف لسان العرب تدور عىل معاين التخويف

املروع ،فهو حالة من تسليط
واإلفزاع والرتويع من قوة تفوق قوة ذات املخوف أو ّ

عنارص خارجية تتسبب يف ضعف داخيل يعرتي اإلنسان ،فيجربه عىل التخيل عن يشء

من اختصاصه ،أو عن يشء حيبه.

(ب) يف القرآن الكريم  :لـم يرد يف القرآن الكريم مصطلح (اإلرهاب) هبذه الصيغة،

وإنام اقترص عىل استعامل صيغ خمتلفة االشتقاق من نفس املادة اللغوية ،بعضها يدل عىل
اإلرعاب واخلوف ،والبعض اآلخر يدل عىل الرهبنة والتعبد ،حيث وردت مشتقات
(ر َه َب) سبع مرات يف مواضع خمتلفة لتدل عىل معنى اخلوف والفزع( ،)1وهي :
املادة َ
َعال ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾(. )2
ـ َي َ
ره ُـبونَ  :قال ت َ ٰ

فار َه ُـبون  :قال تعاىل خماطب ًا اليهود ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾(،)3
ـ ْ
َعال ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(. )4
وقال ت َ ٰ

ِ
َعال ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ـ تُره ُـبونَ  :قال ت َ ٰ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾(. )5

َعال حكاي ًة عن َس َحر َة
موسى ﴿ :#ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
اس ْت َه ُب ُ
ـ َ
وهم  :قال ت َ ٰ
ٰ
ﯤ ﯥ﴾(. )6

َعال ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾(. )7
ـ َر ْه َـب ًة  :قال ت َ ٰ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

حممد فؤاد« .املعجم املفهرس أللفاظ القرآن» ،بريوت  ،دار األندلس ،د.ط  ،د.ت ،مادة:
عبد الباقيَّ ،
(رهب).
سورة األعراف ،جزء من اآلية.)154( :
سورة البقرة ،جزء من اآلية.)40( :
سورة النحل ،جزء من اآلية.)51( :
سورة األنفال ،جزء من اآلية.)60( :
سورة األعراف ،جزء من اآلية.)116( :
سورة احلرش ،جزء من اآلية.)13( :
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َعال ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾(. )1
ـ َر َهـب ًا  :قال ت َ ٰ

الر ْهب  :قالتعاىل خماطب ًا نبيه
موسى ﴿ : #ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾(،)2
ـ َّ
ٰ

بينام وردت مشتقات مادة (رهب) أربع مرات يف مواضع خمتلفة يف القرآن الكريم،
لتدل عىل الرهبنة والتعبد ،وهي[ :املائدة  ، 82 :التوبة  31 :و  ، 34احلديد .]27 :

مما سبق ،يتبني أن اإلرهاب ،املأمور به ،الوارد يف القرآن الكريم ،إنام هو خاص ،يتعلق
لصدهم عن عدواهنم متى حصل منهم ،وليس هو إرهاب ًا عدواني ًا باملعنى املعارص،
باملعتدينّ ،
(الرهبة)
املرفوض إسالمي ًا ،ذلك أن دراسة وحتليل معنى اآليات يوضح أن القرآن استعمل َ
و(تُرهبون) لزرع اخلوف والرعب يف نفس العدو وإشعاره بقوة اآلخر ،لئال يقدم عىل
العدوان ،وهذا اللون من اإلرهاب هو عمل وقائي ذو دالالت إجيابية ،وهو من وسائل
املعرف
الردع العسكري وأدوات احلرب الباردة ،وال داللة له عىل اإلرهاب بمعناه املتداول ّ
يف القانون اجلنائي ،بل هو خطوة نحو السالم ،ألنه يمنع العدو من ممارسة عدوانه.
ِ
وي ِة لـم ترد مادة (رهب) كثري ًا يف احلديث النبوي ،وأشهر ما ورد هو
السـ َّنة ال َّن َبـ َّ
(ج) يف ُّ
«و َأ ْ َ
ل ْأ ُت َظ ْه ِري إِ َل ْي َك،
لفظ (رهبة) يف حديث الرباء بن عازب > ،يف دعاء النوم ،وفيهَ :
َر ْغ َب ًة َو َر ْه َب ًة إِ َل ْي َك»( .)3قال ابن حجر العسقالين« :أي رغبة يف رفدك وثوابك( ،ورهبة) أي

خوف ًا من غضبك ومن عقابك»( ،)4وقال ابن األثري« :الرهبة :اخلوف والفزع»(.)5

( )1سورة األنبيـاء ،جزء من اآلية.)90( :
( )2سورة القصص ،جزء من اآلية.)32( :
َ
عل الوضوء ،رقم احلديث ،247
( )3البخاري« ،اجلامع الصحيح» ،كتاب الوضوء ،باب :فضل من بات ٰ
مسلم بن احلجاج« ،املسـند الصحيح املخترص» ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب :ما يقول
عند النوم وأخذ املضجع ،رقم احلديث .2710
حممد عبد الباقي،
( )4ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل« .فتح الباري رشح صحيح البخاري» ،ر َّقم أحاديثهَّ :
َ
عل طبعه :حمب الدين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد ال َّلـه بن
قام بإخراجه وأرشف ٰ
باز ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط1379 ،هـ 1959/م.111/11 ،
حممد« ،النهاية يف غريب احلديث واألثر» ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي،
( )5ابن األثري اجلزري ،املبارك بن َّ
حممد الطناحي ،بريوت :املكتبة العلمية1399 ،هـ1979/م ،مادة (رهب).280/2 ،
وحممود َّ
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(ر َهب وأر َهب) التي وردت يف القُ ِ
رآن َ
والسـ َّن ِة
الكريمِ
ومن هنا يتضح أن كلمة َ
ْ
ُّ
وي ِة ال خترج عن معانيها يف اللغة العربية ،وهو اخلوف والفزع واخلشية.
ال َّن َبـ َّ

الدين واإلرهاب :بني النزوع للعنف والغايات السياسية :

بحد ذاته يمتلك نزوع ًا
ذهبت جمموعة من علامء االجتامع والفلسفة ،إىل أن الدين ّ
متأص ً
حد ذاته!!،
ال لتشجيع العنف! ،قابلتها جمموعة أخرى تشكك بوجود دين يف ّ

تم التأسيس هلا أيديولوجي ًا ،ويف كلتا احلالتني يرى هؤالء أن
إال من جهة كونه مقولة ّ
األيديولوجيات واملامرسات الدينية مجيعها ـ اجلنس العام الذي تندرج حتته أنواع بام يف

ذلك املسيحية واإلسالم ـ يمكن أن تشجع عىل العنف حتت ظروف معينة( .)1يف مقابل
رأي يعترب أن الدافع احلقيقي وراء ما ُيط َلق عليه العنف الديني هو أسباب اقتصادية
وسياسية يف حقيقتها وليست دينية(.)2

ويفرس األكاديميون املؤيدون لفكرة أن الدين ،بشكل شبه حرصي ،ينزع نحو العنف،

سبب هذا النزوع ،بأن :الدين إطالقي ،وانقسامي ،وغري عقالين( .)3لكن هذه املقوالت
مجيعها تعاين من نفس اخللل :عدم القدرة عىل إجياد طريقة مقنعة للفصل أو التمييز بني

( )1ألهنا ـ وفق جون هيك ـ تشرتك يف بعض اخلصائص كـ« :الرؤية الشاملة للعامل ،النصوص املقدسة،
اإليمـان األخروي ،القديسني ،واال ِّدعاء األخالقي الشامل»،

John Hick, An Interpretation of Religion (London: Macmillan, 1989), p. 5

( )2كافانو ،وليام ت« .أسطورة العنف الديني  ،األيديولوجيا العلمـانية وجذور الرصاع احلديث» .ترمجة:
أسامة غاوجي .بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ط 2017 ،1م ،ص .12

The Myth of Religious Violence, Secular Ideology and Root of Modern Conflict by William
T. Cavanaugh, Oxford University Press 2009

( )3إطالقي :أي يمتلك سامت :ادعاء حيازة احلقيقة املطلقة ،الطاعة العمياء ،تأسيس الزمن «املثايل» ،اإليمـان
بأن الغاية تربر الوسيلة ،واإلعالن عن احلرب ذات البعد املقدس .انقسامي :أي أنه ينزع لتشكيل ُهوية
َ
عل وجه
قوية تقوم بإقصاء اآلخرينّ ،
إىل «نحن» و«هم» .حجته ال عقالنية :أي أن الدين ٰ ،
وتقسم البرش ٰ
اخلصوص ،ينزع نحو العنف ألنه ينتج لدَ ٰى أتباعه مشاعر غري عقالنية كثيفة ،وال ختضع ألحكام العقل
الصارمة.
للتوسع :كافانو .وليام ت« .أسطورة العنف الديني» ،ص .ص  ، 43 – 28و ص .ص .68 – 66
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العنف الديني والعنف العلامين .فجميع حججهم تُعاين من تناقضات داخلية ،وتفرتض

معظمها وجود جوهر ثابت للدين ،ومن ثم فباإلمكان فصل الدين عن الظواهر العلامنية
اعتامد ًا عىل طبيعة االعتقاد الديني.

إن الفكرة القائلة إنّ الدين يسبب العنف هي إحدى أكثر املقوالت انتشار ًا يف

الثقافة الغربية.

ولطاملا محلت مقولة «احلروب الدينية» ُبعد ًا خالصي ًا ،فهي تروي قصة خالص البرش

من اخلطر القاتل .ويشري توماس هوبز

(Hobbes

 1588( )Thomasـ 1679م) إىل أن

احلرب األهلية اإلنجليزية يف أربعينيات ومخسينيات القرن السابع عرش ،هي رصاع ناتج

عن الدين ،وأن ّ
احلل الوحيد هلا هو قوة السلطة املركزية ذات السيادة .واملشكلة بالنسبة
حترض العامة البسطاء وتضل َّلـهم باملواعظ(.)1
إىل هوبز تكمن يف املنابر التي ّ
ويمكن أيض ًا العثور عىل عنارص مقولة احلروب الدينية عند جون لوك ()John Locke

يوجه اللوم إىل احلروب الدينية بذاهتا،
( 1632ـ 1704م) يف «رسالة يف التسامح» ،وهو ال ّ

وال إىل االختالف يف اآلراء الدينية ،وإنام إىل رفض التسامح مع اآلراء املختلفة «والذي

أنتج كل الفظائع واحلروب التي جرت يف العامل املسيحي باسم الدين»( .)2وبينام يرى

«هوبز» أن العنف ناجم عن التمييز غري املناسب بني السلطتني الروحية والزمنية ،يرى

«لوك» أن العنف نتاج اخللط بني الدين واملصالح املدنية ،اللذين يمثالن عاملني منفصلني
ثم فإن احلل الذي يقدمه هو «التمييز الدقيق بني عمل احلكومة
من النشاط اإلنساين ،ومن ّ

املدنية وعمل الدين» ،ودون هذا التمييز ال جمال إلهناء اخلالفات ،فعىل الدولة أن حتتكر
األحكام القضائية فيام خيص املصالح املدنية (احلياة ،احلرية ،الصحة ،املمتلكات املادية)،

(1) Thomas Hobbes, Behemoth; or The Long Parliament, edited by Ferdinand Tnnies, (Chicago,
IL: University of Chicago Press, 1990), P. 95.
(2) John Locke, A Letter Concerning Toleration (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1955), P. 57.
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بد من مواجهته حلامية حقوق املواطنني ورفاهيتهم.
وأن حتتكر العنف ،أي اخلطر الذي ال ّ
أما الكنيسة فإهنا خمتصة برعاية أرواح رعاياها وضامن نيلهم للحياة األبدية(.)1

وعىل غرار هوبز ،اهتم فولتري ( 1694( )Voltairـ 1778م) بصورة أساسية باحلروب
ـ

يفرق بني «دين الدولة» و»الدين
الدينية ،بسبب ختريبها وإفسادها للنظام املدين .وهو ّ

فيعرف النوع األول باعتباره طبقة رسمية من آباء الدين ـ حتت نظر وزراء
الالهويت»ّ .
الدولة ـ الذين حيافظون عىل العبادة العمومية التي يرشّ عها القانون ويعلمون األخالق

الفاضلة للبرش« :إن دين الدولة ال يمكن أن يتسبب بأي اضطراب ولكن هذا ال ينطبق

عىل الدين الالهويت؛ وهو مصدر كل احلامقات واالضطرابات املمكنة ،إنه سبب
التعصب والشقاء املدين ،إنه عدو لكل البرش»(.)2
أما جان جاك روسو

(–Jacques Rousseau

 )Johnصاحب «العقد االجتامعي»،

فضل «دين
فقد وصل إىل خالصة مشاهبة حول اإلجابة األمثل للحروب الدينية ،وهو ّ

اإلنسان»؛ املسيحية ،ولكن ليس تلك املسيحية التي تطبقها الكنيسة؛ فـ «دين اإلنسان

اجلوانية اخلالصة لإلله القدير
ليس له كنيسة وال شعائر ولكنه يتعلق فقط بالعبادة ّ
وبااللتزام الداخيل األخالقي»(.)3
أما فرانسيس فوكوياما

(Fukuyama

 ،)Francisوعىل الرغم من اعرتافه بالطابع

الالعقالين للظواهر العلامنية كالطموح اإلمربيايل وطموح السالالت احلاكمة ،فإنه
خيترص الرصاع بجعله بني الدولة الليربالية الربجوازية العقالنية ،واحلريصة عىل السلم
أخرى(.)4
من جهة ،وقوة الدين العنيفة الالعقالنية من جهة
ٰ

(1) Locke, A Letter Concerning Toleration, P. 17 – 23.
(2) Voltair, Philosophical Dictionary, translated by Peter Gay (New York: Harcourt, Brace
and World, 1962), PP. 267 – 269.
(3) John –Jacques Rousseau, The Social Contract, translated by Willmoore Kendall (South
Bend, IN: Gateway, 1954), P. 149- 155.

( )4فوكوياما ،فرنسيس« .هناية التاريخ واإلنسان األخري» .ترمجة :فاروق شاهني ومجيل قاسم .القاهرة :مركز
اإلنمـاء القومي1993 ،م .ص  244ـ .245
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بدوره برنارد لويس

(Lewis

 )Bernardأحد أبرز املتابعني للعالقات الغربية ـ

اإلسالمية منذ مخسينيات القرن املايض ،وصاحب مقالة (جذور العنف اإلسالمي) التي

تنبؤا مبكر ًا بأحداث اإلرهاب التي تلت ذلك الوقت ،وفيها
ن ُِشت يف  1990باعتبارها ً

ّ
سك مصطلح «صدام احلضارات» الذي اشتهر الحق ًا مع صمويل هنتنغتون (Samuel
( )Huntingtonصاحب مقولة أن «اإلسالم يمتلك حدود ًا دموية مع التاريخ ،وهو يف

اقتتال مل يتوقف يف الرشق كام يف الغرب») ـ صاغ هذا الصدام بصورة ثنوية بني حضارتني
متقابلتني تقف كل واحدة منهام مستقلة إزاء األخرى ،ويبدو هنا أن السبب املبارش

للصدام ،عنده ،هو «الصحوة الدينية» يف العامل اإلسالمي .وهو يستفيض باحلديث عن

املتطور»(.)1
«ختلف العامل اإلسالمي باملقارنة مع الغرب
ّ

وتُظهر هذه التحديدات أهنا حماوالت غري متسقة لتحديد جوهر للدين عابر للتاريخ

والثقافة ومنفصل عن السياسة ،ويمتلك نزوع ًا لتشجيع العنف؛ وهكذا نشأت مقولة

العنف الديني يف الثقافة الغربية ويف السياسات والرصاعات الداخلية واحلمالت
االنتخابية ،خصوص ًا بعد أحداث  11سبتمرب  2001وما تالها من أعامل عنف يف الغرب

األمريكي واألورويب من قبل تنظيمي «القاعدة» و»داعش» وفروعهام ،وهو ما أسهم

ضد اإلسالم
أيض ًا بربوز ظاهرة اإلسالموفوبيا وانتشار خطاب الكراهية والتحريض ّ
وضد اجلاليات املسلمة يف الغرب.
كدين،
ّ

اإلسالم واإلرهاب
اتبع اإلسالم منهج ًا فريد ًا يف تعامله مع ظاهرة اإلرهاب ،يرتكز عىل جانبني ،يدعم

أحدمها اآلخر ،بحيث ال يصلح األخذ بأحدمها وإمهال اآلخر ،بل جيب تبنيهام مجيع ًا

وفق تدرج متقن وحكيم ،وهذان اجلانبان مها :اجلانب الوقائي ،واجلانب العالجي،

و ُيضاف إليهام مبادرات التالقي مع العامل.

( )1كافانو ،وليام ت« .أسطورة العنف الديني» ،ص  311ـ .312
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( أ ) االجتاه الوقائي :

ويقصد به بناء املناعة الذاتية املدافعة للعوامل املسببة خلروج السلوك البرشي عن جادة
الصواب .و ُيط َلق عىل هذا االجتاه جتفيف املنابع التي تو ّلد اإلرهاب ،ويتمثل يف غرس

الفضائل ،وتربية النفس عىل اآلداب اخلرية ،وااللتزام باألحكام الرشعية ،والتمسك

بكل ما يصون حمركات السلوك البرشي ويمنعها من السري يف طريق غري سليم.

ووضع اإلسالم بعض املعايري والتوجيهات يف جمال الوقاية من اإلرهاب ،منها :
( )1الدعوة إىل الوسطية والبعد عن الغلو؛ إذ دعا أفراده إىل الوسطية واالبتعاد عن

التشدد يف األخالقيات واألفكار والسلوك ،فالوسطية يف اإلسالم نقطة تتوسط
وتفصل بني التشدد واالنحالل.

َعال﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
( )2تعظيم حرمة النفس البرشية؛ قال ت َ ٰ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ﴾(. )1

َعال﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
( )3الدعوة إىل التسامح والسالم العاملي؛ قال ت َ ٰ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾(. )2

َعال﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾( ،)3ويقول
( )4إشاعة العدل؛ قال ت َ ٰ
اس َب ُنو آ َد َمَ ،وآ َد ُم ِم ْن ت َُر ٍ
اب»(.)4
بي @َ :
«وال َّن ُ
ال َّن ُّ
()1
()2
()3
()4

سورة املائدة ،جزء من اآلية.)32( :
سورة األنفال ،اآليتان.)62 - 61( :
سورة النحل ،جزء من اآلية.)90( :
السـ َنن عن رسول ال َّلـه ،ومعرفة الصحيح واملعلول،
الرتمذيَّ ،
حممد بن عيسى« .اجلامع املخترص من ُّ
وما عليه العمل» (جامع الرتمذي) ،حتقيق :بشار عواد معروف ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،د.ط،
1418هـ = 1998م ،كتاب املناقب ،رقم احلديث .3956
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َعال﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
( )5إفساح املجال للحرية املسؤولة؛ قال ت َ ٰ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾( ،)1وقال سبحانه﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾(،)2
﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾(. )3

( )6تكوين روح التكافل بني أفراد املجتمع ﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ﴾(. )4

(ب) االجتاه العالجي :
ويتمثل بام رشّ ع من العقوبات واألحكام التأديبية التي هتدف إىل ردع احلاالت

اخلارجة عن السلوك السوي ،أي التي لـم ينفع معها األسلوب األول ،فشذت عن
السلوك القويم ومنهج الوسطية واالعتدال ،فامرست اإلرهاب وتعدت عىل اآلمنني.

هنا تربز أمهية الوسائل العالجية الرادعة لكل من يامرس اإلرهاب أو اإلفزاع

والرتويع والقتل والتدمري ،وتتمثل بترشيع احلدود والعقوبات التي تساعد عىل اجتثاث
اإلرهاب ،وتردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي عمل خيل باألمن ،فض ً
ال عن أن

هذه العقوبات هلا داللة أخرى يف كوهنا تؤكد رفض اإلسالم لإلرهاب بكل صوره،

ومعاجلة أسبابه من خالل النهي عن كل عنارصه من :إفزاع ،وترويع ،وتدمري ،وقتل،

ومنهي عنه ،وقد رشعت
حمرم،
وإكراه ،وسعي يف األرض فساد ًا وغريها ،فكل ذلك ّ
ٌّ
العقوبات الرادعة ملن يرتكبها؛ العقوبات األخروية التي تردع من خياف ال َّلـه وخيشاه،
والعقوبات الدنيوية اجلسدية التي تردع وتزجر ،ومن أبرزها :

()1
()2
()3
()4

سورة الكهف ،جزء من اآلية.)29( :
سورة البقرة ،جزء من اآلية.)256( :
سورة النحل ،اآلية.)125( :
سورة األنعام ،جزء من اآلية.)151( :
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ـد ا َ
حلـرا َبـة :
(َ )1ح ُّ
َعال﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
قال ت َ ٰ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾(.)2( )1

وصور العقوبات الواردة يف آية احلرابة أربع ،وهي :القتل بدون صلب ،أو القتل مع

الصلب ،أو قطع األيدي واألرجل من خالف ،أو النفي.

قسم مجهور الفقهاء عقوبة جريمة املحارب عىل قدر اجلريمة ،فمن قتل منهم
وقد َّ

وأخذ املال :قتل وصلب ،ومن قتل منهم ولـم يأخذ املالُ :قتل ،وإن أخذ املال فقط:
قطعت يده اليمنى و ِرجله اليرسى ،وإن أخافوا السبيل فقط ،ومل يقتلوا ،ومل يأخذوا

ما ً
ال ،فإهنم ينفون من األرض (.)3

واملالحظ أن جريمة احلرابة قد احتوت عىل وصفني اثنني :

ـ األول  :حماربة ال َّلـه ورسوله.
ـ والثاين  :الفساد يف األرض.

وهذان الوصفان يقتضيان حتديد العمل اإلجرامي باخلروج عىل أحكام الرشع؛ ألن
حماربة ال َّلـه ورسوله الواردة يف اآلية السابقة ليست عىل ظاهر النص ،إنام يقصد هبا العمل
عىل ارتكاب األعامل املخالفة ألحكام ال َّلـه تعاىل ،واخلروج عىل منهج رسوله @.

وجتتمع يف هذه الصور األربع مظاهر ثالث ،هي :محل السالح ،وإخافة الناس،
واخلروج عىل طاعة احلاكم وخمالفة أمره .وهذه فيها حماربة ل َّلـه ورسوله؛ ألن فيها خمالفة
( )1سورة املائدة ،جزء من اآلية.)33( :
ِ
الرجل اليمنى واليد اليرسى أو بالعكس.
( )2من خالف :يعني قطع ِّ
( )3ابن ُقدامة ،عبد ال َّلـه« .املغني» ،مكتبة القاهرة( ،د.ت).145/9 ،
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لرشعه وتعدي ًا عىل حدود ال َّلـه .ولكل واحدة من هذه احلاالت العقوبة الرشعية التي

تناسبها ،وترتاوح بني ثالثة أحكام :القتل مع الصلب ،وقطع األيدي واألرجل من
خالف ،والنفي من األرض.

واحلرابة تتفق مع ما اصطلح عىل تسميته باإلرهاب راهن ًا؛ ذلك أن يف اإلرهاب
مح ً
ال للسالح ،وإخافة للناس ،وخروج ًا عىل القانون .وهذا التقارب يف الصفة الظاهرة

يقتيض التشابه يف كيفية العقاب بعد توافر الرشوط الالزمة للحكم عىل مرتكب اجلريمة،
وتطبيق مثل هذه العقوبة هو الذي سيستأصل هذا املرض اخلطري ،ويقطع دابره.

ـد ال َقصـاص :
(َ )2ح ُّ

واحلكمة من ترشيع القصاص كامنة يف صيانة املجتمع اإلنساين ووقايته من إراقة
الدماء ،ونمـاء للحياة البرشية ،وقد ّ
َعال﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
دل عىل ذلك قوله ت َ ٰ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾( .)1فأفاد أن نامء احلياة الطيبة بحقن الدماء،
ُ
وصون النفوس واألجسام من العدوان ،يتوقف عىل القصاص الذي فيه محاية للبنية
اإلنسانية من أن ُيستهان بالعدوان عليها.

وألن للنفس البرشية حرمتها ومكانتها ولكي يستتب األمن ،اعترب اإلسالم قتل

واحد من الناس كقتل اجلميع ،ملا يسببه قتل النفس من بث للخوف والرعب لدى

العموم ،كام أن إحياءها كذلك إحياء لعموم الناس ،ملا يف عدم التعرض هلا من إحياء
هلا وعمل بالترشيع واألحكام التي تضمن تثبيت األمن بني الناس ،الذي هو وسيلة
َعال ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
احلياة ،قال ت َ ٰ
()2

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾

 ،ويف هذا توجيه إىل كل

الناس ملحاربة ما فيه رضرهم وإيقاع القتل فيهم؛ فالواجب عليهم أن يقفوا صف ًا واحد ًا

( )1سورة البقرة ،اآلية.)179( :
( )2سورة املائدة ،اآلية.)32( :
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يف وجه هذا الفعل الشنيع املخالف ملا رشعه ال َّلـه ،وأن يطبقوا عىل فاعله أقسى عقوبة،
تسول له نفسه اإلقدام عىل هذه اجلريمة النكراء ،وهذا فيه
حتى يكون ذلك رادع ًا ملن ّ

حياة آلخرين ،كام جاء يف آية القصاص أنه حياة للناس ملا حيققه حكم القصاص من ردع
وزجر من ارتكاب هذه اجلريمة﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ﴾( ،)1أي« :ولكم يا أويل العقول فيام فرضت عليكم ،وأوجبت لبعضكم

عىل بعض من القصاص يف النفوس ،واجلراح ،والشِّ جاج( ،)2ما منع به بعضكم من قتل
بعض ،و َقدَ ع( )3بعضكم عن بعض ،فحييتم بذلك ،فكان لكم يف حكمي بينكم بذلك
حياة»( .)4وقد «جعل ال َّلـه هذا القصاص حياة ونكا ً
ال ،وعظة ألهل السفه واجلهل من
هم بداهية ،لوال خمافة القصاص لوقع هبا ،ولكن ال َّلـه حجر
الناس ،وكم من رجل قد َّ
بالقصاص بعضهم عن بعض ،وما أمر ال َّلـه بأمر قط إال وهو أمر فيه إصالح يف الدنيا
واآلخرة ،وال هنى ال َّلـه عن أمر قط إال وهو أمر إفساد يف الدنيا والدِّ ين ،وال َّلـه أعلم
بالذي يصلح خلقه»(.)5

تسول له نفسه باالعتداء عىل أرواح الناس،
فاحلكمة من ترشيع القصاص أنه «يردع من ّ

ألنه يعلم أنه إذا قتل ظل ًام وعداون ًا ،فقد وجب عليه القتل قصاص ًا ،فيمنعه ذلك من امليض

سولت له نفسه من قتل األبرياء ،فينجو من القتل من كان يريد قتله ،وينجو هو
يف تنفيذ ما ّ
من القتل إذا فعل ون ّفذ ما أراد من اعتداء عىل حياة اآلخرين بغري وجه حق»(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة البقرة ،اآلية.)179( :
شجة ،وهي :اجلرح يف الرأس أو الوجه دون غريمها .انظر  :أبو جيب  ،سعدي« ،معجم
الشجاج مفردها َّ
لغة الرشيعة» (معجم يف العربية ،ومفردات العقيدة ،والقرآن الكريم وعلومه ،واحلديث الرشيف
ومصطلحه ،والفقه وأصوله) ،بريوت :دار البشائر ،ط 1440 ،1هـ = 2019م ،مادة (شج).
القـدع :الكف .أبو جيب« ،معجم لغة الرشيعة» ،مادة( :قـدع).
حممد بن جرير« .جامع البيان يف تأويل القرآن» ،حتقيق :أمحد شاكر ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
الطربيَّ ،
ط 1420 ،1هـ = 2000م.381/3 ،
املصدر السابق.382/3 ،
زيدان ،عبد الكريم« .القصاص والديات يف الرشيعة اإلسالمية» ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط ،1
1418هـ =1998م ،ص.133
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(ج) مبادرات التالقي مع العامل :

ضد اإلرهاب خالل السنوات
ركز الرصاع ّ
البعدين :الوقائي والعالجيَ ،
إىل جانب ُ

العرشين األخرية عىل قسمني :قسم املواجهة املبارشة ،وهو ما مت ّثل بالتحالف اإلسالمي

العسكري ملواجهة داعش ( )IMCTCالذي أعلن عنه يف  2015بقيادة اململكة العربية

السعودية ،ويضم  41دولة ،وهيدف ،بحسب بيان اإلعالن ،إىل «حماربة اإلرهاب بجميع

أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبه وتسميته».

أما القسم الثاين فعرب إجياد البدائل الفكرية والفقهية والتوجيهية لتقويض اخلطاب

االنقسامي جلامعات العنف ،ومت ّثل ذلكبصدور عدد من اإلعالنات والبيانات والوثائق

عن جهات إسالمية كربى كـ :رسالة عمـان ( ،)2004والكلمة السواء ( ،)2007ومبادرة
امللك عبد ال َّلـه بن عبد العزيز حلوار األديان والثقافات ( ،)2007وأوراق األزهر ( 2011ـ
 ،)2017وإعالن مراكش ( ،)2016ووثيقة األخوة اإلنسانية ( ،)2019ووثيقة مكة املكرمة
( ،)2019وحلف الفضول اجلديد ( ،)2019ومجيع هذه اجلهود واملبادرات أعطت ُبعد ًا

ضد اإلرهاب ال تقترص عىل النص الديني فقط ،بل حتمل أبعاد ًا
آخر يف معركة اإلسالم ّ
إصالحية وإنسانية وحضارية ومعرفية ،وجتديد ًا للخطاب اإلسالمي يف العالقة مع اآلخر
الديني واإلنساين عىل أسس املواطنة والتالقي واالحرتام املتبادل.

اإلرهاب باسم الدين :تأويالت مجاعات التطرف والر ّد عليها

تدعي أهنا متتلك
مع تنامي ظاهرة اإلرهاب باسم اإلسالم ،وبعد ظهور تنظيامت ّ

مفاتيح اإلسالم الصحيح ،وال سيام تنظيام «القاعدة» و»داعش» اإلرهابيني ،وحماولة

تطويعهم بعض اآليات القرآنية لتربير جرائمهم من ذبح ،وسبي ،واغتصاب ،وتفجري
واعتداء عىل اآلمنني وغريها ،وذلك من خالل قيامها باجتزاء آيات القتال وبرتها من

سياقها ،وعدم ربطها باآليات التي قبلها وبعدها ،حتى خيتلط األمر عىل العامة ،وال
يفهم البعض ما حتث عليه اآليات وما هي أحكامها ،فتظهر وكأهنا دعوة للقتال فقط

دون أسباب.
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وقد دأبت هذه التنظيامت عىل االستدالل هبذه النصوص لال ّدعاء أن اجلهاد فرض

عني مطلق ًا ،وهذا من االستدالل باملتشابه من اآليات ،وعدم فهم النص أو حتريف
معانيه ،ليحقق به املغرضون أهدافهم ويصلوا به إىل مآرهبم ،وهم بذلك يرتكبون نوعني
ٍ
تأويل سائغ.
من اجلرائم :حتريف الدين ،وقتل الناس مسلمني وغري مسلمني بدون

ضد الذين أخرجوا املسلمني من
وإشارة إىل أن القتال يف اإلسالم هو قتال دفاعي ّ

َعال:
ديارهم ،وفتنوهم يف دينهم ،لتحرير الوطن الذي سلبه املرشكون ،كام يف قوله ت َ ٰ

﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾( .)1فعندما
تعرض املسلمون لألذى يف عقيدهتم والفتنة يف دينهم ،وتصاعد اضطهاد املرشكني هلم
حتى أخرجوهم من وطنهم ـ مكة ـ وجعلوهم هياجرون إىل يثرب (املدينة) ـ بعد هجرة
العديد منهم إىل احلبشة ـ أذن ال َّلـه ـ جمرد إذن ـ للمؤمنني ىف القتال ،ولقد كان اإلخراج

من الديار ،والفتنة يف الدين هي األسباب التي ذكرها القرآن الكريم يف كل اآليات
التي َّشعت هلذا القتال ،ففي اإلذن بالقتال ،وعندما تطور األمر من (اإلذن) يف القتال

إىل (األمر) به ،جاء القرآن الكريم ليضع اإلخراج من الديار سبب ًا هلذا األمر بالقتال:

﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾(. )2

وهناك كثري من اآليات التي تدعو إىل الرمحة والرب والقسط والدعوة إىل ال َّلـه باحلكمة

ل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
واملوعظة احلسنة ،ومنها قوله َع َّز َ
وج َّ
( )1سورة احلج ،اآلية.)40( :
( )2سورة البقرة ،اآليات.)192 - 190( :
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ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾(،)1
َعال﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
وقوله ت َ ٰ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾( ،)2وفوق ذلك ،فإن موقف اإلسالم الداعي إىل العدل

وإىل عدم العدوان ليس موقف ًا مرحلي ًا مؤقت ًا ،وإنام هو موقف نابع من أصل هذا الدِّ ين

وطبيعته ،بدليل:

( )1أن هذا الدين ـ كغريه من أديان احلق التي بعث هبا رسل ال َّلـه تعاىل ـ إنام هو دعوة إىل
تعريف الناس برهبم وهدايتهم إىل عبادته ،وأن يعيشوا هبذه العبادة سعداء يف هذه
احلياة الدنيا ،ويف الدار اآلخرة.

( )2وألن االهتداء احلقيقي أمر قلبي ال جيدي معه ترويع أو هتديد بإحلاق أذى أو
بقتل ،وإنام الذي جيدي معه ـ ملن كان مستعد ًا للهداية ـ أن يعرف احلق الذي جاء
الر ُس ُ
َعال:
به َّ
ول @ معرفة يستيقنها قلبه ،لذلك ال جيوز اإلكراه يف الدين لقوله ت َ ٰ
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾(.)3

( )3ولذلك كانت املهمة األوىل لرسل ال َّلـه مجيع ًا ومهمة أتباعهم الراشدين من بعدهم
هي تبليغ هذا احلق تبليغا ّبينا ،واملجادلة عنه باحلجج والرباهني التي تزيل كل شبهة
َعال﴿ :ﯓ
تثار حوله ،وعليه كان اجلهاد األول والدائم هو اجلهاد بالقرآن ،قال ت َ ٰ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾(.)4

( )4وهلذا كان للمتسبب يف هداية إنسان إىل هذا احلق أجر عظيم دونه أجر قتله ،حتى
حني يكون القتل مرشوع ًا ،ألن الغاية من اجلهاد هي هداية الناس إىل دين ال َّلـه
تعاىل ،وهداية الكافر أوىل من قتله .وهذا جيعل احلكم الرشعي للعنف واإلرهاب

()1
()2
()3
()4

سورة النحل ،اآلية.)125( :
سورة املمتحنة ،اآلية.)8( :
سورة البقرة ،جزء من اآلية.)256( :
سورة الفرقان ،اآلية.)52( :
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واضح جد ًا ،فال جيوز عق ً
ال وال رشع ًا إرهاب اآلمنني وإرعاهبم ،وقطع الطريق

عليهم ،وإخافة السبيل ،أو هتديدهم بذلك ،مسلمني أو غري مسلمني ،مستأمنني

أو معاهدين بعهد وأمان من ويل األمر ،حتى ولو كان التخويف عىل سبيل املزاح،
«ل َ ِ
ي ُّل ِ ُل ْس ِل ٍم َأ ْن ُي َر ِّو َع ُم ْس ِل ًام»( ،)1وقوله @َ :
بي @َ :
«ل ت َُر ِّو ُعوا
لقول ال َّن ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم»(.)2
ا ُمل ْسل َمَ ،فإِ َّن َر ْو َع َة ْ ُال ْسل ِم ع ْندَ ال َّلـه ُظ ْل ٌم َعظ ٌ

ِفقـ ُه ال َّتدليـس :

يف املقابل ،تستسيغ التنظيامت املتطرفة سفك الدماء ،واستباحة األعراض ،وترهيب

تؤول آيات القتال بحسب فهم سقيم ،لتلبس عىل املسلمني دينهم،
اآلمنني ،وهي ّ
ويثريون ضغائن غري املسلمني عىل اإلسالم واملسلمني ،ويؤججون حروب ًا ضد العامل
اإلسالمي ،حتى أنّ اإلسالم ليؤتى من ِق َبلهم ،قبل أن يؤتى من قبل أعدائه.

ّ
استدل هبا ّ
والرد
منظرو التنظيامت اإلرهابية لتربير العنف،
وأبرز اآليات التي
ّ
عليها ،هي :
( )1قوله ت َ ٰ
َعال﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ﴾(. )3

ـ الفهم اخلاطئ  :استدلوا باآلية عىل وجوب قتال الكفار حيث ُوجدوا ،فيقتلون
املستأمنني واملعاهدين والسفراء والرسل يف أي مكان ،ودون جريرة ،إال أهنم عىل غري
دين اإلسالم ،ويقولون بوجوب قتل الكفار حال رؤيتهم.

ـ الفهم الصحيح  :يف التأويل السابق خمالفة لقواعد اإلسالم وأحكامه التي جاءت
لتحفظ الدماء واألرواح ،حيث أكد ال َّلـه تعاىل عىل حفظ العهود واملواثيق﴿ :ﮍ
َ
عل املزاح ،حديث (.)5004
( )1أبو داودُ ،
«سـ َنن أيب داود» ،كتاب األدب ،باب :من يأخذ اليشء ٰ
البزار» (البحر الزخار) ،حديث (.)3816
( )2البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو« .مسـند َّ
( )3سورة التوبة ،جزء من اآلية.)5( :
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ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾( ،)1وقال ُس ْبحان َُه﴿ :ﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾( .)2أما االستدالل بمطلق هذه اآليات

القاضية بقتال الكفار دون تقييدها بام دلت عليه آيات كثرية أخرى فهو من أنواع

التحريف ،ومن أبواب اتباع املتشابه وتضليل الناس.

قد َّأولت التنظيامت املتطرفة آية السيف تأوي ً
ال فاسد ًا ،وادعت أهنا وحدها نسخت

أكثر من  100آية من القرآن ،وهو ما يؤصل لدى تلك التنظيامت أن سقف العالقة مع

غري املسلمني هي :السيف ،واحلرب ،والرضب ،وأن كل ما ورد يف القرآن من :أخالق
العفو ،والغفران ،والصفح ،والصرب ،والرب ،والقسط ،والتسامح يف التعامل مع اآلخر،

كله منسوخ بآية السيف.

َعال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
( )2قوله ت َ ٰ

ﯼﯽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(.)3

ال عىل إجازة جرائم شنيعة ت َ
ـ الفهم اخلاطئ  :جعلوا هذه اآليات دلي ً
ُرتكب باسم
اإلسالم ،من :حرق ،وذبح ،وسفك الدماء.

ـ الفهم الصحيح ُ :روي عن ابن عباس { ،أنه قال يف هذه اآلية« :ال تقتلوا النساء،

السلمّ ،
وكف يده ،فمن فعل ذلك،
والصبيان ،وال الشيخ الكبري ،وال من ألقى إليكم ّ

( )1سورة النحل ،جزء من اآلية.)91( :
( )2سورة التوبة ،اآلية.)4( :
( )3سورة البقرة ،اآليات.)193 - 190( :
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()2
()1
السـ َّن ِة وال َّنظر،
فقد اعتدى»  ،قال أبو جعفر النحاس « :وهذا أصح القولني من ُّ

السـ َّن ُة ،فحديث ابن عمر { ،أن ُوجدت امرأ ٌة مقتولة يف بعض تلك املغازي،
فأما ُّ
ِ ()3
ول ال َّل ِ
ـه @ َع ْن َق ْت ِل ال ِّنس ِ
« َف َن َهى َر ُس ُ
(فاع َل) ال يكون
الص ْب َي
ان»  ،وأما النظر ،فإن َ
اء َو ِّ
َ

يف الغالب إال من اثنني ،كاملقاتلة واملشامتة واملخاصمة ،والقتال ال يكون يف النساء،

والزمنى( )4والشيوخ واألجراء فال يقتلون،
وال يف الصبيان ،ومن أشبههم ،كالرهبان َّ
وهبذا أوىص أبو بكر الصديق > ،يزيد بن أيب سفيان حني أرسله إىل الشام( ،)5إال أن

يكون هلؤالء إذاية»(،)6وهكذا ،فال جيوز قتل النساء ،والصبيان والرهبان يف احلرب،
فذلك يمثل اعتدا ًء منهي ًا عنه ،ويصبح مرتكبه من املعتدين بنص اآلية ﴿ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾(. )7

واملالحظ أن اآليات اشتملت عىل عدد من الضوابط والقيود الضامنة التي جتعل

القتال مرتبط ًا باألسس الرشعية الرفيعة ،والقيم اإلسالمية التي حتافظ عىل األرواح ،وال
تزهق النفس التي حرم ال َّلـه إال باحلق ،كام أهنا تؤكد أن اجلهاد جيب أن يكون خالي ًا من
العدوان حمقق ًا ملقاصد الرشع يف القتال واجلهاد الذي ينبغي أن يكون رافع ًا للظلم ،حامي ًا

يتحول إىل جمموعة أعامل إجرامية تسفك الدماء وتروع املساملني.
للبالد والعباد ،ال أن
ّ
()1
()2
()3
()4
()5

()6
()7

الطربي« ،جامع البيان يف تأويل القرآن» (تفسري الطربي).561/3 ،
حممد بن اسامعيل بن يونس املرادي املرصي ،املعروف بالنحاس ،أبو جعفر :نحوي ،لغوي،
هو :أمحد بن َّ
إىل
إىل بغداد ،فأخذ عن املربد واألخفش ونفطويه َّ
والز َّجـاج وغريهم ،ثم عاد ٰ
مفرس ،أديب ،وفقيه ،رحل ٰ
إىل أن تويف هبا سنة  338هـ ،من تصانيفه الكثرية« :معاين القرآن» ،و«الناسخ واملنسوخ».
مرص فأقام هبا ٰ
البخاري« ،اجلامع الصحيح» ،كتاب اجلامع والسري ،باب :قتل النساء يف احلرب ،رقم احلديث (.)3015
أي أصحاب املرض الدائم ،أو ذوو العاهات.
مما كان يويص به والته« :إين موصيكم بوصايا ،فاحفظوها ع ِّني :ال ختونوا ،وال تغلوا ،وال تغدروا ،وال
ال صغري ًا أو شيخ ًا كبري ًا وال امرأة ،وال تعقروا نخ ً
متثلوا ،وال تقتلوا طف ً
ال وال حترقوه ،وال تقطعوا شجرة
مثمرة ،وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعري ًا َّإل ملأكلة ،وسوف مترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع،
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له» .الطربي« ،تاريخ الرسل وامللوك».327 - 326/3 ،
القرطبي« ،اجلامع ألحكام القرآن».348/2 ،
سورة البقرة ،اآلية.)190( :
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كام أن قوله تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ يدل عىل أن

األمر بالقتال هو رد فعل عىل العدوان فال نبدأ بالعدوان ،وأن ال نعتدي ونتجاوز يف
عز ّ
وجل
القتال وارتكاب أعامل القتل والذبح والتخريب ،إذ إن القتال الذي رشعه ال َّلـه ّ

ال يكون مستند ًا إىل أفكار مغلوطة ،وال قائ ًام عىل ثأر أو اختالف سيايس ،وليس مبني ًا

عىل أن حيتكر الشخص اإلسالم لنفسه ،ويك ّفر اآلخرين وخيرجهم من امللة ،ثم يعتدي
عليهم ويقتلهم باسم اجلهاد ،بل قيد ال َّلـه سبحانه وتعاىل اجلهاد والقتال الذي رشعه
بأنه منزه عن تلك األغراض واألهواء ،وأنه فقط يف سبيل ال َّلـه ويتم به رفعة اإلسالم
واملسلمني.

وعليه ،فقد هنى اإلسالم عن االعتداء وجتاوز احلدّ ،
فحذر من االندفاع يف القتل

والتش ّفي فيه ،أو التمثيل باجلثث ،أو قطع الرقاب ،أو ذبح البرش ،أو النهبى؛ ففي احلديث
ِ
«أن َر ُس َ
هب ٰى( )1وا ُملثَـ َلة( ،)3(»)2فاملسلم إذا اضطر للقتال ،فإنه
ول ال َّلـه @ َن ٰى عن ال ُّن َ
يقوم به بمقدار دفع العدوان وال يتجاوز اندفاع ًا ومحية ،وأن عىل املسلم أن يتمسك يف
قتاله بالقيم والضوابط واألخالق اخلاصة بقتال العدو.

َعال ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(. )4
( )3قوله ت َ ٰ

ـ الفهم اخلاطئ  :استدلوا هبذه اآلية عىل أن رضب الرقاب هو الذبح ،ولذلك يقومون
بقطع رؤوس العزل واألرسى ،ويؤكدون مرشوعية ذلك هلذه اآلية.

ـ الفهم الصحيح  :يف هذا الفهم افرتاء عىل القرآن الكريم ،وحتريف ملعانيه؛ ألن اآلية
تتحدث عام يقع من قتل العدو يف املعركة عندما حيصل اشتباك ويقع القتل واألرس

()1
()2
()3
()4

أي أخذ اليشء من أحد عيان ًا وقهر ًا .انظر :ابن األثري« ،النهاية يف غريب احلديث واألثر» ،مادة (هنب).
أي تشويه ِخ ْلقة القتيل ،كجدع أطرافه ،وأنفه ،وأذنه ،وفقئ عينه ،ونحو ذلك .انظر :ابن األثري« ،النهاية
يف غريب احلديث واألثر» ،مادة (مثل).
البخاري« ،اجلامع الصحيح» ،كتاب املظامل ،باب:
النهبى بغري إذن صاحبه ،رقم احلديث .2474
ٰ
سورة حممد ،جزء من اآلية.)4( :
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وغريه مما حيدث أثناء التحام الصفوف( .)1واآلية ال تبيح االعتداء عىل اآلخرين ،وإن

بي @ جتدها بمجملها حروب ًا
كانوا خمالفني يف العقيدة ،فهذه حروب وغزوات ال َّن ِّ
دفاعية ،حيافظ هبا عىل أرواح وممتلكات املسلمني ،وحتى الغزوات التي حصلت يف

حياته ،فإهنا كانت لدفع بعض املؤامرات أو عمليات استباقية قبل وصول اخلطر إىل
تبي أن عىل املسلم يف حالة إعالن احلرب
ديار االسالم .وعموم ًا ،فاآلية الكريمة ّ

ووقوعها أن يقتل الكافر ،كام أن ﴿ﮆ ﮇ﴾ ال تدل عىل الذبح ،بل عىل شدة
القتل( ،)2ومثل ذلك آية ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾(،)3
حيث تستدل التنظيامت اإلرهابية هبذه اآلية عىل قطع الرؤوس واأليدي لكل من

خيالفهم الرأي ويكفرونه.

َعال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
( )4قوله ت َ ٰ

ﭛ ﭜ﴾(. )4

ـ الفهم اخلاطئ  :استدلوا باآلية عىل استعامل القسوة والوحشية ،وإيقاع األمل واألذى
بمن خيتلفون معهم ،فيقطعون الرقاب ،ويذبحون البرش ،ويريقون الدماء بكل وحشية
وقسوة.

ـ الفهم الصحيح  :وردت هذه اآلية يف اإلعداد املعنوي والتعبئة النفسية للجيوش
ال عاد ً
اإلسالمية التي ختوض قتا ً
ال محاية لآلمنني وصد ًا ألعداء الدين ،ودفع ًا للظلم
والعدوان ،فتحتاج هذه اجليوش إىل تشجيع وحتفيز درء ًا للتخاذل ،ومنع ًا للوهن
واليأس من أن يدب يف النفوس والقلوب .فال َّلـه تعاىل يأمرهم بتنظيم خططهم أثناء

القتال ،بحيث يبدأون بقتال عدوهم األقرب فاألبعد ،وهذا معنى﴿ :ﭔ ﭕ
()1
()2
()3
()4

ابن كثري« ،تفسري القرآن الكريم».284/7 ،
املصدر نفسه.
سورة األنفال ،جزء من اآلية.)12( :
سورة التوبة ،جزء من اآلية.)123( :
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ﭖ﴾ ،فمعنى يلونكم أي األقرب إليكم ،واحذروا أن يستفزكم العدو فتندفعوا
إىل قتال العدو البعيد مما يتيح للعدو القريب أن يغدر بكم ،و﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾،

أي كونوا عند املواجهة أصحاب قوة وهيبة ال ختافون وال تتخاذلون(.)1

َعال﴿ :ﮬﮭ
( )5آيات سورة التوبة  4( :و  5و  12و  28و  29و  ، )123وهي قوله ت َ ٰ

()2
َعال﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾( ،)3وقوله
ﮮ ﮯ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

َعال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ت َٰ
()4
َعال﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭚ ﭛ ﭜ﴾  ،وقوله ت َ ٰ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

()5
َعال﴿ :ﭑ ﭒ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾  ،وقوله ت َ ٰ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(.)6

حتض عىل القتال والرتبص
ـ الفهم اخلاطئ  :تزعم التنظيامت املتطرفة أن هذه اآليات ُّ

باملرشكني يف كل مكان ،وعىل القتل واإلرهاب دون متييز ،ودون وازع أخالقي ،أو
اتباع ملنهج القرآن والنبوة يف اجلهاد والقتال.

ـ الفهم الصحيح  :هذه اآليات ّمتيز يف املرشكني بني توجهات ثالثة :
()1
()2
()3
()4
()5
()6

املصدر نفسه .209/4
سورة التوبة ،جزء من اآلية.)5( :
سورة التوبة ،جزء من اآلية.)12( :
سورة التوبة ،اآلية.)14( :
سورة التوبة ،اآليتان 28( :ـ .)29
سورة التوبة ،اآلية.)123( :
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األول  :مرشكون معاهدون للمسلمني ،حيرتمون العهود واآليات تدعو
ـ
ُّ
التوجـه َّ

املسلمني إىل الوفاء بالعهود معهم﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾(. )1

التوجـه الثَّـاين  :مرشكون حمايدون مل حيددوا موقف ًا ـ ضد أو مع ـ ويريدون أن
ـ
ُّ

يعلموا احلقيقة ،ليتخذوا هلم موقف ًا ،وهذه اآليات تطلب من املسلمني ،وتأمينهم ووضع
احلقائق أمام بصائرهم وأبصارهم ،ثم تركهم أحرار ًا ،بل وحراستهم حتى يبلغوا

مأمنهم ،ليقرروا ما يقررون﴿ ،ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾(. )2

التوجـه الثَّـالث  :فريق من املرشكني يقاتلون املسلمني ،والذين احرتفوا نقض العهود
ـ
ُّ

مع املسلمني﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾(. )3

وعليه ،فإنه ليس هناك تعميم يف قتال كل املرشكني يف هذه اآليات ،التي تتعلق هبا

هذه التنظيامت ،الذين يصورون اإلسالم دين قتل وإرهاب ،ألن الرتبص والقتال يف هذه

اآليات ليس ملطلق املرشكني ،وال لكل املخالفني ،وإنام هو رد لعدوان املعتدين الذين نقضوا
الر ُس َ
ول @ واملؤمنني من ديارهم ﴿ﯜ ﯝ ﯞ
العهود ونكثوا األيامن وأخرجوا َّ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾( ، )4فمعيار اإلسالم يف السلم والسالم أو احلرب

والقتال ،ليس اإليامن والكفر ،وال االتفاق واالختالف ،وإنام هو التعايش السلمي بني
املسلمني وغريهم ،أو عدوان اآلخرين عىل املؤمنني بالفتنة يف الدين أو اإلخراج من الديار،

وعن هذا املعيار للعالقة بني اإلسالم وبني الكافرين به واملنكرين له(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

سورة التوبة ،اآلية.)4( :
سورة التوبة ،جزء من اآلية.)6( :
سورة التوبة ،اآلية.)10( :
سورة التوبة ،اآلية.)13( :
كمـا تشري بوضوح آيات سورة املمتحنة [.]9-7
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ل سـبيل اخلـتم
َع َ ٰ

يف اخلالصة ،يتبني أن مفهوم اإلرهاب من وجهة النظر اإلسالمية يشمل كل عدوان

يامرسه أفراد أو مجاعات أو دول بغي ًا عىل اإلنسان يف دينه ،ودمه ،وعقله ،وماله ،وعرضه،
وكل أفعال العنف أو التهديد التي تقع تنفيذ ًا ملرشوع إجرامي فردي أو مجاعي هبدف

إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم ،أو تعريض حياهتم أو حريتهم للخطر.
بحد ذاته ،يمتلك نزوع ًا متأص ً
ال لتشجيع العنف استند
وأن االجتاه الذي يرى أن الدينّ ،
إىل تربيرات تتعلق بأسباب اقتصادية وسياسية يف حقيقتها وليست دينية.

وقد عالج اإلسالم مشكلة اإلرهاب من جانبني :وقائي من خالل التأكيد عىل إعالء

شأن النفس البرشية وحرمة االعتداء عليها ،والدعوة للتسامح بني الناس ،ونرش العدل
واحرتام احلرية املسؤولة ،وجانب عالجي من خالل العقوبات واحلدود واألحكام

التأديبية لكل خروج عن السلوك السوي باالعتداء عىل اآلمنني ،باسم الدين أو أي تربير

وحسن اجلوار مع العامل ،وكل ذلك هيدف
آخر،ومن خالل مبادرات التالقي واحلوار ُ
إىل حتقيق األمن ،وكبح اإلرهاب ،وصيانة املجتمع ،ألن اإلسالم حيارب كل أشكال

إشاعة الفوىض ،واالنحراف الفكري والعميل ،سواء أكان ذلك يسمى إرهاب ًا أم حرابة،
فجميعها صور تشيع الرعب واخلوف يف املجتمع ،وترهب اآلمنني ،وحتول بينهم وبني
احلياة املطمئنة ،التي هي وسيلة حسن خالفتهم يف األرض بعامرهتا يف جو من األمن
واألمان ،والسالم واالطمئنان ،والتعارف والتعاون بني الناس ،وعبادة ال َّلـه سبحانه
وتعاىل وفق ًا ملا رشع.
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