الد ْو ِليـ ُة َّ
ام َن ُ
الع ْل ِم َّي ُ
ـة
ـة َّ
ال َّن ْ
الث ِ
ـد َو ُة ِ
َّ

ُم َّ
لخ�صـــات ال ُبحــوث
 2017/04/27-25م

ُ
ات وتوزيعِ ها على احل�ضور� ،أمرين :
كان
طبع هذه امللخَّ َ�ص ِ
الهدف من ِ
ال َّأو ُل :تقد ُمي �إِ ْطاللَ ٍة �سريع ٍة على ما يَدُ و ُر يف جْ َ
للد ْو َرةِ الثَّامِنة
ال َل َ�س ِ
ات العِ لمِ َّية َّ
ن
املد يِ ّ
واملعارف وا َّلل َف ِ
ِ
ِل َن ْد َوة احلديث ال�شريف مِن الأفكارِ
ال�س ْل ِم َ
تات َح ْو َل ِّ
ات والـ ُمداخَ لاَ ِت
ال�س َّن ِة ال َّن َب ِو َّي ِة و ُمق َِّو َماتِه و�أَ ْب َعادِ هِ  .والثاين� :إِ ْث َرا ُء ال َّت ْعقي َب ِ
يف ُّ
حوث َ
امل�شارِ َكةِ.
على َهامِ�ش ال ُب ِ
حوث ،بعيدً ا
ولذلك بَ َذ ْل َنا ُج ْهدً ا كب ًريا يف
ِي�س ِة لل ُب ِ
ِ
تلخي�ص الأفكارِ ال َّرئ َ
نا�صره.
ال�س ْردِ و َو ْ�ص ِف َه ْي َك ِل ال َب ْح ِث،
وترتيب َع ِ
ِ
َعن � ِ
أ�سلوب َّ
أبحاث املقبول ِة  -وعددها ()16
ويف هذه املنا�سب ِة يَ ُ�س ُّرنا كث ًريا �أن يكون لل ِ
حيث اجل َِّد ُة والأَ َ�صالَ ُة والإِ�ضَ اف ُة
�ستة ع�شر بح ًثا  -على
تفاوت ُم ْ�س َت َويَا ِت َها من ُ
ِ
املع ِرف َّي ُة� ،أَثَ ٌر َم ْل ُح ٌ
املد يِ ِّ
ن يف
ال�س ْل ِم َ
ْ
ر�سم ُ�صورةٍ دقيق ٍة و ُمتكامل ٍة لنظام ِّ
وظ يف ِ
ُ
يجعل
إ�سالم
ال�س َّن ِة ال َّن َب ِو َّيةِ .و ُك ُّل من يَ ْق َر�أُ هذه ال َ
أبحاث بعناي ٍة يَ نَّ ُ
تبي له � َّأن ال َ
ُّ
ا�س احلياةِ يف هذا ال َك ْونِ  ،و� َّأن َما يَ ْك ُم ُن يف �شَ رائِعِ ه و�أَ ْحكامِه
املد َّ
ال�س ْل َم َ
ين �أَ َّ�س َ
ِّ
َا�صدِ امل َ ْرعِ َّي ِة يَخْ ُلقُ فيِ امل ُ ْج َت َم ِع َج ًّوا را ِئ ًعا م َِن
وت َّيا ِت ِه و�أَ ْدعِ يَ ِت ِه م ِْن املَق ِ
و�أَ ْذكارِ ه حَ ِ
ال�س ْل ِم َو ْ أَ
هي َع ِن املن َك ِر،
املع ُر ِ
ال ْم ِن َوال ِّرف ِْق وال َّت َعايُ ِ�ش .و�أَ َّن الأَ ْم َر ِب ْ
ِّ
وف وال َّن َ
ات ِب َع ْدلٍ َو ِ�إن َْ�ص ٍ
اجل َهادِ ُ ،ك ُّل َذل َِك يَدُ و ُر فيِ َف َل ِك
افَ ،وت َْ�ش ِر ِيع ِ
بيقات ال ُعقُوبَ ِ
وت َْط ِ
اب اْال ِْخ ِتلاَ لِ َع ْن ُه.
حَ ْت ِ�ص ِ
ال�س ْل ِمَ ،و َدف ِْع �أَ ْ�س َب ِ
ني َه َذا ِّ
ال�سا ِبقةَّ � ،أن
وممَّا يَنبغِ ي
ا�ستخال�ص ُه من ال َّت ْج ِربَة امل َرتاكِ َم ِة فيِ ال َّن َد َو ِ
ُ
ات َّ
()3

و�س ُلوكِ ًّيا
امل� َّؤ�س َ�س ِ
ات ال َّت ْعلِيمِ َّي َة تَ َت َح َّم ُل َم ْ�س�ؤُو ِل َّي ًة كبري ًة يف ِب َناءِ ْ إِ
الن َْ�سانِ َح َ�ضارِ ًّيا ُ
ووِ ْج َدان ًِّياَ ،و مَ ْتكِ ي ِن ِه م ِْن َد ْورِ هِ يف ْا�س ِت ْئ َ�صالِ َع َوام ِِل ا ْل ُع ْن ِف وال َّت َ�ش ُّددِ َ ،و َذل َِك
اث
وح ْ�س ِن ال َّت َ�ص ُّر ِف َم َع امل َواق ِِف والأَ ْح َد ِ
ال�س ِو ِّي ِل ْل ُع ُقولِ ُ ،
م ِْن خِ لاَ لِ ال َّت ْ�شكِ ِيل َّ
ما ِّل َهاَ ،ذل َِك � َّأن
و�سلاَ َم ِة اال ِْ�ست ِْم َدادِ م َِن ال ُّن ُ�ص ِ
و�ص َوتَ ْن ِزي ِل َها يف حَ َ
ال َّتارِ يخ َّيةَِ ،
ا َخلط�أَ يف ذلك ُك َّل ُه يُورِ ُث انْحِ َرا ًفاَ ،و اْالنْحِ َر ُ
اح ِة
اف بَ ُ
اب ال َّت َ�ش ُّددِ الـْ ُم َجافيِ ل َِ�س َم َ
الدِّ ِين.
ني
َويَ ْح ُ�س ُن �أَنْ نَخْ ت َِم ُه َنا ِب َك ِل َم ٍة حكِ ي َم ٍة َج َر ْت على ل َِ�سانِ �أَ َحدِ ال َباحِ ِث َ
َ
ين
ال�س ْل ُم املد ُّ
امل�شارِ كِ َ
ني فيِ ال َّن ْد َوةِ َولخَ َّ َ�ص ْت الأَ ْب َعا َد الـْ َم ْر ُج َّو َة ِم ْن َها ،وهيِّ :
َف ْر ٌ
�ض �إِ ىَل يَ ْو ِم ا ْل ِقيَا َمةِ..
وث،
ات ال ُب ُح ِ
ال ْ�ض َما َم َة م ِْن ُم َلخَّ َ�ص ِ
َون َْح ُن � ْإذ نُ َقدِّ ُم لل ُق َّراءِ الكِ َرام َهذِ هِ ْ إِ
لمي َّ
عي نَ ْه َ�ض ًة يَ َت�أتَّى ِب َها ا ِْ�ست ِْ�ش ُ
امل�ستقبل،
عال
نَرجو
ِ
ِ
ال�ش ْر ِّ
للبحث العِ ِّ
راف َم مِ ِ
ات
َوت َ َو ُّق ُع ِ
املع�ضلاَ ِت َق ْب َل ُوقوعِ هاَ ،و ِ�إ َّن م ِْن لَ َوازِ ِم َهذِ ه ال َّن ْه َ�ض ِة ت َْط ِوي َر �آ ِل َّي ِ
اج ،وا�ستثما َر ُك ِّل َو�سيل ٍة َع�صر َّي ٍة ت َخْ دِ ُم هذا
ال َب ْح ِث وال َّت ْحل ِ
ِيل َو ْ
اال�س ِت ْن َت ِ
ني قال�« :إِنَّا ن َْ�ستعِ ُّد ِل ْل َبلاَ ءِ َق ْب َل نُزُو ِلهِ»،
ال َغ َر َ
إمام �أبَا حنيفة حِ َ
�ض ،و َرحِ َم اهلل ال َ
ا�ض ِّي.
وذلك دِ فا ًعا ِم ْن ُه عن منهجِ ه يف الفق ِه اال ْفترِ َ ِ
و�آخرُ دَعْوَانا �أَنِ احلَمْدُ هللِ رَب ِّ العَالمَِنيْ.
						

�أ .د .حمزة عبداهلل املليباري
الأمني العام لندوة احلديث ال�شريف
()4
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مقومات ال�سلم املدين و�آليات حت�صينه:
درا�سة ت�أ�صيلية يف �ضوء ال�سنة النبوية
�أ .د� .إبراهيم القادري بوت�شي�ش
جامعة موالي �إ�سماعيل -املغرب

ت�سعى الورقة �إىل �إ�ضافة قيمة معرفية جديدة حول ت�أ�صيل دور تعاليم ال�سنة
النبوية يف و�ضع �أ�س�س ال�سلم املدين ،بالتنقيب يف متون الأحاديث ال�شريفة التي
ت�صب يف معني ال�سلم املدين ،وتن�سيقها مع ن�صو�ص ال�سرية النبوية ،والك�شف
ّ
من خالل حتليلها ومتحي�صها عن مقومات هذا ال�سلم يف منظور ال�سنة النبوية،
وامتداداته يف الواقع املعا�صر ،والإ�سهام يف معرفة الآليات التي و�ضعتها لتح�صينه
و�صيانته خدمة للمجتمع الب�شري.
وعندما �س ّرحت النظر فيما ُكتِب حول هذا املو�ضوع يف الدرا�سات ال�سابقة،
أ�صوب القلم نحوه بغية
وقفت على ما طاله من ّ
�شح واختزال ،وهو ما جعلني � ّ
وتبي يل �أنه على الرغم من علو كعب
اال�ستق�صاء والبحث يف زواياه املهملة ،نّ
�أ�صحاب هذه الدرا�سات ،ف�إن معظمهم تناولوا ال�سلم املدين كمنتوج غربي
فتم مبوجب ذلك �إ�سقاط املفاهيم املعا�صرة املقتب�سة من �سياق
م�ستحدث ووافدّ ،
التداول الغربي على الواقع العربي -الإ�سالمي� ،أو ّمت االنزالق نتيجة لذلك يف
�شراك التعميم النظري ،دون خلفية مرجعية ملفهوم ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية.
كما �أن بع�ض الدرا�سات اقت�صرت على معاجلة ال�سلم املدين يف الدول العربية
احلديثة ،بالرتكيز على امل�شكالت ال�سيا�سية املعا�صرة الناجمة عن ا�ست�شراء الطائفية
يف تلك الدول ،دون ت�أ�صيل جذوره يف ال�سنة النبوية ،فلم تفلت من الوقوع يف
فخّ اخللفيات ال�سيا�سية والإيديولوجية ،مما حدا بي �إىل ت�أ�صيل مو�ضوع ال�سلم
املدين ،ب�إرجاعه �إىل منابعه الأوىل املتمثلة يف ال�سنة النبوية.
ترتكز مقومات ال�سلم املدين من خالل ال�سنة النبوية يف خم�سة مرتكزات
�أذكرها خمتزلة:
 -1الإميان باهلل وتطبيق �أركان الإ�سالم و�شعائر العبادات:
�أثبتت الدرا�سات العلمية والطب النف�ساين العالقة الوثيقة بني الإميان
وال�سلوك ال�سلمي الهادئ ،وت�أكد من خاللها �أن �أكرث النا�س ا�ضطرابًا وتوت ًرا ،هم
()9

�أولئك الذين يفتقرون �إىل الإميان و�سكينة النف�س .فالرجل امل�ؤمن �إميانًا �صاد ًقا،
ي�شعر -وفق املنظور النبوي� -أن اخلالق خلقه لر�سالة وغايات نبيلة ،تتلخ�ص يف
عمارة الأر�ض ،وحفظ النف�س واملال والعر�ض ،وهي غايات تتطلب �إقامة التعاون
والتعارف ،واملودة والرحمة بني الب�شر ،واجتماع النا�س يف �ألفة وتفاهم ،ومنع
كل �أ�شكال العدوان بينهم .وهذا الإميان املفعم باليقني ،هو ما جعل الر�سول الكرمي
يخاطب �أبا بكر ال�صديق يف �أ�صعب حلظة كانا فيها م ًعا على مرمى حجر من �سيوف
امل�شركني يف الغار حيث قال له« :يا �أبا بكر ما ظ ُّنك باثنني اهلل ثالثهما»((( ،وهو قول
يفهم من وجه داللته وجود عالقة وثيقة بني الإميان و�سكينة النف�س ،وما ينجم عن
ذلك من هدوء وثبات وعدم انفعال .وعلى العك�س ،يتعذر قيام �سلم النف�س
التي هي طريق لبناء ال�سلم املدين �إذا كانت نف�س الإن�سان تعاين من ال�ش ّر واخلطيئة
ب�سبب الفراغ الإمياين.
كما �أن توجيهات ال�سنة النبوية يف ممار�سة �شعائر العبادات املرتبطة ب�أركان
مدين .و�س�أقت�صر يف هذا ال�صدد على منوذج
�سلم ٍ
الإ�سالم ت�سري يف اجتاه �إقامة ٍ
واحد ،وهو �شعرية �إقامة ال�صالة يف امل�سجد :فالأحاديث النبوية التي حتث على
�إقامة ال�صلوات يف رحاب امل�ساجد((( ،حتمل داللة رمزية على الهدف املتمثل يف
�إ�شاعة ال�سلم والطم�أنينة بني الب�شر .فامل�سجد ف�ضاء �آمن ،ت�سوده الألفة وال�سكينة
وال�سب وال�شتم ،ويحرم فيه
والأخوة بني كل من يق�صده ،وفيه ينعدم اللغط
ّ
�أي عمل عدواين ،وي�صبح اً
جمال مكان ًيا لزرع الثقة والطم�أنينة ،حتى �أن النا�س
يف�ضلون �إبرام عقود الزواج فيه .كما تق�سم فيه الأميان ،وتربم فيه العهود التي هي
مدخل للثقة املتبادلة .وكل هذه املعاين والرموز جتعل امل�سجد ف�ضا ًء لن�سج خيوط
الأُلف ِة بني النا�س ،وتبادل املحبة والتفاهم.
� -1أخرجه البخاري ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب مناقب املهاجرين وف�ضلهم.5/3 ،
 -2قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :من تو�ض�أ هكذا وخرج �إىل امل�سجد ال ينهزه �إال ال�صالة ،غفر له
ما خال من ذنبه"� ،أخرجه م�سلم ،كتاب الطهارة ،باب ف�ضل الو�ضوء وال�صالة عقبه ،ح� ،548ص.107
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 -2وحدة اجلن�س الب�شري:
مقوم
�إىل جانب الإميان ،يت�أ�س�س خطاب ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية على ّ
�أ�سا�سي �آخر ،يتمثل يف اعتبار النا�س جمي ًعا �أ�سر ًة واحدةً ،يجمعها رابط الإن�سانية،
وهي و�إن اختلفت وتنوعت �شعوبًا وقبائل وطوائف و�أعرا ًقا ،ف�إن الأ�صل واحد،
يجتمع يف الأبوة امل�شرتكة التي ميثلها �آدم عليه ال�سالم ،ويف الأ�صل الرتابي
امل�شرتك ،وهو ما يو�ضحه احلديث املروي عن �أبي هريرة عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال« :النا�سُ ُّكلهم بنو �آدمَ ،و�آدمُ خلق من تراب»((( .ووجه الداللة يف هذا
احلديث النبوي� ،أن �أ�صل الب�شرية يلتقي يف منبعني:
الرتاب ،وهو املادة التي خلق اهلل بها كافة النا�س ،و�آدم عليه ال�سالم ،وهو
الأب الذي ت�شرتك الإن�سانية جمعاء يف االنتماء �إليه.
وبهذا الأ�صل الإن�ساين امل�شرتك الذي جتعله ال�سنة النبوية قاعدة لبناء ال�سلم
املدين ،تت�شكل بني خمتلف الطوائف والأجنا�س وحدة فطرية ،متما�سكة النوازع
والأ�شواق ،ممتزجة املادة والروح ،قابلة الرتفاع �إيقاعها �إذا �أح�سن ا�ستثمارها،
لت�صبح الب�شرية جمعاء تعي�ش وك�أنها �أ�سرة واحدة متقاربة ومتما�سكة.
 -3الأخوة والعي�ش امل�شرتك:
حر�صت ال�سنة النبوية على توطيد �صالت الت�آخي بني �أفراد املجتمع ،فاحلديث
يحب لنف�سه»((( وغريه من الأحاديث
يحب لأخيه ما ُ
النبوي «ال ي�ؤمن �أحدكم حتى َّ
الأخرى ،هو ر�سالة حتفيزية على بناء ال�سلم املدين ،وا�ستنبات لفكرة االنتماء �إىل
�أمة ووطن م�شرتك ،وبخا�صة عندما ترتجم هذه املحبة �إىل �سلوكات �أخالقية تتمثل
يف التعاون وحب اخلري للغري ،واالبتعاد عن كل �أ�سباب التنافر والعداوةّ .
ولعل
	-1الرتمذي ،ال�سنن� ،أبواب املناقب عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،باب يف ف�ضل ال�شام واليمن،
.224/6
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،باب من الإميان �أن يحب لأخيه ما يحب لنف�سه ،ح �/1 ،13ص .12
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�أهم �أمنوذج واقعي وتطبيقي ملبد�أ الإخاء بني امل�سلمني ،يتج�سد يف الرابطة التي
جمعت بني املهاجرين والأن�صار يف املدينة املنورة من جهة ،ومكونات جمتمع
املدينة من جهة �أخرى.
 -4التعددية وحرية املعتقد:
�أدرك الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بعبقريته امل�ؤيدة بالوحي الإلهي �أن
الأخوة ال تكون �إال حيث يكون التعدد والكرثة ،و�أن القبول بالتعدد واالختالف
يف الر�أي هو جوهر ال�سلم املدين ،والطريق للحيلولة دون الت�صادم �أو ا�ستعمال
العنف لفر�ض الر�أي الواحد.
و�أ�صل االختالف يف ال�سنة النبوية ال يكمن يف التباين التكويني بني الب�شر،
بل يف ثقافاتهم وعاداتهم ،و�أمناط عي�شهم ،وطرق تفكريهم ،لذلك �أولت ال�سنة
النبوية قد ًرا كب ًريا من العناية للأقليات الدينية ،وعاجلت ق�ضاياها بكثري من احلكمة
والتب�صرً ،
حفاظا على ال�سلم املدين الذي ي�ستلزم مراعاة خ�صو�صيتها ومت ّيزها
ن�صت بالوا�ضح على وجوب حمايتها من كل
عن �سائر العرقيات الأخرى .لذلك ّ
أذى �أو مكروهٍ  ،وت�أمني حريتها الدينية؛ يقول عليه ال�صالة وال�سالم حمذ ًرا من
� ً
�أي ظلم يقع على �أهل الذمة�« :أال من ظلم ُم َعاهِ دً ا �أو انتق�صه �أو ك َّلفه فوق طاقته
نف�س ،ف�أنا حجيجه يوم القيامة»(((.
يب ٍ
�أو �أخذ منه �شيئًا بغ ِري طِ ِ
و�إىل جانب التعددية ،جعلت ال�سنة النبوية مبد�أ احلرية ركيزة �أ�سا�سية يف
ت�أ�سي�س ال�سلم املدين ،و�أفلحت يف املزاوجة بني التعددية واحلرية .ومن هذا
املنطلق� ،أقرت �صحيفة املدينة مبد�أ تعدد الديانات ال�سماوية ،واحرتام حرية
العقيدة ،وكلها معطيات ت�ساعد على االندماج االجتماعي.
� -1أخرجه �أبوداود ،ال�سنن ،كتاب اخلراج والفيء والإمارة ،باب يف ِّ
بع�ض ال�سنة� ،أ َعليه
الذ ِّمي يُ�سلِم يف ِ
جزي ٌة ،ح.187/2 ،3052
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 -5نظرية الأمن االجتماعي يف ال�سنة النبوية مق ّو ٌم لبناء ال�سلم املدين:
مكونات ال�سلم االجتماعي
مكون من ّ
يـ�أتي حتقيق الأمن النف�سي الذي هو �أهم ّ
يف ال�سنة النبوية� ،ضمن �أولوياتها ،وهو ما عبرّ عنه احلديث النبوي ال�شريف« :من
قوت يومِه ،فك�أمنا حِ يزت له
�أ�صبح منكم �آمنًا يف �سِ ْر ِبه،
معافى يف ج�سده ،عنده ُ
ً
الدنيا بحذافريها»((( .ووجه الداللة يف هذا احلديث �أن الأمن النف�سي يقوم على
احرتام حقوق املواطن ال�صحية واالقت�صادية والنف�سية ،وكل ما يوفر له الأمن
الغذائي ،وهي العنا�صر الأ�سا�سية لبناء �أي �سلم نف�سي واجتماعي.
كما ت�شمل تعاليم ال�سنة النبوية يف جمال حتقيق الأمن النف�سي واالجتماعي
� ً
أي�ضا �ضمان �سالمة العر�ض واملال ،لذلك �أر�شدت النا�س �إىل �ضرورة احرتام
الدم واملال والعر�ض .ويف هذا ال�سياق يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
«امل�ؤمن من �أ ِم َنه النا�س على �أموالهم و�أنف�سهم...احلديث»((( .وتتمثل داللة هذا
احلديث النبوي ال�شريف من وجهني:
� -1أن �إميان املرء ال يكتمل �إال بالأمان الذي يوفره لأخيه امل�ؤمن.
 -2ينبغي �أن ي�شمل هذا الأمان عن�صريني �أ�سا�سني :ال�سالمة املالية ،وال�سالمة
اجل�سدية .فبهما تتحقق الطم�أنينة ،وي�سود ال�سلم االجتماعي.
�آليات حت�صني ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية :وح�صرتها يف ثماين �آليات
�أبد�أها.
 -1نبذ العنف:
فالفاح�ص لن�صو�ص الأحاديث النبوية ،ي�ست�شف مناه�ضتها ال�شديدة لكل
مكونات املجتمع ،فهي ترف�ضه جملة وتف�صيلاً  .ومبا �أن حمل
�أ�شكال العنف بني ّ
� -1أخرجه البخاري ،الأدب املفرد ،باب من �أ�صبح �آمنا يف �سربه ،ح .84/1 ،3
� -2أخرجه ابن ماجه ،ال�سنن� ،أبواب الفنت ،باب حرمة دم امل�ؤمن وماله ،ح.1298/2 ،3934
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يعد واجهة من واجهات العنف ،ف�إن الر�سول
ال�سالح يف وجه الآخر امل�ساملّ ،
الأكرم نهى نه ًيا قاط ًعا عن حمله ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ي�شري �أحدكم �إىل
�أخيه بال�سالح ،ف�إنه ال يدري �أحدكم لعل ال�شيطان ينزع يف يده ،فيقع يف حفرة
من النار»(((.
ويف خطبة حجة الوداعّ ،
حذر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من مغبة العنف،
أعرا�ضكم بينكم حرا ٌم كحرمة
و�سفك الدماء ،فقال« :ف�إن دما َءكم و�أموالَكم و� َ
يومكم هذا ،يف بلدكم هذا...احلديث»(((.
ولنف�س الغايةّ ،
حذرت ال�سنة النبوية من مغبة ال�سقوط يف �شراك الفتنة،
واخلروج عن اجلماعة� ،أو التع�صب لطائفة دون �أخرى ،واعتربت ذلك طري ًقا
منحر ًفا يف�ضي �إىل االقتتال ،حتى �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم جعل الطائفيني
واملتع�صبني يف عداد من ميوتون ميتة جاهلية ،فقد ورد يف احلديث ال�شريف« :من
خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات ،مات ميتة جاهلية ،احلديث»(((.
ووجه الداللة يف كل الأحاديث ال�سالفة الذكر -وغريها كثري� -أنها تدين
العنف ،ومتنعه بكافة �أ�شكاله و�أنواعه ،فعلاً � ،أو ً
معنى ،وتعتربه مهد ًدا
لفظا� ،أو ً
لل�سلم املدين.
وباملثل ،ناه�ضت ال�سنة النبوية ابتداع الأقاويل ،والرتويج للأكاذيب
وال�شائعات التي ت�ؤدي �إىل خلل يف العالقات ال�سلمية بني مكونات املجتمع
أكذب
املدين ،ولذلك جاء يف احلديث ال�شريف�« :إ ّياكم
والظن ،ف�إن َّ
َّ
الظن � ُ
ا�سدُ وا».
ِ
احلديث ،وال حَت َّ�س ُ�سوا وال َجت َّ�س ُ�سوا ،وال تتنا َف ُ�سوا وال حَت َ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب النهي عن الإ�شارة بال�سالح �إىل م�سلم ،ح � ،6668ص
.983
� -2أخرجه الرتمذي ،ال�سنن� ،أبواب الفنت ،باب ما جاء دما�ؤكم و�أموالكم عليكم حرام ،وقال" :وهذا
حديث ح�سن �صحيح" ،ح .35 -34/4 ،2159
� -3أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،باب وجوب مالزمة جماعة امل�سلمني عند ظهور الفنت ،ح � ،4786ص .720
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 -2احلوار �آلية من �آليات تعزيز ال�سلم املدين:
اجلدير باملالحظة �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم � َّأ�س�س مدر�س ًة يف احلوار،
علما �أن احلوار هو القاعدة ال�ضرورية لبناء ال�سلم املدين.
وميكن اال�ست�شهاد بقدرة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على املنهج احلواري،
و�أ�سلوب الإقناع ،من خالل رواية مفادها �أن رجلاً �شابًّا ا�ست�أذن الر�سول يف الزنا،
ف�أقنعه من خالل حواره املبني على ال�س�ؤال واجلواب ،واال�ستدراج املنطقي،
واحلجج الدامغة� ،أن �آفة الزنا حتدث قل ًقا نف�سان ًيا يف الذات ،ويف الأ�سرة ،ويف
دائرة الأقارب واملجتمع ،فاقتنع الفتى بهذه الأداة احلوارية من غري تعنيف ،وال
زجر(((.
ا�ستبد يف �أي منا�سبة بر�أيه ،بل كان
ومل يثبت يف �سرية النبي عليه ال�سالم انه ّ
احلوار والت�شاور هما اللغة الوحيدة التي يتحدث بها يف ال�سلم واحلرب ،حتى
�أن الإمام البخاري �أفرد يف �صحيحه بابًا لل�شورى و«امل�شاورة قبل العزم والتبني»
التي �سار على منهجها النبي الكرمي.
ويندرج يف خانة احلوار � ً
أي�ضا املفاو�ضات ،و�إ�صالح ذات البني .ويقدم لنا
أروع النماذج للمفاو�ض الناجح ،مع �أكرب قوة �ش ّر و�أكرثها ً
بط�شا
النموذج
النبوي � َ
ُّ
ُ
وجربوتًا ،وهي قري�ش امل�شركة .فقد خا�ض معها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�أ�صعب مفاو�ضات �سجلها التاريخ ،ولكنها انتهت ب�صلح احلديبية الذي وقى اهلل به
امل�سلمني �ش ّر احلرب .فاملفاو�ضات وال�صلح و�إ�صالح ذات البني ّ
�شكلت دائ ًما �آلية
من �آليات احلفاظ على ال�سلم الأهلي.

� -1أخرجه �أحمد ،امل�سند ،ح  .545/36 ،22211و�صححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة ح ،370
.712/1
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 -3ن�شر ثقافة الت�ضامن والتوافق االجتماعي:
تبي ما تفي�ض به من دعوة �إىل
�إن نظرة فاح�صة يف متون الأحاديث ال�شريفة ،نّ
الت�ضامن ،واالندماج يف دائرة اجلماعة ،والتعاون بهدف جتاوز �أنانية الفرد ،وهو
جميع على رجل
ما يعك�سه قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :من �أتاكم و�أمركم ٌ
واحد ،يريد �أن ي�شق ع�صاكم �أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»((( .فاجلماعة يف ال�سنة
النبوية حتيل على معنى التعا�ضد والتما�سك الذي يحتاج �إليه ال�سلم املدين.
ولرت�سيخ مبد�أ التعاون بني �أفراد املجتمع ،ذهبت ال�سنة النبوية �إىل املطالبة
مبد يد العون من جانب الفرد القوي �إىل الفرد املحتاج ،حتى يتحقق التعا�ضد
ّ
والت�ضامن ،وهو ما ي�ست�شف من قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :من ن ّف�س عن م�سلم
ي�سر على
كرب ًة من كرب الدنيا ن ّف�س اهلل عنه كرب ًة من ِ
كرب يوم القيامة ،ومن ّ
ي�سر اهلل عليه الدنيا والآخرة ،ومن �سرت على م�سلم �سرت اهلل عليه يف
مع�سرّ ،
الدنيا والآخرة ،واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون �أخيه»((( .وهو ن�ص
حديثي ي�ؤكد مقا�صد ال�سنة النبوية يف بناء جمتمع متما�سك ،ت�سوده روح التكافل
مكوناته ،وتلك �سمة من �سمات
والتعاون بهدف توثيق الأوا�صر الإن�سانية بني كل ّ
املجتمع املدين التي تطمح �إليها املجتمعات املعا�صرة.
 -4القدرة على �إدارة التنوع داخل جمتمع يقوم على مفهوم املواطنة:
بعد الو�صول �إىل يرثب ،وجد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،جمتم ًعا
ف�سيف�سائ ًيا تتنوع �أعراقه ،وتتباين فيه الديانات ،ويقوم فيه نظام ع�شائري ،ناهيك
عن ت�أجج روح الع�صبية القبلية واالقتتال الطائفي يف �أرجائه ،وكلها عوائق
كانت تعيق بناء جمتمع مندمج ومتالحم .غري �أن عبقريته القيادية جعلته يذ ّلل كل
ال�صعاب ،ويعرف كيف يجعل من هذا التعدد قوة ،ومن هذا التنوع وحدة ،ومن
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،باب حكم من ف ّرق �أمر امل�سلمني وهو جمتمع ،ح � ،4798ص .721
� -2أخرجه �أبو داود ،ال�سنن ،كتاب الأدب ،باب يف املعونة للم�سلم ،ح .747/2 ،4946
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اختالف الأعراق ً
تعاي�شا م�ستم ًرا ،وذلك بف�ضل ال�صحيفة التي تعترب �أول معاهدة
د�ستورية خلقت ً
مكونات جمتمع املدينة املنورة((( ،بل
تعاي�شا �سلم ًيا،
ً
واندماجا بني ّ
املكونات املتعددة وحدة �سيا�سية متجان�سة ،تقوم على التحالف
خلقت من هذه ّ
والتفاهم ،وعلى �صيغة جديدة من املواطنة ،،رغم االختالف الثقايف واحل�ضاري.
حتمل امل�س�ؤولية وح�سن �أداء الأمان ملناه�ضة الف�ساد:
ّ -5
ال مراء يف �أن مبد�أ حت ّمل امل�س�ؤولية يعد من �أكرث الآليات املتاحة لتح�صني
يتبو�ؤُها� ،أو
ال�سلم املدين؛ فعندما ي�شعر كل مواطن مهما اختلفت املكانة التي َّ
الوظيفة التي ي�ؤديها داخل املجتمع بحجم م�س�ؤوليته وثقلها ،و�أبعاد الر�سالة
االجتماعية التي �أنيطت به ،ف�إنه يكون بذلك قد �ساهم يف و�ضع ا�سرتاتيجية ناجحة
حلماية ال�سلم املدين .لذلك فاحلاجة �إىل املرجعية ال�سنية النبوية يف هذا ال�صدد
حاجة ملحة ،لأنها جاءت لتعزيز روح امل�س�ؤولية الفردية واجلماعية ،وتو�ضيح
عالقة التكامل بينهما ،مع �إبراز قيمة �أداء الأمانة انطال ًقا من قول الر�سول �صلى اهلل
راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته ....احلديث»((( .فداللة هذا
عليه و�سلم« :كلكم ٍ
احلديث تكمن يف حتميل امل�س�ؤولية للجميع حتى ي�ؤدي كل واحد دوره املنوط به.
 -6احرتام اتفاقيات التعاي�ش وااللتزام باملعاهدات:
يعترب مبد�أ احرتام املعاهدات من الآليات التي تبنتها ال�سنة النبوية ل�صيانة
ال�سلم املدين .فالأحاديث النبوية ت�صل مببد�أ االلتزام بالتعاي�ش بني طوائف
حر�صا منها على مبد�أ
املجتمع املتعددة �إىل مرتبة التقدي�س والإلزام املطلقً ،
التعددية والقبول بالآخر والتعاي�ش معه.
 -1ورد الن�ص حول ال�صحيفة يف �صحيح م�سلم ،كتاب العتق ،باب حترمي تويل العتيق غري مواليه ،ح 3790
�ص  .566وانظر تفا�صيل ن�ص ال�صحيفة يف :البداية والنهاية ،ابن كثري�/3 ،ص  - 276 -273انظر
�أي�ضا :الوثائق ال�سيا�سية الراجعة للع�صر النبوي ،حممد حميد اهلل� ،ص.62 - 59
� -2أخرجه البخاري ،كتاب النكاح ،باب املر�أة راعية يف بيت زوجها ،ح  ،462/3 ،52وم�سلم ،كتاب
الإمارة ،باب ف�ضيلة الإمام العادل ،ح � ،4724ص.711
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حث النبي الكرمي على الوفاء بالعهود ،وجعل نكثها �أو
ويف هذا ال�سياقّ ،
التمل�ص منها عمال يندرج �ضمن باب النفاق ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :من
عالمات املنافق ثالث� :إذا حدث كذب ،و�إذا وعد �أخلف ،و�إذا ا�ؤمتن خان»(((،
وال �شك �أن دعوة الأحاديث ال�شريفة للمعاهدات واالتفاقيات ،تهدف �إىل �إلغاء
�أ�سباب النزاع بني مكونات املجتمع ،وحت�صني لل�سلم املدين بدفاعات قوية،
�أ�سا�سها التزام الأطراف مبا ي�ضمن اال�ستقرار االجتماعي.
� -7إقرار امل�ساواة والعدالة بني مك ّونات املجتمع:
�أ�سهمت ال�سنة النبوية يف و�ضع حجر الزاوية ل�صيانة ال�سلم املدين ،بالدعوة
لتطبيق امل�ساواة التامة بني �أفراد املجتمع ،ب�صرف النظر عن �أعراقهم ودياناتهم
ومكانتهم االجتماعية ،وهو ما يعرف اليوم باملواطنة التي هي �إح�سا�س املرء
باالنتماء �إىل �شعب �أو �أمة ،يف ظل قانون يط ّبق على جميع النا�س الذين يعي�شون
يف بقعة �أر�ض على اختالف م�شاربهم الدينية واملذهبية ,و�أ�صولهم العرقية.
ون�ست�شهد يف هذا ال�صدد مبقطع من خطبة حجة الوداع جاء فيه« :يا �أيها
النا�س� ،إن ربكم واحد ،و�إن �أباكم واحد� ،أال ال ف�ضل لعربي على عجمي ،وال
لعجمي على عربي ،وال لأحمر على �أ�سود ،وال لأ�سود على �أحمر �إال بالتقوى� ،إن
�أكرمكم عند اهلل �أتقاكم ...احلديث».
وي�ستنبط من هذه الأحاديث النبوية التي ت�صب يف معني امل�ساواة �أنها:
 -1جتعل القانون فوق اجلميع ،ي�سري مفعوله على احلاكم واملحكوم ،ويف ذلك
�ضمانة را�سخة لال�ستقرار والتوافق االجتماعي الذي يعد من �أهم �آليات
حت�صني ال�سلم املدين.
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،باب عالمة املنافق ،ح ،16/1 ،33وم�سلم ،كتاب الإميان ،باب بيان
خ�صال املنافق ،ح .48 ،212
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� -2أخذ العربة من تاريخ الأمم التي انهارت ح�ضارتها ب�سبب عدم تطبيق القانون
على جميع املواطنني والتمييز بينهم ،بناء على �أن�سابهم ومراتبهم االجتماعية،
و�أن املجتمع الإ�سالمي ينبغي �أن ي�ستفيد من هذا الدر�س التاريخي يف بناء
�سلمه املدين.
 -8ن�شر ثقافة الت�سامح:
من �أهم �آليات حت�صني ال�سلم املدين التي حر�صت عليها ال�سنة النبوية
كذلك ،ن�شر ثقافة الت�سامح وتفعيلها ،وممار�ستها على �أر�ض الواقع .و�سنكتفي
بنموذج يعك�س مقا�صد الت�سامح ،ج ّنب بها الر�سول عليه ال�سالم امل�سلمني
وحول بها الأعداء �إىل �أطراف
ويالت احلروب ،وجنى بها ثمار ال�سلم املدينّ ،
متعاي�شة ومت�ساكنة .فعندما فتح مكة املكرمة ،وا�ستتب له الن�صر ،مل يكن خ�صومه
من قري�ش ومعار�ضو الدعوة الإ�سالمية ينتظرون �أن يخرج عليهم بهذه العبارة
التي مل ي�شهد لها التاريخ نظ ًريا ،حيث خاطبهم عليه ال�سالم« :من دخل دار �أبي
�سفيان فهو �آمن»((( .وبهذه ال�صورة النادرة ،يتبني �أن الت�سامح ،وال�صفح اجلميل،
و�ضمان الأمان ،هو ال�سيا�سة التي ر�سمتها ال�سنة النبوية يف عالقة امل�سلمني بالآخر،
مهما اختلفت عقائده عنهم ،وتباينت مواقفه معهم ،وبخا�ص ٍة �إذا كان الت�سامح
يعمل على ن�سيان �أخطاء املا�ضي وروا�سبه.

� -1أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب فتح مكة ،ح.4622
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ال�سنة النبوية،
مرويات العقوبات مُالغ َّلظة يف ّ
وتوجيهها يف �ضوء مرويات العفو والت�سامح
د .لطفي حممد يو�سف الزغري

جامعة بي�شة  -اململكة العربية ال�سعودية

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني ،وبعد:
ال�سلم املدين مطلب ت�سعى لتحقيقه املجتمعات كاف ًة ،ومق�صد ترنو
ف� ّإن حتقيق ِّ
�إليه الب�شرية جمعاء ،ويُقا�س جناح �أو ف�شل جمموعة ما بقدر ما يتحقق من هذا
ال�سلم ،بل لعل
ال�سلم �أو العك�س ،ولقد ُو ِّفق النبي � أميا توفيق يف حتقيق هذا ِّ
ِّ
أمنوذجا مثال ًيا يف ذلك.
فرتة قيادته للمدينة النبوية تعد � ً
ال�سلم �أُ ُ�س َ�سه ومكوناتهِ ،ول�ست ب�صدد ذكرها فلي�س
وغني عن القول � َّأن لهذا ِّ
ال�سلم
هذا مقامه ،ولكن هناك �أمران ا�شتمل عليهما البحث لهما ت�أثري يف حتقيق ِّ
املدين وتر�سيخه يف املجتمع وهما:

� اً
أول :العفو والت�سامح والرحمة ،فهذه قيم �أ�صيلة يف الدين ،وال �شك � َّأن
هذه القيم ت ِّ
ال�سلم املدين وحتققه ،ومتى ُفقدت فقد اختل
ُ�شكل � ً
أ�سا�سا متينًا يف ِّ
ال�سلم املجتمعي وغاب �أو كاد.
ِّ
ثان ًيا :العقوبات وتطبيقها دون حت ّي ٍز وانتقاء ،فال ّ
�شك � َّأن تطبيق العقوبة فيه
�سولت له نف�سه فعل �أمر ،فعندما يرى عقوبة غريه يرتدع
ٌ
ردع كبري ملن ّفكر �أو ّ
وي ّتعظ ،وال �سيما �إن ُطبقت العقوبة بعدالة ،فال �شك �أن �إيقاعها على هذا الوجه
لل�سلم املدين والأمن املجتمعي.
طريق ِّ
ولكن هناك مرويات وردت فيها عقوبات �شديدة ُمغ ّلظة ،قد يبدو للناظر
لأول وهلة � َّأن هذه العقوبات تتناق�ض مع قيم العفو والت�سامح ،وبالتايل تتعار�ض
ال�سلم يتحقق مع العقوبات
ال�سلم املدين ،ال �سيما �أن هذا ِّ
مع الدعوة لتحقيق ِّ
لكن العقوبة �إنْ ا�شتدت قد يكون ت�أثريها م�ضا ًدا وعك�س ًيا ،مما
املنا�سبة للجرميةّ ،
�أحوج لدار�س ٍة تو ِّفق بني مفهومي العفو والت�سامح مع تغليظ العقوبة ،وبالتايل
ال�سلم املدين ،فكان هذا البحث للتوفيق بني هذه القيم
تغليظ العقوبة مع حتقيق ِّ
الأ�صيلة والعقوبات املغ ّلظة.
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ول�ست ِبد ًعا يف هذا الأمر وال متفر ًدا فيه ،فقد ُكتب عن خُ لق الرحمة والعفو
والت�سامح يف الإ�سالم ،وعن العقوبات و�أثر تنفيذها على املجتمع ،ولكني �سلكت
فيه م�سل ًكا مل ي�سلكوه ،وطرقت فيه بابًا مل يطرقوه ،واهلل املنعم ِّ
املتف�ضل ،وله احلمد
� اً
أول و�آخ ًرا.
وقد جاء هذا البحث يف متهيدٍ ومبحثني ،ويف ِّ
كل مبحث مطلبان:
وقد ا�شتمل ال ّتمهيد على الن�صو�ص املتع ّلقة باملحكم من هذا الدين ،والأ�صل
فيه وهو الدعوة �إىل الت�سامح والعفو والرتاحم ،وما ورد فيهما من ن�صو�ص القر�آن
وال�سنة ،ومن ذلك ما كان عليه النبي  من تخ ّلق بهذه القيم فقال تعاىل :ﭽ ﮐ
ّ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [الأنبياء ،]107 :وقال :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [�آل عمران.]159 :

أمر يف هذا اجلانب ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ومن الن�صو�ص ما ورد ب�صيغة ال ٍ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [النور.]22 :

ن�صو�صا كثرية قولية وفعلية يف هذا
ال�سنة ،ف�إننا جند
ً
وكذلك احلال يف ّ
اجلانب ،كاحلديث الذي رواه م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قيل :يا
ادع على امل�شركني؟ قال�« :إِنِّى مَ ْ
ل �أُ ْب َع ْث لَ َّعانًا َو�إِنمَّ َا بُعِ ث ُْت َر ْح َم ًة»(((.
ر�سول اهلل ُ
ويف ال�صحيحني عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول اهلل  قال« :يَا َعائ َِ�ش ُة �إِ َّن اهللَ
يُحِ ُّب ال ِّرف َْق فِى الأَ ْم ِر ُك ِّله»((( .والأحاديث التي تدعو �إىل الرفق كثرية منها�« :إِ َّن
اب َو َغيرْ ِ َها2006/4 ،
ال�ص َل ِة َو ْ آ
� -1أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب ا ْلبرِ ِّ َو ِّ
اب ال َّن ْه ِي َع ْن لَ ْع ِن الدَّ َو ِّ
ال َداب ،بَ ُ
رقم (.)2599
اب ال ِّرف ِْق فيِ الأَ ْم ِر ُك ِّله ،رقم ( ،)6395وم�سلم ،ال�صحيح،
اب الأَ َد ِب ،بَ ُ
� -2أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كِ َت ُ
ال�سلاَ ِم َو َك ْي َف يُ َر ُّد َع َل ْيه ِْم 1706/4 ،رقم (.)2165
اب ال َّن ْه ِي َع ِن ا ْبتِدَ اءِ �أَ ْه ِل ا ْلكِ َت ِ
ال�سلاَ ِم ،بَ ُ
اب ِب َّ
كتاب َّ
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ال ِّرف َْق ال يَ ُك ُ
ون فِى �شَ ْى ٍء �إِال زَانَ ُه َوال يُ ْن َز ُع م ِْن �شَ ْىءٍ �إِال �شَ انَ ُه»(((.
وال �شك � َّأن حادثة ذهابه  للطائف وت�أ ِّذيه منهم و�إر�سال ملك اجلبال،
وجوابه  ورف�ضه �إيقاع �أية عقوبة عليهم ،وقوله �« :أَ ْر ُجو �أَنْ يُخْ ِر َج اهللُ م ِْن
وهجره
�أَ ْ�ص َال ِبه ِْم َم ْن يَ ْع ُبدُ اهللَ َو ْح َد ُه َال يُ ْ�ش ِر ُك ِب ِه �شَ ْيئًا»((( ،وعفوه العام ع ّمن قاتله ّ
و�أ�صحابَه يوم فتح مكة خلري دليل على هذا.
ن�صو�صا لعقوبات
ويف املقابل لهذه الن�صو�ص الوا�ضحة املحكمة ،وجدنا
ً
مغ ّلظة ،قد يجدها البع�ض تتنافى مع هذه القيم ،وهذا ما ا�شتمل البحث على بيانه
وتوجيهه وذلك من خالل مبحثني.
تناول املبحث الأول العقوبات املروية يف عهد النبي :
و�أول هذه املرويات تتعلق بتلك العقوبة التي �أوقعها النبي  على
ال ُعرنيني الذين قتلوا الرعاة و�سرقوا الإبل ،فقد �أخرج البخاري وم�سلم رحمهما
فاج َتووا
اهلل« ،عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :قدم �أنا�س من ُع ْك ٍل� ،أو ُع َرينة ْ
بلقاح ،و�أن ي�شربوا من �أبوالها و�ألبانها ،فانطلقوا فلما
املدينة ف�أمرهم النبي ٍ 
�صحوا قتلوا راعي النبي  وا�ستاقوا النعم ،فجاء اخلرب يف �أول النهار ف ُبعث يف
و�سمرت �أعينهم
�آثارهم ،فل ّما ارتفع النهار جِ يء بهم ،ف�أمر فقطع �أيديهم و�أرجلهم ُ
و�ألقوا يف احلرة ي�ست�سقون فال ي�سقون»(((.
وال �شك �أن العقوبة التي وقعت يف هذه الرواية عقوبة �شديدة ،وميكننا
مالحظة ما يلي:
اب ف َْ�ض ِل ال ِّرف ِْق 2004/4 ،رقم (.)2594
ال�ص َل ِة َو ْ آ
� -1أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب ا ْلبرِ ِّ َو ِّ
ال َداب ،بَ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ني
ال�س َماءِ � ،آ ِم َ
اب �إِذا قال �أ َحدُ ك ْم �آ ِم َ
اب بَ ْدءِ اخلل ِق ،بَ ُ
� -2أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كِ َت ُ
ني َواملال ِئكة فيِ َّ
[�صَ ]114ف َوا َفق َْت �إِ ْحدَ ا ُه َما الأُخْ َرىُ ،غ ِف َر لَ ُه َما تَ َقدَّ َم م ِْن َذ ْن ِبهِ ،رقم ( ،)3231و�أخرجه م�سلم ،ال�صحيح،
ني َوالمْ ُ َنا ِف ِقنيَ1429/3 ،
ابن جْ ِ
اب َما لَق َِي ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم م ِْن �أَ َذى المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
كِ َت ُ
ال�سيرَ ِ  ،بَ ُ
ال َهادِ َو ِّ
رقم (.)1795
ابَ ،وال َغ َن ِم َو َم َرا ِب ِ�ض َها ،رقم
اب َ �أ ْب َوالِ الإِ ِب ِلَ ،والدَّ َو ِّ
اب ال ُو ُ�ضوءِ ،بَ ُ
� -3أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كِ َت ُ
ني
ا�ص َوالدِّ يَ ِ
اب ُح ْك ِم المْ ُ َحارِ ِب َ
اب ا ْلق ََ�سا َم ِة َوالمْ ُ َحارِ ِب َ
ني َوا ْلق َِ�ص ِ
ات ،بَ ُ
( .)233و م�سلم يف ال�صحيح ،كِ َت ُ
ين 1296/3 ،رقم (.)1671
َوالمْ ُ ْرت َدِ َ
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� اًأولَّ � :إن هذه احلادثة فريدة مل تتكرر ،ومل تقع �إال مرة واحدة.
ثان ًيا� :أُعقبت روايات هذه الأحاديث بتعقيبات من رواتها مما يُ�شعر �إىل �أن

الرواة قد ر�أوا �أنه يتوجب عليهم بيان حال هذه الرواية ،وتوجيهها ،ومن ذلك
قول �أبي قالبة ر�ضي اهلل عنه عقب روايته احلديث كما عند البخاري« :فه�ؤالء
�سرقوا وقتلوا وكفروا بعد �إميانهم وحاربوا اهلل ور�سوله»((( .وما قاله احل�سن
الب�صري يف ر ِّده على احلجاج عندما �سمع هذا احلديث ،ووثب فقال« :ر�سول
اهلل  قتل على ذود وقطع الأيدي والأرجل و�سمل الأعني ،ونحن ال نقتل يف
مع�صية اهلل .قال احل�سن :وال يذكر عدو اهلل �أنهم حاربوا اهلل ور�سوله ،وكفروا بعد
�إ�سالمهم وقتلوا النف�س التي حرم اهلل و�سرقوا»(((.
ثال ًثاَّ � :إن فري ًقا ال ب�أ�س به من �أهل العلم ذهب �إىل �أن هذا احلكم من�سوخ ،كما
روي عن ابن �سريين وقتادة؛ �إذ روى البخاري عن َقتادة �أنّه قال« :حدثني حممد
بن �سريين � َّأن ذلك كان قبل �أن تنزل احلدود»((( ،وعقّب َقتادة بعد روايته للحديث
عن �أن�س بقوله« :بلغنا � َّأن النبي  بعد ذلك كان يحث على ال�صدقة وينهى عن
املثلة»((( ،فابن �سريين يرى ن�سخ هذا احلكم ،ويوافقه قتادة ،وقد مال ال�شافعي �إىل
الن�سخ يف القدمي .و�إليه ذهب �أبو عبيد القا�سم بن �سالم ،وابن �شاهني يف النا�سخ
واملن�سوخ وغريهم.
ق�صا�صا ،فعن �أن�س ر�ضي اهلل
رابعا :هناك من يرى � َّأن ما فعله النبي  كان
ً
ً
عنه�« :إنمَّ ا �سمل النبي � أعني �أولئك ،لأنّهم �سملوا �أعني الرعاء ّ
وقطعوا �أيديهم
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ومراب�ضها ،حديث رقم
والدواب والغنم
اب ال ُو ُ�ضوءِ  ،باب �أبوالِ الإبل
ِ
ِّ
�أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،ك َت ُ
(.)233
اب بَيَانِ �إِ َقا َم ِة الحْ َدِّ َع َلى َم ْن يَ ْرت َُّد َع ِن
اب الحْ ُدُ ودِ  ،بَ ُ
�أخرجه �أبو عوانة ،امل�ستخرج (م�سند �أبي عوانة) ،كِ َت ُ
ني َو�أَ ْم َوا ِله ِْم َغ ْد ًرا فيِ ْارتِدَ ادِ هِ  84/4 ،رقم (.)6111
يب م ِْن دِ َما ِء المْ ُ ْ�سلِمِ َ
ْ إِ
ال ْ�سلاَ ِم َفيُ ِ�ص ُ
َ
اب ِّ
اب الدَّ َواءِ ِب�أ ْب َوالِ الإِ ِب ِل ،رقم ( ،)5686و�أبو داود ،ال�سنن،
الط ِّب ،بَ ُ
�أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كِ َت ُ
َ
َّ
اب َما َجا َء
اب الط َها َرةِ  ،بَ ُ
كتاب احلدود ،باب ما جاء يف املحاربة ،رقم ( ،)4371والرتمذي ،ال�سنن� ،أ ْب َو ُ
فيِ بَ ْولِ َما يُ�ؤْ َك ُل لحَ ْ ُم ،رقم (.)73
�أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،رقم (.)4192
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و�أرجلهم»((( يريد بذلك �أنه اقت�ص منهم على مثال �أفعالهم ،وهذا ما ذهب �إليه
مالك و�أ�صحابه و�أغلب �شراح املالكية كابن العربي والقا�ضي عيا�ض.
ومن مرويات العقوبات املغلظة �أي�ضً ا �أحاديث الرجم :فقد رويت عدة
نقا�شا طويلاً  ،و� ً
روايات يف ق�ضية الرجم ،ولقد �أثارت هذه املرويات ً
أخذا ور ًدا
منذ ع�صر الرواية �إىل الآن ،وذلك ل َّأن حك ًما كهذا مل يرد يف القر�آن الكرمي ،ولكن
ال�سنة
ثبت يقينًا �أن هذه املرويات من القوة مبكان� ،إذ �إنها مروية يف �أوثق كتب ّ
كال�صحيحني ،بل و�صلت �أحاديث ن�سخ التالوة مبلغ التواتر ،وقد ذكر الكتاين
حديث ماعز ،وحديث« :الولد للفرا�ش وللعاهر احلجر» من �ضمن املتواتر(((،
فاملق�صود � َّأن هذه املرويات جمموعة �أو ُمفردة حتقّق فيها �شرط التواتر ،فال وجه
لإنكارها.
ومما جاء يف حكم الرجم ما ورد يف ال�صحيحني« :عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل
عنهما � َّأن عمر بن اخلطاب �صعد املنرب فخطب اجلمعة ،وكان مما قال ر�ضي اهلل عنه:
ابَ ،ف َك َان ممِ َّا �أَ ْن َز َل اهللُ �آيَ ُة ال َّر ْج ِم،
(�إِ َّن اهلل بَ َع َث حُ َ
م َّمدً ا ِ بالحْ َقِّ َ ،و�أَ ْن َز َل َع َل ْي ِه ا ْلكِ َت َ
َف َق َر�أْنَا َهاَ ،و َع َق ْل َنا َهاَ ،و َو َع ْي َنا َهاَ ،ر َج َم َر ُ�س ُ
ول اهلل َ�ص َّلى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو َر َج ْم َنا
ا�س َز َما ٌن �أَنْ يَق َ
اب
بَ ْع َد ُهَ ،ف�أَخْ َ�شى �إِنْ َط َال ِبال َّن ِ
ُول َقائ ٌِلَ :واهلل َما نجَ ِدُ �آيَ َة ال َّر ْج ِم فيِ كِ َت ِ
اب اهلل َح ٌّق َع َلى َم ْن َزنَى �إِ َذا
اهللَ ،فيَ ِ�ض ُّلوا ِبترَ ْ ِك َف ِر َ
ي�ض ٍة �أَ ْن َزلَ َها اهللَ ،وال َّر ْج ُم فيِ كِ َت ِ
االعترِ َ ُ
اف»(((.
�أُ ْح ِ�ص َن م ِْن ال ِّر َجالِ َوالن َِّ�ساءِ � ،إِ َذا َقا َم ْت ا ْل َب ِّي َن ُة� ،أَ ْو َك َان الحْ َ َب ُل� ،أَ ْو ْ
رويت يف ذلك �أحاديث عملية� ،أ َم َر فيها النبي  بالرجم ،منها حديث

� -1أخرجه البغوي� ،شرح ال�سنة.260/10 ،
 -2نظم املتناثر� ،ص .163- 162
اب َر ْج ِم ا ُحل ْب َلى م َِن ال ِّزنَا �إِ َذا �أَ ْح َ�ص َن ْت ،رقم (،)6830
اب ا ُحلدُ ودِ  ،بَ ُ
� -3أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كِ َت ُ
اب َر ْج ِم ال َّث ِّي ِب فيِ ال ِّزنَى ،رقم(.)1691
اب الحْ ُدُ ودِ  ،بَ ُ
وم�سلم يف �صحيحه ،كِ َت ُ
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ماعز((( ،واملر�أة التي �أقرت بالزنا((( ،والع�سيف الذي زنا بزوجة م� ِّؤجره(((.
توجيه �أحاديث الرجم� ،أ ّما عن كون هذه العقوبة ُمغ ّلظة فوا�ضح ،وبع�ضهم
يرى فيه ُمث ْلة ،واملثلة منهي عنها ،فتكون عقوبة ُمغ ّلظة ومتعار�ضة مع ن�صو�ص
النهي عن املثلة .وقد ُر ّد على ذلك ب� َّأن هذا احلديث يت�ضمن حدً ا من حدود
ال�شرع ،واحلدود ال ُمثلة فيها وال اعتداء ،كما قال ابن حزم.
ثم � َّإن َّ
ال�شرع قد �أحاط تنفيذ هذه العقوبة ب�شروط �شديدة ،ك�شهادة �أربعة
يرون احلادثة ر�ؤية �صحيحة �صريحة� ،أو اعرتاف الفاعل على نف�سه ،بل � َّإن النبي
 قد حاول �صرف العقوبة ع ّمن اعرتف باملبالغة يف اال�ستق�صاء منه ،ك� ّأن يقول
له :لعلك قبلت �أو غمزت....الخ ،ففي �صحيح البخاري :عن �أبي هريرة قال:
«�أتى ر�سول اهلل  رجل من النا�س ،وهو يف امل�سجد فناداه يا ر�سول اهلل �إين
زنيت يريد نف�سه ،ف�أعر�ض عنه النبي  ،فتنحى ل�شق وجهه الذي �أعر�ض قبله،
فقال :يا ر�سول اهلل �إين زنيت ،ف�أعر�ض عنه ،فجاء ل�شق وجه النبي  الذي �أعر�ض
عنه ،فلما �شهد على نف�سه �أربع �شهادات دعاه النبي فقال� :أبك جنون؟ قال :ال
يا ر�سول اهلل ،فقال� :أح�صنت؟ قال :نعم يا ر�سول اهلل ،قال :اذهبوا فارجموه»(((.
وقد وقعت يف عهده � أمور �أخرى فيها عقوبات مغ ّلظة كحديث الر�ضخ،
وفيهَّ � :أن النبي  ر�ضخ ر�أ�س يهودي بحجرين ،ففي �صحيح البخاريَّ �« :أن
ر�ض ر�أ�س جارية بني حجرين ،فقيل لها :من فعل بك هذا؟ �أفالن �أو فالن،
يهوديًا َّ
فر�ض ر�أ�سه
حتى �سمي اليهودي ،ف�أتي به النبي  ،فلم يزل به حتى �أقر بهَّ ،
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اب ا ُحلدُ ودِ َ ،ه ْل يَق ُ
ُول الإِ َم ُام ِل ْل ُم ِق ِّر :لَ َع َّل َك لمَ َ ْ�س َت �أَ ْو َغ َم ْز َت ،رقم
�أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كِ َت ُ
ُ
َ
الحْ
َ
اب َم ِن ْاعترَ َف َعلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَى،1320-1319/3 ،
اب دُ ودِ  ،بَ ُ
( ،)6824وم�سلم يف ال�صحيح ،كِ َت ُ
رقم (.)1695-1692
ُ
َ
الحْ
َ
اب َم ِن ْاعترَ َف َعلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَى ،1324/3 ،رقم (.)1696
اب دُ ودِ  ،بَ ُ
�أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كِ َت ُ
اف ِبال ِّزنَا 6827( ،و ،)6828وم�سلم يف
اب اِال ْعترِ َ ِ
اب الحْ ُدُ ودِ  ،بَ ُ
�أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،رقم كِ َت ُ
اب َم ِن ْاعترَ َ َف َع َلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَى 1324/3 ،رقم (.)1698/1697
اب الحْ ُدُ ودِ  ،بَ ُ
ال�صحيح ،كِ َت ُ
َ
َ
ُ
الحْ
اب �إِ َذا �أ َق َّر ِبا َحلدِّ َو مَ ْ
ِل َم ِام �أنْ يَ ْ�سترُ َ َع َل ْيهِ ،رقم
ب
،
اب
ت
ال�صحيح،
البخاري،
�أخرجه
ودِ
كِ
دُ
ل يُ َب نِّ ْ
َ
ي َه ْل ل ْ إِ
َ ُ
ُ
(.)6823
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باحلجارة»(((.
ويف توجيه هذا احلديث ،يبدو جل ًيا � َّأن �صنيع النبي  هنا من باب الق�صا�ص،
ولكن اختلف العلماء يف جواز الق�صا�ص مبثل هذا الأمر ،فهل يُقتل القاتل بالطريقة
التي َقتل بها؟ وهذا ر�أي اجلمهور� ،أم يقت�ص منه بال�سيف فقط ،كما ذهب بع�ض
�أهل العلم؟ وقد �أ�شار الترِّ مذي �إىل هذا فقال« :والعمل على هذا عند بع�ض �أهل
العلم ،وهو قول �أحمد و�إ�سحق ،وقال بع�ض �أهل العلم :ال َق َود �إال بال�سيف»(((.
ثان ًيا :قتل امر�أة اً
قتل ً
عنيفا فيه ُمث ْلة! ومل تُر َو هذه الق�صة يف � ٍّأي من كتب
ال�سنة املعتمدة ،فقد وردت يف بع�ض كتب ال�سري والتواريخ ك�سرية ابن �إ�سحاق
ّ
وفيه« (((:بعث ر�سول اهلل زيد بن حارثة �إىل وادي القِرى ،فلقي به بني فزارة،
نا�س من �أ�صحابه...،وفيه :ف�أمر زيد بن حارثة �أن تقتل �أم قِرفة ،فقتلها
و�أ�صيب بها ٌ
قتلاً عني ًفا ،وربط برجليها حبلني ،ثم ُربطا �إىل بعريين �شتى حتى �شقّاها» ،ورواها
الطربي كذلك وغريه مبثل هذا.
الق�صة كافة �ضعيفة ،فابن �إ�سحاق
وهذه رواية �ضعيفة واهية ،بل روايات ّ
يروي عن عبد اهلل بن �أبي بكر ،وعبد اهلل هذا هو ابن حممد بن �أبي بكر بن حزم،
وحديثه هذا مر�سل �أو مع�ضل� ،إذ �إنَّه ولد يف حدود 65هـ ،وغالب مروياته عن
التابعني ،و�إنْ َروى عن ال�صحابة فعن عددٍ
�ضئيل من �صغارهم ك�أن�س بن مالك
ٍ
ر�ضي اهلل عنه ،فهو حديث عن �أمور وقعت �سنة �ست للهجرة ،وال ريب �أنَّه مل
يدركها ،بل لعله مل يدرك من �أدركها !! ،فهذه رواية �ساقطة ال تثبت بها رغيبة
حكم بهذه اخلطورة.
ف�ضلاً عن ٍ
اب ُ�س�ؤَالِ القَات ِِل َح َّتى يُ ِق َّرَ ،والإِ ْق َرارِ فيِ ا ُحلدُ ودِ  ،رقم
اب الدِّ يَ ِ
ات ،بَ ُ
� -1أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كِ َت ُ
(.)6876
َ
ْ
اب َما َجا َء فِي َم ْن ُر ِ�ضخَ َر�أ ُ�س ُه ِب َ�صخْ َرةٍ  15/4 ،عقب روايته
اب الدِّ يَ ِ
ات ،بَ ُ
� -2أخرجه الرتمذي ،ال�سنن� ،أ ْب َو ُ
حلديث رقم (.)1394
	-3القدر املطبوع من �سرية ابن �إ�سحاق مل ي�شتمل على الق�صة ،وقد �ساق ابن �سيد النا�س يف عيون الأثر
يف فنون املغازي وال�سري  ،148-147/2هذه احلكاية وذكر �إ�سناد ابن �إ�سحاق من رواية يون�س بن بكري
لل�سرية.
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�أما املبحث الثاين فا�شتمل على مرويات للعقوبات املغلظة ،رويت عن بع�ض
�أ�صحاب النبي  ،ومنها ما روي عن اخللفاء ،ومنها ما روي عن قادة يف �أزمانهم
ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني.
و�أولها ما روي يف عهد �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه �أو ُن�سب �إليه ومنها:
حديث قتل �أم قِرفة الفزارية و�شقها .وقد م َّر معنا قبل قليل � َّأن قتل �أم قِرفة الفزارية
حدث يف عهد النبي � سنة �ست للهجرة ،ولكن يف املقابل وجدنا عد ًدا من
املرويات ين�سب هذه الق�صة �إىل عهد �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه يف حروب
ال ِّردة! ولو اكتفينا بهذه الإ�شارة لبيان ا�ضطراب هذه الرواية و�ضعفها لكان كاف ًيا.
فقد روى الدارقطني يف ال�سنن عن �سعيد بن عبد العزيز (((َّ � ,أن �أبا بكر قتل
�أم قِرفة الفزارية يف ردتها قِتلة ُمثلة� ,شد رجليها بفر�سني ،ثم �صاح بهما ف�شقّاها
!! ورواه ابن �شاهني كذلك بنف�س �سند الدارقطني عن �سعيد بن عبد العزيز به،
وع ّلق قائلاً  :وال نعلم � َّأن �أبا بكر مثَّل بغريها.
ال�ضعف� ،إذ � َّإن �سعيد بن عبد العزيز
وهذا الإ�سناد الذي بني �أيدينا يظهر عليه َّ
يُعد من �أتباع التابعني وهو من �أقران �سفيان الثوري ،وغالب روايته عن التابعني
و�أتباعهم ،وروايته عن �أبي بكر وزمنه ال �شك �أنّها من قبيل املنقطع ،لذا حكم
الزيلعي وابن حجر بانقطاعه ،و�أ�شار ابن امللقن �إىل ا�ضطرابه.
ال�سلمي :وردت روايات عدة تن�سب �إىل �أبي بكر
ومنها :حتريق ال ُفجاءة ُّ
ال�سلمي ،ووردت هذه املرويات يف كتب تاريخية:
يف حرق ٍ
رجل يُقال له ال ُفجاءة ِّ
أ�شياخ من
فقد روى البالذري يف الفتوح(((« :عن داود بن حبال الأ�سدي عن � ٍ
ال�سلمي �أَبَا بكر فقال:
قومه َقالوا :و�أتى ال ُفجاءة وهو بجري بن �إيا�س بن َع ْبد اهلل ِّ
�سالحا ،فخرج يعرت�ض النا�س فيقتل
احملني و َق ِّوين �أقاتل املرتدين ،فحمله و�أعطاه ً
ات َو َغيرْ ُ ُه.120- 119/4 ،
اب الحْ ُدُ ودِ َوالدِّ يَ ِ
� -1أخرجه الدارقطني،ال�سنن كِ َت ُ
 -2فتوح البلدان للبالذري �ص.103-102
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امل�سلمني واملرتدين وجمع جم ًعا ،فكتب �أَبُو بكر �إِىل طريفة بن حاجزة �أخي معن
ا ْبن حاجزة ي�أمره بقتاله ،فقاتله و�أ�سره ابن حاجزة ،فبعث به �إِىل �أَ ِبي بكر ،ف�أمر
�أبو بكر ب�إحراقه يف ناحية امل�صلى»وهذا �سن ٌد ال يُعتد به ،فلي�س فيه �إال جماهيل!!.

ورواه الطربي من طريقني ،فقال يف الأوىل« :عن ال�سري :قال �شعيب ،عن �سيف،
عن �سهل و�أبي يعقوب قاال ...:ثم ذكر احلديث»((( ،وقال يف الثانية :و�أ ّما ابن حميد
ف�إنّه حدثنا يف �ش�أن الفجاءة عن �سلمة عن حممد بن �إ�سحاق عن عبداهلل بن �أبي بكر....
وروايتا الطربي هاتان يف غاية ال�ضعف ،بل مما ين�سفهما ن�س ًفا وجود �سيف
بن عمر يف الأوىل وهو �ضعيف ،بل �ضعيف جدً ا ،ورماه �أبو زرعة و�أبو حامت
بو�ضع احلديث،ورواية املو�ضوعات عن الأثبات ،هذا ف�ضلاً عمن فيهم جهالة،
ويف حديثهم نكارة :ك�شعيب و�سهل .والرواية الثانية فيها حممد بن حميد الرازي
�شيخ الطربي �ضعيف ويف حديثه نكارةّ ،
وكذبه غري واحد ،و�سلمة قري ًبا منه �أو
مثله ،ف�ضلاً عن �أن ابن �إ�سحاق يروي هذا احلديث عن عبد اهلل بن �أبي بكر ،وقد
م َّر معنا � َّأن روايات عبد اهلل عن زمن �أبي بكر مر�سلة �أو مع�ضلة ،بالإ�ضافة �إىل �أن
مدار الروايات على علوان وهو منكر احلديث ،فال خري يف هذين اخلربين.
ثان ًيا :ما ورد عن علي ر�ضي اهلل عنه يف التحريق.
ّ
أ�صح
لعل ما روي عن حتريق علي ر�ضي اهلل عنه لبع�ض الزنادقة واملرتدين من � ّ
ما روي عن ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم يف هذا املجال ،فقد روى البخاري عن
عكرمة � َّأن عل ًيا ر�ضي اهلل عنه ،حرق قو ًما ،فبلغ ابن عبا�س فقال« :لو كنت �أنا مل
ذاب اهلل ،ولقتلتهم كما قال النبي َ :م ْن
�أحرقهم ،ل َّأن النبي  قال :ال تُ َع ِّذبوا ِب َع ِ
بَ َّدل دِ ي َنه َفا ْق ُتلوه» ،ويف رواية الرتمذي و�صححه« :فبلغ ذلك عل ًيا فقال� :صدق
ابن عبا�س» ،وعند �أبي داود :ويح ابن عبا�س� ،إعجابًا وت�صوي ًبا ملا ر�أى ،ومعناه
املدح له والإعجاب بقوله ،كما ذكر اخلطابي.
 -1تاريخ الأمم وامللوك .266/2
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كالم كث ٍري ،فالأمر ثابت عن علي ر�ضي اهلل عنه،
وهذا احلديث ال يحتاج �إىل ٍ
�صح من ت�صويبه فعل ابن عبا�س ،فيكون ند ًما منه على هذا الفعل.
ف�إنْ ّ
ثال ًثا :ما ورد عن خالد ر�ضي اهلل عنه من حرق ور�ضخ ورمي من �أعايل اجلبال!!
�أخرج الطربي يف تاريخه قال« :عن نافع قال :كتب �أبو بكر �إىل خالد ليزدك
ما �أنعم اهلل به عليك خريا واتق اهلل يف �أمرك ،ف� َّإن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم
جد يف �أمر اهلل وال تظفرن ب�أحدٍ قتل امل�سلمني �إال قتلته ّ
ونكلت به غريه،
حم�سنونّ ،
ومن �أحببت ممن حاد اهلل �أو �ضاده ممن ترى �أن يف ذلك �صالحا فاقتله ،ف�أقام على
�صوب ويرجع �إليها يف طلب �أولئك فمنهم من �أحرق
البزاخة �شهرا ي�صعد عنها ويُ ّ
ومنهم من قمطه ور�ضخه باحلجارة ومنهم من رمى به من ر�ؤو�س اجلبال»((( ،وقال
� ً
أي�ضا ...« :عن �سيف عن ه�شام بن عروة عن �أبيه قال :قتلهم واهلل كل قتلة؛ بالنريان
وال َّردى والر�ضخ واحلرق على غري ق�صا�ص»(((.
وهذان الأثران غري �صحيحني ،ففي كليهما �شعيب بن �إبراهيم الكويف،
مل يعرفه ابن عدي وقال :يف حديثه بع�ض النكرة ،وذكروا � َّأن فيه حتا ُملاً على
ال�سلف ،فلعل هذا من حتامله !! ويف الإ�سناد الأول �سيف بن عمر وقد بينت حاله
يف ال�ضعف والنكارة ،بل يف الو�ضع كما ذهب �إىل ذلك غري واحد.
فالأثر الأول ال ي�صح بحالٍ � ،إذ فيه جماهيل و�ضعفاء ومرتوكون ،وهو فوق
ذلك منقطع؛ �إذ � ّإن راويه عن �أبي بكر نافع ،ونافع مل يدرك عمر وعثمان ف�ضلاً
عن �أبي بكر ،قال العالئي« :نافع موىل ابن عمر ،قال �أبو زرعة :حديثه عن عثمان
مر�سل ،وقال �أبو حامت :ادرك �أبا لبابة وحديثه عن عائ�شة وحف�صة مر�سل».
�أما احلديث الثاين فمر�سل غري مت�صل؛ �إذ � َّإن عروة مل يدرك �أبا بكر وال زمنه،
كما ذكر عن �أبي حامت و�أبي زُرعة ،وهناك روايات �أخرى عن ابن �سعد لي�ست
 -1تاريخ الأمم وامللوك ( ،)265/2لينظر تهذيب االثار م�سند علي للطربي ( )83/3رقم (.)149
 -2تهذيب الآثار رقم (.)150
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ب�أح�سن اً
حال مما م ّر.

ٍ
لعقوبات ُمغ ّلظة ،ظهر جل ًيا �أنْ ال تنافر بينها وبني ن�صو�ص
مرويات
وبعد :فهذه
ٌ
ال�سلم املدين؛ ل َّأن هذه املرويات
العفو وال ّت�سامح والرحمة وبالتايل ال تتناق�ض مع ِّ
ترتاوح ما بني رواية من�سوخة� ،أو رواية مل تتكرر� ،أو روايات �أُحيطت ب�شروط
�شديدة ،يع�سر توفرها ف�ضلاً عن تطبيقها� ،أو مرويات مل تثبت ب�أدنى درجات
الثبوت ،ولهذا يبقى الأ�صل هو ال�سائد الثابت يف مقابل النادر والواهي.
ويف ختام هذا البحث تو�صلت �إىل النتائج التالية:
 � َّإن الأ�صل واملحكم من دين اهلل تعاىل العفو وال�صفح والرحمة والر�أفة.
 � ّإن العفو والت�سامح ،و�إيقاع العقوبة على املذنب دعامتان رئي�ستان من دعائم
ال�سلم املدين.
ِّ
 � َّإن من يريد �أن يجعل النادر هو الأ�صل ،واملحكم خمتلف فيه ومن�سوخ ،فقد
�أبعد ال ُّنجعة وح ّمل دين اهلل ما ال يحتمل.
 � َّإن ن�صو�ص الرحمة متوافرة متواترة كثرية� ،أ ّما ن�صو�ص العقوبات املغلظة
فهي �إ َّما وقائع مل تتكرر� ،أو ن�صو�ص ووقائع مل تثبت ب�أقل درجات الثبوت.
 � َّإن بع�ض املرويات وردت كق�صا�ص وهو املعاملة باملثل ،والق�صا�ص فيه ٌ
عدل
و�إن كان قا�س ًيا.
 و�ضع �شروط �شديدة ي�صعب توفرها ،وبالتايل يندر تنفيذها كالرجم.
 � َّإن هذه الظروف التي ح ّفت مبرويات العقوبات املغ ّلظة من ن�سخ �أو عدم
تكرار �أو ق�صا�ص �أو �ضعف لكثري من مروياته ،ترفع التعار�ض بينها وبني
ال�سلم املدين.
ن�صو�ص العفو والت�سامح وبالتايل ِّ
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 ت�سللت بع�ض الروايات التاريخية التي مل تُرو يف �أي ديوان من دواوين
الإ�سالم� ،أو بع�ضها روي يف كتب مت�أخرة دون �أن تخ�ضع �إىل النقد ،وكانت
كامل�س ّلمات لذوي الأغرا�ض واملرتب�صني!! ،بحجة �أنها رواية تاريخية ،يف
حني �أنها حتمل يف طياتها �أحكا ًما.
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�أ�س�س العقوبات ال�شرعية و�أثرها
ال�سلم املدين
يف حتقيق ِّ
د .مازن ح�سني احلريري

كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية  -الإمارات العربية املتحدة

ت�شريع العقوبات ،ومعرف َة فقهها ،وتفعيل دورها يف املجتمعات �أم ٌر تُوجِ ُبه
�إن
َ
م�صلحة الأفراد واجلماعات ،فهي من مظاهر رحمة اهلل تبارك وتعاىل بعباده؛ ملا لها
من �أثر يف �صون ال�ضروريات ،واحلد من انت�شار الف�ساد ،و�سد كثري من �أبواب
وال�سلم
الفنت واال�ضطرابات ،فت�ستقيم حياة النا�س ،ويَ ْنعموا بالأمن والأمانِّ ،
واالطمئنان.
ٍ
ٍ
اجتهادات ت�شكل
تف�صيالت ،ويال ِب ُ�سها من
�إن العقوبات وما يتعلق بها من
لدى البع�ض نقط ًة رخو ًة يف ح�صن ال�شريعة الإ�سالمية ،يلج من خاللها املغر�ضون
َ
اجلهل بفقه العقوبات،
وال�شبهات ،ولعل
اخلالفات
وامل�شككون ،ومن يثريون
ِ
ِ
جهل � ُأ�س�سِ ها ،وما يتعلق بها ،قد ِّ
ومنه ُ
ميكن �أ�صحاب ال�شبهات من زعزعة الثقة
بجوانب من الت�شريع الإ�سالمي ،وت�شوي ِه �صورته يف نفو�س بع�ض امل�سلمني؛ �إذ
ٍ
الغر�ض الأوحدُ والعن�ص ُر الأ�سا�س يف هذا
ي�صورون العقوبة ال�شرعية ،وك�أنها
ُ
الت�شريع العظيم ،ويق�صرونها يف م�شهد الظهور التي تجُ ْ َلد ،والر�ؤو�س التي تُقطع،
هم لها وال فائدة منها �إال هذا .وقد ي�ؤدي ُ
اجلهل بها � ً
أي�ضا �إىل
وك�أن العقوبة ال َّ
ال�سلم املدين
اخلالف املذموم الذي يفرق بني املرء و�أخيه ،واملرء وزوجه ،ويهدد ِّ
والتعاي�ش املجتمعي.
لكن انت�شا َر املعرفة بفقه العقوبات ،و� َ
إدراك �أُ�سِ �سها و�آثارِ ها الإيجابية،

�سي�صحح الفكرة عنها ،ويح�صر اخلالف يف �أ�ضيق �صوره ،وهذا ي�سهم يف تعزيز
ال�سلم املدين؛ لذلك ف�إن البحث اعتنى ب�أ�س�س العقوبات ال�شرعية امل�ست ْن َب َط ِة من
ِّ
القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية املطهرة ،و�أقوال الفقهاء ،ال�ستنطاقها يف بيان الأثر
ال�سلم املدين وتر�سيخه يف املجتمعات.
الذي ترتكه يف حتقيق ِّ
البحث جمل ًة من الأ�س�س العلمية والعملية ،مبتدئًا بالأ�سا�س
وقد تناول
ُ
العقدي الذي تنطلق منه �أ�س�س العقوبات جميعها ،وهو الإميا ُن اجلاز ُم باهلل تبارك
ُ
املت�صرف
وتعاىل ،و�أنه وحده ال �شريك له ،هو امل�ستحقُ للعبادة ،وهو احلاك ُم
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حق الإميان ،وحقق العبودية اخلال�صة هلل تبارك
يف هذا الكون .ف�إن من �آمن باهلل َّ
وتعاىل ال بد �أن ي�ست�شعر معية اهلل �سبحانه وتعاىل يف �أقواله و�أفعاله كلها ،وم ِْن ثَ ّم
يحتاج �إىل
يراقب اهلل يف �سره وعالنيته ،ويف حركته و�سكونه ،وحينئذٍ لن
فهو
ُ
َ
من يراقبه� ،أو مينعه من الوقوع يف املحظور ،وهذا الأم ُر ي�سهم يف تقليل اجلرائم
ال�سلم املدين،
واخل�صومات والنزاعات بني النا�س ،ويف هذا تعزي ٌز لفر�ص انت�شار ِّ
وحدٍّ من مقومات �أو �أ�سباب هدمه و تقوي�ضه.
ويتفرع على هذا الأ�سا�س �أن تكون املرجعي ُة يف ت�شريع العقوبات هلل َع ُظ َمت
قدرته ،وهذا ي�ستوجب على امل�سلم �أن ين�صاع لأمر اهلل ولأمر ر�سوله �صلى اهلل
عليه و�سلم يف ت�شريعها ،ح�سب ما ورد يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل ،و�صحيح
َ
بتفا�صيل كثريةٍ  ،تتعلق بالعقوبة ال�شرعية ،مبثوثة
ال�سنة النبوية املطهرة التي جاءت
يف كتب ال�سنن ،وكتب الفقه الإ�سالمي ،ومن كان م�ؤمنًا باهلل ور�سوله ،طائ ًعا
لهما ،ف�إنه �سيحر�ص َّ
كل احلر�ص على �إر�ضائهما ،بفعل ما �أُمِر به ،واجتناب ما نُهِي
عنه ،و�أن ي�س ِّلم ب�أن العقوبات يف م�صلحته ،و�أنها ُ�شرعت من �أجل �سعادته ،وهذا
الت�سليم واالنقياد ينزع فتيل الفتنة والأحقاد التي تختزنها النفو�س ج َّراء اجلرائم
التي ال تنتهي �إال بالث�أر �أو العقوبة ،ويف ذلك تعزي ٌز لل�سلم املدين عرب الت�سليم هلل
واالنقياد حلكمه ،والعمل ب�شريعته �سبحانه وتعاىل ،واتباع �سنة نبيه �صلى اهلل عليه
و�سلم.
�شخ�ص �إال �إذا ارتكب
عقاب
ومن الأ�س�س النظرية للعقوبة� :أنه ال ميكن
ٍ
ُ
جازم يُث ِبت التهم َة ،ويرفع ما ثبت له �أ�ص ًال من افرتا�ض الرباءة،
جر ًماَ ،
وفق ٍ
دليل ٍ
ن�صو�ص الكتاب وال�سنة حمايتها؛
ويف هذا حماي ٌة حلقوقه وحريته التي كفلت
ُ
ال�سلم املدين ويحققها من جهة :اطمئنان كل فرد يف املجتمع
وهذا يعزز فكرة ِّ
امل�سلم �إىل �أنه لن يُ�ؤْخَ َذ دون جناية ،ومن جهة �أنه ال يجوز اتها ُمه بال برهان ،ولن
يُ َعا َق َب �إال بعد ثبوت ارتكابه اجلرم يقينًا؛ وعليه ف�إن احلرية امل�صانة ،واحلقوق
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املحمية بن�صو�ص ال�شريعة جتعل املرء �إيجاب ًيا يف التعاطي مع جمتمعه الذي يعي�ش
فيه ،بعيدً ا عن اال�ضطراب والتهمة التي لو متلكت عقل الإن�سان وتفكريه حلولته
�إىل �شخ�ص عدواين قابل لالنفجار يف �أي وقت ،وحينها لن يحا�سب نف�سه جتاه
عدوانيته هذه؛ لأنه متهم �أ�ص ًال وحمل ريبة يف املجتمع ،ولن يعيبه �أي ت�صرف
بال�سلم فيه.
خمل ِّ
أ�س�س العقوبة �أنها �شرعي ٌة ،و�أنها ال تكون �إال بعد ٍ
بيان و�إنذار ،وهذا
و من � ِ
ال�سلم املدين؛ لأنه يُ َع ُّد �ضمانًا حلقوق الأفراد وحرياتهم،
ي�سهم بدوره يف حتقيق ِّ
فهو يبني لهم اجلرائم وعقوباتها بيانًا �شاف ًيا ،وذلك مينحهم القدرة على متييز
م�شروع فيمتنعون عنه ،كما
م�شروع فيقومون به� ،أو غ ُري
�أفعالهم من حيث ما هو
ٌ
ٍ
�سن الت�شريعات اخلا�صة بالعقوبات منح�ص ٌر يف ال�شرع وحده،
�أنهم يعلمون �أن َّ
�سن قانونًا جترمي ًيا �أو عقوبة ي�أخذ مبوجبها النا�س ،وي�سوقهم بها
ولي�س لأحدٍ �أن يَ َّ
ح�سب هواه و ر�أيه ال�شخ�صي.
َ
ومن الأ�س�س � ً
أديب،
الغر�ض من العقوبة ال�شرعية
أي�ضا� :أن
ُ
الن�صح والت� ُ
ال الإيالم والتعذيب .فمن �أبرز ما تت�سم به العقوبات ال�شرعية �أنها تهدف �إىل
�إ�صالح اجلاين وتقومي �سلوكه ,ومنعه من العودة �إىل الإجرام مرة �أخرى؛ فهي
لي�ست �سي ًفا ً
م�سلطا على رقاب العباد� ،أو �سو ًطا موج ًعا لظهورهم .ومن الو�سائل
التي انتهجتها ال�سنة النبوية املطهرة يف هذا ال�صدد �أنها نهت عن �سب اجلاين،
�أو احتقاره ،ووجهت �إىل م�ساعدته على التوبة باال�ستغفار له ،و�أال نكون َع ْونًا
لل�شيطان عليه.
ويف هذا مراعا ٌة للآثار النف�سية التي قد ترتكها العقوب ُة على اجلاين� ،إذا ما نُظر
ال�سلم املدين
�إليه على �أنه عن�ص ٌر مها ٌن حمتق ٌر منبو ٌذ ،غري مرغوب فيه ،فهذا يهدد ِّ
وال �شك؛ لأن هذه النظرة وذلك التعامل يُق ِّّوي فيه نزعة الإجرام ،وي�ص ِّعب
عملية �إدماجه يف املجتمع من جديد ،ويُق َِّوي احتمال �أن يكون عن�ص ًرا حاقدً ا على
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جمتمعه ،متحينًا الفر�ص لالنتقام منه ،لكنه عندما يتيقن �أن الغر�ض من عقابه هو
�إ�صالحه ال �إيالمه ،ف� ّإن هذا ي�ساعده يف النظر �إىل املجتمع بعني الرا�ضي ،ال بعني
يتحي الفر�ص للنيل منه ،واالنتقام من �أفراده ،وهذا من
ال�ساخط املنبوذ الذي نَّ
ال�سلم املدين.
�ش�أنه �أن يحقق ِّ
ومن الأ�س�س النظرية� :أن ال�شريع َة الإ�سالمية يف ت�شريعها العقوبات وحتديد
مقاديرها وازنت بني م�صلحتني؛ م�صلحة املجتمع بحمايته من اجلرمية واملجرمني،
وم�صلحة املجرم مبراعاة ظروفه و�أحواله ،و�أن هذه املوازنة املتحققة يف ت�شريع
ال�سلم املدين وحتقيقه يف املجتمع ب�شكل وا�ضح جدً ا؛
العقوبةُّ ،
ت�صب يف تر�سيخ ِّ
ذلك �أن هذا الأ�سا�س يعد ً
و�سطا بني نظريتني يف العقاب:
 الأوىل :تذهب �إىل الت�أكيد على حماية املجتمع من اجلرمية واملجرمني ،وتبالغ
يف هذا الت�أكيد �إىل حد �إهمال �شخ�صية املجرم وظروفه و�أحواله ودوافع
ارتكابه اجلرمية؛ لذا ال ب�أ�س عندها من ت�شريع �أق�سى العقوبات ما دام يحقق
حماية املجتمع.
 والثانية :ت�ؤكد على االهتمام ب�شخ�صية املجرم و�أحواله وظروفه ودوافع
ارتكابه اجلرمية ،وحتاول �أن تخفف عنه العقوبة �إىل �أقل قدر ممكن بحجة
�أنها تريد عالجه و�إ�صالحه ،و�إن �أدى ذلك �إىل تعر�ض املجتمع للفو�ضى
والإجرام.
هذه الو�سطية التي تربز يف هذا الأ�سا�س ،ف�ض ًال عن كونها �سم ًة من �سمات
ال�سلم املدين � ً
أي�ضا؛ لأن عقاب
ال�شريعة ال�سمحة ب�شكل عام ،ف�إنها ت�سهم يف حتقيق ِّ
اجلاين يكر�س مفاهيم العدالة وي�ؤدي �إىل تثبيت دعائم النظم االجتماعية ،و �إىل
حتقيق الأمن واال�ستقرار يف املجتمع ،و�سرعة الف�صل يف اخل�صومات واملنازعات
ب�شكل متقن؛ مما يعمقُ الثقة والطم�أنينة يف ال�سلطة الق�ضائية ،كما يقوي �شعور
الت�ضامن والتكافل االجتماعي بني �أفراد املجتمع.
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كما تناول البحث عددًا من الأ�س�س العملية ،منها:
�أ ّن العقوبة تنفذ على مرتكب اجلناية فقط .فلو كانت تُن َّفذ على اجلاين
وعلى غريه من �أهل �أو ع�شرية �أو نحو ذلك ،ف�إن هذا له حماذي ُر كثريةٌ ،منها:
تع�صب ه�ؤالء املذكورين مع اجلاين؛ لأنهم ُم َّت َهمون ابتدا ًء ،و�سيحا�سبون على
فعل �صاحبهم ،ف�سيكونون يف حالة عداء مع املجتمع ،وتن�ش�أ بذلك الع�صبيات
ال�سلم املدين يف املجتمع.
والع�صابات وما �أ�شبه ذلك ،وهذا ِّ
يقو�ض ِّ
أي�ضا :العقوبة تطال َّ
ومن الأ�س�س العملية � ً
كل مرتكبي موجباتها .وهذا
الأ�سا�س يحقق امل�ساواة بني النا�س �أمام القانون الإ�سالمي ،ويعطي العقوبات
القوي من اجلري وراء نزواته ،وما تخيله
ردع وزج ٍر كافية ،متنع
َّ
ال�شرعية قوة ٍ
له نف�سه من �إمكانية الإفالت من العقاب �إذا ارتكب اجلرمية؛ لقوته �أو مركزه
االجتماعي� ،أو رئا�سته �أو ثرائه �أو كرثة �أتباعه �أو نحو ذلك؛ لأن قوته مهما عظمت
لن تخ ِّل َ�صه من العقاب؛ لأن قوة الدولة �أكرب من قوته ،وبهذا يطمئن ال�ضعيف،
وي�أمن على نف�سه وماله وعر�ضه من اعتداء الأقوياء ،وهذا ما �أكدته ال�سنة النبوية
وعملت على تر�سيخه يف النفو�س واملجتمعات ،فالعدل وامل�ساواة عن�صران مهمان
ال�سلم املدين.
يف حتقيق ِّ
ومنها :امل�ساوا ُة �أو املوازن ُة بني العقوبة واجلنايةّ � ،إن العقوبة عندما تكون
م�ساوية للجرمية ومتوازنة معها ،ف�إن هذا يوثق االعتقاد ب�أنها ُوجِ َد ْت للإ�صالح
ال�سلم
وال َّتهذيب ،ولي�ست لالنتقام �أو ال َّتعذيب ،وبناء عليه ف� ّإن الأثر يف حتقيق ِّ
املدين وا�ضح يف توفري االطمئنان النف�سي لدى الفرد -اجلاين -يف �أنه نال جزاءه
العادل الذي ي�ستحقه بال زيادة �أو نق�صان (فكما تدين تدان) ،وهو على يقني وفق
هذا ب�أن العقوبة التي نُف َِّذت عليه ،مل يكن الغر�ض منها االنتقام منه� ،أو تعذيبه
ونبذه ،بحيث يتحول �إىل عن�ص ٍر حاقدٍ على جمتمعه.
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كذلك ف� ّإن العقوبة وفق هذا الأ�سا�س ت�سهم يف توفري الأمن املجتمعي؛ لأنها
�ستحقق الغر�ض املن�شود من تنفيذها ،وذلك بالق�ضاء على اجلرمية �أو تقليلها واحلد
ومنا�سب لردع
ُقد ُر مبقدار موزون متوافق مع الفطرة الإن�سانية،
من خطرها؛ لأنها ت َّ
ٍ
اجلاين والق�ضاء على اجلرمية ،بحيث ال يعود �إىل ارتكابها مر ًة �أخرى ،وكل هذا له
ما ي�ؤيده من كتاب اهلل و�سنة نبيه حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
وقد خل�ص البحث �إىل النتائج الآتية:
أهم والأخطر بو�صفه َّ
حمل ارتكاز ومنطلق الأ�س�س
y yالأ�سا�س العقدي هو ال ُ
الأخرى ،ولذلك ف� ّإن تر�سيخ العقيدة ال�صحيحة يف النفو�س ،وبخا�ص ٍة تعميقُ
ال�سلم املدين ب�شكل ملحوظ.
الإميان باهلل تبارك وتعاىل ،ت�سهم يف حتقيق ِّ
معظم الأ�س�س تعزز فكرة توفري االطمئنان النف�سي ،و�ضمان احلقوق
ُ y y
ال�سلم املدين؛ �إذ �إن �أغلب مهددات
واحلريات الفردية ،وهذا له �أثر كبري يف ِّ
ال�سلم املدين تن�ش�أ من خلل نف�سي يف ال�شخ�ص� ،أو االعتداء على احلقوق
ِّ
واحلريات ،وعدم رعايتها وحمايتها.
y yركزت العديد من الأ�س�س على رعاية م�صلحة املجتمع يف املحافظة على
�أ�سا�سيات بقائه -ال�ضروريات اخلم�س ،-ف�إذا ُ�ضمِ نت الأ�سا�سيات َق َّلت
ال�سلم يف املجتمعات.
اخل�صومات والنزاعات ،وتَ َع َّز َز ِّ
y yمعرفة �أ�س�س العقوبات ال�شرعية وفهم فقهها ،ي�سهم يف ت�صحيح طريقة تعامل
املجتمع مع اجلاين ،فال يجوز نبذه وال تعيريه وال ت�ضييق اخلناق عليه ،بل
ينظر �إليه على �أ�سا�س من الرحمة ،ومد يد العون له ع َّله �أن ي�سلك طريق التوبة
احلقيقية ،و�أن يعي�ش يف جمتمعه ب�سوية وفعالية ،وهو ما حثت عليه ال�سنة
ال�سلم املدين.
النبوية ال�شريفة ،وهذا كله ي�سهم يف حتقيق ِّ
y yمعرفة �أ�س�س العقوبات ال�شرعية وفهم فقهها ي�سهم يف ت�صحيح النظرة �إىل
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العقوبة ذاتها؛ فعلى الرغم من �أنها حتتوي على قدر من الأذى والأمل� ،إال
�أنها حتقق م�صالح عديدةً؛ لأنها ت ُْع َطى كما يُ ْع َطى الدواء للمر�ضى ،وتق�ضي
على اجلرمية كما يُ ْبترَ ُ الع�ض ُو الفا�سد من البدن ،كي ال ي�سري ف�ساده �إىل �سائر
البدن.
حب
y yفهم هذه الأ�س�س واالطالع على فقهها ي�سهم يف � اَّأل يقع املرء فري�سة ِّ
االنتقام والث�أر ممن ظلمه ،وهو يعلم �أنه �سيح�صل على حقه يوم القيامة �إن مل
ال�سلم املدين.
يُ ْق َت َّ
�ص له يف الدنيا .و�إن ترك الث�أر واالنتقام من �أبرز ما يحقق ِّ
y yفقه العقوبة ومعرفة �أ�س�سها ومبادئها يبني للنا�س اجلرائم وعقوباتها بيانًا �شاف ًيا،
وذلك مينحهم القدرة على متييز �أفعالهم ال�ضارة ،وما يرتتب عليها من عقاب؛
ال�سلم املدين يف
ومعرفة ما للمرء وما عليه ،ف�إذا التزم بذلك ف� ّإن هذا يعزز ِّ
املجتمع.
�y yإ ًذا :فهم هذه الأ�س�س وا�ستيعاب فقهها له �أثر كبري ال يقل �أهمية عن تنفيذ
ال�سلم املدين ،فالفهم والتنفيذ كالهما يت�ضافران يف حتقيق
العقوبة يف حتقيق ِّ
هذا الهدف النبيل.
ويف اخلتام �أود الإ�شارة �إىل �أن العقوبة ال�شرعية ،لي�ست �سيا ًطا تجُ ْ َلدُ بها
الظهور ،وال �سيو ًفا م�سلطة على الرقاب ،كما يحلو للبع�ض �أن يفهمها �أو ي�صورها،
وك�أنها اخلطوة الأوىل واملحور الأ�سا�س يف الت�شريع الإ�سالمي العظيم ،والذي
ينبغي التنبيه �إليه هو �أن العقوبة ال تُنفذ �إال بعد خطوات عديدة ،ووفق �ضوابط
و�شروط حمددة ،ويف ظروف مالئمة ،وهذا ي�ؤكد فكرة �أن الت�شريع الإ�سالمي
يهدف من خالل العقوبة ال�شرعية �إىل الإ�صالح والت�أديب ،ولي�س هدفه الإيالم
ال�سلم وال�سالم ،وهذا ما حر�صت
والتعذيب ،وهو ي�صب يف النهاية يف خانة ِّ
عليه ال�سنة النبوية املطهرة.
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ال�سنة النبوية و�أثرها
رعاية حقوق احلاكم يف ّ
ال�سلم املدين
يف املحافظة على ِّ
�أ .د� .إ�سماعيل كاظم العي�ساوي

جامعة ال�شارقة  -الإمارات العربية املتحدة

تعد رعاية حقوق احلاكم من �أنف�س مباحث ال�سيا�سة ال�شرعية ،و�أل�صقها
ّ
مبقا�صد ال�شريعة يف حفظ الأمن والأمان� ،إال �أن اهت�ضام هذه الرعاية عند
َ
أعقب َ
قالقل على تراخي
بع�ض �أزالم الفنت،
وا�ست�سهال اخلروج عن اجلماعةَ � ،
الع�صور ،وج َّر على الأمة ويالت الت�شرذم ،والتناحر ،والف�شل وذهاب الريح!
ولو ت�أ َّمل النا�س الن�صو�ص الواردة يف طاعة الأئمة ،وتوقريهم ،و�إخال�ص الن�صح
لهم بالرفق واحل�سنى َ
ت�صب جمي ًعا
ف�ضل ت�أ ّم ٍل ،ال�ستبانت لهم حك ٌم من وراء ذلكُّ ،
وال�صون للكليات اخلم�س.
يف االعت�صام بحبل القوة والوحدةَّ ،
َ
اجلهل بحقوق ا ُحلكام،
و�إن من دواعي اختالل ال�سلم املدينِّ ،اليوم،
والتفريط يف رعايتها ،حتت غطاء مزاعم �ش ّتى تدور ك ّلها يف فلك (حرية التعبري)،
(حق النقد) ،و (�ضرورة التغيري) ،ول�سنا ُّ
ن�شك يف جدوى هذه القيم التي
و ّ
جذرها الإ�سالم ،و�أف�سح لها اً
َ
ّ
و�ضوابط ال
جمال رحي ًبا للتطبيق� ،إال �أن لها حدو ًدا
تت�صادم مع ما يجب للحاكم من الهيبة والتوقري والطاعة يف املعروف ،و�إذا �أعوز
النبوي يف هذا امل�ضمار ،انك�سر الباب،
وعز الأخذ بالهدي
ال�ضابط
ال�شرعي َّ
ِّ
ُّ
ّ
ال�سلك ،و�أطبقت الفتنة.
وتبدد
ّ
هذا وقد وزع البحث �إىل ثالثة مباحث:
املبحث الأول :طاعة احلاكم و�ص ْون بيعته و�أثرهما يف املحافظة على ِ
ال�سلم
املدينِّ.
أحاديث �صحاح يف طاعة احلاكم يف املعروف ،وبلغت
زخرت ال�سنة النبوية ب�
َ
يف جمموعها حد التواتر ،مق ِّرر ًة �أ�صلاً من الأ�صول التي تقوم عليها عقيدة �أهل
ال�سنة واجلماعة ،ولو ت�أملنا هذه الأحاديث ف�ضل ت�أمل ،لألفينا �أنها تدور حول ثالثة
وت�سد الذريعة �إىل انفراطه ،وتو ّثق عرى
حقوق �أ�سا�سية ،حتفظ على النظام هيبتهّ ،
ال�سلم املد ِّ
ين العام ،وهي:
ّ
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 -1حقُّ الطاعة يف املعروف و�أثره يف حفظ ال�سلم املد ّين.
�شددت الأحاديث النبوية يف طاعة احلاكم ،ما مل ي�أمر مبع�صية؛ وذلك ملا
ّ
ومطلوب الجتماع
يعلمه ال�شارع من �أن ال َّت�شديد يف هذا املو�ضع حممو ٌد،
ٌ
الكلمة ،ونبذ الفرقة ،ودرء �أ�سباب التهارج .ومن جتليات ذلكم الت�شديد:
� اًأول� :إيجاب الطاعة يف الع�سر والي�سر ،واملن�شط واملكره ،حلديث �أبي هريرة
ر�ضي اهلل عنه ،-قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-عليك ال�سمع
والطاعة يف ع�سرك وي�سرك ،ومن�شطك ومكرهك ،و�أثرة عليك»(((� .أي� :أن
الطاعة واجب ٌة لويل الأمر حتى فيما ي�شق على النف�س وتكرهه ،ويف كل الأحوال
من ع�سر وي�سر� ،أو �إقبال �أو كره ،حتى لو كان يف ذلك ا�ستئثارهم ببع�ض �أمور
راح للفرقة واخلالف ،وف�ساد الدين
الدنيا ،ما مل تكن يف مع�صية ،ففي ذلك ّاط ٌ
والدنيا.
ثان ًيا� :إيجاب الطاعة مع اختالل �صفات الكمال االختيارية للوالية ،حلديث
�أن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه -قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم:-
«ا�سمعوا و�أطيعوا و�إن ا�س ُتعمل عليكم عبد حب�شي ك�أن ر�أ�سه زبيبة»((( .والأمر يف
احلديث يقت�ضي الوجوب ،وال �صارف له.
ويف هذا ال�سياق ورد حديث عن �أبي ذر -ر�ضي اهلل عنه ،-قالّ �« :إن
خليلي �أو�صاين �أن �أ�سمع و�أطيع ،و�إن كان عبدً ا جمدع الأطراف»((( .والو�صية
هنا مبعنى الأمر� ،أي� :أ�سمعوا و�أطيعوا و�إن كان ويل الأمر دينء الن�سب ،ناق�ص
� -1أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة ،باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية ،وحترميها يف
املع�صية ،حديث رقم.)1836( :
� -2أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب :الأحكام ،باب :ال�سمع والطاعة للإمام ما مل تكن مع�صية ،حديث
رقم.)7124( :
� -3أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة ،باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية ،وحترميها يف
املع�صية ،حديث رقم.)1837(:
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اخلِلقةَ ،
فكيف �إذا كان الوالة والأمراء واحلكام يف �أغلب بالد امل�سلمني من ذوي
يقدم م�صلحة �ضروري ًة
الن�سب املعروف ،وال مطعن يف ن�سبهم! فاحلديث� ،إذنّ ،
هي اجتماع كلمة الأمة ،ودميومة �سلمها املد ِّ
ين على م�صلحة حت�سين ّي ٍة كرفعة
الن�سب وا�ستواء اخللقة ،وهذا د�أب ال�شارع يف جماريه ومباعثه ،يجلب الأف�ضل
فالأف�ضل ،ويدر�أ الأرذل فالأرذل..
حديث عبد اهلل بن عمر -ر�ضي اهلل
ثال ًثا :بيان عقوبة خلع اليد من الطاعة يف
ِ
عنهما -قال� :سمعت ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يقول« :من خلع يدً ا من
طاعة ،لقي اهلل يوم القيامة ،ال حجة له ،ومن مات ولي�س يف عنقه بيعة مات ميتة
�صريح يف � َّأن َمن خرج على �إمام امل�سلمني بعد �أن بايعه
جاهلية»((( .واحلديث
ٌ
فلي�س له حجة فيما فعله ،وال عذر له ينفعه يوم احل�ساب ،ومن مات ومل يدخل
حتت طاعة �إمام من �أئمة امل�سلمني فقد مات مثل حال �أهل اجلاهلية الذين كانوا ال
يبايعون �إما ًما ،وهو بذلك مرتكب لكبرية من كبائر الذنوب.
ال�سلم املدينِّ:
 -2حقّ َّ
ال�صرب على احلاكم وعدم اخلروج عليه و�أثره يف حفظ ّ
ال�صرب على احلاكم� ،إذا ُرئي
تت�ضاف ُر الأحاديث النبوية على تر�سيخ م�شروعية ّ
م�سو ًغا
منه ما يُكره� ،أو بدر منه ما ي�سوء ،ومن َّثم ال ُّ
تعد مع�صيته يف نظر ال�شارع ِّ
للخروج عليه ،وخلع بيعته؛ ل َّأن �ضررها � ُّ
عام
أخف من �ضرر الفتنة ،وهو �ضر ٌر ٌّ
يف�سد النظام واالنتظام .ومن �أحاديث الباب :حديث عبد اهلل بن م�سعود -ر�ضي
اهلل عنه� -أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -قال« :من كره من �أمريه �شيئًا
فلي�صرب ،ف�إنه من خرج عن ال�سلطان �ش ًربا فمات ،فميتة جاهلية»((( .وفيه الأم ُر
� -1أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب :الإمارة ،باب :وجوب مالزمة جماعة امل�سلمني ،حديث رقم:
(.)1851
� -2أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الفنت ،باب قول النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  " :-ترون من بعدي
�أموراً تنكرونها" ،حديث رقم ،)7054( :وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة ،باب الأمر بلزوم اجلماعة
عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة من الكفر ،حديث رقم.)1849( :
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بال�صرب مع كراهة ما ي�صدر عن الإمام؛ ملا يف ذلك من امل�صلحة الراجحة؛ �إذ لو
�أبيح اخلروج عليه ،وال�سعي يف ّ
حل عقد البيعة التي ح�صلت له ولو ب�أدنى �شيء،
�شق ع�صا الطاع ِة
املعا�ش،
كانت العاقب ُة ف�سا َد
أمن ،فال بدع �إن و�صف ّ
َ
ِ
وفوات ال ِ
ب�أنه من فعل �أهل اجلاهلية املذموم ،و� َّأن من مات عليه فهو على �ضاللة.
ال�سلم املدينِّ:
 -3اعتزال الفنت و�أثره يف حفظ
ِ

وخمرجا يف ع�صر الفنت؟
ورب قائل يقول :كيف يكون االعتزال ح َّال
ً
َّ
والأ�صل �أن يخو�ض امل�سلم الغمرات حتى مُت َّح�ص الأمور ،وينماز الطيب من
أ�سلم من
اخلبيث ؟ واجلوابَّ � :أن الر�ؤية ُ
تلثاث َ
وقت الهرج واملرج ،واالعتزال � ُ
تبي وجهه ،ورمبا �أف�ضى �إىل قتل النا�س برهم وفاجرهم،
القتال من �أجل �أم ٍر ال يُ نّ
لل�سلم ،و�أخل�ص للذ َّمة ،و�أر�ضى
و�إراق ِة دما ٍء مع�صومةٍ! ف�أي خمرج �أحفظ ِّ
النبوي
للرب ،من الفرار بالدين واعتزال الفنت ،وال�سيما مع ورود هذا التحذير
ِّ
ِّ
يف حديث �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -مرفو ًعا ..« :ومن قاتل حتت راية عمية
يغ�ضب لع�صبة� ،أو يدعو �إىل ع�صبة� ،أو ين�صر ع�صبة ،فقتل ،فقتلة جاهلية ،ومن
خرج على �أمتي ،ي�ضرب برها وفاجرها ،وال يتحا�شى من م�ؤمنها ،وال يفي لذي
عهد عهده ،فلي�س مني ول�ست منه»(((.
املبحث الثاين :الن�صيحة املثلى للحاكم و�أثرها يف حفظ ِ
ال�سلم املدين.
واحلق �أن ال َّن�صيح َة املثلى للحاكم و�سيل ٌة �إىل حفظ ا�ستقرار املجتمع ،و�ص ّمام
ُّ
وعالجي يف الآن ذاته ،فهي تدر�أ ال�ش ّر قبل وقوعه،
وقائي
ٌّ
�سلم و�أمان؛ �إذ دورها ٌّ
�إذا كان ال َّنا�صح ي�ست�شرف م�آالت الأمور ،ويحر�ص على قطع ذرائع املفا�سد
اً
ا�ستقبال ،وت�سهم يف ا�ستئ�صال ال�ش ِّر عند وقوعه ،وقطع �آثاره ،على
املتو َّقعة
�سبيل العالج� ،إذا كان النا�صح ب�ص ًريا باملخارج من امل�ضايق .بيد �أن للن�صيحة �آدابًا
� -1أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة ،باب الأمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة �إىل
الكفر ،حديث رقم .1848

()50

َ
ٍ
ملحوظ يف تر�سيخ النموذجية املطلوبة يف التعامل مع احلكام،
و�ضوابط ذات �أث ٍر
ال�سلم املد ِّ
ين يف العاجل والآجل ،ومنها:
وهي مدار حفظ ّ
	-1الإخال�ص يف الن�صيحة و�أثره يف حفظ ال�سلم املدينِّ.
	-2اختيار الأ�سلوب الأن�سب ملقام الن�صيحة و�أثره يف حفظ ال�سلم املدينِّ.
	-3التثبت من وقوع املنكر و�أثره يف حفظ ال�سلم املدينِّ.
 -4مراعاة امل�آل و�أثرها يف حفظ ال�سلم املدين.
املبحث الثالث� :صون هيبة احلاكم و�أثره يف املحافظة على ال�سلم املدين.
بدع �أن يحر�ص ال�شارع على هيب ِة احلاكم من جهة الوجود مببا�شرة و�سائل
ال َ
ال�صون واحلفظ ،ومن جهة العدم بدرء �أ�سباب الإخالل بها ،كحر�ص ِه عليها من
َّ
جه ِة الوقاية بح�سم مادة الإهانة قبل وقوعها ،وجهة العالج بقطع �صريورة الإهان ِة
ال�شرعي
�إن وقعت �أو ا�ستفحلت .و�سنعنى يف هذه الفقرات ببيان هذا املنحى
ِّ
ال�سلم املد ِّ
�شد نطاق ذلك بالتمثيل املنا�سب.
و�أثره يف حفظِ
ين مع ّ
ِ
 -1ح�سم مادة الإهانة و�أثره يف حفظ ال�سلم املدينِّ:
احلاكم �إ�سقاط لهيبتهِ ،و�إغراء باخلروج عنه ،وقد راعت
ال امرتاء � ّأن �إهان َة
ِ
ال�س ّنة هذا امل� َآل حني ّ
حذرت من هذه املخالفةِ ،وج ّلت عاقبتها يف حديث �أبي
بكرة قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول« :من �أهان �سلطان اهلل
يخوف من ا�ستجر�أ على ال�سلطان ،ب�أن يكون
يف الأر�ض� ،أهانه اهلل»((( .واحلديث ِّ
اجلزاء من جن�س العمل ،ويقطع ذرائع �إهانته ،و�إمنا ُ
يهان ب�أحد ثالثة �أمور:
َّ
أ	-الطعن والت�شهري.
�
� -1أخرجه الرتمذي ،اجلامع� ،أبواب الفنت ،حديث رقم )2224( :قال عنه :ح�سن غريب .وقد �صححه
الألباين يف م�شكاة امل�صابيح.)1092/2( ،
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ب	-الن�صح العلني.
ج	-التثبيط والإثارة.
 -2مبا�شرة و�سائل ال َّتوقري وحفظ الهيبة و�أثرها يف حفظ ال�سلم املد ّين ،ومن
الو�سائل املنجحة لهذا الغر�ض:
�أ	-الكالم عن احلاكم مبا يج ّلي للنا�س حما�سنه وف�ضائله دون تز ّيدٍ �أو مغاالةٍ ؛ لأن
يف ذلك ترغي ًبا يف طاعته ،وت�شجي ًعا على معونته يف املعروف.
ب -توعية النا�س مبا يجب للإمام من �آداب ال َّتوقري وال َّتبجيل ،وما يرتتَّب على
خمالفتها ّ
وتنكبها من عواقب وخيمة.
جم وب�صورة انفرادية ،ال علن ّي ٍة ِّ -
بكل ما
ج -توعية احلاكم  -برفقٍ ولني و� ٍ
أدب ٍّ
من �ش�أنه التمكني لهيبته وتوقريه.
د� -إجناز بحوث ودرا�سات يف مو�ضوع هيبة احلاكم ،و�آدابها ،وخوارمها،
ومقا�صدها يف ال�سيا�سة ال�شرعية.
هـ -حفظ هيبة احلاكم �صمام الأمن والأمان.
ومن النتائج التي ت�أدى �إليها البحث:
1 -1ال�سلم املدين ال ي�ستقيم عوده ،وال ي�ستقر عموده� ،إال بتظافر اجلهود ،بني
حاكم ن�صب عينه � َّإن اهلل �سائل كل راع عم ا�سرتعاه ،ورعية ت�ؤمن ب�أن طاعة
ويل الأمر يف املعروف ال يقل �أهمية عن �أي عبادة من العبادات الأخرى.
2 -2احلاكم هو �صمام �أمان الأمة الإ�سالمية ،وعليه فطاعته فيما ال خمالفة فيه لن�ص
قطعي �أو �أمر جممع عليه واجب �شرعي يجلب للأمة �أمنها وا�ستقرارها.
3 -3الن�صيحة واجب �شرعي ،كما ثبت ذلك بن�ص حديث النبي �صلى اهلل عليه
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و�سلم للحاكم واملحكوم ،ولكن على العلماء �أن يحذوا حذو �سلف الأمة يف
بيانها ،وال يرتكوا املجال حلدثاء الأ�سنان �أن يتبو�ؤوا من�صات الن�صح فيف�سدوا
�أكرث مما ي�صلحوا.
4 -4من �أهم مقومات ال�سلم املدين �صون هيبة الدولة يف نفو�س النا�س الذين
حتكمهم تلك الدولة ،وال هيبة للدولة بدون هيبة احلاكم؛ لأنه ُّ
ظل الأمة
و�صمام �أمنها ،واال�ستجراء عليه ا�ستجراء على النظام وت�ضييع للم�صالح.

()53

ال�سلم املدين
�إف�شاء ال�سالم و�أثره يف �شيوع ِّ
�أ .د .يا�سر �أحمد ال�شمايل
جامعة الكويت  -الكويت

احلمد هلل رب العاملني وبعد،،،
ال�سلم املدين،
الهدي
ف�إن
َ
َّ
النبوي �إف�شا َء ال�سالم ،من و�سائل الإ�سالم يف �شيوع ِّ
والت�أكيدِ على �أهمية التعا ُرف ،وانفتاح النا�س على بع�ضهم ،وقد جعل الإ�سالم
التعارف بني النا�س هدفا �سامياً ،قال تعاىل :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ احلجرات ،١٣ :فال ميكن
ال�سالم يعني:
�أن يتحقق هدف التعارف بدون خُ لق �إف�شاء ال�سالم� ،إن �إف�شا َء
ِ
َ
َ
االعرتاف بالآخر� ،إعطا َء الأمان ،و�إنها َء النزاع واخل�صام.
واللطف،
االحرتام،
َ
املطلب الأول :ال�سالم حتية النا�س جميعا.
التدب ُر يف ن�صو�ص ال�شريعة يدل على �أن طرح ال�سالم يُراد به عموم النا�س،
�ص به �أحد ،و�أنه كان حتي َة ال�شعوب ال�سابقة جميعاً :قال تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ
ال يُخَ ُّ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ مرمي47/
وهذا خطاب من �إبراهيم عليه ال�سالم لأبيه ،وقد كان م�شركاً ،فحياه
بال�سالم(�سالم عليك) ،مما يدل على �أنه حتية النا�س جميعاً.

و ُي�ستفاد املعنى نف�سه من ال�سنة :ومن ذلك حديث �أبي هريرة يف
آدم على �صورته،
ال�صحيحني :عن النبي�-صلى اهلل عليه و�سلم -قالَ :
(خلق اهللُ � َ
طوله �ستون ذراعا ،فلما خلقه قال اذهب ف�سلم على �أولئك النفر وهم نفر من
املالئكة جلو�س فا�ستمع ما يُحيونك ،ف�إنها حتيتك ،وحتية ذريتك ،فقال :ال�سالم
عليكم .فقالوا :ال�سالم عليك ورحمة اهلل ،فزادوه «ورحمة اهلل» ،((()..وقوله:
(ت َّيتك َو حَ ِت َّية ُذ ِّر َّيتك) يدل على �أن حتية الإ�سالم( :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل)..
حَ ِ
هي حتية كل الأمم ،و�أنها مما ُ�شرع لكل الأنبياء �أن يبلغوا لأممهم كيف ُ
تكون التحي ُة،
فهي حتية كل امل�ؤمنني يف كل ال�شرائع.
� -1أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب اال�ستئذان ،باب بدء ال�سالم ،رقم ،5873وم�سلم ،ال�صحيح ،كتاب
�صفة اجلنة ،باب يدخل اجلنة �أقوام �أفئدتهم مثل �أفئدة الطري ،رقم.2841
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وال يخفى ما ينطوي عليه جعل هذه الكلمة (ال�سالم عليكم )..حتية بني
الأفراد واجلماعات ملا توحي به من الأمن والطم�أنينة التي يريدها اهلل تعاىل �أن تعم
على العباد.
ومما جاء يف ال�سرية:
ما نقل �أهل املغازي وال�سري� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� -أر�سل كتاباً
�إىل املقوق�س ،و�أن املقوق�س دعا كاتباً له يكتب بالعربية ،فكتب �إىل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم(:ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .ملحمد بن عبد اهلل من املقوق�س
عظيم القبط� ،سالم عليك� ،أما بعد :فقد قر�أت كتابك ،وفهمت ما ذكرت فيه...
وال�سالم عليك) ،ومل يزد على هذا ،ومل ي�سلم((( ،ومو�ضع ال�شاهد �أن عظيم
القبط ا�ستعمل حتية ال�سالم (�سالم عليكم) يف البدء واخلتام مما يدل على �شيوعها،
و�أنها مل تكن خا�صة بامل�سلمني.
ثبوت ال�سالم يف كالم امل�سيح عي�سى بن مرمي عليه ال�سالم:
جاء يف العهد اجلديد(�إجنيل يوحنا)( :ويف م�ساء ذلك اليوم ،يوم الأحد،
كان التالميذ يف دار �أغلقت �أبوابها خوفا من اليهود ،فجاء ي�سوع ووقف بينهم
وقال لهم( :ال�سالم عليكم)(((.
وكل ما تقدم يدل على �شيوع حتية(ال�سالم عليكم) يف الأمم ال�سابقة ،م�صداقا
للحديث ال�شريف( :ف�إنها حتيتك ،وحتية ذريتك) ،وهي حتية تفي�ض مبعاين الأمن
وال�سالمة من الأذى ،ف�أَ ْك ِرم بها من حتية يتداولها النا�س ،يتذكرون بها ما ينبغي لهم
من الت�صالح والت�آلف والطم�أنينة.
	-1ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد ،ج.600/3
	-2الكتاب املقد�س ،العهد اجلديد� ،إجنيل يوحنا� ،إ�صحاح  ،20عدد ( 19الرتجمة الي�سوعية).
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ال�سلم الداخلي(بني �أفراد
املطلب الثاين� :إف�شاء ال�سالم و�سيلة مهمة لرت�سيخ ِّ
املجتمع امل�سلم).
ويربز ذلك يف الهدي النبوي من خالل:
 طرح ال�سالم من حق الطريق.
 طرح ال�سالم طريق للمحبة.
 طرح ال�سالم طريق لإنهاء اخل�صام.
 طرح ال�سالم على �أهل البيت.
 طرح ال�سالم على الن�ساء.
 طرح ال�سالم على ال�صبيان.
 الآداب املنظمة لطرح ال�سالم.
طرح ال�سالم من حق الطريق:
�أخرج البخاريَ ( :ع ْن �أَ ِبي َ�سعِ يدٍ الخْ ُ ْدرِ ِّي َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َع ْن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى
اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال�( :إِ َّيا ُك ْم َو جْ ُ
و�س َع َلى ُّ
اتَ .فقَالُواَ :ما لَ َنا بُ ٌّد� ،إِنمَّ َا هِ َي
الط ُر َق ِ
ال ُل َ
مجَ َ ال ُِ�س َنا نَ َت َح َّد ُث فِي َهاَ .ق َالَ :ف�إِ َذا �أَبَ ْي ُت ْم �إِ اَّل المْ َ َجال َِ�س َف�أَ ْع ُطوا َّ
الط ِر َيق َح َّق َهاَ .قالُوا:
َو َما َح ُّق َّ
وف،
الط ِر ِيق؟ َق َالَ :غ ُّ�ض ا ْل َب َ�ص ِرَ ،و َك ُّف ْ أ
ال�سلاَ ِمَ ،و�أَ ْم ٌر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
الَ َذىَ ،و َر ُّد َّ
َونَ ْه ٌي َع ْن المْ ُ ْن َك ِر)(((.
�أذن لهم يف تلك املجال�س مبينا لهم ما ينبغي لهم من �آداب وحقوق تزيل
املف�سدة ،ومنها رد ال�سالم ،وال يخفى ما يف التوجيه النبوي يف احل�ض على طرح
ال�سالم يف الطريق من �إ�ضفاء �أجواء االحرتام بني �أفراد املجتمع ،و�أن لكل مارٍ
� -1أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب اال�ستئذان ،باب �أفنية الدور واجللو�س فيها واجللو�س على
ال�صعدات ،حديث رقم.6229
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قيم َته و�أهمي َته ،وما فيه من �أهمية �إ�شعار كل من يق�صد الطريق �إىل �أنه �آمن ال يريد
له الآخرون �إال ال�سالمة.
�إف�شاء ال�سالم طريق للمحبة و�سبب لدخول اجلنة:
�أخرج م�سلم َع ْن َ�أ ِبى ُه َر ْي َر َة َق َال َق َال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ�-صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ال
ون جْ َ
ت َْدخُ ُل َ
ال َّن َة َح َّتى تُ�ؤْ ِم ُنوا َو َال تُ�ؤْ ِم ُنوا َح َّتى حَ َتا ُّبوا� .أَ َو َال �أَ ُد ُّل ُك ْم َع َلى �شَ ْى ٍء �إِ َذا
ال�س َال َم بَ ْي َن ُك ْم»(((.
َف َع ْل ُت ُمو ُه حَ َتابَ ْب ُت ْم �أَف ُْ�شوا َّ
قال النووي :و�أما قوله (�أف�شوا ال�سالم بينكم) :فيه احلث العظيم على �إف�شاء
ال�سالم ،وبذله للم�سلمني كلهم من عرفت ومن مل تعرف ..وال�سالم �أول �أ�سباب
الت�آلف ومفتاح ا�ستجالب املودة».
قلت :الهدي النبوي الكرمي وا�ضح يف حتقيق املحبة بني �أفراد امل�سلمني ،و�أن
�إف�شاء ال�سالم من الطرق امل�ؤدية لهذه املحبة؛ ملا مينحه من التقدير واالحرتام
املتبادل ،وملا فيه من معاين اللطف والتطمني من كف ال�شر والأذى ،و�إذا كانت
املحبة مطلوبة بني امل�ؤمنني ،ف�إن املطلوب مع �أفراد املجتمع غري امل�سلمني �إمنا هو
التقدير و�إظهار اللطف ،وهو يتحقق بطرح ال�سالم امل�ستفاد من عموم (�أف�شوا
ال�سالم بينكم).
طرح ال�سالم طريق لإنهاء اخل�صام:
املتدبر يف الأحاديث النبوية يجد اهتماماً بالغا ب�إ�شاعة روح الت�سامح والت�صالح،
والبعد عن الهجران واخل�صام ،املعرب عنها بف�ساد ذات البني ،وف�ساد ذات البني
قد يكون بني الأخوين ،وقد يكون بني الزوجني ،وقد يكون بني اجلريان� ،أو بني
زمالء العمل ،واملجتمع امل�سلم بحاجة لأن يكون كل ه�ؤالء يف حالة من الت�سامح،
� -1أخرجه ،م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الإميان ،باب بيان �أنه ال يدخل اجلنة �إال امل�ؤمنون و�أن حمبة امل�ؤمنني من
الإميان و�أن �إف�شاء ال�سالم �سبب حل�صولها ،رقم.93 :

()60

والعالقة الطيبة ،في�شيع بينهم التقدير والتعاون ،بدل التدابر والقطيعة ،ومثل هذه
ال�سلمية الطيبة ت�ساعد على راحة النفو�س والثقة املتبادلة ،ومن ثَ َّم يتفرغ
الأجواء ِّ
كل واحد للعمل والإنتاج بعيدا عن �أجواء الت�شاحن املعطلة املثبطة:
فمما جاء يف ال�سنة من هذا التوجيه:
الَن َْ�صارِ ِّي �أَ َّن َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
وب ْ أ
فقد �أخرج ال�شيخان َع ْن َ�أ ِبي َ�أ ُّي َ
َو َ�س َّل َم َق َال :اَ
�ض َه َذا
(ل يَحِ ُّل ِل َر ُج ٍل �أَنْ يَ ْه ُج َر �أَخَ ا ُه َف ْوقَ ثَلاَ ِث لَيَالٍ  ،يَ ْل َت ِقيَانِ َفيُ ْع ِر ُ
(((
ال�سلاَ ِم).
َويُ ْع ِر ُ
�ض َه َذاَ ،وخَ يرْ ُ ُه َما ا َّلذِ ي يَ ْب َد�أُ ِب َّ
طرح ال�سالم على �أهل البيت ،وعلى النا�س يف بيوتهم:
} َف�إِ َذا َدخَ ْل ُت ْم بُ ُيوتاً َف َ�س ِّل ُموا َع َلى �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم حَ ِت َّي ًة م ِْن عِ ْندِ اللهَّ ِ ُم َبا َر َك ًة َط ِّي َب ًة{..
�أخرج الرتمذي عن �أن�س بن مالك قال :قال يل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم(:يا بني �إذا دخلت على �أهلك ف�س ِّلم يكون بركة عليك وعلى �أهل بيتك)
قال �أبو عي�سى :هذا حديث ح�سن غريب.

(((

وملا كانت كلمة «ال�سالم عليكم» جامعة ملعاين الت�أني�س والأمان واللطف
للداخل �إىل البيت ،وحتمل معاين الوفاء وال�سالمة من ال�شر ،امنت اهلل على
امل�سلمني بها ب�أن جعلها من «عند اهلل مباركة طيبة» ،و�إمنا كانت هذه التحية مباركة
ملا فيها من نية امل�ساملة وح�سن اللقاء واملخالطة
ال�سالم على الن�ساء:
�أخرج الرتمذي عن �أ�سماء بنت يزيد�( :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مر يف
امل�سجد يوما وع�صبة من الن�ساء قعود ،ف�ألوى بيده بالت�سليم .و�أ�شار عبد احلميد بيده).
اب اله ِْج َرةِ  ،حديث رقم .6077
اب الأَ َد ِب ،بَ ُ
� -1أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كِ َت ُ
اب َما َجا َء
اب اال ِْ�س ِت ْئ َذانِ َوالآ َد ِ
اب َع ْن َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،بَ ُ
� -2أخرجه الرتمذي ،ال�سنن� ،أَ ْب َو ُ
فيِ ال َّت ْ�سل ِِيم �إِ َذا َدخَ َل بَ ْي َت ُه ،حديث رقم  .2698قال �أبو عي�سى" :هذا حديث ح�سن وغريب".
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قال �أبو عي�سى :هذا حديث ح�سن.

(((

والت�سليم على الن�ساء عند �أمن الفتنة له داللته؛ حيث �إن طرح ال�سالم فيه معنى
ال�سلم االجتماعي.
اللطف ،واالحرتام ،وكف الأذى والتطمني ،وفيه �إ�شاعة معاين ِّ

ال�سالم على ال�صبيان:

�أخرج البخاري :عن ثَا ِب ٍت ا ْل ُب َن يِانَِّ ،ع ْن �أَن َِ�س ْب ِن َمال ٍِك َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه�( :أَنَّ ُه َم َّر
َع َلى ِ�ص ْبيَانٍ َف َ�س َّل َم َع َل ْيه ِْم َو َق َالَ :ك َان ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَ ْف َع ُل ُه)(((.

ال يخفى ما يف ال�سالم على ال�صبيان من تعليمهم الأدب يف التعامل ،و�إزالة
ما يف نفو�سهم من هيبة الكبار بحيث يجعلهم يطمئنون ،ويدفعهم ذلك ملخالطة
الكبار ،والتعلم منهم ،فال�سالم عليهم له �أثر كبري يف دجمهم وان�سجامهم مع من
ال�سلم يف داخل املجتمع بجميع
حولهم ،وبذلك نُدرك �أهمية ال�سالم يف �شيوع ِّ
�أطيافه.
الآداب املنظمة لإف�شاء ال�سالم:
يعلمنا النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم الذوق الرفيع فيمن يبد�أ بالتحية،
(((
تر�سيخا لأ�س�س التعامل الراقي.
ف�أخرج البخاري َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َع ْن ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم َق َال( :يُ َ�س ِّل ُم
ال�صغِ ُري َع َلى ا ْل َك ِب ِري َوالمْ َ ُّار َع َلى ا ْلقَاعِ دِ َوا ْل َقل ُ
ِيل َع َلى ا ْل َك ِث ِري).
َّ
فهذه �آداب منظمة ملن ي�ستحق ال�سالم ومن يبد�أ به ،تر�سخ للتوقري والتبجيل
بني �أفراد املجتمع ،فال�صغري يف ال�سن ي�سلم على من هو �أكرب منه �سناً ولو كان
هناك فارق يف العلم ،ولو كان هناك فارق يف الغنى وال�شرف ،وكل هذا ين�شر
اب َما َجا َء
اب اال ِْ�س ِت ْئ َذانِ َوالآ َد ِ
اب َع ْن َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،بَ ُ
� -1أخرجه الرتمذي ،ال�سنن� ،أَ ْب َو ُ
فيِ ال َّت ْ�سل ِِيم َع َلى الن َِّ�ساءِ ،حديث رقم  .2697وقال " :هذا حديث ح�سن".
� -2أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب الأدب ،باب الت�سليم على ال�صبيان ،رقم.6248 :
� -3أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب اال�ستئذان ،باب ت�سليم القليل على الكثري ، ،رقم .6231
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التوا�ضع ولني اجلانب ،ويفرح الكبري ب�سالم ال�صغري ،ويَفرح القاعد ب�سالم
املا�شي ،فمجتمع ي�سوده مثل هذه الآداب وهذا الذوق الرفيع جدير بكل خري
ورفعة.
املطلب الثالث :الت�سليم على غري امل�سلمني.
 -1م�شروعية ذلك من القر�آن الكرمي:
جند كثريا من ن�صو�ص القر�آن الكرمي تدل على م�شروعية الت�سليم على غري
امل�سلم من ذلك:
 -قال تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ املمتحنة.8/

نقل القرطبي� :أنه قيل البن عيينة :هل يجوز ال�سالم على الكافر؟ قال :نعم،
قال اهلل تعاىل( :ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين )..الآية(((.

 -2م�شروعية ذلك من ال�سنة:
�أخرج ال�شيخان َع ْن َع ْبدِ اللهَّ ِ ْب ِن َع ْم ٍرو�( :أَ َّن َر ُجلاً َ�س�أَ َل َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل
ال ْ�سلاَ ِم خَ يرْ ٌ؟ َق َال :ت ُْطعِ ُم َّ
عليه و�سلم� :أَ ُّي ِْ إ
ال�سلاَ َم َع َلى َم ْن َع َرف َْت
الط َع َامَ ،وتَ ْق َر�أُ َّ
(((
َو َم ْن مَ ْ
ل ت َْع ِر ْف).
عن حممد بن زياد قال( :كنت �آخذ بيد �أبي �أمامة ف�أن�صرف معه �إىل بيته فال مير
مب�سلم وال ن�صراين وال �صغري وال كبري �إال قال� :سالم عليكم �سالم عليكم �سالم عليكم،
حتى �إذا انتهى �إىل باب داره التفت �إلينا ثم قال :يا بني �أخي �أمرنا نبينا �صلى اهلل عليه
و�سلم �أن نف�شي ال�سالم)((( ،وهذا تف�سري من �صحابي جليل ملعنى �إف�شاء ال�سالم.
 -1تف�سري القرطبي :ج.111/11
� -2أخرجه البخاري ،ال�صحيح،كتاب االميان ،باب �إف�شاء ال�سالم من الإ�سالم ،رقم� ،28أخرجه ،م�سلم،
ال�صحيح ،كتاب الإميان ،باب بيان تفا�ضل الإ�سالم و�أي �أموره �أف�ضل ،رقم.169
	-3البيهقي� ،شعب الإميان ( ،)185/11رقم .8378
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 -3حديث رد ال�سالم على �أهل الكتاب:

�أخرج ال�شيخان من حديث (قتادة وعبيد اهلل بن �أبي بكر) ،عن �أَن َُ�س ْب ُن َمال ٍِك
اب
ر�ضي اهلل عنه َق َالَ :ق َال ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إِ َذا َ�س َّل َم َع َل ْي ُك ْم �أَ ْه ُل ا ْلكِ َت ِ
(((
َفقُولُوا َو َع َل ْي ُك ْم).

فهذا احلديث يف ظاهره يفيد العموم ،لكن بالنظر يف طرق احلديث الأخرى،
وجدنا بع�ض ال�صحابة الكرام قد ذكر �سبب احلديث ،وهو ما �أخرجه ال�شيخان من
حديث ابن عمر :ر�ضي اهلل عنهما� ،أَ َّن َر ُ�س َ
ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ق َال�( :إِ َذا
َ�س َّل َم َع َل ْي ُك ْم ا ْليَ ُهو ُد َف�إِنمَّ َا يَق ُ
ال�س ُام َع َل ْي َك َفق ُْل َو َع َل ْي َك)(((.
ُول �أَ َحدُ ُه ْم َّ
فنلحظ �أن حديث �أن�س يخلو من ذكر ال�سبب فجاء عاماً ،لكن حديث ابن
عمر ت�ضمن ذكر ال�سبب ،مما يُفهم منه �أن املراد بقوله (فقولوا وعليكم) هو يهود
ذلك الزمان ،ملا ظهر منهم من جفاء القول والعداوة و�سوء التحية ،وال ين�سحب
ذلك على غريهم ممن مل يبدر منهم ذلك ،وذلك لعموم قوله تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇﭼ الن�ساء.٨٦ :
-4حديث (�إذا لقيتم �أهل الكتاب:)..
�أخرج م�سلم :عن �أبي هريرة� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال(:ال
تبد�ؤوا اليهود وال الن�صارى بال�سالم .((()..ومل يُذكر �سبب الرواية يف احلديث
نف�سه ،لكن بالنظر يف �سياقه ،ويف ال�صحابي الذي رواه وهو �أبو هريرة وكان
مت�أخر الإ�سالم ،جند �أن ،املق�صود بالنهي هم اليهود املحاربني الغادرين .وقد ذكر
� -1أخرجه البخاري ،ال�صحيح،كتاب اال�ستئذان ،باب كيف يرد على �أهل الذمة ،حديث رقم  ،6256و
�أخرجه ،م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب ال�سالم ،باب النهي عن ابتداء �أهل الكتاب بال�سالم وكيف يرد عليهم،
رقم.2163
� -2أخرجه ،م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب ال�سالم ،باب النهي عن ابتداء �أهل الكتاب بال�سالم وكيف يرد عليهم
حديث رقم .2167
� -3أخرجه� ،أحمد ،امل�سند ،581/29 ،رقم ،18045 :قال ال�شيخ �شعيب يف تعليقه على امل�سند�" :صحيح".
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ابن القيم �أن منا�سبة احلديث كانت عند التوجه �إىل بني قريظة ،وي�ؤيد ذلك ما
�أخرجه �أحمد وابن �أبي �شيبة وابن عبد الرب ب�سند �صحيح �إىل �أبي عبد الرحمن
اجلهني قال� :سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�( :إين راكب غداً �إىل يهود
فال تبد�ؤوهم بال�سالم.((()...
ويظهر �أن من ذهب من الفقهاء �إىل حترمي �أو كراهية ابتداء �أهل الذمة بال�سالم
ا�ستنادا لهذا احلديث ،فقد جانب ال�صواب؛ لعدم االلتفات �إىل �سياق احلديث؛
خا�صا بيهود املدينة الذين غدروا ونكثوا العهود وحاربوا امل�سلمني.
لكون احلديث ً
وبالنظر يف �ألفاظ احلديث واختالف رواته جند �أن رواية (�إذا لقيتم اليهود)
�أو (�إذا لقيتموهم) هي الراجحة ،خا�صة �أن الن�صارى مل يكن لهم وجود حينئذ
يف املدينة ،هذا موقف الإ�سالم من ال�سالم على �أهل الكتاب.
اخلامتة:
ال�سلم ،وت�شريع كل
لقد تبني من خالل البحث ُ
حر�ص الإ�سالم على �إ�شاعة ِّ
طرح ال�سالم ور ُدهُ ،
ُ
واحل�ض على �إف�شائه لكل
وبيان �آدابه،
ما ي�ؤدي �إليه ،وقد كان ُ
�أفراد املجتمع ،من الأمور التي تتميز بها هذه الأمة التي �أراد اهلل لها �أن تكون خري
�أمة �أُخرجت للنا�س ،و�أهم النتائج التي متخ�ض عنها هذا البحث:
	-1حتية الإ�سالم هي(ال�سالم عليكم) ،وقد ثبت �أنها حتية ذرية �آدم ،وهذا يعني
�أنها حتية النا�س جميعا.
	-2ال�سالم ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،وهو يحمل معاين الأمن والطم�أنينة ودفع
الأذى وال�شرور.
 -3طرح ال�سالم ،يدل على املحبة والت�آلف بني النا�س ،وغيابه دليل على ال�شحناء
والتباغ�ض.
� -1أخرجه� ،أحمد ،امل�سند ،581/29 ،رقم ،18045 :قال ال�شيخ �شعيب يف تعليقه على امل�سند�" :صحيح".
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 -4رد ال�سالم من حق الطريق ،وهو يعني �أن م�سري الإن�سان يف طريق امل�سلمني
يقت�ضي منه �أداء هذا احلق ،لإ�شاعة الطم�أنينة والأمن بني النا�س.
 -5طرح ال�سالم ورده يُ�ؤ َْجر عليه املر ُء امل�سلم ،مما يدل على �أن تبادل التحية
عباد ٌة و ُقرب ٌة �إىل اهلل تعاىل ،وهذا مما يرغب امل�سلم يف �إف�شائه طلباً للثواب.
 -6بني النبي الكرمي � -صلى اهلل عليه و�سلم� -آداب طرح ال�سالم ،لكون طرحه
تطميناً من املا�شي على القاعد ،واحرتاما من ال�صغري على الكبري ،وتوا�ضعا
من القليل على الكثري.
 -7هناك فهم غري �صحيح للحديث الوارد يف �صحيح م�سلم (�إذا لقيتم �أهل
الكتاب فال تبد�ؤوهم بال�سالم ،)..وذلك �أن هذا احلديث ورد على �سبب
خا�ص وهو يهود املدينة ،الذين نق�ضوا العهد ،وحاربوا امل�سلمني.
وهكذا فت�شريع �إف�شاء ال�سالم لكل �أفراد املجتمع م�سلمني وغري م�سلمني
فيه داللة على �أهمية هذه التحية يف حتقيق الأمن النف�سي ،وال�شعور بالطم�أنينة
ال�سلم االجتماعي ،مما ي�ساعد على الت�سامح
بني �أفراد املجتمع ،ومن ثَ َّم �شيوع ِّ
والتقدير املتبادل ،الذي ي�سمح بتوفر �أجواء احلوار والدعوة �إىل اهلل تعاىل.
واحلمد هلل رب العاملني.
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�أحاديث حمل ال�سيف� :شبهات وردود
د .عبدالفتاح بن اليماين الزويني

�أكادميية الرتبية والتكوين  -اململكة املغربية

تقدمي:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد املبعوث رحمة
للعاملني ،وعلى �آله الطيبني الطاهرين ،ور�ضي اهلل عن �أزواجه �أمهات امل�ؤمنني،
و�صحابته الغ ّر امليامني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد:
منهجا متكاملاً ،
بال�سلم املدين ،يقدم
للعامل ً
ال جرم �أن املرياث النبوي املتعلق ِّ
ِ
وطريق ًة مثالي ًة لفهم التعاليم التي احتذى بها الر�سول الكرمي  يف َ�سبرْ ِ �أغوار احلياة
االجتماعية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والأخالقية ملجتمع املدينة؛ ليكون هذا
املنهج اً
مثال يُحتذى به يف كل امليادين ،ال�شيء الذي يتطلب معه بذل الو�سع يف
عملية االجتهاد؛ يف تعلقها باال�ستنباط من املدونة احلديثية ،وتنزيل مقا�صد الرحمة
املهداة ومبادئها ال�سامية ب�شكل موثوق ،وت�أويل �سديد .ولهذه االعتبارات؛ يروم
هذا البحث ا�ستمالة ال ّنظر �إىل �سرب �أغوار �إ�شكالية بالغة الأهمية ،تتعلق يف ن�سقها
العام بالداللة ،والفهم ،والت�أويل.
حديث عبد اهلل بن عمر (ر�ضي اهلل عنهما) يف حمل ال�سيف:
ُ
ر�سول اهلل « :بُعِ ث ُْت
روي عن عبد اهلل بن عمر(ر�ضي اهلل عنهما) قال :قال
ال�س ْي ِف َح َّتى يُ ْع َب َد اهللُ َو ْح َد ُه َال �شَ ِر َ
وجعِ َل رِ زْ قِي حَ ْت َت
بَ نْ َ
يك لَ ُهُ ،
ال�سا َع ِة ِب َّ
ي يَ َد ِي َّ
(((
مي».
ظِ ِّل ُر حْ ِ

� -1أخرجه �أحمد بن حنبل ،امل�سند( ،ح،5114ج�،9ص( ،)123ح،5115ج�،9ص( ،)126ح،5667ج،9
�ص ،478وعلقه البخاري ب�صيغة التمري�ض (غري جازم) طرفا منه بقولهَ " :ويُ ْذ َك ُر َع ِن ا ْب ِن ُع َم َرَ ،ع ِن ال َّنب ِِّي
ميَ ،و ُجعِ َل ِّ
ال�صغَا ُر َع َلى َم ْن خَ الَ َف �أَ ْم ِري»،
«جعِ َل رِ زْ قِي حَ ْت َت ظِ ِّل ُر حْ ِ
الذ َّل ُة َو َّ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمُ :
�صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد ،باب ما قيل يف الرماح ،بعد ح ،2913ج�،4ص.40
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�إ�شكاليات يف فهم احلديث وتطبيقه:
هل َح ْم ُل ال�سيف يف هذا احلديث معناه ُ
قتل كل من كفر و�أ�شرك؟ وهل الكفر
وال�شرك �صفتان موجبتان للقتل؟ هل يجوز الأخذ بحديث خمتلف يف �صحته
على ح�ساب ما هو ثابت من القر�آن الكرمي ؟ وهل �آيات العفو ،وال�صفح ت َر ُّد
أحاديث حمل ال�سيف التي كانت لها �أ�سبابها ،وكان لها �سياقها ومربراتها؟
َن�سخُ �
ِ
وت َ
وما نوع اجلهاد املق�صود ب�آيات حمل ال�سيف و�أحاديثه ؟ وما غاياته؟
هل �أحاديث حمل ال�سيف تعني الق�سوة والغلظة؟ و�أنها م�سلطة دون مربرات
وال �ضوابط �شرعية؟ وقد �أثبت البالغ القر�آين يف موا�ضع قاربت املئتني العفو،
وال�صفح مع املخالفني ،و�أثبت خلري املر�سلني  الرحمة بالعاملني؛ كافرهم
وم�ؤمنهم ،ونفى عنه الغلظة والق�سوة؟ وهل الإ�سالم انت�شر بال�سيف وال�سنان �أم
باحلجة والبيان؟
البحث �إىل عدم التثبت التام بخ�صو�ص �سند هذا احلديث ،نظ ًرا
�ص
ُ
خَ ُل َ
�إىل مجُ مل تقريرات فحول علماء احلديث .و�إىل هذا اجلانب من �إ�شكالية الثبوت
وال�صحة؛ تربز �إ�شكالية بالغة الأهمية ،تتعلق يف العمق بالداللة والفهم والت�أويل،
ملا لوقوع اخللط والزلل يف ت�أويلها وفهمها من تداعيات وخيمة على احلياة العامة،
وامل�ستقبل احل�ضاري للأمة .ولتو ّقي مكامنها ،لزم الرد على عدة �شبهات تناوب
اً
وا�ستدالل وتنزيلاً ؛ نف ًيا عنها حتريف الغالني وت�أويل
عليها بع�ض املغر�ضني فه ًما
اجلاهلني ،وانتحال املبطلني.
 -1رد �شبهة �أن الإ�سالم انت�شر بال�سيف وال�سنان ال باحلجة والبيان:
َف َر ًّدا على �شبهة �أن الإ�سالم انت�شر بال�سيف وال�سنان ال باحلجة والبيان؛ �أ�شرت
�إىل �أنه من احلقائق امللمو�سة التي ال ميكن تغييبها خالل تتبع �آيات الكتاب املكنون؛
�أن لفظة «ال�سيف» م ًثال لي�ست من �ألفاظ القر�آن الكرمي ،ومل ترد فيه وال مرة
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ال�سلم وما ا�شتق منه ورد فيما يزيد على مئ ٍة و�أربعني �آي ًة ،يف
واحدةً ،و�أن لفظ ِّ
حني مل يرد لفظ احلرب وما ا�شتق منه يف القر�آن الكرمي �إال يف �ست �آيات فقط.
كما �أن ال�سيف مل يكن حا�ض ًرا يف احلياة العامة للنبي  و�أ�صحابه (ر�ضوان
اهلل عليهم) من بعده ،ويُ�ضعف ت�أويل من تو ّهم �أن الإ�سالم قد انت�شر بال�سيف
وال�سنان ال باحلجة والبيان؛ و�إىل ذلك �أ�شار ابن القيم (ت751هـ)...« :وكثري
من اجلهلة يظن �أنه  كان مي�سك ال�سيف على املنرب �إ�شارة �إىل �أن الدين �إمنا قام
بال�سيف ،وهذا جهل قبيح من وجهني:
�أحدهما� :أن املحفوظ �أنه  توك�أ على الع�صا وعلى القو�س.
الثاين� :أن الدين �إمنا قام بالوحي ،و�أما ال�سيف فلمحق �أهل ال�ضالل وال�شرك،
ومدينة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم التي كان يخطب فيها �إمنا فتحت بالقر�آن ومل
تفتح بال�سيف»(((.
 -2رد �شبهة الإكراه يف الدين حتت ن�صل ال�سيوف.
البحث يف الرد على �شبهة الإكراه يف الدين حتت ن�صل ال�سيوف �إىل
�ص
ُ
وخَ ُل َ
�أن الباعث على حمل ال�سيف يف الإ�سالم هو دفع العدوان ،و�إر�ساء قواعد احلرية
ال�س ْي ِف
الدينية ل�شعوب الأر�ض ،بحيث ميكنهم النظر يف دين الإ�سالم؛ َف َح ْم ُل َّ
روع يف الإ�سالم ا�ضطرا ًرا ،ولي�س للإكراه على الدين .وبا�ستقراء احلوادث
َم ْ�ش ٌ
التاريخية ال جند حادثة تدل �أن الر�سول � أكره �أحدً ا على الدين ،والقر�آن الكرمي
د�أب على حث النا�س �أن ي�ؤمنوا بطريق التدبر والنظر ،والتفكر والعقل ،وهذا ال
يت�أتى عن طريق التهديد والوعيد والرهبة واخلوف.
كما �أن حمل احلديث حمملاً داع ًيا للقتال با�ستمرار ،فيه �إ�ضرار مب�صالح الدعوة
ذاتها؛ حيث يكون امل�سلمون ومن اعتنق الدين حدي ًثا يف حالة م�ستمرة من القلق
	-1ابن القيم ،زاد املعاد.183/1 ،

()71

واال�ضطراب ،فتن�صرف العقول عن التفكري يف �سمو ر�سالة الإ�سالم التي هي يف
غنى مطلق عن اللجوء لل�سيف والرمح ،والقوة لالعتقاد بها ،وذلك ملا توافر فيها
من قوة ون�ضوج ،و�سالمة وو�ضوح ،وقدوة طيبة من �أتباعه؛ فالإ�سالم انت�شر يف
الآفاق بقوة ذاتية فيه ،ووحي ي�أ�سر القلوب ،وي�أخذ مبجامع النفو�س ،ال بال�سيف
والرمح وال�سنان .بدليل وجود �أكرث امل�سلمني يف بقاع مل ت�سل فيها ال�سيوف ،وال
تَقَا َر�شَ ْت فيها الرماح.
 -3رد �شبهة االعتداء واجلهاد الهجومي دون مربر �شرعي:

لقد بني البحث يف رده على �شبهة االعتداء واجلهاد الهجومي دون مربر
�شرعي� :أن �أ�صل العالقة بني امل�سلمني وغريهم عالقة �سلم و�أمان ،و�أن احلرب
والقتال �أمر طارئ ال يُلج�أ �إليه �إال للدفاع عن امل�سلمني حينما يكون هناك اعتداء
عليهم� ،أو �إيذاء� ،أو ظلم لهم� ،أو فتنة لهم عن دينهم ،ومتى كانوا م�ساملني تاركني
الدعوة الإ�سالمية و�ش�أنها؛ ف�إنه ال يحل قتالهم ملجرد املخالفة يف الدين؛ بل �إن
امل�سلمني م�أمورون ب�أن يعاملوا خمالفيهم باحل�سنى والرب والق�سط؛ يقول تعاىل:
ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﭼ [املمتحنة ،]8 :ف�إن كانت �شبهة حديث حمل ال�سيف تزعم �أن
ر�سول الرحمة املهداة  بُعث بال�سيف لي�سلطه على رقاب كل من �أ�شرك ،فكيف
ي�أمرنا اهلل بالرب بهم والق�سط �إليهم؟!
حديث �أبي هريرة(ر�ضي اهلل عنه) يف حمل ال�سيف:

ا�س
عن �أبي هريرة(ر�ضي اهلل عنه) �أن الر�سول  قال�»:أُ ِم ْر ُت �أَ ْن �أُ َقا ِت َل ال َّن َ
َح َّتى َي ُقو ُلوا لاَ �إِ َل َه �إِلاَّ اهللُ َف َم ْن َقا َل لاَ �إِ َل َه �إِلاَّ اهلل َف َق ْد َع َ�ص َم ِم ِّني َن ْف َ�س ُه َو َما َل ُه �إِلاَّ
(((
ب َِح ِّق ِه َو ِح َ�سا ُب ُه َع َلى اهلل».
� -1أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب اجلمعة ،باب من انتظر حتى تدفن ح،2946ج�،4ص ،48ويف كتاب
الإميان ،باب الأمر بقتال النا�س حتى يقولوا  :ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل ح،21ج�،1ص.52
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�إ�شكاليات يف فهم احلديث وتطبيقه:
فهل املراد بالنا�س العامل كله؟ �أم املق�صود به خ�صو�ص من يقاتل امل�سلمني؟
وهل علة املقاتلة الكفر �أم املحاربة واالعتداء؟ �أال تولد النظرة الظاهرية لهذا
احلديث والتف�سري احلريف له ،من غري ا�ستح�ضار �شروط اال�ستدالل ،و�ضوابط
ب�سا يف معانيه ومقا�صده؟ �أال ميكن الوقوف عند حرفية
الفهم ال�سديد خللاً ولَ ً
الن�صو�ص ،واجلمود على ظواهرها ،و�إهمال النظر فيما وراء �أحكامها من علل،
وما ترومه من مقا�صد� ،أن ي�صيب ات�ساق ال�شريعة بخلل يف الفهم والتطبيق؟
ولذلك ميكن الإجابة عن هذه الإ�شكاليات من عدة جوانب م�ستوحاة من
احلديث نف�سه:
 -1غاية القتال يف احلديث
هذا احلديث ذكر للغاية التي يباح قتالهم �إليها ،بحيث �إذا فعلوها حرم
قتالهم ،واملعنى �أين مل �أ�ؤمر بالقتال �إ َّال �إىل هذه الغاية ،ولي�س املراد �أين �أمرت
ُ
خالف الن�ص والإجماع ،ف�إنه  مل
�أن �أقاتل كل �أحد �إىل هذه الغاية .ف�إن هذا
يفعل هذا قط ،بل كانت �سريته � أن من �سامله مل يقاتله؛ ميدنا ابن القيم(ت751هـ)
يف هذا ال�صدد بالقول« :ومن ت�أمل �سرية النبي  تبني له �أنه مل يُ ْك ِره �أحدً ا على
دينه ّ
قط ،و�أنه �إمنا قاتل من قاتله ،و�أما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقي ًما على هدنته،
مل ينق�ض عهده ،بل �أمره اهلل تعاىل �أن يفي لهم بعهدهم ما ا�ستقاموا له ،كما قال
(((
تعاىل :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [التوبة».]7 :
 -2العموم مقيد يف لفظتي «النا�س» و «�أقاتل»
جاءت لفظة «النا�س» يف احلديث عامة لكن يراد بها من يقاتل امل�سلمني من
امل�شركني ،ومثل هذا م�ألوف يف العربية؛ قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
 -1هداية احليارى يف �أجوبة اليهود والن�صارى� ،ص.238
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ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [الن�ساء ،]54 :والنا�س هنا عام �أريد به اخل�صو�ص ،وهو النبي
؛ فامل�شركون ح�سدوا ر�سول اهلل  على نعمة الوحي �إليه .وقال اهلل تعاىل:
ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﭼ [�آل عمران� ،]174 :أريد بالنا�س الأول :نعيم بن م�سعود الأ�شجعي،
وبالثاين �أبو �سفيان�(.أ�ضواء البيان[.)]163/9
ولفظة «�أقاتل» من املقاتلة التي تفيد املفاعلة من الفريقني؛ ويق�صد بها
اعتدا�ؤهم ابتدا ًء ،ورد املقاتلة واملجابهة ،فهي تعني رد االعتداء ولي�س ابتدا َءه؛
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﭼ [البقرة.]190 :
 -3مناط القتال:
حاول البحث االعرتا�ض على جمموعة من ال�شبهات الواردة على �أحاديث
حمل ال�سيف ،من خالل مناطات حمل ال�سيف �أو (مناط القتال)؛ حيث خل�ص
�إىل �أن مناط القتال هو املحاربة واملقاتلة ،ولي�س الكفر؛ لأنه لو كان الكفر هو
املوجب للقتل ،بل هو املبيح له ،مل يحرم قتل من به علة الكفر؛ من ن�ساء و�صبيان
وعجزة ،ومن يف حكمهم؛ مما جاءت الأحاديث تنهى عن قتلهم ،كالراهب واملقعد
والأعمى والفالح؛ فالباعث على القتال يف احلديث ،هو احلرابة ،واملقاتلة ،ولي�س
الكفر؛ لأنه لو كان القتل للكفر جائزا ،لكان القتل على الإكراه يف الدين جائزا،
ولكان ذلك معار�ضا ملحكم القر�آن؛ قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈﭼ [البقرة ،]256 :وقال تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭼ [الكهف.]29 :
حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص (ر�ضي اهلل عنهما) يف حمل ال�سيف.
مطوال لعبد اهلل بن عمرو بن العا�ص (ر�ضي
تناولت يف املبحث الثالث حديثا ّ
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اهلل عنهما) هذا طرف منه �أن الر�سول  ملا كان يطوف بالبيت غمزته قري�ش ثالثا
فقال ...« :ت َْ�س َم ُع َ
م َّمدٍ ِبيَدِ هِ لَق َْد جِ ْئ ُت ُك ْم
ون يَا َم ْع َ�ش َر ُق َر ْي ٍ�ش �أَ َما َوا َّلذِ ي نَ ْف ُ�س حُ َ
ِب َّ
الذ ْب ِح.(((»...
�إ�شكاليات يف فهم احلديث وتطبيقه:
ما هي الدالالت ال�سياقية يف فهم «جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح»؟ هل الوعيد يف «جِ ْئ ُت ُك ْم
ِب َّ
خا�ص بعدد حمدود من كفار
الذ ْب ِح» يراد به ال�شمول والعموم املطلق؟ �أم هو ّ
عدهم النبي  ،وعرفت �أماكن
قري�ش؟ وهل ال�سبعة من �صناديد قري�ش الذين َّ
ليب بدر؛ هم املخت�صون بالوعيد املذكور؟ وما القيمة العلمية
م�صارعهم يف َق ِ
التي تزودنا بها امل�ؤلفات احلديثية و�شروحاتها؛ من جعلها رواية هذه الق�صة
�ضمن كتاب دالئل النبوة ،هل ميكن اعتبارها �إ�شارة منهم �إىل حتقق الوعيد فيمن
هم اخلطاب ،فيكون ذلك دليال �آخر على �أن الوعيد خا�ص مبن �سبق ذكره
ّ
خ�ص ُ
�آنفا؟ وهل ميكن اعتبارها قرائن حقيقية تفند نظرية توجيه اخلطاب؛ لي�شمل العموم
املطلق(الكفار جميعا)� ،أو العموم املقيد (قري�ش جميعها)؟
ثانيا :الدالالت ال�سياقية للوعيد يف «جِ ْئ ُت ُك ْم ب َّ
ِالذ ْب ِح»

فكلمة «جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح» جاءت يف نفر من قري�ش خا�صة وبحدث معني؛
والتعميم ال ي�ستقيم مع ال�سياق الذي ورد فيه احلديث؛ فهي من هذه اجلهة ال يراد
بها ال�شمول والعموم املطلق؛ وذلك ظاهر من توجيه اخلطاب لنفر معني ،وت�صدير
� -1أخرجه �أحمد بن حنبل ،امل�سند،ح،7036ج�،11ص ،609وابن حبان يف �صحيحه مطوالح،6567ج،14
�ص 525وقال حمققه �شعيب الأرن�ؤوط�" :إ�سناده قوي ،رجاله ثقات رجال ال�شيخني غري حممد بن
�إ�سحاق ،وهو �صدوق ،وقد �صرح بالتحديث ،فانتفت �شبهة تدلي�سه" ،وعند البخاري رواية طرف من
الق�صة عن عروة بن الزبري ،قال� :س�ألت عبد اهلل بن عمرو ،عن �أ�شد ما �صنع امل�شركون بر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ،قال :ر�أيت عقبة بن �أبي ُم َع ْي ٍط ،جاء �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو ي�صلي " ،فو�ضع
رداءه يف عنقه فخنقه به خنقا �شديدا ،فجاء �أبو بكر حتى دفعه عنه ،فقال�} :أَت َ ْق ُت ُلونَ َر ُجلاً �أَنْ يَق َ
ُول َربِّ َي
ات م ِْن َربِّ ُك ْم{ غافر� 28 :صحيح البخاري ،كتاب �أ�صحاب النبي (�صلى اهلل عليه
اللهَّ َُ ،و َق ْد َجا َء ُك ْم ِبا ْل َب ِّي َن ِ
ً
لاً
َ
ُ
و�سلم) ،باب قول النبي(�صلى اهلل عليه و�سلم)« :ل ْو ك ْن ُت ُم َّتخِ ذا خَ ِلي »ح،3678ج�،5ص.10
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احلديث بـ«يا مع�شر قري�ش»؛ فهي قرائن حال تنفي حمله على العموم املطلق ،كما
�أنه ال يراد بها العموم املقيد«عموم قري�ش» لوجود قرائن تعار�ض هذه املعاين؛
وذلك من عدة �أوجه:
 -1اخلطاب موجه لنفر من قري�ش خا�صة:
يك�شف لنا تتبع احلديث يف بع�ض طرقه �أن املق�صود باخلطاب �صناديد قري�ش،
و�أئمة الكفر منهم� :أبو جهل بن ه�شام ،وعتبة بن ربيعة ،و�شيبة بن ربيعة ،وعقبة
بن �أبي معيط ،و�أمية بن خلف� ،أو �أبي بن خلف؛ وذلك وا�ضح من روايات �أخرى
حلديث �أذى قري�ش للنبي ؛ حيث قال له �أبو جهل بعدما �أخذته الرهبة من قول
النبي « :يا حممد ما كنت اً
جهول ؟ ف�أجابه النبي �« :أنت منهم».
خا�ص بعدد حمدود من كفار قري�ش ،ولي�س بعموم قري�ش؛ وهم
فالوعيد ّ
عدهم النبي  ،وعرفت �أماكن م�صارعهم يف قليب بدر؛ ولعل
ال�سبعة الذين ّ
هذا الأمر هو الذي حدا ببع�ض علماء احلديث و�ضع رواياتهم لهذه الق�صة يف
هم اخلطاب؛ فكان اًّ
دال
كتاب دالئل النبوة� ،إ�شارة منهم �إىل حتقق الوعيد فيمن ّ
خ�ص ُ
خا�ص مبن �سبق ذكره �آن ًفا ،وهذه كلها قرائن تدح�ض توجيه اخلطاب،
�أن الوعيد ّ
لي�شمل العموم املطلق(الكفار جميعا)� ،أو العموم املقيد (قري�ش جميعها).
 -2العربة من اخلطاب:
�إن الق�صد من ترديد عبارة «لَق َْد جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح» �أمام �صناديد قري�ش؛ هو
�إرباك نف�سيتهم ،وجعلها ترتاجع عن عدوانيتها املعلنة ،واملتكررة �ضد النبي ،
وهو مير بهم طائ ًفا بالبيت؛ وقمع هيجانها اال�ستفزازي؛ وثنيهم عن همزه وملزه؛
ف�أخذهم يف �أنف�سهم بها ورجعوا كثريا عنه؛ حتى �أنهم �أخذوا يرف�ؤونه ب�أح�سن ما
يجدون من القول اللني؛ وذلك وا�ضح من الو�صف الت�صويري لعبد اهلل و�أبيه
(ر�ضي اهلل عنهما) يف تتمة الرواية« :ف�أخذت القوم كلمته ،حتى ما منهم رجل �إال
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أ�شدهم فيه و�صاة قبل ذلك ،لريف�ؤه ب�أح�سن
ك�أمنا على ر�أ�سه طائر واقع ،حتى �إن � ّ
ما يجد من القول ،حتى �إنه ليقول :ان�صرف يا �أبا القا�سم ،ان�صرف را�شدً ا ،فواهلل
ما كنت اً
جهول».
لذلك فتجزيء احلديث وتعميمه ال ي�ستقيم ،كما �أن برت لفظة «جئتكم بالذبح»
من �سياقها غري مو�ضوعي ،بل رمبا تكون له تداعيات وخيمة على الأمة؛ وقد �شَ َّن َع
ال�شيخ حممد الغزايل على الأدعياء الداعني لالغرتاف مبا�شرة من الكتاب
وال�سنة بقوله« :ا�ستفادة الأحكام من م�صادرها لها علم خا�ص بها ،ولها رجال
ثقات ،وعلى العامة �أن ت�سمع وتطيع .عندما كتبنا يف �أحد م�ؤلفاتنا �أنه ال �سنة بال
أنا�سا ي�شرتون �أحد كتب احلديث ،ثم يطالعون �أثرا ال يدرون
فقه ،كنا نريد �أن مننع � ً
ما قبله وال ما بعده ،ثم يحدثون فو�ضى قد تراق فيها الدماء»(((؛ فالتجر�ؤ على
اال�ستدالل بال�سنة النبوية ،دون متكن من ال�شروط العلمية املتعارف عليها عند �أهل
االخت�صا�ص ،يعد �ضربا من حتريف الكلم عن موا�ضعه ،فالتحريف كما �أنه يكون
بتبديل الألفاظ ،يكون كذلك باخلروج باملعنى عما و�ضع له اللفظ.
 -3معيار االت�ساق والتعا�ضد:
ال�سنة قرينة للبالغ القر�آين مت�صلة به باعتبارها مب ِّينة له� ،أو داعية �إليه� ،أو
اجتها ًدا يف �إطار �أق َّره القر�آن ،فال يُ َت َ�ص َّو ُر عقلاً �أن توجد �سنة �صحيحة ثابتة تعار�ض
حمكم القر�آن ومقا�صده ،و�إن ظن بع�ض النا�س وجود ذلك ،فال بد �أن تكون
ال�سنة غري �صحيحة� ،أو يكون فهمنا غري �صحيح� ،أو يكون التعار�ض ظاهر ًّيا.
ومن هذا املنظور؛ فمحكم القر�آن ،و�صحيح ال�سنة �صريحان يف حتديد
املق�صد من �إنزال القر�آن ،و�إر�سال الر�سل والنبوة اخلامتة خا�صة؛ فر�سالته  هي
�أعظم نعمة على اخللق ،كما بينه علماء التف�سري يف قوله تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [�إبراهيم]28 :؛ فبني اهلل تعاىل ف�ضل النبي  وكرامته؛ حيث
	-1ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث� ،ص 3:وما بعدها.
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جعله رحمة للعاملني ،قال تعاىل :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [الأنبياء.]107 :
 -4نبي الرحمة املهداة مل ُيبعث بالذبح ال لقري�ش وال لغريها من النا�س:
ي�شهد التاريخ ب�أن ً
قري�شا قد حاربت النبي  و�أ�صحابه �أ�شد املحاربة ،و�أ َّلبوا
عليه القبائل ،و�آذوه و�آذوا �أ�صحابه؛ فن�صره اهلل تبارك وتعاىل ن�صرا عزيزا،
فدخل مكة فاحتا م�ؤزرا؛ ف َم َّك َنه اهلل منهم و�أظهره عليهم؛ �إال �أنه  مل يكن من
خُ لقه االنتقام والت�شفي ،ومل يبعث لذلك ،بل بُعث رحمة للعاملني ،فكان عفوه
وت�ساحمه معهم �أقوى من ال�سيف والذبح؛ فكان � أ�شد رحمة على قري�ش من
رحمته على من �سواها ،بدليل ما ح�صل يوم فتح مكة؛ فقال لهم حني اجتمعوا
يف امل�سجدَ « :ما تَ َر ْو َن �أَ يِّن َ�صان ٌِع ِب ُك ْم؟» قالوا :خريا� ،أخ كرمي ،وابن �أخ كرمي قال:
«اذ َه ُبوا َف�أَ ْن ُت ُم ُّ
ْ
الط َلقَا ُء»((( ،فلو كان � أر�سل لقري�ش بالذبح والتنكيل لكانت هذه
فر�صة �سانحة ،بل وم�ؤيدة ،ولكنه مل يفعل؛ لتعار�ض هذا مع �أ�صل ر�سالته 
املبنية على الرحمة والرتاحم وطلب الهداية للنا�س ال قتلهم و�إكراههم يف الدين.
كما �أن الر�سول  قد ج�سد �سماحة الإ�سالم يف �أبهى �صورها و�أقد�سها ويف
�أحلك الظروف و�أ�صعب �ضروبها؛ فقد �صفح و�صرب ورجا من اهلل �إميان من يخرج
ال َبالِ  ،فقال :يا حممد ،ذلك فِي َما �شِ ْئ َت �إن �شِ ْئ َت �أَنْ
من �أ�صالبهم؛ ملا جاءه َم َل ُك جْ ِ
ي(يوم العقبة) ،فقال النبي « :بَ ْل �أَ ْر ُجو �أَنْ يُخْ ِر َج اهلل من
�أُ ْط ِب َق عليهم َْ أ
الخْ َ�ش َب نْ ِ
�أَ ْ�صلاَ ِبه ِْم من يَ ْع ُبدُ اهللَ َو ْح َد ُه اَل يُ ْ�ش ِر ُك ِب ِه �شيئا»(((.

اب َف ْت ِح َم َّك َة َح َر َ�س َها اهللُ تَ َع ىَال،)200/9( ،
� -1أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى ،جِ َم ُ
اع �أَ ْب َو ِ
ال�سيرَ ِ  ،بَ ُ
اب ِّ
حديث رقم.18276 :
� -2أخرجه البخاري يف �صحيحه،باب� :إذا �أحدكم واملالئكة يف ال�سماء فوافقت �إحداهما الأخرى غفر له
ما تقدم من ذنبهح،3231ج�،4ص ،115وم�سلم يف �صحيحه ،باب :ما لقي النبي  من �أذى امل�شركني
واملنافقني ح،1795ج�،3ص.1420
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ولقد �آثر نبي الرحمة طلب الهداية للمخالفني له يف العقيدة ،على �أن يدع َو
عليهم بالزوال والفناء يف قوله  لدو�س «ال َّل ُه َّم ْاهدِ َد ْو ً�سا َو�أْ ِت ِبه ِْم»((( ،رغم
ع�صيانها ومتردها وعنادها ،ولثقيف«ال َّل ُه َّم ْاهدِ ثَقِي ًفا»((( ،رغم دمويتها ومكرها
وخبثها.
واحلا�صل �أن ال�صور النبوية املرتجمة للبالغ القر�آين يف �سمو روحه ،وتعدد
�أبعاده الإن�سانية يف عالقة الإ�سالم بغري معتنقيه ،قد بلغت مبلغا يت�ضاءل �أمام
روعتها وعظمتها �أحدث ما عرفه الفكر الإن�ساين من مبادئ �إن�سانية ،ولغة الب�شر
تعجز عن الإحاطة بكل مفرداتها يف هذا املحل.
ويف ختام هذه الورقات املخت�صرة� ،أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يجزي القائمني على
هذه الندوة العلمية املباركة خري اجلزاء ،و�أن يجعل �أعمالهم و�أعمالكم خال�صة
لوجهه الكرمي ،و�أن يكلل م�ساعي اجلميع بالتوفيق والنجاح ،فهو وحده �سبحانه
وتعاىل املوفق واملعني ،واحلمد هلل رب العاملني.

� -1أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ف�ضل اجلهاد وال�سري ،باب الدعاء للم�شركني بالهدى ليت�ألفهم
ح،2937ج� ،4ص ،44و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ر�ضي اهلل تعاىل عنهم،
بَاب من ف ََ�ضائ ِِل غِ َفا َر َو َ�أ ْ�س َل َم َو ُج َه ْي َن َة َو�أَ�شْ َج َع َو ُم َز ْي َن َة َو مَت ٍِيم َو َد ْو ٍ�س وطيىء ح،2524ج�،4ص.1957
� -2أخرجه �أحمد بن حنبل ،امل�سند ،ح،14702ج�،23ص ،50والرتمذي يف �سننه ،كتاب �أبواب املناقب،
باب مناقب يف ثقيف وبني حنيفةح،3942ج�،5ص 729وقال" :هذا حديث ح�سن �صحيح غريب".
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اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقها
ال�سلم املدين
و�أثر ذلك على ِّ
د� .صالح عبدالكرمي

جامعة اجلمريا  -الإمارات العربية املتحدة

احلمد هلل على نعمة العلم ،واالجتماع ،والإميان ،وال�شكر له على منة الأمن،
والتعاي�ش ،واالطمئنان ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،امللك الواحد
الديان ،و�أ�شهد �أن حممدً ا عبده ور�سوله النبي الكرمي العدنان� ،صلى اهلل عليه
وعلى �آله و�صحبه و�أتباعه ومن �سار يف دروب اجلنان� ،أما بعد:
فبادئ ذي بدء �أ�شكر اهلل تعاىل على �آالئه املتعاقبة ،ومننه املتتالية ،و�أثني
بال�شكر ل�سعادة جمعة املاجد م�ؤ�س�س الكلية ورئي�س جمل�س �أمنائها ،و�أثلث بال�شكر
للأمانة العامة لندوة احلديث ال�شريف ومن�سوبيها.
و�إنه من دواعي االغتباط وال�سرور ،والفرحة واحلبور �أن �أ�شارك مع هذه
الكوكبة املباركة من امل�شايخ والأ�ساتذة والدكاترة ،و�أن �أكون �صاحب ورقة بحثية
«ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية مقوماته
يف الندوة العلمية الثامنة املو�سومة ب ِّ
و�أبعاده احل�ضارية».
لقد حر�صت ال�شريعة الإ�سالمية على غر�س قيم االعتدال والو�سطية ،ون�شر
وال�سلم بني الب�شرية؛ فهي نهج االعتدال يف جميع �أبواب احلياة بني
ال�سماحة ِّ
طريف الغلو واجلفاء ،وهي و�سطية يف العقائد والعبادات ،وال�سلوك واملعامالت،
وهي �سمحة مرب�أة من جفاء التفريط ،وغلو الإفراط ،وهي دين ال�سالم والأمان،
واال�ستقرار واالطمئنان.
وملا تنكب كثري من النا�س عن هذه القيم النبيلة ،واملبادئ العظيمة� ،إىل
ظلمات التطرف الأهوج ،والفكر ال�سقيم الأعوج ،ظهرت فنت الإرهاب
والتكفري ،وحمن الرتويع والتفجري؛ َف ُ�سفكت الأنف�س الربيئةُ ،
و�شوهت �صورة
وا�س ُت ِبيحت الأعرا�ض امل�صونة ،و�شاع
وا�س ُتحِ لت الدماء املع�صومةْ ،
ال�شريعةْ ،
اخلوف يف كثري من البالد ،وت�شتتت فئام من العباد !!
ولذلك كان من الواجب على العقالء العاملني ،واحلكماء املعتدلني� :أن
تتظافر جهودهم ال�صادقة ،و�أن تتوافر كلماتهم النا�صحة؛ لبيان خطورة ذهاب
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الأمن وحلول قرن الإرهاب ،وبذل الأ�سباب حلماية فكر ال�شباب ،ودح�ض �أبرز
ال�شبهات املثرية للفتنة ،و�إنقاذ الأمة من الفنت املدلهمة؛ من خالل امل�ؤمترات العلمية
النافعة ،واملقاالت الت�أ�صيلية الرا�سخة ،واملحا�ضرات التوعوية الناجحة.
وما هذه الندوة العلمية الدولية الثامنة �إال حلقة م�ضيئة ،ودرة م�ستنرية؛
لو�ضع النقاط على احلروف يف ق�ضية مهمة ،و�أطروحة تخدم الأمة ،يف تقرير
ال�سلم املدين ،وبيان ما يتعلق به من الت�أ�صيل العلمي ،وجتفيف منابع
حقيقة ِّ
الإرهاب الوح�شي.
وملا ر�أيت �إعالن الندوة ،وحماورها املهمة؛ تاقت نف�سي للم�شاركة العاجلة،
والإ�سهام بالكتابة النافعة ،فاخرتت مو�ضوعا مهما للغاية ،وحريا بالعناية ،وو�سمته ب:
ال�سلم
«اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقها و�أثر ذلك على ِّ
ال�سلم
املدين» ،والذي ي�صب يف املحور اخلام�س من حماور الندوة� :أحاديث ِّ
املدينِّ؛ �إ�شكال ّية الفهم وال ّتطبيق.
و�س�أعي�ش معكم تطوافة �سريعة حول ربوع هذا البحث والتحقيق� ،سائال
املوىل جل يف عاله ال�سداد والتوفيق.
بداية عرجت على بيان ماهية الوالء والرباء وهو :املحبة والن�صرة هلل تعاىل،
ولر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم وامل�ؤمنني ،وحمبة كل عمل يحبه اهلل تعاىل ور�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وبُغْ ُ
�ض الكافرين ومعاداتهم ،وبغ�ض كل عمل ال يحبه اهلل
ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم؛ وفق ال�شريعة.
كما تطرقت لأهميته من خالل بيان �أنه من عبادات القلوب ،ومن �أدق م�سائل
االعتقاد ،و�صميم دعوة الأنبياء ومن �أوثق عرى الإميان ،كما يف احلديث« :من
�أحب هلل ،و�أبغ�ض هلل ،و�أعطى هلل ،ومنع هلل ،فقد ا�ستكمل الإميان»(((.
� -1أخرجه �أبو دواد يف �سننه ،كتاب ال�سنة ،باب الدليل على زيادة الإميان ونق�صانه (برقم  ،)4681و�إ�سناده
�صحيح.
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ثم انتقلت يف البحث �إىل بيت الق�صيد؛ وهو �أ�سباب اخللل يف فهم �أحاديث
الوالء والرباء وتطبيقها ،وتتلخ�ص يف خم�سة �أ�سباب رئي�سية:
�أولها :النظرة املجتز�أة واالنتقائية للأحاديث ،فالنظر للأحاديث من �شق
بع�ضها ً
واحد ،دون التكامل� ،سبب خللل الفهم� ،إذ الن�صو�ص يُكمل ُ
بع�ضا ،كما
�أنها مبجموعها تبني دالالت التخ�صي�ص والتقييد ،ويتكامل النظر للأحاديث �أي�ضا
بربطها ب�أ�سباب الورود ،والنظر �إليها من خالل ال�سياق وال�سباق واللحاق.
ثانيها :فهم الأحاديث بعيدا عن مقا�صد ال�شريعة ،والقواعد الكلية ،و�أ�س�س
امل�صالح واملفا�سد ،والنظر ال�صحيح ال يكتمل �إال بالربط بني الن�ص وبني مقا�صد
ال�شريعة ،والفهم من خالل الغايات الكربى ،وغياب هذا الفهم يفتح �أبوابا من
ال�سلم
الف�ساد وال�شرور ،ويُهلك احلرث والن�سل ،ويُف�سد التعاي�ش ،ويزعزع ِّ
املدين.
ثالثها� :إهمال فهم ال�سلف للأحاديث؛ �إذ ال يخفى على الناظر �أن اهلل تعاىل
ميز �سلف الأمة من ال�صحابة الكرام بفقه الت�أويل ،و�شهود التنزيل ،مما جعل
لفهمهم ميزة على بقية الفهوم يف �إدراك اخلطاب ال�شرعي ،فمن �أدرك غالف
احلال ،و�شهد الوقائع ،كان �أدرى بداللة الن�ص ،ال �سيما مع �ضميمة قوة اللغة،
و�سعة الإدراك ،وتوقد الذهن ،وفر�صة �س�ؤال املع�صوم �صلى اهلل عليه و�سلم،
وطرح ما ي�شكل عليه �آنذاك ،ف�إهمال فهمهم له �آثار �سيئة.
رابعها :الغلو يف الأهواء ،والعقل ،واالعتداد بالر�أي ،والأ�صل �أن الأحاديث
النبوية ال�صحيحة يتلقاها امل�ؤمن بالت�سليم والر�ضا ،وال يردها لأنها تخالف �أهواء
النف�س ،فكم ممن جعل الن�ص تابعا لهواه ،ورمبا اعتقد ثم ا�ستدل ،ولوى �أعناق
الن�صو�ص لتوافق الهوى عنده ،و�أحدث القيا�سات الفا�سدة ،وجمد على الآراء
املارقة ،وحرف الدالالت ،ولعب باملعاين لتتواءم مع اخللفيات امل�سبقة ،فالنظر
للأحاديث بحاجة �إىل التجرد التام ،وا�ستعداد للقبول ،ولو خالف الهوى الذي
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ي�سري عليه ال�شخ�ص �أو العاطفة ،حتى ي�سلم املرء من الفهم اخلاطئ.
خام�سها :عدم �ضبط حتقيق املناط ،وحتقيق مناط احلكم ال�شرعي وتنزيله على
ما ينا�سبه من وقائع دقائق م�سائل العلم ،وكما هو معلوم عند �أهل الأ�صول� ،أن
التدرج ال�صحيح يكون بتنقيح املناط ،ثم حتقيق املناط ،والنظر يف حتقق ال�صفات
يف الفرع الذي ينزل عليه احلكم� ،أو تطبيق القاعدة الكلية على فروعها اجلزئية،
وعملية القيام بالتنزيل حتتاج �إىل �أهلية و�أدوات و�آالت ،وكم من �أو�صاف عامة
نُزلت يف غري وجهها ال�صحيح.
ثم بعد بيان �أ�سباب اخللل يف الفهم ،تعر�ضت لنماذج من التطبيقات التي
ال�سلم املدين،
وقع فيها الفهم اخلاطئ من التيارات الغالية ،مما له �أثر خطري على ِّ
وكانت النماذج حول ثالث م�سائل:
�أوال :اخللل يف فهم �أحاديث املعاهدات ،والعالقات الدولية ،فمن امل�سائل
اخلطرية التي اتخذتها اجلماعات الغالية �سببا للتكفري ،وجواز قتل املعاهدين
وامل�ست�أمنني يف بالد امل�سلمني عقد االتفاقيات ،والأحالف ،واملعاهدات الدولية،
حيث قرروا بطالن هذه العقود من عدة وجوه؛ منها �أنها تخالف ن�صو�ص الوالء
والرباء العامة؛ كحديث «من �أحب هلل ،و�أبغ�ض هلل ،و�أعطى هلل ،ومنع هلل فقد
ا�ستكمل الإميان»((( ،و�أحاديث النهي عن حمبة الكفار؛ كحديث« :ال يحب رجل
قوما �إال ح�شر معهم»((( ،وال �شك �أن هذا الفهم نتج من النظرة اجلزئية االنتقائية
للن�صو�ص ،و�إعمال بع�ض الن�صو�ص على ح�ساب الن�صو�ص الأخرى ،و�إال فالناظر
يف ال�سنة يرى �أنَّها قد دلت على جواز عقد الهدنة مع الكفار ،وقد �شهد النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم حلف املُطِ يبني ،ودعا �إىل الوفاء ب�أحالف اجلاهلية اخلرية:
� -1أخرجه �أبو دواد يف �سننه ،كتاب ال�سنة ،باب الدليل على زيادة الإميان ونق�صانه (برقم  ،)4681و�إ�سناده
�صحيح.
� -2أخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط( ،م�/6ص  ،)293ووقال :مل يرو هذا احلديث عن ابن عيينة �إال
حممد بن ميميون اخلياط ،ومل يروه عن �إ�سماعيل بن �أبي خالد �إال ابن عيينة .قلت:حممد بن ميمون
اخلياط لي�س من الثقات.
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«�أوفوا بحلف اجلاهلية ،ف�إنه ال يزيده �إال �شدة ،وال حتدثوا حلفا يف الإ�سالم»(((،
وكتب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كتابا بني املهاجرين والأن�صار ،وادع فيه يهودا
وعاهدهم ،كما دلت ال�سنة على جواز �إجارة الكافر و�إعطائه الأمان حتى من
�آحاد النا�س ،كما يف حديث« :قد �أجرنا من �أجرت يا �أم هانئ»((( ،وحديث:
«ذمة امل�سلمني واحدة ي�سعى بها �أدناهم فمن �أخفر م�سلما فعليه لعنة اهلل واملالئكة
والنا�س �أجمعني ،ال يقبل اهلل منه �صرفا وال عدال»((( ،واجلمع بني هذه الن�صو�ص
يجلي حقيقة احلكم.
ثانيا :اخللل يف فهم �أحاديث اال�ستعانة بغري امل�سلم يف دفع العدو ،فمن
الأحاديث التي حملت على غري وجهها ،الأحاديث الواردة يف اال�ستعانة بغري
امل�سلم يف قتال امل�شركني �أو قتال امل�سلم ال�صائل ،و�أن ذلك من مظاهرة الكفار
مطلقا ،وهدم لعقيدة الوالء والرباء ،كعموم حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف
قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لرجل م�شرك �أراد �أن يلحق بهم ويقاتل معهم يف
بدر« :ارجع فلن �أ�ستعني مب�شرك»((( ،ومثله حديث �أبي حميد ال�ساعدي يف طلب
نفر من بني قينقاع القتال مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال« :قل لهم فلريجعوا
ف�إنا ال ن�ستعني بامل�شركني»((( ،واخللل نتج ب�سبب عدم �إدراك فقه التنزيل وحتقيق
املناط يف هذه امل�س�ألة ،وعدم النظر املتكامل للن�صو�ص ،و�أ�صل هذه امل�س�ألة �أنها
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�أخرجه الرتمذي يف �سننه ،كتاب ال�سري ،باب احللف( ،برقم  ،)1585وقال� :إ�سناده ح�سن.
�أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب اجلزية واملوادعة ،باب �أمان الن�ساء وجوارهن( ،برقم ،)3000
وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب احلي�ض ،باب ت�سرت املغت�سل بثوب ونحوه( ،برقم .)336
�أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب االعت�صام ،باب ما يكره من التعمق والتنازع يف العلم والغلو يف
الدين والبدع (برقم  )7300وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب احلج ،باب ف�ضل املدينة ودعاء النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم بالربكة( ،برقم .)1370
�أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد ،باب كراهة اال�ستعانة يف الغزو بكافر (برقم  ،)1817و�أخرجه �أبوداود يف
ال�سنن كتاب اجلهاد ،باب يف امل�شرك ي�سهم له( ،برقم  ،)2732والرتمذي يف �سننه كتاب ال�سري ،باب ما
جاء يف �أهل الذمة يغزون مع امل�سلمني هل ي�سهم لهم( ،برقم  ،)1558وابن ماجه يف �سننه كتاب اجلهاد،
باب اال�ستعانة بامل�شركني( ،برقم .)2832
�أخرجه الطرباين يف الأو�سط(،برقم  ،)5138والبيهقي يف ال�سنن كتاب اجلهاد ،باب ما جاء يف اال�ستعانة
بامل�شركني (م � 9ص  ،)37و�صححه احلاكم يف امل�ستدرك (برقم  )2564و�إ�سناده �ضعيف جلهالة �سعد بن
املنذر .انظر تهذيب التهذيب (م � 2ص .)278
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من مفردات م�سائل الفقه ،ولذلك تذكر يف �أبواب اجلهاد ،وال تذكر يف �أبواب
نب عليها والء وبراء ،ومن قال
العقيدة ،واخلالف فيها بني الفقهاء قدمي ومل يُ َ
بجواز اال�ستعانة لهم �أدلتهم يف الباب من ذلك دخول قبيلة خزاعة يف حلف
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا عاهد كفار قري�ش وفيهم م�شركون ،وقاتلت مع النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم عام الفتح ،واتخاذ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم العيون امل�أمونة
من الكفار للتج�س�س على الكفار احلربيني ،وهذا يدل على جواز اال�ستعانة بهم
يف اجلهاد ،وفق �شروط معينة؛ كما فعل �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلديبية؛ ففي
احلديث« :وبعث عينا من خزاعة»(((،و�إخبار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �آخر
الزمان عن قتال امل�سلمني والروم معا ،يف �صلح بينهم لعدو من ورائهم مما يدل
على جواز اال�ستعانة بالكفار املعاهدين على قتال الكفار احلربيني؛ كما يف احلديث:
«�ست�صاحلون الروم �صلحا �آمنا ،فتغزون �أنتم وهم عدوا من ورائكم ،فتن�صرون
وتغنمون وت�سلمون.(((»...
ثالثا :اخللل يف فهم حديث �إخراج امل�شركني من جزيرة العرب ،كما يف
حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أو�صى
عند موته بثالث�« :أخرجوا امل�شركني من جزيرة العرب ،(((»....فذهب بع�ض
من غال �إىل �أن بقاء امل�شركني والكفار وم�ساكنتهم ،وجماورتهم للم�سلمني يف
جزيرة العرب ب�أي �صورة ،م�صادم لعقيدة الوالء والرباء ،و�أنه يجب �إخراجهم
وتطهري اجلزيرة منهم ،ولو من �آحاد النا�س ! بل قال بع�ضهم بجواز قتلهم وقتالهم!
ونتج اخللل يف الفهم؛ هنا ب�سبب عدم ت�صور مقا�صد ال�شريعة ،وقواعد امل�صالح
واملفا�سد ،والكليات ال�شرعية ،وما يرجع لوالة الأمر ،وما هو من عمل الآحاد،
وما ق�صده ال�شارع من م�س�ألة الإخراج� ،إىل جانب الفهم من غري �إدراك داللة
� -1أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة احلديبية( ،برقم .)4180
� -2أخرجه �أبوداود ،كتاب املالحم ،باب ما يذكر من مالحم الروم( ،برقم  ،)4292وابن ماجه ،كتاب
الفنت ،باب املالحم( ،برقم  ،)4089و�إ�سناده �صحيح.
� -3أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب هل ي�ست�شفع �إىل �أهل الذمة ومعاملتهم( ،برقم .)3053
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ال�سياق ،فهذا الإخراج مقيد ب�أ�صناف معينة� ،أو �صفات معينة؛ ودليل ذلك �أن
عمر ر�ضي اهلل عنه مل يخرج كل كافر من املدينة ،بل هناك من املماليك الكفار،
وكذلك ال�صناع ونحوهم ،مل يخرجوا منها ،حتى �إن �أبا ل�ؤل�ؤة املجو�سي ،وهو
الذي قتل عمر ر�ضي اهلل عنه كان مقيما باملدينة ،ومثله بقاء اليهود بخيرب ،ومعاملتهم
عليها بن�صف ما يخرج منها حلاجة امل�سلمني �إليهم يف القيام با�ستغالل تلك املزارع
و�إ�صالحها ،ومن الأدلة على �سبيل االلتزام �أن اهلل تعاىل �أباح تزوج الكتابية ومن
الزم ذلك �أن من تزوجها من �أهل املدينة ف�سوف يجعلها تقيم معه فيها.
ال�سلم املدين،
ومن �أخطر �آثار الفهم اخلاطئ لن�صو�ص الوالء والرباء على ِّ
انت�شار فكر التكفري يف املجتمعات ،وا�ستهداف امل�ساملني واملعاهدين وامل�ست�أمنني
ال�سلم
يف بالد امل�سلمني و�إيذا�ؤهم ،وت�شويه �صورة الإ�سالم النقية التي بُنيت على ِّ
والرحمة والت�سامح ،و�إحراج الدول امل�سلمة والت�ضييق عليها ببع�ض الت�صرفات
التي ال متت �إىل الإ�سالم ب�صلة ،وتو�سع دائرة الغلو والتطرف لدى ال�شباب.
و�أما العالج الواجب جتاه الفهم اخلاطئ ،فمن خالل :النظرة التكاملية
للن�صو�ص ،والتجرد من الأهواء عند النظر يف الأحاديث ،والربط بني الن�صو�ص
ومقا�صد ال�شريعة ،ومعرفة حدود العقل مع النقل ،ومعرفة فقه التنزيل والتكييف.
ونختم بجملة من الو�صايا تتمثل يف� :أوال� :ضرورة �إفراد م�ؤمترات للمحاور
اجلزئية يف �إ�شكاليات الفهم والتطبيق؛ ك�أن يخ�ص�ص م�ؤمتر كامل لأحاديث الوالء
والرباء ،وت�أ�صيل هذا الباب ،و�آخر عن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وغريها،
ثانيا :تخ�صي�ص ندوات حول فقه الفنت ،وبيان الأ�سباب وال�صور والعالج؛ من
خالل الن�صو�ص ال�شرعية ،وربطها بالأحداث الع�صرية ،ثالثا :قيام فريق من
الباحثني ب�إعداد ر�سالة علمية جتمع الأحاديث التي ح�صل خلل يف فهمها ،مما يتعلق
ال�سلم والت�سامح ،والرد على �أبرز ال�شبهات يف هذا الباب ،رابعا :تر�سيخ
بباب ِّ
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فكرة عدم الت�صادم بني الوالء والرباء ،وبني مبادئ الو�سطية والرحمة والت�سامح،
و�أنه لي�س من الوالء والرباء �إيذاء الآخرين ،والتعدي على الآمنني من امل�ست�أمنني
واملعاهدين ،فالإ�سالم حفظ حقوقهم ،ودعا للوفاء بعهودهم ،والإح�سان �إليهم.
هذا ملخ�ص البحث يف عجالة ،وقد بذلت فيه و�سعي وطاقتي ،و�إن كنت
قد �أ�صبت فذلك من ف�ضل اهلل ،و�إن كنت قد �أخط�أت ،فمن زالت النف�س ف�أ�ستغفر
اهلل ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني،
وعلى �آله و�أ�صحابه و�أتباعه الغر امليامني ،ومن �سار على نهجهم �إىل يوم الدين.
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ال�سلم املدين
التعدد ُية و ِّ
ال�سلمي يف ع�صر النبوة
�أُمنوذج التعاي�ش ِّ
د .جناة حممد عبداهلل املرزوقي

كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية  -الإمارات العربية املتحدة

ال�سلمي يف املدنية املعا�صرة واحدة من �أبرز الق�ضايا
�إن الدعوة �إىل التعاي�ش ِّ
املثارة على م�ستوى العامل حال ًيا ،وبخا�صة يف ظل احلالة املخيفة من عدم اال�ستقرار
الأمني الداخلي واخلارجي يف املجتمعات الإن�سانية ،والتي تذكيها �أ�سباب خمتلفة
منها :عدم التمازج بني �ألوان الطيف املجتمعي يف الدول ،وبروز ق�ضية تغليب
الوالءات اخلارجية على امل�صالح الوطنية.
ودولة الإمارات العربية املتحدة ،دولة تتميز بتعددية تظهر يف عدد اجلن�سيات
التي تعي�ش على �أر�ضها ،والتي بلغت �أكرث من  200جن�سية ،متثل �أكرث من 150
قومية ،وت�ستعمل  100لهجة(((.
ويف عام  2014ح�صلت دولة الإمارات على املرتبة الأوىل عامل ًيا يف التعاي�ش
ال�سلمي بني اجلن�سيات؛ الحت�ضانها  200جن�سية خمتلفة على �أر�ضها ،وف ًقا للتقرير
ِّ
ال�سنوي  2014للمنظمة العاملية لل�سلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم املتحدة،
والذي مت ك�شف النقاب عنه مبنا�سبة اليوم الدويل لل�سالم ،والذي ي�صادف 21
�سبتمرب من كل عام.
وتقدمت الإمارات على الواليات املتحدة الأمريكية التي جاءت يف املرتبة
الثانية ،يف حني احتلت بريطانيا املرتبة الثالثة(((.
والنموذج الذي متثله دولة الإمارات العربية املتحدة بف�ضل اهلل حدي ًثا ،ميتد
بجذوره ل�صدر الإ�سالم يف العهد املدين عند ت�شكل �أول دولة �إ�سالمية ،وكال
ال�سلمي يف ظل التعددية،
ال�صورتني تعك�سان �صورة جلية للقدرة على التعاي�ش ِّ
وهو التحدي الذي خ�سرت كثري من املجتمعات يف �سبيل �إثباته.
 -1ينظر :الهيئة االحتادية للتناف�سية والإح�صاء :http://fcsa.gov.ae ،موقع مركز الإمارات للدرا�سات
والبحوث اال�سرتاتيجية.http://www.ecssr.com :
 -2ينظر لال�ستزادةhttp://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/6854beb8-a5d7-4c7a-8e9c- h:
3e39e4a5512a#sthash.tbDlKkz1.dpuf
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فجاء هذا البحث ليجيب عن الت�سا�ؤالت امللحة لكثري من الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العاملية التي ت�شهد على جمتمعات ال تزال �ضحية القالقل واال�ضطرابات؛ ب�سبب
التنوع الإن�ساين الذي يكتنفها دون ان�ضباط ومتازج .وعليه ،فالإ�شكاليات التي
يحاول هذا البحث الإجابة عنها هي :كيف ا�ستطاع الإ�سالم يف ع�صر نبيه �صلى
اهلل عليه و�سلم من خالل ما �أثر عنه اً
ال�سلم
قول وفعلاً �أن يوازن بني احلفاظ على ِّ
يف ن�سيج املجتمع امل�سلم ،و�أن يدعو �إليه ويرعى مكت�سباته ،ووجود التعددية فيه؟
وهو ما يعترب نتيجة للت�سا�ؤل امللح ،هل وجود التعدديات يف �أي جمتمع� ،أو �أمة،
يتالزم مع وجود الفنت واحلروب والقالقل؟ �أم �أن الأمنوذج الذي �ضربه نبي
الإ�سالم يف ع�صر النبوة دليل �صالح لالحتذاء به ،وللبناء عليه يف جمتمعات
امل�سلمني يف �أي زمان ومكان؟ وهل هناك خ�صو�صية يف النموذج الذي مثله
املجتمع النبوي ،فال ي�صلح لنقله لغريه من املجتمعات� ،أم �أنه �أمنوذج جدير
بالعاملية وبالدميومة واالنت�شار ،بغ�ض النظر عن الأديان والأعراق واالنتماءات؟
وكان ال بد من تو�ضيح للمفاهيم بني يدي البحث ،يَ ْ�س ُهل من خاللها
الولوج �إىل معرتك احلقائق ومعاجلتها .فالتعددية املرادة هنا يُق�صد بها :تنوع يف
ُ
املجتمعات ،قائم على متايز وخ�صو�صية يف داخل �إطار عام من الوحدة التي ت�ضم
ذلك التنوع يف �إطار جامع ،ويق�صد بها �أ�شكال من االختالفات بني الب�شر يف
الأعراق ،والأديان والثقافات وغريها .بحيث �أنها ت�ؤثر على حلمة الن�سيج الب�شري
الذي يتعاي�ش م ًعا يف الوطن الواحد.
ال�سلم املدين يق�صد به �إ�شاعة ثقافة ال�سالم وترويجه ،والت�سامح واالنفتاح
و ِّ
على الآخر ،واالعرتاف به ،عن طريق ثقافة احلوار ،وتعزيز عملية قبول الر�أي
الآخر ،وفهم املختلفني فيما بينهم ،وجت�سري الهوة بني خمتلف الأطياف ،وال�شرائح
االجتماعية ،والإميان بالتعددية الفكرية وال�سيا�سية والدينية ،ودولة القانون
ال�سلمي لل�سلطة ،ورف�ض جميع �أ�شكال العنف والتطرف
والد�ستور ،والتداول ِّ
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يف العقيدة والفكر واملمار�سات القمعية يف املجتمع ،والإميان مببد�أ احلوار
الدميوقراطي ال�شفاف ،وحرية الكلمة والتعبري ،وتبني مبد�أ احلوار املفتوح.
ال�سلمي يف ظل التعددية ي�شري �إىل
و بناء على ذلك ف�إن مفهوم التعاي�ش ِّ
احلالة التي يُ ْرتجَ ى الو�صول �إليها يف املجتمعات يف ظل وجود التعددية ،والتعاي�ش
ال�سلمي قد يكون بني �أهل امللة الواحدة� ،أو امللل املختلفة� ،أو على نطاق الدول،
ِّ
�أو بني القوى االجتماعية املختلفة يف نطاق الدولة ذاتها.
و تختلف �أ�شكال التعدديات يف املجتمعات ،ونلحظ �أنها دوائر ال تزال ت�ضيق
وتتحدد من خاللها �إىل نطاقات حمددة ،فمن التعدديات القومية� ،إىل التعددية
يف �إطار احل�ضارة الواحدة ،ومن ثم تعددية احل�ضارات ،وال�شرائع ،واملذاهب
الفكرية يف �إطار ال�شريعة الواحدة ،واالنتماءات احلزبية ال�سيا�سة ،وغري ذلك.
وعند البحث عن مظاهر �سلمية املدنية يف الدولة الإ�سالمية الأوىل ،ف�إننا
إ�شارات وا�ضح ٌة �إىل
نلحظ �أنه يف كل مرحلة من مراحل تكونها ،كانت هناك �
ٌ
ً
وتر�سيخا لبقائها
املجتمع كله� ،ضمانًا لبقاء الدولة،
مبادئ امل�س�ؤولية التي يتحملها
ُ
وتنظيم عالقة احلاكم باملحكومني من خالل بيعتي العقبة الأوىل والثانية،
و َم َن َعتِها،
َ
ثم نرى يف املرحلة التالية املهمة للدولة بعد الهجرة البدء ب�إ�صدار (وثيقة املدينة)،
ال�سلمي من خالل :ت�أكيدها
وهي د�ستور حوى الكث َري من مالمح الدعوة للتعاي�ش ِّ
أح�ساب
أن�ساب وال
امل�سلم �أم ٌة من دون النا�س ،ف�ألغيت
املجتمع
�أن
ُ
ِ
اعتبارات ال ِ
َ
َ
املجتمع من م�ستوى القبيلة مل�ستوى الأمة .وهو م�ستوى جديد
والقبائل ،وانتقل
ُ
متاما ،متميز ومتفرد بخ�صائ�صه و�شكله.
كما ن�صت على �إقرار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للأحالف التي كانت قبل
الهجرة ،وهو ت�أكيد منه عليه ال�صالة وال�سالم على احرتام املواثيق ،واحرتام
التعددية يف �إطار الأمة.
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الن�ص على احرتام العقود وااللتزامات التي ال تخل بنظام الدولة ،وال
وفيها ُ
ب�أمنها ،فلأي م�سلم احلق يف منح الأمان لأي �إن�سان ،ومن ثَ َّم يجب على جميع
�أفراد الدولة �أن حترتم هذا الأمان.
كما جاء فيها« :و�إنه من تبعنا من يهود ف�إن له الن�صر والأُ�سوة ،غ َري مظلومني
نا�صر عليهم».
وال ُم َت َ

(((

وهو �أ�صل يف رعاية �أهل الذمة ،واملعاهدين� ،أو الأقليات غري الإ�سالمية
التي تخ�ضع ل�سيادة الدولة و�سلطان امل�سلمني� .إىل غري ذلك مما �أ�شارت له الوثيقة
ال�سلمي يف �إطار الدولة الإ�سالمية،
�صراحة ،وكان � ً
أ�سا�سا لرت�سيخ مبد�أ التعاي�ش ِّ
برغم وجود التعدديات وتنوعها.
تفعيل حقيقي لها ،ال َ
طائل
وبالطبع ف�إن جمرد وجود القوانني والد�ساتري دون ٍ
ملمو�سا يف حياة املجتمعات ،وهذا ما ظهر
منه ،بل ال بد من جعلها واق ًعا ح َّيا
ً
جل ّيا يف الدولة الإ�سالمية يف املجتمع املدين ،حيث � َّإن املطلع على ال�سريةِ النبوية
وتفا�صيل �إدارة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للمجتمع ،ليجد �أنه �صلى اهلل عليه
ِ
و�سلم قد �سما باملجتمع امل�سلم من دائرة القبلية والتحزبات ال�ضيقة� ،إىل رحابة
االن�ضواء حتت راية الدولة والأمة.
وال�شواهد التي تدلل على التعامل مع �أ�شكال التعدديات املختلفة كثرية،
منها ما �أُ ِثر من معاجلة (للتعددية الدينية) يف ال�سنة النبوية:
وكان ُ
حلف الف�ضول((( ،الذي ا�شرتك فيه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قبل
الإ�سالم ،و�أكد بعد الإ�سالم على ف�ضله ،و�أنه لو ُدعِ ي �إليه لأجابه ،ت�أكيدا منه على
ال�سلم ،مطلب ين�شد للنا�س جميعا ،بغ�ض
�أن القيم العليا؛ كرفع الظلم ،ون�شر ِّ
النظر عن انتماءاتهم الدينية �أو العرقية �أو غريها.
 -1عيون الأثر ،)260/1( ،ال�سرية النبوية البن ه�شام.)33/3( ،
	-2انظر :عيون الأثر.)68/1( ،
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ويف نزوله يف جوار املطعم بن عدي بعد رجوعه من الطائف((( ،و الإذن
بالهجرة لأر�ض احلب�شة((( ،دالل ٌة على جواز الدخول يف جوار غري امل�سلمني
للحاجة ،مبا يحقق امل�صلحة للم�سلمني.
و�صلح احلديبية �شاهد وا�ضح �آخر على العهود واملواثيق التي �أبرمها الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم مع (الآخر) الذي ال يدين بهذا الدين ،بل مع الذي ظهر منه
العداء و َ
اجل ْور ،ترق ًبا خلري منتظر يرتتب على هذه الهدنة(((.
ويف داخل املجتمع امل�سلم ،كان تَعا ُم ُل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع
املنافقني يف املدينة ،بقبول ظاهرهم ،وترك بواطنهم هلل عز وجل ،وعدم قتلهم،
ً
حفاظا على وحدة الأمة ،و�سلمها الداخلي ،من القالقل واال�ضطرابات ،التي قد
ي�ؤدي تطورها لفنت خارجية ،تهدد كيانها و�سلمها العام� ،أهم من ت�صفية ح�سابات
مع �أفراد يعرف منهم العداء وخمالفة الر�أي ،ولكنهم ال يزالون يف ظل �سلطان
الدولة وقانونها العام ،مل ي�شقوا ع�صا الطاعة(((.
ومن �شواهد التعامل مع (التعددية الفكرية) يف ال�سنة النبوية:
م�شاورته لأ�صحابه يف معركة بدر :وكان ذلك يف مواطن متعددة يف تلك
الغزوة :فكان � اً
أول :قبل اخلروج بال�صحابة لعري قري�ش ،وثان ًيا :ملا فاتتهم العري ،وجنا
بها �أبو �سفيان ،ووجد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أن امل�شكلة قد تغريت ،ور�أى
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ت�أمني �سالمة املدينة ي�ستدعي �أن يجابه كربياء قري�ش
التي بد�أت بالزحف نحو املدينة ،برغم علمها بنجاة القافلة ،وو�صولها ملكة .ولكنه
�صلى اهلل عليه و�سلم مل يُقْدم على ذلك حتى ا�ست�شار �أ�صحابه .وثال ًثا :ملا َق ِبل
	-1ال�سرية النبوية ،البن ه�شام ،)225/2( ،وخمت�صر ال�سرية ،ملحمد بن عبدالوهاب.)111( ،
	-2انظر :تاريخ الطربي�.)329 - 328/2(،سرية ابن �إ�سحاق ،)154/2( ،عيون الأثر.)151/1( ،
خمت�صر زاد املعاد يف هدي خري العباد.)169( ،
	-3انظر� :صلح احلديبية ،و�أبعاده ال�سيا�سية املعا�صرة ،عبداحلكيم ال�صادق الفيتوري� ،ص.)4-3( ،
� -4أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب التف�سري ،باب �سورة املنافقون ،برقم(.)1863/4( ،)4624
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النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�شورة �أ�صحابه يف َموقع ماء بدر .وراب ًعا :ا�ست�شارتُه
�صلى اهلل عليه و�سلم يف �أ�سرى بدر ،واجتهادهم يف حكم ه�ؤالء الأ�سرى ،ف�سمع
من �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما ،ومال لر�أي �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه الذي �أ�شار
بقبول الفدية ،رجاء هدايتهم(((.
ثم كانت ال�شورى ثانية يف غزوة �أحد(((:
وكان من �ش�أنها� ،أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ست�شار �أ�صحابه يف البقاء يف
املدينة والتح�صن بها اً
بدل من اخلروج للقاء العدو ،وبرغم ميله لهذا الر�أي دون
اخلروج للقاء العدو ،ف�إنه نزل على ر�أي ال�شباب وبع�ض كبار ال�صحابة ،م�ؤكدً ا
على مبد�أ احرتام الر�أي املنتخب ،و�أن الآرا َء ك َّلها ُ
حمل تقدير.
ومن �شواهد التعامل مع (التعددية الإثنية ،والطبقية) يف ال�سنة النبوية:
�أن الإ�سالم دعا �إىل النهي عن الفخر بالأح�ساب والأن�ساب ،وجعل العمل
ميزان التفا�ضل بني النا�س ،ومل ي�سمح الإ�سالم بالتفرقة على �أ�سا�س اللون والعرق
والقبيلة .بل ذهب �أبعد من ذلك ّ
وحل م�شكلة العبيد والإماء بامل�ساواة الب�شرية قبل
التحرير .فقد �صح احلديث« :وال يَقُل �أحدكم عبدي �أمتي ،وليقل فتاي فتاتي»(((.
القيم من خالل امل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار ،بغ�ض النظر
كما ر�سخ هذه َ
� -1أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب اجلهاد ،باب غزوة بدر ،برقم ،)170/5( ،)4721( ،باب الإمداد
باملالئكة يف غزوة بدر و�إباحة الغنائم .برقم( .)156/5( ،)4687دالئل النبوة ،للبيهقي،)34/3( ،و
عيون الأثر ،)247/1( ،الرو�ض الأنف .)62/3( ،وال�سرية النبوية ،البن كثري ،)402/2( ،عيون
الأثر.)332/1( ،
� -2أخرجه الن�سائي ،ال�سنن الكربى ،برقم ( ،)389/4( ،)7647واحلاكم ،امل�ستدرك ،برقم(،)3175
( ،)329/2وقال" :هذا حديث �صحيح الإ�سناد و مل يخرجاه" ،وقال الذهبي� :صحيح .و ال�سرية
النبوية البن ه�شام،128-126/2( ،وفقه ال�سرية للغزايل ،بتخريج الألباين� ،ص.269
� -3أخرجه م�سلم� ،صحيح م�سلم ،كتاب االلفاظ من الأدب ،باب حكم �إطالق لفظة العبد والأمة واملوىل
وال�سيد ،برقم( .)47/7( ،)6014والبخاري ،ال�صحيح،كتاب العتق ،باب كراهية التطاول على
الرقيق وقوله عبدي و�أمتي ،برقم(.)901/2( ،)2414
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عن �أح�سابهم و�ألوانهم وجاههم ،فقد �آخى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بني بالل
بن رباح ،وخالد بن رويحة اخلثعمي ،وبني مواله زيد وعمه حمزة ،وبني خارجة
بن زيد و�أبي بكر ،وكانت هذه امل�ؤاخاة �صلة حقيقية ت َْعدِ ل رابط َة الدم ،ومازالت
الب�شرية يف ع�صر املناداة باحلريات وحقوق الإن�سان تتطلع �إىل ما هو دونها فال
تبلغه.
ال�سلمي ،والتعامل مع
وهكذا تنوعت وتعددت �أ�شكال الدعوة �إىل التعاي�ش ِّ
�أ�شكال التعدديات املختلفة يف املجتمع امل�سلم مبا ي�ضمن الأمن واال�ستقرار فيه،
ويكفل وجود بيئة خ�صبة للنمو واالزدهار والتطور.
أ�س�س التي ن�ست�شفها من تلك املمار�سات النبوية
و�أخ ًريا�..إذا �أردنا
َ
حتديد ال ِ
ٍ
مرتكزات ت�صلح للبناء عليها،
العظيمة على م�ستوى الأمة ،لنجعلها
واالحتذاء بها يف �أي زمان ومكان ،ف�إننا جنملها يف عدة جوانب� ،أهمها:
 -1الت�أكيد على حق العي�ش امل�شرتك على �أر�ض واحدة �ضمن �إطار موحد
من العدالة وامل�ساواة يف املعامالت وااللتزامات ،دون االلتفات للتعددية
الدينية� ،أو العرقية� ،أو الطبقية� ،أو �سواها.
منهجا ،فلم يكن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
 -2اتخاذ احلوار مع املختلف ً
بالذي يعر�ض عن فئة� ،أو يق�صيها ظل ًما� ،أو اتباعا لهوى النف�س ،بل الذي �أُثِر
عنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه كان من �أو�سع النا�س �صد ًرا للحوار ،ولال�ستماع
من غريه ،واحلر�ص على جتميع الكلمة يف الأمة باحرتام كافة الآراء واملوازنة
بينها ،ال �سيما مع من كان خمتلفا دينًا� ،أو قبيلة وانتماء.
 -3نبذ اخلطاب الطائفي ،والذي يثري البلبلة ،ويزكي االنق�سامات يف ال�صف
ال�سلم يف املجتمع ،لأن من �ش�أن
امل�سلم ،وي�ؤثر �سل ًبا على قيم اال�ستقرار و ِّ
هذا اخلطاب الفكري املنحرف �أن ي�ؤجج نريان الفنت والدمار ،ويجب احلر�ص
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على جتاوز احل�سا�سيات وامل�شكالت باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،وحتت جامع
االن�ضواء حتت راية الإ�سالم ،وم�صلحة املجتمع امل�سلم.
 -4تقدمي قيمة الت�سامح بني الأطراف املختلفة ،بتقدمي تنازالت ال مت�س
الثوابت .وهو يتمثل جل ًيا يف �صلح احلديبية ،حيث تنازل الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم عن بع�ض احلقوق وال�شروط املفرو�ضة يف بنود ال�صلح ،ملكا�سب
�أعظم مرتقبة.
ال�سلم املدين يف
 -5الطاعة للحاكم باملعروف ،من �أهم �أُ ُطر
ِ
احلفاظ على ِّ
املجتمعات امل�سلمة ،واختاللها يكون �إيذانا بانحراف املجتمع نحو هاوية من
اال�ضطرابات ،والفنت ،التي تق�ضي على مكت�سبات الأمم من التقدم والنجاح
والإبداع ،لذلك جند الت�شديد على مبد�أ ال�سمع والطاعة لويل الأمر دون
ال�سلم م�صلحة
النظر النتمائه� ،أو عرقه� ،أو غري ذلك ،فتحقيق اال�ستقرار و ِّ
مقدمة على كثري من امل�صالح الأخرى املظنونة.
َّ
�	-6إر�ساء مبادئ تقدير العمل والإبداع فيه ،وهو ي�شمل التعامل العملي مع
احل�ض على ال�سماحة يف املعاملة ،وا�ستعمال معايل
امل�سلم وغري امل�سلم ،فرنى َّ
الت�ضييق على النا�س يف املطالبة .كما �أن الدعوة
وتر َك امل�شاحة ،و
َ
الأخالقْ ،
للعمل والبذل يف الإ�سالم لها مفهوم �إيجابي ال يرتبط ب�شخ�ص العامل ،وال
مكانته ،وال ن�سبه� ،أو ح�سبه ،بل بالعمل وحده.
و�إن كانت من تو�صيات ،فهي تُ َو َّجه لنخبة الأمة وعلمائها -الذين تقع على
تبعات ج�سا ٌم يف �إي�ضاح احلق وبيانه ،دون ت�ضليل �أو ت�شويه �أو حتريف-
عاتقهم ٌ
ب�أن يوا�صلوا البذل الفكري املرجتى منهم ،يف مثل هذا املحفل الكرمي وغريه ،و�أن
يبذلوا الو�سع يف �سبيل ا�سرت�شاد الهدي النبوي ،وهدي ال�سلف يف فهم تعاليم
الإ�سالم ،التي تدعو لل�سلم وال�ستقرار املجتمعات امل�سلمة ،وذلك من خالل تتبع
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الن�صو�ص ودالالتها و�إ�سقاطها على الواقع ،بل والنظر �أبعد من ذلك ،فالظروف
احلرجة التي متر بها �أمتنا يف هذا الوقت ت�ستلزم منهم نظرة ا�ستباقية ا�ست�شرافية،
تبحث عن �سبل الوقاية من الفنت قبل اندالعها ،دون االكتفاء مبعاجلة �آثارها بعد
وقوعها.
ويف تظافر اجلهود الفكرية لعلماء الأمة يف هذا ال�سبيل ،ومن ثَ َّم بثها
ال�سلم الذي هو جوهر الإ�سالم وروحه �أكرب الأثر يف تغيري
للمجتمع ،ون�شر فكر ِّ
ال�صورة النمطية امل�ضللة ،التي روجها الغرب عن الإ�سالم وامل�سلمني ،فالإ�سالم
براء من التطرف ،والإرهاب ،والعنف.
وبعد ،،فهذه ُ
ال�سلم املدين يف املجتمع
ال�سلمي ،و ِّ
بع�ض مالمح التعاي�ش ِّ
امل�سلم يف ع�صر النبوة ،برغم وجود التعددية التي تفر�ض وجود القالقل واملنازعات
واال�ضطرابات يف كثري من املجتمعات ،والتاريخ ي�شهد على هذه احلقيقة ،التي
يتجلى فيها متيز النظام الإ�سالمي وتفرده بقيمه وممار�ساته التي تُ َع ُّد رائدة يف هذا
املجال ،والعامل مل يعرف مثيلاً لقوانني الت�سامح يف الإ�سالم ،والتي عا�ش يف
ظلها غري امل�سلمني منعمني بجوار امل�سلمني ،وحتت حكمهم قرونًا كثرية ،حا�صلني
على كثري من احلقوق واالمتيازات التي تفتقر لها جمتمعاتهم ،وال �أَ َد َّل على ذلك
من �شهاداتهم �أنف�سهم بذلك ،يقول ال�شاعر الأمريكي رونالد ركويل؛ بعد �أن �أ�شهر
اً
مذهول ب�سماحة الإ�سالم« :لقد راعني حقًّا تلك ال�سماحة التي يُعامِل بها
�إ�سالمه
ال�سلم ،و�سماحة يف احلرب ،واجلانب الإن�ساين
الإ�سالم خمالفيه؛ �سماحة يف ِّ
يف الإ�سالم وا�ضح يف ِّ
جتن
كل و�صاياه»((( ،و�أي�ضا ف�إن اتهام الإ�سالم بالعنف ٍّ
وا�ضح عليه ،يناق�ض احلق و التاريخ ،فلم يرت�ضه له املن�صفون من غري امل�سلمني،
ٌ
يقول �أحد الكتاب الأمريكيني املعا�صرين ،وهو �آندرو باتر�سون�« :إن العنف با�سم
الإ�سالم لي�س من الإ�سالم يف �شيء ،بل �إنه نقي�ض لهذا الدين الذي يعني ال�سالم
 -1معاملة غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي؛ �إدوار غايل الدهبي� ،ص.49 ،
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ال العنف»؛((( وكما قال الإمام مالك رحمه اهلل ،ف�إنه «لن ي�صلح �أم ُر �آخ ِر هذه الأمة
�إال مبا �صلح به �أولها»(((  ،فالعودة اجلادة �إىل نهج النبوة القومي يف �إر�ساء مبادئ
ال�سلم والتعاي�ش يف املجتمعات امل�سلمة هو احلل مل�شكالت العامل الإ�سالمي ،بل
ِّ
العامل �أجمع.

	-1ال �سكوت بعد اليوم ،بول فنديل� ،ص.91 ،
	-2اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم ،ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية.)763 ،762/2( ،

()102

ال�سلم املد ّين وطرق معاجلتها
ال�شّ ائعات و�أثرها يف تهديد ِّ
« ِدرا�سة يف �ضوء ال َه ْدي ال ّنبوي»
د .ماريه ب�سام حممد عبابنه

جامعة احلدود ال�شمالية -اململكة العربية ال�سعودية

وال�سالم على ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وبعد:
احلمد هلل ّ
وال�صالة ّ
وخا�صة ما
ال�سلم املدينّ،
ف�إن ّ
ّ
بث ال�شائعات وتداولها من �أخطر مهدِّ دات ِّ
ومقدرات املجتمعات
مي�س منها الأمور اجلليلة كالعِ ر�ض ،والدين ،والكرامةّ ،
ّ
بحوث كثريةٌ ،ولكن ثمة جوانب منه حتتاج
هذاملو�ضوع
تناولت
الإن�سانية ،ولقد
ٌ
َ
ْ
مزيدً ا من العناية ،منها على وجه اخل�صو�ص دور املنهج النبوي يف ال ّت�صدي
لل�شائعات الذي هو عنوان هذا البحث املقدم للندوة الدولية للحديث ال�شريف،
فلهم من اهلل خري اجلزاء.
فال�سلم املدين؛ وهو:
من املهم �أن نع ّرف يف البداية م�صطلحات ّ
الدرا�سةِّ ،
وال�سالمة ،والأمان يف املجتمع الواحد.
كل ما يدعو �إىل امل�صاحلة ّ
وال�شائعات :هي عبارة عن �أقوال� ،أو �أخبار� ،أو �أحاديث يختلِقها البع�ض
أغرا�ض خبيثة ،ويتناقلها ال ّنا�س بح�سن ن ّية ،دون ال ّتثبت من �صحتها ،ودون
ل ٍ
ال ّتحقق من �صدقها.
ال�سلم املدين،
ويهدف البحث �إىل بيان عنا�صر ال�شائعة و�أثرها يف تهديد ِّ
والت�صدي من خالل عر�ضه لثالثة مناذج من
وبيان املنهج النبوي يف الوقاية
ّ
ال�شائعات التي وقعت يف العهد النبوي ،وفيما ي�أتي عر�ض لتلك العنا�صر والآثار،
وبيان املنهج النبوي يف الت�صدي لل�شائعات:
�أوال :عنا�صر ال�شائعة التي �أبرزتْها ال�س ّن ُة ال ّنبو ّي ُة ،وكان لها الدور الكبري
يف �إ�شاعتها ،فكان يف حادثة الإفك للمنافقني الدور الأكرب؛ ب�صفتهم امل�صدر الذي
تولدت عنه ال�شائعة بزعامة عبد اهلل بن �أبي بن �سلول ،وكذلك الذين تناقلوها،
ال�سلم املجتمعي ،من
و�أ�سهمت احلال التي رافقت ال�شائعة يف ن�شرها وتهديد ِّ
الن�صو�ص النبويةَ « :ق َال ُع ْر َو ُة �أُخْ برِ ْ ُت �أَنَّ ُه
خالل ا�ستخدام و�سائل متعددة ذكرتها ّ
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اع َويُ َت َح َّد ُث ِب ِه عِ ْن َد ُه َف ُيق ُِّر ُه َويَ ْ�س َتمِ ُع ُه َويَ ْ�س َت ْو�شِ يهِ»((( ،وكان ّ
للظن املتوهم
َك َان يُ َ�ش ُ
من حال اعتزال النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم � -إىل القول ب�أن ال ّنبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -طلق �أزواجه� ،أما �شائعة خرب مقتل النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم-
يف غزوة �أحد ،فقد كان لل�شيطان الدور الأكرب يف �إ�شاعتها ليحزن الذين �آمنوا،
ال�سلم املدين ،بكل ما يتاح لهم
وهذا ديدنه وكل من وااله يف حماولتهم لتهديد ِّ
من الو�سائل.
املهددة
ال�سلم املدين ،من الآثار ّ
ثانيا� :أثر �شائعة حادثة الإفك يف تهديد ِّ
بث القلق
لل�سلم املدين يف �شائعة خرب الإفك ،والتي ك�شفت عنها ال�سن ّة النبوية؛ ّ
وال ّتوتر ،و�إيقاع الظلم على الأ ْبرياء؛ حيث جت ّلي ال ّن�صو�ص احلال ال�شديدة التي
ح ّلت بال�سيدة عائ�شة  -ر�ضوان اهلل عليها  -التي اتهمت زورا وبهتانا وظلما،
وبقيت دموعها منذ �أن �سمعت الإ�شاعة �شهرا كامال مل تتوقف ،حتى كاد البكاء
حد تعبريها ،-وتزداد ً
مر�ضا على مر�ضها ،ويتغيرّ النبي
�أن يفلِق كبدها -على ّ
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -عليها لأنّه ب�ش ٌر ،يريد �أن يتث ّبت ،ويت ّيقن ،ويرت ّيث قبل�شدة مر�ضها ،بل
�أن ي�صدر حكمه ،وي�س�أل عن �أخبارها بالإ�شارة ال بالعبارة ،مع ّ
ي�ست�شري ال ّنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم � -أ�صحابه يف طالقها .وهكذا تفعل الإ�شاعة
فعلها يف �أمن املجتمعات ومعنويات �أفراده.
ومن هذه الآثار � ً
أي�ضا �إثارة الفِنت واالحرتاب يف املجتمع الواحد ،و�إرباك
الفردي ،ع�صف مبجتمع املدينة ب�أ�سرها
أ�سري ،وال ّتوتر
ّ
الر�أي العام ،ف� ّإن القلق ال ّ
�شهرا كامال� ،إذ �أثارت هذه ال�شائعة ا َحل ِّمي َة واالنق�سام بني �صفوف املجتمع ،وذلك
عندما ا�ستعذر ال ّنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف �أمر ابن �أبي �سلول مبعاقبته
البخاري -مطوال ،-كتاب ال�شهادات ،باب تعديل ال ّن�ساء بع�ضهن بع�ضا ،حديث رقم ()2518
� -1أخرجه
ّ
مطوال �أي�ضا مع بع�ض الزيادات يف كتاب املغازي ،باب حديث االفك ،حديث
( ،)942/2و�أورده ّ
رقم ( ،)1715/4()3910وكتاب ال ّتف�سري ،باب �سورة النور ،حديث رقم (،)1774/4()4473
وم�سلم ،ال�صحيح ،كتاب التوبة ،باب يف حديث االفك ،حديث رقم (.)2129/4()2770
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خزرجي ،وت�أخذ احلمية �سعد بن عبادة
على جرميته ،فيقبل �سعد بن معاذ وهو
ّ
اخلزرجي على عبد اهلل بن �أبي �سلول فينازع �سعد بن معاذ ويرف�ض الإعذار بقتل
ر�أ�س الفتنة ،وتبد�أ املُخا�صمة ،واجلدال ،واملنازعة حتى كاد �أن يف�ضي ذلك �إىل
االقتتال ،لوال حكمة ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم(((.
ومن الآثار التي �أ�سهمت يف تهديد الأمن املجتمعي ،ب�سبب ال�شائعة �إحداث
الغ�ضب والقلق ،ويت�ضح هذا من موقف عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه -فور
ال�شائعة ،حيث �أ ّ
�سماعه ّ
مل به الغ�ضب والقلق ا ّللذان مل يجعاله ينتظر لل�صباح،
فيذهب البنته حف�صة -ر�ضي اهلل عنها -للومها ومعاتبتها ،ويجل�س �أمام بيت
ر�سول اهلل� -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم  -م�ص ّرا على لقائه للت�أكد من اخلرب ،والأن�صاري
ال ينتظر �إىل ال�صباح ،بل ي�ضرب الباب �ضربًا �شديدً ا ،حتى �أحدث الفزع لعمر
«ففزعت» لدرجة �أنه خطر بباله النب�أ ال�شديد،
بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنهما:-
ُ
أن�صاري:
تتوعد به ،ويزيد من �شدة الفزع قول ال
ّ
غ�سان ّ
وهو ح�صول ما كانت ّ
أ�شد مما يظ ّنه عمر من ح�صول الغزو فيقول:
«حدث اليوم �أم ُر عظيم «بل ويعتربه � ّ
«بل �أعظم من ذلك و�أهول ط ّلق النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ن�ساءه»((( ،ومل
تنفرج �أ�سارير عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه -ومل يزل همه �إال بعد �أن تب�سم له
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم  -نافيا له خرب الطالق ال�شائع املتوهم.
ومن الآثار التي حتدثها ال�شائعات ،فتهدد �أمن املجتمعات ،و�سلمها املدين ،ما
نقلته لنا الن�صو�ص النبوية يف �إ�شاعة خرب مقتل ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكيف
حولت �سري املعركة من ال ّن�صر �إىل الهزمية ،و�أ�شاعت الذعر واخلوف والرهبة ،بعد
ّ
�أن رفعت ن�ساء قري�ش لواءها �إعالنا بن�صر امل�شركني.
� -1سبق تخريجه.
� -2أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب النكاح ،باب موعظة الرجل ابنته حلال زوجها ،حديث رقم ()4859
( .)1991/5و �أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الطالق ،باب يف االيالء واعتزال الن�ساء ،حديث رقم
(.)1479
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ثالثا :املنهج النبوي يف الت�صدي لل�شائعات ،واحلدّ من �آثارها ،حيث
جاءت ال�سنة النبوية ّ
الت�صدي لتلك ال�شائعات ،التي تهدد
تخط منهجا قوميا يف
ّ
�أمن املجتمعات و�سلمها ،من خالل الوقاية ،والت�صدي لها ،فمن مالمح هذا املنهج:
جمي ُء ال�سنة ال ّنبوية ّ
حمذرة من كرثة الكالم ،والقيل والقال ،ملا ي�ؤول
�إليه ذلك من اخلط�أ؛ باعتباره منبع ال�شر الذي يتولد عنه الكذب ،والفح�ش،
والأراجيف التي تع�صف ب�أمن املجتمعات و�سلمها؛ عن املغرية بن �شعبة ر�ضي
اهلل عنه�َ :سمِ ْع ُت ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه و�سلم يَق ُ
ُول�ِ « :إ َّن اللهَّ َ َك ِر َه لَ ُك ْم ثَ َال ًثا ق َ
ِيل َو َق َال
ال�س�ؤَالِ »(((.
َو ِ�إ�ضَ ا َع َة المْ َالِ َو َكثرْ َ َة ُّ
وجاءت ال�سنة النبوية ت�أمر بالتثبت من الأخبار اتباعا للمنهج الرباين:
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭼ (�سورةاحلجرات)٦ :؛ ف�إنّه يكون حم ّتما على كل من ي�صله اخلرب �أن يتث ّبت
�سواء �أكان هو اجلهة امل�ستهدفة بالإ�شاعة� ،أم غريها ،حتى ال ّ
تخل ب�أمن املجتمعات،
لذلك جتد ال�س ّيدة عائ�شة-ر�ضي اهلل عنها -يف حادثة الإفك ما �إن �سمعت باخلرب حتى
أذنت ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -لت�ستيقن اخلرب من �أبويها .وكذلك
ا�ست� ْ
عمر بن ّ
اخلطاب-ر�ضي اهلل عنه  -يف حادثة خرب طالق ال ّنبي � -ص ّلى اهلل عليه
و�سلم � -أزواجه تراه يذهب �إىل ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -لي�ستيقن منه.
وللحد من �آثار ال�شائعات يف تهديد �أمن املجتمعات ،جاءت ال�س ّنة النبوية
ّ
تبني �أدب التعامل مع الذين وقعت عليهم ال�شائعة ،وذلك من خالل الترّ فق بهم
وح�سن معاملتهم ،وحماولة عدم نقل الإ�شاعة �إليهم �إال بعد التيقن؛تروي ال�سيدة
ِي�ض َ
عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها  -فتقول« :فَا�شْ َت َك ْي ُت ِب َها �شَ ْه ًرا يُف ُ
اب
ون م ِْن َق ْولِ �أَ ْ�ص َح ِ
� -1أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب قوله تعاىل" :ال ي�س�ألون النا�س �إحلافا"ـ حديث رقم
( .)537/2()1407وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الأق�ضية ،باب النهي عن كرثة امل�سائل ،حديث رقم
(.)1430/3()1715
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الإِف ِْك َويَ ِري ُبنِي فيِ َو َجعِ ي �أَ يِّن َال �أَ َرى م َِن ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم ال ُّل ْط َف ا َّلذِ ي
�ض �إنمَّ َا يَ ْدخُ ُل َف ُي َ�س ِّل ُم ُث َّم يَق ُ
ُول َك ْي َف تِي ُك ْم َال �أَ�شْ ُع ُر ِب َ�ش ْي ٍء م ِْن
ُك ْن ُت �أَ َرى ِم ْن ُه حِ َ
ني �أَ ْم َر ُ ِ
َذل َِك َح َّتى نَ َق ْه َُت فخَ َر ْج ُت �أَنَا َو�أُ ُّم م ِْ�س َط ٍحَ ...ف َ�أ ْق َب ْل ُت َ �أنَا َو�أُ ُّم م ِْ�س َط ٍح ِب ْن ُت َ�أ ِبي ُر ْه ٍم
ني َر ُجلاً
نمَ ْ�شِ ي َف َعثرُ َْت فيِ م ِْرطِ َها َفقَالَ ْت تَعِ َ�س م ِْ�س َط ٌح َف ُق ْل ُت لَ َها ِب ْئ َ�س َما ُق ْل ِت �أَت َُ�س ِّب َ
�شَ ه َِد بَ ْد ًرا َفقَالَ ْت يَا َه ْن َتا ْه �أَ مَ ْ
ل ت َْ�س َمعِ ي َما َقالُوا َف�أَخْ برَ َ ْتنِي ِبق َْولِ َ�أ ْه ِل الإِف ِْك َفازْ َد ْد ُت
َم َر ً�ضا �إِ ىَل َم َر ِ�ضي»(((.
وحى �إِلَ ْي ِه فيِ �شَ ْ�أ يِن
وقالت عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها َ « :-و َق ْد َم ُك َث �شَ ْه ًرا َال يُ َ
�شَ ْي ٌءَ -قالَ ْت َ -ف َت َ�ش َّه َد ُث َّم َق َال يَا َعائ َِ�ش ُة َف ِ�إنَّ ُه بَ َل َغنِي َع ْن ِك َك َذا َو َك َذا َف ِ�إنْ ُك ْن ِت بَ ِريئَ ًة
َف َ�س ُيبرَ ِّ ئ ُِك اللهَّ ُ َو�إِنْ ُك ْن ِت �أَلمْ َ ْم ِت َف ْا�س َتغْ ِف ِري اللهَّ َ َوتُو ِبي �إِلَ ْي ِه َف�إِ َّن ا ْل َع ْب َد �إِ َذا ْاعترَ َ َف ِب َذ ْن ِب ِه
َاب اللهَّ ُ َع َل ْيه»(((.
َاب ت َ
ُث َّم ت َ
وللحد من �آثار ال�شائعات على �أمن املجتمعات � ً
أي�ضا ،جاءت ال�سنة النبوية
ّ
تبني �ضرورة ا�س ْت�صحاب الثّقة لمِ ن هم � ٌ
أهل لها؛قد يتبادر �إىل الذهن �أن ال ّنبي
�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -طر�أ عليه ال�شك يف زوجه الطاهرة ،وذلك من احلالالذي و�صفته ال�سيده عائ�شة-ر�ضي اهلل عنها ،وب�س�ؤال النبي �-ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم -عن حال �أهله ،وقد ّ
ي�ضطر �أحدهم �أن يقول ذلك مقدِّ ما العذر لر�سول
اهلل � -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم  -ب�أن هذا الأمر م�س ْتدع لذلك حتما ،قيا�سا على ما
يحدث يف �أعراف الب�شر ،ولكن �أنوار ال ّنبوة ،ونور الوحي وهديه ،ال تقا�س عليه
تلك الأعراف اخلاطئة املت�سرعة ،فينادي�-صلى اهلل عليه و�سلم  -بكل جر�أة مع
ت�صريحه بثقته بزوجه ،وب�صفوان بن ّ
املعطل ر�ضي اهلل عنهماَ « :م ْن يَ ْعذِ ُر يِن م ِْن
َر ُج ٍل بَ َل َغنِي �أَ َذا ُه فيِ �أَ ْهلِي َف َواللهَّ ِ َما َعل ِْم ُت َع َلى �أَ ْهلِي �إِ َّال خَ يرْ ً ا َو َق ْد َذ َك ُروا َر ُجلاً َما
� -1سبق تخريجه.
� -2سبق تخريجه.
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َعل ِْم ُت َع َل ْي ِه �إِ َّال خَ يرْ ً ا َو َما َك َان يَ ْدخُ ُل َع َلى �أَ ْهلِي �إِ َّال َمعِ ي»((( ((.
وللحد من �آثار ال�شائعة كمهدد لأمن املجتمعات و�سلمها جاءت ال�سنة النبوية
ّ
ّ
تخط منهجا وا�ضحا ،وهو �ضبط النف�س والتعقل واحلكمة؛ف�إن ال ّنبي � -ص ّلى اهلل
يت�صور منه
عليه و�س ّلم  -ب�صفته ال ّنبي املب ّلغ ،وقائد الأمة قد �آتاه اهلل احلكمة ،فال ّ
غري ذلك من اتباع املنهج ال�صحيح يف تلقي الأخبار ،فكيف �إذا كان الأمر يف �أهل
أحب �أزواجه �إىل قلبه ،فكان البد �أن يرجع للم�شاورة يف هذا الأمر اجللل،
بيته ،و� ّ
كعادته يف كل �أمر عظيم ،لذلك تراه يجمع خرية �أ�صحابه الذين تربطهم به �صلة
ال�صحبة ،والقرابة ،واملعرفة بزوجه املط ّلعني على �سرية زوجته:
ّ
تقول ال�سيدة عائ�شة-ر�ضي اهلل عنهاُ « :ث َّم �أَ ْ�ص َب ْح ُت َف َد َعا َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �صلى اهلل
ني ْا�س َت ْل َب َث ا ْل َو ْح ُي يَ ْ�س َت�شِ ُري ُه َما
عليه و�سلم َعل َِّي ْب َن �أَ ِبي َطال ٍِب َو ُ�أ َ�سا َم َة ْب َن َز ْيدٍ حِ َ
اق �أَ ْه ِل ِه َف�أَ َّما �أُ َ�سا َم ُة َف�أَ�شَ ا َر َع َل ْي ِه ِبا َّلذِ ي يَ ْع َل ُم فيِ نَ ْف�سِ ِه م َِن ا ْل ُو ِّد لَ ُه ْم َفق َ
َال ُ�أ َ�سا َم ُة
فيِ ِف َر ِ
َال يَا َر ُ�س َ
ول اهللَِ ،و َال ن َْع َل ُم َواللهَّ ِ �إِ َّال خَ يرْ ً ا َو�أَ َّما َعل ُِّي ْب ُن �أَ ِبي َطال ٍِب َفق َ
�أَ ْه ُل َك يَا َر ُ�س َ
ول
ل يُ َ�ض ِّي ِق اللهَّ ُ َع َل ْي َك َوالن َِّ�سا ُء �سِ َوا َها َك ِث ٌري َو َ�س ِل جْ َ
الارِ يَ َة ت َْ�صدُ ْق َك َف َد َعا َر ُ�س ُ
ا ِهلل مَ ْ
ول ا ِهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بَ ِري َر َة َفق َ
َال يَا بَ ِري َر ُة َه ْل َر�أَ ْي ِت فِي َها �شَ ْيئًا يَ ِري ُب ِك َفقَالَ ْت بَ ِري َر ُة
َال َوا َّلذِ ي بَ َعث ََك ِبالحْ َقِّ �إِنْ َر�أَ ْي ُت ِم ْن َها �أَ ْم ًرا �أَ ْغمِ ُ�ص ُه َع َل ْي َها �أَ ْكثرَ َ م ِْن �أَنَّ َها َجارِ يَ ٌة َحدِ يثَ ُة
الداجِ ُن َف َت�أْ ُك ُل ُه»(((.
ني َف َت�أْتِي َّ
ال�س ِّن تَ َن ُامَ ،ع ِن ا ْل َعجِ َ
ِّ
بال�سعي �إىل الإ�صالح ،ودرء الفنت التي تو ّلدها
وجاءت ال�سنة النبوية ت�أمر ّ
ال�سلم املدين؛ فعندما ا�ستعذر الن ّبي � -صلى اهلل عليه
ال�شائعات ،حتى ال ّ
تهدد ِّ
و�سلم  -االو�س واخلزرج من عبد اهلل بن �أبي �سلول ،يجري ما جرى من االختالف
والتفرق ،حتى يكاد احل ّيان �أن يقتتال حمية وع�صبية ،فما يكون من الر�سول �صلى
� -1سبق تخريجه.
� -2سبق تخريجه.
� -3سبق تخريجه.
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اهلل عليه و�سلم القائد �إال �أن يخ ّف�ضهم ،ويرجئ �أمر ابن �أبي �سلول درءا للفتنة،
م�ستعينا باهلل عز وجل.
ال�سنة النبوية �إىل اال�ستِعانة بال�صرب ،واالحت�ساب ،والثقة،
وكذلك دعت ّ
وال ّرجاء مبا عند اهلل عز وجل ووعده ،و�ضبط ال ّنف�س وذلك ملا يحققه هذا املنهج
احلد من �آثار ال�شائعات على �أمن
من اطمئنان و�سكينة ،ومن ثَم َّ الإ�سهام يف ّ
املعنوي؛ فلقد �أيقنت ال�سيدة عائ�شة-ر�ضي اهلل عنها -ب�أن
املجتمعات و�سِ لمها
ّ
اهلل �سيربئها النها تعلم علم اليقني �أنها بريئة ،فهي �أعلم بنف�سها ،وهي تعلم ب�أن اهلل
عز ّ
وجل:
يدافع عن �أوليائه ال�صاحلني ،فرتاها ت�صرب وحتت�سب ،وت�ستعني باهلل ّ
تقول ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنهاَ « :واللهَّ ِ لَق َْد َعل ِْم ُت �أَنَّ ُك ْم َ�سمِ ْع ُت ْم َما
ا�س َو َو َق َر فيِ �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم َو َ�ص َّد ْق ُت ْم ِب ِه َولَئ ِْن ُق ْل ُت لَ ُك ْم �إِ يِّن بَ ِريئَ ٌة َواللهَّ ُ يَ ْع َل ُم
يَ َت َح َّد ُث ِب ِه ال َّن ُ
ون ِب َذل َِك َولَئ ِِن ْاعترَ َف ُْت لَ ُك ْم ِب�أَ ْم ٍر َواللهَّ ُ يَ ْع َل ُم �أَ يِّن بَ ِريئَ ٌة لَ ُت َ�صدِّ ُقنِّي
�إِ يِّن لَبرَ ِ يئَ ٌة َال ت َُ�صدِّ ُق يِ
و�س َف �إِ ْذ َق َ
ال ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
َواللهَّ ِ َما �أَجِ دُ ليِ َولَ ُك ْم َمثَلاً �إِ َّال �أَبَا يُ ُ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ»(يو�سف.((()18 :
ومن املناهج القومية التي ّ
احلد من �آثار ال�شائعات
خطتها ال�سنة النبوية يف ّ
وخطرها يف تهديد �سلمه املدين؛ املُ�ساحمة والعفو عند املقدرة ملن ي�ستحقّهما،
لقد قرر �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه قطع ال ّنفقة عن م�سطح الذي �آذاه يف �أهل بيته ،مع
حق ،حتى و�إن جاروا و�إن
�أن م�سطح من �أهل بيته وقرابته ،ولكن لرعاية القرابة ّ
ال�صدِّ يقُ َ - ،ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،-و َك َان يُ ْنفِقُ َع َلى م ِْ�س َط ِح ْب ِن �أُثَاثَ َة
ظلمواَ ،ق َال �أَبُو بَ ْك ٍر ِّ
ِل َق َرابَ ِت ِه ِم ْن ُهَ « :واللهَّ ِ َال �أُ ْنفِقُ َع َلى م ِْ�س َط ٍح �شَ ْيئًا �أَبَدً ا بَ ْع َد َما َق َال ِل َعائ َِ�ش َة»((( .فجاءت
الآيات ت�أمر �أبا بكر ب�أن ي�ستم ّر يف ال ّنفقة لنوال املغفرة من اهلل -عز وجل -ولتحقيق
احلق ،ور ّد الباطل.
ما �أمر اهلل �-سبحانه وتعاىل -من اتّباع ّ
� -1سبق تخريجه.
� -2سبق تخريجه.
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و�أخ ًرياّ :
خطت ال�س ّنة النبوية منهج الإعالن والبيان لتو�ضيح احلقائق والإجابة
ال�سلم املدين؛ �إذ � ّإن كثريا من
عن ال ّت�سا�ؤالتّ ،
للحد من �آثار ال�شائعة وحتقيق ِّ
ّ
ال�شائعات التي تُثارّ ،ثم ال جتد ملن وقعت عليهم كالما وال بيانا ،مع وجود �أ ّدلة
قاطعة ،وثقة عارمة ب�أنهم مظلومون ،لذلك د�أب القادة �أ�صحاب احلكمة على
�إ�صدار البيانات عقِب كل �شائعة خطرية ،لوقف الفتنة ،وبث الطم�أنينة؛لقد ح�صل
ما ح�صل يف غزوة �أحد بعد �إ�شاعة خرب مقتل ال ّنبي � -ص ّلى اهلل عليه و�سلم -
ووه َنت الأنف�س ،حتى كادت الهزمية �أن تفتك بامل�سلمني حتى طلع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم« :ففرحنا ،حتى ك�أنه مل ي�صبنا ما �أ�صابنا.(((»....ويف اخلتام تو�صي الباحثة ب�ضرورة قيام اجلهات املعن ّية بتعريف �أفراد
املجتمعات مبخاطر ّ
ال�شائعات وال ّتحذير من �أ�ضرارها ،بجميع الو�سائل املتاحة،
وخا�صة و�سائل الإعالم ،وم�ؤ�س�سات ال ّتعليم ،بكافة الو�سائل املُتاحة ،بعقد
اخلا�صة بها ،و�ضرورة
الدورات ،وال ّندوات ،والربامج ،ون�شر املطو ّيات والبيانات ّ
مراقبة و�سائل الإعالم لِكونها الرائدة يف ن�شر ّ
ال�شائعات ،و�إيقاع العقوبة على من
يكت�شف ب�أنهم من م�صادرها.
عز وجل� -أن يتقبل مني هذا العمل خال�صا لوحهه الكرمي ،ف�إن�أ�س�أل اهلل ّ
�أح�سنت فبف�ضل اهلل ورحمته ،و�إن �أخط�أت ف�إين �أ�س�أل اهلل املغفرة والرحمة ،واهلل
ويل التوفيق.

� -1أخرجه احلاكم الني�سابوري ،يف امل�ستدرك على ال�صحيحني ،كتاب التف�سري� ،سورة �آل عمران ،وقال
احلاكم" :هذا حديث �صحيح اال�سناد" ،ووافقه الذهبي ،حديث رقم (.)324/2()3163
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ال�سل ُم املد ُّين يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة
ِّ
(القيم واملقومات والأبعاد)
�أ .خديجة بو�سبع

باحث ٌة �أكادميي ٌة يف ِ
�سلك الدكتوراه
جامع ُة ال�سلطان موالي �سليمان -املغرب

احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وعلى �آله ومن �سار على نهجه
واهتدى بهديه �إىل يوم الدين ،وبعد،،،
فمنذ نزول القر�آن الكرمي و�أعداء الإ�سالم يلفقون له التهم وال�شبهات ،ومن
ذلك �أنه دين الإرهاب والعنف ومناوئ لل�سلم وال�سالم.
غنيا يدح�ض هذه التهم التي ال �أ�سا�س
واملن�صف يعلم �أن الإ�سالم ميلك ترا ًثا ًّ
لها من ال�صحة ،فهو دين يقبل باالختالف والتنوع ،بل ويعتربهما من �سنن اهلل
يف خلقه ،لقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(((؛
فهو يقر بالتعددية الدينية ،بحيث ال يُ ْك ِر ُه �أحدا على الدخول فيه ،تاركا لهم حرية
ال�سلمي بني
ال�سلم املدين و�إر�ساء التعاي�ش ِّ
االعتقاد والتعبد ،كل ذلك بغية حتقيق ِّ
املختلفني دينا وثقافة وح�ضارة.
ولنا يف ال�سنة النبوية جم�سدة يف وثيقة املدينة املنورة خري منوذج للتطبيق
وال�سلمية بني الأنا والآخر .فهي �أول د�ستور مكتوب بعد
العملي للعالقة الإيجابية ِّ
ال�سلم املدين بني مكونات
القر�آن الكرمي يقدم العالج ال�شايف والكايف لتحقيق ِّ
املجتمع املدين وحتى الإن�ساين ،حيث �آخى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بني
املهاجرين والأن�صار من جهة ،ووطد العالقات الإن�سانية بني امل�سلمني والأديان
الأخرى ممثلة ب�صفة خا�صة يف اليهود من جهة ثانية.
فعن طريق احلوار الديني واحل�ضاري عملت وثيقة املدينة على �إ�شاعة ثقافة
ال�سلم املدين ،وعلى بناء وحدة اجتماعية و�سيا�سية ،وعلى االنفتاح على املخالفني
ِّ
للإ�سالم من �أهل الكتاب وغريهم من م�شركي قري�ش واالعرتاف بهم ،والقبول
بهم وفقا ملبادئ العي�ش امل�شرتك ،ولقيم العدل وامل�ساواة والتعاون ،وغريها من
القيم واملقومات التي تُ�سهِم يف التوعية ب�أهمية الأمن للجميع ،والإح�سا�س باالنتماء
�إىل وطن واحد.
� -1سورة هود.118 :
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واجلديد الذي �س�أقدمه يف بحثي هذا �إن �شاء اهلل هو� :أين حاولت �أن �أ�ستنبط
من ثنايا بنود وثيقة املدينة املنورة �ضمنا �أو �صراحة القيم واملقومات املحققة لل�سلم
املدين ،والأبعاد املتوخاة منها والتي ميكن تنزيلها على �أر�ض الواقع ،وجعلها
وال�سلم العاملي.
ال�سلم املدين ِّ
تُ�سهم يف �إ�شاعة كل من ِّ
«ال�سلم املدين»� :إ�شاعة ثقافة ال�سالم وترويجه ،والت�سامح
ومن دالالت ِّ
واالنفتاح على الآخر واالعرتاف به عن طريق ثقافة احلوار وتعزيز عملية قبول
الر�أي الآخر ،وتفاهم املختلفني فيما بينهم ،وجت�سري الهوة بني خمتلف الأطياف
وال�شرائح االجتماعية ،والإميان بالتعددية الفكرية وال�سيا�سية والدينية ،ورف�ض
جميع �أ�شكال العنف والتطرف يف العقيدة والفكر واملمار�سات القمعية يف
املجتمع ،والإميان مببد�أ احلوار(((.
�أما وثيقة املدينة املنورة فهي معاهد ٌة �أو َع ْق ٌد �أبرمه الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم بعد فرتة من هجرته املباركة �إىل املدينة املنورة بني املهاجرين والأن�صار من
جهة ،واليهود من جهة �أخرى ،وادع فيه اليهود وعاهدهم و�أقرهم على دينهم
و�أموالهم و�شرط لهم وا�شرتط عليهم ،وقد �أطلقت على الوثيقة ت�سميات عدة
منها :الكتاب ،ال�صحيفة ،وثيقة املدينة ،د�ستور املدينة(((.
وقد ا�شتهرت هذه الوثيقة بني علماء ال�سرية واعتمد عليها حممد بن
�إ�سحاق؛ وذكرها ابن ه�شام يف كتابه «ال�سرية النبوية» ب�صورة �أكرث تف�صيلاً من
ابن �إ�سحاق ،و�أُ�شري �إىل بع�ض فقراتها يف بع�ض كتب ال�سنة نحو �صحيح البخاري
وم�سند �أحمد� ،أما الأ�ستاذ حممد حمِ يد اهلل رحمه اهلل َف ُي َع ُّد من �أوائل من ع ّرف
بهذه الوثيقة وقدمها للأو�ساط العلمية يف الع�صر احلديث.
وال�سلم املدين ،د.
	-1الت�سامح وال�صفح� ،أ.د .عبد ال�سالم �إبراهيم البغدادي� ،ص  .19انظر :التعددية ِّ
عبد العظيم جرب حافظ ،16-5-2015 ،مركز امل�ستقبل للدرا�سات الإ�سرتاتيجيةhttp://mcsr.net/ ،
news38
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وقد ت�ضمنت هذه الوثيقة جمموعة من القيم منها :العدل الذي يتمظهر يف
ت�ضامن الر�أي العام -الأمر باملعروف والنهي عن املنكر -والذي ميكن ا�ستنباطه
ال�صحِ ي َفةَِ ،و�آ َم َن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم
من البند (َ ( :)22و ِ�إنّ ُه اَل يَحِ ّل لمِ ُ�ؤْم ٍِن �أَ َق ّر بمِ َا فيِ َهذِ هِ ّ
مدِ ًثا �أو يُ�ؤْوِ يهِ )...،كما َح َ�ص َر ِت الوثيق ُة ال�سلطة الق�ضائية يف
ْالآخِ ِر �أَنْ يَ ْن ُ�ص َر حُ ْ
جهة واحدة بالن�سبة جلميع �سكان الدولة ،ومن ذلك ما جاء يف البند (َ ( :)42و�أنّ ُه
ال�صحِ ي َف ِة م ِْن َح َد ٍث� ،أَ ْو ا�شْ ت َِجارٍ يُخَ ُ
اف َف َ�سا ُد ُهَ ،ف�إِ ّن َم َر ّد ُه
َما َك َان بَ نْ َ
ي �أَ ْه ِل َهذِ هِ ّ
م ّمدٍ َر ُ�سولِ اللهّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم) .و�أقرت تطبيق
� ىَإل ا ِهلل َع ّز َو َج ّل َو ِ�إ ىَل حُ َ
القوانني على اجلميع دون متييز ،و�إقرار امل�س�ؤولية الفردية والعقوبة ال�شخ�صية،
وم).
وقد دل على ذلك البند (َ ( :)37و�أنّ ُه ال يَ�أْثَ ْم ا ْم ُر ٌ�ؤ ِب َحلِي ِفهَِ ،و�إِ ّن ال ّن ْ�ص َر ِل ْل َم ْظ ُل ِ
وكذلك البندان ( )46و(.)47
لكن هذا ال مينع �أحيانا من الت�أثري املادي للعقوبة على �أقارب املحكوم عليه؛
تُ ْن َظ ُر البنود ( )25و( )31و( 36ب)َ ( :و�أنّ ُه َم ْن َف َت َك َف ِب َن ْف�سِ ِه َف َت َك َو�أَ ْه ِل بَ ْي ِتهِ)،
بالإ�ضافة �إىل �إقامة َح ّد الق�صا�ص على كل معتد؛ لذلك �أكدت الوثيقة يف البند
( )21علىَ ( :و�أنّ ُه َم ْن ْاع َت َب َط ُم ْ�ؤ ِمنًا َق ْتلاً َع ْن بَ ّي َن ٍة َف ِ�إنّ ُه َق َو ٌد ِبهِ � ،اّإل َ �أنْ يَ ْر َ�ضى َوليِ ّ
ني َع َل ْي ِه َكا ّف ٌة َو اَل يَحِ ّل لَ ُه ْم � اّإل ِقيَا ٌم َع َل ْيهِ) ،وعليه فالوثيقة
المْ َ ْق ُتولِ [بالعقل] َو� ّأن المْ ُ ْ�ؤ ِم ِن َ
ال�سلم على �إقامة العدالة بني امل�سلمني ،وغريهم ،وعلى منع االعتداء والظلم،
بنت ِّ
وعلى حماية احلقوق.
ومن القيم ال�صريحة يف الوثيقة واملحققة لل�سلم املدين قيمة امل�ساواة املتجلية
يف اعتبار النا�س �أمة واحدة ،فامل�ؤمنون وامل�سلمون �أمة واحدة ،واليهود �أمة مع
امل�ؤمنني ،فالكل �سواء يف احلقوق ،من ناحيتي �إعطاء الإجارة و�إعطاء الأمان؛
ني بَ ْع ُ�ض ُه ْم
فالبند (َ ( :)15و� ّأن ذِ ّم َة اللهّ ِ َواحِ َد ٌة يُجِ ُري َع َل ْيه ِْم �أَ ْدنَا ُه ْمَ ،و�إِ ّن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
موايل بع�ض ُد َ
ا�س) فقد حارب الطبقية بكل �أ�شكالها و�أعلن مبد�أ امل�ساواة،
ون ال ّن ِ
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وبالرغم من �أنه �أعطى قيمة تفا�ضلية للم�ؤمنني على الكافرين ،فالكافر ال ي�ساوي
امل�ؤمن يف القتل �أو الن�صر ،فن�ص البند ( )14على �أنهَ ( :و اَل يَ ْق ُت ُل ُم�ؤْم ٌِن ُم�ؤْ ِمنًا فيِ
َكاف ٍِر َو اَل يَ ْن ُ�ص ُر َكا ِف ًرا َع َلى ُم�ؤْم ٍِن ،).فقد �أعطى اليهود حق املنا�صرة من قبل امل�ؤمنني
ني َو اَل
يف البند (َ ( )16و�إِنّ ُه َم ْن تَ ِب َع َنا م ِْن يَ ُهو َد َف�إِ ّن لَ ُه ال ّن ْ�ص َر َو ْ أ
الُ ْ�س َو َة َغيرْ َ َم ْظ ُلو ِم َ
ين َع َل ْيه ِْم) ،وكذلك يف )37( :و(.)38
ا�ص ِر َ
ُم َت َن َ
ال�سلم واحلرب
وقد �ألزمت الوثيقة امل�سلمني بالت�ضامن واجلماعية يف حالتي ِّ
ني َواحِ َدةٌ،
على حد �سواء وهذا ما �أكده البند ( )17الذي قرر (و� ّأن �سِ ْل َم المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
اَل يُ َ�س مَ ُ
ال ُم�ؤْم ٌِن ُد َ
ون ُم�ؤْم ٍِن فيِ ِق َتالٍ فيِ َ�س ِب ِيل اللهّ ِ � ،اّإل َع َلى َ�س َواءٍ َو َع ْدلٍ بَ ْي َن ُه ْم).
ِب بَ ْع ُ�ض َها بَ ْع ً�ضا ).والبند
وكذلك البند (َ ( :)18و� ّأن ُك ّل َغازِ يَ ٍة َغ َز ْت َم َع َنا يُ ْعق ُ
( )19الذي ن�ص على امل�ساواة يف احلقوق الأمنية والثقافية وال�سيا�سية بني
امل�سلمني وغريهم.
كما منحت الوثيقة حيزا مهما لقيمة التكافل والتعاون بني املواطنني ملا لها من
بال�سلم املدين
�أهمية يف التقلي�ص من الأخذ بالث�أر .ومن جتليات ارتباط هذه القيمة ِّ
يف الوثيقة :تكرار عبارة الفداء ت�سع مرات خا�صة عند احلديث عمن ال ي�ستطيع
منهم �أن يدفع الدية ت�ضامنا بني اجلميع ،وذلك ما حددته مواد ال�صحيفة من (3
ون م ِْن ُق َر ْي ٍ�ش َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
�إىل  )11التي جاء فيها( :المْ ُ َهاجِ ُر َ
ون بينهم وهم
نيَ .وبَ ُنو َع ْوف (ونف�س الأمر بالن�سبة
يفدون َعا ِنيَ َهم ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ي المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَ نْ َ
لباقي القبائل :بَ ُنو الحْ َارِ ِث[بن اخلزرج]َ ،وبَ ُنو َ�ساعِ َدةََ ،وبَ ُنو ُج َ�ش ٍمَ ،وبَ ُنو ال ّن ّجارِ ،
الَ ْو ِ�س) َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
ون َم َعا ِق َل ُه ْم
يتَ ،وبَ ُنو ْ أ
َوبَ ُنو َع ْم ِرو ْب ِن َع ْو ٍفَ ،وبَ ُنو ال ّن ِب ِ
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الُ ىَ
ْأ
ني)((( ،مع الأخذ
ولَ ،و ُك ّل َطا ِئ َف ٍة تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ي المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَ نْ َ
على �أيدي البغاة واملعتدين ،و�أي�ضا التعاون والتكافل بني قاطني املدينة ب�صفة
عامة ،يف �إطالق �سراح �أحد �أع�ضائهم �إذا وقع يف الأ�سر ،و�إقرار مبد�أ الت�ضامن يف
امل�س�ؤولية بني بطون القبائل عما يحدث من �أحد �أفرادها من جرائم من حيث �إعطاء
ني
ني المْ ُ ّت ِق َ
الديات و�أخذها ،والتعاون على رفع الظلم البند (َ (َ :)13و� ّأن المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
[�أيديهم] َع َلى [كل] َم ْن بَغَى ِم ْن ُه ْم� ،أَ ْو ا ْب َتغَى َد�سِ ي َع َة ُظ ْل ٍم�َ ،أ ْو �إ ْث ٍم�َ ،أ ْو ُع ْد َوانٍ �َ ،أ ْو
نيَ ،و� ّأن �أَ ْيدِ يَ ُه ْم َع َل ْي ِه َجمِ ي ًعاَ ،ولَ ْو َك َان َولَ َد �أَ َحدِ هِ ْم) ،وعلى التنا�صر
ي المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َف َ�سادٍ بَ نْ َ
للدفاع عن املدينة يف حال تعر�ضها خلطر خارجي مفاجئ ،والتعاون يف الإنفاق،
وهذا ما ن�صت عليه الوثيقة يف )44( :و( )16و( )24و( ،)38بالإ�ضافة �إىل
م�ساعدة املدين على �سداد دينه ،وعند عجز العاقلة من القبيلة عن الوفاء باحلاجة:
ني اَل يَترْ ُ ُك َ
وف فيِ ف َِداءٍ �أَ ْو َعق ٍْل).
ون ُم ْف َر ًحا بَ ْي َن ُه ْم �أَنْ يُ ْع ُطو ُه ِبالمْ َ ْع ُر ِ
( َو ِ�إ ّن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
وعليه ف�إن هذه القيم من العدل وامل�ساواة والتكافل والتعاون امل�ستفادة من
ال�سلم املدين ،بل وقد جت�سدت
وثيقة املدينة من �أهم القيم التي �أ�سهمت يف حتقيق ِّ
على �أر�ض الواقع حفاظا على اجلن�س الب�شري دون متييز بني الأنا والآخر.
ال�سلم املدين املت�ض َّم َن ُة يف وثيقة املدينة ،فهذه قد �صرحت
�أما مقومات ِّ

� -1أخرج �أحمد يف امل�سند حديث رقم" :6904 :وروي عن حجاج ،عن عمرو بن �شعيب ،عن
�أبيه عن جده� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كتب كتابا بني املهاجرين والأن�صار ،على �أن
يعقلوا معاقلهم ،ويفدوا عانيهم باملعروف ،والإ�صالح بني امل�سلمني" .قال �شعيب الأرن�ؤوط يف
تعليقه على هذا احلديث�" :إ�سناده �ضعيف .ن�صر بن باب� :ضعيف احلديث ،وحجاج -وهو ابن
�أرطاة :-كثري اخلط�أ والتدلي�س .وذكره ابن كثري يف "تاريخه"  ،224/3وقال :تفرد به ،رواه �أحمد.
واملعاقل :الديات ،جمع معقُلة .قاله ابن الأثري .وقال ال�سندي� :أي :عقد امل�ؤاخاة بينهم ،و�أن يحمل
الأن�صار عقل املهاجرين .وبالعك�س ،والعاين :الأ�سري.
و�أخرجه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه  ،27577(419/5و�أبو يعلى  )2484(366/4من طرق عن حجاج،
عن احلكم ،عن مق�سم عن ابن عبا�س قال" :كتب ر�سول اهلل كتابًا بني املهاجرين والأن�صار� :أن ال يغفلوا
معاقلهم ،و�أن يفدوا عانيهم باملعروف والإ�صالح بني النا�س" .هكذا حدث به احلجاج مرة عن مق�سم،
و�أخرى عن عمرو ،وقد �صحح كال الإ�سنادين العالمة �أحمد �شاكر  .146/4ينظر �أي�ضا :تخريج
وثيقة املدينة املنورة ،ملتقى �أهل احلديث http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.
php?t=94534
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ب�ضرورة احرتام التعددية الدينية؛ فالر�سول الكرمي مل يكره �أحدا على ترك دينه،
بل ترك للجميع حرية االعتقاد والتعبد ،وهذا ما �صرحت به الفقرةِ ( :»25ل ْليَ ُهودِ
ي دِ ي ُن ُه ْم َم َوالِيه ِْم َو�أَ ْن ُف ُ�س ُه ْم )..و�أثبتت الفقرات) ( 35 -26هذا
دِ ي ُن ُه ْم َو ِل ْل ُم ْ�سلِمِ نْ ِ
الأمر ،كما مل يكتف بال�سماح لليهود مبمار�سة دينهم بكل حرية بل و�أ َّم َن ُه ْم على
�أموالهم و�أوالدهم ،وهذا التنوع واالختالف خا�صة يف الأديان �إذا �أُ ْح�سِ َن
وال�سلم ،والأمن املادي واملعنوي� ،أما املقوم االجتماعي
ا�ستغالله �أثمر التعاي�ش ِّ
فيتجلى يف كون الوثيقة ت�شكل ال َعق َْد االجتماعي الأول يف تاريخ الب�شرية ،والذي
ال�سلم الأهلي ،من خالل
يُ َع ُّد �أهم مرتكزات املواطنة يف دولة املدينة ،والتي حمت ِّ
ح�سن التعامل والتعاقد وال�شراكة والتكامل والتعارف والتوافق مع (الآخر)،
بالإ�ضافة �إىل املقوم ال�سيا�سي املتج�سد يف �إقرار الوثيقة� :أن جميع املواطنني حتت
قائد واحد و�سلطة واحدة ،وهذا من �أهم ال�سبل املحققة لل�سلم املدين عن طريق
�سد الباب على التفرق واالنق�سام اللذين يحدثان عند تعدد ال�سلط من خالل
الن�ص على قيادة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للأمة ال�سيا�سية ،ورئا�سته للدولة،
م ّمدٍ
ومرجعيته لها ،من خالل البند الأول الذي ن�ص علىَ ( :ه َذا كِ َت ٌ
اب م ِْن حُ َ
ال ّن ِب ّي ]ر�سول اهلل] ،)...والبند (َ ( :)23و�إِنّ ُك ْم َم ْه َما اخْ َت َل ْف ُت ْم فِي ِه م ِْن �شَ ْيءٍَ ،ف ِ�إ ّن
م ّمدٍ ( .ي�ؤيد ذلك البند (� .36أ) ( َو�أنّ ُه اَل يَخْ ُر ُج
َم َر ّد ُه � ىَإل اللهّ ِ َع ّز َو َج ّل َو�إِ ىَل حُ َ
م ّمدٍ ) .وغريها من البنود.
ِم ْن ُه ْم �أَ َح ٌد � اّإل ِب ِ�إ ْذنِ حُ َ
ومن بني ما تهدف �إليه الوثيقة حتقيق جمموعة �أبعاد منها :احلفاظ على �أمن
و�سالمة املواطنني مبختلف �أطيافهم و�أديانهم؛ ف�ساكن املدينة �آمن فيها و�آمن عند
الرجوع �إليها وهذا ما ي�صرح به البند (َ « :)47و�أنّ ُه َم ْن خَ َر َج �آم ٌِن َو َم ْن َق َع َد �آم ٌِن
ِبالمْ َدِ ي َنةِ � ،اّإل َم ْن َظ َل َم و�أَث َِم) ،ودون �أن تتجاهل حفظ حق اجلار يف الأمنَ ( :و� ّأن اللهّ َ
م ّم ٌد َر ُ�س ُ
ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم) ،مع دعوة اجلميع
َجا ٌر لمِ َ ْن بَ ّر َواتّقَىَ ،و حُ َ
حق حقَّه ،واحلد على املخالف
�إىل االرتباط بالأ�س�س القانونية التي تعطي لكل ذي ّ
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بغية حفظ الأمن الداخلي للدولة (املدينة) �ضد البغاة ،وهذا ما ن�صت عليه البنود
( )13و( )22و( )45و(45ب).
كما �أ�شارت الوثيقة �إىل بعدٍ �آخَ َر؛ َ�س َع ْت من خالله �إىل حماولة �صهر جميع
رعايا الدولة الإ�سالمية من امل�سلمني واليهود والعرب امل�شركني يف بوتقة واحدة
ني وهذا ما يقر به البند
�أال وهو بعد املواطنة التي اعتربت اليَ ُهو َد �أُ ّم ًة َم َع المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني) ،ومن ثَ َّم يلتقي مفهوم املواطنة
(َ ( :)25و� ّأن يَ ُهو َد بَنِي َع ْو ٍف �أُ ّم ٌة َم َع المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
مع مفهوم الأمة؛ مما يجعل املجتمع الإ�سالمي �سيا�س ًيا متكونًا من فئات عدة لها
ال�سلمي واال�ستقرار يف املدينة
انتماءات دينية خمتلفة ،بغية حتقيق التعاي�ش ِّ
والن�صر والعون والن�صح والدفاع امل�شرتك عن حدود هذه الدولة ،والإح�سا�س
باالنتماء لدى الأفراد واجلماعات لوطن واحد ،وهذا ما ي�ؤكده البند (َ ( :)37و� ّأن
َع َلى ا ْليَ ُهودِ نَ َف َق َت ُه ْم ،وعلى امل�سلمني نفقتهم ،و�أن بينهم الن�صر على من حارب
يح َة َوا ْلبرِ ّ ُد َ
ال ْث ِم).
ون ْ إِ
�أهل هذه ال�صحيفة ،و�أن بينهم الن�صح َوال ّن ِ�ص َ
وال بد �أال نن�سى �أهم الأبعاد امل�ستفادة من الوثيقة ،وهو بعد حوار الأديان
واحل�ضارات؛ باعتبار احلوار من لوازم احلياة ،وبه ا�ستطاع عليه ال�سالم امل�ؤاخاة
بني امل�سلمني من خالل توحيد الأن�صار �أوال ،ثم امل�ؤاخاة بينهم وبني املهاجرين؛
ليتنقل عليه ال�سالم �إىل حماورة الآخر املتمثل يف اليهود مبتعدا عن ا�ستهداف
التوحيد بني الأديان مع الت�سليم مببد�أ االختالف ومبد�أ حرية االختيار.
وبذلك متثل وثيقة املدينة �أرقى �صورة للحوار الداخلي ملختلف الطوائف
املكونة للمدينة التي نورها �صلى اهلل عليه و�سلم بقدومه� ،ساعيا �إىل التقريب
بني امل�سلمني وغريهم ،وحفظ كرامة الإن�سان ،وتقبل الآخر املخالف يف الدين
ال�سلم املدين والتعاي�ش بني الأديان.
واالعتقاد والثقافة؛ ومن ثَ َّم حتقيق ِّ
ولهذا كان �أول ما قام به عليه ال�سالم كتابة وثيقة للأمن وال�سالم والتعاي�ش يف
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ظل العدل وامل�ساواة والتعاون وحتديد احلقوق والواجبات ،كما قدمت م�ساحة
كبرية للتعامل مع �أهل الكتاب؛ ممثال يف اليهود ب�شتى �أنواع التعامل من التنا�صح
والأمن والتحاور والتعاهد والدفاع امل�شرتك من �أجل املدينة ،لذا يجب الرجوع
�إىل امل�صادر الأوىل للت�شريع الإ�سالمي لال�ستفادة منها وا�ستخال�ص الدرو�س
والعرب التي ب�إمكانها حل م�شكالت هذا الع�صر.
النتائج والتو�صيات:
�أوال :من النتائج املتو�صل �إليها يف البحث ما يلي:
 �إن من �أوائل اخلطوات التي انتهجها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف �إقامة
الدولة الإ�سالمية الأوىل �إ�صدار (وثيقة املدينة) التي حددت ملجتمع املدينة
ال�سلم واال�ستقرار والتعاي�ش ،فكانت
ر�سالته يف دعم احلق واخلري ويف حتقيق ِّ
�أ�سبق يف �إن�سانيتها العاملية من القوانني واملعاهدات العاملية.
 �إذا كان امل�سلمون وغري امل�سلمني من �أ�صل واحد ،ف�إن اجلميع ي�سعى للمحافظة
ال�سلم حاجة �إن�سانية ما�سة ي�سعى كل فرد للتمتع
على �سالمته و�أمنه؛ لكون ِّ
بها واحلفاظ عليها؛ لذا �أعطانا الر�سول الكرمي من خالل وثيقة املدينة درو�سا
ال�سلم املجتمعي اخلايل من اال�ضطرابات والفنت؛ حيث
يف التعاي�ش ويف ِّ
عمل على امل�ؤاخاة بني الأو�س واخلزرج بهدف �إنهاء ال�صراعات الأهلية من
جهة ،و�آخى بني الأن�صار واملهاجرين من جهة ثانية ،ومل ينته الأمر عند هذا
احلد بل تعداه �إىل عقد معاهدات ووثائق مع الآخر املخالف (اليهود ،وفئة
ال�سلم وال�سالم
من كفار قري�ش)؛ ليعي�ش امل�سلم وغري امل�سلم يف جو ي�سوده ِّ
والتعاي�ش .فهي �أول جتربة �سيا�سية �إ�سالمية يف �صدر الإ�سالم بقيادة ر�سول
اهلل عليه ال�سالم ،لقد �أنقذت املجتمع املدين الذي كان يتخبط يف دوامة
ال�صراع القبلي خا�صة ،ومن ثَ َّم فوثيقة املدينة متثل منوذجا لل�سلم املدين،
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الذي يُ َع ُّد من الغايات الكربى للمجتمعات وللعي�ش معا يف وطن واحد
يحافظ على ا�ستقراره و�أمن قاطنيه و�سالمتهم دون متييز بينهم ويجعلهم يدا
واحدة �ضد كل عدوان خارجي.
ال�سلم والتعاون بني ال�شعوب
 �إن مما ميكن ا�ستخال�صه �أي�ضا من الوثيقة لتحقيق ِّ
املتنوعة اعتقادا ومذهبا وعرقا �إبعاد ُك ِّل ما من �ش�أنه �إحداث اال�ضطرابات
واحلروب ،مع ح�سن ا�ستثمار امل�شرتك الإن�ساين ،والقيم الإن�سانية امل�شرتكة،
والت�سامي عن التمركز الذاتي ،والقبول بالآخر واحرتام مقد�ساته واالعرتاف
ب�إيجابياته وحماولة التفاهم معه عن طريق احلوار املتكافئ الأطراف ،ومن ثَ َّم
ال�سلم املدين والعاملي.
حتقيق ِّ
 لذا علينا االقتداء بتعاليم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ومبنهجه الفريد يف
ح�سن التعامل .وهذه امل�س�ؤولية ال تقت�صر على العلماء ،بل تتعدى �إىل
الأفراد وامل�ؤ�س�سات عن طريق الرتبية والتوعية -بدءا من �أ�صغر خليتني يف
املجتمع �أال وهما الأ�سرة واملدر�سة ،ثم باقي امل�ؤ�س�سات املجتمعية -على
الأخالق واملبادئ امل�شرتكة والكونية املبثوثة �أ�صال يف فطرة الإن�سان؛ كاحلرية
والعدل وامل�ساواة والت�ضامن �سواء مع النف�س �أو مع الآخر ،وت�شبعهم
بحب الأوطان واالعرتاف بوجود اختالفات بل وتناق�ضات فيما بني الأديان
واحل�ضارات .ومن ثَ َّم نتمكن من خلق جيل قادر على حتمل م�س�ؤولياته يف
حفظ ال�ضروريات اخلم�س �سواء بالن�سبة لنف�سه �أو لغريه املماثل له يف الدين
واحل�ضارة� ،أو املخالف له ،وذلك بغية العي�ش يف بيئة بعيدة عن التوترات
ال�سلم واال�ستقرار والأمن عموما.
الداخلية واخلارجية ،ومن ثَ َّم احلفاظ على ِّ
ثانيا :التو�صيات
 الدعوة �إىل الرجوع �إىل القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية -ممثلة يف الوثائق
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واملعاهدات النبوية ،فهما احلل الأمثل والعالج ال�شايف لتفرق �شملنا
ومعاناتنا وتبعيتنا العمياء للآخر وتخلفنا؛ لأنهما وحي اهلل الذي يعلم ما يُ ْ�صل ُِح
حال عباده ،و�أي�ضا لأنهما ميثالن امل�صادر الأوىل يف الت�شريع ،ومنابع الدين
اخلامت واملهيمن على غريه من الأديان ،دون �أن نن�سى �إعادة قراءة التاريخ
الإ�سالمي بعني تعيد االعتبار للذات الإ�سالمية ،وال تنتق�ص من ذات الآخر
ملجرد كونه �آخر خمالفا للأنا ،وتبني عالقة جيدة معه دون �أن نن�سى الواقع
ال�سلم املدين بني كافة
وما يقت�ضيه من حتديات ،لتكون �أ�سا�سا للحفاظ على ِّ
فئات املجتمع.
 على البلدان الإ�سالمية �ألاّ ت�ضع الآخر يف كفة واحدة يف تعاملها معه ،فالأنا
�أنوات ،والأمر نف�سه بالن�سبة للآخر؛ لأن فيهم من يتودد للم�سلمني؛ لذا عليها
�أن حت�سن التعامل معه و�أن جتادله بالتي هي �أح�سن ،مع مراعاة �سنة االختالف
والتعدد الديني والفكري واحل�ضاري لفتح قنوات االت�صال للإفادة من
التجربة الإن�سانية يف جماالتها الوا�سعة ،وليعي�ش اجلميع يف �سلم داخلي
وخارجي.
ال�سلم املدين يف هذا الع�صر البد من تعرف الأنا لذاتها وامل�صاحلة
 كي يتحقق ِّ
�أوال معها ،فكيف ميكن احلوار والتعاي�ش مع الآخر ونحن نعي�ش احلروب
الأهلية حيث التمزق والت�شتت وانعدام الأمن �شرقا وغربا؟ لذا �إن مل نوفق
يف الت�سامل مع �أنف�سنا وحماورتها فلن ننجح يف حماورة غرينا والتعاي�ش معه
يف �سالم.
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لل�س ْل ِم املد ِّين يف ال�سُ ّنة النبو ّية
املُ َق ِّومات ال َع َقدَ َّي ِة ِّ
د .مبارك بن عبد العزيز بن �صالح

جامعة �أم القرى  -اململكة العربية ال�سعودية

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد ،وعلى �آله
و�أ�صحابه �أجمعني �أما بعد:
لم غاية فطرية و�ضرورة نف�سية ،ي�سعى �إليها ُّ
كائن ب�شري �أو حيواين،
كل ٍ
ِّ
فال�س ُ
ُ
النفو�س ،وال �أحق باحلديث عن
العي�ش ،وت�صفو
ففي ظله تنمو احلياةُ ،ويطيب
ُ
�صراعات عاملية ودولية
ال�س ْلم مثل زماننا الذي نعي�ش فيه؛ حيث تزداد كل حني
ٌ
ِّ
ا�ستخدام �أ�سو�أ
و�إقليمية وطائفية ،وتدخل على خطها القدر ُة العلمي ُة املعا�صرة يف
ٍ
للتقنية ،وال�صراعات الذرية ،والت�سابق املحموم فيها ،ونحن امل�سلمني بحاجة
جا َّدة ما�سة �إىل هذا احلديث من منطلق ديننا .ا�ستجاب ًة لظروفنا الذاتية التي حتتم
علينا �أن نحمي ديننا من �شبهات الغالني ،وانتحال املتطرفني ،وت�شويه الإِرهابيني،
و�أن نتعاون جمي ًعا للدفاع عن ديننا ،و�أن نقدمه كما هو يف كتاب اهلل و�سنة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم نا�ص ًعا م�شر ًقاً � ،
ألباب والب�صائر ،كما
آخذا بنوره الوهاج ال َ
ال�سلم نحمي جمتمعاتنا من االن�شطار الداخلي ،واالحرتاب
�أنَّنا بهذا احلديث عن ِّ
الطائفي؛ جراء غياب قانون العدل وامل�ساواة والإِن�سانية والرتاحم.
وح�سنًا ما قامت به الأمانة العامة لندوة احلديث ال�شريف ،بكلية الدرا�سات
الإ�سالمية والعربية بدبي بدولة الإمارات العربية املتحدة �إذ طرحت هذا املو�ضوع
أ�ساهم يف مو�ضوع
املهم يف مثل هذه الظروف ،فجزاهم اهلل خ ًريا ،وقد �أحببت �أن � َ
لل�س ْل ِم املدين يف ال�سُ ّنة النبو ّية ،واخرتت
هذه الندوة ببحث املقومات ال َع َقدَ َّي ِة ِّ
العقدي لل�سلم املدين ر�سوخً ا وجال ًء:
هذا املو�ضوع لأهميته؛ حيث يعطي البعدُ
ُ
ُ
ال�سلم املدين يف الإ�سالم عميق اجلذور ،وممتد الأركان
ف�أ ّما
الر�سوخ فهو يف كون ِّ
يف تربة العقيدة الإ�سالمية ،فهو را�سخ يف �أ�صلها كما هو �أ�صل يف فروعها ،بحيث
ال يتزحزح مبد�ؤه مهما اختلفت الأحوال والظروف � ،اَّإل على نطاق �ضيق ،هو
نف�سه.
نطاق ال�ضرورة التي حتمي ِّ
ال�سلم َ
و�أ َّما جال�ؤُه ،فيت�ضح ب� َّأن العقيدة ال�صحيحة اجللية الوا�ضحة حتمل يف ذاتها
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ال�سلم،
ال�سلم جل ًيا بعيدً ا عن �أهواء الب�شر وحمِ َّياتهم ،التي تغب�ش جالء ِّ
طبيعة ِّ
وجتعل عليه �ضبابية هائلة ،فيظن جهال�ؤهم �أنه يعار�ض �صرامة العقيدة وقوتها،
و� َّأن فيه مداهن ًة على ح�ساب حمكماتها ،وهو لي�س كذلك يف حقيقة الأمر.
ويتلخ�ص هذا املو�ضوع يف خم�سة مقومات هي:
ال�سلم املدين يف باب االعتقاد يف ال�س ّنة النبو ّية».
املقوم الأول�« :أ�صالة ِّ
ال�سلم املدين يف ال�س ّنة النبو ّية� ،أنه � ٌ
فرع
أ�صل ال ٌ
�أَ ْوثقُ ما يدل على مكانة ِّ
وثابت
يف باب العقيدة وفروعها،
وركن من �أركان مفاهيمها و�أ�سمائها ال�شرعيةٌ ،
ٌ
ال متغ ٌري ،كثبات حمكماتها و�أ�صولها ،التي ال تتبدل مهما اختلف الزمان واملكان
ُعد �أعظم
ال�سلمية يف باب املو�ضوعات ال َعقَدِ َّية ت ُّ
والظرف واحلال ،وهذه الأ�صالة ِّ
ال�سالم يف الإ�سالم فكرة �أ�صيلة عميقة،
املقومات ال َعقَدِ َّية ِّ
لل�سلم املدين« ،ففكرة ّ
اً
ات�صال وثي ًقا بطبيعته ،وفكرته الكلية عن الكون واحلياة والإن�سان» ،ويف
تت�صل
مو�ضوع متجذ ٌر
ال�سلم
ٌ
هذا املبحث �أعر�ض لأ�صل معامل هذه الأ�صالة وهو� :أ َّن ِّ
يف �أ�سماء اهلل و�صفاته و�أفعاله �سبحانه وتعاىل� ،إذا ت�أملنا يف �أ�سماء اهلل احل�سنى،
و�صفاته العليا ،و�أفعاله احلكيمة ،الواردة يف الكتاب وال�س ّنة  -وهو �سبحانه
ال�سلم والأمن عميقٌ
�صاحب اخللق والأمر  -والتي يجب الإميان بها ،جند � َّأن معنى ِّ
يف كل هذه الأ�سماء وال�صفات والأفعال هلل تعاىل فنجد:
� اً
أول� :أ َّن من �أ�سمائه �سبحانه ال�سالم وامل�ؤمن كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﯗ

ﯘﭼ [احل�شر .]23 :و�إذا ثبت هذا له �سبحانه وتعاىل ،ف� َّإن َّ
كل �أفعاله و�شرعه
�سبحانه وتعاىل ت�صدر من مبد�أ ال�سالم والأمن.ف�سمى دينه «الإ�سالم» ﭽﭸ ﭹ
«ال�سلم» ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ [�آل عمران ،]19 :و�أقامه على ِّ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ [البقرة ،]208 :واختار حتية �أهله «ال�سالم» ﭽﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ [النور ،]61 :وفر�ض الكف عن
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ال�سالم� ،أو �ألقاه �إلينا و�إن كان يف �ساحة احلرب ،ويف حال
كل من �ألقى علينا َّ
املقاتلة مهما كان حاله ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﭼ [الن�ساء.]90 :
ال�سلم.
كما �أ َّن كل �أ�سمائه و�صفاته �سبحانه مت�ضمن ٌة ل�صورة من �صور ِّ
وميكننا �أن نلحظ �أن ال�سالم الإلهي يف هذه الأ�سماء ،ال يقت�صر على �صورة
ال�سلب ،بل ال يتحقق � اَّإل بالعطاء والبذل والإح�سان منه �سبحانه ،فهو ي�سلمك من
الفقر ،ويح�سن �إليك بالغنى ،وي�سلمك من املر�ض ،ويعطيك العافية ،وهكذا يف
�سائر ال�سالم الرباين امل�شهود يف حياتنا.
ال�سلم».
املقوم الثاين« :وحدانية اهلل تعاىل وتفر ُده باخللق والأم ُر �أ�سا�س ِّ
ال مرا َء � َّأن ق�ضية وحدانية اهلل تعاىل يف ربوبيته و�ألوهيته ،و�أ�سمائه و�صفاته،
هي �أ�ضخم ق�ضايا العقيدة ،و�أم م�سائلها ،بل هي قلب الوجود كله ،فلها �أنزل
الكتب ،و�أر�سل الر�سل ،وخلق الوجود لها ،هذه الوحدانية هي منطلق
اهلل تعاىل
َ
ال�سلم
ال�سلم ،وعليها يدور ال�سالم ،وبها يتحقق الأمن يف املجتمعات ،فق�ضية ِّ
ِّ
هي ق�ضية عقدية حني نتناولها من جانب الوحدانية ،ومما ي�شهد لهذا؛ هناك
بي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �سنته:
وحدانيتان قررهما اهلل تعاىل يف كتابِه وال َّن ُّ
y yالوحدانية الأوىل :وحدانية قدرية كونية ال ينازع فيها � اَّإل مكابرون ،وهي
�سر
تلك الوحدانية يف اخللق وال َّتدبري والأمر وال َّت�صرف ،هذه الوحدانية هي ُّ
و�سر التوازن بني كل هذه الكائنات املتقابلة،
انتظام الكون املتعدد الثنائياتُّ ،
و�سر االن�سجام الذي
و�سر التكامل يف عمل هذه املخلوقات املتزاحمةُّ ،
ُّ
ت�شهده العقول ،وتب�صره الأعني ،وتدركه القلوب.
قال تعاىل

ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [امل�ؤمنون ،]91 :وقال تعاىل :ﭽ ﯟ
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ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [الأنبياء� .]22 :إ ًذا فال
جمال لل�صراع ،وال لالختالف ،وال لال�ضطراب ،وال للت�شاك�س ،فال }ا ْل َب ْح َرانِ
يَ ْبغِ يَانِ { ،وال َّ
}ال�ش ْم ُ�س ت ُْدرِ ُك ا ْل َق َم َر{َ } ،و اَل ال َّل ْي ُل َ�سابِقُ ال َّن َهارِ {} ،وال ال�سماء
تقع على الأر�ض{ ،ف ُك ٌّل فيِ َف َل ٍك يَ ْ�س َب ُح َ
ون.
y yالوحدانية الثانية :وحدانية ت�شريعية ،وهي وحدانية �ألوهيته ،وحكمه
و�أمره يف الثقلني ،ف�إن كانت وحدانية القرار الكوين القدري هي �سر �سالم
�سر �سالم حياة الب�شر
الكون وانتظامه ،ف�إن وحدانية القرار ال�شرعي هي ُّ
واملجتمعات وانتظامها ،وقد جعل اهلل تعاىل وحدانية التدبري والربوبية دليال
ال�سلم املجتمعي �أو املدين
على وحدانية �ألوهيته وعبوديته تقرر فيها مبد�أ ِّ
ال�سلم الكوين القدري ،فرب العزة واجلالل ربط كل ق�ضايا الوجود
مببد�أ ِّ
والت�شريع بهذه الق�ضية الكربى ،ق�ضية الوحدانية ،بيا ًنا للب�شرية طريق
ال�سلم الأوحد ،و�سبيل ال�سالم الفريد ،ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ِّ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ [�آل عمران،]83 :

ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [الزمر.]29 :

ال�سلم �أحدُ ركني الأ�سما ِء ال�شرعية التي يقوم عليها
املقوم الثالث�« :أ ّن ِّ
الدين».
ف�أ�صول الأ�سماء ال�شرعية التي يقوم عليها الدين (الإ�سالم  -الإميان -
الإح�سان) وقد دل على هذه الركنية �أدلة:
الدليل الأول� :إذا رجعنا �إىل معانيها اللغوية وا�شتقاقاتها جند �أنها ذات بعدين:
البعد الأول يتعلق بحق اهلل تعاىل .والبعد الثاين يتعلق بحق املخلوقني.
الدليل الثاين :كما �أننا جند �أن ال�شارع الكرمي بينها على هذين البعدين :فقد
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كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يبني للنا�س � َّأن هذا الإ�سالم يقوم على حق اهلل
وحق املخلوقني كما يف �أحاديث كثرية ،منها :حديث َع ْم ِرو ْب ِن َع َب َ�س َة َ --ق َال:
َق َال َر ُج ٌل :يَا َر ُ�س َ
ال ْ�سلاَ ُم؟ َق َال�« :أَنْ يُ ْ�سل َِم َق ْل ُب َك للِهَّ ِ َع َّز َو َج َّلَ ،و�أَنْ يَ ْ�س َل َم
ول اللهَّ َِ ،ما ْ إِ
المْ ُ ْ�س ِل ُم َ
ون م ِْن ل َِ�سان َِك َويَدِ َك»((( ،كما كان  --يح�صر بيان الإ�سالم يف كف
(((
الأذى عن امل�سلمني ،كما يف حديث عبدِ اهلل بن عمروٍ
وجابر((( و�أبي هريرة(((،
ِ
وف�ضالة بن عبيد ر�ضي اهلل عنهم((( ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جمي ًعا قال:
«امل ُ ْ�سل ُِم َم ْن َ�سل َِم امل ُ ْ�س ِل ُم َ
ون م ِْن ل َِ�سا ِن ِه َويَدِ هِ ».
وو�صف اخلوارج مبروقهم عن الدين لذلك ،فقال يف حديث �أبي �سعيد
اخلدري« :مي ُر ُق َ
ال�س ْه ِم من ال َّرمِيةِ ،يقتلون �أهل الإ�سالم،
ون من الدِّ ين ُم ُروق َّ
ويَ َدعون �أهل الأوثان»((( ،قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية -رحمه اهلل « :-ومروقهم
منه :خروجهم؛ با�ستحاللهم دماء امل�سلمني ،و�أموالهم(((.
ال�سلم!
و�أ َّما الإميان :فقد جاء يف الن�صو�ص الكثرية �صلته بالأمن ولي�س فقط ِّ
(((1
العا�ص
من ذلك :حديث �أبي هريرة((( وف�ضال َة بن عبيدٍ ((( وعبدِ اهلل بن عمروِ بن ِ
� -1أخرجه عبدالرزاق ،امل�صنف ،كتاب اجلامع للإمام معمر بن را�شد الأزدي ،باب الإميان والإ�سالم،
 ،127/11و�أحمد ،امل�سند.251/28 ،
� -2أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب الإميان ،باب امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده.12/1 ،
� -3أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الإميان ،باب بيان تفا�ضل الإ�سالم و�أي �أموره �أف�ضل.48/1 ،
� -4أخرجه الرتمذي ،ال�سنن ،كتاب الإميان ،باب ما جاء �أن امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده،
 ،313/4ح ،2627وقال" :حديث ح�سن �صحيح".
� -5أخرجه �أحمد ،امل�سند ،381/39 ،ح ،23958وابن حبان ،ال�صحيح ،باب الهجرة ،ذكر البيان ب�أن كل
هجرة لي�س فيها التحول من دار الكفر �إىل دار امل�سلمني ،203/11 ،ح.4862
� -6أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،باب قول اهلل عز وجل} :و�أما عاد ف�أهلكوا بريح
�صر�صر{ ،/4 ،ح ،3344وم�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الزكاة ،باب ذكر اخلوارج و�صفاتهم،741/2 ،
ح.1064
	-7النبوات البن تيمية (.)571/1
� -8سبق تخريجه.
� -9سبق تخريجه.
� -10أخرجه �أحمد ،امل�سند.6925 ،521/11 ،
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النا�س على دمائهم
و� ٍ
أن�س(((  -ر�ضي اهلل عنهم  -وفيها جمي ًعا« :امل�ؤمن :من �أ ِم َن ُه ُ
و�أموالهم».
ال�سلم فري�ض ٌة من فرائ�ض هذه الأ�سماء ال َعقَدِ َّي ِة ومعيا ٌر
الدليل الثالثَّ � :أن ِّ
لكمالها الواجب والفا�ضل :فجعل خري الإ�سالم و�أف�ضل الإ�سالم �إطعام الطعام:
كما يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص  -ر�ضي اهلل عنهما � -أن َر ُجلاً �س�أل
الطعام ،وت َ ْق َر�أُ
إ�سالم خ ٌري؟ قال« :تُطعِ ُم
َ
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  ،-قالُّ � :أي ال ِ
(((
الم على َم ْن َع َرف َْت و َم ْن مل تَع ِرف» .ويف روايةُّ �« :أي امل�سلمني خَ يرْ ٌ ؟».
ال�س َ
َّ
إ�سالم وال ُ
منطلق
إميان -
َ
فت�أمل كيف كانت العقيدة -مب�سمياتها الكربى  -ال ُ
ال�سلمية ،يف التعامل االقت�صادي يف املجتمع امل�سلم.
الأوامر ال�شرعية ،واملبادئ ِّ
ومما �أ َّك َده اهلل تعاىل �أن حق الإن�سان يف املال يجب �أن يُ�ؤَ َّدى له ،وال يبخ�س
حقه فيه� ،إذا ثبت له ن�صيبه ،فمن ذلك � َّأن اهلل تعاىل نهى نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم
عن منع ال�صدقة عن امل�شركني -ال �س َّيما القرابات منهم  -بحجة �أن ي�ضطرهم
وبي �سبحانه �أن الهداية منه ،ولي�ست لنبيه حممد �صلى اهلل عليه
�إىل �أن ي�ؤمنوا ،نَّ
و�سلم ،وال يجوز له �أن مينعهم حقهم ،فقد جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (البقرة )272
عن جماعة من ال�سلف من �أهل الت�أويل :فعن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما  -قال:
َكانُوا اَل يَ ْر�ضَ خُ َ
ت :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ون لَ َق َرابَا ِته ِْم م َِن المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
نيَ ،ف َن َزلَ ْ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﭼ [البقرة ،(((»]272 :ويف رواية عنه  -ر�ضي اهلل عنه -قال:
الَن َْ�صارِ لَ ُه ْم �أَنْ�سِ َبا ُء َو َق َرابَ ٌة م ِْن ُق َر ْي َظ َة َوال َّن ِ�ض ِريَ ،و َكانُوا يَ َّتق َ
ُون �أَنْ
َا�س م َِن ْ أ
َك َان �أُن ٌ

اب جْ َ
الارِ ،
� -1أخرجه �أحمد ،امل�سند ،29/20 ،ح ،12561وابن حبان يف �صحيحه ،كتاب الرب والإح�سان ،بَ ُ
الميَانِ  ،264/2 ،ح.510
ذِ كْ ُر الخْ َبرَ ِ الدَّ ِّال َع َلى �أَنَّ مجُ َ انَ َب َة ال َّر ُج ِل �أَ َذى جِ َريا ِن ِه م َِن ْ إِ
� -2أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الإميان ،باب بيان تفا�ضل الإ�سالم و�أي �أموره �أف�ضل ،47/1 ،ح).
 -3تف�سري الطربي.587/5 ،
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يَ َت َ�ص َّد ُقوا َع َل ْيه ِْمَ ،ويُ ِريدُ ونَ ُه ْم �أَنْ يُ ْ�س ِل ُمواَ ،ف َن َزلَ ْت :ﭽﭻ ﭼ ﭽﮃ ﭼ [البقرة:
 (((»]272الآية.
امل�سامل من امل�سلمني وغريهم
حق الإن�سانِ
ومن هنا نَّ ُ
يتبي لنا � َّأن الإ�سالم رعى َّ
ِ
َ
منطلق ذلك من عقيدته و�إميانه ،كما مل
وجعل
يف املال ،و�إعان َته عند احتياجه،
َ
يجعل اختالف الدين �سب ًبا ملنع احلقوق والت�ضييق على �أ�صحابها ،حتى ولو بق�صد
�إ�سالمهم ،وا�ضطرارهم �إىل الإميان!
ال�سل ُم النف�سي:
ِّ

لم يف النف�س الب�شرية ،وتبني
ال�سلم �أنها تخلقُ ِّ
م ِْن تفرد ال�شريعة يف باب ِّ
ال�س َ
أ�سباب العدوان من جذورها
قواعده داخ َلها قبل �أن ت�أمر به يف اخلارج،
َ
وتعالج � َ
ُ
من داخل النفو�س ،فجعلت جنا َة العبد يوم القيامة تدو ُر على �سالم ِة قلب ِه من
الآثام ،قال تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [ال�شعراء:
النف�سي �شر ًطا لكمالِ الإميان الواجب ،وحتققه ،فيقول
ال�سالم
 .]89 ،88وجعلت َّ
َّ
(((
 �صلى اهلل عليه و�سلم « :-ال يُ�ؤم ُِن �أحدُ ُك ْم ح َّتى يُحِ َّب لأخي ِه ما يُحِ ُّب لنف�سِ ه»هذا يف �أهل الإميان ،ويف اجلار  -مهما كان  -يقول �صلى اهلل عليه و�سلم « :-ال
يُ�ؤم ُِن �أحدُ ُك ْم ح َّتى يُحِ َّب جلاره ما يُحِ ُّب لنف�سه»(((.
الظن حماي ًة للأخوة الإميانية من ال�شكوك واحلقوق الإن�سانية
النهي عن ِّ
وجاء ُ
من الظلم ،فلن ي�ستقيم �إميان عبد وقلبه مليء بالظنون القبيحة جتا َه �إخوانه ،فعن
�أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنهّ � -أن ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم قال�« :إِ َّيا ُكم
َّ
اف�سوا،
أكذب
ِ
والظ َّن ،ف� َّإن َّ
الظن � ُ
احلديث ،وال حَ َت َّ�س ُ�سوا ،وال تجَ َّ�س ُ�سوا ،وال تَ َن ُ
 -1تف�سري الطربي.588/5 ،
� -2أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب الإميان ،باب من الإميان �أن يحب لأخيه ما يحب لنف�سه،12/1 ،
الميَانِ �أَنْ يُحِ َّب ِ ألَخِ ي ِه المْ ُ ْ�سل ِِم
اب الدَّ ل ِِيل َع َلى �أَنَّ م ِْن خِ َ�صالِ ِْ إ
ح ،13وم�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الإميان ،بَ ُ
َما يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ.)45/68/1( ،
الميَانِ �أَنْ يُحِ َّب َِ ألخِ ي ِه المْ ُ ْ�سل ِِم َما
اب الدَّ ل ِِيل َع َلى �أَنَّ م ِْن خِ َ�صالِ ْ إِ
� -3أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الإميان ،بَ ُ
يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ ِه م َِن الخْ َيرْ ِ  ،68/1 ،ح.45
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حتا�سدُ وا ،وال تَ َب ُ
اغ�ضوا ،وال ت ََدابَروا ،و ُكونوا عبا َد ا ِهلل �إِخوا ًنا كما �أم َر ُكم،
وال َ
امل�سلم �أخو امل�سلم ،ال يظ ِل ُم ُه ،وال يَخْ ُذلُ ُه ،وال يَ ْح ِق ُر ُه .التقوى هاهنا ،التقوى
امرئ من َّ
ال�ش ِّر �أن يَ ْحقِر �أخاه
هاهنا ،التقوى هاهنا  -وي�شري �إِىل �صدره ِ -ب َح ْ�سب ٍ
امل�سلمُّ ،
امل�سلم على امل�سلم َح َرا ٌم :د ُم ُه ،وعِ ْر ُ�ض ُه ،و َمالُ ُه»(((.
كل
َ
ِ
كما جاء اخلرب ال�صحيح ،ب�أن الإيـمان لن يتحقق للم�ؤمنني حتى يتحقق
احلب
التحاب يق�ضي على �أ�س�س الف�ساد واخلراب،
والتحاب ،و� َّأن هذا
ُّ
َّ
منهم ُّ
َ
ر�سول ا ِهلل -
التي َق ّو�ضت الأ َمم البائدةَ ،فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � :-أَ َّن
َ
َدخلون اجلن َة حتى تُ�ؤ ِم ُنوا ،وال
�صلى اهلل عليه و�سلم قالَ « :والذي نَف�سي ِبيدِ هِ  ،ال ت
الم
ال�س َ
تُ�ؤمِنوا حتى حَتا ُّبوا� ،أَ َوال �أ ُد ُّلكم على �شيء ِ�إذا فعل ُت ُمو ُه حتابَ ْب ُتم؟ �أَف ُْ�شوا َّ
بي َنكم»(((.
ال�سلم الأخالقي:
ِّ

فقد جعل النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم �-أمان اجلار ً
�شرطا يف حتقق �إميان
العبد ،و� اَّإل فهو كمن مل ي�ؤمن ،وذلك كما يف حديث �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه
َ
ؤمن ،واهلل
� :أَ َّنر�سول ا ِهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -قال« :وا ِهلل ال يُ�ؤْم ُِن ،واهلل ال ي� ُ
ؤمن ،قيلَ :من يا ر�سول اهلل؟ قال :الذي ال ي�أ َم ُن جا ُره بَوا ِئ َق ُه»(((.
ال ي� ُ

ي�صح بدونها ،وذلك
والأمان ُة عمو ُد الإيـمان ،وفر�ضه ال
أخالقي الذي ال ُّ
ُّ
يف حديث �أن�س بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه -قال :ما خطبنا نبي اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �إال قال« :ال �إميان ملن ال �أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له»(((.
-1

-2
-3
-4

�أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب النكاح ،باب ال يخطب على خطبة �أخيه حتى ينكح �أو يدع،19/7،
ح ،5143وكتاب الأدب ،باب ما ينهى عن التحا�سد والتدابر ،19/8 ،ح ،6064وم�سمل ،ال�صحيح،
اب حَ ْت ِر ِمي َّ
اج ِ�ش َون َْح ِو َها،1985/4 ،
ال�ص َل ِة َو ْ آ
كتاب ا ْلبرِ ِّ َو ِّ
ال َد ِ
اب ،بَ ُ
الظ ِّنَ ،وال َّت َج ُّ�س ِ�سَ ،وال َّت َنا ُف ِ�سَ ،وال َّت َن ُ
ح.2563
�أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الإميان ،باب بيان �أنه ال يدخل اجلنة �إال امل�ؤمنون ،53/1 ،ح.54
�أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب الأدب ،باب �إثم من ال ي�أمن جاره بوائقه ،2240/5 ،ح.5670
�أخرجه �أحمد ،امل�سند ،/375/19 ،وابن حبان يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب فر�ض الإميان ،ذكر
خرب يدل على �أن املراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن ال�شيء للنق�ص عن الكمال ،422/1 ،رقم .194
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الدين ك َّله �أمان ًة ،والأمانة دينًا يف قوله تعاىل « :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ
وج َع َل اهللُ َ
َ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [الأحزاب ،]72 :قال الطربي« :و�أوىل الأقوال
الدين،
بال�صواب �أنّه ُعن َِي بالأمانة يف هذا املو�ضع جميع معاين الأمانات يف ّ
ّ
عز ّ
يخ�ص بقوله« :عر�ضنا الأمانة» بع�ض
و�أمانات ال ّنا�س ،وذلك � ّأن اهلل ّ
وجل مل ّ
معاين الأمانات دون بع�ض»(((.
أخ�ص �أو�صاف �أهل الإميان املفلحني :الوفا ُء بالأمانة والعهد ،ﭽ ﭾ
ومن � ِّ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ [امل�ؤمنون.]8 :

ومن ت� َّ
ال�سلم
أمل الأحاديث النبو ّية ،يجد � َّأن �أ�صل الأ�سباب التي تقو�ض ِّ
�ضياع الأمانة  -و�أ�صلها الإميان  -وانعدامها
العام عام ًة هو ُ
املدين َّ
وال�سلم َّ
خا�صة ِّ
ال�سلم ،يرجع �إىل قوة الأمانة يف
من النفو�س ،و� َّأن ا�ستقامة الأحوال وغلبة ِّ
النفو�س ،و�أبني ما يدل على هذا ما جاء يف حديث حذيفة بن اليمان -ر�ضي اهلل
حدثنا ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم حديثني ،ر�أيت �أحدهما و�أنا
عنهما -قالّ :
حدثنا � ّأن الأمانة نزلت يف جذر قلوب ال ّرجالّ ،ثم علموا من القر�آن
�أنتظر الآخرّ :
الر ُج ُل ال َّن ْوم َة َف ُت ْق َب ُ
�ض الأمان ُة
ّثم علموا من ال�س ّنةّ .
وحدثنا عن رفعها .قالُ :
«ينام ُّ
م ِْن ق ْل ِبهَِ ،فيَ ُّ
ينام ال َّنوم َة ف ُتق ُ
ْب�ض ،في ْبقى �أثَ ُرها ِمث َْل
ظل �أثَ ُرها مثل �أثر ال َو ْك ِت ،ثم ُ
بح
دح َر ْج َت ُه على رِ ْجل َِك َف َنف َِط ،فرتا ُه ُم ْن َتبرِ ً ا ،ولَ ْي�س فيه �شي ٌءَ ،ف ُي ْ�ص ُ
امل َ ْج ِلَ ،ك َج ْم ٍر ْ
عون ،فال يَكا ُد � َأح ٌد يُ�ؤ ِّدي الأمانَ َة ،ف ُي ُ
ا�س يتبايَ َ
قالَّ � :إن يف بَني فُالنٍ َر ُجلاً �أمينًا،
ال َّن ُ
جل :ما � ْأع َق َله! وما �أظرفه! وما � ْأجلد ُه! وما يف ق ْل ِبه ِمث ُ
ويُ ُ
ْقال ح َّب ِة خَ ْردلٍ م ِْن
قال لِل َّر ِ
علي زما ٌنَ ،وما �أُبايل �أ ُّي ُك ْم بايَ ْع ُت ،لَئ ِْن كان ُم ْ�س ِل ًما ،ر َّد ُه َع َل َّي
�إميانٍ »َ .ولَقد �أتى َّ
بايع �إال ُفالنًا
الم ،و�إنْ كان ْ
ال ْإ�س ُ
علي �ساعيهِ ،ف�أ ّما َ
اليوم فما ُك ْن ُت ُ �أ ُ
ن�صران ًيا ر َّد ُه َّ
و ُفالنًا»(((.
 -1تف�سري الطربي (.)342/20
� -2أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب الرقاق ،باب رفع الأمانة ،104/8 ،ح ،6497وم�سلم ،ال�صحيح،
كتاب الإميان ،باب رفع الأمانة والإميان من بع�ض القلوب ،126/1 ،ح.143
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رئي�س يف الر�ساالت ال�سماوية
ال�سلم مق�صد ربا ٌّين
ٌ
املقوم الرابع�« :أ َّن ِّ
ٌ
مرتبط مبق�صد الإيـمان والإ�سالم وفرائ�ضهما» .يدل عليه:
والكتب املنزلة،
وبي لقومه �أن ر�سالته ودعوته تقوم على هداية
� َّأن ما من نبي بعثه اهلل تعاىل � اَّإل نَّ
ورحمة ،هداية للحق ورحمة للخلق ،ب�إ�صالح �أحوالهم الباطنة والظاهرة ،اخلا�صة
والعا َّمة ،و�أعظم الرحمة باخللق بعد جناتهم من عذاب اهلل و�سخطه ،هو ا�ستقامة
�ش�ؤون حياتهم و�سالمة دنياهم وت�آلف قلوبهم :فنوح  -عليه ال�سالم  -قال :ﭽ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [هود.]28 :
وبي اهلل تعاىل  -مرا ًرا َّ �-أن كتابه الذي �أنزله على مو�سى-عليه ال�سالم -كان
نَّ
رحم ًة فقال تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﭼ [الأنعام.]154 :
ثم نبينا حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم  -كانت ر�سال ُته رحم ًة للعاملني ﭽ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [الأنبياء ،]107 :وكان ما �أنزل اهلل له من كتاب رحمة
قال تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ [الأنعام،]157 :
ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ [الأعراف.]203 :
و�أنَّه �صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�أمر �أ�صحابه و�أمته بن�شر ال�سالم تب�ش ًريا وتي�س ًريا
وت�سكينًا فيقول لهم كما يروي �أن�س بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -قال« :يَ ِّ�س ُروا وال تُ َع ِّ�س ُروا ،وبَ ِّ�ش ُروا وال تُ َن ِّف ُروا» ،ويف رواية
«و�س ِّك ُنوا وال تُ َن ِّف ُروا»(((.
َ
ٌ
دائما يف اخلطاب القر�آين والنبوي
بال�سلم
مقرون ً
املقوم اخلام�س�« :أ َّن الأمر ِّ
ً
وتكليفا :»-من املقومات العقدية لل�سلم يف
ب�أمور االعتقاد الكربى! -دعوة
� -1أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب العلم ،باب ما كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتخولهم باملوعظة،
 ،30/8ح ،6125وم�سلم ،ال�صحيح ،كتاب اجلهاد ،باب يف الأمر بالتي�سري وترك التنفري،1359/3 ،
ح.1734
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ال�سلم و�أخالقياته كا َّفة
كتاب اهلل تعاىل ،و�سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن بنود ِّ
مقرون ٌة دائ ًما مع العقيدة يف خطاب واحد ال ُّ
تنفك عنه ،ومل ي�ؤجل الأمر بها حلظ ًة
واحدةً ،كما كان يف الأحكام الأخرى ،بل كان اخلطاب العقدي ذاته يحمل �سمة
ال�سلم كلها.
ال�سلم وقيمه الأخالقية .وحجة الوداع كانت ت�أكيدً ا على معاين ِّ
ِّ
وا�ضحا جل ًيا لدى امل�شركني من �أول بالغ للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وهذا ما كان
ً
آيات ترعى هذه البنود ،وت�ؤ ّكدُ عليها ،كقوله
للر�سالة :حيث كان يتنزل عليه � ٌ
تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﭼ

[الأنعام:

 ،]154 -151وقوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﭼ(النحل .)91-90

ولذا �شهد كفا ُر قري�ش �أن هذا الدين ،وهذه العقيدة املحمدية ،لي�ست جمر َد
�إميانٍ يف القلوب ،بل هي �إميا ٌن و�أمان وعقيدة و�سلوك ،كخرب �أبي �سفيان -ر�ضي
اهلل عنه -وجعفر بن �أبي طالب -ر�ضي اهلل عنه.-
واحلمد هلل رب العاملني.
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ال�سلم املدين بني القيم الأخالقية والقواعد الت�شريعي ِة
ِّ
درا�س ٌة يف �ضوء ال�سُ نة النبوية
د .حبيب النامليتي

�شرعي �أو ُل� ،إدار ُة ال ِ
ٌ
ال�سنِّي ِة  -مملكة البحرين
باحث
أوقاف ُّ
ٌّ

بقيام الدولة يف املدينة ُرفع �شعا ٌر جديد يف تلك البقعة� ،شعا ٌر َع َ�صم من انزالق
املجتمع وانحداره يف مهاوي الفنت ،ذلكم هو �شعار ال�سالم ،ال�شعار الذي �أ�س�س
للحب ،وال�سماحة ،والتعاون لبناء النه�ضة ،فجاءت ن�صو�ص الوحيني مت�ضافرةً،
ّ
ُ
التنفيذ
ال�سلم ،ويف �سرية نبينا عليه ال�صالة وال�سالم
تقرر الأ�صول امل�ؤ ّكدة ملبادئ ِّ
ين
العملي ،والتف�سري التطبيقي لهذه الأوامر القر�آنية ،فحملت ال�سنة يف طياتها معا َ
ال�سلم املدين يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ف َع َّد َدت ِقيَ ًما �أخالقية و�أُ ُ�س ً�سا
جليل ًة ل�سمات ِّ
ت�شريعية ،وكانت من �أوىل توجيهات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا دخل املدينة:
«و�أف�شوا ال�سالم»((( ،تلك التحية التي حوت جماع اخلري يف بداية كل لقاء؛
لت�سكن النفو�س بع�ضها لبع�ض ،فجاءت التحية من�سجمة مع منهجها العام.
ال�سلم املدين ال ميكن �أن يُعد من النوافل ،بل هو فري�ضة �إ�سالمية،
�إن حتقيق ِّ
و�ضرورة اجتماعية،ومن الأولويات التي يُ�سعى �إليها ،فاملجتمعات التي تفتقده
تتوقف عن العمل والإنتاج والتفكري ،وحتى يتم حتقيقه ومعاجلة اخللل الواقع فيه
املنطلقات �شرعي ًة مبنية على �أ�س�س قائمة على الت�أ�صيل ،ومبينة
اليوم ال بد �أن تكون
ُ
لطريقة التنزيل ،وبعيدة كل البعد عن ردود الأفعال� ،أو الت�شفي واالنتقام ،ويف
ال�سلم يف املجتمعات
هذا ال�سياق ال بد �أن نُ�شري �إىل �أمرين :الأول� :إن مهمة حتقيق ِّ
�أو�سع من �أن تقيمه ال�سلطات احلاكمة امل�سلمة ،بل �إن الأفراد واجلماعات يف البالد
ولكل من هذه ال�صور ما
الإ�سالمية والأقليات يتحملون م�س�ؤوليتهم يف ذلكٍ ،
املكي
ي�سندها من التوجيهات املبا�شرة� ،أو الوقائع العملية النبوية يف العهدين ّ
واملدينّ ،الثاين :القول ب�أن �آية براءة ن�سخت كل موادعة و�صلح ال ي�ؤيده الفعل
النبوي ،وال فهم ال�صحابة من بعده ،فالأئمة �صاحلوا كث ًريا من البالد على ما
ّ
�أخذوه منهم وتركوهم على ما هم عليه((( ،وقد ا�ست�شعر امل�سلمون هذه املعاين
على مدار التاريخ.
� -1أخرجه �أحمد ،امل�سند ،ج � ،39ص  ،201والرتمذي ،ال�سنن ،كتاب الأطعمة ،ف�ضل �إطعام الطعام ،ج،4
�ص  ،287وقال" :هذا حديث ح�سن �صحيح".
	-2القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،ج� ،8ص .27
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ٍ
ظروف م�ضطربة تعي�شها الدول الإ�سالمية ،ف�إن �أبرز التحديات التي
ظل
ويف ِ
تواجههم �إما داخلية تتمثل يف �صراعات ونزاعات بني مكونات املجتمع امل�سلم،
�أو ممن يعي�شون معهم من الأقليات ،و�إما تت�صل بالأقليات الإ�سالمية ،وذلك
با�ضطهادهم يف بلدانهم ،وعدم ال�سماح لهم مبمار�سة �شعائر الدين و�إظهاره� ،أو
ال�سلم ومبادئ الأمن يف ال�سنة
تعلم �أحكامه ،كان من �أبرز الت�سا�ؤالت :ما قواعد ِّ
ال�سلم� ،سوا ٌء على امل�ستوى التوجيهي ا ُخللقي،
النبوية! وما الو�سائل التي بها ُحفظ ِّ
�أو الت�شريعي التنظيمي!
ال�سلم املدين� :أ�ضحى هذا امل�صطلح من امل�صطلحات ال�شائعة التي
تعريف ِّ
حتتاج �إىل حترير ،ولعلنا نخل�ص يف تعريفه� :أنه العي�ش يف جمتمع �آمن وم�ستقر،
ت ُْ�ض َمن فيه احلقوق ،وتُ�ؤَ َّدى الواجبات ،حُ ْ
وتترَ َ ُم التعددية واحلرية ،ويتعاون جميع
مكوناته؛ لتحقيق امل�صالح العامة عرب احلوار ،مع رف�ض جميع �أ�شكال العنف.
ال�سلم املدين الأخالقية والتنظيمية من الأهمية مبكان؛ وذلك
�إن تتبع مقومات ِّ
لعدة �أ�سباب ،منها :الرد على من يزعم ب�أن كل ما تعانيه املنطقة من ا�ضطرابات
ال�سلم الأهلي يف املجتمعات الإ�سالمية والعربية
يرجع لأ�سباب دينية ،و�إن فقدان ِّ
�أ�ضحى ذريعة للتدخالت الأجنبية اخلارجية بحجة الدفاع عن امل�ست�ضعفني،
ال�سلم املدين �إذا حتقق� ،أمكن ن�شر الإ�سالم وبيانه
و�ضمان حقوق الأقليات ،و�إن ِّ
ال�سلم الأخالقية والتنظيمية و�أمثل
للنا�س ،ولهذه الأ�سباب وغريها �أقرر مبادئ ِّ
عليها عرب هذين املحورين الأ�سا�سيني:
ال�سلم املدين
الأ�سا�س الأول :القيم الأخالقية التي تعزز ِّ
ال�سلم املدين يف � ّأي جمتمع عليه �أن يلتزم مبجموعة من القيم
حتى يتحقق ِّ
وال�سلوكيات والأخالق البناءة ،وقد ُع ِر�ض يف البحث �أبر ُز هذه القيم ،وتقري ُرها
ال�سلم ،فمنها:
من ال�سنة ،وبيان ت�أثريها على ِّ
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 -1تر�سيخ ثقافة الت�سامح ،والرفق يف التعامل :الإ�سالم يف طليعة الت�شريعات
التي �أق ّرت الت�سامح ،وقد جاء يف احلديث القد�سي( :يقول اهلل :ا�سمحوا
لعبدي ك�إ�سماحه �إىل عبيدي) ((( ،و(�إن الرفق ال يكون يف �شيء �إال زانه وال
ينزع من �شيء �إال �شانه) ((( ،و�أحب الدين �إىل اهلل احلنيفية ال�سمحة ،ولهذا
�شهد بهذا ا ُخللق غ ُري امل�سلمني ،قال �أهل ال�شام لأبي عبيدة بن اجلراح -ر�ضي
اهلل عنه�« :-أنتم ول�ستم على ديننا �أر�أف بنا من �أهل ديننا»(((.
� -2إر�ساء قيم املحبة وتقوية روابط الأخوة� :إن املجتمع املدين الأول قام على
الأخوة بني امل�سلمني ،تلك الأخوة التي ُعقدت بني ال�صحابة بع�ضهم مع بع�ض،
وما نتج عنها من تعاون و�ألفة ،مل ي�شهد التاريخ لها مثيلاً  ،وكانت �أروع بادرة
لت�أ�سي�س املجتمعات ،وجاء يف احلديث�( :إن ربكم واحد و�إن �أباكم واحد
فال ف�ضل لعربي على �أعجمي ،وال �أحمر على �أ�سود �إال بالتقوى)((( ،ومما ال
ال�سلم� ،إذ �إننا نلم�س
ي�شك فيه �إن مثل هذا الت�شريع يحقق جان ًبا كب ًريا من ِّ
يف �أر�ض الواقع كم من ال�صراعات التي تعقدت يف بالد �أ�ضحت موطنًا
لهجرات من �أ�صول متنوعة دون و�ضع برامج لتاليف تبعاتها.
	-3الدعوة �إىل نبذ �أ�سباب اخلالف والفرقة والتع�صب :ف�إن تعدد الآراء
واختالف الأفهام ،والثقافات �أم ٌر غري م�ستغرب بني النا�س ،لكننا �إن مل
نح�سن طريقة التعامل معها وا�ستثمارها ف�إنها �ست�ؤدي �إىل الفرقة والنزاع،
فكان من ال�ضروري و�ضع �آليات لتجاوز اخلالف وتخطيه؛ ملثل ذلك جند �أن
الن�صو�ص النبوية وا�ضحة يف دعوتها �إىل التحام ال�صف ،ونهيها عن التفرق
والتحزب ،ومن ذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم( :ويلكم �أو ويحكم
� -1أخرجه �أحمد ،امل�سند،ج� ،1ص  ،195وابن حبان ،ال�صحيح ،ج� ،14ص .393
� -2أخرجه م�سلم ،ال�صحيح،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب ف�ضل الرفق ،ج� ،4ص .2004
	-3الدعوة �إىل الإ�سالم ،توما�س �أرنولد� ،ص .81
� -4أخرجه �أحمد ،امل�سند ،ج� ،38ص  ،474وح�سنه الألباين يف غاية املرام يف تخريج �أحاديث احلالل
واحلرام� ،ص .188
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انظروا ،ال ترجعوا بعدي كفا ًرا ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض)(((.
 -4ن�شر ثقافة احلوار والتداعي لل�صلح :من الو�سائل التي تعامل بها الإ�سالم مع
ال�سلمية:
تعدد الآراء حل النزاعات واخلالفات بالطرق ِّ
� اًأول� :إ�شاعة ثقافة احلوار ،الذي مثّل و�سيلة فاعلة للتوا�صل احل�ضاري ،و�شمل
احلوار مو�ضوعات �إميانية ُكل ّية ،وم�سائل فقهية ،وتوجيهات �أخالقية ،وقد �أثر يف
نفو�س �أعدائه و�أتباعه ،وامتد احلوار طوال م�سريته الدعوية.
ثان ًيا :الدعوة �إىل ال�صلح بني املتخا�صمني واحلث عليه ،والثناء على من
يكون �سب ًبا فيه ،وملا �أُخرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم باقتتال �أهل قباء حتى تراموا
باحلجارة ،قال( :اذهبوا بنا ن�صلح بينهم)(((.
� -5إقرار مبد�أ احلرية واحرتام التعددية :مما كرم اهلل به الإن�سان ،وجاء به الإ�سالم
مق ِّر ًرا يف �أدلة متكاثرة :احلريات املن�ضبطة للب�شرية جمعاء ،ومن هذه
احلريات :تقرير احلرية يف اختيار الدين ،قال تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ
[البقرة ،]256 :قال �سعيد بن جبري«:فمن �شاء حلق بهم ،ومن �شاء دخل يف
الإ�سالم» (((.
ال�سلم
ّ -6
بث روح امل�س�ؤولية امل�شرتكة ،وال ُبعد عن الأنانية :من �آليات �ضمان ِّ
املدين وحتقيقه ،تقوية الإ�سالم ل�شعور الت�ضامن بني �أفراد املجتمع ،بحيث
ي�ست�شعر اجلميع �أنهم ي ٌد واحدة يف تكوينه واالرتقاء به ،فاملعا�شرة احل�سنة،
والتعاون مع الذين مل يقاتلوا امل�سلمني مبا فيه النهو�ض معهم؛ مل�صلحة
 -1متفق عليه :البخاري ،ال�صحيح ،كتاب احلج ،باب حج الوداع ،ج � ،4ص  ،1598وم�سلم ،ال�صحيح،
كتاب الإميان باب بيان معنى قول النبي �صلى اله عليه و�سلم ال ترجعوا بعدي كفارا ي�ضرب بع�ضكم
رقاب بع�ض ،ج� ،1ص .81
� -2أخرجه البخاري ،ال�صحيح ،كتاب ال�صلح ،باب قول الإمام لأ�صحابه اذهبوا بنا ن�صلح،ج�،3ص،183
حديث رقم.2693 :
� -3أخرجه ابن حبان ،ال�صحيح ،كتاب الإميان ،باب التكليف ،ج� ،1ص  ،352رقم.14 :
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املجتمع الذي نعي�ش فيه فلي�س فيه ما يُ ْن َهى عنه ،و�إن التعاون بني الب�شر �أم ٌر
حتمي ال بد منه.
 -7جتنب ّ
كل ما يثري املخالفني :مما ال يخفى ن ْه ُي القر�آن عن �سب �آلهة امل�شركني؛ ملا
يرتتب على ذلك من املف�سدة العظمى ،فاحرتام الرموز العامة ،وال�شخ�صيات
االعتبارية التي حتمل مكانة يف قلوب الأتباع على اختالف �أ�صولهم فيه ،فقد
كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�أمر �أ�صحابه بال�صرب ،حيث يقول( :ا�صربوا
�آل يا�سر ،ف�إن موعدكم اجلنة)((( ،ومن تقليل املف�سدة ،وجتنب �إثارة الأعداء
ترك املواجهة ،التي قد ت�صل ب�أهل احلق بالهجرة عن بالدهم.
	-8الدعوة �إىل م�سلك التو�سط واالعتدال ،والتحذير من م�سلك ال ُغ ُل ّو والتنطع:
ال�سلم املدين الدعوة
�إن من �أبرز الو�سائل املنهجية ال�سلوكية يف احلفاظ على ِّ
�إىل التو�سط ،وجتنب م�سالك الغلو ،وال�شدة من املنت�سبني للحق((( ،ففي
حديث ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم (يا �أيها النا�س �إياكم والغلو يف الدين؛ ف�إنه �أهلك من كان قبلكم الغلو
يف الدين) (((.

� -1أخرجه الطرباين ،املعجم الكبري ،ج� ،34ص  ،303وقال الهيتمي :رجاله ثقات ،جممع الزوائد ،ج،9
�ص .293
 -2وقد �أطلق عليه يف الع�صر احلديث م�صطلح الإرهاب ،وقد �صدر يف حتديده بيان عن جممع الفقه
الإ�سالمي يف رابطة العامل الإ�سالمي مبكة يف دورته ال�ساد�سة ع�شرة  ,املنعقدة يف �شوال من عام
1423هـ مبكة املكرمة ،حيث حدَّ دوا معنى الإرهاب يف بيانهم �أن( :الإرهاب :هو العدوان الذي ميار�سه
�أفراد �أو جماعات �أو دول بغ ًيا على الإن�سان يف دينه ،ودمه ،وعقله ،وماله ،وعر�ضه ،وي�شمل �صنوف
التخويف والأذى والتهديد والقتل بغري حق ،وما يت�صل ب�صور احلرابة و�إخافة ال�سبيل وقطع الطريق،
وكل فعل من �أفعال العنف �أو التهديد يقع ً
تنفيذا مل�شروع �إجرامي فردي �أو جماعي ،ويهدف �إىل �إلقاء
الرعب بني النا�س� ،أو ترويعهم ب�إيذائهم� ،أو تعري�ض حياتهم� ،أو حريتهم� ،أو �أمنهم� ،أو �أقوالهم للخطر.
� -3أخرجه �أحمد ،امل�سند ،ج� ،3ص ،350وابن ماجه ،ال�سنن ،كتاب املنا�سك ،باب قدر ح�صى الرمي،
ج� ،2ص ،1008وابن حبان ،ال�صحيح،ج� ،9ص .183
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ال�سلم املدين
الأ�سا�س الثاين :الت�شريعات والتنظيمات التي ُت َعزِز ِّ
ال�سلم املدين ب�سياج من الأخالقيات والقيم
لـ ّما �أحاطت ال�شريعة الإ�سالمية ِّ
تكتف بذلك ،بل �ضمت �إليها الت�شريعات امللزمة لت�سري �سفينة
التي حتفظها ،مل ِ
املجتمع َم ُ�صون ًة بعيدة عن ت�أثري الرياح العا�صفة التي حتيط بها ،ويف هذا ال�سياق
ال�سلم ،و�أُدلل عليها مبا يقررها من
�أُبرز عد ًدا من الأنظمة العامة التي ت�ؤثر يف حفظ ِّ
ال�سلم املدين.
ال�سنة ،ثم �أبني وجه ارتباطها ،وت�أثريها يف حتقيق ِّ
 -1وجود كيان حاكم تدين له الأطراف :وجود حاكم ينقاد له من حتت واليته
مما دل عليه العقل وال�شرع ،وقد تواتر عليه �إجماع امل�سلمني بعد النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،قال الإمام ابن تيمية« :يجب �أن يُعرف �أن والية �أمر النا�س
من �أعظم واجبات الدين ...،وال بد لهم عند االجتماع من ر�أ�س ،حتى قال
النبي �صلى اهلل عليه و �سلم�( :إذا خرج ثالثة يف �سفر فلي�ؤمروا �أحدهم)(((.
وعدم جوازِ اخلروج عليه :حتى ي�ستتب الأمن
 -2طاع ُة ويل ال ِأمر باملعروف،
ُ
ال�سمع والطاع َة ،واالنقياد
وال�سلم يف املجتمع ،ف�إن على �أفراد املجتمع
َ
ِّ
ال�سمع
حلكم احلاكم ،وعدم اخلروج عليه ،ففي احلديث( :على املرء امل�سلم
ُ
والطاع ُة ،فيما �أَ َح َّب و َك ِره �إال �أن يُ�ؤمر مبع�صية؛ ف�إن �أُمِر مبع�صية فال �سمع
وال طاعة)((( ،ومن متممات دعم وجود احلاكم عدم جواز اخلروج عليه،
� -1أخرجه �أبو داود ،ال�سنن ،كتاب اجلهاد ،باب يف القوم ي�سافرون ي�ؤمرون �أحدهم ،ج� ،2ص  ،340وقال
النووي يف ريا�ض ال�صاحلني�" :إ�سناده ح�سن" ،ج� ،1ص  .482ال�سيا�سة ال�شرعية ،ابن تيمية� ،ص ،217
وقال ابن تيمية � ً
أي�ضا" :ف�إذا كان قد �أوجب يف �أقل اجلماعات و�أق�صر االجتماعات �أن يوىل �أحدهم :كان
هذا تنبي ًها على وجوب ذلك فيما هو �أكرث من ذلك" احل�سبة ،ابن تيمية� ،ص  ،9وقد قال القرطبي يف
املفهم�" :أن ن�صب الإمام ال بد منه" ،املفهم ،القرطبي ،15/4 ،وقال ابن خلدون�" :إن ن�صب الإمام
واجب قد عرف وجوبه يف ال�شرع ب�إجماع ال�صحابة والتابعني ،لأن �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم عند وفاته بادروا �إىل بيعة �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه وت�سليم النظر �إليه يف �أمورهم .وكذا يف كل
ع�صرمن بعد ذلك .ومل ترتك النا�س فو�ضى يف ع�صر من الأع�صار .وا�ستقر ذلك �إجما ًعا اً
دال على
وجوب ن�صب الإمام" مقدمة ابن خلدون� ،ص .171
� -2أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الأمارة ،باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية وحترميها يف املع�صية،
ج� ،3ص.1469
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يقول ابن �أبي العز احلنفي« :و�أما لزوم طاعتهم و�إن جاروا ،فلأنه يرتتب
على اخلروج من طاعتهم من املفا�سد �أ�ضعاف ما يح�صل من جورهم»((( .قد
يُخيل للبع�ض ب�أن مثل هذه التوجيهات فيها خنوع وا�ست�سالم وقبول بالظلم،
ويتبادر �إىل ذهنه فور �سماعها ب�أنه ت ََ�ص ُّدر للتزلف والتقرب لل�سالطني.
	-3حتقيق العدالة وتطبيق النظام على اجلميع� :إن �أ�صل ما يقوم به ال�سلطان احلكم
ال�سلم املدين ،ويتجلى ذلك ب�أمور ،منها:
بالعدل ،فالعدالة االجتماعية قنطرة ِّ
وقوف اجلميع يف ال�شريعة على م�سافة واحدة عند تطبيق النظام عليه ،فلم
ال�سلم ،ف�إن اختالل ميزان
ينظر �إىل دين �أو رتبة اجتماعية ،وهذا مما يحقق ِّ
العدل ،وممار�سة الظلم بحرمان بع�ض �أفراد املجتمع ،ومتييز �آخرين ،يعني
ال�سلم املدين و�ضعفه ،ويف تقرير ذلك قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إمنا
انعدام ِّ
ُ
ال�شريف تركوه ،و�إذا �سرق
�أهلك الذين من قبلكم �أنهم كانوا �إذا �سرق فيهم
ُ
ال�ضعيف �أقاموا عليه احلد ،وامي اهلل لو �أن فاطمة بنت حممد �سرقت
فيهم
لقطعت يدها)(((.
	-4التوزيع العادل للرثوة :التوزيع العادل للرثوة بني عموم �أفراد املجتمع ،وقد
ُ�ضمِ ن ذلك بعدد من الو�سائل ،منها :توزيع الفيء على �أهل احلاجة ،ومنها:
َ
لت�صرف على الفقراء واملحتاجني،
فر�ض حقوق معلومة يف �أموال الأغنياء؛
ومن و�سائل حتقيق ذلك :امل�ساهمة يف دعم الدولة وم�صاريفها الأ�صلية مقابل
اخلدمات العامة التي تقدمها للمواطن املحتاج منها على �سبيل اخل�صو�ص� ،أو
الدفاع عنها حال العدوان.
لل�سلم :مع بدايات تكون الدولة يف املدينة
 -5عقد االتفاقيات واملواثيق املعززة ِّ
� -1شرح العقيدة الطحاوية ،ابن �أبي العز� ،ص .373
 -2متفق عليه� :أخرجه البخاري،ال�صحيح ،كتاب الأنبياء ،باب }�أم ح�سبت �أن �أ�صحاب الكهف والرقيم{،
ج� ،3ص  ،1282وم�سلم ،ال�صحيح ،كتاب احلدود ،باب قطع ال�سارق ال�شريف وغريه والنهي عن
ال�شفاعة يف احلدود ،ج� ،3ص .1311
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جمع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم امل�سلمني واليهود على كتاب مبثابة احللف
بينهم((( ،وقد ُع ّرفوا بواجباتهم وحقوقهم املدنية يف التنا�صر ،وقد تَ َك َّفل لهم
بحريتهم الدينية ،وجعلهم ُحلفاَء للم�سلمني ،يحاربون من يحاربون وي�ساملون
من ي�ساملون ،ومما يقرر ذلك ثناء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على احللف الذي
�شهده يف دار ابن جدعان(((.
 -6تر�سيخ مبد�أ ال�شورى :يقوم املجتمع امل�سلم على مبد�أ ال�شورى بعر�ض ما
يُ ْ�شكِ ل مما مل يرد فيه ن�ص على �أهل الر�أي؛ للو�صول �إىل �أقرب الأقوال
للحق ،وقد جاء التوجيه به من ربنا �إىل ر�سوله حممد �صلى اهلل عليه و�سلم:
ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ [�آل عمران ]159 :تطيي ًبا وت�ألي ًفا للقلوب ،وليقتدي به
َم ْن بعده ،ف�شاور النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�صحابه يوم بدر يف املقاتلة
بعد �أن خرجوا للعري ،ويف املكان الذي ينزلون فيه وقت الغزوة ،ويوم �أحد
ا�ست�شارهم بني البقاء يف املدينة �أو اخلروج منها ،ويوم اخلندق يف م�صاحلة
الأحزاب بثلث الثمار((( ،ف�أخذ بر�أيهم ومل ي�ستبد.
ال�سلم الأهلي �إال �أنها مل تثبت من ناحية
 -1هذه الوثيقة لو كانت �صحيحة لكانت منطل ًقا لقواعد كثرية يف ِّ
ال�سند بتمامها ،يقول الدكتور �أكرم �ضياء العمري" :و�إذا كانت الوثيقة مبجموعها ال ت�صح لالحتجاج
أ�سا�سا للدرا�سة
بها يف الأحكام ال�شرعية� ،سوى ما ورد منها من كتب احلديث ال�صحيح ،ف�إنها ت�صلح � ً
التاريخية ...خا�صة و�أن الوثيقة وردت من طرق عديدة تت�ضافر يف اكت�سابها القوة" .انظر :العمري،
املجتمع املدين يف عهد النبوة� ،ص  .111ومما يدل عليها مارواه الإمام �أحمد يف ق�صة مقتل كعب بن
الأ�شرف فلما �أ�صبحت اليهود غدوا على النبي �صلى اهلل عليه و �سلم ،فذكرهم النبي �صلى اهلل عليه
و �سلم ما كان يهجوه يف �أ�شعاره وما كان ي�ؤذيه ،ثم دعاهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �أن يكتب
بينه وبينهم كتابا قال :فكان ذلك الكتاب مع علي" .رواه الإمام �أحمد ،امل�سند،ج� ،39ص .505قال
الهيثمي" :رجاله رجال ال�صحيح" ،جممع الزوائد ،ج� ،6ص .290
 -2رواه البيهقي يف ال�سنن ،ج� ،6ص  .367وغريه ،و�صححه ابن امللقن يف البدر املنري ،ج� ،7ص .325
	-3ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم ،ج� ،2ص  ،149وقال البخاري يف كتاب االعت�صام" :و�شاور النبي
�صلى اهلل عليه و �سلم �أ�صحابه يوم �أحد يف املقام واخلروج فر�أوا له اخلروج ...و�شاور عليا و�أ�سامة فيما
رمى به �أهل الإفك عائ�شة ف�سمع منهما حتى نزل القر�آن فجلد الرامني ومل يلتفت �إىل تنازعهم ولكن
حكم مبا �أمره اهلل ،وكانت الأئمة بعد النبي �صلى اهلل عليه و �سلم ي�ست�شريون الأمناء من �أهل العلم يف
الأمور املباحة لي�أخذوا ب�أ�سهلها ...وكان القراء �أ�صحاب م�شورة عمر كهوال �أو �شبانا وكان وقافا عند
كتاب اهلل عز و جل" �صحيح البخاري ،كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة ،باب قول اهلل تعاىل }و�أمرهم
�شورى بينهم{.2681/6 ،
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	-7الأمر باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة وعلى ب�صرية :قيام امل�سلمني
ب�شعرية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من �صمامات الأمان للمجتمعات
النا�س و�سعادتَهم
امل�سلمة ،لذا �شبه النبي ذلك املجتمع بال�سفينة ،ف�إن �أَ ْم َن ِ
وتطو َرهم ومناءهم وعمارتهم للحياة ال يكون �إال بالتذكري دائ ًما.
وقد خرج البحث بعدد من التو�صيات:
ال�سلم يف جميع املحا�ضن بداية من الأ�سرة التي يتلقى
� اًأول� :إن تعزيز قيم ِّ
فيها بدايات التن�شئة ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية واملناهج فيها ،والإعالم عرب و�سائله
أ�صحاب القرار واخلطاب
املختلفة من �أوجب الواجبات التي ي�سعى لتحقيقها �
ُ
الديني.
ثان ًيا :العمل على �إعداد وثيقة �أو اتفاقية دولية تنطلق من منطلقات �شرعية،
جهات
ال�سلم الأهلي ،وتتبناها ٌ
وتت�ضمن القواعد العامة ،والأ�س�س الكلية يف حتقيق ِّ
ر�سمية ،وي َْ�سعى لتوقيعها ُ
دول العامل ،واملنظمات الدولية.
ال�سلم فيها بداية
ثال ًثا :درا�سة ال�سرية ب�صورة معمقة ،وا�ستنباط مقومات ِّ
من املرحلة املكية التي كان امل�سلمون فيها �أقلية �إىل املرحلة املدنية حيث قامت دولة
الإ�سالم.
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املقومات العقدية لل�سلم يف ال�سنة النبوية
�أ .يون�س اخلملي�شي

باحث يف �سلك الدرا�سات العليا تخ�ص�ص الدِّرا�سات القر�آنية واحلديثية  -املغرب

�إن �أ�صل خلق الثقلني هو عبادة اهلل ،والعبادة مفهوم عقدي ،وت�شريعي،
و�أخالقي ،ي�ؤطر كل الأحكام ال�شرعية ،واملعامالت الإ�سالمية ،واالعتقادات
الإميانية ،و�إذا ما �أخذنا هذه الأخرية باعتبارها ما يهمنا هنا ،وباعتبار التوحيد
هو املق�صود الأول يف الإ�سالم؛ وجدنا �أن �آثار العبادة يف جزء عظيم منها ،هي
وال�سلم يف الآن نف�سه ،وتت�شكل يف
امتداد للتعبد العقدي ،تُ َك ِّون �سياق اجلهاد ِّ
تركيم �سياقي ُمه َّي�أ و ُمه ِّيئ يخطو برجلني؛ واحدة مانعة و�أخرى جامعة� .أما كونها
ٍ
مانع ًة؛ فلأن العقيدة �سياق مانع من الظلم الذي يتمثل ب�شدة يف ال�شرك ،كما
ال�سلم ،ويُ�شخ�ص كونها
بينت ال�سنة ذلك ,ويف مفهوم احلرب �أكرث من متثله يف ِّ
جامعةً يف حيازتها لكل مُهيئات الأمن الغذائي واالجتماعي والثقايف .و�إذا قلنا �إن
اجلهاد يف الإ�سالم عقيدة ثابت ٌة ال تتغري ،و�ستظل حركي ًة �إىل قيام ال�ساعة؛ ف�إن هذا
امل�ضمون يجب �أن يفهم وفق حلاظه ال�سياقي الذي حددته ال�سنة ،وهو �أن القتال
ارتكا�سا على الظلم الذي حلق بامل�سلمني من ِق َبل امل�شركني مبكة.
يف الإ�سالم كان
ً
ال�سلم يف الإ�سالم؛ ف�إنه ال
�إذا ت�أكد لنا �أن احلرب مفهوم متحرك يف مقابل �صالبة ِّ
بد من التعريج على �أن �أي جهاد يبيحه الإ�سالم �أو يوجبه مبا �أنه يتوخى العدل وما
ي�ضايفه من القيم التي من جن�سه ،ويروم رفع الظلم وما ي�ضايفه؛ ال يكون ملجرد
وقوع جن�س الظلم يف احلياة ،ورفع جن�س العدل يف الأ�شياء ،ويف �أفعال ال�سنة
خري مثال .فقد ب َّينت عدَ َم �إكراه الكافر على الإ�سالم ،وفتحت له حرية اختيار
�أي الطرق الدينية؛ ف�إنها مع اعتبارها ال�شرك ظل ًما ،مل تدع لرفعه بالقوة لإقامة
التوحيد والعدل بَ َدله ،و ُم�ؤ ّدى هذا نتيجة مثرية؛ وهي �أن الإ�سالم يراعي الواقع
وخ�صو�صياته (مثل خ�صو�صية الكافر احلر يف اختيار الدين� ،أو البقاء على ما هو
عليه) وامل�صالح املتحققة من وراء ذلك مبا يحقق �أكرب العدل ويرفع �أكرب الظلم،
ذلك �أن فقه املوازنات العقدي يف تقييم مفهوم على ح�ساب مفهوم �آخر -كالهما
عقديان -يف حالة على �أخرى� ،أو يف مناط دون مناط�( ،أي �إن حتقيق �أكرب العدل
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هو �سياق ت�شريع اجلهاد) يفرق بني حاالت الظلم ويرتبها ح�سب الأوىل فالأوىل.
ووفق هذا الت�سيري نفهم ن�صو�ص ال�سنة يف احلرب وق�ضايا ال�سرية يف الغزو.
أمني الغذائي
ال�سلم؛ ذلك لأنها ك�سياق مه ّيئ ومه َّي�أ لل نْ
�إن العقيد َة ملهِم ُة ِّ
ال�سلم والأمن بوا�سطة التوحيد عند تفعيله يف االعتقاد
واالجتماعي تروم حتقيق ِّ
كت�سليم ،ويف العمل كمعامالت و�أخالق ،وفيهما م ًعا ك�إميان .وهذا يوثق مالحظ ًة
أمن الذي ورد يف الوحي يف �سياق تعداد
مفادها �أن من غايات التوحيد َ
حتقيق ال ِ
النِّعم املوجبة للعبادة والتوحيد ،و�إذا عك�سنا اجلدل بني العبادة والأمن؛ وجدنا
�أن هذا الأخري هو ال�سياق الطبيعي لعبادة اهلل� ،إذ توف ُري الأمن الغذائي يف الإ�سالم
مبا له من ا�ستحقاق عقدي ،يحافظ على م�ضامني العقيدة فيه� ،إذ �سياقات توحيد
اهلل تكون يف املُعتاد الطبيعي يف توفري الغذاء للنا�س.
�إن ال ّتوحيد -كما بينت ال�سنة -يف دخوله ملكان �آمن يتق�صد �إمتام هذا
الأمن والدفع بهذه القيمة �إىل �أق�صى َمداها على امل�ستويات االجتماعية ،والغذائية
كافة ،وغريها ،ويكفي اً
مثال على ذلك �أن كل الفرو�ض املالية يف الإ�سالم باعث ُة
ال�سلم و ُم َق ِّل َ�صة العنف.
ِّ
ال�سلم يوجب العبادة،
وهذه امل ُ جِ
عالات كلها تترَ َّكز يف مادة ُ�سن َّية ،حيث � ّإن ِّ
ال�سلم �سواء على الأمد القريب �أو املتو�سط؛ بحيث قد يخالج
والعبادة توجب ِّ
العنف هذا الأمد ،وبعبارة �أخرى واملعنى واحد؛ ال�سياق القبلي لل�سلم
وامله ِّيئ هو التوحيد بتف�صيل ال�سنة العملية له ،كما �أن ال�سياق البعدي
ال�سلم وغايته ،كما �أن ال�سياق
لل�سلم وامله ِّيئ هو التوحيد ،فالتوحيد �سياق ِّ
ال�سلم
ال�سلم ,و�إذا �أردنا تو�ضيح ق�صدية ِّ
الطبيعي جزء من ق�صدية التوحيد هو ِّ
�أكرث �أمكن القول:
ال�سلم قائم ب�أ�صول معنوية عقدية ،مادامت هي �أ�صول ال�ضروريات اخلم�س
�إن ِّ
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التي ال تنه�ض �إال به ،ذلك �أنه يُفرت�ض بال�ضرورة عند �إرادة حتقيق هذه ال�ضروريات
ال�سلم مفهو ًما َحاجِ ًيا �أو حت�سين ًيا،
اخلم�س التي َّ
و�ضحتها ال�سنة يف احلياة ،فلي�س ِّ
بل هو �شرط ال�ضروريات اخلم�س ،و�أ�صلها الطبيعي؛ ملا يحمله من �أ�صول عقدية
معنوية ،والتي �أهلته؛ لأن يكون هو الأ�صل الطبيعي لزيادة الإميان ،فاملحافظة على
ال�سلم هو �أول االمتثال ،وال يتم نق�ضه �إال ابتال ًء ،فال تقام �شرائع الإ�سالم كامل ًة �إال
ِّ
ال�سلم؛ لذا كانت احلدود ال تقام يف احلروب .و�س�أ�سوغ هذا بقاعدة:
يف خ�ضم ِّ
ال�سلم �إال ابتال ًء» وتعني هذه املقولة �أننا قبل �أن نفكر يف فري�ضة
«ال يتم نق�ض ِّ
ال�سلم ك�سياق و�أ�صل طبيعيَ نْي؛ لإقامة
اجلهاد ك�شعرية ،ال بد �أن نفكر يف فري�ضة ِّ
ال�سلم فري�ض ٌة كذلك ،فال
كل ال�شعائر ،وكما �أن جهاد ال�سيف فري�ض ٌة ،ف�إن جهاد ِّ
ال�سلم كذلك،
يخت�ص م�سمى «اجلهاد» مبعنى العنف امل�شروع ،بل ي�شمل معنى ِّ
قال تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (الفرقان� )٥٢ :أي :بالقر�آن كما قال
املف�سرون ،بل �سماه اجلهاد الكبري ،وجهاد الكفار بالقر�آن يقت�ضي قراءته عليهم
وهدايتهم به� ،أي :تطبيق القر�آن يف و�سطهم مبَالم َِح و ْحتديدات ال�سنة ،وال�سياق
ال�سلم امله ِّيئ ل�سماعه ،فكانت دعوة القر�آن للجهاد بالقر�آن
الطبيعي لتطبيقه ،هو ِّ
ال�سلم الذي ال يطبق
هو دعوة م�شروطة بتحقيق �أ�صله ،و�سياقه الطبيعيَ نْي ،وهو ِّ
القر�آن يف املعتاد بدونه.
ال�سلم هو الأ�صل املعنوي ل�ضروريات ال�شريعة ،الذي بدوره يت�أ�صل
�إن ِّ
معنويًا بالتوحيد امل� ِّؤ�صل معنويًا ل�ضروريات ال�شرع كذلك ،و�إذا كان كذلك ،ف�إن
احلرب امل�شروعة �أو اجلهاد هو اال�ستثناء ،مما يعني �أن �أي حرب تقوم يجب �أن
وال�سلم من
ال�سلمِّ ،
ال�سلم ،ففي الإ�سالم :احلرب من �أجل ِّ
تقوم من �أجل �إحقاق ِّ
ال�سلم كلها حتى ال
ال�سلم؛ لهذا ال يُ ْه َر ُع للحرب �إال بعد ا�ستنفاذ و�سائل ِّ
�أجل ِّ
تبقى طريق �إال طريق احلرب حلفظ �ضروريات ال�شريعة والإ�سالم؛ لأن الذي �شرع
ال�سلمي» �إىل �صيغة �أخرى
بال�سلم ،فنخل�ص مبفهوم «اجلهاد ِّ
احلرب هو الذي �أمر ِّ
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ال�سلمي :وهو بذل اجلهد يف
ال�سلمي»؛ فاالجتهاد ِّ
ت�ساوقه وهو مفهوم «االجتهاد ِّ
ال�سلم ،وقد ج�سدته ال�سنة يف جَ َت ُّنب �أ�سباب احلرب وت ََخ ِّطي َها قدر
بلوغ غر�ض ِّ
املطاق مع ال َّت ْكثِيف يف امل�ساهمة يف رفع �أ�سباب العنف بالإ�صالح بني طائفتني
من امل�ؤمنني يقتتلون� ،أو امل�ساهمة يف منع النميمة والغيبة� ،أو حتى �إماطة الأذى
ال�سلم ،وت َْ�س ِييل �أ�سباب احلرب ،وتربية الذهن
عن الطريق .لذلك فت�سهيل �أ�سباب ِّ
ني العالقات الفردية واالجتماعية والدولية نحو
ال�سلم ،وتَ ْق ِن ُ
والقلب وال ِف َعال على ِّ
�سلمي م�ضي ٌء ،ينبع من روح
ال�سلم ببذل �أق�صى املطاق يف حتقيق ذلك ،اجتها ٌد
ِّ
ٌ
الإ�سالم .هذا الإ�سالم الذي يومئ �إىل ال�سالم حتى من خالل مادته اللغوية (�س
ال�سلم ،ويجب اعتباره يف كل
ل م) ليظل ذلك م�ؤ�ش ًرا ح ًيا �إىل �أن الإ�سالم دين ِّ
مناطات الإ�سالم ،واعتباره ً
فر�ضا �شرع ًيا .ولأ�سجل هنا ا ْقتِ�ضابًا حول متثُّل بع�ض
ال�سلم العقدية� ،س�أ�شري �إىل الآتي:
مظاهر مقومات ِّ
ال�سلم من حيث �إنه تعاىل هو ال�سالم ،وا�سمه
يجب طاعة اهلل تعاىل يف قيمة ِّ
ال�سالم ،ومنه ال�سالم ،كما �صرحت الأحاديث بذلك ،و�إذا كان اهلل هو ال�سالم،
ال�سلم يثوي طيه مفهوم
فقد وجبت طاعته به يف هذه ال�صفة العظيمة .هذا بله �أن ِّ
احلب العقدي ،ذلك �أن امل�سامل يعك�س احلب يف �سلمه ،فخ�ضوعه هلل وطاعته
له دليل على احلب له تعاىل ،وبقدر طاعته يكون حبه .من هنا نعرف �أن مفهوم
«احلرب» يف الإ�سالم مطلوب لغريه� ،أي� :إذا كانت احلرب يف الإ�سالم ع َر�ضي ًة
فال تعد يف حقيقتها حربًا ،وهذا يجعل من العنف نف�سه يف الإ�سالم �أنه لي�س عن ًفا،
ً
عار�ضا و ُمق َّننًا ولي�س مق�صدً ا؛ �إذ (كل عنف عار�ض ومقنن لي�س عن ًفا).
مادام
وال�سلم فيه مطلوب لذاته؛ لأن اهلل هو ال�سالم ،ومنه ال�سالم ،وعبادتنا هلل على
ِّ
مقامات؛ �أعالها عبادة اهلل ا�ستحقا ًقا ،لأنه ي�ستحق العبادة .ولنا يف �أفعالِ النبي
حم َت ًذى.
عليه ال�صالة وال�سالم القلبي ِة خري ْ
ال�سلم يتحقق
ال�سلم� ،إذ ِّ
ال�سلم هذه توجب االنتقال �إىل مق�صدية ِّ
�إن َق ْ�صدِ يَة ِّ
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� اً
أول با�ستح�ضار حقله الداليل الذي ي�ضايفه كاملاً  ،ويتحقق ثان ًيا با�ستح�ضار حقله
ال�سلم كذلك بو�ضعه يف ق�صديته كلها.
املق�صدي تا ًما كما يتحقق مق�صد ِّ

ال�سلم عقديًا يحيل على �أ�صوله العقدية املعنوية الأوىل امل ُ َ�ش ِّك َلة
كان مفهوم ِّ
ال�سلم من ال�سالم ،وهو اهلل
ملادته الأَ َّو ِل َّية القبلية الراجعة كلها �إىل ما يحيل �إليه ِّ
ال�سالم .وهذه املادة الأوىل له هي التي ت َُ�صريه ق�صديًا كما ت�صري بذاتها ق�صدي ًة
ال�سلم .وتتكون هذه املادة من املفاهيم ال�سابق ذكر بع�ضها،
مبجموعها وط ِّيها ِّ
لكن لي�س بني
ونقت�صر هنا على تعيني قيم «الرحمة»؛ و«العدل»؛ و«الف�ضل»ْ ،
ال�سلم �أو العك�س،
هذه القيم عالقة ت�أ�سي�س ،بحيث يقال� :إن العدل هو �أ�سا�س ِّ
�أو العدل �أ�سا�س العلم �أو العك�س...بل بينهما عالقة ن�سق حمايِث ترتع هذه القيم
كلها يف جغرافيا مب�سوطة ،ال قِيعان فيها وال حفر ،ولها نف�س الظهور يف هذا
الب�ساط املمدود ،ونف�س الت�أثري يف بع�ضها يف هذه الب�سطاء ،فعالقتها �أفقية تَعالُ ِق َّية
ال عمودية تَ� ُآ�س�سِ ّية ،لأنه لو كان تفاعلهما بال َّت� ُآ�س�س ال بالتعانُق ،لوجب يف قولنا� :إن
ال�سلم �أن نتعامل مع النا�س باحلزم والعدل دون ا�ستح�ضار للف�ضل
العدل �أ�سا�س ِّ
والرحمة ،وهذا ال ي�صح لأن اهلل ا�ستحب التعامل بالف�ضل كث ًريا ،وا�ستحب �أن
نتعامل بالف�ضل قبل تنفيذ العدل يف معامالتنا ،وج�سدت ال�سنة فعل ًيا ذلك
ال�سلم من احلرب بع�ض مناطقها
�إذ الف�ضل �أف�ضل من تنفيذ العدل .وهنا �أكل ِّ
امل�شروعة وخنقها حتى فيما حتل فيه احلرب ،فقدم عليها يف �سياقها �أثناء رد
االعتداء �أو رد الفعل امل�ضاد؛ لأن احلرب عندما ال تكون م�شروع ًة تكون بَ ْرب ِري ًة،
وعندما تكون م�شروع ًة تكون قيم ًة� ،أي جها ًدا ،وهذه القيمة ثقيلة ،و�إذا تقابلت
القيم الرقيقة مع الثقيلة ،كان تقدمي الرقيقة �أكرث قيم ًة مما لو قدمت الثقيلة ،ف�إذا
تقابل الث�أر مع ال�صفح ُقدِ َم الأخري ا�ستحبابًا ،وكانت الأجور �أكرث قيم ًة ،و�إذا تقابل
ال�سلم ،و�إذا اعتدى قوم على �آخرين ،وتوقف االعتداء،
ال�سلم مع احلرب قدم ِّ
ِّ
ال�سلم وال�صفح عنهم على احلرب
ومل تعد احلرب �ضروري ًةُ ،قدم احلفاظ على ِّ
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ورد االعتداء والعقاب .فكانت طاعة اهلل ال�سالم بال�سالم ،واهلل املنعم املتف�ضل هو
�أوىل ،ما دام تعاىل قد تف�ضل على الإن�سان بالوجود وبالإ�سالم وامل�صالح الدنيوية
والأخروية يف �شعائر الإ�سالم.
ال�سلم �إال بلوازمه ،وهي العدل والرحمة والف�ضل وغري
�إذن؛ ال ميكن ت�صور ِّ
بال�سلم ،فال �سلم دون حمبة ،وال �سلم
ذلك ،وكذلك ال تت�صور هذه القيم �إال ِّ
دون عدل وال علم ،ومادام الف�ضل هو زياد ٌة م�ستحب ٌة على العدل؛ �أيّ � :إن هذه
ال�سلم والعدل؛ ي�صبح �شرط العقيدة الكوين مف َّعلاً
العالقة املعقدة هي التي حتكم ِّ
ال�سلم يف العدل» بحيث تت�ضايف العالقة بينهما دون
ال�سلم� ،أو ِّ
وهو« :العدل يف ِّ
ال�سلم ،بل مبا ي�ساوق املفهومني
ال�سلم على العدل� ،أو العدل على ِّ
افرتا�ض تقدمي ِّ
�أنف�سهما ذات ًيا ويحايث بع�ضهما ً
بع�ضا.
و�إذا كانت القيم الرقيقة املتقدمة مت�ضايف ًة حمايث ًة لبع�ضها ف�إننا نقول؛ ال
ال�سلم على العدل؛ وال العك�س؛ لأن ق�صديتها تفيد بتالحمها ،ولذا
ميكن تقدمي ِّ
ال�سلم يف ظل �سلطة
فلي�س هناك ترتيب �أولوي مق�صدي بينهما ،فال يقال� :إن ِّ
ظاملة حممود ،وال يقال� :إن تطبيق القانون حرف ًيا (العدل) يف ظل احلرب حممود
ال�سلم
(من هنا كان ً
مباحا تعليق احلدود يف احلروب) كما ال يقال� :إن الفقر مع ِّ
حمدود� ،أو احلرب مع الغنى حمدود (من هنا كان تعليق عمر ر�ضي اهلل عنه،
حلد ال�سرقة �أيام املجاعة) ،وال يقالً � :
ال�سلم حممود (كما هو
أي�ضا �إن اجلهل مع ِّ
حا�صل يف بع�ض الدول من العامل الثالث) �أو العلم مع احلرب حممود (كما
تفعل بع�ض الدول رغم تقدمها علم ًيا وتقن ًيا وتكنولوج ًيا ،فتظل م�صر ًة على �إقامة
احلروب).
ال�سلم،
�إن ال�سنة ت�سعى لتق�صيد العنف ،ور�سم خانة له ،لتجعله يخدم ِّ
ال�سلم العنف ،وهذا التق�صيد للعنف يجعل كل مورثات العنف
ولي�س �أن يخدم ِّ
بال�سلم وقا�صدة لها ،فغر�ض ق�صيدة
يف التعامالت وال�سلوكات الب�شرية م�ؤطرة ِّ
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ال�سلم هو ال�سالم ،و�إن تخَ َّل َل ْتها جمل العنف كانت نف�س هذه اجلمل حامل ًة خلدمة
ِّ
غر�ض الق�صيدة تلقائ ًيا ،ومن ثم ف�إذا �أردنا الت�أكيد باال�ستدالل على �أن اهلل منه
ال�سالم ومل يق�صد ق�صدً ا غائ ًيا مترير العنف يف كل حركات الوجود ،و�شعائر
الإ�سالم؛ ا�ستدللنا يف ذلك على �أن غاية الإ�سالم هي توزيع ال�سالم يف الوجود،
ال�سلم يف �شكله اجلامع املانع ،على امل�سلم �أن يكون-يف-الإ�سالم،
ولتح�صيل ِّ
ال�سلم بجوارحه ول�سانه وقلبه.
ويتمعن ذاته فيه ويفي�ض به لدرجة �أن ين�شر ِّ
�إن ال�سنة تَ َت َّب َعت العنف يف خمتلف تقلباته ،و َق َّن َن ْته يف �شتى متظهراته� ،سواء
العنف كقتال� ،أو العنف ك�سلطة� ،أو العنف ك�سيا�سة .لكنه تلخ�ص ت�صورها للعنف
ال�سلم:
الثقيل (احلرب) �أو اللطيف (ال�سيا�سة وال�سلطة) عرب ثالث قواعد لتحقيق ِّ
ال�سلم َمنزُوع العنف ،ولو يف مناط ما من مناطاته
ال�سلم ُم َت َم ِّح ً�ضا يف ِّ
 جعل ِّبتجنب العنف كل ًيا يف �سياق ما من �سياقاته �أو م�ضمون ما من م�ضامينه،
وجتنب �أنواعه من العنف املادي والرمزي والنف�سي...
ال�سلم على �أكرب قدر ممكن من النا�س ،ملدة �أطول قدر الإمكان ،وهذا
	حتقيق ِّخال�صا من البدع
امتداد ل ُب ْعد ال�سنة العقدي الذي ين�ص على جعل الدين ً
والأن�سنات.
	حتقيقه لأكرب عدد ممكن من النا�س وغر�سه يف احلياة ملدة �أطول .ومن هناندرك �أن ال�سنة قررت �أن:
ال�سلم.
1 -1م�شروعية العنف ال ت�ستمد من ذاته �أو من قيمة امل�صلحة بل من قيمة ِّ
ال�سلم � ً
أي�ضا هو ال�سياق امل ُ َحايِث دو ًما للحرب ،والذي يَ ْ�س َت ُ
عي�ضها يف �أية
ِّ 2 -2
فرتة كلما �صارت احلرب غري �ضرورية.
ٍ
�سلمي يُ َه ْيكِ ل
ب�شارط
ال�سلم هو �شرط العنف ،حيث ال يكون العنف �إال
ِّ 3 -3
ٍ
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فال�سلم هو املعنى الوجودي والوجوبي
حدوده وغاياته ومناطاته؛ لهذا ِّ
ال�سلم ولي�س العنف؛ وعليه
للعنف ،ومرتكز ح�ضارة العقيدة الإ�سالمية هو ِّ
فامل�سلم كائن �سلمي مادام م�سل ًما .وهذه التهيئ ُة النظرية تُ ْن ِبي َنا عمل ًيا �أن احلرب
يف الإ�سالم قائم ٌة على رد االعتبار للعدل والعلم واحلب من جديد ،و�إعادة
التفكري فيها ب�إعادة العمل بها.
مق�صدي ،كان ال بد من اال�ستعانة بقاعدة من مقا�صد
ومبا �أن �سياق حديثنا
ٌ
ال�شريعة هنا لنربهن ختا ًما على ما نريد قوله ،ون�سطر هنا كلي ًة مهم ًة ن�ؤطر بها كالمنا
وهي�« :أن الزمان واملكان يجعل من املقا�صد ذات �أولوية على بع�ضها �أحيا ًنا،
ففي الأمور اجلزئية من الفتاوى يجعلها تتغري وفق تغري الزمان واملكان والأحوال
والأ�شخا�ص ،لكن الأمور الكربى والكلية يجعلها تتواىل» ففي موقف الدفاع
عن بلد من غزو الكفار ،تكون حتمية العنف واجلهاد �ضروري ًة ،ولي�س ذلك ً
ن�سخا
ال�سلم ،بل لأن تغري احلال والظرف والزمان واملكان ،جعلها �أوىل الآن من
ملق�صد ِّ
ال�سلم يف هذا الظرف هو احلرب.
ال�سلم؛ لأن �شرط حتقيق ِّ
ِّ
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ال�شُّ عور بال َغنب ،ومنهجية الهدي النبوي
منوذجا»
يف ال َّتعامل معه «ق�سم ُة غنائم حنني �أُ ً
د .حممد �أبوبكر عبد الرحمن الرحمنو
جامعة الطائف ،اململكة العربية ال�سعودية

مقدمة:
متثلت م�شكلة هذا البحث ،يف حماولة ا�ستنباط منهج النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف التعامل مع حالة ال�شعور بالغنب التي قد حتدث عند بع�ض فئات
املجتمعات ،من خالل درا�سة وحتليل اجتماع احلظرية الذي مت عقيب ق�سمة غنائم
غزوة حنني ،وذلك لال�ستفادة منه يف تطبيقات معا�صرة.
واملق�صود بال�شعور بالغنب يف هذا البحث هو� :شعور االهت�ضام املتولد عند
بع�ض النا�س نتيجة نوال �آخرين �شيئًا دونهم� .أما حادثة اجتماع احلظرية فيق�صد به
جملة الأحداث التي وقعت بد ًءا بق�سمة غنائم حنني ،وما ت�سببت به من موجدة
للأن�صار ،وحتى خروجهم من االجتماع الذي �ضرب لهم ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم موعده يف حظرية و�صفت يف بع�ض الروايات ب�أنها قبة من �أدم.
الروايات الثابتة اجلامعة لق�صة اجتماع احلظرية:
مت االطالع على معظم الروايات ال�صحيحة واحل�سنة يف �ش�أن ق�صة اجتماع
احلظرية ،وقد انتقيت روايات جتمع �أطراف الق�صة الكافية لال�ستدالل على منهجية
الهدي النبوي يف التعامل مع ظاهرة ال�شعور بالغنب ،منها روايات متفق عليها،
وروايات انفرد بها البخاري ،ورواية عند �أحمد يف امل�سند ،ورواية عند �أبي داود
خمت�صرة وعند الن�سائي مف�صلة.
ومن الروايات اجلامعة مما اتفق عليه ال�شيخانَ :ع ْن َع ْبدِ اللهَّ ِ ْب ِن َز ْيدٍ �أَ َّن َر ُ�س َ
ول
اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم -لمَ َّا َف َت َح ُح َن ْينًا َق َ�س َم ا ْل َغ َنائ َِم َف�أَ ْع َطى المْ ُ�ؤَ َّل َف َة ُق ُلوبُ ُه ْم َف َب َل َغ ُه
َام َر ُ�س ُ
�أَ َّن الأَن َْ�صا َر يُحِ ُّب َ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه
ون �أَنْ يُ ِ�صي ُبوا َما �أَ َ�ص َ
ا�س َفق َ
اب ال َّن ُ
و�سلم -فَخَ َط َب ُه ْم َف َحمِ َد اللهَّ َ َو�أَ ْث َنى َع َل ْي ِه ثُ َّم َق َال( :يَا َم ْع َ�ش َر الأَن َْ�صارِ �أَ مَ ْ
ل �أَجِ ْد ُك ْم
ني َف َج َم َع ُك ُم اللهَّ ُ ِبى)َ .ويَقُولُ َ
ون
ُ�ض َّال اًل َف َه َدا ُك ُم اللهَّ ُ ِبى َو َعالَ ًة َف�أَ ْغ َنا ُك ُم اللهَّ ُ ِبى َو ُم َت َف ِّر ِق َ
َال�( :أَ َال تجُ ِي ُبونِى)َ .فقَالُوا اللهَّ ُ َو َر ُ�سولُ ُه �أَ َم ُّنَ .فق َ
اللهَّ ُ َو َر ُ�سولُ ُه �أَ َم ُّنَ .فق َ
َال�( :أَ َما ِ�إنَّ ُك ْم
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لَ ْو �شِ ْئ ُت ْم �أَنْ تَقُولُوا َك َذا َو َك َذا َو َك َان م َِن الأَ ْم ِر َك َذا َو َك َذا) .لأَ�شْ يَا َء َع َّد َد َها َز َع َم
َع ْم ٌرو �أَنْ َال يَ ْح َف ُظ َهاَ .فق َ
ا�س ِب َّ
ال�شاءِ َوالإِ ِب ِل َوت َْذ َه ُب َ
ون
َال�( :أَ َال ت َْر َ�ض ْو َن �أَنْ يَ ْذ َه َب ال َّن ُ
ا�س دِ ثَا ٌر َولَ ْو َال ا ْله ِْج َر ُة لَ ُك ْن ُت ا ْم ًَرا
ِب َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �إِ ىَل رِ َحا ِل ُك ُم الأَن َْ�صا ُر �شِ َعا ٌر َوال َّن ُ
ا�س َوادِ يًا َو�شِ ْع ًبا لَ َ�س َل ْك ُت َوادِ َى ا َلأن َْ�صارِ َو�شِ ْع َب ُه ْم ِ�إنَّ ُك ْم
م َِن الأَن َْ�صارِ َولَ ْو َ�س َل َك ال َّن ُ
ا�صبرِ ُوا َح َّتى تَ ْلق َْونِى َع َلى الحْ َ ْو ِ�ض)(((.
َ�س َت ْلق َْو َن بَ ْعدِ ى �أَثَ َر ًة َف ْ
وت�ضيف بقية الروايات املنتقاة �إىل هذه الرواية تفا�صيل �أخرى ،وما مت به
اال�ستدالل منها يف هذا امللخ�ص مثبت يف ثناياه.
�أ�سباب ال�شعور بال َغنب والعوامل التي ت�ؤدي �إىل تفاقمه:
برز �سببان رئي�سان حل�صول ال�شعور بالغنب و�سط اجلماعات ،من خالل
�أحداث اجتماع احلظرية ،هما :تخ�صي�ص املوارد ،وال�شعور بالإق�صاء والتهمي�ش.
ويت�سبب تخ�صي�ص املوارد يف حدوث ال�شعور بالغنب عند التبا�س معيار
التخ�صي�ص على النا�س� ،أو غيابه عنهم� ،أو عدم اعرتافهم به .ويعز ُز ال�شعو َر
حب النا�س الطبعي للخري؛ قال بع�ض الأن�صار:
بالغَنب ب�سبب تخ�صي�ص املوارد ُّ
(يُ ْعطِ ى ُق َر ْي ً�شا َويَترْ ُ ُك الأَن َْ�صا َرَ ،و ُ�س ُيو ُف َنا ت َ ْق ُط ُر م ِْن دِ َما ِئه ِْم)(((� .أما ال�شعور بالإق�صاء
والتهمي�ش فهو �إح�سا�س بانح�سار املكانة ،و�ضعف االهتمام ،وا�ضمحالل الدور؛
قال بع�ض الأن�صار( :لَق َِى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -ق ْو َم ُه)(((.
العديد من العوامل ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تعزيز ومفاقمة حالة ال�شعور بالغنب،
ومن ثم تزيد التهديد لل�سلم االجتماعي؛ �أولها :كرثة القالة ،والتي ت�ؤدي �إىل
اجلر�أة و�إعالن الظنون ( َكثرُ َْت فِيه ُِم ا ْلقَالَ ُةَ ،ح َّتى َق َال َقا ِئ ُل ُه ْم لَق َِى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة الطائف()4075؛ وم�سلم ،كتاب اجلهاد
وال�سري ،باب �إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم على الإ�سالم ،)1061(،واللفظ له.
 -2متفق عليه� ،أخرجه البخاري واللفظ له ،برقم كتاب اخلم�س ،باب ما كان للنبي �صلى اهلل عليه و �سلم
يعطي امل�ؤلفة قلوبهم وغريهم من اخلم�س ونحوه)2978(،؛ وم�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب �إعطاء
قوي �إميانه.)1059( ،
امل�ؤلفة قلوبهم على الإ�سالم وت�صرب من َ
� -3أخرجه �أحمد ،امل�سند،حديث رقم ( ،)11748وح�سنه �شعيب الأرن�ؤوط.
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�صلى اهلل عليه و�سلمَ -ق ْو َم ُه)((( ،وثانيها :ت�أخر معاجلة ال�شعور بالغنب ،ف�إن احلالةتفاقمت ب�شكل كبري ،رغم الت�أخر الي�سري خلربها عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
ثالثها :عدم الإحاطة بجميع جوانب امل�شكلة مما ينذر مبعاودة ظهورها مرة بعد
مرة ،ويلحظ �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد �أحاط بامل�شكلة من جميع جوانبها
املادية والنف�سية ،ومل يرتك ثغرة يبقى لل�شعور بالغنب فيها �أثر مما يدل على خطورة
عدم الإحاطة.
املنهجية النبوية يف ال ّتعامل مع ال�شعور بال َغنب خالل اجتماع احلظرية:
قامت منهجية الهدي النبوي يف التعامل مع ال�شعور بالغنب خالل اجتماع
احلظرية على �أربعة حماور؛ هي :احتواء املوقف ،احلوار ،الرت�ضية ،والتقومي.
� اًأول :حمور احتواء املوقف:
يعني احتواء املوقف :ح�صره وال�سيطرة عليه؛ ملنعه من االنفراط وال�شيوع.
ومن العنا�صر املحتاجة �إىل احتواء عند التعامل مع حاالت ال�شعور بالغنب:
االنت�شار اجلغرايف ،عدد املت�أثرين ،والعمق النف�سي حلالة ال�شعور بالغنب� .أما
االنت�شار اجلغرايف فدل عليه مبادرة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جلمع املت�أثرين
بحالة ال�شعور بالغنب فور ورود اخلرب �إليه ،ويف موقع احلدث نف�سه ،قبل �أن يرجع
النا�س من الغزوة ويتفرقوا؛ و�أما عدد املت�أثرين فدل عليه �سرعة اجتماعه بهم؛ لأن
عدد املت�أثرين يزداد بانت�شار القالة وتفرق املغبونني؛ و�أما العمق النف�سي لل�شعور
بالغنب فدل عليه ا�ستفحال القالة ،وارتفاع الأ�صوات.
لقد لعب احتواء املوقف �أدوا ًرا مهمة يف منهجية الهدي النبوي يف التعامل
مكانيا وب�شر ًّيا،
مع تداعيات ق�سمة غنائم حنني؛ منها :حتجيم احلالة ومنع انت�شارها ًّ
تهيئة الفر�صة ملعاجلة �شاملة ونهائية للحالة (الفاعلية) ،والتمكني من تقليل الوقت
	-1ال�سابق نف�سه.
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واجلهد واملوارد املبذولة يف معاجلة احلالة �إىل �أق�صى حد (الكفاءة).
خ�صائ�ص من خالل املعاجلة النبوية ل�شعور الأن�صار بالغنب يف اجتماع
برزت
ُ
احلظرية؛ هي :ال�سرعة ،ال�شمولية ،وال�ضبط الإعالمي .فال�سرعة تدل عليها مبادرة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل احتواء احلالة دون ت�أخر؛ وال�شمولية ي�شري �إليها
�شمول املعاجلة جلميع املت�أثرين ( َف َج َم َع ُه ْم)((( ،وتغطيتها ال�شعور بالغنب يف جوانبه
ا�صبرِ ُوا)(((؛
املادية واملعنوية وامل�ستقبلية (�إِنَّ ُك ْم َ�سترَ َ ْو َن بَ ْعدِ ى �أُ ْث َر ًة �شَ دِ َيدةًَ ،ف ْ
وال�ضبط الإعالمي ي�شري �إليه قوله �صلى اهلل عليه و�سلم ( َه ْل فِي ُك ْم �أَ َح ٌد م ِْن
َغيرْ ِ ُك ْم)((( ،ويتحقق منه �ضمان عدم الت�أثري ال�سلبي للمعاجلة على فئات �أخرى،
خا�صة �إذا ات�سم ب�شفافية عالية ،وبيان حال �آخرين.
ثان ًيا :حمور احلوار:
دل الهدي النبوي يف احلوار مع الأن�صار يف اجتماع احلظرية على �ضرورة
َ
مراحل ت�سو ُقه �إىل غاياته
الإعداد واال�ستعداد للحوار ،وعلى �أن للحوار املنهجي
املحمودة املطلوبة ،كما دلت على وجود العديد من املبادئ التي حتقق فاعلية
احلوار.
يظهر الإعداد للحوار من خالل الفعاليات التي متت قبل مبا�شرته ،حيث مت
التجهيز للحوار مكانًا وزمانًا وح�ضو ًرا؛ قال �صلى اهلل عليه و�سلم ل�سعدْ (َ :اج َم ْع
ىِل َق ْو َم َك فِى َهذِ هِ الحْ َظِ َريةِ )((( .و من خالل درا�سة �أبعاد املوقف وعنا�صره
وظروفه املختلفةَ ( :ف�أَ ْي َن �أَن َْت م ِْن َذل َِك يَا َ�س ْعدُ )((( .ويدل ت�أكده �صلى اهلل عليه
و�سلم �أن القوم لي�س معهم �أحد من غريهم �أنه خطط للحوار.
-1
-2
-3
-4
-5

�سبق تخريجه.
�سبق تخريجه.
�أخرجه البخاري ،كتاب املناقب ،باب ابن �أخت القوم وموىل القوم منهم.)3327( ،
�سبق تخريجه.
�سبق تخريجه.
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وظهر من خالل احلوار الذي دار يف اجتماع احلظرية �أن للحوار مراحل
�أرب ًعا؛ هي :مرحلة التمهيد ،مرحلة �إزالة حالة املُوجدة والغ�ضب ،مرحلة التداول
العقالين ملو�ضوع ال�شعور بالغنب ،ومرحلة �إنهاء احلوار� .أما مرحلة التمهيد فتهتم
بتحديد �أبعاد ال�شعور بالغنب ،والأ�سباب املتعلقة به ،جم ًعا لأطرافه ،وح�ص ًرا
أ�سي�سا لأر�ضية احلوار ال�شامل ( َما َك َان َحدِ ٌ
يث بَ َل َغنِى َع ْن ُك ْم)(((؛
ملو�ضوعاته ،وت� ً
و�أما مرحلة �إزالة حالة املوجدة والغ�ضب فقد متت من خالل املعاتبة ،وا�ستعطاف
املعاتب ،و�إعتابه ،واالعتذار واالعرتاف((( ،مما ح َّيد ت�أثري احلالة النف�سية ال�سلبية
التي قد متنع من تداول احلجج العقلية والنظر فيها ب�شكل �سليم؛ و�أما مرحلة
التداول العقالين ملو�ضوع ال�شعور بالغنب فتم فيها طرح املقدمات املنطقية التي
�أف�ضت بالأن�صار لل�شعور بالغنب (�أَ َما َواللهَّ ِ لَ ْو �شِ ْئ ُت ْم لَ ُق ْل ُت ْم َف َل َ�ص َد ْق ُت ْم َو ُ�صدِّ ْق ُت ْم�َ ،أت َ ْي َت َنا
اكَ ،ومخَ ْ ُذ اً
اكَ ،و َعا ِئلاً َف� َآ�س ْي َن َ
َاكَ ،و َط ِريدً ا َف�آ َو ْي َن َ
ول َف َن َ�ص ْرن َ
ُم َك َّذبًا َف َ�ص َّد ْق َن َ
اك)(((،
يث َع ْهدٍ ِب َجاهِ ِل َّي ٍة
ومت فيها الك�شف عن منطق وحكمة وعلة العطاء (�إِ َّن ُق َر ْي ً�شا َحدِ ُ
َو ُم ِ�صي َبةٍَ ،و ِ�إنِّى �أَ َر ْد ُت َ �أنْ �أَ ْجبرُ َ ُه ْم َو�أَتَ�أَ َّل َف ُه ْم)(((؛ و�أما مرحلة �إنهاء احلوار :فهدفت
�إىل خروج املغبونني من احلوار بروح �إيجابية ،يرتفع من خاللها احلرج الذي قد
ي�سببه ثبوت اخلط�أ ،والر�ضوخ للحق ،والتنازل عن املواقف ،وظهرت من خالل
ت�أكيد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للأن�صار علو مكانتهم ولزومه لهم ،ومن خالل
دعائه لهم ولذرياتهم ،فخرجوا من احلوار يبكون ،ويقولون ( َر ِ�ضي َنا ِب َر ُ�سولِ اللهَّ ِ
ق ِْ�س ًما َو َح ًّظا)(((.
�أما مبادئ احلوار الأ�سا�سية فتتمثل يف :املكا�شفة وال�شفافية ،طرح كافة
املو�ضوعات ذات العالقة ،احرتام وتقدير املغبون ولو كان خمطئًا ،واللطف
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�سبق تخريجه.
فتح الباري ،البن حجر الع�سقالين ،ج � ،8ص.52
�سبق تخريجه.
متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة الطائف)4079( ،؛ وم�سلم ،كتاب اجلهاد
وال�سري ،باب �إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم على الإ�سالم وت�صرب من قوي �إميانه (.)1059
�سبق تخريجه.
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والرفق .واملكا�شفة وال�شفافية كمبد�أ من مبادئ احلوار تظهر ب�شكل وا�ضح يف
ت�صريحه �صلى اهلل عليه و�سلم للأن�صار باملعيار الذي اتبعه يف ق�سمة غنائم حنني،
واعرتافه ب�سابقتهم وف�ضلهم ،و�إبرازه ملا ت�سبب يف �شعورهم بالغنب من احلرمان
رغم ال�سابقة والف�ضل ،مما �أ�سهم يف تطييب نفو�سهم ،ونقلهم من ال�شعور بالغنب
�إىل ال�شعور بال�شراكة يف �أ�سرار ال�سيا�سة ،وامل�ساهمة يف حتمل �أعباء وتبعات
هداية اخللق .وظهر طرح كافة املو�ضوعات ذات العالقة كمبد�أ من خالل طرح
املعيار اخلاطئ الذي ظنه الأن�صار مناط الق�سمة ،وتو�ضيح املعيار احلقيقي الذي
مت االعتماد عليه ،و�سبب جتاوز الأن�صار يف الق�سمة؛ وطرح ما ي�ستقبل القوم
من الأثرة بعدُ  ،وكيفية الت�صرف حيالها؛ فتم طرح مو�ضوعات املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل .و�أما احرتام وتقدير من ي�شعر بالغنب ولو كان خمطئًا :ف�أمثلته كثرية
يف احلادثة ،و�أبرزها مالطفة الأن�صار ومعاتبتهم معاتبة املحب امل�شفق ،وتقدير
ا�س
�صنيعهم وبالئهم يف الإ�سالم ،وبيان عظيم قدرهم عنده (الأَن َْ�صا ُر �شِ َعا ٌر َوال َّن ُ
دِ ثَا ٌر َولَ ْو َال ا ْله ِْج َر ُة لَ ُك ْن ُت ا ْم ًَرا م َِن الأَن َْ�صارِ )((( .و�أما مبد�أ اللطف والرفق :فيربز
من خالل عتبه �-صلى اهلل عليه و�سلم -اخلفيف ،ولومه اللطيف للأن�صار على
موجدتهم عليه ،ومن خالل اجتماعه بهم وبيانه العلة من ت�صرفه الذي عتبوا عليه
ب�سببه بنف�سه.
ثال ًثا :حمور الرت�ضية:
تهدف الرت�ضية �إىل اختالع ال�شعور بالغنب من ال�صدور بالكلية ،و�إحقاق
احلق متى ما ظهر ،وتهوين �أمر ما فات على املغبونني ،و رفع روحهم املعنوية.
ويلحظ �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ستخدم عد ًدا كب ًريا من الأ�ساليب والو�سائل
يف هذا املحور؛ منها((( :اال�ستعطاف ،االعرتاف ،التفهم والإعذار ،الت�سلية،
التعوي�ض ،والتحفيز.
� -1سبق تخريجه.
� -2أ�شار ابن حجر �إىل بع�ضها �ضمن فوائد احلديث ،فتح الباري ،البن حجر الع�سقالين ،ج �،8ص .52
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ظهر �أ�سلوب اال�ستعطاف يف الرت�ضية من خالل املعاتبة اللطيفة التي عاتب
بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الأن�صار�( :أَ َو َج ْدتمُ ْ فِى �أَ ْن ُف�سِ ُكم يَا َم ْع َ�ش َر ا َلأن َْ�صارِ
الد ْنيَا تَ�أَ َّل ْف ُت ِب َها َق ْو ًما ِل ُي ْ�س ِل ُموا َو َو َك ْل ُت ُك ْم �إِ ىَل �إِ ْ�س َال ِم ُك ْم)((( ،ومن
فِى لُ َعا َع ٍة م َِن ُّ
ا�س دِ ثَا ٌر َولَ ْو َال ا ْله ِْج َر ُة
خالل الثناء وبيان القرب واللحمة( :الأَن َْ�صا ُر �شِ َعا ٌر َوال َّن ُ
لَ ُك ْن ُت ا ْم ًَرا م َِن الأَن َْ�صارِ )((( ،ومن خالل الدعاء لهم ولذراريهم( :ال َّل ُه َّم ْار َح ِم
الأَن َْ�صا َر َو َ�أ ْب َنا َء الأَن َْ�صارِ َو�أَ ْب َنا َء �أَ ْب َناءِ الأَن َْ�صارِ )((( ،وقد حقق هذا الأ�سلوب �إثارة
عاطفة الأن�صار ،و�إزالة موجدتهم و�شعورهم بالغنب .وبرز �أ�سلوب االعرتاف
من خالل ت�صريحه �صلى اهلل عليه و�سلم للأن�صار بال�سابقة ،و�إقراره لهم بالف�ضل
الذي ي�ستحقون عليه التقدمي على غريهم ،مما �أ�سهم يف حتقيق متام ر�ضاهم؛ فقال:
اكَ ،ومخَ ْ ُذ اً
(�أَ َما َواللهَّ ِ لَ ْو �شِ ْئ ُت ْم لَ ُق ْل ُت ْم َف َل َ�ص َد ْق ُت ْم َو ُ�صدِّ ْق ُت ْم� ،أَتَ ْي َت َنا ُم َك َّذبًا َف َ�ص َّد ْق َن َ
ول
اكَ ،و َعا ِئلاً َف� َآ�س ْي َن َ
َاكَ ،و َط ِريدً ا َف�آ َو ْي َن َ
َف َن َ�ص ْرن َ
اك)((( .وبدا �أ�سلوب التفهم والإعذار
�ضمنًا ب�إقراره �صلى اهلل عليه و�سلم للأن�صار بالف�ضل وال�سابقة ،وامل�شعر بتفهمه
ل�شعورهم بالغنب و�سببه ،و�إعذارهم ملوقفهم يف هذه احلادثة ،مما كان له الأثر
الكبري يف تطييب نفو�سهم ،وحفظ ماء وجوههم ،وتطمينهم وتر�ضيتهم .وجتلى
�أ�سلوب الت�سلية من خالل التهوين من �ش�أن ما فات الأن�صار ،ف�سمى املال الذي
ق�سمه على امل�ؤلفة( :لعاعة من الدنيا)؛ ومن خالل تزكية الأن�صار وال�شهادة لهم
بر�سوخ الإميان و�إناطة الق�سمة بتثبيت �ضعفة الإميان .وبرز �أ�سلوب التعوي�ض حني
جعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم نف�سه ال�شريفة ً
عو�ضا ماديًا للأن�صار عما فاتهم،
عو�ضهم معنويًا ب�أن زكاهم
وال �شيء ي�ضارع ذلك من عر�ض الدنيا عندهم ،كما ّ
وق ّربهم و�ضمن لهم رفقته الدائمة يف املحيا وعند املمات ،وو�صفهم مبا يفخرون
به من �أنهم بطانته وخا�صته ،وب�أن �شهد لهم بر�سوخ الإميان ودعا لهم بالرحمة
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وذرياتهم من بعدهم .وظهر �أ�سلوب التحفيز يف الرت�ضية من خالل ا�ستخدامه
�صلى اهلل عليه و�سلم �أنوا ًعا خمتلفة من احلوافز ،فا�ستخدم التحفيز املادي بنف�سه
ال�شريفة ،وا�ستخدم التحفيز املعنوي بو�صفهم باخلا�صة والبطانة ،وافتخاره
باالنت�ساب �إليهم لوال وجود ما مينع ،والتزامه �صحبتهم يف املن�شط واملكره؛
وا�ستخدم التحفيز ال�سلبي فالمهم وعتب عليهم ،والتحفيز الإيجابي فعو�ضهم
ب�أ�شد ما يرغبون :نف�سه ال�شريفة ،و�أثنى عليهم وزكاهم ب�أف�ضل ما يحبون :ر�سوخ
الإميان ،ودعا لهم ولذرياتهم ب�أكرث ما يتمنون :الرحمة.
�إن حمور الرت�ضية يحقق �شعور املغبونني بالتفاعل مع ق�ضيتهم ،وتعوي�ضهم
ع ّما فاتهم ،فال يعود لل�شعور بالغنب مكان ،وال يكون للتداعيات جمال ،وال
للمرجفني واملنافقني �سبيل.
رابعا :حمور التقومي:
ً
لقد كان التقومي حا�ض ًرا ك�أحد املحاور الأ�سا�سية يف منهجية الهدي النبوي
يف التعامل مع ال�شعور بالغنب يف اجتماع احلظرية .ففي كل مرحلة من مراحلها
يقوم الأحداث والتداعيات والنتائج،
ظهر �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ّ
ويت�صرف تال ًيا بح�سبها.
ففي مرحلة االحتواء ،قام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�س�ؤال �سعد حني بلغه
خرب ما يجده الأن�صار وما يقولونهَ ( :ف�أَ ْي َن �أَن َْت م ِْن َذل َِك يَا َ�س ْعدُ )((( ،وهذا ال�س�ؤال
دليل وا�ضح على تقومي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للو�ضع ،و�إجابته تظهر �إىل �أي
مدى و�صلت القالة ومدى ت�أثريها وا�ستفحالها .ويف مرحلة احلوار جند النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ي�س�أل الأن�صار �أول اجتماعه معهمَ ( :ما ا َّلذِ ى بَ َل َغنِى َع ْن ُك ْم)(((،
ويحثهم �أن يجيبوه ويحاوروه؛ ليعرف �أثر حديثه �إليهم وعتبه عليهم؛ قال�( :أَ َال
� -1سبق تخريجه.
� -2أخرجه البخاري ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب مناقب الأن�صار.3267 ،
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تجُ ِي ُبونِى ؟)((( ،ويظهر ال�س�ؤال الأول �أنه �أراد تقومي الو�ضع الراهن والتعرف على
حقيقة ال�شعور بالغنب احلا�صل و�أ�سبابه وتداعياته ،ويظهر من �إجابتهم ال�س�ؤال
الثاين وجود بقية �أثر يف النفو�س؛ قالواَ ( :وبمِ َا َذا نجُ ِي ُب َك يَا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َوللِهَّ ِ َو ِل َر ُ�سو ِل ِه
المْ َ ُّن َوا ْل َف ْ�ض ُل)((( ،ويظهر منها �أن الأن�صار الموا �أنف�سهم على القالة التي قالوها،
واملوجدة التي وجدوها ،لكن مل يزل �شيء من ال�شعور بالغنب باق ًيا يف نفو�سهم.
�إن احلديث الذي �أعقب الأ�سئلة ال�سابقة دل داللة وا�ضحة على �أن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ّقوم �إجابات الأن�صار ،وانفعاالتهم يف مراحل احلوار املختلفة ،وبنى
على نتائج تقومي كل مرحلة حديثه يف املرحلة التالية .ويف حمور الرت�ضية جند �أن
عو�ضهم عن املال بنف�سه
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّقوم �إثر حديثه �إىل الأن�صار ملا ّ
ال�شريفة ،فوجدهم را�ضني م�ستب�شرين (بَ َلى يَا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َق ْد َر ِ�ضي َنا)((( ،فنا�سب
نتيجة التقومي �أن يعزز ر�ضاهم ويثبتهم بالثناء عليهم والدعاء لهم ولذرياتهم؛ قال:
ا�س دِ ثَا ٌر َولَ ْو َال ا ْله ِْج َر ُة لَ ُك ْن ُت ا ْم ًَرا م َِن الأَن َْ�صارِ َولَ ْو َ�س َل َك
(الأَن َْ�صا ُر �شِ َعا ٌر َوال َّن ُ
ا�س َوادِ يًا َو�شِ ْع ًبا لَ َ�س َل ْك ُت َوادِ َى الأَن َْ�صارِ َو�شِ ْع َب ُه ْم)((( ،وقال( :ال َّل ُه َّم ْار َح ِم
ال َّن ُ
وقوم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
الأَن َْ�صا َر َو َ�أ ْب َنا َء الأَن َْ�صارِ َو�أَ ْب َنا َء �أَ ْب َناءِ الأَن َْ�صارِ )(((ّ .
حالة الأن�صار بعد هذا التعزيز والتثبيت ،فدله بكا�ؤهم على متام ر�ضاهم ،وزوال
ما كانوا ي�شعرون به من الغنب بالكلية.
مما �سبق؛ يظهر �أن خ�صائ�ص التقومي الفاعل كمحور من حماور منهجية الهدي
النبوي يف التعامل مع ال�شعور بالغنب تقوم على� :شمولية التقومي :مبعنى �أن يتناول
جميع املحاور والعنا�صر والنتائج ذات العالقة باملو�ضوع ،ا�ستمرارية التقومي:
لتح�سني املخرجات عرب املراحل ،وحتقيق املقا�صد ب�شكل متكامل ،واال�ستفادة من
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نتائج التقومي :مبعني �أن تكون نتائج تقومي كل مرحلة هي �أ�سا�س تخطيط وتنفيذ
املرحلة التالية يف املعاجلة.
�أهم نتائج الدرا�سة:
لل�سلم املدين ب�شكل كبري ب�شهادة الواقع،
1 -1ال�شعور بالغنب من الظواهر املهددة ِّ
وداللة واقعة ق�سمة غنائم حنني ،حيث ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تفريق املجتمعات
واحرتابها ،كما �أنه قد يُ ْ�ستغل من الأعداء؛ لدق �أ�سافني العداوة والبغ�ضاء،
وبث الكراهية والعنف والتطرف بني مكونات املجتمع وف�صائله املختلفة ،مما
ي�ستلزم احل�صافة وال�سرعة يف معاجلته.
2 -2متثل ق�سمة غنائم حنني واجتماع احلظرية املتعلق بها حالة متكاملة ،ومنوذجية؛
لدرا�سة ظاهرة ال�شعور بالغنب يف التنظيمات االجتماعية بكافة �أ�شكالها من
حيث املن�ش�أ ،والتداعيات واملعاجلة .وقد مثّلت معاجلة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم لها بنف�سه فر�صة عظيمة لدرا�سة �أجنع الأ�ساليب ،و�أف�ضل املناهج
للتعامل مع احلاالت امل�شابهة.
3 -3تتمحور �أهم �أ�سباب حدوث ظاهرة ال�شعور بالغنب يف الإح�سا�س باالهت�ضام؛
نتيجة تخ�صي�ص املوارد على نحو غري متوقع� ،أو ال�شعور بالإق�صاء �أو
التهمي�ش� ،أو بهما م ًعا .وتتمثل �أهم العوامل التي ت�ؤدي �إىل تفاقم ظاهرة
ال�شعور بالغنب يف :كرثة القالة ،ت�أخر معاجلة ال�شعور بالغنب ،عدم الإحاطة
بجميع جوانب امل�شكلة يف املعاجلة .وي�شري ذلك �إىل �أن الأجزاء التنظيمية
املختلفة تهتم باملقارنة مع مثيالتها ،وتتطلع للعدالة وامل�ساواة ،مما يحتم على
القيادة �إظهار االهتمام املت�ساوي بجميع املجموعات التنظيمية مع مراعاة
االحتياجات اخلا�صة لكل جمموعة على �أن تكون العلة وامل�صلحة وا�ضحة
وقوية.
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4 -4طبق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خالل اجتماع احلظرية منهجي ًة مثلى يف معاجلة
حالة ال�شعور بالغنب ،تكونت من حماور �أربعة �أ�سا�سية؛ هي :احتواء املوقف،
احلوار ،الرت�ضية ،والتقومي .وقد جنحت هذه املنهجية يف الت�صدي لظاهرة
ال�شعور بالغنب وحما�صرتها ومعاجلتها ب�شكل نهائي ،من خالل االت�ساق
والتكامل بني هذه املحاور الأربعة .ومن تتبع هذه املحاور وما ا�شتملت
عليه من معامل ،ف�إنه ميكن القول ب�أن هذه املنهجية ميكن تطبيقها بنجاح يف
حاالت ال�شعور بالغنب املعا�صرة ،وعلى كافة م�ستويات التنظيمات الإن�سانية
و�أ�شكالها.
5 -5دلت الدرا�سة على �أن ال�سنة النبوية زاخرة بكل ما حتتاجه الأمة لتحقيق
ال�سلم املدين ،واملحافظة عليه ،وتوثيق عرى حلمتها االجتماعية ،وجتاوز
ِّ
حمنها و�أزماتها وابتالءاتها كاف ًة ،والنهو�ض بح�ضارتها وجمتمعاتها و�أفرادها.
�أهم التو�صيات:
1 -1اال�ستفادة من هذه الدرا�سة واالعتماد عليها يف و�ضع ون�شر بروتوكوالت
�إر�شادية ،يتم من خاللها تو�ضيح اخلطوات العملية لتطبيق املنهجية النبوية
يف التعامل مع ال�شعور بالغنب عند حدوث الأزمات املماثلة يف عامل اليوم،
مع تعديلها ح�سب احلاجة لتوايف حاجة التنظيمات الإن�سانية بكافة �أ�شكالها.
ولتحقيق هذه الغاية ميكن �إن�شاء ورعاية موقع �إلكرتوين عاملي متميز؛ لن�شرها
وتوفري الإر�شاد وامل�ساندة يف تطبيقها.
2 -2تزويد املناهج الرتبوية يف البلدان الإ�سالمية مبا يحث الأفراد واجلماعات يف
الأطر كافة على ال�صرب ،و�إيثار الآخرة .وما يلزم ذلك من ح�سن تلقينهم
العقيدة الإ�سالمية ال�صافية ،ال�سيما الإميان باليوم الآخر والقدر خريه و�شره،
وال�سلوك الإ�سالمي امل�ستقيم من ال�صرب والإيثار والبعد عن الفتنة.
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املُ�شترَ َُك َ
اري و�أَثره يف تعزيز قيم التعاي�ش
احل�ض ُّ
(قراءة من خالل احلديث النبوي ال�شريف)
�أ .د� .إبراهيم �أحمد حممد ال�صادق الكاروري
جامعة �أم درمان الإ�سالمية  -ال�سودان

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم علي خامت النبيني ،و�إمام املر�سلني،
�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،،وبعد:
ف ُيمثِّل امل�شرتك احل�ضاري املدخل الأهم يف هذا الع�صر ،ع�صر العوملة
والتقارب الزماين واملكاين ،والذي �أ�صبح فيه العامل وك�أنه قرية واحدة ،و�أخذت
ال�شعوب واحل�ضارات ي�ؤثر بع�ضها يف بع�ض وتنتقل الأفكار والقيم والعقائد
ب�سرعة من مكان �إىل مكان عرب الو�سائل والو�سائط ،والتي بلغت الغاية يف التطور
والنمو.
�إن هذا التطور ال�سريع املذهل �إذا نظرنا �إليه من زاوية �إميانية ،نرى قدرة
اهلل تعاىل الباهرة وحكمته العظيمة املا�ضية يف عمارة الأر�ض وتوفري مقت�ضيات
العمران ،وت�سخريه هذا الكون حلياة الإن�سان ،واالنتقال به من طور �إىل طور،
و�أمره بالإ�صالح فيه من بعد �أن ا�ستخلفه على الأر�ض ،وعلمه الأ�سماء ليتعرف
على امل�سميات ،وذلك ليتعامل معها لتحقيق �أعلى درجات العمران يف الأر�ض.
وقد راعى اخلطاب النبوي ال�شريف �أ�سمى معاين الهداية والإر�شاد ،وهو
ومنهجا ،فعن �سعد بن ه�شام بن
التجلي الواقعي والعملى ملقا�صد القر�آن خل ًقا
ً
عامر ،قال�( :أتيت عائ�شة .فقلت :يا �أم امل�ؤمنني �أخربيني بخُ لق ر�سول اهلل .
قالت« :كان خُ لقه القر�آن» �أما تقر�أ القر�آن قول اهلل عز وجل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﭼ(((.
و�إمنا يتحقق ذلك من خالل النظر املنهجي يف �أحاديث الر�سول القائل:
«�إمنا �أنا رحمة مهداة»((( .والرحمة هي العطف والر�أفة والإ�شفاق ،لأنه رحمة
للعاملني ،ولذلك كانت �أمته �أمة مرحومة ،وفا�ضت رحمتها لتعم الآخرين.
� -1سورة القلم الآية� .)4( :أخرجه �أحمد يف م�سنده حديث رقم.25240 :
� -2أخرجه الدارمي عن �أبي �صالح مر�سال ،يف املقدمة ،باب كيف كان �أول �ش�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ج� 1/ص 9/وو�صله احلاكم ج� 1/ص ،35/و�صححه على �شرط ال�شيخني ،وقال" :فقد احتجا
جميعا مبالك بن �سعري ،والتفرد من الثقات مقبول ووافقه الذهبي.
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�أهمية امل�شرتك احل�ضاري:
�إن احلديث عن �أهمية امل�شرتك احل�ضاري هو حديث عن مم�سكات الوحدة
والت�آلف والتعاون بني �أبناء اجلن�س الب�شري على اختالف �ألوانهم و�أجنا�سهم
و�سحناتهم ا�ستنا ًدا على اجلامع ا َخللقْي وا ُخل ُلقي.
يقول القر�آن الكرمي :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﭼ(((.
اب»((( .ويدل احلديث على
ويقول الر�سول �« :أَ ْن ُت ْم بَ ُنو �آ َد َم َو�آ َد ُم م ِْن تُ َر ٍ
الأ�صل امل�شرتك ..وعن �أبي ن�ضرةَ ،ح َّدثَنِي َم ْن َ�سمِ َع خُ ْط َب َة َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ َو َ�س ِط �أَ َّي ِام ال َّت ْ�ش ِر ِيق َفق َ
ا�س� ،أَ اَل �إِ َّن َربَّ ُك ْم َواحِ دٌَ ،و�إِ َّن
َال :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
�أَبَا ُك ْم َواحِ دٌ� ،أَ اَل لاََ  ف ْ�ض َل ِل َع َر ِب ٍّي َع َلى َع َجمِ ٍّي َو اَل ِل َع َجمِ ٍّي َع َلى َع َر ِب ٍّيَ ،و اَل �أَ ْح َم َر
َع َلى �أَ ْ�س َو َدَ ،و اَل �أَ ْ�س َو َد َع َلى َ�أ ْح َم َر ِ�إ اَّل ِبال َّت ْق َوى� ،أَبَ َّلغْ ُت؟ َقالُوا :بَ َّل َغ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم»((( وهذا الن�ص ال�شريف ي�شري � ً
أي�ضا �إىل �أهم العنا�صر امل�شرتكة
واملوحدة لبني الإن�سان؛ فالرب واحد والأ�صل واحد.
ومن هنا يت�ضح لنا �أن امل�شرتك احل�ضاري ي�شمل اجلانبني اخل َلقي وا ُخل ُلقي ،فالنا�س
كلهم خلق اهلل والنا�س جميعهم م�ستخلفون يف الأر�ض .يقول املوىل �سبحانه وتعاىل:
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭼ((( وقد كان اال�ستخالف لأبناء
�آدم على اختالف �ألوانهم و�سحناتهم ومعتقداتهم بحكم بنوتهم لآدم .وداخل
هذا الإطار تختلف الواجبات والتكاليف وتظهر قيم الإ�صالح والعمران.
-1
-2
-3
-4

�سورة احلجرات الآية.)13( :
�أخرجه الرتمذي ،ال�سنن ،كتاب املناقب ،باب يف ف�ضل ال�ش�أم واليمن ،حديث رقم ( ،)3955و�أبو نعيم
يف "تاريخ �أ�صبهان ج�2/ص .60
�أخرجه �أحمد ،امل�سند ،ج� ،38ص.474
�سورة البقرة الآية.)30( :
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وتت�ضح �أهمية امل�شرتك احل�ضاري من خالل الآتي:
 -1حتقيق مبد�أ امل�ساواة يف الإن�سانية:
�إن مبد�أ امل�ساواة الإن�سانية من املبادئ امل�شرتكة بني النا�س والتي �أبرزتها �سنة
النبي  ،وهذا املبد�أ يت�أ�س�س على التكرمي الذي بينه القر�آن الكرمي؛ يقول تعاىل:

ﭽﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟﭼ((( وقد �أ�شار هذا الن�ص �إىل عنا�صر التكرمي ،وهي :متكني الإن�سان
من العي�ش يف الأر�ض وامتالك و�سائل تنميتها و�إ�صالحها ،وتوظيف املركوب ب ًرا
وبح ًرا يف منوه احل�ضاري .وحتقيق هذا املبد�أ يقت�ضي ح�سن التعامل؛ ون�شر قيم
املودة والرحمة والتعا�ضد ،والتكافل االجتماعي بني النا�س.
 -2حتقيق مبد�أ التعاون:
لقد عززت ال�سنة النبوية مبد�أ التعاون بني النا�س ،وذلك بحكم ا�شرتاكهم
يف احلياة مما يتطلب تعاونهم فيما ي�ستوجب ذلك ،وقد نظرت ال�شريعة الإ�سالمية
للمقا�صد الكربى للخلق ،وجند اً
مثال لذلك فيما ورد يف �سرية الر�سول ،
و�إر�شاده يف فقه املعامالت.
 -3معاجلة م�شكلة التمايز العن�صري والعدوان ب�سبب املعتقد:
من �أكرب مهددات تعزيز امل�شرتك القيمي واحل�ضاري بني النا�س التمايز
العن�صري والعدوان ب�سبب العن�صر واجلن�س ،فلقد نظر الإ�سالم �إىل الواقع
الإن�ساين بر�ؤية متميزة ،و�أفق رحب ،حيث مل مينع �إن�سانًا حقه ب�سبب دينه �أو
معتقده ،و�إن خالفه ،ومل يق�سر النا�س على اعتناقه.

� -1سورة الإ�سراء الآية.)70( :

()179

امل�شرتك احل�ضاري وقيــم العمــران الكونــي:
ي�شرتك النا�س يف العي�ش على ظهر الأر�ض ويف هذا الكون ،ف�إن توا�صوا
على حفظ قيم الإ�صالح والعمران حتقق لهم الأمن وال�سالم واال�ستقرار ،و�إن
خالفوا وقع الف�ساد واالحرتاب.
� اًأول :البيئة الكونية والإطار اجلامع:
هذا الكون هو الإطار اجلغرايف الذي يحمل النا�س على اختالف �آرائهم
و�أجنا�سهم ،وكل ي�شرتك فيه وينعم به ..ومن الق�ضايا املهمة يف هذا الع�صر ق�ضية
املحافظة على البيئة الكونية طيبة نقية حممية من �أ�سباب املر�ض والف�ساد والتدمري
والهالك ،من بعد �أن انت�شرت مظاهر الف�ساد البيئي الكوين و�أ�سبابه ،وت�س ّببت
يف انبعاث الغازات ال�سامة ،والنفايات املهلكة ،وانت�شار الأ�سلحة التقليدية ،وغري
التقليدية املدمرة.
وجند �سنة الر�سول حافلة بالأحاديث الهادية �إىل حفظ احلياة واملحافظة
على الأحياءَ .ق َال َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�ِ « :إ َّن اهللَ َو َملاَ ِئ َك َت ُه َو�أَ ْه َل
وت لَ ُي َ�ص ُّل َ
ون َع َلى ُم َع ِّل ِم
ات َو ْ أ
ال�س َما َو ِ
الَ َر ِ�ض َ
ني َح َّتى ال َّن ْم َل َة فيِ ُج ْح ِر َها َو َح َّتى الحْ ُ َ
َّ
ا�س الخْ َيرْ َ»(((.
ال َّن ِ
ثان ًيا :القيم امل�ؤ�س�سة للعالقات الدولية:
لقد جتلت القيم العليا للروابط الإن�سانية يف منهج الر�سول  وهو يقدم
الدعوة وير�شد النا�س وير�سل ر�سله يبلغون عنه دعوة احلق ،وقد بني هذا اجلهد
ويت�ضح ذلك يف الآتي:
ن�س ًقا قيم ًيا و�أخالق ًيا ميثل قاعدة للعالقات الدولية،
ُ
اجا َء فيِ ف َْ�ض ِل ال ِف ْق ِه َع َلى العِ َبا َدةِ  -ج� - 5صَ - 50
قال
� -1أخرجه الرتمذي يف �سننه ،كتاب العلم ،باب َم َ
ٌ
غريب).
ح�سن
�أبُو عي�سى( :هذا
حديث ٌ
�صحيح ٌ
ٌ
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�أ� -إر�سال الوفود:
ن�ستطيع �أن نقر�أ قيم العالقات الدولية وقواعدها من خالل الو�صايا التي
و�صى بها الر�سول  جنوده ومبعوثيه .لقد لبث الر�سول  زهاء ع�شر �سنني
مت�صلاً ب�أمم وديانات خمتلفة معادية للإ�سالم طو ًرا �أو م�ساملة طو ًرا �آخر ،بالإ�ضافة
�إىل حدوث حروب الردة والبغاة واخلوارج والفتوحات الإ�سالمية يف فار�س
والعراق وال�شام وم�صر و�شمال �أفريقيا ،مما اقت�ضته الظروف التي واكبت ن�شر
الدعوة الإ�سالمية ،كل ذلك كان له �أثر كبري يف حتديد الكثري من معامل الر�ؤية
الإ�سالمية للتعامل الدويل بني امل�سلمني وغريهم.
ب -القيم الإن�سانية يف حاالت احلرب:
�إن ات�ضحت قيم الإ�سالم يف مراعاة احلقوق ،وحفظ كرامة الإن�سان وقيم
أ�سا�سا قيم ًيا و�أخالق ًيا
ال�سلم ،ف�إن الإ�سالم قد و�ضع � ً
احل�ضارة والعمران يف �أوقات ِّ
عند ن�شوب احلروب .ويتجلى ذلك يف الو�صايا التي كان الر�سول يو�صي بها
جيو�ش امل�سلمني فعن علقمة بن مرثد ،عن �سليمان بن بريدة ،عن �أبيه ،قال :كان
ر�سول اهلل� إذا �أ َّم َر �أمريا على جي�ش� ،أو�سرية� ،أو�صاه يف خا�صته بتقوى اهلل،
ومن معه من امل�سلمني خريا.
ثان ًيا :التوا�صل ومبادئ العمران:
ال يت�صور ا�ستقرار للحياة وتطور ومنو دون بناء �شبكة قوية من العالقات بني
النا�س وكما قال ال�شاعر:
النا�س للنا�س من بدو وحا�ضرة *** بع�ض لبع�ض و�إن مل ي�شعروا خَ َد ُم(((.
وقد بينت �سنة امل�صطفى  الأ�س�س القيمية والأخالقية ،التي ميكن من خاللها
 -1هو �أبو العالء املعري �أحمد بن عبد اهلل بن �سليمان املتوفى �سنة 446هـ امل�شهور .انظر� :سر الف�صاحة�/أبو
حممد عبد اهلل بن حممد بن �سعيد بن �سنان اخلفاجي احللبي .71/1
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�أن حتقق امل�شرتكات اجلامعة لتطوير العالقات الإن�سانية وحت�سينها ،وجعل ذلك
مدخلاً للعمران والنماء احل�ضاري ،ورمبا �ضاق الواقع بالبع�ض ليبحث عن القيم
الإن�سانية حيثما كانت .ويتجلى ذلك يف بع�ض املواقف من �سرية الر�سول :
�أ -الهجرة و�سعة القيم الإن�سانية:
متثل الهجرة من مكان �إىل مكان �صورة من �صور الن�شاط الإن�ساين ،وال �شك
�أن املهاجر من وطنه وبيئته يفعل ذلك وهو مدفوع بالبحث عن البديل الأف�ضل
يف �سلم العدل والإح�سان ،فعندما ا�شتد الأذى بامل�ؤمنني يف مكة �أمرهم الر�سول
 بالهجرة �إىل احلب�شة قائلاً لهم�« :إن ب�أر�ض احلب�شة ً
ملكا ال ُيظلم �أحد عنده
فاحلقوا ببالده حتى يجعل اهلل لكم فرجا وخمرجا مما �أنتم فيه»(((.
ب -امل�شرتك القيمي والعدل الإن�ساين:
لقد تعر�ض الر�سول  حلروب ومكائد هدفت �إىل ت�شويه �صورة الإ�سالم،
والتزهيد فيه ،وحماولة �إل�صاق التهم به زو ًرا وبهتانًا كما فعل امل�شركون ،غري �أن
�إعالء مبادئ ال�صدق والعدل والأمانة ،وهي املبادئ التي �أتى بها الر�سول ،
وهي املبادئ الفطرية التي يحرتمها كل عاقل ،بل متثل ميزانًا ي�شرتك النا�س يف
احرتامه مثلت نا�ص ًرا وم�ؤيدً ا للر�سول � ضد دعاوى �أعدائه ،فعندما �س�أل هرقل
عن بع�ض القيم يف حياته وما يدعو �إليه وذلك يف احلوار الذي دار بينه وبني
�أبي �سفيان ،وقد �أخرب فيه عن �صدق الر�سول  وعن �أمانته وع َّمن تبعه ،وعندما
وجد تلك القيم الإن�سانية العالية �شهد له بالر�سالة.

� -1أخرجه البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج� ،9ص ،16ا�سناده جيد.
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امل�شرتك احل�ضاري وحتديات االختالف والتعدد:
�إن ق�ضية الأخالق والتعدد يف الألوان والعقائد واملذاهب من الق�ضايا التي
�شغلت النا�س وما زالت ،وعجزت كثري من املذاهب واحل�ضارات من �أن حت�سن
التعامل معها ،وانهزمت بع�ض القيم الو�ضعية �أمام م�شكلة اللون على �سبيل املثال،
وظهرت نعرات التفرقة العن�صرية ،والتمايز اللوين ،مثلما ظهرت النزاعات،
وا�شتعلت احلروب؛ ب�سبب االختالف املذهبي والديني ،وكانت احلروب ال�صليبية
دليلاً
وا�ضحا لذلك ،وما زال العامل حتى اليوم يعاين من تلك الآثار ،على الرغم
ً
من املحاوالت اجلادة ملعاجلة تلك امل�شكالت ب�إ�صدار القوانني واالتفاقيات الدولية
ال�سلم العامليني ،وهنا يظهر متيز اخلطاب القر�آين الذي
الرامية �إىل حتقيق الأمن و ِّ
يجعل من االختالف �سنة قدرية ومدخلاً للتعارف الإن�ساين؛ يقول تعاىل :ﭽ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﭼ((( .ويقول تعاىل:

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ(((.

ولقد اهتمت ال�سنة النبوية بو�ضع منهج رباين دقيق يف كيفية التعاي�ش بني
امل�سلمني وغريهم ومراعاة واقع التعدد ،واالهتمام بتحقيق مقا�صد اخللق ،و�إن
وقع االختالف بني النا�س .ذلك �أن من �أهم مقا�صد اخللق التعاون واالنتظام
والإ�صالح؛ يقول تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﭼ (((.

� -1سورة احلجرات الآية)13( :
� -2سورة الروم :الآية)22( :
� -3سورة البقرة الآية.)21( :
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اخلامتة والتو�صيات:
يف ختام هذه الورقة التي تناولت امل�شرتك احل�ضاري و�أثره يف تعزيز قيم
التعاي�ش ،قراءة من خالل احلديث النبوي ،ات�ضح لنا �أن هذا امل�شرتك مو�صول ببناء
احل�ضارة الإن�سانية وفق الر�ؤية الإ�سالمية التي �أعطت االن�سان كرامته ،وحفظت له
حقوقه ،ودعته �إىل �إقامة العالقات املركزية بينه وبني الآخرين ،على احلق والعدل
وال�صالح ،لي�شمل ذلك البيئة من حوله ،ب�صفتها الإطار اجلامع واملوحد ل�سعي
الإن�سان ،ويظل الإن�سان هو املعزز لهذه القيم الربانية ،ذلك لأنه بحكم بنوته لآدم
عليه ال�سالم  -قد جعله اهلل خليفة على الأر�ض ،وزوده بالقدرات العلمية واملعرفية
والأخالقية ،ليقوم بر�سالته ،وي�ؤدي دوره يف حتقيق اال�ستقرار والطم�أنينة وحتقيق
مقت�ضيات اال�ستخالف ،من خالل مبد�أ التعاون؛ وذلك �أن النا�س يختلفون يف
قدراتهم ،و�إمكاناتهم وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم و�سحناتهم و�إثنياتهم ،ف�إن
ذهبوا مذهب التعار�ض والتباغ�ض والعدوان ف�إن الكون يتحول �ساحة للحروب
والعراك والتباغ�ض والتناف�س غري املحمود.
�إن هذه القيم ،و�إن �أتت بها الأديان ،وحفظها الإ�سالم و�أقام بنيانها ،ف�إن
الإن�سان العاقل ومن خالل تطوره احل�ضاري ي�شعر ب�أهمية ذلك ،وقد جاءت
�أحاديث الر�سول  جملية لهذه املعاين من خالل �سنته الطاهرة ،وهي التطبيق
العملي الذي هدى �إليه الدين ،و�أر�شد �إليه الر�سول .
�إن ربط هذه املعاين باحلديث النبوي يقررها ويقويها ويجعلها ق�ضية دين
ومعتقد ،ثم ت�صبح مدخلاً لي�ستيقن النا�س �أن اهلل خالق الإن�سان ومدبر الأكوان قد
�أنزل وحيه على نبييه  لينعم الإن�سان بالأمان وال�سالمة ،و�أن لكل �إن�سان حقو ًقا
وعليه واجبات متثالن مدخلاً لتعزيز امل�شرتك احل�ضاري ،وحتقيق التعاي�ش من بعد
ذلك.
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�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الورقة:
�1 -1ضرورة االنتباه �إىل امل�شرتك احل�ضاري اجلامع ب�صفته مدخلاً لتحقيق الوحدة
الإن�سانية بني اخللق.
 2 -2مُتث ُِّل قيم احل�ضارة ومبادئ اال�ستخالف التي جتلت يف �أحاديث الر�سول 
م�شرت ًكا قويًا لإثبات عظمة الإ�سالم وكمال �شريعته.
�3 -3إن ال�صالح الكوين ال يتحقق �إال من خالل معرفة ن�سق احلقوق والواجبات،
مبا يحقق العدل ويقوي القيم وينفي الظلم.
4 -4مثَّل احلديث النبوي ذخرية حية ،وزا ًدا ناف ًعا ،ومد ًدا فقه ًيا ،لبناء نظرية
ال�سلم العامليني ،وفق مرتكزات امل�شرتك احل�ضاري.
متكاملة لتحقيق الأمن و ِّ
وخل�صت من ثم للتو�صيات الآتية:
1 -1االهتمام بالدرا�سات املنهجية التي تُع ّرف بامل�شرتك احل�ضاري يف �سنة ر�سول
اهلل .
�2 -2إبراز امل�شرتك احل�ضاري اجلامع وعر�ضه �أمام امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية،
ال�سلم.
ليمثل قا�س ًما م�شرت ًكا للوحدة وقيم الأمن و ِّ
3 -3ت�ضمني املناهج الدرا�سية ق�ضايا امل�شرتك احل�ضاري؛ لتعزيز قيم الو�سطية بني
�أبناء الأمة.
�4 -4إبراز املنهج الإ�سالمي الأ�صيل يف بناء احل�ضارة ،واملحافظة عليها ،من خالل
الدرا�سات املعمقة يف احلديث النبوي.
5 -5عقد امل�ؤمترات الدولية ،و�إقامة امل�ؤ�س�سات العاملية التي تدعو �إىل ت�أ�سي�س قيم
امل�شرتك احل�ضاري من منظور �إ�سالمي.
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وثيقة املدينة:
ال�سلم االجتماعي والتعاي�ش الديني
نحو ت�أ�سي�س مبادئ ِّ
وع َبيدَ االزدهار
دُ .ب ُ

جامعة ال�سلطان موالي �سليمان  -املغرب

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي  وعلى �آله
و�صحبه و�أزواجه الطيبني الطاهرين ،وعلى كل من اهتدى بهديه �إىل يوم الدين،
وبعد.
حر�صا على �إقرار مبد�أ
ف�إن الإ�سالم يف جوهره وو�سائله وغاياته � ُّ
أ�شد الأديان ً
وال�سلم والتعاي�ش داخل املجتمع الإ�سالمي� ،سواء مع �أبنائه �أو مع غريهم،
الأمن ِّ
على اعتبار �أن الإ�سالم ما كان ل ُت ْك َت َب له العاملية ،والدميومة ،واال�ستمرارية عرب
الزمان واملكان� ،إال بقدرته اال�ستيعابية لكل الأن�ساق املعرفية والدينية الأخرى
املغايرة داخل املنظومة العقدية التوحيدية املتكاملة؛ وبناء على هذه القيم الكونية
فقد َ�ضمِ ن الإ�سالم للم�سلم كما �ضمن لغريه من احلقوق ما يجعله ينعم بالتعاي�ش
والتفاعل الإيجابي والتناغم مع حميطه ،ويعي�ش جن ًبا �إىل جنب مع باقي الأن�ساق
العقدية الأخرى يف جو ي�سوده الود والإخاء الإن�ساين.
ووثيقة املدينة  -قيد الدرا�سة والتحليل -تعد بحق لبنة �أ�سا�سية يف �صرح
وال�سلم ،فهي ترجمة عملية لهذه القيم؛ �إذ تعد بالفعل
البناء الت�شريعي لقيم الأمن ِّ
منوذجا تف�سري ًّيا جدي ًرا ب�أن يُقتدى به يف تفعيل �سنن التعاي�ش والتعارف احل�ضاري
ً
و�إعمالها ،وهي القيم التي ما فتئ ر�سول اهلل  ينبه �أ�صحابه الكرام ويرغبهم يف
متثلها �أثناء تعاملهم مع الآخر املغاير؛ لأهميتها يف بناء املجتمع الإ�سالمي املن�شود
وملقاربة �إ�شكالية هذا املو�ضوع �سيتم الرتكيز على املو�ضوعني الآتيني:
ال�سلم والتعاي�ش مع الأن�ساق العقدية
الإ�سالم ومربرات الدعوة �إىل �إقرار مبد�أ ِّ
املغايرة:
كان العامل �إىل ظهور الإ�سالم يعي�ش �صراعات دامية يف بالد اجلزيرة العربية،
والبلدان املجاورة لها ،على �أ�سا�س النفوذ وال�سيطرة والتو�سع ،وهو ما ترتب
عليه ذيوع الفتنة وانت�شارها يف البالد ،وزعزعة اال�ستقرار ،وافتقاد الأمن بجميع
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�أنواعه ،وعندما جاء النبي  مهاج ًرا �إىل يرثب ،كان اليهود يف هذه املدينة وما
جاورها يفتقدون الأمن على دينهم و�أنف�سهم ،فبادر النبي  يف د�ستور املدينة
�إىل �إعطائهم من ال�ضمانات ما يبدد خماوفهم ويزيل قلقهم �أملاً يف تر�سيخ قيم
التعاي�ش بني امل�سلمني وغريهم من املخالفني يف امللة والدين يف وفاق على كلمة
واحدة؛ تروم �إخراج الب�شرية من حالة التناحر والقتال �إىل عهد جديد يب�شر بقيم
التفاهم والوئام بني �أهل امللل والأديان.
وتب ًعا لذلك ،ف�إن الب�صري ب�شريعة الإ�سالم والواقف على �أبعادها وغاياتها
ومقا�صدها يتح�س�س مكانة الأمن ال�سامية يف الإ�سالم؛ حيث جعله فري�ضة �إلهية،
�شرعيا ،و�ضرورة من �ضرورات ا�ستقامة العمران الإن�ساين ،ومن ثم
وواج ًبا
ًّ
ف�إذا كان من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية حفظ النوع الإن�ساين وحتقيق ا�ستمراره
يف الوجود ،ف�إن الأمن �أهم الأ�س�س و�أبرز القواعد التي تقود �إىل �صنع جمتمع
ح�ضاري يحظى باال�ستقرار وينعم بال�سكينة ،وقد كان هذا ق�صد النبي  بعد
�إر�ساء قواعد جمتمع جديد؛ �إذ عمل على توفري الأمن وال�سالم وال�سعادة واخلري
للب�شرية جمعاء.
�إن ثقافة ال�سالم يف الإ�سالم ي�شخّ �صها ما جاءت به ر�سالته من ا�ستبعاد
االنغالق يف الدين ،والر�أي ،واملوقف ،وال�سلوك ،والتعامل مع الغري ،وقبول
التعددية الدينية ،والتعاي�ش بني الديانات ،فهو يقيم رابطة الأخوة الإن�سانية بني
�أبناء املجتمع حماية و�ضمانًا ملبد�أ ال�سالم على �أ�سا�س املحبة والت�ضامن ونبذ
اخل�صومات ،ومن هذا املنطلق ،جند الإ�سالم يدعو امل�ؤمنني يف منا�سبات كثرية
ال�سلمية بني الأمم املجاورة من �أجل ت�سهيل تبادل
ويُح ِّر�ضهم على تدعيم العالقات ِّ
املنافع االقت�صادية وحتقيق املقا�صد االجتماعية ،وعقد �أوا�صر املودة والتعاون
وانتفاع كل �أمة مبا لدى الأمم الأخرى من ثقافة وعلم وخربة يف �سبيل خَ ِري الإن�سانية
ودفعها نحو التقدم واالزدهار وال�سالم.
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ال�سلم
ح ًقا� ،إن ال�سماحة الإن�سانية تعد عن�ص ًرا مه ًما من عنا�صر �إقرار ِّ
وال�سالم ،تفتقده كثري من احل�ضارات التي تُظل العامل اليوم ،هذا العامل الذي
مزقته الع�صبيات الدينية والعن�صرية واملذهبية؛ �إذ يقف على �شفا ُج ُر ٍف هارٍ
ب�سبب تلك الع�صبيات الذميمة ،الأمر الذي جعل الأمم  -اليوم -تقف من بع�ضها
موقف احلذر والقلق الدائم ،ويف ُذعر متوا�صل ال �أمن فيه ،وحِ قد ال �سالم فيه،
ُ
وظلمة ال بَ�صي�ص فيها.
ال�سلم والتعاي�ش مع الأن�ساق العقدية
وعط ًفا على ما �سبق ،ف�إن احلاجة �إىل ِّ
املغايرة كانت ملحة يف زمن النبي  وال تزال؛ ملا تفر�ضه من احلفاظ على �سالمة
الكيان الإن�ساين وا�ستمرار وجوده ،وما ميليه احلر�ص امل�شرتك على البقاء والعي�ش
الكرمي لأتباع هذه الأن�ساق ،وا�ستجابة لهذه احلاجة ،فقد ركزت بنود وثيقة املدينة
ال�سلم والتعاي�ش الديني ب�شكل �صريح ،واحلر�ص على تر�سيخها من �أجل
على قيم ِّ
ال�سلم وال�سالم فما هي �-إذن -مظاهر هذه القيم
بناء جمتمع ح�ضاري ي�سوده ِّ
وجتلياتها يف الوثيقة؟
ال�سلم االجتماعي والتعاي�ش الديني وجتلياتهما يف وثيقة املدينة.
مظاهر قيم ِّ

عرفت املرحلة املدنية من الدعوة الإ�سالمية حتوالت كبرية على م�ستوى
العالقات اخلارجية ،خا�صة بعد تو�سع رقعة الإ�سالم وامل�سلمني يف معظم بقاع
املعمورة ،وهو الأمر الذي ر َّغب النبي يف و�ضع �إطار قانوين ت�شريعي ينظم
ال�سلم والتعاي�ش فيما بينهم ،وملواجهة
العالقات بني �سكان املدينة على � ٍ
أ�سا�س من ِّ
كل الأخطار املحدقة بامل�سلمني يف دار هجرتهم ،وتهيئة الظروف املنا�سبة للقيام
بن�شر الدعوة .وقد متثّل هذا الإطار القانوين فيما ي�سمى بــ "وثيقة املدينة»،
وحر�ص النبي من خالل بنودها على توفري �ضمانات �أمن الأفراد و�سالمتهم
ال�سلم والت�سامح يف �ضمري
يف و�سطهم االجتماعي ،لي�صل بهذا كله �إىل بث قيم ِّ
ال�سلم
ه�ؤالء الأفراد وتفكريهم ،ومن �أبرز هذه ال�ضمانات التي تعك�س جتليات ِّ
االجتماعي و�أ�سماها:
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حق احلياة :ا�ستطاعت وثيقة املدينة �أن تق�ضي على كل �أ�شكال الفنت
والعداوات ،وتُ�ؤَ ِّمن املجتمع املدين من التناحر واالقتتال ،وتُلغي العرف اجلاهلي
الداعي �إىل الث�أر ،حينما قررت يف البند رقم (�« :)21أنه من ِا ْع َت َب َط م�ؤم ًنا اً
قتل
عن بينة ،ف�إنه َق َو ٌد بِه �إال �أن ير�ضى و ّيل املقتول ،و�إن امل�ؤمنني عليه كافة ،وال
يحل لهم �إال قيام عليه» ،فهذا البند ي�ؤكد ب�شكل �صريح �أن الق َِ�صا�ص نازل
باجلميع ،و�أن تنفيذ هذا القانون على القاتل �أمر ال مفر منه ،و�أن احليلولة دون
اجلرمية �أيا كان نوعها واجب ،وال يحل للم�ؤمنني �إال الأخذ على يد اجلاين ولو
كان ولد �أحدهم؛ لأن احلق يف احلياة هو �أ�سمى احلقوق الإن�سانية على الإطالق،
فهو احلق الطبيعي الأول للإن�سان ،وال�شرط الأ�سا�سي لل َّتمتع ب�سائر احلقوق� ،إذ
ال ميكن التفكري يف ممار�سة �أي حق �آخر دون �ضمان هذا احلق ،وقد و�ضع امل�شرع
ن�صا وتف�صيلاً يردع اجلاين من ارتكاب
احلكيم لهذا احلق من ال�ضمانات القانونية ً
�أي جرم� ،أو يفكر فيه ،حني قال تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ(الن�ساء.)93 :
منع البغي :ن�صت الوثيقة على �أن حَتمل اجلماعة امل�س�ؤولية يف الأخذ على
يد ال ُبغاة واملعتدين واملف�سدين ،و�أن لها وحدها الرعاية وال�سهر على التنفيذ كما
جاء يف البند رقم (�« :)13أن امل�ؤمنني املتقني �أيديهم على كل من بغى منهم،
ٍ
عدوان� ،أو ف�ساد بني امل�ؤمنني ،و�إن �أيديهم
إثم �أو
لم� ،أو � ٍ
�أو ابتغى َد ِ�سيع َة ُظ ٍ
جميعا ،ولو كان َو َلدَ � َأح ِدهم» ،وهكذا فقد عمل النبي على حماربة
عليه
ً
البغي والظلم ،وح ّرم كل �أ�شكال الث�أر واالنتقام؛ لأن ق�ضية انعدام الأمن ،و�سيادة
ظاهرة البغي وال َّت َعدِّ ي كانت من �أبرز الق�ضايا التي �أ َّرقت املجتمع املدين قبل كتابة
«الوثيقة».

منع الغدر :يقرر البند رقم ( )36بــ «�أنه ال يَ ْن َحجِ ُز على ث�أرِ ُج ْرح ،و�أنه من
فتك فبنف�سه ،و�أهل بيته� ،إال من َظ َلم ،و�أن اهلل على �أَبَ ِّر هذا» ،والفتك هو �أن ي�أتي
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الرجل �صاحبه وهو غا ٌّر غافل حتى يَ ُ�ش َّد عليه فيقتله ،وما ي�ؤكد ُحرمة هذا اجلرم
ال�شنيع حديث النبي  ،فعن ثابت عن �أن�س قال ،قال ر�سول اهلل " :لكل
َغادِ رٍ لِوا ٌء يوم القيام ِة يُع َر ُف به»((( ،فهذا البند يقرر �أن حق الث�أر مرتبط فقط
بالقتل� ،أما ما عدا ذلك من جروح ،فال يرقى �إىل �سفك الدماء و�إهالك احلرث
والن�سل؛ لأن دماء الب�شر �أغلى من �أن تُهدر ظل ًما.
لقد �أدت وثيقة املدينة واجبها يف رفع الظلم ودفع الف�ساد عن الإن�سان؛
حيث �أذابت كل الفوارق التي كانت �سائدة قبل كتابتها يف �سياق وحدة جمتمعية
�شاملة ،مبا �أقرته لليهود من العي�ش ب�أمن و�سالم �إىل جانب امل�سلمني ،ميار�سون
ن�ص البند
معتقداتهم و�أمور دنياهم اخلا�صة بهم ،بل جعلتهم �أمة واحدة؛ فقد ّ
الأول من هذه الوثيقة ،على �أن «امل�ؤمنني امل�سلمني من قري�ش ويرثب ،ومن
تبعهم ،فلحق بهم ،وجاهد معهم� ،إنهم �أمة واحدة من دون النا�س» ،وهو
�أول �أ�سا�س البد منه لإقامة جمتمع �إ�سالمي متما�سك من �أهم �سماته ظهور معنى
التكافل والت�ضامن والتعاي�ش فيما بني امل�سلمني وغريهم من املخالفني.
ن�صت عليه وثيقة املدينة
ومن مظاهر هذا التعاي�ش الديني وجتلياته من خالل ما ّ
نذكر:
�y yأن من �أهم املبادئ ال�سامية التي �أر�ستها ال�شريعة اخلامتة مبد�أ امل�ساواة بني
جميعا ،فكانت نظرتها �إىل الإن�سان ب�صفته ب�ش ًرا فح�سب ،ال مييز عن
النا�س
ً
�سائر �أفراد جن�سه �أو طبقته التي ينتمي �إليها �إال بالتقوى؛ قال تعاىل :ﭽﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﭼ (احلجرات ،)13 :ومتا�ش ًيا مع هذا الت�شريع الرباين فقد حددت
الوثيقة الد�ستورية �أن العالقة التي ينبغي �أن ت�سود بني �سكان املدينة جمي ًعا
هي عالقة الرتاحم ،والتعاون ،والتعارف ،والت�آلف ال التناحر والتناكف؛
� -1أخرجه م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب حترمي الغد ،احلديث رقم.1735 :
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أ�س�سا ومبادئ هامة يف امل�ساواة ،يف احلقوق والواجبات،
كما �أنها حددت � ً
خا�صة �إذا ما اتبعوا امل�ؤمنني ،ف�إن امل�ؤمنني ين�صرونهم ،وميدونهم بامل�ساعدة
وبكل ما يحتاجون �إليه؛ حيث جاء يف البند رقم (�« :)16أنه من تبعنا من
يهود ف�إن له الن�صر والأ�سوة غري مظلومني وال متنا�صر عليهم».
y yدلت وثيقة املدينة ب�صورة وا�ضحة على مدى العدالة التي ات�سمت بها معاملة
النبي  و�صحابته مع يهود املدينة ،وكيف �أنها ر�سخت مبد�أ العدل بني
امل�سلمني واليهود ،على �أ�سا�س امل�ساواة والوحدة الإن�سانية؛ وتب ًعا لذلك كان
حر�ص النبي  على تر�سيخ هذه القيمة ا ُخللقية املفقودة بني جمتمع يرثب،
ناب ًعا من غياب هذه القيم يف املجتمع اجلاهلي وتزايد حاجة النا�س �إليها ،نظ ًرا
�إىل ما كان �سائدً ا عندهم قبل الإ�سالم من التمايز والطبقية ،ومن هذا املنطلق
كان حر�ص النبي  قويًا يف غر�س منطق الت�ساوي والعدل يف النفو�س
َ�ص البند رقم ( )3على �أن« :املهاجرين
يف كل الأمور واملجاالت؛ فقد ن َّ
من قري�ش على رِبعتهم يتعاقلون بينهم ،وهم َيفدُ ون َعا ِن َيهم باملعروف
والق�سط بني امل�ؤمنني».
y yمن �أب�شع ما عرفته الب�شرية يف تاريخها الطويل ظاهرة اال�ضطهاد الديني،
و�إكراه النا�س على ترك معتقداتهم ،حيث ذاق ال ّنا�س الويالت من جراء
و�س ِّل َطت عليهم كل �أ�شكال التعذيب الوح�شي من �أجل
هذا التع�صبُ ،
التخلي عن معتقداتهم؛ ولعل ما عا�شه امل�سلمون من الأذى واال�ضطهاد يف
بداية الدعوة الإ�سالمية من طرف امل�شركني اً
مثال ح ًيا يج�سد منطق الإكراه
والتع�صب الديني.
ومن ثم ف�أول منوذج من مناذج الت�سامح الديني كان ذلك الذي قدمه النبي
 من خالل وثيقة املدينة ،التي �أبرمها مع اليهود ون�ص فيها على كفالة حرية
املعتقد ،ومما جاء يف الوثيقة من البند(� )25إىل البند(�« :)35أن (يهود بني
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عوف ،ويهود بني النجار ،ويهود بني احلارث ،ويهود بني �ساعدة ،ويهود
بني ُج َ�شم ،ويهود بني الأو�س ،ويهود بني َثعلبة ،وبني ال�شطيبة)� ،أمة مع
امل�ؤمنني ،لليهود دينهم وللم�سلمني دينهم ،مواليهم و�أنف�سهم �إال من َظلم
و�أَ ِثم ،ف�إنه ال ُيوِتغُ ( َي ْهلك) �إال نف�سه و�أهل بيته» ،وهكذا فقد �شكلت بنود
حقيقيا ملبد�أ حرية االعتقاد ،وهو ٍّ
جتل من جتليات التعاي�ش الديني،
الوثيقة اعرتا ًفا
ًّ
أ�سا�سا ً
را�سخا لعالقة امل�سلم مع غريه من
والت�سامح الإن�ساين الذي جعله الإ�سالم � ً
املخالفني.
يعد مطلب الأمن والأمان من �أهم الق�ضايا التي �شغلت بال النبي عند
و�صوله يرثب موطنه اجلديد ،وزادت من همومه ،ورغبته يف التفاعل مع هذه
احلاجة امللحة ل�ضمان ا�ستقرار املجتمع املدين ومتا�سك بنياته ،واعتبا ًرا لهذا املق�صد
�أوىل النبي عناي ًة فائق ًة مب�س�ألة الأمن واال�ستقرار؛ حيث ا�ستبدل العالقات القبلية
ال�سائدة يف املدينة املبنية على البغي والث�أر والغدر ،بالعالقات الإن�سانية والقانونية
الت�شريعية املبنية على االعرتاف والتعاون ورفع التمييز العن�صري بينهم ،وهي
ال�سلم وال�سالم واملحبة والأمان،
القيم التي كان يروم من خاللها  تر�سيخ معاين ِّ
ن�ص يف وثيقة املدينة على قوانني �صارمة و�شاملة ينتظم
وقد بدا ذلك
ً
وا�ضحا حني َّ
بها حال �أهل املدينة جمي ًعا ويتعاملون مبوجبها؛ ً
حفاظا على �أنف�سهم و�أعرا�ضهم
ن�صت عليه الوثيقة يف
و�أموالهم ،ومظاهر الأمن القانوين الت�شريعي وجتلياته فيما ّ
هذا ال�سياق �أكرث من �أن حت�صى ،ح�سبنا هاهنا �أن ن�شري �إىل �أهمها:
� اًأول� :ضمان الأمن والأمان لطوائف املجتمع:
انعك�ست بنود الوثيقة الت�شريعية ب�شكل �إيجابي وملحوظ على الواقع
ال�سيا�سي واالجتماعي واحلقوقي للمدينة ،ففي وقت انعدم فيه الأمن وال�سالم
بني �صفوف املواطنني القاطنني بها ،ظهرت الوثيقة بت�شريعاتها العامة وال�شاملة
للم�سلمني وغريهم من اليهود وامل�شركني ،مب�شرة بعهد جديد ،مل ت�ألفه الب�شرية
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ال�سلم الأهلي
يف تاريخها ،يحفظ لها �أمنها وي�سرتد حقوقها ،فحل معها وبف�ضلها ِّ
و�أ�صبح الأمن يف ظل قوانينها وت�شريعاتها واق ًعا ً
قدم النبي من
معي�شا؛ فقد َّ
خالل هذه الوثيقة �ضمانات ت�شريعية وقوانني مهمة ليزرع قيم الأمن والأمان
وال�سالم بني خمتلف طوائف املجتمع املديني دون متييز ،وميكن تف�صيل ذلك من
خالل املظاهر الآتية:
 -1منع �إيواء املجرمني :ت�ضمنت املادة رقم (�« :)22أنه ال يحل مل�ؤمن �أقر مبا يف
هـذه ال�صحيفة ،و�آمن باهلل واليوم الآخر �أن ين�صر حمـدثا �أو ي�ؤويـه ،و�أن
من ن�صره� ،أو �آواه ف�إن عليه لعنة اهلل وغ�ضبه يوم القيامة ،وال ي�ؤخذ منه
�صرف وال عدل»� ،أقر هذا البند ب�شكل �صريح �أنه لي�س لأحد احلق يف �أن مينع
�إقامة احلد على املنتهكني حلرمات اهلل �أو ن�صرتهم ،كما اعترب �أن �إيواء املجرمني
ذنب عظيم وجرمية نكراء تخرج �صاحبها من امللة والدين ،لذلك جاء الأمر
بالت�شديد يف هذا البند من �أجل حت�صني املجتمع من اال�ضطراب وتهديد
�أمنه ،وحتى ال يكون عر�ضة النتهاك الأعرا�ض و�سلب الأموال وغريها.
 -2رفع احل�صانة عن املجرمني :وهذا عن�صر مهم من العنا�صر امل�سهمة يف
ا�ستقرار املجتمع املديني واحلفاظ على �أمنه؛ حيث ال يُقبل من �أحد �أن يقرتف
�أي جرم �أو اعتداء ،ولي�س لأحد التمتع باحل�صانة  -مهما عال ن�سبه� -إن اقرتف
جرمية مت�س �أمن املجتمع �أفرا ًدا وجماعات ،وقد رفع هذا املبد�أ احل�صانة عمن
يخل بالأمن حني ن�صت الوثيقة يف البند رقم( )47على�« :أنه ال يحول هذا
الكتاب دون ظامل �أو �آثم).
 -3فردية العقوبة اجلنائية :ن�صت وثيقة املدينة يف البنود �أرقام )25( :و()31
و( 36ب) و( 37ب) و( :)46على �أن العقوبة اجلنائية تقت�صر يف �آثارها
على �شخ�ص املذنب املحكوم عليه ،وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن مت�س
�شخ�صا �آخر غريه مهما كانت �صلة قرابته من املحكوم عليه؛ �أي
هذه العقوبة
ً
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�أن العقوبة اجلنائية تطبق على اجلاين بعينه ومنح�صرة يف �شخ�صه وال تتعدى
غريه.
ثان ًيا :م�س�ؤولية الدفاع اجلماعي وامل�شرتك:

وحدت الوثيقة بني �أهل املدينة وجعلتهم جمي ًعا مواطنني مكلفني بالدفاع عن
َّ
الوطن �أمام �أي اعتداء يفاجئهم من اخلارج ،فالبنود �أرقام،44 ،38 ،37 ،24( :
 45 ،45ب) ،تن�ص �صراحة على حتمل �أهل الوثيقة م�س�ؤولية الدفاع اجلماعي
عن املدينة وحمايتها من �أي اعتداء خارجي ،وهذا ي�ؤكد معنى التعاون امل�شرتك
يف رد العدوان ،والتنا�صر اجلماعي داخل املدينة ال خارجها للدفاع عن حرمات
املواطنني وحفظ �أمنهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم ،كما ن�صت هذه البنود على مبد�أ
امل�ساواة بني جميع �أهل املدينة يف الدفاع عن حرمة وطنهم .وميكن �إجمال �أوجه
هذه امل�ساواة ومظاهرها التي �شملتها الوثيقة فيما يلي:
 -1امل�ساواة يف النفقات املالية� :أكدت الوثيقة يف البندين رقم ( 24و )38والفقرة
دفع كل طرف من امل�ؤمنني واليهود ق�سط نفقات
الأوىل من البند رقم (َ )37
احلرب الدفاعية عن املدينة على حد �سواء دون متييز �أي طرف على الآخر.
 -2امل�ساواة يف العمليات احلربية الدفاعية عن حرم املدينة من �أي عدوان
خارجي� :أكدت الوثيقة يف الفقرة الثانية من البند رقم ( )37والبندين رقم
وجوب التنا�صر بني �أهل هـذه الوثيقة على كل من دهم يرثب،
( 44و45ب)
َ
ٌّ
كل من جانبه.
 -3امل�ساواة يف واجب منع �إجارة العدو ومن ن�صره :عملت الوثيقة على منع
حق اجلوار من جميع املت�ساكنني  -امل�سلمني واليهود والوثنيني -يف املجتمع
املديني للعدو اخلارجي ومن ن�صره ،حيث ن�ص البندان رقم ( 41و )43على
منع الإجارة للعدو ولو كان ولد �أحدهم.
()197

ثال ًثا :اتخاذ تدابري �أمنية ملحا�صرة قري�ش:
�أولت الوثيقة عنايتها الكبرية باجلانب الأمني �ضمانًا ال�ستمرار املجتمع املدين
وا�ستقراره ،وحفظه من �أي هجوم حمتمل من كفار قري�ش ومن معهم يف املدينة،
الذين ا�ستخدموا كل �أ�شكال القمع والتنكيل ل�صد امل�سلمني عن دينهم ،وتخويفهم
للعدول عن خياراتهم الدينية والعقدية التي �آمنوا بها؛ و�أمام هذا الو�ضع امل�ؤمل
�أعلنت وثيقة املدينة ب�شكل �صريح �أن ً
قري�شا عدو لالحتاد املدين ،وح َّرمت على
م�شركي املدينة �أي تعاون معها؛ حيث ين�ص البند رقم20( :ب) «على �أنه ال يجوز
مل�شرك من �أهل يرثب �أن يجري �أ ًّيا كان من قري�ش ..ويف حالة احلرب ينبغي
االمتناع عن م�ساعدتها ب�أي �شكل من الأ�شكال ،و�أنه ال يجري م�شرك اً
مال
لقري�ش وال نف�سً ا وال يحول دونه على م�ؤمن» ،وتفعيلاً لهذا البند اتخذ النبي
 جملة من التدابري والإجراءات الأمنية للحفاظ على ا�ستقرار املدينة؛ وت�ضيي ًقا
للخناق على قري�ش ،ومن هذه التدابري والإجراءات جند:
� -1إلغاء عرف اجلوار لقري�ش:
يف ظل التهديدات املتزايدة للمدينة من قبل م�شركي مكة �أعلنت الوثيقة لكل
قدر النبي يف هذا الظرف �ضرورة �إلغاء
�سكان املدينة �أنه ال جوار لقري�ش ،حيث َّ
عرف الإجارة معهم ،مبوجب البند رقم ( )43الذي ين�ص على «�أنه ال جتار قري�ش
وال من ن�صرها» ،باعتباره من م�ستلزمات احلالة احلربية التي يعي�شها املجتمع ،فلو
�أبقى النبي املدينة على اجلوار مع قري�ش جللبت للم�سلمني الهالك والبالء،
لأنه لو ا�شتدت قري�ش يف �إيذائها وعدائها للم�سلمني ،ثم ا�ستجارت برجل من
�أهل املدينة ،ملا ا�ستطاع امل�سلمون �أن يتخل�صوا منه وال من عدائه لهم ،ومن ثَ َّم
ف�إن هذا الت�شريع النبوي الذي ن�صت عليه بنود الوثيقة كان يهدف �إىل �ضمان
الأمن ،وتقوية اجلبهة الداخلية للمجتمع املدين ،ودفع الأذى الذي قد ي�أتي من
اخلارج ،ثم قطع الطريق على قري�ش كي ال ت�ستفيد من املدينة �أو من �أحد �سكانها؛
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نف�سا �أو اً
مال لقري�ش ،كما جاء يف البند رقم
حيث حظر على من �سكنها �أن يُ�ؤوِ َي ً
(20ب)�« :أنه ال حرمة لإجارة نف�س �أو مال من م�شرك مديني مل�شرك قر�شي».
� -2سد الثغرات ومنع ال�شبهات:
ن�صت الوثيقة يف بندها رقم ( )36على «�أنه ال يخرج �أحد من القاطنني
باملدينة �إال ب�إذن ر�سول اهلل» ،وذلك ل�ضبط حركة القاطنني بها ور�صد ات�صاالتهم،
وي�ستهدف هذا الإجراء بالدرجة الأوىل منع �سكان املدينة من القيام ب�أي ن�شاط
ع�سكري قد يهدد �أمن الدولة وا�ستقرارها ،من قبيل امل�شاركة يف حروب القبائل
خارج املدينة والتج�س�س ونقل الأخبار لأعداء الدولة ،وهو �إجراء احرتازي
�سدا للثغرات وحت�س ًبا لأي انفالت �أمني قد يجر البالد والعباد
اتخذه النبي ًّ 
�إىل مهاوي الهالك واال�ضطراب.
 -3تر�سيم حدود املدينة وت�أكيد حرمتها:
ر�سم النبي يف الوثيقة حدود املدينة و�أ َّكد حرمتها لكل من ي�سكنها من
م�سلمني ويهود ووثنيني؛ حيث ورد يف البند رقم (�« )39أن يرثب حرام جوفها
لأهل هـذه ال�صحيفة» ،فقد �أحل هـذا البند الأمن داخل املدينة ومنع احلروب
والقتال بني القبائل والع�شائر ،وو�ضع حدً ا للقلق واال�ضطراب ،وما يجره من
�أمور قد تع�صف با�ستقرار املدينة ،ولتجاوز هذه الو�ضعية ،ا�ستلزم حتديد حرم
املدينة ور�سم حدودها وجعلها بلدً ا �آمنا ال يحل فيها قتال و�شجار ،بل ينعم �أهلها
باحلياة الآمنة املطمئنة التي ال تكدرها اجلرائم وال يعكر �صفوها احلروب والتنازع
والقتال.
وخال�صة القول:
�إن الإ�سالم يف �سعيه املتوا�صل واحلثيث من �أجل خَ يرْ الإن�سان و�سعادته يف
مت�ساحما �إىل �أبعد احلدود مع �أتباع الديانات ال�سماوية ،ويُبدي
الدارين ،يقف
ً
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ا�ستعداده للتعاون معهم من �أجل �سالم العامل و�أمنه ،وهكذا يظهر من بنود
الوثيقة �أن �أهل الكتاب كانوا يعي�شون حياة اجتماعية طبيعية� ،إذ متتعوا بكل القيم
الإن�سانية التي �شرعها الإ�سالم من عدل وت�سامح و�أمن وتعاي�ش ديني.
ومن ثم ف�إن كل �شعب ذي ديانات وطوائف عريقة متعددة حمكوم عليه
بالتعاي�ش والت�آخي امل�شرتك �إِذا ما نَ�شد اال�ستقرار والتقدم والنهو�ض ،وال خيار له
�سوى ذلك �آجلاً �أم عاجلاً  ،ولي�س له �سوى تفعيل وتعظيم امل�شرتكات بني ثقافات
دياناته ومذاهبه املتعددة ،واحلوار العقالين القائم على االحرتام املتبادل حول
التباينات لتقريب وجهات النظر حولها �أو �صرف النظر عنها ،والتعاي�ش املديد مع
هذه الفروقات ،وتَ َف ُّهم حق ِّ
كل مذهب يف ممار�ستها من دون النفخ فيه ،وجعلها
و�سيلة لبث الفرقة واالحرتاب.
ومن هذا املنطلق ،فقد حر�ص النبي  من خالل جتربته الفريدة �أن ي�ؤ�صل
ال�سلم والتعاي�ش ويعززها بالفعل امليداين ،فنجده  عمل على �ضمان
لقيم ِّ
تنفيذها ،وتفعيل بنودها ،وذلك وع ًيا منه و�إميانًا بحتمية التعاي�ش امل�شرتك بني
معتقدات �أهل املدينة ودياناتهم ،يف بناء جمتمع �إن�ساين �سليم ،ي�سوده الأمن
وال�سلم ،والود والت�سامح والإخاء الإن�ساين ،على اعتبار تلكم الفطرة الكامنة
ِّ
ال�سلم وال�سالم ومنا�شدة الأمن والأمان.
يف الإن�سان واملجبول عليها يف حب ِّ
وهذا ما ي�ؤكد �أن امل�سلمني كانوا رواد التعاي�ش ،و�أنهم ميلكون يف كل الأحوال
والأزمان ا�ستعدا ًدا ذات ًيا ليتعاي�شوا مع كل من يرغب من �أهل الأديان وال�شرائع
وامللل والعقائد يف التعاي�ش معهم ،اعتقا ًدا منهم �أنه تعاي�ش يخدم � ً
أغرا�ضا �إن�سانية
�سامية من خالل التفاهم والتعاون والعمل امل�شرتك يف امليادين التي حتقق هذه
املقا�صد والغايات.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
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