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قواعد الن�شر

بالأ�صالة  تت�صم  متميزة  ببحوث  �إجناحها  نحو  و�ل�صعي  �لندوة،  �أهد�ف  حتقيق  على  ا  حر�صً
و�ملو�صوعية و�لإ�صافة �ملعرفية، �لتزمت �لأمانة �لعامة يف تقييم �لأبحاث على �لقو�عد �لآتية: 

�لأكادميية  بال�صروط  و�للتز�م  �للغوية،  و�ل�صالمة  و�لعمق،  و�لأ�صالة  باجلدة  �لبحث  يت�صم  �أن    - 1
�ملتبعة يف �لبحوث �لعلمية، وجتنب �ل�صتطر�د و�خلروج عن �ملو�صوع.

�أن تت�صمن مقدمُة �لبحِث �جلديَد �لذي �أ�صافه �لباحث على �لدر��صات �ل�صابقة، و�لإ�صارة �إىل    - 2
بع�ض �لنماذج من ذلك.

�أن يكون �لبحث و��صح �ل�صلة بالأهد�ف �ملعلنة للندوة، �صمن حمور من حماورها.   - 3
م للن�صر �إىل جهة حتكيمية، �أو نال به �صاحُبه درجة علمية،  �أل يكون �لبحث قد نُ�صر من قبل �أو ُقدِّ   - 4

وعلى �لباحث �أن يقدم تعهد�ً خطياً بذلك.
�أن تكون �لأدلُة �ملذكورة موثقًة بالتخريج من �مل�صادر �لأ�صلية، ومبينًة درجُة قبولها �إذ� كانت من    - 5

غري �ل�صحيحني.
�إل يف حدود �ل�صرورة، مع تو�صيحها يف �حلا�صية عند  ��صتعمال م�صطلحات غري عربية  عدم    - 6

�أول ِذْكٍر لها.
عدم �لتكلف يف �ل�صتدلل بالن�ض على ما هو بعيد �ل�صلة به، وتو�صيح وجه �لدللـة منه.   - 7

�أن تُْثَبَث قائمُة �مل�صـادر و�ملر�جع م�صتوفاًة يف �آخر �لبحث، مرتبًة على حروف �ملعجم.   - 8
�عتماد  حال  يف  �إل  �إليه  �ملحال  �لكتاب  بطبعة  �ملتعلقة  �ملعلومات  �إىل  �حلو��صي  يف  ي�صار  �أل    - 9

�لباحث �أكرَث من طبعٍة للكتاب �لو�حد.
ذكُر نتائج �لبحث وتو�صياته.   - 10

�أن يكون حجم �خلط يف كتابة �لبحث )16(، و�أما �حلو��صي فتكون بحجم )14(. على نظام    - 11
ويندوز بخط )Traditional Arabic(، مع ترك م�صافة 2.5 �صم يف جو�نب �ل�صفحة �لأربعة، 

و�أن يرت�وح �لبحث ما بني)25( �إىل )35( �صفحة.
�ملوعد  يف  و�إر�صاِلها  بحثه،  على  �لتحكيم  جلنُة  تطلبها  �لتي  �لتعديالت  باإجر�ء  �لباحث  يلتزم    - 12

�ملحدد.
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فهرس الجزء الثاني

اجلل�سة الثالثة

لمي يف ع�سر النبوة. لم املدين اأمنوذج التعاي�ش ال�سِّ التعددية وال�سِّ
 - و�لعربية  �لإ�صالمية  �لدر��صات  كلية   - �ملرزوقي  عبد�هلل  حممد  جناة  د. 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
7

لم املديّن وطرق معاجلتها؛ ِدرا�سة يف �سوء  ال�ّسائعات واأثرها يف تهديد ال�سِّ
الَهْدي الّنبوي.
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�ل�صعودية. 
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اجلل�سة الرابعة
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- �ل�صود�ن.
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اخللل يف فهم اأحاديث الولء والرباء وتطبيقاتها، واأثر ذلك على ال�سلم 
املدين.

د. �صالح عبد�لكرمي - جامعة �جلمري� - دبي- �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
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اجلل�سة اخلام�سة
لم املدين. اإف�ساء ال�ّسالم واأثره يف �سيوع ال�سِّ

277�أ. د. يا�صر �أحمد �ل�صمايل- جامعة �لكويت - �لكويت.

ال�سعور بالَغْب ومنهجية الهدي النبوي يف التعامل معه، ق�سمة غنائم 
حنني اأمنوذًجا.

د. حممد �أبوبكر عبد �لرحمن �لرحمنو - جامعة �لطائف - �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية.

305

لم  ال�سِّ على  املحافظة  يف  واأثرها  النبوية  ال�سنة  يف  احلاكم  حقوق  رعاية 
املديّن.

�أ.د. �إ�صماعيل كاظم �لعي�صاوي - كلية �ل�صريعة - جامعة �ل�صارقة.
357

اجلل�سة اخلتامية

395كلمة الأمني العام للندوة. 

398قراءة التو�سيات. 



لم املدين التعددية وال�سِّ
لمي يف ع�سر النبوة اأمنوذج التعاي�ش ال�سِّ

د. جناة حممد عبداهلل املرزوقي
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متهيد

�للهم لك �حلمد �أنت �ل�صالم، ومنك �ل�صالم، تباركت ياذ� �جلالل و�لإكر�م، 
و�أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم على خري �لأنام، وهادي �لب�صرية لد�ر �ل�صالم، حممد 
بن عبد�هلل وعلى �آله و�لأ�صحاب، ومن �حتذى حذوهم، و�قتفى �أثرهم �إىل يوم 

�ملاآب.
وبعد،،

فاإن �لتعددية)1(، م�صطلح يطالعنا منذ عهود قريبة مل يكن معروفا من قبل، 
�لتي  �ملتاأخرة  �لع�صور  يف  �صيما  �ملجتمعات،  من  كثري  يف  ظاهرة  ت�صكل  وهي 
و�لقار�ت،  �لدول  بني  �لب�صر  تنقل  و�صهولة  بع�صه،  على  �لعامل  �نفتاح  �صهدت 
ومن ثم �ل�صتقر�ر يف �أماكن ل ينتمون لها �أ�صالة، و�أي�صا من خالل تطور مفهوم 
�ل�صيا�صية و�لقت�صادية وغريها، كل  �لنو�حي  م�صاركة �لأفر�د يف جمتمعاتهم يف 

هذه �لعو�مل وغريها �صكلت هذه �لظاهرة.
فهل هي ظاهرة غري �صحية ت�صري لوجود حالة من عدم �ل�صتقر�ر �لجتماعي 
و�ل�صيا�صي يف �ملجتمعات و�لدول؟ �أم �أنها بخالف ذلك ظاهرة طبيعية متالزمة 
ل  و�ل�صعوب  لالأمم  طبيعة  و  خلقتهم،  و�أ�صل  تكوينهم،  ومع  �لب�صر،  وجود  مع 

تنفك عنها؟
نطاق  �لب�صرية يف  �لتجمعات  ن�صاأة فكرة  بدء  �لأمم منذ  تاريخ  �لناظر يف  �إن 

)عدد(،  مادة  �لو�صيط،  �ملعجم  يزيدون.  �ألف  على  يتعددون:  وهم  عدد،  ذ�  �صار  تعدد:  �للغة:  يف   -1
.)587/2(
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�إطار  �صمن  ولكنهم  متمايزة،  جمتمعات  ي�صكلون  �أنهم  يجد  حمدد،  جغر�يف 
�ملجتمع �لو�حد تتكون بينهم قو�نني و�أعر�ف و�أ�ص�ض تنظم عالقاتهم �لجتماعية، 
و�لقت�صادية، و�ل�صيا�صية، ويرى �أن �لتعدديات بينهم كانت معروفة، بل ومتالزمة 
يف كثري من �لأحيان مع فكرة �لتز�وج �حل�صاري بني تلك �لتجمعات �لب�صرية من 

خالل �حتكاكهم بال�صفر و�لرتحال، و�لتجارة، و�حلروب وغري ذلك.
�إليها باعتبار �لختالف بني  �إن نظرنا  �أكرث عمقا  تاأخذ بعد�  �إن �لتعدديات  بل 
�لب�صر؛ فهًما، و�إدر�كا، وميال لالأخذ باأحد خيار�ت �حلياة على �ل�صعيد �لفكري، 

و�ملذهبي، و�لديني، وغري ذلك.
ولذلك فاإن �لبحث �لذي نقدمه، نح�صب �أنه جاء يف �لظرف �ملنا�صب، فهو 
يعترب حماولة جادة ل�صتلهام �لت�صور �لإ�صالمي �ل�صحيح لق�صية من �أهم �لق�صايا 
�أن  �لعاملية عامة، و�لإ�صالمية خا�صة، ذلك  �ل�صاحة  و�أكرثها جدة وخطورة على 
�حلاجة �ليوم ت�صتد يف هذه �للحظة �لتاريخية من حماولت عوملة �لعامل، وفتح 
�أ�صو�قه �لتجارية، و�قتحام �صاحاته �لثقافية، و�إ�صقاط �حلدود و�ل�صدود �جلغر�فية، 
�لثقافية  بالعوملة  و��صتبد�لها  و�لفكرية،  و�لثقافية  بل  و�ل�صيادية  و�ل�صيا�صية، 
و�ل�صيا�صية،  �لقت�صادية  �لتحالفات و�ملعاهد�ت  و�إقامة  �لقت�صادية،  و�لتجمعات 
وحماولت �لبناء �مل�صرتك �لإن�صاين، يف هذ� �ملناخ �لثقايف �ل�صيا�صي �لقت�صادي 
�إجابته  �لرت�ث ل�صتلهامه، وطلب  �لعودة لدر��صة  �إىل  ت�صتد �حلاجة  �لجتماعي، 
على  �لنبوية  �ل�صرية  خالل  من  وبخا�صة  �مل�صتقبل،  وماآلت  �حلا�صر،  �أ�صئلة  عن 
�صاحبها �أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم، فهي مبا حتويه من تفا�صيل وزخم كبري من �ل�صنة 
�لعملية، و�لقولية �ملروية عن قائد �لأمة �لأول - حممد �صلى �هلل عليه و�صلم - 
يف  وتاأثريهم  ومكانتهم،  �لعرب  موقع  يغري  �أن  تعاىل  �هلل  بف�صل  ��صتطاع  �لذي 
�لعامل يف فرتة زمنية معجزة ل تز�ل حمط �لدر��صات �لتي حتاول ��صتلهام خطوط 
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�لعملية،  �حللول  وتقدمي  �ملبهمة،  �لأ�صئلة  عن  �لإجابة  على  قادرة  �لباهر،  جناحها 
و�أدلة �لتعامل مع �لإ�صكاليات يف كل زمان ومكان)1(.

�أما �لدر��صات �ل�صابقة حول مو�صوع هذ� �لبحث، فاإين وقفت على بع�ض 
يف  �لتعددية  لظاهرة  عامة  معاجلة  �لإ�صالم  معاجلة  تناولت  �لتي  �لهامة  �ملر�جع 

�ملجتمعات �مل�صلمة، ومنها: 
�لتعددية، �لروؤية �لإ�صالمية و�لتحديات �لغربية، حممد عمارة.   -

�حلو�ر و�لتعددية يف �لفكر �لإ�صالمي، عبد�لعظيم �لديب.   -
فقه �لت�صامح يف �لفكر �لعربي- �لإ�صالمي، عبد�ملح�صن �صعبان.   -

�مللتقى  لأعمال  �لتوثيقي  �لكتاب  �صمن  بّيه.  بن  عبد�هلل  �لتاأطريية،  �لورقة 
لم يف �ملجتمعات �مل�صلمة 2014م. �لول ملنتدى تعزيز �ل�صِّ

�لت�صامح و�ل�صفح -در��صة مقارنة يف �لفكر �ل�صالمي و�لغربي، عبد �ل�صالم 
لمي يف �لعر�ق- �لو�قع و�مل�صتقبل. �بر�هيم �لبغد�دي -موؤمتر �لتعاي�ض �ل�صِّ

لم �ملدين، حالة �لعر�ق. د. عبد�لعظيم جرب حافظ.  بحث: �لتعددية و�ل�صِّ
لم �ملدين يف �ملجتمعات �مل�صلمة،  ولكن معاجلة ظاهرة �لتعددية وربطها بال�صِّ
وبتطبيقاتها ومظاهرها �لعملية يف ع�صر �لنبوة ب�صكل خا�ض، هو �لذي حاول هذ� 
عليه،  للقيا�ض  يحتذى  �أمنوذجا  ويجعله  جلًيا،  تو�صيًحا  معامله  يو�صح  �أن  �لبحث 
وتطبيقه يف �ملجتمعات �مل�صلمة �ملعا�صرة لقابليته لذلك، فهو لي�ض جمرد تنظري بعيد 

عن �لو�قع، بل هو �ملمار�صة �حلقيقية �لتي �أده�صت �لعامل قدميا وحديثا. 

كتاب  �ل�صعيبي،  قائد  �أحمد  و�لدللة،  �مل�صمون  �ملدينة  وثيقة  ح�صنه،  عبيد  عمر  �لأ�صتاذ  مقدمة  �نظر:   -1
�لأمة، �لعدد )110(، 2005م، 1426ه، )20-19( 
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�إن �لإ�صكالية �لتي يحاول هذ� �لبحث �لإجابة عنها هي: كيف ��صتطاع �لإ�صالم 
يف ع�صر نبيه �صلى �هلل عليه و�صلم من خالل �ملاأثور �لقويل و�لعملي �أن يو�زن بني 
لم يف ن�صيج �ملجتمع �مل�صلم، و�أن يدعو �إليه، ويرعى مكت�صباته،  �حلفاظ على �ل�صِّ
برغم وجود �لتعددية فيه؟ وهل هناك خ�صو�صية يف �لنموذج �لذي مثله �ملجتمع 
بغ�ض  و�لنت�صار  وبالدميومة،  بالعاملية،  جدير  �أمنوذج  �أنه  �أم  �ملدينة؟  يف  �مل�صلم 

�لنظر عن �لأديان، و�لأعر�ق، و�لنتماء�ت؟
املبحث الأول: اإ�شاءة على املفاهيم.

بني يدي هذ� �لتاأ�صيل �لعلمي لهذ� �لبحث �لذي يتناول معامل �لتعامل �لنبوي 
للمفاهيم، وتو�صيحا  بيانا  �أن منهد لذلك  �لنبوة، يجدر  �لتعدديات يف ع�صر  مع 

لدللت �مل�صطلحات، وما يتعلق بها من مفاهيم، منعا من �خللط �أو �إبهام �ملر�د.
مطلب اأول: مفهوم التعددية: 

تطالعنا �لكثري من �لتعريفات �ل�صطالحية �ملتباينة للتعددية، و�لتي تعرفه باأنظار 
يف  �لجتماعية  �لروح  �أ�صكال  »تعدد  باأنها:  �جتماعيا  تعرف  �أنها  فنجد  خمتلفة، 

نطاق كل جماعة، وتعدد �جلماعات د�خل �ملجتمع وتعدد �ملجتمعات نف�صها«)1(.
غري  وجماعات  موؤ�ص�صات  »وجود  باأنها  تعرف  �ل�صيا�صية  �لنظر  وجهة  ومن 
و�إثنية)2(  و�قت�صادية  دينية  �هتمامات  لها  يكون  �ملعا�صر  �ملجتمع  يف  متجان�صة 

وثقافية متنوعة«)3(. 

معجم �مل�صطلحات �لجتماعية، �أحمد زكي بدوي، 317.  -1
معنى �لإثنية: �أي: �لعرقيَّة، وهي جمموعة ب�صرية لها خا�صيات مميزة حتددها �لثقافة �مل�صرتكة و�لهوية، وهي   -2
�أ�ص�ض م�صرتكة. ولها �عرت�ف �لآخرين كمجموعة متميزة  �أع�صائها مع بع�صهم بع�صا، عادة على  تربط 
�مل�صطلحات  قامو�ض  �نظر:  بيولوجية.  �أو  �صلوكية  �صمات  �أو  ودينية،  ولغويه  ثقافيه  م�صرتكة  �أ�ص�ض  لها 

 https://ar.wikipedia.org :لقانونية، 250. وموقع ويكبيديا �ملو�صوعة �حلرة�
معجم �مل�صطلحات �ل�صيا�صية، علي �لدين هالل و نيفني �صعد، 109.  -3
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ويف �ملح�صلة فاإن �لتعددية �ملق�صودة يف هذ� �ملقام يق�صد بها: تعدد �جلماعات 
تتبنى مفاهيم متميزة للو�قع وحقائقه وللم�صتقبل، وهي كذلك  �لجتماعية �لتي 
تنوع يف �ملجتمعات قائم على متايز وخ�صو�صية يف د�خل �إطار عام من �لوحدة 
بني  �أ�صكال من �لختالفات  بها  �إطار جامع، ويق�صد  �لتنوع يف  ت�صم ذلك  �لتي 
�لن�صيج  توؤثر على حلمة  و�لتي  و�لثقافات وغريها.  و�لأديان  �لأعر�ق،  �لب�صر يف 

�لب�صري �لذي يتعاي�ض مع �أفر�ده يف �لوطن �لو�حد)1(.
مطلب ثان: طبيعة التعدديات: 

�إن �لتعددية باملعنى �ل�صابق ظاهرة مالزمة لكل جمتمع ب�صري، ولكنها لي�صت 
�جلامع  �أو  �لر�بط  بتفاوت  تتفاوت  �إمنا  �ملجتمعات،  جميع  يف  و�حد  مب�صتوى 
�لعاملي، جند تعددية �حل�صار�ت،  �مل�صتوى  �لذي يظلل وحد�تها و�أفر�دها، فعلى 
�ل�صر�ئع و�ملناهج و�لفل�صفات و�للغات، وبينها  �ملوؤ�ص�صة على تعدد  و�لقوميات، 
م�صتوى  وعلى  �ختالف،  ول  فيه  متايز  ل  �لذي  �لإن�صان  يف  �ل�صرت�ك  جامع 
�حل�صار�ت، جند تعددية �ملذ�هب و�ملد�ر�ض �لفكرية، و�لتيار�ت �ل�صيا�صية، وغري 

ذلك)2(.
فن�ستطيع اأن نق�سم التعدديات باعتبارات خمتلفة، ومن ذلك: 

تن�صاأ ب�صبب طبيعة �لختالف  اأول: تعددية هي من طبيعة �ملجتمعات، وهي 
�لذي جبل �هلل عليه �لب�صر. و�لإ�صالم قد �أكد على �أن �لتعددية بهذ� �ملفهوم ظاهرة 
طبيعية مالزمة للمخلوقات، ووجودها �صنة من �صنن �هلل يف �حلياة، وهذ� يت�صح 

يف عدة مظاهر للتعددية منها: 

�لتعددية  �أ�صئلة  وبحث:   ،3 عمارة،  حممد  �لغربية،  و�لتحديات  �لإ�صالمية  �لروؤية  �لتعددية،  ينظر:   -1
و�لتنوع يف �لفكر �ل�صيا�صي �ملعا�صر، 16.

�لتعددية، �لروؤية �لإ�صالمية و�لتحديات �لغربية، حممد عمارة )3-4( -بت�صرف-.  -2
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چں ڻ ڻ ڻ - 1 تعاىل:  يقول  و�لأجنا�ض«،  »�لقوميات  يف  تعددية 
 .)22 )�لروم:  چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 
تعددية بني »�ل�صعوب و�لقبائل« يدعو �لإ�صالم �إىل توظيفها لإقامة عالقات 

چڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ  تعارف بني �ملختلفني، يقول تعاىل: 
چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ )�حلجر�ت: 13(.

وهناك تعددية يف خ�صو�صية �حل�صار�ت، وجعل �لختالف بينها �أمر� حمتما - 2
پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  يقول  وجل،  عز  �هلل  �أر�دها  حلكمة 
يف  و�ل�صتباق  �ملناف�صة  على  �حلافز  وهي   ،)118 )هود:  چ  ڀ  ڀ  پ 

ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل  يقول  و�لتقدم،  �لبد�ع  ميادين 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ چ )�ملائدة: 48(.

يوؤكد  �لإ�صالم  �أن  فنجد  �حلق،  �لدين  مظلة  حتت  �ل�صر�ئع،  تعددية  وهناك   
�أ�صول �لإميان باهلل وحده، وباليوم �لآخر، و�لعمل  �أن �لذين جمعتهم  على 

�ل�صالح، هم من �لناجني �لذين ل خوف عليهم. يقول تعاىل چ ٱ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ )�لبقرة: 62(. ويف نف�ض �ل�صياق 
عليهم  �لأنبياء  �صر�ئع  �ختالف  رغم  �لدين،  وحدة  على  توؤكد  �ل�صنة  جند 
َهاتُُهْم  �أُمَّ ٍت)1(،  ِلَعالَّ �إِْخَوٌة  »َو�ْلأَْنِبيَاُء  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  يقول  �ل�صالم، 

�َصتَّى َوِديُنُهْم َو�ِحٌد«)2(.

لعالت: لأمهات متعدد�ت و�لأب و�حد، »و�صميت �صرة �ملر�أة علة لأنها تعل بعد �صاحبتها، �أي: ينتقل   -1
�لزوج من �إحد�هما �إىل �لأخرى كالعلل يف �ل�صرب بعد �لنهل«. غريب �حلديث، �خلطابي، 160/2.

�أَْهِلَها}،  ِمْن  �ْنَتَبَذْت  �إِِذ  َمْرمَيَ  �ْلِكَتاِب  يِف  {َو�ْذُكْر  �هلِل  َقْوِل  بَاُب  �لأنبياء،  كتاب:  �لبخاري،  �صحيح   -2
حديث رقم: 3443.
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وحتى يف �إطار �ل�صريعة �لإ�صالمية، فاإن �لتعددية �لتي تتمثل يف �لختالف - 3
�لفقهي و�ملذهبي يف فروع �ل�صريعة بناء على �ختالف �لجتهاد�ت و�لنظر 
يف �لأدلة، كان م�صوغا وحممود�، ول نبالغ �إذ� قلنا �إنَّ �لنبي �صلى �هلل عليه 
و�صلم خطا �أبعد من جمرد �لإقر�ر على مثل هذ� �لختالف، كما فعل يف �إقر�ر 
�ل�صحابة جميعهم على �جتهادهم، عندما طلب منهم �أل ي�صلو� �لع�صر �إل يف 
بني قريظة، فنفذ كل فريق �أمر ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وفق �جتهاده 
وما فهمه من �أمره عليه �ل�صالة و�ل�صالم)1(. فنجد يف �ل�صنة �لنبوية ما يدل 
على �أن �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم كان يحث �أ�صحابه على �لجتهاد وبذل 
�لر�أي بال�صورى يف ق�صايا مهمة، مثل م�صاورتهم يف �أ�صرى بدر، وم�صاورتهم 
يعد  وهذ�  �لعدو.  للقاء  �خلروج  �أو  �ملدينة  يف  �لبقاء  يف  �أحد  غزوة  يف 

ت�صجيعا منه على توليد �لآر�ء �ملختلفة، لي�صتفاد من �أح�صنها و�أقربها نفعا.
�أو  �أحز�ب  �إىل  �لنتماء  باختيارهم  �أنف�صهم  �لب�صر  يوجدها  تعددية  ثانيا: 
تكتالت �صيا�صية، �أو باختيار فل�صفات �قت�صادية متباينة، وهي تهتم بالدرجة �لأوىل 

بالتاأثري على �لعملية �ل�صيا�صية يف �ملجتمع.
�ملتاأخرة  �لع�صور  يف  و��صحا  ظهور�  ظهرت  �لتعددية  من  �ل�صورة  وهذه 
�أو  �لدينية،  �لتيار�ت  بع�ض  �جتاه  على  تغلب  فيها  �ل�صيا�صية  �حلركة  بد�أت  �لتي 
لكل  �صلمية  بطرق  بحرية،  بالتعبري  لل�صماح  تهدف  وهي  وتديرها،  �لالدينية، 

�لتيار�ت �ل�صيا�صية، و�مل�صاركة �لفاعلة، و�لتعبري عن ذ�تها)2(.

اِلِب َو�مْلَْطُلوِب َر�ِكًبا َو�إِميَاًء،  اَلِة �لطَّ ينظر �حلديث بتمامه يف: �صحيح �لبخاري، كتاب �جلمعة، بَاُب �صَ  -1
حديث رقم:946.

ينظر: بحث: �لتعددية �ل�صيا�صية يف �ملجتمع �لإ�صالمي بني �لختالف �مل�صروع و�لتفرق �ملمنوع، مر�د   -2
ر�يق عودة، موؤمتر: �لتعددية وحق �لختالف من منظور �إ�صالمي ودور �جلامعات يف تنمية ذلك، جامعة 

�لنجاح �لوطنية، نابل�ض، 2012م، 67.
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و�لتعددية ظاهرة ككل �لظو�هر �لفكرية، لها و�صط متزن معتدل، ولها طرفا 
غلو، �إفر�ط و تفريط. و�إمنا كان حتقيق هذ� �لتو�زن يف �ملجتمعات هو �لفارق يف 
جناحها يف �لتعاطي مع �لتعدديات فيها �أو ل، وكان هو �أحد �أ�صباب �صمو �ملجتمع 

�مل�صلم، و�نبالج �صم�ض ح�صارته يف مدة زمنية معجزة.
لم املدين:  مطلب ثالث: ال�سِّ

لم)1( يف �أب�صط �أ�صكاله ومفاهيمه هو �مل�صاحلة �لتي تاأتي يف مقابلة حالة  �إن �ل�صِّ
�ل�صطر�ب وعدم �ل�صتقر�ر، �صو�ء على �ل�صعيد �لد�خلي-�لنف�صي- لالأفر�د، 
باأنه: حالة  تعريفه  فاإنه ميكن  و�ملجتمعات..لذ�  �لدول  بني  �لعاملي  �ل�صعيد  وحتى 
�لطماأنينة �لنف�صية، و�لروحية، و�ل�صكينة �لتي ت�صود بني �أفر�د �ملجتمع، ثم تنعك�ض 
لم �لجتماعي حالة من �لوفاق  على �لعالقات بني �لأفر�د و�جلماعات، فيكون �ل�صِّ
و�لأمو�ل،  و�لنف�ض،  �لدين،  ومكمالتها:  �خلم�ض  �لكليات  على  �ملحافظة  ت�صمن 

و�لأعر��ض، و�لعقول)2(.
�ل�صالم،  ثقافة  �إ�صاعة  على:  فيطلق  �أخ�ض)4(  مبعنى  �ملدين)3(  لم  �ل�صِّ �أما 
لم يف �للغة: �لرب�ءة، و�لنجاة، و�لنقياد، و�مل�صاحلة، وكل هذه �ملعاين مت�صمنة يف �ملعنى  �ل�صالم و�ل�صِّ  -1
لم، فهو بر�ءة وجناة من �لعنف و�لأذى، وهو �نقياد للحق، و�أكرث �ملعاين �للغوية ظهور�  �ملر�د هنا بال�صِّ
فيها معنى �مل�صاحلة، فهي م�صاحلة مع �لنف�ض و�لنا�ض و�خلالق تعاىل، يقول تعاىل: " و�إن جنحو� لل�صلم 
فاجنح لها" )�لأنفال: 61(. ينظر: معجم مقايي�ض �للغة: لبن فار�ض، 91/3، و�ملحكم و�ملحيط �لأعظم، 

لبن �صيده، 512/8 وما بعدها. �ملعجم �لو�صيط: مادة )�صلم(: )466(.
�ملجتمعات  يف  لم  �ل�صِّ تعزيز  ملنتدى  �لول  �مللتقى  لأعمال  �لتوثيقي  �لكتاب  �لتاأطريية،  �لورقة  بحث:   -2

�مل�صلمة، عبد�هلل بن بّيه، 29. - بت�صرف-.
ِتها فهي مدينة، و�لن�صبة �إليها مدين.  ُطمَّ )�ملدين(: مدن باملكان: �أقام. وكل �أر�ض يبنى بها ح�صن يف �أُ�صْ  -3
�لأعظم،  و�ملحيط  �ملحكم  ينظر:  م�صرتكة.  وحدود  �أر�ض  على  يعي�ض  �لذي  �ملجتمع  هنا  بها  و�ملر�د 

358/9. ول�صان �لعرب، 402/13، وتهذيب �للغة، لالأزهري، 103/14.
لم ليكون �صمن نطاق �ملجتمعات ذ�تها، �أي يف نطاق  ذلك �أن كلمة »�ملدين« حتدد نطاق �لبحث يف �ل�صِّ  -4
تفاعل �لأفر�د �ملنتمني لها، �صو�ء كانو� متجان�صني )�إثنيا ودينيا وثقافيا وغري ذلك..( �أو كانو� ي�صكلون =
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ثقافة  طريق  عن  به،  و�لعرت�ف  �لآخر،  على  و�لنفتاح  و�لت�صامح،  وترويجه، 
وجت�صري  بينهم،  فيما  �ملختلفني  وفهم  �لآخر،  �لر�أي  قبول  عملية  وتعزيز  �حلو�ر، 
�لهوة بني خمتلف �لأطياف و�ل�صر�ئح �لجتماعية، و�لعرت�ف بالتعددية �لفكرية، 
�أ�صكال �لعنف  �لقانون، و�لد�صتور، ورف�ض جميع  و�ل�صيا�صية، و�لدينية، ودولة 

و�لتطرف يف �لعقيدة و�لفكر، و�ملمار�صات �لقمعية يف �ملجتمع)1(.
لمي:  مطلب رابع: التعاي�ش ال�سِّ

�لتعددية  ق�صية  يف  �لبحث  من  �أ�صالة  �ملر�د  وهو  لمي  �ل�صِّ �لتعاي�ض  �أما 
لم �ملدين، فاإن �لرتكيب �للغوي »للتعاي�ض« ي�صري �إىل وجود �صيغة  وعالقتها بال�صِّ
لمية بني �أطر�فها، فيق�صد به: �حلالة من �ل�صالم  تفاعلية؛ تقت�صي تبادل �لعالقة �ل�صِّ
يف  �لتعددية  وجود  ظل  يف  �ملجتمعات  يف  لها  �لو�صول  يرجتى  �لتي  �ل�صامل 
�لدولية  �لعالقات  بقوة على �صاحة  مكوناته. وبقدر ما هو مطلب ملح ومطروح 
بني �ل�صعوب، وبخا�صة بني �لأمم �ملختلفة �لتعدديات، فهو �أكرث �إحلاحا يف نطاق 
�ملجتمع �لو�حد، �إذ �إن �ل�صتقر�ر وبناء �ل�صالم بالد�خل ياأتي قبل �ل�صتقر�ر، وبناء 

�ل�صالم �خلارجي.
لمي قد يكون بني �أهل �مللة �لو�حدة، �أو �مللل �ملختلفة، �أو على  و�لتعاي�ض �ل�صِّ

نطاق �لدول، �أو بني �لقوى �لجتماعية �ملختلفة يف نطاق �لدولة ذ�تها)2(.

= تعددية يف �أي جانب من تلك �جلو�نب. ول يبحث عن تفاعل �ملجتمعات مع غريها، وهو ما يبحث يف   
�لعالقات �لدولية. �نظر: �لت�صامح و�ل�صفح- در��صة مقارنة يف �لفكر �ل�صالمي و�لغربي، عبد�ل�صالم 

�إبر�هيم �لبغد�دي، 14.
بحث: �لت�صامح و�ل�صفح- در��صة مقارنة يف �لفكر �ل�صالمي و�لغربي، عبد �ل�صالم �بر�هيم �لبغد�دي،   -1

- بت�صرف-19.
لمي من خالل �لقو�عد �لكلية، عبد �لعزيز �لعو�صي، 8-4. ينظر: بحث، �لقو�عد �لكربى للتعاي�ض �ل�صِّ  -2
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املبحث الثاين: مظاهر �شلمية املدنية يف الدولة الإ�شالمية الأوىل.

قامت �لدولة �لأوىل يف �لإ�صالم على مبد�أ �مل�صوؤولية �ل�صيا�صية و�لجتماعية 
بني �حلاكم قائد �لدولة، و�ملحكومني �لذين ين�صوون حتت مظلة �حلكم �لإ�صالمي، 
على �ختالف قبائلهم وم�صتوياتهم �لجتماعية، مبا مثل دليال و��صحا على �حرت�م 
بالعهد  �لطرفني  و�لتز�م  �ملبايع،  �لقائد  �حرت�م  مقابل  يف  �ملحكومني  تعدديات 

و�مليثاق �ملربم بينهما. وقد مر هذ� �ملبد�أ مبرحلتني: 
مطلب اأول: مرحلة التح�سري لقيامها )بيعة العقبة الأوىل والثانية(: 

ومت ذلك بالتفاو�ض و�لتعاقد مع وفد يرثب يف مو�صم �حلج، وقد �نتهت هذه 
�أنها مل تكن بيعة على �لإميان  �ملرحلة بعقد بيعتي �لعقبة �لأوىل، و�لثانية. وذلك 
باهلل ور�صوله فح�صب، بل ت�صمنت ميثاقا �جتماعيا يعد �لأول ل�صمان ولدة �لدولة 
�لر�صول  وهو  �لدولة-  رئي�ض  -�أو  �لقائد  بني  �مل�صرتكة  �مل�صوؤولية  �أ�صا�ض  على 
�لأو�ض و�خلزرج،  يرثب وهم  من  بايعوه  �لذين  و�لوفد  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى 
فن�صت �لبيعة �لأوىل كما رو�ها �لإمام �أحمد عن عبادة بن �ل�صامت -وكان من 
َوُكنَّا  �ْلأُوىَل،  �ْلَعَقَبَة  َر  ِفيَمْن َح�صَ �لبيعة �جلليلة- قال: »ُكْنُت  �مل�صاركني يف هذه 
َم َعَلى بَْيَعِة �لنِّ�َصاِء، َوَذِلَك  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �ْثَنْي َع�َصَر َرُجاًل، َفَبايَْعَنا َر�ُصوَل �هلِل �صَ
، َوَل نَْقُتَل  َقْبَل �أَْن يُْفرَتَ�َض �حْلَْرُب َعَلى �أَْن َل نُ�ْصِرَك ِباهلِل �َصْيًئا، َوَل نَ�ْصِرَق، َوَل نَْزيِنَ
َفاإِْن  َمْعُروٍف،  يَُه يِف  نَْع�صِ َوَل  َو�أَْرُجِلَنا،  �أَْيِديَنا  بنَْيَ  يِه  نَْفرَتِ ِبُبْهَتاٍن  نَاأِْتَي  َوَل  �أَْوَلَدنَا، 
َب، َو�إِْن  يُتْم ِمْن َذِلَك �َصْيًئا َفاأَْمُرُكْم �إِىَل �هلِل، �إِْن �َصاَء َعذَّ نَُّة، َو�إِْن َغ�صِ ْيُتْم َفَلُكُم �جْلَ َوفَّ
�َصاَء َغَفَر«)1(. وهي كما يظهر كانت تهدف لرت�صيخ قيم �لإ�صالم يف نفو�ض متبعيه 

�أخرجه �أحمد يف �مل�صند، حديث رقم: 23196. وهو حديث �صحيح ورد نحوه يف �لبخاري، كتاب   -1
�ْلَعَقَبِة، حديث رقم:  َوبَْيَعِة  َة  مِبَكَّ َم  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  �لنَِّبيِّ �صَ �إِىَل  اِر  �ْلأَْن�صَ بَاُب ُوُفوِد  ف�صائل �ل�صحابة، 

.3893
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�هلل عليه و�صلم،  �لنبي �صلى  �لدللة على �صرورة طاعة  �ملدينة، مع  �لأو�ئل يف 
و�تباعه يف �ملعروف.

�هلِل،  َر�ُصوَل  يَا  فقلنا:   ..« عنه:  �هلل  ر�صي  جابر  قال  �لثانية،  �لبيعة  كانت  ثم 
َفَقِة  اَعِة يِف �لنَّ�َصاِط َو�ْلَك�َصِل، َو�لنَّ ْمِع َو�لطَّ َعاَلَم نَُباِيُعَك ؟ َقاَل: تَُباِيُعويِن َعَلى �ل�صَّ
ْمِر ِبامْلَْعُروِف َو�لنَّْهِي َعِن �مْلُْنَكِر، َو�أَْن يَُقولََها َل يَُبايِل  يِف �ْلُع�ْصِر َو�ْليُ�ْصِر، َوَعَلى �ْلأَ
ُرويِن، َومَتَْنُعويِن �إَِذ� َقِدْمُت َعَلْيُكْم مِمَّا مَتَْنُعوَن ِمْنُه  يِف �هلِل لَْوَمَة َلِئٍم، َوَعَلى �أَْن تَْن�صُ

نَُّة«)1(.  �أَْنُف�َصُكْم َو�أَْزَو�َجُكْم َو�أَْبَناَءُكْم، َولَُكُم �جْلَ
�لذي  �ملجتمع  يتحمله  �لذي  �مل�صوؤولية  مبد�أ  �لبيعة خا�صة  ويت�صح يف هذه 
يحت�صن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم؛ بو�صفه قائد� لالأمة. كما �أن �لن�صرة و�ملنعة 

�ملطلوبة ما هي �إل تر�صيخ ملفهوم �مل�صوؤولية �مل�صرتكة بني �حلاكم و�ملحكوم.
مطلب ثاين: مرحلة التنظيم بعد التاأ�سي�ش الفعلي: 

و�أول خطو�ت هذ� �لتنظيم كان باإ�صد�ر )وثيقة �ملدينة( �مل�صهورة عند قدوم 
�لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم للمدينة)2(. 

وقد لفتت هذه �لوثيقة �أنظار غري �مل�صلمني، �إىل �لنظم �لتي بنيت عليها �لدولة 
�لإ�صالمية �لأوىل، يف �لتفاتة هامة �إىل كونها من �أقدم �لوثائق �لتاريخية �لتي فيها 

�هلِل  َر�ُصوَل  اِر  ْن�صَ �ْلأَ بَْيَعِة  ِف  َو�صْ ِذْكُر  بدء �خللق،  باب  �لتاريخ،  �بن حبان يف �صحيحه، كتاب  �أخرجه   -1
َم لَْيَلَة �ْلَعَقَبِة مِبًِنى، حديث رقم: 6274. لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �صَ

�نظر ن�صها يف: �لرو�ض �لأنف 345/2، �ل�صرية �لنبوية، لبن ه�صام 31/3، �لبد�ية و�لنهاية لبن كثري   -2
273/3. و�لكالم على ت�صحيح هذه �لوثيقة �أو ت�صعيفها: مما كان حمل بحث وجدل، فمن نظر لها من 
وجهة نظر حديثية بحتة وطبق عليها �صروط �صنعة �ملحدثني، مل ي�صلم له طريق من مقال و�صعف، و�أما 
من �أخذها عن �أهل �ملغازي و�ل�صري �لذين عرف عنهم �لعناية برو�يات �ل�صرية وتتبعها، تلقفها بالقبول، 

و�عتربها بجميع طرقها ت�صح ن�صبتها للر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم.
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�إطار  �مل�صلمني، وتعامالتهم مع بع�ض ومع غريهم، �صمن  ل�صوؤون  قو�نني منظمة 
�لدولة �لإ�صالمية، �أو خارجها. يقول �مل�صت�صرق �لروماين جيورجيو: »حوى هذ� 
منها  وع�صرون  خم�صة  �هلل  ر�صول  ر�أي  من  كلها  بند�،  وخم�صني  �ثنني  �لد�صتور 
خا�صة باأمور �مل�صلمني، و�صبعة وع�صرون مرتبطة بالعالقة بني �مل�صلمني و�أ�صحاب 
�لأديان �لأخرى، ول�صيما �ليهود وعبدة �لأوثان. وقد ُدون هذ� �لد�صتور ب�صكل 
يقيمو�  �أن  ولهم  بحرية،  �مل�صلمني  مع  بالعي�ض  �لأخرى  �لأديان  لأ�صحاب  ي�صمح 
�صعائرهم ح�صب رغبتهم، ومن غري �أن يت�صايق �أحد �لفرقاء. و�صع هذ� �لد�صتور 
يف �ل�صنة �لأوىل للهجرة، �أي عام 623م. ولكن يف حال مهاجمة �ملدينة من قبل 

عدو عليهم �أن يتحدو� ملجابهته وطرده«)1(.
لمي يف بنود ذلك �لد�صتور �لعظيم:  ومن �أهم مالمح �لدعوة للتعاي�ض �ل�صِّ

�لبند  �لنا�ض«)2(. وبهذ�  �أمة و�حدة من دون  �مل�صلم-  �ل�صعب  »�إنهم -�أي:  �أ-  
�لإ�صالم،  جماعة  �إىل  و�أن�صابهم  قبائلهم  �ختالف  على  �مل�صلمون  �ندمج 
�هلل  ر�صول  نقل  وبهذ�  �لعائلة،  �أو  للقبيلة  �لنتماء  فوق  لالإ�صالم  فالنتماء 
�لتعددية  حالة  من  �نتقال  �لأمة،  م�صتوى  �إىل  �لقبيلة  م�صتوى  من  �لعرب 

�مل�صطربة، �إىل �لندماج و�لتعاي�ض بينها يف �إطار �لأمة.
�إقر�ر �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم كل قبيلة على �أحالفها �لتي كانت عليها قبل  ب- 
�إقر�ر� منه �صلى �هلل عليه و�صلم على �صحتها، وتاأكيًد� على  يعترب  �لهجرة، 

مبد�أ �لتعددية مرة �أخرى، يف ظل �إطار �صامل.

نظرة جديدة يف �صرية ر�صول �هلل، كون�صتان�ض جيورجيو، 192.  -1
�لرو�ض �لأنف، 399/2، �ل�صرية �لنبوية، لبن ه�صام، 32/3.  -2
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�أَْو  �إِْثٍم  �أَْو  َد�ِصيَعَة)1(ُظْلٍم  �ْبَتَغى  �أَِو  ِمْنُهْم  بََغى  َمْن  َعَلى  �مْلُتَِّقنَي  �مْلُوؤِْمِننَي  »َو�إِنَّ  ت- 
َولََد  َكاَن  َولَْو  َجِميِعِهْم،  َعَلْيِه  �أَْيِديَُهْم  َو�إِنَّ  �مْلُوؤِْمِننَي،  بنَْيَ  َف�َصاٍد  �أَْو  ُعْدَو�ٍن 
�أََحِدِهْم«)2(، يعترب ن�صا يف جو�ز ردع �لظلم من �أي ف�صيل من ف�صائل �ملدينة 
�إذ� �عتدي على �مل�صلمني، ولو كان من �أبناء �ملدينة، بغ�ض �لنظر عن �نتمائه 
�لديني �أو حلفه وقبيلته. لذلك ُحكم بالإعد�م على جمرمي قريظة بعد معركة 
وبغو� وخانو�  للمدينة،  �لغازية  �لأحز�ب  مع جيو�ض  ملا حتالفو�  �لأحز�ب، 

بقية �لف�صائل، على �لرغم من �أنهم �أبناء وطن و�حد!
�لعهود و�ملو�ثيق و�للتز�مات على �لأعر�ق،  �رتفاع  تاأكيد على  �أي�صا  وهنا  ث- 
و�لأديان، وغري ذلك، فال جمال ملجاملة، �أو تغا�ض عن �أحد، فالكل يخ�صع 

لهذ� �لد�صتور.
بع�صعم  �ملوؤمِننَي  َو�إِن  �أَْدنَاُهم،  َعَلْيِهم  يُِجرُي  َو�ِحَدٌة  �هلِل  َة  ِذمَّ »َو�إِنَّ  فيه:  وجاء  ج- 
َمَو�يِل بَْع�ٍض ُدوَن �لنَّا�ِض«)3(. فالأي م�صلم �حلق يف منح �لأمان لأي �إن�صان، 
�أفر�د �لدولة �أن حترتم هذ� �لأمان، و�أن جتري من  ومن ثم يجب على جميع 
�أجار �مل�صلُم، ولو كان �ملجري �أحقرهم. فيُجري على �مل�صلمني �أدناهم، مبا يف 
َمْن  �أََجْرنَا  »َقْد  هانئ:  لأم  عليه و�صلم-  �هلل  �لنبي -�صلى  قال  �لن�صاء،  ذلك 

م�صدر َد�ْصٌع، َد�ِصيَعٌة، ويقال  ِ�ْد�َصْع،  �أْد�َصُع،  َد�َصْعُت،  متعد(،  لزم  ثالثي  )فعل  ع(  �ض  )د   -  -1
ْيء، �أي َدَفَعُه. جاء يف مقايي�ض �للغة �أن: »�لد�ل و�ل�صني و�لعني �أ�صل يدل على �لدفع. يقال  َد�َصَع �ل�صَّ
د�صع �لبعري بجرته، �إذ� دفع بها. و�لد�صع: خروج �جلرة. و�لد�صيعة: كرم فعل �لرجل يف �أموره. وفالن 
�صخم �لد�صيعة، يقال هي �جلفنة، ويقال �ملائدة. و�أي ذلك كان فهو من �لدفع و�لإعطاء. ومنه حديث 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، يف كتابه بني قري�ض و�لأن�صار: »�إِنَّ �مْلُوؤِْمِننَي �أَْيِديِهْم َعَلى َمْن بََغى 
ا. يَُقوُل: �ْبَتَغى َدْفًعا ِبُظْلٍم. )معجم مقايي�ض �للغة،  ْي�صً ْفَع �أَ َر�َد �لدَّ َعَلْيِهْم، �أَِو �ْبَتَغى َد�ِصيَعَة ُظْلٍم«، َفاإِنَُّه �أَ

لبن فار�ض، باب �لد�ل و�ل�صني وما يثلثهما يف �لثالثي، مادة »د�صع«، 279/2.
- �ل�صرية �لنبوية، بن ه�صام، كتاب �ل�صري و�ملغازي، 91/2.  -2

�بن �صيد �لنا�ض، عيون �لأثر، 260/1، �ل�صرية �لنبوية لبن ه�صام، 33/3.  -3
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�أََجْرِت يَا �أُمَّ َهاِنٍئ)1( «)2(.
�ْصَوَة َغرْيَ َمْظُلوِمنَي  َر َو�ْلأُ نَُّه َمْن تَِبَعَنا َمْن يَُهوَد َفاإِنَّ لَُه �لنَّ�صْ كما جاء فيها: »َو�إِ �أ- 

ٍر َعَلْيِهْم«)3(. َوَل ُمَتَنا�صَ
وهو �أ�صل يف رعاية �أهل �لذمة، و�ملعاهدين، �أو �لأقليات غري �لإ�صالمية �لتي   
تخ�صع ل�صيادة �لدولة و�صلطان �مل�صلمني.. فلهم عند خ�صوعهم للدولة حق 
�لن�صرة على من ر�مهم، �أو �عتدى عليهم بغري حق، �صو�ء من �مل�صلمني �أو 

من غري �مل�صلمني، من د�خل �لدولة �أو من خارجها..
َر َعَلى  َب«)4(، »َو�إِنَّ بَْيَنُهُم �لنَّ�صْ َر َعَلى َمْن َدَهَم يرَْثِ كما ورد »َو�إِنَّ بَْيَنُهُم �لنَّ�صْ د-  
�حلقوق  تنظيم  على  توؤكد  بنود  وهي  ِحيَفِة«)5(،  �ل�صَّ َهِذِه  �أَْهَل  َحاَرَب  َمْن 
و�للتز�مات، وحترمي �لعتد�ء و�لظلم، يف �إطار �لعي�ض �مل�صرتك مع طو�ئف 

خمتلفة دينيا عن �مل�صلمني؛ مثل �أهل �لكتاب و�ملعاهدين.
كما �صرحت �لوثيقة ب�صمان �لأمن لكل مو�طن يف �ملدينة ملتزم ببنودها، �إل  هـ- 
نَُّه َمْن َخَرَج �آِمٌن َوَمْن َقَعَد �آِمٌن ِبامْلَِديَنِة،  من خرقها بظلم و�إثم، فورد فيها: »َو�إِ

َ َجاٌر مِلَْن بَرَّ َو�تََّقى«)6(. نَّ �هللَّ �إِلَّ َمْن َظَلَم �أَْو �أَِثَم، َو�إِ
ونلحظ من خالل هذه �ل�صتعر��ض �ل�صريع لبع�ض بنود �لوثيقة �أو �لد�صتور 
�لذي كان من �أولويات �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف �إن�صائه لقاعدة ر��صخة يف 
حديث  ِبِه،  ُمْلَتِحًفا  �ْلَو�ِحِد  �لثَّْوِب  يِف  اَلِة  �ل�صَّ بَاُب  �ل�صالة،  كتاب  �صحيحه،  يف  �لبخاري  �أخرجه   -1

رقم:357.
/http://www.saaid.net ،بحث: د�صتور �ملدينة.. مفخرة �حل�صارة �لإ�صالمية، حممد م�صعد ياقوت  -2

عيون �لأثر، 260/1، �ل�صرية �لنبوية لبن ه�صام، 33/3.  -3

عيون �لأثر، 261/1، �ل�صرية �لنبوية لبن ه�صام، 35/3.  -4
عيون �لأثر، 261/1، �ل�صرية �لنبوية لبن ه�صام، 35/3، �لرو�ض �لأنف، 345/2.  -5
عيون �لأثر، 262/1، �ل�صرية �لنبوية لبن ه�صام، 35/3، �لرو�ض �لأنف، 345/2.  -6
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�لدولة �لأوىل �لتي تظل �لإ�صالم ومن يدين له بالولء و�لنتماء، �أنها كانت �صباقة 
لم. �إىل تو�صيح مفاهيم متقدمة يف �ل�صيا�صة �ل�صرعية �لتي تكفل �ل�صِّ

ولكن لي�ض �ملق�صود �لأ�صيل هنا هو بيان �ل�صبق �لقانوين �أو �ل�صيا�صي �ملتمثل 
يف هذ� �لد�صتور، �أو هذه �لوثيقة، بل �ملهم هو كيف جتيب هذه �لوثيقة عن �أ�صئلة 
�حلا�صر، ومتنحنا �لروؤية �ل�صليمة للتعاي�ض مع )�لآخر(، فال فائدة يف �حلديث عن 
عظمة �لإجناز �لر�ئد، مع وجود �لعجز عن ��صتثماره يف �لو�قع، فهذ� يعد من قبيل 
�لعقود  من  �لوثيقة وغريها  ترجمة هذه  �لعجز عن  ثقافة  وتكري�ض  �لذ�ت،  جلد 
موؤ�ص�صات  و�صياغة  �لأمة،  حا�صر  على  تنزيلها  كيفية  يف  و�لجتهاد  و�ملو�ثيق، 
لم �ملدين يف �ملجتمع، وحتقيق كر�مة �لإن�صان وحرية �ختياره، وعدم �إف�صاد  �ل�صِّ
�صيقة  �أزقة  يف  وت�صريه  �لفهم،  حتجر  �صقيمة،  باجتهاد�ت  �لإن�صانية  �ملعاين  هذه 

�حلدود، غري حممودة �لعو�قب)1(.
املبحث الثالث: �شواهد �شلمية املدنية الإ�شالمية، يف ع�شر النبوة.

لمي، ففيها  �إن �صنة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم تعد موجها عمليا للتعاي�ض �ل�صِّ
مع  �ل�صحيح  �لتعاي�ض  ل�صلوك  �لعملية  و�لآثار  �لقولية،  �لتوجيهات  من  �لكثري 
بالدلئل  ثريا  يجعلها م�صدر�  مبا  و�لطبقية، وغريها،  و�لعرقية،  �لدينية،  �لتعددية 
�ملجتمع  يف  �لتعددية  مع  �لتعاطي  يف  �لنبوي  �لأمنوذج  جناح  على  �ل�صاهدة 

�مل�صلم، بكافة �أ�صكالها. 
مطلب اأول: �سواهد التعامل مع )التعددية الدينية( يف ال�سنة النبوية: 

حقيقة  عن  يعرب  �لذي  و�لعملي  �لقويل  �ملاأثور  من  كثري  يف  تتجلى  وهي 
تعاليم  ظل  يف  بالإ�صالم،  ليدينون  �لذين  مع  لمي  �ل�صِّ للتعاي�ض  �لعملي  �لتطبيق 

�نظر: بحث: وثيقة �ملدينة �مل�صمون و�لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، 18   -1
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�لإ�صالم وقيمه، ومن ذلك: 
��صرت�ك �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف حلف �لف�صول)1(، قبل �لإ�صالم، وهو  �أ- 
»لََقْد  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  قال  زبيدّي،  رجل  لن�صرة  قري�ض  �أقامته  حلف 
�َصِهْدُت يِف َد�ِر َعْبِد �هلِل ْبِن ُجْدَعاَن ِحْلًفا، َما �أُِحبُّ �أَنَّ يِل ِبِه ُحْمَر �لنََّعِم، َولَِو 

�أُْدَعى ِبِه يِف �ْلإِ�ْصاَلِم َلأََجْبُت«)2(.
�مل�صلمني)3( على  �لتحالف مع غري  ولهذ� �حللف دللت عميقة على جو�ز 
�أنه  عليه و�صلم على  �هلل  �لر�صول �صلى  وتاأكيد  �لظلم،  �إحقاق �حلق، ورد  فيه  ما 
لو دعي ملثله لأجاب، �إمنا هو تاأكيد على كل عقلية ل تت�صع لفهم �صعة هذ� �لدين، 
ومفهوم �ل�صالم فيه، فهو ين�صد للنا�ض جميعا بغ�ض �لنظر عن �نتماء�تهم �لدينية، 

�أو �لعرقية �أو غريها.

فريوى �أن رجاًل زبيديا، قدم مكة بب�صاعة، فا�صرت�ها منه �لعا�ض بن و�ئل، ومل يدفع له �لثمن، فا�صتنجد   -1
�ل�صم�ض، وقري�ض يف  قبي�ض عند طلوع  �أبي  �نتهروه، ف�صعد على جبل  بل  �أحد،  �لزبيدي فلم ينجده 

�أنديتهم حول �لكعبة، ف�صاح باأعلى �صوته: 
َفِر  �ِر َو�لنَّ َة نَاِئي �لدَّ ِبَبْطِن َمكَّ اَعُتُه    يا �آَل ِفْهٍر مِلَْظُلوٍم ِب�صَ  

ْجِر َو�حْلََجِر َجاِل َوبنَْيَ �حْلِ يَا لَلرِّ ِرٍم �أَ�ْصَعٍث مَلْ يَْق�ِض ُعْمَرتَُه   َوحُمْ  
َوَل َحَر�َم ِلثَْوِب �لَفاِجِر �لُغَدِر َر�َم مِلَْن َماتَْت َكَر�َمُتُه   �إِنَّ �حْلَ  

فاجتمعت قبائل قري�ض، ومت �حللف، وقال �لزبري بن عبد مطلب: »ما لهذ� مرتك«، �أي: ل نرتكه حتى نرد   
له حقه...فاجتمعت قبائل قري�ض يف د�ر عبد �هلل بن جدعان، وتعاقدو�، وتعاهدو�، على �أن ل يجدو� 
�إل قامو� معه، وكانو� على من ظلمه، حتى ترد عليه مظلمته...  مبكة مظلوًما، دخلها من �صائر �لنا�ض، 

�نظر: عيون �لأثر،68/1. 
�أربعة  �أخذ من  ما  تفريق  �أبو�ب  �لفيء و�لغنيمة، جماع  ق�صم  �لكربى، كتاب  �صننه  �لبيهقي يف  �أخرجه   -2
رقم:  �ْلِبَد�يَُة، حديث  ِبِه  يََقُع  َوَمْن  يَو�ِن  �لدِّ َعَلى  �ْلَفْيِء  �إِْعَطاِء  بَاُب  عليه،  �ملوجف  �لفيء غري  �أخما�ض 

13203. �لرو�ض �لأنف، 241/1. �لبد�ية و�لنهاية، 357/2.
�نظر: فقه �لت�صامح يف �لفكر �لعربي- �لإ�صالمي، عبد�ملح�صن �صعبان. 79 وما بعدها.  -3
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من  رجع  بعدما  عدي  بن  �ملطعم  جو�ر  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  ب- نزوله 
جو�ز  على  مهمة  دللة  يحمل  �لفعل  وهذ�  كافر�،  كان  وقد  �لطائف)1(، 
�لدخول يف جو�ر غري �مل�صلمني للحاجة، كما �أن قوله �صلى �هلل عليه و�صلم: 
ْكُتُهْم لَُه«)3(.  َمِني يِف َهوؤَُلِء �لنَّْتَنى)2(، لرََتَ »لَْو َكاَن �مْلُْطِعُم ْبُن َعِديٍّ َحيًّا، ُثمَّ َكلَّ
دليل �آخر على جو�ز قبول جو�ر من يجريهم غري �مل�صلمني؛ ممن لهم يد عند 

�مل�صلمني وفاء لهم وبر�.
كما �أن يف �لإذن بالهجرة لأر�ض �حلب�صة)4(، ليقيم �مل�صلمون يف جو�ر ملكها  ج- 
يرت�صيها  مبادئ  ظل  يف  �لتعاي�ض  مبد�أ  على  دليل  خري  �لعادل،  �لن�صر�ين 
�لإ�صالم لأتباعه؛ من حفظ حقوقهم، و�صمان حريتهم، ومعتقدهم، ولو كان 

ذلك يف �أر�ض ل تدين بهذ� �لدين.
�صلى  �لر�صول  �أبرمها  �لتي  و�ملو�ثيق  �لعهود  من  يعد  وهو  �حلديبية،  �صلح  د- 
ظهر  �لذي  مع  بل  �لدين،  بهذ�  يدين  ل  �لذي  )�لآخر(  مع  و�صلم  عليه  �هلل 
منه �لعد�ء و�جلور، ترقبا خلري منتظر يرتتب على هذه �لهدنة. و قد كان يف 
ذلك �ل�صلح من �لعمق يف فهم �أبعادها ذ�ت �لدللت �ل�صيا�صية ما خفي على 
بع�ض �ل�صحابة �آنذ�ك فاأ�صابهم �لغم و�هتمو� ل�صرفهم عن �لبيت �حلر�م، وقد 
حمل هذ� �ل�صلح تقرير�ت مهمة ملبادئ عظيمة؛ هي �أ�ص�ض لأي دولة تبتغي 
�أن تقتفي نهج �لدولة �لإ�صالمية �لأوىل، فهي تقرر مبد�أ �حلو�ر و�لتفاو�ض، 

�ل�صرية �لنبوية، لبن ه�صام، 225/2، وخمت�صر �ل�صرية، ملحمد بن عبد�لوهاب، 111.  -1
يعني �أ�صرى بدر، و )�لنتنى( جمع ننت وهو ذو �لر�ئحة �لكريهة و�ملر�د هنا �لننت �ملعنوي وهو كفرهم   -2

و�صاللهم. �نظر: �لنهاية يف غريب �حلديث، لبن �لأثري، 14/5.
َم َعَلى �ْلأُ�َصاَرى ِمْن  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �خلم�ض، بَاُب َما َمنَّ �لنَِّبيُّ �صَ  -3

�َض، حديث رقم:3139. َغرْيِ �أَْن يَُخمِّ
�نظر: تاريخ �لطربي، 328/2 - 329. �صرية �بن �إ�صحاق، 154/2، عيون �لأثر، 151/1. خمت�صر ز�د   -4

�ملعاد يف هدي خري �لعباد، 169.
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مبد�أ  وتقرير  متبادلة،  �أمنية  �تفاقيات  عقد  ومبد�أ  و�مل�صاحلة،  �لهدنة  ومبد�أ 
�لعرت�ف �ملتبادل و�لنفتاح على �لعامل، وتقرير مبد�أ مر�عاة �ملقا�صد �لكلية 

يف �ل�صيا�صة �ل�صرعية)1(.
تعامل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مع �ملنافقني يف �ملدينة، من �لذين �أظهرو�   -1
�إظهارهم  مع  بقلوبهم،  �لدين  عن  مرتدين  فكانو�  �لكفر،  و�أبطنو�  �لإميان 
�لنخر�ط يف جماعة �ملوؤمنني، فلم يقاتلهم �صلى �هلل عليه و�صلم برغم ذلك، 
من�صوين  وظلو�  �ل�صيا�صية،  �لأمة  جماعة  وحدة  على  حافظو�  لأنهم  وذلك 
�هلل  �لنبي �صلى  نّبه  بل  عليه و�صلم و�صحابته.  �هلل  �لر�صول �صلى  لو�ء  حتت 
َل  »َدْعُه،  و�ل�صالم:  �ل�صالة  عليه  بقوله  ذلك  من  �حلكمة  �إىل  و�صلم  عليه 
مع  �لنبوي  �لتعامل  هذ�  َحابَُه«)2(. ويف  �أَ�صْ يَْقُتُل  ًد�  مَّ حُمَ �أَنَّ  �لنَّا�ُض  ُث  يََتَحدَّ
ق�صية �لنفاق در�ض مهم لالأمة، تتعلم منه �أن �حلفاظ على وحدة �لأمة و�صلمها 
�لد�خلي من �لقالقل و�ل�صطر�بات �لتي قد توؤدي �إىل تطورها لفنت خارجية 
تهدد كيانها و�صلمها �لعام، مقدم على ت�صفية ح�صابات مع �أفر�د يعرف منهم 
�لدولة وقانونها  �صلطان  يز�لون يف ظل  �لر�أي، ولكنهم ل  �لعد�ء وخمالفة 

�لعام، مل ي�صقو� ع�صى �لطاعة)3(. 
و�لتعاقد  �لتعامل  لكيفية  رئي�صة  معامل  تعد  �آنفا،  �ملذكورة  �لنماذج  وهذه 
�أن  يوؤكد  �لدينية، وذلك  �لتعددية  �لعملي يف ظل  و�ل�صر�كة و�لتكامل و�لتو�فق 
بل  �لدين،  لهذ�  ينت�صبون  �أتباعه عن غريهم ممن ل  لف�صل  يوما  يعمد  �لإ�صالم مل 
كان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ماأمور� بالتعامل معهم �صمن �أطر �حلق و�لعدل، 

�نظر: �صلح �حلديبية، و�أبعاده �ل�صيا�صية �ملعا�صرة، عبد�حلكيم �ل�صادق �لفيتوري، 4-3.  -1
�أخرجه �لبخاري، كتاب �لتف�صري، �صورة �ملنافقني، َقْولُُه: {�َصَو�ٌء َعَلْيِهْم �أَ�ْصَتْغَفْرَت لَُهْم �أَْم مَلْ تَ�ْصَتْغِفْر لَُهْم   -2

لَْن يَْغِفَر �هللُ لَُهْم �إِنَّ �هللَ ل يَْهِدي �ْلَقْوَم �ْلَفا�ِصِقنَي}، حديث رقم: 4905. 
�نظر: �لتعددية، �لروؤية �لإ�صالمية و�لتحديات �لغربية، 11-10.  -3
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وهذ� �جلانب من �لتعامل �لنبوي مع ق�صية �لتعددية، ي�صتدعي �لجتهاد و�لنظر، 
و�لتفكري، و�إيجاد �ل�صيغ �ملالئمة لتعامل �مل�صلمني مع غريهم �ليوم، و�لتو�فق معهم 

على �صيغ تعاون، ل يعني �إقر�رهم على ما هم عليه، فلهم معتقدهم ول �إكر�ه.
مطلب ثاين: �سواهد التعامل مع )التعددية الفكرية( يف ال�سنة النبوية: 

�إن من �أهم �لدلئل و�أو�صحها على قبول �لر�أي )�لآخر( ما وجد يف �صريته 
�صلى �هلل عليه و�صلم من �أخبار �صحيحة عن م�صاورته لأ�صحابه ر�صو�ن �هلل عليهم، 
بل وحثهم وتدريبهم على �لتفكري و�إبد�ء �لر�أي، و�إن كان خمتلفا لكنه ي�صب يف 
�لنبي  ��صتمر�ر  توؤكد  �لتي  �لقولية و�لعملية  �لأدلة  تو�لت  م�صلحة �لأمة... ولقد 
�صلى �هلل عليه و�صلم على �مل�صورة، حتى بلغت حد� جعل �أبا هريرة ر�صي �هلل عنه 
يقول: ما ر�أيت �أحد� �أكرث م�صورة لأ�صحابه من ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 

لأ�صحابه. ومن ذلك: 
1- م�ساورته لأ�سحابه يف معركة بدر: 

وكان ذلك يف مو�طن متعددة يف تلك �لغزوة: 
اأول: قبل �خلروج بال�صحابة لعري قري�ض، فروى م�صلم َعْن �أَنَ�ٍض �أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل 
َم �أَبُو بَْكٍر َفاأَْعَر�َض  َم �َصاَوَر ِحنَي بََلَغُه �إِْقَباُل �أَِبي �ُصْفيَاَن، َقاَل: َفَتَكلَّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �صَ
َم ُعَمُر َفاأَْعَر�َض َعْنُه، َفَقاَم �َصْعُد ْبُن ُعَباَدَة َفَقاَل: �إِيَّانَا تُِريُد يَا َر�ُصوَل �هلِل،  َعْنُه، ُثمَّ تََكلَّ
ِرَب  َناَها، َولَْو �أََمْرتََنا �أَْن نَ�صْ َها �ْلَبْحَر َلأََخ�صْ َو�لَِّذي نَْف�ِصي ِبيَِدِه، لَْو �أََمْرتََنا �أَْن نُِخي�صَ

�أَْكَباَدَها �إِىَل بَْرِك �ْلِغَماِد لََفَعْلَنا«)1(.
وثانيا: ملا فاتتهم �لعري، وجنا بها �أبو �صفيان، وذهب لقري�ض ي�صتنفرها حلماية 
جتارتها، ووجد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، �أن �مل�صكلة قد تغريت، فبعد �أن خرج 

�أخرجه م�صلم، كتاب �جلهاد، بَاُب َغْزَوِة بَْدٍر، حديث رقم: 1779.  -1
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بهم  �إذ�  �لتي كان عدد رجالها �صبعني رجال،  �لتجارية  �لقافلة  �مل�صلمون ملو�جهة 
يو�جهون جي�صا يقوده �صناديد قري�ض قو�مه �ألف مقاتل، ور�أى �لنبي �صلى �هلل عليه 
و�صلم �أن تاأمني �صالمة �ملدينة ي�صتدعي �أن يجابه كربياء قري�ض، �لتي بد�أت بالزحف 
نحو �ملدينة، برغم علمها بنجاة �لقافلة وو�صولها ملكة. ولكنه �صلى �هلل عليه و�صلم 
�إنهم ملا بايعوه  �إذ  مل يقدم على ذلك حتى ��صت�صار �أ�صحابه، وبخا�صة �لأن�صار، 
�إنا بر�ء من ذمامك حتى ت�صل �إىل ديارنا، فاإذ�  بيعة �لعقبة، قالو�: يا ر�صول �هلل، 
و�صلت �إليها، فاأنت يف ذمتنا، مننعك مما مننع منه �أبناءنا ون�صاءنا، فتخوف �لر�صول 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم �أل تكون �لأن�صار ترى عليها ن�صره �إل ممن دهمه يف �ملدينة 
من عدوه، و�أن لي�ض عليهم �أن ي�صري بهم �إىل عدو من بالدهم)1(، ولكنهم �أجابوه 

لقتال قري�ض، فقرت عينه �صلى �هلل عليه و�صلم بذلك.
ماء  موقع  يف  �أ�صحابه  م�صورة  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  قبل  ملا  وثالثا: 

بدر)2(.
ورابعا: ��صت�صارته �صلى �هلل عليه و�صلم يف �أ�صرى بدر، و�جتهادهم يف حكم 
�أبي بكر  �أبي بكر وعمر ر�صي �هلل عنهما، ومال لر�أي  هوؤلء �لأ�صرى، ف�صمع من 
ر�صي �هلل عنه �لذي �أ�صار بقبول �لفدية، رجاء هد�يتهم. ولكن �هلل عز وجل �أنزل 

�آيات فيها ت�صويب لر�أي عمر ر�صي �هلل عنه، وعتاب على قبول �لفدية)3(. 
و�لدر�ض �لذي يت�صل مبو�صوعنا من هذه �ملو�قف كلها هو �حلكمة يف �إتاحة 
�لفر�صة للر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم لي�صت�صري �أ�صحابه، ويجتهد، وليبني لهم �أن 
�ملجتهد معر�ض للخطاأ و�ل�صو�ب، ولكن ل خطر عليه من هذ� �خلطاأ، ما د�م قد 

�نظر: دلئل �لنبوة، للبيهقي، 34/3، و عيون �لأثر، 247/1.  -1
�نظر: �لرو�ض �لأنف، 62/3. و�ل�صرية �لنبوية، لبن كثري، 402/2، وعيون �لأثر، 332/1.  -2

ْمَد�ِد ِبامْلاََلِئَكِة يِف َغْزَوِة بَْدٍر َو�إِبَاَحِة �ْلَغَناِئِم. حديث  �نظر: �صحيح م�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، بَاُب �ْلإِ  -3
رقم: 1763.
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بذل �جلهد، و�أخل�ض �لنية.
ففي ذلك تعليم لالأمة يف كل زمان ومكان �أن �ختالف �لآر�ء ل �صري فيه، بل 
�إن �حلق قد يكون مع �ملخالف �ملظنون خطوؤه، فقبول �لأفكار و�لتعاي�ض معها حتت 
مظلة و��صعة من رحابة �ل�صدر للر�أي و�لر�أي �ملخالف، هو من �أهم �أ�صباب ن�صر 

�ل�صالم يف �ملجتمعات. 
2- ال�سورى يف غزوة اأحد: 

وكان من �صاأنها، �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ��صت�صار �أ�صحابه يف �لبقاء يف 
�ملدينة و�لتح�صن بها بدل من �خلروج للقاء �لعدو، وقال: �أ�صريو� علي، وقد �أ�صار 
باأن يبقو� د�خل �ملدينة، فاإن دخلت قري�ض عليهم قاتلوهم يف  عدد من �ل�صحابة 
�لأزقة، ورموهم من فوق �ل�صيا�صي و�لآطام، وقد كانت �ملدينة �صبه حم�صنة، 
وكان هذ� ر�أي كبار �ل�صحابة، وهو ر�أي ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ولكنه مل 
يعزم عليهم. ولذلك قال بع�ض �لفتيان - ممن مل ي�صهدو� بدر�، وكانو� يت�صوقون 
�إىل  بنا  �إنهم مل ي�صهدوها -�خرج  �أ�صحاب بدر، حيث  �أبلى  ليبلو� كما  للجهاد 
بن  و�لنعمان  عبادة،  بن  و�صعد  كحمزة،  �ل�صحابة  كبار  بع�ض  و�أيدهم  عدونا، 

ثعلبة، وغريهم. 
�أخذ ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم بر�أي هوؤلء، وعندما لب�ض لأمته  وقد 
عليه  �هلل  �صلى  فاأبى  ر�أيه،  �إىل  فعادو�  ��صتكرهوه،  �أنهم  �أولئك  خ�صي  ودرعه، 
و�صلم بعد �أن عزم على �خلروج، معلال ذلك �أنه ما كان لنبي �أن يخلع لأمته بعد 

�أن يلب�صها)1(.
�صيفه ذ�  تنفل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم  �لفيء،  �مل�صتدرك، كتاب ق�صم  �أخرجه �حلاكم يف   -1
َجاُه«، وعلق  ِحيُح �ْلإِ�ْصَناِد َومَلْ يَُخرِّ �لفقار يوم بدر، حديث رقم: 2603. قال �حلاكم: »َهَذ� َحِديٌث �صَ
عليه �لذهبي يف �لتلخي�ض بقوله: �صحيح. و �ل�صرية �لنبوية لبن ه�صام، 126/2-128، و�أورد هذ� 

�حلديث �ل�صيخ �لألباين، وتتبع طرقه و�صححه، �نظر: فقه �ل�صرية للغز�يل، بتخريج �لألباين، 269.
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ويف هذه �ملرة تعطي هذه �مل�صورة بعد� جديد� ملبد�أ �ل�صورى يف �لإ�صالم، 
على  �لد�ئرة  نهايتها  كانت  �لتي  �لغزوة  هذه  عقب  �لكرمي  �لقر�آن  نزل  فقد 

ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  تعاىلچ  يقول  بال�صورى،  �آمر�  �مل�صلمني، 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

ڃ چچ )�آل عمر�ن: 159(.

بهذ� �لن�ض �جلازم »ڤ ڦ ڦڦ« يقرر �لإ�صالم �أن �ل�صورى مبد�أ �أ�صا�صي، 
ل يقوم نظام �لإ�صالم �إل على �أ�صا�صه)1(.

�أهم  ومن  �لر��صدة،  �لقيادة  على  وين�صوؤها  �لأمة  يربي  �لإ�صالم  كان  لقد 
درو�صها �حرت�م تعدد �لآر�ء، و�إف�صاح �ملجال جلميع �لأفكار �أن ت�صارك يف �لبت 
لم(، فالو�صاية على �لأفكار و�لعقول ل  �أمور �لأمة )�أمر �حلرب و�ل�صِّ �أخطر  يف 

يربي �أمة قادرة على �تخاذ �لقر�ر�ت يف �أمورها �مل�صريية.
لهم،  �مل�صلمني ل  �لغزوة على  عاقبة  �أن جعل  �هلل عز وجل  و�إن من حكمة 
ففي ذلك در�ض بالغ �لأهمية يف �حرت�م �لآر�ء وتقديرها، ويف �صبيل تر�صيخ مبد�أ 

�ل�صورى وتاأ�صيله.
3- خندق غزوة الأحزاب: 

�صلمان  بر�أي  فيها  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  و�أخذ  �خلندق  ق�صة  وما 
غري  )فار�صية(  �خلندق  حفر  فكرة  كانت  حيث  ببعيدة،  عنه  �هلل  ر�صي  �لفار�صي 
عربية، ولكن �أ�صا�ض �لتعامل �لفكري هنا مع �لثو�بت و�لأ�صول، و�جلدوى �ملرتقبة 
�مل�صوؤولية  ملبد�أ  يوؤ�ص�ض  �صاهد  لذلك فهي  �ل�صكل و�ل�صورة،  �لفكرة، ل مع  من 
�مل�صرتكة يف �إبد�ء �لآر�ء �لأ�صلح لالأمة، و�أن ميز�ن م�صلحة �لأمة هو �لذي يرجح 

�نظر: �حلو�ر و�لتعددية، عبد�لعظيم �لديب، 233-232.  -1
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كفة �لر�أي �لغالب، و�إن كان ر�أيا غري ماألوف وم�صبوق.
و�إن كان حال �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم كذلك مع �لأمة يف حال �أزماتها، 

لم و�ل�صتقر�ر �أوىل و�آكد. فيكون �عتبار �لآر�ء يف حال �ل�صِّ
4- قبول راأي اأم املوؤمنني اأم �سلمة: 

كتاب  من  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  فرغ  �أن  بعد  �حلديبية،  �صلح  يف 
�ل�صلح)1(، قال لأ�صحابه: »ُقوُمو� َفاْنَحُرو� ثُمَّ �ْحِلُقو�، َقاَل: َفَو�هلِل َما َقاَم ِمْنُهْم َرُجٌل 
ا مَلْ يَُقْم ِمْنُهْم �أََحٌد َدَخَل َعَلى �أُمِّ �َصَلَمَة، َفَذَكَر لََها  �ٍت، َفَلمَّ َحتَّى َقاَل َذِلَك ثاََلَث َمرَّ
بُّ َذِلَك، �ْخُرْج ثُمَّ َل تَُكلِّْم �أََحًد�  َما لَِقَي ِمَن �لنَّا�ِض، َفَقالَْت �أُمُّ �َصَلَمَة، يَا نَِبيَّ �هلِل، �أَحُتِ
�أََحًد�  يَُكلِّْم  َفَلْم  َفَخَرَج  َفيَْحِلَقَك.  َحاِلَقَك  َوتَْدُعَو  بُْدنََك،  تَْنَحَر  َحتَّى  َكِلَمًة،  ِمْنُهْم 
ا َر�أَْو� َذِلَك َقاُمو� َفَنَحُرو�  ِمْنُهْم َحتَّى َفَعَل َذِلَك، نََحَر بُْدنَُه، َوَدَعا َحاِلَقُه َفَحَلَقُه، َفَلمَّ

ا«)2(. ا َغمًّ ُهْم يَْقُتُل بَْع�صً ا، َحتَّى َكاَد بَْع�صُ ُهْم يَْحِلُق بَْع�صً َوَجَعَل بَْع�صُ

كان  �أيا  �لر�جحة،  �لآر�ء  �حرت�م  على  يوؤكد  �لإ�صالم  �أن  نرى  �أخرى  ومرة 
م�صدرها، ل فرق بني رجل و�مر�أة، ول كبري �أو �صغري، �أو غري ذلك.

ال�سنة  يف  والطبقية(  الإثنية،  )التعددية  مع  التعامل  �سواهد  ثالث:  مطلب 
النبوية: 

�إن �ملناخ �لذي �صاد يف عهد �لنبوة يف �لدولة �لفتية تطبيقا ملنهج رباين حكيم، 
قو�مه جمع �لقلوب على كلمة �صو�ء، ونبذ ما يعكر �صفو هذ� �لجتماع من �أ�صباب 
�لتفرقة على �أ�صا�ض عرقي، �أو ح�صٍب �أو ن�صب.. �أوجد بيئة من �لت�صامح، و�أر�صية 

وهو كتاب �صلح �حلديبة �ملعروف.  -1
ُروِط،  ِة َمَع �أَْهِل �حْلَْرِب َوِكَتابَِة �ل�صُّ احَلَ َهاِد َو�مْلُ�صَ ُروِط يِف �جْلِ �أخرجه �لبخاري، كتاب �ل�صروط، بَاُب �ل�صُّ  -2

حديث رقم: 2731.
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�ختالف  على  �مل�صلم،  للمجتمع  �ملنتمني  لكل  �لهانئ  �مل�صرتك  للعي�ض  خ�صبة 
�أعر�قهم �أو طبقاتهم �لجتماعية �أو �نتماء�تهم. فكان �لتطبيق �لنبوي �لعملي لهذ� 
بناء دولة منوذجية، وفرت �لأمن و�ل�صالم  �أ�صا�صا يف  �ملبد�أ �لإن�صاين و�لإ�صالمي 
ب�صبب ذلك و�نت�صر  �لإ�صالم  فامتد  �لعرب،  �أرجاء جزيرة  و�لطماأنينة يف جميع 

ب�صرعة �أده�صت خ�صومه ومناوئيه.
و �ل�صو�هد �لد�لة على ذلك ل حت�صى كرثة يف �ل�صرية �لنبوية، ومن ذلك: 

ٌة، َوَعَلى ُغاَلِمِه - 1 بََذِة َوَعَلْيِه ُحلَّ ورد عن �ملعرور بن �صويد، قال: »لَِقيُت �أَبَا َذرٍّ ِبالرَّ
�لنَِّبيُّ  يِلَ  َفَقاَل  ِه،  ِباأُمِّ تُُه  ْ َفَعريَّ َرُجاًل  �َصابَْبُت  �إِينِّ  َفَقاَل:  َذِلَك،  َعْن  َف�َصاأَْلُتُه  ٌة،  ُحلَّ
ِه؟ �إِنََّك �ْمُروؤٌ ِفيَك َجاِهِليٌَّة، �إِْخَو�نُُكْم  تَُه ِباأُمِّ ْ َم: يَا �أَبَا َذرٍّ �أََعريَّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �صَ
َت يَِدِه َفْليُْطِعْمُه مِمَّا يَاأُْكُل،  َت �أَْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن �أَُخوُه حَتْ َخَولُُكْم، َجَعَلُهُم �هللُ حَتْ

ْفُتُموُهْم َفاأَِعيُنوُهْم«)1(. َوْليُْلِب�ْصُه مِمَّا يَْلَب�ُض، َوَل تَُكلُِّفوُهْم َما يَْغِلُبُهْم، َفاإِْن َكلَّ
بني - 2 �لتفا�صل  ميز�ن  �لعمل  و�لأن�صاب، وجعل  بالأح�صاب  �لفخر  �لنهي عن 

ُهْم  َا  �إِمنَّ َماتُو�  �لَِّذيَن  ِباآبَاِئِهُم  يَْفَتِخُروَن  �أَْقَو�ٌم  »لَيَْنَتِهنَيَّ  �حلديث:  ففي  �لنا�ض، 
َر�َء ِباأَْنِفِه،  َعِل �لَِّذي يَُدْهِدُه �خْلِ َفْحُم َجَهنََّم، �أَْو لَيَُكونُنَّ �أَْهَوَن َعَلى �هلِل ِمَن �جْلُ
َا ُهَو ُموؤِْمٌن تَِقيٌّ َوَفاِجٌر  �إِمنَّ ِباْلآبَاِء،  اِهِليَِّة َوَفْخَرَها  �أَْذَهَب َعْنُكْم ُعبِّيََّة �جْلَ �إِنَّ �هللَ 

ُهْم بَُنو �آَدَم، َو�آَدُم ُخِلَق ِمْن تَُر�ٍب«)2(. ، �لنَّا�ُض ُكلُّ �َصِقيٌّ
مل ي�صمح �لإ�صالم بالتفرقة على �أ�صا�ض �للون و�لعرق و�لقبيلة. بل ذهب �أبعد - 3

�لتحرير.  قبل  �لب�صرية حتى  بامل�صاو�ة  �لعبيد و�لإماء  من ذلك وحّل م�صكلة 

ْرِك،  اِحُبَها ِباْرِتَكاِبَها �إِلَّ ِبال�صِّ ُر �صَ اِهِليَِّة َوَل يَُكفَّ ي ِمْن �أَْمِر �جْلَ �أخرجه �لبخاري، كتاب �لإميان، بَاٌب: �مْلََعا�صِ  -1
حديث رقم: 30.

رقم:  حديث  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  عن  �ملناقب  �أبو�ب  �ملناقب،  كتاب  �لرتمذي،  �أخرجه   -2
3955. قال �لرتمذي: "َويِف �ْلَباِب َعِن �ْبِن ُعَمَر، َو�ْبِن َعبَّا�ٍض. َوَهَذ� َحِديٌث َح�َصٌن".
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َفَتاِتي،  َفَتاَي،  َوْليَُقْل:  �أََمِتي،  َعْبِدي،  �أََحُدُكْم:  يَُقْل  »َوَل  �حلديث:  �صح  فقد 
ُغاَلِمي«)1(.

َم َقاَل: »�إِنَّ �أَْن�َصابَُكْم َهِذِه - 4 لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر �أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل �صَ
اِع مَلْ مَتَْلوؤُوُه، لَْي�َض  َا �أَْنُتْم َولَُد �آَدَم، َطفُّ �ل�صَّ لَْي�َصْت ِب�ِصَباٍب َعَلى �أََحٍد، َو�إِمنَّ
يَُكوَن  ْن  �أَ ُجِل  �لرَّ َح�ْصُب  اِلٍح،  �صَ َعَمٍل  �أَْو  يِن،  ِبالدِّ لَّ  �إِ ٌل  َف�صْ �أََحٍد  َعَلى  ِلأََحٍد 

َفاِح�ًصا، بَِذيًّا، بَِخياًل، َجَبانًا«)2(. 
َم يِف - 5 لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ثَِني َمْن �َصِمَع ُخْطَبَة َر�ُصوِل �هلِل �صَ َرَة، َحدَّ َعْن �أَِبي نَ�صْ

َها �لنَّا�ُض، �أََل �إِنَّ َربَُّكْم َو�ِحٌد، َو�إِنَّ �أَبَاُكْم َو�ِحٌد،  َو�َصِط �أَيَّاِم �لتَّ�ْصِريِق َفَقاَل: »يَا �أَيُّ
، َوَل �أَْحَمَر َعَلى �أَ�ْصَوَد،  َل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ َوَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ �أََل َل َف�صْ
لَّى �هللُ َعَلْيِه  َغ َر�ُصوُل �هلِل �صَ ْغُت؟ َقالُو�: بَلَّ لَّ ِبالتَّْقَوى، �أَبَلَّ َوَل �أَ�ْصَوَد َعَلى �أَْحَمَر �إِ
َم. ثُمَّ َقاَل: �أَيُّ يَْوٍم َهَذ�؟ َقالُو�: يَْوٌم َحَر�ٌم. ُثمَّ َقاَل: �أَيُّ �َصْهٍر َهَذ�؟ َقالُو�:  َو�َصلَّ
َم  �َصْهٌر َحَر�ٌم. َقاَل: ثُمَّ َقاَل: �أَيُّ بََلٍد َهَذ�؟ َقالُو�: بََلٌد َحَر�ٌم. َقاَل: َفاإِنَّ �هللَ َقْد َحرَّ
ْم َل - َكُحْرَمِة  ُكْم �أَ ْعَر��صَ بَْيَنُكْم ِدَماَءُكْم َو�أَْمَو�لَُكْم- َقاَل: َوَل �أَْدِري َقاَل: �أَْو �أَ
َغ َر�ُصوُل �هلِل  ْغُت؟ َقالُو�: بَلَّ يَْوِمُكْم َهَذ�، يِف �َصْهِرُكْم َهَذ�، يِف بََلِدُكْم َهَذ�، �أَبَلَّ

َمِة َو�مْلَْوىَل  �أخرجه م�صلم )و�للفظ له( ، كتاب �للفاظ من �لأدب، با بَاُب ُحْكِم �إِْطاَلِق لَْفَظِة �ْلَعْبِد َو�ْلأَ  -1
ِقيِق َوَقْوِلِه َعْبِدي  يِِّد، حديث رقم: 2249. و�لبخاري، كتاب �لعتق، بَاُب َكَر�ِهيَِة �لتََّطاُوِل َعَلى �لرَّ َو�ل�صَّ

�أَْو �أََمِتي، حديث رقم: 2552.
 .814 رقم:  حديث  �لكبري،  �ملعجم  يف  و�لطرب�ين   .17351 رقم:  حديث  م�صنده،  يف  �أحمد  �أخرج   -2
وعلق �ل�صيخ �صعيب �لأرنوؤوط على �حلديث: "�إ�صناده ح�صن لأنه من رو�ية قتيبة بن �صعيد عن �بن لهيعة 
ورو�يته عنه �صاحلة" 145/4. وقال �لهيثمي يف جممع �لزو�ئد: "رو�ه �أحمد و�لطرب�ين وفيه �بن لهيعة 

وفيه لني وبقية رجاله وثقو�" 159/8.  =
= �لطف: �لنق�صان، و�ملعنى �ملر�د يف �حلديث: كلكم يف �لنت�صاب �إىل �أب و�حد مبنزلة و�حدة يف   
�نظر:  �ملكيال.  ميالأ  �أن  يبلغ  �لذي مل  بالكيل  نق�صانهم  و�صبههم يف  �لتمام.  غاية  و�لتقا�صر عن  �لنق�ض 

�لفائق يف غريب �حلديث، للزخم�صري، 364/2. 



- 34 -

اِهُد �ْلَغاِئَب«)1(. َم[، َقاَل: ِليَُبلِِّغ �ل�صَّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ]�صَ
نََفٍر - 6 يِف  َوِباَلٍل  َهْيٍب  َو�صُ �َصْلَماَن  َعَلى  تَى  �أَ �ُصْفيَاَن  �أَبَا  �أَنَّ  َعْمٍرو  ْبِن  َعاِئِذ  َعْن 

َفَقالُو�: َو�هلِل َما �أََخَذْت �ُصيُوُف �هلِل ِمْن ُعُنِق َعُدوِّ �هلِل َماأَْخَذَها! َقاَل: َفَقاَل �أَبُو 
َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  لَّى �هللُ  �لنَِّبيَّ �صَ َفاأَتَى  َو�َصيِِّدِهْم!  ُقَرْي�ٍض  ِل�َصْيِخ  َهَذ�  �أَتَُقولُوَن  بَْكٍر: 
ْبَت  ْغ�صَ ْبَتُهْم لََقْد �أَ ْغ�صَ ْبَتُهْم، لَِئْن ُكْنَت �أَ َك �أَْغ�صَ َفاأَْخرَبَُه، َفَقاَل: يَا �أَبَا بَْكٍر، لََعلَّ
لََك يَا  ْبُتُكْم؟ َقالُو�: َل، يَْغِفُر �هللُ  �أَْغ�صَ �إِْخَوتَاُه،  �أَبُو بَْكٍر َفَقاَل: يَا  َفاأَتَاُهْم  َربََّك. 

�أَِخي«)2(.
رويحة - 7 بن  وخالد  رباح،  بن  بالل  بني  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  �آخى 

بكر،  و�أبي  زيد  بن  خارجة  وبني  حمزة،  وعمه  زيد  موله  وبني  �خلثعمي، 
وغريهم.. وكانت هذه �ملوؤ�خاة �صلة حقيقية تعدل ر�بطة �لدم)3(، وماز�لت 
�لب�صرية يف ع�صر �ملناد�ة باحلريات وحقوق �لإن�صان تتطلع �إىل ما هو دونها 

فال تبلغه)4(.
النتائج والتو�سيات: 

لم �ملدين يف  ونخل�ض مما �صبق بيانه يف هذه �لعجالة، �إىل �أن �أ�ص�ض �إقامة �ل�صِّ
ظل �لتعدديات �ملختلفة �لتي وجدت يف �لدولة �لإ�صالمية �لأوىل يف ع�صر �لنبوة 

- تعدديات �لدين، و�لأفكار، و�لأعر�ق-، تنوعت، وكان من �أبرزها: 

�إ�صناده  باأن:  �ل�صيخ �صعيب �لأرنوؤوط  �أحمد يف م�صنده، حديث رقم: 23536، وقد علق عليه  �أخرج   -1
�صحيح. 411/5، كما قال �لهيثمي يف جممع �لزو�ئد: "رو�ه �أحمد ورجاله رجال �ل�صحيح". 586/3.
تََعاىَل  �هللُ  َي  َر�صِ َوِباَلٍل  َهْيٍب  َو�صُ �َصْلَماَن  اِئِل  َف�صَ ِمْن  بَاٌب:  �ل�صحابة،  ف�صائل  م�صلم، كتاب من  �أخرجه   -2

َعْنُهْم، حديث رقم: 2504.
�نظر يف ق�صة �ملوؤ�خاة: �صحيح �لبخاري، كتاب: �لبيوع، باب: ما جاء يف قوله تعاىل: {فاإذ� ق�صيت   -3

�ل�صالة فانت�صرو� يف �لأر�ض..}، حديث رقم: 1943.
�نظر: �لتفرقة �لعن�صرية قدميًا وحديًثا، حممد بخيت، 106.  -4



- 35 -

�لعد�لة  من  موحد  �إطار  �صمن  و�حدة  �أر�ض  على  �مل�صرتك  �لعي�ض  حق   -1
�أو  �لدينية،  للتعددية  �للتفات  دون  و�للتز�مات،  �ملعامالت  يف  و�مل�صاو�ة 
�لعرقية، �أو �لطبقية، �أو �صو�ها، بل كان �صاأن �لإ�صالم خالف ذلك متاما، بحيث 
��صتظل كل من يعي�ض �صمن نطاق �لدولة �لإ�صالمية حتت مظلة و�حدة؛ من 
و�ملجتمع  ميثلها )�حلاكم( من جهة،  من  �أو  �لدولة  بني  و�لو�جبات  �حلقوق 
�أ�صباب  �أهم  من  هذ�  فكان  �أخرى،  جهة  من  )�ملحكومني(  يف  يتمثل  �لذي 
لم ومظاهره يف �ملجتمعات، �إذ بها ت�صتقر �لنفو�ض، وتقل �ملنازعات  ن�صر �ل�صِّ
و�خل�صومات، ويتغلب يف ظلها تقدمي م�صلحة �لأمة على �مل�صلحة �لفردية، 

ل�صمان �لأفر�د حقوقهم، و�أمنهم من �جلور و�لتعدي.
كانت  �لتي  �لثانية،  �لعقبة  بيعة  بنود  مّر  كما  �ملعنى  هذ�  يج�صد  ما  �أهم  ومن 
�أخذت  ثم  و�ملحكوم(،  )�حلاكم  �مل�صلم  �ملجتمع  طريف  بني  و�لتز�م  عهد  �أول 
تف�صيال  و�أكرث  �ملعنى جت�صيًد� و��صًحا،  بتج�صيد ذلك  �لتالية  �ملعاهد�ت و�ملو�ثيق 

وتخ�صي�صا)1(.
�حلقوق  نطاق  يف  �ملعاملة،  يف  �لعد�لة  ي�صت�صعرون  عندما  �لأفر�د  �أن  كما 
�لأ�صا�صية مثل حق �حلرية �لدينية، و�لعد�لة، و�لعي�ض �لكرمي، تذوب بينهم �لنعر�ت 

ومن ذلك معاهدة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم لأهل جنر�ن، حيث جاء فيها: »َوِلَنْجَر�َن َوَحا�ِصيَِتَها ِجَو�ُر   -1
رَيِتِهْم َوِبيَِعِهْم  يِهْم َو�أَْمَو�ِلِهْم َوَغاِئِبِهْم َو�َصاِهِدِهْم َوَع�صِ ِتِهْم َو�أَْر�صِ ٍد �لنَِّبيِّ َعَلى �أَْنُف�ِصِهْم َوِملَّ مَّ ُة حُمَ �هلِل َوِذمَّ
َوَل  ��صقفيته  �أ�صقف من  يغرّيو�  َوَل  ِتِهْم،  ِملَّ َوَل  ُحُقوِقِهْم  ِمْن  َحقٌّ   ُ يَُغريَّ َوَل  َكانُو� عليه  مِمَّا  ُو�  يَُغريِّ َل  َو�أَْن 
َت �أَْيِديِهْم ِمْن َقِليٍل �أَْو َكِثرٍي، َولَْي�َض َعَلْيِهْم ِدْنيٌَة َوَل َدُم  َر�ِهٌب ِمْن َرْهَباِنيَِّتِه، َوَل َو�ِقًها ِمْن ُوَقْيَهاُه، وكلما حَتْ
ُف َغرْيَ َظامِلِنَي  ا َفَبْيَنُهُم �لنِّ�صْ ُهْم َجْي�ٌض، َوَمْن �َصاأََل ِفيِهْم َحقًّ َجاِهِليٍَّة َوَل يُْح�َصُروَن َوَل يُْع�َصُروَن َوَل يََطاأُ �أَْر�صَ
ِتي ِمْنُه بَِريئٌَة، َوَل يُوؤَْخُذ ِمْنُهْم َرُجٌل ِبُظْلِم �آَخَر، َوَعَلى  َوَل َمْظُلوِمنَي ِبَنْجَر�َن، َوَمْن �أََكَل ِربًا ِمْن ِذي َقَبٍل َفِذمَّ
يَاأِْتَي  �أَبًَد� َحتَّى  َم  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  ٌد َر�ُصوُل �هلِل �صَ مَّ ِحيَفِة ِجَو�ُر �هلِل َعزَّ وجل وذمة حُمَ َما يِف َهِذِه �ل�صَّ
َلُحو� ِفيَما َعَلْيِهْم َغرْيَ ُمْثَقِلنَي ِبُظْلٍم ». �نظر: دلئل �لنبوة للبيهقي، 389/5،  ُحو� َو�أَ�صْ ِباأَْمِرِه، َما نَ�صَ �هللُ 
�صبل �لهدى و�لر�صاد يف �صرية خري �لعباد، 420/6، ز�د �ملعاد لبن �لقيم، 635/3، وفتوح �لبلد�ن، 

للبالذري، 76.
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�لتي تزكيها �لتعدديات �لتي ينتمون �إليها، وجند يف �ل�صنة �آلف �لأمثلة �ل�صاهدة 
على عدل �لإ�صالم �ملطلق مع كل من ينتمي للمجتمع �مل�صلم، بل حتى مع �ملخالف 

و�ملحارب، فال جور، ول تعدي. 
ثبت عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أنه قال: »َمْن َقَتَل ُمَعاَهًد� مَلْ يََرْح َر�ِئَحَة 
نَِّة، َو�إِنَّ ِريَحَها تُوَجُد ِمْن َم�ِصرَيِة �أَْربَِعنَي َعاًما«)1(. وقال عليه �ل�صالة و�ل�صالم:  �جْلَ
يقول  َوَرِحًما«)2(،  ًة  ِذمَّ لَُهْم  َفاإِنَّ   ،� َخرْيً ِباْلِقْبِط  و�  َفا�ْصَتْو�صُ َر  ِم�صْ �ْفَتَتْحُتْم  »�إَِذ� 
َفْوَق  َفُه  َكلَّ ْو  �أَ ُه،  �ْنَتَق�صَ �أَِو  ُمَعاَهًد�  َظَلَم  َمْن  »�أََل  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول 
�أبي  �ْلِقيَاَمِة«)3(، وعن  يَْوَم  َحِجيُجُه  َفاأَنَا  نَْف�ٍض  ِطيِب  ِبَغرْيِ  �َصْيًئا  ِمْنُه  �أََخَذ  �أَْو  َطاَقِتِه، 
ْوتًا ِمْن َخْلِفي:  ْوِط، َف�َصِمْعُت �صَ ِرُب ُغاَلًما يِل ِبال�صَّ م�صعود �لبدري قال: »ُكْنُت �أَ�صْ
ا َدنَا ِمنِّي �إَِذ� ُهَو َر�ُصوُل  ِب، َقاَل: َفَلمَّ ْوَت ِمَن �ْلَغ�صَ ْفَهِم �ل�صَّ �ْعَلْم �أَبَا َم�ْصُعوٍد. َفَلْم �أَ
َم، َفاإَِذ� ُهَو يَُقوُل: �ْعَلْم �أَبَا َم�ْصُعوٍد، �ْعَلْم �أَبَا َم�ْصُعوٍد. َقاَل:  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �هلِل �صَ
ْوَط ِمْن يَِدي، َفَقاَل: �ْعَلْم �أَبَا َم�ْصُعوٍد �أَنَّ �هللَ �أَْقَدُر َعَلْيَك ِمْنَك َعَلى َهَذ�  َفاأَْلَقْيُت �ل�صَّ

ِرُب مَمُْلوًكا بَْعَدُه �أَبًَد�«)4(.  �ْلُغاَلِم. َقاَل: َفُقْلُت: َل �أَ�صْ
و�صلم - 1 عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  يكن  فلم  منهجا،  �ملختلف  مع  �حلو�ر  �تخاذ 

�أثر  �أو �تباعا لهوى �لنف�ض، بل �لذي  �أو يق�صيها ظلما  بالذي يعر�ض عن فئة 
�أخرجه �لبخاري، كتاب �جلزية، بَاُب �إِْثِم َمْن َقَتَل ُمَعاَهًد� ِبَغرْيِ ُجْرٍم، حديث رقم: 3166.  -1

�أخرجه �حلاكم يف �مل�صتدرك، كتاب تو�ريخ �ملتقدمني من �لأنبياء و �ملر�صلني، ِذْكُر �إِ�ْصَماِعيَل ْبِن �إِْبَر�ِهيَم   -2
، َومَلْ  ْيَخنْيِ ِحيٌح َعَلى �َصْرِط �ل�صَّ َلَو�ُت �هلِل َعَلْيِهَما، حديث رقم: 4032. قال �حلاكم: »َهَذ� َحِديٌث �صَ �صَ
�لكبري،  �ملعجم  يف  و�لطرب�ين  وم�صلم.  �لبخاري  �صرط  على  �لتلخي�ض  يف  �لذهبي  وعلق  َجاُه«،  يَُخرِّ
حديث رقم: 111. وقال �لهيثمي يف جممع �لزو�ئد: »رو�ه �لطرب�ين باإ�صنادين ورجال �أحدهما رجال 

�ل�صحيح«. 48/10.
ِبالتَِّجاَرِة،  �إَِذ� �ْخَتَلُفو�  ِة  مَّ �أَْهِل �لذِّ رِي  �أخرجه �أبود�ود يف كتاب �خلر�ج و�لفيء و�لإمارة، بَاٌب يِف تَْع�صِ  -3

حديث رقم: 3052. وهو �صحيح، �نظر �ل�صل�صلة �ل�صحيحة، لالألباين، 807/1.
اَرِة َمْن لََطَم َعْبَدُه، حديث رقم: 1659. ْحَبِة �مْلََماِليِك َوَكفَّ �أخرجه م�صلم، كتاب �لأميان، بَاُب �صُ  -4
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عنه �صلى �هلل عليه و�صلم �أنه كان من �أو�صع �لنا�ض �صدر� للحو�ر، ولال�صتماع 
من غريه، و�حلر�ض على جتميع �لكلمة يف �لأمة باحرت�م كافة �لآر�ء و�ملو�زنة 

بينها، ل �صيما مع من كان خمتلفا دينا، �أو قبيلة و�نتماء. 

�ل�صف - 2 يف  �لنق�صامات  ويزكي  �لبلبلة،  يثري  و�لذي  �لطائفي،  �خلطاب  نبذ 
لم يف �ملجتمع، لأن من �صاأن  �مل�صلم، ويوؤثر �صلبا على قيم �ل�صتقر�ر و�ل�صِّ
و�حلر�ض  و�لدمار،  �لفنت  لنري�ن  يوؤجج  �أن  �ملنحرف  �لفكري  �خلطاب  هذ� 
على جتاوز �حل�صا�صيات و�مل�صكالت باحلكمة و�ملوعظة �حل�صنة، وحتت جامع 
�لنبي  حر�ض  فقد  �مل�صلم.  �ملجتمع  وم�صلحة  �لإ�صالم  ر�ية  حتت  �لن�صو�ء 
�صلى �هلل عليه و�صلم على حل ما كان يقع بني �أفر�د �ملجتمع من ح�صا�صيات؛ 
من�صوؤها تعددية �لأعر�ق، �أو �لن�صب، �أو غري ذلك، و لذلك يقول �بن تيمية: 
�أَْو  ِجْن�ٍض  ْو  �أَ بََلٍد  �أَْو  نَ�َصٍب  ِمْن  َو�ْلُقْر�آِن:  �ْلإِ�ْصاَلِم  َدْعَوِة  َعْن  َخَرَج  َما  »َوُكلُّ 
َم َرُجاَلِن ِمْن �مْلَُهاِجِريَن  اِهِليَِّة؛ بَْل {مَلَّا �ْخَت�صَ َمْذَهٍب �أَْو َطِريَقٍة: َفُهَو ِمْن َعَز�ِء �جْلَ
َقاَل  اِر  ِلاْلأَْن�صَ يَا   : اِريُّ �ْلأَْن�صَ َوَقاَل  ِلْلُمَهاِجِريَن،  يَا  �ملهاجري:  َفَقاَل  اِر  َو�ْلأَْن�صَ
َب  اِهِليَِّة َو�أَنَا بنَْيَ �أَْظُهِرُكْم؟}. َوَغ�صِ َم �أَِبَدْعَوى �جْلَ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �لنَِّبيُّ �صَ

ًبا �َصِديًد�«)1(. ِلَذِلَك َغ�صَ
تقدمي قيمة �لت�صامح بني �لأطر�ف �ملختلفة، بتقدمي تنازلت ل مت�ض �لثو�بت. - 3

�نظر: �بن تيمية، جمموع �لفتاوى، 382/28. و�حلديث �أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �لتف�صري،   -1
ْم مَلْ تَ�ْصَتْغِفْر لَُهْم لَْن يَْغِفَر �هللُ لَُهْم �إِنَّ �هللَ ل يَْهِدي  �صورة �ملنافقني، َقْولُُه: {�َصَو�ٌء َعَلْيِهْم �أَ�ْصَتْغَفْرَت لَُهْم �أَ
َي �هللُ  �ْلَقْوَم �ْلَفا�ِصِقنَي}، حديث رقم: 4905، ون�صه �لكامل: »َقاَل َعْمٌرو: �َصِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد �هلِل َر�صِ
اِر، َفَقاَل  ًة: يِف َجْي�ٍض، َفَك�َصَع َرُجٌل ِمَن �مْلَُهاِجِريَن َرُجاًل ِمَن �ْلأَْن�صَ َعْنُهَما َقاَل: ُكنَّا يِف َغَز�ٍة، َقاَل �ُصْفيَاُن َمرَّ
َم َفَقاَل:  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ : يَا لَْلُمَهاِجِريَن، َف�َصِمَع َذ�َك َر�ُصوُل �هلِل �صَ اِر، َوَقاَل �مْلَُهاِجِريُّ : يَا لاَْلأَْن�صَ اِريُّ �ْلأَْن�صَ
اِر، َفَقاَل: َدُعوَها  َما بَاُل َدْعَوى َجاِهِليٍَّة، َقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هلِل، َك�َصَع َرُجٌل ِمَن �مْلَُهاِجِريَن َرُجاًل ِمَن �ْلأَْن�صَ

َفاإِنََّها ُمْنِتَنٌة«.
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وهو يتمثل جليا يف �صلح �حلديبية، حيث تنازل �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم 
�أعظم  ملكا�صب  �ل�صلح،  بنود  يف  �ملفرو�صة  و�ل�صروط  �حلقوق،  بع�ض  عن 

مرتقبة.
لم �ملدين يف - 4 �لطاعة للحاكم باملعروف: وهي من �أهم ركائز �حلفاظ على �ل�صِّ

�ملجتمعات �مل�صلمة، و�ختاللها يكون �إيذ�نا بانحر�ف �ملجتمع نحو هاوية من 
�ل�صطر�بات و�لفنت، �لتي تق�صي على مكت�صبات �لأمم؛ من �لتقدم و�لنجاح 
دون  �لأمر  لويل  و�لطاعة  �ل�صمع  مبد�أ  على  �لت�صديد  لذلك جند  و�لإبد�ع، 
لم م�صلحة  و�ل�صِّ �ل�صتقر�ر  فتحقيق  �أو غري ذلك،  �أو عرقه،  �لنظر لنتمائه، 
مقدمة على كثري من �مل�صالح �لأخرى �ملظنونة، يقول عليه �ل�صالة و�ل�صالم: 
�َصُه َزِبيَبٌة«)1(. ويقوله �صلى  ، َكاأَنَّ َر�أْ يٌّ ِطيُعو�، َو�إِِن ��ْصُتْعِمَل َحَب�صِ »��ْصَمُعو� َو�أَ
ى �هللَ َوَمْن  ايِن َفَقْد َع�صَ �هلل عليه و�صلم: »َمْن �أََطاَعِني َفَقْد �أََطاَع �هللَ َوَمْن َع�صَ
ٌة يَُقاتَُل  َا �ْلإَِماُم ُجنَّ ايِن َو�إِمنَّ ِمرَي َفَقْد َع�صَ يُِطِع �ْلأَِمرَي َفَقْد �أََطاَعِني َوَمْن يَْع�ِض �ْلأَ
ِه  ِمْن َوَر�ِئِه َويُتََّقى ِبِه َفاإِْن �أََمَر ِبَتْقَوى �هلِل َوَعَدَل َفاإِنَّ لَُه ِبَذِلَك �أَْجًر� َو�إِْن َقاَل ِبَغرْيِ

َفاإِنَّ َعَلْيِه ِمْنُه«.)2( 

مع - 5 �لعملي  �لتعامل  ي�صمل  وهو  فيه،  و�لإبد�ع  �لعمل  تقدير  مبادئ  �إر�صاء 
و��صتعمال  �ملعاملة،  يف  �ل�صماحة  على  �حل�ّض  فرنى  �مل�صلم،  وغري  �مل�صلم 
يقول  �ملطالبة.  �لنا�ض يف  �لت�صييق على  و  �مل�صاحة،  �لأخالق، وتْرك  معايل 
�إَِذ� بَاَع، َو�إَِذ� ��ْصرَتَى،  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »َرِحَم �هللُ َرُجاًل، �َصْمًحا 

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �لإمامة، بَاُب �إَِماَمِة �ْلَعْبِد َو�مْلَْوىَل، حديث رقم: 693.  -1
؛  رقم: 2957  ِبِه، حديث  َويُتََّقى  �ْلإَِماِم  َوَر�ِء  ِمْن  يَُقاتَُل  بَاُب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب  �لبخاري،  �أخرجه   -2
يَِة، حديث رقم:  ِرمِيَها يِف �مْلَْع�صِ يٍَة َوحَتْ وم�صلم يف كتاب �لإمارة، بَاُب ُوُجوِب َطاَعِة �ْلأَُمَر�ِء يِف َغرْيِ َمْع�صِ

.1835
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ى«.)1( َو�إَِذ� �ْقَت�صَ
يرتبط  ل  �إيجابي  مفهوم  لها  �لإ�صالم  يف  و�لبذل  للعمل  �لدعوة  �أن  كما 
ب�صخ�ض �لعامل، ول مكانته، ول ن�صبه �أو ح�صبه، بل بالعمل وحده، مَلَّا طلب �أبو 
ي �هلل عنه - من �لنبي - �صلَّى �هلل عليه و�صلَّم - �أْن ي�صتعِمَله يف �لولية  ذرٍّ - ر�صِ
يَْوَم  َو�إِنََّها  �أََمانَُة،  َو�إِنََّها  ِعيٌف،  �إِنََّك �صَ  ، َذرٍّ �أَبَا  بيده على منكبه ثم قال: »يَا  �صَرب 
ى �لَِّذي َعَلْيِه ِفيَها«)2(، فقرر �لنبي  َها َو�أَدَّ �ْلِقيَاَمِة ِخْزٌي َونََد�َمٌة، �إِلَّ َمْن �أََخَذَها ِبَحقِّ
�صلى �هلل عليه و�صلم بهذ� �لنهج �أن �إ�صناد �لعمل يكون لالأ�صلح له، ل لقربه، �أو 
مكانته، �أو غري ذلك، ولذلك جَعل - �صلَّى �هلل عليه و�صلَّم - من عالمات �ل�صاعة 
َد  �إ�صناد �لعمل �إىل َمن لي�ض له باأهل؛ حيث قال حينما �ُصِئل: متى �ل�صاعة؟: »�إَِذ� ُو�صِّ
�إ�صاعة روح  �لإر�صاد�ت مهمة يف  اَعَة«)3(. وهذه  �ل�صَّ َفاْنَتِظِر  �أَْهِلِه  َغرْيِ  �إِىَل  �ْلأَْمُر 
�لبذل و�لتفاين يف �لعمل يف نطاق �لدولة �لإ�صالمية، فالعمل يقدر مبقد�ر �إجادته، 

ولي�ض بالنظر للعامل ومكانته �أو �نتمائه.
ُه:  واإن كانت من تو�سيات، فهي ُتَوجَّ

اأول: لنخبة �لأمة وعلمائها -�لذين تقع على عاتقهم تبعات ج�صام يف �إي�صاح 
�حلق وبيانه، دون ت�صليل �أو ت�صويه �أو حتريف- باأن يو��صلو� �لبذل �لفكري �ملرجتى 
منهم، يف مثل هذ� �ملحفل �لكرمي وغريه، و�أن يبذلو� �لو�صع يف �صبيل ��صرت�صاد 
�لهدي �لنبوي وهدي �ل�صلف يف فهم تعاليم �لإ�صالم �لتي تدعو لل�صلم، ول�صتقر�ر 
على  و�إ�صقاطها  ودللتها  �لن�صو�ض  تتبع  خالل  من  وذلك  �مل�صلمة،  �ملجتمعات 
ا َفْليَْطُلْبُه يِف  َر�ِء َو�ْلَبْيِع َوَمْن َطَلَب َحقًّ َماَحِة يِف �ل�صِّ ُهولَِة َو�ل�صَّ �أخرجه �لبخاري، كتاب �لبيوع، بَاُب �ل�صُّ  -1

َعَفاٍف، حديث رقم: 2076.
ُروَرٍة، حديث رقم: 1825. �أخرجه م�صلم، كتاب �لإمارة، بَاُب َكَر�َهِة �ْلإَِماَرِة ِبَغرْيِ �صَ  -2

اِئَل،  �أخرجه �لبخاري، كتاب �لعلم، بَاُب َمْن �ُصِئَل ِعْلًما َوُهَو ُم�ْصَتِغٌل يِف َحِديِثِه َفاأَمَتَّ �حْلَِديَث ُثمَّ �أََجاَب �ل�صَّ  -3
حديث رقم: 59.
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هذ�  يف  �أمتنا  بها  متر  �لتي  �حلرجة  فالظروف  ذلك،  من  �أبعد  و�لنظر  بل  �لو�قع، 
�لوقت ت�صتلزم منهم نظرة ��صتباقية ��صت�صر�فية، تبحث عن �صبل �لوقاية من �لفنت 

قبل �ندلعها، دون �لكتفاء مبعاجلة �آثارها بعد وقوعها. 

بثها  ثم  ومن  �ل�صبيل،  هذ�  يف  �لأمة  لعلماء  �لفكرية  �جلهود  تظافر  ويف 
لم �لذي هو جوهر �لإ�صالم وروحه، �أكرب �لأثر يف تغيري  للمجتمع، ون�صر فكر �ل�صِّ
�ل�صورة �لنمطية �مل�صللة �لتي روجها �لغرب عن �لإ�صالم و�مل�صلمني، فالإ�صالم 

بر�ء من �لتطرف، و�لإرهاب، و�لعنف. 
مو�د  �صياغة  منهم  يرجتى  �لذين  و�ل�صلطة،  و�لعقد  �حلل  لأ�صحاب  ثانيا: 
يعزز  مما  ولو�ئحها؛  �لإ�صالمية  �لدول  د�صاتري  يف  لإدر�جها  للتطبيق  قابلة  قانونية 
لمي يف نطاق �لدولة، ويف عالقتها مع غريها. على غر�ر بع�ض  فكرة �لتعاي�ض �ل�صِّ
�لقو�نني �ل�صادرة يف بع�ض �لدول �لإ�صالمية و�لعربية)4(. ولكننا ل نز�ل نحتاج 
للمزيد منها �صد� لأبو�ب �لفنت و�ل�صر �لذي قد ل يزعه �إل �صلطان �لقانون و�صيفه.

وبعد،،

�مل�صلم  �ملجتمع  يف  �ملدين  لم  و�ل�صِّ لمي،  �ل�صِّ �لتعاي�ض  مالمح  بع�ض  فهذه 

نهيان  �آل  �ل�صيخ خليفة بن ز�يد  �لتمييز و�لكر�هية، وهو مر�صوم �صادر عن  قانون مكافحة  ومن ذلك:   -4
رئي�ض دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. �لقانون رقم )2(، لعام 2015م، وهو يحظر �لإ�صاءة �إىل �لذ�ت 
�أو  �لأفر�د  �لتمييز بني  �أو  �لعبادة،  �أو دور  �ل�صماوية  �لكتب  �أو  �لر�صل  �أو  �لأنبياء  �أو  �لأديان  �أو  �لإلهية 
�لأ�صل  �أو  �للون  �أو  �لعرق  �أو  �لطائفة  �أو  �مللة  �أو  �ملذهب  �أو  �لعقيدة  �أو  �لدين  �أ�صا�ض  على  �جلماعات 
�لإثني. كما يجرم �لقانون كل قول �أو عمل من �صاأنه �إثارة �لفتنة �أو �لنعر�ت �أو �لتمييز بني �لأفر�د �أو 
�جلماعات من خالل ن�صره على �صبكة �ملعلومات �أو �صبكة �لت�صالت، �أو �ملو�قع �لإلكرتونية، �أو �ملو�د 
�أو �ملرئية وذلك  �أو �مل�صموعة  �أية و�صيلة من �لو�صائل �ملقروءة  �أو  �أو و�صائل تقنية �ملعلومات  �ل�صناعية، 
مبختلف طرق �لتعبري كالقول �أو �لكتابة �أو �لر�صم. �لقانون رقم )2(، لعام 2015م، مر�صوم �صادر عن 

�ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
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يف ع�صر �لنبوة، برغم وجود �لتعددية �لتي تفر�ض وجود �لقالقل و�ملنازعات، 
�لتي  �حلقيقة  على هذه  ي�صهد  و�لتاريخ  �ملجتمعات،  من  كثري  و�ل�صطر�بات يف 
يتجلى فيها متيز وتفرد �لنظام �لإ�صالمي بقيمه وممار�صاته �لتي تعترب ر�ئدة يف هذ� 
عا�ض يف  و�لتي  �لإ�صالم،  �لت�صامح يف  لقو�نني  مثيال  يعرف  و�لعامل مل  �ملجال، 
ظلها غري �مل�صلمني منعمني بجو�ر �مل�صلمني وحتت حكمهم قرونا كثرية، حا�صلني 
على كثري من �حلقوق و�لمتياز�ت �لتي تفتقر لها جمتمعاتهم، ول �أدل على ذلك 
من �صهاد�تهم �أنف�صهم بذلك، يقول �ل�صاعر �لأمريكي رونالد ركويل؛ بعد �أن �أ�صهر 
ا تلك �ل�صماحة �لتي يُعاِمل بها  �إ�صالمه مذهول ب�صماحة �لإ�صالم: »لقد ر�عني حقًّ
�لإن�صاين  و�جلانب  �حلرب،  يف  و�صماحة  لم،  �ل�صِّ يف  �صماحة  خمالفيه؛  �لإ�صالم 
جتن  بالعنف  �لإ�صالم  �تهام  فاإن  و�أي�صا  و�صاياه«)1(،  كلِّ  يف  و��صح  �لإ�صالم  يف 
�مل�صلمني،  �ملن�صفون من غري  له  يرت�صه  يناق�ض �حلق و�لتاريخ، فلم  و��صح عليه، 
يقول �أحد �لكتاب �لأمريكيني �ملعا�صرين، وهو �آندرو باتر�صون: »�إن �لعنف با�صم 
�لإ�صالم لي�ض من �لإ�صالم يف �صيء، بل �إنه نقي�ض لهذ� �لدين �لذي يعني �ل�صالم 

ل �لعنف«)2(.

�إل مبا  �أمر �آخر هذه �لأمة  وكما قال �لإمام مالك رحمه �هلل، فاإنه »لن ي�صلح 
لم  �صلح به �أولها«)3(، فالعودة �جلادة �إىل نهج �لنبوة �لقومي يف �إر�صاء مبادئ �ل�صِّ
و�لتعاي�ض يف �ملجتمعات �مل�صلمة، هو �حلل مل�صكالت �لعامل �لإ�صالمي، بل �لعامل 

�أجمع.
و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.

معاملة غري �مل�صلمني يف �ملجتمع �لإ�صالمي؛ �إدو�ر غايل �لدهبي، 49.  -1
ل �صكوت بعد �ليوم، بول فنديل، 91.  -2

�قت�صاء �ل�صر�ط �مل�صتقيم، ل�صيخ �لإ�صالم �بن تيمية: 762/2، 763.  -3
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مة املقدِّ

الة و�ل�ّصالم على �ملبعوث رحمة للعاملنَي وعلى  �حلمد هلل ربِّ �لعاملني، و�ل�صّ
�آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد: 

لم و�أنّه يحمل �ملْنهج �لّرباين �لقومي لتحقيق  ل �صّك باأن �لإ�صالم هو دين �ل�صِّ
فيما  وخا�صة  �مليادين  جميع  يف  �أمْنها  وحتقيق  �لب�صرّية  �إ�صعاد  و  �لأر�ض  ِعمارة 
�إىل بّث روح �ملحبة و�لرّت�حم و�لّتعاطف  �لب�صرّي؛ لذلك دعا  يتعلق بالجتماع 
و�لرّت�بط بني �أفر�د �ملجتمع �لإ�صالمي؛ ولكن �لّناظر �إىل و�قع �لأّمة �ليوم يلحظ ما 
عف و�ل�صقوط يف خ�صّم �لفنت �ملتاأّججة، و�حلروب و�ملُنازعات  �عرت�ها من �ل�صّ
و�لكو�رث �ملُتالحقة، و يرى تف�ّصخ عرى �لإن�صانية �لتي فقدت �لأمان �لجتماعّي 
�أبناء جْلَدتها �ملفتونني �لذين  هام و�لّطعون �ملتتالية عليها من �أعد�ِئها و  لكرثة �ل�صِّ
�صلو� عن �صو�ء �ل�ّصبيل، حتى �أعوز ميز�ن �لّتمييز بني �حلّق و�لباطل، ووقع �لنا�ض 
�ِصلَمها  بذلك  د  فيُهدَّ �حِليل،  بهم  وتفتك  �ملوؤ�مر�ت  عليهم  فتمّر  �لفتنة  حبائل  يف 
�ملديّن، وما كان ذلك ليحدث لو عادت �إىل منهج ُر�صدها، و��صتلهمت ِقيمها من 

ا - عّز وجل - و�صّنة نبيِّها - �صلى �هلل عليه و�صلم -.  كتاب ربهِّ
ًة ما  لم �ملديّن تد�ول �ل�صائعات و�نت�صارها، وخا�صّ د�ت �ل�صِّ �إنَّ من �أخطر مهدِّ
ين و�لكر�مة ومقّدر�ت  بالِعر�ض و�لدِّ يكون يف �لأمور �خلطرية و�جلليلة �ملتعلِّقة 
�ملجتمعات �لإن�صانّية، تلك �لتي ما �أِن �نت�صرْت يف جمتمع ما حتى حتول �أمنه قلًقا 
�نت�صار  ة مع  فرقًة و�حرت�با، وتاآلفه حقد� وبغ�صاء ونفور� وخا�صّ وُرْعًبا، وتر�بطه 
و�صائل �لتو��صل �لجتماعي �لتي ��صهمت يف رو�ج �ل�صائعات و�لأر�جيف، ومن 

ثّم زعزعة �أمن �ملجتمعات و�صلمها.
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ولقد جاءت �ل�صّنة �لنّبوية ت�صّور �أثر �ل�صائعات و�لأر�جيف على �ملجتمعات 
من خالل بع�ض �حلو�دث �لي�صرية �ّلتي ح�صلت يف �ملجتمع �لنبوي، و�لتي قام 
احلني  على �إِثارتها �ملاكرون من �ملنافقني، و�أخذت يف طريقها و�أْوقعت بع�ض �ل�صّ
خري  وهو  �لنّبوي  ر  �لع�صْ يف  ذلك  يكون  �أن  �هلل  و�صاء  ل،  �لف�صْ �أ�صحاب  من 
�لقرون، لتكون در�ًصا للَخَلف من بعدهم، فيدركو� خطر �ل�ّصائعات �ّلتي ل ي�صلم 
ر��صة  من نارها �إل من مت�ّصك بالقيم �لربانّية و�لهْدي �لنبوّي، لذلك جاءت هذه �لدِّ
لم �ملديّن وطرق  يف �صوء �لهدْي �لّنبوي بعنو�ن: »�ل�ّصائعات و�أثرها يف تهديد �ل�صِّ
�ل�ّصائعات يف  �أثر  �لنبوّي« يف حماولٍة لإبر�ز  �لهدْي  وء  معاجلتها؛ در��صًة يف �صُ
لم �ملديّن، و��ْصتلهام �ملْنهج �لنبوّي يف �لتعامل معها، وبيان �صبل �لوقاية  تهديد �ل�صِّ
منها، و�حلّد من �آثارها، وذلك بدر��صة ثالثة مناذج من �ل�صائعات �لتي �نت�صرت يف 

�ملجتمع �لنبوّي، ومّت �نتقاوؤها مما �صّح عنه - �صلى �هلل عليه و�صلم -.
��صتقالًل  �لإ�صاعة  تناولت مو�صوع  ر��صة عّدة در��صاٍت  �لِدّ ولقد �صبق هذه 
ر��صة �حلديثّية، ومن �أهّم هذه  و�أخرى �صْمنا، ولكن دون تخ�صي�ِض �أّيا منهما بالدِّ

�لّدر��صات: 
�ملحافظة - 1 يف  وو�صائلها  �ل�ّصريعة  د  »مقا�صِ بعنو�ن:  �ل�ّصرتي  قّدمها  ِدر��صة 

�لباحث  تناول فيها  �ل�ّصائعات«)1(،  �لِعر�ض من خالل حماربة  رورة  على �صَ
ر��صة بطريقة فقهّية، خ�ّض فيها �ل�ّصائعات �لتي تكون يف باب �لِعر�ض. �لدِّ

يف - 2 و�لجتماعّية  �لنَّف�صّية  »�لأبعاد  بعنو�ن:  و�َصْلد�ن  �لِهْم�ض  قّدمها  ِدر��صة 
�إ�صالمّي«،  منظور  من  و�ُصبل عالجها  �لعالم  و�صائل  عرْب  �ل�ّصائعات  ترويج 
خ�ّض فيها �لباحث بالّدر�ض �لو�صيلة �لإعالمّية ودورها يف ترويج �ل�ّصائعات، 
�ل�ّصرتي،  �ل�ّصائعات:  �لِعر�ض من خالل حماربة  �ملحافظة على �صرورة  �ل�ّصريعة وو�صائلها يف  مقا�صد   -1
�أعمال  �لعربية للعلوم �لأمّنية،  نايف  �أكادميية  �ل�ّصائعات، برعاية  �أ�صاليب مو�جهة  نا�صر، ندوة  �صعد بن 

ندوة �أ�صاليب مو�جهة �ل�ّصائعات.



- 51 -

وخل�ض من در��صته �إىل �أّن �ل�ّصائعات حرٌب نف�صيٌة باردٌة و�أّن خطرها يتمّثل 
ليل �لر�أْي �لعام،  مبيزة خروجها من �ملجتمع نف�صه ممّا يُحدث بْلبلة �لأفكار وت�صْ
و �إحد�ث �لفتنة بني �لنا�ض، وت�ْصويه �صمعة �لربيء، وبنّي �لباحث �أن �ل�ّصخ�ض 

�ملُ�صتهدف يف �ملجتمع قد يتعّر�ض لالأمر��ض �لنف�صّية و�لجتماعّية)1(.
�لأخبار - 3 من  �لّتثبت  يف  �لإ�صالمّي  »�ملنهج  بعنو�ن:  �لهاجرّي  �أّلفه  كتاب 

ر��صة  بالِدّ فيه در��صة عاّمة دون تخ�صي�صها  قّدم  �ل�صائعات«،  و�لق�صاء على 
�حلديثّية، وعر�ض من خالله �أهم �لو�صائل �لتي حَتول دون وقوع �ل�صائعات، 

وبنّي �أهم �صبل �لعالج يف مكافحِتها)2(.
وُطرق - 4 �ملجتمع  على  و�أ�صر�رها  »�لإ�صاعة  بعنو�ن:  ز�هْديان  قّدمها  ِدر��صة 

�خل�صو�ض يف  على  �لإفك  فيها حادثة  تناول  �لإِفك«،  �آية  �صوء  وقايتها يف 
�صوء �لآيات �لقر�آنية دون �أن يعّرج على �ل�صائعات �لأخرى �لتي ُ�أُثريت يف 

�ملجتمع �لنبوّي)3(. 
ويان بعنو�ن: »نحو ْمنهج �صرعّي يف تلّقي �لأخبار ورو�يتها«، - 5 كتاب �أّلفه �ل�صّ

حيث عر�ض فيه �لآفات �ّلتي تُف�صد �لأخبار، وذكر �ل�ّصائعة كمثال على تلك 
�لأخبار، مع بيان مالمح �ملْنهج �لّنبوي و�ل�صرعّي للتعامل مع �لأخبار بجميع 

�أنو�عها)4(.

�لأبعاد �لنف�صّية و�لجتماعّية يف ترويج �ل�ّصائعات عرب و�صائل �لإعالم و�ُصبل عالجها من منظور �إ�صالمّي:   -1
�لِهْم�ض، عبد�لفّتاح، و�ِصلد�ن: فايز كمال، جملة �جلامعة �لإ�صالمية بغزة، م18/ع2 )�ض145- 174(.
�لّلطيف  عبد  بن  حممد  �لهاجرّي،  �ل�ّصائعات:  على  و�لق�صاء  �لأخبار  من  �لّتثبت  يف  �لإ�صالمّي  �ملنهج   -2

�لرُبعي.
�ملجلة  �لّدين،  قطب  ز�هْديان،  �لفك:  �آية  �صوء  يف  وقايتها  وطرق  �ملجتمع  على  و�أ�صر�رها  �لإ�صاعة   -3

�لّدولية للبحوث �لإ�صالّمية و�لإن�صانية )�ملجلد 5 �لعدد 9(.
ويان، �أحمد بن عبد �لرحمن. نحو منهج �صرعي يف تلقي �لأخبار ورو�يتها: �ل�صّ  -4
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در��صة حديثّية  �ل�ّصابقة  �لّدر��صات  �إىل  لُت�صيف  ر��صة  �لدِّ ولقد جاءت هذه 
من  �صّحت  �لتي  �لّنماذج  ح�صر  خاللها  من  مّت  ة،  خا�صّ �لنّبوي  �ملْنهج  �صوء  يف 
�لأحاديث �لّنبوّية، ودر��صتها ِدر��صة حديثّية مو�صوعّية تقوم على حتليل �لأحد�ث 
�لوقاية  �لنبوّي يف  �ملنهج  �لآثار، ولبيان  لتجلِّي  �لّدرو�ض و�لِعرب  و�لوقوف على 

و�لعالج.
را�سة اإىل متهيد ومبحثني، على النحو الآتي:  ولقد ق�ّسمت الدِّ

ة بالّدر��صة كتعريف  الّتمهيد: حيث مّت فيه عر�ض �ملُ�صطلحات �ملهّمة �خلا�صّ   -
لم �ملديّن، وم�صطلحات �لإ�صاعة و�لأر�جيف. �ل�صِّ

�لنبوّي،  �ملجتمع  يف  لم  �ل�صِّ تهديد  يف  و�أثرها  �ل�ّصائعات  الأول:  املبحث    -
عر�صت من خالله �أخطر �ل�صائعات �ّلتي �أُثريت يف �ملجتمع �لنبوّي وكادت 
باأْمِنِه لول رحمة �هلل - عّز وجّل - ون�صره لنبّيه - �صلو�ت �هلل  ف  �أن تع�صِ
�لّنبي - �صلى  و�صالمه عليه - وهي �صائعة خرب حادثة �لإِفك، وخرب طالق 
�هلل عليه و�صلم - �أزو�جه، و�صائعة مْقتل �لّنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - يف 

غزوة �أُحد.
املبحث الثاين: �ملنهج �لّنبوي يف �لّتعامل مع �ل�ّصاِئعات، عر�صت من خالله    -
بل و�لو�صائل �ّلتي جتّلت يف �لأحاديث، و�ّلتي هدفت �إىل �لّت�صدي  �أهّم �ل�صُّ

لل�صاِئعات ودرِء �أخطاِرها.
�لّزلل،  و�ب، و�أن يجّنبنا  �صد و�ل�صّ �لرُّ يُلهمنا  �أن  �صاِئلًة �ملوىل -عّز وجّل- 

و�أن يهبنا �لّتوفيق. 
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الّتمهيد

لم املديّن:  اأّوًل: تعريف ال�سِّ
لم: 1- مفهوم ال�سِّ

لُح وخالف �حلرب،  ة معاين �أبرزها: �ل�صُّ ْلم« يف �لّلغة بعدِّ جاءت لفظة »�ل�صِّ
مفردة  �أّن  جتد  �لكرمي  �لقر�آن  يف  لم  �ل�صِّ للفظة  وبالتتبع  و�لأمان.)1(  الَمُة،  و�ل�صَّ

ع منها:  الم« وم�صَتّقاتها ُذِكرت يف عدة مو��صِ »�ل�صَّ
ۓ  - ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  قوله 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ 
�ل�ّصالم  ياأتي  �لكرمية  �لآيات  هذه  يف   ،)94 )�لن�صاء:  چ  ەئ  ەئ  ائ 
�ملوؤمنني  وتعاىل-  -�صبحانه  �هلل  ياأمر  �إذ  و�ملُ�صاحلة؛  �ل�صت�ْصالم  مبعنى  فيها 
�أمره فلم يعلمو� حقيقة  �أُ�صكل عليهم  �لّتاأين يف قتل من  يف �صريهم للجهاد 

�إ�صالمه)2(.
ې  - ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل:  وقوله 

لح)3(. لم مبعنى �ل�صُّ ېچ )�لنِّ�صاء: 90(، حيث جاءت لفظة �ل�صِّ

چ  - ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  وقوله 
)حممد: 35(، وهنا �أي�صا جاءت مبعنى �ملُ�صاحلة)4(.

)�لأنعام: 127(،  - چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ  تعاىل:  وقوله 

�نظر: ل�صان �لعرب، �بن منظور، حممد بن مكرم �لإفريقي �مل�صري، )289/12(.  -1
�نظر: جامع �لبيان يف تف�صري �لقر�آن: �لطربي، حممد بن جرير، )ت 310ه( )352/7.  -2

�نظر: جامع �لبيان، �لطربي )29/8(.  -3
�نظر: �ملرجع �ل�صابق )253/11(.  -4
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الم يف هذ� �ملو�صع مبعنى �جلّنة)1(. جاءت لفظة �ل�صَّ
وقوله تعاىل: چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  -

جاءت   .)23 )�حل�صر:  چ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ 
الم ت�صري �إىل ��صم من �أ�صماء �هلل �حل�صنى. لفظة �ل�صَّ

عة مو��صع، وجتد  لم وردت يف ب�صْ �أّما �ل�ّصنة �لّنبوية فبالتََّتبع جتد �أّن لفظة �ل�صِّ
عها ل تخرج عن �ملعاين �لّلغوية �لتي ذكرت �آنفا؛ ففي قوله  �أنّها يف جميع مو��صِ
-�صلى �هلل عليه و�صلم-: »َوَل يُ�َصامِلُ ُموؤِْمٌن ُدوَن ُموؤِْمٍن يِف ِقَتاٍل يِف �َصِبيِل �هلِل، �إِلَّ 
لح؛  لم يف هذ� �ملو�صع مبعنى �ل�صُّ َعَلى �َصَو�ٍء َوَعْدٍل بَْيَنُهْم...«)2(؛ جتيء لفظة �ل�صِّ
لح بينهم وبني  الح و�حٌد دون �أ�صحابه و�إمنا يََقُع �ل�صُّ يقول �بن �لأثري: »�أي ل يُ�صَ
هم باْجتماع َمَلئهم على ذلك«)3(، وقوله -�صلى �هلل عليه و�صلم: »�أ�صَلُم �صاملها  َعُدوِّ

�هلّلُ«)4(، من �ملُ�صاملة وترك �حلرب)5(.
باأربعة  �لكرمي  �لقر�آن  يف  جاء  لم  �ل�صِّ �أّن  �إىل  ر��صة  �لدِّ تخُل�ض  �لّتتبع  وبهذ� 
من  و��صم  �حل�صنى،  �هلل  �أ�صماء  من  ��صم  و�أنّها  و�مل�صاحلة،  »�لإ�صالم  وهي:  معاٍن 

لح و�ملُ�صاملة. لم مبعنى �ل�صّ نة جاءت لفظة �ل�صِّ �أ�صماء �جلّنة«، ويف �ل�صُّ
لم لغًة  ر��صة تُ�صفر عن نتيجٍة وهي: �أن ل فرق بني معنى �ل�صِّ وعلى هذ� فاإّن �لدِّ

ْلم هو �ملُ�صاحلة و�لأمان و�ل�ّصالمة«. و��صطالًحا؛ »فال�صِّ

يُنظر: �ملرجع �ل�صابق )114/12(.  -1
�صالم  بن  �لقا�صم  عبيد  �أبو  �لأمو�ل،  كتاب  �نظر:  و�صله)منقطع(،  من  �أجد  �لبالغات مل  من  �حلديث   -2

)ت224ه(، )�ض: 262(.
ل�صان �لعرب، �بن منظور )289/12(.  -3

�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملناقب، باب ذكر �أ�صلم، حديث رقم: 3323.  -4
تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، �لزبيدي، �مللقب مبرت�صى حممد بن حممد )386/32(.  -5
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2- املَديّن: 
»َمَدَن  بقوله:  منظور  �بن  عّرفه  وقد  )َمَدن(،  �لفعل  �إىل  ترجع  �لنِّ�صبة  هذه 

باملكان �أَقام به«)1(. وقال: »ومنه �ملدينة«)2(.
لم املديّن:  3- م�سطلح ال�سِّ

�أفرزتها  �لتي  �ملعا�صرة  يعّد من �مل�صطلحات  بهذ� �لرتكيب  لم �ملدين  �ل�صِّ �إّن 
بع�ض  �أن  جند  �أ�صوله  �إىل  تاريخيا  وبالرجوع  و�ل�صيا�صّية،  �لجتماعّية  �لّتطور�ت 
ين و�لدنيا(، قد ناق�ض �أهم �لأمور �لتي  �ملفكرين كاملاوردي يف كتاب )�أدب �لدِّ
حتكم �لعالقة بني �لفرد وجمتمعه، ومن �أهّمها �لأمن �لجتماعّي �ّلذي يعني �لرف�ض 

لكلِّ �ألو�ن �لّتناحر �أو �لدعوة �إليه �أو ن�صر ثقافته)3(.
وقد عّرفه �ل�ّصحود يف مو�صوعة �لرّد على �ملذ�هب �لفكرّية �ملعا�صرة بقوله: 
ن لَدعاوى �لّتعاي�ض و�لّت�صامح«)4(. ومع ذلك  لم �ملديّن: هذ� �مل�صطلح �ملت�صمِّ »�ل�صِّ
لم �ملديّن يحمل يف طّياته َمَعايِنَ �صحيحًة و�أخرى  يعترب �ل�ّصحود �أّن م�صطلح �ل�صِّ
فا�صدة، منبِّها على �صياق �لف�صاد مبا ي�صّمى بال�ّصالم �لعاملّي، و�أنّه دعوة م�صتحيلة 

يف ِمظّلة �حل�صارة �لغربية �لقائمة على �لّنهب و�لعتد�ء و�ل�صْت�صعاف)5(.
وبعيًد� عّما يريده �لغرب، فاإّن �لباحثة ترى من خالل ما مّت عر�صه من �ملعاين 
حيح هو: »كّل ما يدعو �إىل �ملُ�صاحلة  لم �ملديّن مبعناه �ل�صّ �أّن مفهوم �ل�صِّ �لّلغوية 

و�ل�ّصالمة و�لأمان يف �ملجتمع �لو�حد«.

ل�صان �لعرب، �بن منظور )402/13( مادة مدن.  -1
�ملرجع �ل�صابق )402/13(.  -2

�أدب �لّدنيا و�لّدين، �ملاوردي، علي بن حممد بن حبيب �لب�صري )450(، 190، 191.  -3
مو�صوعة �لرد على �ملذ�هب �لفكرية �ملعا�صرة، �ل�صحود، علي بن نايف، )44/15(.  -4

يُنظر �ملرجع �ل�صابق )44/15(.  -5
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ائعات والأراجيف:  ثانًيا: مفهوم ال�سَّ
بينهما  �أن  �للفظني مرت�دفان، و�حلقيقة  �أّن هذين  �لّناظر لأول وهلة  يظّن  قد 

فروًقا دقيقة تك�صف عنها �ملعاين �لّلغوية وو�قع �حلال على �لّنحو �لآتي: 
1- الأَراجيف: 

ِمن  ونَْحِوَها   ، �لِفنَتِ �أَْخَباِر  يف  و�  َخا�صُ �إِذ�  �ْلَقْوُم:  �أَْرَجَف  �للغة:  يف  جاء 
�لأَْخَباِر �ل�ّصيِّئَِة، و�ملرجفون: هُم �لذين يَُولُِّدوَن �لأَْخَباَر �لَكاِذبََة، �لتي يكوُن َمَعها 
ف �لر�غب  ا بالِفْعِل)1(. ويعرِّ ا بالَقْوِل، و�إِمَّ ْجَفِة، �إِمَّ ِطَر�ٌب يف �لنَّا�ِض، و�إِيقاُع �لرَّ ��صْ
ن�صتطيع  وبهذ�  �لفنت«)2(.  مالقيح  »و�ْلأََر�ِجيُف:  بقوله:  �لأر�جيف  �لأ�صفهايّن 
تعريف �لأر�ِجيف على �أنها: »�لأْخبار �لكاِذبة و�ل�ّصيئة �لتي يُطلقها ُمْلتِم�ُصو �لفتنة 

لإيقاع �ل�صطر�ب يف �لّنا�ض �إيهاما ب�صحتها«)3(.
2- ال�ّساِئعات: 

لغًة: من �صاَع �خلرَبُ يف �لّنا�ِض؛ يَ�صيُع �َصْيًعا و�ُصيوًعا وَم�صاًعا، فهو �صائٌع: ذ�َع 
وَف�صا وَظَهَر و�ْنَت�َصَر)4(.

�أحاديث  �أو  �أخبار  �أو  �أقو�ل  عن  »عبارة  باأنّها:  ويان  �ل�صّ يعرفها  ��صطالًحا: 
يختِلقها �لبع�ض لأغر��ٍض خبيثة ويتناقلها �لّنا�ض بح�صن نّية دون �لّتثبت من �صحتها 

ودون �لّتحقق من �صدقها«)5(.
ولأن �ل�صائعة يف �لغالب �لأعم يكتنف ظروفها بع�ض �لغمو�ض فاإن �لباحثة 

�لزبيدي: تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض )325/23(:   -1
�ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن: �لر�غب �لأ�صفهاين: �أبو �لقا�صم �حل�صني بن حممد )�ض: 344(.  -2

ويان )�ض 25(. نحو منهج �صرعي يف تلقي �لأخبار، �ل�صّ  -3
تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، �لزبيدي )301/21(.  -4

ويان )�ض25(. نحو منهج �صرعي يف تلقي �لأخبار، �ل�صّ  -5
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ترى �إ�صافة قيد �لغمو�ض ليكون تعريفها على �لنحو �لآتي: »عبارة عن �أقو�ل �أو 
�أخبار �أو �أحاديث يختلقها �لبع�ض لأغر��ض خبيثة ويتناقلها �لنا�ض بح�صن نّية دون 

�لتثبت من �صحتها، ويكتنف ظروفها بع�ض �لغمو�ض«.
رورة نقل  وبناء على �لّتعريف �لّلغوي للفظة �لإ�صاعة جتد �أنها ل ت�صتلزم بال�صّ
�لأخبار �ل�صيئة كما �لأر�جيف فقد ت�صيع �لأخبار �حل�صنة لأغر��ض �لّت�صلية و�إن كان 

�لأغلب يف �ل�ّصائعات �إ�صاعة �صيء �لأخبار �بْتغاء �لِفتنة.

لم يف املجتمع الّنبوي  املبحث الأول: ال�ّشاِئعات واأثرها يف تهديد ال�شِّ

متاأمل  فيها كّل من�صف  يُ�صّكك  �ّلتي ل  بع�ض �حلقاِئق  تقرير  بّد من  بد�ية فال 
�صاحبها  يدّي  تربّى على  �ّلذي  �لفريد  �ملثايّل  �جليل  �صرية  و  �مل�صطفوّية،  لل�صرية 

�أ�صرف �خللق و�صيّدهم حممد -�صلى �هلل عليه و�صلم-.

احلقيقة الأوىل: �أّن �هلل -�صبحانه وتعاىل -قد تكّفل برّد مكر �ملاكرين عن هذه  -
�لّدعوة �حلنيفّية، ٹ ٹ چ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ چ �لأنفال: 30.

وعقيدته  - دينه  ماي�صني  كّل  عن  بنف�صه  يرباأ  �جليل  هذ�  �أّن  الثانية:  احلقيقة 
جيٌل  فهو  و�لعباد  بالأر�ض  و�لإ�صر�ر  �لإف�صاد  �إىل  يدعو  ما  كّل  ويتنّزه عن 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  چ  �لُعلى،  �ل�صمو�ت  من  تزكيته  جاءت 
ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
يكونو�  �أن  �لبعد عن  بعيدون كل  �صك  �أدنى  بال  فاإنّهم  لذلك  چ: 29؛  ڑ 
م�صدر� لل�صاِئعات و�لأر�جيف وهم يعلمون باختالقها وزوِرها، و�أّما �لذي 
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قوله  يف  يقعو�  ِلئاّل  و�لتحري  �لّتثبت  هو  فيه  منهجهم  كان  فقد  يعلمونه  ل 
تعاىل: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ �حلجر�ت: 6.

�لعهد  يف  �أُ�صيعت  �ّلتي  �ل�ّصائِعات-  فاإّن  �ل�ّصابقة  �حلقائق  من  �أوردُت  ومِلا 
�لّنبوي مل توؤثر �أبد� على �لّدعوة �لإ�صالمّية رغم خطِرها و ما �أحدثته من �لبلبلِة 
�لنّبي  �صّده  و�ّلذي  بوعده،  وتعاىل-  -�صبحانه  �هلل  دفعه  �لذي  �ملدين ّ  و�لقلق 

-�صّلى �هلل عليه و�صّلم- و�صحابته باملنهج �لربايّن �لقومي.
�أن تكون  - �صاء �هلل  �ل�ّصائعات كانت معدودة و�إِمنّا  �أّن هذه  الّثالثة:  احلقيقة 

لم  بال�صِّ ع�صفت  كيف  خاللها  من  يتذكرون  لالأتباع  خالد�  در�ًصا  لتبقى 
�ملجتمعي؟ وحتى يخّط لهم منهًجا و��صًحا يف �لتعامل مع هذه �لآفة �ملهددة 

لأمن �ملجتمعات. 
�لأ�صئلة �ملطروحة يف هذ� �ملبحث بعد تقرير هذه �حلقيقة �إذن: ما �جلهة �لتي 
عّما  �لهدف من ذلك؟ ولالإجابة  ؟ وما  و�ل�صاِئعات  �لإرجاف  مهمة  تتوىل  كانت 

�صبق �صنتاول �أهم �لأحد�ث �لتي ح�صلت يف �لعهد �لنبوّي.
لم املديّن املطلب الأول: حادثة الإفك واأثرها يف تهديد ال�سِّ

اأّوًل: عر�ش الّرواية 

َعْن َعاِئ�َصَة -ر�صي �هلل عنها- َقالَْت: »َكاَن َر�ُصوُل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
َمَعُه،  ِبَها  َخَرَج  �َصْهُمَها  َخَرَج  َفاأَيَُّتُهنَّ  �أَْزَو�ِجِه  بنَْيَ  �أَْقَرَع  �َصَفًر�  يَْخُرَج  ْن  �أَ �أََر�َد  �إَِذ� 
َجاُب،  �حْلِ �أُْنِزَل  َما  بَْعَد  َمَعُه  َفَخَرْجُت  �َصْهِمي  َفَخَرَج  َغَز�َها  َغَز�ٍة  يِف  بَْيَنَنا  َفاأَْقَرَع 
ْنَزُل ِفيِه، َف�ِصْرنَا َحتَّى �إَِذ� َفَرَغ َر�ُصوُل �هلِل -�صلى �هلل عليه  َفاأَنَا �أُْحَمُل يِف َهْوَدٍج َو�أُ
ِحيِل َفُقْمُت ِحنَي �آَذنُو�  و�صّلم-ِمْن َغْزَوِتِه ِتْلَك َوَقَفَل َوَدنَْونَا ِمَن �مْلَِديَنِة �أَذَن لَْيَلًة ِبالرَّ
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ْحِل  �لرَّ �إِىَل  �أَْقَبْلُت  �َصاأْيِن  ْيُت  َق�صَ ا  َفَلمَّ ْي�َض؛  �جْلَ َجاَوْزُت  َحتَّى  َفَم�َصْيُت  ِحيِل  ِبالرَّ
ْظَفاٍر َقِد �ْنَقَطَع َفَرَجْعُت َفاْلَتَم�ْصُت ِعْقِدي  ْدِري َفاإَِذ� ِعْقٌد يِل ِمْن َجْزِع �أَ َفَلَم�ْصُت �صَ
َفَحَب�َصِني �ْبِتَغاوؤُُه، َفاأَْقَبَل �لَِّذيَن يَْرَحُلوَن يِل َفاْحَتَمُلو� َهْوَدِجي َفَرَحُلوُه َعَلى بَِعرِيي 
�لَِّذي ُكْنُت �أَْرَكُب َوُهْم يَْح�ِصُبوَن �أَينِّ ِفيِه، َوَكاَن �لنِّ�َصاُء �إِْذ َذ�َك ِخَفاًفا مَلْ يَْثُقْلَن َومَلْ 
َعاِم َفَلْم يَ�ْصَتْنِكِر �ْلَقْوُم ِحنَي َرَفُعوُه ِثَقَل  َا يَاأُْكْلَن �ْلُعْلَقَة ِمَن �لطَّ ْحُم َو�إِمنَّ يَْغ�َصُهنَّ �للَّ
َفَوَجْدُت  َو�َصاُرو�  َمَل  �جْلَ َفَبَعُثو�  نِّ  �ل�صِّ َحِديثََة  َجاِريًَة  َوُكْنُت  َفاْحَتَمُلوُه،  �ْلَهْوَدِج 
�لَِّذي  َمْنِزيِل  َفاأَمَمُْت  �أََحٌد  ِفيِه  َولَْي�َض  َمْنِزلَُهْم  َفِجْئُت  ْي�ُض  �جْلَ ��ْصَتَمرَّ  َما  بَْعَد  ِعْقِدي 
َعْيَناَي  َغَلَبْتِني  َجاِل�َصٌة  �أَنَا  َفَبْيَنا   ، �إِيَلَّ ِجُعوَن  َفرَيْ �َصيَْفِقُدويِن  �أَنَُّهْم  َفَظَنْنُت  ِبِه  ُكْنُت 
َبَح  ْي�ِض َفاأَ�صْ - ِمْن َوَر�ِء �جْلَ ْكَو�يِنُّ َلِميُّ ثُمَّ �لذَّ ِل -�ل�صُّ ْفَو�ُن ْبُن �مْلَُعطَّ َفِنْمُت، َوَكاَن �صَ
َفا�ْصَتْيَقْظُت  َجاِب  �حْلِ َقْبَل  يََر�يِن  َوَكاَن  َفاأَتَايِن،  نَاِئٍم  �إِْن�َصاٍن  �َصَو�َد  َفَر�أَى  َمْنِزيِل  ِعْنَد 
َحتَّى  �ِحَلَة  �لرَّ ِبي  يَُقوُد  َفاْنَطَلَق  َفَرِكْبُتَها  يََدَها  َفَوِطَئ  َر�ِحَلَتُه  �أَنَاَخ  ِحنَي  َجاِعِه  ِبا�ْصرِتْ
َهَلَك........  َمْن  َفَهَلَك  ِهرَيِة  �لظَّ نَْحِر  يِف  �ِصنَي  ُمَعرِّ نََزلُو�  َما  بَْعَد  ْي�َض  �جْلَ �أَتَْيَنا 

�حلديث«)1(.
ثانيا: م�سدر ال�ّسائعة: 

ي�صري �لدكتور ز�هْديان)2( �إىل �أّن م�صدر �لإ�صاعة غالًبا ما يكون جمهوًل ومن 
�أو  م�صدرها  على  �لرّتكيز  دون  باأل�صنتها  �لأطر�ف  تتلقاها  �لإِ�صاعة  رو�ية  فاإّن  ثَمَّ 
�أنّه يف حادثة �لإفك ياأتي �لّت�صريح مبن كان ي�ْصتو�صي �خلرب ويجمعه  تها، �إل  حَّ �صِ
ّمتفق عليه، و�للفظ للبخارّي، �أخرجه �لبخارّي، كتاب �ل�صهاد�ت، باب تعديل �لّن�صاء بع�صهن بع�صا،   -1
حديث رقم: 2518، و�أورده مطّول �أي�صا مع بع�ض �لزياد�ت يف كتاب �ملغازي، باب حديث �لفك، 
حديث رقم: 3910، وكتاب �لّتف�صري، ياب �صورة �لنور، حديث رقم: 4473، و �أخرجه م�صلم، كتاب 

�لتوبة، باب يف حديث �لفك، حديث رقم: 2770.
مالحظة: ما �صريد يف هذ� �لبحث من مقاطع حديثية ر�جعة �إىل هذ� �حلديث.  -

�نظر �لإ�صاعة و�أ�صر�رها: ز�هْديان)�ض21(.  -2
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على حّد تعبري �ل�صيدة عائ�صة -ر�صي �هلل عنها- حيث قالت: »�ملنافق عبد �هلل بن 
�أبّي �بن �صلول، وهو �لذي كان ي�ْصتو�صيه ويجمعه وهو �ّلذي توىل ِكربه منهم هو 
وِحمنة«، ويف لفظ �آخر �صّرحت عن م�صدر �لإ�صاعة على �عتبار �أنه �صاحبها قد 
توىّل حديث �لإفك و�أد�ر �نت�صاره، جاء يف �حلديث: »َوَكاَن �لَِّذي تََوىلَّ �لإِْفَك 
َقْوِل  ِمْن  وَن  يُِفي�صُ �َصْهًر�  ِبَها  َفا�ْصَتَكْيُت  �مْلَِديَنَة  َفَقِدْمَنا  �َصُلوَل  �ْبُن  �أُبَيٍّ  ْبُن  �هلِل  َعْبُد 

َحاِب �لإِْفِك«. �أَ�صْ
يف  �لفّعال  �لُعن�صر  هم  بل  وحني،  ر  ع�صْ كلِّ  يف  �ملُنافقني  َدْيَدُن  هو  وهذ� 
مت�ّض  �لتي  �َصائعاِتِهْم  �ملتاحة-  و�صائلهم  -بجميع  يرّوجون  فرت�هم  �مليد�ن،  هذ� 
�لتو��صل  و�صائل  يف  يتجلى  ذلك  ولعّل  و�أفر�دها؛  بحكوماتها  �ملجتمعات  �أمن 
�ملاليني  �إىل  ثو�ين  يف  �خلري  بانت�صار  ت�صطلع  و�لتي  �أ�صكالها،  بجميع  �لجتماعي 
�رتباًطاوثيًقا بني م�صمون  �أّن هناك  �صّك  �لأر�صية، ول  �لكرة  بقعة يف  �آخر  و�إىل 
هذه  م�صّمى  وبني  �لفنت  لإيقاع  و�لبهتان  �لّزور  طياتها  يف  حتمل  �ّلتي  �لأر�جيف 
بغزل  قام  حيث  وبهتانا؛  ُزور�  �ملنافقون  �أرجفها  �ّلتي  �لإفك(  )حادثة  �حلادثة 
خيوطها قلوب مري�صة ل تخ�صى �هلل، حادثة جتر�أ فيها كّل من وقع فيها على بيت 
�ملنافقون  بها  �أر�د  وقائدهم، حادثة  �خللق  �صّيد  بيت، وعلى  �أْطهر  �لنّبوة، وعلى 
�أن تكون در�ًصا  �لكيد بر�صول �هلل -�صّلى �هلل عليه و�صّلم- ودعوته، و�أر�دها �هلل 
قا�صًيا يرّد فيه �ملاكرين باأن يجعل كيدهم يف نحوِرهم، و�أنزل قر�آنا يُتلى �إىل يوم 
ه �آل بيت ر�صول �هلل-�صّلى  ين، يُبطل فيه مقالة �ملُبطلني و�صائعتهم، ويرُبئ وينزِّ �لدِّ
ين، وير�صم منهًجا ر��صًخا يف �لتعامل  �هلل عليه و�صّلم- عن كل ما يَ�صني �إىل يوم �لدِّ

مع �أهل هذه �لِفئة وكّل من ي�صري �صريهم وينحدر يف م�صتنقِعهم.
ثالًثا: اّلذين تناقلوا ال�ّسائعة:

�إ�صاعته  يطلق  �أْن  �ملرّوج  يلبث  فما  َوبَائٌي خطرٌي؛  مر�ٌض  �لإ�صاعة  �أنَّ  �صك  ل 
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حتى تر�ها قد �نت�صرت وذ�عت، ول يت�صّنى لذلك �أْن يكون لول وجود �صنفني؛ 
�أولُهما من وقع يف �جلهل فلم يتثّبت ومل يرتّو وقد يكون هذه �ل�صنف فيه من �أهل 
الح، ولكن �خلرب ي�صرتعي �هتمامه فياأخذ بن�صره و�لتحدث به و�ل�صوؤ�ل عنه؛  �ل�صّ
ُن فيهم �خلري؛ ولكن ملا غاب عنهم ما غاب وقعو�  يَُتيَمَّ �لفتنة من  لذلك وقع يف 
نف �لّثاين هم �ملنافقون و�حلاقدون �ّلذين تقع منهم �ل�ّصائعة  يف �ملحظور، و�ل�صّ
ُمر�دهم من حتقيق �لأذى ملن ل يرت�صون؛  لنيل  موقع �ملو�فقة و�لقبول و�ل�ّصرور 
�لفتنة، و�آخر وقع فيها ب�صبب عدم �لرّتوي و�لّتثبت �غرت�ر� مبا  ببّثها  �أر�د  �صنٌف 
�أُ�صيع وللحال �لتي ر�فقت �حلادثة، فرت�هم يتلقفون تلك �لأخبار فرحني مغردين 
ومبجلني لأن نفو�صهم �عتادت �لأذى و�أل�صتنتهم �أ�صبحت تتلقف وتتذوق �لإيذ�ء 
ل�صهوة �لنف�ض وحظ �لدنيا و�إر�دة �لفتنة، ولقد جاءت رو�ية حادثة �لإفك جتّلي 

نفني:  حال �ل�صّ
َمَها  جاء يف �لّرو�ية عن عائ�صة -ر�صي �هلل عنها-: »�أّماأ َزْيَنُب �ْبَنُة َجْح�ٍض َفَع�صَ
ُم  ا �أُْخُتَها َحْمَنُة َفَهَلَكْت ِفيَمْن َهَلَك، َوَكاَن �لَِّذي يََتَكلَّ � َو�أَمَّ ُ ِبِديِنَها َفَلْم تَُقْل �إِلَّ َخرْيً �هللَّ
يَ�ْصَتْو�ِصيِه  َكاَن  �لَِّذي  َوْهَو  �أُبَيٍّ  ْبُن  �هلِل  َعْبُد  َو�مْلَُناِفُق  ثَاِبٍت  ْبُن  اُن  َوَح�صَّ ِم�ْصَطٌح  ِفيِه 

ُه ِمْنُهْم ُهَو َوَحْمَنُة«. َويَْجَمُعُه َوْهَو �لَِّذي تََوىلَّ ِكرْبَ
َحْمَنُة  �أُْخُتَها  »َوَطِفَقْت  قالت:  عنها-  �هلل  -ر�صي  عائ�صة  لل�صيدة  لفظ  ويف 

َحاِب �لإِْفِك«. حُتَاِرُب لََها َفَهَلَكْت ِفيَمْن َهَلَك ِمْن �أَ�صْ
حابة؛  هن بعد �حلقائق �ّلتي تقررت يف حّق �ل�صّ و�ل�ّصوؤ�ل �ّلذي يتبادر �إىل �لذِّ
حابة �لكر�م �لذين قد ُذكر ف�صلهم  نف �لّثاين وهم من �ل�صّ كيف وقع �أ�صحاب �ل�صِّ
يف حادثة �لإفك ؟ ومثله ي�صاأل عن حال �لعلماء �لكبار �لذين وقعو� يف �صادتهم 
الح متلقفني تلك �ل�صائعات يف و�صائل �لإعالم  وقياد�تهم و�إخو�نهم من �أهل �ل�صّ

و�لنو�دي و�صبكات �لتو��صل.
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باأنه َرُجٌل �صهد بدًر�:  لقد �صِهدت �ل�صيدة عائ�صة -ر�صي �هلل عنها- مِل�صطح 
ِم�ْصَطٌح  تَِع�َض  َفَقالَْت  ِمْرِطَها)2(  يِف  َفَعرُثَْت  ي  مَنْ�صِ ُرْهٍم)1(  �أَِبي  ِبْنُت  ِم�ْصَطٍح  »َو�أُمُّ 
َفُقْلُت لََها ِبْئ�َض َما ُقْلِت �أَتَ�ُصبِّنَي َرُجاًل �َصِهَد بَْدًر� َفَقالَْت يَا َهْنَتاْه �أَمَلْ تَ�ْصَمِعي َما َقالُو� 

ْتِني ِبَقْوِل �أَْهِل �لإِْفِك«. َفاأَْخرَبَ
ويزول �ل�صتغر�ب �إذ� تقرّر �أّن �ل�صحابة ب�صٌر ل يعلمون �لغْيب، و�أّن �ل�ّصائعة 
قد و�صلتهم كما و�صلت لغريهم، وكان مر�د �هلل �أن تقع هذه �حلادثة لتكون در�ًصا 
فيمن  �ل�صرفاء  مع  هذ�  يح�صل  وقد  و�لّتحري،  �لّتثبت  وجوب  يف  بعدهم  ملن 

بعدهم.
رفاء،  �ل�صُّ ويتد�وله  �لُعتاة،  �ملجرمون  ي�صّكه  �لذي  �ملزيف  كالّنقد  فال�صائعة 

وت�صتمر على �أيديهم �جلرمية دون �أن يعلمو� ماذ� يفعلون)3(.
رابًعا: احلال التي ت�سّببت يف ال�ّسائعة:

��صتغّل �أهل �لزور حال �خُللوة �لتي مل تكن مق�صودة، و�إمّنا �صاق �لقدر �أن 
فيفوتها  �ملُتناثر،  عقدها  حّبات  بجمع  عنها-  �هلل  -ر�صي  عائ�صة  �ل�صّيدة  تن�صغل 
�لركب لظّنهم �أنّها د�خل �لهْودج لتجد نف�صها وحيدة �لرّب، وي�صاء �هلل �أن يي�صر لها 
من يجدها ويُرجعها �إىل �أهلها فيكون ذلك �لّرجل �ّلذي �تّهموها به زور� لريجعها، 
و�ّلذي يظهر يف �لّرو�ية �أنّها كانت طفلة �صغرية حّتى �أنه قد بلغها �لّنعا�ض فنامت 
ُ َعْنَها - قالت: »َفَخَرْجُت َمَعُه بَْعَد َما �أُْنِزَل  َي �هللَّ -ر�صي �هلل عنها-، َعْن َعاِئ�َصَة - َر�صِ

��صمها ر�ِئطة، �نظر: �لإ�صابة يف متييز �ل�صحابة  �أبي بكر �ل�صديق  �بنت خالة  �لتيمية  �لقر�صية  �أم م�ْصطح   -1
.)803/8(

�لز�هر يف غريب  �نظر  بها،  يوؤتزر  �أو َخزٍّ كان  �أك�صيٌة من �صوف  �ملروِط، وهي  بالك�صر: و�حد  و�مِلْرُط   -2
�ألفاظ �ل�صافعي: �لهروي )�ض76(.

يُنظر: نحو منهج �صرعي يف تلقي �لأخبار، �ل�صويان )�ض29(.  -3
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َجاُب َفاأَنَا �أُْحَمُل يِف َهْوَدٍج َو�أُْنَزُل ِفيِه َف�ِصْرنَا َحتَّى �إَِذ� َفَرَغ َر�ُصوُل �هلِل -�صلى  �حْلِ
ِحيِل، َفُقْمُت  �هلل عليه و�صلم- ِمْن َغْزَوِتِه ِتْلَك َوَقَفَل َوَدنَْونَا ِمَن �مْلَِديَنِة �أَذَن لَْيَلًة ِبالرَّ
�إِىَل  �أَْقَبْلُت  �َصاأْيِن  ْيُت  َق�صَ ا  َفَلمَّ ْي�َض  �جْلَ َجاَوْزُت  َحتَّى  َفَم�َصْيُت  ِحيِل  ِبالرَّ �آَذنُو�  ِحنَي 
ْدِري َفاإَِذ� ِعْقٌد يِل ِمْن َجْزِع �أَْظَفاٍر َقِد �ْنَقَطَع َفَرَجْعُت َفاْلَتَم�ْصُت  ْحِل َفَلَم�ْصُت �صَ �لرَّ
ِعْقِدي َفَحَب�َصِني �ْبِتَغاوؤُُه َفاأَْقَبَل �لَِّذيَن يَْرَحُلوَن يِل َفاْحَتَمُلو� َهْوَدِجي َفَرَحُلوُه َعَلى 
بَِعرِيي �لَِّذي ُكْنُت �أَْرَكُب َوُهْم يَْح�ِصُبوَن �أَينِّ ِفيِه.... يَ�ْصَتْنِكِر �ْلَقْوُم ِحنَي َرَفُعوُه 
َمَل َو�َصاُرو� َفَوَجْدُت  نِّ َفَبَعُثو� �جْلَ ِثَقَل �ْلَهْوَدِج َفاْحَتَمُلوُه َوُكْنُت َجاِريًَة َحِديثََة �ل�صِّ
�لَِّذي  َمْنِزيِل  َفاأَمَمُْت  �أََحٌد  ِفيِه  َولَْي�َض  َمْنِزلَُهْم  َفِجْئُت  ْي�ُض  �جْلَ ��ْصَتَمرَّ  َما  بَْعَد  ِعْقِدي 
َعْيَناَي  َغَلَبْتِني  َجاِل�َصٌة  �أَنَا  َفَبْيَنا  �إِيَلَّ  ِجُعوَن  َفرَيْ �َصيَْفِقُدويِن،  �أَنَُّهْم  َفَظَنْنُت  ِبِه  ُكْنُت 
َبَح  َفاأَ�صْ ْي�ِض  �جْلَ َوَر�ِء  ِمْن  ْكَو�يِنّ  �لذَّ ثُمَّ  َلِميُّ  �ل�صُّ ِل  �مْلَُعطَّ ْبُن  ْفَو�ُن  �صَ َوَكاَن  َفِنْمُت، 
َفا�ْصَتْيَقْظُت  َجاِب  �حْلِ َقْبَل  يََر�يِن  َوَكاَن  َفاأَتَايِن،  نَاِئٍم  �إِْن�َصاٍن  �َصَو�َد  َفَر�أَى  َمْنِزيِل  ِعْنَد 
�ِحَلَة َحتَّى �أَتَْيَنا  َجاِعِه ِحنَي �أَنَاَخ َر�ِحَلَتُه َفَوِطَئ يََدَها َفَرِكْبُتَها َفاْنَطَلَق يَُقوُد ِبي �لرَّ ِبا�ْصرِتْ

ِهرَيِة َفَهَلَك َمْن َهَلَك«. �ِصنَي يِف نَْحِر �لظَّ �ْلَج بَْعَد َما نََزلُو� ُمَعرِّ
ا يطلقن �أفو�ههم مبقولة  وهكذ� تنت�صر �ل�ّصائعات يف �ملجتمعات، فرتى بع�صً
فياأخذ  متعّددة  لأ�صباٍب  �لّر�صد  عنه  يغيب  قد  وبع�صهم  نار«،  بدون  ُدخان  »ل 
بال�صتنتاجات و�لتحليالت �ل�صيطانّية �لتي تُ�صهم يف ن�صر �ل�ّصائعة يف �أق�صر و�صيلة 

و�أ�صرعها.
خام�ًسا: اجِلهة اّلتي ا�ستهدفتها ال�ّسائعة 

ُد �أّن �لذين ��صتهدفتهم �ل�ّصائعة هم  من خالل �لّن�ض �ّلذي مّت �إير�ده مطّول، جَنِ
�ملح�صنون و�ملح�صنات، بله زوج �لّنبي �مل�صطفى -�صّلى �هلل عليه و�صّلم- نبي 
�ملوؤمنني  �أُمهات  و�أزو�جه  �إليه،  ن�صاء  و�أحب  �لقوم،  �لر�صالة و�صيد  �لأمة وحامل 
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ِتها،  ِبُرمَّ �ملحمدّية  �لّدعوة  �ل�ّصائعة  ��صتهدفت هذه  بْل  �لن�صاء، ل  كاأحد من  ل�ْصن 
و�ملجتمع �لّنبوي باأ�صره لأن ما يوؤذي ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- ويوؤذي 
�آل بيته �لّطاهرين هو �إيذ�ٌء للمجتمع �لإ�صالمّي باأ�صره، لذلك بقي �مل�صلمون �صهًر� 
كامال ل يهد�أ لهم بال ول نف�ض حتى �أنزل �هلل يف هذ� �ل�صاأن ما يقطع هذه �لفتنة 

ون و�لطهارة، ويبّدد �ل�صائعة �خلبيثة. ويربئ �صاحبة �ل�صّ
ياأتي   - عائ�صة - وحا�صاهما  بال�صّيدة  ُرمي  �لذي  ل)1(  �ملعطِّ بن  و�أّما �صفو�ن 
�لّن�ض �لّنبوي �صهادة لعّفته وطهارته، تقول �ل�صيدة عائ�صة - ر�صي �هلل عنها: »ما 

ك�َصف كَنف �مر�أة حتى ��صُت�صهد«.
ُجو هذه ال�ّسائعة:  �ساد�ًسا: الو�سائل التي ا�ستخدمها ُمِروِّ

�صبيل  يف  عليها  يقعون  و�صيلة  �أي  و�لأر�جيف  �ل�صائعات  مروجو  يّدخر  ل 
�إذ�عة �صائعاتهم، لذلك تر�ها تتنوع يف كل ع�صر وحني، وتتخذ �أ�صكاًل و�صور� 
و�جلر�ئد  �ملجالت  ت�صخريهم  من  �ليوم  ع�صرنا  يف  يُ�صاهد  ما  وهذ�  متعددة، 

و�لقنو�ت �لإعالمية وو�صائل �لتو��صل �لجتماعي يف �صبيل ذلك.
ونظرة �إىل ما جاء يف �حلديث يف بع�ض رو�يات �ل�صيدة عائ�صة -ر�صي �هلل 
عنها -، ت�صتطيع �أن تدرك �لتفنّن يف �لأ�صاليب، و�حلر�ض �ل�ّصديد �لذي كان عند 

�بن �أبي �صلول يف �صبيل حتقيق ماآربه ون�صر حادثة �لإفك: 
جاء عند �لبخاري يف كتاب �لّتف�صري، باب �صورة �لنور من قول عروة: »وهو 
�لذي كان ي�ْصتو�صيه ويجمعه وهو �لذي توىل كربه منهم هو وحمنة«. ويف لفظ 
ُه  ُث ِبِه ِعْنَدُه َفيُِقرُّ نَُّه َكاَن يُ�َصاُع َويَُتَحدَّ ُت �أَ ْخرِبْ �آخر �أورده �لبخاري: »َقاَل ُعْرَوُة �أُ
�خلندق  �صفو�ن  و�صهد  �ملدينة  �صكن  �لبغوي  قال  خز�عي،  بن  بالت�صغري  ربيعة  بن  �ملعّطل  بن  �صفو�ن   -1
و�مل�صاهد يف قول �لو�قدي ويقال �أول م�صاهده �ملري�صيع، �نظر: �لإ�صابة يف متييز �ل�صحابة، �بن حجر 

.)440/3(
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َويَ�ْصَتِمُعُه َويَ�ْصَتْو�ِصيِه«.
اإذن ميكن تلخي�ش الو�سائل التي وردت يف احلديث على الّنحو الآتي: 

جميع - 1 ��صتنفاذ  حاول  �صلول  �أبي  �بن  �أن  �للفظ  هذ�  من  يتبنّي  ي�ْصتو�صيه: 
�أقو�ل  من  يت�صح  وهذ�  متعددة  دللت  �لكلمة  هذه  حتمل  �إذ  �لو�صائل، 
�أي ي�ْصتخرجه«)1(.  �ل�ّصر�ح على �لنحو �لآتي: يقول �بن حجر: »ي�ْصتو�صيه: 
وي�ْصتدعيه  عليه  ياأِتلف  باأن  �ل�صتخر�ج  �صورة  �إىل  بطال  �بن  �أ�صار  وقد 
بعْقبه وبال�ّصوط، كّل ذلك  �لفر�ض  �لفار�ض جري  وي�صتخرجه كما ي�صتخرج 
طالب ما عنده ليزيده)2(. ويقول �لنووي: »�أي ي�صتخرجه بالبحث و�مل�صئلة 

ثم يف�صيه وي�صيعه ويحركه«)3(.
يجمعه.- 2
كان يُ�صاع ويتحّدث به عنده: يجي�ض �جليو�ض و�لعنا�صر لن�صره.- 3
فيقره: ويوؤكد لكل من ياأتيه للتاأكد من �خلرب.- 4
وي�صتمعه: يفتح �ملجال لل�صماع و�ل�صتماع مبجال�صه وح�صوره.- 5

�إّن هذه �لو�صائل �لتي وردت يف �لأحاديث �ل�ّصريفة و�لتي تعنى بن�صر �ل�صائعة 
و�إثارة �لقلق و�إف�صاد �أمن �ملجتمعات، هي نف�صها يف كل ع�صر وحني �إل �أنّها مع 
تطّور �لزمان قد �صّبت يف قو�لب و�أ�صكال متعددة مع �حتاد �مل�صمون و �ملحتوى؛ 
فمجل�ض �بن �أبي �صلول قد نُ�صج على مثيله �ملجال�ض و�لنو�دي و�ملقاهي و�لديو�نيات 
�لتو��صل �لجتماعي �ملتنوعة  ونُ�صج على مثيله �ملجال�ض �للكرتونية يف �صبكات 

فتح �لباري )�صرح �صحيح �لبخاري(: �بن حجر �لع�صقالين )205/1(.  -1
�لبكري  بطال  بن  �مللك  عبد  بن  خلف  بن  علي  �حل�صن  �أبو  بطال:  لبن  �لبخارى،  �صحيح  �صرح   -2

�لقرطبي)44/15(.
�ملنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن �حلجاج: �لنووي، �أبو زكريا يحيى بن �صرف )116/17(.  -3
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على �صكل حمادثات فردية �أو جماعية، ت�صتخرج وحترك وت�صيع ويُ�صاع فيها وتقّر 
�إليها، و�لفئات �لتي تكون يف �أطر�فها هي نف�صها يف ذ�ك �لزمان وهذ�  وي�صتمع 
�ملكر  تُريد  �لتي  �لأنباء  كوكالت  وي�صيع  ميكر  �لذي  �ملرتب�ض  �لعدّو  ففيها  �ليوم 
باأمن �ملجتمعات �لإ�صالمية، وفيها �ملتوّرطون �لذين ل يثبتون فيقعون فري�صة ن�صر 

�لأخبار �لكاذبة وزعزعة �أمن �لبيوت و�ملجتمعات من حيث ل ي�صعرون.
�سابعا: اأثر �سائعة الإفك على املجتمع النبوي ّ:

1- بّث القلق والّتوتر واإيقاع الظلم على الأْبرياء:
�حلرب  م�صّمى  و�أّن  �ملّدمرة،  �لأ�صلحة  من  �أخطر  �لإ�صاعة  �أن  �لباحثة  ترى 
ملا تقوم  �لتي قد تطلق عليها،  �ملُ�صطلحات  �أهون  طلحا من  �لباردة قد يكون م�صْ
و�ملجتمع  و�حلكومات  و�لأ�صرة  �لفرد  �صعيد  على  �لهْدم  معاول  ت�صكيل  من  به 
باأ�صره؛ فكم �أْقلقت من بيوت كانت �ل�صكينة تعّمها! ب�صبب ما يُتحّدث يف �ملجال�ض 
عن فالن وفالنة يف �لعِر�ض و�لّدين و�ملال و�لكر�مة وما يعقبه من �إحد�ث �لأذى 
بريئة!  نفو�ض  من  �آملت  و�لأزو�ج، وكم  �لأرحام  بني  �لتفريق  �أو  �لتّهمة  بنظر�ت 
وكم ت�صبّبت يف جر�ئم ب�صبب عدم �لرتوي عند �صماع �خلرب و�إيقاع �لأذى على 
�أمن �لّدولة و��صتقر�رها، و  �إثارة �ل�ّصغب و�ملظاهر�ت �لتي تُزعزع  �أو  حية،  �ل�صّ
كم فّككت من عالقات! بني �جلماعات و�لعلماء ف�صّتت �صملهم و�أبطلت �صعيهم، 
وظلمت جّلهم، وفّرقت بني �لر�عي و�لرعّية فاأفقدتهم �لولء و�ملو�طنة و�لّطاعة؛ 
بال�صيدة عائ�صة -  �لتي حّلت  �ل�صديدة  �لّن�صو�ض �حلال  ففي حادثة �لإفك جتّلي 
ر�صو�ن �هلل عليها - و�لتي �تهمت زور� وبهتانا وظلما، حيث بقيت دموعها منذ 
�أن �صمعت �لإ�صاعة �صهر� كامال مل تتوقف حتى كاد �لبكاء �أن يفِلق كبدها -على 
حّد تعبريها-، ول يُ�صتغرب؛ فبع�ض �لّدموع مقتل نف�صي وج�صدي ل�صلتها بالغدد 

�لهرمونّية �لدماغية �مل�صوؤولة عن �إفر�زها: 
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تقول �ل�صيدة عائ�صة - ر�صي �هلل عنها -: »َحتَّى �أَُظنُّ �أَنَّ �ْلُبَكاَء َفاِلٌق َكِبِدي- 
اِر َفاأَِذْنُت  ِذ ��ْصَتاأَْذنَِت �ْمَر�أٌَة ِمَن �لأَْن�صَ نَا �أَْبِكي �إِ َقالَْت - َفَبْيَنا ُهَما َجاِل�َصاِن ِعْنِدي َو�أَ
عليه  �هلل  -�صلى  �هلِل  َر�ُصوُل  َدَخَل  �إِْذ  َكَذِلَك  نَْحُن  َفَبْيَنا  َمِعي  تَْبِكي  َفَجَل�َصْت  لََها 
يَْرَقاأُ  َل  يَْوِمي  َوبََكْيُت  َو�َصَكَت  �َصَكُتو�  قالت: »َحتَّى  �أخرى  و�صلم-«. ويف رو�ية 
ْت  َبَح ِعْنِدي �أَبََو�َي َقْد بََكْيُت«. ويف رو�ية: »َفَخرَّ يِل َدْمٌع، َوَل �أَْكَتِحُل ِبَنْوٍم َفاأَ�صْ
ْيُتَها َفَجاَء  ى ِبَناِف�ٍض َفَطَرْحُت َعَلْيَها ِثيَابََها َفَغطَّ يًّا َعَلْيَها َفَما �أََفاَقْت �إِلَّ َوَعَلْيَها ُحمَّ َمْغ�صِ
ى  �حْلُمَّ �أََخَذْتُها  �هلِل  َر�ُصوَل  يَا  ُقْلُت  َهِذِه  �َصاأُْن  َما  َفَقاَل  عليه و�صلم  �هلل  �لنَِّبيُّ �صلى 
ِ لَِئْن  ِبِه َقالَْت نََعْم َفَقَعَدْت َعاِئ�َصُة َفَقالَْت َو�هللَّ َث  ِبَناِف�ٍض َقاَل َفَلَعلَّ يِف َحِديٍث حُتُدِّ
 ُ ُقويِن َولَِئْن ُقْلُت: َل تَْعِذُرويِن َمثَِلي َوَمثَُلُكْم َكيَْعُقوَب َوبَِنيِه {َو�هللَّ دِّ َحَلْفُت َل تُ�صَ

ُفوَن}«. �مْلُ�ْصَتَعاُن َعَلى َما تَ�صِ

ُرْهٍم  �أَِبي  ِبْنُت  ِم�ْصَطٍح  َو�أُمُّ  �أَنَا  »َفاأَْقَبْلُت  تقول:  مر�صها،  على  ا  مر�صً وتزد�د 
ي َفَعرُثَْت يِف ِمْرِطَها َفَقالَْت تَِع�َض ِم�ْصَطٌح َفُقْلُت لََها ِبْئ�َض َما ُقْلِت �أَتَ�ُصبِّنَي َرُجاًل  مَنْ�صِ
ْهِل �لإِْفِك َفاْزَدْدُت  ْتِني ِبَقْوِل �أَ �َصِهَد بَْدًر� َفَقالَْت يَا َهْنَتاْه �أَمَلْ تَ�ْصَمِعي َما َقالُو� َفاأَْخرَبَ

ي«. ا �إِىَل َمَر�صِ َمَر�صً
ويتغرّي �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - عليها لأنّه ب�صٌر، يريد �أن يتثّبت ويتّيقن 
ويرتّيث قبل �أن ي�صدر حكمه، فال يجال�ض �ل�صيدة عائ�صة- ر�صي �هلل عنها - كما 
كان يجال�صها من قبل ويبقى على ذلك �صهر� كامال، وي�صاأل عن �أخبارها بالإ�صارة 
»َفَقِدْمَنا  عنها-:  �هلل  -ر�صي  عائ�صة  �ل�صيدة  تقول  مر�صها؛  �صّدة  مع  بالعبارة  ل 
ْفِك َويَِريُبِني يِف َوَجِعي  َحاِب �لإِ �صْ وَن ِمْن َقْوِل �أَ �مْلَِديَنَة َفا�ْصَتَكْيُت ِبَها �َصْهًر� يُِفي�صُ
ْطَف �لَِّذي ُكْنُت �أََرى ِمْنُه ِحنَي �أَْمَر�ُض  �أَينِّ َل �أََرى ِمَن �لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم �للُّ

َا يَْدُخُل َفيُ�َصلُِّم ثُمَّ يَُقوُل َكْيَف ِتيُكْم َل �أَ�ْصُعُر ِب�َصْيٍء ِمْن َذِلَك َحتَّى نََقْهُت«.  �إِمنَّ
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بل ي�صت�صري �لّنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - �أ�صحابه يف طالقها؛ تقول: »َفَدَعا 
َر�ُصوُل �هلِل �صلى �هلل عليه و�صلم َعِليَّ ْبَن �أَِبي َطاِلٍب، َو�أُ�َصاَمَة ْبَن َزْيٍد ِحنَي ��ْصَتْلَبَث 

رُيُهَما يِف ِفَر�ِق �أَْهِلِه«. �ْلَوْحُي يَ�ْصَت�صِ

لقد بلغت �ل�صيدة عائ�صة-ر�صي �هلل عنها- من �حلزن �ل�ّصديد؛ �لأمر �لذي 
يئٌَة ِعْنَد  َما َكانَِت �ْمَر�أٌَة َقطُّ َو�صِ ِ لََقلَّ اأَْن َفَو�هللَّ يِن َعَلى نَْف�ِصِك �ل�صَّ دعا �أمها تقول: »َهوِّ
ُث �لنَّا�ُض  َن َعَلْيَها َفُقْلُت �ُصْبَحاَن �هلِل، َولََقْد يََتَحدَّ �أَْكرَثْ �إِلَّ  َر�ِئُر  َها َولََها �صَ َرُجٍل يُِحبُّ

َبْحُت َل يَْرَقاأُ يِل َدْمٌع، َوَل �أَْكَتِحُل ِبَنْوٍم«. ْيَلَة َحتَّى �أَ�صْ ِبَهَذ� َقالَْت َفِبتُّ ِتْلَك �للَّ

�أمٍل  لها �حلادث من  ت�صّبب  ما  �أملها وحزنها وبكائها على  تقت�صر دو�عي  ومل 
يف نف�صها، بل كانت حتمل هّم �فرت�ق كلمة �حلّيني من �لأو�ض و�خلزرج يف �صاأن 
عبد �هلل بن �أبي �صلول بعد �أن �أّلف �هلل بني قلوبهم، تقول �ل�صيدة عائ�صة-ر�صي 
َوَل  َدْمٌع،  يَْرَقاأُ يِل  َل  يَْوِمي  َوبََكْيُت  َو�َصَكَت  �َصَكُتو�  َحتَّى  ُهْم  �صَ �هلل عنها -: »َفَخفَّ
نَّ �ْلُبَكاَء َفاِلٌق  بََو�َي َقْد بََكْيُت لَْيَلَتنْيِ َويَْوًما َحتَّى �أَُظنُّ �أَ َبَح ِعْنِدي �أَ �أَْكَتِحُل ِبَنْوٍم َفاأَ�صْ
اِر  ِذ ��ْصَتاأَْذنَِت �ْمَر�أٌَة ِمَن �لأَْن�صَ نَا �أَْبِكي �إِ َكِبِدي- َقالَْت - َفَبْيَنا ُهَما َجاِل�َصاِن ِعْنِدي َو�أَ

َفاأَِذْنُت لََها َفَجَل�َصْت تَْبِكي َمِعي«.
وهكذ� �لإ�صاعة تفعل فعلها يف �أمن �ملجتمعات ومعنويات �أفر�ده. 

2- اإثارة الِفنت والحرتاب يف املجتمع الواحد واإرباك الراأي العام:
�إّن �ل�صطر�ب �لذي حدث يف �ملجتمع �لنبوي ّ ب�صبب تناقل حادثة �لإفك مل 
يقف عند م�صاألة �لقلق �لأ�صرّي و�لّتوتر �لفردّي، بل ع�صف مبجتمع �ملدينة باأ�صرها 
�صهر� كامال؛ �إذ �أثارت هذه �ل�صائعة �حِلمية و�لنق�صام بني �صفوف �ملجتمع، ولول 
��صتعذر  �لنّبوي وذلك عندما  باملجتمع  �لإ�صاعة  لع�صفت هذه  �هلل وعنايته  لطف 
�لّنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - يف �أمر �بن �أبي �صلول مبعاقبته على جرميته، فيقبل 
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�صعد بن معاذ وهو خزرجّي، وتاأخذ �حلمية �صعد بن عبادة �خلزرجي على عبد 
�هلل بن �أبي �صلول فينازع �صعد بن معاذ ويرف�ض �لإعذ�ر بقتل ر�أ�ض �لفتنة، وتبد�أ 
حكمة  لول  �لقتتال  �إىل  ذلك  يف�صي  �أن  كاد  حتى  و�ملنازعة  و�جلد�ل  �ملُخا�صمة 

ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم -: 
قالت عائ�صة - ر�صي �هلل عنها -: »َفَقاَم َر�ُصوُل �هلِل �صلى �هلل عليه و�صلم ِمْن 
َفَقاَل َر�ُصوُل �هلِل �صلى �هلل عليه  �أُبَيٍّ �ْبِن �َصُلوَل،  ْبِن  َفا�ْصَتْعَذَر)1( ِمْن َعْبِد �هلِل  يَْوِمِه 
ِ َما َعِلْمُت َعَلى �أَْهِلي �إِلَّ  و�صلم: َمْن يَْعِذُريِن ِمْن َرُجٍل بََلَغِني �أََذ�ُه يِف �أَْهِلي َفَو�هللَّ
� َوَما َكاَن يَْدُخُل َعَلى �أَْهِلي �إِلَّ َمِعي  � َوَقْد َذَكُرو� َرُجاًل َما َعِلْمُت َعَلْيِه �إِلَّ َخرْيً َخرْيً
َرْبَنا  ِ �أَْعِذُرَك ِمْنُه �إِْن َكاَن ِمَن �لأَْو�ِض �صَ َفَقاَم �َصْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َفَقاَل يَا َر�ُصوَل �هلِل �أَنَا َو�هللَّ
ْمَرَك َفَقاَم �َصْعُد ْبُن ُعَباَدَة  ُعُنَقُه َو�إِْن َكاَن ِمْن �إِْخَو�ِنَنا ِمَن �خْلَْزَرِج �أََمْرتََنا َفَفَعْلَنا ِفيِه �أَ
ِميَُّة َفَقاَل َكَذْبَت  ا َولَِكِن �ْحَتَمَلْتُه �حْلَ احِلً َوُهَو �َصيُِّد �خْلَْزَرِج، َوَكاَن َقْبَل َذِلَك َرُجاًل �صَ
رْيِ َفَقاَل َكَذْبَت لََعْمُر �هلِل  لََعْمُر �هلِل َل تَْقُتُلُه، َوَل تَْقِدُر َعَلى َذِلَك َفَقاَم �أُ�َصْيُد ْبُن �حْلُ�صَ
َحتَّى  َو�خْلَْزَرُج  �لأَْو�ُض  يَّاِن  �حْلَ َفثَاَر  �مْلَُناِفِقنَي  َعِن  جُتَاِدُل،  ُمَناِفٌق  َفاإِنََّك  ُه  لََنْقُتَلنَّ  ِ َو�هللَّ
�َصَكُتو�  َحتَّى  ُهْم  �صَ َفَخفَّ َفَنَزَل  �مْلِْنرَبِ  َعَلى  �هلل عليه و�صلم  �هلِل �صلى  َوَر�ُصوُل  و�  َهمُّ

َو�َصَكَت«.
�إىل  تف�صي  �أن  �لتي كادت  �لذي جرى بني �حلّيني من �خل�صام و�ملنازعة  �إّن 
�لقتتال لول حكمة ر�صول �هلل - �صّلى �هلل عليه و�صلم - ب�صبب �ل�صائعة �مل�صينة، 
�لأحو�ل  هذه  يف  تتطّلب  و�لتي  و�ل�ّصغب  �ملظاهر�ت  �صور  يف  �ليوم  يحدث 
وي�صريون  �لّنبوة  منهج  يتبعون  �لذين  �لرزينة  �لعقول  �أ�صحاب  ح�صور  لإيقافها 

على �صريها. 
ومعنى من يعذرنى من يقوم بعذري �إن كافاأته على قبيح فعاله ول يلومنى، وقيل معناه: من ين�صرنى،   -1

و�لعذير: �لّنا�صر، �نظر �ملنهاج �صرح م�صلم بن �حلجاج: �لنووي )109/17(.
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املطلب الثاين: �سائعة طالق الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأزواجه واأثرها يف تهديد 
ال�ّسلم املديّن

�صاأورد �حلديث خُمت�صر�، مقت�صر� على مْوطن �ل�ّصاهد لحتو�ء �لّرو�ية على 
عّدة مو�صوعات: 

اأّوًل: عر�ش احلديث:

اِر)1(  عن عمر بن �خلطاب -ر�صي �هلل عنه- قال: »ُكْنُت �أَنَا َوَجاٌر يِل ِمَن �لأَْن�صَ
ُزوَل َعَلى �لنَِّبيِّ �صلى  يِف بَِني �أَُميََّة ْبِن َزْيٍد َوُهْم ِمْن َعَو�يِل �مْلَِديَنِة َوُكنَّا نََتَناَوُب �لنُّ
�هلل عليه و�صلم َفيَْنِزُل يَْوًما َو�أَْنِزُل يَْوًما َفاإَِذ� نََزْلُت ِجْئُتُه مِبَا َحَدَث ِمْن َخرَبِ َذِلَك �ْليَْوِم 
اَن  ْثَنا �أَنَّ َغ�صَّ ِه، َو�إَِذ� نََزَل َفَعَل ِمْثَل َذِلَك....... َوُكنَّا َقْد حَتَدَّ ِمَن �ْلَوْحِي، �أَْو َغرْيِ
َرَب  �إِلَْيَنا ِع�َصاًء َف�صَ َفَرَجَع  نَْوبَِتِه  يَْوَم  اِريُّ  اِحِبي �لأَْن�صَ َفَنَزَل �صَ ِلَغْزِونَا  ْيَل  �خْلَ تُْنِعُل 
�أَْمٌر  َفَقاَل: َقْد َحَدَث �ْليَْوَم  لَْيِه  �إِ َفَفِزْعُت َفَخَرْجُت  ثَمَّ ُهَو  �أَ ْربًا �َصِديًد� َوَقاَل  بَاِبي �صَ
َق �لنَِّبيُّ �صلى  ْهَوُل َطلَّ اُن َقاَل: َل بَْل �أَْعَظُم ِمْن َذِلَك َو�أَ َعِظيٌم ُقْلُت َما ُهَو �أََجاَء َغ�صَّ
ُظنُّ َهَذ� يُو�ِصُك �أَْن  ُة َوَخ�ِصَرْت َقْد ُكْنُت �أَ �هلل عليه و�صلم ِن�َصاَءُه َفُقْلُت َخابَْت َحْف�صَ
�لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم  َمَع  �ْلَفْجِر  اَلَة  ْيُت �صَ لَّ َف�صَ ِثيَاِبي  َعَليَّ  َفَجَمْعُت  يَُكوَن 
َة  َحْف�صَ َعَلى  َوَدَخْلُت  ِفيَها  َفاْعَتَزَل  لَُه  َم�ْصُربًَة  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنَِّبيُّ  َفَدَخَل 
َقُكنَّ �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه  ْرتُِك َهَذ� �أََطلَّ َفاإَِذ� ِهَي تَْبِكي َفُقْلُت َما يُْبِكيِك �أَمَلْ �أَُكْن َحذَّ
و�صلم َقالَْت َل �أَْدِري َها ُهَو َذ� ُمْعَتِزٌل يِف �مْلَ�ْصُربَِة َفَخَرْجُت َفِجْئُت �إِىَل �مْلِْنرَبِ َفاإَِذ� 
�مْلَ�ْصُربََة  َفِجْئُت  �أَِجُد  َما  َغَلَبِني  ثُمَّ  َقِلياًل  َمَعُهْم  َفَجَل�ْصُت  ُهْم  بَْع�صُ يَْبِكي  َرْهٌط  َحْولَُه 
َفَدَخَل  ِلُعَمَر  ��ْصَتاأِْذْن  �أَ�ْصَوَد  لَُه  ِلُغاَلٍم  َفُقْلُت  �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم  ِفيَها  �لَِّتي 

هو عتبان بن مالك، �نظر: عمد �لقاري: �صرح �صحيح �لبخاري، �لعيني بدر �لدين )855( )105/2(.  -1
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ْمُت �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه  َم �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه و�صلم ُثمَّ َرَجَع َفَقاَل َكلَّ �ْلُغاَلُم َفَكلَّ
ْهِط �لَِّذيَن ِعْنَد �مْلِْنرَبِ ثُمَّ  َرْفُت َحتَّى َجَل�ْصُت َمَع �لرَّ َمَت َفاْن�صَ و�صلم َوَذَكْرتَُك لَُه َف�صَ
َغَلَبِني َما �أَِجُد َفِجْئُت َفُقْلُت ِلْلُغاَلِم ��ْصَتاأِْذْن ِلُعَمَر َفَدَخَل ُثمَّ َرَجَع َفَقاَل: َقْد َذَكْرتَُك 
ْهِط �لَِّذيَن ِعْنَد �مْلِْنرَبِ ثُمَّ َغَلَبِني َما �أَِجُد َفِجْئُت  َمَت َفَرَجْعُت َفَجَل�ْصُت َمَع �لرَّ لَُه َف�صَ
ا  َمَت َفَلمَّ �ْلُغاَلَم َفُقْلُت ��ْصَتاأِْذْن ِلُعَمَر َفَدَخَل ُثمَّ َرَجَع �إِيَلَّ َفَقاَل: َقْد َذَكْرتَُك لَُه َف�صَ
ِرًفا َقاَل: �إَِذ� �ْلُغاَلُم يَْدُعويِن َفَقاَل َقْد �أَِذَن لََك �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم  َولَّْيُت ُمْن�صَ
ْمُت َعَلْيِه ُثمَّ ُقْلُت َو�أَنَا َقاِئٌم  َفَدَخْلُت َعَلى َر�ُصوِل �هلِل �صلى �هلل عليه و�صلم..... َف�َصلَّ
َم  ُ �أَْكرَبُ..... َفَتَب�صَّ َرُه َفَقاَل: َل َفُقْلُت �هللَّ ْقَت ِن�َصاَءَك َفَرَفَع �إِيَلَّ بَ�صَ يَا َر�ُصوَل �هلِل �أََطلَّ

َم...«)1(.  َمًة �أُْخَرى َفَجَل�ْصُت ِحنَي َر�أَْيُتُه تََب�صَّ �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم تََب�صُّ
ثانًيا: م�سدر ال�ّسائعة واحلال الّتي َدعت لتناُقلها 

ت�صوّق  على  و�لُكرب�ء  ادة  بال�صَّ ة  �خلا�صّ و�حلكايات  �لأخبار  �لّنا�ض  يتناقل 
�ملحّبة  بد�فع  يتناقلها  �أحدهما  �صنفني؛  �إىل  ذلك  يف  �لّنا�ض  وينق�صم  و�هتمام، 
و�لهتمام ورعاية �خلاطر، و�لآخر بد�فع �لفتنة و�لّت�صويه و�لّت�صلية؛ فالأوّل حمموٌد 
تطليق  �صائعة  �أن  �صك  ول  جو�نبه؛  بجميع  مذموٌم  و�لثاين  �لّتثبت،  م�صاحبة  مع 
نفني على  �لّنبي -�صّلى �هلل عليه و�صّلم- �أزو�جه من �لأمور �لتي جتلب �هتمام �ل�صّ
�لوجه �لذي يْبتغيه كل منهما يف �لنّية و�لق�صد، فاملنافقون يت�صيدون من �لأخبار ما 
يظنون �أنهم عرثو� به على �ل�صيد �لثمني �يذ�ًء لر�صول �هلل وللموؤمنني، و�ل�صحابة 

�لكر�م يهتمون لأمر ر�صول �هلل -�صّلى �هلل عليه و�صلم- رعاية له و�ْجالًل.
رمبا مل يربز يف هذه �حلادثة دور �ملنافقني كما �لأوىل )حادثة �لإفك( ولكن 

متفق عليه: �خرجه �لبخاري و�للفظ له، كتاب �لنكاح، باب موعظة �لرجل �بنته حلال زوجها، حديث   -1
رقم: 4859. و�أخرجه م�صلم، كتاب �لطالق، باب يف �ليالء و�عتز�ل �لن�صاء، حديث رقم: 1479.
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هذ� ليعني وجود يد خفّية مل يذكرها �حلديث لأنها لي�صت مو�صع �حلديث ول 
م�صمونه، ولكن يتجّلى يف �حلادثة جار عمر بن �خلّطاب -ر�صي �هلل عنه- ذلك 
�لأن�صاري من بني �أمّيه وهم من عو�يل �ملدينة و�لذي كان يتناوب �لنزول على 

�لنّبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- معه للمجيء مبا حدث من خرب ذلك �ليوم: 

ْيَل ِلَغْزِونَا َفَنَزَل  اَن تُْنِعُل �خْلَ ْثَنا �أَنَّ َغ�صَّ َقاَل ُعَمُر -ر�صي �هلل عنه-: »َوُكنَّا َقْد حَتَدَّ
ْربًا �َصِديًد� َوَقاَل �أَثَمَّ  َرَب بَاِبي �صَ اِريُّ يَْوَم نَْوبَِتِه َفَرَجَع �إِلَْيَنا ِع�َصاًء َف�صَ اِحِبي �لأَْن�صَ �صَ
اُن  َجاَء َغ�صَّ ُهَو َفَفِزْعُت َفَخَرْجُت �إِلَْيِه َفَقاَل: َقْد َحَدَث �ْليَْوَم �أَْمٌر َعِظيٌم ُقْلُت َما ُهَو �أَ

َق �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِن�َصاَءُه«. َقاَل: َل بَْل �أَْعَظُم ِمْن َذِلَك َو�أَْهَوُل َطلَّ
نا�صيء عن طالق  �أو  �لعتز�ل طالق  �أن  �لأن�صاري ّ »ملا ظن  �لكرمايّن:  قال 
�أخرب عمر بوقوع �لّطالق جازما به، فلما ��صتف�صر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة 

كرّب تعّجبا من ذلك«)1(.
�أنّه ي�صري �إىل ّ �صبب �لإ�صاعة وهو �لّتوهم و�لظن  �ملتاأمل للّن�ض �لّنبوي يرى 

�لنا�صئ عن �عتز�ل �لنبي -�صّلى �هلل عليه و�صلم �أزو�جه-.
يقول �بن حجر �لع�صقاليّن: »وكذ� جزم �لنّا�ض �لذين ر�آهم عمر عند �ملنرب 
�لذي  �لّتوهم  على  بناء  �صخ�ض  من  ذلك  بينهم  �صاع  �إنهم  على  حممول  بذلك 
توهمه من �عتز�ل �لنبي -�صلى �هلل عليه و �صلم- ن�صاءه فظّن لكونه مل جترِ عادته 
بذلك �أنه طّلقهن فاأ�صاع �أنه طّلقهن ف�صاع ذلك فتحدث �لّنا�ض به و�خلق بهذ� �لذي 

�بتد�أ باإ�صاعة ذلك �أن يكون من �ملنافقني«.)2(

عمدة �لقاري، �لعيني )105/2(.  -1
فتح �لباري، �بن حجر �لع�صقالين )239/9(.  -2
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ثالًثا: الآثار التي اأحدثتها �سائعة طالق الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأزواجه يف 
املجتمع النبوّي: 

1- اإحداث الغ�سب والقلق
يّت�صح هذ� من موقف عمر بن �خلطاب - ر�صي �هلل عنه- فور �صماعه �ل�ّصائعة، 
لبنته  فيذهب  لل�صباح،  ينتظر  يجعاله  مل  �ّللذ�ن  و�لقلق  �لغ�صب  به  �أمّل  حيث 
حف�صة-ر�صي �هلل عنها - للومها ومعاتبها، ويجل�ض �أمام بيت ر�صول �هلل- �صّلى 

�هلل عليه و�صّلم - م�صّر� على لقائه للتاأكد من �خلرب: 

َفَنَزْلُت  ِثيَاِبي  َعَليَّ  َجَمْعُت  »ثمَّ  عنه-:  �هلل  -ر�صي  �خلّطاب  بن  عمر  يقول 
ُب �إِْحَد�ُكنَّ �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه  ُة �أَتَُغا�صِ َة َفُقْلُت لََها �أَْي َحْف�صَ َفَدَخْلُت َعَلى َحْف�صَ
َب  �أَْن يَْغ�صَ �أََفَتاأَْمِننَي  ْيِل َقالَْت نََعْم َفُقْلُت َقْد ِخْبِت َوَخ�ِصْرِت  و�صلم �ْليَْوَم َحتَّى �للَّ
�هلل  �لنَِّبيَّ -�صلى  ي  تَ�ْصَتْكرِثِ َل  َفَتْهِلِكي  عليه و�صلم  �هلل  َر�ُصوِلِه �صلى  ِب  ِلَغ�صَ  ُ �هللَّ
نَِّك  عليه و�صلم-، َوَل تَُر�ِجِعيِه يِف �َصْيٍء، َوَل تَْهُجِريِه َو�َصِليِني َما بََد� لَِك، َوَل يَُغرَّ
ىَل �لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم، يُِريُد َعاِئ�َصَة«. َحبَّ �إِ اأَ ِمْنِك َو�أَ �أَْن َكانَْت َجاَرتُِك �أَْو�صَ
ولكي نت�صّور هول �خلرب و�صّدة وقوعه يف نف�ض �لن�صارّي كفرد من �أفر�د 
لنتاأمل ت�صوير �حلديث حلال �لأن�صاري-ر�صي �هلل عنه-  ننتقل  �لنبوّي،  �ملجتمع 
وهو ينقل �خلرب وحال عمر بن �خلطاب-ر�صي �هلل عنه- يف تلّقيه: »َقاَل ُعَمُر َوُكنَّا 
اِريُّ يَْوَم نَْوبَِتِه َفَرَجَع  اِحِبي �لأَْن�صَ ْيَل ِلَغْزِونَا َفَنَزَل �صَ اَن تُْنِعُل �خْلَ ْثَنا �أَنَّ َغ�صَّ َقْد حَتَدَّ
ْربًا �َصِديًد� َوَقاَل �أَثَمَّ ُهَو َفَفِزْعُت َفَخَرْجُت �إِلَْيِه َفَقاَل: َقْد  َرَب بَاِبي �صَ �إِلَْيَنا ِع�َصاًء َف�صَ
اُن َقاَل: َل بَْل �أَْعَظُم ِمْن َذِلَك َو�أَْهَوُل  َحَدَث �ْليَْوَم �أَْمٌر َعِظيٌم ُقْلُت َما ُهَو �أََجاَء َغ�صَّ
ُكْنُت  َقْد  َوَخ�ِصَرْت  ُة  َحْف�صَ َخابَْت  َفُقْلُت  ِن�َصاَءُه  �هلل عليه و�صلم  �لنَِّبيُّ �صلى  َق  َطلَّ

�أَُظنُّ َهَذ� يُو�ِصُك �أَْن يَُكوَن«.
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حتى  �صديًد�  �صربًا  �لباب  ي�صرب  بل  �ل�صباح،  �إىل  ينتظر  ل  فالأن�صارّي 
�أحدث �لفزع لعمر بن �خلطاب- ر�صي �هلل عنهما-: »ففزعت« لدرجة �نه خطر 
بباله �لنباأ �ل�صديد وهو ح�صول ما كانت غ�ّصان تتّوعد به، ويزيد من �صدة �لفزع 
قول �لأن�صارّي: »حدث �ليوم �أمُر عظيم« بل ويعتربه �أ�صّد مما يظّنه عمر من ح�صول 
�لغزو فيقول: »بل �أعظم من ذلك و�أهول طّلق �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - 

ن�صاَءُه«.
وينقل �حلديث م�صهد� �آخًر� معرّب� عن ذلك �لقلق �لذي حدث يف �ملجتمع 
يقول عمر بن �خلطاب-ر�صي �هلل عنه: »َفَخَرْجُت َفِجْئُت �إِىَل �مْلِْنرَبِ َفاإَِذ� َحْولَُه َرْهٌط 

ُهْم َفَجَل�ْصُت َمَعُهْم َقِلياًل ثُمَّ َغَلَبِني َما �أَِجُد«. يَْبِكي بَْع�صُ
ومل تنفرج �أ�صارير عمر بن �خلطاب -ر�صي �هلل عنه -ومل يَُزل همه �إل بعد �أن 

تب�صم له ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم - نافيا له خرب �لطالق �ل�صائع �ملتوهم.
على  �لجتماعّي  بعده  له  �حلادثة  هذه  يف  �لإ�صاعة  �أحدثته  �لذي  �لقلق  �إّن 
بالن�صبة �إىل  �أمًر� عظيما  �ل�صعيد �لأ�صرّي و�ملجتمعي، لذلك كانت مظّنة �لطالق 
عمر -ر�صي �هلل عنه- ل �صما �ن �بنته �إحدى زوجات �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم 

-، وهذ� ينطوي على �لطالق وما ي�صببه يف بيت �لفتاة و�أهلها.
�لر�صول -�صلى �هلل عليه  �عتز�ل  به  �أر�د  »�أمر عظيم«  �لعيني: »قوله:  يقول 
و�صلم -عن �أزو�جه �لطّاهر�ت -ر�صي �هلل عنهن- فاإن قلت ما �لعظمة فيه قلت 
كونه مظّنة �لطالق وهو عظيم ل�صيما بالن�صبة �إىل عمر -ر�صي �هلل تعاىل عنه- فاإن 

بنته �إحدى زوجاته«)1(.
ة �لن�صائية منها �صو�ء �حلقيقية �أم �للكرتونية  لقد د�أبت بع�ض �ملجال�ض وخا�صّ
فيما  و�ملزّورة  �لكاذبة  �لأخبار  ون�صر  �لجتماعّية،  �خل�صو�صيات  يف  �لّتفكه  على 

عمدة �لقاري، �لعيني )105/2(.  -1
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توّلد  حتى  تُ�صاع  �أن  تلبث  وما  وغريها  و�لطالق  �لزو�ج  �صوؤون  يف  بها  يتعّلق 
ل �صكينتها �إىل ��صطر�ب، ويح�صل للحاقد  �لغ�صب و�لقلق يف �لأ�صر �لآمنة فتحوِّ

ما �أر�د ب�صبب عدم تثبت �ل�ّصامع، وب�صبب جهل �لّناقل.
املطلب الّثالث: اإ�ساعة خرب مقتل الّنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم واأثرها يف تهديد 

ال�ّسلم املديّن
تّتخذ �صائعة خرب مقتل �لنّبي - �صّلى �هلل عليه و�صّلم - بعًد� ع�صكريا ًو�صيا�صًيا، 
ل �صيما و�أنها �أطلقت باملعركة كنوع من �أنو�ع �حلرب �لنف�صّية �لتي مق�صدها زعزعة 
فوف وح�صول �لهزمية للطرف �لآخر مع ما جتلبه من �إر�قة �لدماء و�لفر�ر �أمام  �ل�صّ

�لأعد�ء وخو�ر �لعزمية.
اأّوًل: م�سدر ال�ّسائعة:

ت�صري �لّرو�ية �إىل �أن �ل�صائعة �نطلقت من �ل�ّصيطان �لذي �أخذ على عاتقه �أن 
اعقة يف  يحزن �ملوؤمنني فكان منه �أن �أطلق تلك �ل�صائعة �لتي -بال �صك- هي كال�صّ

وقعها على �لأْنف�ض: 
�أنظر �إىل هْند  �لّزبري بن �لعّو�م -ر�صي �هلل عنه-: »و �هلل لقد ر�أيُتني  يقول 
ر�ت هو�رب ما دون �أخذهن قليل و ل كثري �إذ مالت  بنت ُعتبة و �صو�حبها م�صمِّ
�لّنهب و خلو� ظهرنا للخيل  �لقوم عنه يريدون  �لع�صكر حتى ك�صفنا  �إىل  �لّرماة 
فاأتينا من �أدبارنا و �صرخ �صارٌخ �إل �أن حممد� ُقتل فانكفاأنا و �نكفاأ بعد �أن �أ�صبنا 

�للو�ء �للو�ء حتى ما يدنو منه �أحد من �لقوم«)1(.
فما  حق  �أنّه  فيه  ي�صكو�  فلم  حممد  ُقتل  �ل�ّصيطان:  �صاح  »و  �آخر:  لفظ  ويف 

"هذ� حديث �صحيح  �ملغازي و�ل�صر�يا، وقال:  �ل�صحيحني، كتاب  �مل�صتدرك على  �خرجه �حلاكم يف   -1
على �صرط م�صلم ومل يخرجاه"، وقال �لذهبي يف �لتلخي�ض )على �صرط م�صلم(، حديث رقم: 4316.



- 76 -

ِزلنا كذلك ما ن�صّك �أنه قد قُتل حتى طلع ر�صول �هلل -�صّلى �هلل عليه و�صّلم -بني 
�ل�ّصعدين فعرفناه بتكفيه �إذ� م�صى قال: ففرحنا حّتى كاأنّه مل ي�صْبنا ما �أ�صابنا قال: 
فرقى نحونا و هو يقول: ��صتّد غ�صب �هلل على قوم دمو� وجه نبّيهم، قال و يقول 
مرة �أخرى: �لّلهم �إنّه لي�ض لهم �أن يعلونا حتى �نتهى �إلينا، قال فمكث �صاعة فاإذ� 

�أبو �صفيان ي�صيح يف �أ�صفل �جلبل �أعُل ُهبل، �أعُل ُهبل...«)1(.
لم املديّن: ثانيا: اأثر �سائعة مقتل الّنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم يف غزوة اأحد يف ال�سِّ
ينقل �حلديث �لأثر �جل�صيم �ّلذي حّل ب�صبب �صائعة مقتل �لّنبي - �صلى �هلل 
عليه و�صلم- وكيف فعلت باجلند ِفعل �لّنار يف �له�صيم؛ �إذ �صرعان ما حتّول �صري 
�ملعركة من �لّن�صر �إىل �لهزمية، بعد �أن رفعت ن�صاء قري�ض ِلَو�َءهنَّ �إعالنا عن ن�صر 

�مل�صركني.
قال �بن حجر: »فلّما وقعت �لهزمية فيمن �نهزم و�صاح �ل�ّصيطان قتل حممد 

��صتغل كل و�حد منهم بهّمه و�لذّب عن نف�صه«)2(.
ل بل �أّثرت تلك �ل�صائعة على �لّنفو�ض باأن �صاحبها �خلوف و�لرهبة و�لزعزعة؛ 
ففّر من فر من �مل�صلمني؛ فقد روى م�صلم من طريق ثابت عن �أن�ض قال: »�أُْفِرَد يَْوَم 
ُهْم َعنَّا َولَُه  ا َرِهُقوُه َقاَل »َمْن يَُردُّ اِر َوَرُجَلنْيِ ِمْن ُقَرْي�ٍض َفَلمَّ �أُُحٍد ِفى �َصْبَعٍة ِمَن �لأَْن�صَ
اِر َفَقاتََل َحتَّى ُقِتَل ُثمَّ َرِهُقوُه  َم َرُجٌل ِمَن �لأَْن�صَ نَِّة«. َفَتَقدَّ ُة �أَْو ُهَو َرِفيِقى ِفى �جْلَ نَّ �جْلَ
ِمَن  َرُجٌل  َم  َفَتَقدَّ نَِّة«.  �جْلَ ِفى  َرِفيِقى  ُهَو  �أَْو  ُة  نَّ �جْلَ َولَُه  َعنَّا  ُهْم  يَُردُّ »َمْن  َفَقاَل  ا  �أَْي�صً
ِ -�صلى  ْبَعُة َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ اِر َفَقاتََل َحتَّى ُقِتَل َفَلْم يََزْل َكَذِلَك َحتَّى ُقِتَل �ل�صَّ �لأَْن�صَ

َحابََنا«)3(. ْفَنا �أَ�صْ اِحَبْيِه »َما �أَْن�صَ �هلل عليه و�صلم- ِل�صَ
�خرجه �حلاكم يف �مل�صتدرك على �ل�صحيحني، كتاب �لتف�صري، �صورة �آل عمر�ن، وقال: "هذ� حديث   -1

�صحيح �ل�صناد"، وقال �لذهبي يف �لتلخي�ض: )�صحيح(، حديث رقم: 3163.
فتح �لباري - �بن حجر )360/7(.  -2

�أخرجه م�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب غزوة �أحد، حديث رقم: 1789.  -3
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قال �بن حجر: »وكاأّن �ملر�د بالرجلني طلحة و�صعد وكاأّن �ملر�د باحل�صر �ملذكور 
يْبق معه من �ملهاجرين غري  باملهاجرين فكاأنه قال مل  �لباب تخ�صي�صه  يف حديث 
هذين وتعني حمله على ما �أّولته، و�أن ذلك باعتبار �ختالف �لأحو�ل و�أنهم تفرقو� 
يف �لقتال فلّما وقعت �لهزمية فيمن �نهزم و�صاح �ل�صيطان ُقتل حممد ��صتغل كل 
و�حد منهم بهّمه و�لذب عن نف�صه... ثم عرفو� عن قرب ببقائه فرت�جعو� �إليه �أّول 

فاأول ثم بعد ذلك كان يندبهم �إىل �لقتال في�صتغلون به«)1(.

جريح  من  �أعقبته  مبا  �ل�صائعة  تلك  �أثر  ودقته  �لّت�صور  كمال  تت�صّور  �أن  لك 
وقتيل، ومل تنك�صف هذه �لُغّمة �إل بلطف من �هلل وتوفيقه ليتاأكد كذب �لإ�صاعة 
وذلك بعد �أن طلع ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم -، وقد �ُصّج وجهه بعد ما 
�أحدثته هذه �ل�صائعة من خذلن �لبع�ض وجتر�أ �لعدو على ر�صول �هلل - �صلى �هلل 
عيه و�صلم -: »�صاح �ل�صيطان: قُتل حممد فلم ي�صّكو� فيه �أنه حّق فما زلنا كذلك 
ما ن�صّك �أنه قد ُقتل حتى طلع ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و �صلم-... ففرحنا حتى 

كاأنّه مل ي�صبنا ما �أ�صابنا...«.

على  وو�صائلها  �حلرب  �أدو�ت  تنح�صر  ل  �إذ  خدعة،  �حلرب  �أن  �ملوؤكد  من 
و�صجاعة  �لآليات  على  �أو�لن�صر  �لهزمية  يتوقف  ول  �ملادّي،  بال�صالح  �ملو�جهة 
�ل�ّصجعان، لقد �أثبتت �ل�صر�عات و�حلروب و�ملنازعات بني �لأطر�ف �أّن �ل�ّصائعة 
من �صاأنها �أْن تغريِّ �صري �ملعركة وحتوّلها من �لن�صر �إىل �لهزمية �أو �لعك�ض، ملا حتدثه 
�لقائد  مقتل  كاإ�صاعة خرب  �لنفو�ض،  فوف وزعزعة  �ل�صّ تفرق و��صطر�ب يف  من 
�ّلذي يعّد وجوده رفعا للروح �ملعنوّية، فاإذ� �أحدثت �صائعة مقتل �لنبي �صلى �هلل 
عليه و�صلم - ما �أحدثت من هزمية وتفرق وقتل و�صعف يف �لنفو�ض �لب�صرّية يف 
ذ�ك �لزمان، فكيف لك �أن تت�صور �أن يَُكون فعل �ل�صائعة �لتي تتعلق باأمن �لدول 

فتح �لباري: �بن حجر �لع�صقالين )360/7(.  -1



- 78 -

وجيو�صها و�أركانها يف هذ� �لزمان �لذي �صعفت فيه �لّنفو�ض و��صتكانت!

املبحث الّثاين: املنهج النبوّي يف الّتعامل مع ال�شائعات

ما مّت عر�صه يف �ملبحث �ل�صابق من �لآثار �لتي ت�صّببها �ل�صائعات يف �ل�ّصالم 
تتْبع  �أو  تُر�فقها  �لتي  و�لقبائح  و�مل�صائب  �لويالت  من  ي�صري  نزٌر  هو  �ملجتمعي 
حدوثها، وذلك لأنه مّت ��صتخال�صها من مناذج وحو�دث معدودة ل تعّد ظاهرة 
ب�صبب �أف�صلية �ملجتمع �لنبوّي وخرييته، وما ح�صل �إمنا هو جمرد �أحد�ث قّدرها 
�هلل لتكون ت�صريعا ودر�صا ي�صري عليه �مل�صلمون �صريهم يف كل زمان ومكان، لقد 
عد؛ يف �أمنها �ل�ّصيا�صي و�لجتماعي  فتكت �ل�ّصائعات باملجتمعات على جميع �ل�صُّ
�ل�صخ�صيات  م�صتوى  على  و  �ملجالت،  جميع  ويف  و�لثقايف،  و�لقت�صادي 
ت�صببه  ما  وِلعظم  ومظاهره،  بتكويناته  �ملجتمع  طبقات  م�صتوى  وعلى  و�لأفر�د 
وموؤ�ص�صاتها  بقياد�تها  �ملجتمعات  على  لبّد  كان  �ملديّن وهوله  لم  �ل�صِّ من زعزعة 

و�أفر�دها �أن متنع �نت�صارها وتوقف مّدها بالّت�صدي لها ومعاجلة حدوثها.
ولقد جتّلى �ملنهج �لنبوّي يف �أبلج �صوره يف �لّتعامل مع �صائعة خرب �لإفك 
وطالق �لنّبي - �صّلى �هلل عليه و�صلم - �أزو�جه، ومقتله - �صلى �هلل عليه و�صلم 
حابة �لكر�م �لذين ��صتقو� منهجهم من قائدهم �ملبّلغ عن رب  - بله يف منهج �ل�صّ
�لعاملني، متّثل يف قو�عد و�آد�ب حتول دون تو�صع �نت�صار �ل�صائعة، وحتّد من �آثارها 

�ملتوقعة. 
املطلب الأول: املْنهج الوقائي ملنع انت�سار ال�ّسائعات

ح كر�هية كرثه �لكالم ونقله ملا يوؤول �إليه من  جاء �ملنهج �لنبوّي يبني ويو�صّ
�خلطاأ، فكرثة �لكالم من �أهم ّ�لو�صائل �حلاملة و�لد�فعة لالإ�صاعة: 

َ َكِرَه  عن �ملغرية بن �صعبة: �َصِمْعُت �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه و�صلم يَُقوُل: »�إنَّ �هللَّ
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وؤَ�ِل«)1(. َة �ل�صُّ اَعَة �مْلَاِل َوَكرْثَ لَُكْم ثاََلًثا ِقيَل َوَقاَل َو�إِ�صَ
�إن �لإ�صارة �إىل كر�هة كرثة �لكالم وتكريرها تفيد �لّزجر عن حكاية �أقاويل 
�أن  �لنا�ض و�لبحث عنها ليخرب عنها فيقول فالن كذ� وقيل كذ�؛ وحمل �لكر�هة 
يكرث بحيث ل يوؤمن معه �لّزلل فينقل من غري تثّبت ولكن يقلد من �صمعه ول يحتاط 

له، وهذ� بالفعل هو ما يح�صل يف �ل�صائعة وي�صهم يف تو�لدها.)2(
ومما جاء يوؤيد هذا املعنى: 

عن �أبي هريرة قال قال ر�صول �هلل -�صّلى �هلل عليه و �صّلم-: »كفى باملرء َكذبا 
�أن يحّدث بكّل ما �صمع«.)3(

�إذ لو مل يكن للرجل �إثما �إّل حتدثه بكل ما ي�صمعه من غري بيّنة يكفيه من �لإثم 
لأنه �إذ� حتدث بكل ما ي�صمعه مل يخل�ض من �لكذب �إذ جميع ما ي�صمع لي�ض ب�صدق 

بل بع�صه كِذب فعليه �أن يبحث ول يتحدث �إل مبا ظّن �صدقه.)4(

"ل ي�صاألون �لنا�ض �إحلافا"ـ حديث رقم:  متفق عليه: �أخرجه �لبخاري، كتاب �لزكاة، باب قوله تعاىل:   -1
1407، وم�صلم، كتاب �لأق�صية، باب �لنهي عن كرثة �مل�صائل، حديث رقم: 1715.

يُنظر: فتح �لباري، �بن حجر �لع�صقالين )407/10(.  -2
�خرجه م�صلم يف مقدمة �صحيحه، باب»كفى باملرء �إثما �أن يحدث بكل ما �صمع، حديث رقم: 5، قال   -3
تَاِبِعيٌّ  ا  َحْف�صً َفاإِنَّ  ُمْر�َصاًل  اَلم  �ل�صَّ َعَلْيِه  �لنَِّبيِّ  َعْن  َحْف�ٍض  َعْن  ل  �ْلأَوَّ ِريق  �لطَّ يِف  َوَقَع  "َفَهَكَذ�  �لنووي: 
ل  �ْلأَوَّ ِريق  َفالطَّ اًل.  ُمتَّ�صِ َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ  �لنَِّبّي �صَ َعْن  ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن  َعْن َحْف�ٍض  �لثَّايِن  ِريق  �لطَّ َويِف 
ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍّ َوِكاَلُهَما َعْن �ُصْعَبَة، َوَكَذِلَك َرَو�ُه ُغْنَدٌر َعْن �ُصْعَبَة  َرَو�ُه ُم�ْصِلٌم ِمْن ِرَو�يَة ُمَعاٍذ َوَعْبِد �لرَّ
َو�ب �مْلُْر�َصل َعْن �ُصْعَبَة، َكَما  : �ل�صَّ �َرُقْطِنيُّ ِريق �لثَّايِن َعْن َعِليِّ ْبن َحْف�ٍض َعْن �ُصْعَبَة َقاَل �لدَّ َفاأَْر�َصَلُه. َو�لطَّ
اًل َفَرَو�ُه ُمْر�َصاًل  ا ُمْر�َصاًل َوُمتَّ�صِ َرَو�ُه ُمَعاٌذ َو�ْبن َمْهِديٍّ َوُغْنَدٌر، ُقْلت: َوَقْد َرَو�ُه �أَبُو َد�ُوَد يِف �ُصَننه �أَْي�صً
ُرِوَي  �أَنَُّه  ثََبَت  َو�إَِذ�  َحْف�ٍض،  ْبن  َعِليِّ  ِرَو�يَِة  ِمْن  اًل  ُمتَّ�صِ َوَرَو�ُه  �ُصْعَبَة  َعْن  ّي  َمرْيِ �لنُّ ُعَمَر  ْبن  َحْف�ِض  َعْن 
ول َوَجَماَعة  َحاب �ْلأُ�صُ ِحيح �لَِّذي َقالَُه �ْلُفَقَهاء َو�أَ�صْ ل، َهَذ� ُهَو �ل�صَّ اًل َوُمْر�َصاًل َفاْلَعَمل َعَلى �أَنَُّه ُمتَّ�صِ ُمتَّ�صِ
ل ِزيَاَدة ِمْن ِثَقة َوِهَي َمْقُبولَة".�نظر  يَن َرَوْوُه ُمْر�َصاًل، َفاإِنَّ �ْلَو�صْ ّر َكْون �ْلأَْكرَثِ ِمْن �أَْهل �حْلَِديث، َوَل يَ�صُ

�لنووي: �صرحه على م�صلم: )75/1(.
�نظر في�ض �لقدير �صرح �جلامع �ل�صغري: �ملناوي: زين �لدين حممد)ت1031(. )721/4(.   -4



- 80 -

�ل�صاحلون  د�أب  لذلك  �لّل�صان،  عرث�ت  يف  �صاحبه  توقع  �لكالم  كرثة  �إن 
مت  على جمانبة جمال�ض �لّلغو، ملا ت�صوقه من ويالت يف �لدين و�لّدنيا، وكان �ل�صّ

�صمت للحكماء، وف�صيلة يتحلى به �لعلماء �لربانيون.
املطلب الّثاين: املنهج العالجّي للحّد من اآثار وقوع ال�ّسائعات

اأّوًل: منهج الّتثبت من الأخبار:
جاء �لأمر بالتثبت يف قبول �لأخبار يف �لكتاب و�ل�صّنة: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  چ  تعاىل:  قال 
ڤ ڤ ڦ ڦ چ �حلجر�ت: 6، و�تّباعا لهذ� �لأمر �لربايّن؛ فاإنّه يكون حمّتما على 

كل من ي�صله �خلرب �أن يتثّبت �صو�ء �أكان هو �جلهة �مل�صتهدفة بالإ�صاعة �أو غريها.

�إن �صمعت  لذلك جتد �ل�صّيدة عائ�صة-ر�صي �هلل عنها- يف حادثة �لإفك ما 
باخلرب ت�صتاأذن ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - لت�صتيقن �خلرب من �أبويها: تقول 
َفاأَِذَن يِل  ِقَبِلِهَما  ِمْن  رَبَ  �خْلَ �أَ�ْصَتْيِقَن  ْن  �أَ �أُِريُد  ِحيَنِئٍذ  عائ�صة - ر�صي �هلل عنها: »َو�أَنَا 

ُث ِبِه �لنَّا�ُض«. َر�ُصوُل �هلِل �صلى �هلل عليه و�صلم َفاأَتَْيُت �أَبََويَّ َفُقْلُت لأُمِّي َما يََتَحدَّ

 - �لّنبي  حادثة خرب طالق  عنه - يف  �هلل  �خلّطاب-ر�صي  بن  عمر  وكذلك 
�صّلى �هلل عليه و�صلم - �أزو�جه تر�ه يذهب �إىل ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم 
َفاإَِذ� َحْولَُه  �مْلِْنرَبِ  �إِىَل  - لي�صتيقن منه: يقول -ر�صي �هلل عنه -: »َفَخَرْجُت َفِجْئُت 
�لَِّتي  �مْلَ�ْصُربََة  َفِجْئُت  �أَِجُد  َما  َغَلَبِني  ُثمَّ  َقِلياًل  َمَعُهْم  َفَجَل�ْصُت  ُهْم  بَْع�صُ يَْبِكي  َرْهٌط 
ِفيَها �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم َفُقْلُت ِلُغاَلٍم لَُه �أَ�ْصَوَد ��ْصَتاأِْذْن ِلُعَمَر َفَدَخَل �ْلُغاَلُم 
ْمُت �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه و�صلم  َم �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه و�صلم ثُمَّ َرَجَع َفَقاَل َكلَّ َفَكلَّ
ْهِط �لَِّذيَن ِعْنَد �مْلِْنرَبِ ثُمَّ َغَلَبِني  َرْفُت َحتَّى َجَل�ْصُت َمَع �لرَّ َمَت َفاْن�صَ َوَذَكْرتَُك لَُه َف�صَ
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لَُه  َذَكْرتَُك  َقْد  َفَقاَل:  َرَجَع  ُثمَّ  َفَدَخَل  ِلُعَمَر  ��ْصَتاأِْذْن  ِلْلُغاَلِم  َفُقْلُت  َفِجْئُت  �أَِجُد  َما 
َفِجْئُت  �أَِجُد  َما  َغَلَبِني  ُثمَّ  �مْلِْنرَبِ  ِعْنَد  �لَِّذيَن  ْهِط  �لرَّ َمَع  َفَجَل�ْصُت  َفَرَجْعُت  َمَت  َف�صَ
ا  َمَت َفَلمَّ �ْلُغاَلَم َفُقْلُت ��ْصَتاأِْذْن ِلُعَمَر َفَدَخَل ُثمَّ َرَجَع �إِيَلَّ َفَقاَل: َقْد َذَكْرتَُك لَُه َف�صَ
�أذنِذَن لََك �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه  َقْد  َفَقاَل  �ْلُغاَلُم يَْدُعويِن  �إَِذ�  َقاَل:  ِرًفا  ُمْن�صَ َولَّْيُت 
َطِجٌع َعَلى ِرَماِل  و�صلم َفَدَخْلُت َعَلى َر�ُصوِل �هلِل �صلى �هلل عليه و�صلم َفاإَِذ� ُهَو ُم�صْ
َماُل ِبَجْنِبِه ُمتَِّكًئا َعَلى ِو�َصاَدٍة ِمْن �أََدٍم َح�ْصُوَها  ثََّر �لرِّ رٍي لَْي�َض بَْيَنُه َوبَْيَنُه ِفَر��ٌض َقْد �أَ َح�صِ
َرُه  ْقَت ِن�َصاَءَك َفَرَفَع �إِيَلَّ بَ�صَ ْمُت َعَلْيِه ثُمَّ ُقْلُت َو�أَنَا َقاِئٌم يَا َر�ُصوَل �هلِل �أََطلَّ ِليٌف َف�َصلَّ

ُ �أَْكرَبُ«. َفَقاَل: َل َفُقْلُت �هللَّ
�تّباعا  لنف�صه  �لتثبت  منهج  عنه-  �هلل  �خلطاب-ر�صي  بن  عمر  �رت�صى  لقد 
للمنهج �لنبوي وذلك من خالل �لرجوع �إىل �أهل �لخت�صا�ض و�أويل �لأمر، فما 
�أن �صمع �صائعة طالق �لّنبي - �صّلى �هلل عليه و�صلم - لأزو�جه حتى ذهب ي�صاأل 

زوجه، وبعدها ي�صاأل �لّنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم-.
ثانًيا: الرّتفق مبن وقعت عليه الإ�ساعة حلني البيان: 

يكون ذلك بح�صن �ملعاملة و�لّرفق، وحماولة عدم نقل �لإ�صاعة �إليه، ويتمثل 
يف عدة �أمور هي: 

1- عدم نقل الأخبار املُقِلقة لأ�سحابها اإل بعد الّتيقن:
طلون بنارها وتوؤرق ليلهم  كثريون هم �لذين يقعون �صحايا �لإ�صاعات في�صْ
ونهارهم، لذلك ينبغي �أن ل يُنقل �خلرب �ملُقلق ل�صاحبه �إل بعد �لّتيقن وخا�صة يف 
حال مر�صه �أو تعبه �أو �إحاطته ببع�ض �لظروف �لتي قد جتمع عليه �لهموم وتفقده 
�لأمن �لنف�صّي، لقد مّر �ل�ّصهر ومل تُخرب �ل�صيدة عائ�صة -ر�صي �هلل عنها - مبا ي�صاع 
ها  ملر�صها ول�صغر �صّنها ولعظم �لأمر وهوله، �إذ �إنها مل تُرم باأمر هنّي بل ُرميت بعر�صِ
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- وحا�صاها -، ومل ياأتها �خلرب �إل عندما عرثت �أم ِم�صطح بثوبها وقالت ما قالت: 

وَن  تروي �ل�صيدة عائ�صة -ر�صي �هلل عنها - فتقول: »َفا�ْصَتَكْيُت ِبَها �َصْهًر� يُِفي�صُ
َحاِب �لإِْفِك َويَِريُبِني يِف َوَجِعي �أَينِّ َل �أََرى ِمَن �لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه  ِمْن َقْوِل �أَ�صْ
َكْيَف  يَُقوُل  ُثمَّ  َفيُ�َصلُِّم  يَْدُخُل  َا  �إِمنَّ �أَْمَر�ُض  ِمْنُه ِحنَي  �أََرى  ُكْنُت  �لَِّذي  ْطَف  �للُّ و�صلم 
ِع  �مْلََنا�صِ ِقَبَل  ِم�ْصَطٍح  َو�أُمُّ  �أَنَا  َخَرْجُت  نََقْهُتَف  َحتَّى  َذِلَك  ِمْن  ِب�َصْيٍء  �أَ�ْصُعُر  َل  ِتيُكْم 
ُزنَا َل نَْخُرُج �إِلَّ لَْياًل �إِىَل لَْيٍل، َوَذِلَك َقْبَل �أَْن نَتَِّخَذ �ْلُكُنَف َقِريًبا ِمْن بُيُوِتَنا َو�أَْمُرنَا  ُمَترَبَّ
ُرْهٍم  �أَِبي  ِبْنُت  ِم�ْصَطٍح  َو�أُمُّ  �أَنَا  َفاأَْقَبْلُت  ِه  �لتََّنزُّ �أَْو يِف  يَِّة،  �ْلرَبِّ �ْلَعَرِب �لأَُوِل يِف  �أَْمُر 
ي َفَعرُثَْت يِف ِمْرِطَها َفَقالَْت تَِع�َض ِم�ْصَطٌح َفُقْلُت لََها ِبْئ�َض َما ُقْلِت �أَتَ�ُصبِّنَي َرُجاًل  مَنْ�صِ
ْهِل �لإِْفِك َفاْزَدْدُت  ْتِني ِبَقْوِل �أَ �َصِهَد بَْدًر� َفَقالَْت يَا َهْنَتاْه �أَمَلْ تَ�ْصَمِعي َما َقالُو� َفاأَْخرَبَ

ي«. ا �إِىَل َمَر�صِ َمَر�صً
2-الّلطف والأ�سلوب الّرقيق عند املُ�سارحة:

يِن  قالت عائ�صة - ر�صي �هلل عنها -: »َوَقْد َمُكَث �َصْهًر� َل يُوَحى �إِلَْيِه يِف �َصاأْ
َد ثُمَّ َقاَل يَا َعاِئ�َصُة َفاإِنَُّه بََلَغِني َعْنِك َكَذ� َوَكَذ� َفاإِْن ُكْنِت بَِريئًَة  �َصْيٌء- َقالَْت - َفَت�َصهَّ
َ َوتُوِبي �إِلَْيِه َفاإِنَّ �ْلَعْبَد �إَِذ� �ْعرَتََف ِبَذْنِبِه  ُ َو�إِْن ُكْنِت �أَمْلَْمِت َفا�ْصَتْغِفِري �هللَّ ئُِك �هللَّ َف�َصيُرَبِّ

ُ َعَلْيه«. ثُمَّ تَاَب تَاَب �هللَّ
وما �إن �نتهى �لّنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - من كالمه مع �ل�صيدة عائ�صة-
ر�صي �هلل عنها- بعد �صمت طويل حتى �أثمر ذلك طماأنينة و�صكينة يف نف�صها، ومل 
فيقُل�ض دمعها، ولكن هي يف حاٍل  �لّر�قي  �لهادي  �لرقيق  لول كالمه  يكن ذلك 
ل متلك فيه �لإجابة لأنها �أعلم بحالها، ولكن ما قيل و�أُ�صيع �أكرب من ذلك و�أعظم 
ا  لذلك طلبت من �أبويها �أن يجيبا ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم قالت: »َفَلمَّ
ى َر�ُصوُل �هلِل �صلى �هلل عليه و�صلم َمَقالََتُه َقَل�َض َدْمِعي َحتَّى َما �أُِح�ضُّ ِمْنُه َقْطَرًة  َق�صَ
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ِ َما �أَْدِري َما �أَُقوُل  َوُقْلُت لأَِبي �أَِجْب َعنِّي َر�ُصوَل �هلِل �صلى �هلل عليه و�صلم َقاَل: َو�هللَّ
ي �أَِجيِبي َعنِّي َر�ُصوَل �هلِل �صلى �هلل  ِلَر�ُصوِل �هلِل -�صّلى �هلل عليه و�صلم -َفُقْلُت لأُمِّ

عليه و�صلم«.
3- الّتخفيف من وقع الإ�ساعة واملوا�ساة: 

يِن  وهذ� ما قامت به �أم �ل�صيدة عائ�صة - ر�صي �هلل عنهما فقالت: »يَا بَُنيَُّة َهوِّ
َر�ِئُر  َها َولََها �صَ يئٌَة ِعْنَد َرُجٍل يُِحبُّ َما َكانَِت �ْمَر�أٌَة َقطُّ َو�صِ ِ لََقلَّ َن َفَو�هللَّ اأْ َعَلى نَْف�ِصِك �ل�صَّ
ْيَلَة  ُث �لنَّا�ُض ِبَهَذ� َقالَْت َفِبتُّ ِتْلَك �للَّ َن َعَلْيَها َفُقْلُت �ُصْبَحاَن �هلِل، َولََقْد يََتَحدَّ �إِلَّ �أَْكرَثْ
َبْحُت َل يَْرَقاأُ يِل َدْمٌع، َوَل �أَْكَتِحُل ِبَنْوٍم«. ول ي�صتغرب هذ� �لّتعامل مع  َحتَّى �أَ�صْ

�ل�صّديقة �إبنة �ل�صديق ولأّن �ملّتهم بريء حتى تثبت �إد�نته.
4- ا�سْت�سحاب الّثقة مِلن هم اأهٌل لها 

قد يتبادر �إىل �لذهن �أن �لّنبي -�صّلى �هلل عليه و�صّلم- قد طر�أ عليه �ل�صك 
يف زوجه �لطاهرة وذلك من �حلال �لذي و�صفته �ل�صيده عائ�صة-ر�صي �هلل عنها، 
�أن  �أحدهم  ي�صطّر  �أهله، وقد  �لنبي -�صّلى �هلل عليه و�صّلم - عن حال  وب�صوؤ�ل 
�لأمر  هذ�  باأن   - و�صّلم  عليه  �هلل  �صّلى   - �هلل  لر�صول  �لعذر  ما  مقدِّ ذلك  يقول 
م�صتْدع لذلك حتما قيا�صا على ما يحدث يف �أعر�ف �لب�صر، ولكن �أنو�ر �لّنبوة 

ونور �لوحي وهديه ل تَُقا�ُض عليه تلك �لأعر�ف �خلاطئة �ملت�صرعة.
ولكْن ما تف�صري ما ح�صل من حاله و�صوؤ�ل �أ�صحابه؟، وهل ي�صّكل ذلك �ن�صحابا 

من �لثقة �أو تغريها �إىل حال �أخرى �أو �صعفها؟ 
ذلك  بعد  موقفه  ت�صور  �لتي  �ل�ّصريفة  �لّن�صو�ض  خالل  من  �حلقيقة  تظهر  و 
وبعد �ل�صوؤ�ل و�لّتحري و�إطالق �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - قولته و�صهادته 
يف �أهله، �لتي �آثر �أن يوؤخرها حتى ي�صّم �إىل قوله قول من ر�فق �لنبي -�صلى �هلل 
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�لّنبي -  ربّاه  قد  �أبي طالب  بن  فعلّي  و�لقر�بة  حب  �ل�صّ من  و�أهله  عليه و�صلم- 
�صلى �هلل عليه و�صلم- يف بيته، و�أُ�صامة- ر�صي �هلل عنه- �لذي كاد يظن �لنا�ض 
�أنه �بنه فنزلت �آية �لتبني، وبريرة -هي �خلادم �لتي تر�فق زوج �لنبي - �صلى �هلل 
عليه و�صلم -، لكي يخرج �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم -قر�ره بكل ثقة وجر�أة 
ملن �آذى بيت �أهله حتى ل يقال �نت�صر لزوجه في�صتعذر من عبد �هلل بن �أبي �صلول 
بن  وب�صفو�ن  بزوجه  بثقته  ت�صريحه  مع  بكل جر�أة  فينادي  �ل�صائعة:  �لذي روج 
َما   ِ َفَو�هللَّ �أَْهِلي  يِف  �أََذ�ُه  بََلَغِني  َرُجٍل  ِمْن  يَْعِذُريِن  »َمْن  عنهما:  �هلل  ر�صي  �ملعّطل 
� َوَما َكاَن يَْدُخُل  � َوَقْد َذَكُرو� َرُجاًل َما َعِلْمُت َعَلْيِه �إِلَّ َخرْيً َعِلْمُت َعَلى �أَْهِلي �إِلَّ َخرْيً

َعَلى �أَْهِلي �إِلَّ َمِعي«.
بل �صّم �إىل �صهادة �آل بيته وخدمه، �صهادة �ل�صر�ئر فرت�ه ي�صاأل زينب -ر�صي 
ر�ئر من  �هلل عنها- فيع�صمها �هلل بالورع وت�صهد باحلّق رغما عّما جرى يف عادة �ل�صّ
ت�صّيد �لفر�ض لإبعاد �لزوجة �ملقّربة لت�صتاأثر هي بقلبه، ولكن بيت �لّنبوة قد ع�صمه 

�هلل بالورع: 
تقول �ل�صيدة عائ�صة -ر�صي �هلل عنها -: »كان َر�ُصوُل �هلِل --�صلى �هلل عليه 
ْيِت َفَقالَْت  ْمِري َفَقاَل يَا َزْيَنُب َما َعِلْمِت َما َر�أَ و�صلم يَ�ْصاأَُل َزْيَنَب ِبْنَت َجْح�ٍض َعْن �أَ
� َقالَْت َوْهَي �لَِّتي  ِ َما َعِلْمُت َعَلْيَها �إِلَّ َخرْيً ِري َو�هللَّ يَا َر�ُصوَل �هلِل �أَْحِمي �َصْمِعي َوبَ�صَ

ُ ِباْلَوَرِع«. َمَها �هللَّ َكانَْت تُ�َصاِميِني َفَع�صَ
ثالثا: اتباع منهج �سبط الّنف�ش والّتعقل واحلكمة: 

�آتاه  قد  �لأمة  وقائد  �ملبّلغ  �لّنبي  ب�صفته   - و�صّلم  عليه  �هلل  �صّلى  �لّنبي -  �إن 
�هلل �حلكمة فال يت�صّور منه غري ذلك من �تباع �ملنهج �ل�صحيح يف تلقي �لأخبار، 
فكيف �إذ� كان �لأمر يف �أهل بيته و�أحّب �أزو�جه �إىل قلبه، مع ما كان ير�ه من �لأمل 
و�حلزن و�ل�صدة �لذي �أمّل بزوجته حتى كاد ذلك كله �ن يرمي بها �ىل �لّتهلكة، �إن 
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�لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - يف هذ� �حلدث �ملوؤمل باعتباره زوًجا للطاهرة �لتي 
و�صى خربها و��صتو�صاه من وقع يف �لفك كان لبد �أن يرجع للم�صاورة يف هذ� 
�لأمر �جللل كعادته يف كل �أمر عظيم لذلك تر�ه يجمع خرية �أ�صحابه �لذين تربطهم 

حبة و�لقر�بة و�ملعرفة بزوجه �ملطّلعني على �صرية زوجته:  به �صلة �ل�صّ
�هلِل �صلى  َر�ُصوُل  َفَدَعا  َبْحُت  �أَ�صْ »ثُمَّ  �ل�صيدة عائ�صة-ر�صي �هلل عنها:  تقول 
رُيُهَما  �هلل عليه و�صلم َعِليَّ ْبَن �أَِبي َطاِلٍبَ.�أُ�َصاَمَة ْبَن َزْيٍد ِحنَي ��ْصَتْلَبَث �ْلَوْحُي يَ�ْصَت�صِ
�َصاَمُة  ا �أُ�َصاَمُة َفاأَ�َصاَر َعَلْيِه ِبالَِّذي يَْعَلُم يِف نَْف�ِصِه ِمَن �ْلُودِّ لَُهْم َفَقاَل �أُ يِف ِفَر�ِق �أَْهِلِه َفاأَمَّ
ا َعِليُّ ْبُن �أَِبي َطاِلٍب َفَقاَل يَا َر�ُصوَل  � َو�أَمَّ ِ �إِلَّ َخرْيً �أَْهُلَك يَا َر�ُصوَل �هلِل، َوَل نَْعَلُم َو�هللَّ
ُدْقَك َفَدَعا َر�ُصوُل �هلِل  اِريََة تَ�صْ ُ َعَلْيَك َو�لنِّ�َصاُء �ِصَو�َها َكِثرٌي َو�َصِل �جْلَ يِِّق �هللَّ �هلِل مَلْ يُ�صَ
�صلى �هلل عليه و�صلم بَِريَرَة َفَقاَل يَا بَِريَرُة َهْل َر�أَْيِت ِفيَها �َصْيًئا يَِريُبِك َفَقالَْت بَِريَرُة 
ُه َعَلْيَها �أَْكرَثَ ِمْن �أَنََّها َجاِريٌَة َحِديثَُة  َل َو�لَِّذي بََعثََك ِباحْلَقِّ �إِْن َر�أَْيُت ِمْنَها �أَْمًر� �أَْغِم�صُ

�ِجُن َفَتاأُْكُلُه«. نِّ تََناُم، َعِن �ْلَعِجنَي َفَتاأِْتي �لدَّ �ل�صِّ
رابعا: ال�ّسعي اإىل الإ�سالح ودرء الفنت التي توّلدها ال�سائعات:

توّلد �لإ�صاعات �لفنت و�لقتتال و�لتفرق و�لنق�صام مما يوؤرق �أمن �ملجتمعات 
على �صعيد �لأفر�د و�جلماعات و�حلكومات، لذلك يجب على �لقادة و�لروؤ�صاء 
فال  وروّية  بحكمة  �لإ�صاعات  هذه  عن  �لنا�صئة  �لأزمات  يديرو�  �أن  �لأمر  و�أويل 
يحملهم �لغ�صب على �تّخاذ �لقر�ر�ت �لتي تفتك باأمن �ملجتمعات وحتقق للماكرين 

غاياتهم: 
فعندما ��صتعذر �لنّبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - �لو�ض و�خلزرج من عبد �هلل 
بن �أبي �صلول يجري ما جرى من �لختالف و�لتفرق حتى يكاد �حلّيان �أن يقتتال 
حمية وع�صبية، فما يكون من �لر�صول �لقائد �إل �أن يخّف�صهم ويرجئ �أمر �بن �أبي 

�صلول درء� للفتنه م�صتعينا باهلل - عز وجل: 



- 86 -

جاء يف �لرو�ية عن عائ�صة - ر�صي �هلل عنها - »َفَقاَم �َصْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َفَقاَل يَا 
ْخَو�ِنَنا  ْن َكاَن ِمْن �إِ َرْبَنا ُعُنَقُه َو�إِ ِ �أَْعِذُرَك ِمْنُه �إِْن َكاَن ِمَن �لأَْو�ِض �صَ َر�ُصوَل �هلِل �أَنَا َو�هللَّ
ِمَن �خْلَْزَرِج �أََمْرتََنا َفَفَعْلَنا ِفيِه �أَْمَرَك َفَقاَم �َصْعُد ْبُن ُعَباَدَة َوُهَو �َصيُِّد �خْلَْزَرِج، َوَكاَن 
َوَل  تَْقُتُلُه،  َل  �هلِل  لََعْمُر  َكَذْبَت  َفَقاَل  ِميَُّة  �حْلَ �ْحَتَمَلْتُه  َولَِكِن  ا  احِلً �صَ َرُجاًل  َذِلَك  َقْبَل 
ُه َفاإِنََّك ُمَناِفٌق  ِ لََنْقُتَلنَّ رْيِ َفَقاَل َكَذْبَت لََعْمُر �هلِل َو�هللَّ تَْقِدُر َعَلى َذِلَك َفَقاَم �أُ�َصْيُد ْبُن �حْلُ�صَ
و� َوَر�ُصوُل �هلِل �صلى �هلل  يَّاِن �لأَْو�ُض َو�خْلَْزَرُج َحتَّى َهمُّ جُتَاِدُل، َعِن �مْلَُناِفِقنَي َفثَاَر �حْلَ

ُهْم َحتَّى �َصَكُتو� َو�َصَكَت«. �صَ عليه و�صلم َعَلى �مْلِْنرَبِ َفَنَزَل َفَخفَّ
يحتاج �أولُو �لأمر ومن يقوم مقامهم �أن يتنازلو� يف بع�ض �لأحيان عن بع�ض 
مايرونه ثاأر� لعر�صهم �أو من �صعى �إىل ن�صر �لقلق و�لريبة، �إذ� كان يف درئهم لهذ� 
رر �خلا�ض درًء� ل�صرر عام قد ي�صري �أمره على �صائر �ملجتمع وتتو�صع �آثاره  �ل�صّ
بحيث ل ينفع بعدها �لإ�صالح وهذ� يرجع حلكمة �لقائد وقيا�صه �لأمور، وهذ� ما 

فعله �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - رغم خطورة �لأمر.
خام�سا: ال�سِتعانة بال�سرب والحت�ساب والثقة والّرجاء مبا عند اهلل -عز وجل 

ووعده، و�سبط الّنف�ش 
لقد �أيقنت �ل�صيدة عائ�صة -ر�صي �هلل عنها- باأن �هلل �صيربئها لنها تعلم علم 
�ليقني �أنها بريئة فهي �أعلم بنف�صها، وهي تعلم باأن �هلل يد�فع عن �أوليائه �ل�صاحلني، 

فرت�ها ت�صرب وحتت�صب وت�صتعني باهلل -عّز وجّل-: 

ِ َما �أَْدِري َما �أَُقوُل ِلَر�ُصوِل �هلِل  تقول �ل�صيدة عائ�صة -ر�صي �هلل عنها-: »َو�هللَّ
نِّ َل �أَْقَر�أُ َكِثرًي� ِمَن �ْلُقْر�آِن َفُقْلُت  �صلى �هلل عليه و�صلم َقالَْت َو�أَنَا َجاِريٌَة َحِديثَُة �ل�صِّ
ْقُتْم  دَّ ُث ِبِه �لنَّا�ُض َوَوَقَر يِف �أَْنُف�ِصُكْم َو�صَ ِ لََقْد َعِلْمُت �أَنَُّكْم �َصِمْعُتْم َما يََتَحدَّ �إِينِّ َو�هللَّ
ُقويِن ِبَذِلَك َولَِئِن �ْعرَتَْفُت  دِّ يئٌَة َل تُ�صَ ُ يَْعَلُم �إِينِّ لرََبِ ِبِه َولَِئْن ُقْلُت لَُكْم �إِينِّ بَِريئٌَة َو�هللَّ
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ِ َما �أَِجُد يِل َولَُكْم َمثَاًل �إِلَّ �أَبَا يُو�ُصَف  ُقنِّي َو�هللَّ دِّ ُ يَْعَلُم �أَينِّ بَِريئٌَة لَُت�صَ لَُكْم ِباأَْمٍر َو�هللَّ
ْلُت َعَلى ِفَر��ِصي َو�أَنَا  ُفوَن} ثُمَّ حَتَوَّ ُ �مْلُ�ْصَتَعاُن َعَلى َما تَ�صِ رْبٌ َجِميٌل َو�هللَّ �إِْذ َقاَل {َف�صَ
ِ َما َظَنْنُت �أَْن يُْنِزَل يِف �َصاأْيِن َوْحًيا َولأَنَا �أَْحَقُر يِف  ُ َولَِكْن َو�هللَّ ئَِني �هللَّ �أَْرُجو �أَْن يرَُبِّ
َم ِباْلُقْر�آِن يِف �أَْمِري َولَِكنِّي ُكْنُت �أَْرُجو �أَْن يََرى َر�ُصوُل �هلِل �صلى  نَْف�ِصي ِمْن �أَْن يَُتَكلَّ
�أََحٌد  َخَرَج  َوَل  ِل�َصُه،  جَمْ َر�َم  َما   ِ َفَو�هللَّ  ُ �هللَّ ئُِني  يرَُبِّ ُروؤْيَا  �لنَّْوِم  يِف  و�صلم  عليه  �هلل 
ُر  ِمْن �أَْهِل �ْلَبْيِت َحتَّى �أُْنِزَل َعَلْيِه َفاأََخَذُه َما َكاَن يَاأُْخُذُه ِمَن �ْلرُبََحاِء َحتَّى �إِنَُّه لَيََتَحدَّ
َي َعْن َر�ُصوِل �هلِل �صلى �هلل عليه  ا �ُصرِّ َماِن ِمَن �ْلَعَرِق يِف يَْوٍم �َصاٍت َفَلمَّ ِمْنُه ِمْثُل �جْلُ
َ َفَقْد  َم ِبَها �أَْن َقاَل يِل يَا َعاِئ�َصُة �ْحَمِدي �هللَّ َل َكِلَمٍة تََكلَّ وَّ َحُك َفَكاَن �أَ و�صلم َوُهَو يَ�صْ

.»ُ �أَِك �هللَّ بَرَّ

�ملظلوم  بن�صر  �هلل من حتقيق وعده  عند  مبا  و�لعلم  �ل�صرب و�لحت�صاب  �إن ّ 
�ل�ّصعور  �أن هذ�  �ل�صائعات وتطغى، ول �صّك  يتمثله كل من جتور عليه  �أن  يجب 
يحقق للنف�ض �لطمئنان و�ل�ّصكينة، لذلك ترى عائ�صة -ر�صي �هلل عنها -تتحّول 
�إىل فر��صها لرتتاح بعد طول عناء بعد �أن علمت �أن ر�صول �هلل - �صّلى �هلل عليه 
و�صّلم - قد وّكل �صاأنها �إىل خالقها عامل �ل�صّر و�لعلن فكانت ترجو �أن يرى ر�صول 
�هلل - �صّلى �هلل عليه و�صلم - روؤيا ترّبئها، ومل يخيب �هلل ظّنها فاأنزل قر�آنا ب�صاأنها 

يتلى �آناء �لليل و�أطر�ف �لنهار.
ثقة  نف�صه  يد�فع عن  فهو  نف�صه  ت�صتكني  �أو  يهن  فلم  �ملعطل  بن  و�أّما �صفو�ن 
 ِ ُجِل �لَِّذي ِقيَل لَُه َفَقاَل �ُصْبَحاَن �هلِل َو�هللَّ ويقينا؛ قالت عائ�صة: َ»بََلَغ �لأَْمُر �إِىَل َذِلَك �لرَّ

َما َك�َصْفُت َكَنَف �أُْنثَى َقطُّ َقالَْت َعاِئ�َصُة َفُقِتَل �َصِهيًد� يِف �َصِبيِل �هلِل«.
�ساد�ًسا: املُ�ساحمة والعفو عند املقدرة ملن ي�ستحّقهما:

قد يلجاأ �ملظلوم ممّن وقعت عليه �ل�صائعة �إىل رّدة فعل مينع فيها �لعطاء عن 
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�لذين وقعو� فيه ويف �أهل بيته، ولكن �لإ�صالم �لذي يقوم على �ملُ�صاحمة و�لعفو 
عن �لزّلت ويُطالب �لنا�ض بالإح�صان و�لعفو عن �ملقدرة يرباأ باأ�صحابه عن ذلك 
ة �إذ� كان من قد منعو� عنهم �لعطاء من �لأرحام �أو �لأ�صدقاء �أو �أ�صحاب  وخا�صّ
�لف�صل حتى يعّم �ل�صالم و�لأمان �ملجتمعي ويقطع د�بر �حلقد و�ل�ّصحناء و�لبغ�صاء 

�لتي هي من �أ�صد �لأوبئة �لتي تفتك باأمن �ملجتمعات: 

لقد قرر �أبو بكر ر�صي �هلل عنه قطع �لّنفقة عن م�صطح �لذي �آذ�ه يف �أهل بيته 
مع �أن م�صطح من �أهل بيته وقر�بته، ولكن لرعاية �لقر�بة حّق حتى و�إن جارو� و�إن 
ُ َعْنُه-، َوَكاَن يُْنِفُق َعَلى ِم�ْصَطِح ْبِن �أُثَاثََة  َي �هللَّ يُق، -َر�صِ دِّ ظلمو�، َقاَل �أَبُو بَْكٍر �ل�صِّ

ِ َل �أُْنِفُق َعَلى ِم�ْصَطٍح �َصْيًئا �أَبًَد� بَْعَد َما َقاَل ِلَعاِئ�َصَة«. ِلَقَر�بَِتِه ِمْنُه: »َو�هللَّ

فجاءت �لآيات تاأمر �أبا بكر باأن ي�صتمّر يف �لّنفقة لنو�ل �ملغفرة من �هلل- عز 
�لباطل: قال  �تّباع �حلّق ورّد  �أمر �هلل -�صبحانه وتعاىل- من  وجل - ولتحقيق ما 

تعاىل: چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
وي�صتجيب   ،22 �لنور:  چ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ 
يِل   ُ �هللَّ يَْغِفَر  �أَْن  لأُِحبُّ  �إِينِّ   ِ َو�هللَّ »بََلى  فيقول:  �لربايّن  لالأمر   - عنه  �هلل  -ر�صي 

َفَرَجَع �إِىَل ِم�ْصَطٍح �لَِّذي َكاَن يُْجِري َعَلْيِه«.

ووقع ح�ّصان بن ثابت-ر�صي �هلل عنه- بالإفك، ولكن �أبت �ل�صيدة عائ�صة-
ر�صي �هلل عنها بعد ذلك من �بن �ختها عروه �أن ي�صّب ح�ّصانا عندها يقول عروة بن 
ُه َفاإِنَُّه َكاَن يَُناِفُح َعْن َر�ُصوِل  اَن ِعْنَد َعاِئ�َصَة َفَقالَْت َل تَ�ُصبَّ �لزبري: »َذَهْبُت �أَ�ُصبُّ َح�صَّ

�هلِل �صلى �هلل عليه و�صلم«.
لقد حفظت �ل�صيدة عائ�صة - ر�صي �هلل عنها - حل�صان بن ثابت مو�قفه مع 
تن�صج خيوط �حلقد  �لفتنة ومل  ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صّلم - ومل توؤجج 
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و�لكر�هية ككثري من �لن�صاء �للو�تي يتعّر�صن ملثل ما تعر�صت من �ل�صائعات �ملوؤملة 
حفظا للمجتمع ودرء� للفتنة و�لف�صاد.

ولكن مع �لتنّبه �إىل �صرورة �إيقاع �لعقاب ملن تعّمد �إحلاق �ل�صرر كاملنافقني 
و�أذيالهم ما مل يرتتب على ذلك مف�صدة عامة، كما عزم �لنبي - �صّلى �هلل عليه 
و�صلم - على �يقاع �لعقوبة بعبد �هلل بن �أبي �صلول، وما ثناه عن ذلك �إل تخّوف 

�إثارة �لع�صبية و�حلمية �لتي قد توؤدي �إىل �لتقاتل بني �أفر�د �ملجتمع �ملديّن.
�ساِبًعا: الإعالن والبيان لتو�سيح احلقائق والإجابة عن الّت�ساوؤلت:

هذ� �أمٌر يف غاية �لأهمّية، �إذ �إّن كثري� من �ل�ّصائعات �لتي تُثار، ثّم ل جتد ملن 
باأنهم مظلومون،  �أّدلة قاطعة وثقة عارمة  بيانا مع وجود  وقعت عليهم كالما ول 
مت  وهناك من يكون بيده �لّدليل و�لربهان و�حلكمة �إىل بطالن �ل�صائعة فيلوذ بال�صّ
ك�صال �أو تهربا من �مل�صوؤولية �أو لعدم �إعارة �لآخرين �هتماما لعتباره �أن هذ� �صاأٌن 
خا�ٌض ل يهّم �لآخرين ول يعنيهم �إن عرفو� �حلقيقة �أْم جهلوها، وهذ� تفكرٌي قا�صٌر 
يفعل  كما  فعلها  تفعل  �ل�صائعة  بل  �أو جماعة  فرد  عند  يقف  ل  �لإ�صاعة  لأن خطر 
�له�صيم باحلطب، لذلك د�أب �لقادة �أ�صحاب �حلكمة على �إ�صد�ر �لبيانات عِقب 
كل �صائعة خطرية لوقف �لفتنة وبث �لطماأنينة و�صْبط �لنف�ض وكّف �لآثار �ملتوقعة 

وخا�صة على �ملجال �ل�صيا�صّي و�لدويّل: 
لقد ح�صل ما ح�صل يف غزوة �أحد بعد �إ�صاعة خرب مقتل �لّنبي - �صّلى �هلل 
عليه و�صلم - ووهَنت �لأنف�ض، حتى كادت �لهزمية �أن تفتك بامل�صلمني حتى طلع 

ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم: »ففرحنا حتى كاأنه مل ي�صبنا ما �أ�صابنا....«.
اخلامِتة والّنتائج والّتو�سيات

ويف �خلتام ل ي�صعني �إل �أن �أ�صّجل �أبرز �لّنتائج و�لتو�صيات: 
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الّنتائج: 
جت يف �ملجتمع �لنبوّي كانت معدودة و�إمنا �صاء  اأّول: �إّن �ل�صائعات �لتي ُروِّ
�هلل �أن تكون لتبقى در�صا خالد� لالأتباع وليتذكرون كيف ع�صفت هذه �ل�ّصائعات 
�لآفة  هذه  مع  �لتعامل  يف  و��صحا  منهجا  لهم  يخّط  وحتى  �ملجتمعّي،  لم  بال�صِّ

�ملهّددة لأمن �ملجتمعات.
�ملتعلِّقة  �ل�ّصائعات  ترويج  يف  للمنافقني  �لكبري  �لدور  ر��صة  �لدِّ بّينت  ثانًيا: 

باأمن �ملجتمعات وقد برز ذلك يف حادثة �لإفك متجّليا وو��صحا.
ر��صة عن �صنٍف �آخر من �لذين يقعون يف حبال �ل�ّصائعات  ثالًثا: َك�َصَفِت �لدِّ
وهم �لذين ل يتثّبتون ويت�صّرعون، ويف هذه �لأحاديث دعوة للتثّبت و�لتحّري 

حتى ل يقع �أهل �ل�صالح و�لف�صل فيما ل يليق بهم.
ُجو �ل�صائعات  ر��صة عن �أكرث �لو�صائل �لتي ي�صتعني بها مروِّ رابًعا: َك�َصَفِت �لدِّ
من  معينة  �صوٍر  و�تخاذ  �لإعالم  و�صائل  يف  �لتفنّن  وهي  �ملرجوة  �آثارها  لتحقيق 

خالل ��صتخر�ج �ل�ّصائعة ون�صرها وفتح �مليادين ل�صماعها و��صتماعها.
ر��صة عن �أهّم �لآثار �لتي ولدتها �ل�صائعات و�لتي تهدد  خام�ًسا: َك�َصَفِت �لدِّ
�أمن �ملجتمعات و�صلمها من خالل بّث �لقلق و�لّتوتر و�إيقاع �لظلم على �لأبرياء، 
�لر�أي  �لو�حد، و�إرباك  �لفنت و�لحرت�ب يف �ملجتمع  �إثارة  توّلده من  و�أي�صا ما 
�لأ�صرّي  �ل�صعيدين  على  و�صلمها  �ملجتمعات  �أمن  يهدد  �لذي  �لأمر  �لعام، 

و�ملجتمعّي.
�ملدّمرة  �حلروب  �آثار  عن  تقّل  ل  �ل�صائعة  �آثار  �أّن  ر��صة  �لدِّ بّينت  �ساد�ًسا: 
حال  يف  و�خلذلن  �لهزمية  �إىل  �لن�صر  حتّول  قد  و�أنّها  �ملجتمعات  باأمن  و�لفّتاكة 

عدم تد�رك �أمرها و�لتهاون يف ن�صرها.
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ر��صة عظمة �ملنهج �لنبوّي وحكمته يف �لّتعامل مع �ل�صائعات  �سابًعا: بّينت �لدِّ
لتقليل خطرها ودرئها ما �أمكن من خالل �إر�صاء منهج �لّتثبت من �لأخبار، و�لرّتفق 
حاب �لثِّقة ملن هو �أهٌل لها، ومعاقبة  مبن وقعت عليه �لإ�صاعة حلني �لبيان، مع ��صت�صْ
�ملتعّمدين �ملاكرين، و�لقيام على �صْبط �لّنف�ض و�لّتعقل و�نتهاج نهج �حلكمة لتاليف 
م�صاعفات �لبغ�صاء، و�ل�صعي لالإ�صالح ما �أمكن لدرء �لفتنة حتى مع �ل�صطر�ر 
مبا  و�لّثقة  رب و�لحت�صاب  بال�صّ �لعام، و�ل�صتعانة  رر  �ل�صّ لدفع  �لتنازلت  لبع�ض 
عند �هلل -عّز وجل- من ن�صر �ملظلومني، و�مل�صاحمة عند �ملقدرة ملن عرف من 
ل و�لإح�صان، مع �صرورة �لإعالن و�لبيان لتو�صيح �حلقائق وك�ْصف  �صابقهم �لف�صْ

�لغمو�ض.
الّتو�سيات:

�ل�ّصائعات - 1 مبخاطر  �ملجتمعات  �أفر�د  بتعريف  �ملعنّية  �جلهات  قيام  �صرورة 
�لإعالم،  و�صائل  وخا�صة  �ملتاحة  �لو�صائل  بجميع  �أ�صر�رها  من  و�لّتحذير 
و�لّندو�ت  �لدور�ت  بعقد  �ملُتاحة  �لو�صائل  بكافة  �لّتعليم،  وموؤ�ص�صات 

ة بها. و�لرب�مج، ون�صر �ملطوّيات و�لبيانات �خلا�صّ
و�إيقاع - 2 �ل�ّصائعات،  ن�صر  يف  �لر�ئدة  كونها  �لإعالم  و�صائل  مر�قبة  �صرورة 

�لعقوبة على من يكت�صف باأنهم من م�صادرها.
�أن يتقبل مني هذ� �لعمل خال�صا لوحهه - 3 �أ�صاأل �هلل -عّز وجل-  ويف �خلتام 

�لكرمي فاإن �أح�صنت فبف�صل �هلل ورحمته، و�أن �أخطاأت فاإين �أ�صاأل �هلل �ملغفرة 
و�لرحمة و�هلل ويل �لتوفيق.
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فتح �لباري �صرح �صحيح �لبخاري، �بن حجر �لع�صقالين: �أحمد بن علي بن حجر،    -
د�ر �ملعرفة - بريوت، 1379.

د�ر  حممد)ت1031(.،  �لدين  زين  �ملناوي،:  �ل�صغري:  �جلامع  �صرح  �لقدير  في�ض    -
�لكتب �لعلمية بريوت - لبنان �لطبعة �لوىل 1415 هـ - 1994 م.

بن �صالم)ت224هـ(، حتقيق خليل حممد هر��ض،  �لقا�صم  �أبو عبيد  �لأمو�ل،  كتاب    -
د�ر �لفكر - بريوت.

ل�صان �لعرب، �بن منظور، حممد بن مكرم �لإفريقي �مل�صري، د�ر �صادر - بريوت.   -

�مل�صتدرك على �ل�صحيحني: �حلاكم �لني�صابوري: حممد بن عبد �هلل، حتقيق م�صطفى    -
عبد �لقادر عطا، د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1411 - 1990.

�ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن: �لر�غب �لأ�صفهاين: �أبو �لقا�صم �حل�صني بن حممد، حتقيق:    -
�صفو�ن عدنان د�ودى، د�ر �لعلم �لد�ر �ل�صامية، دم�صق بريوت، 1412 ه.

حماربة  خالل  من  �لعر�ض  �صرورة  على  �ملحافظة  يف  وو�صائلها  �ل�صريعة  مقا�صد    -
�ل�صائعات: �ل�صرتي، �صعد بن نا�صر، ندوة �أ�صاليب مو�جهة �ل�صائعات، برعاية �كادميية 
نايف �لعربية للعلوم �لأمنية، �أعمال ندوة �أ�صاليب مو�جهة �ل�صائعات، مركز �لدر��صات 

و�لبحوث، �لطبعة �لوىل، �لريا�ض 2001.

د�ر  �صرف،  بن  يحيى  �أبو زكريا  �لنووي،  بن �حلجاج:  م�صلم  �صرح �صحيح  �ملنهاج    -
�إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت، �لطبعة �لثانية، 1392.

�ملنهج �ل�صالمي يف �لتثبت من �لأخبار و�لق�صاء على �ل�صائعات: �لهاجري، حممد بن    -
عبد �للطيف �لربعي، �لطبعة �لوىل، 2014 د�ر �خللفاء �لر��صدين، �ل�صكندريه.
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مو�صوعة �لرد على �ملذ�هب �لفكرية �ملعا�صرة: �ل�صحود، علي بن نايف، )44/15(،    -
�ملكتبة �ل�صاملة.

�لرحمن  عبد  بن  �أحمد  �ل�صويان،  ورو�يتها:  �لأخبار  تلقي  يف  �صرعي  منهج  نحو    -
�ل�صويان،، د�ر �ل�صليم، ط3، 2000م.



لم املدين يف �سوء وثيقة املدينة املنورة:  ال�سِّ
القيم، واملقومات، والأبعاد

اأ.خديجة بو�سبع
اململكة املغربية 
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املقدمة

�حلمد هلل، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل، وعلى �آله ومن �صار على نهجه 
و�هتدى بهديه �ىل يوم �لدين، وبعد،، فمنذ نزول �لقر�آن �لكرمي و�أعد�ء �لإ�صالم 
يلفقون له �لتهم و�ل�صبهات، ومن ذلك �أنه دين �لإرهاب و�لعنف ومناوئ لل�صلم 

و�ل�صالم. 
و�ملن�صف يعلم �أن �لإ�صالم ميلك تر�ًثا غنيًّا يدح�ض هذه �لتهم �لتي ل �أ�صا�ض 
لها من �ل�صحة، فهو دين يقبل بالختالف و�لتنوع، بل ويعتربهما من �صنن �هلل يف 
خلقه، م�صد�قا لقوله تعاىل: چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     چ 
تاركا  فيه،  �لدخول  على  �أحد�  يكره  فال  �لدينية،  بالتعددية  يقر  فهو  )هود: 118(، 
�لتعاي�ض  لم �ملدين و�إر�صاء  �ل�صِّ لهم حرية �لعتقاد و�لتعبد. كل ذلك بغية حتقيق 

لمي بني �ملختلفني دينا وثقافة وح�صارة.  �ل�صِّ
منوذج  خري  �ملنورة-  �ملدينة  وثيقة  يف  جم�صدة   - �لنبوية  �ل�صنة  يف  ولنا 
د�صتور  �أول  فهي  �لأنا و�لآخر،  بني  لمية  �ل�صِّ و  �لإيجابية  للعالقة  �لعملي  للتطبيق 
لم �ملدين  مكتوب بعد �لقر�آن �لكرمي، يقدم �لعالج �ل�صايف و�لكايف لتحقيق �ل�صِّ
عليه  �هلل  �لر�صول �صلى  �آخى  فقد  �لإن�صاين،  �ملدين وحتى  �ملجتمع  بني مكونات 
و�صلم بني �ملهاجرين و�لأن�صار من جهة، ووطد �لعالقات �لإن�صانية بني �مل�صلمني 

و�لأديان �لأخرى -ممثلة ب�صفة خا�صة يف �ليهود- من جهة ثانية. 
�إ�صاعة ثقافة  فعن طريق �حلو�ر �لديني و�حل�صاري عملت وثيقة �ملدينة على 
لم �ملدين، وعلى بناء وحدة �جتماعية و�صيا�صية، وعلى �لنفتاح على �ملخالفني  �ل�صِّ
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�أهل �لكتاب وغريهم من م�صركي قري�ض و�لعرت�ف بهم، و�لقبول  لالإ�صالم من 
بهم وفقا ملبادئ �لعي�ض �مل�صرتك، ولقيم �لعدل و�مل�صاو�ة و�لتعاون، وغريها من 
�لقيم و�ملقومات �لتي ت�صهم يف �لتوعية باأهمية �لأمن للجميع، و�لإح�صا�ض بالنتماء 

�إىل وطن و�حد. 
لم �ملدين يف �صوء وثيقة �ملدينة �ملنورة:  لذ� �رتاأيت �لكتابة يف مو�صوع )�ل�صِّ

�لقيم، و�ملقومات، و�لأبعاد( �صمن خطة بحث ��صتملت على �لآتي:
لم �ملدين«، »وثيقة �ملدينة«. - �ملطلب �لأول: مفهوم »�ل�صِّ
�ملطلب �لثاين: ن�ض وثيقة �ملدينة )كتابه �صلى �هلل عليه و�صلم بني �ملهاجرين  -

و�لأن�صار و�ليهود(.
�ملطلب �لثالث: �لقيم �ملحققة لل�صلم �ملدين يف �صوء وثيقة �ملدينة. -
لم �ملدين يف �صوء وثيقة �ملدينة. - �ملطلب �لر�بع: مقومات �ل�صِّ
لم �ملدين يف �صوء وثيقة �ملدينة.  - �ملطلب �خلام�ض: �أبعاد �ل�صِّ

لم �ملدين يف �ل�صنة �لنبوية باهتمام كبري من �لباحثني، و�إن كان  مل يحَظ �ل�صِّ
»وثيقة  يف:  بولج)1(  علي  مثل:  در��صة  �لوثيقة  لهذه  خ�ص�ض  من  منهم  �لقليل 
�أن  �إذ �عترب  �لثقافات و�لأديان«؛  �ل�صالم يف جمتمع متعدد  �ملنورة وثيقة  �ملدينة 
للعي�ض  �لعملي فعاًل، و�أمنوذج  �لو�قع  مثال و��صح وجيد طّبق يف  �ملدينة  وثيقة 

مًعا ب�صالم.
لبناء  طريق  �لجتماعي  لم  »�ل�صِّ يف:  �لهدهد)2(  �إبر�هيم  د.  ا  و�أي�صً
�لك�صف عن  �إىل  �لبحث  بهذ�  �لوطن...«�لعهد �ملدين منوذًجا«، و�لذي يهدف 

وثيقة �ملدينة �ملنورة وثيقة �ل�صالم يف جمتمع متعدد �لثقافات و�لأديان، علي بولج.   -1
لم �لجتماعي طريق لبناء �لوطن..."�لعهد �ملدين منوذًجا، د. �إبر�هيم �لهدهد. �ل�صِّ  -2
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معامل �ل�صيا�صة �لتي �أر�صاها �صلى �هلل عليه و�صلم بني �مل�صلمني �أنف�صهم، ومع غري 
�لقلوب،  لتاأليف  �صبيال  �لجتماعي  لم  �ل�صِّ كان  �ملنافقني، وكيف  �مل�صلمني، ومع 
لم و�ل�صالم يف �لعالقات  �أما حممد �حل�صيني �ل�صري�زي)1( فاأ�صار �إليه �صمن: »�ل�صِّ

�لإن�صانية و�لروحية )�ل�صالم �لجتماعي(«.
لمي  �ل�صِّ �لتعاي�ض  مبا�صرة �صمن  بطريقة غري  �ملدين  لم  �ل�صِّ تناول  وهناك من 
�ملخالف،  لالآخر  �ملدينة  وثيقة  تكفلها  �لتي  �حلقوق  ورعاية  �لأفر�د  بني  و�لتعاون 
مثل: �أحمد قائد �ل�صعيبي، يف كتابه: »وثيقة �ملدينة �مل�صمون و�لدللة«)2(، نف�ض 
�لأمر بالن�صبة لـ: »حقوق �لآخر يف �صوء وثيقة �ملدينة �ملنورة: تاأ�صيل �إ�صالمي ملبد�أ 
�لتعاي�ض«)3(، خلالد عليوي جياد، فلم يختلف عنه كثرًي�؛ فقد �أ�صار لل�صلم �صمن 
ومنها  �لأديان،  به  تنادي  �لذي  �لتعاي�ض  مبد�أ  و�صمن  �لوثيقة،  يف  �لآخر  حقوق 

�لدين �لإ�صالمي، من �أجل تاأ�صي�ض عالقة غري ماأزومة مع �لآخر.
و�جلديد �لذي �صاأقدمه يف بحثي هذ� �إن �صاء �هلل هو: �أين حاولت �أن �أ�صتنبط 
�أو �صر�حة �لقيم- و�ملقومات �ملحققة  من ثنايا بنود وثيقة �ملدينة �ملنورة -�صمنا 
�لو�قع،  �أر�ض  على  تنزيلها  ميكن  و�لتي  منها  �ملتوخاة  و�لأبعاد  �ملدين،  لل�صلم 

لم �لعاملي. لم �ملدين و�ل�صِّ وجعلها ت�صهم يف �إ�صاعة كل من �ل�صِّ
لم املدين«، »وثيقة املدينة«. املطلب الأول: مفهوم »ال�شِّ

لم املدين لغة وا�سطالًحا. الفرع الأول: تعريف ال�سِّ
�ل�ّصالَمُة: وقد جاء  �ل�ّصالِم و�أ�صله  لُم: من  �ل�صِّ لم لغة و��صطالحا:  �ل�صِّ اأول: 
ُم  نُي َو�لالَّ مبعان منها: �لرب�ءة و�لتخل�ض من �لعيوب، قال �بن فار�ض: )�َصِلَم( �ل�صِّ

لم و�ل�صالم، حممد �حل�صيني �ل�صري�زي.  �ل�صِّ  -1
وثيقة �ملدينة �مل�صمون و�لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي.  -2

حقوق �لآخر يف �صوء وثيقة �ملدينة �ملنورة: تاأ�صيل �إ�صالمي ملبد�أ �لتعاي�ض، خالد عليوي جياد.  -3
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�ْلَعاَهِة  ِمَن  �ْلإِْن�َصاُن  يَ�ْصَلَم  �أَْن  اَلَمُة:  َفال�صَّ َو�ْلَعاِفيَِة؛  ِة  حَّ �ل�صِّ ِمَن  بَاِبِه  ُمْعَظُم  َو�مْلِيُم 
ْلُم  اَلُم: �مْلُ�َصامَلَُة)1(، و�ل�صَّ ا �ْلإِ�ْصاَلُم، َوُهَو �ِلْنِقيَاُد، َو�ل�صِّ َو�ْلأََذى، َوِمَن �ْلَباِب �أَْي�صً
 ُ �هللَّ َقاَل  ت�صاحلو�،  وت�صاملو�:  ْلِح،  ِلل�صُّ لَُغَتاِن  َوُهَما   . �ملُ�َصامِلُ ْلُم:  �ل�صِّ و  ْلِم،  كال�صِّ
ْلُم: �ل�ْصِت�ْصالُم  ْلُم و �ل�صَّ تََعاىَل: چ ی  ی   ی  ی  جئ  چ )�لأنفال: 61( َوُحِكَي �ل�صِّ

ا«)2(.  دُّ �حْلَْرِب �أَي�صً َو�صِ
لم قد تعددت معانيه، فمنها: ما جاء مِبَْعَنى �ل�صالم، و�أنها �أحد  وعليه فاإن �ل�صِّ
�ل�صت�صالم و  �لعيوب، ومبعنى  تََعاىَل، و�لرب�ءة و�لعافية و�لنجاة من  �هللَّ  �أَ�صماء 

�ل�صلح و�أنها �صد �حلرب.
�أما يف �ل�صطالح: فهو �صد �حلرب، وهو و�صع ي�صود فيه �لأمن و�ل�صالم، 
�لأمم  لتقدم  �أ�صا�صي  عامل  وهو  و�ل�صتقر�ر،  و�ل�صكينة  بالأمان  �لفرد  فيه  وي�صعر 
يف  لي�صت  دولة،  �أو  �أمة،  حالة  �أي:  عليه،  �ملتعارف  �ملعنى  وهذ�  و�زدهارها، 
و�لعنف  �لعدو�نية  و�نعد�م  �لنا�ض،  بني  �لودية  �لعالقات  يعني  �أنه  كما  حرب، 
متقاربة  ب�صرية  جمموعة  �أع�صاء  بني  �لوفاق  يعني  كما  �لب�صرية،  �ملجموعة  د�خل 

ومت�صلة �لرو�بط)3(. 
ِبِه،  )�أَقاَم(  باملَكاِن:  )َمَدَن(  مدن:  و��صطالحا:  لغة  و�ملدين  �ملدينة  ثانيا: 
ُته َوُهَو )ِفْعٌل مُمَاٌت، َوِمْنه �ملَديَنُة(، َوِهي َفِعيَلٌة،  �أَْدِري َما �صحَّ : َوَل  قاَل �لأَْزهريُّ
ِة �لأَْر�ِض، ج َمد�ِئُن(، بالَهْمِز، )وُمُدٌن وُمْدٌن(، بالتَّْثقيِل  ُطمَّ ِن يُْبنى يِف �أُ�صْ )للِح�صْ

و�لتَّْخِفيِف.

معجم مقايي�ض �للغة، �بن فار�ض، 90/3- 91.   -1
 .293-  292/12 منظور،  �بن  �لعرب،  ل�صان   ،91  -90/3 فار�ض،  �بن  �للغة،  مقايي�ض  معجم   -2

.153 �لر�زي،  �ل�صحاح،  خمتار  "بت�صرف"، 
د.  �لإ�صالم،  يف  لم  �ل�صِّ مفهوم  www.artist-dz.com/montada-f80/topic-t607.htm/و�نظر:   -3
http://www.alhiwartoday. ،2015/15/07 ،إياد كامل �لزيباري، موقع �حلو�ر �ليوم، �لأربعاء�

.net/node/9787
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ًة، َغَلَبْت َعَلْيَها تَْفِخيًما لََها  و�ملَِديَنُة: ��ْصُم َمديَنِة �لنَّبيِّ �صلى �هلل َعَلْيِه َو�صلم خا�صَّ
 .)1( انَها- و�لنِّ�ْصَبُة �إِىَل َمديَنِة �لنَّبيِّ �صلى �هلل َعَلْيِه َو�صلم َمَديِنٌّ ُ تََعاىَل و�صَ َفها �هللَّ -�صرَّ

وَمَديِنّ ]مفرد[: خا�ّض باملو�طن �أو مبجموع �ملو�طنني، عك�ض ع�صكرّي)2(.
و�ملدينة ��صطالحا هي: رقعة جغر�فية م�صرتكة، ووطن للجميع مع �لتز�م كل 
ُكّل  �لبند )45 ب(: من وثيقة �ملدينة: )َعَلى  طائفة بحيزها �ملكاين، كما جاء يف 

ُتُهْم ِمْن َجاِنِبِهْم �ّلِذي ِقَبَلُهم(.)3(   �أُنَا�ٍض ِح�صّ
باأنه لي�ض ع�صًو� يف جي�ض، ول  و�ملدين هو: �صخ�ض يُعرفه �لقانون �لدويل 
ي�صارك يف �لأعمال �لعد�ئية يف حالة �لنز�ع �مل�صلح، و�ملدنيون مميزون عن �ملقاتلني 

ومُينحون درجة من �حلماية �لقانونية خالل �لقتال �أو �لحتالل �لع�صكري.)4( 
لم �ملدين«، فله دللت كثرية، منها: �إ�صاعة ثقافة �ل�صالم وترويجه،  �أما »�ل�صِّ
وتعزيز  �حلو�ر  ثقافة  طريق  ]عن  به  و�لعرت�ف  �لآخر  على  و�لنفتاح  و�لت�صامح 
بني  �لهوة  وجت�صري  بينهم،  فيما  �ملختلفني  وتفاهم  �لآخر[،  �لر�أي  قبول  عملية 
و�ل�صيا�صية  �لفكرية  بالتعددية  و�لإميان  �لجتماعية،  و�ل�صر�ئح  �لأطياف  خمتلف 
و�لدينية، ودولة �لقانون و�لد�صتور، ورف�ض جميع �أ�صكال �لعنف و�لتطرف يف 
�ملجتمع، و�لإميان مببد�أ �حلو�ر، وحرية  �لقمعية يف  �لعقيدة و�لفكر و�ملمار�صات 

�لكلمة و�لتعبري)5(.
بيدي، 156/36- 157. تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، مرت�صى �لزَّ  -1

معجم �للغة �لعربية �ملعا�صرة، د. �أحمد خمتار عبد �حلميد عمر، 2079/3.  -2
�لر��صدة،  �لنبوي و�خلالفة  للعهد  �ل�صيا�صية  �لوثائق  �لنبوية، لبن ه�صام، 370/2. وجمموعة  �ل�صرية   -3
حممد حميد �هلل، 62، و�نظر �أي�صا: حقوق �لإن�صان يف �لوثائق �لإ�صالمية، د. م�صطفى بن حمو �أر�صوم، 

ورقة بحثية للم�صاركة يف ندوة تطور �لعلوم �لفقهية.
.https://ar.wikipedia.org/wiki ،2016 ويكيبيديا، يوم 26 �أبريل  -4

لم �ملدين، د. عبد  �لت�صامح و�ل�صفح، �أ.د. عبد �ل�صالم �بر�هيم �لبغد�دي، 19. �نظر: �لتعددية و �ل�صِّ  -5
�لعظيم جرب حافظ حالة �لعر�ق، 2015-5-16، مركز �مل�صتقبل للدر��صات �لإ�صرت�تيجية، »بت�صرف«: 

.http://mcsr.net/news38
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الفرع الثاين: تعريف وثيقة املدينة يف اللغة وال�سطالح.
و�لعهد،  و�لإحكام  و�لثبت  و�ل�صد  �لربط  مبعنى  �للغة:  يف  �لوثيقة  اأول: 
)َوِثَق( ِبِه يَِثُق )ِثَقًة( �إَِذ� �ْئَتَمَنُه. و )�مْلِيثَاُق( �ْلَعْهُد َو�جْلَْمُع )�مْلََو�ِثيُق(، َوِمْنُه َقْولُُه 
ُه. )�ْلَوِثيُق(  تعاىل: چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ چ)1(. و )�أَْوثََقُه( يِف )�ْلَوثَاق( �َصدَّ
�أَي:  بالأَْوثَِق  ِبالثَِّقِة. و�أَخذ  �أَْي:  �أَْمِرِه  �أََخَذ )ِباْلَوِثيَقِة( يِف  َويَُقاُل:  �مْلُْحَكُم،  ْيُء  �ل�صَّ

�لأَ�صد �لأَحكم)2(. 
ثانيا: �لوثيقة يف �ل�صطالح �لعام: ويق�صد بها كل �أثر مكتوب �أو حمفور �أو 

منقو�ض على �لرق و�لكاغد و�لن�صيج و�لقرطا�ض وغريه)3(. 
�لر�صمية  �لورقة  بها  فيق�صد  )�لقانوين(:  �خلا�ض  �ل�صطالح  يف  �لوثيقة  �أما 
�لتي ت�صدر من �إحدى �جلهات �لر�صمية يف �لدولة، �أيا كانت هذه �جلهة، وعلى 
ذلك فالد�صتور وثيقة، وخمتلف �لقو�نني �لتي ت�صدرها �لدولة تعّد وثيقة، وهي 
تعرب عن �لدولة ك�صلطة �صاحبة �ل�صيادة و�ل�صلطان يف �جلماعة، وت�صمى مثل هذه 
�لوثائق وثيقة عامة، وكذلك تعّد عقود �مللكية �ملوثقة على يد موثق ر�صمي وثيقة 

خا�صة، وكذ� حجج �لأوقاف و�لو�صايا)4(. 
�أبرمه �لر�صول �صلى �هلل عليه  �أما وثيقة �ملدينة �ملنورة فهي: معاهدة �أو عقد 
و�صلم بعد فرتة من هجرته �ملباركة �إىل �ملدينة �ملنورة بني �ملهاجرين و�لأن�صار من 
دينهم  و�أقرهم على  �ليهود وعاهدهم  فيه  �أخرى، و�دع  و�ليهود من جهة  جهة، 

�صورة �ملائدة:7.  -1
خمتار �ل�صحاح، �لر�زي، 332. ول�صان �لعرب، �بن منظور، 371/10. "بت�صرف".  -2

�لوثيقة و�أثرها يف كتابة �لتاريخ، عبد �للطيف زكي �أبو ها�صم، مقال. نقال عن حقوق �لإن�صان يف �لوثائق   -3
�لإ�صالمية، د. م�صطفى بن حمو �أر�صوم، ورقة بحثية �صابقة.

�لقانون �لدويل وحقوق �لإن�صان- در��صات يف �لقانون �لدويل و�ل�صريعة �لإ�صالمية، جعفر عبد �ل�صالم   -4
علي، 287.
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و�أمو�لهم، و�صرط لهم �أي: حدد حقوقهم، و��صرتط عليهم �أي: حدد و�جباتهم، 
وقد �أطلقت على �لوثيقة ت�صميات عدة منها: �لكتاب لكون ن�ض �لوثيقة ذكر هذه 
ن�ض  من  ا  �أي�صً ��صتقت  �لتي  و�ل�صحيفة  �لبند )1(،  مثل  فقر�ت عدة  �ملفردة يف 
�لوثيقة، منها ما ورد يف �لبند )39(، كما �صماها �لبع�ض وثيقة �ملدينة �أو د�صتور 

�ملدينة.
�هلل  �صلى  �لر�صول(  �ل�صو�ب؛لأن  �إىل  �لأقرب  هو  بالوثيقة  �لن�ض  وت�صمية 
عليه و�صلم( �أر�د من كتابته �إر�صاء �أ�ص�ض تنظيمية قوية ومتينة وثابتة لعالقة �مل�صلمني 

مع حميطهم �لديني وغري �لديني، �لد�خلي و�لدويل)1(. 
�لعالقة �لجتماعية بني  قانونًيا وحقوقًيا يحدد  �أي�صا متثل عهًد� وميثاًقا  وهي 
خمتلف مكونات �ملجتمع �ليرثبي و�صو�بطها وحدودها بتف�صيل يو�صح �حلقوق 

و�للتز�مات �ملرتتبة لكل عن�صر من عنا�صر �ملدينة)2(.
املطلب الثاين: ن�ص وثيقة املدينة 

)كتابه �شلى الله عليه و�شلم بني املهاجرين والأن�شار واليهود(. 

اأول: القيمة التاريخية لوثيقة املدينة:
 »Wellhausen »ولهاو�صن-  �لأملاين  �مل�صت�صرق  كان  بولج:  علي  يقول 
�أول من عّرف هذه �لوثيقة وقدمها لالأو�صاط �لعلمية يف �لع�صر �حلديث، وندين 
�إىل �لأ�صتاذ حممد حِميد �هلل -رحمه �هلل- و�إىل بحوثه �لو��صعة يف ��صتهار هذه 
�لوثيقة يف �لعامل �لإ�صالمي، ويف معرفتنا معرفة �صاملة بالظروف �لتاريخية وبالبيئة 

حقوق �لآخر يف �صوء وثيقة �ملدينة �ملنورة: تاأ�صيل �إ�صالمي ملبد�أ �لتعاي�ض، خالد عليوي جياد، 154.   -1
وثيقة �ملدينة: �أ�صا�ض تنظيم �لعالقات �ملحلية و�لدولية و�لت�صامح �لديني، ر�صيد كهو�ض، 21 فرب�ير 2013   -2
http://www.aboulyossr.com/news127. كهو�ض  ر�صيد  �لي�صر  �أبو  �أ.د.  موقع   ،11  :00 �ل�صاعة 

 .html
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�لجتماعية عند �صدور هذه �لوثيقة)1(.
كان �أول من �صجل هذه �لوثيقة هو حممد بن �إ�صحاق )تويف 151 ه( ؛ ويقال 
باأن �بن �صيد �لنا�ض و�بن كثري قاما بت�صجيل هذه �لوثيقة وَدْرجها يف كتبهما-من 
دون �إ�صناد- كما قام �لبيهقي باإدر�ج �لفقر�ت »1-23« �خلا�صة بتنظيم �لعالقة بني 
�ملهاجرين و�لأن�صار وبيان �صنَدها، وذكر �بن ه�صام )تويف 213 ه( هذه �لوثيقة 
ا  يف كتابه »�ل�صرية �لنبوية« ب�صورة �أكرث تف�صياًل من �بن �إ�صحاق، وتِرد �لوثيقة �أي�صً
بكاملها يف كتاب »�لأمو�ل« لأبي عَبيد، ويف كتاب »�لأمو�ل« حلميد بن زجنويه 

)تويف 247 ه(.
�أورده �بن ه�صام و�أبو عَبيد  وقد قام ولهاو�صن بتجزئة �ملنت �لأ�صلي �لذي 
�إىل 47 فقرة، ثم قام حِميد �هلل بتجزئة بع�ض هذه �لفقر�ت فبلغت 52 فقرة.)2( 
مع �لإ�صارة �إىل وجود بع�ض �لختالفات بزيادة �أو نق�ض يف �أحرف �أو كلمات. 

وعلى �أي فقد ��صتهرت وثيقة �ملدينة بني علماء �ل�صرية، و�عتمد عليها حممد 
بن �إ�صحاق؛ وذكرها �بن ه�صام يف كتابه »�ل�صرية �لنبوية« ب�صورة �أكرث تف�صياًل من 
�بن �إ�صحاق، و�أ�صري �ىل بع�ض فقر�تها يف بع�ض كتب �ل�صنة نحو �صحيح �لبخاري 
وم�صند �أحمد، �أما �لأ�صتاذ حممد حِميد �هلل فيعد من �أو�ئل من عّرف بهذه �لوثيقة 

وقدمها لالأو�صاط �لعلمية يف �لع�صر �حلديث. 

وثيقة �ملدينة �ملنورة وثيقة �ل�صالم يف جمتمع متعدد �لثقافات و�لأديان، علي بولج، 12.  -1

وثيقة املدينة املنورة وثيقة السالم يف جمتمع متعدد الثقافات واألديان، علي بوالج، 12.  -2
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ثانيا: ن�ش وثيقة املدينة املنورة:
ّمٍد �لّنِبّي ]ر�صول �هلل[ بنَْيَ  »ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم )1( َهَذ� ِكَتاٌب ِمْن حُمَ
َب، َوَمْن تَِبَعُهْم َفَلِحَق ِبِهْم َوَجاَهَد َمَعُهْم.  �مْلُوؤِْمِننَي َو�مْلُ�ْصِلِمنَي ِمْن ُقَرْي�ٍض َو�أهل يرَْثِ
ِرْبَعِتِهْم  َعَلى  ُقَرْي�ٍض  ِمْن  �مْلَُهاِجُروَن   )3( �لّنا�ِض.  ُدوِن  ِمْن  َو�ِحَدٌة  �أُّمٌة  �إنُّهْم   )2(
َوبَُنو  �مْلُوؤِْمِننَي. )4(  بنَْيَ  َو�ْلِق�ْصِط  ِبامْلَْعُروِف  َعاِنيََهم  بينهم، وهم يفدون  يََتَعاَقُلوَن 
َعْوف َعَلى ِرْبَعِتِهْم يََتَعاَقُلوَن َمَعاِقَلُهْم �ْلأُوىَل، َوُكّل َطاِئَفٍة تَْفِدي َعاِنيََها ِبامْلَْعُروِف 
يََتَعاَقُلوَن  ِرْبَعِتِهْم  َعَلى  �خلزرج[  ]بن  �حْلَاِرِث  َوبَُنو   )5( �مْلُوؤِْمِننَي.  بنَْيَ  َو�ْلِق�ْصِط 
�مْلُوؤِْمِننَي. )6(  بنَْيَ  َو�ْلِق�ْصِط  ِبامْلَْعُروِف  َعاِنيََها  تَْفِدي  َطاِئَفٍة  َوُكّل  �ْلأُوىَل،  َمَعاِقَلُهْم 
وىَل، َوُكّل َطاِئَفٍة ِمْنُهْم تَْفِدي َعاِنيََها  َوبَُنو �َصاِعَدَة َعَلى ِرْبَعِتِهْم يََتَعاَقُلوَن َمَعاِقَلُهْم �ْلأُ
ِبامْلَْعُروِف َو�ْلِق�ْصِط بنَْيَ �مْلُوؤِْمِننَي. )7( َوبَُنو ُج�َصٍم َعَلى ِرْبَعِتِهْم يََتَعاَقُلوَن َمَعاِقَلِهْم 
�ْلأُوىَل، َوُكّل َطاِئَفٍة ِمْنُهْم تَْفِدي َعاِنيََها ِبامْلَْعُروِف َو�ْلِق�ْصِط بنَْيَ �مْلُوؤِْمِننَي. )8( َوبَُنو 
َعاِنيََها  تَْفِدي  ِمْنُهْم  َطاِئَفٍة  َوُكّل  �ْلأُوىَل،  َمَعاِقَلُهْم  يََتَعاَقُلوَن  ِرْبَعِتِهْم  َعَلى  �لّنّجاِر 
ِبامْلَْعُروِف َو�ْلِق�ْصِط بنَْيَ �مْلُوؤِْمِننَي. )9( َوبَُنو َعْمِرو ْبِن َعْوٍف َعَلى ِرْبَعِتِهْم يََتَعاَقُلوَن 
َمَعاِقَلُهْم �ْلأُوىَل، َوُكّل َطاِئَفٍة تَْفِدي َعاِنيََها ِبامْلَْعُروِف َو�ْلِق�ْصِط بنَْيَ �مْلُوؤِْمِننَي. )10( 
َعاِنيََها  تَْفِدي  َطاِئَفٍة  َوُكّل  �ْلأُوىَل،  َمَعاِقَلُهْم  يََتَعاَقُلوَن  ِرْبَعِتِهْم  َعَلى  �لّنِبيِت  َوبَُنو 
يََتَعاَقُلوَن  ِرْبَعِتِهْم  َعَلى  �ْلأَْو�ِض  َوبَُنو   )11( �مْلُوؤِْمِننَي.  بنَْيَ  َو�ْلِق�ْصِط  ِبامْلَْعُروِف 
�مْلُوؤِْمِننَي.  بنَْيَ  َو�ْلِق�ْصِط  ِبامْلَْعُروِف  َعاِنيََها  تَْفِدي  ِمْنُهْم  َطاِئَفٍة  �ْلأُوىَل، َوُكّل  َمَعاِقَلُهْم 
�أَْو  ِفَد�ٍء  يِف  ِبامْلَْعُروِف  يُْعُطوُه  �أَْن  بَْيَنُهْم  ُمْفَرًحا  يرَْتُُكوَن  َل  �مْلُوؤِْمِننَي  ّن  َو�إِ �أ.   )12(
َعْقٍل. )12ب( َو�أَْن َل يَُحاِلَف ُموؤِْمٌن َمْوىَل ُموؤِْمٍن ُدونَُه. )13( َو�أّن �مْلُوؤِْمِننَي �مْلُّتِقنَي 
ْو �إْثٍما، �أَْو ُعْدَو�ٍنا، �أَْو  ]�أيديهم[ َعَلى ]كل[ َمْن بََغى ِمْنُهْم، �أَْو �ْبَتَغى َد�ِصيَعَة ُظْلٍم، �أَ
َوَل  �أََحِدِهْم. )14(  َولََد  َكاَن  َولَْو  َجِميًعا،  َعَلْيِه  �أَْيِديَُهْم  َو�أّن  �مْلُوؤِْمِننَي،  بنَْيَ  َف�َصاد� 
ِمٍن. )15( َو�إِّن ِذّمَة �هلّلِ َو�ِحَدٌة  ُر َكاِفًر� َعَلى ُموؤْ ِمًنا يِف َكاِفٍر، َوَل يَْن�صُ يَْقُتُل ُموؤِْمٌن ُموؤْ
ُهْم مو�يل بع�ض ُدوَن �لّنا�ِض. )16( َو�أِنُّه َمْن  يُِجرُي َعَلْيِهْم �أَْدنَاُهْم، َو�إِّن �مْلُوؤِْمِننَي بَْع�صُ
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ِريَن َعَلْيِهْم. )17(  َر َو�ْلأُ�ْصَوَة َغرْيَ َمْظُلوِمنَي َوَل ُمَتَنا�صَ تَِبَعَنا ِمْن يَُهوَد َفاإِّن لَُه �لّن�صْ
ِمٍن يِف ِقَتاٍل يِف �َصِبيِل �هلّلِ، �إّل  و�أّن �ِصْلَم �مْلُوؤِْمِننَي َو�ِحَدٌة، َل يُ�َصامَلُ ُموؤِْمٌن ُدوَن ُموؤْ
ا.  بَْع�صً َها  بَْع�صُ يُْعِقُب  َمَعَنا  َغَزْت  َغاِزيٍَة  ُكّل  َو�أّن  بَْيَنُهْم. )18(  َوَعْدٍل  �َصَو�ٍء  َعَلى 
ُهْم َعن بَْع�ٍض مِبَا نَاَل ِدَماَءُهْم يِف �َصِبيِل �هلّلِ. )20 �أ(  )19( َو�أّن �مْلُوؤِْمِننَي يُِبيُء بَْع�صُ
َو�أّن �مْلُوؤِْمِننَي �مْلُّتِقنَي َعَلى �أَْح�َصِن ُهًدى َو�أَْقَوِمِه. )20 ب( َو�أنُّه َل يُِجرُي ُم�ْصِرٌك َماًل 
ِلُقَرْي�ٍض َوَل نَْف�صا، َوَل يَُحوُل ُدونَُه َعَلى ُموؤِْمٍن. )21( َو�أنُّه َمْن �ْعَتَبَط ُموؤِْمًنا َقْتاًل َعْن 
ى َويِلّ �مْلَْقُتوِل ]بالعقل[، َو�أّن �مْلُوؤِْمِننَي َعَلْيِه َكاّفٌة َوَل  بَّيَنٍة َفاإِنُّه َقَوٌد ِبِه، �إّل �أَْن يَْر�صَ
ِحيَفِة، َو�آَمَن  يَِحّل لَُهْم �إّل ِقيَاٌم َعَلْيِه. )22( َو�أّنُه َل يَِحّل مِلُوؤِْمٍن �أََقّر مِبَا يِف َهِذِه �ل�صّ
ّن َعَلْيِه  َفاإِ ْو �آَو�ُه،  �أَ َرُه،  ّن َمْن نَ�صَ ِدًثا �أو يُوؤِْويِه، َو�أَ َر حُمْ �أَْن يَْن�صُ ِباهلِل َو�ْليَْوِم �ْلآِخِر 
ْرٌف َوَل َعْدٌل. )23( َو�إِنُّكْم َمْهَما  َبُه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة. وَل يُوؤَْخُذ ِمْنُه �صَ لَْعَنَة �هلّلِ َوَغ�صَ
ّمٍد. )24( َو�أّن �ْليَُهوَد  �ْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن �َصْيٍء، َفاإِّن َمَرّدُه �إىَل �هلّلِ َعّز َوَجّل َو�إِىَل حُمَ
اَرِبنَي. )25( َو�أّن يَُهوَد بَِني َعْوٍف �أُّمٌة َمَع �مْلُوؤِْمِننَي،  يُْنِفُقوَن َمَع �مْلُوؤِْمِننَي َما َد�ُمو� حُمَ
ِلْليَُهوِد ِديُنُهْم َوِلْلُم�ْصِلَمنْيِ ِديُنُهْم، َمَو�ِليِهْم َو�أَْنُف�ُصُهْم �إّل َمْن َظَلَم َو�أَِثَم، َفاإِنُّه َل يُوِتُغ 
ْهَل بَْيِتِه. )26( َو�أّن ِليَُهوِد بَِني �لّنّجارِ  ِمْثَل َما ِليَُهوِد بَِني َعْوف. )27(  �إّل نَْف�َصُه َو�أَ
َو�أّن ِليَُهوِد بَِني �حْلَاِرِث ِمْثَل َما ِليَُهوِد بَِني َعْوٍف. )28( َو�أّن ِليَُهوِد بَِني �َصاِعَدَة َما 
ِليَُهوِد بَِني َعْوٍف. )29( َو�أّن ِليَُهوِد بَِني ُج�َصٍم ِمْثَل َما ِليَُهوِد بَِني َعْوٍف. )30( َو�أّن 
ِليَُهوِد بَِني �ْلأَْو�ِض ِمْثَل َما ِليَُهوِد بَِني َعْوف. )31( َو�أّن ِليَُهوِد بَِني ثَْعَلَبَة ِمْثَل َما ِليَُهوِد 
بَِني َعْوٍف، �إّل َمْن َظَلَم َو�أَِثَم، َفاإِنُّه َل يُوِتُغ �إّل نَْف�َصُه َو�أَْهَل بَْيِتِه. )32( َو�إِّن َجْفَنَة بَْطٌن 
�ْلرِبّ  َو�إِّن  بَِني َعْوٍف،  ِليَُهوِد  َما  ِمْثَل  �ل�ّصِطيَبِة  ِلَبِني  َو�أّن  َكاأَْنُف�ِصِهْم. )33(  ثَْعَلَبَة  ِمْن 
َكاأَْنُف�ِصِهْم. يَُهوَد  ِبَطانََة  َكاأَْنُف�ِصِهْم. )35( و�أّن  ثَْعَلَبَة  َمَو�يِلَ  َو�أّن  �ْلإِْثِم. )34(  ُدوَن 
ّمٍد. )36 ب( َو�إِنُّه َل يُْنَحَجُز َعَلى ثَاأٍْر  )36 �أ( َو�أنُّه َل يَْخُرُج ِمْنُهْم �أََحٌد �إّل ِباإِْذِن حُمَ
ُجْرٌح، َو�أنُّه َمْن َفَتَك َفِبَنْف�ِصِه َفَتَك َو�أَْهِل بَْيِتِه �إّل َمْن َظَلَم َو�إِّن �هلّلَ َعَلى �أَبَّر َهَذ�. )37 
�لن�صر على من  بينهم  نفقتهم، و�أن  �مل�صلمني  نََفَقَتُهْم، وعلى  �ْليَُهوِد  َعَلى  َو�أّن  �أ( 
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يَحَة َو�ْلرِبّ ُدوَن �ْلإِْثِم. )37  حارب �أهل هذه �ل�صحيفة، و�أن بينهم �لن�صح َو�لّن�صِ
َر ِلْلَمْظُلوِم. )38( َو�أّن �ْليَُهوَد يُْنِفُقوَن َمَع  ب( َو�أنُّه ل يَاأْثَْم �ْمُروؤٌ ِبَحِليِفِه، َو�إِّن �لّن�صْ
ِحيَفِة.  َب َحَر�ٌم َجْوُفَها ِلأَْهِل َهِذِه �ل�صّ اَرِبنَي. )39( َو�أّن يرَْثِ �مْلُوؤِْمِننَي َما َد�ُمو� حُمَ
ِباإِْذِن  �إّل  ُحْرَمٌة  جُتَاُر  َل  َو�أنُّه   )41( �آِثٌم.  َوَل  اّر  ُم�صَ َغرْيَ  َكالّنْف�ِض  اَر  �جْلَ َو�أّن   )40(
يَُخاُف  ��ْصِتَجاٍر  ْو  �أَ ِمْن َحَدٍث،  ِحيَفِة  �ل�صّ َهِذِه  �أَْهِل  بنَْيَ  َكاَن  َما  َو�أنُّه  �أَْهِلَها. )42( 
ّمٍد َر�ُصوِل �هلّلِ �صلى �هلل عليه و�صلم،  َف�َصاُدُه، َفاإِّن َمَرّدُه �إىَل �هلِل َعّز َوَجّل َو�إِىَل حُمَ
ِحيَفِة َو�أَبَّرِه. )43( َو�أنُّه َل جُتَاُر ُقَرْي�ٌض َوَل َمْن  َو�أّن �هلّلَ َعَلى �أَْتَقى َما يِف َهِذِه �ل�صّ
ْلٍح  َب. )45 �أ( َو�إَِذ� ُدُعو� �إىَل �صُ َر َعَلى َمْن َدَهَم يرَْثِ ّن بَْيَنُهْم �لّن�صْ َرَها. )44( َو�إِ نَ�صَ
نُّه  احِلُونَُه َويَْلَب�ُصونَُه، َو�أنُّهْم �إَذ� ُدُعو� �إىَل ِمْثِل َذِلَك، َفاإِ احِلُونَُه َويَْلَب�ُصونَُه َفاإِنُّهْم يُ�صَ يُ�صَ
ُتُهْم ِمْن  لَُهْم َعَلى �مْلُوؤِْمِننَي �إّل َمْن َحاَرَب يِف �لّديِن. )45ب( َعَلى ُكّل �أُنَا�ٍض ِح�صّ
ْو�ِض َمَو�ِليَُهْم َو�أَْنُف�َصُهْم َعَلى ِمْثِل َما ِلأَْهِل  َجاِنِبِهْم �ّلِذي ِقَبَلُهم. )46( َو�إِّن يَُهوَد �ْلأَ
َل  �ْلإِْثِم  ُدوَن  �ْلرِبّ  َو�أّن  ِحيَفِة،  �ل�صّ َهِذِه  �أَْهِل  ِمْن  �مْلَْح�ِض  �ْلرِبّ  َمَع  ِحيَفِة.  �ل�صّ َهِذِه 
بَّرِه.  ِحيَفِة َو�أَ َدِق َما يِف َهِذِه �ل�صّ يَْك�ِصُب َكا�ِصٌب �إّل َعَلى نَْف�ِصِه، َو�أِّن �هلّلَ َعَلى �أَ�صْ
)47( َو�أنُّه َل يَُحوُل َهَذ� �ْلِكَتاُب ُدوَن َظامِلٍ �أَو �آِثم، َو�أنُّه َمْن َخَرَج �آِمٌن َوَمْن َقَعَد 
َر�ُصوُل �هلل  ّمٌد  َوحُمَ َو�تَّقى،  بَّر  مِلَْن  َجاٌر  �هلّلَ  َو�أّن  و�أَِثَم،  َظَلَم  َمْن  �إّل  ِبامْلَِديَنِة،  �آِمٌن 

�صلى �هلل عليه و�صلم«)1(.
لم و�لأمن �لإن�صانيني يف  وكما هو مالحظ فاإن بنود �لوثيقة جاءت لإر�صاء �ل�صِّ
فتفعيل  �لدين و�لقومية و�لعاد�ت و�للغة،  �عتبار لختالف  �ملجتمع �ملدين دون 
هذه �لبنود ل حمالة �صيكون له �آثار �إيجابية �أخرى على �مل�صلمني وغريهم، فهي 
مبعنى جامع وثيقة �صلم وتعاي�ض و��صتقر�ر يف ظل د�صتور �ملدينة �لقائم على تقدير 

و�خلالفة  �لنبوي  للعهد  �ل�صيا�صية  �لوثائق  جمموعة  �أي�صا:  و�نظر   .370-368/2 ه�صام،  �بن  �صرية   -1
منها، جا�صم  �مل�صتفادة  �لنبوية و�لأحكام  �لوثيقة  و�أي�صا  �هلل، من 59 �ىل 62.  �لر��صدة، حممد حميد 

�لعي�صاوي، من 70 �إىل 75، ووثيقة �ملدينة �مل�صمون و�لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، من 20 �إىل 23.
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�لذ�ت وقبول �لآخر و�لإميان بالتعددية و�لتنوع وتر�صيخ �لقيم و�للتز�م �ملتبادل 
للحقوق و�لو�جبات.

املطلب الثالث: القيم املحققة لل�شلم املدين يف وثيقة املدينة املنورة

الفرع الأول: قيمة العدل:
�أوىل �لإ�صالم عناية فائقة بالقيم، وخا�صة �لتي جتنب �لنا�ض �حلروب، وحتقق 
و�لعاملي  بل  �لد�خلي  لم  �ل�صِّ فقط  لي�ض  و�لأمن،  و�ل�صالح  لم  �ل�صِّ على  وحتافظ 

�أي�صا، وعلى ر�أ�ض هذه �لقيم قيمة �لعدل. 
لم �ملدين و�لعاملي هو �ملحور �لذي تدور عليه �صر�ئع �لإ�صالم  و�إذ� كان �ل�صِّ
لم ل يوجد ول يتنامى �إل يف ح�صن �لعد�لة، وهذ� ما يقرره  و�أحكامه، فاإن �ل�صِّ
�لإ�صالم  �هتمام  كان  فقد  لذ�  �لنا�ض جميًعا؛  �لتاريخ، ويعرفه  به  �ملنطق، ويجزم 
كان  بل  لم، ومد رو�قه،  �ل�صِّ �هتمامه ب  م�صاويًا ملدى  وتر�صيخ دعائمه،  بالعدل، 
لم و�لعد�لة  ل بد له منهًجا �أن ير�عي �لأول، �بتغاء و�صوله �إىل �لثاين؛ فبني �ل�صِّ
لم،  تالزم م�صتمر، يف �لطرد و�لعك�ض. وكلما �متد �صلطان �لعدل، �متد رو�ق �ل�صِّ
لم  �ل�صِّ �متد يف مكانه ظلم وجور، وتقل�ض رو�ق  �لعدل،  �صلطان  تقل�ض  وكلما 

ا، وتفتحت يف مكانه ثغر�ت �لهرج و�ملرج -�أي: �لقتل و�لفنت-)1(.  �أي�صً
و�رتباط هاتني �لقيمتني يربز ب�صكل و��صح يف وثيقة �ملدينة �لتي يبتغي منها 
لم �ملدين و�لتعاي�ض بني �لطو�ئف �مل�صكلة ملجتمع  �لر�صول عليه �ل�صالم حتقيق �ل�صِّ

�ملدينة �ملنورة، �لذي �صم �مل�صلمني و�ليهود و�ملنافقني و�مل�صركني. 
فقد كان من �أبرز �أ�ص�ض هذه �لوثيقة: »�لعد�لة«، ومتثلت يف تو�فق �حلقوق 

�صعيد رم�صان، 227-228. و�نظر: مفهوم  نفهمه وكيف منار�صه، د. حممد  �لإ�صالم كيف  �جلهاد يف   -1
http://www.alhiwartoday.net/node/9787 ،لم يف �لإ�صالم، د. �إياد كامل �لزيباري �ل�صِّ
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و�لو�جبات وتنا�صقها، �إذ ت�صمنت حقوق �لأفر�د جميعا يف ممار�صة �ل�صعائر �لدينية 
�خلا�صة، وحقوقهم يف �لأمن و�حلرية و�صون �أنف�صهم و�أمو�لهم و�أعر��صهم ودور 
�لإ�صالمية  �لدولة  �هلل عليه و�صلم �صرح  �لر�صول �صلى  �أقام  عبادتهم)1(؛ ولذلك 
مظاهر  وتتجلى  �ملدينة،  وثيقة  بنود  عك�صته  ما  وهذ�  �لأ�صا�ض،  هذ�  على  �لأوىل 

ذلك يف جمموعة �أ�ص�ض منها:
اأ - ت�سامن الراأي العام - الأمر باملعروف والنهي عن املنكر-: 

ِحيَفِة،  وهو ما تعرب عنه �لبنود )22(: )َو�إِنُّه َل يَِحّل مِلُوؤِْمٍن �أََقّر مِبَا يِف َهِذِه �ل�صّ
َرُه، �أَْو �آَو�ُه، َفاإِّن  ِدًثا �أو يُوؤِْويِه، َو�أَّن َمْن نَ�صَ َر حُمْ َو�آَمَن ِباهلِل َو�ْليَْوِم �ْلآِخِر �أَْن يَْن�صُ
ْرٌف َوَل َعْدٌل(. و�لبند )37(:  َبُه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة. وَل يُوؤَْخُذ ِمْنُه �صَ َعَلْيِه لَْعَنَة �هلّلِ َوَغ�صَ
من  على  �لن�صر  بينهم  و�أن  نفقتهم،  �مل�صلمني  وعلى  نََفَقَتُهْم،  �ْليَُهوِد  َعَلى  )َو�أّن 

يَحَة َو�ْلرِبّ ُدوَن �ْلإِْثِم(.  حارب �أهل هذه �ل�صحيفة، و�أن بينهم �لن�صح َو�لّن�صِ
ب- وحدة جهة التقا�سي:

يعد  �إذ  �لتقا�صي؛  جهة  وحدة  �لوثيقة  هذه  �أكدتها  �لتي  �لبارزة  �ملعامل  من 
بنود  ت�صمنت  فقد  و�صالمتهم،  �لنا�ض  حياة  ل�صتقامة  �ملهمة  �لأمور  من  �لق�صاء 
�لوثيقة هذه �حلقيقة، ومن ذلك ما جاء يف �لبند )42(: )َو�أنُّه َما َكاَن بنَْيَ �أَْهِل َهِذِه 
ِحيَفِة ِمْن َحَدٍث، �أَْو ��ْصِتَجاٍر يَُخاُف َف�َصاُدُه، َفاإِّن َمَرّدُه �إىَل �هلِل َعّز َوَجّل َو�إِىَل  �ل�صّ
ِحيَفِة  ّمٍد َر�ُصوِل �هلّلِ �صلى �هلل عليه و�صلم، َو�أّن �هلّلَ َعَلى �أَْتَقى َما يِف َهِذِه �ل�صّ حُمَ

َو�أَبَّرِه.( 
ومن ثم فقد ح�صرت �لوثيقة �ل�صلطة �لق�صائية يف جهة و�حدة بالن�صبة جلميع 
�صكان �لدولة، وهذ� ي�صاعد م�صاعدة كبرية على وحدة �ملجتمع وحتويله من جمرد 
جمتمع �إن�صاين �إىل جمتمع �صيا�صي، وقد كان تَويّل �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم 

�لهْدُي �لنبوي يف �لتعاي�ض مع �لآخر، �أ.د. علي جمعة، 106.  -1
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ا، �صاعد على وحدة �جلهة �لتي  لهذه �ل�صلطة على وفق ن�صو�ض �لوثيقة عامال ُمِهمًّ
فالقانون  �ملجتمع،  �لتي حتدث يف  �ملنازعات و�خل�صومات  َحَكًما يف حّل  تكون 

للجميع و�حد، وتطبقه على �جلميع جهة و�حدة)1(.
�أكانو�  �صو�ء  بامل�صاو�ة  �لإح�صا�ض  يف  ي�صهم  �لتقا�صي  يف  �لعدل  فاإن  وعليه 

لم �ملدين بينهم. م�صلمني �أم غري م�صلمني، ومن ثم ن�صر �ل�صِّ
ج - مبداأ فردية امل�سئولية )�سخ�سية العقوبة(:

�جلديد  �ملجتمع  �صرح  بقاء  ل�صمان  �لنبوية  �لوثيقة  �أكدتها  �لتي  �ملبادئ  من 
�إل �جلاين  تَنال  �لعقوبة ل  �لعقوبة، و�أّن  �ملنورة �صاخما مبد�أ �صخ�صية  �ملدينة  يف 
وحده، بعد �أن كانت تتعدى لت�صمل �أهل �جلاين وع�صريته، وقد دل على ذلك �لبند 
َر ِلْلَمْظُلوِم(. و�لبند )46(: )َو�أّن �ْلرِبّ  )37(: )َو�أنُّه ل يَاأْثَْم �ْمُروؤٌ ِبَحِليِفِه، َو�إِّن �لّن�صْ
�إّل َعَلى نَْف�ِصِه(، و�لبند )47(: )َو�أنُّه َل يَُحوُل َهَذ�  ُدوَن �ْلإِْثِم َل يَْك�ِصُب َكا�ِصٌب 

�ْلِكَتاُب ُدوَن َظامِلٍ �أَو �آِثم( )2(.
ذلك  �آنذ�ك  �لقائم  �لأهلي  للمجتمع  �لثقايف  �لإطار  �لوثيقة  ن�ض  جتاوز  لقد 
م�صوؤولية  ما  �صخ�ض  يرتكبها  �لتي  �جلرمية  عن  �مل�صوؤولية  يجعل  �لذي  �ملجتمع 
جماعية تلحق باأفر�د عائلته وع�صريته، ورمبا قبيلته، من خالل جعل �مل�صوؤولية عن 
�جلر�ئم و�لعقوبات م�صوؤولية �صخ�صية، تر�صيًخا للمبد�أ �لإ�صالمي �لقائل: {�أَلَّ تَِزُر 

َو�ِزَرٌة ِوْزَر �أُْخَرى} )�لنجم: 38( )3(.
يف  تقت�صر  �جلنائية  �لعقوبة  �أن  يف:  تربز  لل�صلم  �ملحققة  �لعد�لة  فقيمة  �إذن 

�لوثيقة �لنبوية و�لأحكام �مل�صتفادة منها، د.جا�صم �لعي�صاوي، 135-134.  -1
�ملرجع �ل�صابق، 140. �نظر: حقوق �لإن�صان يف �لوثائق �لإ�صالمية. د. م�صطفى بن حمو �أر�صوم. ورقة   -2

بحثية �صابقة.
�نظر: حقوق �لآخر يف �صوء وثيقة �ملدينة �ملنورة، خالد عليوي جياد، 160.  -3
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�لتاأثري  من  �أحيانا  مينع  ل  هذ�  لكن  عليه،  �ملحكوم  �ملذنب  �ل�صخ�ض  على  �آثارها 
�لفعلي للعقوبة على �أقارب �ملحكوم عليه، حيث �إن توقيع �لعقوبة على �صخ�ض 
ي�صيب يف �لغالب ذويه، ود�ئنيه، و�صائر من يعتمدون عليه بالأ�صر�ر؛ ومع ذلك 
فمن �مل�صلم به �أن هذه �لآثار ل تخل ب�صخ�صية �لعقوبة، و�إمنا هي �آثار غري مبا�صرة 

لها بل وغري مق�صودة.
وهذ� ما �صرح به »د�صتور« �لدولة �لإ�صالمية قبل �أربعة ع�صر قرنا ونيف من 
�لزمان حينما ن�صت �لبنود )25( و )31( على: )َفاإِنُّه َل يُوِتُغ �إّل نَْف�َصُه َو�أَْهَل بَْيِتِه(. 
و�لبند )36 ب( على: )َو�أنُّه َمْن َفَتَك َفِبَنْف�ِصِه َفَتَك َو�أَْهِل بَْيِتِه( وغريها من �لبنود 
�لتي ن�صت على حتمل كل �صخ�ض ملا ي�صدر عنه من �أفعال غري �صوية، و�إن تعدت 
َر ِلْلَمْظُلوِم( ؛ و�لن�صر هنا يكون للم�صلم  ّن �لّن�صْ �آثارها �ملالية خا�صة �إىل �لأهل، )َو�إِ
ولغري �مل�صلم �إذ� كان مظلوما؛ )َو�أنُّه َل يَُحوُل َهَذ� �ْلِكَتاُب ُدوَن َظامِلٍ �أَو �آِثم(.)1( 

جتاوز  على  و��صعها  حر�ض  قانونًيا  تنظيًما  تعد  �لوثيقة  �أن  على  يدل  وهذ� 
�أنقا�صه  على  جديد  و�قع  لتاأ�صي�ض  �لقائم؛  و�ل�صيا�صي  �لجتماعي  �لو�قع  عيوب 
يحرتم حقوق �لنا�ض، ويحمل �مل�صوؤولية عن �جلر�ئم و�لعقوبات �لأ�صخا�ض �لذين 

ي�صكلون حًقا تهديًد� للمجتمع �ل�صيا�صي.)2(
د- َحّد الق�سا�ش: 

�ملجتمع،  يف  �لعدل  �إقامة  مظاهر  من  و�ملعتدي  �لقاتل  من  �لق�صا�ض  يعد 
لم بني �ملو�طنني؛ لذلك  و��صتعادة حقوق �ملعتدى عليهم، ومن ثم ن�صر ثقافة �ل�صِّ
ِمًنا َقْتاًل َعْن بَّيَنٍة َفاإِنُّه َقَوٌد  �أكدت �لوثيقة يف �لبند )21( على: )َو�أنُّه َمْن �ْعَتَبَط ُموؤْ
ى َويِلّ �مْلَْقُتوِل ]بالعقل[ َو�أّن �مْلُوؤِْمِننَي َعَلْيِه َكاّفٌة َوَل يَِحّل لَُهْم �إّل ِقيَاٌم  ِبِه، �إّل �أَْن يَْر�صَ

وثيقة �ملدينة �مل�صمون و �لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي: 46- 47.  -1
حقوق �لآخر يف �صوء وثيقة �ملدينة �ملنورة، خالد عليوي جياد، 160.  -2
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َعَلْيِه( )1(.
وكما هو مالحظ فقد ركزت »�لوثيقة« يف جمال �حلكم على ق�صيتني مهمتني 
هما: �لعدل وتنظيم �لق�صاء، و�عتربتهما �أولوية مطلقة يجب حتققها، ول �صك �أن 
هذ� ر�جع �إىل �إدر�ك �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم لأهمية هذين �لأ�صا�صني لكل 
جمتمع �صليم، و�أن غيابهما كان من �أقوى �أ�صباب �لقلق و�ل�صطر�ب قبل �لإ�صالم؛ 
لذ� كان ر�صول �هلل هو �لقا�صي �لأول يف �لدولة �لإ�صالمية، فحكم مبا �أنزل �هلل، 
قال تعاىل: چ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى چ )�لن�صاء: 58( وقد �عرتف �ليهود 
�ملدينة- بوجود �صلطة ق�صائية عليا يرجع  �لإ�صالمية يف  �لدولة  - كمو�طنني يف 
بالرجوع  يلزمو�  مل  �أنهم  �إل  �أنف�صهم،  �ليهود  فيهم  مبن  �ملدينة  �صكان  �صائر  �إليها 
بينهم  �ل�صتجار  �أو  �حلدث  يكون  عندما  فقط  بل  د�ئًما،  �لإ�صالمي  �لق�صاء  �إىل 
وبني �مل�صلمني، �أما يف ق�صاياهم �خلا�صة و�أحو�لهم �ل�صخ�صية فهم يحتكمون �إىل 

�لتور�ة ويق�صي بينهم �أحبارهم«)2(.
لم �ملدين يجب علينا بناء  وعلى �أي ن�صتخل�ض من وثيقة �ملدينة �أنه لتحقيق �ل�صِّ
�لرفيعة،  �أ�صا�ض �حلقوق و�لو�جبات و�لأخالق  �مل�صلمني على  �لعالقات مع غري 
لم مبنية على �إقامة �لعد�لة بني �مل�صلمني وغريهم، ومنع  ونقرر �أن كل �أحكام �ل�صِّ

�لعتد�ء و�لظلم، وحماية حقوق وحريات �مل�صلمني وغريهم)3(.
فال  وبدونها  �لعد�لة،  ح�صن  يف  �إل  يتحقق  ل  �ملدين  لم  �ل�صِّ فاإن  ثم  ومن 
وجود لل�صلم و�ل�صالم؛ فالعدل بني �ملو�طنني بتطبيق �لقو�نني على �جلميع دون 
متييز و�إقر�ر �مل�صوؤولية �لفردية و�لعقوبة �ل�صخ�صية، مع عدم حتمل �لبع�ض �أخطاء 

حقوق �لإن�صان يف �لوثائق �لإ�صالمية، د. م�صطفى بن حمو �أر�صوم، ورقة بحثية �صابقة.  -1
وثيقة �ملدينة �مل�صمون و�لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، 28- 29.  -2

�إياد كامل  لم يف �لإ�صالم، د.  �أبو زهرة، 94. نقال: مفهوم �ل�صِّ �لعالقات �لدولية يف �لإ�صالم، حممد   -3
.http://alhiwarmagazine.blogspot.com :لزيباري: موقع �صابق�
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�لآخرين �إل فيما نذر من �لآثار �ملادية ولي�ض �جل�صدية، يوؤدي �إىل حفظ �لتو�زن 
لم �ملدين �لذي يعترب مق�صد�  �لب�صري؛ وبذلك تكون �لعد�لة ممر� مو�صال �إىل �ل�صِّ

�صاميا وهدًفا نبياًل جلميع �لأمم و�ل�صعوب. 
الفرع الثاين: قيمة امل�ساواة: 

يتحقق  ل  �لعدل  هذ�  فاإن  لم،  �ل�صِّ ب  �لرتباط  وثيقة  قيمة  �لعدل  كان  �إذ� 
�إل بتطبيق �لقو�نني على وجه يحقق �مل�صاو�ة بني �لأفر�د و�جلماعات، وعليه فاإن 
لم �ملدين يف �ملجتمعات؛ �إذ تعترب �مل�صاو�ة من بني  �مل�صاو�ة من �أ�صباب حتقيق �ل�صِّ
�ملحاور �لتي قامت عليها وثيقة �لنبي �صلي �هلل عليه و�صلم بني �أهل �ملدينة، وذلك 
ب�صمان �مل�صاو�ة �لتامة ملو�طني دولة �ملدينة يف �مل�صاركة �لفاعلة يف جمالت �حلياة 
�ملختلفة، حتقيقا ملبد�أ �أ�صيل تقوم عليه �لدول �حلديثة يف عامل �ليوم، وهو مبد�أ 
�ملو�طنة �لكاملة، و�لذي مل يكن جليا حينئذ، �إل �أن د�صتور �ملدينة �لذي و�صعه 
�مل�صطفى �صمن هذ� �حلق لكل �صاكنيها، يف وقت مل يكن �لعامل يعي معنى كلمة 

�لوطن بالتز�ماته وو�جباته)1(. 
لفظ  ��صتخد�م  ولحظو�  و�حدة،  �أمة  �لنا�ض  �أن  على  �ل�صحيفة  ن�صت  فقد 
�أمة  و�مل�صلمون  فاملوؤمنون  �ملو�طنة،  يف  �لأطر�ف  جميع  بني  للم�صاو�ة  »�لأمة«، 
و�حدة، و�ليهود �أمة مع �ملوؤمنني، لليهود دينهم وللم�صلمني دينهم، »و�أنه من تبعنا 

من �ليهود فاإن له �لن�صر و�لأ�صوة«)2(.
يت�صح ذلك من  و�ألو�نها،  �أ�صكالها  بكل  �لطبقية  �لإ�صالم حارب  عندما جاء 
خالل وثيقة �ملدينة، حيث ين�ض �لبند رقم )15( على )َو�أّن ِذّمَة �هلّلِ َو�ِحَدٌة يُِجرُي 
مناذج �لتعاي�ض مع �لآخر  )7-20(   وثيقة �ملدينة ..  ود�صتور �ملو�طنة، د .  علي جمعة ، �لأهر�م، �ل�صبت   -1

11 من �صفر 1432ه 15 يناير 2011 �ل�صنة 135 �لعدد 45330. 
.http://www.ahram.org.eg/archive/The-Writers/News/58454.aspx  

وثيقة �ملدينة �أ�صا�ض تنظيم �لعالقات �ملحلية و�لدولية و�لت�صامح �لديني، د. ر�صيد كهو�ض، مرجع �صابق.  -2
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ُهْم مو�يل بع�ض ُدوَن �لّنا�ِض(، و�لأمان )�لإجارة(،  ّن �مْلُوؤِْمِننَي بَْع�صُ َعَلْيِهْم �أَْدنَاُهْم، َو�إِ
وبذلك حطم �لبند رقم )15( كل مو�زين �جلاهلية و�أعلن مبد�أ �مل�صاو�ة)1(. 

وبذلك فقد و�صعت �لوثيقة مبد�أ �أ�صا�صيا تقوم عليه �لعالقات بني �أهل �ملدينة، 
وتقوم كافة �لدول �حلديثة عليه وهو مبد�أ �مل�صاو�ة بني �لنا�ض �أمام �لقانون، فقد 

ورد يف �لبند �ل�صالف �لذكر)2(.

ي�صاوون  فالفقر�ء  و�ملوؤمنني،  �مل�صلمني  بني  �لجتماعية  �مل�صاو�ة  �أقر  فالبند 
�إعطاء  �لأغنياء يف كل �حلقوق، ومنها �مل�صاركة يف �ل�صر�ء و�ل�صر�ء من ناحيتي 

�لإجارة و�إعطاء �لأمان)3(. 

ورغم ثبوت �مل�صاو�ة بني �مل�صلمني وبني بقية �أطر�ف �لعقد �لجتماعي �أمام 
�أعطى  فاإنه  �أخرى،  �صد  لفئة  ولي�ض  للجميع،  فالقانون  �ملبد�أ،  حيث  من  �لقانون 
�أو  �لقتل  يف  �ملوؤمن  ي�صاوي  ل  فالكافر  �لكافرين،  على  للموؤمنني  تفا�صلية  قيمة 
�لقانون، حتى  �لكافرة يف حكم  �جلماعة  هنا  ت�صاوي  �ملوؤمنة ل  فاجلماعة  �لن�صر، 
�لثاأر لدم �لكافر بدم �ملوؤمن،  ولو كان �ملرجع �لقانوين و�حد�، كذلك ل يجوز 
فهو خارج عن �جلماعة �إذ� �أقدم على قتل موؤمن)4(. فن�ض �لبند )14( على �أنه: 
ُر َكاِفًر� َعَلى ُموؤِْمٍن.( لكنه �أعطى �ليهود  )َوَل يَْقُتُل ُموؤِْمٌن ُموؤِْمًنا يِف َكاِفٍر َوَل يَْن�صُ
حق �ملنا�صرة من قبل �ملوؤمنني، و�لإنفاق معهم ما د�مو� حماربني( )5(. فجاء يف 

وثيقة �ملدينة �مل�صمون و �لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، 55.  -1
�لقانون �لدويل وحقوق �لإن�صان- در��صات يف �لقانون �لدويل و�ل�صريعة �لإ�صالمية، جعفر عبد �ل�صالم   -2

علي، 339.
وليد  �لن�صو�ض،  يف  در��صات  �لعربي،  �لفكر  يف  �لإن�صان  حقوق  )مقال(  �ملدينة  د�صتور  يف  قر�ءة   -3

نويه�ض، 146.
�ملرجع نف�صه.  -4

�لقانون �لدويل وحقوق �لإن�صان، جعفر عبد �ل�صالم علي، 339.  -5
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َوَل  َمْظُلوِمنَي  َغرْيَ  َو�ْلأُ�ْصَوَة  َر  �لّن�صْ لَُه  َفاإِّن  يَُهوَد  ِمْن  تَِبَعَنا  َمْن  )َو�إِنُّه   :)16( �لبند 
ِريَن َعَلْيِهْم(. ُمَتَنا�صَ

ويف �لبند )37( �ل�صالف �لذكر ويف �لبند )38(: )َو�أّن �ْليَُهوَد يُْنِفُقوَن َمَع 
اَرِبنَي( )1(، �أما منح �لأمان يف حالة �حلرب فقد قيدته »�لوثيقة«  �مْلُوؤِْمِننَي َما َد�ُمو� حُمَ
يف �لبند رقم )17( �لذي قرر )و�أّن �ِصْلَم �مْلُوؤِْمِننَي َو�ِحَدٌة، َل يُ�َصامَلُ ُموؤِْمٌن ُدوَن 
حالهم  �أن  و�ملر�د  بَْيَنُهْم.(  َوَعْدٍل  �َصَو�ٍء  َعَلى  �إّل  �هلّلِ،  �َصِبيِل  يِف  ِقَتاٍل  يِف  ُموؤِْمٍن 
�أحد  يطلب  ل  بحيث  وعدل  ��صتقامة  على  هي  بل  تختلف،  ل  و�حدة  و�صفتهم 
�أن يتميز عن غريه، فاإذ� �أعلن طرف ما �حلرب على �مل�صلمني، فاإن �صائر �ملوؤمنني 
مرتبط  لأنه  مهادنته؛  منهم  لفرد  ي�صبحون يف حالة حرب مع �خل�صم، ول ميكن 
بال�صيا�صة �لعامة للموؤمنني، وكذلك ل ميكن �أن ي�صرتك �لبع�ض يف �حلرب، ويبقى 
لم م�صاألة جماعية ل يجوز �أن  �لبع�ض �لآخر يف حالة �صلم مع �لعدو؛ لأن عقد �ل�صِّ
تنفرد بها قبيلة دون �لأخرى. »فالوثيقة« يف هذ� �لبند �ألزمت �مل�صلمني بالت�صامن 
لم و�حلرب، وهذ� ما �أكد عليه �لبند�ن رقم )18 و19(  و�جلماعية يف حالتي �ل�صِّ
�ملوؤمنني يكون على �صكل  �لغزو يف �صبيل �هلل من جميع  �أن  ين�صان على  �للذ�ن 
َغاِزيٍَة  ُكّل  )َو�أّن  على   )18( رقم  �لبند  ين�ض  حيث  متعاونة،  منظمة  جمموعات 
ا.( و�ملر�د هنا �أن عبء �حلرب ل يقع على ع�صرية  َها بَْع�صً َغَزْت َمَعَنا يُْعِقُب بَْع�صُ
�خلروج  يتناوبون  وهم  �ملوؤمنني،  جميع  على  فر�ض  �جلهاد  �إن  بل  �لأخرى  دون 
يف �ل�صر�يا و�لغزو�ت »فيكون �لغزو بينهم نوبا، فاإذ� خرجت طائفة ثم عادت مل 
تكلف �أن تعود ثانية حتى تعقبها �أخرى غريها« حتى ي�صرتك �جلميع يف �جلهاد يف 
�صبيل �هلل، وقد ز�د �لبند رقم )19( �لأمر و�صوحا وجالء حينما ن�ض على )َو�أّن 

ُهْم َعن بَْع�ٍض مِبَا نَاَل ِدَماَءُهْم يِف �َصِبيِل �هلّلِ(.  �مْلُوؤِْمِننَي يُِبيُء بَْع�صُ

حقوق �لإن�صان يف �لوثائق �لإ�صالمية، د. م�صطفى بن حمو �أر�صوم، ورقة بحثية �صابقة.  -1
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بامل�صئولية  �ملوؤمنني  »�عرت�ف  �أي  و�مل�صاو�ة،  �لعرت�ف  تعني  هنا  و�لبو�ء 
بالت�صاوي فيما نال دماءهم يف �صبيل �هلل« فهم يتعاونون ويتنا�صرون يف �لتعوي�ض 
عن �خل�صائر يف �لأرو�ح و�لأمو�ل ويحملون �آلم بع�صهم بع�صا، م�صد�قا لالآية: 
چک  گ  گ   گ  گڳ  چ �لتوبة: 71، فاملو��صاة يف �ملال وكفالة �ليتامى 

ورعاية �لثكاىل �أبرز �صماتهم، وهذ� ما �أكد عليه �لبند رقم )20( حيث ين�ض على 
�لإ�صالم  باأن  مدٍو  �إعالن  فهذ�  َو�أَْقَوِمه(  ُهًدى  �أَْح�َصِن  َعَلى  �مْلُّتِقنَي  �مْلُوؤِْمِننَي  )َو�أّن 

وحده هو خري �لهدى و�أن �مل�صلمني �ملنفذين له على �أح�صن هدى و�أقومه)1(.
وعليه فقد ن�صت �لوثيقة على �مل�صاو�ة يف �حلقوق �لأمنية و�لثقافية و�ل�صيا�صية 
�صاكني  كل  بني  �مل�صاو�ة  �أي:  وم�صركني،  يهود  من  �مل�صلمني  وغري  �مل�صلمني  بني 

�ملدينة.)2( 
ميثالن  �لكرمي  �لقر�آن  مع  �ملدينة  وثيقة  يف  �ملج�صدة  �لنبوية  فال�صنة  ثم  ومن 
لم �ملدين بني خمتلف مكونات �ملجتمع �ملدين �آنذ�ك،  �صبقا تاريخيا يف حتقيق �ل�صِّ

وعلينا �لقتد�ء بهما يف حياتنا �ملعا�صرة ليعي�ض �لكل يف �أمٍن و�صالم. 
الفرع الثالث: التكافل والتعاون:

لم  لم بني �لأفر�د و�ملجتمعات، �أو تعيد ��صتتباب �ل�صِّ من �لقيم �لتي تن�صر �ل�صِّ
قيمة �لتعاون و�لتكافل؛ هذه �لأخرية �لتي منحت لها حيز� كبري� يف وثيقة �ملدينة، 
ملا لها من �أهمية كربى يف �إ�صاعة روح �ملحبة، ونبذ �لكر�هية و�لبغ�صاء؛ ومن ثم 
عي�ض �جلميع يف �صلم و�أمان �صو�ء كانو� م�صلمني �أم غري م�صلمني، فبدء� من �لبند 
�لأول من وثيقة �ملدينة جند �لن�ض على �أن �لإ�صالم هو وحده �لذي يجعل منهم 

وثيقة �ملدينة �مل�صمون و �لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، 57- 58.  -1
ليبيا  �نتمور� بحث،  �لثاين- 2012/2/25 10:31 �مي�ض  �أحمد معيوف، -�جلزء  �لهوية و�ملو�طنـــة،   -2

.http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/19469 :مل�صتقبل�
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وت�صمحل  تذوب  بينهم،  فيما  و�ملميز�ت  �لفو�رق  �أن جميع  وعلى  و�حدة،  �أمة 
�صمن نطاق هذه �لوحدة �ل�صاملة، �لتي ظهرت جلية وو��صحة يف قوله: )�مْلُوؤِْمِننَي 
َب، َوَمْن تَِبَعُهْم َفَلِحَق ِبِهْم َوَجاَهَد َمَعُهْم. �إنُّهْم �أُّمٌة  َو�مْلُ�ْصِلِمنَي ِمْن ُقَرْي�ٍض َو]�أهل[ يرَْثِ
َو�ِحَدٌة ِمْن ُدوِن �لّنا�ِض( وهو �أول �أ�صا�ض لبد منه لإقامة جمتمع �إ�صالمي ح�صاري 
متما�صك من �أهم �صماته ظهور معنى �لتكافل و�لت�صامن فيما بني �مل�صلمني وغريهم 
دنياهم  �صئون  يف  بع�صهم  عن  م�صئولون  جميعا  فهم  و�أ�صكاله،  �صوره  باأجلى 
و�آخرتهم؛ لذ� جند �أن �أول خطبة خطبها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم باملدينة كانت 

دعوة �إىل �لتعاون و�لتكافل)1(.
جعلت �لوثيقة يف �ملقام �لأول �لتكافل �لجتماعي بني �ملو�طنني يف �لدولة 
�جلديدة مبختلف عنا�صرها؛ �مل�صلمة وغري �مل�صلمة حقا من �حلقوق �ملقررة، ومن 

مظاهره: 
اأ-الت�سامن يف امل�سوؤولية عن اجلنايات: 

�لتقلي�ض  �لأقل يف  �أو على  �حلد  و�لت�صامن يف  �لتعاون  قيمة  �صاهمت  وقد 
حبل  فرط  ثم  ومن  وحروب،  نز�عات  يف  تت�صبب  كانت  �لتي  بالثاأر  �لأخذ  من 
�رتباط  �أهمية  تتجلى  �لأرو�ح و�ملمتلكات، ومن هنا  يتبعه من ح�صد  لم وما  �ل�صِّ
لم �ملدين؛ ومن جتلياته يف �لوثيقة: فيما يتعلق بالفد�ء  قيمة �لتعاون و�لتكافل بال�صِّ
فقد تكررت عبارة )َوُكّل َطاِئَفٍة تَْفِدي َعاِنيََها ِبامْلَْعُروِف َو�ْلِق�ْصِط بنَْيَ �مْلُوؤِْمِننَي(. يف 
بنود »�لوثيقة« ت�صع مر�ت من �لبند )3 �إىل 11(، موؤكدة �أهمية �لتعاون و�لتكافل 
بني �أبناء �ملجتمع �ملديني ب�صفة عامة، و�أبناء كل طائفة من طو�ئف �مل�صلمني ب�صفة 

خا�صة، يف �إطالق �صر�ح �أحد �أع�صائهم �إذ� وقع يف �لأ�صر)2(.

وثيقة �ملدينة �مل�صمون و �لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، 48.  -1
�ملرجع �ل�صابق، 50.  -2
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�مل�صلمة  �لدولة  عّمت  �لتي  �ملبادئ  من  مبد�أ  �صاغت  قد  �لوثيقة  فاإن  وعليه 
من  يحدث  عما  �لقبائل  بطون  بني  �مل�صوؤولية  يف  �لت�صامن  مبد�أ  وهو:  �جلديدة 
�أحد �أفر�دها من جر�ئم، و�أقرت ما كان معروفا يف �جلاهلية بني �لقبائل من �إعطاء 
�لديات و�أخذها؛ ملعاجلة حالت �لقتل دون �لأخذ بالثاأر، فاألزم �صكان �ملدينة باأن 
يقيمو� ما كان �صائد� بينهم من قبل، من قيام كل بطن من بطون �لقبائل �لتي ذكرت 
�لوثيقة ��صمها باإعطاء �ملعاقل، وفد�ء من ل ي�صتطيع منهم �أن يدفع �لدية ت�صامنا بني 
ُقَرْي�ٍض  ِمْن  �لتي جاء فيها: »�ملَُهاِجُروَن  �جلميع، وذلك ما حددته مو�د �ل�صحيفة، 
َعَلى ِرْبَعِتِهْم يََتَعاَقُلوَن بينهم وهم يفدون َعاِنيََهم ِبامْلَْعُروِف َو�ْلِق�ْصِط بنَْيَ �مْلُوؤِْمِننَي. 
َوبَُنو َعْوف )ونف�ض �َلمر بالن�صبة لباقي �لقبائل: بَُنو �حْلَاِرِث]بن �خلزرج[، َوبَُنو 
َوبَُنو  �لّنِبيِت،  َوبَُنو  َعْوٍف،  ْبِن  َعْمِرو  َوبَُنو  �لّنّجاِر،  َوبَُنو  ُج�َصٍم،  َوبَُنو  �َصاِعَدَة، 
وىَل، َوُكّل َطاِئَفٍة تَْفِدي َعاِنيََها ِبامْلَْعُروِف  �ْلأَْو�ِض( َعَلى ِرْبَعِتِهْم يََتَعاَقُلوَن َمَعاِقَلُهْم �ْلأُ

َو�ْلِق�ْصِط بنَْيَ �مْلُوؤِْمِننَي«)1(.
وهذ� �لت�صامن يف �مل�صوؤولية و�لتعاون على رفع �لظلم ل يقت�صر على حالة 
�لقتل فح�صب، بل ميتد ليتناول كافة �صالت �لبغي، �أو �لظلم �أو �لإثم �أو �لعدو�ن 

وروي عن حجاج، عن عمرو بن �صعيب، عن �أبيه عن جده: �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم كتب   -1
بني  و�لإ�صالح  باملعروف،  عانيهم  ويفدو�  معاقلهم،  يعقلو�  �أن  على  و�لأن�صار،  �ملهاجرين  بني  كتابا 

�مل�صلمني. �نظر: �مل�صند، �أحمد بن حنبل، حديث رقم: 6904. 
قال �صعيب �لأرنوؤوط يف تعليقه على هذ� �حلديث: »�إ�صناده �صعيف. ن�صر بن باب: �صعيف �حلديث،   
وحجاج - وهو �بن �أرطاة-: كثري �خلطاأ و�لتدلي�ض. وذكره �بن كثري يف »تاريخه« 224/3، وقال: تفرد 
به، رو�ه �أحمد، و�أورده �لهيثمي يف »�ملجمع« 206/4، وقال: رو�ه �أحمد، وفيه �حلجاج بن �أرطاة، 
وهو مدل�ض، لكنه ثقة. وحترف فيه لفظ: »عانيهم« �إىل »غائبهم«.. وقد �أورد �أحمد هذ� �حلديث �صمن 
م�صند �بن عبا�ض برقم )2443(، ثم �أخرجه من حديث �بن عبا�ض برقم )2444( من طريق �حلجاج بن 

�أرطاة �أي�صا، عن �حلكم بن عتيبة، عن مق�صم بن بجرة، عن �بن عبا�ض. وهذ� �إ�صناد �صعيف. 
يحمل  و�أن  بينهم،  �ملوؤ�خاة  عقد  �أي:  �ل�صندي:  وقال  �لأثري.  �بن  قاله  معُقلة.  جمع  �لديات،  و�ملعاقل:   
�لأن�صار عقل �ملهاجرين. وبالعك�ض، و�لعاين: �لأ�صري«. �نظر: حا�صيته على �مل�صند، حديث رقم:6904. 
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�أو �لف�صاد، ولو كان �ملحدث �أو �ملف�صد ولد �أحد �ملوؤمنني، كما ن�صت على ذلك 
�ْبَتَغى  �أَْو  ِمْنُهْم،  َمْن بََغى  �مْلُّتِقنَي ]�أيديهم[ َعَلى ]كل[  �مْلُوؤِْمِننَي  َ)َو�أّن  �لبند )13(: 
َد�ِصيَعَة ُظْلٍم، �أَْو �إْثٍما، �أَْو ُعْدَو�ٍنا، �أَْو َف�َصاد� بنَْيَ �مْلُوؤِْمِننَي، َو�أّن �أَْيِديَُهْم َعَلْيِه َجِميًعا، 
�أيدي  �أفر�د �ملجتمع بالأخذ على  �أََحِدِهْم(. فاألزمت �لوثيقة جميع  َولََد  َولَْو َكاَن 
�لبغاة و�ملعتدين و�ملرت�صني، وهوؤلء هم م�صدر ومكمن �خلطورة يف �ملجتمع، )1( 
ويف هذه �ملادة �أي�صا �إ�صارة �إىل حفظ �مللكية)2(؛ فاإثارة �لفنت توؤدي �ىل �لق�صاء 
لم  �ل�صِّ تن�صر  �لتي  �لقيم  �أهم  من  و�لت�صامن  فالتكافل  ولهذ�  �ملدين.  لم  �ل�صِّ على 

�ملدين د�خل �ملجتمعات �أو على �لأقل تعيد ��صتتبابه. 
َب(  يرَْثِ َدَهَم  َمْن  َر َعَلى  بَْيَنُهْم �لّن�صْ وي�صري �لبند )44( �لذي جاء فيه: )َو�إِّن 
�إىل م�صاألة �لتنا�صر )�لتعا�صد( للدفاع عن �ملدينة �صد كل من �أر�د �قتحام يرثب؛ 
خارجي  خلطر  تعر�صها  حال  يف  �ملدينة  عن  للدفاع  �مل�صرتكة  �مل�صوؤولية  ليوؤكد 

مفاجئ)3(. 
�ملو�طنني  بني  �لتكافل  مظاهر  من  مظهر�  يعترب  ذكره  �صبق  �لذي  و�لتنا�صر 
لأّي  �ملدينة  تعر�صت  �أو  منهم،  فئة  �ملدينة على  �أحد من خارج  �عتد�ء  يف حالة 
هجوم خارجي، وقد ن�ض عليه �لبند )16( �ل�صالف �لذكر. و�لتعاون يف �لإنفاق 
َد�ُمو�  َما  �مْلُوؤِْمِننَي  َمَع  يُْنِفُقوَن  �ْليَُهوَد  �لبندين )24( و )38(، )َو�أّن  كما ورد يف 

اَرِبنَي()4(. حُمَ

�لقانون �لدويل وحقوق �لإن�صان، جعفر عبد �ل�صالم علي، مرجع �صابق، 335-333.  -1
�لوثائق  يف  �لإن�صان  حقوق  نقال:   .172 �لعي�صاوي،  جا�صم  منها،  �مل�صتفادة  و�لأحكام  �لنبوية  �لوثيقة   -2

�لإ�صالمية، د. م�صطفى بن حمو �أر�صوم، ورقة بحثية �صابقة. 
قر�ءة يف د�صتور �ملدينة )مقال( حقوق �لإن�صان يف �لفكر �لعربي، وليد نويه�ض، 151.  -3

�ملو�طنة يف �لتاريخ �لعربي �لإ�صالمي، هيثم مناع، 19.  -4
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ب- ال�سمان الجتماعي: 
�صد�د  �ملجتمع على  ي�صاعده  �أن  �ملدين دون  ترك  �لوثيقة على عدم  �أكدت 
ّن �مْلُوؤِْمِننَي َل يرَْتُُكوَن ُمْفَرًحا بَْيَنُهْم �أَْن يُْعُطوُه  دينه)1(، وذلك ما ن�ض عليه �لبند: )َو�إِ

ِبامْلَْعُروِف يِف ِفَد�ٍء �أَْو َعْقٍل(.
�ملثقل  �أي:  باملفرح  فيتعلق  »�لوثيقة«  نظمته  �لذي  �لثالث  �ملايل  �للتز�م  �أما 
�جلانب  يعني  وهذ�  ع�صرية،  ول  ولء  له  لي�ض  و�لذي  �لعيال،  �لكثري  بالدين، 
�لع�صرية  �أو  �لقبيلة  من  �لعاقلة  عجز  عند  �ملوؤمنون  يتعاون  حيث  �لحتياطي، 
�ملوؤمنني  بو�جبات  »�لوثيقة«  �هتمت  �لأ�صا�ض  هذ�  وعلى  باحلاجة،  �لوفاء  عن 
و�لتاآزر  �لتعاون  �إىل  �إياهم  د�عية  بالغا،  �هتماما  بع�صا  بع�صهم  نحو  �لجتماعية 

و�لتكافل �لجتماعي �ل�صامل �لكامل. 
وهكذ� بلغت �لإن�صانية و�لتعاون و�ملحبة غايتها يف �ملجتمع �ملديني �جلديد، 
�لذي ��صتطاع خالل فرتة ق�صرية �لق�صاء على �مل�صاكل �لقت�صادية و�لجتماعية �لتي 
�صادفت �ملهاجرين حني و�صولهم �إليها فقر�ء بال مال، فقد �صادرت قري�ض �أمو�لهم 
و�لتكافل  �لأخوة  على  ن�صاأ  �لذي  �ملجتمع  هذ�  لنا  �هلل  وو�صف  هجرتهم،  عقب 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ   چ  بقوله عز وجل:  و�لرت�حم 
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  
ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبچ )�حل�صر: 8- 9( )2(.

وعليه فاإن هذه �لقيم من �لعدل و�مل�صاو�ة و�لتكافل و�لتعاون �مل�صتفادة من 

�لوثائق  يف  �لإن�صان  و�نظر:   .172 �ض  �لعي�صاوي،  جا�صم  منها،  �مل�صتفادة  و�لأحكام  �لنبوية  �لوثيقة   -1
�لإ�صالمية، د. م�صطفى بن حمو �أر�صوم ورقة بحثية �صابقة.

�نظر: وثيقة �ملدينة �مل�صمون و �لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، 52- 53.  -2



- 121 -

لم �ملدين، بل وقد جت�صدت  وثيقة �ملدينة من �أهم �لقيم �لتي �أ�صهمت يف حتقيق �ل�صِّ
على �أر�ض �لو�قع حفاظا على �جلن�ض �لب�صري دون متييز بني �لأنا و�لآخر. 

لم املدين يف �شوء وثيقة املدينة. املطلب الرابع: مقومات ال�شِّ

اأول: املقوم العقدي:
و�أجنا�صهم  �أ�صكالهم  يف  خمتلفني  �لنا�ض  خلق  تعاىل  �هلل  حكمة  �قت�صت 
وعقولهم ولغاتهم و�أديانهم، وذلك من �أجل �لتعارف و�لتو��صل و�لتعاون لي�ض 
فقط بني �مل�صلمني فيما بينهم، بل �أي�صا مع غريهم من �أ�صحاب �لأديان �لأخرى، 
وهذ� �لتنوع و�لختالف خا�صة يف �لأديان �إذ� �أح�صن ��صتغالله �أثمر �لتعاي�ض و 
�إليه �لإ�صالم قر�آنا  �أن من بني ما يدعو  لم و�لأمن �ملادي و�ملعنوي، ول �صك  �ل�صِّ
لم و�لأمن يف عالقته مع نف�صه ومع غريه، بغ�ض  كان �أو �صنة، تربية �مل�صلم على �ل�صِّ
لم من بني ما يقت�صيه �حرت�م �لتعددية �لدينية،  �لنظر عن �نتمائه �لديني، وهذ� �ل�صِّ
و�لتي تظهر ب�صكل جلي يف بنود وثيقة �ملدينة، فلم يكره ر�صول �هلل �أحد� على ترك 
دينه، بل ترك لهم حرية �لعتقاد و�لتعبد، هذه �حلرية و�حدة من حقوق �لإن�صان 
كان،  �أي  قبل  من  بها  �مل�صا�ض  وحترمي  وتقدي�صها،  �حرت�مها  يجب  �لتي  �لأ�صا�صية 
)ِلْليَُهوِد  على:  بالن�ض  �لفقرة25((  يف  �حلرية  هذه  على  لتوؤكد  �لوثيقة  فجاءت 
 )35  -26( �لفقر�ت  وثبتت  َو�أَْنُف�ُصُهْم..(،  َمَو�ِليِهْم  ِديُنُهْم،  َوِلْلُم�ْصِلَمنْيِ  ِديُنُهْم 
هذ� �لأمر، ليكون �إقر�ر �حلق يف حرية �لعتقاد د�فًعا �إىل تعميق �لهوية �ل�صيا�صية 
�لو�حدة للمجتمع ب�صرف �لنظر عن تنوعه �لثقايف، �إذ »ترك عقد �لوثيقة لليهود 
�أن يبا�صرو� عقائدهم �لدينية �ليهودية بحرية مطلقة على بعد عدة �أمتار من �مل�صجد 

�لنبوي؛ لأن يهود بني قينقاع كانو� يعي�صون د�خل �ملدينة ذ�تها)1(. 

حقوق �لإن�صان بني �لإ�صالم و�لغرب، نبيل لوقا بباوي، 166. �نظر: حقوق �لآخر، خالد عليوي جياد،   -1
.159
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لليهود  بال�صماح  يكتف  �لوثيقة مل  �أن ر�صول �هلل يف هذه  فكما هو مالحظ 
�لإكر�ه يف  �أمو�لهم و�أولدهم، وعدم  نهم على  �أمَّ بل  بكل حرية  دينهم  مبمار�صة 
�لدين كان من �أهم �ملبادئ �ملقررة يف وثيقة �ملدينة �لتي تعامل بها �لر�صول حممد 

�صلى �هلل عليه و�صلم مع �أهل �لكتاب يف �صخ�ض �ليهود.
من  �مل�صلمني  لغري  و�لتعبد  �لعتقاد  بحرية  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  فاإقر�ره 
�ل�صالم  منحه  �لذي  �حلق  وهذ�  �ملدين.  �ملجتمع  د�خل  �ملدين  لم  �ل�صِّ مقومات 
لالآخر �إمنا يرجع �إىل تكرمي �هلل لالإن�صان؛ ذلك �أن حرية �لتدين، �أو �ختيار �لدين، 
على  فالإكر�ه  لذلك  و�أ�صماها،  و�أعالها  و�لختيار  �حلرية  �أنو�ع  �أرقى  من  يعترب 
من  ون�صو�صه  �لدين  قيم  يناق�ض  كما  جانب،  من  �لإن�صان  كر�مة  يناق�ض  �لدين 
جانب �آخر، فحرية �لتدين ركيزة �أ�صا�صية يف �ملجتمع �لإ�صالمي، وعدم �لإكر�ه 
و�لتز�م  �لدين  لأو�مر  ��صتجابة  هو  )�لآخر(  و�ملعتقد  �خليار  ب�صاحب  و�لقبول 
بقيمه، فاملطلوب �إليهم هو بيان �لر�صد من �لغي وترك �حلرية للنا�ض، فالإكر�ه ي�صع 
�إن�صانا مزيفا منقو�ض �لإن�صانية، ويزيد من  �أقنعة مزيفة ول يحقق قناعة، ويخلق 

م�صاحة �لنفاق و�ملنافقني.
و�إحلاق  و�ملعتقد،  �لختيار  حرية  توفري  يف  �لإن�صان  كر�مة  فتحقيق  وعليه 
�لرحمة بالعاملني، يف �إ�صاعة �لعدل ومد�فعة �لظلم و�لف�صاد و�لعدو�ن، و�لإقر�ر 
ب�صنة �لتنوع، و�لعرت�ف بحقيقة �لختالف بني �لب�صر، و�أن لكٍل وجهة هو موليها، 
و�إبر�ز �لقيم �لقر�آنية، وبيان دورها يف تاأ�صي�ض وتاأ�صيل �مل�صرتك �لإن�صاين، و�لرتكيز 
على �لقو��صم �مل�صرتكة بني بني �لب�صر، و�لتحول من هدر �لطاقات و�جلهود يف 
لم و�لتعاي�ض و�لتفاهم و�لتعاون  �حلروب و�لنز�عات �إىل تاأ�صي�ض وتاأ�صيل ثقافة �ل�صِّ

چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   چ  تعاىل:  قوله  من  �نطالقا  و�حلو�ر 
ڇ  ڇڇ  چ )�حلجر�ت: 13( بحيث يتحول �لتنوع و�لختالف من نقمة �إىل نعمة، 
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و�حد،  �أ�صل  من  منحدرون  �لنا�ض  �أن  ذلك  �لإن�صانية،  للم�صرية  و�إغناء  وعطاء، 
و�أن �صنة �لتنوع هي �صنة �خللق، و�أن �لختالف �ملناخي و�جلغر�يف و�لدميغر�يف 
و�لقومي و�لعرقي و�لديني هو �لطريق �إىل �لتعاون و�لتكامل و�لتعارف و�لتحاور 
ن�صخة  بطبائعهم  �لب�صر  يكون  �أن  وو�قعا  عقال  ي�صتحيل  �إذ  لم،  �ل�صِّ و  و�لتعاي�ض 
مكررة عن بع�صهم، عندها ت�صتحيل �حلياة، وتتعطل �لإر�د�ت، ويتوقف �لعمر�ن 

چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     چ )هود:118( )1(.

ولو  حتى  �لتع�صب  عن  معر�صة  �حلرية  حقيقة  �لوثيقة  بينت  فقد  وعليه 
ببنود  �لتزمو�  ما  �جلو�ر  كحق  كاملًة،  حقوقهم  لهم  �أعطت  �لذين  �ليهود  مع 
و�مل�صاو�ة  �لعد�لة  دين  �إنه  �لعن�صرية،  يعرف  ل  دين  فهو  ثم  ومن  �ل�صحيفة؛)2( 
و�حلرية و�ل�صالم �لجتماعي و�لرحمة مع جميع �لأجنا�ض، وقد حر�صت �ل�صريعة 
�لإ�صالمية على حتقيق �لوحدة �ل�صيا�صية لالأمة، باحلفاظ على �ل�صتقر�ر �لجتماعي 
و�ل�صيا�صي، و�حلفاظ على �لتنوع و�لختالف و�لنفتاح، على �لآخرين وقبوله، 
وقد جعل �لإ�صالم حقوق غري �مل�صلمني فر�صا دينيا، بحيث يحا�صب �مل�صلم على 
�لتق�صري فيه)3(. خا�صة و�إن �لإ�صالم يف ميد�ن �حلياة �لعامة حري�ض على �حرت�م 
�خل�صوع  على  يقهره  �أو  حكمه،  عليه  يفر�ض  مل  ثم  ومن  له،  �ملخالف  �صخ�صية 
ل�صر�ئعه، ومل يقم مب�صادرة حقوقه �أو حتويله بالكره عن عقائده �أو �مل�صا�ض باأمو�له 
و�أعر��صه، ودمائه، بل ترك �أهل �لأديان وما يدينون؛ لأن �لختالف �صنة ومن �صنن 

�لوجود«)4(. 

�نظر: وثيقة �ملدينة �مل�صمون و �لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، تقدمي: عمر عبيد ح�صنه. 3-2.  -1
.http://www.aboulyossr.com/news127.html :نظر�  -2

مو�صوعة حقوق �لإن�صان يف �لإ�صالم، خديجة �لنرب�وي، �ض 583.  -3
�ل�صرق و�لغرب حو�ر ل مو�جهة، د. �إبر�هيم �أبو حممد، 146. و�نظر: مظاهر حرية �لعقيدة يف �ل�صريعة   -4

�لإ�صالمية، �أحمد علي �صليمان، 4- 5.
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�إن مما متيز به �ملجتمع �ملدين �أنه جمتمع متنوع �لأطياف و�لأديان، ورغم هذ� 
�مل�صلمني  بني  �لتاأليف  �لوثيقة  خالل  من  �ل�صالم  عليه  متكن  فقد  و�لتعدد  �لتنوع 
�أن�صار� ومهاجرين، وبينهم وبني غريهم من �ملخالفني لهم يف �لدين مما مكنهم من 

�لعي�ض ب�صالم و�أمان. 
وعلى هذ� ميكن �عتبار وثيقة �ملدينة من �أهم �مل�صاريع �لنبوية �لتي يهدف من 
خاللها عليه �ل�صالم �إىل �قر�ر �حلرية �صو�ء �لدينية �أو غريها وعلى تر�صيخ �لعدل و 

لم �لد�خلي و�خلارجي بني �ملختلفني دينيا و�صيا�صيا. �ل�صِّ
لم �لأهلي فقط، بل يتعد�ه �إىل  فاملاأمول من وثيقة �ملدينة ل ينح�صر يف �ل�صِّ
�ملدين،  لل�صلم  �لعملي  �لتطبيق  �لوثيقة  ج�صدت  فقد  وعليه  �خلارجي،  لم  �ل�صِّ
هذ� �لأخري �لذي مل يكن مبنيا على �لعقيدة �مل�صرتكة، و�إمنا على �أ�ص�ض �لتعاي�ض 

لمي بني مكونات �لدولة وعلى وحدة �جلن�ض �لب�صري وكر�مته. �ل�صِّ
ثانيا: املقوم الجتماعي:

�ملدين  لل�صلم  و�ملحقق  �ملدينة«  »وثيقة  من  �مل�صتنبط  �لجتماعي  �ملقوم  �أما 
فيتجلى يف كونها ت�صكل �لعقد �لجتماعي �لأول يف تاريخ �لب�صرية، و�لذي يعد 
لم �لأهلي من خالل  �أهم �ملرتكز�ت للمو�طنة يف دولة �ملدينة، و�لتي حمت �ل�صِّ
)�لآخر(،  مع  و�لتو�فق  و�لتعارف  و�لتكامل  و�ل�صر�كة  و�لتعاقد  �لتعامل  ح�صن 
لتعامل  �ملالئمة  �ل�صيغ  و�إيجاد  و�لتفكري  و�لنظر  �لجتهاد  ي�صتدعي  �أمر  وهو 
�مل�صلمني مع )�لآخر( ؛ ذلك �أن )�لآخر( موجود، و�أن �لتنوع بالعقائد و�لأفكار 
معها على  �لتو�فق  �جتماعية وكونية لبد من  �صنة  و�لألو�ن و�لأقو�م و�لأجنا�ض 
معه،  و�لتعامل  كو�قع،  )�لآخر(  بوجود  �لعرت�ف  و�أن  م�صرتكة،  وقو��صم  �صيغ 

و�لتو�فق معه على �صيغ تعاون ل يعني �إقر�ره على ما هو، فله خياره ول �إكر�ه. 



- 125 -

ي�صاركونهم  �لعقيدة،  يف  يخالفونهم  ممن  غريهم  مع  �مل�صلمون  عا�ض  فقد 
�حلياة �ملجتمعية يف ر�بطة �إن�صانية نابعة من �لإ�صالم؛ ذلك �أن د�صتور �ملدينة يقرر 
�لوطن  �أبناء  من  �مل�صلمني  غري  لت�صمل  تت�صع  �لإ�صالمية  �لدولة  يف  �ملو�طنة  »�أن 
�لأ�صليني، و�أولئك �لذين يختارون �أن ين�صمو� �إىل جماعة �لإ�صالم �ل�صيا�صية«.)1(
لم و�لتو�فق  ومن هنا تربز �أهمية �لوثيقة �لتي لعبت دور� كبري� يف تثبيت �ل�صِّ
بني جميع �لأطر�ف �مل�صكلة ملجتمع �ملدينة �ملنورة على بنود �لوثيقة، ومن ثم تعترب 
�حلل �لأمثل للق�صاء على �ل�صطر�بات و�لنز�عات ونزع فتيل �حلرب �لتي كانت 

تن�صب على �أتفه �لأ�صباب يف �أيام �جلاهلية.
ثنايا �لبحث  �أدرجته يف  و�أعتذر عن عدم �لإطالة يف هذ� �ملقوم؛ لأين قد 
لم  خا�صة يف مطلب �لقيم ويف بعدي �ملو�طنة و�لأمن، فاملجتمعات لتنعم ب �ل�صِّ
�ملدين لبد �أن يعم �لعدل و�مل�صاو�ة، و�أن يتحلى �لأفر�د بقيم �لتكافل و�لتعاون، 
وي�صعر �جلميع بانتماء لوطن و�حد، ولهذ� فاإين �كتفيت بالإ�صارة �إىل هذ� �ملقوم 

خ�صية �لتكر�ر.
الفرع الثالث: املقوم ال�سيا�سي:

�إن من �أ�صباب �لفنت و�لتناحر �لتي تعي�صها �ملجتمعات �ملعا�صرة خا�صة �ل�صر�ع 
حول �ل�صلطة؛ فالزدو�جية يف �حلكم وحب �ل�صلطة جعل �لبلد�ن تكتوي بنري�ن 
لم  �حلروب �لأهلية �لتي تاأكل �لأخ�صر و�لياب�ض، باملقابل لتحافظ �لبلد�ن على �ل�صِّ
و�صلطة  و�حد  قائد  حتت  �ملو�طنني  جميع  يكون  �أن  من  لبد  و�ل�صتقر�ر  �ملدين 
�لتي  �لبلد�ن  يف  يحدث  ما  وهذ�  تغرق،  ربابنتها  تتعدد  �لتي  فال�صفينة  و�حدة؛ 
تعي�ض �حلروب �لآن؛ لذلك عملت وثيقة �ملدينة على حتديد �جلهة �لتي متثل �لقيادة 
�لعليا يف �لدولة �لإ�صالمية من خالل �لن�ض على قيادة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 

وثيقة �ملدينة �مل�صمون و�لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، تقدمي: عمر عبيد ح�صنه، 14- 15. »بت�صرف«.  -1
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لالأمة �ل�صيا�صية، ورئا�صته للدولة، ومرجعيتها له، من خالل �لبند �لأول �لذي ن�ض 
َو�مْلُ�ْصِلِمنَي...(،  �مْلُوؤِْمِننَي  بنَْيَ  �هلل[،  [ر�صول  �لّنِبّي  ّمٍد  حُمَ ِمْن  ِكَتاٌب  )َهَذ�  على: 
نُّكْم َمْهَما �ْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن �َصْيٍء، َفاإِّن َمَرّدُه �إىَل  و�لبند )23 )�لتي ن�صت على: )َو�إِ
ّمٍد �صلى �هلل عليه و�صلم ).. يوؤيد ذلك �لفقرة( 36 �أ( )َو�أنُّه  �هلّلِ َعّز َوَجّل َو�إِىَل حُمَ
ّمٍد(، وغريها من �لبنود �لتي تن�ض على �أن �ليهود  َل يَْخُرُج ِمْنُهْم �أََحٌد �إّل ِباإِْذِن حُمَ
و�صلم  عليه  �هلل  �لر�صول �صلى  بقيادة  �لإقر�ر  عليهم  �لذين  �لدولة  وجميع رعايا 

و�لرجوع �إليه يف �لأمور �لتي لها �أهميتها يف �صوؤون �لدولة)1(. 
�ملو�ثيق  عليها  تن�ض  �أن  لبد  �لتي  �حليوية  �لأمور  من  �لعليا  �لقيادة  وحتديد 
�لد�صتورية، وعدم �إغفال ذلك يف ن�ض �لوثيقة يعزز قيمتها �لد�صتورية �ملهمة)2(؛ 
لم �ل�صيا�صي بل و�لقت�صادي؛  ومن هنا تظهر �أهميتها يف �ل�صتقر�ر �ملجتمعي و �ل�صِّ
�لوحيد  �ملرجع  هو  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  �عتبار  على  �لوثيقة  فاإقر�ر 
�أهم  من  هو  �إمنا  خالف،  كل  يف  �لنبوية-  و�ل�صنة  �لكرمي  �لقر�آن  ميثل  -باعتباره 
�لتفرق و�لنق�صام �لذي  �أمام  �لباب  لم �ملدين عن طريق �صد  �ل�صبل �ملحققة لل�صِّ

يحدث عند تعدد �ل�صلط. 
�لدينية  �ل�صفة  �إىل جانب  �ل�صيا�صية  �ل�صفة  �لنبي  ينفي عن حكومة  وهذ� ل 
لأنه �صلى �هلل عليه و�صلم كانت له مهمة قيادية من خالل �ل�صرع �لإ�صالمي؛ لذ� ل 
تناق�ض بني �ل�صفة �لدينية و�ل�صفة �ل�صيا�صية بالن�صبة للر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم، 
�لذي كان ميثل �لزعامة �ل�صيا�صية باأرفع معانيها، ل�صيما �إذ� كانت هذه �ل�صيا�صة متثل 
�أرقى �صيا�صة عرفتها �لب�صرية؛ لأنها عملت على بناء �أمة قيادية متح�صرة تربطها فيما 
بينها �ملحبة و�لتاآخي، وي�صودها �لعدل، وتتمتع باحلرية �لتي جتعل من جميع رعايا 

�ملنهج �لنبوي يف تنظيم دولة �ملدينة، د. جرب �لهّلول، �ملعرفة �ملو�ِجَهة، در��صات �إ�صالمية:  -1
.http://doc-gabr-alhallul.blogspot.com/2015/05/blog-post_20.html  
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�لدول عن�صًر� فاعاًل يف حركة �لدول ومنوها.
�أوىل  من  كانت  �ملدينة  دولة  قائد  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أن  وباعتبار 
لكي  و�إدر�كها؛  �ملدينة  تعي�صها  �لتي  �لظروف  وعي  عاتقه  على  �مللقاة  �لو�جبات 
ي�صتطيع من خاللها �لتعامل مع �لو�قع يف �صبيل تغيريه �إىل �لأف�صل)1(، وهنا جتلت 
�ل�صيا�صة �لنبوية يف تنظيم دولة �ملدينة من خالل توطيد دعائم �ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي، 

وبناء جبهة د�خلية قادرة على �لوقوف �صًفا و�حًد� �أمام �أي عدو يهدد �ملدينة.
وهذ� ما ميكن �إدر�كه من خالل �ملوؤ�خاة بني �ملهاجرين و�لأن�صار، ومن كتابة 
فالنبي  �لدولة من يهود وم�صركي �ملدينة،  �لتي �صملت جميع رعايا  وثيقة �ملدينة 
ا على �ل�صتقر�ر �لد�خلي لدولته؛ ولأنه يعلم �أن  �صلى �هلل عليه و�صلم كان حري�صً
�لدولة �لتي تفقد هذه �مليزة تبقى يف ��صطر�ب د�ئم مينعها من بناء ذ�تها، وي�صعفها 

عن �لوقوف يف وجه عدوها.)2(
وحتى يتمكن جميع رعايا �لدولة �لعي�ض باأمن و�صالم �أي�صا فقد عملت وثيقة 
�ملدينة على تنظيم عالقة �لر�عي بالرعية، وتبيني حقوق وو�جبات كل �ملتعاقدين، 

و�لتز�مهم ببنود �ملعاهدة �لتي مت ذكرها يف ثنايا هذ� �لبحث.
و�لظاهر منها �أن �ليهود �أ�صبحو� مع �مل�صلمني يف �ملدينة �ملنورة كاأمة و�حدة 
فاأر�د �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم �أن يجعل �لعي�ض �مل�صرتك على �أر�ض �ملدينة 
�لو�حدة  �لوثيقة  بتلك  �جلميع  فاألزم  و�ختالف،  ت�صدع  �أي  من  حممًيا  �ملنورة 
وبالعي�ض �مل�صرتك على �أر�ض �ملدينة �لتي كان ي�صكنها �مل�صلمون وغري �مل�صلمني)3(.

قيادة �لر�صول )�صلى هلل عليه و�صلم( �ل�صيا�صية و�لع�صكرية، �أحمد ر�تب عرمو�ض، 186.  -1
قلعة  �ل�صريفة، حممد رو��ض  �صريته  عليه و�صلم من خالل  �هلل  �لر�صول �صلى  ل�صخ�صية  در��صة حتليلية   -2

جي، 211. �ملنهج �لنبوي يف تنظيم دولة �ملدينة:
.http://doc-gabr-alhallul.blogspot.com/2015/05/blog-post_20.html  

لم و�ل�صالم، حممد �حل�صيني �ل�صري�زي، 78- 79.  �ل�صِّ  -3



- 128 -

�لكتابي �ملختلف  �ليهود مثلو� �صورة �لآخر �لد�خلي  فاإن  وكما هو مالحظ 
عقائديا مع �جلماعة �ملوؤمنة( �لأنا )، لكنه يت�صارك معها �لوجود �ل�صيا�صي يف �إطار 
�لكيان �ل�صيا�صي للدولة �لإ�صالمية، فاأعلن ��صتناًد� �إىل �لوثيقة عن قبوله �مل�صروع 
�ل�صيا�صي للدولة، وحددت فقر�ت عدة يف �لوثيقة ماله من حقوق وما عليه من 
�ليهود يف  �ملتبادلة، وقد ورد ذكر  �مل�صرتك و�مل�صالح  �لعي�ض  يقت�صيها  �لتز�مات 
نُّه  �لوثيقة21 مرة، وب�صيغ خمتلفة، �بتد�ء من �لفقرة )16( �لتي ن�صت على: )َو�إِ
َعَلْيِهْم،  ِريَن  ُمَتَنا�صَ َوَل  َمْظُلوِمنَي  َغرْيَ  َو�ْلأُ�ْصَوَة  َر  �لّن�صْ لَُه  َفاإِّن  يَُهوَد  ِمْن  تَِبَعَنا  َمْن 
لكون �لوثيقة موجهة ملو�دعة �ليهود �أول، ولرت�صيخ �أهمية �لعرت�ف بوجودهم، 

وقبول �لتعاي�ض معهم ثانيا. 
�لقيادة  متنع  مل  معادي،  خارجي  كاآخر  قري�ض  مع  �لآين  �لعد�ء  ظروف  �إن 
�لنبوية من �متالك روؤية �إ�صرت�تيجية م�صتقبلية يف �حتمالية ظهور �آخرين خارجيني 
�صياق  من  �صمنًيا  يفهم  كما  �لإ�صالمي،  �ل�صيا�صي  �لوجود  م�صتقبل  على  خطرين 
�لد�خلي-  و�لآخر  �ملوؤمنة  �جلماعة  -�أي  بَْيَنُهْم  ّن  )َو�إِ على:  ن�صت  �لتي  �لفقرة 
َب. فيرثب هنا متثل �لكيان �ل�صيا�صي للدولة �آنذ�ك وحماية  َر َعَلى َمْن َدَهَم يرَْثِ �لّن�صْ
هذ� �لكيان ل تقت�صر على �جلماعة �ملوؤمنة فقط، بل تقت�صي م�صاركة جميع �أفر�د 
وميكن  �ل�صيا�صية،  و�أفكارهم  �عتقاد�تهم  عن  �لنظر  ب�صرف  �ل�صيا�صي  �لجتماع 
بروؤية حتليلية معا�صرة تو�صيع مفهوم �لآخر يف هذه �لفئة لي�صمل �لآخر �لدويل، 
و�لآخر �لإقليمي، فت�صبح �لوثيقة مرتكز� جيد� للبناء �لد�خلي للدولة- �آنذ�ك- 
بخلقها �لظروف �ملالئمة لبناء ن�صيج �جتماعي متجان�ض قادر على جتاوز �لتنوعات 
�لثقافية حل�صاب �مل�صلحة �لعامة �لعليا للدولة من جهة، ومن جهة �أخرى ر�صمت 
�لوثيقة م�صار �لعالقات �لدولية للدولة �لإ�صالمية بجعلها ت�صتند �إىل قاعدة عدم 

�لعدو�ن �أيًا كان م�صدره)1(.
حقوق �لآخر يف �صوء وثيقة �ملدينة �ملنورة، خالد عليوي جياد، 155- 156.  -1
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وعليه فاإن �لإقر�ر بهذه �حلقوق �لإن�صانية �ملهمة لالآخر يف وثيقة �ملدينة ميثل 
عالمة م�صيئة على �لبعد �لإن�صاين لالإ�صالم، و�ت�صاع �أفق �لت�صريع يف هذ� �لدين 
�أع�صائه  لم �ملدين ومبد�أ �لتعاي�ض بني  �إ�صالمي مدين يعزز �ل�صِّ لبناء كيان �صيا�صي 
على �ختالف معتقد�تهم �لدينية، وم�صاربهم �لفكرية، و�نتماء�تهم �لثنية، فيجنبهم 

�لنزلق �إىل �صرك �لعنف و�لتطرف و�لحرت�ب �ملجتمعي)1(.
خالل  من  �ليهود  مع  �صيا�صًيا  ع�صكريًا  حتالًفا  �صكلت  قد  �ملعاهدة  هذه  �إن 
�ليهود  بهم  و�ملق�صود  �ل�صحيفة  هذه  �أهل  يحارب  من  على  بينهم  فيما  �لتنا�صر 
و�مل�صلمني مًعا، وبهذ� ��صتطاع �لنبي �صلى هلل عليه و�صلم �أن يجر �ليهود �إىل جانبه 
�أو على �لأقل حتييدهم و�لتفرغ للعدو �ملبا�صر و�لرئي�ض وهو �لوثنية �ملكية، فكانت 
هذه �خلطوة �لأ�صلوب �لناجح للنبي يف مو�جهة �أعد�ء �لدعوة يف كافة مر�حل 
�ل�صر�ع، �إذ كان يعمل على جتميد خالفاته مع بع�ض �جلماعات �مل�صادة له من �أجل 
�لتفرغ للعدو �لرئي�ض، �لذي تكون خطورته �أ�صد على �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 

و�جلماعة �ملوؤمنة)2(.
لم �ملدين د�خل �ملدينة �قت�صت �صبط ومر�قبة تنقل  كما �أن �ملحافظة على �ل�صِّ
�ليهود �لذي ل يكون �إل باإذن من �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �حرت�ز� من �أي مكر 
وخد�ع وخيانة من خالل حتالف �ليهود مع �لأعد�ء �خلارجيني، وتقييد هذ� �حلق 
على �ليهود مبنعهم من مغادرة �ملدينة �إل باإذن �صاحب �ل�صلطة: ر�صول �هلل �صلى 
ّمٍد(  �هلل عليه و�صلم كما ورد يف �لبند )36(: )َو�أنُّه َل يَْخُرُج ِمْنُهْم �أََحٌد �إّل ِباإِْذِن حُمَ
ل يعد تعديا على هذ� �حلق، �أو حرمانا ملو�طنني منه، بل هو �إجر�ء كثري� ما تلجاأ �إليه 
�لدول �حلديثة ملر�قبة حترك بع�ض �لفئات و�لأ�صخا�ض، �صو�ء مبربر �ملحافظة على 

�ملرجع �ل�صابق، 161-160.   -1
قلعة  �ل�صريفة، حممد رو��ض  �صريته  عليه و�صلم من خالل  �هلل  �لر�صول �صلى  ل�صخ�صية  در��صة حتليلية   -2
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�أو �حليلولة دون خطر حمتمل منهم، مر�عاة للم�صلحة �لعامة، ففي هذ�  �أمنهم، 
�لإجر�ء �لنبوي �ملن�صو�ض عليه يف �لوثيقة مبو�فقة �ليهود »�حتياط لحتمال قيام 
�ليهود بات�صالت خارج �ملدينة قد تقود �إىل �تفاقيات ت�صر بدولة �لإ�صالم �لنا�صئة، 
�لقيادة،  لدى  بذ�ته  معلوما  �لإذن  بعد  �ليهود  من  يخرج  فرد  �أّي  ي�صبح  وبهذ� 

ومعلوم �جلهة و�لهدف من �خلروج«)1(. 
وهذ� ل يعترب تقلي�صا للحريات و�إمنا هو �إجر�ء �أمني تلجا �إليه �لبلد�ن للحفاظ 
على �أمن و�صالمة رعاياها و�لو�فدين عليها، وهذ� ما يوؤيده �ل�صيد حممد مهدي 
�أي  به �لتحفظ على عالقاتهم(  �أمني قد ير�د  �إجر�ء  �صم�ض �لدين يف قوله: »فهو 
وقوع  من  حفظهم  ذلك  مع  منه  ير�د  وقد  �ملعادي،  �ملحيط  مع  )�خلفية  �ليهود 
�لعتد�ء عليهم ب�صبب تعاقدهم مع �مل�صلمني يف �ملجتمع �جلديد)2(« خا�صة و�أنه 
�صلى �هلل عليه و�صلم كان يعلم �أن م�صدر �لقلق و�ل�صطر�ب �لذي يهدد �ملدينة 
ياأتي من قبل �ليهود؛ ملا كان لهم من دور بارز يف حياة �ملدينة قبل �لهجرة، وللحقد 
�لوجود  هذ�  مالحظة  من  لبد  ولذلك  ولأتباعه،  له  ي�صمرونها  �لتي  و�لكر�هية 
�خلطر �لذي يهدد �جلماعة �لإ�صالمية و�لذي قد ينقلب يف �أية حلظة م�صتغاًل �أق�صى 
�لظروف للتعاون مع �لعدو �خلارجي؛ ول يجد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أن من 
�حلكمة �إخر�جهم من �ملدينة لين�صمو� �إىل عدو �مل�صلمني م�صكلني حلًفا �أمام دولة 
حديثة �لن�صوء، وغري قادرة على مو�جهة تلك �لقوة �لتي جتمعها م�صالح م�صرتكة 
ملو�جهة �لإ�صالم و�أهله بقوة مادية كبرية من �ل�صالح و�ملال و�لرجال �لتي ميتلك 

�ليهود جلها)3(.
حقوق �لإن�صان و�لعد�لة �جلنائية، حممد عبد �هلل ولد فرحان، 70. و�نظر: حقوق �لإن�صان يف �لوثائق   -1

�لإ�صالمية، د. م�صطفى بن حمو �أر�صوم، ورقة بحثية �صابقة. 
يف �لجتماع �ل�صيا�صي �لإ�صالمي، حممد مهدي �صم�ض �لدين، 278. و�نظر: حقوق �لآخر يف �صوء   -2

وثيقة �ملدينة �ملنورة، خالد عليوي جياد، 160.
�ملدينة �ملنورة عا�صمة �لإ�صالم �لأوىل، حممد خمتار �لوكيل، 32-31/2.   -3
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�لنبي،  »بحكمة  �لو�قع  هذ�  يتناول  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أخذ  لذلك 
وحزم �لقائد، وحنكة �ل�صيا�صي، وخربة �ملربي، لي�صع �حلل �ملنا�صب �لذي يجنب 
�صوكتهم،  وتقوى  عودهم،  ي�صتد  حتى  �ل�صر،  من  يهود  من  يتوقع  ما  �مل�صلمني 
وي�صبحو� قادرين على مو�جهة عدوهم، وتلخ�ض هذ� �حلل يف عقد معاهدة بني 

�مل�صلمني من جهة، وبني �ليهود من جهة �أخرى«)1(. 
بناء على ما تقدم، فاإن �صيا�صة خامت �لأنبياء حممد �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم 
قد �صعت �ىل ��صتيعاب جميع �لأطياف �مل�صكلة للمجتمع �ملدين بغ�ض �لنظر عن 
ب�صكل  ولو  جلانبها  وجتعلهم  �لفئات  بع�ض  �صر  تاأمن  مت  ومن  �لديني،  �ختالفهم 
�ملدين و�لعدل  لم  �ل�صِّ بناء  �لوثيقة من  �ل�صالم من خالل  موؤقت، كما متكن عليه 
�أن  يربز  هنا  ومن  و�ملمتلكات؛  �لأفر�د  وحماية  غريها  �أو  �لدينية  �صو�ء  و�حلرية 
و�أن  �لد�خلي،  و�لحرت�ب  �ل�صطر�بات  من  حتد  �أن  ت�صتطيع  �لناجحة  �ل�صيا�صة 
لم  تبعد �لتاأثري �ل�صلبي من �جلهات �خلارجية، وبذلك متثل مقوما مهما يف تثبيت �ل�صِّ

لمي بني �لأنا و�لآخر.  �ملدين وحتقيق �لتعاي�ض �ل�صِّ

لم �لكوين  وعليه فاإن �ل�صيا�صة �ملحمدية متثل منوذجا يقتدى به يف حتقيق �ل�صِّ
ر�قيا يف  �ملدينة جت�صد منوذجا  وثيقة  �أن  ن�صتخل�ض  هنا  فقط؛ ومن  �ملدين  ولي�ض 
حاجة  لم  �ل�صِّ لكون  و�ل�صالم؛  �لأمان  بر  �إىل  مللها  مبختلف  بالإن�صانية  �لو�صول 

�إن�صانية ما�صة ي�صعى كل فرد للتمتع بها و�حلفاظ عليها. 

لم املدين من خالل وثيقة املدينة املطلب اخلام�ص: اأبعاد ال�شِّ

لم املدين: الفرع الأول: الأمن و ال�سِّ
�لكليات  حفظ  لتحقيقها  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  جاءت  �لتي  �ملقا�صد  من  �إن 

.http://doc-gabr-alhallul.blogspot.com :ملرجع �ل�صابق. �نظر�  -1
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�خلم�ض، وهذه �لأخرية من �أهم ما تتطلبه �لأمن و�ل�صالم، بل يَُعدُّ �لأمُن مق�صًد� 
�لدين  حفظ  يف  �ل�صرورية  �ملقا�صد  �لعلماء  ح�صر  فقد  �ل�صريعة،  مقا�صد  من 
ح �ملاوردي باأنَّ �صالح �لدنيا و�نتظام �أمرها  رَّ و�لنف�ض و�لن�صل و�ملال و�لعقل، و�صَ
فيه  �لهمم، ويَ�ْصُكن  فيه  �لنفو�ض، وتنت�صر  �إليه  تطمئن  �أمٌن عام  منها:  �أ�صياء،  ب�صتة 
فبانت  طماأنينة)1(،  حلاذر  ول  ر�حة،  خلائف  فلي�ض  �ل�صعيف؛  به  وياأن�ض  �لربيء، 
لم و�ل�صالم �لذي يريد  ا �أهميَّة �لأمن و�ل�صالم، فالإ�صالم هو ر�صالة �ل�صِّ منه �أي�صً
�لآمن  غري  فالإن�صان  و�لطمئنان،  و�ل�صكينة  و�حل�صارة  و�لتقدم  �لرقي  لالإن�صانية 
�أن يحقق �لزدهار و�لنمو، بل كثرًي� ما  يف �صربه وم�صكنه وحياته، ل يتمكن من 
ي�صبب فقد�ن �لأمن �لنا�صئ من �خلوف ونحوه حتطيم �لإن�صان يف �أبعاده �ملختلفة، 

و��صتنفاد معنوياته �ل�صامية �لتي حتافظ على كر�مته و�إن�صانيته)2(.
فهو  و�ملجتمعات،  �لأفر�د  حياة  يف  لالأمن  �لكربى  �لأهميٌة  تتبني  هنا  من 
�لأ�صا�ض لطمئنان �لإن�صان و�صكينته �لنف�صية، و�لد�فع للعمل و�لجتهاد، و�مل�صاهمة 
يف �لرقي وتنمية �لبلد�ن، لذ� فقد كانت من بني ما ن�صت عليه �لوثيقة بو�صوح 
ف�صاكن  �أطيافهم و�أديانهم؛  �ملو�طنني مبختلف  �أمن و�صالمة  �صرورة �حلفاظ على 
�ملدينة �آمن فيها و�آمن عند �لرجوع �إليها، وهذ� ما ي�صرح به �لبند )47(: )َو�أنُّه َمْن 

َخَرَج �آِمٌن، َوَمْن َقَعَد �آِمٌن ِبامْلَِديَنِة، �إّل َمْن َظَلَم و �أَِثَم(.
�صتى،  و�أديانًا  �صتى  قبائل  �حتوت  �لتي  �ملدينة  معاهدة  فقر�ت  بع�ض  هذه 
وع�صائر �صتى، و�أطياًفا �صتى، و�ألو�نًا �صتى من بدو، �إىل مو�ٍل، �إىل مهاجرين، �إىل 
�أو�ض وخزرج  و�إىل  م�صلمني،  �أو�ض وخزرج  �إىل  م�صلمني،  �أو�ض  �إىل  �أن�صار، 

�أدب �لدنيا و�لدين للماوردي، 111 119. و�نظر: �أثر تعليم �لقر�آن �لكرمي يف حفظ �لأمن، د. عبد�لقادر   -1
�صجاد  حممد  و�ل�صالم،  �لأمن  �إقامة  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  هدي  عن:  نقال   .8-7 �خلطيب، 

/http://www.alukah.net يون�ض، �صبكة �لألوكة، تاريخ �لإ�صافة: 11/2/2012/: 
لم و�ل�صالم، حممد �ل�صري�زي، 44. �ل�صِّ  -2
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وثنيني، و�إىل �أو�ض وخزرج يهود، كل هوؤلء �نتظمتهم هذه �لتفاقية، هذ� من 
�لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم، وهذ� من حكمته، وهذ� من منهج �هلل عز  تخطيط 
وجل)1( �لذي �أّدى �إىل قبول هذه �لوثيقة �جلماعية يف ختام �ملباحثات �لتي �أجر�ها 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مع �لأطر�ف �لأخرى، و�لتي ��صتندت �إىل �أخذ �إجماع 
�أهل �ملدينة  �إيقاف �لفو�صى وغياب �لأمن �لذي تردى فيه  كل �لأطر�ف، بهدف 
بعد 120 عاًما من �لقتال و�لبغ�صاء، ومل ت�صتطع �ملدينة �أن ت�صل بنف�صها �إىل حلٍّ 
كانت  فكاأنها  فيها،  �لجتماعية  �لقوى  مع  و�صيا�صي  �جتماعي  و�صالم  و��صتقر�ر 
�قت�صاديًّا  �لور�ء  �إىل  با�صتمر�ر  تتَقهَقر  �ملدينة  وبينما كانت هذه  لها،  منقًذ�  تنتظر 
نذر حرب جديدة، ويف هذ�  �لأفق  هناك يف  كانت  �مل�صتمرة،  �حلروب  ب�صبب 
باأمن  �إمكانية �لعي�ض مًعا  �أ�صار �إىل طُرق  �أَجنبي عنها  �لوقت �حلِرج ظَهر �صخ�ض 
و�صلم مع كافة �ملجموعات �ملوجودة �لأخرى، ودعا �جلميع �إىل �لرتباط بالأ�ص�ض 

ه)2(.  �لقانونية �لتي تعطي لكل ذي حّق حقَّ
�إن هذه �لوثيقة مل تقت�صر على حفظ �أمن و�صالمة قاطني �ملدينة بل تعدتها �إىل 
ّمٌد َر�ُصوُل �هلل �صلى  حفظ حق �جلار يف �لأمن: )َو�أّن �هلّلَ َجاٌر مِلَْن بَّر َو�تَّقى، َوحُمَ
�هلل عليه و�صلم(. و�حلفاظ عليه كاملحافظة علي �لنف�ض، حيث ورد يف �لبند )40(: 

اّر َوَل �آِثٌم( )3(.  اَر َكالّنْف�ِض َغرْيَ ُم�صَ )َو�أّن �جْلَ
لمي بني جميع رعايا �ملدينة  لم �ملدين و�لتعاي�ض �ل�صِّ وعليه فاإن �لأمن و �ل�صِّ
�لفرد  �أهمية عظمى يف حياة  من  لها  ملا  �لوثيقة،  عليه  ما ركزت  �أهم  من  �ملنورة 

و�جلماعة، بل يف حياة �لن�صانية جمعاء.

لمي �ل�صرية- فقه �ل�صرية �لنبوية- د. حممد ر�تب �لنابل�صي، �لدر�ض )57-48(:  مفهوم �لتعاي�ض �ل�صِّ  -1
http://nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=9310

وثيقة �ملدينة �ملنورة وثيقة �ل�صالم يف جمتمع متعدد �لثقافات و�لأديان، علي بولج، 15.  -2
�ل�صيا�صية للعهد  �أي�صا: حممد حميد �هلل: جمموعة �لوثائق  �ل�صرية، �بن ه�صام، 368/2-370. و�نظر   -3

�لنبوي، 62.
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ۈ       ۈ   چ  تعاىل:  قوله  يف  كما  بالأمن،  �رتبط  �ل�صالم  �أن  و�ملالحظ 
�لذي  و�ل�صالم  و�ل�صالم،  �لأمن  دين  هو  �لإ�صالم  ودين   ،)46 )�حلجر:  ٴۇچ 
جاء به �لإ�صالم، هو �صالم عام مع �لنف�ض �لب�صرية، �أي: �صالم مع �لذ�ت، ومع 

�جلماعة، و�ملجتمع، و�لعامل كله)1(.
�لإ�صالم حقيقة ل  لم يف  �ل�صِّ �إذ  �صلم،  بدون  �أمن  �أمن، ول  بدون  �صلم  فال 
غبار عليها، و�أما ما يروج من قبل بع�ض �لنا�ض من �أن هذ� �لدين هو دين �لقتل 
و�لإرهاب و�خلوف، فكلها �أكاذيب و�أباطيل، ل حقيقة لها �أ�صاًل، وهم ل يعرفون 
لم يف �لإ�صالم قائم على �حلق و�لعدل، وهو �لأ�صل  عن �لإ�صالم �صيًئا؛ لأن �ل�صِّ
لمي بني �ل�صعوب و�لأمم، مع  يف �ل�صيا�صة �ل�صرعية، لأن ذلك يحقق �لتعاي�ض �ل�صِّ
على  �لكافرين  ت�صلط  دون  و�حليلولة  �مل�صلمني،  وكر�مة  ��صتقاللية  على  �حلفاظ 

رقابهم ومقدر�تهم)2(. 
فال �صلم ول �أمن بدون عدل وم�صاو�ة، وهذه من �لأمور �لتي �أ�صارت �لوثيقة 
َهِذِه  يِف  مِبَا  �أََقّر  ِمٍن  مِلُوؤْ يَِحّل  َل  �لبند )22( على ))َو�إِنُّه  ن�ض  �إىل  بالإ�صافة  �إليها، 
َرُه،  نَ�صَ َمْن  َو�أَّن  يُوؤِْويِه،  �أو  ِدًثا  حُمْ َر  يَْن�صُ �أَْن  �ْلآِخِر  َو�ْليَْوِم  ِباهلِل  َو�آَمَن  ِحيَفِة،  �ل�صّ
ْرٌف َوَل َعْدٌل(.  َبُه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة. وَل يُوؤَْخُذ ِمْنُه �صَ �أَْو �آَو�ُه، َفاإِّن َعَلْيِه لَْعَنَة �هلّلِ َوَغ�صَ

»�لت�صرت على �ملجرمني«، حيث  ي�صمى يف ع�صرنا:  ما  َلت بذلك جترمي  و�أ�صّ
منعت �أن يجدو� لهم ماأوى �أو ن�صري�، �لأمر �لذي قد يرتتب عليه �نعد�م �لإجر�م 

و�صط �ملجتمع)3(. 

لم يف �لإ�صالم، د.  �لعالقات �لدولية بني �مل�صلمني، د. عدنان �ل�صيد ح�صني، 47- 48. �نظر: مفهوم �ل�صِّ  -1
�إياد كامل �لزيباري، موقع �صابق.

�لعالقات �لدولية للحكومة �لإ�صالمية من وجهتي �لنظر �لفقهية و�ل�صيا�صية، عبا�ض �لذهبـي، 396. �نظر:   -2
لم يف �لإ�صالم، د. �إياد كامل �لزيباري، موقع �صابق. مفهوم �ل�صِّ

حقوق �لإن�صان و�لعد�لة �جلنائية، حممد عبد �هلل ولد فرحان، 69.   -3
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ِمِننَي �مْلُّتِقنَي ]�أيديهم[ َعَلى  ول �صك �أّن �لبند )13( �ل�صالف �لذكر: َ)َو�أّن �مْلُوؤْ
بنَْيَ  َف�َصاد�  �أَْو  ُعْدَو�ٍنا،  ْو  �أَ �إْثٍما،  �أَْو  ُظْلٍم،  َد�ِصيَعَة  �ْبَتَغى  �أَْو  ِمْنُهْم،  بََغى  َمْن  ]كل[ 
�مْلُوؤِْمِننَي، َو�أّن �أَْيِديَُهْم َعَلْيِه َجِميًعا، َولَْو َكاَن َولََد �أََحِدِهْم.( و��صح يف حتديد �حلكم 
�لقاطع يف حفظ �لأمن �لد�خلي للدولة )�ملدينة( �صد �لبغاة، �إذ �أقام �حلد على 
�ملخالف، فالبند ين�ّض على وحدة �جلماعة يف و�صع �حلد �لقانوين على �ملخالفني، 
كذلك يف رعايته وتنفيذه، كذلك يوؤكد م�صوؤولية �لدولة عن �لأفر�د و�جلماعات، 
ن�صر  �أو  �لد�خلية  �لفتنة  منع  �أو  �لظلم،  �لدفاع ومو�جهة  �مل�صرتك يف  و�لو�جب 

�لعدل)1(. 
احِلُونَُه  يُ�صَ ْلٍح  �صُ �إىَل  ُدُعو�  َذ�  )َو�إِ فيه:  جاء  �لذي   )45( �لبند  يوؤكد  كما 
لَُهْم  نُّه  َفاإِ َذِلَك،  ِمْثِل  �إىَل  ُدُعو�  �إَذ�  َو�أنُّهْم  َويَْلَب�ُصونَُه،  احِلُونَُه  يُ�صَ َفاإِنُّهْم  َويَْلَب�ُصونَُه، 
لم و�ل�صلح لكل من رغب يف  َعَلى �مْلُوؤِْمِننَي �إّل َمْن َحاَرَب يِف �لّديِن( على �ل�صِّ

ذلك، وي�صتثنى من حارب يف �لدين.
ويت�صح منه �أن دعوة �مل�صاحلة و�مل�صاملة مفتوحة د�خل �ملدينة وخارجها، ومل 
ِقَبَلُهم(  ُتُهْم ِمْن َجاِنِبِهْم �ّلِذي  نَا�ٍض ِح�صّ �أُ تخ�ص�ض لفئة من دون �لنا�ض؛ �إذ )لُكّل 
�ملدينة  �أهل  بيد  �مل�صاحلة  قر�ر  يكون  �أن  �صرط   - )45ب(  �لبند  يف  ورد  كما   -

ومرجعها �لأعلى)2(.
وعليه فقد ��صتطاع خامت �لأنبياء و�ملر�صلني من خالل وثيقة �ملدينة �ملنورة من 

لمي.  لم �ملدين و�لتعاي�ض �ل�صِّ �إقامة جمتمع �إن�صاين مثايل يف حتقيق �لأمن و �ل�صِّ

قر�ءة يف د�صتور �ملدينة )مقال( حقوق �لإن�صان يف �لفكر �لعربي، وليد نويه�ض، 145. �نظر: حقوق   -1
�لإن�صان يف �لوثائق �لإ�صالمية. د. م�صطفى بن حمو �أر�صوم، ورقة بحثية �صابقة.

�ملرجع نف�صه 151- 152.  -2
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لم املدين: الفرع الثاين: املواطنة و ال�سِّ
�إىل حتقيقها حماولة  و�صعت  �ملدينة  وثيقة  �إليها  �أ�صارت  �لتي  �لأبعاد  من  �إن 
باملو�طنة؛  ي�صمى  فيما  و�حدة  بوتقة  يف  �لإ�صالمية،  �لدولة  رعايا  جميع  �صهر 
فحني هاجر �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم �إىل �ملدينة وجد فيها عقائد خمتلفة، 
�جلديد  �ملجتمع  ذلك  يف  ثالث  فئات  �إىل  ��صتقر�ره  بعد  ت�صكلت  �صتى،  وقبائل 
�ملهاجرين  من  �مل�صلمون  ويتاألف  �مل�صركون،  و�لعرب  و�ليهود،  �مل�صلمون،  هم: 
و�لأن�صار �لذين يتاألفون بدورهم من �لأو�ض و�خلزرج، وهو ما ميثل ن�صيجا غريبا 
وخمالفا لتقاليد �لعرب و�أعر�فهم يف ذلك �لوقت يف �جلزيرة �لعربية، ويف ظل 
�ل�صالم  ي�صودها  قوية  دولة  يوؤ�ص�ض  �أن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �أر�د  �لتنوع،  ذلك 
�أطيافها على خمتلف م�صاربهم، ومن هنا جاءت  و�لتعاون و�مل�صاركة بني جميع 
وثيقة �ملدينة كاأول د�صتور للدولة �ملدنية يف �لعامل، يحدد مالمح دولة �لإ�صالم 

�جلديدة، ول يفرق بني مو�طنيها من حيث �للون �أو �لعرق �أو �جلن�ض«)1(.
فاملو�طنة يف �لدولة �لإ�صالمية �لأوىل مل تنح�صر يف �مل�صلمني وحدهم، بل 
�متدت لت�صمل �ليهود �ملقيمني يف �ملدينة، و�عتربتهم »�لوثيقة« من مو�طني �لدولة 
-�أمة مع �ملوؤمنني- وحددت ما لهم من �حلقوق وما عليهم من �لو�جبات، وهذ� 
ما نر�ه يف �لبند رقم )25(: »َو�أّن يَُهوَد بَِني َعْوٍف �أُّمٌة َمَع �مْلُوؤِْمِننَي، ِلْليَُهوِد ِديُنُهْم 
�متد  و�إمنا  وحدهم،  عوف  بني  يهود  عند  �لأمر  يقف  ِديُنُهْم،«.ومل  َوِلْلُم�ْصِلَمنْيِ 
لباقي قبائل �ليهود، بل �إن بع�ض بنود »�لوثيقة« تن�ض على و�جبات �مل�صركني من 
�أهل �ملدينة، مما ي�صري �إىل �أنهم دخلو� يف حكم �لدولة �جلديدة وخ�صعو� لأ�ص�ض 
تنظيمها �لتي وردت يف وثيقتها، و�أو�صح هذه �لبنود �لبند رقم )20ب(: »َو�أنُّه 
ُموؤِْمن«وهكذ� يتبني  َوَل يَُحوُل ُدونَُه َعَلى  نَْف�صا،  َوَل  ِلُقَرْي�ٍض  َماًل  ُم�ْصِرٌك  يُِجرُي  َل 

 .www.digital.ahram.org.eg :وثيقة �ملدينة ود�صتور �ملو�طنة، علي جمعة، مقال من�صور على �ملوقع  -1
�نظر: حقوق �لآخر يف �صوء وثيقة �ملدينة �ملنورة، خالد عليوي جياد، 157.



- 137 -

�أن عن�صر �لإقليم »�ملدينة« و�لإقامة فيه عند ن�صاأة �لدولة هو �لذي �أعطى �ليهود 
»�لوثيقة«،  كفلتها  �لتي  باحلقوق  �لتمتع  لهم  و�صمن  �ملو�طنة،  حق  و�مل�صركني 
بعد �أن كان هذ� �حلق يقوم بني �لقبائل على �أ�صا�ض �صلتها �أو �نحد�رها من �أ�صل 

م�صرتك، كما كان يف �جلاهلية)1(.
�لأخرية مبفهومها  �لأمة، وهذه  يلتقي مع مفهوم  �ملو�طنة  فاإن مفهوم  وعليه 
�أكرث من جماعة دينية و�حدة، مما يجعل �ملجتمع  �ل�صيا�صي �لو��صع تت�صع لت�صمل 
�لإ�صالمي �صيا�صًيا متكون من فئات عدة لها �نتماء�ت دينية خمتلفة، كما و�صحت 
ركيزة  �ملو�طنة  جعل  �ل�صيا�صي  ب�صياقه  �لن�ض  وهذ�  �ل�صابقة،   )25( �لفقرة  ذلك 
مهمة من ركائز �ملجتمع �ل�صيا�صي �لإ�صالمي قد تت�صاوى مع �لنتماء �لديني حني 
�ملعا�ض  �خلارج  يف  فيتحد  و�حد،  ديني  �نتماء  ذ�  كله  �ل�صيا�صي  �ملجتمع  يكون 
مفهوم �لأمة مع مفهوم �لوطن، و�لدولة، و�ملو�طنة، وقد ل تتحد هذه �ملفاهيم 
و�حد،  وطن  يف  �لديني  �لنتماء  يف  �أكرث  �أو  �أمتان  فتكون  و�حد،  م�صد�ق  يف 
�ل�صيا�صي  �ملعنى  يف  �لو�حدة  فالأمة  و�حدة،  ودولة  و�حد،  �صيا�صي  وجمتمع 
�لتنظيمي للوثيقة، ت�صكل جمتمعا �صيا�صًيا و�حًد�، مكونًا من �أمتني من حيث �لنتماء 

�لديني)2(.وقد يتكون من �أكرث من �أمتني يف بع�ض �لأحيان.
مع ترك �لباب مفتوًحا لن�صمام تنوعات ثقافية �أخرى للتمتع بهذ� �حلق ح�صبما 
ورد يف �لفقرة )1(: )َوَمْن تَِبَعُهْم َفَلِحَق ِبِهْم َوَجاَهَد َمَعُهْم.( و�لفقرة )25( �أي�صا، 
تاأ�صي�ض جمتمع �صيا�صي متنوع يف دولة  �أن �لإ�صالم يقبل فكرة  ويدل ذلك على 
و�حدة، ونظام حكم و�حد، على �أ�صا�ض �لإ�صالم، يتمتع �جلميع فيها بحق �ملو�طنة 

�لكاملة، ول ي�صرتط لإقامة �لدولة �أن تكون ملجتمع �إ�صالمي نقي خال�ض«)3(.
وثيقة �ملدينة �مل�صمون و�لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، 32.  -1

نظام �حلكم و�لإد�رة يف �لإ�صالم، حممد مهدي �صم�ض �لدين، 535- 536.   -2
يف �لجتماع �ل�صيا�صي �لإ�صالمي، حممد مهدي �صم�ض �لدين، 266. �نظر: حقوق �لآخر يف �صوء وثيقة   -3

�ملدينة �ملنورة، خالد عليوي جياد، 159.
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لم �لأهلي،  وعليه فاإن مفهوم �ملو�طنة �أو ما ميكن �أن ي�صطلح عليه مبفهوم �ل�صِّ
ومفهوم قبول �لآخر، هذه �ملفهومات �لطارئة يف �لعامل �لإ�صالمي �ليوم �إمنا �أر�د 
لمي لكي  �ل�صِّ �لتعاي�ض  �أ�صا�صه  تاأ�صي�ض نظام عام  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  منها 
�أي�صا  يوؤ�ص�ض  و�أن  بني مو�طنيها)1(،  �ملدين  لم  �ل�صِّ و  �ملدينة  �ل�صتقر�ر يف  يتحقق 
�أطيافها علي خمتلف  �ل�صالم و�لتعاون و�مل�صاركة بني جميع  دولة قوية ي�صودها 

�أديانهم و�أعر�قهم وم�صاربهم.
�لعامل يحدد  �ملدنية يف  للدولة  د�صتور  كاأول  �ملدينة  وثيقة  هنا جاءت  ومن 
مالمح دولة �لإ�صالم �جلديدة، ول يفرق بني مو�طنيها من حيث �لدين �أو �لعرق 
و�لتنا�صح  و�لن�صح  و�لعون  �لن�صر  عليهم  �لوثيقة  �أطر�ف  »�أن  فاأكد  �جلن�ض،  �أو 
حدود  عن  �لدفاع  يكون  �أن  على  �لوثيقة  وحر�صت  �لإثم«)2(،  دون  من  و�لرب 
هذه �لدولة م�صئولية �جلميع، موؤكدة روح �مل�صاو�ة و�لعدل و�لتعاون و�لتعاي�ض 

لمي بني �أطر�فها)3(.  �ل�صِّ
»�لوثيقة«  يف  �لو�ردة  للبنود  وفقا  للدولة،  �ملتعاقدين  �نتماء  على  ويرتتب 
و�أمو�لهم،  �أنف�صهم  يف  بالع�صمة  �مل�صلمني-  وغري  �مل�صلمني  �أهلها-من  ينعم  �أن 
عقد  ب�صبب  و�لذميون  باإ�صالمهم،  �مل�صلمون  �لإ�صالم:  باأمان  �آمنون  جميعا  فهم 
�لذمة، وهي نف�ض �آثار �نتماء �لأ�صخا�ض �إىل دولهم وفقا لر�بطة �جلن�صية، مبفهومها 

�لقانوين. 
كما ن�ض عليه د�صتور �ملدينة يف �لفقرة �لأوىل و�لثانية من �لبند رقم )25( 
�لدولة  لو�ء  حتت  �مل�صلمني  مع  وغريهم  لليهود  �ملت�صاوية  �ملو�طنة  قرر  �لذي 

 http://nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=9310 :نظر�  -1
وتوخيا لالإيجاز �صاأقت�صر على �لإ�صارة فقط �إىل �أرقام �لبنود )37( و )44( و )18( دون ذكرها خ�صية   -2

لم �ملدين يف وثيقة �ملدينة.  �لتكر�ر و�لإطالة �نظر �إىل �ملطلب �لثاين و�لر�بع: مقومات �ل�صِّ
http://www.ahram.org.eg/archive/TheWriters/News/58454.aspx :نظر�  -3
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�لإ�صالمية، يعي�صون مع�صومني دما ومال وعر�صا بحكم مو�طنتهم �لد�ئمة، وعلى 
من يكت�صب هذ� �حلق �أن يقوم -يف نظري ذلك- بو�جبات موؤد�ها حتقيق �لتكافل 

مع �لدولة، و�لولء لها، حلفظ كيانها د�خليا، ويف هذ� دللة على �أمرين:
الأول: تاأ�صيل مبد�أ حرية �لعقيدة، وهو من �ملبادئ �لأ�صا�صية �لتي تقوم عليها 

هذه �لدولة �لنا�صئة.
الثاين: مبد�أ �لت�صامح مع �أهل �لأديان �ل�صماوية �لأخرى، وذلك باأن جعل لهم 
وعليهم،  للم�صلمني  ما  �لو�جبات عني  من  عليهم  و�أوجب  �حلقوق  من  �لإ�صالم 

ولي�ض �أعدل ممن ي�صاويك بنف�صه يف �لن�صفة و�لعدل و�حلكم)1(.
وعليه ��صتطاعت وثيقة �ملدينة �أن توؤ�صل مل�صطلح �ملو�طنة، و�أن تعالج عالقة 
لم �لأهلي �أو  �مل�صلمني و�ليهود ومن يعي�ض يف �أرجاء �ملدينة حتت ما ي�صمى ب �ل�صِّ
�ملو�طنة، �لتي عززت �لإح�صا�ض بالهوية و�لنتماء لدى �لأفر�د و�جلماعات لوطن 
لم �ملدين يف �ملدينة  و�حد، بغ�ض �لنظر عن مرجعيتهم �لدينية، مما ي�صر ن�صر �ل�صِّ

ولو ب�صكل موؤقت. 
لم املدين:  الفرع الثالث: حوار الأديان، احل�سارات �سبيل لتحقيق ال�سِّ

�قت�صت �صنة �لتد�فع �لتي تقوم عليها �حلياة �لب�صرية مر�عاة �صنة �لختالف 
و�أي�صا  و�لتفاهم،  و�لتعاي�ض  �لتعارف  لأجل  �لب�صر  يف  �هلل  خلقها  �لتي  و�لتنوع 
لتحقيًق �صنة �هلل يف �لتد�فع و�لتكاثر و�لتنامي، �لذي ل ميكن �أن يكون �إل بالتنوع، 
فاإن �حلو�ر باأ�صكاله وم�صمياته وم�صطلحاته �ملتعددة ي�صبح من لو�زم �حلياة و�صمان 
��صتمر�رها و�إقامة �لعمر�ن و�ل�صطالع باأعباء �ل�صتخالف �لب�صري �لذي يقت�صي 
�لنبوية  �ل�صنة  يف  ولنا  و�لتد�فع)2(،  و�لتعاي�ض  و�لتعاون  �لتعارف  به  �ل�صطالع 

وثيقة �ملدينة �مل�صمون و �لدللة، �أحمد قائد �ل�صعيبي، 33- 34.  -1
http://uqu.edu.sa/page/ar/59175 ،حلو�ر.. �لذ�ت، و�لآخر، عبد �ل�صتار �إبر�هيم �لهيتي�  -2
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عليه  �هلل  �صلى  فكان  �لب�صر،  بني  و�لتنوع  �لختالف  مر�عاة  يف  �حل�صنة  �لأ�صوة 
و�صلم ينزل �لنا�ض منازلهم وير�عي خ�صو�صياتهم، فقبل �أن يفتح �جل�صور مع �أهل 
�لكتاب من خالل �حلو�ر �لهادف لتحقيق �مل�صالح �مل�صرتكة ودعوتهم �إىل �ل�صالم 

�آخى بني �مل�صلمني �أول.
�ل�صيا�صية  �لعالقات  تنظيم  �إىل  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لر�صول  �صارع  ولقد 
و�لقت�صادية و�لجتماعية بني جميع �صكان �ملدينة مبن فيهم �ليهود مبا عرف بوثيقة 
�ملدينة، فقد ��صتطاع ر�صول �هلل �أن يوحد �أول طائفة من �مل�صلمني �أل وهي �لأن�صار 
ن  معتمد� على منهج �ملوؤ�خاة و�حلو�ر، و�أي�صا على �أ�صا�ض �لبعد �لعقدي، كما متَكّ
�إىل  لينتقل  و�حدة،  بَوتقة  يف  ويجمعهم  و�لأن�صار،  �ملهاجرين  بني  �ملوؤ�خاة  من 
حماورة �لآخر �ملتمثل يف �ليهود؛ فعند هجرته �إىل �ملدينة و��صل �لر�صول دعوته 
�إىل ربه باحلكمة و�ملوعظة �حل�صنة و�إقامة �حلجة و�لربهان، وو�صع �ملجتمع �جلديد 
و�لديانات«)1(،  �جلماعات  بني  �لتعاي�ض  و�أ�ص�ض  �لتنظيم  وقو�عد  �حلو�ر  �أ�صول 
فاحلو�ر هو �ل�صبيل �إىل بلوغ �لهدف وو�صول �لب�صرية �إىل بر �ل�صالم؛ وم�صتقبل 
�لإن�صانية جمعاء يتعلق بحل �إ�صكالية �لتفاهم و�لتبادل بني �ل�صعوب، و�لرتكيز على 
�لتعاون من �أجل �إقر�ر �ملبادئ و�لتعاليم �لدينية �مل�صرتكة �لتي حتث على �حرت�م 

�حلياة �لإن�صانية و�ل�صعي يف �لأر�ض من �أجل �خلري و�لأمن و�ل�صالم.
ولول �حلو�ر و�إن �ختلفت �أ�صماوؤه ملا حتقق �أي �صلم �جتماعي ول �أية وحدة 
�صيا�صية، وملا كانت لتقام �ملو�ثيق و�ملعاهد�ت، �لتي يجب �أن ت�صجل باإر�دة �إن�صانية 
ا �لأطر�ف ودون �أي �إكر�ه، وميكن �لقول باأن وثيقة �ملدينة مثال و��صح  ُحرة وبِر�صَ
وجيد طّبق يف �لو�قع �لعملي فعاًل، و�أمنوذج للعي�ض مًعا ب�صالم)2(، وكيف تربم 

�ملعاهد�ت وتعقد �ملو�ثيق دون �حلو�ر؟! 
حو�ر �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم مع �ليهود، حم�صن بن حممد بن عبد �لناظر، 103.  -1

وثيقة �ملدينة �ملنورة وثيقة �ل�صالم يف جمتمع متعدد �لثقافات و�لأديان، علي بولج، 12.  -2
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لم  �ل�صِّ �إقامة  يف  مق�صده  عامة،  �لأديان  بني  و�حلو�ر  �حلو�ر،  هذ�  وليحقق 
لمي يجب �أن يناأى عن ��صتهد�ف �لتوحيد بني دينني �أو �أكرث،  �ملدين و�لتعاي�ض �ل�صِّ
�حرت�م كل طرف  من  ينطلق  بل  �لعتقاد،  مب�صائل  �حلو�ر  ين�صغل  �أل  يعني  وهذ� 
لعقيدة �لآخر و�لت�صليم مببد�أ �لختالف ومبد�أ حرية �لختيار، و�أمر ترك �ملحا�صبة 

على �لعتقاد و�لأعمال على �ل�صو�ء هلل �صبحانه)1(. 
�لطو�ئف  �لد�خلي ملختلف  للحو�ر  �أرقى �صورة  �ملدينة  وبذلك متثل وثيقة 
هذه  �أهد�ف  ومن  بقدومه،  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  نورها  �لتي  للمدينة  �ملكونة 
�لوثيقة: �لدفاع عن �أمن �ملدينة، و�أن يعي�ض كل �أفر�دها يف �صالم �إذ� �لتزم �جلميع 
�لهدف هو  ماد�م  حُتدَّ  �أن  �أبعاد �حلو�ر ل ميكن  فاإن  �لوثيقة؛ ولذلك  بنود  بتنفيذ 
�ل�صريفة،  �ملقا�صد  ونيل  �لإن�صانية  �ملاآرب  وحتقيق  �لإيجابية  �لنتائج  �إىل  �لو�صول 

و�إز�لة �أ�صباب �خلالف ودو�عي �ل�صحناء و�لبغ�صاء)2(. 
ومن هذه �لأهد�ف �لنبيلة للحو�ر �لديني �لتقريب و�لتقارب بني �لأنا و�لآخر، 
لم �ملدين و�لتعاي�ض بينهما؛ حيث �إن �لتعاي�ض و�لتالقي و�لتحاور مع  وحتقيق �ل�صِّ
�لو�قع،  �صاحة  يتحرك على  �لإقر�ر بوجوده كفكر  يعني  �إيجابي  مناخ  �لآخر يف 
وهذ� ل يعني بال�صرورة �لإميان بفكره، ويف جتارب �لإ�صالم ما يدلل على تعاي�ض 
�لتيار�ت �ملختلفة يف ظل �لدولة �لإ�صالمية �لأوىل، وجريان جل�صات �حلو�ر بعيًد� 
�لآخر  �إكر�ه  �أو  ق�صر  و�لنتمائي وحماولة  �لفكري  و�لتع�صب  �لت�صنج  عن روح 

چ ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ   بالر�أي �ملخالف؛ لقوله تعاىل:  على �لقبول 
ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ چ )�صباأ: 24( وهذ� ي�صري �إىل �نفتاح 

�صدقي  حممد  د.  باحلو�ر،  و��صت�صر�فها  �لأخرى  و�ملجتمعات  �لإ�صالمي  �لعامل  بني  �لتعاون  �آفاق   -1
�لدجاين، 40.

�إ�صاعة ثقافة �حلو�ر وتعزيز �لت�صامح �صبيل للتخل�ض من �لطائفية و�لختالف، د. عبد �لعزيز بن عثمان   -2
http://www، taghrib.org/pages/contant.php?tid=93 :لتويجري�
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�لإ�صالم على �لآخر، و�أنه ل يعي�ض �لنغالق و�جلمود و�لنطو�ء على �لذ�ت، ول 
يعمل على حما�صرة �لفكر �لآخر �أو �إق�صائه من �ل�صاحة)1(، كما �أنه ي�صاهم يف بناء 
�لتعاي�ض و�لتعارف و�لتعاون و�حليلولة دون �حلروب و�ملو�جهة، و�أهميته يف بناء 

�مل�صرتك �لإن�صاين و�لرتقاء بالإن�صان وحتقيق كر�مته و��صرتد�د �إن�صانيته. 
وقد �أ�صبح حو�ر �لأديان و�حل�صار�ت �أكرث �إحلاحا يف �لوقت �حلا�صر باعتباره 
لمي و�لرقي �حل�صاري، وباعتبار �حلو�ر هو �لأ�صلوب �ملتح�صر  و�صيلة للتعاي�ض �ل�صِّ
�لتعاي�ض  لإ�صاعة  و�لدينية  و�لفنية  �لثقافية  �لآر�ء  جميع  مع  �لتعامل  يف  و�لر�قي 
لمي وجتنب ن�صوء �أزمات ح�صارية تزج بالإن�صانية يف نفق مظلم)2(، ولنا يف  �ل�صِّ
�ل�صنة �لنبوية قدوة يف �نتهاج �حلو�ر �لذي كان �صمة مميزة طبعت �ملجتمع �لنبوي 
�لذي كان خاليا من كل تع�صب �أو تطرف ومن كل عنف �أو غلو مع �لذ�ت �أو مع 

�لآخر)3(.
�أر�صية  تاأ�صي�ض  �أجل  من  �لنبوية  باجلهود  �لقتد�ء  يتطلب  �لو�صع  هذ�  �إن 
فاإن  و�لثقافة؛ وعليه  �لدين و�لعتقاد  �ملخالف يف  �لآخر  وتقبل  للحو�ر  م�صرتكة 
�آفاق �حلو�ر و�لت�صامح و�لحرت�م  لفتح  �ملنورة جت�صد منوذجا ر�ئعا  �ملدينة  وثيقة 
�حل�صاري  �نغالقها  ملنع  �لإ�صالمية)4(؛  جمتمعاتنا  يف  �لتنوع  وتقدي�ض  �ملتبادل 
و�لثقايف على بع�صها �لبع�ض وعلى �ملجتمعات �لأخرى، توؤ�ص�ض لبناء دولة مدنية 
لم �ملدين �ملجتمعي، فاإدر�ك �أن �لآخر �لذي نعي�ض معه يف �لإطار  قائمة على �ل�صِّ
�لوطني �أو يف �لإطار �لإن�صاين له حقوق مقد�صة ل بد من �حرت�مها �صيف�صح �ملجال 

 http://annabaa.org/nba60/khtabthkafi.htm ،نظر: �خلطاب �لثقايف بني �لتاأ�صي�ض و�ملمار�صة�  -1
�حلو�ر  �لوردي،  يا�صني  �ملعا�صر،  �لعامل  وتطور�ت  �لعوملة  حمور  و�حل�صاري،  �لديني  �حلو�ر  ق�صية   -2

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145798 2/9/2008 -2392 ملتمدن، �لعدد�
�صماحة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف �لتعامل مع غري �مل�صلمني، ح�صن عزوزي، �ملجل�ض �لعلمي �ملحلي   -3
majlisyacoub.com/.../3086- .لإقليم مولي يعقوب وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية �ملغرب

�لدين كعامل م�صاعد وكمعيق للعمل من �أجل �لتعاي�ض بعد �خلروج من �لنز�ع، مارك غوبني، 328.  -4
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�إن�صاين لبد من  تقبله ك�صريك  �لتي حتول دون  �لأ�صو�ر  للتعاي�ض معه، و�صيهدم 
�لعمل معه، فبقاء �أ�صو�ر �ل�صك و�خلوف من �لآخر، وتهمي�صه ورف�ض �لعرت�ف 

بوجوده من �صاأنها غلق باب �لنقا�ض و�حلو�ر معه)1(. 
لم  �ل�صِّ حتقيق  �أجل  من  و�لئتالف  �لتعاي�ض  فل�صفة  وتنمية  �حلو�ر  ثقافة  لكن 
�ملدين ل ينبغي �أن تتم من جهة و�حدة فت�صري بحثا عن �لندماج يف �لآخر وذوبانا 
�أن  لها من �لعرت�ف باحلق يف �لختالف فيما بني �لأطر�ف، ولبد  فيه، بل لبد 
ت�صتمد قوتها وم�صد�قيتها من كون ��صتحالة �أن يكون �لطرف »�لقوي« هو �ملنتج 
فالقبول  »�ل�صعيف«!  �لآخر  له يف ر�صم  ي�صلح  ملا  �ملحدد  �أو هو  للقيم،  �لوحيد 

بالئتالف يكون يف �لقبول بالختالف على �أ�صا�ض �لتعاي�ض بالحرت�م.
هذ�  كثري�  نتذكر  �أن  ح�صارية  �إن�صانية  ر�صالة  �أ�صحاب  كم�صلمني  لنا  ينبغي 
كالعفو،  متقاربة:  مبفرد�ت  �لكرمي و�حلديث  �لقر�آن  ن�صو�ض  عنه يف  �ملعرب  �ملبد�أ 

و�حلكمة، و�لدفع بالتي هي �أح�صن)2(.
�ليهود  ممثال يف  �لكتاب  �أهل  مع  للتعامل  كبرية  م�صاحة  �لوثيقة  قدمت  وقد 
ب�صتى �أنو�ع �لتعامل من �لتنا�صح و�لت�صامح و�لأمن و�لتحاور و�لتعاهد و�لتحالف 
و�لدفاع �مل�صرتك من �أجل �ملدينة؛ لذ� يجب �لرجوع �إىل �مل�صادر �لأوىل للت�صريع 
�لإ�صالمي لال�صتفادة منها و��صتخال�ض �لدرو�ض و�لعرب �لتي باإمكانها حل م�صكالت 

هذ� �لع�صر.
وعليه فاإن حو�ر �حل�صار�ت و�لأديان مهمة �إن�صانية، وخيار منهجي، ومطلب 
و�قعي و�صرعي مبا يت�صمنه من �عرت�ف بالآخر وبحقه يف �لوجود؛ �إذ بدونه تنعدم 

لم �لأهلي و�لجتماعي. �صروط �حلياة �لآمنة، وظروف �ل�صِّ

حقوق �لآخر يف �صوء وثيقة �ملدينة �ملنورة، خالد عليوي جياد، 144.  -1
�حرت�م �لآخر يف �لإ�صالم مدخل لثقافة �ل�صالم، عبد �ل�صالم �لغرميني، 174.   -2
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�إن�صانية  و�إذ� كان �حلو�ر مع »�لآخر« »حو�ر �حل�صار�ت و�لأديان« �صرورة 
�أملتها طبيعة �حلياة �ملعا�صرة، فاإنه يف �لإ�صالم و�جب �صرعي وتكليف ديني �ألزم 
ا على �إ�صاعة قيم �لتعاون و�لت�صامح يف �إطار وحدة �جلن�ض  �هلل به �مل�صلمني حر�صً

چ  چ    ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ   چ  يقول:  �إذ  تعاىل  �هلل  �لب�صري، و�صدق 
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ چ)�حلجر�ت:13( )1(.

ووعيا منا باأهمية �حلو�ر �لديني �حل�صاري فقد ذهب �لدكتور عبا�ض �جلر�ري 
�إىل �أنه مهما تكن فر�ض جناح هذ� �حلو�ر �أو ف�صله، فاإنه يبقى حتديًا كبرًي� لبد من 

�جتيازه ورهانًا لبد من ك�صبه)2(.
كيفية حتقيق  �إىل  �لقدوة  ومن خالل  عمليا  �ملدينة  وثيقة  فقد وجهتنا  وعليه 
لم �ملدين؛ و�أن �لنهج �ل�صليم يف تاأ�صي�ض و�إد�رة �لعالقات بني �لب�صر لبد �أن  �ل�صِّ
يكون قائما على �أ�صا�ض مبد�أ �حلو�ر وح�صن ��صتخد�مه مع �لنا�ض كافة �أفر�د� كانو� 
يقول  ذلك  ويف  م�صلمني،  وغري  م�صلمني  وح�صار�ت،  �صعوبا�أ  �أو  جماعات،  �أو 

پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     چ  )�لبقرة:83(  چ  ى  ې   ې     چ  �صبحانه 
پ چ )�لعنكبوت: 46(، وغريها من �لآيات �لتي توؤكد ذلك)3(. 

�إن �حلو�ر �حلقيقي �ملتزن يتاأ�ص�ض على ف�صيلة �لعرت�ف بالقيم �ملوجودة عند 
�لغري دون حتمية رف�صها م�صبقا �أو �لبحث عن تربيرها، وهذ� ل يتناق�ض مع مبد�أ 
�لوفاء ملجموعة من �لقناعات �لدينية و�لقيم �لنبيلة يف منظومة �لقيم �لتي ينتمي 

�إليها �لإن�صان، و�حلو�ر لي�ض ذوبانا ��صطر�ريا يف �لآخر.
�إنه  بالعدم،  عليه  و�حلكم  �لأوىل  �للحظة  منذ  له  �إ�صقاطا  لي�ض  �أي�صا  وهو 

http://uqu.edu.sa/page/ar/59175 ،نظر: �حلو�ر �لذ�ت، و�لآخر�  -1
ق�صايا �لإ�صالح و�لتجديد و�حلو�ر �حل�صاري، د. عبا�ض �جلر�ري، �ض 76.   -2

�حلو�ر هو لغة �لإ�صالم، �ل�صيخ فوزي �لزفز�ق، 11.  -3
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�لنهاية  يف  و�إميان  خ�صو�صيات،  بوجود  و�عرت�ف  �لتنوع،  مببد�أ  �عرت�ف  فقط 
باأن للتعددية جتليات يف �لدين و�لكون و�حلياة؛ نكر�ن ذلك خطاأ علمي و��صح، 
�أجل قبول  وت�صوه فكري ملحوظ، وت�صنج ديني مرفو�ض، فقد �صار �حلو�ر من 
�أر�صية �ل�صالم �صر�عا مع �لو�صاو�ض �لذ�تية،  �لتعددية يف مقاربة �حلقيقة وخلق 

ومع �لأوهام �ل�صخ�صية. 
ول�صك �أن يف كل �لديانات و�لثقافات عقول لها من �ل�صفاء، ونفو�صا لها من 
�لف�صيلة ما ميكن من خلق ج�صور �لتالقي و�لتعارف وي�صمح باإ�صاعة ثقافة �ل�صالم.
�إن �مل�صلمني يف �لع�صر �لر�هن مدعوون �إىل �لتعرف �ل�صحيح على �ملبادئ 
�لر�صينة �لتي حتكم �لعالقة مع �لآخر يف �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �لنبوي �ل�صريف 

و�صرية نبي �لإ�صالم عليه �ل�صالم)1(.
لم �ملدين  وعليه فاإن وثيقة �ملدينة كانت نرب��صا يقتدى به يف تر�صيخ ثقافة �ل�صِّ
لدى خمتلف طو�ئف �ملجتمع �ملدين، وما كان ليتحقق ذلك لول �لعرت�ف بالآخر 
عموما  �لنبوية  و�ل�صنة  �لوثيقة  هذه  توؤكد  كما  وخ�صو�صياته،  مقد�صاته  و�حرت�م 
على �صالحية ر�صالة �لإ�صالم لكل زمان ومكان وعلى كونها ر�صالة ربانية خامتة، 

وللنا�ض كافة.
النتائج والتو�سيات: 

اأول: من النتائج املتو�سل اإليها يف البحث ما يلي:
�إن من �أو�ئل �خلطو�ت �لتي �نتهجها �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم يف �إقامة  -

�لدولة �لإ�صالمية �لأوىل �إ�صد�ر )وثيقة �ملدينة( �لتي حددت ملجتمع �ملدينة 
لم و�ل�صتقر�ر و�لتعاي�ض، فكانت  ر�صالته يف دعم �حلق و�خلري ويف حتقيق �ل�صِّ

�حرت�م �لآخر يف �لإ�صالم مدخل لثقافة �ل�صالم، عبد �ل�صالم �لغرميني، 171- 172.  -1
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�أ�صبق يف �إن�صانيتها �لعاملية من �لقو�نني و�ملعاهد�ت �لعاملية. 
ي�صعى  - �جلميع  فاإن  و�حد،  �أ�صل  من  م�صلمني  وغري  �مل�صلمون  كان  �إذ� 

لم هو حاجة �إن�صانية ما�صة ي�صعى كل  للمحافظة على �صالمته و�أمنه؛ لكون �ل�صِّ
فرد للتمتع بها و�حلفاظ عليها؛ لذ� فقد �أعطانا �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم 
لم �ملجتمعي �خلايل من  من خالل وثيقة �ملدينة درو�صا يف �لتعاي�ض ويف �ل�صِّ
�ل�صطر�بات و�لفنت؛ حيث عمل على �ملوؤ�خاة بني �لأو�ض و�خلزرج بهدف 
�إنهاء �ل�صر�عات �لأهلية من جهة، و�آخى بني �لأن�صار و�ملهاجرين من جهة 
ثانية، ومل ينته �لأمر عند هذ� �حلد بل تعد�ه �إىل عقد معاهد�ت ووثائق مع 
�لآخر �ملخالف )�ليهود، وفئة من كفار قري�ض( ليعي�ض �مل�صلم وغري �مل�صلم يف 
لم و�ل�صالم و�لتعاي�ض، فهي �أول جتربة �صيا�صية �إ�صالمية يف  جو ي�صوده �ل�صِّ
�صدر �لإ�صالم بقيادة ر�صول �هلل عليه �ل�صالة و�ل�صالم، لقد �أنقذت �ملجتمع 
�ملدين �لذي كان يتخبط يف دو�مة �ل�صر�ع �لقبلي خا�صة، ومن ثم فوثيقة 
لم �ملدين �لذي يعد من �لغايات �لكربى للمجتمعات  �ملدينة متثل منوذجا لل�صِّ
و�صالمتهم  قاطنيه  و�أمن  ��صتقر�ر  على  يحافظ  و�حد  معا يف وطن  وللعي�ض 

دون متييز بينهم، ويجعلهم يد� و�حدة �صد كل عدو�ن خارجي. 
لم و�لتعاون بني �ل�صعوب  - �إن مما ميكن ��صتخال�صه �أي�صا من �لوثيقة لتحقيق �ل�صِّ

�ملتنوعة �عتقاد� ومذهبا وعرقا �إبعاد كل ما من �صاأنه �إحد�ث �ل�صطر�بات بل 
و�حلروب، مع ح�صن ��صتثمار �مل�صرتك �لإن�صاين، و�لقيم �لإن�صانية �مل�صرتكة، 
و�لت�صامي عن �لتمركز �لذ�تي، و�لقبول بالآخر و�حرت�م مقد�صاته و�لعرت�ف 
باإيجابياته وحماولة �لتفاهم معه عن طريق �حلو�ر �ملتكافئ �لأطر�ف، ومن ثم 

لم �ملدين و�لعاملي. حتقيق �ل�صِّ
يف  - �لفريد  ومبنهجه  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  بتعاليم  �لقتد�ء  علينا 
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�إىل  تتعدى  بل  �لعلماء،  على  تقت�صر  ل  �مل�صوؤولية  وهذه  �لتعامل،  ح�صن 
خليتني  �أ�صغر  من  -بدء�  و�لتوعية  �لرتبية  طريق  عن  و�ملوؤ�ص�صات  �لأفر�د 
على  �ملجتمعية-  �ملوؤ�ص�صات  باقي  ثم  و�ملدر�صة،  �لأ�صرة  وهما  �ملجتمع  يف 
�لأخالق و�ملبادئ �مل�صرتكة و�لكونية �ملبثوثة �أ�صال يف فطرة �لإن�صان؛ كاحلرية 
وت�صبعهم  �لآخر،  مع  �أو  �لنف�ض  مع  �صو�ء  و�لت�صامن  و�مل�صاو�ة  و�لعدل 
بحب �لأوطان و�لعرت�ف بوجود �ختالفات بل وتناق�صات فيما بني �لأديان 
و�حل�صار�ت، ومن ثم نتمكن من خلق جيل قادر على حتمل م�صوؤولياته يف 
حفظ �ل�صروريات �خلم�ض �صو�ء بالن�صبة لنف�صه �أو لغريه �ملماثل له يف �لدين 
بيئة بعيدة عن �لتوتر�ت  �أو �ملخالف له؛ وذلك بغية �لعي�ض يف  و�حل�صارة، 
لم و�ل�صتقر�ر و�لأمن عموما. �لد�خلية و�خلارجية، ومن ثم �حلفاظ على �ل�صِّ

كل  - �حتفاظ  ينبغي  و�حل�صاري  �لديني  �حلو�ر  من  �ملرجوة  �لثمر�ت  جلني 
ِديِن«  ِديُنُكْم َويِلَ  من �لأنا و�لآخر بخ�صو�صياته م�صد�قا لقوله تعاىل: »لَُكْم 
�لكافرون: 6 و�لرتكيز على �لقو��صم �مل�صرتكة بني �حل�صار�ت، وعلى تكافوؤ 
�أن  باأ�ض  ول  و�لعنف،  �لتع�صب  نبذ  وعلى  �ملتبادل،  و�لحرت�م  �لأطر�ف 
لم  يتعاي�ض كال �لطرفني دون ذوبان ول �أن يغري �أحٌد نف�صه كرها ليحقق �ل�صِّ

و�لتعاي�ض، بل �أن تكون �لنظرة �لإن�صانية �لو�قعية هي غاية �حلو�ر.
على �حلو�ر -�مل�صتفاد من وثيقة �ملدينة- �أن يتجه �إىل تو�صيح �صماحة �لإ�صالم  -

لمي و�لإخاء �لإن�صاين و�لتعاون  �ل�صِّ ودعوته �إىل �لأمن و�ل�صالم و�لتعاي�ض 
على �لرب، مع �حلر�ض على فتح قنو�ت �لت�صال لالإفادة من �لتجربة �لإن�صانية 
يف جمالتها �لو��صعة، ومن ثم فاإن �ل�صنة �لنبوية �ل�صريفة �لتي ج�صدتها وثيقة 
�ملدينة تعد منوذجا ل مثيل لها يف فتح �إمكانيات جديدة لتحقيق تطلعات حتقيق 

لم و�لأمن بالن�صبة للجميع. �ل�صِّ
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ثانيا: التو�سيات: 
�لوثائق  - يف  ممثلة  �لنبوية-  و�ل�صنة  �لكرمي  �لقر�آن  �إىل  �لرجوع  �إىل  �لدعوة 

و�ملعاهد�ت �لنبوية، هما �حلل �لأمثل و�لعالج �ل�صايف لتفرق �صملنا ومعاناتنا 
يُ�صلح حال  �لعمياء لالآخر وتخلفنا؛ لأنهما وحي �هلل �لذي يعلم ما  وتبعيتنا 
عباده، و�أي�صا لأنهما ميثالن �مل�صادر �لأوىل يف �لت�صريع، ومنابع �لدين �خلامت 
و�ملهيمن على غريه من �لأديان، دون �أن نن�صى �إعادة قر�ءة �لتاريخ �لإ�صالمي 
بعني تعيد �لعتبار للذ�ت �لإ�صالمية، ول تنتق�ض من ذ�ت �لآخر ملجرد كونه 
�آخر خمالفا لالأنا، وتبني عالقة جيدة معه دون �أن نن�صى �لو�قع وما يقت�صيه من 

لم �ملدين بني كافة فئات �ملجتمع. حتديات؛ لتكون �أ�صا�صا للحفاظ على �ل�صِّ
معه،  - تعاملها  يف  و�حدة  كفة  يف  �لآخر  ت�صع  �أل  �لإ�صالمية  �لبلد�ن  على 

للم�صلمني؛  يتودد  من  فيهم  لأن  لالآخر؛  بالن�صبة  نف�صه  و�لأمر  �أنو�ت،  فالأنا 
مر�عاة  مع  �أح�صن،  بالتي هي  و�أن جتادله  معه،  �لتعامل  �أن حت�صن  عليها  لذ� 
�صنة �لختالف و�لتعدد �لديني و�لفكري و�حل�صاري ليعي�ض �جلميع يف �صلم 

د�خلي وخارجي. 
لم �ملدين يف هذ� �لع�صر لبد من تعرف �لأنا لذ�تها و�مل�صاحلة  - لكي يتحقق �ل�صِّ

�حلروب  نعي�ض  ونحن  �لآخر  مع  و�لتعاي�ض  �حلو�ر  ميكن  فكيف  معها،  �أول 
�لأهلية حيث �لتمزق و�لت�صتت و�نعد�م �لأمن �صرقا وغربا؟ لذ� �إن مل نوفق 
يف �لت�صامل مع �أنف�صنا وحماورتها فلن ننجح يف حماورة غرينا و�لتعاي�ض معه 

يف �صالم. 
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املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على خامت �لنبيني، و�إمام �ملر�صلني، 
�صيدنا حممد وعلي �آله و�صحبه �أجمعني، ، وبعد: 

�لعوملة  ع�صر  �لع�صر،  هذ�  يف  �لأهّم  �ملدخل  �حل�صاري  �مل�صرتك  فيمّثل 
و�لتقارب �لزماين و�ملكاين �لذي �أ�صبح فيه �لعامل وكاأنه قرية و�حدة، و�أخذت 
و�لعقائد  و�لقيم  �لأفكار  وتنتقل  بع�ض  يف  بع�صها  يوؤثر  و�حل�صار�ت  �ل�صعوب 
ب�صرعة من مكان �إىل مكان، عرب �لو�صائل و�لو�صائط �لتي بلغت �لغاية يف �لتطور 

و�لنمو. 
قدرة  نرى  �إميانية،  ز�وية  من  �إليه  نظرنا  �إذ�  �ملذهل  �ل�صريع  �لتطور  هذ�  �إن 
مقت�صيات  �لأر�ض وتوفري  �ملا�صية يف عمارة  �لعظيمة  �لباهرة وحكمته  تعاىل  �هلل 
طور،  �إىل  طور  من  به  و�لنتقال  �لإن�صان  حلياة  �لكون  هذ�  وت�صخريه  �لعمر�ن، 
ليتعرف  �لأ�صماء  �لأر�ض وعلمه  على  ��صتخلفه  �أن  بعد  من  فيه  بالإ�صالح  و�أمره 
�لأر�ض؛  يف  �لعمر�ن  درجات  �أعلى  لتحقيق  معها  و�لتعامل  �مل�صميات،  على 
يقول �ملوىل �صبحانه وتعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ چ 

)�لبقرة:30(.. 

ل �لإن�صان بالقيم �لإر�صادية و�لعمر�نية للت�صالح مع نف�صه وبيئته، ومن  وقد �أُهِّ
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  تعاىل:  قال  حوله؛ 

ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ)�حلجر�ت:13(.. 

�لهد�ية و�لإر�صاد، وهو  �أ�صمى معاين  �ل�صريف  �لنبوي  وقد ر�عى �خلطاب 
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�لتجلي �لو�قعي و�لعملى ملقا�صد �لقر�آن خلًقا ومنهًجا؛ حيث تقول �ل�صيدة عائ�صة 
- ر�صي �هلل عنها - عن �لنبي : فيما روي عن �صعد بن ه�صام بن عامر. قال: 
َم َقالَْت: َكاَن ُخُلُقُه  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ يِني ِبُخُلِق َر�ُصوِل �هلِل �صَ »يَا �أُمَّ �مْلُوؤِْمِننَي، �أَْخرِبِ
ُقْلُت:  َعِظيٍم}؟  ُخُلٍق  لََعَلى  : {َو�إِنَّك  َعزَّ َوَجلَّ �هلِل  َقْوَل  �ْلُقْر�آَن،  تَْقَر�أُ  �أََما  �ْلُقْر�آَن، 
: {لََقْد َكاَن لَُكْم يِف َر�ُصوِل �هلِل �أُ�ْصَوٌة  َفاإِينِّ �أُِريُد �أَْن �أَتََبتََّل، َقالَْت: َل تَْفَعْل، �أََما تَْقَر�أُ

َم َوَقْد ُوِلَد لَُه«)1(.  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َج َر�ُصوُل �هلِل �صَ َح�َصَنٌة}؟ َفَقْد تََزوَّ
وبالتاأمل يف ن�ض هذ� �حلديث، جند �أن ر�صول �هلل  �صرب �أعظم مثل يف 
�لإعمار  يف  و�ملادي  �ملعنوي  �لهدى  على  �لد�لة  �لقر�آنية  �حل�صارية  �لقيم  �إظهار 
�ليوم.  �حل�صارة  دعاة  بها  ينادي  �لتي  �لعليا  و�لقيم  �ملثل  وتاأ�صي�ض  و�لإ�صالح، 
ومع متدد �لبلد�ن وتو�صع �لعمر�ن، وتنوع �لثقافات و�لتقاليد، ظهرت جمموعة 
وهذه  �لإن�صاين،  و�لعمر�ن  �حل�صارة  لبناء  مدخاًل  مثلت  �لتي  �مل�صرتكات  من 
  مل�صرتكات هي �لتي ميَّزت �خلطاب �لرباين باأبعاده �لإن�صانية، كما بينها �لنبي�
يف �صنته �ملُطّهرة. ويُ�صاعُد �لهتمام بهذ� �مل�صرتك �حل�صاري يف بناء حياٍة يتحقق 
فيها �لأمن و�ل�صتقر�ر من منظور �إمياين، ووفق مق�صد �إعماري يحفظ �حلقوق، 
�لغلو و�لتطرف، ويكّف دو�عي  ويحافظ على �خل�صو�صيات، ويقلل من مظاهر 

�حلرب و�لعدو�ن. 
و�إمنا يتحقق ذلك من خالل �لنظر �ملنهجي يف �أحاديث �لر�صول  �لقائل: 
َا �أَنَا َرْحَمٌة ُمْهَد�ٌة«)2(؛ و�لرحمة هي �لعطف و�لر�أفة و�ل�صفاق،  َها �لنَّا�ُض، �إِمنَّ »يَا �أَيُّ
ْيِل، َوَمْن نَاَم َعْنُه �أَْو َمِر�َض، حديث رقم:  اَلِة �للَّ �أخرجه م�صلم يف كتاب �صالة �مل�صافرين، بَاُب َجاِمِع �صَ  -1

746، و �أحمد يف م�صنده )و�للفظ له(، حديث رقم: 25240. 
لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم -، حديث رقم: 13،  ُل �َصاأِْن �لنَِّبيِّ - �صَ �أخرجه �لدر�مي يف �ملقدمة، بَاُب َكْيَف َكاَن �أَوَّ  -2
ميَاِن، هو �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم رحمة  عن �أبي �صالح مر�صال، وو�صله �حلاكم يف �مل�صتدرك، ِكَتاُب �ْلإِ
 ، ا َجِميًعا مِبَاِلِك ْبِن �ُصَعرْيٍ ِحيٌح َعَلى �َصْرِطِهَما َفَقِد �ْحَتجَّ مهد�ة، حديث رقم: 101، وقال: »َهَذ� َحِديٌث �صَ

ُد ِمَن �لثَِّقاِت َمْقُبوٌل«. وو�فقه �لذهبي.  َو�لتََّفرُّ
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لتعم  رحمتها  ففا�صت  مرحومة،  �أمة  �أمته  كانت  ولذلك  للعاملني،  رحمة    لأنه 
�لآخرين. 

�ل�صانحة  هذه  �إهد�ئنا  على  -بدبي-  �لإ�صالمية  �لدر��صات  لكلية  و�ل�صكر 
�إىل هذ�  �لعلم  �لفقهاء و�أهل  �أنظار  �لقيمة، ولفت  �لندوة  للم�صاركة يف  �ملباركة 
�ملو�صوع �حليوي �ملهم، يف �إطار حفظ �لأمن وحتقيق �لتعاي�ض �لذي باتت مهّدد�ته 
و��صحة جلية. و�إ�صهاما مني يف هذ� �لعمل �لطيب �لهادف �أ�صارك بهذ� �لبحث 
بعنو�ن »�مل�صرتك �حل�صاري و�أثره يف تعزيز قيم �لتعاي�ض قر�ءة من خالل �حلديث 

�لنبوي �ل�صريف«. و�صوف �أتناول حماوره بالتف�صيل من خالل هذ� �لبحث. 
ويهدف هذا البحث اإىل الآتي: 

�لتعريف بامل�صرتك �حل�صاري وماهيته وفق �لروؤية �لإ�صالمية.    -1
�لتاأ�صي�ض على �مل�صرتك �حل�صاري لتحقيق �لأمن و�ل�صتقر�ريف عاملنا �ليوم.    -2

�ملقا�صد  ووفق  �لنبوي  �حلديث  خالل  من  �لإ�صالمية  �ملنهجية  على  �لتعويل    -3
�لكلية ملعاجلة م�صكالت �حل�صارة �ليوم. 

وتنبع اأهميته من خالل الآتي: 
تناول ق�صية تت�صل يقيم �ل�صرع ومقا�صد �لت�صريع حكًما ومعتقًد� و�أخالًقا.    -1

 . لفت �لأنظار حلقائق �لوحدة �حل�صارية �لتي بينتها �أحاديث �لر�صول   -2
�مل�صاركة بفعالية يف ن�صج قما�صة �حل�صارة �لإن�صانية �ليوم على منو�ل �لإر�صاد    -3

�لنبوي �لعظيم. 
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وميكن التعبري عن م�سكلة البحث من خالل الأ�سئلة الآتية: 
ما �ملق�صود بامل�صرتك �حل�صاري؟   -1

 . ما هي معطيات �مل�صرتك �حل�صاري يف �أحاديث �لر�صول   -2
هل ميكن �لتعويل على �مل�صرتك �حل�صاري لإ�صالح �لو�قع �لعاملي �ليوم.    -3

�حلديث  يف  بالنظر  وذلك  بحثي،  يف  �لتحليلي  �ل�صتقر�ئي  �ملنهَج  و�أنحو 
�لنبوي وفق معانيه، وبَيَان م�صار تنزيل �لإر�صاد �لنبوي وتتبُّعه �إىل و�قعنا �ليوم، 

بالتعويل على �لقيم �مل�صرتكة بني �جلن�ض �لب�صري. 
ب�صورة  �حل�صارة  ق�صايا  تناولت  �لتي  و�لر�صائل  �لكتب  من  �لعديد  وهناك 
عامة و�حل�صارة �لإ�صالمية وخ�صائ�صها، غري �أين مل �أح�صل على در��صة تناولت 
هذ� �ملو�صوع وفق �ملنهج و�لق�صايا �لتي تناولتها هذه �لورقة �لبحثية، جمًعا بني 
ق�صايا �مل�صرتك �حل�صاري و�أثرها يف حتقيق قيم �لتعاي�ض و�صط �ملجتمع �لإن�صاين. 

و�سمل البحث الآتي: 
املبحث الأول: مفهوم �مل�صرتك �حل�صاري و�أهميته. 

املبحث الثاين: �مل�صرتك �حل�صاري ق�صايا �لبيئة و�لعالقات �لإن�صانية. 
املبحث الثالث: �مل�صرتك �حل�صاري وحتديات �لختالف و�لتعدد. 

�خلامتة و�لنتائج و�لتو�صيات. 
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املبحث الأول: مفهوم امل�شرتك احل�شاري واأهميته 

بتعريف  �أوًل  نبد�أ  �أهميته  وتو�صيح  �حل�صاري  �مل�صرتك  م�صطلح  ولبيان 
يف  ننظر  ثّم  ومن  �لإن�صانية،  �حل�صار�ت  بني  �مل�صرتك  �إىل  ن�صري  ثم  �حل�صارة، 

�لأهمية. 
اأوًل: مفهوم احل�سارة يف اللغة: 

تلك  يف  ورد  قد  ح�صارة  لفظ  �أن  جند  �لعربية:  �للغة  مل�صادر  رجوعنا  عند 
�مل�صادر؛ فقد جاء يف تاج �لعرو�ض �حلا�صرة و�حل�صرة و�حل�صر هي �ملدن، �لقرى، 
�لريف، �صميت بذلك لأن �أهلها ح�صرو� �لأم�صار وم�صاكن �لديار �لتي يكون لهم 
بها قر�ر)1(، وجاء يف �ملعجم �لو�صيط: �حل�صارة بك�صر �حلاء وفتحها مبعنى �لإقامة 
يف �حل�صر)2(. و�أن مظاهر �لرقي �لعلمي و�لفني و�لأدبي و�لجتماعي يف �حل�صر. 
خالف  و�حل�صارة  و�حلا�صرة  غاب،  فعل  �صد  �حل�صارة  �ملحيط  �لقامو�ض  ويف 

�لبادية)3(. 
فيمكننا من خالل �لتعريفات �لو�ردة �أعاله �إجمال معنى �حل�صارة من �لناحية 
�للغوية باأنها �لقامة �لثابتة �مل�صتقرة يف �ملدن و�لقرى، ويقابلها �لبد�وة. و�صوف 
ن�صتعر�ض ورود �للفظ يف �للغة �لإجنليزية ما دمنا نتحدث عن �مل�صرتك �حل�صاري. 
فلفظ ح�صارة كما قال علماء �للغة civilization م�صتق من civitas يف �لالتينية 
مبعنى �ملدينة �أو من civis مبعنى م�صاكن �ملدينة �أو civilis مبعنى مدين �أو ما يتعلق 

ب�صاكن �ملدينة؛ حيث تن�صط �حلياة عادة يف �ملدن)4(.

�مللّقب  �أبو�لفي�ض،  �حل�صيني،  �لرّز�ق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  �لقامو�ض،  جو�هر  من  �لعرو�ض  تاج   -1
بيدي، باب: ح�صر، 40/11.  مبرت�صى، �لزَّ

�ملعجم �لو�صيط، �إبر�هيم م�صطفى، و�آخرون، باب �حلاء، 181/1.  -2
�لقامو�ض �ملحيط، �لفريوز�آبادى، ف�صل: �حلاء، 376/1.  -3

�نظر: فل�صفة �حل�صارة، �أحمد حممود �صبحي، 3.   -4
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 ،culture وهناك كلمات ذ�ت �صلة قد ترد يف �ل�صياق نف�صه مثل كلمة �لثقافة
ن�صق  من  دللتها  �كت�صبت  ثقافة  كلمة  �أن  غري  للح�صارة،  مر�دفة  ت�صتعمل  وقد 
�ملعارف وتطورت دللتها، و�للفظ ماأخوذ من �جلزر �لالتيني و�لذي يعني �إ�صالح 
�ل�صئ وتهذيبه ليكون �صاحًلا؛ ومن هناء �أتى لفظ Agriculture ليدل على �إ�صالح 
�لأر�ض وزر�عتها، و�ت�صع �للفظ ليدل على تهذيب �لعقل وهكذ� �أ�صبحت عبارة 
culture تدل على طريقة �صعب ما وجمموعة �أنظمتة ونظرته �إىل �حلياة و�لكون)1(.

ثانًيا: مفهوم احل�سارة ا�سطالًحا: 
�إن ورود لفظة ح�صارة يف �لقو�مي�ض �للغوية ل يدل بال�صرورة على وجود 
هذ� �مل�صطلح يف �ل�صتعمال �لعربي من قبل، وباملفهوم �ل�صائد �لآن، وهذ� ل ينفي 
�ل�صارة �إىل معنى �حل�صارة ومفهومها من خالل عبار�ت و��صتقاقات تفيد �ملعنى 

ُحُه، وتقارب ما هو قائم �ليوم.  وتو�صِّ
�أ�صهرهم  ومن  و�لتاريخ،  �حل�صارة  عن  �مل�صلمني  علماء  من  ثلة  كتب  وقد 
من  �مل�صلمني  عند  �لتاريخ  فل�صفة  نقل  �إليه  ين�صُب  �لذي  خلدون)2(  �بن  �لعالمة 
�لتعبري �لبطويل �إىل �لتعبري �حل�صاري، وظهر هذ� �ملعنى يف مقدمته �ل�صهرية �لتي 
و�صعها لكتابه �لكبري: )كتاب �لعرب، وديو�ن �ملبتد�أ و�خلرب يف �أيام �لعرب و�لعجم 

و�لرببر(. 
و�لعلوم  �لأفكار  من  ن�صق  باأنها:  ��صطالًحا،  �حل�صارة  نعرف  �أن  وميكننا 
و�لعمر�ن  �لتطور  حتقيق  من  ومتكنه  �لإن�صان،  حياة  �إىل  تُر�ِصُد  �لتي  و�ملعارف 

�لكوين، من خالل جهد له حو�فزه ومقا�صده. 
يُنظر: �أ�ص�ض مفهوم �حل�صارة يف �ل�صالم، �صليمان �خلطيب، 24.   -1

�إىل م�صر، وتوىل  تون�ض، ثم رحل  ن�صاأ يف  هو: عبد �لرحمن بن حممد بن خلدون، موؤرخ م�صنف،   -2
ق�صاء �ملالكية فيها، وتويف بالقاهرة �صنة 808ه، رحمه �هلل. يُنظر: �صذر�ت �لذهب يف �أخبار من ذهب، 

�بن �لعماد �لَعكري �حلنبلي، 77-76/7. 
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مظاهر  »باأنها  �ملعاجم  �أ�صحاب  فيعرفها  �ملُحَدثني،  عند  �حل�صارة  مفهوم  �أما 
يكون  ثّم،  ومن  �حل�صر«.  يف  و�لجتماعي  و�لأدبي،  و�لفني،  �لعلمي،  �لرقي 

تعريف �بن خلدون �أ�صلم منطقا، و�أ�صمل مفهوما، و�أدق حتديًد�. 
�لإن�صان  �إنتاج  عن  عبارة  �حل�صارة  �أن  �لتعريفات  هذه  من  وي�صتخل�ض 
�لجتماعي �لو�عي؛ حيث تتجّلى يف هذ� �لإنتاج خ�صائ�صه �لفكرية، و�لوجد�نية، 
و�لفل�صفة،  و�لفكر،  بالروح،  يت�صل  ما  لكل  �ملفهوم  هذ�  ويت�صع  و�ل�صلوكية. 
و�لأخالق، و�لقانون، و�لفنون، ف�صال عن �جلانب �ملادي من �لعمر�ن، وما ينتجه 
�لعلم �لتجريبي و�لخرت�ع، مما يت�صل بجميع مر�فق �حلياة، كال�صناعة و�لزر�عة، 

و�لطب، و�لهند�صة، وما �إليها مما يكون عونا على تي�صري �لعي�ض، ورغد �حلياة. 
ثالًثا: مفهوم امل�سرتك: 

�أ�صركه  �لو�صيط:  �ملعجم  يف  وجاء  �ل�صرت�ك؛  من  مفعول  ��صم  »�ملُ�ْصرَتك« 
يف �أمره �أدخله فيه، �صاركه، كان �صريكه، ت�صاركا، ��صرتكا. و��صرتك �لرجالن فاإن 
كالَّ منهما �صريك �لآخر، و�ل�صريك �مل�صارك غريه، و�مل�صرتك ما يكون �صر�كًة بني 
طرفني)1(. يق�صد -�إذ�- بامل�صرتك �حل�صاري ن�صُق �لقيم و�ملثل �جلامعة بني �لب�صر 
لتحقيق قيم �ل�صالح و�لعمر�ن �لكوين، و�ملوحدة جلهدهم نحو �ملقا�صد �لإن�صانية 

�لكربى. 
رابًعا: اأهمية امل�سرتك احل�ساري: 

�لوحدة  مم�صكات  عن  حديٌث  �حل�صاري  �مل�صرتك  �أهمية  عن  �حلديَث  �إن 
و�أجنا�صهم  �ألو�نهم  �ختالف  على  �لب�صري  �جلن�ض  �أبناء  بني  و�لتعاون  و�لتاآلف 

و�صحناتهم ��صتناًد� على �جلامع �خَللْقي و�خُلُلقي. 

يُنظر: �ملعجم �لو�صيط، �إبر�هيم م�صطفى، و�آخرون، 480/1.  -1
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يقول �لقر�آن �لكرمي: چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ )�حلجر�ت: 13(. 

تَُر�ٍب«)1(. يدل  ِمْن  َو�آَدُم ُخِلَق  �آَدَم،  بَُنو  ُهْم  ُكلُّ : »�لنَّا�ُض  ويقول �لر�صول 
�صمع  من  ن�صرة، حدثني  �أبي  �آدم. وعن  بني  بني  �مل�صرتك  �لأ�صل  �حلديث على 
َل �إِنَّ َربَُّكْم َو�ِحٌد،  َها �لنَّا�ُض، �أَ خطبة �لنبي  يف �أو�صط �أيام �لت�صريق، فقال: »يَا �أَيُّ
َوَل   ، َعَرِبيٍّ َعَلى  ِلَعَجِميٍّ  َوَل  َعَجِميٍّ  َعَلى  ِلَعَرِبيٍّ  َل  َف�صْ َل  �أََل  َو�ِحٌد،  �أَبَاُكْم  َو�إِنَّ 
َر�ُصوُل  َغ  بَلَّ َقالُو�:  ْغُت؟  �أَبَلَّ ِبالتَّْقَوى،  �إِلَّ  �أَْحَمَر  َعَلى  �ْصَوَد  �أَ َوَل  �أَ�ْصَوَد،  َعَلى  �أَْحَمَر 
�لعنا�صر  �أهم  �إىل  ا  �أي�صً �ل�صريف ي�صري  �لن�ض  َم«)2( وهذ�  َو�َصلَّ َعَلْيِه  لَّى �هللُ  �هلِل �صَ

�مل�صرتكة و�ملوحدة لبني �لإن�صان؛ فالرب و�حد، و�لأ�صل و�حد. 

ْنُتْم َولَُد �آَدَم،  َا �أَ منَّ وقوله : »�إِنَّ �أَْن�َصابَُكْم َهِذِه لَْي�َصْت ِب�ِصَباٍب َعَلى �أََحٍد، َو�إِ
اِلٍح«)3(.  يِن، �أَْو َعَمٍل �صَ ٌل �إِلَّ ِبالدِّ اِع مَلْ مَتَْلوؤُوُه، لَْي�َض ِلأََحٍد َعَلى �أََحٍد َف�صْ َطفُّ �ل�صَّ
ويف هذ� بيان خطل �لتقييد �لذي يوؤ�ص�ض �لعالقة على �لعن�صر �أو �للون �أو �لن�صب 

ذلك �أن هذ� �لتاأ�صي�ض ي�صر بالعالقات ومي�ض �لقيم �مل�صرتكة. 

، �إِنََّك �ْمُروؤٌ ِفيَك َجاِهِليٌَّة. ُقْلُت: يَا َر�ُصوَل �هلِل، َمْن  وقوله  لأبي ذر: »يَا �أَبَا َذرٍّ
، �إِنََّك �ْمُروؤٌ ِفيَك َجاِهِليٌَّة، ُهْم �إِْخَو�نُُكْم،  ُه، َقاَل: يَا �أَبَا َذرٍّ و� �أَبَاُه َو�أُمَّ َجاَل �َصبُّ �َصبَّ �لرِّ
َوَل  تَْلَب�ُصوَن،  مِمَّا  َو�أَْلِب�ُصوُهْم  تَاأُْكُلوَن،  مِمَّا  َفاأَْطِعُموُهْم  �أَْيِديُكْم،  َت  حَتْ �هللُ  َجَعَلُهُم 

رقم 3955،  باب، حديث  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �ملناقب عن  �أبو�ب  �لرتمذي يف  �أخرجه   -1
وقال: »َهَذ� َحِديٌث َح�َصٌن َغِريٌب«. و�أبو دو�د يف كتاب �لأدب، جزء: 4 �صفحة: 492 بَاٌب يِف �لتََّفاُخِر 

ِباْلأَْح�َصاِب، حديث رقم: 5116.
�أخرجه �أحمد يف م�صنده، حديث رقم: 23972.   -2
�أخرجه �أحمد يف م�صنده، حديث رقم: 17586.  -3
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ْفُتُموُهْم َفاأَِعيُنوُهْم«)1(. وهذ� بيان لالأخالق �لتي ينبغي  تَُكلُِّفوُهْم َما يَْغِلُبُهْم، َفاإِْن َكلَّ
�أن يلتزمها �لإن�صان مع �أخيه، و�إن كان يعمل حتت �إْمَرِته ويخدم له. ويت�صمن حتذيًر� 
و��صًحا من �أخالق �جلاهلية، وفيه دليل على �أنها مت�ض وحدة �جلن�ض �لب�صري لأنها 

مت�ض �جلامع �ملوحد. 
و�خُلُلقي؛  �خلَلقي  �جلانبني  ي�صمل  �حل�صاري  �مل�صرتك  �أن  لنا  يت�صح  هنا  ومن 
�ملوىل  يقول  �لأر�ض.  يف  م�صتخَلفون  جميُعهم  و�لنا�ض  �هلل  خْلق  كلهم  فالنا�ض 
 )30 )�لبقرة:  چ  پپڀ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وتعاىل:  �صبحانه 
ومعتقد�تهم  و�صحناتهم  �ألو�نهم  �ختالف  على  �آدم  لأبناء  �ل�صتخالف  كان  وقد 
و�لتكاليف، وتظهر  �لو�جبات  تختلف  �لإطار،  تهم لآدم. ود�خل هذ�  بُُنوَّ بحكم 

قيم �لإ�صالح و�لعمر�ن. 
وتت�صح �أهمية �مل�صرتك �حل�صاري من خالل �لآتي: 

1- حتقيق مبداأ امل�ساواة يف الإن�سانية: 
�إن مبد�أ �مل�صاو�ة �لإن�صانية من �ملبادئ �مل�صرتكة بني �لنا�ض، وَقْد �أبرزتها �صنة 
�لنبي ، وهذ� �ملبد�أ يتاأ�ص�ض على �لتكرمي �لذي بينه �لقر�آن �لكرمي؛ يقول تعاىل: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  چ 

ڱ ں ںچ)�لإ�صر�ء: 70(. وقد �أ�صار هذ� �لن�ض �إىل عنا�صر �لتكرمي، وهي: 
متكني �لإن�صان من �لعي�ض يف �لأر�ض و�متالك و�صائل تنميتها و�إ�صالحها، وتوظيف 

�ملركوب بًّر� وبحًر� يف منّوه �حل�صاري. 

ْرِك،  اِحُبَها ِباْرِتَكاِبَها �إِلَّ ِبال�صِّ ُر �صَ اِهِليَِّة َوَل يَُكفَّ ي ِمْن �أَْمِر �جْلَ �أخرجه �لبخاري يف كتاب �لإميان، بَاٌب �مْلََعا�صِ  -1
حديث رقم:30، وم�صلم)و�للفظ له( يف كتاب �ْلأميان، بَاُب �إِْطَعاِم �مْلَْمُلوِك مِمَّا يَاأُْكُل َو�إِْلَبا�ُصُه مِمَّا يَْلَب�ُض َوَل 

ُفُه َما يَْغِلُبُه، حديث رقم: 1661.  يَُكلِّ



- 164 -

و�لرحمة،  �ملودة،  قيم  ون�صر  �لتعامل،  ح�صن  يقت�صي  �ملبد�أ  هذ�  وحتقيق 
قال:    �لنبي  �أبي هريرة عن  �لنا�ض، فعن  و�لتعا�صد، و�لتكافل �لجتماعي بني 
ِديِنَنا،  ِلأَْهِل  يًَّة  حَتِ �ْلأَْر�ِض  يِف  َعُه  َو�صَ تََعاىَل -   - �هلِل  �أَ�ْصَماِء  ِمْن  ��ْصٌم  اَلَم  �ل�صَّ »�إِنَّ 
ل�صركاء  و�لأمو�ل  للدماء  �لع�صمة  معنى  يوؤكد  وهذ�  ِتَنا«)1(.  ِذمَّ ْهِل  ِلأَ َو�أََمانًا 
�حلياة من غري �مل�صلمني. ومن ذلك ما ورد من حثٍّ على حفظ �لدماء و�لأمو�ل 
نَِّة، َو�إِنَّ ِريَحَها تُوَجُد ِمْن  وع�صمتها؛ يقول : »َمْن َقَتَل ُمَعاَهًد� مَلْ يََرْح َر�ِئَحَة �جْلَ
َن َرُجاًل َعَلى َدِمِه َفَقَتَلُه، َفاإِنَُّه يَْحِمُل ِلَو�َء  َم�ِصرَيِة �أَْربَِعنَي َعاًما«)2( ويقول : »َمْن �أَمَّ
َغْدٍر يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«)3(، وهو قد غدر باإن�صان و�إن مل يكن م�صلًما، وُخُلق �لغدر من 
�أقبح �لأخالق، وهذ� و��صح يف تعزيز �لقيم �مل�صرتكة بني �لنا�ض من �أجل حتقيق 

�ل�صتقر�ر و�لطماأنينة. 
2- حتقيق مبداأ التعاون: 

��صرت�كهم  �لنا�ض، وذلك بحكم  �لتعاون بني  �لنبوية مبد�أ  �ل�صنة  لقد عززت 
يف �حلياة مما يتطلب تعاونهم فيما ي�صتوجب ذلك، وقد نظرت �ل�صريعة �لإ�صالمية 
 ، �لر�صول  فيما ورد يف �صرية  مثاًل لذلك  �ملقا�صد �لكربى للخلق، وجند  �إىل 

و�إر�صاده يف فقه �ملعامالت. 
 � ً َم يَْوًما، َفَر�أَْيُتُه ُمَتَغريِّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َقاَل: �أَتَْيُت �لنَِّبيَّ �صَ
ً�؟ َقاَل: َما َدَخَل َجْويِف َما يَْدُخُل َجْوَف  َقاَل: ُقْلُت: ِباأَِبي �أَْنَت َو�أُمِّي، َما يِلَ �أََر�َك ُمَتَغريِّ

�ملعجم �لكبري، �لطرب�ين، حديث رقم: 10392. و�إَ�صناده جيد، رجاله ثقات رجال م�صلم، غري �لف�صل   -1
بن �صهل، قال �حلافظ: »�صدوق«. 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �جلزية، بَاُب �إِْثِم َمْن َقَتَل ُمَعاَهًد� ِبَغرْيِ ُجْرٍم، حديث رقم: 3166.  -2
يَاِت، بَاب َمْن �أَِمَن َرُجاًل َعَلى َدِمِه َفَقَتَلُه، حديث رقم: 2688، وبنحو �بن  �أخرجه �بن ماجة يف �أَْبَو�ُب �لدِّ  -3
َا  ْجِر َعْن َقْتِل �مْلَْرِء َمْن �أَِمَنُه َعَلى َدِمِه، حديث رقم: 5982، ولفظه: »�أَميُّ حبان يف كتاب �جلنايات، ِذْكُر �لزَّ

َن َرُجاًل َعَلى َدِمِه ُثمَّ َقَتَلُه، َفاأَنَا ِمَن �ْلَقاِتِل بَِريٌء، َو�إِْن َكاَن �مْلَْقُتوُل َكاِفًر�«.  َرُجٍل �أَمَّ
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َذ�ِت َكِبٍد ُمْنُذ ثاََلٍث َقاَل: َفَذَهْبُت َفاإَِذ� يَُهوِديٌّ يَ�ْصِقي �إِِباًل لَُه، َف�َصَقْيُت لَُه، َعَلى ُكلِّ 
َم، َفَقاَل: »ِمْن �أَْيَن لََك  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َدْلٍو مَتَْرٌة، َفَجَمْعُت مَتًْر�، َفاأَتَْيُت ِبِه �لنَِّبيَّ �صَ
ِني يَا َكْعُب؟« ُقْلُت:  بُّ َم: »�أَحُتِ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ تُُه، َفَقاَل �لنَِّبيُّ �صَ يَا َكْعُب؟«، َفاأَْخرَبْ
ْيِل �إِىَل َمَعاِدِنِه، َو�إِنَُّه  ِني ِمَن �ل�صَّ ىَل َمْن يُِحبُّ �ْصَرُع �إِ ِباأَِبي �أَْنَت، نََعْم، َقاَل: »�إِنَّ �ْلَفْقَر �أَ
َم، َفَقاَل: »َما َفَعَل  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َفاًفا« َقاَل: َفَقَدُه �لنَِّبيُّ �صَ يُبَك باََلٌء، َفاأَِعدَّ لَُه جَتْ �َصيُ�صِ
ْر يَا َكْعُب«،  ي َحتَّى َدَخَل َعَلْيِه، َفَقاَل لَُه: »�أَْب�صِ َكْعٌب؟« َقالُو�: َمِري�ٌض، َفَخَرَج مَيْ�صِ
َم: »َمْن َهِذِه  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  َفَقاَل �لنَِّبيُّ �صَ ُة يَا َكْعُب،  نَّ ُه: َهِنيًئا لََك �جْلَ �أُمُّ َفَقالَْت 
�مْلَُتاأَلِّيَُة َعَلى �هلِل؟« َقاَل: ِهَي �أُمِّي يَا َر�ُصوَل �هلِل، َقاَل: »َما يُْدِريِك يَا �أَمَّ َكْعٍب؟ لََعلَّ َكْعًبا 
َقاَل َما َل يَْنَفُعُه، �أَْو َمَنَع َما َل يُْغِنيِه«)1(. و�ل�صاهد يف عالقة �لإجارة، وهي بني م�صلم 
ويهودي، وهي �إجارة على عمل بني طرفني �ختلفت عقائدهم. وقد �أجاز �لر�صول 
�لأخالق  فيها  تتجلى  �لتي  �لعالقات  �أو�صح  من  �أن  ومعلوم  �لإجارة،  هذه   
�لعالقات  �لتجارة و�لإجارة، وهي  �ملنافع، عالقات  تبادل  فيها  �لنا�ض، ويتم  بني 
�لتي عززها �لإ�صالم من �صدق و�أمانة وغريها.  �لفطرية  �لقيم  تتاأ�ص�ض على  �لتي 
، َفاأَْغَلَظ  َم ِبَحقٍّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ نَّ َرُجاًل َكاَن يَْطُلُب �لنَِّبيَّ �صَ َعْن َزْيِد ْبِن �أَ�ْصَلَم �أَ
�أَْن  َفاأَبَى  ِمْنُه،  �إِىَل يَُهوِديٍّ ِللتَّ�ْصِليِف  َم  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  َفاأَْر�َصَل �لنَِّبيُّ �صَ لَُه، َفَقاَل: 
َفُه �إِلَّ ِبَرْهٍن، َفَبَعَث �إِلَْيِه ِبِدْرِعِه، َوَقاَل: َو�هلِل، �إِينِّ َلأَِمنٌي يِف �ْلأَْر�ِض، �أَِمنٌي يِف  يُ�َصلِّ
َماِء.!«)2(، وهذ� باب و��صع يف فقه �ملعامالت، يت�صح من خالله �إعالء مبد�إ  �ل�صَّ
�لتعاون من خالل فقه �ملعامالت وتبادل �مل�صالح، وّدل هذ� �حلديث على طبيعة 
�لعالقة بني �مل�صلمني وغريهم، ومل يقابل �لر�صول  طلب �ليهودي �إل بال�صتجابة 
مع ما هو معلوم من �أمانة �لر�صول  ومكانته، وياأتي هذ� دلياًل �آخر على تعزيز 

�مل�صرتك بني �لنا�ض يف معامالتهم. 

�ملعجم �لأو�صط، �لطرب�ين، 160/7، حديث رقم: - حديث ح�صن.   -1
َلِف، حديث رقم: 14091.  ْهِن َو�ْلَكِفيِل يِف �ل�صَّ �أخرجه عبد�لرز�ق يف �مل�صنف، ِكَتاُب �ْلُبيُوِع، بَاُب �لرَّ  -2
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3- معاجلة م�سكلة التمايز العن�سري والعدوان ب�سبب املعتقد: 
�لتمايز  �لنا�ض  بني  و�حل�صاري  �لقيمي  �مل�صرتك  تعزيز  مهّدد�ت  �أكرب  من 
�لو�قع  �إىل  �لإ�صالم  نظر  لقد  و�جلن�ض؛  �لعن�صر  ب�صبب  و�لعدو�ن  �لعن�صري 
�أو معتقده  �إن�صانًا حقه ب�صبب دينه  �لإن�صاين بروؤية متميزة و�أفق رحب، فلم مينع 

و�إن خالفه، ومل يق�صر �لنا�ض على �عتناقه.

َي  ومن ذلك حكمه  على �ليهود مبا جاء يف �لتور�ة. َعْن َعْبِد �هلِل ْبِن ُعَمَر َر�صِ
َم ِبَرُجٍل ِمْنُهْم َو�ْمَر�أٍَة َقْد  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �هللُ َعْنُهَما: �أَنَّ �ْليَُهوَد َجاُءو� �إِىَل �لنَِّبيِّ �صَ
ِربُُهَما، َفَقاَل: َل  ُمُهَما َونَ�صْ َزنَيَا، َفَقاَل لَُهْم: َكْيَف تَْفَعُلوَن مِبَْن َزنَى ِمْنُكْم، َقالُو�: نَُحمِّ
ُد ِفيَها �َصْيًئا، َفَقاَل لَُهْم َعْبُد �هلِل ْبُن �َصاَلٍم:  ْجَم، َفَقالُو�: َل جَنِ ُدوَن يِف �لتَّْوَر�ِة �لرَّ جَتِ
َع ِمْدَر��ُصَها �لَِّذي يَْدُر�ُصَها  اِدِقنَي} َفَو�صَ َكَذْبُتْم، {َفاأْتُو� ِبالتَّْوَر�ِة َفاْتُلوَها �إِْن ُكْنُتْم �صَ
ْجِم،  ْجِم، َفَطِفَق يَْقَر�أُ َما ُدوَن يَِدِه َوَما َوَر�َءَها، َوَل يَْقَر�أُ �آيََة �لرَّ ُه َعَلى �آيَِة �لرَّ ِمْنُهْم َكفَّ
ْجِم،  �لرَّ �آيَُة  ِهَي  َقالُو�:  َذِلَك  َر�أَْو�  ا  َفَلمَّ َهِذِه؟  َما  َفَقاَل:  ْجِم  �لرَّ �آيَِة  َعْن  يََدُه  َفَنَزَع 
اِحَبَها يَْجَناأُ  ْيُت �صَ َناِئِز ِعْنَد �مْلَ�ْصِجِد، َفَر�أَ ُع �جْلَ َفاأََمَر ِبِهَما َفُرِجَما َقِريًبا ِمْن َحْيُث َمْو�صِ
َجاَرَة«)1(. ويف هذ� دللة على حكم �لر�صول  عليهم مبا ورد يف  َعَلْيَها، يَِقيَها �حْلِ
كتابهم ومل يجربهم  على حكم �آخر، ومل ي�صفه لهم ما يتحاكمون �إليه، وهذ� 
�لذي يقوي �لثقة ويجلي معاين �لأمانة، وهي من �لقيم �ملحرتمة بني عامة �لنا�ض. 

ِمَن  َرُجٌل  َرُجاَلِن:  »��ْصَتبَّ  َقاَل:  َعْنُه  �هللُ  َي  َر�صِ ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن  ذلك  ومن 
ًد� َعَلى �ْلَعامَلِنَي،  مَّ َطَفى حُمَ �مْلُ�ْصِلِمنَي، َوَرُجٌل ِمَن �ْليَُهوِد، َقاَل �مْلُ�ْصِلُم: َو�لَِّذي ��صْ
َطَفى ُمو�َصى َعَلى �ْلَعامَلِنَي، َفَرَفَع �مْلُ�ْصِلُم يََدُه ِعْنَد َذِلَك  : َو�لَِّذي ��صْ َفَقاَل �ْليَُهوِديُّ

اِدِقنَي}،  �أخرجه �لبخاري يف كتاب �لتف�صري، �صورة �آل عمر�ن، {ُقْل َفاأْتُو� ِبالتَّْوَر�ِة َفاْتُلوَها �إِْن ُكْنُتْم �صَ  -1
نَى، حديث رقم:  ِة يِف �لزِّ مَّ حديث رقم: 4556، وم�صلم يف كتاب �حلدود، بَاُب َرْجِم �ْليَُهوِد �أَْهِل �لذِّ

.1699
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ُه مِبَا  َم، َفاأَْخرَبَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ، َفَذَهَب �ْليَُهوِديُّ �إِىَل �لنَِّبيِّ �صَ َفَلَطَم َوْجَه �ْليَُهوِديِّ
َعْن  َف�َصاأَلَُه  �مْلُ�ْصِلَم،  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �لنَِّبيُّ  َفَدَعا  �مْلُ�ْصِلِم،  ْمِر  َو�أَ �أَْمِرِه  ِمْن  َكاَن 
َفاإِنَّ  ُمو�َصى،  َعَلى  ُويِن  تَُخريِّ َل  َم:  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �لنَِّبيُّ  َفَقاَل  َفاأَْخرَبَُه،  َذِلَك 
ُمو�َصى  َفاإَِذ�  يُِفيُق،  َمْن  َل  �أَوَّ َفاأَُكوُن  َمَعُهْم،  َعُق  َفاأَ�صْ �ْلِقيَاَمِة،  يَْوَم  َعُقوَن  يَ�صْ �لنَّا�َض 
مِمَِّن  َكاَن  �أَْو  َقْبِلي،  َفاَق  َفاأَ ِعَق  �صَ ِفيَمْن  �أََكاَن  �أَْدِري:  َفاَل  �ْلَعْر�ِض،  َجاِنَب  بَاِط�ٌض 
�أدب  ولكنه  �ملر�صلني،  �أف�صل  هو    �صيدنا حممد  �أن  �صك  �هللُ«)1(. ول  ��ْصَتْثَنى 
�لنبوة و�أخالق �لر�صالة، ومنهج �لرحمة، وقد حثَّ �لإ�صالم على حفظ دماء غري 
ُه،  �مل�صلمني وع�صمة �حلقوق و�لأعر��ض؛ يقول: »�أََل َمْن َظَلَم ُمَعاَهًد� �أَِو �ْنَتَق�صَ
َفُه َفْوَق َطاَقِتِه، �أَْو �أََخَذ ِمْنُه �َصْيًئا ِبَغرْيِ ِطيِب نَْف�ٍض َفاأَنَا َحِجيُجُه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«)2(.  �أَْو َكلَّ

وهذه حماية من �لر�صول  للمعاهدين يف دمائهم و�أمو�لهم و�أعر��صهم. 

لََها  َفُقوُمو�  ُم�ْصِلٍم،  �أَْو  َر�يِنٍّ  نَ�صْ �أَْو  يَُهوِديٍّ  ِجَناَزُة  ِبُكْم  ْت  َمرَّ »�إَِذ�   : وقوله 
َا تَُقوُموَن مِلَْن َمَعَها ِمَن �مْلاََلِئَكِة«)3(؛ ويف هذ� �إ�صارة لطيفة  �إِمنَّ َفَل�ْصُتْم لََها تَُقوُموَن، 
�لإن�صان بحكم  �إكر�م  يقرر مبد�أ  �مل�صلمني، وهذ�  تتبع جنائز غري  �أن �ملالئكة  �إىل 
ِريَحَها  َو�إِنَّ  نَِّة،  �جْلَ َر�ِئَحَة  يََرْح  مَلْ  ُمَعاَهًد�  َقَتَل  »َمْن   : وقال  و�آدميته.  �إن�صانيته 
�أَْن  لَُكْم  يُِحلَّ  مَلْ  تََعاىَل  �هللَ  »َو�إِنَّ   : وقوله  َعاًما«)4(.  �أَْربَِعنَي  َم�ِصرَيِة  ِمْن  تُوَجُد 
َذ�  �إِ ِثَماِرِهْم  �أَْكَل  َوَل  ِن�َصاِئِهْم،  ْرَب  �صَ َوَل  ِباإِْذٍن،  �إِلَّ  �ْلِكَتاِب  �أَْهِل  بُيُوَت  تَْدُخُلو� 

وَمِة بنَْيَ �مْلُ�ْصِلِم  �ْصَخا�ِض َو�خْلُ�صُ �أخرجه �لبخاري يف كتاب �لإ�صخا�ض و�خل�صومات، بَاُب َما يُْذَكُر يِف �ْلإِ  -1
َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ ُمو�َصى  اِئِل  َف�صَ ِمْن  بَاٌب:  �لف�صائل،  كتاب  يف  وم�صلم،   ،2411 رقم:  حديث  َو�ْليَُهوِد، 

َو�َصلَّم، حديث رقم: 2373.
ِبالتَِّجاَرِة،  �إَِذ� �ْخَتَلُفو�  ِة  مَّ �أَْهِل �لذِّ رِي  �أخرجه �أبود�ود يف كتاب �خلر�ج و�لفيء و�لإمارة، بَاٌب يِف تَْع�صِ  -2

حديث رقم: 3052.
�أخرجه �أحمد يف �مل�صند، حديث رقم: 19800.   -3

�أخرجه �لبخاري، كتاب �جلزية، بَاُب �إِْثِم َمْن َقَتَل ُمَعاَهًد� ِبَغرْيِ ُجْرٍم، حديث رقم: 3166.  -4
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�لدماء و�لأمو�ل، ومر�عاة  َعَلْيِهْم«)1(؛ كل ذلك يدل على حرمة  �لَِّذي  �أَْعَطْوُكُم 
قيم  ويعزز  ويحفظها،  �حلياة  يحيط  �لذي  �لأخالقي  و�ل�صابط  �لنف�صي،  �لو�صع 

�مل�صاركة، ويقوي دو�عي �لتعاون، و�لتاآلف مع حفظ �خل�صو�صيات. 
املبحث الثاين: امل�شرتك احل�شاري وقيــم العمــران الكونــي

تو��صو�  فاإن  �لكون،  �لأر�ض ويف هذ�  �لعي�ض على ظهر  �لنا�ض يف  ي�صرتُك 
و�إن  و�ل�صتقر�ر،  و�ل�صالم  �لأمن  لهم  و�لعمر�ن حتقق  �لإ�صالح  قيم  على حفظ 

خالفو� وقع �لف�صاد و�لحرت�ب؛ ويت�صح ذلك يف �لآتي:
اأوًل: البيئة الكونية والإطار اجلامع: 

�آر�ئهم  �ختالف  على  �لنا�ض  يحمل  �لذي  �جلغر�يف  �لإطار  هو  �لكون  هذ� 
و�أجنا�صهم، وكل ي�صرتك فيه وينعم به. ومن �لق�صايا �ملهمة يف هذ� �لع�صر ق�صية 
�ملحافظة على �لبيئة �لكونية طيبة نقية حممية من �أ�صباب �ملر�ض و�لف�صاد و�لتدمري 
وتتمّثل  و�أ�صبابه،  �لكوين  �لبيئي  �لف�صاد  مظاهر  �نت�صرت  �أن  بعد  من  و�لهالك، 
يف �نبعاث �لغاز�ت �ل�صامة و�لنفايات �ملهلكة، و�نت�صار �لأ�صلحة �لتقليدية وغري 

�لتقليدية �ملدمرة. 
 حافلة بالأحاديث �لهادية �إىل حفظ �حلياة و�ملحافظة  وجند �صنة �لر�صول 
َحتَّى  نَي  َو�ْلأََر�صِ َماَو�ِت  �ل�صَّ َو�أَْهَل  َوَماَلِئَكَتُه  �هللَ  »�إِنَّ   : فقوله  �لأحياء؛  على 
ُمَعلِِّم �لنَّا�ِض �خْلَرْيَ«)2(؛ لأنه بفعل  وَن َعَلى  لُّ لَيُ�صَ �لنَّْمَلَة يِف ُجْحِرَها َوَحتَّى �حْلُوَت 
�لإن�صان يف  فيحيا  �لكونية،  �لبيئة  تتحقق �ملحافظة على �صالمة  لهم  �خلري وتعليمه 

ِة �إَِذ� �ْخَتَلُفو� ِبالتَِّجاَرِة،  مَّ رِي �أَْهِل �لذِّ �أخرجه �أبو د�ود يف كتاب �خلر�ج و�لفيء و�لإمارة، بَاٌب يِف تَْع�صِ  -1
حديث رقم:3050.

ِل �لِفْقِه  َم، باب َماَجاَء يِف َف�صْ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �صنن �لرتمذي، �لرتمذي، �أَْبَو�ُب �ْلِعْلِم َعْن َر�ُصوِل �هللَّ  -2
ِحيٌح َغِريٌب«.  َعَلى �لِعَباَدِة، حديث رقم: 2685. قاَل �لرتمذي: »َهَذ� َحِديٌث َح�َصٌن �صَ
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�أمن و�صالمة، بل ميتد ذلك لي�صمل �حليو�ن و�حل�صر�ت من حيتان ومنل. و�لو�قع 
�لآن يثبت �أن �لف�صاد �لبيئي ي�صبب �لإ�صر�ر باحلياة على كافة م�صتوياتها؛ فتت�صرر 

�حليتان يف �لبحار، و�لطيور يف �لهو�ء، مثلما يت�صرر �لإن�صان. 
 من  �لبيئي: وهو من �مل�صرتكات - يجعل �لر�صول  ويف جمال �لإ�صالح 
ٌع َو�َصْبُعوَن �أَْو  جتليات �لإميان �ملحافظة على �صالمة �لبيئة؛ حيث يقول: »�ْلإِميَاُن ِب�صْ
ِريِق،  ْدنَاَها �إَِماَطُة �ْلأََذى َعِن �لطَّ ُلَها َقْوُل َل �إِلََه �إِلَّ �هللُ، َو�أَ ٌع َو�ِصتُّوَن �ُصْعَبًة، َفاأَْف�صَ ِب�صْ
�حلق  �صهادة  من  ميتّد  �لإميان    �لر�صول  فجعل  �ْلإِميَاِن«)1(؛  ِمَن  �ُصْعَبٌة  يَاُء  َو�حْلَ
�صهادة �أن ل �إله �إل �هلل، ثم جعل من �لإميان �إماطة �لأذى عن �لطريق، وهذ� يت�صمن 

�ملحافظة على �لبيئة �ل�صحية، ثم �حلياء وهو حمافظة على �لبيئة �لأخالقية. 
بحيو�ناتها ومكوناتها  �لإحيائية  �لبيئة  على  �ملحافظة  �حل�صاري  �مل�صرتك  ومن 
َو�بِّ  �لطبيعية؛ فعن عطاء بن دينار، قال: قال ر�صول �هلل : »َل تَتَِّخُذو� ُظُهوَر �لدَّ
َكَر��ِصيَّ ِلأََحاِديِثُكْم، َفُربَّ َر�ِكٍب َمْرُكوبًَة ِهَي َخرْيٌ ِمْنُه، َو�أَْطَوُع هلِلِ َو�أَْكرَثُ ِذْكًر�«)2(، 
َم َقاَل: �إِيَّاَي �أَْن تَتَِّخُذو� ُظُهوَر َدَو�بُِّكْم  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ وَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َعِن �لنَِّبيِّ �صَ
قِّ �ْلأَْنُف�ِض،  َرَها لَُكْم ِلُتَبلَِّغُكْم �إِىَل بََلٍد مَلْ تَُكونُو� بَاِلِغيِه �إِلَّ ِب�صِ َا �َصخَّ �إِمنَّ َمَناِبَر َفاإِنَّ �هللَ 
�حليو�ن  على  �ملحافظة  ويف  َحاَجاِتُكْم«)3(.  و�  َفاْق�صُ َفَعَلْيَها  �ْلأَْر�َض  لَُكُم  َوَجَعَل 

حمافظة على �لبيئة �لإحيائية، وهي حق م�صرتك. 
�هلِل  َر�ُصوُل  »نََزَل  قال:  عبد�هلل،  عن  عبد�لرحمن  عن  �صعد،  بن  �حل�صن  عن 
َرٍة،  ٍة، َفاأَْخَرَج ِمْنَها بَْي�َض ُحمَّ َم َمْنِزًل، َفاْنَطَلَق �إِْن�َصاٌن �إِىَل َغْي�صَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �صَ
َحاِبِه  َم َوُروؤُو�ِض �أَ�صْ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َرُة تَِرفُّ َعَلى َر�أْ�ِض َر�ُصوِل �هلِل �صَ َفَجاَءِت �حْلُمَّ

كتاب  له(،  وم�صلم)و�للفظ   ،9 رقم:  حديث  �ْلإِميَاِن،  �أُُموِر  بَاُب  �لإميان،  كتاب  يف  �لبخاري  �أخرجه   -1
�لإميان، بَاُب �ُصَعِب �ْلإِميَاِن، حديث رقم: 35.

�أخرجه �بن �أبي �صيبة يف �مل�صنف، كتاب �لأدب، باب يف �لوقوف على �لد�بة، حديث رقم: 26486.  -2
�أخرجه �أبود�ود يف كتاب �جلهاد، باب يف �لوقوف على �لد�بة، حديث رقم:2563.   -3
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ا، َقاَل َر�ُصوُل �هلِل  ْبُت لََها بَْي�صً َع َهِذِه؟ َفَقاَل َرُجٌل ِمَن �ْلَقْوِم: �أَنَا �أَ�صَ َفَقاَل: �أَيُُّكْم َفجَّ
َم: �ْرُدْدُه«)1(. يَُدلُّ هذ� �حلديث على �لرحمة بالطائر ومر�عاة  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �صَ
حاله، وهذ� ي�صهد على ما قدمنا من �هتمام بالبيئة �لإحيائية، ويف �ملحافظة عليها 

حمافظة على �صالمة �لكون �لإطار �جلامع حلياة �لنا�ض. 
ومما له �صلة وثيقة بحفظ �لبيئة ورعايتها حماية �لغطاء �لنباتي ويدل على ذلك، 
َم: »�إِْن َقاَمْت َعَلى �أََحِدُكُم  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َعْن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل �هلِل �صَ
�ْلِقيَاَمُة َويِف يَِدِه َف�ِصيَلٌة َفْليَْغِر�ْصَها«)2(. و�ل�صاهُد يف �حلديث �لرتغيُب على �لزر�عة 
و�لغر�ض، دون �لنظر �إىل �ل�صو�غل و�ملتغري�ت، مهما كان �أثرها، و�لغطاء �لنباتي 
�لعلم �حلديث، وب�صالحه  �أثبت ذلك  �لغالف �جلوي، كما  يوؤثر على  �لذي  هو 
َقَطَع  »َمْن   : ويقول  �لب�صر.  جلميع  خرًي�  ذلك  يف  �أن  �صك  ول  �لبيئة،  تن�صلح 
َب �هللُ َر�أْ�َصُه يِف �لنَّاِر«)3(، وهذ� نهي عن �لقطع �جلائر للنباتات، ودللة  وَّ �ِصْدَرًة �صَ
و��صحة على �لهتمام بالغطاء �لنباتي، ملا له من �أثر على �إح�صان �لبيئة و�إ�صالحها 

ويت�صح ذلك عند معرفتنا مبكانة �جلهاد يف �لإ�صالم. 
�ْلِبْئِر  »َحِرمُي  َم:  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �هلِل  َر�ُصوُل  َقاَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  �أَِبي  وَعْن 
ُل �َصاِرٍب،  ِبيِل �أَوَّ �أَْربَُعوَن ِذَر�ًعا ِمْن َحَو�لَْيَها ُكلَِّها، ِلأَْعَطاِن �ْلإِِبِل َو�ْلَغَنِم، َو�ْبُن �ل�صَّ

ُل َماٍء ِليُْمَنَع ِبِه �ْلَكاَلأُ«)4(.  َوَل مُيَْنُع َف�صْ

�أخرجه �أحمد يف �مل�صند، حديث رقم: 3912، و �لبخاري يف �لأدب �ملفرد، حديث رقم: 382.��صناده   -1
�صحيح. 

�أخرجه �أحمد يف م�صنده، حديث رقم: 13100، قال �للباين: »�إ�صناده �صحيح على �صرط م�صلم«.   -2
ْدِر، حديث رقم: 5239.  �أخرجه �أبو د�ود يف كتاب �لأدب، �أبو�ب �ل�صالم، بَاٌب يِف َقْطِع �ل�صِّ  -3

اِحَب �مْلَاِء �أََحقُّ ِبامْلَاِء َحتَّى يَْرَوى  �أخرجه �لبخاري يف كتاب كتاب �ل�صرب و�مل�صاقاة، بَاُب َمْن َقاَل �إِنَّ �صَ  -4
ُل �مْلَاِء، حديث رقم: 2353. وم�صلم، كتاب �لبيوع، بَاُب  َم َل مُيَْنُع َف�صْ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ِلَقْوِل �لنَِّبيِّ �صَ
َر�ِب  ِرمِي بَْيِع �صِ ِرمِي َمْنِع بَْذِلِه، َوحَتْ ِل �مْلَاِء �لَِّذي يَُكوُن ِباْلَفاَلِة، َويُْحَتاُج �إِلَْيِه ِلَرْعِي �ْلَكاَلأِ، َوحَتْ ِرمِي بَْيِع َف�صْ حَتْ

�ْلَفْحِل، حديث رقم: 1566، و�أحمد يف �مل�صند)و�للفظ له(، حديث رقم: 10555. 



- 171 -

�لنبوي حوى ما ميثل منهجية كاملة حلفظ  فاإن �حلديث  و�خلال�صة يف ذلك: 
�لبيئة وحمايتها، وهي �لبيئة �لتي ي�صرتك �لنا�ض يف �حلياة عليها، و�ل�صتفادة من 
خري�تها. و�لبيئة هي �لوطن �مل�صرتك لعامة �لنا�ض، وتت�صح هذه �لأهمية يف بروز ما 
يعرف بالتفاقيات �لدولية يف هذ� �لع�صر، و�لتي �أكدت مفهوم �لوحدة �لكونية 

وتاأثرها بع�صها �لبع�ض، فاأتت لتوحد �لروؤية �لإن�صانية حول �ملحافظة على �لبيئة. 
ثانًيا: القيم املوؤ�س�سة للعالقات الدولية: 

يقدم  وهو    �لر�صول  منهج  يف  �لإن�صانية  للرو�بط  �لعليا  �لقيم  جتلت  لقد 
�لدعوة وير�صد �لنا�ض وير�صل ر�صله يبلغون عنه دعوة �حلق، وقد بني هذ� �جلهد 

ن�صًقا قيمًيا و�أخالقًيا ميثل قاعدة للعالقات �لدولية، ويت�صُح ذلك يف �لآتي: 
اإر�سال الوفود: 

�لتي  �لو�صايا  خالل  من  وقو�عدها  �لدولية  �لعالقات  قيم  نقر�أ  �أن  ن�صتطيع 
و�صى بها �لر�صول  جنوده ومبعوثيه. فلقد لبث �لر�صول  زهاء ع�صرة �صنني 
مت�صاًل باأمم وديانات خمتلفة معادية لالإ�صالم طوًر�، �أو م�صاملة طوًر� �آخر، بالإ�صافة 
�إىل حدوث حروب �لردة و�لبغاة و�خلو�رج، و�لفتوحات �لإ�صالمية يف فار�ض 
ن�صر  و�كبت  �لتي  �لظروف  �قت�صته  مما  �أفريقيا،  و�صمال  وم�صر  و�ل�صام  و�لعر�ق 
�لروؤية  معامل  من  �لكثري  �أثر كبري يف حتديد  له  كان  �لإ�صالمية، كل ذلك  �لدعوة 

�لإ�صالمية للتعامل �لدويل بني �مل�صلمني وغريهم. 
مل يكن �لإ�صالم ح�صارة عن�صرية، لأن �لدعوة �لإ�صالمية -كما �أ�ْصَلْفنا- يف 
جوهرها دعوة عاملية ل تعرف �لتقييد �لعن�صري ول تقبله، ومن ثم �ندفعت �لدعوة 
�لإ�صالمية بتبليغ �لر�صالة من م�صارق �لأر�ض ومغاربها؛ ذلك لأن �لدولة �لإ�صالمية 
متيزت بخ�صائ�ض معينة ما كان ميكن �أن تعود للتقوقع �أو �لنكفاء �لد�خلي، وقد 
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بح�صار�تها  �ملختلفة  و�ل�صعوب  �لأمم  بني  �حل�صارية  �أطره  د�خل  �لإ�صالم  د  وحَّ
مثاًل على ذلك يف �جلمع بني بالل �حلب�صي و�صهيب  وعاد�تها وتقاليدها، وجند 
�لرومي و�أبي بكر �لعربي، حتى يقول عمر بن �خلطاب منوًها مبكانة بالل ر�صي �هلل 

ْعَتَق �َصيَِّدنَا. يَْعِني ِباَلل)1(«)2(.  عنه: »َكاَن ُعَمُر يَُقوُل: �أَبُو بَْكٍر �َصيُِّدنَا، َو�أَ
القيم الإن�سانية يف حالت احلرب: 

�إِن �ت�صحت قيم �لإ�صالم يف مر�عاة �حلقوق، وحفظ كر�مة �لإن�صان، وقيم 
لم، فاإن �لإ�صالم قد و�صع �أ�صا�ًصا قيمًيا و�أخالقًيا  �حل�صارة و�لعمر�ن يف �أوقات �ل�صِّ
يو�صي    �لر�صول  كان  �لتي  �لو�صايا  ويتجلى ذلك يف  �حلروب.  ن�صوب  عند 
بها جيو�ض �مل�صلمني؛ فعن علقمة بن مرثد، عن �صليمان بن بريدة، عن �أبيه، قال: 
كان ر�صول �لل ه �إذ� �أمر �أمري� على جي�ض، �أو�صرية، �أو �صاه يف خا�صته بتقوى 
�هلل، ومن معه من �مل�صلمني خري�، ثم قال: »�ْغُزو� ِبا�ْصِم �هلِل، يِف �َصِبيِل �هلِل، َقاِتُلو� 
َذ�  َو�إِ َوِليًد�،  تَْقُتُلو�  َوَل  مُتَثُِّلو�،  َوَل  تَْغِدُرو�،  َوَل  و�،  تَُغلُّ َوَل  �ْغُزو�  ِباهلِل،  َكَفَر  َمْن 
َما  َفاأَيَُّتُهنَّ  ِخاَلٍل(،  )�أَْو  اٍل  ِخ�صَ ثاََلِث  �إِىَل  َفاْدُعُهْم  �مْلُ�ْصِرِكنَي  ِمَن  َك  َعُدوَّ لَِقيَت 
�أََجابُوَك َفاْقَبْل ِمْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهْم، ُثمَّ �ْدُعُهْم �إِىَل �ْلإِ�ْصاَلِم، َفاإِْن �أََجابُوَك َفاْقَبْل ِمْنُهْم 
َوُكفَّ َعْنُهْم«)3(، وكف عنهم وقد جعل �لقتال يف �صبيل �هلل من �أجل قيم �لر�صالة، 
اَعِة َوَفاَرَق  ًر� من �لقتال حتت ر�يات �جلاهلية؛ حيث يقول: »َمْن َخَرَج ِمَن �لطَّ ذِّ حُمَ
�أَْو  َبٍة،  ُب ِلَع�صَ يٍَّة، يَْغ�صَ َت َر�يٍَة ِعمِّ َقاتََل حَتْ ِميَتًة َجاِهِليًَّة، َوَمْن  َفَماَت َماَت  َماَعَة  �جْلَ

َي �هللُ َعْنُهَما  �أخرجه �لبخاري يف كتاب ف�صائل �ل�صحابة، بَاُب َمَناِقِب ِباَلِل ْبِن َربَاٍح َمْوىَل �أَِبي بَْكٍر َر�صِ  -1
نَِّة، حديث رقم: 3754. َم �َصِمْعُت َدفَّ نَْعَلْيَك بنَْيَ يََديَّ يِف �جْلَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َوَقاَل �لنَِّبيُّ �صَ

�أنظر: �أ�ص�ض مفهوم �حل�صارة يف �لإ�صالم - �صليمان �خلطيب - �ض23 وما بعدها - م�صدر �صابق.   -2
ِباآَد�ِب  �إِيَّاُهْم  يَِّتِه  َوَو�صِ �ْلُبُعوِث  َعَلى  �ْلأَُمَر�َء  �ْلإَِماِم  تَاأِْمرِي  بَاُب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب  م�صلم يف  �أخرجه   -3

َها، حديث رقم: 1731. �ْلَغْزِو َوَغرْيِ
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ِتي  �أُمَّ َعَلى  َخَرَج  َوَمْن  َجاِهِليٌَّة،  َفِقْتَلٌة  َفُقِتَل  َبًة  َع�صَ ُر  يَْن�صُ �أَْو  َبٍة،  َع�صَ �إِىَل  يَْدُعو 
َها َوَفاِجَرَها، َوَل يََتَحا�َصى ِمْن ُموؤِْمِنَها َوَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، َفَلْي�َض  ِرُب بَرَّ يَ�صْ
ِمنِّي َولَ�ْصُت ِمْنُه«)1(، ويقول : »َمْن َقاتََل ِلَتُكوَن َكِلَمُة �هلِل ِهَي �ْلُعْليَا َفُهَو يِف �َصِبيِل 
«)2(. وذلك حتى ل ي�صبح �لقتال ممار�صة جاهلية ل ي�صبطها خلق ول  �هلِل َعزَّ َوَجلَّ
دين، و�إمّنا تاأ�ص�ض �جلهاد على �صو�بط فقهية دقيقة و�أمينة، و�أحاطتها �ل�صنة �لنبوية 

بال�صو�بط و�ملحدد�ت. 

�أََخَذ  �أَْو  َطاَقِتِه،  َفْوَق  َفُه  َكلَّ �أَْو  ُه،  �ْنَتَق�صَ �أَِو  ُمَعاَهًد�  َظَلَم  َمْن  »�أََل   : ويقول 
ِمْنُه �َصْيًئا ِبَغرْيِ ِطيِب نَْف�ٍض َفاأَنَا َحِجيُجُه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«)3(. وهذ� يدل على قيم �لوفاء 
بالعهد و�ل�صدق يف �للتز�م باملو�ثيق؛ فعن �أبي ر�فع موىل ر�صول �هلل  قال: 
لَّى �هللُ َعَلْيِه  ا َر�أَْيُت �لنَِّبيَّ �صَ َم َقاَل: َفَلمَّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ »بََعثَْتِني ُقَرْي�ٌض �إِىَل �لنَِّبيِّ �صَ
َم َوَقَع يِف َقْلِبي �ْلإِ�ْصاَلُم، َفُقْلُت: يَا َر�ُصوَل �هلِل، َل �أَْرِجُع �إِلَْيِهْم، َقاَل: �إِينِّ َل  َو�َصلَّ
َفاإِْن َكاَن يِف َقْلِبَك �لَِّذي ِفيِه �ْلآَن  لَْيِهْم،  �إِ َد، �ْرِجْع  �أَْحِب�ُض �ْلرُبُ ِباْلَعْهِد، َوَل  �أَِخي�ُض 

َفاْرِجْع«)4(. 
من خالل هذ� �ل�صتقر�ء للحديث �لنبوي، جند �أن �لر�صول  قد بني منهًجا 
�جلامعة  �لأ�صول  عن  تنف�صل  ل  عالقات  وهي  �لدولية،  �لعالقات  يف  و��صًحا 
دة بني �لنا�ض، و�إن �ختلفت �أجنا�صهم �أو عقائدهم �أو �أماكنهم، وهذ� هو  و�ملوحِّ

َعاِة �إِىَل �ْلُكْفِر،  ِذيِر �لدُّ َماَعِة ِعْنَد ُظُهوِر �ْلِفنَتِ َوحَتْ ْمِر ِبُلُزوِم �جْلَ �أخرجه م�صلم يف كتاب �لإمارة، بَاُب �ْلأَ  -1
حديث رقم: 1848.

َل َوُهَو َقاِئٌم َعامِلًا َجاِل�ًصا، حديث رقم: 123.  �أخرجه �لبخاري يف كتاب �لعلم، بَاُب َمْن �َصاأَ  -2
ِبالتَِّجاَرِة،  �إَِذ� �ْخَتَلُفو�  ِة  مَّ �أَْهِل �لذِّ رِي  �أخرجه �أبود�ود يف كتاب �خلر�ج و�لفيء و�لإمارة، بَاٌب يِف تَْع�صِ  -3

حديث رقم: 3052.
�أخرجه �لإمام �أحمد يف �مل�صند، حديث رقم: 24380، حديث �صحيح.   -4
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�ملدخل �حلق من �ملنظور �حل�صاري للبناء و�لإ�صالح �لكوين �لذي �أتى به �لإ�صالم. 
ثانًيا: التوا�سل ومبادئ العمران: 

ل يت�صور ��صتقر�ر للحياة وتطورها ومنوها دون بناء �صبكة قوية من �لعالقات 
بني �لنا�ض، وكما قال �ل�صاعر: 

ــَرٍة  ــا�ــصِ ـــْدٍو وَح ــن ب ــا�ــِض ْم ــا�ــُض لــلــنَّ ــنَّ �ل
بَْع�ٌض لبْع�ٍض -و�إْن مَلْ ي�ْصُعُرو�- َخَدُم)1(. 

وقد بينت �صنة �مل�صطفى  �لأ�ص�ض �لقيمية و�لأخالقية �لتي ميكن من خاللها 
ذلك  وجْعل  وحت�صينها،  �لإن�صانية  �لعالقات  لتطوير  �جلامعة  �مل�صرتكات  حتقق  �أن 
مدخاًل للعمر�ن و�لنماء �حل�صاري، ورمبا �صاق �لو�قع باآخرين فيبحثون عن �لقيم 
  �لر�صول  �صرية  من  �ملو�قف  بع�ض  يف  ذلك  ويتجلى  كانت.  حيثما  �لإن�صانية 

�لآتي ذكرها: 
الهجرة و�سعة القيم الإن�سانية: 

متثل �لهجرة من مكان �إىل مكان �صورًة من �صور �لن�صاط �لإن�صاين، ول �صك 
�لأف�صل  �لبديل  بالبحث عن  �ملهاجر من وطنه وبيئته يفعل ذلك وهو مدفوع  �أن 
يف �صّلم �لعدل و�لإح�صان، فعندما ��صتد �لأذى باملوؤمنني يف مكة، �أمرهم �لر�صول 
َب�َصِة َمِلًكا َل يُْظَلُم �أََحٌد ِعْنَدُه،   بالهجرة �إىل �حلب�صة، قائاًل لهم: »�إِنَّ ِباأَْر�ِض �حْلَ

َرًجا مِمَّا �أَْنُتْم ِفيِه«)2(.  َفاحْلَُقو� ِبِباَلِدِه َحتَّى يَْجَعَل �هللُ لَُكْم َفَرًجا َوخَمْ
ما  هجرتان،  وهي  �حلب�صة،  �إىل  بالهجرة  �أ�صحابه    �لر�صول  �أمر  يف  �إن 
�لف�صاحة،  �نظر: �صر  �مل�صهور.  �صنة 446ه  �ملتوفى  �صليمان  �أحمد بن عبد �هلل بن  �لعالء �ملعري  �أبو  هو   -1

�خلفاجي، 71/1. 
�أخرجه �لبيهقي يف �ل�صنن �لكربى، كتاب �ل�صري، بَاُب �ْلإِْذِن ِباْلِهْجَرِة، حديث رقم: 17807.  -2
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و�أوثق  �أقوى  هي  دياناتهم  �ختلفت  ولو  �ملتدّينني  بني  �لدين  ر�بطة  �أن  على  يدل 
من ر�بطتهم مع �لوثنيني و�مللحدين؛ فالديانات �ل�صماوية يف م�صدرها و�أ�صولها 
�ل�صحيحة متفقة يف �لأهد�ف �لجتماعية �لكربى، كما هي متفقة يف �لإميان باهلل 
ور�صله و�ليوم �لآخر، وهذ� ما يجعل و�صائج �لقربى بينها �أوثق من �أية و�صيجة من 

قر�بة �أو دم �أو موطن مع �لإحلاد و�لوثنية و�لكفر ب�صر�ئع �هلل. 
َل �لر�صوُل  على قيمة �لعدل، وهي قيمة �إن�صانية ُفِطَر �لإن�صاُن على  وقد َعوَّ
�حرت�مها وتقديرها، لكي ت�صتقيم �حلياة بل ل ت�صتقر �إل بها، بل كانت �لقيم �لفطرية 
 ، لأوىل هي �لتي فتحت �لقلوب و�لآذ�ن و�لعقول لال�صتماع لدعوة �لر�صول�

فقد و�صفه �أهل مكة بال�صادق �لأمني. 
ول تنجح �لعالقات بني �لنا�ض �إل �إذ� تاأ�ص�صت على �ل�صدق و�لأمانة، و�لر�صول 
َمُنو� يِل �ِصتًّا   يدعو ويحث على �ل�صدق و�لأمانة، كما جاء يف �حلديث: »��صْ
�ْئُتِمْنُتْم،  �إَِذ�  و�  َو�أَدُّ  ، َوَعْدمُتْ �إَِذ�  ْوُفو�  َو�أَ ْثُتْم،  َحدَّ �إَِذ�  ُدُقو�  ��صْ نََّة:  �جْلَ لَُكُم  َمْن  �أَ�صْ

و� �أَْيِديَُكْم«)1(.  اَرُكْم، َوُكفُّ و� �أَْب�صَ َو�ْحَفُظو� ُفُروَجُكْم، َوُغ�صُّ
امل�سرتك القيمي والعدل الإن�ساين: 

لقد تعر�ض �لر�صول  حلروب ومكائد هدفت �إىل ت�صويه �صورة �لإ�صالم 
و�لتزهيد فيه، وحماولة �إل�صاق �لتهم به زوًر� وبهتانًا، كما فعل �مل�صركون، غري �أن 
 ، �لر�صول  بها  �أتى  �لتي  �ملبادئ  �ل�صدق و�لعدل و�لأمانة، وهي  �إعالء مبادئ 
�لنا�ض  �لفطرية �لتي يحرتمها كل عاقل، بل متثل ميز�نًا ي�صرتك  �ملبادئ  ا  �أي�صً وهي 
يف �حرت�مه، كانت نا�صًر� وموؤيًد� للر�صول  �صد دعاوى �أعد�ئه، فعندما �صاأل 
هرقل عن بع�ض �لقيم يف حياته، وما يدعو �إليه ، وذلك يف �حلو�ر �لذي د�ر 
�ْلرِبِّ  ِكَتاُب  �صحيحه،  يف  له(،  حبان)و�للفظ  و�بن   ،23200 رقم:  حديث  �مل�صند،  يف  �أحمد  �أخرجه   -1

ْمِر ِبامْلَْعُروِف َو�لنَّْهِي َعِن �مْلُْنَكِر، حديث رقم: 271. ْدِق َو�ْلأَ َو�ْلإِْح�َصاِن، بَاُب �ل�صِّ
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بينه وبني �أبي �صفيان، وقد �أخرب فيه عن �صدق �لر�صول  وعن �أمانته وعن من 
�لزهري  فعن  بالر�صالة؛  له  �صهد  �لعالية  �لإن�صانية  �لقيم  تلك  وجد  وعندما  تبعه، 
عبا�ض،  بن  �هلل  عبد  �أن  م�صعود،  بن  عتبة  بن  �هلل  عبد  بن  �هلل  عبيد  �أخربين  قال: 
ُقَرْي�ٍض،  ِمْن  َرْكٍب  �إِلَْيِه يِف  �أَْر�َصَل  ِهَرْقَل  »�أَنَّ  �أخربه:  �أبا�صفيان بن حرب  �أن  �أخربه 
َم َمادَّ ِفيَها  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ِة �لَِّتي َكاَن َر�ُصوُل �هلِل �صَ اأِْم، يِف �مْلُدَّ اًر� ِبال�صَّ َوَكانُو� جُتَّ
ُعَظَماُء  َوَحْولَُه  ِل�ِصِه،  جَمْ َفَدَعاُهْم يِف  ِباإِيِليَاَء،  َوُهْم  َفاأَتَْوُه  ُقَرْي�ٍض،  اَر  َوُكفَّ �ُصْفيَاَن  �أَبَا 
ُجِل �لَِّذي يَْزُعُم  ُكْم �أَْقَرُب نَ�َصًبا ِبَهَذ� �لرَّ ُجَماِنِه، َفَقاَل: �أَيُّ وِم، ُثمَّ َدَعاُهْم َوَدَعا ِبرَتْ �لرُّ
َحابَُه  بُو� �أَ�صْ ؟ َفَقاَل �أَبُو �ُصْفيَاَن: َفُقْلُت �أَنَا �أَْقَربُُهْم نَ�َصًبا، َفَقاَل: �أَْدنُوُه ِمنِّي، َوَقرِّ �أَنَُّه نَِبيٌّ
ُجِل،  ُجَماِنِه: ُقْل لَُهْم �إِينِّ �َصاِئٌل َهَذ� َعْن َهَذ� �لرَّ َفاْجَعُلوُهْم ِعْنَد َظْهِرِه، ثُمَّ َقاَل ِلرَتْ
يَاُء ِمْن �أَْن يَاأْثُُرو� َعَليَّ َكِذبًا لََكَذْبُت َعْنُه. ُثمَّ َكاَن  بُوُه. َفَو�هلِل لَْوَل �حْلَ َفاإِْن َكَذبَِني َفَكذِّ
ْن َقاَل: َكْيَف نَ�َصُبُه ِفيُكْم؟ ُقْلُت: ُهَو ِفيَنا ُذو نَ�َصٍب. َقاَل: َفَهْل َقاَل  لَِني َعْنُه �أَ َل َما �َصاأَ �أَوَّ
َهَذ� �ْلَقْوَل ِمْنُكْم �أََحٌد َقطُّ َقْبَلُه؟ ُقْلُت: َل. َقاَل: َفَهْل َكاَن ِمْن �آبَاِئِه ِمْن َمِلٍك؟ ُقْلُت َل. 
َعَفاوؤُُهْم. َقاَل: �أَيَِزيُدوَن  َعَفاوؤُُهْم؟ َفُقْلُت: بَْل �صُ َقاَل: َفاأَ�ْصَر�ُف �لنَّا�ِض يَتَِّبُعونَُه �أَْم �صُ
�أَْن  بَْعَد  ِلِديِنِه  �َصْخَطًة  ِمْنُهْم  �أََحٌد  يَْرتَدُّ  َفَهْل  َقاَل:  يَِزيُدوَن  بَْل  ُقْلُت:  وَن؟  يَْنُق�صُ �أَْم 
يَْدُخَل ِفيِه؟ ُقْلُت: َل. َقاَل: َفَهْل ُكْنُتْم تَتَِّهُمونَُه ِباْلَكِذِب َقْبَل �أَْن يَُقوَل َما َقاَل؟ ُقْلُت: 
ٍة َل نَْدِري َما ُهَو َفاِعٌل ِفيَها. َقاَل:  َل. َقاَل: َفَهْل يَْغِدُر؟ ُقْلُت: َل. َونَْحُن ِمْنُه يِف ُمدَّ
َومَلْ مُتِْكنِّي َكِلَمٌة �أُْدِخُل ِفيَها �َصْيًئا َغرْيَ َهِذِه �ْلَكِلَمِة. َقاَل: َفَهْل َقاتَْلُتُموُه؟ ُقْلُت: نََعْم. 
َقاَل: َفَكْيَف َكاَن ِقَتالُُكْم �إِيَّاُه؟ ُقْلُت: �حْلَْرُب بَْيَنَنا َوبَْيَنُه �ِصَجاٌل، يََناُل ِمنَّا َونََناُل ِمْنُه، 
َقاَل: َماَذ� يَاأُْمُرُكْم؟ ُقْلُت: يَُقوُل: �ْعُبُدو� �هللَ َوْحَدُه َوَل تُ�ْصِرُكو� ِبِه �َصْيًئا، َو�ْتُرُكو� َما 
ُجَماِن: ُقْل  ْ َفَقاَل ِللرتَّ َلِة،  ْدِق َو�ْلَعَفاِف َو�ل�صِّ اَلِة َو�ل�صِّ �آبَاوؤُُكْم، َويَاأُْمُرنَا ِبال�صَّ يَُقوُل 
�ُصُل تُْبَعُث يِف نَ�َصِب  ْلُتَك َعْن نَ�َصِبِه َفَذَكْرَت �أَنَُّه ِفيُكْم ُذو نَ�َصٍب، َفَكَذِلَك �لرُّ لَُه: �َصاأَ
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َحٌد ِمْنُكْم َهَذ� �ْلَقْوَل، َفَذَكْرَت �أَْن َل، َفُقْلُت: لَْو َكاَن �أََحٌد  ْلُتَك َهْل َقاَل �أَ َقْوِمَها. َو�َصاأَ
َقاَل َهَذ� �ْلَقْوَل َقْبَلُه، لَُقْلُت َرُجٌل يَاأْتَ�ِصي ِبَقْوٍل ِقيَل َقْبَلُه. َو�َصاأَْلُتَك َهْل َكاَن ِمْن �آبَاِئِه 
ِمْن َمِلٍك، َفَذَكْرَت �أَْن َل، ُقْلُت: َفَلْو َكاَن ِمْن �آبَاِئِه ِمْن َمِلٍك، ُقْلُت َرُجٌل يَْطُلُب ُمْلَك 
ْن يَُقوَل َما َقاَل، َفَذَكْرَت �أَْن َل، َفَقْد  �أَِبيِه. َو�َصاأَْلُتَك َهْل ُكْنُتْم تَتَِّهُمونَُه ِباْلَكِذِب َقْبَل �أَ
�أَْعِرُف �أَنَُّه مَلْ يَُكْن ِليََذَر �ْلَكِذَب َعَلى �لنَّا�ِض َويَْكِذَب َعَلى �هلِل. َو�َصاأَْلُتَك �أَ�ْصَر�ُف 
�ُصِل.  �لرُّ ْتَباُع  �أَ َوُهْم  �تََّبُعوُه،  َعَفاَءُهُم  �صُ نَّ  �أَ َفَذَكْرَت  َعَفاوؤُُهْم،  �صُ �أَْم  �تََّبُعوُه  �لنَّا�ِض 
وَن، َفَذَكْرَت �أَنَُّهْم يَِزيُدوَن، َوَكَذِلَك �أَْمُر �ْلإِميَاِن َحتَّى  يَِزيُدوَن �أَْم يَْنُق�صُ ْلُتَك �أَ َو�َصاأَ
ْن َل، َوَكَذِلَك  . َو�َصاأَْلُتَك �أَيَْرتَدُّ �أََحٌد �َصْخَطًة ِلِديِنِه بَْعَد �أَْن يَْدُخَل ِفيِه، َفَذَكْرَت �أَ يَِتمَّ
ْن َل، َوَكَذِلَك  ْلُتَك َهْل يَْغِدُر، َفَذَكْرَت �أَ �ْلإِميَاُن ِحنَي تَُخاِلُط بَ�َصا�َصُتُه �ْلُقُلوَب. َو�َصاأَ
ْن تَْعُبُدو� �هللَ َوَل تُ�ْصِرُكو�  �ُصُل َل تَْغِدُر. َو�َصاأَْلُتَك مِبَا يَاأُْمُرُكْم، َفَذَكْرَت �أَنَُّه يَاأُْمُرُكْم �أَ �لرُّ
ْدِق َو�ْلَعَفاِف، َفاإِْن  اَلِة َو�ل�صِّ ْوثَاِن، َويَاأُْمُرُكْم ِبال�صَّ ِبِه �َصْيًئا، َويَْنَهاُكْم َعْن ِعَباَدِة �ْلأَ
، َوَقْد ُكْنُت �أَْعَلُم �أَنَُّه َخاِرٌج، مَلْ �أَُكْن  َع َقَدَميَّ َهاتنَْيِ ا َف�َصيَْمِلُك َمْو�صِ َكاَن َما تَُقوُل َحقًّ
ْمُت ِلَقاَءُه، َولَْو ُكْنُت ِعْنَدُه  �أَُظنُّ �أَنَُّه ِمْنُكْم، َفَلْو �أَينِّ �أَْعَلُم �أَينِّ �أَْخُل�ُض �إِلَْيِه، لََتَج�صَّ

لََغ�َصْلُت َعْن َقَدِمِه«)1(. 
يف  و�لعمر�ن  لال�صتقر�ر  �ملحققة  �لإن�صانية  �مل�صرتكات  �إىل  �لإ�صارة  وجند 
وغريهم،  ويهود  م�صلمني  من  �ملدينة  �أهل  بني    �لر�صول  �أن�صاأها  �لتي  �لعالقة 
وذلك من خالل �لن�صو�ض �لد�صتورية �لتي حوتها �صحيفة �ملدينة و�لتي عززت 
خارج  �إىل  �لإ�صالمية  �لدعوة  �أفق  �متد  وقد  بالعهد)2(.  و�لوفاء  �ملو�طنة  مبد�أ 
�جلزيرة �لعربية ملخاطبة �لعامل بقيمها وهد�يتها، وجتلى ذلك يف ر�صائل �لر�صول 

لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم، حديث  �أخرجه �لبخاري، كتاب بدء �لوحي، َكْيَف َكاَن بَْدُء �ْلَوْحِي �إِىَل َر�ُصوِل �هلِل �صَ  -1
رقم:7.

�ل�صرية�لنبوية، لبن كثري، 233/2.  -2
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�إِىَل  َكَتَب  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �هلِل  نَِبيَّ  »�أَنَّ  �أَنَ�ٍض  فَعْن  و�لزعماء؛  للملوك   
ىَل ُكلِّ َجبَّاٍر يَْدُعوُهْم �إِىَل �هلِل تََعاىَل، َولَْي�َض  َر َو�إِىَل �لنََّجا�ِصيِّ َو�إِ ىَل َقْي�صَ ِك�ْصَرى َو�إِ
َم«)1(. وكان خطابه �أدعوكم  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى َعَلْيِه �لنَِّبيُّ �صَ ِبالنََّجا�ِصيِّ �لَِّذي �صَ
�ل�صفات  باأجمل  يخاطبهم  وكان  و�لأمن،  لل�صالم  دعوة  وهي  �لإ�صالم،  بد�عية 
عندهم، فقد خاطب ر�صول �هلل  هرقل كما جاء يف �صحيح �لبخاري »ِب�ْصِم �هلِل 
وِم: �َصاَلٌم َعَلى  ٍد َعْبِد �هلِل َوَر�ُصوِلِه �إِىَل ِهَرْقَل َعِظيِم �لرُّ مَّ ِحيِم، ِمْن حُمَ ْحَمِن �لرَّ �لرَّ
�هللُ  يُوؤِْتَك  تَ�ْصَلْم،  �أَ�ْصِلْم  �ْلإِ�ْصاَلِم،  ِبِدَعايَِة  �أَْدُعوَك  َفاإِينِّ  بَْعُد،  ا  �أَمَّ �ْلُهَدى،  �تََّبَع  َمِن 
، َفاإِْن تََولَّْيَت َفاإِنَّ َعَلْيَك �إِْثَم �ْلأَِري�ِصيِّنَي«)2(؛ فالدعوة �إىل �ل�صالم وهو  تنَْيِ �أَْجَرَك َمرَّ
دين �ل�صالم، وو�صفه لهرقل بعظيم �لروم حفًظا ملكانته، ثم �ل�صالم على من �تبع 
�لهدى، وكاأنه ي�صري �إىل مطلق �لهدى وهو �ل�صالم، و�لدعوة �لرحبة لال�صالم، 

و�خلطاب لي�صبه خطاب �مللوك و�لزعماء فال تهديد ول وعيد.
املبحث الثالث: امل�شرتك احل�شاري وحتديات الختالف والتعدد 

�إن ق�صية �لأخالق و�لتعّدد يف �لألو�ن و�لعقائد و�ملذ�هب من �لق�صايا �لتي 
�صغلت �لنا�ض وما ز�لت، وعجزت كثري من �ملذ�هب و�حل�صار�ت من �أن حت�صن 
�صبيل  على  �للون  م�صكلة  �أمام  �لو�صعية  �لقيم  بع�ض  و�نهزمت  معها،  �لتعامل 
�ملثال. وظهرت نعر�ت �لتفرقة �لعن�صرية و�لتمايز �للوين مثلما ظهرت �لنز�عات، 
و��صتعلت �حلروب ب�صبب �لختالف �ملذهبي و�لديني، وكانت �حلروب �ل�صليبية 
على  �لآثار،  تلك  من  يعاين  �ليوم  حتى  �لعامل  ز�ل  وما  لذلك،  و��صًحا  دلياًل 
�لرغم من �ملحاولت �جلادة ملعاجلة تلك �مل�صكالت باإ�صد�ر �لقو�نني، و�لتفاقيات 

اِر يَْدُعوُهْم  َم �إِىَل ُمُلوِك �ْلُكفَّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �أخرجه م�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، بَاُب ُكُتِب �لنَِّبيِّ �صَ  -1
، حديث رقم: 1774. �إِىَل �هلِل َعزَّ َوَجلَّ

لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم، حديث  �أخرجه �لبخاري، كتاب بدء �لوحي، َكْيَف َكاَن بَْدُء �ْلَوْحِي �إِىَل َر�ُصوِل �هلِل �صَ  -2
رقم:7.
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لم �لعامليني، وهنا يظهر متيز �خلطاب �لقر�آين  �لدولية �لر�مية لتحقيق �لأمن و�ل�صِّ
�لذي يجعل من �لختالف �صنة قَدرية ومدخاًل للتعارف �لن�صاين؛ يقول تعاىل: 

ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چں  تعاىل:  ويقول  )�حلجر�ت:13(.  ژچ  ڈ  ڈ  ڎ 
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ چ )�لروم: 22(. 

�لتعاي�ض  كيفية  يف  دقيق  رباين  منهج  بو�صع  �لنبوية  �ل�صنة  �هتمت  ولقد 
و�إن  �خللق،  مقا�صد  ولتحقيق  �لتعدد،  و�قع  ومر�عاة  وغريهم،  �مل�صلمني  بني 
و�لنتظام  �لتعاون  �خللق  مقا�صد  �أهم  من  �أنَّه  ذلك  �لنا�ض؛  بني  �لختالف  وقع 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  چ  تعاىل:  يقول  و�لإ�صالح؛ 
ہ چ )�لبقرة: 21(. 

جاء يف تف�صري �لقرطبي: »و�ختلف من �ملر�د بالنا�ض هنا على قولني: �أحدهما: 
�لكفار �لذين مل يعبدوه، يدل عليه قوله »و�إن كنتم يف ريب« )�لبقرة: 23(. �لثاين 
وللكافرين  �لعبادة،  با�صتد�مة  للموؤمنني  فيكون خطابه  �لنا�ض،  عام يف جميع  �أنه 
بابتد�ئها. وهذ� ح�صن. قوله تعاىل: »�عبدو�« �أمر بالعبادة له. و�لعبادة هنا عبارة 
عن توحيده و�لتز�م �صر�ئع دينه. و�أ�صل �لعبادة �خل�صوع و�لتذلل؛ يقال: طريق 

معبدة �إذ� كانت موطوءة بالأقد�م«)1(.
�إن نعمة �خللق نعمة ت�صمل �لرزق �لطيب و�لتكرمي و�حلماية و�لرعاية، و�لدين 
�لإ�صالمي يف �صريعته �لغر�ء ي�صت�صحب ذلك، وجند �ملثال �لو��صح يف �أحاديث 
�مل�صلمني  بني  �لعالقات  وتنمية  �لتعامل،  ح�صن  �إىل  تهدي  وهي   ، �لر�صول 

وغريهم، مع حفظ �خل�صو�صيات. 

تف�صري �لقرطبي، 225/1.  -1
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ومن �لأخالق �لعظيمة يف معاملة غري �مل�صلمني و�أثره عليهم ما جاء َعْن َعِليِّ 
َي �هللُ َعْنُه، �أَْن يَُهوِديًّا، َكاَن يَُقاُل لَُه ُجَرْيِجَرُة َكاَن لَُه َعَلى َر�ُصوِل  ْبِن �أَِبي َطاِلٍب َر�صِ
َم، َفَقاَل  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�آِلِه َو�َصلَّ ى �لنَِّبيَّ �صَ َم َدنَاِنرُي، َفَتَقا�صَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�آِلِه َو�َصلَّ �هلِل �صَ
ُد َحتَّى تُْعِطيَِني،  مَّ ، َما ِعْنِدي َما �أُْعِطيَك، َقاَل: َفاإِينِّ َل �أَُفاِرُقَك يَا حُمَ لَُه: يَا يَُهوِديُّ
َر�ُصوُل  لَّى  َف�صَ َمَعُه  َفَجَل�َض  َمَعَك«،  �أَْجِل�ُض  »�إًِذ�  َم:  َو�َصلَّ َو�آِلِه  َعَلْيِه  لَّى �هللُ  َفَقاَل �صَ
َر َو�مْلَْغِرَب َو�ْلِع�َصاَء  ْهَر َو�ْلَع�صْ ِع �لظُّ َم يِف َذِلَك �مْلَْو�صِ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�آِلِه َو�َصلَّ �هلِل �صَ
ُدونَُه  َم يََتَهدَّ َعَلْيِه َو�آِلِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  َحاُب َر�ُصوِل �هلِل �صَ �ْلآِخَرَة َو�ْلَغَد�َة، َوَكاَن �أَ�صْ
َنُعوَن  َم، َفَقاَل: »َما �لَِّذي تَ�صْ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�آِلِه َو�َصلَّ ُدونَُه، َفَفِطَن َر�ُصوُل �هلِل �صَ َويََتَوعَّ
لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�آِلِه  ِبِه؟« َفَقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هلِل، يَُهوِديٌّ يَْحِب�ُصَك، َفَقاَل َر�ُصوُل �هلِل �صَ
 : َل �لنََّهاُر َقاَل �ْليَُهوِديُّ ا تََرحَّ َم: »َمَنَعِني َربِّي �أَْن �أَْظِلَم ُمَعاَهًد� َوَل َغرْيَُه«، َفَلمَّ َو�َصلَّ
ًد� َعْبُدُه َوَر�ُصولُُه، َوَقاَل: �َصْطُر َمايِل يِف �َصِبيِل  مَّ نَّ حُمَ لََه �إِلَّ �هللُ َو�أَ�ْصَهُد �أَ ْن َل �إِ �أَ�ْصَهُد �أَ
ُد  مَّ �أََما َو�هلِل َما َفَعْلُت �لَِّذي َفَعْلُت ِبَك �إِلَّ ِلأَْنُظَر �إِىَل نَْعِتَك يِف �لتَّْوَر�ِة: »حُمَ �هلِل، 
اِم، لَْي�َض ِبَفظٍّ َوَل َغِليٍظ َوَل  َة، َوُمَهاَجُرُه ِبَطْيَبَة، َوُمْلُكُه ِبال�صَّ ْبُن َعْبِد �هلِل َمْوِلُدُه مِبَكَّ
�إِلَّ �هللُ  �إِلََه  �أَْن َل  َنا »�أَ�ْصَهُد  �خْلَ َقْوِل  ِباْلُفْح�ِض، َوَل  ُمَتَزيٍّ  �ْلأَ�ْصَو�ِق َوَل  اٍب يِف  �َصخَّ
َو�أَنََّك َر�ُصوُل �هلِل، َهَذ� َمايِل َفاْحُكْم ِفيِه مِبَا �أََر�َك �هللُ، َوَكاَن �ْليَُهوِديُّ َكِثرَي �مْلَاِل«)1(. 

وهكذ� كانت �ملعاملة �لكرمية مدخاًل لبناء �لعالقات �لإن�صانية ون�صرة �لدين. 
ى  لُُه: َما بَاُل َمْن َم�صَ َعْن ُحَمْيِد، َقاَل: َكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد �ْلَعِزيِز �إِىَل �حْلَ�َصِن يَ�ْصاأَ
ِمْن  �أَ�ْصيَاَء  َوَذَكَر  َو�ْلَبَناِت؟  َهاِت  �لأُمَّ ِنَكاِح  َعَلى  �مْلَُجو�َض  و�  �أََقرُّ َقْبَلَنا  ِة  �لأَِئمَّ ِمَن 
ِبٌع َولَ�ْصُت مِبُْبَتِدٍع  َا �أَْنَت ُمتَّ ا بَْعُد، َفاإِمنَّ اَها. َقاَل: َفَكَتَب �إِلَْيِه �حْلَ�َصُن: �أَمَّ �أَْمِرِهْم َقْد �َصمَّ

اَلُم«)2(. َو�ل�صَّ

ِة، ذكر خلق  ُبوَّ َم �لَِّتي يِف َدَلِئِل �لنُّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ رو�ه �حلاكم يف �مل�صتدرك، ِكَتاِب �آيَاِت َر�ُصوِل �هلِل �صَ  -1
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، حديث رقم: 4265. 

�لأمو�ل، �أبوُعبيد �لقا�صم بن �صاّلم، 45.   -2
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�أبي  بن  يون�ض  بن  عي�صى  ق�صة  �لإ�صالم،  �لإكر�ه على  فيه عدم  يتجلى  ومما 
لَّى �هللُ َعَلْيِه  ��صحاق �لهمد�ين عن �أبيه عن جده عن ذي �جلو�صن »�أَتَْيُت �لنَِّبيَّ �صَ
ُد، �إِينِّ َقْد ِجْئُتَك ِباْبِن  مَّ َم بَْعَد �أَْن َفَرَغ ِمْن �أَْهِل بَْدٍر ِباْبِن َفَر�ٍض يِل، َفُقْلُت: يَا حُمَ َو�َصلَّ
َك ِبِه �مْلُْخَتاَرَة ِمْن  �ْلَقْرَحاِء ِلَتتَِّخَذُه، َقاَل: َل َحاَجَة يِل ِفيِه، َولَِكْن �إِْن �ِصْئَت �أَْن �أَِقي�صَ
َك �ْليَْوَم بَْعَدُه، َقاَل: َفاَل َحاَجَة يِل ِفيِه. ُثمَّ  ُدُروِع بَْدٍر َفَعْلُت. َفُقْلُت: َما ُكْنُت ِلأَِقي�صَ
؟ ُقْلُت:  ْمِر؟ ُقْلُت: َل، َقاَل: مِلَ ِل َهَذ� �ْلأَ َقاَل: يَا َذ� �جْلَْو�َصِن، �أََل تُ�ْصِلُم َفَتُكوَن ِمْن �أَوَّ
اِرِعِهْم ِبَبْدٍر. َقاَل: ُقْلُت:  �إِينِّ َر�أَْيُت َقْوَمَك َقْد َوِلُعو� ِبَك، َقاَل: َفَكْيَف بََلَغَك َعْن َم�صَ
َك �إِْن ِع�ْصَت �أَْن تََرى  َة َوتَْقُطْنَها، َقاَل: لََعلَّ ]َقْد[ بََلَغِني. َقاَل: ُقْلُت: �إِْن تَْغِلْب َعَلى َمكَّ
ا �أَْن �أَْدبَْرُت  ْدُه ِمَن �ْلَعْجَوِة. َفَلمَّ ْحِل َفَزوِّ َذِلَك. َقاَل: ُثمَّ َقاَل: يَا ِباَلُل، ُخْذ َحِقيَبَة �لرَّ
َقاَل: �أََما �إِنَُّه ِمْن َخرْيِ بَِني َعاِمٍر، َقاَل: َفَو�هلِل �إِينِّ لَِباأَْهِلي ِباْلَغْوِر �إِْذ �أَْقَبَل َر�ِكٌب، َفُقْلُت: 
لَّى  ٌد �صَ مَّ َة، َفُقْلُت: َما َفَعَل �لنَّا�ُض؟ َقاَل: َقْد َغَلَب َعَلْيَها حُمَ ِمْن �أَْيَن؟ َقاَل: ِمْن َمكَّ
رَيَة  �حْلِ �أَ�ْصاأَلُُه  ُثمَّ  يَْوَمِئٍذ،  �أُ�ْصِلُم  لَْو  َفَو�هلِل  �أُمِّي،  َهِبَلْتِني  ُقْلُت:  َقاَل:  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ 

َلأَْقَطَعِنيَها«)1(.
�لإ�صالم،  �صريعة  للجار و�إن مل يكن على  �لإح�صان  �ل�صرع حقوق  ويعطي 
، َوُهَو  رَي�ُن ثاََلثٌَة، َفَجاٌر لَُه َحقٌّ فعن جابر بن عبد �هلل قال: قال: ر�صول �هلل : »�جْلِ
ا �لَِّذي لَُه َحقٌّ َو�ِحٌد َفَجاٌر  اِن، َوَجاٌر لَُه ثاََلثَُة ُحُقوٍق، َفاأَمَّ رَي�ِن، َوَجاٌر لَُه َحقَّ �أَْدنَى �جْلِ
اِن، َفَجاٌر ُم�ْصِلٌم، لَُه َحقُّ �ْلإِ�ْصاَلِم َوَحقُّ  ا �لَِّذي لَُه َحقَّ َو�ِر، َو�أَمَّ ُم�ْصِرٌك، لَُه َحقُّ �جْلِ
ِحِم َوَحقُّ �ْلإِ�ْصاَلِم  ِحِم، لَُه َحقُّ �لرَّ اُر ُذو �لرَّ ا �لَِّذي لَُه ثاََلُث ُحُقوٍق َفاجْلَ َو�ِر، َو�أَمَّ �جْلِ
لَُه  تَْغِرَف  �أَْن  �إِلَّ  ِقْدِرَك  ِبِقَتاِر  َجاَرَك  تُوؤِْذ  َل  �أَْن  َو�ِر  �جْلِ َحقِّ  َو�أَْدنَى  َو�ِر،  �جْلِ َوَحقُّ 

ِمْنَها«)2(.

�أخرجه �لإمام �أحمد بن حنبل، �مل�صند، حديث رقم: 16211.  -1
�أخرجه �لطرب�ين يف م�صند �ل�صاميني، حديث رقم: 2458.  -2
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ويف خمالطة غري �مل�صلمني، عن حيوة بن �صريح، قال: �صمعت ربيعة بن يزيد 
�خل�صني،  �أباثعلبة  �صمعت  قال:  �هلل،  عائذ  �أبو�إدري�ض  �أخربين  يقول:  �لدم�صقي، 
يقول: �أتيت ر�صول �هلل ، فقلت: يار�صول �هلل، �إنا باأر�ض قوم من �أهل �لكتاب 
ناأكل يف �آنيتهم، و�أر�ض �صيد �أ�صيد بقو�صي و�أ�صيد بكلبي �ملعلم، �أو بكلبي �لذي 
ا َما َذَكْرَت �أَنََّك ِباأَْر�ِض َقْوٍم  لي�ض مبعلم، فاأخربين ما �لذي حل لنا من ذلك؟ قال: »�أَمَّ
ُدو�  �أَْهِل �ْلِكَتاِب تَاأُْكُل يِف �آِنيَِتِهْم، َفاإِْن َوَجْدمُتْ َغرْيَ �آِنيَِتِهْم َفاَل تَاأُْكُلو� ِفيَها، َو�إِْن مَلْ جَتِ
ِبَقْو�ِصَك  ْدَت  �صِ َفَما  ْيٍد،  �صَ ِباأَْر�ِض  �أَنََّك  َذَكْرَت  َما  ا  َو�أَمَّ ِفيَها،  ُكُلو�  ُثمَّ  َفاْغ�ِصُلوَها 
ْدَت  ِم َفاْذُكِر ��ْصَم �هلِل، ثُمَّ ُكْل َوَما �صِ ْدَت ِبَكْلِبَك �مْلَُعلَّ َفاْذُكِر ��ْصَم �هلِل، ُثمَّ ُكْل َوَما �صِ

ًما َفاأَْدَرْكَت َذَكاتَُه َفُكْل«)1(. ِبَكْلِبَك �لَِّذي لَْي�َض ُمَعلَّ
�خلال�صة: يت�صح لنا من خالل �لنظر يف هذه �لأحاديث �ل�صريفة، �أن �لر�صول 
لم و�لأمن،   هدى �إىل بناء عالقة �إيجابية بني �مل�صلمني وغريهم يف حالت �ل�صِّ
بل و�صع منهًجا ربانًيا �صامًيا يف حالة �حلرب، وذلك رعاية لإ�صالح �لكون حتى 
و�ملق�صد  �حل�صاري  �ملنظور  وفق  �مل�صاركة  قيم  وتتعزز  و�لطماأنينة،  بالأمن  يت�صم 

�لإن�صاين. 

ورمبا كانت �حلروب �أ�صدق ُمعربِّ عن �ختالف �لنا�ض حني يدخلونها، وهنا 
َمَع  »نََزْلَنا  قال:  لمي،  �ل�صِّ �صارية  بن  �لعربا�ض  عن  ذلك  ومن  �لإ�صالم،  متيز  كان 
اِحُب َخْيرَبَ  َحاِبِه، َوَكاَن �صَ َم َخْيرَبَ، َوَمَعُه َمْن َمَعُه ِمْن �أَ�صْ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �لنَِّبيِّ �صَ
�أَلَُكْم  ُد  مَّ حُمَ يَا  َفَقاَل:  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �لنَِّبيِّ  �إِىَل  َفاأَْقَبَل  ُمْنَكًر�،  َماِرًد�  َرُجاًل 
لَّى �هللُ  َب يَْعِني �لنَِّبيَّ �صَ ِربُو� ِن�َصاَءنَا؟ َفَغ�صِ �أَْن تَْذبَُحو� ُحُمَرنَا، َوتَاأُْكُلو� ثََمَرنَا، َوتَ�صْ
لُّ �إِلَّ مِلُوؤِْمٍن،  نََّة َل حَتِ َم َوَقاَل: يَا �ْبَن َعْوٍف �ْرَكْب َفَر�َصَك، ُثمَّ نَاِد: �أََل �إِنَّ �جْلَ َعَلْيِه َو�َصلَّ

يُِّد، حديث رقم: 5488. �أخرجه م�صلم، كتاب �لذبائح و�ل�صيد، بَاُب َما َجاَء يِف �لتَّ�صَ  -1
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لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم،  لَّى ِبِهُم �لنَِّبيُّ �صَ اَلِة. َقاَل: َفاْجَتَمُعو�، ثُمَّ �صَ َو�أَِن �ْجَتِمُعو� ِلل�صَّ
ْم �َصْيًئا �إِلَّ  ُثمَّ َقاَم َفَقاَل: �أَيَْح�َصُب �أََحُدُكْم ُمتَِّكًئا َعَلى �أَِريَكِة، َقْد يَُظنُّ �أَنَّ �هللَ مَلْ يَُحرِّ
مَلِْثُل  �إِنََّها  َما يِف َهَذ� �ْلُقْر�آِن، �أََل َو�إِينِّ َو�هلِل َقْد َوَعْظُت َو�أََمْرُت، َونََهْيُت َعْن �أَ�ْصيَاَء 
�إِلَّ  �ْلِكَتاِب  �أَْهِل  بُيُوَت  تَْدُخُلو�  �أَْن  لَُكْم  يُِحلَّ  مَلْ  تََعاىَل  �هللَ  َو�إِنَّ  ْكرَثُ،  �أَ �أَْو  �ْلُقْر�آِن، 
ْعَطْوُكُم �لَِّذي َعَلْيِهْم«)1(. و�لن�ض  َذ� �أَ ْرَب ِن�َصاِئِهْم، َوَل �أَْكَل ِثَماِرِهْم �إِ ِباإِْذٍن، َوَل �صَ

و��صح يف حفظ �حلقوق ورعايتها. 
َم  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ وعن �حل�صن �أن �لأ�صود بن �صريع قال: »�أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل �صَ
ا َجاوؤُو�  يَِّة، َفَلمَّ رِّ ى ِبِهُم �ْلَقْتُل �إِىَل �لذُّ بََعَث �َصِريًَّة يَْوَم ُحَننْيٍ َفَقاتَُلو� �مْلُ�ْصِرِكنَي، َفاأَْف�صَ
يَِّة؟ َقالُو�: يَا َر�ُصوَل  رِّ َم: َما َحَمَلُكْم َعَلى َقْتِل �لذُّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َقاَل َر�ُصوُل �هلِل �صَ
َو�لَِّذي  �مْلُ�ْصِرِكنَي؟  �أَْوَلُد  �إِلَّ  ِخيَاُرُكْم  �أََوَهْل  َقاَل:  �مْلُ�ْصِرِكنَي،  �أَْوَلَد  َكانُو�  َا  �إِمنَّ �هلِل، 
ٍد ِبيَِدِه َما ِمْن نَ�َصَمٍة تُولَُد �إِلَّ َعَلى �ْلِفْطَرِة َحتَّى يُْعِرَب َعْنَها ِل�َصانَُها«)2(.  مَّ نَْف�ُض حُمَ

وهذ� �إن�صاٌف ون�ٌض بنّي يف حماية ذر�ري غري �مل�صلمني. 
اخلامتة والتو�سيات: 

قيم  تعزيز  �مل�صرتك �حل�صاري و�أثره يف  تناولت  �لتي  �لورقة  يف ختام هذه 
�لتعاي�ض قر�ءة من خالل �حلديث �لنبوي، �ت�صح لنا �أن هذ� �مل�صرتك مو�صول ببناء 
�حل�صارة �لإن�صانية وفق �لروؤية �لإ�صالمية �لتي �أعطت �لإن�صان كر�مته وحفظت له 
حقوقه، ودعته �إىل �إقامة �لعالقات �ملركزية بينه وبني �لآخرين على �حلق و�لعدل 
و�ل�صالح، لي�صمل ذلك �لبيئة من حوله باعتبارها �لإطار �جلامع و�ملوحد ل�صعي 
�لإن�صان، ويظل �لإن�صان هو �ملعزز لهذه �لقيم �لربانية، ذلك �أنه بحكم بنوته لآدم 

ِبالتَِّجاَرِة،  �ْخَتَلُفو�  �إَِذ�  ِة  مَّ �لذِّ �أَْهِل  رِي  تَْع�صِ يِف  بَاٌب  و�لإمارة،  و�لفيء  �خلر�ج  كتاب  د�ود،  �أبو  �أخرجه   -1
حديث رقم: 3050.

�أخرجه �أحمد يف �مل�صند، حديث رقم: 15828.  -2
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�لعلمية  بالقدر�ت  وزوده  �لأر�ض،  على  خليفة  �هلل  جعله  قد  �ل�صالم-  -عليه 
و�ملعرفية و�لأخالفية، ليقوم بر�صالته ويوؤدي دوره لتحقيق �ل�صتقر�ر و�لطماأنينة، 
ومقت�صيات �ل�صتخالف، من خالل مبد�أ �لتعاون، وذلك �أن �لنا�ض يختلفون يف 
فاإن  قدر�تهم، و�إمكانياتهم وعقائدهم وعاد�تهم وتقاليدهم و�صحناتهم و�إثنياتهم؛ 
ذهبو� مذهب �لتعار�ض و�لتباغ�ض و�لعدو�ن، فاإن �لكون يتحّول �صاحة للحروب 

و�لعر�ك و�لتباغ�ض و�لتناف�ض غري �ملحمود. 
و�إن ذهبو� �ملذهب �حلق �لذي �أتت به �لأديان �ل�صماوية-وخامتتها �لإ�صالم-، 
و�لتعاون  �خل�صو�صيات  �حرت�م  مذهب  وهو  �لفطرية،  �لإن�صانية  �لقيم  تعّززت 
�لإيجابي، من خالل ما تعارفنا عليه بامل�صرتك �حل�صاري �لذي مت حتديده يف �ملباحث 
�لتي تناولت: مفهوم �مل�صرتك �حل�صاري و�أهميته، و�مل�صرتك �حل�صاري ق�صايا �لبيئة 

و�لعالقات �لإن�صانية، و�مل�صرتك �حل�صاري وحتديات �لختالف و�لتعدد. 
فاإن  �لإ�صالم،  بنيانها  و�أقام  وحفظها  �لأديان،  بها  �أتت  و�إن  �لقيم،  هذه  �إن 
جاءت  وقد  ذلك،  باأهمية  ي�صعر  �حل�صاري  تطوره  خالل  ومن  �لعاقل،  �لإن�صان 
�لتطبيق  �لطاهرة وهي  �صنته  من خالل  �ملعاين  لهذه   جملية  �لر�صول  �أحاديث 

 . لعملي �لذي هدى �إليه �لدين و�أر�صد �إليه �لر�صول�
دين  ق�صية  ويجعلها  ويقويها  يقررها  �لنبوي  باحلديث  �ملعاين  هذه  ربط  �إن 
ومعتقد، ثم ت�صبح مدخاًل لي�صتيقن �لنا�ض �أن �هلل خالق �لإن�صان ومدبر �لأكو�ن قد 
�أنزل وحيه على نبييه  لينعم �لإن�صان بالأمان و�ل�صالمة، و�أن لكل �إن�صان حقوًقا 
وعليه و�جبات، متثل مدخاًل لتعزيز �مل�صرتك �حل�صاري، وحتقيق �لتعاي�ض من بعد 

ذلك. 
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اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الورقة: 
�صرورة �لنتباه للم�صرتك �حل�صاري �جلامع باعتباره مدخاًل لتحقيق �لوحدة - 1

�لإن�صانية بني �خللق. 
2 -  �لر�صول  �أحاديث  �لتي جتلت يف  قيم �حل�صارة ومبادئ �ل�صتخالف  �إن 

متثل م�صرتكا قويًا لثبات عظمة �لإ�صالم وكمال �صريعته. 
ل يتحقق �ل�صالح �لكوين �إل من خالل معرفة ن�صق �حلقوق و�لو�جبات، مبا - 3

يحقق �لعدل، ويقّوي �لقيم، وينفي �لظلم. 
نظريٍة - 4 لبناء  فقهًيا،  ومدًد�  نافًعا،  وز�ًد�  حيًة،  ذخرية  �لنبوي  �حلديث  مثَّل 

لم �لعامليني، وفق مرتكز�ت �مل�صرتك �حل�صاري.  متكاملٍة لتحقيق �لأمن و�ل�صِّ
التو�سيــــات: َخُل�سُت من ثم للتو�سيات الآتية: 

من - 1 وذلك  �حل�صاري،  بامل�صرتك  ف  تعرِّ �لتي  �ملنهجية  بالدر��صات  �لهتمام 
 . خالل �صنة ر�صول �هلل

�إبر�ز �مل�صرتك �حل�صاري �جلامع، وطرحه �أمام �ملوؤ�ص�صات �لإقليمية و�لدولية، - 2
لم.  ليمثل قا�صًما م�صرتًكا للوحدة وقيم �لأمن و�ل�صِّ

ت�صمني ق�صايا �مل�صرتك �حل�صاري �ملناهج �لدر��صية، لتعزيز قيم �لو�صطية بني - 3
�أبناء �لأمة. 

بناء �حل�صارة و�ملحافظة عليها من خالل - 4 �لأ�صيل يف  �لإ�صالمي  �ملنهج  �إبر�ز 
�لدر��صات �ملعمقة يف �حلديث �لنبوي. 

عقد �ملوؤمتر�ت �لدولية و�إقامة �ملوؤ�ص�صات �لعاملية �لتي تدعو �إىل تاأ�صي�ض قيم - 5
�مل�صرتك �حل�صاري من منظور �إ�صالمي. 
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�مل�صنف، لأبي بكر عبد�لرز�ق بن همام بن نافع �حلمريي �ليماين �ل�صنعاين، حتقيق:  -

حبيب �لرحمن �لأعظمي، �ملجل�ض �لعلمي، �لهند، �ملكتب �لإ�صالمي، بريوت، ط2، 
 .1403

�ل�صنن �لكربى، لأبي بكر �لبيهقي، �أحمد بن �حل�صني بن علي بن مو�صى �خُل�ْصَرْوِجردي  -
�خلر��صاين، حتقيق: حممد عبد�لقادر عطا، د�ر�لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، ط3، 

1424 ه، 2003م. 
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�خلر��صاين،  - علي  بن  �صعيب  بن  �أحمد  �لرحمن  عبد  لأبي  للن�صائي،  �ل�صغرى  �ل�صنن 
ط2،  حلب،  �لإ�صالمية،  �ملطبوعات  مكتب  �أبوغدة،  عبد�لفتاح  حتقيق:  �لن�صائي، 

 .1986 ،1406
�ل�صرية �لنبوية )من �لبد�ية و�لنهاية لبن كثري(، لأبي �لفد�ء �إ�صماعيل بن عمربن كثري  -

�لقر�صي �لدم�صقي، حتقيق: م�صطفى عبد�لو�حد، �لنا�صر: د�ر�ملعرفة للطباعة و�لن�صر 
و�لتوزيع بريوت، لبنان، 1395 ه، 1976م. 

�أحمد�لزيات،  - م�صطفى،  �إبر�هيم  بالقاهرة،  �لعربية  �للغة  جممع  �لو�صيط،  �ملعجم 
حامدعبد�لقادر، حممد�لنجار، د�ر�لدعوة. 

�ملجلد  - لل�صباب،  �لعاملية  �لندوة  �أبحاث  �مل�صلم،  �ل�صباب  ودور  و�حل�صارة  �لإ�صالم 
�لثاين �لإ�صد�ر )3( 1979م. 

حتقيق:  - �لفريوز�آبادي،  يعقوب  بن  حممد  طاهر  �أبو  �لدين  جمد  �ملحيط،  �لقامو�ض 
�لعرق�ُصو�صي،  نعيم  حممد  باإ�صر�ف:  �لر�صالة،  موؤ�ص�صة  يف  �لرت�ث  حتقيق  مكتب 
موؤ�ص�صة �لر�صالة للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع، بريوت - لبنان، ط8، 1426 ه، 2005 م. 

لالأعالم  - �لزهر�ء  �لقاهرة،  �خلطيب،  �صليمان  �ل�صالم،  يف  �حل�صارة  مفهوم  �أ�ص�ض 
�لعرب، 1986. 

عبد�لرّز�ق  - بن  حمّمد  بن  حمّمد  �لفي�ض،  لأبي  جو�هر�لقامو�ض،  من  �لعرو�ض  تاج 
�لنا�صر:  �ملحققني،  من  جمموعة  �ملحقق:  بيدي،  �لزَّ مبرت�صى،  �مللّقب  �حل�صيني، 

د�ر�لهد�ية. 
كثري  - بن  عمر  بن  �إ�صماعيل  �لفد�ء  لأبي  �صنن،  لأقوم  �لهادي  نن  و�ل�صُّ �مل�صانيد  جامع 

�لقر�صي �لب�صري ثم �لدم�صقي، حتقيق: د عبد �مللك بن عبد �هلل �لدهي�ض، د�ر خ�صر 
للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع بريوت، لبنان، ط 2، 1419 ه، 1998 م. 

خان  - قا�صي  �بن  �لدين  ح�صام  بن  علي  �لدين  عالء  �لأقو�ل،  �صنن  يف  �لعمال  كنز 
�لقادري �ل�صاذيل �لهندي �لربهانفوري ثم �ملدين فاملكي �ل�صهري باملتقي �لهندي، بكري 

حياين، �صفوة �ل�صقا، موؤ�ص�صة �لر�صالة ط5، 1401ه/1981م. 
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حتقيق:  - �لبغد�دي،  �لهروي  عبد�هلل  بن  �صاّلم  بن  �لقا�صم  ُعبيد  لأبي  �لأمو�ل،  كتاب 
خليل حممدهر��ض، د�ر�لفكر، بريوت. 

م�صند �ل�صاميني، لأبي �لقا�صم �لطرب�ين �صليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري �للخمي  -
�ل�صامي، حتقيق: حمدي بن عبد �ملجيد �ل�صلفي، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت ط1، 1405، 

 .1984
م�صند �لإمام �أحمد بن حنبل، لأبي عبد�هلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�صد  -

�ل�صيباين، حتقيق: �صعيب �لأرنوؤوط، عادل مر�صد، موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط1، 1421 ه، 
2001م. 

معامل �حل�صارة يف �لإ�صالم و�أثرها يف �لنه�صة �لأوربية، عبد �هلل �صالح علو�ن، د�ر  -
�ل�صالم للطباعة و�لن�صر، ط 2، 1984م. 

ويل  - �أبوزيد،  خلدون  �بن  حممد،  بن  حممد  بن  عبد�لرحمن  خلدون،  �بن  مقدمة 
د�ر�لفكر، بريوت، ط2، 1408  �صحادة،  �ملحقق: خليل  �لإ�صبيلي،  �لدين �حل�صرمي 

ه، 1988م. 
مو�صوعة حقوق �لن�صان يف �لإ�صالم، خديجة �لنرب�وي، د�ر �ل�صالم للطباعة و�لن�صر،  -

ط1، 2006م. 
م�صند �لبز�ر�ملن�صور با�صم �لبحر�لزخار، لأبي بكر �أحمد بن عمرو بن عبد �خلالق بن  -

خالد بن عبيد �هلل �لعتكي �ملعروف بالبز�ر، �ملحقق: حمفوظ �لرحمن زين �هلل، مكتبة 
�لعلوم و�حلكم، �ملدينة�ملنورة، ط1، 2009م. 

عبد  - بن  بَهر�م  بن  �لف�صل  بن  �لرحمن  عبد  بن  �هلل  عبد  حممد  لأبي  �لد�رمي،  �صنن 
�ل�صمد �لد�رمي، �لتميمي �ل�صمرقندي، حتقيق: ح�صني �صليم �أ�صد �لد�ر�ين، د�ر�ملغني 

للن�صرو�لتوزيع، �ململكة �لعربية �ل�صعودية، ط1، 1412 ه، 2000م. 

�صنن �أبي د�ود، لأبي د�ود �صليمان بن �لأ�صعث بن �إ�صحاق بن ب�صري بن �صد�د بن عمرو  -
�لع�صرية،  �ملكتبة  عبد�حلميد،  �لدين  حميي  حممد  �ملحقق:  ِج�ْصتاين،  �ل�صَِّ �لأزدي 

�صيد�، بريوت. 



- 189 -

�صنن �بن ماجه، لأبي عبد�هلل حممد بن يزيد �لقزويني، حتقيق: حممد فوؤ�دعبد�لباقي،  -
�لنا�صر: د�ر�إحياء�لكتب �لعربية، في�صل عي�صى �لبابي �حللبي. 

�صنن �لرتمذي، حممد بن عي�صى بن �َصْورة بن مو�صى بن �ل�صحاك، �لرتمذي، حتقيق  -
وتعليق: �أحمد حممد �صاكر و�آخرون، �صركة مكتبة و مطبعة م�صطفى �لبابي �حللبي، 

م�صر، ط2، 1395 ه، 1975م. 

حممد  - عبد�لرحمن  لأبي  وفو�ئدها،  فقهها  من  و�صيء  �ل�صحيحة  �لأحاديث  �صل�صلة 
نا�صر �لدين �لألباين، مكتبة �ملعارف للن�صر و�لتوزيع، �لريا�ض، ط1. 

حممد  - حتقيق:  �جلعفي،  �لبخاري  �أبوعبد�هلل  �إ�صماعيل  بن  حممد  �لبخاري،  �صحيح 
زهري بن نا�صر�لنا�صر، د�رطوق �لنجاة، ط1، 1422ه. 

�لني�صابوري، �ملحقق: حممد  - �لق�صريي  �أبو�حل�صن  �صحيح م�صلم، م�صلم بن �حلجاج 
فوؤ�د عبد�لباقي، د�ر�إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، باب لزوم �جلماعة. 

فل�صفة �حل�صارة، �أحمد حممود �صبحي، موؤ�ص�صة �لثقافة �جلامعية. -





اخللل يف فهم اأحاديث الولء والرباء 
وتطبيقاتها واأثر ذلك على ال�سلم املدين

د. �سالح عبدالكرمي
جامعة اجلمريا - الإمارات العربية املتحدة 
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املقدمة

�حلمد هلل �لذي بني �لأحكام، وجعل �لعمل بها �صبيال ل�صعادة �لأنام، وطريقا 
ل  �أن  و�أ�صهد  �لكالم،  باأعطر  عليه  و�أثني  و�أ�صكره  �أحمده  و�ل�صالم،  لال�صتقر�ر 
ور�صوله  عبده  حممد�  �أن  و�أ�صهد  �لعالم،  �مللك  له  �صريك  ل  وحده  �هلل  �إل  �إله 
بدر �لتمام، �صلى �هلل عليه وعلى �آله و�صحبه �لأئمة �لأعالم، ومن تبعهم باإح�صان 

يرجتي ُح�صن �خلتام، �أما بعد: 
فقد حر�صت �ل�صريعة �لإ�صالمية على غر�ض قيم �لعتد�ل و�لو�صطية، ون�صر 
بني  �حلياة  �أبو�ب  جميع  يف  �لعتد�ل  نهج  فهي  �لب�صرية؛  بني  و�ل�صلم  �ل�صماحة 
طريف �لغلو و�جلفاء، وهي و�صطية يف �لعقائد و�لعباد�ت، و�ل�صلوك و�ملعامالت، 
وهي �صمحة مرب�أة من جفاء �لتفريط، وغلو �لإفر�ط، وهي دين �ل�صالم و�لأمان، 
و�ل�صتقر�ر و�لطمئنان، وما �أجمل و�صايا �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �لتي جتلي 

ُرو�«)1(. ُرو� َوَل تَُنفِّ ُرو�، َوبَ�صِّ ُرو� َوَل تَُع�صِّ هذه �لقيم و�ملبادئ يف قوله: »يَ�صِّ
�إىل  �لعظيمة،  و�ملبادئ  �لنبيلة،  �لقيم  هذه  عن  �لنا�ض  من  كثري  تنكب  وملا 
�لإرهاب  فنت  ظهرت  �لأعوج،  �ل�صقيم  و�لفكر  �لأهوج،  �لتطرف  ظلمات 
�لربيئة، و�ُصوهت �صورة  �لأنف�ض  �لرتويع و�لتفجري؛ ف�صفكت  و�لتكفري، وحمن 
و�صاع  �مل�صونة،  �لأعر��ض  و��صتبيحت  �ملع�صومة،  �لدماء  و��صتحلت  �ل�صريعة، 

�خلوف يف كثري من �لبالد، وت�صتت فئام من �لعباد!!

لُُهْم ِبامْلَْوِعَظِة َو�ْلِعْلِم َكْي  َم يََتَخوَّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �أخرجه �لبخاري يف كتاب �لعلم، بَاُب َما َكاَن �لنَِّبيُّ �صَ  -1
َل يَْنِفُرو�، حديث رقم: 69.
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�أن  �ملعتدلني:  و�حلكماء  �لعاملني،  �لعقالء  على  �لو�جب  من  كان  ولذلك 
ذهاب  لبيان خطورة  �لنا�صحة؛  كلماتهم  تتو�فر  و�أن  �ل�صادقة،  تت�صافر جهودهم 
�لأمن وحلول قرن �لإرهاب، وبذل �لأ�صباب حلماية فكر �ل�صباب، ودح�ض �أبرز 
�لعلمية  �ملوؤمتر�ت  خالل  من  �ملدلهمة؛  �لفنت  من  �لأمة  و�إنقاذ  �ملهمة،  �ل�صبهات 

�لنافعة، و�ملقالت �لتاأ�صيلية �لر��صخة، و�ملحا�صر�ت �لتوعوية �لناجحة.
م�صتنرية؛  ودرة  م�صيئة،  حلقة  �إل  �لثامنة  �لدولية  �لعلمية  �لندوة  هذه  وما 
تقرير  يف  �لأمة،  تخدم  و�أطروحة  مهمة،  ق�صية  يف  �حلروف  على  �لنقاط  لو�صع 
منابع  وجتفيف  �لعلمي،  �لتاأ�صيل  من  به  يتعلق  ما  وبيان  �ملدين،  �ل�صلم  حقيقة 

�لإرهاب �لوح�صي.
وملا ر�أيت �إعالن �لندوة، وحماورها �ملهمة؛ تاقت نف�صي للم�صاركة �لعاجلة، 
و�لإ�صهام بالكتابة �لنافعة، فاخرتت لنف�صي مو�صوعا مهما للغاية، وحريا بالعناية، 
على  ذلك  و�أثر  وتطبيقاتها  و�لرب�ء  �لولء  �أحاديث  فهم  »�خللل يف  وو�صمته ب: 

�ل�صلم �ملدين«.
�صياأتي  �لتي  ومطالبه  مبباحثه  �ملو�صوع  هذ�  �ل�صابقة  �لدر��صات  تتناول  مل 
�أن بع�صها تناول جو�نب من هذ� �لبحث، و�لكتب  �إل  ذكرها يف خطة �لبحث، 
�لعامة حول �لولء و�لرب�ء بذكر �أدلته و�أق�صامه و�أحكامه كثرية، لكن ما يتعلق منها 
باأ�صباب خلل �لفهم لالأدلة وعالجه و�آثاره قليل، وهي جمرد مقالت ولي�صت من 

قبيل �لبحوث �ملحكمة، ول تخدم �أ�صالة مو�صوع �ل�صلم �ملدين. 
وجاء هذ� �لبحث ليعر�ض �ملو�صوع ب�صموليته: من بيان �أ�صباب �خللل يف فهم 
بيان �لآثار و�لعالج، و�لرتكيز على بع�ض  ن�صو�ض �لولء و�لرب�ء وتطبيقها، مع 
�لأحاديث �لتي ح�صل فيها ن�صاز فهم لدى طو�ئف من �لتيار�ت �لغالية، وبالأخ�ض 

ما يتعلق بال�صلم �ملدين.
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وهناك �أ�صباب كثرية دفعتني للكتابة حول هذ� �ملو�صوع منها: 
اأول: عدم �لطالع على كتابة و�فية تتناول هذ� �ملو�صوع �جللل.

�لنحر�ف، وبد�ية  �صر�رة  �لتي هي  �ملغلوطة  �ملفاهيم  ت�صحيح  �أهمية  ثانيا: 
�لإرهاب.

لدى  و�لرب�ء  �لولء  م�صطلح  حول  عليه  وقفت  �لذي  �خللل  كرثة  ثالثا: 
�لتيار�ت �لغالية.

لهذه �لأ�صباب وغريها �خرتت هذ� �ملو�صوع.
من هنا �نتظم هذ� �لبحث يف مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، فجاء 

على �لنحو �لتايل: 
�ل�صابقة،  و�لدر��صات  �لبحث،  عن  عامة  فكرة  فيها  فذكرت  �ملقدمة،  �أما 
و�أ�صباب �ختيار �لبحث، وخطة �لبحث، ومنهجية �لبحث، و�أما �لتمهيد ف�صمنته: 
مفهوم �لولء و�لرب�ء لغة و�صرعا و�أهميته، وجعلت �ملبحث �لأول حول: �أ�صباب 
مناذج  حول:  �لثاين  و�ملبحث  وتطبيقها،  و�لرب�ء  �لولء  �أحاديث  فهم  يف  �خللل 
من �صور خلل �لفهم لأحاديث �لولء و�لرب�ء وتطبيقها، و�ملبحث �لثالث حول: 
�آثار �خللل يف فهم �أحاديث �لولء و�لرب�ء وتطبيقها على �ل�صلم �ملدين وعالجه، 
و�أما �خلامتة فقد ��صتملت على �أهم �لنتائج و�لتو�صيات، و�أنهيت �لبحث: بفهر�ض 

�ملر�جع و�مل�صادر �لعلمية �لتي متت �ل�صتفادة منها، وفهر�ض �ملو�صوعات.
وقد �صلكت يف كتابة هذ� �لبحث �ملنهج �ل�صتقر�ئي �لنقدي �لتايل: 

�أول: ق�صمت �لبحث �إىل ثالثة �أق�صام على طريقة عر�ض �مل�صكالت و�لظو�هر؛ 
فجعلت �لق�صم �لأول لالأ�صباب و�ملربر�ت، و�لثاين لل�صور و�لنماذج، و�لثالث 

لالآثار و�لعالج.
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ثانيا: �أطلت �لنف�ض يف �ملبحث �لأول و�لثاين لأنهما بيت �لق�صيد من �لبحث.
و��صم  �لآية،  رقم  ذكر  مع  �صورها،  �إىل  �لقر�آنية  �لآيات  بعزو  قمت  ثالثا: 

�ل�صورة.
�لتوثيق بذكر �لكتاب  �إىل م�صادرها �لأ�صلية، مع  ر�بعا: عزوت �لأحاديث 

و�لباب و�لرقم، مع بيان درجة �لأحاديث �لو�ردة خارج �ل�صحيحني.
�ملوؤلف،  ثم  �لكتاب  ��صم  بتقدمي  �لهام�ض  �ملرجع يف  بيانات  خام�صا: ذكرت 

و�أخرت بيانات �لطبع لفهر�ض �مل�صادر و�ملر�جع.
�صاد�صا: قمت بعمل فهار�ض للم�صادر، و�ملو�صوعات.

�أ�صاأل �هلل تعاىل �لإعانة  ثم بعد هذ� �لبحث �لذي بذلت فيه و�صعي وطاقتي 
فيما توخيت من �لإبانة، و�إن كنت قد �أ�صبت فذلك من ف�صل �هلل، و�إن كنت قد 
�أخطاأت فمن زلت �لنف�ض فاأ�صتغفر �هلل، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني، 
و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �ملر�صلني، وعلى �آله و�أ�صحابه و�أتباعه �لغر �مليامني، 

ومن �صار على نهجهم �إىل يوم �لدين.
التمهيد

مفهوم الولء والرباء واأهميته:
�مل�صائل  ت�صور  على  يعني  �لعلمية  و�مل�صطلحات  �ل�صرعية  �ملفاهيم  �صبط 
كانت  و�إن  �لرتكيب،  بهذ�  �ملتاأخرة  �مل�صطلحات  من  و�لرب�ء  و�لولء  �لتاأ�صيلية، 

�مل�صامني و�ملعاين و�ملفرد�ت �ملتعلقة بها كثرية يف ن�صو�ض �لكتاب و�ل�صنة.
اأول: الولء والرباء لغة: 

�لولء يف �للغة هو �لقرب، قال �بن فار�ض: »�لو�و و�لالم و�لياء �أ�صل �صحيح 
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: �لقرب، يقال: تباعد بعد ويل، �أي قرب، وجل�ض  يدل على قرب، من ذلك �لَويْلُ
مما يليني، �أي يقاربني«)1(، وجاء يف خمتار �ل�صحاح: »و�لويل �صد �لعدو يقال 
�ملعاد�ة«)2(  �صد  و�ملو�لة  وليه.....  فهو  و�حد  �أمر  ويل  من  وكل  »توله«  منه 
وجاء يف ل�صان �لعرب: »لن« ولية بالفتح »�أكرث ما ت�صتعمل يف �ملعنى �مل�صدري 

وهو �لقرب يف �لدين �أو �لإعانة و�لن�صرة«)3(.
و�أما �لرب�ء يف �للغة من �لتباعد، قال �بن �لأعر�بي: »برئ �إذ� تخل�ض، وبرئ 
من  �ل�صيء  خللو�ض  �لرَبء  تركيب  »�أ�صل  �لبي�صاوي:  وقال  وتباعد«)4(،  تنزه  �إذ� 
هذه  و�أ�صل  وتباعد«)6(،  تنزه  �إذ�  »برئ:  �للغة:  تهذيب  معجم  ويف  غريه«)5(، 
�أحدهما �خللق،  �لباب:  �إليهما ترجع فروع  �بن فار�ض: »فاأ�صالن  �لكلمة كما قال 
يقال بر�أ �هلل �خللق... و�لأ�صل �لآخر: �لتباعد من �ل�صيء ومز�يلته: من ذلك �لربء، 

وهو �ل�صالمة من �ل�صقم«)7(.
�ملحبة  مظاهر  من  �صمنه  يدخل  وما  �لقرب  هو  �لولء  �أن  يتبني  هذ�  وعلى 
و�لن�صرة و�لإعانة، و�لرب�ء هو �لبعد وما يدخل �صمنه من مظاهر �لبغ�ض و�ملجانبة 

و�ملعاد�ة.
ثانيا: الولء والرباء �سرعا: 

حمبة ون�صرة �هلل تعاىل ور�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم و�ملوؤمنني وحمبة كل 

معجم مقايي�ض �للغة لبن فار�ض، 1104.  -1
خمتار �ل�صحاح للر�زي، 736.  -2

ل�صان �لعرب لبن منظور، 407/15.  -3
�مل�صدر �ل�صابق، 356/1.  -4

تاج �لعرو�ض للزبيدي، 76/1.  -5
معجم تهذيب �للغة لالأزهري، 324/1.  -6

معجم مقايي�ض �للغة لبن فار�ض، 128.  -7
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عمل يحبه �هلل تعاىل ور�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم، وبغ�ض ومعاد�ة كل من حاد 
�هلل ور�صوله  يحبه  وبغ�ض كل عمل ل  و�صلم،  عليه  �هلل  تعاىل ور�صوله �صلى  �هلل 

�صلى �هلل عليه و�صلم وفق �ل�صريعة)1(.
فاملعنى �ل�صرعي م�صتمد من �أ�صله �للغوي، فريجع �إىل جانب �حلب و�لبغ�ض 
و�ملنا�صرة  و�ملخالفة  �ملو�فقة  جانب  �إىل  عنه  وينتج  و�لرب�ء  بالولء  يرتبط  �لذي 
�ملعاد�ة  �أ�صل  �أن  كما  �ملحبة،  هي  �ملو�لة  »�أ�صل  تيمية:  �بن  يقول  و�ملعاد�ة، 

�لبغ�ض«)2(، وقال �ل�صعدي يف تف�صريه: »و�أ�صل �لولية: �ملحبة و�لن�صرة«)3(.
ثالثا: اأهمية الولء والرباء: 

�لولء و�لرب�ء من �أخطر �أبو�ب �ملعتقد، وهو �أحد �أبو�ب �لتكفري �لتي �نطلق 
منها �خلو�رج قدميا، ومن �صار على طريقهم يف ع�صرنا، وح�صل خلل عظيم يف 
�أدق  �أحكاًما جائرًة، يقول �ل�صيخ �بن عثيمني: »وهذه �مل�صاألة من  فهمه، نتج عنه 
�صيء  �أي  �أن  يظن  �ل�صباب  بع�ض  لأن  �ل�صباب؛  عند  �صيما  و�أخطرها ول  �مل�صائل 

يكون فيه �ت�صال مع �لكفار فهو مو�لة لهم ولي�ض كذلك«)4(.
كما �أن �لولء و�لرب�ء من �لعباد�ت �لقلبية �لتي تظهر �آثارها على �جلو�رح، 
يقول �بن �لقيم: »بر�ءة �خلليل وقومه من �مل�صركني ومعبودهم لي�صت تركا حم�صا 
بل تركا �صادر� عن بغ�ض ومعاد�ة وكر�هة، هي �أمور وجودية، هي عبودية للقلب 
يرتتب عليها خلو �جلو�رح من �لعمل؛ كما �أن �لت�صديق و�لإر�دة و�ملحبة و�لطاعة 

ينظر: حقيقة �لولء و�لرب�ء يف �لكتاب و�ل�صنة للدكتور ع�صام �ل�صناين، 44، وجمموع فتاوى �لعقيدة   -1
لبن عثيمني، 11/3، ومعجم �ألفاظ �لعقيدة لأبي عبد�هلل عامر عبد�هلل فالح، 442.

قاعدة يف �ملحبة لبن تيمية، 198.  -2
تي�صري �لكرمي �لرحمن لل�صعدي، 446.  -3

لقاء�ت �لباب �ملفتوح لبن عثيمني، 466/3.  -4
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من عبودية �لقلب يرتتب عليها �آثارها يف �جلو�رح«)1(.
ڈ   چ  تعاىل:  قال  و�أ�صوله،  �لإميان  عرى  �أوثق  من  و�لرب�ء  �لولء  �إن  بل 
ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ   ڈ  ژ   ژ  
ۀ   ۀ        ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ)�ملائدة:80، 81(، ويف �صنن �أبي د�ود 
من حديث �أبي �أمامة ر�صي �هلل عنه: »َمْن �أََحبَّ هلِلِ، َو�أَْبَغ�َض هلِلِ، َو�أَْعَطى هلِلِ، َوَمَنَع 

هلِلِ، َفَقِد ��ْصَتْكَمَل �ْلإِميَاَن«)2(.
وقد ذكر �هلل �صبحانه وتعاىل يف منهج �لأنبياء عند دعوة �أقو�مهم تقرير هذ� 
نبينا �صلى  �إبر�هيم عليه �ل�صالم مع قومه، وحال  �لأ�صل بجالء وتف�صيل، كحال 
�هلل عليه و�صلم مع �مل�صركني، و�ل�صنة ز�خرة بن�صو�ض �لولء و�لرب�ء وتقريرها يف 
مو��صع كثرية، ولكن �لإ�صكال يف �لفهوم �لتي حادت عن �ل�صو�ب، و�أخذت 
�لتعامل و�جلفاء،  �لدماء، و�صوء  �لأمن و�صفك  �أدلة لزعزعة  �لن�صو�ض  من هذه 
ومل تاأت هذه �لفهوم �ملعوجة �إل ب�صبب �ل�صطط يف قو�عد معروفة عند �أهل �لعلم 

حول فهم �لدليل وطريقة �لتنزيل كما �صوف ياأتي يف �ملبحث �لأول.
املبحث الأول: اأ�شباب اخللل يف فهم اأحاديث الولء والرباء وتطبيقها

كل خلل وغلط، و�نحر�ف و�صطط يرتبط ب�صبب ومنطلق، فغالب �لنحر�فات 
�لفكرية لها مناط �أ�صيل ن�صاأ منه �خللل، ودر��صة �أ�صباب �خللل ي�صهل عالج �خلطاأ، 
كما يي�صر بيان ه�صا�صة �ل�صبهة �لتي يتعلق بها �صاحبها، و�صالمة �لفهم نعمة عظيمة، 
�لفهم  و�صوء  �ملفا�صد،  من  �لكثري  وتدر�أ  �مل�صالح  من  �لكثري  بديعة حتقق  وخ�صلة 

�صفاء �لعليل لبن �لقيم، 170/1.  -1
اِنِه، حديث رقم: 4681،  ِليِل َعَلى ِزيَاَدِة �ْلإِميَاِن َونُْق�صَ �أخرجه �أبو دو�د يف �صننه، كتاب �ل�صنة، بَاُب �لدَّ  -2

و�صكت عنه، و�صححه �لألباين يف �صحيح �جلامع حديث رقم:: 5965.
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�صبب ل�صطر�ب �ملو�زين، وخلل �ملنهج، و�صذوذ �لر�أي، قال �بن �لقيم: »�صحة 
�لفهم وح�صن �لق�صد من �أعظم نعم �هلل، �لتي �أنعم بها على عبده، بل ما �أعطي عبد 
عطاء بعد �لإ�صالم �أف�صل ول �أجل منهما، بل هما �صاقا �لإ�صالم«)1(، وبالنظر لأبرز 
�لأ�صباب �لتي نتج عنها �خللل يف فهم �أحاديث �لولء و�لرب�ء وتطبيقها فهي ترجع 

خلم�صة �أ�صباب تف�صيلها يف �ملطالب �لتالية: 
املطلب الأول: النظرة املجتزاأة والنتقائية لالأحاديث

�لبع�ض،  بع�صها  تكمل  فهي  و�حدة  م�صكاة  من  خرجت  �لنبوية  �لأحاديث 
وتاأتلف ول تختلف، وخرجت يف �صياق و�صباق وحلاق حمدد تُدرك يف �صوءه، 
فالنظر �ل�صحيح لالأحاديث يكون من خالل �لنظرة �لكلية �لتنا�صقية لها مع مر�عاة 
�صائر �لن�صو�ض ومتعلقاتها يف �لباب، قال �لإمام �أحمد بن حنبل: »�حلديث �إذ� مل 
جَتمع طرقه مل تفهمه، و�حلديث يف�صر بع�صه بع�صا«)2(، وكم من فهم خاطئ ن�صاأ 
ب�صبب �إغفال بع�ض �لن�صو�ض و�لأخذ بالبع�ض �لآخر وعدم رد �ملت�صابه للمحكم، 
وكم من ن�صاز فهم ن�صاأ ب�صبب عدم �للتفات للمخ�ص�صات و�ملقيد�ت و�ل�صياق 

�للغوي و�أ�صباب �لورود )3(.
فالنظر �جلزئي و�لنتقائي و�ملبتور لالأحاديث دون �لتكامل و�لإعمال �ل�صامل 
�صبب لكثري من �لفهوم و�لتطبيقات �خلاطئة يف �أحاديث ون�صو�ض �ل�صلم �ملدين، 
قتال  بن�صو�ض  �أخذت  �لغالية  �جلماعات  من  طو�ئف  �أن  جند  �ملثال  �صبيل  وعلى 

�لكفار على �لإطالق؛ مثل قوله: چ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

�إعالم �ملوقعني لبن �لقيم، 8/1.  -1
�جلامع لأخالق �لر�وي و�آد�ب �ل�صامع، للخطيب �لبغد�دي، 370.  -2

�حتمال  بعدم  و�لقطع  �ملحتِمل،  وتعيني  �ملجمل،  تبيني  �إىل  ير�صد  »�ل�صياق  ذلك:  يف  �لقيم  �بن  يقول   -3
غري �ملر�د، وتخ�صي�ض �لعام، وتقييد �ملطلق، وتنوع �لدللة، وهذ� من �أعظم �لقر�ئن �لد�لة على مر�د 

�ملتكلم؛ فمن �أهمله، غلط يف نظره، وغالط يف مناظرته«. بد�ئع �لفو�ئد، لبن �لقيم، 815/4.
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ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  وقوله:   ،)29 )�لتوبة:  چ  ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   گ  
 ،)123 )�لتوبة:  چ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ      پ   پ  

�لكفار مطلقا دون قيد، يف حني  �لن�صو�ض يف تقرير وجوب قتل  فاأخذو� بهذه 
�أن �ل�صريعة و�أحكامها قد قيدت هذ� �لإطالق وخ�ص�صت عمومه ببيان حال �لكافر 

�إما حربي، �أو معاهد، �أو م�صتاأمن، �أو ذمي، ومن ذلك قول �هلل تعاىل: چ ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  
ک  ک  گ  گ  گ  گ   چ  چ )�لنحل: 91(، وقوله:  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ 
ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ 
َو�إِنَّ  نَِّة،  �جْلَ َر�ِئَحَة  يََرْح  مَلْ  ُمَعاَهًد�  َقَتَل  »َمْن  �ل�صحيحة:  �ل�صنة  ويف   .)4 )�لتوبة: 

ِريَحَها تُوَجُد ِمْن َم�ِصرَيِة �أَْربَِعنَي َعاًما«)1(.
ويف �لآيات و�حلديث تقييد ملطلق �لقتل للكافر �لذي قالت به بع�ض �جلماعات 
�لغالية، ون�صاأة �لفهم �لباطل هنا كان ب�صبب �لنظرة �ملجتز�أة و�لنتقائية للن�صو�ض، 
وعدم �إعمال جميع �لن�صو�ض يف �صياق و�حد، و�لقت�صار على طرف و�حد من 

�لن�صو�ض.
ومثله �أي�صا جعل ن�صو�ض �ملو�لة ن�صقا و�حد�، و�حلكم على كل �صورة من 

�ملو�لة باأنها كفر، و�إغفال �لنظر �إىل جمموع �لن�صو�ض يف �مل�صاألة.
�أن  وبينو�  �لكافر  مو�لة  يف  و�ل�صنة  �لكتاب  ن�صو�ض  �إىل  �لعلم  �أهل  ونظر 

�ملو�لة لها ثالث �صور: 
�ل�صورة �لأوىل: �ملو�لة �ملكفرة، وهي �لتي ت�صمى يف �لقر�آن بالتويل؛ كما 
قال �صبحانه: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ )�ملائدة: 51(، وهذ� مبعنى �أن يحب �لكافر 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �جلزية، بَاُب �إِْثِم َمْن َقَتَل ُمَعاَهًد� ِبَغرْيِ ُجْرٍم، حديث رقم: 3166.  -1



- 202 -

لكفره، و�أن ين�صر �لكافر لأجل دينه، ولأجل كفره، وكاأنه ر�صي باإعالء �لكفر على 
�لإ�صالم.

�ل�صورة �لثانية: �ملو�لة �ملحرمة �لتي ل ت�صل �إىل �لكفر، وهي مودة حت�صيل 
تعاىل:  �هلل  �لتي جاءت يف قول  للمتويل و�ملظاهر، وهي  دنيوية خا�صة  م�صلحة 
 ،)1 )�ملمتحنة:  چ  ڀ  ڀ    پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  

فو�صفهم باإلقاء �ملودة مع و�صف �لإميان، لأن �لفعل مل ي�صدر حمبة للكفر، ول 
ق�صة  �لقبيل  هذ�  ومن  �لدنيا،  لأجل  و�إمنا  �لإ�صالم،  على  �لكفر  ظهور  يف  رغبة 
�ل�صحابي حاطب بن بلتعة �لبدري)1(، �لذي �أر�د �أن يف�صي ب�صر �لنبي �صلى �هلل 
�لنبي �صلى �هلل عليه  عليه و�صلم للكفار؛ لأجل قر�بته من �لكفار، فا�صتف�صل منه 

و�صلم، ومل يحكم عليه بالكفر بعد معرفة �ل�صبب.
�ل�صورة �لثالثة: �ملو�لة �ملباحة، وهي �لتي تكون ب�صبب �خلوف من �لكفار 

ونحوه، �صريطة �أن تكون يف �لظاهر دون �لباطن، ومنه ما جاء يف قوله: چ ەئ     وئ  
وئ  ۇئ   ۇئ چ )�آل عمر�ن: 28(.

املطلب الثاين: فهم الأحاديث بعيدا عن مقا�سد ال�سريعة
�إن �ملتاأمل يف كثري من �لأقو�ل �ملغلوطة لدى بع�ض �جلماعات �لغالية يدرك 
�لبعد عن مقا�صد �ل�صريعة وت�صور�تها يف فهم �لن�صو�ض، ول يخفى على �ملطلع 
�أن �لأحكام �ل�صرعية �أحكام مقا�صدية، ترجع حلكم وغايات عظيمة، ي�صتح�صرها 
�لقر�آن  من  كثرية  �أدلة  »وبا�صتقر�ء  �مل�صائل؛  عر�ض  يف  و�ملفتي  و�ملجتهد  �لعامل 
وعلل  بحكم،  منوطة  �ل�صريعة  �أحكام  باأن  �ليقني  لنا  يوجب  �ل�صحيحة  و�ل�صنة 

َة يُْخرِبُُهْم  �أخرجه �لبخاري، كتاب �ملغازي، بَاُب َغْزَوِة �ْلَفْتِح َوَما بََعَث َحاِطُب ْبُن �أَِبي بَْلَتَعَة �إِىَل �أَْهِل َمكَّ  -1
اِئِل  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم، حديث رقم: 4274، وم�صلم، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، بَاٌب ِمْن َف�صَ ِبَغْزِو �لنَِّبيِّ �صَ

ُة َحاِطِب ْبِن �أَِبي بَْلَتَعَة، حديث رقم: 2494. َي �هللُ َعْنُهْم، َوِق�صَّ �أَْهِل بَْدٍر َر�صِ
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لل�صالح �لعام للمجتمع و�لأفر�د«)1(.
وغياب هذ� �لفهم يفتح �أبو�با من �لف�صاد و�ل�صرور، ويُهلك �حلرث و�لن�صل، 
�لأحكام  �أن  ثبت  »ملا  �ل�صاطبي:  قال  �ملدين؛  �ل�صلم  ويزعزع  �لتعاي�ض،  ويُف�صد 
�صرعت مل�صالح �لعباد وكانت �لأعمال معتربة بذلك، لأنه مق�صود �ل�صارع، فاإذ� 
�لظاهر  كان  و�إن  �إ�صكال،  فال  �مل�صروعية  �أ�صل  وباطنه على  �لأمر يف ظاهره  كان 
�لأعمال  لأن  م�صروع؛  وغري  �صحيح  غري  فالعمل  خمالفة  و�مل�صلحة  مو�فقا 
�مل�صروعة لي�صت مق�صودة بنف�صها، و�إمنا ق�صد بها �أمور �أخرى هي معانيها، وهي 
من  �لعام  »�ملق�صد  عا�صور:  بن  �لطاهر  وقال  لأجلها«)2(،  �صرعت  �لتي  �مل�صالح 
�لت�صريع فيها - يعني كليات �ل�صريعة وجزئياتها - هو حفظ نظام �لأمة، و��صتد�مة 
�إ�صالحه ب�صالح �ملهيمن عليه وهو نوع �لإن�صان، وي�صمل �صالحه �صالح عقله، 
فيه«)3(،  يعي�ض  �لعامل �لذي  ما بني يديه من موجود�ت  و�صالح عمله، و�صالح 
وقال عالل �لفا�صي: »و�ملق�صد �لعام لل�صريعة؛ هو عمارة �لأر�ض، وحفظ نظام 
�لتعاي�ض فيها، و��صتمر�ر �إ�صالحها ب�صالح �مل�صتخلفني فيها، وقيامهم مبا يكلفون 
به من عدل و��صتقامة، ومن �صالح يف �لعقل ويف �لعمل، و�إ�صالح يف �لأر�ض، 

و��صتنباط خلري�تها، وتدبري ملنافع �جلميع«)4(.
وعلى �صبيل �ملثال جتد من يدعو لإخر�ج �مل�صركني من جزيرة �لعرب مطلقا، 
و�صد باب وجودهم وخلطتهم، قد غاب عنه جو�نب مقا�صدية عظيمة من �لدعوة 
�لأخالق،  ورقي  �لت�صامح  من  �لإ�صالم،  �أهل  حما�صن  وروؤية  تعاىل،  �هلل  �إىل 
ومعاين �لإح�صان، و�لتي �أثبت �لتاريخ و�لو�قع �أثرها يف ولوج فئام من �لكفار 

مقا�صد �ل�صريعة لبن عا�صور، 180.  -1
�ملو�فقات لل�صاطبي، 268/2.  -2

مقا�صد �ل�صريعة لبن عا�صور، 229.  -3
مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية ومكارمها لعالل �لفا�صي، 45.  -4
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دين �لإ�صالم �أفو�جا.
�إىل حال �لأمة، من حيث  �لنظر  �إيجاب �جلهاد على �لأمة دون  �أي�صا  ومثله 
�لقوة و�ل�صعف و�مل�صلحة و�ملف�صدة، يف حني �أن �أهل �لعلم يقررون �مل�صاألة على 

ما يدور عليها من م�صلحة ومف�صدة.
�ملقا�صدية ل  �مل�صاحلية و�لأهد�ف  �ملر�مي  بعيد� عن  �ل�صرعي  للن�ض  فالنظر 

�صك �أنه يورث جملة من �لت�صور�ت و�لفهوم �خلاطئة.
وتعطيل  وتكميلها،  �مل�صالح  لتح�صيل  جاءت  �ل�صريعة  »�إن  تيمية:  �بن  قال 
�ملفا�صد وتقليلها، و�أنها ترجح خري �خلريين و�صر �ل�صرين، وحت�صيل �أعظم �مل�صلحتني 

وتفويت �أدناهما، وتدفع �أعظم �ملف�صدتني، باحتمال �أدناهما.
فتجلى �أن �ل�صيئة ميكن �ل�صرب عليها من �أجل �لنظر لدفع ما هو �أ�صو�أ منها �إذ� 
مل يدفع �إل بها، �أو حت�صيل ما هو �أنفع من تركها �إذ� مل يح�صل �إل بها، و�حل�صنة 
تزيد  ل�صيئة  �أو م�صتلزمة  منها،  �أح�صن  ملا هو  �إذ� كانت مفوتة  ترتك يف مو�صعني: 

م�صرتها على منفعة �حل�صنة«)1(.
املطلب الثالث: اإهمال فهم ال�سلف لالأحاديث

و�صهود  �لتاأويل  بفقه  �لكر�م  �ل�صحابة  من  �لأمة  �صلف  تعاىل  �هلل  ميز  لقد 
�ل�صرعي،  �خلطاب  �إدر�ك  يف  �لفهوم  بقية  على  ميزة  لفهمهم  جعل  مما  �لتنزيل، 
فمن �أدرك غالف �حلال و�صهد �لوقائع كان �أدرى بدللة �لن�ض ل �صيما مع �صميمة 
قوة �للغة و�صعة �لإدر�ك وتوقد �لذهن، وفر�صة �صوؤ�ل �ملع�صوم �صلى �هلل عليه 
�أقو�ل �ل�صحب �لكر�م يف  �آنذ�ك، و�لوقوف على  و�صلم وطرح ما ي�صكل عليه 
فهم �لن�صو�ض وتف�صريها مما يقرب �ملرء �إىل �ل�صو�ب و�حلق، و�لبعد عن فهمهم 

بيان �لدليل على بطالن �لتحليل لبن تيمية، 332/4.  -1
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و�إغفاله يوؤدي غالبا �إىل ن�صاأة فهوم �صقيمة.
ولذلك قال �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنه يف مناق�صته للخو�رج: »�أَتَْيُتُكْم ِمْن ِعْنِد 
اِر، َوِمْن ِعْنِد �ْبِن َعمِّ  َم - �مْلَُهاِجِريَن َو�ْلأَْن�صَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َحاِب �لنَِّبيِّ - �صَ �أَ�صْ
ْهِرِه، َوَعَلْيِهْم نََزَل �ْلُقْر�آُن، َفُهْم �أَْعَلُم ِبَتاأِْويِلِه  َم - َو�صِ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �لنَِّبيِّ - �صَ

ِمْنُكْم، َولَْي�َض ِفيُكْم ِمْنُهْم �أََحٌد«)1(.
قال �ل�صاطبي رحمه �هلل: »فلهذ� كله يجب على كل ناظر يف �لدليل �ل�صرعي 
مر�عاة ما فهم منه �لأولون، وما كانو� عليه يف �لعمل به؛ فهو �أحرى بال�صو�ب، 

و�أقوم يف �لعلم و�لعمل«)2(.
»ُكْنُت  قال:  �لعدوي  ك�صيب  بن  زياد  عن  روي  فيما  �ل�صحابي  لفهم  وتاأمل 
َت ِمْنرَبِ �ْبِن َعاِمٍر، َوُهَو يَْخُطُب َوَعَلْيِه ِثيَاٌب ِرَقاٌق، َفَقاَل �أَبُو ِباَلٍل:  َمَع �أَِبي بَْكَرَة حَتْ
اِق، َفَقاَل �أَبُو بَْكَرَة: ��ْصُكْت �َصِمْعُت َر�ُصوَل �هلِل  �ْنُظُرو� �إِىَل �أَِمرِينَا يَْلَب�ُض ِثيَاَب �ْلُف�صَّ
َم يَُقوُل: َمْن �أََهاَن �ُصْلَطاَن �هلِل يِف �ْلأَْر�ِض �أََهانَُه �هللُ«)3(، حيث  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  �صَ
�لغالية  �لتيار�ت  بع�ض  �ليوم  وجتد  �ل�صلطان،  �إهانة  من  وملزه  �حلاكم  تعيري  جعل 
يرى �أن �لتعيري من �إنكار �ملنكر و�ل�صجاعة يف �حلق و�ل�صدع به، ولو وقفو� عند 

�لأحاديث وفق �أفهام �ل�صلف ملا وقعو� يف كثري من �لفهوم �ملغلوطة.

�أخرجه �لن�صائي يف �ل�صنن �لكربى، كتاب �خل�صائ�ض، ِذْكُر ُمَناَظَرِة َعْبِد �هلِل ْبِن َعبَّا�ٍض �حْلَُروِريََّة، َو�ْحِتَجاِجِه   -1
َي �هللُ َعْنُه، حديث رقم: 8575، وعبد�هلل بن �أحمد  ِفيَما �أَْنَكُروُه َعَلى �أَِمرِي �مْلُوؤِْمِننَي َعِليِّ ْبِن �أَِبي َطاِلٍب َر�صِ

يف زو�ئد �مل�صند، حديث رقم: 3187، وح�صنه �لو�دعي يف �ل�صحيح �مل�صند حديث رقم:: 711.
�ملو�فقات لل�صاطبي، 72/3.  -2

»َهَذ�  �لرتمذي:  وقال   ،2224 رقم:  حديث  َلَفاِء،  �خْلُ يِف  َجاَء  َما  بَاُب  �لفنت،  كتاب  �لرتمذي،  �أخرجه   -3
َحِديٌث َح�َصٌن َغِريٌب«، و�أحمد، م�صند �أبي بكرة ر�صي �هلل عنه، حديث رقم: )20450(، وقال �لهيثمي 

يف جممع �لزو�ئد: »رجال �أحمد ثقات«، 218/5.
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املطلب الرابع: الغلو يف الأهواء والعقل والعتداد بالراأي
ول  و�لر�صا،  بالت�صليم  �ملوؤمن  يتلقاها  �ل�صحيحة  �لنبوية  �لأحاديث  �إن 
تابعا لهو�ه، ورمبا �عتقد  �لنف�ض، فكم ممن جعل �لن�ض  �أهو�ء  يردها لأنها تخالف 
�لقيا�صات  و�أحدث  عنده،  �لهوى  لتو�فق  �لن�صو�ض  �أعناق  ولوى  ��صتدل،  ثم 
لتتو�ءم  باملعاين  �ملارقة، وحرف �لدللت، ولعب  �لفا�صدة، وجمد على �لآر�ء 
مع �خللفيات �مل�صبقة، فالنظر لالأحاديث بحاجة للتجرد �لتام، و��صتعد�د �لقبول 

ولو خالف �لهوى �لذي ي�صري عليه �ل�صخ�ض �أو �لعاطفة.
قال �بن �أبي زيد �لقريو�ين �ملالكي: »�لت�صليم لل�صنن ل تعار�ض بر�أي ول تدفع 
بقيا�ض«)1(، وقال �أبو �لقا�صم �لأ�صبهاين يف ذكر �صبب �نحر�ف بع�ض �لطو�ئف: 
قبله،  من  �لدين  فطلبو�  و�آر�ئهم،  وخو�طرهم،  معقولهم،  �إىل  رجعو�  »لأنهم 
��صتقام  فاإن  عقولهم،  معيار  على  عر�صوه  و�ل�صنة  �لكتاب  من  �صيئا  �صمعو�  فاإذ� 
قبلوه، و�إن مل ي�صتقم يف ميز�ن عقولهم ردوه، فاإن ��صطرو� �إىل قبوله حرفوه 
بالتاأويالت �لبعيدة، و�ملعاين �مل�صتكرهة، فحادو� عن �حلق وز�غو� عنه«)2(. قال 
�لإ�صالم ويحلل �حلر�م ويحرم �حلالل ما عار�ض  �لذي يهدم  تيمية: »�لر�أي  �بن 
لوجوه  ذكره  يف  �أي�صا  وقال  �لأمة«)3(.  �صلف  عليه  كان  ما  �أو  و�ل�صنة،  �لكتاب 
�لدللة �ل�صحيحة: »من �لوجوه �ل�صحيحة: �أن ما نطق به �لكتاب وبينه، �أو ثبت 
بال�صنة �ل�صحيحة، �أو �تفق عليه �ل�صلف �ل�صالح، فلي�ض لأحد �أن يعار�صه معقول 
�أنه  �أ�صال، بل كل ما يعار�ض ذلك فقد علم  �أو كالما وبرهانا وقيا�صا عقليا  ونظر� 

باطل علما كليا عاما«)4(.

�جلامع يف �ل�صنن و�لآد�ب و�ملغازي لبن �أبي زيد، 117.  -1

�حلجة يف بيان �ملحجة لأبي �لقا�صم �لأ�صبهاين، 237/2.  -2
بيان �لدليل على بطالن �لتحليل لبن تيمية، 194/4.  -3

بيان تلبي�ض �جلهمية لبن تيمية، 247/1.  -4
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وعلى �صبيل �ملثال يف �أحاديث طاعة ولة �لأمر �لكثرية ذهبت بع�ض �جلماعات 
�ليوم،  �مل�صلمني  حكام  فيها  يدخل  ول  �لأعظم،  بالإمام  خا�صة  �أنها  �إىل  �لغالية 
وهذ� حم�ض تاأول ور�أي و�فق هوى عندهم، خمالف ملا �أجمع عليه �لعلماء من 
�ل�صالطني يف  تعدد  �لأقطار، و�أن  �لأعظم وحكام  �لإمام  �لن�صو�ض عامة يف  �أن 
�لبلد�ن مما �قت�صاه �حلال، قال �ل�صوكاين: »ثم ��صتمر �مل�صلمون على هذه �لطريقة 
حيث كان �ل�صلطان و�حد� و�أمر �لأمة جمتمعا، ثم ملا �ت�صعت �أقطار �لإ�صالم ووقع 
�لختالف بني �أهله، و��صتوىل على كل قطر من �لأقطار �صلطان؛ �تفق على �أنه �إذ� 
مات بادرو� بن�صب من يقوم مقامه، وهذ� معلوم ل يخالف فيه �أحد بل هو �إجماع 
�مل�صلمني �أجمعني منذ قب�ض ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �إىل هذه �لغاية مما هو 

مرتبط بال�صلطان من م�صالح �لدين و�لدنيا«)1(.
املطلب اخلام�ش: عدم �سبط حتقيق املناط

حتقيق مناط �حلكم �ل�صرعي وتنزيله على ما ينا�صبه من وقائع من دقائق م�صائل 
�لعلم، وكما هو معلوم عند �أهل �لأ�صول �أن �لتدرج �ل�صحيح يكون بتنقيح �ملناط 
ثم حتقيق �ملناط، و�لنظر يف حتقق �ل�صفات يف �لفرع �لذي ينزل عليه �حلكم، �أو 
تطبيق �لقاعدة �لكلية على فروعها �جلزئية، وعملية �لقيام بالتنزيل حتتاج �إىل �أهلية 

و�أدو�ت و�آلت، وكم من �أو�صاف عامة نُزلت يف غري وجهها �ل�صحيح. 
َر َمَعُهْم«)2(، و�صوف  وعلى �صبيل �ملثال حديث »َوَل يُِحبُّ َرُجٌل َقْوًما �إِلَّ ُح�صِ
بحب  �ملقرتن  للكافر  �لديني  �لقلبي  �حلب  على  �لوعيد  فيه  جاء  قليل،  بعد  ياأتي 
ففهم  و�لرب�ء،  �لولء  باب  يف  مقرر  هو  مما  ظهورهم  ومتني  وغلبتهم،  ن�صرتهم 
�لبع�ض منه �إدخال �حلب �لفطري و�حلب �لدنيوي، و�أدخل فيه �صور �لإح�صان، 

�ل�صيل �جلر�ر لل�صوكاين، 504/4.  -1
�أخرجه �لطرب�ين يف �ملعجم �لأو�صط، حديث رقم: 6456، قال �ملنذري يف �لرتغيب و�لرتهيب: �إ�صناده   -2

جيد. حديث رقم: 4600.
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فحدث �خللل يف حتقيق �ملناط و�صوء �لتنزيل و�لتطبيق، ومن �ملقرر عند �أهل �لعلم 
عدم دخول حب �لرجل �مل�صلم لزوجته �لن�صر�نية، �أو �لو�لد لولده و�لعك�ض مع 

�ختالف �لدين بني �مل�صلم و�لكتابي، ومثله �صور �لإح�صان يف �ملعاملة �لدنيوية.
املبحث الثاين: مناذج من �شور خلل الفهم لأحاديث الولء والرباء وتطبيقها

�آية  من  فكم  و�لرب�ء،  �لولء  ن�صو�ض  حول  �خلاطئة  �لفهوم  �صور  تعددت 
دون  �ل�صنة  ن�صو�ض  حول  وبحثنا  فيه،  �ل�صو�ب  خالف  على  ُفهم  قد  وحديث 
�لآيات، و�صوف ن�صتعر�ض �أبرز ما ��صتدل به بع�ض �جلماعات �لغالية من �لأحاديث 
�لتي فهمتها وطبقتها ب�صورة غري �صحيحة، ل �صيما ما له تاأثري على �ل�صلم �ملدين، 
وهي على �صبيل �ملثال ل �حل�صر لأن �ملقام ل يت�صع حل�صر جميع �لأحاديث �لتي 

ح�صل �ل�صطط يف فهمها وتطبيقها يف هذ� �لباب.
املطلب الأول: اخللل يف فهم اأحاديث املعاهدات والعالقات الدولية

من �مل�صائل �خلطرية �لتي �تخذتها �جلماعات �لغالية �صببا للتكفري وجو�ز قتل 
�ملعاهدين و�مل�صتاأمنني يف بالد �مل�صلمني عقد �لتفاقيات و�لأحالف و�ملعاهد�ت 
�لدولية، حيث قررو� بطالن هذه �لعقود من عدة وجوه؛ منها �أنها تخالف ن�صو�ض 
�لولء و�لرب�ء �لعامة، كحديث »َمْن �أََحبَّ هلِلِ، َو�أَْبَغ�َض هلِلِ، َو�أَْعَطى هلِلِ، َوَمَنَع هلِلِ، 
ميَاَن«)1(، و�أحاديث �لنهي عن حمبة �لكفار؛ كحديث: »َوَل يُِحبُّ  َفَقِد ��ْصَتْكَمَل �ْلإِ
َر َمَعُهْم«)2(، وعموم �لآيات يف عدم �ل�صلح و�ملو�دعة كقوله:   َرُجٌل َقْوًما �إِلَّ ُح�صِ
چ ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ چ )حممد: 35(، وقررو� �أن هذه �لعقود تنازل 

عن �لعقيدة، و�صعف بر�ء مع �لكفار، كما قررو� �أن �لعقود �لد�ئمة باطلة ول بد 
من �لتوقيت.

اِنِه، حديث رقم: 4681. ِليِل َعَلى ِزيَاَدِة �ْلإِميَاِن َونُْق�صَ �أخرجه �أبو دو�د، كتاب �ل�صنة، بَاُب �لدَّ  -1
�أخرجه �لطرب�ين يف �ملعجم �لأو�صط، حديث رقم: 6456، قال �ملنذري يف �لرتغيب و�لرتهيب: �إ�صناده   -2

جيد. حديث رقم: 4600.
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بع�ض  و�إعمال  للن�صو�ض،  �لنتقائية  �جلزئية  �لنظرة  نتيجة  كان  �لفهم  وهذ� 
�ل�صبهة من خم�صة  �لن�صو�ض على ح�صاب �لن�صو�ض �لأخرى. و�لرد على هذه 

وجوه: 
كتب  �لأئمة يف  و�صطرها  �ل�صريعة،  قررتها  �لتي  �لأحكام  من  الأول:  الوجه 
�لفقه: جو�ز �ملعاهد�ت و�لهدنة و�مل�صاحلة مع �لكفار، و�لأ�صل يف هذه �مل�صاألة هو 
قوله تعاىل: چ ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  چ )�لأنفال: 61(، 

مثله قوله: چ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  
چ  چ ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ )�لتوبة: 7(، وقوله:  ٹ  ٹ  ٹ 

)�لن�صاء: 90(، وغريها من �لآيات.

وقد  �لكفار،  مع  �لهدنة  عقد  جو�ز  على  دلت  قد  �ل�صنة  �إن  الثاين:  الوجه 
�صهد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم حلف �ملطيبني، ودعا �إىل �لوفاء باأحالف �جلاهلية 
ِدثُو�  ًة، َوَل حُتْ اِهِليَِّة، َفاإِنَُّه َل يَِزيُدُه يَْعِني �ْلإِ�ْصاَلَم �إِلَّ �ِصدَّ �خلرية: »�أَْوُفو� ِبِحْلِف �جْلَ
�ملهاجرين  بني  كتابا  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  وكتب  �ْلإِ�ْصاَلِم«)1(،  يِف  ِحْلًفا 
و�لأن�صار و�دع فيه يهود� وعاهدهم، قال �ل�صافعي: »وهادن �لنبي �صلى �هلل عليه 

و�صلم نا�صا، وو�دع حني قدم �ملدينة يهود� على غري ما خرج �أخذه منهم«)2(.
الوجه الثالث: �إن هذه �لعقود و�لذمم �لتي تعقد بني �مل�صلمني و�لكفار ترجع 
لنظر ويل �لأمر، وتقديره للم�صالح �لعامة وما يرجع باخلري على �مل�صلمني ودفع 
�ل�صر؛ كما قال �بن تيمية: »ويجوز عقدها مطلقا وموؤقتا، و�ملوؤقت لزم من �لطرفني 
يجب �لوفاء به ما مل ينق�صه �لعدو، ول ينق�ض مبجرد خوف �خليانة يف �أظهر قويل 

ْلِف، حديث رقم: 1585، وقال: "َهَذ� َحِديٌث َح�َصٌن  �أخرجه �لرتمذي، كتاب �ل�صري، بَاُب َما َجاَء يِف �حْلِ  -1
ِحيٌح". �صَ

�لأم لل�صافعي، 188/4.  -2
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�لعلماء، و�أما �ملطلق فهو عقد جائز يعمل �لإمام فيه بامل�صلحة«)1(، فالرو�بط بني 
بينها من م�صالح ومنافع،  ما يكون  تقوم على  �لكافرة  �لإ�صالمية و�لدول  �لدول 

وبيان ذلك فعل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مع يهود خيرب.
الوجه الرابع: �إن دخول �لكافر بالد �لإ�صالم، بعقد �أمان من �لإمام �أو نائبه، 
�أو  �أن يكون عاما لعدد غري معني،  �إما  �أو موؤبد�، وهو  معترب �صرعا ويكون موؤقتا 
َمْن  �أََجْرنَا  »َقْد  حلديث:  �مل�صلمني،  �آحاد  يتوله  �أن  ويجوز  معني،  لعدد  خا�صا 
ُة �مْلُ�ْصِلِمنَي َو�ِحَدٌة، يَ�ْصَعى ِبَها �أَْدنَاُهْم، َفَمْن  �أََجْرِت يَا �أُمَّ َهاِنٍئ«)2(، وحديث: »ِذمَّ
َوَل  ْرًفا  ِمْنُه �صَ يَْقَبُل �هللُ  َل  �أَْجَمِعنَي،  َو�لنَّا�ِض  َو�مْلاََلِئَكِة  �هلِل  لَْعَنُة  َفَعَلْيِه  ُم�ْصِلًما  �أَْخَفَر 
َعْدًل«)3(؛ قال �بن حجر: »قوله: ذمة �مل�صلمني و�حدة �أي �أمانهم �صحيح، فاإذ� �أمن 

�لكافر و�حد منهم حرم على غريه �لتعر�ض له«)4(.
ل  �لأمان  وعقد  �لأمان،  عقود  من  و�لهدنة  �مل�صاحلة  عقود  �خلام�ض:  �لوجه 
يجوز فيه �خليانة، و »�لأمان �إذ� �أعطي �أهل �حلرب حرم قتلهم ومالهم و�لتعر�ض 
لهم«)5(، ومن �لوعيد �ل�صديد �لذي جاء يف �إخفار هذ� �لعهد قوله �صلى �هلل عليه 
نَِّة، َو�إِنَّ ِريَحَها تُوَجُد ِمْن َم�ِصرَيِة �أَْربَِعنَي  و�صلم: »َمْن َقَتَل ُمَعاَهًد� مَلْ يََرْح َر�ِئَحَة �جْلَ
�أمن حربيا  �أن من  �لعلماء يف  �لرب »ول خالف علمته بني  �بن عبد  قال  َعاًما«)6(، 
باأي كالم لهم به �لأمان، فقد مت له �لأمان، و�أكرثهم يجعل �إ�صارة �لأمان �إذ� كانت 

�لفتاوى �لكربى، 542/5.  -1
اَلِة يِف �لثَّْوِب �ْلَو�ِحِد ُمْلَتِحًفا ِبِه، حديث رقم:357. �أخرجه �لبخاري، كتاب �ل�صالة، بَاُب �ل�صَّ  -2

يِن  �لدِّ يِف  َو�ْلُغُلوِّ  �ْلِعْلِم  يِف  َناُزِع  َو�لتَّ ِق  �لتََّعمُّ ِمَن  يُْكَرُه  َما  بَاُب  �لعت�صام،  كتاب  �لبخاري،  �أخرجه   -3
َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �لنَِّبيِّ  َوُدَعاِء  �مْلَِديَنِة،  ِل  َف�صْ بَاُب  �حلج،  كتاب  وم�صلم،   ،7300 رقم:  حديث  َو�ْلِبَدِع، 
ْيِدَها، َو�َصَجِرَها، َوبَيَاِن ُحُدوِد َحَرِمَها، حديث رقم: 1370. ِرمِي �صَ ِرمِيَها، َوحَتْ َكِة، َوبَيَاِن حَتْ َم ِفيَها ِباْلرَبَ َو�َصلَّ

فتح �لباري، 86/4.  -4
�ملغني لبن قد�مة، 429/10.  -5

�أخرجه �لبخاري، كتاب �جلزية، بَاُب �إِْثِم َمْن َقَتَل ُمَعاَهًد� ِبَغرْيِ ُجْرٍم، حديث رقم: 3166.  -6
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مفهومة مبنزلة �لكالم«)1(.
املطلب الثاين: اخللل يف فهم اأحاديث ال�شتعانة بغري امل�شلم يف دفع العدو

�لولء  م�صلمات  من  وجعلت  وجهها  غري  على  حملت  �لتي  �لأحاديث  من 
قتال  �أو  �مل�صركني  قتال  �مل�صلم يف  بغري  �ل�صتعانة  �لو�ردة يف  �لأحاديث  و�لرب�ء 
�مل�صلم �ل�صائل، و�أن ذلك من مظاهرة �لكفار مطلقا وهدم لعقيدة �لولء و�لرب�ء، 
بل بلغ �لأمر ببع�صهم لتكفري من جوز �ل�صتعانة بغري �مل�صلم يف هذ� �لباب، دون 
عائ�صة  بعموم حديث  �مل�صاألة، و��صتدلو�  �لفقهاء وتف�صيلهم يف  �لنظر لختالف 
يف قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم لرجل م�صرك �أر�د �أن يلحق بهم ويقاتل معهم 
�ل�صاعدي  حميد  �أبي  حديث  ومثله  مِبُ�ْصِرٍك«)2(،  �أَ�ْصَتِعنَي  َفَلْن  »َفاْرِجْع،  بدر:  يف 
يف طلب نفر من بني قينقاع �لقتال مع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم فقال: »ُمُروُهْم 

ِجُعو�، َفاإِنَّا َل نَ�ْصَتِعنُي ِبامْلُ�ْصِرِكنَي َعَلى �مْلُ�ْصِرِكنَي«)3(. َفْلرَيْ

�ل�صتذكار لبن عبد�لرب، 87/14.  -1
�أخرجه م�صلم، كتاب �جلهاد، بَاُب َكَر�َهِة �ِل�ْصِتَعانَِة يِف �ْلَغْزِو ِبَكاِفٍر، حديث رقم: 1817، و �أبود�ود يف   -2
�ل�صنن كتاب �جلهاد، بَاٌب يِف �مْلُ�ْصِرِك يُ�ْصَهُم لَُه، حديث رقم: 2732، و�لرتمذي يف �صننه كتاب �ل�صري، 
ِة يَْغُزوَن َمَع �مْلُ�ْصِلِمنَي َهْل يُ�ْصَهُم لَُهْم؟، حديث رقم: 1558، و�بن ماجه يف �صننه  مَّ بَاُب َما َجاَء يِف �أَْهِل �لذِّ

كتاب �جلهاد، بَاُب �ِل�ْصِتَعانَِة ِبامْلُ�ْصِرِكنَي، حديث رقم: 2832. 
و�حلديث غريب تفرد به مالك، وقد �أعله بع�ض �حلفاظ؛ لالختالف على مالك، وحلال �لف�صيل �بن �أبي   
عبد�هلل، فهو لي�ض من �ملكرثين، ولي�ض له عند �ل�صبعة غري هذ� �حلديث، ومل تنقل تقويته �إل عن �أبي حامت 
حيث قال عنه: »ل باأ�ض به« تهذيب �لكمال، 275/23، وقال عنه �لرتمذي: »ح�صن غريب«، 128/4. 
وللحديث �صو�هد، وعامة �لعلماء ومنهم م�صلم تلقوه بالقبول لرو�ية �لإمام مالك �حلديث عن �لف�صيل 

كما هي عادة �ملحدثني يف �أ�صانيد �أهل �ملدينة. �نظر: علل �بن �أبي حامت، 642/1.
�أخرجه �لطرب�ين يف �لأو�صط)و�للفظ له(، حديث رقم: 5138، و�لبيهقي يف �ل�صنن كتاب �جلهاد، بَاُب   -3
َما َجاَء يِف �ِل�ْصِتَعانَِة ِبامْلُ�ْصِرِكنَي، حديث رقم: 17951، و�صححه �حلاكم يف �مل�صتدرك، كتاب �جلهاد، 
ل ن�صتعني بامل�صركني على �مل�صركني، حديث رقم: 2564، و�إ�صناده �صعيف جلهالة �صعد بن �ملنذر. �نظر 

تهذيب �لتهذيب، 278/2.
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�لتنزيل وحتقيق �ملناط يف هذه �مل�صاألة،  �إدر�ك فقه  و�خللل نتج ب�صبب عدم 
�لولء  م�صائل  يندرج حتت  �أن �خلالف ل  �لكالم، من  ت�صاعيف  �صيتبني يف  كما 

و�لرب�ء. و�لرد على هذه �ل�صبهة من ثالثة وجوه: 
يف  تذكر  ولذلك  �لفقه،  م�صائل  مفرد�ت  من  �مل�صاألة  هذه  �إن  الأول:  الوجه 

�أبو�ب �جلهاد، ول تذكر يف �أبو�ب �لعقيدة.
ر�أى  ومن  �لفقهاء،  بني  �خلالف  فيه  مما جرى  �مل�صاألة  هذه  �إن  الثاين:  الوجه 
عدم �ل�صتعانة بالكفار مل ي�صف �ملخالفني له مبولة �لكفار �أو �لتهوين من �صاأنها، 
�لعدو«بعد  به على  ي�صتعان  �مل�صرك  �ملنذر يف »باب ذكر �لختالف يف  �بن  قال 
�ختيار عدم جو�ز �ل�صتعانة بهم: »فاإن ��صتعان بهم �إمام �أعطو� �أقل ما قيل، وهو 

�أن ير�صخ لهم �صيئا، �إذ� ل نعلم حجة توجب �أن ي�صهم لهم«)1(.
وقد اختلف الفقهاء يف جواز ال�ستعانة بغري امل�سلمني يف موطنني: 

املوطن الأول: �ل�صتعانة بهم على قتال �أهل �حلرب: فذهب �حلنفية و�ل�صافعية 
-�إىل  مالك  �لإمام  عن  رو�ية  -وهي  مذهبهم  يف  م�صهورة  رو�ية  يف  و�حلنابلة 
يعرف  �أن  و�حلنابلة  �ل�صافعية  و��صرتط  �حلاجة،  عند  �مل�صلم  بغري  �ل�صتعانة  جو�ز 
�لإمام ح�صن ر�أيهم يف �مل�صلمني وياأمن خيانتهم، وز�د �ل�صافعي �أن يكون بامل�صلمني 
قلة وبامل�صركني كرثة مع كون حكم �لإ�صالم هو �لغالب عليهم، وتكره �ل�صتعانة 
بهم �إذ� كان حكم �ل�صرك هو �لظاهر، و�أما �ملالكية فالرو�ية �لأوىل على ما تقدم 
�أن يكونو� يف  �ملنع مطلقا، لكن يجوز  باجلو�ز مطلقا، و�لثانية:  �لإمام مالك  عن 
خدمات �جلي�ض، و�لثالثة: وهي �ملعتمدة عندهم: منع �ل�صتعانة بامل�صرك، لكن ل 

مينع �إذ� خرج من تلقاء نف�صه.)2(

�لأو�صط لبن �ملنذر، 177/11.  -1
�نظر: �ملغني لبن قد�مة، 98/13، و�لتمهيد لبن عبد �لرب، 123/11، و�لإف�صاح لبن هبرية، 286/2.  -2
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و�ل�صافعية  �ملالكية  فذهب  �لبغاة:  قتال  على  بهم  �ل�صتعانة  الثاين:  املوطن 
و�حلنابلة �إىل حترمي �ل�صتعانة بالكفار يف قتال �لبغاة؛ لأن �لق�صد كفهم، و�لكفار 
ل يق�صدون �إل قتلهم، فاإن دعت �حلاجة �إىل �ل�صتعانة بهم جاز ب�صرط �أن يكون 
حكم �أهل �لعدل هو �لظاهر؛ لأن �أهل �لعدل يقاتلون لإعز�ز �لدين، و�ل�صتعانة 

على �لبغاة بهم كال�صتعانة عليهم باأدو�ت �لقتال)1(. 
الوجه الثالث: من قال بجو�ز �ل�صتعانة قد ��صتدل باأدلة كثرية �صو�ء كانت 
�لفقه، و�أورد  �للتز�م، وهي منثورة يف مدونات  �أو  �لت�صمن  �أو  �ملطابقة  بطريق 

نزر� ي�صري� منها على �صبيل �لإجمال: 
اأول: دخول قبيلة خز�عة يف حلف �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ملا عاهد كفار 

قري�ض وفيهم م�صركون، وقاتلت مع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم عام �لفتح )2(.
ثانيا: �تخاذ �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �لعيون �ملاأمونة من �لكفار للتج�ص�ض 
على �لكفار �حلربيني، وهذ� يدل على جو�ز �ل�صتعانة بهم يف �جلهاد وفق �صروط 
َعْيًنا  »َوبََعَث  �حلديث:  ففي  �حلديبية؛  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  فعل  كما  معينة؛ 
�ل�صتعانة  �أن  »ومنها  �حلديبية:  ق�صة  فو�ئد  يف  �لقيم  �بن  قال  ُخَز�َعَة«)3(.  ِمْن  لَُه 
�إذ  كافر�  كان  �خلز�عي  عينه  لأن  �حلاجة؛  عند  جائزة  �جلهاد  يف  �ملاأمون  بامل�صرك 

ذ�ك...«)4(. 
�لزمان عن قتال �مل�صلمني  �آخر  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف  �إخبار  ثالثا: 
و�لروم معا يف �صلح بينهم لعدو من ور�ئهم مما يدل على جو�ز �ل�صتعانة بالكفار 
ْلًحا  وَم �صُ احِلُوَن �لرُّ �ملعاهدين على قتال �لكفار �حلربيني؛ كما يف �حلديث: »�َصُت�صَ

�نظر: �ملب�صوط لل�صرخ�صي، 134/10.  -1
�صرية �بن ه�صام، 441/3.  -2

َدْيِبيَِة، حديث رقم: 4180. �أخرجه �لبخاري، كتاب �ملغازي، بَاُب َغْزَوِة �حْلُ  -3
ز�د �ملعاد لبن �لقيم، 301/3.  -4
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ُروَن َوتَْغَنُموَن َوتَ�ْصَلُموَن...«)1(. � ِمْن َوَر�ِئُكْم، َفُتْن�صَ �آِمًنا، َفَتْغُزوَن �أَْنُتْم َوُهْم َعُدوًّ
رابعا: �صهود كثري من �مل�صركني غزوة حنني مع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف 
جي�صه، فمنهم من مل يدخل �لإ�صالم، ومنهم من �أ�صلم بعد وح�صن �إ�صالمه؛ ففي 
ُهْم ِبَنَعِمِهْم َوَذَر�ِريِِّهْم،  ، �أَْقَبَلْت َهَو�ِزُن َوَغَطَفاُن َوَغرْيُ �حلديث: »مَلَّا َكاَن يَْوَم ُحَننْيٍ
َلَقاِء«)2(. قال �ل�صنعاين:  َم َع�َصَرُة �آَلٍف، َوِمَن �لطُّ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  َوَمَع �لنَِّبيِّ �صَ

»وقد ��صتعان يوم حنني بجماعة من �مل�صركني تاألفهم بالغنائم«)3(.
خام�سا: ��صتعانة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم باملنافقني يف غزو�ته خا�صة يوم 
َم �إِىَل �أُُحٍد، َرَجَع نَا�ٌض مِمَّْن  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �أحد؛ ففي �حلديث: »مَلَّا َخَرَج �لنَِّبيُّ �صَ
: ِفْرَقًة تَُقوُل: نَُقاِتُلُهْم،  َم ِفْرَقَتنْيِ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َحاُب �لنَِّبيِّ �صَ َخَرَج َمَعُه، َوَكاَن �أَ�صْ
مِبَا  �أَْرَك�َصُهْم  َو�هللُ  ِفئََتنْيِ  �مْلَُناِفِقنَي  يِف  لَُكْم  َفَنَزلَْت: {َفَما  نَُقاِتُلُهْم،  َل  تَُقوُل:  َوِفْرَقًة 
ِة«)4(، ونقل  نُوَب، َكَما تَْنِفي �لنَّاُر َخَبَث �ْلِف�صَّ َك�َصُبو�} َوَقاَل: �إِنََّها َطْيَبُة، تَْنِفي �لذُّ

�ل�صوكاين �لإجماع على جو�ز �ل�صتعانة باملنافق)5(.
وهذ� يجلي �أن �خلالف معترب وقوي بني �لفريقني، و�مل�صاألة فقهية خالفية ل 

يرتتب عليها ولء وبر�ء كما ظن بع�ض من �أ�صاء فهم هذه �لأحاديث.

وِم، حديث رقم: 4292، و�صكت عنه،  �لرُّ َماَلِحِم  ِمْن  يُْذَكُر  َما  بَاُب  �ملالحم،  �أبود�ود، كتاب  �أخرجه   -1
و�صححه �لألباين يف �صحيح �صنن �أبي د�ود حديث رقم: 4292.

اِئِف، حديث رقم: 4337، وم�صلم، كتاب �لزكاة، بَاُب  �أخرجه �لبخاري، كتاب �ملغازي، بَاُب َغْزَوِة �لطَّ  -2
ِ َمْن َقِوَي �إِميَانُُه، حديث رقم: 1059. ربُّ �إِْعَطاِء �مْلُوؤَلََّفِة ُقُلوبُُهْم َعَلى �ْلإِ�ْصاَلِم َوتَ�صَ

�صبل �ل�صالم لل�صنعاين، 1346/4.  -3
�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملغازي، بَاُب َغْزَوِة �أُُحٍد، حديث رقم: 4050، وم�صلم، كتاب �صفات �ملنافقني   -4

و�أحكامهم، حديث رقم: 2776.
نيل �لأوطار لل�صوكاين، 44/8.  -5
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املطلب الثالث: اخللل يف فهم حديث اإخراج امل�سركني من جزيرة العرب

من �لأحاديث �لتي ح�صل �للب�ض و�خللط يف بيانها وتف�صريها: ما جاء يف �صحيح 
�لبخاري من حديث �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنهما �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 
�أو�صى عند موته بثالث: »�أَْخِرُجو� �مْلُ�ْصِرِكنَي ِمْن َجِزيَرِة �ْلَعَرِب....«)6(، فذهب 
بع�ض من غال �إىل �أن بقاء �مل�صركني و�لكفار وم�صاكنتهم وجماورتهم للم�صلمني يف 
باأي �صورة م�صادم لعقيدة �لولء و�لرب�ء، و�أنه يجب �إخر�جهم  جزيرة �لعرب 
وتطهري �جلزيرة منهم، ولو من �آحاد �لنا�ض! بل قال بع�صهم بجو�ز قتلهم وقتالهم!

وقو�عد  �ل�صريعة،  مقا�صد  ت�صور  عدم  ب�صبب  هنا  �لفهم  يف  �خللل  ونتج 
من عمل  هو  وما  �لأمر  لولة  يرجع  وما  �ل�صرعية،  و�لكليات  و�ملفا�صد،  �مل�صالح 
�لآحاد، وما ق�صده �ل�صارع من م�صاألة �لإخر�ج، �إىل جانب �لفهم من غري �إدر�ك 
دللة �ل�صياق. ومناق�صة هذه �ل�صبهة حول هذ� �حلديث �لعظيم من خالل خم�صة 

وجوه: 

�لعرب)7( و�خلالف فيه،  الوجه الأول: من �ملهم جد� ت�صور مفهوم جزيرة 
�لعرب  جزيرة  حد  هو  ما  و�ل�صوؤ�ل  حدوده،  معرفة  دون  �لقول  �إطالق  وعدم 

�لذي �أمر �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم باإخر�ج �مل�صركني منه ؟

قد �ختلف يف حتديد جزيرة �لعرب �ختالفا كبري�، فقال �بن �صهاب: جزيرة 
�لعرب �ملدينة، وقال �ملغرية بن عبد�لرحمن: مكة و�ملدينة و�ليمامة و�ليمن، وقال 

رقم:  حديث  َوُمَعاَمَلِتِهْم،  ِة  مَّ �لذِّ ْهِل  �أَ ىَل  �إِ يُ�ْصَت�ْصَفُع  َهْل  بَاُب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب  �لبخاري،  �أخرجه   -6
.3053

منها يف مثل  �أقطارها و�أطر�فها، ف�صارو�  بها من جميع  �لأنهار و�لبحار  �لعرب لإحاطة  �صميت جزيرة   -7
�جلزيرة من جز�ئر �لبحر. معجم �لبلد�ن للحموي، 56/3.
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ما مل  �لأ�صمعي: هي  �إىل ح�صرموت، وقال  �لعذيب)1(  بني  ما  بن عدي:  �لهيثم 
يبلغه ملك فار�ض من �أق�صى عدن �إىل �أطر�ف �ل�صام، وقال �أبوعبيد: من �أق�صى 
عدن �إىل ريف �لعر�ق طول، ومن جدة وما و�لها من �ل�صاحل �إىل �أطر�ف �ل�صام 

عر�صا، وقيل غري ذلك)2(.
»لكن �لذي مينع �مل�صركون من �صكناه منها �حلجاز خا�صة، وهو مكة و�ملدينة، 
وما و�لها، ل فيما �صوى ذلك مما يطلق عليه ��صم جزيرة �لعرب، لتفاق �جلميع 
مذهب  وهذ�  �لعرب،  جزيرة  جملة  من  �أنها  مع  منها  مينعون  ل  �ليمن  �أن  على 
�جلمهور، وعن �حلنفية يجوز مطلقا �إل �مل�صجد، وعن مالك يجوز دخولهم �حلرم 
للتجارة، وقال �ل�صافعي: ل يدخلون �حلرم �أ�صال �إل باإذن �لإمام مل�صلحة �مل�صلمني 

�خلا�صة )3(«.
و�ليمامة  و�ملدينة  مكة  وهو:  �حلجاز  يف  �ملقام  من  »ومينعون  تيمية:  �بن  قال 
وفدك وتبوك ونحوها، وما دون �ملنحني وهو عقبة �ل�صو�ن من �ل�صام كمعان«)4(.
يف  �ملق�صودة  �لعرب  جزيرة  حتديد  �أن  وهو  جد�  مهًما  �أمر�ً  يو�صح  وهذ� 
�حلديث يختلف عن �لتحديد �مل�صطلح عليه جغر�فيا، و�أن جمهور �لعلماء على 
�أنها بالد �حلجاز)5(، ومنهم من ق�صرها على مكة و�ملدينة وما ولها، فكيف يخل 

بال�صلم �ملدين ويعمد للقتل و�لتدمري على م�صائل خالفية؟!

�أربعة  �لقاد�صية  وبني  بينه  و�ملغيثة،  �لقاد�صية  بني  ماء  وهو  �لطيب،  �ملاء  وهو  �لعذب  ت�صغري  �لعَذيُب:   -1
�أميال، و�إىل �ملغيثة �ثنان وثالثون ميال، وقيل: هو و�د لبني متيم وهو من منازل حاج �لكوفة، وقيل: حد 

�ل�صو�د، �نظر معجم �لبلد�ن للحموي، 304/6.
�نظر: �مل�صدر �ل�صابق، 56/3.  -2

�مللقن،  لبن  �ل�صحيح  �جلامع  ل�صرح  �لتو�صيح  يف  نحوه  وينظر   ،616/7 حجر،  لبن  �لباري  فتح   -3
.286/18

�لختيار�ت لبن تيمية، 547.  -4
�نظر: �أحكام �أهل �لذمة لبن �لقيم، 377/1.  -5
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الوجه الثاين: �إن �خلطاب يف �حلديث لي�ض لآحاد �لنا�ض و�إمنا لولة �لأمر؛ 
ك�صائر �لأمور �لعامة من �جلهاد و�لإجالء و�إقامة �حلدود، ولو نظرنا يف خالفة �أبي 
بكر ر�صي �هلل عنه جند �أنه مل يخرج �ليهود، ومل يطالبه عمر ر�صي �هلل عنه ول غريه 
من �ل�صحابة بذلك؛ وعليه فال يحق لأفر�د �لرعية �لتدخل فيما هو من خ�صائ�ض 

ولة �لأمر؛ و�إل �أ�صبحت �لبالد فو�صى.
الوجه الثالث: �إن هذ� �لإخر�ج مقيد باأ�صناف معينة �أو �صفات معينة كالإقامة 
�ملطلقة ونحوها؛ ودليل ذلك �أن عمر ر�صي �هلل عنه مل يخرج كل كافر من �ملدينة، 
بل هناك من �ملماليك �لكفار، وكذلك �ل�صناع ونحوهم مل يخرجو� منها حتى �إن 

�أبا لوؤلوؤة �ملجو�صي - وهو �لذي قتل عمر ر�صي �هلل عنه كان مقيما باملدينة-.
حلاجة  منها؛  يخرج  ما  بن�صف  عليها  ومعاملتهم  بخيرب  �ليهود  بقاء  ومثله 

�مل�صلمني �إليهم يف �لقيام با�صتغالل تلك �ملز�رع و�إ�صالحها.
ومن �لأدلة على �صبيل �للتز�م �أن �هلل �أباح تزوج �لكتابية، ومن لزم ذلك �أن 

من تزوجها من �أهل �ملدينة ف�صوف يجعلها تقيم معه فيها.
الوجه الرابع: لو قررنا �أن �إخر�جهم يرجع لولة �لأمر وفق �صو�بط معينة، 
نقول: �إن �ملر�د �إخر�جهم مع حماية �أمو�لهم و�أعر��صهم ودمائهم �إىل �أن يخرجو� 
كما فعل عمر ر�صي �هلل عنه، ولي�ض �ملر�د �صفك �لدماء و�لأذية و�إتالف �لأمو�ل 

بدعوى حتقيق �لولء و�لرب�ء كما ي�صنعه من ل يفقه من �لغالة.
يف  لي�صو�  ممن  غريهم  وكذلك  �إخر�جهم  بعد  حتى  �إنه  اخلام�ش:  الوجه 
�جلزيرة يجوز دخولهم �إليها باإذن �لإمام مل�صلحة)1(. قال �بن �مللقن: »فاإن ��صتاأذن 
للم�صلمني كر�صالة وحمل  فيه م�صلحة  �إن كان  فيه  نائبه  �أو  �لإمام  �أذن  يف دخوله 

�نظر: تاأمالت يف قوله »�أخرجو� �مل�صركني من جزيرة �لعرب« للدكتور عبد�ملح�صن �لعبيكان، 43 -46.   -1
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ما يحتاج �إليه«)1(. وقال �ل�صيخ �بن باز: »�أما �لكفار فال ي�صتخدمهم �أبد� �إل عند 
�ل�صرورة �ل�صرعية؛ �أي: �لتي يقدرها ولة �لأمر، وفق �صرع �لإ�صالم وحده«)2(. 
يقوم  م�صلما  بحيث ل جند  �إليهم  للحاجة  »��صتقد�مهم  عثيمني:  �بن  �ل�صيخ  وقال 

بتلك �حلاجة جائز، ب�صرط �أن ل مينحو� �إقامة جائزة«)3(.
املبحث الثالث: اآثار اخللل يف فهم اأحاديث الولء والرباء وتطبيقها على ال�شلم 

املدين وعالجه.

تبني من �لنماذج �ل�صابقة خطورة �آثار �خللل يف فهم �لولء و�لرب�ء وتطبيقها 
�ل�صلم �ملدين، فهي نذير �صر لكثري من �نحر�فات �لغلو و�لتطرف، وما من  على 
د�ء �إل وله عالج، وجمرد معرفة �لأ�صباب دون �لتطرق للعالج ل يحقق �ملر�د يف 

هذ� �لباب، ولذلك �صوف نتعر�ض لالآثار و�لعالج يف �ملطلبني �لآتيني: 
املطلب الأول: اآثار اخللل يف فهم اأحاديث الولء والرباء وتطبيقها على ال�سلم 

املدين.
�أبو�ب  �ل�صلم �ملدين �ملختلفة، �صو�ء يف  �لفهم �خلاطئ لأحاديث  �إن �صيوع 
عن  و�لّنهي  باملعروف  �لأمر  �أو  و�لعقوبات،  �حلدود  �أو  و�جلهاد،  �ل�ّصيف  حمل 
على  �ملدين  لل�صلم  كبرية  ومهدد�ت  خميفة،  �آثار  له  و�لرب�ء  �لولء  �أو  �ملنكر، 

م�صتوى �لعامل.
و�خللل يف فهم �أحاديث �لولء و�لرب�ء وتطبيقها على وجه �خل�صو�ض له �آثار 

�صيئة عديدة، ومن هذه �لآثار على �صبيل �ملثال: 

�لتو�صيح ل�صرح �جلامع �ل�صحيح لبن �مللقن، 288/18.  -1
جمموع فتاوى �بن باز، 286/3.  -2

جمموع فتاوى �بن عثيمني، 42/3.  -3
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اأول: �نت�صار فكر �لتكفري يف �ملجتمعات، وهو نو�ة �لتفجري، فمن خالل �صوء 
�لت�صامح  �لتعامل مع �لآخرين، وجهل معامل دين �لإ�صالم يف �صور  فهم قو�عد 
و�لإح�صان للغري، يظن من لديه خلل يف �لفهم �أن هذ� من �لتنازل عن �لعقيدة، 

ويلجاأ �إثر ذلك لتكفري �ملت�صامح مع �لآخرين.
ثانيا: ��صتهد�ف و�إيذ�ء �مل�صاملني و�ملعاهدين و�مل�صتاأمنني يف بالد �مل�صلمني، 
حتت �صعار قتال �لكفار مطلقا، و�إخر�ج �مل�صركني من جزيرة �لعرب، مما يوؤدي 
�ل�صلمي مع �لآخرين، وكل  �لتعاي�ض  �إىل ذهاب �لأمن، و�صفك �لدماء، و�إف�صاد 
�ملقيد�ت  �إىل  �لنظر  دون  �لن�صو�ض  بعموم  �لأخذ  يف  �خللل  ب�صبب  ناجت  ذلك 

و�ملخ�ص�صات يف �لن�صو�ض �لأخرى.
و�لرحمة  �ل�صلم  على  بُنيت  �لتي  �لنقية  �لإ�صالم  �صورة  ت�صويه  ثالثا: 
و�لت�صامح، فكم من فهم خاطئ �أثمر تطبيقا باطال، كان له �أثر يف نقل �صورة �صود�ء 
عن �لإ�صالم، ظنا منهم �أن �لإ�صالم ميثل هذه �لفهوم �خلاطئة يف هذه �لأحد�ث 

و�ملو�قف، حتى ُرمي �أهل �لإ�صالم بالغدر و�خليانة، وعدم �لتز�م �لعهود.
ل  �لتي  �لت�صرفات  ببع�ض  عليها  و�لت�صييق  �مل�صلمة  �لدول  �إحر�ج  رابعا: 
متت �إىل �لإ�صالم ب�صلة، فكم من �صغوط �أمنية و�قت�صادية �أحاطت ببع�ض �لدول 
�لإ�صالمية نتيجة تطبيقات كانت وليدة فهوم مغلوطة لدى بع�ض �لغالة و�ملتطرفني، 

جتاه من دخل بعهد �أمان �إىل بالد �مل�صلمني.
خام�سا: تو�صع د�ئرة �لغلو و�لتطرف لدى �ل�صباب، ل �صيما حينما يجد ما 
ي�صنده من تاأويل خاطئ، وفهم منكو�ض، يظن �أنه �ل�صو�ب و�حلق، فيتع�صب له 
يرتعرع  �لفهم  و�صوء  �ل�صحيح  �لعلمي  �لتاأ�صيل  �صعف  ومع  غريه،  �إليه  ويدعو 

�لغلو وينت�صر.
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املطلب الثاين: طرق عالج اخللل يف فهم اأحاديث الولء والرباء وتطبيقها
ما ذكرناه يف مبحث �لأ�صباب ي�صهل �لطريق �إىل معرفة �صبل �لعالج، و�آليته، 
�أبرز �صور  من  ولعل  �ملختلفة،  و�ملوؤ�ص�صات  �لأفر�د  بني  �مل�صرتك  �جلهد  من  وهو 

�لعالج ما يلي: 
اأول: النظرة التكاملية للن�سو�ش

عالج  �صور  �أبرز  من  �ل�صرعية  للن�صو�ض  و�لتنا�صقية  �لتكاملية  �لنظرة  �إن 
وجملية،  مو�صحة  �لبع�ض  ولبع�صها  متكاملة،  �ل�صرعية  فالن�صو�ض  �لفهم،  خلل 
و�لقاعدة يف هذ� �لباب »�إعمال �لن�صو�ض �أوىل من �إهمالها«، فالأحاديث ينظر 
لها من خالل �لآيات وبقية �لأحاديث، كما ينظر �إىل �صياقاتها ودللتها، و�أ�صباب 
لدللة  �جلملية  �لكلية  �ل�صورة  تظهر  حتى  وخم�ص�صاتها،  ومقيد�تها  ورودها، 
�لر��صخني  �لعلماء  �إىل  و�لرجوع  �لتخ�ص�ض،  �حرت�م  يقت�صي  �لن�صو�ض، وهذ� 
تاأويل  �بن كثري يف  قال �حلافظ  �لعظام،  �لدقائق و�لنو�زل  �صيما يف  �لعارفني، ل 
جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  چ )�لن�صاء:  قوله: چ 
59(: »ولي�ض لغري �لعلماء معرفة كيفية �لرد �إىل �لكتاب و�ل�صنة، ويدل على �صحة 

كون �صوؤ�ل �لعلماء و�جبا، و�متثال فتو�هم«)1(.
ثانيا: التجرد من الأهواء عند النظر يف الأحاديث

من �لأ�ص�ض �ملهمة عند �مل�صلم �لحتكام �إىل �لكتاب و�ل�صنة، ثم �حلذر من 
م�صادة �لن�صو�ض �لو��صحة �لبينة، قال تعاىل: چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
)�لن�صاء:  چ  ڍ  ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  
�حلق  ر�أى  لكونه  للخري،  نوفقه  فال  ونخذله  لنف�صه  �ختاره  وما  »نرتكه  �أي   ،)115

تف�صري �لقر�آن �لعظيم، 346/2.  -1
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وعلمه وتركه، فجز�وؤه من �هلل عدل �أن يبقيه يف �صالله حائر�«)1(.
ومن و�صية �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف حديث �لعربا�ض بن �صارية: »َفاإِنَُّه 
��ِصِديَن  َلَفاِء �لرَّ َمْن يَِع�ْض ِمْنُكْم بَْعِدي َف�َصرَيَى �ْخِتاَلًفا َكِثرًي�، َفَعَلْيُكْم ِب�ُصنَِّتي َو�ُصنَِّة �خْلُ
َدثَاِت �ْلأُُموِر َفاإِنَّ ُكلَّ  و� َعَلْيَها ِبالنََّو�ِجِذ، َو�إِيَّاُكْم َوحُمْ ُكو� ِبَها َوَع�صُّ �مْلَْهِديِّنَي، مَتَ�صَّ
اَللٌَة«)2(، فيه حث على �لتباع و�لبعد عن �لإحد�ث  ِبْدَعٍة �صَ َوُكلَّ  ِبْدَعٌة  َدثٍَة  حُمْ
�لرو�ية و�إمنا �لتباع  �لعلم بكرثة  �لقا�صم �لأ�صبهاين: »ولي�ض  �أبو  و�لبتد�ع. قال 

و�ل�صتعمال، يقتدي بال�صحابة و�لتابعني، و�إن كان قليل �لعلم«)3(.
ولذلك ل بد من غر�ض �أ�صل �لتباع و�لتجرد، وعدم معار�صة �لن�ض مبجرد 
�ملو�قف  �أن  مع  �لعو�طف،  ب�صبب  ُعطلت  ن�صو�ض  من  فكم  و�لعاطفة،  �لهوى 
�لعاطفية ل تغري �لأحكام �ل�صرعية، وكلما عظم جانب �ل�صت�صالم للن�ض وتعظيم 
�ل�صنة كلما قلت �لأهو�ء و�ملحدثات و�لأقو�ل �لرديئة، وكان �صببا يف عالج هذه 

�لفهوم �لغوية.
ثالثا: الربط بني الن�سو�ش ومقا�سد ال�سريعة

يدرك  �لغالية  �جلماعات  عند  �صاعت  �لتي  �لأخطاء  من  كثري  يف  تاأمل  من 
مدى غياب مقا�صد �ل�صريعة لديهم يف فهم �مل�صائل وتطبيقها، و�ل�صطط يف تقدير 
�مل�صلحة و�ملف�صدة، وعدم ت�صور �لقو�عد �ملهمة؛ مثل قاعدة »درء �ملفا�صد مقدم 
ودرء  وتكثريها  �مل�صالح  لتحقيق  �أتت  »�ل�صريعة  وقاعدة  �مل�صالح«،  جلب  على 

�ملفا�صد وتقليلها«.
تي�صري �لكرمي �لرحمن يف تف�صري كالم �ملنان لل�صعدي، 202.  -1

نَِّة، حديث رقم: 4607، و�صكت عنه، و�لرتمذي،  �ل�صُّ لُُزوِم  بَاٌب يِف  �ل�صنة،  �أبو د�ود، كتاب  �أخرجه   -2
نَِّة َو�ْجِتَناِب �ْلِبَدِع، حديث رقم: 2676، و�بن ماجه يف �ملقدمة،  كتاب �لعلم، بَاُب َما َجاَء يِف �ْلأَْخِذ ِبال�صُّ
��ِصِديَن �مْلَْهِديِّنَي، حديث رقم: 43، قال �بن حجر �لع�صقالين يف مو�فقة �خلرب  َلَفاِء �لرَّ بَاُب �تَِّباِع �ُصنَِّة �خْلُ

�خلرب يف تخريج �أحاديث �ملخت�صر: »�صحيح رجاله ثقات«، 163/1.
�حلجة يف بيان �ملحجة لال�صبهاين، 437/2.  -3
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فالأعمال خمتلفة متفاوتة من جهة �مل�صلحة و�ملف�صدة، و�إدر�ك ذلك مهم يف 
�لتح�صيل و�لتكميل �أو �لتعطيل و�لتحجيم؛ قال �بن �لقيم: »فالأعمال �إما ت�صتمل 
�أو ر�جحة،  ت�صتمل على مف�صدة خال�صة  و�إما  �أو ر�جحة،  على م�صلحة خال�صة 
بها  تاأتي  �أربعة  منها  خم�صة  �أق�صام  فهذه  ومف�صدتها،  م�صلحتها  ت�صتوي  �أن  و�إما 

�ل�صر�ئع«)1(.
و�مل�صالح يف نف�صها تتفاوت عند �لعلماء ولها درجات يف �لأهمية ويف �لتقدمي 
حولها  يدور  �لتي  �مل�صالح  �أن  »ومعلوم  �ل�صنقيطي:  �لأمني  قال  �لتعار�ض؛  عند 
�لت�صريع �ل�صماوي ثالث وهي: درء �ملفا�صد، �ملعرب عنه يف �لأ�صول بال�صروريات، 
وجلب �مل�صالح، �ملعرب عنه يف �لأ�صول باحلاجيات، و�جلري على مكارم �لأخالق 
فمعرفة  و�لتتمات«)2(.  بالتح�صينيات  �لأ�صول  يف  عنه  �ملعرب  �لعاد�ت،  و�أح�صن 
مقا�صد �ل�صريعة له ثمر�ت مبا�صرة يف عالج �خللل يف فهم �لن�صو�ض، من ذلك: 
اأول: مقا�صد �ل�صريعة متكن من فهم �لن�صو�ض وتف�صريها ب�صكل �صحيح عند 

تطبيقها على �لوقائع و��صتنباط �لأحكام منها.
ثانيا: تعني على ترجيح ما يحقق �ملقا�صد ويتفق مع �أهد�فها يف جلب �مل�صالح 

ودرء �ملفا�صد.
�لعلل  يف  لل�صريعة  �لعام  �لإطار  مع  تتو�فق  �لتي  �لأحكام  �صدور  ثالثا: 

و�لأحكام و�ملر�مي �لكلية و�جلزئية )3(.
وعليه فمن �لعالجات �ملهمة بيان �أن هذه �ل�صريعة مقا�صدية لها حكم و�أ�صر�ر 
�أبو�ب  يفتح  �ملقا�صد  هذه  غياب  و�أن  �مل�صائل،  معرفة  يف  ت�صت�صحب  وعلل؛ 

مفتاح د�ر �ل�صعادة لبن �لقيم، 298/2.  -1
�ملثل �لعليا لل�صنقيطي، 130.  -2

�نظر: مدخل عام لدر��صة مقا�صد �ل�صريعة للدكتور عبد�لإله �لقا�صمي، 11.  -3
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�لفتاوى �لبعيدة عن روح �ل�صريعة و�أهد�فها وغاياتها.
�لكليات  ومر�عاة  �ل�صريعة،  مقا�صد  معرفة  �إىل  يحتاجان  و�مل�صتدل  فالفقيه 
ومعرفة  �لذر�ئع،  �صد  وقو�عد  �ملر�صلة،  �مل�صالح  ومعرفة  �ل�صرورية،  �ل�صرعية 
�ملاآلت، وغريها من �لأ�ص�ض �لتي يُبنى عليها �لفقه يف �صورة بهية نقية خالية من 

غريب �مل�صائل ون�صازها.
رابعا: معرفة حدود العقل مع النقل.

ومن  �لتكليف،  مناط  فهو  رفيعة،  ومنزلته  كبرية،  �لإ�صالم  �لعقل يف  مكانة 
�لنافع  بني  به  مييز  لأنه  �لإن�صان،  على  به  �هلل  �منت  وقد  و�لت�صريف،  �لنعم  �أعظم 
به  ويفهم  �لقر�آنية،  �لآيات  به  ويتدبر  �ل�صرعية،  �لتكاليف  به  ويدرك  و�ل�صار، 
لالإن�صان  �لدنيوية، فهو و��صطة ل غنى  �أموره  به يف  �لنبوية، ويجتهد  �لأحاديث 
عنها يف �إدر�ك �أمور دينه ودنياه، ول �صك �أن �لعقل �ل�صليم ل يتعار�ض من �لن�ض 
�ل�صحيح، قال �بن تيمية: »ما علم ب�صريح �لعقل ل يت�صور �أن يعار�صه �ل�صرع �لبتة 
بل �ملنقول �ل�صحيح ل يعار�صه معقول �صريح قط«)1(، ول يفهم من مكانة �لعقل 
يف �لإ�صالم �أنه ُمربر ملعار�صة �لن�ض، فالعقل له حدود مع �لنقل، ل يُقدم عليه، 
للتدبر �حل�صن يف  �ل�صحيح، و�لعقل و�صيلة  �لفهم  �لنقل يف  �لعقل على  ويعتمد 

فهم �لنقل.
و�إدر�ك هذ� �لتكامل بني �لعقل و�لنقل يُ�صهم يف عالج �ل�صطط �لذي ن�صاأ يف 

�إفر�د �لعقل بالفهم على ح�صاب �لنقل �ل�صحيح �ل�صريح.
خام�سا: معرفة فقه التنزيل والتكييف

�لتكييف �ل�صحيح وفقه �لتنزيل ومهارة حتقيق �ملناط من �أ�ص�ض �ل�صالمة يف 

درء تعار�ض �لعقل و�لنقل لبن تيمية، 154/1.  -1
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�لتعامل مع �لن�صو�ض، وهو باب دقيق ولي�ض م�صاعا لآحاد �لنا�ض، ول هو من قبيل 
�لطحن يف �ملاء، بل هو علم م�صتقل برمته، يحتاج �إىل �صفات دقيقة، ول ينبغي 
�أن يخو�ض فيه كل �أحد، بل يرُتك لأهل �لجتهاد و�لتخ�ص�ض، ويلزم �ملرء �لورع 

يف هذ� �لباب ومعرفة قدره.
�إل  باحلق  �لفتوى و�حلكم  �حلاكم من  �ملفتي ول  يتمكن  �لقيم: »ول  �بن  قال 
بنوعني من �لفهم: �أحدهما: فهم �لو�قع و�لفقه فيه و��صتنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقر�ئن و�لأمار�ت و�لعالمات حتى يحيط به علما، و�لنوع �لثاين: فهم �لو�جب 
يف �لو�قع، وهو فهم حكم �هلل �لذي حكم به يف كتابه �أو على ل�صان ر�صوله يف 
هذ� �لو�قع، ثم يطبق �أحدهما على �لآخر، فمن بذل جهده و��صتفرغ و�صعه يف 
ذلك مل يعدم �أجرين �أو �أجر�، فالعامل من يتو�صل مبعرفة �لو�قع و�لتفقه فيه �إىل 

معرفة حكم �هلل ور�صوله«)1(.

�إعالم �ملوقعني لبن �لقيم، 87/1.  -1
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اخلامتة

اأهم النتائج والتو�سيات
�حلمد هلل �أول و�آخر�، وظاهر� وباطنا، و�ل�صالة و�ل�صالم خري �لربية، و�صيد 

�لب�صرية، وعلى �آله و�صحبه وبعد: 
فقد و�صلنا بعد هذ� �لتطو�ف �ل�صريع بني �أروقة هذ� �لبحث �إىل نهاية �ملطاف؛ 
بف�صل �هلل ولطفه وتوفيقه، وقد ظهر يل من خالله جملة من �لنتائج؛ �صاأورد �أهمها 

باإذن �هلل: 
اأول: �إن حقيقة �لولء يف �للغة هو �لقرب وما يدخل �صمنه من مظاهر �ملحبة 
و�لن�صرة و�لإعانة، وحقيقة �لرب�ء يف �للغة هو �لبعد وما يدخل �صمنه من مظاهر 
�لبغ�ض و�ملجانبة و�ملعاد�ة، وقد جاء �ملعنى �ل�صرعي م�صتمد� من �أ�صله �للغوي، 
فريجع �إىل جانب �حلب و�لبغ�ض �لذي يرتبط بالولء و�لرب�ء وينتج عنه �إىل جانب 

�ملو�فقة و�ملخالفة و�ملنا�صرة و�ملعاد�ة.
�جلو�رح  �أعمال  وتتبعها  �لقلبية  �لعباد�ت  �أهم  من  و�لرب�ء  �لولء  �إن  ثانيا: 
�ملرتبطة بها، وهو من �أوثق عرى �لإميان؛ وقد ظهر يف منهج �لأنبياء عليهم �ل�صالم 
مع �أقو�مهم، وهو باب من �أبو�ب �لعقيدة قد زلت فيه �أقد�م، وحادت فيه �أفهام.
�لولء و�لرب�ء يرجع لأ�صباب  �أحاديث  �لذي ظهر يف فهم  �إن �خللل  ثالثا: 
مهمة تكمن يف �لنظرة �ملجتز�أة للن�صو�ض، وغياب فهم مقا�صد �ل�صريعة، و�لغلو 
يف �لأهو�ء و�لآر�ء و�لعقول، وعدم �صبط حتقيق �ملناط وطريق �لتنزيل و�لتكييف 

�ل�صحيح.
رابعا: �إن �لعالج لهذ� �خللل �إمنا يكون بتعزيز جو�نب �ل�صت�صالم للن�ض، 
و�لتجرد لل�صرع، و�لبعد عن �لأهو�ء، ومعرفة حدود �لعقل، و�حرت�م �لتخ�ص�ض، 
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�لتي  و�لقو�عد  �لأ�ص�ض  ولزوم  �ل�صريعة،  مقا�صد  ومر�عاة  �لتكاملية،  و�لنظرة 
تُ�صت�صحب يف �ل�صتدلل. 

�إن �لآثار �ملرتتبة على خلل �لفهم لأحاديث �لولء و�لرب�ء ج�صيمة  خام�سا: 
على �ل�صلم �ملدين، وموؤرقة لأمن �لدول و�ملجتمعات، حيث ت�صم يف طياتها ركاما 

من �صور �لغلو و�لتطرف و�لتكفري و�صفك �لدماء و�لإرهاب و�لتع�صب لالآر�ء.
ومما اأو�سي به يف ختام هذا البحث ما يلي: 

اأول: �صرورة �إفر�د موؤمتر�ت للمحاور �جلزئية يف �إ�صكاليات �لفهم و�لتطبيق؛ 
كاأن يخ�ص�ض موؤمتر كامل لأحاديث �لولء و�لرب�ء وتاأ�صيل هذ� �لباب، و�آخر عن 

�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وغريها.
ثانيا: تخ�صي�ض ندو�ت حول فقه �لفنت، وبيان �لأ�صباب و�ل�صور و�لعالج 

من خالل �لن�صو�ض �ل�صرعية، وربطها بالأحد�ث �لع�صرية.
�لتي  �لأحاديث  جتمع  علمية  ر�صالة  باإعد�د  �لباحثني  من  فريق  قيام  ثالثا: 
ح�صل خلل يف فهمها مما يتعلق بباب �ل�صلم و�لت�صامح، و�لرد على �أبرز �ل�صبهات 

يف هذ� �لباب.
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املقدمة

على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  ب�صم 
ر�صوله �لكرمي  وعلى �آله و�صحبه، و�أزو�جه �لطيبني �لطاهرين �أمهات �ملوؤمنني، 

وكل من �هتدى بهديه �إىل يوم �لدين.
�إقر�ر  على  ا  حر�صً �لأديان  �أ�صد  وغاياته،  وو�صائله  جوهره  يف  �لإ�صالم  �إن 
مع  �أو  �أبنائه  مع  �صو�ء  �لإ�صالمي،  �ملجتمع  د�خل  و�لتعاي�ض  و�ل�صلم  �لأمن  مبد�أ 
غريه، على �عتبار �أن �لإ�صالم ما كان ِليُْكَتَب له �لعاملية، و�لدميومة و�ل�صتمر�رية 
عرب �لزمان و�ملكان، �إل بقدرته �ل�صتيعابية لكل �لأن�صاق �ملعرفية و�لدينية �لأخرى 
�ملغايرة، د�خل �ملنظومة �لعقدية �لتوحيدية �ملتكاملة. وبناء على هذه �لقيم �لكونية 
ِمن �لإ�صالم للم�صلم، كما �صمن لغريه من �حلقوق ما يجعله ينعم بالتعاي�ض  فقد �صَ
و�لتفاعل �لإيجابي و�لتناغم مع حميطه، ويعي�ض جنًبا �إىل جنب مع باقي �لأن�صاق 
�لعقدية �لأخرى، يف جو ي�صوده �لود و�لإخاء �لإن�صاين، ومن هنا كان �لأ�صل يف 
�لنفع  و�لتعاون على حتقيق  و�ل�صالم  �لأمن  �مل�صلمني وغريهم عالقة  بني  �لعالقة 

و�ل�صالح للجميع.
ووثيقة �ملدينة - قيد �لدر��صة و�لتحليل- تعد بحق، لبنة �أ�صا�صية يف �صرح 
�إذ  �لقيم؛  لهذه  وعملية  فعلية  ترجمة  فهي  و�ل�صلم،  �لأمن  لقيم  �لت�صريعي  �لبناء 
تعد بالفعل منوذًجا تف�صرييًا جديًر� باأن يُقتدى به، يف تفعيل و�إعمال �صنن �لتعاي�ض 
و�لتعارف �حل�صاري، وهي �لقيم �لتي ما فتئ ر�صول �هلل  ينبه �أ�صحابه �لكر�م 
�لإ�صالمي  �ملجتمع  بناء  يف  لأهميتها  �لآخر،  مع  تعاملهم  يف  بتمثلها  ويرغبهم 

�ملن�صود. وملقاربة هذه �لق�صايا وغريها �صيتم �لرتكيز على �ملبحثني �لآتيني:
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املبحث الأول: �لإ�صالم وم�صوغات �لدعوة �إىل �إقر�ر مبد�أ �ل�صلم و�لتعاي�ض  -
مع �لأن�صاق �لعقدية �ملغايرة.

املبحث الثاين: مظاهر قيم �ل�صلم �لجتماعي و�لتعاي�ض �لديني وجتلياتهما من  -
خالل وثيقة �ملدينة.

�لت�صريعية  �لأبعاد  على  �لوقوف  �إىل  �لدر��صة،  هذه  خالل  من  ن�صعى 
و�ملقا�صدية ملبادئ �ل�صلم و�لت�صامح �لتي �أقرها �لدين �لإ�صالمي مع غريه من �أتباع 
ا- ��صتجالء �أهم مظاهر وجتليات قيم �ل�صلم  �لأديان، كما نروم من خاللها -�أي�صً
على  �لتاأكيد  مع  �ملدينة،  وثيقة  بنود  عك�صتها  �لتي  �لديني  و�لتعاي�ض  �لجتماعي 
�صرورة �للتز�م بها يف و�قعنا �ملعا�صر. ل�صيما و�أنها �لقيم و�ملبادئ نف�صها �لتي 
�أقام عليها ر�صول �هلل  عالقته باأتباع �لأن�صاق �لعقدية �ملتمايزة، فكانت ح�صارة 

متميزة ور�ئدة.
�عتمدت يف مقاربة �إ�صكالت وق�صايا هذه �لدر��صة على جملة من �خلطو�ت 

و�لأ�ص�ض �ملنهجية، و�لتي ميكن �ختز�لها يف �لآتي:
من - 1 تعي�صه  وما  �لإن�صانية  لو�قع  تقريري:  و�سفي  منهجي  اأ�سا�ش  اعتماد 

�صر�عات د�مية وفنت طائفية، وغياب وعي حقيقي بخطورة �لنزلق ور�ء 
قوة  بيان  وكذ�  �حل�صاري،  و�ل�صد�م  �ل�صر�ع  ملقولت  �ملغر�صة  �لدعو�ت 
ور�صد  و�ل�صالم.  �ل�صلم  مببادئ  �لعرت�ف  يف  �لإ�صالم  ت�صريعات  فاعلية 

مظاهر �ل�صلم �لجتماعي و�لتعاي�ض �لديني وجتلياتهما يف �لهدي �لنبوي.
الرتكيز على الأ�سا�ش املنهجي التحليلي: يف در��صة �ملادة �لعلمية �ملتعلقة - 2

ببنود وثيقة �ملدينة و�أثرها يف تر�صيخ قيم �ل�صلم و�لت�صامح يف زمن �ل�صر�ع 
و�لفنت و�حلروب �لد�مية، ومقاربتها �لو�قعية يف حت�صني �أبناء �لأمة �لإ�صالمية 



- 237 -

من �لنزلق �أمام مو�قف �لعد�ء و�ل�صر�ع �لتي تب�صر بها �خليار�ت �لغربية، 
�لنبوية  و�ل�صنة  �لكرمي  �ل�صافية -�لقر�آن  �ملنابع  من  لال�صتمد�د  بهم  و�لعودة 
�مل�صرفة- يف �لتاأ�صيل لعالقة �مل�صلمني بغريهم من �لأن�صاق �لدينية و�لعقدية 

�ملغايرة. 
ولالإحاطة بق�صايا �لدر��صة و�إ�صكالتها، �عتمدت خطة بحثية ت�صمنت مقدمة، 

ومبحثني، ثم خامتة؛ وجاءت هذه �خلطة على �لنحو �لآتي:
املقدمة: تناولت فيها مدخاًل عاما للدر��صة، و�أهد�ف �لبحث، وخطة �لبحث،  -

ثم �ملنهجية �ملتبعة يف هذه �لدر��صة.
املبحث الأول: تناولت فيه مربر�ت �لإ�صالم �لإن�صانية و�حل�صارية يف �لدعوة  -

من  وذلك  �ملغايرة،  �لعقدية  �لأن�صاق  مع  و�لتعاي�ض  �ل�صلم  مبد�أ  �إقر�ر  �إىل 
خالل ثالثة مطالب:

متهيد: خ�ص�صته للمدخل �لتمهيدي لهذه �لدر��صة. -
املطلب الأول: بَيَّنت فيه مق�صدية �لأمن و�ل�صلم يف �ل�صريعة �لإ�صالمية.  -
املطلب الثاين: �أبرزت فيه قيمة �ل�صلم و�لتعاي�ض يف بناء �لأمم و�حل�صار�ت. -
و�ل�صلم  - �لأمن  قيم  مظاهر  �أهم  عن  للحديث  �َض  ُخ�صِّ فقد  الثاين:  املبحث 

�لجتماعي و�لتعاي�ض �لديني وجتلياتهما من خالل بنود وثيقة �ملدينة، وذلك 
من خالل �أربعة مطالب:

املطلب التمهيدي: حتدثت فيه عن مفهوم �ل�صلم و�لتعاي�ض وحقيقتهما من  -
منظور �إ�صالمي.

وثيقة  - يف  وجتلياته  �لجتماعي  �ل�صلم  مظاهر  �إىل  فيه  �أ�صرت  الأول:  املطلب 
�ملدينة. 
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املطلب الثاين: حتدثت فيه عن مظاهر �لتعاي�ض �لديني يف �لوثيقة. -
املطلب الثالث: متت �لإ�صارة فيه �إىل مظاهر �لأمن �لقانوين يف �لوثيقة. -

وقد �أتبعت هذ� �ملبحث بخامتة جتمع بني �أهم نتائج �لبحث وخال�صاته، و�لتي 
�ملعا�صر،  �ل�صلم و�لتعاي�ض �لجتماعي يف وقتنا  قيم  تر�صيخ  تدور حول �صرورة 
�لتاأثر  بدل  �لإ�صالمية،  باخليار�ت  �لت�صبث  �إىل  �ملعا�صر  �لإن�صاين  �لعقل  وتوجيه 
�أتت بعدها قائمة �ملر�جع و�مل�صادر �ملعتمدة يف  �لعدو�نية، ثم  باملقولت �لغربية 

هذه �لدر��صة، وفهر�ض مو�صوعات �لبحث.
املبحث الول: الإ�شالم وم�شوغات الدعوة اإىل اإقرار مبداأ ال�شلم والتعاي�ص مع 

الأن�شاق العقدية املغايرة

متهيد: 
لقد كان �لعامل �إىل ظهور �لإ�صالم يعي�ض �صر�عات د�مية بني �لنظم �لقائمة 
و�ل�صيطرة  �لنفوذ  �أ�صا�ض  على  لها،  �ملجاورة  و�لبلد�ن  �لعربية،  �جلزيرة  بالد  يف 
و�لتو�صع، وهو ما ترتب عنه ذيوع �لفتنة و�نت�صارها يف �لبالد، وزعزعة �ل�صتقر�ر، 
و�فتقاد �لأمن بجميع �أنو�عه. وعندما جاء �لنبي  مهاجر� �إىل يرثب، كان �ليهود 
يف هذه �ملدينة وما جاورها يفتقدون لالأمن على دينهم و�أنف�صهم، ويخافون من 
�لإمرب�طورية  لدن  من  �ليهود  ��صطهاد  بقلق  ويتابعون  و�لوثنية،  �ل�صرك  قو�ت 
�لرومانية، فبادر �لنبي  يف د�صتور �ل�صحيفة �إىل �إعطائهم من �ل�صمانات ما بدد 
�لكتاب  و�أهل  �مل�صلمني  بني  �لتعاي�ض  �لتز�م  ظهر  �إذ  قلقهم)1(،  ويزيل  خماوفهم 
�لتناحر  و�صع  فاإن  ولذلك  �لإ�صالمية،  �لدولة  د�صتور  مقت�صيات  يف  و��صحا 

مقال  �لهادي،  عبد  طالب  �أبو  بالآخر،  و�لعرت�ف  للتعاي�ض  ودعوته  لل�صالم،  وند�وؤه  �لإ�صالم،  عاملية   -1
من�صور مبجلة �إ�صالمية �ليوم- دورية ت�صدرها �ملنظمة �لإ�صالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة، �لي�صي�صكو، 

�لعدد �لتا�صع ع�صر، �ل�صنة 19، 1423ه/2002م، 42.
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و�لتقاتل، وفقد�ن كل معاين �لأمن و�ل�صلم و�لتعاي�ض بني خمتلف �لأن�صاق �لعقدية 
و�لجتماعية، جعل �لنبي  يوجه دعوته �إىل �لعاملني، لرت�صيخ قيم �لتعاي�ض بني 
�لديانات يف وفاق على كلمة و�حدة، وهو ما �نعك�ض عنه �إخر�ج تناحر �لديانات 
�لعاملية من ماأزقه، حيث دخل �لعامل يف عهد من �لوئام و�لتفاهم و�لتعاي�ض بني 

�لعقائد يقوم على مبد�أ عظيم جاء به �لقر�آن �لكرمي عندما �أعلن �أن: چ ی  جئ    حئ  
مئىئ  چ )�لبقرة: 256()1(.

فالب�صري ب�صريعة �لإ�صالم و�لو�قف على �أبعادها وغاياتها ومقا�صدها يتح�ص�ض 
مكانة �لأمن �ل�صامية يف �لإ�صالم، ومن ثمة فاإذ� كانت �لروؤية �لإ�صالمية قد �قت�صت 
قد  �لروؤية  هذه  فاإن  �لفرد،  دنيا  عند  طماأنينته  تقف  ل  �جتماعًيا  �لأمن  يكون  �أن 
جتاوزت �أهمية �لأمن �لجتماعي �أو �حلق �لإن�صاين، لتجعله فري�صة �إلهية، وو�جًبا 
هذه  جعلت  كما  �لإن�صاين،  �لعمر�ن  ��صتقامة  �صرور�ت  من  و�صرورة  �صرعًيا، 
على  فرتبت  �لدين،  لإقامة  �لأ�صا�ض  �لجتماعي،  �لأمن  مقومات  �إقامة  �لروؤية؛ 

�صالح �لدنيا بالأمن �صالح �لدين، ولي�ض �لعك�ض)2(.

ند�ء  �إعالن  �إىل  �لدولية  و�ملنظمات  �لعاملية  �لأمم  �لإ�صالم  �صبق  فقد  وهكذ� 
�هلل  قول  من  �لإ�صالم  يف  و�ل�صالم  �لأمن  �صرعية  وتاأتي  �ل�صامل،  �لعاملي  �ل�صالم 

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ    تعاىل: چ 
ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  چ )�لبقرة:208(، وكذلك يف حديث �لنبي، فعن �أبي �صعيد 
يُوؤِْمُن.  يُوؤِْمُن، َو�هلِل َل  يُوؤِْمُن َو�هلِل َل  : »َو�هلِل َل  بن �صريح قال، قال ر�صول �هلل 
ِقيَل: َوَمْن يَا َر�ُصوَل �هلِل؟ َقاَل: �لَِّذي َل يَاأَْمُن َجاُرُه بََو�ِيَقُه«)3(، فدعوة �حلق �لنا�ض 

نف�صه، 41.  -1
ينظر: �لإ�صالم و�لأمن �لجتماعي، 17.  -2

�أخرجه �لبخاري، كتاب �لأدب، بَاُب �إِْثِم َمْن َل يَاأَْمُن َجاُرُه بََو�ِيَقُه، حديث رقم: 6016.  -3
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جميًعا للدخول يف �ل�صالم و�لأمن، ورفع �لإميان عن �مل�صلم �لذي ل ياأمن جاره 
�أذ�ه و�صوء�ته، يوؤكد�ن مكانة �لأمن يف �لإ�صالم، ويقرر�ن م�صروعيته ومنزلته يف 
�ل�صريعة �لإ�صالمية، وما ذلك �إل خلري �لب�صرية وحر�ض �لإ�صالم على �لعي�ض يف 
نعمة �لأمن ومتعة �لطماأنينة )1(، فالإ�صالم يعترب �لأمن نعمة وف�صاًل، لأنه »ي�صكل 
�حلياة،  يف  �لإن�صان  لبني  و�ل�صكينة  و�ل�صعادة  �لر�حة  عو�مل  �أهم  من  عاماًل 
بلذ�ئذ  ظله  يف  وينعمون  �ل�صرور،  وجو�ئر  �لفو�صى  غو�ئل  من  به  يتح�صنون 

�لهدوء و�ل�صتقر�ر و�لطمئنان«)2(. 
املطلب الأول: مق�سدية الأمن وال�سلم يف ال�سريعة الإ�سالمية: 

وحتقيق  �لإن�صاين  �لنوع  حفظ  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  مقا�صد  من  كان  �إذ�  �إنه 
��صتمر�ره يف �لوجود، فاإن �لأمن هو �أهم �لأ�ص�ض و�أبرز �لقو�عد �لتي يُقام عليها 
�ملتح�صر، و�ملجتمع  �لفرد  بها  يتميز  �لتي  �لر�صمية  �للغة  �صرح �حل�صار�ت، وهو 
عو�مل  من  �لآمن  �ملناخ  عليه  ينطوي  ما  تدرك  �لتي  �لو�عدة  و�لأمة  �ملتقدم، 
ح�صارية فتية، وعنا�صر ديناميكية فاعلة، تقود �إىل �صنع جمتمع ح�صاري متقدم 
يحظى بال�صتقر�ر وينعم بال�صكينة ويتفياأ ظالل �لأمن وحياة �لرفاهية )3(. وقد كان 
جديدة،  �إ�صالمية  و�أمة  جديد،  جمتمع  قو�عد  �إر�صاء  بعد   ، �لنبي  ق�صد  هذ� 
تنظيم  للب�صرية جمعاء، مع  �لأمن و�ل�صالم و�ل�صعادة و�خلري  توفري  �إذ عمل على 
�ملنطقة يف وفاق و�حد، ف�صّن يف ذلك قو�نني �ل�صماح و�لتجاوز �لتي مل تُعهد يف 

ذلك �لعامل �ملليء بالتع�صب و�لأغر��ض �لفردية و�لعرقية)4(.
�نظر، �لإ�صالم و�لأمن �لجتماعي، 17.  -1

نف�صه.  -2
�إن�صانية، �ل�صيد حممد �ملليجي، مقال من�صور مبجلة �لوعي �لإ�صالمي -جملة  �لأمن يف �لإ�صالم حاجة   -3
�إ�صالمية �صهرية جامعة ت�صدر عن وز�رة �لأوقاف و�ل�صئون �لإ�صالمية- دولة �لكويت، �لعدد رقم: 524، 

�أبريل 2009م، 14.
�لرحيق �ملختوم، �صفي �لرحمن �ملباركفوري، 180.   -4
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�إن �حلديث عن حق �لإن�صان يف �حلياة، ويف �لتمتع باحلقوق �مللحقة، �أ�صبح 
من �مل�صلمات وبديهيات �لأمور، ويكفي يف بيان �أهمية هذ� �حلق �أن ن�صري �إىل �أن 
�ل�صريعة �لإ�صالمية قد جعلته من حيث �لعتبار وقوة �لأثر من مقا�صدها �لأ�صا�صية 
�لتي تدور �أحكامها كلها عليه، كليات وجزئيات، بل �إن حق �حلياة عند �لتحقيق 
بعد  �ل�صريعة  هذه  يف  �لأ�صا�صية  �ملقا�صد  �صائر  �إليه  ترّد  �لذي  �لأول  �ملق�صد  هو 
�ملحافظة على �لدين لتوقفها جميعا �إيجاد� وتنمية وحفظا على �لإن�صان نف�صه)1(، 
و�إ�صعاًر� بقد��صة حق �حلياة ومق�صديته يف �ل�صريعة �لإ�صالمية يقف �لنبي  يف 
�أَْعَظَمِك  َما  ِريَحِك،  َو�أَْطيََب  �أَْطيََبِك  »َما  قائال:  �مل�صرفة  �لكعبة  �أمام  �حلر�م  بيت 
ُحْرَمًة  �هلِل  ِعْنَد  �أَْعَظُم  �مْلُوؤِْمِن  ْرَمُة  حَلُ ِبيَِدِه،  ٍد  مَّ حُمَ نَْف�ُض  َو�لَِّذي   ! ُحْرَمَتِك  َو�أَْعَظَم 

ِمْنِك، َماِلِه َوَدِمِه، َو�أَْن نَُظنَّ ِبِه �إِلَّ َخرْيً�«)2(.
املطلب الثاين: قيمة ال�سلم والتعاي�ش يف بناء احل�سارات:

��صتبعاد  من  ر�صالته  به  جاءت  ما  ي�صّخ�صها  �لإ�صالم  يف  �ل�صالم  ثقافة  �إن 
وقبول  �لغري،  مع  و�لتعامل  و�ل�صلوك،  و�ملوقف  و�لر�أي  �لدين،  يف  �لنغالق 
�لإن�صانية بني  يقيم ر�بطة �لأخوة  �لديانات، فهو  �لدينية، و�لتعاي�ض بني  �لتعددية 
و�لتعاون  و�لألفة  �ملحبة  �أ�صا�ض  على  �ل�صالم  ملبد�أ  و�صمانًا  حماية  �ملجتمع  �أبناء 
�لجتماعي  �ل�صالم  يتحقق  كله  وبهذ�  �خل�صومات.  ونبذ  و�لإيثار  و�لت�صامن 
و�لأمن و�ل�صكينة، وتتوطد دعائم �ملجتمع على وجه ل ت�صدعه �لأحد�ث ول تنال 
�صهم  �ملوؤمنني ويُحرِّ �لإ�صالم يدعو  �ملنطلق جند  من هيبته �خلطوب)3(. ومن هذ� 
�لزحيلي، من  يقول وهبة  كما  �ملجاورة  �لأمم  بني  لمية  �ل�صِّ �لعالقات  تدعيم  على 

حقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية، هاين �صليمان �لطعيمات، 114.  -1
رو�ه �بن ماجه، كتاب �لفنت، بَاُب ُحْرَمِة َدِم �مْلُوؤِْمِن َوَماِلِه، حديث رقم: 3923.  -2

دعائم �لأمن و�ل�صالم يف �لإ�صالم، وهبي �لزحيلي، جملة ح�صارة �لإ�صالم، �لعدد 3، �ل�صنة 4، 1963،   -3
.56-46
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�أو��صر  �ملقا�صد �لجتماعية، وعقد  �لقت�صادية وحتقيق  �ملنافع  تبادل  ت�صهيل  �أجل 
�ملودة و�لتعاون و�نتفاع كل �أمة مبا لدى �لأمم �لأخرى من ثقافة وعلم وخربة يف 

�صبيل َخرِي �لإن�صانية ودفعها نحو �لتقدم و�لزدهار و�ل�صالم)1(.
�إن �ل�صماحة �لإن�صانية، عن�صر مهم من عنا�صر �إقر�ر �ل�صلم و�ل�صالم، تفتقده 
كل �حل�صار�ت �لتي تُظل �لعامل �ليوم، هذ� �لعامل �لذي مُتّزقه �لع�صبيات �لدينية 
و�لعن�صرية و�ملذهبية، فيقف على �صفا ُجُرٍف هاٍر ب�صبب تلك �لع�صبيات �لذميمة، 
�لأمم من  �حلقيقية، وتقف  �لعد�لة  �لإن�صانية، وروح  �ل�صماحة  تنق�صها روح  �لتي 
بع�صها موقف �حلذر و�لقلق �لد�ئم، وتدعهم يف ترب�ض باأنف�صهم و�صو�هم، ويف 

ُذعر ل �أمن فيه، وِحقد ل �صالم فيه، وُظلمة ل بَ�صي�ض فيها.
فالبد  مزدهًر�،  ح�صاريًا  تقدًما  لنف�صها  حتقق  �أن  �لأمة  �أر�دت  فاإذ�  ثمة  ومن 
�صهد  ما  وفق  وذلك  و�لجتماعي،  �لفردي  �مل�صتوى  على  لديها  �لأمن  يتوفر  �أن 
�إبد�ع  فال  �لعريقة،  �حل�صار�ت  ذ�ت  و�ل�صعوب  �لأمم  جتارب  و�أكدته  �لتاريخ  به 
ح  تُلقِّ �أو طماأنينة  �أمن،  �أو �جتماعية من دون  نه�صة علمية  ��صتقر�ر، ول  من دون 
�لهمم وتُطلق �حلريات)2(. ولذلك كانت �حلاجة  �لعز�ئم وتُعلي  �لعقول وت�صحذ 
و�ل�صرورة يف �لتعاي�ض مع �لأديان ملحة ملا تفر�صانه من �حلفاظ على �صالمة �لكيان 
�لإن�صاين، وما ميليه �حلر�ض �مل�صرتك على �لبقاء �حلر �لكرمي فوق هذ� �لكوكب، 
ت�صتجيب  �لأر�ض،  هذه  على  �حلياة  �صرور�ت  من  �صرورة  �لتعاي�ض  يَُعدُّ  لهذ� 
للدو�عي �مللحة لقاعدة جلب �ملنافع ودرء �ملفا�صد، وتلبي ند�ء �لفطرة �لإن�صانية 
�ل�صوية للعي�ض يف �أمن و�صالم وطماأنينة، حتى ين�صرف �لإن�صان يف َدعٍة و�صكينٍة 

�إىل تعمري �لأر�ض، باملعنى �حل�صاري و�لإن�صاين �لو��صع لهذ� �لتعمري)3(.
نف�صه.  -1

�لأمن يف �لإ�صالم حاجة �إن�صانية، �ل�صيد حممد �ملليجي، 15.  -2
�حلو�ر من �أجل �لتعاي�ض، عبد �لعزيز �لتويجري، 131 »بت�صرف«.  -3
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املبحث الثاين: مظاهر قيم ال�شلم الجتماعي والتعاي�ص الديني وجتلياتهما من 
خالل بنود وثيقة املدينة.

م�صتوى  على  كبرية  حتولت  �لإ�صالمية  �لدعوة  من  �ملدنية  �ملرحلة  عرفت 
معظم  يف  و�مل�صلمني  �لإ�صالم  رقعة  تو�صعت  بعدما  خا�صة  �خلارجية،  �لعالقات 
بقاع �ملعمور، وهو �لأمر �لذي جعل �لنبي  يفكر يف روؤية �إ�صرت�تيجية ل�صتيعاب 
خمتلف �لأن�صاق �لعقدية �لتي كانت حينئذ باملدينة، وهو بالفعل ما مّت حني حّقق 
 ذلك �لت�صال �ملبا�صر مع �ليهود، وكذ� ربط �لعالقات مع �لن�صارى و�ملجو�ض 
بد�أ  �ملعاهد�ت  هذه  بنود  خالل  ومن  و�ملعاهد�ت،  �لكتب  من  عدد  طريق  عن 
�لإ�صالم، خا�صة  قبل  �لعربي  �ملجتمع  �لنبيلة و�ملفقودة يف  �لقيم  تلك   ، يفّعل 
فيما يتعلق بحقوق �لإن�صان، على �عتبار تلك �ملكانة و�لتكرمي �للذين يحظى بهما 
�لإن�صان يف �صلم ترتيب �ملخلوقات، ومن ثمة فقد �عُتربت »ق�صية حقوق �لإن�صان 
وحرياته �لأ�صا�صية من �ملو�صوعات �جلوهرية يف �ل�صريعة �لإ�صالمية )...(، فموقف 
�ل�صريعة من ق�صية حقوق �لإن�صان قد جاء مبثابة فتح جديد يف تاريخ �لب�صرية، جاء 
�لف�صل  �لف�صل كل  لها  فكان  �ملعاناة،  كاهلها  �ل�صالل، ولريفع عن  ليخّل�صها من 
�لأفر�د من ممار�صة  �لتي متّكن  �لأ�صاليب  �أرقى م�صامني �حلرية، وو�صع  تقدمي  يف 

حقوقهم وحرياتهم �ل�صخ�صية« )1(، بغية خلق جو من �لأمن و�ل�صتقر�ر.

ولأجل ذلك، كانت رغبة �لنبي  كبرية يف و�صع �إطار قانوين عام و�صامل 
بينهم،  فيما  و�لتعاي�ض  �ل�صلم  من  �أ�صا�ٍض  على  �ملدينة  �صكان  بني  �لعالقات  ينظم 
�لظروف  وتهيئ  هجرتهم،  د�ر  يف  بامل�صلمني  �ملحدقة  �لأخطار  كل  وملو�جهة 
�ملنا�صبة للقيام بن�صر �لدعوة �لإ�صالمية، وقد متّثل هذ� �لإطار �لقانوين فيما ي�صمى 

حقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية، هاين �صليمان �لطعيمات، 54.  -1



- 244 -

بـ»�ل�صحيفة« �أو »وثيقة �ملدينة«)1(.
و�ملتاأمل يف بنود هذه �لوثيقة �لقانونية يدرك �أنها جاءت بروؤية �صاملة م�صتوعبة 
لكل �لق�صايا و�لإ�صكالت �لتي عرفها �ملجتمع �ملديني وما يدور يف فلكه، �أخرجت 
�أهله من و�صعية �ل�صر�ع و�لتناحر �لقبلي �إىل رحاب �لأخوة و�ملحبة و�لت�صامح، 
ثم �إنَّ هذه �لبنود �صكلت يف عمومها حلقات مت�صل�صلة لم�صت �جلو�نب �ل�صيا�صية 
قدرة  يك�صف حقيقة عن  ل�صكان يرثب. وهذ�  و�لجتماعية و�لأمنية و�حل�صارية 
�لب�صرية من قبل،  قانونية هائلة مل تعهدها  ت�صريعية  نقلة  �إحد�ث  هذه �لوثيقة يف 
  كما يجد �ملتاأمل يف هذه �لوثيقة؛ مقد�ر �لعد�لة �لتي �ت�صمت بها معاملة �لنبي
لليهود وكل �صكان �ملدينة، وحر�صها على �إ�صقاط كل �لعتبار�ت �لطبقية و�جلاهلية 
�لإ�صالمية، كما  �ل�صريعة  ن�صت عليها  �لتي  �ل�صامية  �ملبادئ  تر�صيخ  بغية  وجتاوزها 
�ملقومات  �لدولة من  ا يف جمموعها على ما حتتاجه  �أي�صً ��صتملت  �لبنود  �أن هذه 
�لد�صتورية و�لإد�رية، وعالقة �لأفر�د بالدولة، وعالقة بع�صهم ببع�ض)2(، وَمْن ثَمَّ 
فاإذ� كانت وثيقة �ملدينة تنطق برغبة �مل�صلمني يف �لتعاون �خلال�ض مع يهود �ملدينة، 
لن�صر �ل�صكينة يف ربوعها، و�ل�صرب على �أيدي �لعادين ومدبري �لفنت، �أيا كان 
�صمنت  كيف  ثم  �لإ�صالمي؟  �ملنظور  يف  و�لتعاي�ض  �ل�صلم  حقيقة  فما  دينهم)3(، 
بنود هذه �لوثيقة قيم �لعدل و�لت�صامح و�حلرية �لدينية، وحرمة حياة غري �مل�صلمني 

يف بالد �لإ�صالم؟.

بامل�صلمني، و�لثاين  �أولها خا�ض  �إىل ثالثة ف�صول،  �لهجرة، وهي مق�صمة  �ل�صنة �لأوىل من  وذلك يف   -1
خا�ض باليهود، و�لثالث عام عن �ملدينة، و�لذي يهمنا منها يف هذه �لدر��صة، هو ذلك �لق�صم �ملتعلق 
بتنظيم �لعالقات بني �مل�صلمني و�ليهود ب�صكل عام، ويقيم �ل�صلم �لجتماعي و�لتعاي�ض �لديني د�خل هذ� 

�حليز و�لف�صاء �جلغر�يف ب�صكل خا�ض.
للدر��صات  �لعربي  �ل�صرق  مبركز  من�صورة  مقالة  �لأحمد،  خالد  �ملدينة،  �صحيفة  يف  و�ملو�طن  �لوطن   -2
كتابتها:  تاريخ  لندن،  �ملتحدة،  �ململكة   ،www.asharqalarbi.org.uk و�ل�صرت�تيجية،  �حل�صارية 

2008/02/28، تاريخ �لدخول:2017/3/11م، �صاعة �لدخول: 11:58 �ض.
فقه �ل�صرية، حممد �لغز�يل، مر�جعة وتعليق: نا�صر �لألباين، 167.  -3
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املطلب التمهيدي: مفهوم ال�سلم والتعاي�ش من منظور اإ�سالمي:
اأوًل: مفهوم ال�سلم من منظور اإ�سالمي:

مفهوم ال�سلم:- 1
�َصِلَم: �ل�صني و�لالم و�مليم معظم بابه من �ل�صحة و�لعافية، قال �أهل �لعلم: �هلل 
جل ثناوؤه هو �ل�صالم، ل�صالمته مما يلحق باملخلوقني من �لعيب و�لنق�ض و�لفناء، 

ی   ی   ی    ی   چ   تعاىل:  �هلل  قال  لح،  �ل�صُ هو:  لم  و�ل�صِّ �ملُ�َصاملَة.  الم:  و�ل�صَّ
جئچ )�لأنفال:61()1(.

مِلَن  �ِصْلٌم  �أنا  تقول:   ، �ملُ�َصامِلُ ْلُم:  �ل�صِّ منظور،  لبن  �لعرب  ل�صان  يف  وجاء 
الُح،  �لتَّ�صَ و�لتَّ�َصامُل:  احَلو�.  تَ�صَ وتَ�َصاملو�:  ُم�َصامِلُون،  و�َصْلٌم:  �ِصْلٌم  وَقوٌم  �َصامَلَِني. 
ْلُم: �صد �حلرب و�لعد�وة و�لعتد�ء و�مل�صاحنة، وغريها  احلة، و�ل�صِّ و�ملُ�َصاملة: �ملُ�صَ
من �لأمور �لتي قد توؤدي �إىل وقوع �أمر، من �صاأنه �أن يوؤدي �إىل �إيذ�ء �لب�صر«)2(، 

ْلَم: »�لتقدمي و�لت�صليم«)3(. كما ورد عند �جلرجاين �أن، �ل�صِّ
ال�سلم الجتماعي:- 2

�إن �لأ�صل يف �لإ�صالم، �ل�صلم و�ل�صالم، لذلك فقد �أ�ّص�ض �لدين �لإ�صالمي 
�لعالقة بني �مل�صلمني وغريهم، على �أ�صا�ض �ل�صلم و�مل�صاملة و�لأمن و�لأمان، فهو 
مَلْ يُِجْز قتل �لنف�ض ملجرد خمالفتها يف �لعتقاد، �أو �أنها تَِديُن بدين غري �لإ�صالم، 
�لحرت�م  على  بناء  �إليهم،  و�لإح�صان  �لطيبة،  �ملعاملة  مبعاملتهم  �أتباعه  �أمر  و�إمنا 

چ   چ   چ       ڃ   چ  تعاىل:  �هلل  قال  حني  �مل�صرتكة،  و�مل�صالح  و�لعالقات  �ملتبادل 
چ  ک  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   

معجم مقايي�ض �للغة، �بن فار�ض، باب �ل�صني و�لالم وما يثلثهما، مادة �صلم، 90.  -1
ل�صان �لعرب، �بن منظور، مادة �صلم، �ض289- 293.  -2

�لتعريفات، لل�صريف �جلرجاين، باب �ل�صني، 120.  -3
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ  �أي�صا:    )�ملمتحنة:8(، ويقول 
�حلر�ض  كل  حر�ض  �حلكيم  �ل�صارع  جند  ولذلك  )�لن�صاء:90(،  چ  ې  ې  ۉ   
بال�صلم و�لت�صامح كلما رغب �لآخر يف ذلك، و�لدليل  �أن يلتزم �مل�صلمون  على 

على يف �لقر�آن �لكرمي قول �هلل تعاىل: چ  ی  ی   ی  ی  جئ  چ)�لأنفال:61(.
ثانًيا: مفهوم التعاي�ش من منظور اإ�سالمي:

مفهوم التعاي�ش:- 1
جاء يف ل�صان �لعرب لبن منظور، �لَعْي�ُض: �حلياة، َعا�َض يَِعي�ُض َعْي�ًصا، وِعي�َصًة 
وَمِعي�ًصا، وَعايَ�َصُه: َعا�َض معه، كقوله َعا�َصَره«)1(، ويف �ملعجم �لو�صيط، تََعايَ�ُصو�: 
لمي، وَعايَ�َصُه: َعا�َض معه، و�لَعْي�ُض،  ة، ومنه �لتََّعايَ�ُض �ل�صِّ َعا�ُصو� على �لأُلفة و�ملَودَّ

معناه �حلياة، وما تكون به �حلياة من �ملطعم، و�مل�صرب، و�لدخل«)2(.
التعاي�ش ال�سلمي )الديني(:- 2

يعّرف �لتعاي�ض �ل�صلمي، على �أنه: »�تفاق طرفني �أو عدة �أطر�ف على تنظيم 
�ل�صبل  يتم حتديدها، ومتهيد  قاعدة  بينهم وفق  فيما  �حلياة،  �أي  �لعي�ض -  و�صائل 

�ملوؤدية �إليها«)3(.
�حل�صار�ت،  مع  للتعامل  �أ�صلوب  �أرقى  هو  �لذي  �لإ�صالم  يف  �لتعاي�ض  �إن 
ينطلق من قاعدة َعَقَديٍَّة، وهو ذو جذور �إميانية. ولعل �أبلغ �آية تفي بهذ� �لق�صد، 
قول �حلق : چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ )�آل عمر�ن:64(؛ 
ففي �لآية �لكرمية دللة عميقة على مبد�أ �لتعاي�ض يف �لإ�صالم، على �عتبار �مل�صاحة 
�مل�صرتكة �لو��صعة بني �مل�صلمني و�أهل �لكتاب، ومن ثمة فامل�صلم يعتقد �أن �لهدي 

ل�صان �لعرب، �بن منظور، مادة عي�ض، 321.  -1
�ملعجم �لو�صيط، �إبر�هيم �أني�ض، و�آخرون، ج 2-1، 640-639.   -2

�لإ�صالم و�لتعاي�ض بني �لأديان يف �أفق �لقرن �حلادي و�لع�صرين، عبد �لعزيز بن عثمان �لتويجري، 2.  -3
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�ليهودية،  �آخر حلقاتها  و�لنبو�ت،  �لر�صالت  من  �صل�صلة طويلة  �لإلهي جاء عرب 
فامل�صيحية، فالإ�صالم. فمن �لطبيعي �أن تكون هذه �لأديان �لثالثة �أقرَب بع�صها �إىل 

بع�ٍض منها �إىل �صائر �لأديان)1(.
بالتعاي�ض لي�ض ذلك �لذي يعني �لذوبان مع �لآخر  ولالإ�صارة فاملق�صود هنا 
�لأعمى  �لندماج  يف  و�لوقوع  �لذ�ت  على  و�لتمرد  �لهوية  من  و�لن�صالخ 
و�لعزة  بالندية  �حلا�صل  �لتعاون  يعني  �لذي  و�إمنا  و�ملاأزوم،  �ملهزوم  و�لتعامل 
يف  يقدح  ل  ما  ويف  �مل�صرتك،  �لإن�صاين  �ملجال  يف  �لإفاد�ت  وتبادل  و�لكر�مة 

�لأديان و�خل�صو�صيات و�لثو�بت )2(.
املطلب الأول: مظاهر قيم ال�سلم الجتماعي وجتلياتها من خالل وثيقة املدينة:
ي�صتطيع  ما ل  �لإن�صاين  و�لود  �ل�صماحة  �لإ�صالم وجوهره من  �إن يف روح 
ل  كلها  �لب�صرية  للمجموعة  مبذولة  �صماحة  �أو يجحده، وهي  ينكره  �أن  من�صف 
�إن�صانًا. ومن ثمة  فيها، ول لأتباع عقيدة معينة، و�إمنا هي لالإن�صان بو�صفه  جلن�ض 
�أمن �لأفر�د و�صالمتهم  فقد حر�ض �لإ�صالم كل �حلر�ض من �أجل توفري �صمانات 
يف و�صطهم �لجتماعي، لي�صل بهذ� كله �إىل بث قيم �ل�صلم و�لت�صامح يف �صمري 

هوؤلء �لأفر�د وتفكريهم. 
و�إذ� تاأملنا جيًد� عقد �لذمة، �أو بنود �ل�صحيفة وما حتتوي عليه من �أهمية يف 
تنظيم عالقة �لذميني بال�صلطة �لإ�صالمية، يَتَّ�صح لنا �أنها تقدم لأهل �لذمة �حل�صانة 
�لأديان  فيه  تتعدد  جمتمع  د�خل  يعي�صون  جعلتاهم  �لتني  �لقانونيني  و�ل�صمانة 
�لكاملة  بحقوقها  ومتّتعت  �إل  �لذمة  يف  دخلت  طائفة  فكل  و�لأجنا�ض،  و�للغات 

ر�صالة �إىل �لعقل �لعربي �مل�صلم، ح�ّصان حتحوت، 154.  -1
و�لفكر  و�ملعا�صرة  و�لتجديد  �لجتهاد  ق�صايا  لبع�ض  مقا�صدية  در��صة   - �ل�صريعة  مقا�صد  يف  �أبحاث   -2

و�حل�صارة و�لثقافة و�ملنطق و�لأ�صول و�لفروع، �خلادمي نور �لدين خمتار، 82.
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و�أ�صماها؛  �ل�صمانات  هذه  و�أوىل  وطقو�صها)1(،  عقائدها  ممار�صة  يف  بحقها  بدًء� 
نذكر:
y :)اأوًل: حق احلياة )مق�سد اأ�سلي كلي

�حلق  فهو  �لإطالق،  على  �لإن�صانية  �حلقوق  �أ�صمى  هو  �حلياة  يف  �حلق  �إن 
�لطبيعي �لأول لالإن�صان، و»�ل�صرط �لبديهي و�لأ�صا�صي للتَّمتع ب�صائر �حلقوق، �إذ 
ل ميكن �لتفكري يف ممار�صة �أي حق �آخر دون �صمان هذ� �حلق«)2(، وهو حق �لبقاء، 
�أو �لوجود �لأ�صيل �ملتاأ�صل يف �لإن�صان، وحمايته تعني حماية للنوع �لإن�صاين من 
فمن  �لب�صري، ولذلك  �جلن�ض  وبقاء  �حلياة،  ��صتمر�رية  به  �إذ  �لفناء و�لنقر��ض؛ 
مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية حفظ �لنوع �لإن�صاين وحتقيق ��صتمر�ره يف �لوجود، 
كما يقول �هلل تعاىل: چ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی چ )�لأنعام:151(، ومن 
ثمة فقد جعل �لإ�صالم حماية روح �أي �إن�صان، تُعادل حماية �أرو�ح �لنوع �لإن�صاين 
باأ�ْصِره، و�عترب قتل �أي �إن�صان َقْتال لالإن�صانية جمعاء، فال�صريعة �لإ�صالمية �صمنت 
�لنوع  ��صتمر�ر  منها على  هذ� �حلق يف كل زمان ومكان، و�أكدت عليه، حر�صا 
�لب�صري، وع�صمة �لنف�ض �لإن�صانية من �لهدر و�لفناء، ونََرى ذلك جليا يف قوله 

تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ )�ملائدة:32(، فالآية �لكرمية - كما يقول �ل�صيخ 
ُمَنا ما يجب من وحدة �لب�صر، وحر�ض كل و�حد  ر�صيد ر�صا يف تف�صريه - »تَُعلِّ
�نتهاٌك  �لفرد  حرمة  �نتهاك  لأن  فرد،  كل  �صرر  و�تقائه  �جلميع،  حياة  على  منهم 
للجميع، و�لقيام بحق �لفرد من حيث �إنه ع�صو من �لنوع، وما قّرر له من حقوق 

�أو�خر �لدولة �لأموية، ر�صالة  �أهل �لذمة يف �ملجتمع �لإ�صالمي بامل�صرق من �صدر �لإ�صالم �إىل  ينظر،   -1
لنيل دبلوم �لدر��صات �لعليا، من �إعد�د �لباحث: عبد �لعزيز �ل�صعيفي، جامعة حممد �خلام�ض، كلية 

�لآد�ب- �لرباط، 1994/1993م، �جلزء �لثاين، 510 بت�صرف.
�حلريات �لعامة وحقوق �لإن�صان بني �لن�ض و�لو�قع، عي�صى بريم، 243.  -2
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�مل�صاو�ة يف �ل�صرع قيام بحق �جلميع« )1(.
ونظًر� ملق�صدية حياة �لأفر�د يف هذ� �لوجود، وحفظ �لنوع �لإن�صاين، فقد 
حر�ض �لإ�صالم على �صمان هذ� �حلق، فلم يدعه لل�صمري وحده، �أو �لتحذير من 
عقاب �لآخرة فح�صب، و�إمنا و�صع له من �ل�صمانات �لقانونية ن�صا وتف�صيال، ما 
يردع �جلاين من �رتكاب �أي جرم، �أو يفكر فيه، فقرر �لق�صا�ض يف حالة �لعمد، 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   چ  �خلطاأ،  و�لدية و�لفدية يف حالت 
ۈ چ )�لبقرة:179(، ومتا�صًيا مع هذ� �ملنطق فقد ��صتطاعت �ل�صحيفة، �أن تق�صي 
على كل �أ�صكال �لفنت و�لعد�و�ت، وتُوؤَمِّن �ملجتمع �لعربي من �لتناحر و�لقتتال، 
وذلك حني قررت يف �إحدى بنودها »َو�إِنَُّه َمِن �ْعَتَبَط- �أي قتل بال جناية- ُموؤِْمًنا 
ًة َوَل  َعَلْيِه َكافَّ �مْلُوؤِْمِننَي  َو�إِنَّ  �مْلَْقُتوِل،  ى َويِلُّ  �أَْن يَْر�صَ �إِىَل  ِبِه  َقَوٌد  َفاإِنَُّه  بَيَِّنٍة  َقْتاًل َعْن 
يَِحلُّ لَُهْم �إِلَّ ِقيَاٌم َعَلْيِه«)2(؛ �أقر هذ� �لبند �لأمن �لجتماعي، و�صمنه ب�صمان �لديات 
لأهل �لقتيل، ويف ذلك �إبطال عادة �لثاأر �جلاهلية، وبني �لن�ض �أن على �مل�صلمني �أن 

يكونو� جميًعا �صد �ملعتدي �لظامل حتى يحكم عليه بحكم �ل�صريعة)3(.
لرتباط  �جلماعي،  �لأمن  لتحقيق  �أ�صا�ض  �لفردي  �لأمن  حتقيق  فاإن  ثَمَّ  ومن 
�لأمنني، حيث جعلت �ل�صريعة قتل �لو�حد كقتل �ملجتمع، ملا ي�صيع يف �ملجتمع 
من ��صطر�ب وقلق عند �لعدو�ن على �لو�حد، لذلك على �ملجموع �أن يتحركو� 
ملنع �لعدو�ن على �لو�حد، و�إحياء نف�صه، وحتقيق �لأمن للمجموع)4(، ومن هذ� 

تف�صري �ملنار، ر�صيد ر�صا، 289/6.  -1
�ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام، 91/2، وما بعدها.  -2

د�صتور �ملدينة.. مفخرة �حل�صارة �لإ�صالمية، حممد �صعيد ياقوت، مقالة من�صورة مبوقع �صيد �لفو�ئد،   -3
www.saaid.net، تاريخ �لدخول: 2017/3/11م، �صاعة �لدخول: 10:48�ض.

قيم �ملجتمع �لإ�صالمي من منظور تاريخي، �أكرم �صياء �لعمري، تقدمي: عمر عبيد ح�صنة، كتاب �لأمة،   -4
�لعدد39، �جلزء 1، �لطبعة �لأوىل- رم�صان 1414ه، 125.
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�ملنطلق، فقد حذر ر�صول �هلل  من قتل �لذميني حيث قال : »َمْن َقَتَل ُمَعاَهًد� 
نَِّة، َو�إِنَّ ِريَحَها تُوَجُد ِمْن َم�ِصرَيِة �أَْربَِعنَي َعاًما«)1(. مَلْ يََرْح َر�ِئَحَة �جْلَ

جرمية   ، َحقٍّ وجه  بغري  �لروح  و�إزهاق  ونة،  َم�صُ لالإن�صان  �لكاملة  فاحلياة 
�أزر  ِل�َصدِّ  بينها  فيما  تتعاون  �أن  �جلماعة  على  �لو�جب  ومن  كلها،  �لإن�صانية  �صد 
 على تفعيل هذ� �حلق من  من يعتدي عليها، و�نعكا�صا على ذلك فقد حر�ض 
خالل بنود �ل�صحيفة، بل �أكرث من ذلك، جنده قد �أّمن �لنف�ض �لب�صرية من �لعتد�ء 
عليها، لأنه ل يحق لأي �صخ�ض باأي حال من �لأحو�ل كما يقول جون لوك: »�أن 
رها بدعوى، �أن هذ� �لغري يُوؤْمن بدين �آخر،  رَّ مبمتلكات �لغري �ملدنية �أو �أن يَُدمِّ يَ�صُ
�لإن�صانية و�ملدنية  �ملحافظة على كل حقوقه  �إذ لبد من  �أخرى،  �صعائر  ميار�ض  �أو 

باعتبارها حقوقا مقد�صة«)2(.
�إن  �إذ  �ملبد�أ؛  هذ�  تزكية  يف  كثرية  و�ل�صنة،  �لقر�آن  من   - �لن�صية  و�لأدلة 
كل  من  �لإن�صانية  �لنف�ض  حفظ  مبعادلة  حمكوم  �لب�صري  �لنوع  ��صتخالف  منطق 
ما من �صاأنه �مل�صا�ض بها. لذلك فقد �صدد �ل�صارع �حلكيم يف حفظ �لنف�ض و�صّرع 

ت�صريعات حكيمٍة لتقويتها و�لتاأكيد على حرمتها.
y :)ثانًيا: منع البغي )مق�سد جزئي تبعي

كتابة  قبل  �لعربي  �ملدين  �ملجتمع  ق  تُوؤَرِّ كانت  �لتي  �لق�صايا  �أبرز  من  �إن 
�صعارهم:  فكان  و�لبغي،  �لثاأر  ظاهرة  و�صيادة  �لأمن  �نعد�م  ق�صية  �ل�صحيفة، 
يف  »�لقد��صة  من  بالثاأر  �لأخذ  �أمر  بلغ  وبذلك  وَمْظُلوما«)3(،  َظامِلا  �أخاك  ر  »�ٌْن�صُ
�أو ميوت دونه،  ثاأره،  �أن يُدرك  �إل  �لثائر  �لدينية، فما على  �لقيم  نفو�صهم درجة 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �جلزية، بَاُب �إِْثِم َمْن َقَتَل ُمَعاَهًد� ِبَغرْيِ ُجْرٍم، حديث رقم: 3166.  -1
ر�صالة يف �لت�صامح، جون لوك، 83.  -2

�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملظامل، بَاٌب �أَِعْن �أََخاَك َظامِلًا �أَْو َمْظُلوًما، حديث رقم: 2443.  -3
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خالل  من    للنبي  د�فًعا  كان  �لأمر  هذ�  ولعل  �ل�صربا�صي)1(.  �أحمد  يقول  كما 
فعمل  كتابتها،  قبل  �صائًد�  كان  �لذي  �لقانون  تغيري  على  �ملدينة،  ل�صحيفة  و�صعه 
ت هذه  �لثاأر و�لنتقام، كما ن�صّ �أ�صكال  �لبغي و�لظلم، وحّرم كل  على حماربة 
و�ملعتدين  �لُبغاة  يد  على  �لأخذ  يف  �مل�صوؤولية  �جلماعة  حتمل  �أن  على  �ل�صحيفة 
و�ملف�صدين، و�أن لها وحدها �لرعاية و�ل�صهر على �لتنفيذ كما جاء يف �لبند رقم 
)2(13، »َو�إِنَّ �مْلُوؤِْمِننَي �مْلُتَِّقنَي َعَلى َمْن بََغى ِمْنُهْم �أَِو �ْبَتَغى َد�ِصيَعَة)3(ُظْلٍم �أَْو �إِْثٍم �أَْو 

ُعْدَو�ٍن �أَْو َف�َصاٍد بنَْيَ �مْلُوؤِْمِننَي، َو�إِنَّ �أَْيِديَُهْم َعَلْيِه َجِميِعِهْم، َولَْو َكاَن َولََد �أََحِدِهْم«)4(، 
�أَْن  �إِىَل  ِبِه  َقَوٌد  َفاإِنَُّه  بَيَِّنٍة  َعْن  َقْتاًل  ُموؤِْمًنا  �ْعَتَبَط  َمِن  »َو�إِنَُّه  �لبند رقم 21، جند  ويف 
ًة َوَل يَِحلُّ لَُهْم �إِلَّ ِقيَاٌم َعَلْيِه«)5(، ف�صكل  ى َويِلُّ �مْلَْقُتوِل، َو�إِنَّ �مْلُوؤِْمِننَي َعَلْيِه َكافَّ يَْر�صَ
هذ� �لفعل �لنبوي �إ�صارة قوية �إىل تاأ�صي�ض مرحلة جديدة من �لعالقة بني �لنا�ض، 
قائمة على �أ�صا�ض حفظ �لنف�ض، و�ل�صرب على كل من �صّولت له نف�صه �مل�صا�ض بها 
بغري حق. وقد �أكد هذ� �لبند على »م�صوؤولية �لأمة �ملدينية، كمجتمع �صيا�صي قائم 
على �ل�صلم �لأهلي، مبا يعنيه من �لوقوف يف وجه �لظلم و�لإثم و�لفنت �ل�صيا�صية 

�لق�صا�ض يف �لإ�صالم، �أحمد �ل�صربا�صي، 33.  -1
ينظر: هذ� �لتق�صم و�لت�صنيف من حيث �لبنود، وثيقة �ملدينة - �مل�صمون و�لدللة، �لقائد �ل�صعبي، تقدمي   -2

عمر عبيد ح�صنة، كتاب �لأمة، �لعدد 110، �ل�صنة �خلام�صة و�لع�صرون، 46-41.
ْيء،  )د �ض ع( )فعل ثالثي لزم متعد(، َد�َصْعُت، �أْد�َصُع، ِ�ْد�َصْع، م�صدر َد�ْصٌع،  َد�ِصيَعٌة،  ويقال َد�َصَع �ل�صَّ  -3
�لبعري  يقال د�صع  �لدفع.  �أ�صل يدل على  �أن: »�لد�ل و�ل�صني و�لعني  �للغة  َدَفَعُه. جاء يف مقايي�ض  �أي 
�صخم  وفالن  �أموره.  يف  �لرجل  فعل  كرم  و�لد�صيعة:  �جلرة.  خروج  و�لد�صع:  بها.  دفع  �إذ�  بجرته، 
�لد�صيعة، يقال هي �جلفنة، ويقال �ملائدة. و�أي ذلك كان فهو من �لدفع و�لإعطاء. ومنه حديث ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، يف كتابه بني قري�ض و�لأن�صار: »�إِنَّ �مْلُوؤِْمِننَي �أَْيِديِهْم َعَلى َمْن بََغى َعَلْيِهْم، �أَِو 
ا. يَُقوُل: �ْبَتَغى َدْفًعا ِبُظْلٍم. )معجم مقايي�ض �للغة، لبن فار�ض،  ْفَع �أَْي�صً �ْبَتَغى َد�ِصيَعَة ُظْلٍم«، َفاإِنَُّه �أََر�َد �لدَّ

باب �لد�ل و�ل�صني وما يثلثهما يف �لثالثي، مادة »د�صع«، 279/2(.
�ل�صرية �لنبوية، بن ه�صام، كتاب �ل�صري و�ملغازي، 91/2.  -4

نف�صه، 91/2، وما بعدها.  -5
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�لتي حت�صل بني �أفر�د هذ� �ملجتمع، فاأيديهم جميًعا عليه«)1(.
ي، حتى �أن �لإمام �ل�صوكاين  و�لبغي يف �لبند رقم 13، يق�صد به �لظلم و�لتََّعدِّ
قال يف هذ� �لأمر كالًما مفاده �أن �لباغي �أحد رجلني، �إما رجل بغى على جميع 
قد  فهذ�  ُحرَمِتهم،  وَهْتِك  دمائهم،  و�صفك  �أمو�لهم  ِبَنْهِب  بع�صهم  �أو  �مل�صلمني، 
�أئمة  �إمام من  بغى على  �أو رجل  �لعزيز،  له حدود� مذكورة يف كتابه  �هلل  جعل 
�أو  قلياًل  كانو�  �صو�ء  طاعته،  كلمتهم على دخولهم حتت  �جتماع  بعد  �مل�صلمني، 
كثرًي� فهذ� جتب ُمَقاتَلُته)2(، لأن �هلل تعاىل حّرم �لإثم و�لبغي يف كتابه �لعزيز يف 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ   چ  تعاىل:  قوله  مو��صع كثرية، ومن ذلك 
ژ  ژ  ڑ       ڑ چ )�لأعر�ف:33(. 

�ل�صرعية  »�ل�صيا�صة  كتابه  �أورده يف  �لباب كالم  هذ�  تيمية يف  �بن  ولالإمام 
تَغِلي  �ملقتول  �أولياء  »�أن  مفاده  �لعلماء،  نقاًل عن  و�لرعية«،  �لر�عي  �إ�صالح  يف 
بقتل  ير�صو�  مل  ورمبا  و�أولياءه،  �لقاتل  يقتلو�  �أن  يوثرو�  حتى  بالغيظ  ُقلوبهم 
م �لطائفة، فيكون  �لقاتل، بل يقتلو� كثري� من �أ�صحاب �لقاتل ك�صيد �لقبيلة، وُمَقدَّ
�أهل  يفعله  كان  كما  �ل�صتيفاء  يف  هوؤلء  وتعدى  �لبتد�ء،  يف  �عتدى  قد  �لقاتل 
و�حلا�صرة  �لأعر�ب  من  �لأوقات،  هذه  يف  �ل�صريعة  على  �خلارجون  �جلاهلية 
فيف�صي  �ملقتول،  من  �أ�صرف  لكونه عظيما  �لقاتل  قتل  ي�صتعظمون  وقد  وغريهم. 
�لقاتل، ورمبا حالف  �أولياء  من  عليه  فيقتلون من قدرو�  �ملقتول  �أولياء  �إىل  ذلك 
هوؤلء قوما و��صتعانو� بهم، فيف�صي �إىل �لفنت و�لعد�و�ت �لعظيمة، و�صبب ذلك 
خروجهم عن �صنن �لعدل �لذي هو �لق�صا�ض يف �لقتلى، وهو �مل�صاو�ة و�ملعادلة 

ن�صوء �لفكر �ل�صيا�صي �لإ�صالمي من خالل �صحيفة �ملدينة، خالد بن �صالح �حلميدي، 85.  -1
وبل �لغمام على �صفاء �لأو�م، �لمام �ل�صوكاين، )خمطوطة رقم 303، مبكتبة �جلامع �لكبري ب�صنعاء(،   -2

نقال عن �لبغي �ل�صيا�صي، عبد �مللك من�صور، 89. 
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�أولياء �لرجلني)1(. على كل حال هذه  �لقاتل من  �لقتلى، لأنه يحقن دم غري  يف 
�لعهد  لي�ض يف  بغري حق،  �لإن�صانية  �لنف�ض  على  �لعتد�ء  د�عمة حلرمة  �إ�صار�ت 
كل  يف  ومر�عاته  تفعيله  ينبغي  �لأمر  و�إمنا  فح�صب،  �لر��صدي  �لعهد  �أو  �لنبوي، 
بحرمة  �لتوعية  �لأ�صا�ض يف  �للبنات  �لوثيقة  بنود  �صكلت  �لأمكنة و�لأزمنة، وقد 
هذ� �جلرم و�لعمل على جتاوز �لعقليات �جلاهلية �لتي توؤجج �لتفكري بهذ� �ملنطق 
�لعد�ئي �لذي يروم �إ�صعال نزعة �لفتنة بني خمتلف �لأن�صاق �لعقدية و�لجتماعية 
يف جمتمعاتنا �ملعا�صرة. كما �أنها جعلت �لأ�صا�ض يف بنودها حتقيق �لأمن و�ل�صالمة 
للجميع و�لتعاون بدل �لتناكر يف خمتلف جمالت �حلياة، ول�صمان ذلك فر�صت 

حرمة �لنف�ض و�لعر�ض و�ملال بني �أفر�د �ملجتمع، فال يتم �لعتد�ء عليها �إل بحق.
y :)ثالًثا: منع الغدر )مق�سد جزئي وتبعي

َفِبَنْف�ِصِه  َفَتَك  َمْن  نَُّه  َو�إِ ُجْرٍح،  ثَاأِْر  َعَلى  يَْنَحِجُز  بـاأنه »َوَل  �لبند رقم 36  يقرر 
�بن  يقول  كما  و�لفتك  َهَذ�«)2(،  �أَبَرِّ  َعَلى   َ �هللَّ َو�إِنَّ  ُظِلَم،  َمْن  �إِلَّ  بَْيِتِه  َو�أَْهِل  َفَتَك 
�لنف�ض، ورجل فاتك: جريء،  �إليه  �أمور، ودعت  به من  َهمَّ  منظور: »ركوُب ما 
�أو �جلرح  ة فقتله، �أو جرحه. وقيل: »هو �لقتل  َفْتًكا: �نتهز منه ُغرَّ وَفتك بالرجل 
اهرة«، و�لفتك �أي�صا: »�أن ياأتي �لرجل �صاحبه وهو غارُّ غافل حتى يَ�ُصدَّ عليه  جُمَ
فيقتله، وهو �لغتيال: �أي �أن يخدع �لرجل حتى يُخرج به عن مو�صع يخفي فيه 
�أمره ثم يقتله)3(. وما يوؤكد ِحرمة هذ� �جلرم �ل�صنيع حديث �لنبي ، فعن ثابت 

عن �أن�ض قال، قال ر�صول �هلل : »ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَو�ٌء يَْوَم �ْلِقيَاَمِة يُْعَرُف ِبِه«)4(.

�ل�صيا�صة �ل�صرعية يف �إ�صالح �لر�عي و�لرعية، �بن تيمية، 121.   -1
�ل�صرية �لنبوية، بن ه�صام، ج 92/2.  -2

ل�صان �لعرب، �بن منظور، مادة فتك، 1048/2.  -3
ِرمِي �ْلَغْدِر، حديث رقم: 1736. �أخرجه م�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، بَاُب حَتْ  -4
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�إن هذ� �لبند يعد ��صتمر�ًر� للبندين رقم )13 و21(، فيما يتعلق بالبغي و�لف�صاد 
و�لغدر و�لقتل و�لثاأر �جلامح لأتفه �لأ�صباب، فهو يقرر �أن حق �لثاأر مرتبط فقط 
بالقتل، �أما ما عد� ذلك من جروح فعالجه هني، ل يرقى �إىل �صفك �لدماء و�إهالك 
�حلرث و�لن�صل، لأن دماء �لب�صر �أغلى من �أن تُهدر ظلما، نتيجَة �إِر�دٍة ظاملٍة وِقوى 
متغطر�صٍة، فالق�صاء وحده هو �لذي يقرر �لعقوبة �ملنا�صبة �صد �جلاين )1(، بحيث 
ل جتري على �لأقارب و�لع�صرية كما كان يُفعل يف �ملجتمع �لعربي قبل كتابة هذه 
�ل�صحيفة، م�صد�ًقا لقوله تعاىل: چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی    چ )�لأنعام:164(. ومن ثمة 
ف�صمان هذه �ل�صحيفة حلق �حلياة - حفظ �لنف�ض، �لذي يُعد من �ملقا�صد �لكلية 
للنف�ض  �لإلهي  �لتكرمي  ملبد�أ  �نت�صار  مبثابة  كان  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  و�لأ�صلية يف 
�لإن�صانية وتر�صيخه، وِمْن ثَمَّ فح�صور هذ� �ملنطق يف �صلوك �لنبي  وفعله يدعم 

كونه �لرحمة �لعاملية �ملهد�ة لهذه �لب�صرية كما و�صفه رب �لعاملني.
املطلب الثاين: مظاهر التعاي�ش الديني وجتلياته من خالل بنود وثيقة املدينة:
لقد كان هّم �لنبي حني و�صوله �إىل �ملدينة �أن يُ�صّكل وحدًة �صيا�صيًة ونظاميًة 
قو�مها �لإخاء �لإن�صاين بني �صكانها، ونزِع كل مظاهر �لُفرقة و�لتناحر �لتي كانت 
للعالقات  ناظم  كد�صتور  �ل�صحيفة،  كتابة  خالل  من  وذلك  �ملدينة،  يف  �صائدة 
�لإن�صانية بني �مل�صلمني، وغريهم، و�لتي نقلت �ملت�صاكنني من نظام �لأ�صرة و�لقبيلة 
و�لع�صرية و�لطائفة �إىل نظام �لأمة �لو�حدة)2(، وبذلك فالبند �لأول من �ل�صحيفة، 
قد ن�ّض على �أن �لإ�صالم جعل من �صكان �ملدينة �أمة و�حدة، و�أذ�ب كل �لفو�رق 
و�لتي  �صاملة،  جمتمعية  وحدة  �صياق  يف  قبله،  �صائدة  كانت  �لتي  و�لتمايز�ت 
ظهرت جلية وو��صحة يف �لبندين رقم )1(، يقول فيه �لنبي : »َهَذ� ِكَتاٌب ِمْن 

وثيقة �ملدينة - �مل�صمون و�لدللة، قائد �ل�صعبي، 135.  -1
وثيقة �ملدينة - �مل�صمون و�لدللة، قائد �ل�صعبي، 36.  -2
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َب َوَمْن تَِبَعُهْم َفَلِحَق  د �لنَِّبي �لمي، بنَْيَ �مْلُوؤِْمِننَي َو�مْلُ�ْصِلِمنَي ِمْن ُقَرْي�ٍض َويرَْثِ مَّ حُمَ
ٌة َو�ِحَدٌة ِمْن ُدوِن �لنَّا�ِض«)1(. ِبِهْم َوَجاَهَد َمَعُهْم، �إِنَُّهْم �أُمَّ

جماعة  �إىل  و�أن�صابهم  قبائلهم  �ختالف  على  �مل�صلمون  �ندمج  �لبند  بهذ� 
نقل  �لعائلة، وبهذ�  �أو  �لقبيلة  �إىل  �لنتماء  �لإ�صالم فوق  �إىل  فالنتماء  �لإ�صالم، 
ر�صول �هلل  �لعرب من م�صتوى �لقبيلة �إىل م�صتوى �لأمة)2(. وهو �أول �أ�صا�ض 
كان لبد منه لإقامة جمتمع �إ�صالمي ح�صاري متما�صك، من �أهم �صماته؛ ظهور معنى 
�لتكافل و�لت�صامن فيما بني �مل�صلمني وغريهم باأجل �صوره و�أ�صكاله، فهم جميًعا 
م�صوؤولون بع�صهم عن بع�صهم يف �صوؤون دنياهم و�آخرتهم)3(. ولأجل ذلك، جاء 
�لتن�صي�ض على هذه �لقيم و�ملعاين يف �لبنود �لآتية: )من 3 �إىل 11(؛ حيث �صنَّت 
قو�نني جديدة مل تاألفها �ملجتمعات �لعربية من قبل، حتدد طبيعة �لعالقة �جلديدة 
�لتي ينبغي �أن حتكم جميع �لأطر�ف - �مل�صلمني و�ليهود و�لوثنيني- �لقائمة على 

�لتاآزر و�لتكافل. 
�إن ثمة عنا�صَر م�صرتكًة بني �أتباع �لأديان �ل�صماوية �لتي �أ�صبحت د�خل �لأمة 
�لو�حدة، و�لتي ميكن �أن تُ�صكل �أ�صا�ًصا ر��صًخا لقيام تعاوٍن م�صرتٍك بني �أتباع هذه 
م�صتقيًما  �صلوًكا  يت�صمن  �لإميان  وهذ�  و�حد،  باإله  جميعها  توؤمن  فهي  �لأديان، 
ودعوة �إىل �ل�صالم و�ملحبة بني �لنا�ض، وحتقيق مبد�أ �لت�صامح �لديني �ملف�صي �إىل 
�لتعاي�ض و�لتعاون بني �لأفر�د و�لق�صاء على �لطبقية و�لعن�صرية، و�لنفتاح على 
خمتلف �لثقافات و�لأمناط �لعقدية �لأخرى، بغية �إ�صاعة �خلري و�ملعروف، و�حلفاظ 
على تاألق �حل�صارة، ون�صر ثقافة �حلو�ر ونبذ �لتع�صب و�ل�صر�ع، و�حرت�م كر�مة 

�ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام، 90/2.  -1
د�صتور �ملدينة.. مفخرة �حل�صارة �لإ�صالمية، حممد �صعيد ياقوت، مقالة من�صورة مبوقع �صيد �لفو�ئد،   -2

www.saaid.net، تاريخ �لدخول: 2017/3/11م، �صاعة �لدخول: 10:48.

فقه �ل�صرية �لنبوية، حممد �صعيد رم�صان �لبوطي، 153.  -3
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�لإن�صان، و�حلر�ض على توفري �لأمن و�ل�صالم، و�حلب و�لعطاء، و�لعي�ض �لوّدي 
ون�صد�ن  �ل�صامية،  �خُلُلقية  و�لقيم  و�لفل�صفات  و�لأديان،  �ملذ�هب  بني  �مل�صرتك 

�ل�صتقر�ر، وزرع �لثقة بني �لنا�ض)1(.
�لتعاي�ض �لديني وجتلياته �لتي  �أن ن�صري �إىل بع�ض مظاهر هذ�  وح�صبنا هاهنا 

ت عليه �ل�صحيفة، وهي كالآتي:  �صادت بالد يرثب من خالل ما ن�صّ
y :اأوًل: امل�ساواة على �سوء وحدة الأ�سل الإن�ساين

�مل�صاو�ة بني  مبد�أ  �ل�صريعة �خلامتة،  �أر�صتها  �لتي  �ل�صامية  �ملبادئ  �أهم  �إن من 
عن  مييزه  ل  فح�صب،  ب�صًر�  ب�صفته  �لإن�صان  �إىل  نظرتها  فكانت  جميًعا،  �لنا�ض 
و�إمنا  �صلطة،  �أو  ثروة  من  لديه  ما  �إليها  ينتمي  �لتي  طبقته  �أو  جن�صه  �أفر�د  �صائر 

ڄ   چ  تعاىل  فيقول �هلل  تقوى �هلل عز وجّل،  ب�صيء و�حد هو  يتفا�صلون  �لب�صر 
چ  ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ  
)�حلجر�ت:13(؛ فالنا�ض جميًعا مت�صاوون يف �لقيمة �لإن�صانية �مل�صرتكة، على �عتبار 
�أن �لإن�صانية معنًى م�صرتٌك يت�صاوى �صكان �لأر�ض يف حقيقته ونتيجته، كما يقول 
�إىل  �لإن�صاين  �لأ�صل  وحدة  باعتبار  ينتمون  و�أنهم  �لغز�يل)2(،  حممد  �ل�صيخ 
فـالنت�صاب لآدم وحو�ء و�صيجة وقربى  �آدم وحو�ء،  و�أم و�حدة،  �أب و�حد، 
�أبناء �لعمومة  �أ�صرة و�حدة يف �صبكة و��صعة من  يَْجَعُل من �لنا�ض جميعا  ورحم 
كما  �لب�صرية  و�لو�صائج  �لعالئق  تُ�صاغ  �أن  ينبغي  �ملنطلق  هذ�  ومن  و�خُلوؤُولة)3(، 
يقول �حلق  چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ چ )�حلجر�ت:13(، على �أ�صا�ض من 

�لرحمة و�لتعاون و�لتعاي�ض.

ثقافة �لت�صامح بني �لغرب و�ل�صرق، وهبة �لزحيلي، جملة �لت�صامح، �ل�صنة 6، �لعدد23، 1429ه/2008م،   -1
.280

حقوق �لإن�صان بني �لإ�صالم و�إعالن �لأمم �ملتحدة، حممد �لغز�يل، 14.  -2
يف �لبناء �حل�صاري للعامل �لإ�صالمي، عبد �لعزيز �لتويجري، 274/7.   -3
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ولذلك فاإن هذ� �لختالف �لظاهر بني �لنوع �لب�صري ينبغي �أن يكون مدعاة 
للتعارف و�لتاآلف ل �جلفاء و�لتناكف. لأنه �نطالًقا من هذه �مل�صاو�ة �ملطلقة بني 
�لنا�ض، يتم �إقر�ر حقيقة �إن�صانية، وهي �أنه ل ينبغي �لتميز بني �لنوع �لإن�صاين مهما 
�ختلفت �أجنا�صهم و�ألو�نهم ودياناتهم، فاإنهم كما قال �خلليفة �لر��صد �لإمام علي 
بن �أبي طالب، يف عهده لالأ�صرت �لنخعي عندما وله على م�صر، �أن �لنا�ض �صنفان: 
»�إما �أخ لك يف �لدين، و�إما نظري لك يف �خَللِق«)1(، فالنا�ض جميعا �صو��صية �أمام 
هذ�  من  يحرم  ل  �لب�صرية  لإ�صعاد  �ملتو��صل  عطائه  يف  وجل  عز  و�هلل  �ل�صريعة، 

چ           ڃ   ڃڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چ  ملحًد�،  ول  كافًر�  ل  �ملادي  �لعطاء 
چ  چ  چ چ )�لإ�صر�ء:20(، وهذ� مدخل مهم كما يقول �لأ�صتاذ عبد �لهادي 

بوطالب �إىل حق �مل�صاو�ة �لذي جاء به �لإ�صالم و�أغنى م�صامينه)2(.
و�نطالًقا من هذ� �ملعطى �حل�صاري ينبغي على �جلميع �أن يدرك هذه �حلقيقة 
�لإن�صانية، لعلها تزيل كل �أ�صباب نز�ع �لعن�صرية و�جلن�صية، بتقرير وحدة �لإن�صانية 
يف طبيعتها، ويف �أ�صلها ويف ن�صاأتها، وبتقرير �لغاية من تفرق �لأجنا�ض و�لقبائل، 
و�لنَّ�ضُّ على �أنها، �لتعارف و�لتاآلف، ل �لتناحر و�لتد�بر، وبذلك يقرر �لإ�صالم 
و�لرت�حم،  �لود  عالقة  هي  جميًعا،  �لنا�ض  بني  ت�صود  �أن  ينبغي  �لتي  �لعالقة  �أن 
وعالقة �لت�صامن و�لتعاون، وعالقة �لأمن و�ل�صلم و�ل�صالم، ومن ثمة فقد حدد 
�لكتاب �لذي كتبه �لر�صول  بني �صكان �ملدينة، �أ�ص�صا ومبادئ هامة يف �مل�صاو�ة، 
�أََقرَّ بينهم مبد�أ �مل�صاو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات  �أن منحهم حرية �لعتقاد،  فبعد 
ٍر  ُمَتَنا�صَ َر َو�ْلأُ�ْصَوَة َغرْيَ َمْظُلوِمنَي َوَل  َفاإِنَّ لَُه �لنَّ�صْ تَِبَعَنا َمْن يَُهوَد  بقوله: »َو�إِنَُّه َمْن 

نقال عن حقوق �لإن�صان بني �ل�صريعة �لإ�صالمية و�لإعالن �لعاملي، علي �لقا�صمي، تقدمي د. عبد �لهادي   -1
بوطالب، مكتبة �لنجاح �جلديدة - �لبي�صاء، �لعدد 22، 2001م، 61-60. 

من ق�صايا �لإ�صالم �ملعا�صر، عبد �لهادي �أبو طالب، 25/2.  -2
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َعَلْيِهْم«)1(. 
�إن �لإميان بوحدة �لأ�صل �لإن�صاين، هو �ل�صبيل �لوحيد لإلغاء كل �لفو�رق 
�لق�صرية، �لتي قد تعوق �لتو��صل و�لتفاعل �حل�صاري، كاللون و�لقوم و�جلن�ض 
و�لعرق، و�إيقاف �لتمييز �لعن�صري، ومنح �لنا�ض �مل�صاو�ة �ملتاأتاة من �أ�صل �خللق، 
و�لتي تعد بحق �أ�صا�ض �حلقوق جميعا، وو�صيلة لتحقيق �لكر�مة �لإن�صانية)2(. وتكمن 
جتليات وتطبيقات مبد�أ �مل�صاو�ة، من خالل »�مل�صاو�ة �أمام �لقانون، و�مل�صاو�ة يف 
يف  �مل�صاو�ة  ثم  �لق�صاء،  �أمام  و�مل�صاو�ة  للمو�طنني،  �ل�صيا�صية  �حلقوق  ممار�صة 
هي  تلك  �لعامة«)3(،  و�لأعباء  �لتكاليف  �أمام  و�مل�صاو�ة  �لعامة،  �لوظائف  تويل 
يتوخى  �لأ�صيلة،  �لإن�صانية  �لفطرة  على  �لقائمة  �لدقيقة  �مل�صاو�ة  من  �صريعة  �إذن 
�لوعي  �أن  �أفر�د� وجماعات)4(، فال�صك  ن�صاء ورجال،  كلهم  �لنا�ض  �صعادة  منها 
�لإن�صان  يَْحِمل  �أن  �صاأنه  من  و�لتثقيف  �لرتبية  طريق  عن  �لإن�صاين  باملبد�أ  �حلقيقي 
على �أن يُعاِمل �إخو�نه من �لب�صر على �أ�صا�ض من �لت�صامح �حلقيقي و�حرت�م حقوقه 
وتُعملها يف عالقاتها  �خُللقية  �لقيمة  �لإن�صانية هذه  ت�صتوعب  فعندما  �لإن�صانية)5(. 
�لإن�صانية، �صتُعمُّ -ول�صك- �ل�صعادة و�لطماأنينة يف �لجتماع �لإن�صاين، وي�صود 

�لود و�لتعاي�ض بني بني �لب�صر جميًعا. 
y :ثانًيا: اإقامة العدل بني اأفراد املجتمع املديني

يعد �لعدل �أ�صا�ض �مللك؛ �إذ به دو�م �لعمر�ن و�ملدنّية و�حل�صارة، فهو ��صم 
�لطاهر بن عا�صور »�لت�صوية بني طرفني  قال  للو�صطية و�لت�صوية، وهو كما  جامع 

�ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام، 91/2.  -1
ينظر: مقدمة عبيد ح�صنة »حقوق �لإن�صان يف �صوء �حلديث �لنبوي«، ي�صري حممد �أر�صد، 5 بت�صرف.  -2

�حلريات �لعامة وحقوق �لإن�صان بني �لن�ض و�لو�قع، عي�صى بريم، 179.  -3
فقه �ل�صرية، رم�صان حممد �صعيد �لبوطي، 164.  -4

�لإ�صالم وق�صايا �حلو�ر، حممود حمدي زقزوق، 164.  -5
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بالتز�م �ملوقع �لو�صط بينها يف �ملعاين و�ملح�صو�صات على �صو�ء، وهو  �أكرث،  �أو 
منه ورّدها  �ملعتدي على حقوق غريه لأخذها  �أهله، وهو دفع  �إىل  �حلق  �إي�صال 
بناء  عليها  يقوم  �لتي  �لأ�صا�صية  �ملقومات  من  بحق  يعد  فهو  �أ�صحابها«)1(،  على 
�لظلم و�لف�صاد و�لعدو�ن، يعد من  �لعدل ومد�فعة  �إ�صاعة  �لأمة �لإ�صالمية، لأن 
�أرقى و�أنبل �لقيم �لقر�آنية �لتي ت�صهم يف �لتاأ�صي�ض و�لتاأ�صيل للم�صرتك �لإن�صاين، 
و�لرتكيز على �لقو��صم �مل�صرتكة بني �لب�صر، و�لتحول من هدر �لطاقات و�جلهود 
و�لتعاون  و�لتفاهم  �لتعاي�ض  ثقافة  وتاأ�صيل  تاأ�صي�ض  �إىل  و�لنز�عات  �حلروب  يف 
باملعنى  و�ل�صعوب،  �لأمم  بني  �لتعاي�ض  ي�صود  �أن  �لق�صط  �صروب  فمن  و�حلو�ر، 
�لر�قي للتعاي�ض �لذي يقوم على �أ�صا�ض �لعدل يف �ملعاملة، و�مل�صاو�ة يف �لعالقة، 
معاملة  يف  �لعليا  �لقيم  ور�أ�ض  �لف�صائل،  وتاج  �لأخالق،  قمة  فالعدل  ثَمَّ  وِمْن 

�لآخرين)2(.
معاملة  يف  ور�ئعة  فذة  �أمثلة  �ملتالحقة  عهودهم  يف  للم�صلمني  كان  وقد 
يف  �لق�صط  �مل�صلمون  َفِهم  �ملعنى  وبهذ�  غريها،  �أو  بالدهم  �ملفتوحة  �ل�صعوب 

قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  
ڀ چ )�حلديد:24(. حيث عملو� على تفعيله يف عالقاتهم مع من ل يُوؤمن بدين 
بها  �ت�صمت  �لتي  �لعد�لة  �لوثيقة تدل على مدى  �لإ�صالم ومبادئه، ولذلك فهذه 
معاملة �لنبي  و�صحابته �لكر�م مع يهود �ملدينة، وكيف �أنها ر�صخت مبد�أ �لعدل 

بني �صكان �ملدينة- �مل�صلمني و�ليهود، على �أ�صا�ض �مل�صاو�ة و�لوحدة �لإن�صانية.
وتبًعا لذلك، فاإن م�صوغات �لنبي  يف تر�صيخ هذه �لقيمة �خللقية �ملفقودة 
�جلاهلي  �ملجتمع  يف  �لقيم  هذه  غياب  يف  تكمن  �ملدينة،  يرثب-  جمتمع  بني 

�لتحرير و�لتنوير، �لطاهر بن عا�صور، 94/5.  -1
�لعدد23،   ،6 �ل�صنة  �لت�صامح-  جملة  �لزحيلي،  وهبة  و�ل�صرق،  �لغرب  بني  �لت�صامح  ثقافة   -2

1429ه/2008م، 282.
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وحاجة �لنا�ض �إليها، نظًر� ملا كان �صائًد� عندهم قبل �لإ�صالم من �لتمايز و�لطبقية، 
فنجد طبقة �لأحر�ر، وطبقة �ملو�يل، باأ�صنافها- ولء �جلور، ولء �حللف، وولء 
�لعتق- وطبقة �لأرقاء، وبهذ� �ملنطق كانت تطبق �لعقوبات و�لديات، فكانت دية 
�لعبد. ومن هذ�  دية  تختلف عن  �حلر  �لو�صيع، ودية  دية  تختلف عن  �ل�صريف 
�ملنطلق كان حر�ض �لنبي  كبري� يف غر�ض منطق �لت�صاوي و�لعدل يف �لنفو�ض 
يف كل �لأمور و�ملجالت، فنجده  قد نَ�ضَّ يف �لوثيقة على �أن: »�مْلَُهاِجُروَن ِمْن 
بنَْيَ  َو�ْلِق�ْصِط  ِبامْلَْعُروِف  َعاِنيَُهْم  يَْفُدوَن  َوُهْم  بَْيَنُهْم،  يََتَعاَقُلوَن  ِرْبَعِتِهْم  َعَلى  ُقَرْي�ٍض 
 للنا�ض مبد�أ �مل�صاو�ة وعدم �لتف�صيل  �مْلُوؤِْمِننَي«)1(. ومن هنا فقد �صمن �لنبي 

بينهم، �إل مبعيار �لتقوى كما جاء يف قول �هلل تعاىل: چ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ 
)�حلجر�ت:13(، فكان معيار �لتفا�صل هو �لتقوى، ولي�ض �صيًئا �آخر. 

y :ثالًثا: احلرية الدينية
لعل من �أب�صع ما عرفته �لب�صرية يف تاريخها �لطويل ظاهرة �ل�صطهاد �لديني، 
و�إكر�ه �لنا�ض على ترك معتقد�تهم، فقد ذ�ق �لّنا�ض �لويالت من جر�ء �لتع�صب 
عما  �لتخلي  �أجل  من  �لوح�صي  �لتعذيب  �أ�صكال  كل  عليهم  و�ُصلَِّطت  �لديني، 
�لأذى  �مل�صلمون من  ما عا�صه  باطال، ولعل  �عتقدوه  ما  �عتقدوه �صو�با و�عتناق 
و�ل�صطهاد يف بد�ية �لدعوة �لإ�صالمية من طرف �مل�صركني مثاًل حًيا يج�صد منطق 
�لإكر�ه و�لتع�صب �لديني، و�إذ� كان �لإ�صالم قد �نتقد �أديان �لذميني خلروجها عن 
�أ�صحابها ومعتنقيها على  باإرغام  �مل�صلمني  ياأمر  فاإنه مل  �لتوحيد و�نحر�فها،  كلمة 
�لعبادة  �لعتقاد، وحرية  فرد حرية  فلكل  �لإ�صالم، ولذلك  تركها و�لدخول يف 
وفقا ملعتقده، فالإ�صالم كما قال �لإمام �لغز�يل، ما قام يوًما، ولن يقوم �أبًد� على 
�إكر�ه، لأنه و�ثق من �صيء و�حد، من نفا�صة تعاليمه، وجودة �صر�ئعه )...(، فاإذ� 

�ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام، 90/2، وما بعدها.  -1
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مل تكن جودة �ل�صيء هي �لتي تُغِري بالإقبال عليه وقبوله، فال كان قبول، ول كان 
چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ  تعاىل:  �هلل  يقول  �لوثيق)1(، حيث  قانونه  �صر  �إقبال، وهذ� 
چ )�لبقرة:256(،  ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  چ  )�لكافرون:6(، وقوله تعاىل: 
�أثًر�،  يُنتج  ول  قناعة،  يُكّون  مبد�أ، ول  خ  يُر�صِّ عقيدة ول  يُوؤ�ص�ض  ل  �لإكر�ه  لأن 

لذلك كان �لإكر�ه يف �لدين حمّرما يف �لإ�صالم)2(.
ومن ثمة فاأول منوذج من مناذج �لت�صامح �لديني، كان ذلك �لذي �صربه �لنبي 
 من خالل كتاب �ملو�دعة �أو �ل�صحيفة، �لذي �أبرمه مع �ليهود باملدينة ون�ض فيه 
على كفالة حرية �ملعتقد، لأن حق حرية �لعتقاد حق غايل وثمني، ظل �مل�صلمون 
�صبيله حتى  �مل�صاق يف  �أجله، ويتحملون  يكافحون من  عاًما  ثالثة ع�صر  يف مكة 
��صتقر يف �لنهاية)3(، ومما جاء يف �لوثيقة من �لبند 25 �إىل �لبند 35؛ »َو�إِنَّ يَُهوَد 
ٌة َمَع �مْلُوؤِْمِننَي، ِلْليَُهوِد ِديُنُهْم َوِلْلُم�ْصِلِمنَي ِديُنُهْم َمَو�ِليِهْم َو�أَْنُف�ِصِهْم، �إِلَّ  بَِني َعْوٍف �أُمَّ
اِر َوبَِني �حْلَاِرِث  نَّ ِليَُهوِد بَِني �لنَّجَّ َمْن َظَلَم َو�أَِثَم َفاإِنَُّه َل يُوِتُغ �إِلَّ نَْف�َصُه َو�أَْهَل بَْيِتِه. َو�إِ
َما  ِمْثَل  َطْيَبِة  �ل�صُّ َوبَِني  َوَجْفَنَة  ثَْعَلَبَة  َوبَِني  �ْلأَْو�ِض  َوبَِني  ُج�َصَم  َوبَِني  �َصاِعَدَة  َوبَِني 

ِليَُهوِد بَِني َعْوٍف«)4(.
�أهل  َظِفر  علينا«  ما  وعليهم  لنا،  ما  »لهم  �لذهبية  �لقاعدة  على  وبناء  هكذ� 
من  و�أعر��صهم  و�أمو�لهم،  دمائهم،  �صيانة  يف:  جنملها  عدة  بحقوق  �لكتاب 
د�مو�  ما  و�أعمالها،  �لدولة  وظائف  يف  �مل�صلمني  مع  وت�صاويهم  عليها،  �لعتد�ء 
�أُمناء على م�صاحلها، موؤدين لوظائفهم على �لوجه �لأكمل)5(، وِمْن ثَمَّ فقد �صكلت 

هذ� ديننا، حممد �لغز�يل، 60  -1
حقوق �لإن�صان يف �صوء �حلديث �لنبوي، ي�صري حممد �أر�صد، 63.  -2

وثيقة �ملدينة - �مل�صمون و�لدللة، �أحمد قائد �ل�صعبي، 197.  -3
�ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام، 92/2.  -4

بنو �إ�صر�ئيل يف �لقر�آن و�ل�صنة، حممد �صيد طنطاوي، 125.  -5
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جتليات  من  مهم  جتٍل  وهو  �لعتقاد،  حرية  ملبد�أ  حقيقًيا  �عرت�ًفا  �ل�صحيفة  بنود 
�لتعاي�ض �لديني، و�لتكافل �لجتماعي و�لت�صامح �لإن�صاين، �لذي جعله �لإ�صالم 

�أ�صا�ًصا ر��صًخا لعالقة �مل�صلم مع غريه من �ملخالفني. 
املطلب الثالث: مظاهر الأمن القانوين يف وثيقة املدينة:

يعد حفظ �لأمن �لنف�صي و�لجتماعي مطلًبا �إن�صانًيا و�صرورة ح�صارية ملحة 
بعدما  خا�صة  و�لطماأنينة  �ل�صتقر�ر  �إىل  �لتو�ق  �ملديني  �ملجتمع  حاجة  تقت�صيها 
�فتقدوها ل�صنني خلت، كما يعد �لأمن حًقا معترًب� من حقوق �لإن�صان �لتي �أولته 
تقوم  ل  �لتي  �ملهمة  �ملجتمع  ركائز  من  ركيزة  ب�صفته  كبرًي�  �هتماًما  �ملدينة  وثيقة 
بدونه تنمية ول نه�صة ح�صارية، فمنه ي�صتمد ��صتقر�ره وتقدمه. و�لأمن نعمة عظيمة 
�لب�صرية، وقد حتدث �هلل عنها يف غري ما مو�صع، مذكًر�  من نعم �هلل تعاىل على 
يقول  و�جلماعة،  �لفرد  على  �لنعمة  لأثر هذه  ومبيًِّنا  و�إح�صانه جلَّ وعال،  بف�صله 

ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          ۓ  ۓ  ڭ    ڭ   تعاىل خماطًبا قري�ض: چ 
ڭ    ڭ  ۇ    ۇ چ )�لق�ص�ض: 57(، وقوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ    چ)قري�ض:4-1(.

ومطلب �لأمن و�لأمان من �أهم �لق�صايا �لتي �صغلت بال �لنبي عند و�صوله 
�حلاجة  هذه  مع  �لتفاعل  يف  ورغبته  همومه،  من  وز�دت  �جلديد،  موطنه  يرثب 
بنياته. و�عتباًر� لهذ� �ملق�صد  ��صتقر�ر �ملجتمع �ملديني ومتا�صك  �مللحة يف �صمان 
�أوىل �لنبي عنايًة فائقًة مب�صاألة �لأمن و�ل�صتقر�ر، حيث ��صتبدل �لعالقات �لقبلية 
�ل�صائدة يف �ملدينة �ملبنية على �لبغي و�لثاأر و�لغدر، بالعالقات �لإن�صانية و�لقانونية 
وهي  بينهم،  �لعن�صري  �لتمييز  ورفع  و�لتعاون  �لعرت�ف  على  �ملبنية  �لت�صريعية 
�لقيم �لتي كان يروم من خالل  تر�صيخ معاين �ل�صلم و�ل�صالم و�ملحبة و�لأمان، 
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وقد بد� ذلك و��صًحا حني ن�ضَّ يف وثيقة �ملدينة على قو�نني �صارمة و�صاملة ينتظم 
�أنف�صهم و�أعر��صهم  �أهل �ملدينة جميًعا ويتعاملون مبوجبها، حفاًظا على  بها حال 
ت عليه �لوثيقة، يف  و�أمو�لهم. ومظاهر �لأمن �لقانوين �لت�صريعي وجتلياته فيما ن�صّ

هذ� �ل�صياق �أكرث من �أن حت�صى، ح�صبنا هاهنا �أن ن�صري �إىل �أهمها:
y :اأوًل: �سمان الأمن والأمان لطوائف املجتمع

�لو�قع  على  وملحوظ  �يجابي  ب�صكل  �لت�صريعية  �لوثيقة  بنود  �نعك�صت 
و�ل�صالم  �لأمن  فيه  �نعدم  ففي وقت  للمدينة،  �ل�صيا�صي و�لجتماعي و�حلقوقي 
و�ل�صاملة  �لعامة  بت�صريعاتها  �لوثيقة  ظهرت  بها،  �لقاطنني  �ملو�طنني  �صفوف  يف 
تاألفه �لب�صرية  للم�صلمني وغريهم من �ليهود و�مل�صركني، مب�صرة بعهد جديد، مل 
يف تاريخها، يحفظ لها �أمنها وي�صرتد حقوقها، فحل معها وبف�صلها �ل�صلم �لأهلي 
م �لنبي  من  و�أ�صبح �لأمن يف ظل قو�نينها وت�صريعاتها و�قًعا معا�ًصا. حيث قدَّ
و�لأمان  �لأمن  قيم  ليزرع  مهمة  وقو�نني  ت�صريعية  �صمانات  �لوثيقة  هذه  خالل 
و�ل�صالم بني خملف طو�ئف �ملجتمع �ملديني دون متييز. وميكن تف�صيل ذلك من 

خالل �ملظاهر �لآتية)1(:
منع ايواء املجرمني: - 1

ِحيَفِة َو�آَمَن  �أََقرَّ مِبَا يِف َهِذِه �ل�صَّ مِلُوؤِْمٍن  ت�صمنت �ملادة رقم 22: »َو�إِنَُّه َل يَِحلُّ 
َرُه �أَْو �آَو�ُه َفاإِنَّ َعَلْيِه  ِدًثا)2( َوَل يُوؤِْويَُه، َو�إِنَُّه َمْن نَ�صَ َر حُمْ ِ َو�ْليَْوِم �ْلآِخِر �أَْن يَْن�صُ ِباهللَّ

للتف�صيل ينظر يف: »حقوق �لإن�صان يف وثيقة �ملدينة �ملنورة -در��صة مقارنة باملو�ثيق �لدولية«، �صليمان   -1
�ملدينة«، د.  وثيقة  �لنبوي- در��صة حتليلية يف  �لفكر  �لأمن يف  �ل�صليمان، 4-133، و»�صمولية  �صالح 
عبد �ل�صالم �أحمد حممد �أبو �صمحة، جملة �لبحوث �لأمنية، �لعدد 51، )ربيع �لآخر 1433ه/مار�ض 

2012م(، 48-47.
و�ملحدث كل من �أتى حًد� من حدود �هلل عز وجل، فلي�ض لأحد منعه من �إقامة �حلد عليه )�لأمو�ل، �أبو   -2

عبيد �لقا�صم �صالم، 218.
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ْرٌف َوَل عدل«. �أقر هذ� �لبند ب�صكل  َبُه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة َوَل يُوؤَْخُذ ِمْنُه �صَ ِ َوَغ�صَ لَْعَنَة �هللَّ
�أو  �ملنتهكني حلرمات �هلل  �إقامة �حلد على  �أن مينع  لي�ض لأحد �حلق يف  �أنه  �صريح 
ن�صرتهم، كما عدَّ �إيو�ء �ملجرمني ذنًبا عظيًما وجرميًة نكر�ء تُخرج �صاحبها من �مللة 
و�لدين، فال يقبل �هلل �أعمالهم �صو�ء �لفري�صة منها �أو �لنافلة، لأنه »جرمية قد توؤدي 
�إىل ��صطر�ب �ملجتمع و�ختالله و�لطمع يف �لنجاة من �لعقوبة«)1(. لذلك جاء 
وتهديد  �ل�صطر�ب  من  �ملجتمع  �أجل ح�صانة  من  �لبند  هذ�  بالت�صديد يف  �لأمر 

�أمنه، وحتى ل يكون عر�صة لنتهاك �لأعر��ض و�صلب �لأمو�ل وغريها.
رفع احل�سانة عن املجرمني: - 2

هذ� عن�صر مهم من �لعنا�صر �مل�صاهمة يف ��صتقر�ر �ملجتمع �ملديني و�حلفاظ 
�عتد�ء، ولي�ض لأحد  �أو  �أي جرم  �أن يقرتف  �أحد  يُقبل من  �أمنه، بحيث ل  على 
�أفر�ًد�  �ملجتمع  باأمن  مت�ض  جرمية  �قرتف  �إن  ن�صبه-  عال  مهما   - باحل�صانة  �لتمتع 
وجماعات، وقد رفع هذ� �ملبد�أ �حل�صانة عمن يخل بالأمن حني ن�صت �لوثيقة يف 

�لبند رقم )47( على: »َو�إِنَُّه َل يَُحوُل َهَذ� �ْلِكَتاُب ُدوَن َظامِلٍ �أَْو �آِثٍم«.
فردية العقوبة اجلنائية:- 3

�ملجتمع  �صرح  بقاء  ل�صمان  �لنبوية  �لوثيقة  �أكدتها  �لتي  �ملهمة  �ملبادئ  من 
�جلديد يف �ملدينة �ملنورة �صاخًما، مبد�أ �صخ�صية �لعقوبة، و�أّن �لعقوبة ل تَنال �إل 
�جلاين وحده، بعد �أن كانت تتعدى لت�صمل �أهل �جلاين وع�صريته، جاء يف �لبنود 
�أرقام: )25( و)31( و)36 ب( و)37 ب( و)46(: �أن �لعقوبة �جلنائية تقت�صر يف 
�أن  باأي حال من �لأحو�ل  �آثارها على �صخ�ض �ملذنب �ملحكوم عليه، ول يجوز 
ا �آخر غريه مهما كانت �صلة قر�بته من �ملحكوم عليه)2(.  مت�ض هذه �لعقوبة �صخ�صً

نظام �حلكم يف �ل�صريعة و�لتاريخ �لإ�صالمي، ظافر �لقا�صمي، 39.  -1
�أ�صول علم �لإجر�م و�جلز�ء، عبد �ملنعم �صليمان، ، 135.  -2
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�إِلَّ  يُوِتُغ )يهلك(  َل  َفاإِنَُّه  َو�أَِثَم  َظَلَم  َمْن  �لبندين رقم )25( و)31(: »�إِلَّ  ورد يف 
ْهَل بَْيِتِه«. وجاء يف �لبند رقم: )36 ب( »�إِنَُّه َمْن َفَتَك َفِبَنْف�ِصِه َفَتَك َو�أَْهِل  نَْف�َصُه َو�أَ
بَْيِتِه �إِلَّ َمْن ُظِلَم«. كما ورد يف �لبند رقم )37 ب(: ما يع�صد هذ� �لت�صريع؛ حني 
نَُّه مَلْ يَاأْثَِم �ْمُروؤٌ ِبَحِليِفِه«، �أ�صف �إىل ذلك ما جاء يف �لبند رقم )46(:  ن�ض على »َو�إِ

»�أن �لرب دون �لإثم ل يك�صب كا�صب �إل على نف�صه«.
بعينه  �جلاين  على  تطبق  �جلنائية  �لعقوبة  �أن  �لذكر  �آنفة  �لفقر�ت  �أكدت  لقد 
�أنه  بالعباد  ورحمته  �لإ�صالم  عدل  فمن  غريه،  تتعدى  ول  ب�صخ�صه  ومنح�صرة 
يحا�صب كل فرد على ما �جرتح، ول يدع �ملجرم مي�صي ناجًيا �إذ� �ألقى جرمه على 
�صو�ه، ويف هذ� �ل�صياق يقول �لإمام �ملودودي: »فلي�ض يف �لقانون �لإ�صالمي �أن 

يرتك �ملجرم ويقب�ض على �لربيء«)1(.
y :ثانًيا: م�سوؤولية الدفاع اجلماعي وامل�سرتك

دت �لوثيقة بني �أهل �ملدينة وجعلتهم جميًعا مو�طنني مكلفني بالدفاع عن  وحَّ
�لوطن �أمام �أي �عتد�ء يفاجئهم من �خلارج، فالبنود �أرقام: )24، 37، 38، 44، 
45، 45 ب(، تن�ض �صر�حة على حتمل �أهل �لوثيقة م�صوؤولية �لدفاع �جلماعي عن 
�ملدينة وحمايتها من �أي �عتد�ء خارجي، وهذ� يعك�ض م�صتوى �لتعاون �مل�صرتك 
يف رد �لعدو�ن، و�لتنا�صر �جلماعي د�خل �ملدينة للدفاع عن حرمات �ملو�طنني 
وحفظ �أمنهم و�أعر��صهم و�أمو�لهم. كما ن�صت هذه �لبنود على مبد�أ �مل�صاو�ة بني 
جميع �أهل �ملدينة يف �لدفاع عن حرمة وطنهم، وميكن �إجمال �أوجه هذه �مل�صاو�ة 

ومظاهرها �لتي �صملتها �لوثيقة فيما يلي: 
امل�ساواة يف النفقات املالية: - 1

َمَع  يُْنِفُقوَن  �ْليَُهوَد  »َو�إِنَّ  على:  و38(   24( رقم  �لبندين  يف  �لوثيقة  �أكدت 
�حلكومة �لإ�صالمية، �أبو �لأعلى �ملودودي، 207.  -1
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�أنه على كل �لف�صائل مبا فيها �ليهود �أن يدعمو�  اِرِبنَي«، �أي  �مْلُوؤِْمِننَي َما َد�ُمو� حُمَ
�جلي�ض مالًيا وبالعدة و�لعتاد من �أجل �لدفاع عن �لدولة، فكما �أن �ملدينة وطن لكل 
�لف�صائل، كان على هذه �لف�صائل �أن ت�صرتك جميعها يف حتمل جميع �لأعباء �ملالية 
للحرب)1(. وِمْن ثَمَّ ليزم ِوْفَق هذ� �لبند �أن ينفق �ليهود من �أمو�لهم على مقاتليهم 
�ملعنى  هذ�  على  �لتاأكيد  جاء  وقد  ب�صو�ء.  �صو�ء  مقاتليهم  على  �ملوؤمنني  كنفقة 
نََفَقَتُهْم َوَعَلى  �ْليَُهوِد  نَّ َعَلى  �أنه »َو�إِ �أي�صا يف �لفقرة �لأوىل من �لبند رقم )37( 
�مْلُ�ْصِلِمنَي نََفَقَتُهْم«، فاإىل جانب �لتعاون �ملايل بني جميع �لف�صائل يف �ملدينة، ياأتي 
باأن يدفع كل طرف  �ملالية  �لبند بت�صريع نبوي جديد ين�ض على �ل�صتقاللية  هذ� 
من �ملوؤمنني و�ليهود ق�صط نفقات �حلرب �لدفاعية عن �ملدينة �لتي تلزمه من توفري 

�لأكل و�ل�صر�ب و�لعتاد للمحاربني.
عدوان - 2 اأي  من  املدينة  حرم  عن  الدفاعية  احلربية  العمليات  يف  امل�ساواة 

خارجي: 
َر َعَلى  ن�صت �لوثيقة يف �لفقرة �لثانية من �لبند رقم )37(: َ»�إِنَّ بَْيَنُهُم �لنَّ�صْ
يَحَة َو�ْلرِبَّ ُدوَن �ْلإِْثِم«.  َح َو�لنَّ�صِ نَّ بَْيَنُهُم �لنُّ�صْ ِحيَفِة، َو�إِ َمْن َحاَرَب �أَْهَل َهِذِه �ل�صَّ
كما ن�ض �لبند�ن رقم )44 و45ب( على وجوب �لتنا�صر و�لدفاع �مل�صرتك بني 

�أهل هذه �لوثيقة على كل من دهم يرثب، كل من جانبه �لذي قبله)2(.
امل�ساواة يف واجب منع اإجارة العدو ومن ن�سره:- 3

عملت �لوثيقة على منع حق �جلو�ر من جميع �ملت�صاكنني - �مل�صلمني و�ليهود 
و�لوثنيني- يف �ملجتمع �ملديني للعدو �خلارجي ومن ن�صره، حيث ن�ض �لبند�ن 
د�صتور �ملدينة.. مفخرة �حل�صارة �لإ�صالمية، حممد �صعيد ياقوت، مقالة من�صورة مبوقع �صيد �لفو�ئد،   -1

www.saaid.net، تاريخ �لدخول: 2017/3/11م، �صاعة �لدخول: 10:48.

جاء يف �لبند رقم 44: »و�أن بينهم �لن�صر على من دهم يرثب«، �لبند رقم )45ب( ين�ض: »على كل   -2
�أنا�ض ح�صتهم من جانبهم �لذي قبلهم«.



- 267 -

رقم )41 و43( على منع �لإجارة للعدو ولو كان ولد �أحدهم. 
y :ثالثا: اتخاذ تدابري اأمنية ملحا�سرة قري�ش

�أولت �لوثيقة عنايتها �لكبرية باجلانب �لأمني �صمانًا ل�صتمر�ر �ملجتمع �ملديني 
و��صتقر�ره، وحفظه من �أي هجوم حمتمل من كفار قري�ض ومن معهم يف �ملدينة؛ 
�لذين ��صتخدمو� كل �أ�صكال �لقمع و�لتنكيل ل�صد �مل�صلمني عن دينهم وتخويفهم 
للعدول عن خيار�تهم �لدينية و�لعقدية �لتي �آمنو� بها. و�أمام هذ� �لو�صع �ملوؤمل، 
مت على  �أعلنت وثيقة �ملدينة ب�صكل �صريح �أن قري�ًصا عدو لالحتاد �ملديني، وحرَّ
م�صركي �ملدينة �أي تعاون معها؛ حيث ين�ض �لبند رقم: )20ب( »على �أنه ل يجوز 
مل�صرك من �أهل يرثب �أن يجري �أيًا كان من قري�ض.. ويف حالة �حلرب ينبغي �لمتناع 
عن م�صاعدتها باأي �صكل من �لأ�صكال، و�أنه ل يجري م�صرك ماًل لقري�ض ول نف�ًصا 
ول يحول دونه على موؤمن«، وتفعياًل لهذ� �لبند �تخذ �لنبي  جملة من �لتد�بري 
و�لإجر�ء�ت �لأمنية للحفاظ على ��صتقر�ر �ملدينة؛ وت�صييًقا للخناق على قري�ض؛ 

ومن هذه �لتد�بري و�لإجر�ء�ت)1(، جند: 
اإلغاء عرف اجلوار لقري�ش: - 1

يف ظل �لتهديد�ت �ملتز�يدة للمدينة من قبل م�صركي مكة �أعلنت �لوثيقة لكل 
 يف هذه �لظرفية �حلرجة  ر �لنبي  �أنه ل جو�ر لقري�ض، حيث قدَّ �صكان �ملدينة 
�إلغاء عرف �لإجارة معهم،  �لتي يعي�صها �ملجتمع �ملديني مع خ�صومه، ب�صرورة 
َرَها«، فلو  مبوجب �لبند رقم )43( �لذي ين�ض على »َو�إِنَُّه َل جُتَاُر ُقَرْي�ٌض َوَل َمْن نَ�صَ
�أبقى �لنبي �ملدينة على �جلو�ر مع قري�ض جللبت على �مل�صلمني �لهالك و�لبالء، 
لأنه لو ��صتدت قري�ض يف �إيذ�ئها وعد�ئها للم�صلمني، ثم ��صتجارت برجل من �أهل 

للتف�صيل يف هذه �لتد�بري يرجى �لنظر يف »وثيقة �ملدينة - �مل�صمون و�لدللة«، لأحمد قائد �ل�صعبي،   -1
.166-157
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�ملدينة، ملا ��صتطاع �مل�صلمون �أن يتخل�صو� منه ول من عدو�نه لهم. ومن ثمة فاإن 
هذ� �لت�صريع �لنبوي �لذي ن�صت عليه بنود �لوثيقة كان يهدف �إىل �صمان �لأمن، 
وتقوية �جلبهة �لد�خلية للمجتمع �ملديني، ودفع �لأذى �لذي قد ياأتي من �خلارج، 
�أو من �أحد �صكانها، حيث  ثم قطع �لطريق على قري�ض كي ل ت�صتفيد من �ملدينة 
منع على من �صكن يف �ملدينة �أن ياأوي نف�ًصا �أو ماًل لقري�ض، كما جاء يف �لبند رقم 

)20ب(: »�أنه ل حرمة لإجارة نف�ض �أو مال من م�صرك مديني مل�صرك قر�صي«.
�سد الثغرات ومنع ال�سبهات:- 2

باملدينة  �أحد من �لقاطنني  ن�صت �لوثيقة يف بندها رقم )36( »�أنه ل يخرج 
�ت�صالتهم وتتبع  بها ور�صد  �لقاطنني  ل�صبط حركة  باإذن ر�صول �هلل«، وذلك  �إل 
خطو�تهم، وي�صتهدف هذ� �لإجر�ء بالدرجة �لأوىل منع �صكان �ملدينة من �لقيام 
يف  �مل�صاركة  قبيل  من  و��صتقر�رها،  �لدولة  �أمن  يهدد  قد  ع�صكري  ن�صاط  باأي 
وهو  �لدولة،  لأعد�ء  �لأخبار  ونقل  و�لتج�ص�ض  �ملدينة  خارج  �لقبائل  حروب 
�إجر�ء �حرت�زي �تخذه �لنبي  �صًد� للثغر�ت وحت�صًبا لأي �نفالت �أمني قد يجر 

�لبالد و�لعباد �إىل مهاوي �لهالك و�ل�صطر�ب.
تر�سيم حدود املدينة والتاأكيد على حرمتها:- 3

د على حرمتها لكل من ي�صكنها  ر�صم �لنبي  يف �لوثيقة حدود �ملدينة و�أكَّ
َب َحَر�ٌم  - من م�صلمني ويهود ووثنيني، حيث ورد يف �لبند رقم )39( »َو�إِنَّ يرَْثِ
ِحيَفِة«، فقد �أحل هذ� �لبند �لأمن د�خل �ملدينة ومنع �حلروب  َجْوُفَها ِلأَْهِل َهِذِه �ل�صَّ
و�لقتال بني �لقبائل و�لع�صائر، حيث و�صع حّد�ً للقلق و�ل�صطر�ب، وما يجره من 
�أمور، قد تع�صف با�صتقر�ر �ملدينة. ولتجاوز هذه �لو�صعية ��صتلزم ذلك حتديد 
بلًد�  �أطر�فها. وجعلها  حرم �ملدينة ور�صم حدودها ببع�ض �لعالمات �لبارزة يف 
�آمنا ل يحل فيها قتال و�صجار، بل ينعم �أهلها باحلياة �لآمنة �ملطمئنة �لتي ل تكدرها 
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�جلر�ئم ول يعكر �صفوها �حلروب و�لتنازع و�ل�صر�ع. 
خامتة:

�إن �لإ�صالم يف �صعيه �ملتو��صل و�حلثيث من �أجل َخرْي �لإن�صان و�صعادته يف 
�أتباع �لديانات �ل�صماوية، ويُبدي  �أبعد �حلدود من  �إىل  �لد�رين، يقف مت�صاحًما 
من  �إذن  يظهر  وهكذ�  و�أمنه،  �لعامل  �صالم  �أجل  من  معهم  للتعاون  ��صتعد�ده 
خالل بنود هذه �لوثيقة �أن �أهل �لكتاب كانو� يعي�صون حياة �جتماعية طبيعية، �إذ 
متتعو� بكل �لقيم �لإن�صانية �لتي �صرعها �لإ�صالم من عدل وت�صامح و�أمن وتعاي�ض 
ديني. ومن ثمة فاإن كل �صعب ذي ديانات وطو�ئف عريقة متعددة حمكوم عليه 
بالتعاي�ض و�لتاآخي �مل�صرتك �إذ� ما نَ�صد �ل�صتقر�ر و�لتقدم و�لنهو�ض، ول خيار له 
�صوى ذلك �آجاًل �أم عاجاًل، ولي�ض له �صوى تفعيل وتعظيم �مل�صرتكات بني ثقافات 
�ملتبادل حول  �لحرت�م  على  �لقائم  �لعقالين  و�حلو�ر  �ملتعددة،  ومذ�هبه  دياناته 
�لتباينات لتقريب وجهات �لنظر حولها �أو �صرف �لنظر عنها، و�لتعاي�ض �ملديد مع 
م حق كلِّ مذهب يف ممار�صتها من دون �لنفخ فيه، وجعلها  هذه �لفروقات، وتََفهُّ

و�صيلة لبث �لفرقة و�لحرت�ب)1(.
ومن هذ� �ملنطلق، فقد حر�ض �لنبي  من خالل جتربته �لفريدة �أن يوؤ�صل 
�صمان  على  عمل    فنجده  �مليد�ين؛  بالفعل  ويعززها  و�لتعاي�ض  �ل�صلم  لقيم 
بني  �مل�صرتك  �لتعاي�ض  بحتمية  و�إميانًا  منه  وعًيا  وذلك  بنودها،  وتفعيل  تنفيذها، 
معتقد�ت �ملدينة و دياناتها، يف بناء جمتمع �إن�صاين �صليم، ي�صوده �لأمن و�ل�صلم، 
و�لود و�لت�صامح و�لإخاء �لإن�صاين، على �عتبار تلكم �لفطرة �لكامنة يف �لإن�صان 
و�ملجبول عليها يف حب �ل�صلم و�ل�صالم ومنا�صدة �لأمن و�لأمان، وهذ� ما يوؤكد �أن 

�لأوطان وحتمية �لتعاي�ض �لديني، �ل�صماك ر�صا، مقال من�صور مبوقع �جلزيرة �لعربية على �لنت، �لثنني   -1
04 مايو 2009م.
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�مل�صلمني كانو� رو�د �لتعاي�ض، و�أنهم ميلكون يف كل �لأحو�ل و�لأزمان، ��صتعد�ًد� 
�أهل �لأديان و�ل�صر�ئع و�مللل و�لعقائد يف  ذ�تًيا ليتعاي�صو� مع كل من يرغب من 
ا �إن�صانية �صامية، من خالل  �لتعاي�ض معهم، �عتقاًد� منهم �أنه تعاي�ض يخدم �أغر��صً
�لتفاهم و�لتعاون و�لعمل �مل�صرتك يف �مليادين �لتي حتقق هذه �ملقا�صد و�لغايات.

و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�صاحلات.



- 271 -

املراجع وامل�شادر
اأول: القراآن الكرمي برواية ور�ش.
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لم املدين اإف�ساء ال�ّسالم واأثره يف �سيوع ال�سِّ

اأ.د. يا�سر اأحمد ال�سمايل
جامعة الكويت - الكويت 





- 279 -

املقدمة

للعاملني،  رحمة  �ملبعوث  على  و�ل�ّصالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
�صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، وبعد:

فاإن من �لقيم �لعالية يف �لإ�صالم ن�صر �ل�ّصالم بني �لنا�ض، و�ل�ّصالم يعني �لأمن 
و�لطماأنينة و�ل�ّصالمة من �لأذى و�ل�صرور، وهو مق�صد عظيم من مقا�صد �لإ�صالم، 
�لتي  �أولوية من �لأولويات  �ملق�صد وتوؤكده، وجتعله  تبني هذ�  �لن�صو�ض  جاءت 

ينبغي �أن ن�صعى �إليها.
وقد كان ت�صريع �إف�صاء �ل�ّصالم بني �أفر�د �لب�صر من و�صائل �لإ�صالم يف �صيوع 

لم �ملدين، وتاأكيد �أهمية �لتعارف و�نفتاح �لنا�ض بع�صهم على بع�ض. �ل�صِّ
وجاء البحث يف متهيد وخم�سة مطالب هي:

املطلب الأول: �ل�ّصالم حتية �لنا�ض جميًعا. -
لم �لد�خلي)بني �أفر�د  - املطلب الثاين: �إف�صاء �ل�ّصالم و�صيلة هامة لإ�صاعة �ل�صِّ

�ملجتمع �مل�صلم(.
�مل�صلمني  - بني  �لأمن  لإ�صاعة  هامة  و�صيلة  �ل�ّصالم  �إف�صاء  الثالث:  املطلب 

وغريهم. 
املطلب الرابع: �ل�ّصالم من �أ�صماء �جلنة، وحتية �أهل �جلنة. -
املطلب اخلام�ش: �ل�ّصالم هو موقف �ملوؤمنني من ت�صرفات �جلاهلني. -
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متهيد: التعارف بني النا�ش من مقا�سد الإ�سالم
جعل �لإ�صالم �لتعارف بني �لنا�ض هدفا �صاميا؛ �إذ �صاءت حكمة �هلل تعاىل �أن 
يكون �لنا�ض �أمما و�صعوبا وقبائل، وبهذه �لطريقة يَْح�ُصن �أن يلتقَي �لنا�ض ويتعارفو�، 
ويبني  �لأر�ض  ُر  تُعمَّ �أ�صا�صها  ربانية على  �لنا�ض و�ختالفهم حكمٌة  تنوع  فاإن  لهذ� 

�لنا�ض عالقاتهم. قال تعاىل: چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ �حلجر�ت: 13.

و�لو�صيلة �ل�صرورية لتحقيق �لتعارف �إمنا هي �ل�ّصالم و�لأمن �لذي يَُعدُّ بد�ية 
للتو��صل و�لحرت�م �ملتبادل.

�لرب  وهو  بنتائجه،  �ل�ّصالم  عن  وتعاىل  تبارك  �ملوىل  عرب  �آخر  مو�صع  ويف 
و�لإق�صاط، وبنيَّ �أن ذلك هو �لأ�صل يف حالة عدم وجود �عتد�ء من قبل �لآخرين؛ 

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 �ملمتحنة: 8.

فمن خالل �ل�ّصالم وما ينتج عنه من �لرب و�لإق�صاط ترت�صخ �لثقة وتعرف كل 
�لثقايف  �لتبادل  �صببا يف  �ل�ّصالم و�لتو��صل و�لرب  ما عند غريها، وهنا يكون  �أمة 
خا�صة  �حلياة،  �أمور  من  ذلك  وغري  و�لعلمي  و�لقت�صادي  �ل�صيا�صي  و�لتعاون 
�للقاء  �صهلت  هائلة  ب�صورة  �لت�صال  و�صائل  فيه  تقدمت  �لذي  �لزمن  هذ�  يف 

و�لتو��صل.
و�صالح  �لتنمية،  و�صالح  �لأمن،  و�صالح  �لب�صرية،  ل�صالح  هو  �إمنا  فال�ّصالم 
�أنو�عه،  بكل  �لف�صاد  وحماربة  و�جلوع،  �لفقر  حماربة  و�صالح  �لعلمي،  �لبحث 

لأجل ذلك كان �هتمام �لإ�صالم بال�ّصالم؛ قال تعاىل: چ ھ  ے  ے  ۓ   
ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ چ �لبقرة:208.
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لم هنا: �لإ�صالم، وف�صرها قتادة باملو�دعة)1(،  وعرّب �أكرث �ملف�صرين �أن �ملر�د بال�صِّ
لم هنا �أنو�ع �لرب كلها«)2( وقد نقل �لر�زي �أوجه تف�صري  وقال �صفيان �لثوري: »�ل�صِّ
وترك  �ل�صلح  معناه  �لآية  يف  �ملذكور  لم  �ل�صِّ يكون  �أن  وخام�صها  قال:  ثم  �لآية 

�ملحاربة و�ملنازعة. 
�ل�صني)3(،  بفتح  و�لك�صائي:  ونافع  كثري  �بن  قر�ءة  �أن  قتادة  تف�صري  ويوؤيد 
لها(  فاجنح  لم  لل�صَّ تعاىل: )و�إن جنحو�  قوله  كافًة( كما يف  لم  �ل�صِّ )�دخلو� يف 
بكلمة  �لتعبري  فاإن  تف�صري �جلمهور  لل�صالم، وعلى  �لدعوة  �ملق�صود  �أن  ير�صح  مما 
لم و�لأمن، وقد كان  لم عن �لإِ�صالم لها دللتها يف �أن �لإ�صالم هو دين �ل�صِّ �ل�صِّ
�إف�صاء �ل�ّصالم �أحد و�صائل �لإ�صالم يف �إ�صاعة �ل�ّصالم وحتقيق �لتعارف و�لتو��صل 
بني �لأفر�د و�ل�صعوب؛ لأن �إف�صاء �ل�ّصالم يعني: �لحرت�م و�لتقدير، و�لعرت�ف 
يف  تو�صيحه  �صياأتي  ما  وهو  و�خل�صام،  �لنز�ع  و�إنهاء  �لأمان،  و�إعطاء  بالآخر، 

�ملطالب �لآتية بالأدلة �ل�صرعية.
املطلب الأول: ال�ّسالم حتية النا�ش جميعا

�لتدبّر يف ن�صو�ض �ل�صريعة يدل على �أن �إف�صاء �ل�ّصالم يُر�د به عموم �لنا�ض، 
ل يخ�ض به �أحد، و�أنه كان حتية �ل�صعوب �ل�صابقة جميًعا؛ قال تعاىل: چ ې  ې  
ى     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     
ی چ طه:47. فقوله: )و�ل�ّصالم على من �تبع �لهدى..( تعني �أن �ل�ّصالم هو حتية 

مو�صى وهارون عليهما �ل�ّصالم، مما يدل �أنها حتية بني �إ�صر�ئيل. وقال تعاىل: چ ڭ   
�إبر�هيم  چ مرمي:47. وهذ� خطاب من  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ 
عليه �ل�ّصالم لأبيه، وقد كان م�صرًكا، فحياه بال�ّصالم )�صالم عليك(، مما يدل �أنها 

1-  تف�صري �لقر�آن �لعظيم، �بن كثري، 565/1.
2-  تف�صري �لقرطبي، 22/3.
3-  تف�صري �لر�زي، 175/5.
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حتية �لنا�ض جميًعا.
نة الآتية: وُي�ستفاد ذلك من ن�سو�ش ال�سُّ

َعَلى  �آَدَم  �هللُ  »َخَلَق  َقاَل:  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �لنَِّبيِّ  َعِن  ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن    -1
ا َخَلَقُه َقاَل: �ْذَهْب َف�َصلِّْم َعَلى �أُولَِئَك �لنََّفِر  وَرِتِه: ُطولُُه �ِصتُّوَن ِذَر�ًعا، َفَلمَّ �صُ
َفَقاَل:  يَِّتَك،  ُذرِّ يَُّة  َوحَتِ يَُّتَك  حَتِ َفاإِنََّها  يَُحيُّونََك؛  َما  َفا�ْصَتِمْع  ُجُلو�ٌض  �مْلاََلِئَكِة  ِمَن 
اَلُم َعَلْيَك َوَرْحَمُة �هلِل، َفَز�ُدوُه: َوَرْحَمُة �هلِل، َفُكلُّ  اَلُم َعَلْيُكْم، َفَقالُو�: �ل�صَّ �ل�صَّ

ْلُق يَْنُق�ُض بَْعُد َحتَّى �ْلآَن«)1(. وَرِة �آَدَم، َفَلْم يََزِل �خْلَ نََّة َعَلى �صُ َمْن يَْدُخُل �جْلَ
عليك،  �ل�ّصالم  ��صم  �أي  عليك«؛  »�ل�ّصالم  فقوله  تعاىل،  �هلل  ��صم  �ل�ّصالم 
ي�صحبك،  و�هلل  معك  �هلل  يقال  كما  �أنت يف حفظه،  �أي  عليك،  �هلل  ��صم  ومعناه 
يَّة  َوحَتِ يَّتك  )حَتِ وقوله:  لك)2(.  مالزمة  �ل�ّصالمة  �أي  �ل�ّصالمة  مبعنى  �ل�ّصالم  وقيل: 
يَّتك( يدل على �أنَّ حتية �لإ�صالم: )�ل�ّصالم عليكم ورحمة �هلل..( هي حتية كل  ُذرِّ
�لأمم، و�أنها مما �ُصرع لكل �لأنبياء �أن يبلغو� لأممهم كيف تكون �لتحية، فهي حتية كل 

�ملوؤمنني يف كل �ل�صر�ئع.
بني  حتية  عليكم..(  )�ل�ّصالم  �لكلمة  هذه  جعل  عليه  ينطوي  ما  يخفى  ول 
�لأفر�د و�جلماعات مِبَا ملا توحي به من �لأمن و�لطماأنينة �لتي يريدها �هلل تعاىل �أن 

تعم على �لعباد.
يَغة ِهَي �مْلَ�ْصُروَعة ِلْبِتَد�ِء �ل�ّصالم  قال �بن حجر: »َو��ْصُتِدلَّ ِبِه َعَلى �أَنَّ َهِذِه �ل�صِّ

يَّتك«. يَّة ُذرِّ يَّتك َوحَتِ ِلَقْوِلِه »َفِهَي حَتِ

�أخرجه �لبخاري، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب بدء �ل�ّصالم، حديث رقم:5873، وم�صلم، كتاب �صفة �جلنة،   -1
باب يدخل �جلنة �أقو�م �أفئدتهم مثل �أفئدة �لطري، حديث رقم: 2841.

�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم، 141/14.  -2
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- ومما جاء يف ال�سرية:
�ملقوق�ض  و�أن  �ملقوق�ض،  �إىل  كتابًا  �أر�صل  �هلل عليه و�صلم-  �لنبي -�صلى  �أن 
دعا كاتًبا له يكتب بالعربية، فكتب �إىل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: »ب�صم �هلل 
�لرحمن �لرحيم. ملحمد بن عبد �هلل من �ملقوق�ض عظيم �لقبط، �صالم عليك، �أما 
بعد: فقد قر�أت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه... و�ل�ّصالم عليك( ومل يزد على 
هذ�، ومل ي�صلم)1(. ومو�صع �ل�صاهد �أن عظيم �لقبط ��صتعمل حتية �ل�ّصالم )�صالم 

ًة بامل�صلمني. عليكم( يف �لبدء و�خلتام، ما يدل على �صيوعها، و�أنها مل تكن خا�صَّ
ثبوت ال�ّسالم يف كالم امل�سيح عي�سى بن مرمي عليه ال�ّسالم:

و�لن�صو�ض �لآتية ماأخوذة من �إحدى طبعات �لكتاب �ملقد�ض �ملعتمدة)�لرتجمة 
�لي�صوعية( وتتفق هذه �لن�صو�ض- بعد �ملقارنة- مع بقية �لطبعات، �صو�ء �لعربية 

منها �أم �لأجنبية:
جاء يف العهد اجلديد)اجنيل يوحنا(: )ويف م�صاء ذلك �ليوم، يوم �لأحد،  -

ي�صوع ووقف  �ليهود، فجاء  �أبو�بها خوفا من  �أغلقت  د�ر  �لتالميذ يف  كان 
بينهم وقال لهم: )�ل�ّصالم عليكم()2(.

ومهما  - »�ل�ّصالم عليك،  �ل�صيخ:  �لرجل  له  فقال  القدمي:  العهد  يف  ومما جاء 
حتتاج �إليه فهو علي، ول تبت يف �ل�صاحة«)3(.

وكل ما تقدم يدل على �صيوع حتية)�ل�ّصالم عليكم( يف �لأمم �ل�صابقة، م�صد�قا 
�لأمن  تفي�ض مبعاين  )فاإنها حتيتك وحتية ذريتك(، وهي حتية  �ل�صريف:  للحديث 

�نظر: ز�د �ملعاد، �بن قيم �جلوزية، 600/3، �لكتفاء مبا ت�صمنه من مغازي ر�صول �هلل، �صليمان بن مو�صى   -1
�لكالعي �لأندل�صي،314/2.، �لرحيق �ملختوم، �صفي �لرحمن �ملباركفوري، �ض:315

�لكتاب �ملقد�ض، �لعهد �جلديد، �إجنيل يوحنا، �إ�صحاح 20، عدد 19 )�لرتجمة �لي�صوعية(.  -2
3-  �لق�صاة: �لإ�صحاح 19 �لعدد 20.
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ينبغي  ما  بها  يتذكرون  �لنا�ض،  يتد�ولها  بها من حتية  فاأكرم  و�ل�ّصالمة من �لأذى، 
لهم من �لت�صالح و�لتاآلف و�لطماأنينة.

لم الداخلي)بني اأفراد  املطلب الثاين: اإف�ساء ال�ّسالم و�سيلة مهمة لإ�ساعة ال�سِّ
املجتمع امل�سلم(

�إن �ملتدبر يف �لن�صو�ض �لتي حت�ض على �ل�ّصالم وينظر يف �لآد�ب �ملنظمة له، 
ثم يف �آثاره على �لفرد و�لأ�صرة و�ملجتمع �ملحيط، يرى مقد�ر �لأمن و�لطماأنينة 
�لفرد ويف  نف�ض  �أْمًنا يف  يوفر  ما  �ل�ّصالم،  �إف�صاء  �لذي يرتكه  �ملتبادل  و�لحرت�م 
خ �أدبًا ر�قًيا وذوقا عالًيا د�خل �ملجتمع �مل�صلم، ينطلق منه �أفر�د  كل حميطه، ويُر�صِّ
�ملبادر  �ملت�صامح  �ملتمدن  بال�صلوك  مليئة  م�صرقة  ر�ئعة  �صورة  لنقل  �ملجتمع  هذ� 
للكلمة �لطيبة و�لفعل �لطيب، فيكون هذ� �لت�صرف �حل�صاري قدوة للمجتمعات 
�لأخرى، ور�ئًد� لكل م�صلم؛ فيكون تعامله مع �ملجتمعات �لأخرى مفعما بر�صائل 
�إنه �أمن د�خلي و�أمن خارجي باتباع �آد�ب �لإ�صالم  �لتطمني و�ملحبة و�لحرت�م؛ 

�لتي جاءت لتحقيق مقا�صد عظيمة، منها �ملق�صد �لذي ت�صمنه قوله تعاىل: چ ک  
ک  گ         گ  گ  چ �لأنبياء:107.

لم �لد�خلي يف �ملجتمع �مل�صلم  لهذ� �صيت�صمن هذ� �ملطلب عو�مل حتقيق �ل�صِّ
من خالل �لآد�ب �ملنظمة لإف�صاء �ل�ّصالم؛ و�صمن هذه �مل�صائل:

�إف�صاء �ل�ّصالم من حق �لطريق.- 1
�إف�صاء �ل�ّصالم طريق للمحبة.- 2
�إف�صاء �ل�ّصالم طريق لإنهاء �خل�صام.- 3
�إف�صاء �ل�ّصالم على �أهل �لبيت.- 4
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�إف�صاء �ل�ّصالم على �لن�صاء.- 5
�إف�صاء �ل�ّصالم على �ل�صبيان.- 6
�لآد�ب �ملنظمة لإف�صاء �ل�ّصالم.- 7

1- اإف�ساء ال�ّسالم من حق الطريق:

َقاَل:  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �لنَِّبيِّ �صَ َعْن  َعْنُه   ُ �هللَّ َي  َر�صِ �خْلُْدِريِّ  �َصِعيٍد  �أَِبي  َعْن 
ُث ِفيَها.  اِل�ُصَنا نََتَحدَّ َا ِهَي جَمَ ، �إِمنَّ ُرَقاِت. َفَقالُو�: َما لََنا بُدٌّ )�إِيَّاُكْم َو�جْلُُلو�َض َعَلى �لطُّ
َقاَل:  ِريِق؟  �لطَّ َحقُّ  َوَما  َقالُو�:  َها.  َحقَّ ِريَق  �لطَّ َفاأَْعُطو�  �مْلََجاِل�َض  لَّ  �إِ �أَبَْيُتْم  َفاإَِذ�  َقاَل: 

ِر، َوَكفُّ �ْلأََذى، َوَردُّ �ل�ّصالم، َو�أَْمٌر ِبامْلَْعُروِف، َونَْهٌي َعْن �مْلُْنَكِر()1(. َغ�ضُّ �ْلَب�صَ
تزيل  �آد�ب وحقوق  لهم من  ينبغي  ما  لهم  مبينا  �ملجال�ض  تلك  لهم يف  �أذن 
�ملف�صدة، ومنها رّد �ل�ّصالم، ومن �ملعلوم �أن �ملجال�ض مير بها �مل�صلم وغريه، ومل 
يدل  ما  �ل�ّصالم،  رّد  �أحد� من  ي�صتثن  �هلل عليه و�صلم- ومل  �لنبي-�صلى  يخ�ضَّ 
�لتوجيه  ما يف  �لب�صر، ول يخفى  �ل�ّصالم حتية  �لتعميم، لأن  �ل�صارع  �إر�دة  على 
�لنبوي يف �حل�ض على �إف�صاء �ل�ّصالم يف �لطريق من �إ�صفاء �أجو�ء �لحرت�م بني 
�أفر�د �ملجتمع، و�أن لكل ماٍر قيمته و�أهميته، وما فيه من �أهمية �إ�صعار كل من يق�صد 

�لطريق �إىل �أنه �آمن ل يريد له �لآخرون �إل �ل�ّصالمة.
2- اإف�ساء ال�ّسالم طريق للمحبة و�سبب لدخول اجلنة:

َة  نَّ ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-: »َل تَْدُخُلوَن �جْلَ َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
حَتَابَْبُتْم  َفَعْلُتُموُه  �إَِذ�  �َصْيٍء  َعَلى  �أَُدلُُّكْم  �أََوَل  حَتَابُّو�.  َحتَّى  تُوؤِْمُنو�  َوَل  تُوؤِْمُنو�  َحتَّى 

َها �لَِّذيَن �آَمُنو� َل تَْدُخُلو� بُيُوتًا َغرْيَ  ِ تََعاىَل {يَا �أَيُّ �أخرجه �لبخاري، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب بَاب َقْوِل �هللَّ  -1
بُيُوِتُكْم َحتَّى تَ�ْصَتاأِْن�ُصو� َوتُ�َصلُِّمو� َعَلى �أَْهِلَها}، حديث رقم: 6229.
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�أَْف�ُصو� �ل�ّصالم بَْيَنُكْم«)1(.
تدخلون  )ل  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  قوله  »و�أما  �هلل-:  -رحمه  �لنووي  قال 
�جلنة حتى توؤمنو�( فهو على ظاهره و�إطالقه فال يدخل �جلنة �إل من مات موؤمًنا، 
و�إن مل يكن كامل �لميان، و�أما قوله )�أف�صو� �ل�ّصالم بينكم(: فيه �حلث �لعظيم على 
�ف�صاء �ل�ّصالم وبذله للم�صلمني كلهم من عرفت ومن مل تعرف.. و�ل�ّصالم �أول 

�أ�صباب �لتاألف ومفتاح ��صتجالب �ملودة«)2(.
و�أن  �مل�صلمني،  �أفر�د  بني  �ملحبة  حتقيق  يف  و��صح  �لكرمي  �لنبوّي  فالهدُي 
�إف�صاء �ل�ّصالم من �لطرق �ملوؤدية لهذه �ملحبة، ملا مينحه �إف�صاء �ل�ّصالم من �لتقدير 
�ل�صر و�لأذى.  �للطف و�لتطمني من كّف  فيه من معاين  �ملتبادل، وملا  و�لحرت�م 
و�إذ� كانت �ملحبة مطلوبة بني �ملوؤمنني، فاإن �ملطلوب مع �أفر�د �ملجتمع غري �مل�صلمني 
�إمنا هو �لتقدير و�إظهار �للطف، َويتحّقق باإف�صاء �ل�ّصالم �مل�صتفاد من عموم )�أف�صو� 

�ل�ّصالم بينكم(.
3- اإف�ساء ال�ّسالم طريق لإنهاء اخل�سام: 

�ملتدبر يف �لأحاديث �لنبوية يجد �هتماًما بالغا باإ�صاعة روح �لت�صامح و�لت�صالح، 
و�لبعد عن �لهجر�ن و�خل�صام، �ملعرب عنها بف�صاد ذ�ت �لبني، وف�صاد ذ�ت �لبني 
قد يكون بني �لأخوين، وقد يكون بني �لزوجني، وقد يكون بني �جلري�ن، �أو بني 
زمالء �لعمل، و�ملجتمع �مل�صلم بحاجة لأن يكون كل هوؤلء يف حالة من �لت�صامح 
و�لعالقة �لطيبة، في�صيع بينهم �لتقدير و�لتعاون بدل �لتد�بر و�لقطيعة، ومثل هذه 
لمية �لطيبة ت�صاعد على ر�حة �لنفو�ض و�لثقة �ملتبادلة، وبالتايل يتفرغ  �لأجو�ء �ل�صِّ

َة �مْلُوؤِْمِننَي ِمَن �لإِميَاِن  بَّ َة �إِلَّ �مْلُوؤِْمُنوَن َو�أَنَّ حَمَ نَّ �أخرجه م�صلم، كتاب �لإميان، باب باب بَيَاِن �أَنَُّه َل يَْدُخُل �جْلَ  -1
وِلَها، حديث رقم: 203 َو�أَنَّ �إِْف�َصاَء �ل�ّصالم �َصَبٌب حِلُ�صُ

�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم، 36/2.  -2
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كل و�حد للعمل و�لإنتاج، بعيد� عن �أجو�ء �لت�صاحن �ملعطلة �ملثبطة:
فمما جاء يف ال�سنة من هذا التوجيه:

ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َقاَل: »َل  ُ َعْنُه �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ َي �هللَّ عن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك َر�صِ
ِ �إِْخَو�نًا، َوَل يَِحلُّ مِلُ�ْصِلٍم �أَْن  و�، َوَل حَتَا�َصُدو�، َوَل تََد�بَُرو�، َوُكونُو� ِعَباَد �هللَّ تََباَغ�صُ

يَْهُجَر �أََخاُه َفْوَق ثاََلثَِة �أَيَّاٍم«)1(.
وقد  �مل�صلم،  �ملجتمع  �أفر�د  بني  لم  �ل�صِّ حتقيق  �إىل  تهدف  �لتوجيهات  فهذه 
�صملت ما يتعلق بالقلوب من �لنهي عن �لتباغ�ض و�حل�صد، وما يتعلق بالأج�صاد 
كان من  ينتهي،  �أن  له  بد  �لهجر�ن ل  كان  وملا  و�لهجر�ن،  �لتد�بر  �لنهي عن  من 
هدي �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم- �لإر�صاد �إىل جعل �إف�صاء �ل�ّصالم عالمة على 

�إنهائه، و�إعالن بد�ية عهد جديد من �مل�صاملة و�لت�صامح.

َم َقاَل: »َل يَِحلُّ  َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ اِريِّ �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ ْن�صَ َعْن �أَِبي �أَيُّوٍب �ْلأَ
ُهَما  ِلَرُجٍل �أَْن يَْهُجَر �أََخاُه َفْوَق ثاََلِث لَيَاٍل، يَْلَتِقيَاِن َفيُْعِر�ُض َهَذ� َويُْعِر�ُض َهَذ�، َوَخرْيُ

�لَِّذي يَْبَد�أُ ِبال�ّصالم«)2(.
بني  �لتفا�صل  ومقيا�ض  �خلريية،  معيار  �إنه  بال�ّصالم(؛  يبد�أ  �لذي  )وخريهما 
�أفر�د �ملجتمع، فاأف�صلهم �ملبادر بال�ّصالم و�لت�صامح و�مل�صاحلة؛ �إنك لن جتد �أروع 
من هذه �لتوجيهات، ثم ل نن�صى ما جاء يف �صدر �حلديث: )ل يحل لرجل �أن 
يهجر �أخاه فوق ثالث..(، فالهدي �لنبوي يجعل �لهجر�ن فوق هذه �ملدة حُمرًما 
مبعنى �أنه ل يليق �أن يت�صم به �ملوؤمنون �لأبر�ر، �لذي طابو� يف هذه �حلياة فطابت 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �لأدب، باب ما يُنهى عن �لتحا�صد، حديث رقم: 6065.  -1
�أخرجه �لبخاري، كتاب �لأدب، باب �لهجرة، حديث رقم: 6077، وم�صلم يف �صحيحه، كتاب �لرب   -2

و�ل�صلة، حديث رقم: 6679.
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و�ملبادرة  �لزلت  لبع�صهم وغفر�ن  �لتو��صع  يجدون غ�صا�صة يف  فال  �أفعالهم، 
للقاء و�لت�صايف، ولو كان �لآخر هو �ملخطيء )وخريهما �لذي يبد�أ بال�ّصالم(.

معه  لي�ض  �إف�صاًء  يريد  �إمنا  معناه،  لل�صالم خالًيا من  �إف�صاًء  يريد  و�لإ�صالم ل 
�إعر��ض �أو �إدبار �أو حتا�صد، كما يُفهم من جمموع �لن�صو�ض.

نقل �بن عبد �لرب عن �أبي بكر �لأثرم: »قلت لأحمد بن حنبل: �إذ� �صّلم عليه هل 
يجزيه ذلك من كالمه �إياه ؟ فقال: يُنظر يف ذلك �إىل ما كان عليه قبل �أن يهجره، 
فاإن كان قد علم منه مكاملته و�لإقبال عليه فال يخرجه من �لهجرة �إل �صالم لي�ض معه 
�إعر��ض ول �إدبار. وقد روى هذ� �ملعنى عن مالك؛ قيل ملالك: �لرجل يهجر �أخاه 
ثم يبدو له في�صلم عليه من غري �أن يكلمه؟ فقال: �إن مل يكن موؤذيا له مل يخرج من 

�ل�صحناء حتى يكلمه وي�صقط ما كان من هجر�نه �إياه«)1(.

4- اإف�ساء ال�ّسالم على اأهل البيت، وعلى النا�ش يف بيوتهم:

ِ ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذِلَك  يًَّة ِمْن ِعْنِد �هللَّ {َفاإَِذ� َدَخْلُتْم بُيُوتًا َف�َصلُِّمو� َعَلى �أَْنُف�ِصُكْم حَتِ
يف  �ملتقدم  �لدخول  باأدب  تعاىل  يذكر  تَْعِقُلوَن}؛  ُكْم  لََعلَّ �ْلآياِت  لَُكُم   ُ �هللَّ  ُ يَُبنيِّ
َوتُ�َصلُِّمو�  تَ�ْصَتاأِْن�ُصو�  َحتَّى  بُيُوِتُكْم  َغرْيَ  بُيُوتًا  تَْدُخُلو�  �آَمُنو� ل  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ قوله: {يَا 
�لآد�ب،  لإ�صقاط  مبيحة  و�ملخالطة  و�ل�صد�قة  �لقر�بة  يجعلو�  لئال  �أَْهِلَها}  َعَلى 
َعَلى  �لقريب و�لبعيد، ومعنى {َف�َصلُِّمو�  �أن يالزم �لآد�ب مع  �ملرء  فاإن و�جب 

�أَْنُف�ِصُكْم} فلي�صلم بع�صكم على بع�ض، كقوله: {َول تَْقُتُلو� �أَْنُف�َصُكْم})2(.

َم: »يَا بَُنيَّ �إَِذ�  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َعْن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل يِل َر�ُصوُل �هلِل �صَ

�لتمهيد، �بن عبد �لرب، 128/6.  -1
تف�صري �بن كثري، 371/3، تف�صري �لتحرير و�لتنوير، حممد �لطاهر �بن عا�صور، 243/18.  -2
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َدَخْلَت َعَلى �أَْهِلَك، َف�َصلِّْم يَُكوُن بََرَكًة َعَلْيَك َوَعَلى �أَْهِل بَْيِتَك«)1(.
يًَّة ِمْن ِعْنِد  وعن جابر بن عبد �هلل قال: »�إَِذ� َدَخْلَت َعَلى �أَْهِلَك َف�َصلِّْم َعَلْيِهْم حَتِ

ِ ُمَباَرَكًة َطْيَبًة َقاَل: َما َر�أَْيُتُه �إِلَّ يُوِجُبُه َقْولُُه: چ ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب    �هللَّ
ْخرَبَيِن ِزيَاٌد،  حبخب  مب      ىب  يب         جت  حت        خت  مت  چ ]�لن�صاء: 86[«)2(. َقاَل �ْبُن ُجَرْيٍج: َو�أَ

َحُدُكْم بَْيَتُه َفْليُ�َصلِّْم«)3(. َعِن �ْبِن َطاُو�ٍض �أَنَُّه َكاَن يَُقوُل: »�إَِذ� َدَخَل �أَ
و�للطف  و�لأمان  �لتاأني�ض  ملعاين  جامعة  عليكم«  »�ل�ّصالم  كلمة  كانت  وملا 
للد�خل �إىل �لبيت، وحتمل معاين �لوفاء و�ل�ّصالمة من �ل�صر، �منت �هلل على �مل�صلمني 
بها باأن جعلها من »عند �هلل مباركة طيبة«، و�إمنا كانت هذه �لتحية مباركة، ملا فيها 
�ل�صلة.  �لأخوة وخري  يوفر خري  �للقاء و�ملخالطة، وذلك  �مل�صاملة وح�صن  نية  من 
نفو�ض  يف  و�لقبول  �لنز�هة  مبعنى  جمازي  طيب  وهو  �لطيب،  »ذ�ت  و�لطيبة: 

�لنا�ض. ووجه طيب �لتحية �أنها دعاء بال�ّصالمة و�إيذ�ن بامل�صاملة و�مل�صافاة«)4(.
5- ال�ّسالم على الن�ساء:

َعُجوٌز  لََنا  َكانَْت  َقاَل:  ؟  َومِلَ  ُقْلُت  ُمَعِة.  �جْلُ يَْوَم  نَْفَرُح  »ُكنَّا  َقاَل:  �َصْهٍل،  َعْن 
ْلِق َفَتْطَرُحُه يِف  وِل �ل�صِّ اَعَة َقاَل �ْبُن َم�ْصَلَمَة نَْخٍل ِبامْلَِديَنِة َفَتاأُْخُذ ِمْن �أُ�صُ تُْر�ِصُل �إِىَل بُ�صَ
ُمُه  َفُتَقدِّ َعَلْيَها،  َونُ�َصلُِّم  َرْفَنا  ُمَعَة �ْن�صَ �جْلُ ْيَنا  لَّ َفاإَِذ� �صَ ِمْن �َصِعرٍي،  َوتَُكْرِكُر َحبَّاٍت  ِقْدٍر 
ُمَعِة«)5(. قال �حلافظ �بن  ى �إِلَّ بَْعَد �جْلُ �إِلَْيَنا َفَنْفَرُح ِمْن �أَْجِلِه، َوَما ُكنَّا نَِقيُل َوَل نََتَغدَّ

�أخرجه �لرتمذي، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب ما جاء يف �لت�صليم �إذ� دخل بيته، حديث رقم: 2698، وقال   -1
�لرتمذي: "َهَذ� َحِديٌث َح�َصٌن َغِريٌب".

2-  �أخرجه �لبخاري يف �لأدب �ملفرد، حديث رقم: 109.
�لطربي، 379/17.  -3

�ملرجع �ل�صابق، 244/18.  -4
�أخرجه �لبخاري، كتاب �لأدب، باب ت�صليم �لرجال على �لن�صاء، حديث رقم: 6248.  -5
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حجر: »و�ملر�د بجو�زه �أن يكون عند �أمن �لفتنة«)1(.
َم َمرَّ يِف �مْلَ�ْصِجِد  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  وعن �أ�صماء بنت يزيد: »�أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل �صَ
بيده  �أ�صار  »و�ملعنى  ِبالتَّ�ْصِليِم«)2(.  ِبيَِدِه  َفاأَْلَوى  ُقُعوٌد،  �لنِّ�َصاِء  ِمَن  َبٌة  َوُع�صْ يَْوًما 
بالت�صليم، وهذ� حممول على �أنه �صلى �هلل عليه و�صلم جمع بني �للفظ و�لإ�صارة 
َم َعَلْيَنا«)3(. ويدل على هذ� �أن �أبا د�ود روى هذ� �حلديث، وقال يف رو�يته: »َف�َصلَّ
َجَمَع  �مْلَِديَنَة  َقِدَم  مَلَّا  عليه و�صلم-  �هلل  ِ -�صلى  �هللَّ َر�ُصوَل  �أَنَّ  َعِطيََّة  �أُمِّ  وعن 
َم َعَلْيَنا  اِب َفَقاَم َعَلى �ْلَباِب َف�َصلَّ لَْيَنا ُعَمَر ْبَن �خْلَطَّ اِر ِفى بَْيٍت َفاأَْر�َصَل �إِ ِن�َصاَء �لأَْن�صَ
 . ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- �إِلَْيُكنَّ َفَرَدْدنَا َعَلْيِه �ل�ّصالم ُثمَّ َقاَل �أَنَا َر�ُصوُل َر�ُصوِل �هللَّ
�تَِّباِع  َعِن  َونََهانَا  َعَلْيَنا  َوَل ُجُمَعَة  َو�ْلُعتََّق  يَّ�َض  �حْلُ ِفيِهَما  نُْخِرَج  �أَْن  ِباْلِعيَدْيِن  َو�أََمَرنَا 

َناِئِز«)4(. قال �لنووي: »�إن كان �لن�صاء جمعا �صّلم عليهن«)5(. �جْلَ
بن  عمر  بني  �ل�ّصالم  باإف�صاء  �لتحية  مبادلة  د�ود  �أبي  رو�ية  من  يت�صح  قلت: 

�خلطاب ر�صي �هلل عنه وبني جمع �لن�صاء، و�أن ذلك كان مقدمة ملا جاء به �إليهن.
و�لت�صليم على �لن�صاء عند �أمن �لفتنة له دللته من معاين �للطف، و�لحرت�م 
لم �لجتماعي، وبيان �أن �ملوؤمنني  �إ�صاعة معاين �ل�صِّ وكف �لأذى و�لتطمني، وفيه 
و�ملوؤمنات بع�صهم �أولياء بع�ض، يغلب عليهم ُح�صن �لظن ودفع �لريبة، وكل ذلك 

من عو�مل ��صتقر�ر �ملجتمع و�أمنه وبعده عن م�صببات �لأذى و�ل�صر.
فتح �لباري، 478/17.  -1

�أخرجه �لرتمذي، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب �لت�صليم على �لن�صاء، حديث رقم: 2679، قال �لرتمذي: " َهَذ�   -2
َحِديٌث َح�َصٌن".

عليه،  و�صكت   ،5206 رقم:  حديث  �لن�صاء،  على  �ل�ّصالم  يف  باب  �لأدب،  كتاب  د�ود،  �أبو  �أخرجه   -3
�إ�صناده  �ملري�ض وما يتعلق به، حديث رقم: 3041. قلت: يف  �بن حبان، كتاب �جلنائز، باب  و�أخرجه 

�إ�صماعيل بن عبد �لرحمن بن عطية: قال �حلافظ: مقبول )تقريب �لتهذيب 108/1(.

�أخرجه �أبو دو�د، كتاب �ل�صالة، باب خروج �لن�صاء يف �لعيد، حديث رقم:1141.  -4
�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم، 149/14.  -5
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6- ال�ّسالم على ال�سبيان:
َم  ْبيَاٍن َف�َصلَّ ُ َعْنُه: )�أَنَُّه َمرَّ َعَلى �صِ َي �هللَّ ، َعْن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك َر�صِ عن ثَاِبٍت �ْلُبَنايِنِّ
َم يَْفَعُلُه()1(. و�أخرجه �أبود�ود من وجه  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ َعَلْيِهْم َوَقاَل: َكاَن �لنَِّبيُّ �صَ
َم  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َعَلى ِغْلَماٍن يَْلَعُبوَن َف�َصلَّ �آخر عن �أَنَ�ٌض: )�أَتَى َر�ُصوُل �هللَّ
�هللَّ  َر�ُصول  )َكاَن  ولفظه:  �أن�ض،  عن  �آخر  وجه  من  �لن�صائي  و�أخرجه  َعَلْيِهْم()2(. 
ْبيَاِنِهْم َومَيْ�َصح َعَلى ُرُءو�صهْم  َفيُ�َصلِّم َعَلى �صِ ار  َم يَُزور �ْلأَْن�صَ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ  �صَ

َويَْدُعو لَُهْم()3(.
ِريَعة، َوِفيِه  ْبيَان تَْدِريبهْم َعَلى �آَد�ب �ل�صَّ ال: »يِف �ل�ّصالم َعَلى �ل�صِّ َقاَل ِ�ْبن بَطَّ

ع َوِلني �جْلَاِنب«)4(. َطْرح �ْلأََكاِبر ِرَد�ء �ْلِكرْب َو�ُصُلوك �لتََّو��صُ
وقال �لنووي: »فيه ��صتحباب �ل�ّصالم على �ل�صبيان �ملميزين، و�لندب �إىل 
�لتو��صع، وبذل �ل�ّصالم للنا�ض كلهم، وبيان تو��صعه �صلى �هلل عليه و�صلم وكمال 

�صفقته على �لعاملني، و�تفق �لعلماء على ��صتحباب �ل�ّصالم على �ل�صبيان«)5(.
قلت: ل يخفى ما يف �ل�ّصالم على �ل�صبيان من تعليمهم �لأدب يف �لتعامل، 
�لكبار؛ حيث يجعلهم يطمئنون، ويدفعهم ذلك  و�إز�لة ما يف نفو�صهم من هيبة 
ملخالطة �لكبار و�لتعلم منهم، فال�ّصالم عليهم له �أثر كبري يف دجمهم و�ن�صجامهم 
لم يف د�خل �ملجتمع  مع من حولهم، وبذلك نُدرك �أهمية �ل�ّصالم يف �صيوع �ل�صِّ

بجميع �أطيافه. 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �لأدب، باب �لت�صليم على �ل�صبيان، حديث رقم: 6248.  -1
�أخرجه �أبو دو�د، كتاب �لأدب، باب �ل�ّصالم على �ل�صبيان، حديث رقم: 5205.  -2

�صنن �لن�صائي �لكربى، عمل �ليوم و�لليلة، حديث رقم: 10161  -3
فتح �لباري، �بن حجر، 476/14.  -4

�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم، 149/14.  -5
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7- الآداب املنِّظمة لإف�ساء ال�ّسالم: 
يعلمنا �لنبي �لكرمي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �لذوق �لرفيع فيمن يبد�أ بالتحية، 
�أَِبي ُهَرْيَرَة َعْن �لنَِّبيِّ  تر�صيخا لأ�ص�ض �لحرت�م و�لتعامل �لر�قي بني �لأفر�د؛ فَعْن 
ِغرُي َعَلى �ْلَكِبرِي َو�مْلَارُّ َعَلى �ْلَقاِعِد َو�ْلَقِليُل  �صلى �هلل عليه و�صلم َقاَل: )يُ�َصلُِّم �ل�صَّ
َعَلى  َو�مْلَا�ِصي  �مْلَا�ِصي  َعَلى  �ِكُب  �لرَّ )يُ�َصلُِّم  �أخرى:  رو�ية  ويف  �ْلَكِثرِي()1(.  َعَلى 

�ْلَقاِعِد َو�ْلَقِليُل َعَلى �ْلَكِثرِي()2(.
خ للتوقري و�لتبجيل  فهذه �آد�ب منظمة ملن ي�صتحق �ل�ّصالم ومن يبد�أ به، تُر�صِّ
بني �أفر�د �ملجتمع، وتُ�صعر كل و�حد بحقه، و�أن له قيمة يف �ملجتمع ما ي�صاعد على 
�صًنا ولو  منه  �أكرب  ي�صلم على من هو  �ل�صن  فال�صغري يف  �لد�خلي؛  �لأمن  �صيوع 
كان هناك فارق يف �لعلم، ولو كان هناك فارق يف �لغنى و�ل�صرف، وكل هذ� 
ين�صر �لتو��صع ولني �جلانب، ويفرح �لكبري ب�صالم �ل�صغري، ويفرح �لقاعد ب�صالم 
بكل خري  �لرفيع جدير  �لذوق  �لآد�ب وهذ�  مثل هذه  ت�صوده  فمجتمع  �ملا�صي. 

ورفعة.
�لقاعد  على  وهو  �ملا�صي،  على  ي�صلم  »فالر�كب  �هلل:  رحمه  �لطيبي  يقول 
للتو��صع، و�ل�صغري على  �لكثري  بال�ّصالمة و�إز�لة �خلوف، و�لقليل على  لالإيذ�ن 

�لكبري للتوقري و�لتعظيم«)3(.
املطلب الثالث: اإف�ساء ال�ّسالم و�سيلة هامة ل�سيوع الأمن بني امل�سلمني وغريهم.
�إن منح �لأمن و�لطماأنينة لغري �مل�صلمني، ممن يعي�ض بيننا �أو ممن كان ل يعادينا ول 
يحاربنا مق�صٌد عظيم من مقا�صد �لإ�صالم �لذي جعل غاية ر�صالته �لرحمة بالنا�ض 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب ت�صليم �لقليل على �لكثري، حديث رقم: 6231.  -1

�أخرجه �لبخاري، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب ت�صليم �لقليل على �لكثري، حديث رقم: 6232.  -2
مرقاة �ملفاتيح، مال علي �لقاري، 458/8.  -3
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وحتقيق م�صاحلهم، وحتبيبهم لالإ�صالم بكافة �لو�صائل، و�إن منح �لأمن و�لطماأنينة 
ل�صبيل  �ل�صحيح  �لفهم  عاٍل، ويدل على  رفيٌع وذوٌق  ُخلٌق  دينه  كان  مهما  للغري 
�مل�صلم يف هذه �حلياة، وهي �لدعوة �ىل �هلل تعاىل، ومعاملة �لنا�ض بالرب و�لرحمة؛ 

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  �ملمتحنة:8. ول يخفى �أن منح �لأمن و�لطماأنينة هو �أحد 
�لإ�صالم و�ملنهج  ُحكم  بيان  بنا  فيجدر  �لآية؛  �ملذكورة يف  �لرب و�لإق�صاط  معاين 
�لذي يريده منا �ل�صارع �حلكيم يف �لتعامل مع غري �مل�صلمني عند �للقاء و�لتعامل، 
حتقيًقا لالأمن و�لطماأنينة �لتي ينبغي �إ�صاعتها يف نفو�ض �لآخرين، مما له �أكرب �لأثر 

يف �إبعاد �خلوف من قلوبهم، و�إبعاد �لريبة من نفو�صهم جتاه �لإ�صالم و�مل�صلمني:
حكم رد ال�ّسالم والت�سليم على غري امل�سلمني:

اأوًل: حكم رد ال�ّسالم اإذا األقى التحية غري م�سلم:
��صتنبط �لعلماء وجوب رد �ل�ّصالم من قوله تعاىل: چ ی  جئ  حئ         مئ   
َا َكاَن  ِليِمّي: »�إِمنَّ ىئ  يئ  جب   حبخب  مب      ىب  يب         جت  حت        خت  مت  چ �لن�صاء:86. َقاَل �حْلَ
م  دُّ َو�ِجًبا؛ ِلأَنَّ �ل�ّصالم َمْعَناُه �ْلأََمان، َفاإَِذ� ِ�ْبَتَد�أَ ِبِه �مْلُ�ْصِلم �أََخاُه َفَلْم يُِجْبُه َفاإِنَُّه يَُتَوهَّ �لرَّ

م َعْنُه«)1(. ّر، َفيَِجب َعَلْيِه َدْفع َذِلَك �لتََّوهُّ ِمْنُه �ل�صَّ
قلت: و�إذ� كان �ل�ّصالم معناه �لأمان فاملطلوب منحه لكل �أحد، م�صلًما كان �أو 
َذ�  غري م�صلم؛ حيث �إن �لآية �لكرمية �أطلقت �لقول فيمن يُلقي �لتحية، فقوله: )َو�إِ
�لتحية، فو�جب ردها  يلقي عليك  ِبَتِحيٍَّة..( و��صح يف عمومه، فكل من  ُحيِّيُتم 

باأح�صن منها �أو مثلها.

فتح �لباري، �بن حجر، 144/17  -1



- 294 -

حديث رّد ال�ّسالم على اأهل الكتاب
عن �أَنَ�ٍض ْبِن َماِلٍك ر�صي �هلل عنه َقاَل: َقاَل �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم: )�إَِذ� 
يفيد  ظاهره  يف  �حلديث  فهذ�  َوَعَلْيُكْم()1(.  َفُقولُو�  �ْلِكَتاِب  �أَْهُل  َعَلْيُكْم  َم  �َصلَّ
�لكر�م  �ل�صحابة  بع�ض  �لأخرى، وجدنا  �حلديث  بالنظر يف طرق  لكن  �لعموم، 
قد ذكر �صبب �حلديث، وهو ما �أخرجه �ل�صيخان من حديث �بن عمر ر�صي �هلل 
َا  َفاإِمنَّ �ْليَُهوُد  َعَلْيُكْم  َم  �َصلَّ )�إَِذ�  َقاَل:  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  َر�ُصوَل  �أَنَّ  عنهما، 
َقالَْت:  َعْنَها  �هلل  َي  َر�صِ عائ�صة  َوَعَلْيَك()2(. وعن  َفُقْل  َعَلْيَك  اُم  �ل�صَّ �أََحُدُهْم  يَُقوُل 
اُم  »�ل�صَّ َفَقالُو�:  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  َر�ُصوِل  َعَلى  �ْليَُهوِد  ِمْن  َرْهٌط  »َدَخَل 
ِ �صلى �هلل عليه  َر�ُصوُل �هللَّ َفَقاَل  ْعَنُة«.  َو�للَّ اُم  �ل�صَّ َعَلْيُكْم  َفُقْلُت:  َفَفِهْمُتَها،  َعَلْيَك« 
ْفَق يِف �لأَْمِر ُكلِِّه(. َفُقْلُت: يَا َر�ُصوَل �هلل  َفاإِنَّ �هللَ يُِحبُّ �لرِّ و�صلم: )َمْهاًل يَا َعاِئ�َصُة 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: َفَقْد ُقْلُت: َوَعَلْيُكْم()3(. �أََومَلْ تَ�ْصَمْع َما َقالُو�؟ َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
فنلحظ �أن حديث �أن�ض يخلو من ذكر �ل�صبب فجاء عاًما، لكن َحِديثَْي عائ�صة 
و�بن عمر ت�صمنا ذكر �ل�صبب، مما يُفهم منه �أن �ملر�د بقوله )فقولو� وعليكم( هو 
ول  �لتحية،  و�صوء  و�لعد�وة  �لقول  جفاء  من  منهم  ظهر  ملا  �لزمان،  ذلك  يهود 
تعاىل:  قوله  لعموم  وذلك  ذلك،  منهم  يبدر  مل  ممن  غريهم  على  ذلك  ين�صحب 

چی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حب چ �لن�صاء: 86.

ثانيا: ُحكم الت�سليم على غري امل�سلمني: 
1- م�سروعية ذلك من القراآن الكرمي:

قال تعاىل: چ ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ چ مرمي:47. هذ�    -
�أخرجه �لبخاري، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب كيف يرد على �أهل �لذمة، حديث رقم: 6256.  -1
�أخرجه �لبخاري، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب كيف يرد على �أهل �لذمة، حديث رقم:6257.  -2
�أخرجه �لبخاري، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب كيف يرد على �أهل �لذمة، حديث رقم:6256.  -3
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�لر�زي  نقل  وقد  م�صرك.  وهو  �آزر  لأبيه  �ل�ّصالم  عليه  �إبر�هيم  من  �ل�ّصالم 
و�لقرطبي و�لألو�صي، وغريهم �أن بع�ض �أهل �لعلم �حتج بالآية �ل�صابقة على 

م�صروعية قول »�ل�ّصالم عليكم« لغري �مل�صلم)1(. 
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ   چ  تعاىل:  وقال    -
�أهل  من  قوم  تتحدث عن  �لكرمية  �لق�ص�ض:55. هذه  چ  ژ   ژ  ڑ  ڑ 
�إليهم  فاأ�صاء  بالنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- يف مكة �ملكرمة،  �آمنو�  �لكتاب 
نبتغي �جلاهلني(  �لقول، فكان ردهم: )�صالم عليكم ل  كفار قري�ض ببذيء 
فقابلو� �إ�صاءتهم باإح�صان وبطيب �لقول: �صالم عليكم)2(؛ فهو �صالم من قوم 

موؤمنني على قوم م�صركني.
�لر�زي:  �لزخرف:89. وقال  چ  مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب   چ  تعاىل:  وقال    -
»�حتج قوم بهذه �لآية على �أنه يجوز �ل�ّصالم على �لكافر«)3(. َعْن َعْوِن ْبِن 
ِة  مَّ ُد ْبُن َكْعٍب ُعَمَر ْبَن َعْبِد �ْلَعِزيِز َعِن �ْبِتَد�ِء �أَْهِل �لذِّ مَّ َعْبِد �هلِل َقاَل: �َصاأََل حُمَ
اَلِم؟ َفَقاَل: تَُردُّ َعَلْيِهْم َوَل تَْبَتِدئُُهْم، َفُقْلُت: َفَكْيَف تَُقوُل �أَْنَت ؟ َفَقال: َما  ِبال�صَّ
َفْح َعْنُهْم َوُقْل �َصالٌم  ْن تَْبَد�أَُهْم، ُقْلُت: مِلَ ؟ َقاَل: ِلَقْوِل �هلِل: {َفا�صْ �أََرى بَاأْ�ًصا �أَ

َف�َصْوَف يَْعَلُموَن}«)4(.
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ  تعاىل:  وقال    -
كل  ت�صمل  تربوهم(:  )�أن  فقوله  �ملمتحنة:8.  چ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     
�أنو�ع �لرب، من ح�صن �ملعاملة و�لإكر�م، من �لهدية و�لزيارة و�لتعزية عند 
و�إلقاء  �لطيبة  بالكلمة  �لقويل،  �لرب  وت�صمل  �لفرح،  عند  �لتهنئة  �أو  �ملوت 

تف�صري �لر�زي، 201/27، تف�صري �لقرطبي، ج111/11، روح �ملعاين، �لآلو�صي، ج99/16.  -1
تف�صري �لقر�آن �لعظيم، �بن كثري، ج478/3.  -2

تف�صري �لر�زي، 4/1..7.  -3
روح �ملعاين: 110/25، و�لأثر �أخرجه �بن �أبي �صيبة، حديث رقم: 25750.  -4
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�ل�ّصالم، فهي ت�صمل ذلك وغريه مما هو بر ومعروف يدل على ح�صن �لقول 
وطيب �لِع�ْصرة. وقد نقل �لقرطبي: �أنه قيل لبن عيينة: هل يجوز �ل�ّصالم على 
�لكافر؟ قال: نعم، قال �هلل تعاىل: )ل ينهاكم �هلل عن �لذين مل يقاتلوكم يف 

�لدين..( �لآية)1(.

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   قال تعاىل: چ    -
ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
�لآية  يف  جاء  ما  �لبقرة:83.  چ  ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   
�لكرمية يدل على �أن �لقول �حل�صن للنا�ض كلهم هو من �ملو�ثيق �لتي �أُخذت 
على �لأمم، ومعنى چ ې    ې  ىچ: كلموهم طيًبا، وليُنو� لهم جانًبا، 
ويدخل فيه �إف�صاء �ل�ّصالم لأنه قول ح�صن، وهو دليل على �أن �إف�صاء �ل�ّصالم 
ونا�صب  كثري:  �بن  قال  �ملوؤمن.  وغري  �ملوؤمن  �ملجتمع،  �أفر�د  جميع  ي�صمل 
بالفعل،  �إليهم  بالإح�صان  �أمرهم  ما  بعد  للنا�ض ح�صًنا،  يقولو�  باأن  ياأمرهم  �أن 
فجمع بني طريف �لإح�صان �لفعلي و�لقويل)2(. ونقل �لقرطبي عن طلحة بن 
�أهو�ء خمتلفة، و�أنا  �إنك رجل يجتمع عندك نا�ض ذوو  عمر: »قلت لعطاء: 
�هلل  يقول  تفعل!  فقال: ل  �لغليظ؟  �لقول  بع�ض  لهم  فاأقول  رجل يفَّ حدة، 
تعاىل: »َوُقولُو� ِللنَّا�ِض ُح�ْصًنا«؛ فدخل يف هذه �لآية �ليهود و�لن�صارى فكيف 

باحلنيفي«)3(.

2- م�سروعية ذلك من ال�سنة: 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: �أَيُّ - 1 َعْن َعْبِد �هلِل ْبِن َعْمٍرو: »�أَنَّ َرُجاًل �َصاأََل َر�ُصوَل �هللَّ

تف�صري �لقرطبي: ج111/11.  -1
تف�صري �لقر�آن �لعظيم، �بن كثري، 117/1.  -2

تف�صري �لقرطبي، 16/2.  -3
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مَلْ  َوَمْن  َعَرْفَت  َمْن  َعَلى  �ل�ّصالم  َوتَْقَر�أُ  َعاَم،  �لطَّ تُْطِعُم  َقاَل:  َخرْيٌ؟  �ْلإِ�ْصاَلِم 
تَْعِرْف«)1(.

ِ �صلى �هلل عليه - 2 ُ َعْنُهَما، َقاَل: »�أََمَرنَا َر�ُصوُل �هللَّ َي �هللَّ �ِء ْبِن َعاِزٍب َر�صِ َعْن �ْلرَبَ
ِر  َونَ�صْ �ْلَعاِط�ِض،  َوتَ�ْصِميِت  َناِئِز،  �جْلَ َو�تَِّباِع  �مْلَِري�ِض،  ِبِعيَاَدِة  ِب�َصْبٍع:  و�صلم 
ْبَر�ِر �مْلُْق�ِصِم...()2(. وما جاء  ِعيِف، َوَعْوِن �مْلَْظُلوِم، َو�إِْف�َصاِء �ل�ّصالم، َو�إِ �ل�صَّ
يخ�ض  مل  �مل�صلم،  للمجتمع  عامة  و�آد�ب  توجيهات  هي  �حلديث  هذ�  يف 

�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم بها �أحد�.
َم �مْلَِديَنَة �جْنََفَل - 3 لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ قال عبد �هلل بن �صالم: »مَلَّا َقِدَم َر�ُصوُل �هلِل �صَ

�ٍب،  ا َر�أَْيُت َوْجَهُه َعَرْفُت �أَنَُّه لَْي�َض ِبَوْجِه َكذَّ �لنَّا�ُض ِقَبَلُه َفُكْنُت ِفيَمْن َخَرَج، َفَلمَّ
ُلو� �ْلأَْرَحاَم  اَلَم َو�صِ ْف�ُصو� �ل�صَّ َعاَم َو�أَ ُل َما �َصِمْعُتُه يَُقوُل: �أَْطِعُمو� �لطَّ َفَكاَن �أَوَّ

َة ِب�َصاَلٍم«)3(. نَّ و� َو�لنَّا�ُض ِنيَاٌم تَْدُخُلو� �جْلَ لُّ َو�صَ
اَلَم«)4(. - 4 �ل�صَّ َي  نُْف�صِ �أَْن  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ َنا  نَِبيُّ »�أََمَرنَا  َقاَل:  �أَُماَمَة  �أَِبي  َعْن 

وهذ� تف�صري من �صحابي جليل ملعنى �إف�صاء �ل�ّصالم.
»�أَْف�ُصو� - 5 قال:  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �أن  عازب:  بن  �لرب�ء  وعن 

اَلَم تَ�ْصَلُمو�«)5(. وهذ� �حلديث و��صح �لدللة بالربط بني �إف�صاء �ل�ّصالم  �ل�صَّ
و�صالمة �ملجتمع.

�أخرجه �لبخاري، كتاب �لميان، باب �إف�صاء �ل�ّصالم من �لإ�صالم، حديث رقم: 28.  -1
�أخرجه �لبخاري، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب �إف�صاء �ل�ّصالم، حديث رقم: 6235، وم�صلم، كتاب �للبا�ض   -2

و�لزينة، باب حترمي ��صتعمال �أو�ين �لذهب و�لف�صة، حديث رقم: 5510.
�أخرجه �لرتمذي، كتاب �صفة �لقيامة و�لرقائق و�لورع، باب 42، حديث رقم: 2485، و�حلاكم، كتاب   -3

�لهجرة، حديث رقم: 4283.
�أخرجه �بن ماجه، �أبو�ب �لأدب، باب �إف�صاء �ل�صالم، حديث رقم: 3693.  -4

اَلِم بنَْيَ �مْلُ�ْصِلِمنَي، حديث  اَلَمِة يِف �إِْف�َصاِء �ل�صَّ �أخرجه �بن حبان، كتاب �لرب و�لإح�صان، ِذْكُر �إِْثَباِت �ل�صَّ  -5
رقم: 491، قال �ل�صيخ �صعيب: �إ�صناده قوي.
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3- م�سروعية ذلك من الأثر، فيما اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف)1(: 
اَلُم َعَلْيَك«. - عن �بن عبا�ض: »�أَنَُّه َكَتَب �إِىَل َرُجٍل ِمْن �أَْهِل �ْلِكَتاِب: �ل�صَّ
َفاْبَد�أُْه  - �حْلَاَجِة  يِف  َر�يِنِّ  َو�لنَّ�صْ �ْليَُهوِديِّ  ىَل  �إِ َكَتْبَت  »�إَِذ�  قال:  �إبر�هيم،  عن 

اَلُم َعَلى َمِن �تََّبَع �ْلُهَدى«. اِهٌد: �ْكُتِب: �ل�صَّ اَلِم، َوَقاَل جُمَ ِبال�صَّ
�ْلَعِزيِز َعِن  - َعْبِد  ْبَن  ْبُن َكْعٍب ُعَمَر  ُد  مَّ عن عون بن عبد �هلل، قال: »�َصاأََل حُمَ

اَلِم؟ َفَقاَل: تَُردُّ َعَلْيِهْم َوَل تَْبَتِدئُُهْم، َفُقْلُت: َفَكْيَف تَُقوُل  ِة ِبال�صَّ مَّ �ْبِتَد�ِء �أَْهِل �لذِّ
َفْح  �هلِل: {َفا�صْ ِلَقْوِل  َقاَل:  ؟  مِلَ  ُقْلُت:  تَْبَد�أَُهْم،  �أَْن  بَاأْ�ًصا  �أََرى  َما  َفَقاَل:  �أَْنَت؟ 

َعْنُهْم َوُقْل �َصالٌم َف�َصْوَف يَْعَلُموَن}. 
اَلِم«. - َر�يِنٍّ �إِلَّ بََد�أَُه ِبال�صَّ َعْن �أَِبي �أَُماَمَة: »�أَنَُّه َكاَن َل مَيُرُّ مِبُ�ْصِلٍم َوَل يَُهوِديٍّ َوَل نَ�صْ
الََة ْبَن ُعَبْيٍد َكانُو� يَْبَدوؤُوَن �أَْهَل  - ْرَد�ِء َوَف�صَ َعِن �ْبِن َعْجاَلَن: »�أَنَّ َعْبَد �هلِل َو�أَبَا �لدَّ

اَلِم«. ْرِك ِبال�صَّ �ل�صِّ
اَلِم َمْن لَِقيَت«. - ِع �أَْن تَْبَد�أَ ِبال�صَّ عن عبد �هلل: »�إِنَّ ِمْن َر�أْ�ِض �لتََّو��صُ
ِة يُ�َصلُِّم َعَلْيِه، َفِقيَل  - مَّ ْهِل �لذِّ ىَل َرُجٍل ِمْن �أَ عن �ل�صعبي، قال: »َكَتَب �أَبُو بُْرَدَة �إِ

اَلِم«. لَُه: مِلَ ُقْلَت لَُه؟ َفَقاَل: �إِنَُّه بََد�أَيِن ِبال�صَّ
عمل  - من  ذلك  يخالف  ما  �صيبة،  �أبي  �بن  وهو  �مل�صنف،  يذكر  ومل  قلت: 

�ل�صحابة �أو �لتابعني.
4- حديث )اإذا لقيتم اأهل الكتاب..(:

�ْليَُهوَد  تَْبَدُءو�  �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قال: »َل  �أبي هريرة:  عن 

رقم:  حديث  بال�ّصالم،  يبد�أون  �لذمة  �أهل  باب  �لأدب،  كتاب  �مل�صنف،  يف  �صيبة  �أبي  �بن  �أخرجه   -1
.35754 -35748
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يَِقِه«. ويف  وُه �إِىَل �أَ�صْ َطرُّ اَلِم، َفاإَِذ� لَِقيُتْم �أََحَدُهْم يِف َطِريٍق َفا�صْ اَرى ِبال�صَّ َوَل �لنَّ�صَ
رو�ية �صعبة عن �صهيل: )�إذ� لقيتم �أهل �لكتاب..(، ويف رو�ية وكيع: )�إذ� لقيتم 
�ليهود(، ويف رو�ية جرير بن عبد �حلميد: )�إذ� لقيتموهم(، وكل هذه �لرو�يات 
�لرو�ة  �ختالف  �هلل  رحمه  فبنّي  �صهيل،  عن  و�حد،  مو�صع  يف  م�صلم  �أخرجها 
�أبيه....)1(.  عن  �صالح  �أبي  بن  �صهيل  هو  ومد�ره  وخمرجه  �حلديث،  لفظ  يف 
و�أخرجه �أحمد و�لبيهقي عن �صفيان �لثوري عن �صهيل: �إذ� لقيتم �مل�صركني..)2(. 
وهو يف م�صنف عبد �لرز�ق: �أخربنا معمر و�لثوري، عن �صهيل به...)�إذ� لقيتم 

�مل�صركني..()3(.
ونلحظ �ختالف �لرو�ة يف لفظ �حلديث، فجائز �أن يكون من �صهيل، وجائز 
�أن يكون من �لرو�ة عنه، و�ُصهيل هذ� قال فيه �أحمد: ما �أ�صلح حديثه، ووثقه �بن 
عدي و�بن �صعد، و�لن�صائي، وغريهم، وقال �أبو حامت: يُكتب حديثه ول يُحتّج به، 
�أنه ن�صي و�صاء حفظه يف  وقال �بن معني: لي�ض بحجة، وذكر �بن �ملديني وغريه 

�آخر عمره)4(.
و�أرى �أن �لر�جح �ملحفوظ من �ألفاظ �حلديث هو )�إذ� لقيتم �ليهود(، لأنهم 
�لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- قد �صاملهم وعاهدهم يف  كانو� يف �ملدينة، وكان 
معادون  فهم  �أجالهم،  �لعهود وخانو� وغدرو� حتى  نق�صو�  لكنهم  �لأمر،  بد�ية 

حماربون، يتوجه لهم مثل هذ� �لتوجيه �لنبوي.
ويف  �صياقه،  يف  بالنظر  لكن  نف�صه،  �حلديث  يف  �لرو�ية  �صبب  يَذكر  ومل 

اَلِم، َوَكْيَف يَُردُّ َعَلْيِهْم، حديث  �صحيح م�صلم، كتاب �ل�ّصالم، بَاُب �لنَّْهِي َعِن �ْبِتَد�ِء �أَْهِل �ْلِكَتاِب ِبال�صَّ  -1
رقم: 2167.

�أخرجه �أحمد يف �مل�صند، حديث رقم:9726، �صعب �لإميان للبيهقي، حديث رقم: 19195.  -2
م�صنف عبد �لرز�ق، حديث رقم: 9387  -3

ميز�ن �لعتد�ل، �لذهبي، 224/2، تهذيب �لتهذيب، �بن حجر، ترجمة �صهيل، رقم: 463.  -4



- 300 -

�ل�صحابي �لذي رو�ه وهو �أبو هريرة وكان متاأخر �لإ�صالم؛ حيث �أ�صلم بعد غزوة 
خيرب، ويف هذ� �لوقت كان �ليهود قد مت �إجالوؤهم من �ملدينة، وبقي منهم بقايا، 
فجاء �لتوجيه �لنبوي بكيفية �لتعامل معهم ملا ظهر منهم من �لغدر و�لعد�وة، فمثل 

هوؤلء ل ي�صتحقون �أن نبد�أهم بال�ّصالم؛ فال�ّصالم للم�صاملني.
وذكر �بن �لقيم �أن منا�صبة �حلديث كانت عند �لتوجه �إىل بني قريظة، ويوؤيد 
عبد  �أبي  �إىل  ب�صند �صحيح  �لرب  عبد  و�بن  �صيبة  �أبي  و�بن  �أحمد  �أخرجه  ما  ذلك 
�لرحمن �جلهني قال: �صمعت �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يقول: )�إِينِّ َر�ِكٌب َغًد� 

اَلِم...()1(. �إِىَل يَُهوَد، َفاَل تَْبَدوؤُوُهْم ِبال�صَّ
قلت: وعلى هذ�، فيحتمل �أن �أبا هريرة �صمع �حلديث من غريه، فهو مر�صل 

�صحابي، وهو حجة لأن �ل�صحابة- عادة- ل ياأخذون �لعلم �إل عن بع�صهم.
ل  �أكرثهم:  فقال  ذلك  يف  و�خللف  �ل�صلف  �ختلف  »وقد  �لقيم:  �بن  قال 
يُبدوؤون بال�ّصالم، وذهب �آخرون �إىل جو�ز �بتد�ئهم كما يُردُّ عليهم؛ روي ذلك 
عن �بن عبا�ض و�أبي �أمامة و�بن حمرييز، وهو وجه يف مذهب �ل�صافعي رحمه. 
�أو خوف  �إليه،  له  وقالت طائفة: يجوز �لبتد�ء مل�صلحة ر�جحة من حاجة تكون 
من �أذ�ه �أو لقر�بة بينهما، �أو ل�صبب يقت�صي ذلك، يروى ذلك عن �إبر�هيم �لنخعي 
وعلقمة، وقال �لأوز�عي: »�إن �صلمت فقد �صّلم �ل�صاحلون، و�إن تركت فقد ترك 

�ل�صاحلون«)2(.
�لذمة  �أهل  �بتد�ء  كر�هية  �أو  حترمي  �إىل  �لفقهاء  من  ذهب  من  �أن  ويظهر 
بال�ّصالم، ��صتناد� لهذ� �حلديث، فقد جانب �ل�صو�ب لعدم �للتفات �إىل �صياق 

�أخرجه �أحمد يف �مل�صند �أحمد، حديث رقم: 18045، و�بن �أبي �صيبة �مل�صنف، 142/6، و�بن عبد�لرب   -1
يف �لتمهيد، 93/17، قال �ل�صيخ �صعيب يف تعليقه على �مل�صند: "�صحيح".

ز�د �ملعاد، �بن �لقيم، 388/2.  -2
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�حلديث لكون �حلديث خا�ض بيهود �ملدينة �لذين غدرو� ونكثو� �لعهود وحاربو� 
�مل�صلمني.

وبالنظر يف �ألفاظ �حلديث و�ختالف رو�ته، جند �أن رو�ية )�إذ� لقيتم �ليهود(، 
�أو )�إذ� لقيتموهم( هي �لر�جحة، خا�صة �أن �لن�صارى مل يكن لهم وجود حينئذ 

يف �ملدينة.
املطلب الرابع: ال�ّسالم من اأ�سماء اجلنة وهو حتية اأهلها.

1- ال�ّسالم من اأ�سماء اجلنة:
قال تعاىل: چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ�لأنعام:127. وعند 
تف�صري قوله تعاىل: چ حئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت چ  يون�ض:25 

ذكر �لر�زي �أن �صبب ت�صمية �جلنة بد�ر �ل�ّصالم ثالثة وجوه:
�لأول: �أن �ل�ّصالم هو �هلل تعاىل، و�جلنة د�ره. -
�لثاين: �ل�ّصالم جمع �صالمة، ومعنى د�ر �ل�ّصالم: �لد�ر �لتي من دخلها �صلم  -

من �لآفات. 
�لثالث: �أنه �صميت �جلنة بد�ر �ل�ّصالم، لأنه تعاىل ي�صلم على �أهلها، قال تعاىل:  -

قال  ا،  �أي�صً عليهم  ي�صلمون  و�ملالئكة   ،)58 چ)ي�ض:  ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   چ 

تعاىل: چ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ )�صورة: �لرعد(. 
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2- ال�ّسالم حتية اأهل اجلنة:
وقال:  �لأحز�ب:44،  چ  پ  پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  قال 

چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى چ �لزمر:73، وقال: چ ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ �لو�قعة:25-26، وقال: چڃ  چ  چ   چ  
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ چ يون�ض:10.

املطلب اخلام�ش: ال�ّسالم هو موقف املوؤمنني من ت�سرفات اجلاهلني:
ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ  ڭ    چۓ   تعاىل:  قال 
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ   چ  وقال:  �لفرقان:63،  چ  ٴۇ  ۈ  
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ چ �لق�ص�ض:55. وقال �بن كثري: »هذه �صفات عباد 
�هلل �ملوؤمنني {�لَِّذيَن مَيْ�ُصوَن َعَلى �لأْر�ِض َهْونًا} �أي: ب�صكينة ووقار من غري َجرَبية 

حئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت     خت     چ  قال:  كما  ��صتكبار،  ول 
مت چ ]�لإ�صر�ء: 37[، فاأما هوؤلء فاإنهم مي�صون من غري ��صتكبار ول مرح، ول �أ�صر 
ول بطر. وقال جماهد: {ۈ  ٴۇ } يعني: قالو�: �صد�ًد�. وقال �صعيد بن جبري: 
ردو� معروًفا من �لقول. وقال �حل�صن �لب�صري: {ۈ  ٴۇ }، قال: »حلماء ل 
ت�صمعون. ثم  يجهلون، و�إن جهل عليهم حلمو�. ي�صاحبون عباد �هلل نهارهم مبا 

ذكر �أن ليلهم خري ليل«)1(.

تف�صري �لقر�آن �لعظيم، �بن كثري: 122/6  -1
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اخلامتة:
�حلمد هلل رب �لعاملني، فقد تبني من خالل �ملباحث �ل�صابقة حر�ض �ل�صالم 
لم، وت�صريع كل ما يوؤدي �إليه، وقد كان �إف�صاء �ل�ّصالم ورده وبيان  على �إ�صاعة �ل�صِّ
�آد�به، و�حل�ض على �إف�صائه لكل �أفر�د �ملجتمع من �لأمور �لتي تتميز بها هذه �لأمة 

�لتي �أر�د �هلل لها �أن تكون خري �أمة �أُخرجت للنا�ض.
�ش عنها هذا البحث: واأُجمل فيما يلي اأهم النتائج التي متخَّ

حتية �لإ�صالم )�ل�ّصالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته(، وقد ثبت �أنها حتية ذرية - 1
�آدم، وهذ� يعني �أنها حتية �لنا�ض جميعا.

�ل�ّصالم ��صم من �أ�صماء �هلل �حل�صنى، وهو يحمل معاين �لأمن و�لطماأنينة ودفع - 2
�لأذى و�ل�صرور.

�إف�صاء �ل�ّصالم يدل على �ملحبة و�لتاآلف بني �لنا�ض، وغيابه دليل على �ل�صحناء - 3
و�لتباغ�ض.

رد �ل�ّصالم من حق �لطريق، وهو يعني �أن م�صري �لإن�صان يف طريق �مل�صلمني - 4
يقت�صي منه �أد�ء هذ� �حلق، لإ�صاعة �لطماأنينة و�لأمن بني �لنا�ض.

�إف�صاء �ل�ّصالم ورده يوؤجر عليه �ملرء �مل�صلم، مما يدل �أن تبادل �لتحية عبادة - 5
وُقربة �إىل �هلل تعاىل، وهذ� مما يرغب �مل�صلم يف �إف�صائه طلًبا للثو�ب.

بني �لنبي �لكرمي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �آد�ب �إف�صاء �ل�ّصالم، فيكون طرحه - 6
من  وتو��صعا  للكبري،  �ل�صغري  من  و�حرت�ما  �لقاعد،  على  �ملا�صي  من  تطميًنا 

�لقليل �إىل �لكثري.
�ل�ّصالم حتية �ملوؤمنني يف �جلنة، وكذ� حتية �ملالئكة، فكما �صاعت هذه �لتحية - 7
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بني �ملوؤمنني يف �لدنيا جاز�هم �هلل با�صتمر�ر هذه �لتحية يف د�ر �لنعيم ود�ر 
�ل�ّصالم.

�أهل - 8 لقيتم  )�إذ�  م�صلم  �صحيح  يف  �لو�رد  للحديث  �صحيح  غري  فهم  هناك 
�لكتاب فال تبدوؤوهم بال�ّصالم..(، وذلك �أن هذ� �حلديث ورد على �صبب 

خا�ض، وهو يهود �ملدينة �لذين نق�صو� �لعهد وحاربو� �مل�صلمني.



ال�سعور بالَغْب ومنهجية الهدي النبوي يف 
التعامل معه، ق�سمة غنائم حنني اأمنوذًجا

د. حممد اأبوبكر عبد الرحمن الرحمنو
جامعة الطائف- اململكة العربية ال�سعودية
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املقدمة

�حلمد هلل، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل، وعلى �آله ومن �صار على نهجه 
و�هتدى بهديه �ىل يوم �لدين، وبعد،،

�جلماعات  بع�ض  �صعور  يف  �مل�صئولني  وت�صرفات  �لأحد�ث  بع�ض  فتت�صبب 
وز�رة،...(  موؤ�ص�صة،  جي�ض،  جمتمع،  )دولة،  �أ�صكالها  بكافة  �لتنظيمات  د�خل 
يتحول  حيث  �ملديّن،  لم  �ل�صِّ تهدد  �أن  ميكن  تد�عيات  ح�صول  ثم  ومن  بالَغْب، 
وتاأثريها  �نت�صارها  مدى  يعلم  ل  وفتنة عظيمة،  �صر�ع  �إىل  �أحيانًا  بالَغْب  �ل�صعور 
فتًنا عظيمة، و�صر�عات  ي�صهد  يز�ل  وما  قدميًا وحديًثا  �لعامل  �صهد  وقد  �هلل.  �إّل 
�أفقرت  خطرية، ع�صفت بوحدة �صعوب فق�صمتها، وبح�صارة �صعوب فدمرتها، 
�لأغنياء، وفرقت �لأقرباء، و�أوهنت �لأقوياء، وفتت يف ع�صد �لأمم و�ملجتمعات 
لم �ملديّن، ويحتاج �إىل منهجية  بكافة �أ�صكالها. �إن �ل�صعور بالَغْب خطر يهدد �ل�صِّ
تع�صف  قد  �لتي  وتد�عياته  �أخطاره  ولتاليف  ناحية،  من  ملعاجلته  ر�صيدة  حكيمة 
لم �ملديّن من ناحية �أخرى. وقد حدثت يف زمن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  بال�صِّ
حادثة هامة �إبان توزيع غنائم حنني، حني �أيد �هلل �صبحانه ر�صوله و�ملوؤمنني بن�صره، 
�ل�صبي،  بغنائم عظيمة من  �ملوؤمنني  على هو�زن وغطفان ومن معهم، ومّن على 
و�لأبل، و�لغنم و�لنقد)1(. فاأعطى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم بع�ض زعماء 
�لعرب عطايا عظيمة من �خلم�ض ومل يجعل لالأن�صار -وهم �لذين �آوو� ون�صرو� 

ز�د �ملعاد، لبن �لقيم حممد بن �أبي بكر، 408/3؛ و�صبل �لهدي و�لر�صاد يف �صرية خري �لعباد، ملحمد   -1
بن يو�صف �ل�صاحلي، 411/5.
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يف حال �صعف �لدعوة- منها �صيًئا)1(. فاأ�صاب بع�ض �لأن�صار �صعور بالَغْب حيال 
�أنذر بحدوث �صرخ يف حلمة �ملجتمع  ذلك، و�أخذ هذ� �ل�صعور يف �لتطور؛ مما 
�حلالة  مع هذه  �لتعامل  بنف�صه  و�صلم  عليه  �هلل  �لنبي �صلى  توىل  وقد  �لإ�صالمي. 
بفاعلية تامة، مما مثل فر�صة عظيمة لدر��صة �ملنهجية �ملثلى ملعاجلة حالت �ل�صعور 

لم �ملديّن. بالَغْب، ومنعها من تهديد �ل�صِّ
تتمثل م�صكلة هذ� �لبحث، �إًذ�، يف حماولة ��صتنباط منهجية �لنبي �صلى �هلل 
عليه و�صلم يف �لتعامل مع حالة �ل�صعور بالَغْب، �لتي قد حتدث عند بع�ض فئات 
�ملجتمعات، من خالل در��صة �جتماع �حلظرية �لذي مت َعِقَب ق�صمة غنائم غزوة 

حنني وحتليله، وذلك لال�صتفادة منه يف تطبيقات معا�صرة.
وميكن �لتعبري عن م�صكلة �لبحث من خالل �ل�صوؤ�ل �لتايل: هل ميكن ��صتنباط 
منهجية متكاملة للت�صدي لل�صعور بالَغْب على م�صتوى �جلماعات، ومعاجلة �آثاره 
�لذي ح�صل يف  �جتماع �حلظرية  �ملديّن، من خالل در��صة  لم  �ل�صِّ �ل�صالبة على 
�صياق ق�صمة غنائم حنني، وحتليل �لكيفية �لتي تعامل بها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 

معه؟.
الفرعية  الت�ساوؤلت  الإجابة عن  الرئي�ش،  ال�سوؤال  الإجابة عن هذا  ويتطلب 

التالية:
ما �ملق�صود يف هذه �لدر��صة بال�صعور بالَغْب؟- 1
ما هي ق�صة �جتماع �حلظرية �لذي حدث بعد ق�صمة غنائم حنني، كما جاء - 2

يف �لآثار �لثابتة؟

ز�د �ملعاد، لبن �لقيم حممد بن �أبي بكر، 408/3؛ و�صبل �لهدي و�لر�صاد يف �صرية خري �لعباد، ملحمد   -1
بن يو�صف �ل�صاحلي، 411/5.
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ما هي �أ�صباب �ل�صعور بالَغْب على م�صتوى �جلماعات، وما هي �آثاره �ملحتملة - 3
لم �ملديّن؟ على �ل�صِّ

ما هي �ملنهجية �لتي تعامل بها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مع �ل�صعور بالَغْب - 4
�لذي نتج عن ق�صمة غنائم حنني قبل وخالل �جتماع �حلظرية؟

�ل�صعور - 5 مع  �لتعامل  يف  �لنبوي  �لهدي  منهجية  من  �ل�صتفادة  ميكن  كيف 
لم �ملديّن �ليوم؟ بالَغْب؛ على م�صتوى �جلماعات يف �ملحافظة على �ل�صِّ

يحاول هذا البحث حتقيق الأهداف الآتية:
جمع ق�صة ق�صمة غنائم حنني وحتليلها، و�جتماع �حلظرية �لثابتة كما وردت - 1

يف كتب �ل�صنة.
بالَغْب على م�صتوى �جلماعات و�آثارها على - 2 �ل�صعور  �أ�صباب ظاهرة  در��صة 

لم �ملديّن. �ل�صِّ
��صتنباط منهجية �لهدي �لنبوي يف معاجلة ظاهرة �ل�صعور بالَغْب على م�صتوى - 3

�جلماعات وتاليف �آثارها.
ومعاجلة - 4 �ملديّن،  لم  �ل�صِّ حتقيق  جمال  يف  وتقدمها  �لنبوية  �ل�صنة  ريادة  �إبر�ز 

�مل�صكالت �لتي تهدده وتع�صف به يف �لقدمي و�حلديث.
تهدد  مهمة  ظاهرة  لدر��صة  حماولة  كونه  يف  �لبحث  هذ�  �أهمية  تتمثل 
�ل�صيا�صية، و�ل�صر�عات  �لكثري من �لفنت و�لنز�عات  لم �ملديّن، وتت�صبب يف  �ل�صِّ
�لجتماعية �إنها ظاهرة �ل�صعور بالَغْب؛ على م�صتوى �جلماعات، ويف كونه يدر�ض 
هذه �لظاهرة من خالل �ل�صنة �لنبوية، وبا�صتخد�م منهجية �حلديث �ملو�صوعي، 
و�لدر��صات �لتي متت حول هذ �ملو�صوع، وبهذه �لكيفية قليلة ونادرة. كذلك فاإن 
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هذ� �لبحث يتعمق يف در��صة حالة عملية متفردة، ��صتملت على جميع �لعنا�صر 
ناجحة  عملية  معاجلة  ومثلت  �ملختلفة وحتليلها،  و�أبعاده  باملو�صوع  �لعالقة  ذ�ت 
لم �ملديّن، وعليه فاإن نتائج هذه �لدر��صة قد تكون ذ�ت  لظاهرة خطرية تهدد �ل�صِّ
�ملجتمعات  بالَغْب؛ على م�صتوى  �ل�صعور  فائدة عملية عظيمة يف معاجلة ظاهرة 
لم �ملديّن من خالل تاليف تد�عيات �ل�صعور  �ملختلفة، و�ملحافظة على ��صتد�مة �ل�صِّ
لم �ملديّن  �جلماعي بالَغْب �ملهددة له، ولذلك تعني �مل�صوؤولني �ملبا�صرين لق�صايا �ل�صِّ
يف �لتخطيط، و�تخاذ �لقر�ر، و�لت�صدي لهذه �لظاهرة بطريقة �صليمة. وتعمل هذه 
ا على تعميم �إطار �لظاهرة لت�صمل جميع �أنو�ع �جلماعات و�أ�صكالها،  �لدر��صة �أي�صً
�أم  �صيا�صية،  �أم  �قت�صادية،  �أم  �جتماعية،  طبيعة  ذ�ت  كانت  �صو�ء  و�لتنظيمات 

ع�صكرية، وغريها، لال�صتفادة من نتائجها وتو�صياتها يف �إطار و��صع.
بالَغْب يف  �ل�صعور  لتتبع ظاهرة  �لتاريخي  �ملنهج  �لبحث  ��صتخدم يف هذ� 
�جتماع �حلظرية عقب ق�صمة غنائم حنني ومنهجية �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف 
�لتعامل معها، كما ��صتخدم فيه منهجية �لدر��صة �ملو�صوعية للحديث �لنبوي، فقد 
مت فيه جمع �لرو�يات �لثابتة عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، و�لتي تت�صح من 
خاللها معامل ق�صة �جتماع �حلظرية و�أبعادها وتفا�صيلها، وتناول �لن�صو�ض ذ�ت 
�ملالحظة  ��صتخدمت  كما  و�حد.  �إطار  يف  جميًعا  حتليلها  ثم  باملو�صوع،  �لعالقة 
مت  كذلك  �أهد�فه.  وحتقيق  �لبحث  ت�صاوؤلت  عن  لالإجابة  و�ل�صتنتاج  و�ملقارنة 
لإدماج  ملو��صعها؛  �ملنا�صبة  و�مل�صتحدثة،  �حلديثة  �مل�صطلحات  بع�ض  ��صتخد�م 
�ملفاهيم و�ل�صتنتاجات �مل�صتقاة منها مع �لو�قع �ملعا�صر، وحتقيق �لفائدة �لعملية 

منها. 
يتقيد هذ� �لبحث بد�ر�صة ظاهرة �ل�صعور بالَغْب، على م�صتوى �جلماعات، 
�لتعامل معه خالل �جتماع  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف  �تبعها  �لتي  و�ملنهجية 
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�حلظرية َعِقب ق�صمة غنائم حنني. ول يدخل يف مقا�صده، ول مو�صوعاته در��صة 
�ل�صعور بالَغْب على �مل�صتوى �لفردي، و�إن كان يحتمل �إمكانية �ل�صتفادة منها يف 
هذ� �خل�صو�ض. من ناحية ثانية، يتقيد هذ� �لبحث بالرو�يات �لثابتة؛ ذ�ت �لعالقة 
باأحد�ث �حلادثة حمل �لدر��صة. وتتحدد م�صادره بكتب �ل�صنة و�صروحها، وكتب 

�ل�صرية، و�لتف�صري كمر�جع �أ�صا�صية له.
و�جتماع  حنني،  غنائم  ق�صمة  بالتحليل  تناولت  �لتي  �ل�صابقة  �لدر��صات  �إن 
وتت�صمن  ونادرة،  قليلة  حدثت  �لتي  �لأزمة  ملعاجلة  منهجية  ل�صتنباط  �حلظرية، 

�لدر��صات �لتي �تيح للباحث �لو�صول �إليها:
1- درا�سة د. راغب ال�سرجاين)1(:

منها،  �لأن�صار  وموقف  حنني  غنائم  توزيع  ق�صة  �لدر��صة  هذه  تناولت 
و��صتنبطت بع�ض عنا�صر منهج �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف معاجلة �لأزمة �لتي 
ح�صلت؛ منها: حل �لأزمة ب�صرعة، وعدم �لتغافل عن �لنار حتت �لرماد، وعدم 
�لت�صويف، �حليلولة دون �نت�صار �لأزمة، وحل �لأزمة مع �أهلها فقط، لقاء �أ�صحاب 
�لذي  �لفعل  ور�ء  و�لو�صوح  �ل�صر�حة،  و�صاطة،  دون  مبا�صرة  ب�صورة  �لأزمة 
�لنظر  �لأزمة،  �إحد�ث  ور�ء  �حلقيقي  �ل�صبب  هو  وما  �لأزمة،  �أ�صحاب  �أغ�صب 
بتو�زن �إىل �ملوقف، ولفت �أنظار �أ�صحاب �لأزمة �إىل ما ح�صلوه من �إيجابيات، 
معنوياتهم،  ورفع  �لأزمة،  �أ�صحاب  وف�صل  �لأزمة،  �أ�صحاب  بقيمة  و�لعرت�ف 
وتهوين حجم �خل�صارة �لتي خ�صرها �أ�صحاب �لأزمة �إن كانت هينة فعاًل، حتريك 
عو�طف �أ�صحاب �لأزمة وم�صاعرهم، �إىل جو�ر �إقناع عقولهم، و�لدعاء �ملخل�ض 
لهم �أن يرحمهم �هلل عز وجل،  ويثبت �أقد�مهم،و �لتذكري بالآخرة، و�أن �ملرء يف 

�لدنيا ل يعدم �أن يخ�صر �صيًئا ليك�صب �جلنة. 

.)http://islamstory.com( ،ر�غب �ل�صرجاين، موقف �لأن�صار من توزيع غنائم حنني  -1
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لوحظ على هذه �لدر��صة �أنها مل جتمع �لن�صو�ض ذ�ت �لعالقة، وحتللها يف 
�إطار �ملو�صوع �لكلي، بل كانت در��صة حتليلية عجلى، هي �أ�صبه بال�صرد �لتاريخي 
لالأحد�ث تبعه ��صتخال�ض للدرو�ض �لتي فيها. كذلك فاإن هذه �لدر��صة مل حتدد 
�أبعاد �لأزمة، و�إطارها. وب�صورة عامة، فاإن هذه �لدر��صة رغم تعر�صها بالتحليل 
يف  تتعمق  مل  �أنها  �إّل  عليها،  ترتب  �لتي  �حلظرية  و�جتماع  حنني،  غنائم  لق�صمة 
يف  تتعمق  مل  كما  وتد�عياته،  و�أ�صبابه  بالَغْب  �ل�صعور  حتليل  ناحية  من  در��صتها 
حتليل �ملنهج �لنبوي يف معاجلة ظاهرة �ل�صعور بالَغْب. وبالتايل فهي تختلف عن 
و�لثالث  �لأول  �لهدفني  ل�صيما  �لدر��صة  �أهد�ف  هي:  نو�ح؛  يف  �لدر��صة  هذه 
�ملتاأنية من  بالعمق، و�لنظرة  �لدر��صة  تت�صم يف هذه  و�خلام�ض، و�ملنهجية و�لتي 

خالل �تباع منهجية در��صة �حلديث �ملو�صوعي.
2- درا�سة طه بن ح�سني باف�سل)1(:

غنائم  ق�صمة  على  ترتب  �لذي  �حلظرية  �جتماع  ق�صة  �لدر��صة  تناولت هذه 
�إىل  تو�صل  وقد  منها،  تربوية  وقفات  ��صتخال�ض  �إىل  �لد�ر�ض  وهدف  حنني، 
�لعديد من هذه �لوقفات �لرتبوية؛ منها: �لكرم غري �ملحدود للقائد �صلى �هلل عليه 
�مل�صكالت،  حل  �إىل  و�ملبادرة  و�ملنع،  �لعطاء  ميز�ن  �ل�صرعية  �مل�صلحة  و�صلم، 
�لغلظة و�لفظاظة،  �لقدرة، و�ل�صر�حة و�لو�صوح، و�ملوعظة ولي�ض  و�حللم مع 
ل  و�لتعميم  و�مل�صاكل،  �لأخبار  �إ�صاعة  وعدم  �ملتابعة،  لأجل  بالف�صائل  و�لتذكري 

�لتعيني.
هذه �لدر��صة �إًذ� هدفت �إىل ��صتخال�ض درو�ض تربوية، فهدفها يختلف عن 
��صتخد�م  ناحية عدم  �صابقتها من  ما �عرتى  �إنه �عرت�ها  ثم  �لدر��صة،  هدف هذه 

�ملنهجية �لعلمية �ملتعمقة �ملتاأنية يف در��صة �حلديث �ملو�صوعي.

)http://rosetta-library.com( :طه بن ح�صني باف�صل، وقفات تربوية مع حديث تق�صيم �لغنائم يف حنني  -1
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مما �صبق، يظهر �أن �لدر��صات �ل�صابقة �لتي مت �لتعر�ض لها �آنًفا، تتفق مع هذه 
�لدر��صة يف كون ت�صرف �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم خالل �حلادثة ميثل منهجية 
�لدر��صات  عن  تتميز  �لدر��صة  هذه  �أن  �إل  و�لأزمات.  �مل�صكالت  حلل  و��صحة 
�ل�صابقة يف ناحية تناول �ملو�صوع؛ حيث تركز على ظاهرة �ل�صعور بالَغْب و�أثره 
تقرتب من  �لأخرية هذه  �لناحية  معاجلته، وهي يف  �ملديّن ومنهجية  لم  �ل�صِّ على 
�لدر��صة �لأوىل، �إّل �أنها تختلف عنها يف طريقة معاجلتها؛ لكون هذه �لدر��صة تتبع 
منهجية علمية متعمقة ومتاأنية يف �لدر��صة هي منهجية در��صة �حلديث �ملو�صوعي. 
كذلك فاإن هذه �لدر��صة تتخذ مدخاًل �أو�صع يف ناحية ت�صاوؤلتها و�أهد�فها، ولهذ� 

فاإنه يتوقع �أن تختلف عنها يف نتائجها و��صتنباطاتها. 
ل�صتنباط  �لتو�صل  �إىل  تهدف  باأنها  �صابقاتها  عن  تتميز  �لدر��صة  هذه  �إن 
تكون  �جلماعات  م�صتوى  على  بالَغْب،  �ل�صعور  حالت  ملو�جهة  عملية  منهجية 
نرب��ًصا ي�صت�صاء به يف �حلالت �مل�صابهة، وذلك من خالل در��صة متعمقة لجتماع 
�حلظرية، و�لذي نتج عن �صعور فئة من �لأن�صار بالَغْب نتيجة ق�صمة غنائم حنني، 

و�لت�صرفات �لنبوية �ل�صريفة خالله.
اأهم م�سطلحات البحث:

1- ال�سعور بالَغْب:
على  تدل  كلمة  و�لنون  و�لباء  �لغني  فار�ض:  �بن  قال  غب؛  من  لغة  �لَغْب 
�هت�صم  �إذ�  يُغَب غبًنا، وذلك  فهو  بيعه،  �لرجل يف  ُغِب  يقال  �صعف و�هت�صام، 
فيه، وَغَب يف ر�أيه وذلك �إذ� �صعف ر�أيه)1(. وغبنه يف �لبيع غبًنا �إذ� نق�صه عما 
باع به مثله، وغب �ل�صيء �إذ� غيبه، ومنه �ملغابن وهي �لأرفاغ)2(. وقال �بن منظور: 

مقايي�ض �للغة لبن فار�ض، 329/4.  -1
�صم�ض �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم، لن�صو�ن �حلمريي، 4902/8.  -2
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غب: �لَغْب، ِبالتَّ�ْصِكنِي، يِف �ْلَبْيِع، و�لَغْب، ِبالتَّْحِريِك، يِف �لر�أْي. وَغِبْنَت ر�أْيَك 
ن�صد  يَّْعته. َغِبَ �ل�صيَء وَغِبَ ِفيِه َغْبًنا وَغَبًنا: نَ�ِصيَُه و�أَغفله َوَجِهَلُه؛ �أَ �أَي نَ�ِصيته و�صَ
�لنَّ�َصب(. و�لَغْب:  �آلِئنا ** وُح�ْصَن �جِلو�ِر، وُقْرَب  تَتابَُع  �ْبُن �لأَعر�بي: )َغِبْنُتْم 
ي ِعْنَد ُفاَلٍن �أَي نَ�ِصيُتُه وَغِلْطُت ِفيِه. وَغَبَ �لرجَل يَْغِبُنه  �لنِّ�صيان. َغِبْنُت َكَذ� ِمْن َحقِّ
َر�ِء: �لَوْك�ُض،  َغْبًنا: َمرَّ ِبِه َوُهَو ماثٌل َفَلْم يََرُه َومَلْ يَْفُطْن لَُه... و�لَغْب يِف �ْلَبْيِع َو�ل�صِّ
َغَبَنه يَْغِبُنه َغْبًنا َهَذ� �لأَكرث �أَي خَدعه، َوَقْد ُغِبَ َفُهَو َمْغُبوٌن، َوَقْد ُحِكَي ِبَفْتِح �ْلَباِء. 
وَغِبْنُت يِف �ْلَبْيِع َغْبًنا �إَِذ� َغَفْلَت َعْنُه، بَْيًعا َكاَن �أَو �ِصَر�ء. �ْبُن �ُصَمْيٍل: يَُقاُل َهِذِه �لنَّاَقُة 
َما �ِصْئَت ِمْن ناقٍة َظْهًر� وَكَرًما َغرْيَ �أَنها َمْغُبونة َل يُْعَلُم َذِلَك ِمْنَها، َوَقْد َغَبُنو� َخرَبها 
يقال:  �صيًئا دون غريهم  �لنا�ض  بع�ض  نال  و�إذ�  ِعْلَمها)1(.  يَْعَلُمو�  مَلْ  �أَي  وَغِبُنوها 

غبنو� �لنا�ض)2(.
غالًبا.  و�لر�أي  �ملعامالت  يف  و�هت�صام  ونق�ض  �صعف  هو  �إذ�  فالَغْب 
ويكون  �لنتباه.  وعدم  و�لغفلة،  و�لغلط،  و�لن�صيان،  �خلدعة،  يف  وي�صتخدم 
يف �لبيع و�ل�صر�ء جميًعا، كما ي�صتخدم للتعبري عن ��صتئثار �لبع�ض ب�صيء دون 
غريهم. و�ملق�صود بال�صعور بالَغْب يف هذ� �لبحث: جملة مركبة من هذه �ملعاين؛ 

هي: �صعور �لهت�صام �ملتولد عند بع�ض �لنا�ض نتيجة نو�ل �آخرين �صيًئا دونهم.
2- اجتماع احلظرية:

�حلظرية من �حلظر، وهو خالف �لإباحة. حظر �ل�صيء يحظره حظًر�: منعه. 
�حلظرية  و�حلظار:  وخ�صب.  ق�صب  من  تكون  وهي  بال�صيء  �أحاط  ما  و�حلظرية 

تعمل لالإبل و�لبهم عموًما من �صجر وخ�صب لتقيها �لربد و�لريح.)3(

ل�صان �لعرب لبن منظور، 13/ 311-309.  -1
ل�صان �لعرب، لبن منظور، 309/13.  -2

ل�صان �لعرب، لبن منظور، 202/4.  -3
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و�حلظرية �ملق�صودة يف هذ� �لبحث، هي �ملكان �لذي �صربه ر�صول �هلل �صلى 
�هلل عليه و�صلم موعًد� لجتماعه مع �لأن�صار، ملناق�صة ما �صمعه عن وجدهم عليه 
�أي  �أدم  قبة من  باأنها  �لرو�يات  بع�ض  ق�صمة غنائم حنني، وقد و�صفت يف  جر�ء 

جلد.
املبحث الأول: الروايات الثابتة اجلامعة لق�شة اجتماع احلظرية

مت �لطالع على �أكرث �لرو�يات �ل�صحيحة و�حل�صنة يف �صاأن �جتماع �حلظرية. 
و�لرو�يات �ملثبتة يف هذ� �ملطلب هي �لرو�يات �لتي جتمع �أطر�ف �حلادثة وتفا�صيلها، 
ول تكاد ت�صيف �إليها بقية �لرو�يات �صيًئا. و�أجمعها رو�ية �أحمد يف �مل�صند عن �أبي 

�صعيد �خلدري ر�صي �هلل عنه، ولها �أطر�ف يف �ل�صحيحني وغريهما. 
املطلب الأول: رواية اأحمد يف امل�سند، عن اأبي �سعيد اخلدري قال:

�ْلَعَطايَا  ِتْلَك  ِمْن  �أَْعَطى  َما  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �هلِل  َر�ُصوُل  �أَْعَطى  »مَلَّا 
�حْلَيُّ  َهَذ�  َوَجَد  �َصْيٌء،  اِر ِمْنَها  �ْلأَْن�صَ يَُكْن يِف  �ْلَعَرِب، َومَلْ  يِف ُقَرْي�ٍض َوَقَباِئِل 
اِر يِف �أَْنُف�ِصِهْم َحتَّى َكرُثَْت ِفيِهُم �ْلَقالَُة َحتَّى َقاَل َقاِئُلُهْم: لَِقَي َر�ُصوُل �هلِل  ِمَن �ْلأَْن�صَ
�إِنَّ  �هلِل،  َر�ُصوَل  يَا  ُعَباَدَة َفَقاَل:  ْبُن  َعَلْيِه �َصْعُد  َفَدَخَل  َقْوَمُه،  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ
ْبَت،  َنْعَت يِف َهَذ� �ْلَفْيِء �لَِّذي �أَ�صَ َهَذ� �حْلَيَّ َقْد َوَجُدو� َعَلْيَك يِف �أَْنُف�ِصِهْم مِلَا �صَ
َقَباِئِل �ْلَعَرِب، َومَلْ يَُك يِف َهَذ� �ْلَح َق�َصْمَت يِف َقْوِمَك َو�أَْعَطْيَت َعَطايَا ِعَظاًما يِف 
َما  �هلِل،  َر�ُصوَل  يَا  َقاَل:  يَا �َصْعُد ؟  َذِلَك  ِمْن  ْنَت  �أَ َفاأَْيَن  َقاَل:  اِر �َصْيٌء،  يِّ ِمَن �ْلأَْن�صَ
َقاَل:  �حْلَِظرَيِة،  َهِذِه  َقْوَمَك يِف  يِل  َفاْجَمْع  َقاَل:  ؟  �أَنَا  َوَما  َقْوِمي،  ِمْن  �ْمُروؤٌ  �إِلَّ  �أَنَا 
اَر يِف ِتْلَك �حْلَِظرَيِة، َقاَل: َفَجاَء ِرَجاٌل ِمَن �مْلَُهاِجِريَن َفرَتَ ْن�صَ َفَخَرَج �َصْعٌد َفَجَمَع �ْلأَ

ا �ْجَتَمُعو� )لَُه( �أَتَاُه �َصْعٌد َفَقاَل: َقِد �ْجَتَمَع  ُهْم، َفَلمَّ َكُهْم، َفَدَخُلو� َوَجاَء �آَخُروَن َفَردَّ
َم َفَحِمَد �هللَ  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ اِر، َقاَل: َفاأَتَاُهْم َر�ُصوُل �هلِل �صَ لََك َهَذ� �حْلَيُّ ِمَن �ْلأَْن�صَ
اِر َما َقالٌَة بََلَغْتِني َعْنُكْم َوِجَدٌة  ْن�صَ َو�أَْثَنى َعَلْيِه ِبالَِّذي ُهَو لَُه �أَْهٌل ثُمَّ َقاَل: يَا َمْع�َصَر �ْلأَ
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ًل َفَهَد�ُكُم �هللُ،َوَعالًَة َفاأَْغَناُكُم �هللُ، َو�أَْعَد�ًء  الَّ َوَجْدمُتُوَها يِف �أَْنُف�ِصُكْم، �أَمَلْ �آِتُكْم �صُ
يَا  يُبونَِني  جُتِ �أََل  َقاَل:  ُل،  َو�أَْف�صَ �أََمنُّ  َوَر�ُصولُُه  بَِل �هللُ  َقالُو�:  ُقُلوِبُكْم ؟  بنَْيَ  َفاأَلََّف �هللُ 
ُل،  ِ َوِلَر�ُصوِلِه �مْلَنُّ َو�ْلَف�صْ يُبَك يَا َر�ُصوَل �هلِل ؟ َوهلِلَّ اِر ؟ َقالُو�: َومِبَاَذ� جُنِ ْن�صَ َمْع�َصَر �ْلأَ
ْقَناَك،  دَّ َف�صَ بًا  ُمَكذَّ �أَتَْيَتَنا  ْقُتْم،  دِّ َولَ�صُ َدْقُتْم  َفَل�صَ لَُقْلُتْم  �ِصْئُتْم  لَْو  َو�هلِل  �أََما  َقاَل: 
ْرنَاَك، َوَطِريًد� َفاآَوْيَناَك، َوَعاِئاًل َفاآ�َصْيَناَك، �أََوَجْدمُتْ يِف �أَْنُف�ِصُكْم يَا َمْع ُذوًل َفَن�صَ َوخَمْ
ْنيَا تَاأَلَّْفُت ِبَها َقْوًما ِليُ�ْصِلُمو� َوَوَكْلُتُكْم �إِىَل �إِ�ْصاَلِمُكْم،  اِر يِف لَُعاَعٍة ِمَن �لدُّ ْن�صَ �َصَر �ْلأَ
اِة َو�ْلَبِعرِي، َوتَْرِجُعوَن ِبَر�ُصوِل  اِر �أَْن يَْذَهَب �لنَّا�ُض ِبال�صَّ ْوَن يَا َمْع�َصَر �ْلأَْن�صَ �أََفاَل تَْر�صَ
اِر،  ٍد ِبيَِدِه لَْوَل �ْلِهْجَرُة لَُكْنُت �ْمَر�أً ِمَن �ْلأَْن�صَ مَّ �هلِل يِف ِرَحاِلُكْم، َفو َ�لَِّذي نَْف�ُض حُمَ
ُهمَّ �ْر اِر، �للَّ ْن�صَ اُر �ِصْعًبا لَ�َصَلْكُت �ِصْعَب �ْلأَ َولَْو �َصَلَك �لنَّا�ُض �ِصْعًبا َو�َصَلَكِت �ْلأَْن�صَ
ُلو ْخ�صَ َفَبَكى �ْلَقْوُم َحتَّى �أَ َقاَل:  اِر،  ْن�صَ �أَْبَناِء �ْلأَ اِر َو�أَْبَناَء  ْبَناَء �ْلأَْن�صَ اَر َو�أَ َحِم �ْلأَْن�صَ
لَّى �هللُ  َرَف َر�ُصوُل �هلِل �صَ ا، ُثمَّ �ْن�صَ يَنا ِبَر�ُصوِل �هلِل ِق�ْصًما َوَحظًّ � حِلَاُهْم، َوَقالُو�: َر�صِ

ُقو�«)1(. َم َوتََفرَّ َعَلْيِه َو�َصلَّ
املطلب الثاين: الروايات املتفق عليها )البخاري وم�سلم(:

َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �هلِل  ِلَر�ُصوِل  اِر َقالُو�  ِمَن �ْلأَْن�صَ نَا�ًصا  »�أَنَّ  َماِلٍك:  ْبُن  �أَنَ�ُض  عن    -1
�أَْمَو�ِل َهَو�ِزَن َما  َم ِمْن  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  �أََفاَء �هللُ َعَلى َر�ُصوِلِه �صَ َم، ِحنَي  َو�َصلَّ
�هللُ  يَْغِفُر  َفَقالُو�:  �ْلإِِبِل ،  ِمَن  ِمْن ُقَرْي�ٍض �مْلِائََة  ِرَجاًل  يُْعِطي  َفَطِفَق  �أََفاَء ، 
ِمْن  تَْقُطُر  َو�ُصيُوُفَنا  يُْعِطي ُقَرْي�ًصا َويََدُعَنا،  َم،  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �هلِل  ِلَر�ُصوِل 
َم مِبََقالَِتِهْم، َفاأَْر�َصَل  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َث َر�ُصوُل �هلِل �صَ ِدَماِئِهْم، َقاَل �أَنَ�ٌض: َفُحدِّ
ا  َفَلمَّ َغرْيَُهْم،  �أََحًد�  َمَعُهْم  يَْدُع  َومَلْ  �أََدٍم،  ٍة ِمْن  يِف ُقبَّ اِر َفَجَمَعُهْم  �إِىَل �ْلأَْن�صَ
َم َفَقاَل: َما َكاَن َحِديٌث بََلَغِني  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �ْجَتَمُعو� َجاَءُهْم َر�ُصوُل �هلِل �صَ
ا  َو�أَمَّ �َصْيًئا،  يَُقولُو�  َفَلْم  �هلِل  َر�ُصوَل  يَا  �آَر�ِئَنا  َذُوو  ا  �أَمَّ ُفَقَهاوؤُُهْم:  لَُه  َقاَل  َعْنُكْم، 

�أخرجه �أحمد، �مل�صند، حديث رقم: 11748. وح�صنه �صعيب �لأرنوؤوط.  -1
مالحظة: ما �صريد يف هذ� �لبحث من مقاطع حديثية ر�جعة �إىل �أحاديث هذ� �ملبحث.  
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لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم،  �أُنَا�ٌض ِمنَّا َحِديثٌَة �أَ�ْصَنانُُهْم، َفَقالُو�: يَْغِفُر �هللُ ِلَر�ُصوِل �هلِل �صَ
َفَقاَل َر�ُصوُل �هلِل  ِدَماِئِهْم.  ِمْن  تَْقُطُر  اَر ، َو�ُصيُوُفَنا  َويرَْتُُك �ْلأَْن�صَ يُْعِطي ُقَرْي�ًصا ، 
ْوَن �أَْن  َم: �إِينِّ �أُْعِطي ِرَجاًل َحِديٌث َعْهُدُهْم ِبُكْفٍر، �أََما تَْر�صَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �صَ
َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �هلِل  ِبَر�ُصوِل  ِرَحاِلُكْم  �إِىَل  َوتَْرِجُعوَن  ِباْلأَْمَو�ِل،  �لنَّا�ُض  يَْذَهَب 
َقْد  �هلِل  َر�ُصوَل  يَا  بََلى  َقالُو�:  ِبِه«  يَْنَقِلُبوَن  مِمَّا  َخرْيٌ  ِبِه  تَْنَقِلُبوَن  َما  َفَو�هلِل  َم ،  َو�َصلَّ
تَْلَقُو� �هللَ  رِبُو� َحتَّى  َفا�صْ بَْعِدي �أَثََرًة �َصِديَدًة  �َصرَتَْوَن  �إِنَُّكْم  لَُهْم:  َفَقاَل  يَنا،  َر�صِ

.)1( رِبْ َم َعَلى �حْلَْو�ِض َقاَل �أَنَ�ٌض : َفَلْم نَ�صْ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َوَر�ُصولَُه �صَ
َهَو�ِزُن  �أَْقَبَلْت  ُحَننْيٍ  يَْوُم  َكاَن  مَلَّا  َقاَل  عنه-  �هلل  -ر�صى  َماِلٍك  ْبِن  �أَنَ�ِض  َعْن    -2
و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنَِّبىِّ  َوَمَع  َوَذَر�ِريِِّهْم،  ِبَنَعِمِهْم  ُهْم  َوَغرْيُ َوَغَطَفاُن 
يَْوَمِئٍذ  َفَناَدى  َوْحَدُه،  بَِقَى  َحتَّى  َعْنُه  َفاأَْدبَُرو�  َلَقاِء،  �لطُّ َوِمَن  �آَلٍف  َع�َصَرُة 
اِر(. َقالُو�  َفَقاَل: )يَا َمْع�َصَر �لأَْن�صَ مَيِيِنِه،  بَْيَنُهَما، �ْلَتَفَت َعْن  ِنَد�َءْيِن مَلْ يَْخِلْط 
ْر نَْحُن َمَعَك. ثُمَّ �ْلَتَفَت َعْن يَ�َصاِرِه، َفَقاَل: )يَا َمْع�َصَر  ِ، �أَْب�صِ لَبَّْيَك يَا َر�ُصوَل �هللَّ
اَء،  ْر نَْحُن َمَعَك. َوْهَو َعَلى بَْغَلٍة بَْي�صَ ِ، �أَْب�صِ اِر(. َقالُو� لَبَّْيَك يَا َر�ُصوَل �هللَّ �لأَْن�صَ
اَب يَْوَمِئٍذ َغَناِئَم  ِ َوَر�ُصولُُه(، َفاْنَهَزَم �مْلُ�ْصِرُكوَن، َفاأَ�صَ َفَنَزَل َفَقاَل )�أَنَا َعْبُد �هللَّ
اُر  اَر �َصْيًئا، َفَقالَِت �لأَْن�صَ َلَقاِء َومَلْ يُْعِط �لأَْن�صَ َكِثرَيًة، َفَق�َصَم ِفى �مْلَُهاِجِريَن َو�لطُّ
نَا. َفَبَلَغُه َذِلَك، َفَجَمَعُهْم  �إَِذ� َكانَْت �َصِديَدٌة َفَنْحُن نُْدَعى، َويُْعَطى �ْلَغِنيَمَة َغرْيُ
َفَقاَل:  َف�َصَكُتو�  َعْنُكْم(.  بََلَغِنى  َحِديٌث  َما  اِر  �لأَْن�صَ َمْع�َصَر  )يَا  َفَقاَل  ُقبٍَّة،  ِفى 
ِبَر�ُصوِل  َوتَْذَهُبوَن  ْنيَا،  ِبالدُّ �لنَّا�ُض  يَْذَهَب  �أَْن  ْوَن  تَْر�صَ َل  �أَ اِر  �لأَْن�صَ َمْع�َصَر  )يَا 
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- حَتُوُزونَُه �إِىَل بُيُوِتُكْم(. َقالُو� بََلى. َفَقاَل َر�ُصوُل  �هللَّ
اُر �ِصْعًبا  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- )لَْو �َصَلَك �لنَّا�ُض َو�ِديًا، َو�َصَلَكِت �لأَْن�صَ �هللَّ

متفق عليه، �أخرجه �لبخاري )�للفظ له(، كتاب �خلم�ض، باب ما كان للنبي �صلى �هلل عليه و �صلم يعطي   -1
�ملوؤلفة قلوبهم وغريهم من �خلم�ض ونحوه، حديث رقم: )2978(،؛ وم�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب 

�إعطاء �ملوؤلفة قلوبهم على �لإ�صالم وت�صرب من قوى �إميانه، حديث رقم:)1059(.
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َقاَل  َذ�َك  �َصاِهٌد  َو�أَْنَت  َحْمَزَة،  �أَبَا  يَا  ِه�َصاٌم:  َفَقاَل  اِر(.  �لأَْن�صَ �ِصْعَب  لأََخْذُت 
َو�أَْيَن �أَِغيُب َعْنُه.)1(

َعْن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك - ر�صى �هلل عنه - َقاَل َجَمَع �لنَِّبىُّ - �صلى �هلل عليه و�صلم    -3
يَبٍة، َو�إِنِّى  اِر، َفَقاَل: )�إِنَّ ُقَرْي�ًصا َحِديُث َعْهٍد ِبَجاِهِليٍَّة َوُم�صِ - نَا�ًصا ِمَن �لأَْن�صَ
َوتَْرِجُعوَن  ْنيَا،  ِبالدُّ �لنَّا�ُض  يَْرِجَع  �أَْن  ْوَن  تَْر�صَ �أََما  َو�أَتَاأَلََّفُهْم  ُهْم  ْجرُبَ �أَ �أَْن  �أََرْدُت 
)لَْو  َقاَل:  بََلى.  َقالُو�  بُيُوِتُكْم(.  �إِىَل   - و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   -  ِ �هللَّ ِبَر�ُصوِل 
اِر �أَْو �ِصْعَب  اُر �ِصْعًبا لَ�َصَلْكُت َو�ِدَى �لأَْن�صَ �َصَلَك �لنَّا�ُض َو�ِديًا َو�َصَلَكِت �لأَْن�صَ

اِر(.)2( �لأَْن�صَ
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- مَلَّا َفَتَح ُحَنْيًنا َق�َصَم  ِ ْبِن َزْيٍد �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ َعْن َعْبِد �هللَّ   -4
اَب  يُبو� َما �أَ�صَ اَر يُِحبُّوَن �أَْن يُ�صِ �ْلَغَناِئَم َفاأَْعَطى �مْلُوؤَلََّفَة ُقُلوبُُهْم َفَبَلَغُه �أَنَّ �لأَْن�صَ
َ َو�أَْثَنى َعَلْيِه  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َفَخَطَبُهْم َفَحِمَد �هللَّ �لنَّا�ُض َفَقاَم َر�ُصوُل �هللَّ
ُ ِبى َوَعالًَة َفاأَْغَناُكُم  ًل َفَهَد�ُكُم �هللَّ الَّ اِر �أَمَلْ �أَِجْدُكْم �صُ ُثمَّ َقاَل: )يَا َمْع�َصَر �لأَْن�صَ
َفَقاَل: )�أََل   . �أََمنُّ َوَر�ُصولُُه   ُ ِبى(. َويَُقولُوَن �هللَّ  ُ َفَجَمَعُكُم �هللَّ ِقنَي  َوُمَتَفرِّ ِبى   ُ �هللَّ
. َفَقاَل: )�أََما �إِنَُّكْم لَْو �ِصْئُتْم �أَْن تَُقولُو� َكَذ�  ُ َوَر�ُصولُُه �أََمنُّ يُبوِنى(. َفَقالُو� �هللَّ جُتِ
َدَها َزَعَم َعْمٌرو �أَْن َل يَْحَفُظَها.  َوَكَذ� َوَكاَن ِمَن �لأَْمِر َكَذ� َوَكَذ�(. لأَ�ْصيَاَء َعدَّ
ِ �إِىَل  اِء َو�لإِِبِل َوتَْذَهُبوَن ِبَر�ُصوِل �هللَّ ْوَن �أَْن يَْذَهَب �لنَّا�ُض ِبال�صَّ َفَقاَل: )�أََل تَْر�صَ
اِر  ِمَن �لأَْن�صَ  � �ْمَرً لَُكْنُت  �ْلِهْجَرُة  َولَْوَل  ِدثَاٌر  َو�لنَّا�ُض  اُر �ِصَعاٌر  ِرَحاِلُكُم �لأَْن�صَ
اِر َو�ِصْعَبُهْم �إِنَُّكْم �َصَتْلَقْوَن  َولَْو �َصَلَك �لنَّا�ُض َو�ِديًا َو�ِصْعًبا لَ�َصَلْكُت َو�ِدَى �لأَْن�صَ
وم�صلم،  )4082(؛  رقم:  حديث  �لطائف(،  غزوة  باب  �ملغازي،  كتاب  له،  )�للفظ  �لبخاري  �أخرجه   -1
رقم:  حديث  �إميانه،  قوى  من  وت�صرب  �لإ�صالم  على  قلوبهم  �ملوؤلفة  �إعطاء  باب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب 

.)1059(
وم�صلم،  )4079(؛  رقم:  حديث  �لطائف،  غزوة  باب  �ملغازي،  كتاب  �لبخاري،  �أخرجه  عليه،  متفق   -2
رقم:  حديث  �إميانه،  قوي  من  وت�صرب  �لإ�صالم  على  قلوبهم  �ملوؤلفة  �إعطاء  باب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب 

.)1059(
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رِبُو� َحتَّى تَْلَقْوِنى َعَلى �حْلَْو�ِض()1(. بَْعِدى �أَثََرًة َفا�صْ
املطلب الثالث: روايات انفرد بها البخاري فيها زيادة تفا�سيل:

ِ - �صلى �هلل عليه و�صلم  َق�َصَم َر�ُصوُل �هللَّ َة  َفْتِح َمكَّ يَْوَم  َكاَن  مَلَّا  َقاَل  �أَنَ�ٍض  َعْن    -1
اُر َقاَل �لنَِّبىُّ - �صلى �هلل عليه و�صلم -:  َبِت �لأَْن�صَ - َغَناِئَم بنَْيَ ُقَرْي�ٍض. َفَغ�صِ
ِ - �صلى �هلل عليه  ْنيَا، َوتَْذَهُبوَن ِبَر�ُصوِل �هللَّ ْن يَْذَهَب �لنَّا�ُض ِبالدُّ ْوَن �أَ )�أََما تَْر�صَ
�أَْو �ِصْعًبا لَ�َصَلْكُت َو�ِدَى  و�صلم - (. َقالُو� بََلى. َقاَل: )لَْو �َصَلَك �لنَّا�ُض َو�ِديًا 

اِر �أَْو �ِصْعَبُهم(.)2(  �لأَْن�صَ
اُر يَْوَم  نَ�ًصا - ر�صى �هلل عنه - يَُقوُل َقالَِت �لأَْن�صَ عن �أبي �لتياح قال �َصِمْعُت �أَ   -2
ِ �إِنَّ َهَذ� لَُهَو �ْلَعَجُب، �إِنَّ �ُصيُوَفَنا تَْقُطُر ِمْن  َة - َو�أَْعَطى ُقَرْي�ًصا - َو�هللَّ َفْتِح َمكَّ
ِدَماِء ُقَرْي�ٍض، َوَغَناِئُمَنا تَُردُّ َعَلْيِهْم. َفَبَلَغ َذِلَك �لنَِّبىَّ - �صلى �هلل عليه و�صلم - 
اَر َقاَل َفَقاَل: )َما �لَِّذى بََلَغِنى َعْنُكْم(. َوَكانُو� َل يَْكِذبُوَن. َفَقالُو�  َفَدَعا �لأَْن�صَ
بُيُوِتِهْم،  �إِىَل  ِباْلَغَناِئِم  �لنَّا�ُض  يَْرِجَع  �أَْن  ْوَن  تَْر�صَ )�أََوَل  َقاَل:  بََلَغَك.  �لَِّذى  ُهَو 
�َصَلَكِت  لَْو  بُيُوِتُكْم.  �إِىَل   - و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   -  ِ �هللَّ ِبَر�ُصوِل  َوتَْرِجُعوَن 

ْو �ِصْعَبُهم()3(. اِر �أَ ْن�صَ اُر َو�ِديًا �أَْو �ِصْعًبا، لَ�َصَلْكُت َو�ِدَى �لأَ �لأَْن�صَ
َقاَل  ُحَننْيٍ  ِق�ْصَمَة  �لنَِّبىُّ - �صلى �هلل عليه و�صلم -  َق�َصَم  مَلَّا  عن عبد �هلل قال:    -3
ِ. َفاأَتَْيُت �لنَِّبىَّ - �صلى �هلل عليه و�صلم  اِر َما �أََر�َد ِبَها َوْجَه �هللَّ َرُجٌل ِمَن �لأَْن�صَ
ِ َعَلى ُمو�َصى، لََقْد �أُوِذَى ِباأَْكرَثَ ِمْن  َ َوْجُهُه ُثمَّ َقاَل: )َرْحَمُة �هللَّ تُُه، َفَتَغريَّ - َفاأَْخرَبْ

و�أخرجه  )4075(؛  رقم:  حديث  �لطائف،  غزوة  باب  �ملغازي،  كتاب  �لبخاري،  �أخرجه  عليه،  متفق   -1
رقم:  حديث  له،  و�للفظ  �لإ�صالم،  على  قلوبهم  �ملوؤلفة  �إعطاء  باب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب  م�صلم، 

.)1061(
�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب غزوة �لطائف، حديث رقم: )4077(.  -2

�أخرجه �لبخاري، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب مناقب �لأن�صار، حديث رقم: )3567(.  -3
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رَبَ(.)1(  َهَذ� َف�صَ
اَر  َعْن �أَنَ�ٍض - ر�صى �هلل عنه - َقاَل َدَعا �لنَِّبىُّ - �صلى �هلل عليه و�صلم - �لأَْن�صَ   -4
ُكْم(. َقالُو�: َل، �إِلَّ �ْبُن �أُْخٍت لََنا. َفَقاَل َر�ُصوُل  َفَقاَل: )َهْل ِفيُكْم �أََحٌد ِمْن َغرْيِ

ِ - �صلى �هلل عليه و�صلم-: )�ْبُن �أُْخِت �ْلَقْوِم ِمْنُهْم(.)2( �هللَّ
املطلب الرابع: حديث عند الن�سائي مف�سل، وعند اأبي داوود خمت�سر:

ِ -�صلى �هلل عليه  ِه َقاَل ُكنَّا ِعْنَد َر�ُصوِل �هللَّ َعْن َعْمِرو ْبِن �ُصَعْيٍب َعْن �أَِبيِه َعْن َجدِّ
رَيٌة َوَقْد نََزَل ِبَنا ِمَن �ْلَباَلِء  ٌل َوَع�صِ ُد �إِنَّا �أَ�صْ مَّ تَْتُه َوْفُد َهَو�ِزَن َفَقالُو� يَا حُمَ و�صلم- �إِْذ �أَ
ُ َعَلْيَك. َفَقاَل: )�ْخَتاُرو� ِمْن �أَْمَو�ِلُكْم �أَْو ِمْن  َما َل يَْخَفى َعَلْيَك َفاْمنُنْ َعَلْيَنا َمنَّ �هللَّ
ْمَو�ِلَنا بَْل نَْخَتاُر ِن�َصاَءنَا َو�أَْبَناَءنَا.  تََنا بنَْيَ �أَْح�َصاِبَنا َو�أَ ْ ْبَناِئُكْم(. َفَقالُو� َقْد َخريَّ ِن�َصاِئُكْم َو�أَ
ِلِب  �مْلُطَّ َعْبِد  َوِلَبِنى  ىِل  َكاَن  َما  ا  )�أَمَّ و�صلم-:  عليه  �هلل  -�صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َفَقاَل 
�مْلُوؤِْمِننَي  َعَلى   ِ �هللَّ ِبَر�ُصوِل  نَ�ْصَتِعنُي  �إِنَّا  َفُقولُو�  َفُقوُمو�  ْهَر  �لظُّ ْيُت  لَّ �صَ َفاإَِذ�  لَُكْم  َفُهَو 
ْهَر َقاُمو� َفَقالُو� َذِلَك َفَقاَل َر�ُصوُل  ُو� �لظُّ لَّ ا �صَ ْبَناِئَنا(. َفَلمَّ �أَِو �مْلُ�ْصِلِمنَي ِفى ِن�َصاِئَنا َو�أَ
َفَقاَل  لَُكْم(.  َفُهَو  ِلِب  �مْلُطَّ َعْبِد  َوِلَبِنى  ىِل  َكاَن  )َفَما  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-:  �هللَّ
اُر  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-. َوَقالَِت �لأَْن�صَ �مْلَُهاِجُروَن َوَما َكاَن لََنا َفُهَو ِلَر�ُصوِل �هللَّ
ا  �أَمَّ َحاِب�ٍض  ْبُن  �لأَْقَرُع  َفَقاَل  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-.  �هللَّ ِلَر�ُصوِل  َفُهَو  لََنا  َكاَن  َما 
ْبُن  �ْلَعبَّا�ُض  َوَقاَل  َفاَل.  َفَز�َرَة  َوبَُنو  �أَنَا  ا  �أَمَّ ٍن  ْبُن ِح�صْ ُعيَْيَنُة  َوَقاَل  َفاَل.  مَتِيٍم  َوبَُنو  �أَنَا 
ا �أَنَا َوبَُنو �ُصَلْيٍم َفاَل. َفَقاَمْت بَُنو �ُصَلْيٍم َفَقالُو� َكَذْبَت َما َكاَن لََنا َفُهَو ِلَر�ُصوِل  ِمْرَد��ٍض �أَمَّ
َها  �أَيُّ ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-: )يَا  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-. َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ �هللَّ
َفَلُه �ِصتُّ  ِب�َصْىٍء  �ْلَفْىِء  َك ِمْن َهَذ�  َفَمْن مَتَ�صَّ َو�أَْبَناَءُهْم  ِن�َصاَءُهْم  َعَلْيِهْم  و�  �لنَّا�ُض ُردُّ
�لنَّا�ُض  َوَرِكَب  َر�ِحَلَتُه  َوَرِكَب  َعَلْيَنا(.  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ �هللَّ يُِفيُئُه  �َصْىٍء  ِل  �أَوَّ ِمْن  َفَر�ِئ�َض 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب غزوة �لطائف، حديث رقم: )4080(.  -1
�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملناقب، باب �بن �أخت �لقوم وموىل �لقوم منهم، حديث رقم: )3327(.  -2
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و�  ُردُّ �لنَّا�ُض  َها  �أَيُّ )يَا  َفَقاَل:  ِرَد�َءُه  َفَخِطَفْت  �َصَجَرٍة  ىَل  �إِ ُئوُه  َفاأَجْلَ نَا  َفْياأَ َعَلْيَنا  �ْق�ِصْم 
تَْلَقْوِنى بَِخياًل  ِتَهاَمَة نََعًما َق�َصْمُتُه َعَلْيُكْم ثُمَّ مَلْ  �أَنَّ لَُكْم �َصَجَر  ِ لَْو  َعَلىَّ ِرَد�ِئى َفَو�هللَّ
يَُقوُل:  ثُمَّ  ُبَعْيِه  �أُ�صْ بنَْيَ  َوبََرًة  �َصَناِمِه  ِمْن  َفاأََخَذ  بَِعرًي�  �أَتَى  ُثمَّ  َكُذوبًا(.  َوَل  َجَبانًا  َوَل 
)َها �إِنَُّه لَْي�َض ىِل ِمَن �ْلَفْىِء �َصْىٌء َوَل َهِذِه �إِلَّ ُخُم�ٌض َو�خْلُُم�ُض َمْرُدوٌد ِفيُكْم(. َفَقاَم 
ِلَح ِبَها بَْرَدَعَة بَِعرٍي ىِل.  ِ �أََخْذُت َهِذِه لأُ�صْ ٍة ِمْن �َصْعٍر َفَقاَل يَا َر�ُصوَل �هللَّ �إِلَْيِه َرُجٌل ِبُكبَّ
ِلِب َفُهَو لََك(. َفَقاَل �أََوبََلَغْت َهِذِه َفاَل �أََرَب  ا َما َكاَن ىِل َوِلَبِنى َعْبِد �مْلُطَّ َفَقاَل: )�أَمَّ
يَاَط َو�مْلِْخيََط َفاإِنَّ �ْلُغُلوَل يَُكوُن َعَلى  و� �خْلِ َها �لنَّا�ُض �أَدُّ ىِل ِفيَها. َفَنَبَذَها. َوَقاَل: )يَا �أَيُّ

�أَْهِلِه َعاًر� َو�َصَناًر� يَْوَم �ْلِقيَاَمِة()1(.
املبحث الثاين: اأ�شباب ال�شعور بالَغبنْ والعوامل التي توؤدي اإىل تفاقمه

بالَغْب،  �ل�صعور  ظاهرة  حدوث  �أ�صباب  على  �لتعرف  مبكان  �لأهمية  من 
و�لعو�مل �لتي توؤدي �إىل تفاقمه، لأنها متثل �ملدخل يف حتليل منهجية �لهدي �لنبوي 
يف �لتعامل معه. وقد لوحظ يف �جتماع �حلظرية �لعديد من �لأ�صباب �لتي توؤدي 

�إىل �لظاهرة، كما ظهرت �لعديد من �لعو�مل �لتي ت�صهم يف تعزيزها وتفاقمها.
املطلب الأول: اأ�سباب ال�سعور بالَغْب:

ميكن تلخي�ض �لعو�مل �لتي ت�صببت يف حدوث �ل�صعور بالَغْب جر�ء ق�صمة 
غنائم حنني يف �لآتي:

1- تخ�سي�ش املوارد:
تخ�ص�ض  عندما  بالَغْب،  �ل�صعور  حدوث  يف  �ملو�رد  تخ�صي�ض  يت�صبب 
�أوىل بهذه �ملخ�ص�صات من  �أنها  ترى  �أخرى، وهي  فئة  لفئة، وحترم منها  �ملو�رد 

رو�ه �لن�صائي، كتاب �لهبة، باب هبة �مل�صاع، حديث رقم: )3688(، ورو�ه �أبو د�ود، كتاب �جلهاد،   -1
باب �لإمام ي�صتاأثر ب�صيء من �لفيء لنف�صه، حديث رقم: )2755(، وقال �لألباين: �صحيح.
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غيابه  �أو  عليهم،  �لتخ�صي�ض  معيار  �لتبا�ض  ب�صبب  يحدث  وهذ�  �لأوىل،  �لفئة 
لل�صبب  ذلك  كان  بالَغْب  �صعرو�  حني  و�لأن�صار  به.  �عرت�فهم  عدم  �أو  عنهم، 
�لبذل، و�جلهاد،  كان  �لعطايا  تخ�صي�ض  �أ�صاًل يف  �لذي ح�صبوه  فاملعيار  �لأول، 
لت�صورهم،  خمالًفا  �لتخ�صي�ض  فجاء  �ل�صبق،  ق�صب  ذلك  يف  ولهم  و�ل�صابقة، 
حيث كان من �أعطو� من �آخر �لنا�ض �إ�صالًما، و�أقلهم بذًل، و�أقربهم عهًد� مبناو�أة 
�أهل �لإ�صالم. يظهر هذ� جلًيا من قول بع�ض �لأن�صار: )�إذ� كانت �صديدة فنحن 
ندعى ويعطى �لغنيمة غرينا(. ولي�ض يف مقالهم هذ� ن�صبة �جلور �إىل ر�صول �هلل 
�صلى �هلل عليه و�صلم، فاإن ما �أعطاه كان من �خلم�ض -كما �صبق تقريره- �إل �أنه ملا �آثر 
�ملوؤلفة قلوبهم على �لذين �آوو� ون�صرو� ظنو� �أنه خالف �لأوىل، لعدم �طالعهم 
على علة �لإعطاء)1(. ويعزز �ل�صعور بالَغْب ب�صبب تخ�صي�ض �ملو�رد حب �لنا�ض 

�لطبعي للخري، و�لأن�صار ب�صر يحبون �أن ي�صيبو� ما �أ�صاب �لنا�ض من �خلري.
�أو  عامة،  موؤ�ص�صة  كان  �أو  دولة،  كان  �صو�ء   - جمتمع  لأي  �ملالية  و�ملو�رد 
�أو جماعة- هي مو�رد حمدودة، و�أوجه �لت�صرف �ملمكنة فيها متعددة،  خا�صة 
لذ� يلزم �أن يتم توزيعها بال�صكل �لذي يحقق �لفاعلية �لكلية �ملثلى)2(، وهذ� هو 
هدف تخ�صي�ض �ملو�رد. ويحتاج حتقيق ذلك �إىل و�صع �أولويات يف تخ�صي�صها 
وتوزيعها حتقيًقا للم�صالح، مما يعني بناء �صيا�صة و��صحة من حيث كيفية �لت�صرف 
لتوزيع  و��صحة  �صيا�صة  وجود  فعدم  �ملختلفة،  و�لعائد�ت  و�لرثوة  �لأمو�ل  يف 
�ملو�رد و�لرثو�ت يوؤدي �إىل �لتخ�صي�ض غري �ل�صليم لها، و�جلور فيه، وحدوث 
�لفو�صى، ومتابعة �لأهو�ء، وحماباة �لأقرباء، وبذلك يح�صل �صعور عظيم بالَغْب 
لدى قطاعات عري�صة من مكونات �ملجتمع؛ يدل على ذلك ن�صح ر�صول �هلل �صلى 
�هلل عليه و�صلم �لأن�صاَر بال�صرب على �لأثرة و�حلرمان من �ملال، و�لعطاء، و�ل�صلطة، 

�لكوثر �جلاري �إىل ريا�ض �أحاديث �لبخاري، �أحمد بن �إ�صماعيل �لكور�ين، 127/6.  -1
2- Operational research By Examples.، Colin Palmer and Alexander E. Innes، P. 142.
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مع ��صتحقاقها، و�إيثار �آخرين بها؛ قال �صلى �هلل عليه و�صلم: )�إنكم �صرتون بعدي 
�أثرة �صديدة فا�صربو� حتى تلقو� �هلل تعاىل ور�صوله -�صلى �هلل عليه و�صلم- على 
�حلو�ض( �أي: �صرتون بعدي ��صتقالل �لأمر�ء بالأمو�ل، وحرمانكم منها)1(، ويف�صل 
عليكم غريكم بغري حق)2(، وهذ� عني �جلور يف تخ�صي�ض �ملو�رد. لكن هذ� مل 
يكن و�قع ما ح�صل يف ق�صمة غنائم حنني، ذلك �أن �ل�صيا�صة و�لنظام �لذي ينظم 
تنفيًذ� �صليًما، فتم  تنفيذه  �لغنائم كان حا�صًر� ماثاًل حمكًما، وقد مت  كيفية توزيع 
�إعطاء �ملجاهدين �أن�صبتهم من �أربعة �أخما�ض �ملغنم كما هو �لنظام، وبقي �خلم�ض 
�لذي هو هلل ولر�صوله يت�صرف فيه كما يرى. وقد ر�أى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�صلم �أن يخ�ص�ض �خلم�ض لزعماء �ملوؤلفة دون غريهم، حتى تكون �لعطية ذ�ت 
�أعطى جميع  �أتباعهم، ولو  �إ�صالم  بها  �لدين، وي�صمن  فتثبتهم على  قدر و�صاأن، 
من يظهر ��صتحقاقه �لتحفيز و�ملكافاأة لعطائه وبذله يف �ملعركة لتبدد �خلم�ض، ومل 
�لإ�صالم  �لتاأليف وتزيني  �لقدر- غر�صها من  تافهة  �لعطية -و�صتكون حينئذ  توؤد 
للموؤلفة، وبذلك تفوت م�صلحة عظيمة هي �أعظم من م�صلحة مكافاأة �أهل �ل�صابقة. 
وعلى هذ� فقد خ�ص�ض �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يفء حنني بال�صكل �لذي حقق 
�أعظم فاعلية ممكنة، �إذ �إن هدف �لدولة �لإ�صالمية هو هد�ية �خللق ورعايتهم، فكان 

هذ� �لتخ�صي�ض حمقًقا للفاعلية �لق�صوى.
2- ال�سعور بالإق�ساء اأو التهمي�ش:

ظهر من هذه �حلادثة كذلك �أن �ل�صعور بالإق�صاء و�لتهمي�ض ميثل �صبًبا هاًما يف 
لم �ملديّن؛ فاإن جانًبا من �لأن�صار �أح�صو�  حدوث �ل�صعور بالَغْب، �لذي يهدد �ل�صِّ
باأن دورهم يف ن�صرة �لإ�صالم، ومكانتهم عند ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يف 
يظهر  مكانتهم ودورهم؛  تقليل  يت�صببون يف  �آخرين  و�أن  �لنح�صار،  �إىل  طريقها 

�إر�صاد �ل�صاري ل�صرح �صحيح �لبخاري، للق�صطالين، ج226/5.  -1
تعليق حممد فوؤ�د عبد �لباقي على �صحيح م�صلم، ج733/2.  -2
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قال  دمائهم(،  من  تقطر  و�صيوفنا  ويدعنا،  قري�ًصا  )يعطي  بع�صهم:  قول  من  هذ� 
بع�ض �ل�صر�ح: َحَمَلْتُهم على ذلك غريٌة بالنبيِّ �صلى �هلل عليه و�صّلم ملَّا َفِهُمو� من 
�إعطائه قري�ًصا �أنه يُوؤِْثُرهم عليهم)1(. وقولهم )�إذ� كانت �صديدة فنحن ندعى ويعطى 
�لغنيمة غرينا(، و�لقالة �لتي كرثت فيهم كان من �صمنها قول بع�صهم )لقي ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قومه(. وقد �صبق نقل كالم �بن حجر عن مغازي �صليمان 
�لتيمي �أن �صبب حزن �لأن�صار يف هذه �حلادثة هو خوفهم من �أن يكون ر�صول �هلل 
�صلى �هلل عليه و�صلم يريد �لإقامة مبكة)2(، ولعل هوؤلء مل يبلغهم ما بلغ غريهم من 
�لأن�صار عند فتح مكة؛ ففي �حلديث عن �أبي هريرة؛ حني جاء �أبو �صفيان فقال: يا 
ر�صول �هلل، �أبيحت خ�صر�ء قري�ض ل قري�ض بعد �ليوم. قال ر�صول �هلل �صلى �هلل 
عليه و�صلم: )من دخل د�ر �أبي �صفيان فهو �آمن(. فقالت �لأن�صار بع�صهم لبع�ض: 
�أما �لرجل فاأدركته رغبة يف قريته، ور�أفة بع�صريته قال �أبو هريرة: وجاء �لوحي، 
وكان �إذ� جاء �لوحي ل يخفى علينا، فاإذ� جاء فلي�ض �أحد يرفع طرفه �إىل ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و �صلم حتى ينق�صي �لوحي. فلما �نق�صى �لوحي قال ر�صول �هلل 
�صلى �هلل عليه و�صلم: )يا مع�صر �لأن�صار(. قالو�: لبيك يا ر�صول �هلل. قال: )قلتم 
�أما �لرجل فاأدركته رغبة يف قريته(. قالو�: قد كان ذ�ك. قال: )كال �إين عبد �هلل 
ور�صوله، هاجرت �إىل �هلل و�إليكم، و�ملحيا حمياكم و�ملمات مماتكم(. فاأقبلو� �إليه 
يبكون ويقولون: و�هلل ما قلنا �لذي قلنا �إل �ل�صن باهلل وبر�صوله. فقال: ر�صول �هلل 
ي�صدقانكم ويعذر�نكم()3(. ولعل هذ�  �هلل ور�صوله  )�إن  �صلم:  �هلل عليه و  �صلى 
يوؤيده �أن �لذين وجدو� على ر�صول �هلل يف توزيع �لغنائم كانو� حيًّا من �لأن�صار 
ومل يكونو� كلهم، ولعل �لذين حدثهم �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم يف فتح مكة 

في�ض �لباري على �صحيح �لبخاري، حممد �أنور �صاه، ج121/5.  -1
فتح �لباري، لبن حجر �لع�صقالين، ج50/8.  -2

�أخرجه م�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب فتح مكة، حديث رقم: )1780(.  -3
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�ملوؤلفة قد يكون  �لفيء على  توزيع  �أن  �إىل  ت�صري  �ل�صو�هد  غري هوؤلء. كل هذه 
و�أن هناك عالقات  بالتهمي�ض و�لتجاوز،  �صعوًر�  �لأن�صار  بع�ض  نفو�ض  �ألقى يف 
توؤثر على مكانتهم عند ر�صول �هلل  تن�صاأ يف �ملجتمع و�لدولة �لإ�صالمية،  جديدة 
�صلى �هلل عليه و�صلم �صلًبا، وتبعدهم عن د�ئرة �لهتمام. فالر�صول �صلى �هلل عليه 
و�صلم قد وزع �لغنائم لكنه ز�د �آخرين زيادة كبرية من �خلم�ض، وهذ� مّثل عند 
و��صمحالل  تقدير،  ومزيد  �أُعطي  مبن  �هتمام  مزيد  �إىل  موؤ�صًر�  ُحِرم  َمْن  بع�ض 

مكانته وتقديره هو، فغلطو� يف معيار �لإعطاء و �حلرمان. 

و�ل�صعور  �ملو�رد،  تخ�صي�ض  م�صكالت  �أنَّ  ي�صهد  وحديثه  قدميه  و�لتاريخ 
بالإق�صاء و�لتهمي�ض د�خل �ملجتمعات �أديا �إىل �صعور فئات من �ملجتمعات بالَغْب، 
��صتعلت ب�صببه فنت وثور�ت عظيمة، �أريقت فيها �لدماء، وتبددت خاللها �لقيم، 
وحتطمت جر�ءها ممالك ودول �صذر مذر. فتفككت �لإمرب�طوريات �لعظيمة يف 
من  ا  تخل�صً �أوروبا  ثور�ت  وتبعتها  �لفرن�صية،  �لثورة  وحدثت  و�أوروبا،  �ل�صني 
�لرب�زيل،  ثورة  وحدثت  و�ملال،  باجلاه  و�لنبالء  �لأمر�ء  و��صتئثار  �لإقطاع  نظام 
وثورة جنوب �إفريقيا، وتفككت �لدولة �لإ�صالمية يف خالفة �لعثمانيني يف �لقرن 
�لتا�صع ع�صر �مليالدي، و��صتولت دويالت �أوروبا �حلديثة على ولياتها �آخر زمن 

خالفتها بغري جهد.

لم �ملديّن  ويف �لتاريخ �ملعا�صر ما يز�ل لهذين �لعاملني �أثرهما يف تهديد �ل�صِّ
�ل�صمال،  عن  �نف�صل  حتى  �ل�صود�ن  جنوب  م�صكلة  ثارت  حيث  به،  و�لع�صف 
وثارت �لفتنة فيه ويف �صوريا وليبيا وغريها وما ز�ل �أهلها يعانون �خلوف و�جلوع 
و�لت�صريد، وثارت فتنة د�رفور ومل تكد تخمد، كل ذلك ب�صبب م�صكالت تخ�صي�ض 
�ملو�رد وق�صمتها، و�ل�صعور بالإق�صاء و�لتهمي�ض د�خل �لإطار �لجتماعي �مل�صرتك 

�لذي هو �لدولة.
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املطلب الثاين: العوامل التي توؤدي اإىل تفاقم ال�سعور بالَغْب:

لوحظ من خالل �جتماع �حلظرية �أن �لعديد من �لعو�مل ميكن �أن توؤدي �إىل 
ح�صول تد�عيات تعزز من حالة �ل�صعور بالَغْب وتفاقمه، فتزيد من تهديده لل�صلم 

�لجتماعي؛ من �أهمها:

1- كرثة القالة:

�لقالة: �لقول �لفا�صي يف �لنا�ض خرًي� كان �أو �صًر�)1(. ويف �جتماع �حلظرية، 
��صتفا�صة �حلديث وف�صوه حولها، ففي  تفاقمت �لأزمة و�نت�صرت �ملوجدة جر�ء 
فيهم  �أنف�صهم حتى كرثت  �لأن�صار يف  من  �حلي  �صعيد: )وجد هذ�  �أبي  حديث 
�لقالة، حتى قال قائلهم لقي ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قومه(، وفيه �إ�صارة 
�إىل �أن هذ� �لقول �لأخري قد جنم عن كرثة �لقالة. وكرثة �لقالة يف �أحو�ل �ل�صعور 
بالَغْب ومو�قفه تفتح �لباب للجر�أة يف �لتقول، و�إعالن �لظنون، بل ورمبا ��صتغالل 
�ملنافقني و�أ�صباههم حالة �ل�صعور بالَغْب ل�صق �ل�صف؛ فعن عبد �هلل قال: ملا ق�صم 
�لنبي �صلى �هلل عليه و �صلم ق�صمة حنني، قال رجل من �لأن�صار: ما �أر�د بها وجه 
�هلل فاأتيت �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم فاأخربته، فتغري وجهه ثم قال ) رحمة �هلل على 
مو�صى لقد �أوذي باأكرث من هذ� ف�صرب(. ويدل هذ� على �أن �لقالة ت�صري ت�صاعديًا 
لالأن�صار  و�صلم يف حديثه  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �أ�صار  وقد  �لحتجاج.  يف 
�أن ي�صربو� على �لأثرة متى ما وجدوها، ومن لزم �ل�صرب، �لكف عن �لنجوى 

و�لت�صكي.

�إن كرثة �لقالة بالنجوى و�لت�صكي، و�ل�صتفا�صة يف �حلديث حول �ل�صعور 
�لفتنة،  �صر�رة  فت�صتعل  نفو�ض،  وت�صيق  �صدور  فتوغر  ويفاقمه،  ين�صره  بالَغْب 

معجم �للغة �لعربية �ملعا�صرة، لأحمد خمتار عبد �حلميد، ج1873/3.  -1
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يف  و�لف�صاد  �لفتنة  وين�صرو�  لم،  �ل�صِّ فيهددو�  حكمة،  بغري  �لدهماء  ويت�صرف 
�لتنظيم.

2- تاأخر معاجلة ال�سعور بالَغْب:
يف  و�لت�صويف  �مل�صوؤولني،  �إىل  �لَغْب  خرب  و�صول  تاأخر  �أمرين:  عن  وتنتج 
معاجلته. ويف �جتماع �حلظرية تاأخر و�صول خرب �ملوجدة �صيًئا ي�صرًي� �إىل ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، ومع ذلك فقد �أّدى هذ� �لتاأخر �لي�صري �إىل �نت�صار حالة 
�ل�صعور بالَغْب بني حي �لأن�صار، وكرثت �لقالة حتى قال بع�صهم كالًما �صديًد�، 
مما يدل على خطورة تاأخر معرفة �مل�صوؤولني باأحو�ل �لرعية، و�أهمية �صيا�صة �لباب 
�ملفتوح، و�صرورة بذل �لأمان لل�صاكي. ويف هذه �حلادثة ��صتجاب �لنبي �صلى 
فاأمر  معاجلتها،  يف  و�أ�صرع  بالَغْب،  �ل�صعور  لأزمة  كبرية  ب�صرعة  و�صلم  عليه  �هلل 
�صعًد� من فوره �أن يجمع له �أهل �حلي من �لأن�صار �لذين وجدو� عليه، و�صارع 
�أن  �إىل  و��صحة  �إ�صارة  ي�صري  وهذ�  ذ�ك،  يومه  نف�ض  يف  معهم  �لجتماع  �إىل 
بالَغْب له تبعات وتد�عيات خطرية، و�أن  �لت�صويف يف عالج م�صكالت �ل�صعور 

�إهمال معاجلته يف �أول �أمره يوؤذن با�صتفحاله وتفاقمه.
3- عدم الإحاطة بجميع جوانب امل�سكلة:

�إذ� مل تغط جميع �جلو�نب �لتي ح�صل ب�صببها  ل تكفي �ل�صرعة يف �ملعاجلة 
�ل�صعور بالَغْب. ويف ق�صمة غنائم حنني يالحظ �أن �ل�صعور بالَغْب مل يقت�صر �صببه 
كان حا�صًر�،  مهًما  �آخر  �إن جانًبا  بل  �ملادية،  و�ملو�رد  �لرثوة،  تق�صيم  م�صاألة  على 
وهو �ل�صعور بالإق�صاء و�لتهمي�ض. وميثل هذ� �جلانب �جلانب �لنف�صي من �مل�صكلة، 
و�لذي ظهر من �لتعبري عن �صعور �لأن�صار بـ)�ملوجدة(. ويالحظ �أن �لنبي �صلى 
�هلل عليه و�صلم قد ��صتوعب جميع جو�نب �مل�صكلة �لتي �أدت �إىل �صعور �لأن�صار 
بالَغْب، فربر لت�صرفه يف �ملو�رد مبا يزيل �ل�صعور بالَغْب �ملادي �لناجت عن غمو�ض 
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علة �لت�صرف، و�أبرز جو�نب �لف�صل �لتي �أناط عليها �لقوم �صعورهم بالَغْب يف 
�لق�صمة، وطماأن ببقاء �ملكانة و�لف�صل كما هو، بل وز�د عليه بتاأكيد خ�صو�صيتهم؛ 
�لأن�صار(،  �صعًبا لأخذت �صعب  �لأن�صار  �لنا�ض و�ديًا و�صلكت  فقال: )لو �صلك 
�لأن�صار( من  �مر�أ  لكنت  �لهجرة  ولول  دثار  و�لنا�ض  �صعار  )�لأن�صار  وقال: 
�لأن�صار  �رحم  )�للهم  فقال:  �أبنائهم؛  �أبناء  �إىل  بالرحمة  لهم  بالدعاء  وعو�صهم 
و�أبناء �لأن�صار و�أبناء �أبناء �لأن�صار(، فاأز�ل بذلك �أ�صباب �ل�صعور بالَغْب �ملعنوية 
و�لنف�صية. لقد �أحاط �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم بامل�صكلة من جميع جو�نبها ومل 

يرتك ثغرة يبقى لل�صعور بالَغْب فيها �أثر.
�إن عدم �لإحاطة بجميع �جلو�نب �لتي توؤدي لل�صعور بالَغْب يوؤدي �إىل بقاء 
م�صببات و�آثار له دون معاجلة، مما ينذر مبعاودة ظهوره مرة بعد مرة، لذلك فاإنه 
ينبغي در��صة م�صبباته من كافة �جلو�نب، ومعاجلتها ب�صورة �صاملة، ل تبقي له �أثًر� 

يف نفو�ض �لفئة �ملغبونة.
املبحث الثالث: املنهجية النبوية يف التعامل مع ال�شعور بالَغبنْ خالل اجتماع 

احلظرية

يف  �لنبوية  �ملنهجية  باأن  �لقول  ميكن  �حلظرية،  �جتماع  حتليل  خالل  من 
معاجلة �ل�صعور بالَغْب قامت على �أربعة حماور؛ هي: �حتو�ء �ملوقف، و�حلو�ر، 

و�لرت�صية، و�لتقومي.
املطلب الأول: حمور احتواء املوقف:

يف  �لأ�صا�صية  �ملحاور  كاأحد  �ملوقف  �حتو�ء  على  �لنبوية  �ملنهجية  �رتكزت 
معاجلة �ل�صعور بالَغْب يف �جتماع �حلظرية، وهناك �لعديد من �لأبعاد �لتي تربز 
و�أدو�ره،  �حتو�ئه  و�أهمية  �ملوقف،  �حتو�ء  مفهوم  وهي:  �لهام؛  �ملحور  هذ� 
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وجمالت �حتو�ئه، وخ�صائ�ض �لحتو�ء �لفاعل له.
اأوًل: مفهوم احتواء املوقف:

من  �لحتو�ء  فاأ�صل  حمدد.  �إطار  يف  و�حل�صر  �جلمع  لغة:  �لحتو�ء  يعني 
حوي؛ قال �بن فار�ض: �حلاء و�لو�و وما بعده معتل �أ�صل و�حد وهو �جلمع، يقال 
حويت �ل�صيء �إذ� جمعته)1(. وحوى �ل�صيء حيًّا: �إذ� �أحاط به من جميع جهاته)2(. 
و�حتوى  جمعه)3(.  �ل�صيء:  و�حتوى  عليه،  ��صتمل  �أي  �ل�صيء  على  و�حتوى 
�ملوقف: �صيطر عليه)4(. فالحتو�ء كمحور من حماور �ملنهجية �لنبوية يف �لتعامل 
�إًذ� يعني: �لإحاطة باملوقف من جميع جهاته وجمعه وح�صره  مع �ل�صعور بالَغْب 

يف �إطار حمدود، و�ل�صيطرة عليه ملنعه من �لنفر�ط و�ل�صيوع.
ثانًيا: جمالت احتواء املوقف:

يُعَنى مبجالت �حتو�ء �ملوقف: �لعنا�صر �لتي حتتاج �إىل �حتو�ء وحما�صرة؛ 
وهي يف �صياق هذه �حلادثة: �لنت�صار �جلغر�يف، عدد �ملتاأثرين، و�لعمق �لنف�صي 

حلالة �ل�صعور بالَغْب. 
1- النت�سار اجلغرايف: 

بالَغْب  �ل�صعور  بحالة  �ملتاأثرين  جلمع  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  بادر  لقد 
فور ورود �خلرب �إليه، ويف نف�ض موقع �حلدث، قبل �أن يرجع �لنا�ض من �لغزوة 
ويتفرقو� ب�صعورهم وقيلهم �إىل دورهم، و�أ�صغالهم، وجتارتهم، في�صعب حينئذ 
جمعهم يف �صعيد و�حد، ومعاجلة ق�صيتهم يف وقت و�حد، و�إنهاء حالة �ل�صعور 

مقايي�ض �للغة لبن فار�ض، 90/2.  -1
�صم�ض �لعلوم ودو�ء �لكلم من �لكلوم، لن�صو�ن بن �صعيد �حلمريي، 1630/3.  -2
�صم�ض �لعلوم ودو�ء �لكلم من �لكلوم، لن�صو�ن بن �صعيد �حلمريي، 1636/3.  -3

معجم �للغة �لعربية �ملعا�صرة، �أحمد خمتار عبد �حلميد، 591/1.  -4
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�لنت�صار  ب�صبب  وذلك  و�حل�صر  �جلمع  ل�صعوبة  نهائية  ب�صورة  وو�أدها  بالَغْب 
�جلغر�يف، لذلك فاإن �حتو�ء �لنت�صار �جلغر�يف هو من �ملجالت �لهامة يف حمور 

�حتو�ء �ملوقف.
2- عدد املتاأثرين: 

�إن عدد �ملتاأثرين يزد�د بانت�صار �لقالة، وتفرق �ملغبونني، و�ندماجهم وتفاعلهم 
�لَغْب،  من  �لآخرين  �أ�صاب  ما  ي�صيبهم  حتى  �حلادثة،  يح�صر  مل  ممن  غريهم  مع 
وت�صري مو�فقة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على ح�صور �بن �خت �لقوم، وتقريره 
�أنه منهم، �إىل �أن حالة �ل�صعور بالَغْب قابلة لالنت�صار يف غري جمع �ملغبونني يف من 
�أن  �أبناء �خلوؤولة و�لعمومة و�حللفاء. وهذ� يدل على  بهم من  لهم �صلة و�صيجة 

�حتو�ء عدد �ملتاأثرين مهم يف منهجية �لتعامل مع �ل�صعور بالَغْب.
3- العمق النف�سي لل�سعور بالَغْب: 

�لأ�صو�ت،  �لقالة، و�رتفاع  با�صتفحال  �لنف�ض  بالَغْب يف  �ل�صعور  يتعمق  قد 
و��صتغالل �ملنافقني و�لأعد�ء للحالة يف �صق �ل�صف، وتعميق �ملوجدة و�لعتب، 
فتزيد �جلر�أة و�حلدة يف �لقالة، ورمبا ي�صل �لأمر ببع�صهم �إىل �أذية �لأبرياء، كما 
ح�صل للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم؛ ففي �حلديث عن عبد �هلل بن م�صعود ر�صي �هلل 
عنه قال: ملا ق�صم �لنبي �صلى �هلل عليه و �صلم ق�صمة حنني قال رجل من �لأن�صار)1(: 
ما �أر�د بها وجه �هلل، فاأتيت �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم فاأخربته فتغري وجهه، ثم قال: 
)رحمة �هلل على مو�صى لقد �أوذي باأكرث من هذ� ف�صرب(. لذلك ينبغي �لهتمام 

باحتو�ء �لعمق �لنف�صي لل�صعور بالَغْب ومنعه من �ل�صتفحال.

�ملنافقني.  �لبخاري: قيل هو معتب بن ق�صري وهو من  تعليقه على �صحيح  �لبغا يف  قال م�صطفى ديب   -1
�صحيح �لبخاري، 1148/3.
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ثالًثا: اأهمية احتواء املوقف واأدواره:

لقد دلت ت�صرفات �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أثناء �أحد�ث �جتماع �حلظرية 
حالة  مع  للتعامل  منهجيته  يف  �لهامة  �ملحاور  �أحد  كان  �ملوقف  �حتو�ء  �أن  على 
�ل�صعور بالَغْب، حيث �إنه �صلى �هلل عليه و�صلم قام بعدة �إجر�ء�ت تدل على ذلك؛ 
منها: ح�صر مقد�ر �ل�صعور بالَغْب ومدى �نت�صاره بني حي �لأن�صار، ف�صاأل �صعًد� 
حني حدثه بالأمر: )فاأين �أنت من ذلك يا �صعد(، و�صعد من زعماء �لأن�صار وقادتهم، 
ومن ذوي �ل�صابقة، بل من كبار �ل�صحابة، فر�أيه ي�صري �إىل مدى ��صتفحال �لأمر، 
�ل�صرعة  ومنها:  و�حتو�ئه.  ح�صره  على  ي�صاعد  مما  وهذ�  بلغ،  م�صتوى  �أي  و�إىل 
و�ملبادرة �إىل عقد �لجتماع مع �لأن�صار. ومنها: جمعه للمتاأثرين جميًعا وعدم 
�إ�صر�ك غريهم يف �لجتماع؛ ففي رو�ية �لبخاري وم�صلم: )فاأر�صل �إىل �لأن�صار، 
فجمعهم يف قبة من �أدم، ومل يدع معهم �أحد� غريهم، فلما �جتمعو� جاءهم(. 
ويدل جمعهم يف مكان خم�صو�ض حم�صور -�حلظرية �أو �لقبة من �لأدم- على 
�إر�دة �لحتو�ء و�أل ي�صيع �لأمر، �أو يدخل فيه �آخرون. ومر�جعته �صلى �هلل عليه 
�هلل  �هتمامه �صلى  دليل كذلك على  للتاأكد من عدم وجود غريهم معهم  و�صلم 

عليه و�صلم باحتو�ء �ملوقف يف �أ�صيق نطاق. 
مما �صبق يظهر وجود �لعديد من �لأدو�ر �لتي يقوم بها حمور �حتو�ء �ملوقف 

يف منهجية �لتعامل مع �ل�صعور بالَغْب؛ منها:
حتجيم �حلالة ومنع �نت�صارها مكانًيا وب�صريًا.- 1
تهيئة �لفر�صة ملعاجلة �صاملة ونهائية للحالة )�لفاعلية(.- 2
�إىل - 3 �حلالة  معاجلة  يف  �ملبذولة  و�ملو�رد  و�جلهد  �لوقت  تقليل  من  �لتمكني 

�أق�صى حد )�لكفاءة(.
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�إن هذه �لأدو�ر �لبارزة لحتو�ء �ملوقف تعزز من �إثبات �أهميته يف منهجية 
�لتعامل مع �ل�صعور بالَغْب.

رابًعا: خ�سائ�ش الحتواء الفاعل: 
�أبرزت �ملعاجلة �لنبوية ل�صعور �لأن�صار بالَغْب يف �جتماع �حلظرية خ�صائ�ض 

�لحتو�ء �لفعال، و�لتي ميكن ح�صرها يف �لآتي:
1- ال�سرعة: 

تكاليف  تقليل  يف  ت�صهم  �حلالة،  وحتجيم  و�لنت�صار  �لف�صو  ملنع  مهمة  وهي 
�لجتماع،  �نعقاد  �صرعة  لالجتماع،  للدعوة  �ملبادرة  يف  ظاهرة  وهي  �ملعاجلة، 
�صرعة قيامه �إيل �لجتماع فور �لتئام �جلمع، و�صرعة �لدخول يف مو�صوع �حلو�ر 

ومبا�صرته.
2- ال�سمولية: 

و�لعو�مل  عنا�صره،  بكافة  �لإحاطة  تعني  �ملوقف  �حتو�ء  يف  �ل�صمولية  �إن 
�ملوؤثرة فيه ح�صًر� ومعاجلة، وهي حتقق �ملعاجلة �ل�صاملة و�لنهائية للحالة، كما ت�صهم 
ب�صكل كبري يف حتقيق كفاءة �ملعاجلة، من خالل �صمان عدم تكر�ر �حلادثة، ويظهر 
من خالل جمع رو�يات حديث �حلادثة �أن �ملعاجلة غطت جميع �ملتاأثرين )فجمعهم 
�أن  )فبلغه  منها  �ملادية  ماثلة:  كانت  �لتي  �لَغْب  �أنو�ع  قبة(، كما غطت جميع  يف 
�لأن�صار يحبون �أن ي�صيبو� ما �أ�صاب �لنا�ض(، و�ملعنوية من موجدة تظهر من قول 
بع�ض �لأن�صار: )�إذ� كانت �صديدة فنحن ندعى ويعطى �لغنيمة غرينا(، وغرية)1( 
تظهر يف قول بع�صهم: )يغفر �هلل لر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و �صلم يعطي قري�صا 
�أثرة  من  م�صتقباًل  يطر�أ  قد  ما  غطت  كذلك  دمائهم(،  من  تقطر  و�صيوفنا  ويدعنا 

في�ض �لباري على �صحيح �لبخاري، ملحمد �أنور �صاه، ج121/5.  -1
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يح�صل ب�صببها �ل�صعور بالَغْب، ويظهر ذلك من موعظة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 
لالأن�صار يف �آخر �لجتماع )�إنكم �صرتون بعدي �أثرة �صديدة فا�صربو� حتى تلقو� 

�هلل تعاىل ور�صوله -�صلى �هلل عليه و �صلم- على �حلو�ض(.
3- ال�سبط الإعالمي: 

تنظيمية  �أو قطاعات  فئات  للمعاجلة على  �ل�صلبي  �لتاأثري  وذلك ل�صمان عدم 
�أ�صد  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم حر�ض  �أن  �أخرى. وقد لوحظ يف هذه �حلادثة 
ا وحم�صوًر�، و�أنه لي�ض يف �حل�صور  �حلر�ض على �أن يكون مكان �لجتماع خا�صً
�أحد غري �ملتاأثرين بحالة �لَغْب؛ ففي رو�ية للبخاري عن �أن�ض ر�صي �هلل عنه قال: 
غريكم(.  من  �أحد  فيكم  )هل  فقال  �لأن�صار  �صلم  و  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  دعا 
قالو� ل �إل �بن �أخت لنا فقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: )�بن �أخت �لقوم 
�أن �حلو�ر �لذي د�ر بني �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم وبني  منهم(. كذلك لوحظ 
�لأن�صار �ت�صم ب�صفافية �صديدة، و�أن �لتعليل لت�صرفه �صلى �هلل عليه و�صلم تعلق به 
بيان حال �آخرين ل يح�صن �أن يطلعو� على ما د�ر عنهم؛ فقد قال: )�أوجدمت يف 
تاألفت بها قوما لي�صلمو� ووكلتكم  �أنف�صكم يا مع�صر �لأن�صار يف لعاعة من �لدنيا 
�إىل �إ�صالمكم(، فاإنهم لو علمو� رمبا تاأثرو� �صلًبا، ووجدو� هم كذلك. �إن �ل�صيطرة 

على �لنو�حي �لإعالمية مهمة ل�صمان عدم �لتاأثري �ل�صلبي للمعاجلة على �آخرين.
املطلب الثاين: حمور احلوار:

ميثل �حلو�ر حموًر� بارًز� و�أ�صا�صًيا من حماور �ملنهجية �لنبوية يف �لتعامل مع 
�ل�صعور بالَغْب خالل �جتماع �حلظرية. وتت�صح �أهميته من خالل �ملخرجات �لتي 
خرج بها، و�لنتائج �لتي �أّدى �إليها، حيث خرج �لأن�صار من �حلظرية بعد �حلو�ر 
ت�صيطر  كانت  �لتي  بالَغْب  �ل�صعور  حلالة  كامل  وزو�ل  �لر�صا،  من  تامة  حالة  يف 
عليهم قبله. وقد دلت ت�صرفات �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�أقو�له يف حو�ره مع 
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�لأن�صار يف �جتماع �حلظرية على �صرورة �لإعد�د و�ل�صتعد�د للحو�ر، وعلى 
�أن �حلو�ر �ملنهجي �لفاعل له مر�حل ت�صوقه �إىل غاياته �ملحمودة �ملطلوبة، كما دلت 

على وجود �لعديد من �ملبادئ �لتي حتقق فاعلية �حلو�ر؛ فيما يلي تف�صيل ذلك:
اأوًل: الإعداد وال�ستعداد للحوار:

يظهر �لإعد�د للحو�ر من خالل �لفعاليات �لتي متت قبل مبا�صرته، حيث مت 
�لتجهيز للحو�ر مكانًا وزمانًا وح�صوًر�؛ قال �صلى �هلل عليه و�صلم ل�صعد: )فاجمع 
م�صاألة  يف  �صدد  بل  و�ملكان،  �حل�صور  له  فحدد  �حلظرية(،  هذه  يف  قومك  يل 
�إذ� كان هناك �أحد من غريهم. ويظهر �ل�صتعد�د  �حل�صور بنف�صه حتى �صاأل عما 
�أنت من ذلك  �أبعاد �ملوقف وعنا�صره وظروفه �ملختلفة: )فاأين  من خالل در��صة 
يا �صعد(. كذلك فاإن �ختيار �ل�صرت�تيجية �ملثلى يف �حلو�ر هي جزء ل يتجز�أ من 
�ل�صتعد�د للحو�ر؛ و�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم قد �أعد ��صرت�تيجية مرنة �ت�صمت 
بالف�صل، وتلطف،  فا�صتف�صل، ولم، و�عرتف  بال�صر�حة و�لتعاطف و�ملو��صاة، 
وبنّي غو�م�ض �ل�صيا�صة، ومربر�ت �لت�صرف، ثم عّو�ض، وحّفز، وطّمن، كل ذلك 
بالكلية،  بالَغْب  �ل�صعور  حالة  �أز�ل  و�حد،  مغلق  و�جتماع  ي�صرية،  حلظات  يف 
�أن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  تاأكده  ويدل  م�صتب�صرون؛  ر��صون  �لنا�ض وهم  وتفرق 
عنهم  بها  �صريفع  �لتي  للكيفية  خطط  قد  كان  �أنه  غريهم  �أحد  معهم  لي�ض  �لقوم 
�صعور �لَغْب، و�أنه �أ�صمر م�صارحتهم بال�صبب �لذي من �أجله ق�صم هذه �لق�صمة، 

وهذ� �حلديث ل ي�صلح �أن يح�صره كل �أحد، خا�صة من �أعطي دون �لنا�ض.
ثانًيا: مراحل احلوار:

ميكن من خالل حتليل �جتماع �حلظرية تبني مر�حل �أ�صا�صية للحو�ر كمحور 
من حماور معاجلة �ل�صعور بالَغْب. هذه �ملر�حل هي: �لتمهيد، و�إز�لة حالة �ملوجدة 

و�لغ�صب، و�لتد�ول �لعقالين ملو�صوع �ل�صعور بالَغْب، و�لإنهاء.
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1- مرحلة التمهيد: 
بال�صتف�صار عن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  بد�يته  من  �لتمهيد جلية  مرحلة  تظهر 
عنكم(.  بلغني  حديث  كان  )ما  فقال:  حقيقته؛  عن  و�ل�صتف�صال  �خلرب،  �أبعاد 
�أنا�ض منا حديثة  يا ر�صول فلم يقولو� �صيئا، و�أما  �آر�ئنا  �أما ذوو  قال له فقهاوؤهم: 
قري�ًصا، ويرتك  يعطي  �صلم  و  عليه  �هلل  �هلل �صلى  لر�صول  �هلل  يغفر  فقالو�  �أ�صنانهم 
�لأن�صار، و�صيوفنا تقطر من دمائهم. مرحلة �لتمهيد �إًذ� تهتم بتحديد �أبعاد �ل�صعور 
بالَغْب، وطرح �حلقائق و�لأ�صباب �ملتعلقة به من جميع �جلو�نب �ملادية و�ملعنوية، 
جمًعا لأطر�فه، وح�صًر� ملو�صوعاته، وتاأ�صي�ًصا لأر�صية �حلو�ر �ل�صامل، ورفع حالة 

�ل�صعور بالَغْب ب�صكل كامل.
2- مرحلة اإزالة حالة املوجدة والغ�سب:

لقد بد�أ ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم حو�ره مع �لأن�صار عقب �لتمهيد، 
باإز�لة حالة �ملوجدة و�لغ�صب، وذلك من خالل �ملعاتبة و��صتعطاف �ملعاتب و�إعتابه 
عن عتبه باإقامة حجة من عتب عليه و�لعتذ�ر و�لعرت�ف)1(. وقد �أجنز ر�صول �هلل 
�صلى �هلل عليه و�صلم ذلك من خالل �لت�صاوؤل: هل ي�صتحق ر�صول �هلل �صلى �هلل 
عليه و�صلم �أن جتدو� عليه وتغ�صبو�، وهو �لذي كان �صبب هد�يتكم من �ل�صالل، 
وكفايتكم من �لفاقة، و�إ�صاعة �لوئام بينكم؟، فاأثار بذلك �لت�صاوؤل �ل�صعور مبّن �هلل 
ور�صوله عليهم وف�صله مبا ل يبقى معه �إّل لوم �لنف�ض على �ملوجدة، و��صتحقار ذلك 
منهم عند �ملقارنة، و�أمّت �صلى �هلل عليه و�صلم �لإجناز وعّززه من خالل �لعرت�ف 
بف�صلهم و�صابقتهم، مبا يوؤكد �صفاء نف�صه جتاههم وخلوها عّما يكدرها نحوهم؛ قال 
-ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم-: )يا مع�صر �لأن�صار ما قالة بلغتني عنكم وجدة 
وجدمتوها يف �أنف�صكم. �أمل �آتكم �صالل فهد�كم �هلل، وعالة فاأغناكم �هلل، و�أعد�ء 

فتح �لباري، لبن حجر �لع�صقالين، 52/8.  -1
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فاألف �هلل بني قلوبكم(. قالو�: بل �هلل ور�صوله �أمن و�أف�صل. قال: )�أل جتيبونني يا 
مع�صر �لأن�صار( قالو�: ومباذ� جنيبك يا ر�صول �هلل وهلل ولر�صوله �ملّن و�لف�صل. قال: 
)�أما و�هلل لو �صئتم لقلتم فل�صدقتم و�صدقتم؛ �أتيتنا مكذبا ف�صدقناك، وخمذول 
فن�صرناك، وطريد� فاآويناك، وعائال فاأغنيناك(. �ملعنى: من كان مثلي ومثلكم ل 
�أثره  �حلو�ر  من  �جلزء  لهذ�  كان  وقد  وغ�صب.  موجدة  بينهم  حت�صل  �أن  ينبغي 
�إز�لة حالة �ملوجدة و�لغ�صب، و�لتوطئة لتد�ول �حلجج �ملنطقية دون  �لكبري يف 

تاأثري للحالة �لنف�صية �ل�صلبية �لتي قد متنع من تلقيها و�لنظر فيها ب�صكل �صليم. 

3- مرحلة التداول العقالين ملو�سوع ال�سعور بالَغْب: 

لل�صعور  بالأن�صار  �أف�صت  �لتي  �ملنطقية  �ملقدمات  طرح  مت  �ملرحلة  هذه  يف 
ف�صدقناك،  مكذبا  �أتيتنا  و�صدقتم؛  فل�صدقتم  لقلتم  �صئتم  لو  و�هلل  )�أما  بالَغْب 
وخمذول فن�صرناك، وطريد� فاآويناك، وعائال فاأغنيناك(، كما ك�صف ر�صول �هلل 
فقال:  ومنعه؛  عطائه  يف  و�لعلة  �حلكمة  و�أبرز  منطقه،  عن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى 
و�أتاألفهم(،  �أجربهم  �أن  �أردت  و�إين  وم�صيبة  بجاهلية  عهد  حديث  قري�صا  �إن   (
�لدنيا  من  لعاعة  يف  �لأن�صار  مع�صر  يا  �أنف�صكم  يف  )�أوجدمت  �أحمد:  رو�ية  ويف 
�ملرحلة  هذه  يف  �حلو�ر  فتم  �إ�صالمكم(.  �إىل  ووكلتكم  لي�صلمو�  قوما  بها  تاألفت 
بغاية �لحرت�م  باللطف و�لرفق، بل  �إخالل  باحلجة و�ملنطق، طرًحا وتفنيًد�، دون 
و�لتقدير و�لأدب؛ ودلل خاللها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم خاللها على �أنه �أخذ 
كافة �لعو�مل يف �لعتبار، ومنها �صابقة �لأن�صار وف�صلهم، وبنّي �لعو�مل �لأخرى 
�لتي مل تظهر لهم؛ وهي: ر�صوخ �إميانهم، وحد�ثة عهد �ملوؤلفة بجاهلية وم�صيبة، 
وتاأثري �لإح�صان يف جرب م�صيبتهم و��صتمالة قلوبهم ليثبتو� على �لإ�صالم وي�صلم 
�أبرزه  �لذي  فاملنطق  في�صلمو�)1(.  �لعطاء  يف  نظر�وؤهم  ويطمع  باإ�صالمهم  �أتباعهم 

بت�صرف من تعليق حممد فوؤ�د عبد �لباقي على �صحيح م�صلم/حيح م�صلم، 733/2.  -1
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ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم لت�صرفه ظهر جلًيا �أنه حقق م�صلحة �أكرب، ور�عى 
جميع �جلو�نب �ملتعلقة بقر�ره. وقد كان لهذ� �ملنطق �لقوي �أثره �لكبري يف �قتناع 
�لأن�صار باحلكمة من ت�صرفه �صلى �هلل عليه و�صلم. ونالحظ يف �حلو�ر �لذي د�ر 
يف هذه �ملرحلة �أن �لأن�صار مل يطرحو� حججهم ومنطقهم، لكن ر�صول �هلل �صلى 
�هلل عليه و�صلم مل يدعهم حتى �أبرز لهم منطقهم �لذي �نبنى عليه �صعورهم بالَغْب، 
ثم هدمه بك�صف منطقه �لذي كان �أبعد نظًر�، و�أح�صن مق�صًد� و�أو�صع روؤية. وهذ� 
�إن دل على �صيء فاإمنا يدل على �أهمية �لتد�ول �لعقالين ملو�صوع �ل�صعور بالَغْب 
ولو من خالل طرح حجج �لآخر �إن تركها �أو غفل عنها �أو ��صتحيا منها �أو حال مانع 

من قدرته على طرحها.
تبناه ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يف قر�ره حيال  �لذي  �ملنطق  �إن هذ� 
ا بهذه �لو�قعة، بل كان عنده  توزيع �خلم�ض يف ق�صمة غنائم حنني ملن يكن خا�صً
�صيا�صة ثابتة ر��صخة، فهد�ية �خللق وثباتهم على �لإميان كانت د�ئًما ت�صكل �أولوية 
يف عطائه مما �أفاء �هلل عليه، وقد قرر ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم هذه �ل�صيا�صة 
ب�صورة جلية؛ ففي �حلديث عن �صعد ر�صي �هلل عنه: �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�صلم قال: )يا �صعد �إين لأعطي �لرجل وغريه �أحب �إيل منه خ�صية �أن يكبه �هلل يف 
�لنار()1(. ويف حديث عمرو بن تغلب قال �إن �لر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و �صلم 
�أتي مبال �أو ب�صبي فق�صمه، فاأعطى رجال وترك رجاًل، فبلغه �أن �لذين ترك عتبو� 
فحمد �هلل ثم �أثنى عليه ثم قال )�أما بعد فو�هلل �إين لأعطي �لرجال و�أدع �لرجال 
و�لذي �أدع �أحب �إيل من �لذي �أعطي ولكن �أعطي �أقو�ما ملا �أرى يف قلوبهم من 
�جلزع و�لهلع و�أكل �أقو�ما �إىل ما جعل �هلل يف قلوبهم من �لغنى و�خلري فيهم عمرو 

متفق عليه، �أخرجه �لبخاري، كتاب �لإميان، باب �إذ� مل يكن �لإ�صالم على �حلقيقة وكان على �ل�صت�صالم   -1
�أو �خلوف من �لقتل، حديث رقم: )27(؛ و م�صلم، كتاب �لإميان، باب تاألف قلب من يخاف على �إميانه 

ل�صعفه، حديث رقم: )150(.
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بن تغلب()1(.
4- مرحلة اإنهاء احلوار:

ا يف خامتة �حلو�ر  يالحظ �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ��صتخدم �أ�صلوبًا خا�صً
يف هذه �حلادثة، �أز�ل �أي �أثر لل�صعور بالَغْب يف نفو�ض �لأن�صار، ورفع روحهم 
�ملعنوية �إىل عنان �ل�صماء، و�أعطاهم بدل ما غبنو� خرًي� منه: رفقة ر�صول �هلل �صلى 
�هلل عليه و�صلم ودو�م �صحبته، و�لدعاء لهم ولذرياتهم، ون�صحهم يف م�صتقبلهم 
�أدى �إىل رفع �حلرج �ملحاورين، وتاأكيد مكانتهم، و�ل�صمو مبعنوياتهم؛ فقد قال: 
)�أفال تر�صون يا مع�صر �لأن�صار �ن يذهب �لنا�ض بال�صاة و�لبعري وترجعون بر�صول 
�لهجرة  لول  بيده  نف�ض حممد  �لذي  فو  �هلل عليه و�صلم يف رحالكم،  �هلل �صلى 
لكنت �مر�أ من �لأن�صار، ولو �صلك �لنا�ض �صعبا و�صلكت �لأن�صار �صعبا ل�صلكت 
�لأن�صار(.  �أبناء  و�أبناء  �لأن�صار  و�أبناء  �لأن�صار  �رحم  �للهم  �لأن�صار.  �صعب 
�أ�صلوب �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم كان ناجًعا جًد� يف حتقيق  �أن  وتوؤكد �لنتائج 
خروج �لن�صار من �حلو�ر بروح �إيجابية جتب ما قبلها من روح �ملوجدة، وحالة 
�ل�صعور بالَغْب، وحتقيق �لت�صايف �لتام، ورفع �حلرج �لذي قد ي�صببه ثبوت �خلطاإ 
�حلو�ر وخمرجاته  �لثقة حول  و�أ�صاع  �ملو�قف،  عن  و�لتنازل  للحق،  و�لر�صوخ 
ر�صينا  وقالو�:  حلاهم  �أخ�صلو�  حتى  �لقوم  )فبكى  �حلديث:  ففي  ومقا�صده؛ 

بر�صول �هلل ق�صما وحظا(.
ثالًثا: مبادئ احلوار:

مما �صبق تظهر مالمح �ملبادئ �لأ�صا�صية للحو�ر؛ كمحور من حماور منهجية 
�لهدي �لنبوي يف �لتعامل مع �ل�صعور بالَغْب، وتتمثل هذه �ملبادئ يف: �ملكا�صفة 
و�ل�صفافية، طرح كافة �ملو�صوعات ذ�ت �لعالقة، �حرت�م وتقدير �ملغبون ولو كان 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �جلمعة، باب من قال يف �خلطبة بعد �لثناء �أما بعد، حديث رقم: )881(.  -1
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خمطًئا، �للطف و�لرفق.
1- املكا�سفة وال�سفافية: 

�ملكا�صفة  باحلقائق. وقد ظهرت  و�ل�صر�حة و�لعرت�ف  �ل�صدق  بها:  ويعنى 
و�ل�صفافية كمبد�أ من مبادئ �حلو�ر يف جميع مر�حل �حلو�ر يف �جتماع �حلظرية، 
بدًء� من قول �صعد للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم حني �صاأله: )ما �أنا �إّل �مروؤ من قومي 
بلغته،  �لتي  �لقالة  عن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  با�صتف�صال  ومروًر�  �أنا(،  وما 
وتف�صيل �لأن�صار عمن حتدث ممن مل يتحدث، وتعليق ر�وي �حلديث عن �صدق 
�لأن�صار يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  ومعاتبة  يكذبون(،  ل  �لأن�صار )وكانو� 
ق�صمه، وت�صريحه باحلكمة �لتي �صاقته �إىل هذه �لق�صمة، و�عرت�فه بف�صل �لأن�صار 
�ملّنة هلل  باأن  ي�صعرون  بل وهم  �إىل ذلك،  �أن ي�صطر  �لإ�صالم، دون  و�صابقتهم يف 

ولر�صوله عليهم، و�إخبارهم عما ي�صتقبلون من �أمرهم من ح�صول �لأثرة بعده. 
لقد �أ�صهم مبد�أ �ملكا�صفة و�ل�صفافية �لذي �ت�صم به �حلو�ر �لنبوي مع �لأن�صار 
وجتاهل  ن�صيان  �أمر  يكن  مل  �لأمر  �أن  و�قتناعهم  نفو�صهم،  تطييب  يف  كبري  بدور 
و�إهمال، ول �أمر �إق�صاء و��صتبد�ل باملكانة، ول �أمر �كتفاء و��صتغناء عنهم. بل لقد 
نقلهم من �ل�صعور بالَغْب �إىل �ل�صعور بال�صر�كة يف �أ�صر�ر �ل�صيا�صة، و�لإ�صهام يف 
لم �ملديّن م�صتقباًل،  حتمل �أعباء هد�ية �خللق وتبعاته، وبدورهم �لهام يف حفظ �ل�صِّ
وهو تغيري عظيم يف �أجو�ء �حلو�ر، وحتول كبري يف �لت�صور�ت �لذهنية �أّدى �إىل 

و�صول �حلو�ر لنتائجه �لإيجابية.
2- طرح كافة املو�سوعات ذات العالقة: 

بف�صلهم  مثاًل  ي�صرحو�  فالأن�صار مل  �حلادثة،  �ملبد�أ جلًيا يف هذه  هذ�  ظهر 
على �لدعوة و�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، و��صتحقاقهم بذلك عدم تف�صيل غريهم 
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عليهم يف �لق�صمة، خا�صة بعد �أن �أفحمهم �صلى �هلل عليه و�صلم مبنة �هلل ور�صوله 
عليهم، لكنه �صلى �هلل �هلل عليه و�صلم طرح هذ� �لأمر وعلق عليه، بل �أناط ت�صرفه 
يف �لق�صمة �لتي ح�صل ب�صببها �ل�صعور بالَغْب على �صعف �إميان �أولئك، ور�صوخ 
�لنبي �صلى �هلل  �صابقتهم وجهادهم وف�صلهم. كذلك طرح  توؤكده  �لذي  �إميانهم 
عليه و�صلم ما ي�صتقبل �لقوم من �لأثرة بعده، وكيفية �لت�صرف حيالها. ويتبني من 

ذلك �أنه طرح مو�صوعات �ملا�صي و�حلا�صر و�مل�صتقبل فيما يتعلق بهذه �حلادثة.
3- احرتام من ي�سعر بالَغْب وتقديره ولو كان خمطًئا: 

�أظهر �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم وهو يحاور �لأن�صار �أعظم �لحرت�م و�لتقدير 
لهم؛ فها هو �صلى �هلل عليه و�صلم يالطفهم ويعاتبهم معاتبة �ملحب �مل�صفق، ويدعو 
لهم ولذرياتهم، ويقدر �صنيعهم وبالءهم يف �لإ�صالم، ثم يريهم قدرهم �لعايل 
عنده )�لأن�صار �صعار و�لنا�ض دثار، ولول �لهجرة لكنت �مر�أ من �لأن�صار(. كل 
هذه �لإ�صار�ت تدل على �حرت�م وتقدير عظيمني �أظهرهما �ملحاور -ر�صول �هلل 
�صلى �هلل عليه و�صلم- خالل �حلو�ر مع �لأن�صار. ومن �لحرت�م و�لتقدير �لذي 
�أظهره �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف �حلو�ر �إف�صاح �ملجال للرد، و�بد�ء �لر�أي، 
و�لت�صريح باملوجدة، بل جعل لالأن�صار موقع �ملحاور �ملقابل دون �أن يطلبو� ذلك، 
�لعالقة،  ذ�ت  �ملو�صوعات  كافة  طرح  وي�صر  و�ل�صفافية،  �لو�صوح  من  عزز  مما 
و�ملفاهيم  �ملو�قف  تغيري  �أثرها يف  �ملعاتبة، وحتقيق  قبول  �إىل  ذلك  �أدى  ولقد  بل 
�مل�صوؤولني هو  �لهيمنة على �حلو�ر من جانب  �أن  �إىل  ي�صري  و�لت�صور�ت. وهذ� 
من مظاهر عدم �حرت�م �ملغبونني وتقديرهم، وهو �لأمر �لذي كثرًي� ما يوؤدي �إىل 
ف�صل �ملفاو�صات و�حلو�ر�ت، حيث ي�صعر �أحد �لأطر�ف باأنه يجرب على �حلل �أو 
ي�صاق �إليه �صوًقا، دون ر�صاه وقبوله. ويثمر �حلو�ر باأف�صل ما يكون عندما يكون 
ين�صبون  �لأن�صار يف معظم جمريات �حلو�ر  متبادًل؛ وها هم  �لحرت�م و�لتقدير 
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�لف�صل و�ملنة هلل ولر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم �حرت�ًما و�عرت�ًفا؛ فقالو�: )بل �هلل 
�أمن و�أف�صل( )ومباذ� جنيبك يا ر�صول �هلل وهلل ور�صوله �لف�صل و�ملنة(،  ور�صوله 
مما يدل على �حرت�م �لتابعني للم�صوؤول وتقديرهم له؛ مما يجعل �حلو�ر بناًء مفيًد� 
يت�صم بالتهذيب و�لأدب و�لرقي، ويوؤكد على �أن �لحرت�م و�لتقدير �ملتبادل بني 

�مل�صوؤول و�جلماعات �ملتاأثرة بال�صعور بالَغْب يوؤثر �إيجابًيا على �حلو�ر.

4- اللطف والرفق: 

فاإنه  �لأن�صار،  مع  �لنبوي  �حلو�ر  �أعمدة  �أحد  باملغبون  و�لرفق  �للطف  كان 
�صلى �هلل عليه و�صلم ما عّنفهم على موجدتهم عليه، وقالتهم �لتي قالوها، بل �أ�صد 
ما كان منه: �لعتاب، �لذي معناه: من كان مثلي ومثلكم ل ينبغي �أن يح�صل بينهم 
موجدة وحزن وغ�صب، فاأنتم يف �لقرب مني مبنزلة �ل�صعار؛ وهو: �للبا�ض �لذي 
�إىل �خلارج،  �لذي يكون  �للبا�ض  �لدثار؛ وهو  يلي �جل�صد، وغريكم مني مبنزلة 
�أن  �أنه خارج عن حمبة وتلطف ومودة. و�لدلئل على  �لعتاب ظاهر يف  وهذ� 
�للطف و�لرفق من �ملبادئ �لهامة يف �حلو�ر كثرية يف هذه �حلادثة؛ منها: �أنه �صلى 
�هلل عليه و�صلم بنّي لهم �لعلة من ت�صرفه �لذي عتبو� عليه ب�صببه و�صعرو� بالَغْب من 
جر�ئه، وهذ� تلطف منه ورفق. بل �إن �جتماعه بهم �صلى �هلل عليه و�صلم نف�صه يدل 
على رفقه بهم ولطفه، �إذ �إن �لقالة �إذ� ��صتفحلت، و�لكالم يف ر�صول �هلل �إذ� �صاء 
كان عاقبته وبال على �ملتكلم �مل�صيء، م�صد�ق ذلك يف �حلديث: عن �صفية بنت 
حيي قالت: كان ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و �صلم معتكفا فاأتيته �أزوره ليال، فحدثته 
ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان م�صكنها يف د�ر �أ�صامة بن زيد، فمر 
رجالن من �لأن�صار فلما ر�أيا �لنبي �صلى �هلل عليه و �صلم �أ�صرعا فقال �لنبي �صلى 
�هلل عليه و �صلم: )على ر�صلكما �إنها �صفية بنت حيي(. فقال: �صبحان �هلل يا ر�صول 
�هلل. قال: )�إن �ل�صيطان يجري من �لإن�صان جمرى �لدم و�إين خ�صيت �أن يقذف يف 
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قلوبكما �صوء� �أو قال �صيئا()1(، وهكذ� �لأمر يف هذه �لو�قعة. 
املطلب الثالث: حمور الرت�سية:

يُعَني بالرت�صية هنا: �لعمل على حتقيق ر�صا �لفئة �لتي ت�صعر بالَغْب )�حلي من 
�لأن�صار(. و�لهدف من �لرت�صية هو �ختالع �ل�صعور بالَغْب من �ل�صدور بالكلية، 
روحهم  رفع  و  �ملغبونني،  على  فات  ما  �أمر  وتهوين  ظهر،  متى  �حلق  و�إحقاق 
على  �لفر�صة  وتفّوت  و�لر�صا،  و�لألفة  �لهد�ية  متام  تتحقق  وبذلك  �ملعنوية. 
�حلو�ر،  خمرجات  على  و�للتفاف  �جلر�ح،  فتح  �إعادة  يف  و�ملرجفني  �ملنافقني 
تخرج  �ملفاو�صات  من  فكثري  بذلك؛  ي�صهد  و�لو�قع  �لَغْب.  حالة  �إنتاج  و�إعادة 
�أطر�فها ب�صبب ما يخرجون به من  �أن تف�صل، ول يلتزم بها  باتفاقيات ثم ما تلبث 

�حلو�ر من عدم �لر�صا و�صعف �لقتناع و�لروح �ملتدنية. 
�ملحور  هذ�  على  �حلظرية  �جتماع  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �عتمد 
�عتماًد� كبرًي� يف منهجيته للتعامل مع �ل�صعور بالَغْب، ويالحظ �أنه �صلى �هلل عليه 
و�صلم ��صتخدم عدًد� كبرًي� من �لأ�صاليب و�لو�صائل لتحقيقه؛ منها: �ل�صتعطاف، 

و�لعرت�ف، و�لتفهم و�لإعذ�ر، و�لت�صلية، و�لتعوي�ض، و�لتحفيز)2(. 
اأوًل: ال�ستعطاف: 

خالل  من  �ل�صتعطاف  �أ�صلوب  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  ��صتخدم  يظهر 
�ملعاتبة �للطيفة �لتي خاطب بها �لأن�صار: )يا مع�صر �لأن�صار ما قالة بلغتني عنكم 
وجدة وجدمتوها يف �أنف�صكم. �أمل �آتكم �صالل فهد�كم �هلل، وعالة فاأغناكم �هلل، 

)3107(؛  رقم:  حديث  وجنوده،  �إبلي�ض  �صفة  باب  �خللق،  بدء  كتاب  �لبخاري،  �أخرجه  عليه،  متفق   -1
وم�صلم، كتاب �ل�صالم، باب بيان �أنه ي�صتحب ملن رئي خالًيا بامر�أة وكانت زوجة �أو حمرًما له �أن يقول 

هذه فالنة ليدفع ظن �ل�صوء به، حديث رقم: )5808(.
�أ�صار �بن حجر �إىل بع�صها �صمن فو�ئد �حلديث، فتح �لباري، لبن حجر �لع�صقالين، 8،�ض 52.  -2
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و�أعد�ء فاألف �هلل بني قلوبكم(، )�أوجدمت يف �أنف�صكم يا مع�صر �لأن�صار يف لعاعة 
�لثناء  خالل  ومن  �إ�صالمكم(،  �إىل  ووكلتكم  لي�صلمو�  قوًما  بها  تاألفت  �لدنيا  من 
وبيان �لقرب و�للحمة: )�لأن�صار �صعار و�لنا�ض دثار، ولول �لهجرة لكنت �مر�أ 
�صعب  لأخذت  �صعًبا  �لأن�صار  و�صلكت  و�ديًا  �لنا�ض  �صلك  )لو  �لأن�صار(،  من 
و�أبناء  �لأن�صار  �رحم  )�للهم  ولذر�ريهم:  لهم  �لدعاء  خالل  ومن  �لأن�صار(، 
�إثارة  يف  كبرًي�  �إ�صهاًما  �لأ�صلوب  هذ�  �أ�صهم  �لأن�صار(.  �أبناء  و�أبناء  �لأن�صار 
عاطفة �لأن�صار، و�إز�لة موجدتهم و�صعورهم بالَغْب. و�أ�صار بكاوؤهم �إىل �أثر هذ� 

�لأ�صلوب يف حتقيق تفاعلهم و�نفعالهم، وحتقيق كامل ر�صاهم.
ثانًيا: العرتاف:

�أ�صهم �عرت�ف ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم لالأن�صار بال�صابقة، و�إقر�ره لهم 
بالف�صل �لذي ي�صتحقون عليه �لتقدمي على غريهم يف حتقيق متام ر�صاهم؛ فقال: 
)�أما و�هلل لو �صئتم لقلتم فل�صدقتم و�صدقتم؛ �أتيتنا مكذبا ف�صدقناك، وخمذول 

فن�صرناك، وطريد� فاآويناك، وعائال فاأغنيناك(.
ثالًثا: التفهم والإعذار:

ت�صمن �عرت�فه �صلى �هلل عليه و�صلم لالأن�صار بالف�صل و�ل�صابقة تفهمه ل�صعورهم 
تطييب  يف  �لكبري  �لأثر  له  كان  مما  �حلادثة،  هذه  يف  ملوقفهم  و�إعذ�رهم  بالَغْب، 
ب�صكل كبري. تر�صيتهم  �صاهم يف  مما  ماء وجوههم، وتطمينهم.  نفو�صهم، وحفظ 

رابًعا: الت�سلية: 
ى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �لأن�صار من خالل ت�صليتهم عّما  لقد تر�صّ
ق�صمه  �لذي  �ملال  �صاأن  فهّون من  تارة  �لتهوين  فات عليهم؛ و��صتخدم يف ذلك 
ما  �أول  يف  ناعم  نبت  قيل:  عاعة  و�للُّ �لدنيا(،  من  )لعاعة  و�صماه:  �ملوؤلفة،  على 
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�ل�صقاء  بقي يف  ما  �ملقاومة و�لبقاء، وقيل:  يقوى على  ينبت)1( ويكون �صعيًفا ل 
ل�صرعة زو�لها)3(، كما  لعاعة  للدنيا  يقال  �ل�صر�ب)2(، ولهذ�  من نحو �جلرعة من 

قال �صبحانه: چ ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   
�لأن�صار  فاتت  �لتي  للعطايا  �لو�صف  هذ�   .]45 ]�لكهف:  چ  ىت  مت   خت   حت  
�ض به عنها قيمة عظيمة، وت�صلية  د فيها، وي�صلِّي عن فقدها، ويجعل للبدل �ملعوَّ يزهِّ
بر�صوخ �لإميان،  �لأن�صار و�ل�صهادة لهم  تزكية  كبرية، عما فات. كذلك كان يف 
و�إناطة �لق�صمة بتثبيت �إ�صالم �صعفة �لإميان من �ملوؤلفة و�لطلقاء ل بالف�صل �أعظم 

�لت�صلية لهم عما فاتهم. وهذ� �أ�صهم �إ�صهاًما مقدًر� يف تر�صيتهم.
خام�ًسا: التعوي�ش:

�أقنعهم  �أن  بعد  تعوي�ض  دون  �لأن�صار  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  يرتك  مل 
اهم  تر�صّ بل  �ملوجدة.  �أنف�صهم من  ما يف  و�أز�ل  �لفيء،  �لت�صرف يف  مبنطقه يف 
بتعوي�صهم عما فاتهم، وبذل لهم كافة �أنو�ع �لتعوي�ض �ملمكنة، و�ملقدرة عندهم. 
لقد عو�صهم ماديًا بنف�صه �ل�صريفة؛ قال لهم: )�أما تر�صون �أن يذهب �لنا�ض بالأمو�ل 
وترجعو� �إىل رحالكم بر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم فو�هلل ما تنقلبون به خري مما 
ينقلبون به(، وتقومي �لتعوي�ض �ملادي �إمنا يكون مبدى ما مينحه �لعر�ض �ملادي من 
عظم  �لأن�صار  �أدرك  وقد  و�لربكة.  �لنفع  ورجاء  �حلاجات،  وق�صاء  �لعني،  قرة 
�لتعوي�ض �لذي نالوه، فهل �أقر يف �أعينهم، �أو �أجل يف ق�صاء حو�ئجهم، �أو �أنفع 
و�أبرك لهم من ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم؟. وقد نقل �بن حجر عن �لو�قدي 
ذكره �أن �لأن�صار حينما ر�صو� بر�صول �هلل ق�صًما وحًظا دعاهم ليكتب لهم بالبحرين 
فاأبو�  �لأر�ض،  من  يومئذ  عليه  فتح  ما  �أف�صل  من  وهي  بعده،  خا�صة  لهم  تكون 

ل�صان �لعرب، لبن منظور، 319/8.  -1
ل�صان �لعرب، لبن منظور، 8،�ض 320.  -2

�صم�ض �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم، لن�صو�ن �حلمريي، 5964/9.  -3
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وقالو� ل حاجة لنا بالدنيا)1(. فاإن �صح ذلك دل على جناعة �أ�صلوب �لنبي �صلى �هلل 
عليه و�صلم يف �لرت�صية حتى رف�صو� �لتعوي�ض �ملادي بالأر�ض. كذلك فقد عّو�ض 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �لأن�صار معنويًا باأن زكاهم، وقّربهم، و�صمن لهم رفقته 
�لد�ئمة يف �ملحيا وعند �ملمات، وو�صفهم مبا يفخرون به من �أنهم بطانته وخا�صته، 
وباأن �صهد لهم بر�صوخ �لإميان، وباأن دعا لهم بالرحمة وذرياتهم من بعدهم.؛ وكان 
مما قاله �صلى �هلل عليه و�صلم لالأن�صار: )�لأن�صار �صعار و�لنا�ض دثار ولول �لهجرة 
لكنت �مر�أ من �لأن�صار(، و�ل�صعار �لثوب �لذي يلي �جل�صد، و�لدثار ما بعده من 
�لثياب، ويف هذه �لعبارة كناية عن �صدة قربهم منه، و�لت�صاقهم به، و�أنهم خا�صته 
و�أ�صفياءه)2(. وقال: )لو �صلك �لنا�ض و�ديا و�صلكت �لأن�صار �صعبا لأخذت �صعب 
ملا  فيه ماء، و�ل�صعب ��صم  �لأن�صار(، و�لو�دي هو: �ملكان �ملنخف�ض وقيل �لذي 
�نفرج بني جبلني وقيل هو �لطريق يف �جلبل)3(، ويف هذه �لرو�ية قطع بافرت��ض 
ذهاب �لنا�ض يف �لو�دي، و�لأن�صار يف �ل�صعب، فكاأنه �صلى �هلل عليه و�صلم يقول 
�لنا�ض يف مذهب وطريق وحالة �صهلة وح�صنة، وكنتم يف مذهب  لهم: لو كان 
تر�صية  يف  �لتعوي�ض  �أ�صهم  لقد  وللزمتكم.  فارقتكم  ملا  �صعبة  وحالة  وطريق 
�لأن�صار ب�صكل عظيم، فنطق ل�صان مقالهم معرًب� عن حالهم: )ر�صينا بر�صول �هلل 

ق�صًما وحًظا(.
�ساد�ًسا: التحفيز:

على  تدل  و�حدة  كلمة  وهي  فار�ض:  �بن  قال  حفز؛  من  �للغة  يف  �لتحفيز 
�أو  �حلث وما قرب منه)4(، وقال �بن منظور: �حلفز حّثك �ل�صيء من خلفه �صوًقا 

فتح �لباري، �بن حجر �لع�صقالين، 51/8.  -1
تعليق حممد فوؤ�د عبد �لباقي على �صحيح م�صلم/حيح م�صلم، 738/2.  -2

فتح �لباري، �بن حجر �لع�صقالين، 52/8.  -3
مقايي�ض �للغة، لبن فار�ض، 68/2.  -4
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�أو  غري �صوٍق)1(. ويعني �لتحفيز يف �ل�صطالح: دفع �لفرد لتخاذ �صلوك معني 
�إيقافه �أو تغيري م�صاره)2(. فالتحفيز �إًذ� ي�صهم يف حتريك �ل�صلوك �لظاهر و�لباطن 
وقد  معنويًا،  يكون  وقد  ماديًا،  يكون  قد  و�لتحفيز  وتوجيهه)3(.  فيه  و�لتحكم 
�لنبي �صلى هلل عليه  ��صتخدم  �حلادثة  �إيجابًيا. ويف هذه  يكون  �صلبًيا وقد  يكون 
بالكلية.  بالَغْب  �ل�صعور  حالة  و�إز�لة  �لأن�صار،  لرت�صية  �لأنو�ع  هذه  كل  و�صلم 
ا لهم عما فاتهم من  ويظهر ��صتخد�مه للتحفيز �ملادي يف جعل نف�صه �ل�صريفة عو�صً
عر�ض يف �لق�صمة، مما هو مقدور على تعوي�صه وحت�صيل مثله، ولكن �أنّى لغريهم 
بالأمو�ل  �لنا�ض  يذهب  �أن  تر�صون  )�أما  �هلل:  ر�صول  لهم  قال  �هلل؟؛  ر�صول  مبثل 
وترجعو� �إىل رحالكم بر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم فو�هلل ما تنقلبون به خري مما 
ينقلبون به(. و��صتخدم �لتحفيز �ملعنوي ممن خالل و�صفهم باأنهم خا�صته وبطانته 
و�فتخاره بالنت�صاب �إليهم لول وجود مينع: )�لأن�صار �صعار و�لنا�ض دثار ولول 
يف  ومو�فقتهم  �لتز�مهم  بتمام  �لتز�مه  ومن  �لأن�صار(،  من  �مر�أ  لكنت  �لهجرة 
�لأن�صار  و�دي  ل�صلكت  �صعبا  �أو  و�ديا  �لنا�ض  �صلك  )لو  فقال:  و�ملكره؛  �ملن�صط 
�أن  عليهم  وعتب  فالمهم  �صلبًيا  حتفيًز�  �لأن�صار  �هلل  ر�صول  وحفز  �صعبهم(.  �أو 
وجدو� عليه، وذكر لهم ف�صل �هلل عليهم ور�صوله، كما حفزهم �إيجابًيا بتعوي�صهم 
بنف�صه، و�لثناء عليهم، وبيان عظيم مو�فقته لهم، وتزكيتهم بتاأكيد ر�صوخ �إميانهم، 
له  كان  �ملتكامل  �لتحفيز  هذ�  ولذرياتهم.  لهم  وبالدعاء  وخا�صته،  بطانته  وباأنهم 
�أثره �لعظيم يف تر�صية �لأن�صار، وخروجهم من �حلو�ر بروح معنوية عالية، وقد 

ز�لت حالة �ل�صعور بالَغْب بالكلية عن نفو�صهم.
لقد �صبقت �ل�صنة �لنبوية �ل�صريفة �أحدث ما و�صل �إليه �لغرب يف �لتحفيز، 

ل�صان �لعرب، لبن منظور، 337/5.  -1
�لإد�رة در��صة حتليلية للوظائف و�لقر�ر�ت �لإد�رية، مدين عبد �لقادر عالقي/347.  -2

3- Principles of Management، P C Tripathi and P N Reddy، p 294
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و�إدر�ك مز�ياه، فقد �أبرزت كتابات حديثة �أنه يف هذه �لأيام يزد�د حول �لعامل 
عدد �ل�صركات �لتي ثبت عندها �أن بناء نظام مكافاآت يقوم على �أ�صا�ض �لتقدير، 
بزيادة  يخت�ض  فيما  عظيمة  �إيجابية  نتائج  يحقق  بالف�صل  و�لعرت�ف  و�لثناء، 
�لعمالء.  وخدمات  �ملنتجات  نوعية  وحت�صني  �لعمل)1(،  دور�ن  تقليل  �لإنتاجية، 

كذلك قررت �أن �لتقدير و�لثناء يعمل على تقوية �ملناخ �لتنظيمي)2( �ملثايل)3(. 
�إن حمور �لرت�صية يحقق �صعور �ملغبونني بالتفاعل مع ق�صيتهم، وتعوي�صهم 
ول  جمال،  للتد�عيات  يكون  ول  مكان،  بالَغْب  لل�صعور  يعود  فال  فاتهم،  عّما 

للمرجفني و�ملنافني �صبيل.
املطلب الرابع: حمور التقومي:

يعني �لتقومي يف �للغة: تقدير �لقيمة، و�إز�لة �لعوجاج)4(. و�أما يف �ل�صطالح 
فيعني: قيا�ض �لنتائج �ملتحققة ومقارنتها بالنتائج �ملخططة م�صبًقا؛ بغية �لتعرف على 

�لنحر�فات، وحتديد �أ�صبابها، مع حتديد �لو�صائل �لكفيلة مبعاجلتها)5(. 
لقد كان �لتقومي حا�صًر� كاأحد �ملحاور �لأ�صا�صية يف منهجية �لهدي �لنبوي 
يف �لتعامل مع �ل�صعور بالَغْب يف �جتماع �حلظرية. ففي كل مرحلة من مر�حلها، 

ظهر �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم كان يقّوم �لأحد�ث و�لتد�عيات و�لنتائج.
اأوًل: يف مرحلة الحتواء:

يف مرحلة �لحتو�ء، قام �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ب�صوؤ�ل �صعد حني بلغه 

م�صطلح يعني: ن�صبة ترك �لعمل و�إعادة �صغل �لوظائف �لتي ت�صغر.  -1
يعني �ملناخ �لتنظيمي: حم�صلة �لظروف و�ملتغري�ت و�لأجو�ء �لد�خلية للمنظمة كما يعيها �لعاملون بها،   -2

و�لتي ت�صكل �جتاهاتهم و�صلوكهم وم�صتوى ولئهم للمنظمة.
3- Principles of Management، P C Tripathi and P N Reddy، p 284

�ملعجم �لوجيز، جممع �للغة �لعربية/521 - 523.   -4
در��صات �جلدوى �لقت�صادية وتقييم �مل�صروعات، كاظم جا�صم �لعي�صاوي/258  -5
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خرب ما يجده �لأن�صار وما يقولونه: )فاأين �أنت من ذلك يا �صعد؟(، وهذ� �ل�صوؤ�ل 
دليل و��صح على تقومي �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم للو�صع، و�إجابته تظهر �إىل �أي 

مدى و�صلت �لقالة، ومدى تاأثريها و��صتفحالها. 
ثانًيا: يف مرحلة احلوار:

�أول  �لأن�صار  ي�صاأل  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  جند  �حلو�ر؛  مرحلة  ويف 
�جتماعه معهم: )ما �لذي بلغني عنكم(. وفيه دليل على �أن �لنبي �صلى �هلل عليه 
�أر�د تقومي �لو�صع �لر�هن، و�لتعرف على حقيقة �ل�صعور بالَغْب �حلا�صل  و�صلم 
ا يظهر حث �لنبي �صلى �هلل عليه �صلم  و�أ�صبابه وتد�عياته. ويف مرحلة �حلو�ر �أي�صً
لالأن�صار �أن يجيبوه ويحاوروه؛ ليعرف �أثر حديثه �إليهم وعتبه عليهم؛ فبعد �أن قال 
لهم: )يا مع�صر �لأن�صار �أمل �أجدكم �صالل فهد�كم �هلل بي ؟ وعالة فاأغناكم �هلل بي؟ 
ومتفرقني فجمعكم �هلل بي؟( وهم يقولون �هلل ور�صوله �أمن: قال: )�أل جتيبوين؟(، 
وهذ� �ل�صوؤ�ل بهذ� �لرتتيب، وهذه �ل�صيغة �صوؤ�ل تقوميي جاءت �إجابته تدل على 
عظيم �أثر حديثه �إليهم يف تخفيف موجدتهم، لكنها ت�صمنت ما ي�صري �إىل بقاء �أثر 
و�لف�صل(،  �ملّن  ولر�صوله  وهلل  �هلل،  ر�صول  يا  جنيبك  )ومباذ�  قالو�:  �لنفو�ض؛  يف 
فمّن �هلل ور�صوله وف�صله يوجب على �لنا�ض �لمتثال وعدم �لوجد، و�لعرت�ف 
بالف�صل، لكن ف�صل �هلل ور�صوله عاّمان لكل �لنا�ض. لقد لم �لأن�صار �أنف�صهم على 
�لقالة �لتي قالوها و�ملوجدة �لتي وجدوها، لكن مل يزل �صيء من �لَغْب باقًيا يف 
نفو�صهم. وحيث مل يخف ذلك من �إجابتهم على ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، 
جاء حديثه �إليهم بعد ذلك ي�صتخرج ما يف �أنف�صهم من دو�عي �ل�صعور بالَغْب، 
و�لتعوي�ض  �خلافية،  �لعلة  وبيان  �لبالغة،  و�حلجة  �ل�صايف،  باجلو�ب  يزيلها  ثم 
�لعظيم؛ فقال �صلى �هلل عليه و�صلم: )�أما و�هلل لو �صئتم لقلتم فل�صدقتم و�صدقتم؛ 
�أتيتنا مكذبا ف�صدقناك، وخمذول فن�صرناك، وطريد� فاآويناك، وعائال فاأغنيناك. 
�أوجدمت يف �أنف�صكم يا مع�صر �لأن�صار يف لعاعة من �لدنيا تاألفت بها قوما لي�صلمو� 
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بال�صاة  �أفال تر�صون يا مع�صر �لأن�صار �ن يذهب �لنا�ض  �إ�صالمكم.  ووكلتكم �إىل 
�حلديث  �إن  رحالكم(.  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  بر�صول  وترجعون  و�لبعري 
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أن  على  و��صحة  دللة  دل  �ل�صابقة  �لأ�صئلة  �أعقب  �لذي 
�لأن�صار و�نفعالتهم يف مر�حل �حلو�ر �ملختلفة، وبنى على  �إجابات  و�صلم قّوم 
�لَغْب بكافة جو�نبه،  �آثار  فاأز�ل  �لتالية،  نتائج تقومي كل مرحلة حديثه يف �ملرحلة 
ونو�حيه، وتد�عياته، فحقق �أعظم �لنتائج، و�أبهر �ملخرجات بخروج �لأن�صار يف 

غاية �لر�صا.
ثالًثا: يف مرحلة الرت�سية:

ويف حمور �لرت�صية جند �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ��صتخدم �لتقومي يف 
�لعديد من مو�قفه، ومنها �أنه �صلى �هلل عليه و�صلم قّوم �أثر حديثه �إىل �لأن�صار ملا 
يا  بلى  )قالو�  م�صتب�صرين؛  ر��صني  فوجدهم  �ل�صريفة،  بنف�صه  �ملال  عن  عّو�صهم 
ر�صول �هلل ر�صينا(، فنا�صب نتيجة �لتقومي �أن يعزز ر�صاهم ويثبتهم بالثناء عليهم 
و�لدعاء لهم ولذرياتهم؛ قال: )�لأن�صار �صعار و�لنا�ض دثار ولول �لهجرة لكنت 
�مر�أ من �لأن�صار(، وقال: )لو �صلك �لنا�ض و�ديا �أو �صعبا ل�صلكت و�دي �لأن�صار 
�أبناء �لأن�صار(.  �أو �صعبهم(، وقال: )�للهم �رحم �لأن�صار و�أبناء �لأن�صار و�أبناء 
وقّوم �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم حالة �لأن�صار بعد هذ� �لتعزيز و�لتثبيت، فدله 
�ل�صعور  به من  ي�صعرون  ما كانو�  بكاء �لأن�صار على كمال ر�صاهم، ومتام زو�ل 
بالَغْب، و�كتمال معاجلة �حلادثة، فان�صرف ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وتفرقو� 

و�ختتمت ف�صول �حلادثة.
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مما �صبق؛ ميكن �لقول باأن فعالية �لتقومي كمحور من حماور منهجية �لتعامل 
مع �ل�صعور بالَغْب تقوم على توفر �لعديد من �خل�صائ�ض فيه؛ من �أهمها:

�سمولية التقومي: مبعنى �أن يتناول كل حمور، وكل مرحلة من حماور معاجلة - 1
�ل�صعور بالَغْب ومر�حله، وجميع �لعو�مل و�لعنا�صر، و�لنتائج ذ�ت �لعالقة 

باملو�صوع.
ا�ستمرارية التقومي: بحيث يتم من خالله �لتعرف على خمرجات كل مرحلة، - 2

وبناء �ملرحلة �لتالية على نتائج تقومي �ملرحلة �ل�صابقة، لتح�صني �ملخرجات عرب 
�ملر�حل، وحتقيق �ملقا�صد ب�صكل متكامل.

ال�ستفادة من نتائج التقومي: وذلك يعني �أن تكون خمرجات �لتقومي هي - 3
�لأ�صا�ض �لذي يقوم عليه تخطيط �ملر�حل �لتالية يف �ملعاجلة وتنفيذها. 

اخلامتة
تتناول �خلامتة خال�صة �لنتائج و�لتو�صيات.

خال�سة النتائج:
لقد �أبرزت هذه �لدر��صة م�صطلح �ل�صعور بالَغْب، للتعبري عن حالة خا�صة من - 1

�لأزمات �ملتعلقة بال�صلوك �لإن�صاين يف �لتنظيمات على خمتلف م�صتوياتها 
لم �ملديّن.  و�أغر��صها، و�لتي تفرز �إفر�ز�ت �صالبة �أخطرها على م�صتوى �ل�صِّ
ويعرب هذ� �مل�صطلح عن: �صعور فئة من فئات �جلماعة بالهت�صام ب�صبب نو�ل 

فئة �أخرى �صيًئا دونهم.
تهديًد� - 2 �ملديّن  لل�صلم  �ملهددة  �لظو�هر  من  �جلماعات  و�صط  بالَغْب  �ل�صعور 

كبرًي� ب�صهادة �لو�قع، ودللة و�قعة ق�صمة غنائم حنني، حيث ميكن �أن يوؤدي 
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�إىل تفريق �ملجتمعات و�حرت�بها، كما �أنه قد ي�صتغل من �لأعد�ء لدق �أ�صافني 
�لعد�وة و�لبغ�صاء، وبث �لكر�هية و�لعنف و�لتطرف بني مكونات �ملجتمع 

وف�صائله �ملختلفة؛ مما ي�صتلزم �حل�صافة و�ل�صرعة يف معاجلته.
حالة - 3 عنها  نتج  �لذي  �حلظرية  و�جتماع  حنني  غنائم  ق�صمة  تد�عيات  متثل 

متكاملة ومنوذجية لدر��صة ظاهرة �ل�صعور بالَغْب يف �لتنظيمات �لجتماعية 
�أ�صكالها؛ من حيث �ملن�صاأ، و�لتد�عيات، و�ملعاجلة. وقد مّثلت معاجلة  بكافة 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم لها بنف�صه فر�صة عظيمة لدر��صة �أجنع �لأ�صاليب، 

و�أف�صل �ملناهج للتعامل مع �حلالت �مل�صابهة.
تتمحور �أهم �أ�صباب حدوث ظاهرة �ل�صعور بالَغْب يف �لح�صا�ض بالهت�صام - 4

نتيجة تخ�صي�ض �ملو�رد على نحو غري متوقع، �أو �ل�صعور بالإق�صاء �أو �لتهمي�ض، 
�أو بهما مًعا. وتتمثل �أهم �لعو�مل �لتي توؤدي �إىل تفاقم ظاهرة �ل�صعور بالَغْب 
يف: كرثة �لقالة، تاأخر معاجلة �ل�صعور بالَغْب، عدم �لإحاطة بجميع جو�نب 
تهتم  �ملختلفة  �لتنظيمية  �لأجز�ء  �أن  �إىل  ذلك  وي�صري  �ملعاجلة.  يف  �مل�صكلة 
باملقارنة مع مثيالتها، وتتطلع للعد�لة و�مل�صاو�ة، مما يحتم على �لقيادة �إظهار 
�لحتياجات  مر�عاة  مع  �لتنظيمية  �ملجموعات  بجميع  �ملت�صاوي  �لهتمام 
وقوية. و��صحة  و�مل�صلحة  �لعلة  تكون  �أن  على  جمموعة،  لكل  �خلا�صة 

يف - 5 مثلى  منهجية  �حلظرية  �جتماع  خالل  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  طبق 
معاجلة حالة �ل�صعور بالَغْب، تكونت من حماور �أربعة �أ�صا�صية؛ هي: �حتو�ء 
�ملوقف، �حلو�ر، �لرت�صية، و�لتقومي. وقد جنحت هذه �ملنهجية يف �لت�صدي 
لظاهرة �ل�صعور بالَغْب و�صط �لأن�صار، وحما�صرتها، ومعاجلتها معاجلة نهائية 
ِع هذه �ملحاور  من خالل �لت�صاق و�لتكامل بني هذه �ملحاور �لأربع. وِمْن تََتبُّ
وما ��صتملت عليه من معامل فاإنه ميكن �لقول باأن هذه �ملنهجية ميكن تطبيقها 
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بنجاح يف حالت �ل�صعور بالَغْب �ملعا�صرة، وعلى كافة م�صتويات و�أ�صكال 
�لتنظيمات �لإن�صانية.

�رتكز جناح �ملنهجية �لنبوية �ل�صريفة يف معاجلة تد�عيات ق�صمة غنائم حنني - 6
�لقائد  بني  و�لتقدير  و�ملحبة،  �لثقة،  على  بالَغْب  �ل�صعور  من  عنها  تولد  وما 
و�لرعية، وهذ� ي�صري �إىل �صرورة �لعمل على بناء �لثقة �لتنظيمية وحت�صينها، 
ولي�ض  دوؤوب،  مت�صل  م�صتمر  ب�صكل  و�لرعية  �لقائد  بني  �ملر�صية  و�لعالقة 
�أو  �أزمات  جتاوز  �إىل  �حلاجة  وعند  �حلرجة  �لظروف  يف  ذلك  �إىل  �ل�صعي 

م�صكلة.
لم - 7 دلت �لدر��صة على �أن �ل�صنة �لنبوية ز�خرة بكل ما حتتاجه �لأمة لتحقيق �ل�صِّ

�ملديّن و�ملحافظة عليه، وتوثيق عرى حلمتها �لجتماعية، وجتاوز كافة حمنها 
و�أزماتها و�بتالء�تها، و�لنهو�ض بح�صارتها وجمتمعاتها و�أفر�دها.

التو�سيات:
تبني �إن�صاء موقع �إلكرتوين لإبر�ز بروتوكولت �إر�صادية ون�صرها، بال�صتفادة - 1

من هذه �لدر��صة، يتم من خاللها تو�صيح �خلطو�ت �لعملية لتطبيق �ملنهجية 
�لنبوية يف �لتعامل مع �ل�صعور بالَغْب عند حدوث �لأزمات �ملعا�صرة يف هذ� 
بكافة  �لإن�صانية  �لتنظيمات  لتو�يف حاجة  تعديلها ح�صب �حلاجة  �ملجال، مع 

�أ�صكالها.
�لإعالميني - 2 وتدريب  �ملختلفة،  �لعامة  و�لعالقات  �لإعالم  �أجهزة  تنبيه 

وذلك  بالَغْب،  �ل�صعور  حو�دث  يف  �إيجابي  بدور  لال�صطالع  و�إر�صادهم 
من خالل �لإ�صهام يف در��صتها، وح�صرها، ودللة �مل�صئولني عليها، وتربير 
و�إبر�ز �لعلل �ملنطقية لت�صرفات �مل�صئولني متى ما كان ذلك مالئًما، و�لقيام 



- 353 -

مبعاجلة �حلالت �لتي ميكن معاجلتها �إعالمًيا. هذ� مع جتنب �لأ�صاليب �ملوؤدية 
للفتنة و�لإثارة وتعميق حالت �ل�صعور بالَغْب.

تزويد �ملناهج �لرتبوية يف �لبلد�ن �لإ�صالمية مبا يحث �لأفر�د و�جلماعات يف - 3
تلقينهم  ح�صن  من  ذلك  يلزم  وما  �لآخرة.  و�إيثار  �ل�صرب،  على  �لأطر  كافة 
�لعقيدة �لإ�صالمية �ل�صافية، ل�صيما �لإميان باليوم �لآخر و�لقدر خريه و�صره، 

و�ل�صلوك �لإ�صالمي �مل�صتقيم، من �ل�صرب و�لإيثار و�لبعد عن �لفتنة.
�إن�صاء مر�كز لدر��صات وتقومي �لثقة �لتنظيمية، يف �لهيئات و�جلهات �ل�صيادية - 4

ومنغ�صاتها،  و�لرعية  �لر�عي  بني  �لثقة  معدلت  لبحث  و�ملنظمات  بالدول 
و�لإد�رة و�ملن�صوبني، مبا يرفد �مل�صئولني بالبيانات �لتي من �صاأنها مر�قبة �خللل 
عليها  ترتكز  �لتي  �ملجالت  �أهم  من  بح�صبانها  �لتنظيمية  �لثقة  و�إ�صالحه يف 
�لقيادة يف بناء �ملناخ �لتنظيمي �لأمثل، وحل �مل�صكالت و�لأزمات �لتنظيمية 

بوجه عام.
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املقدمة

و�ملر�صلني  �لأنبياء  �أ�صرف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
�صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، وبعد:

و�أل�صقها  �ل�صرعية،  �ل�صيا�صة  مباحث  �أنف�ض  من  �حلاكم  حقوق  رعاية  تعّد 
عند  �لرعاية  هذه  �هت�صام  �أن  �إل  و�لأمان،  �لأمن  حفظ  يف  �ل�صريعة  مبقا�صد 
تر�خي  على  قالقَل  �أعقَب  �جلماعة،  �خلروج عن  و��صت�صهاَل  �لفنت،  �أزلم  بع�ض 
�لع�صور، وجرَّ على �لأمة ويالت �لت�صرذم، و�لتناحر، و�لف�صل وذهاب �لريح! 
ل �لنا�ض �لن�صو�ض �لو�ردة يف طاعة �لأئمة، وتوقريهم، و�إخال�ض �لن�صح  ولو تاأمَّ
لهم بالرفق و�حل�صنى ف�صَل تاأّمٍل، ل�صتبانت لهم حكٌم من ور�ء ذلك، ت�صبُّ جميًعا 

ون للكليات �خلم�ض. يف �لعت�صام بحبل �لقوة و�لوحدة، و�ل�صَّ
�حُلكام،  بحقوق  �جلهَل  �ليوم،  �ملديّن،  لم  �ل�صِّ �ختالل  دو�عي  من  و�إن 
و�لتفريط يف رعايتها، حتت غطاء مز�عم �صّتى تدور كّلها يف فلك »حرية �لتعبري« 
�لتي  �لقيم  هذه  جدوى  يف  ن�صكُّ  ول�صنا  �لتغيري«،  »�صرورة  و  �لنقد«  »حّق  و 
جّذرها �لإ�صالم، و�أف�صح لها جماًل رحيًبا للتطبيق، �إل �أن لها حدوًد� و�صو�بَط ل 
تت�صادم مع ما يجب للحاكم من �لهيبة و�لتوقري و�لطاعة يف �ملعروف، و�إذ� �أعوز 
�لباب،  �نك�صر  �مل�صمار،  هذ�  يف  �لنبويِّ  بالهدي  �لأخذ  وعزَّ  �ل�صرعيُّ  �ل�صابط 

، و�أطبقت �لفتنة! وتبّدد �ل�صلكُّ
ببيان حقوق  وقد عنيت كتب �ل�صيا�صة �ل�صرعية - على تر�دف �لع�صور - 
مل�صتزيٍد،  �ليوم،  جمال،  ول  �ل�صرعية،  �لن�صو�ض  �صوء  يف  وتاأ�صيلها  �حلكام، 
�إل �أن يُ�صتغنى مبعاد �لقول عن �جلديد �ملفيد، وهو مربط �جلدة ومناطها يف كل 
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بحٍث علميٍّ �أ�صيٍل. بيد �أن �لإ�صافة �ملعرفّية �لتي ترومها هذه �لدر��صة تتمثَّل يف 
لم �ملديّن، ومل �أر ِمن �لباحثني  بيان �أثر رعاية هذه �حلقوق يف �ملحافظة على �ل�صِّ
�ملعا�صرين َمن �صبق �إىل هذه �ملعاجلة �لتي �أوحت بها �ملائدة �لفكرية لهذه �لندوة، 
�إل ما تفّرق من �إ�صار�ٍت وملٍع يف كتابات �بن تيمية و�بن �لقيم حتّذر من مغّبة نق�ض 

طاعة �حلكام، وما يكون عنه من �صفك �لدماء و��صطر�ب حبل �لأمن. 
ر��صة ونطاقها �ملعريّف، هو:  و�إن �ل�صوؤ�ل �جلوهريَّ �لذي �صّكل �صلب هذه �لدِّ
هذه  ت�صان  وكيف  �ملديّن؟،  لم  �ل�صِّ حتقيق  يف  �حلكام  حقوق  رعاية  �أثر  ما 
�حلقوق على نحو يدر�أ �أ�صباب �لفنت و�لقالقل، دون �أن يخلَّ ذلك بقيم �حلريات 

�لعامة؟
وكان اجلواب عن هذا ال�سوؤال الإ�سكايلِّ م�ستوفى يف اإطار ثالثة مباحث:

املبحث الأول: و�صم بعنو�ن: »طاعة �حلاكم و�صون بيعته و�أثرهما يف �ملحافظة    -
لم �ملديّن«. على �ل�صِّ

املبحث الثاين: و�صم بعنو�ن: »�لن�صيحة �ملثلى للحاكم و�أثرها يف �ملحافظة    -
لم �ملديّن«. على �ل�صِّ

املبحث الثالث: و�صم بعنو�ن: »�صون هيبة �حلاكم و�أثرها يف �ملحافظة على    -
لم �ملديّن«. �ل�صِّ

�أما �ملنهج �لذي تر�ّصمته يف �لدر��صة فعماده �ل�صتقر�ء وتتّبع �جلزئيات ذ�ت 
�ل�صلة برعاية حقوق �حلاكم، و�صناده �لتحليل، �أي حتليل �لأثر �ملرجو لهذه �لرعاية 
�لعلمية و�لبحثية �ملتعارف  لم �ملديّن، مع مر�عاة �ل�صروط  �ل�صِّ يف �ملحافظة على 
عليها من تخريج، وتوثيٍق، ورّد للنقول �إىل �أ�صولها، و�صرح للم�صطلحات �لغريبة 

�إن وجدت.
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و�هلل ن�صاأل �أن يجعل هذ� �لعمل مفتاًحا للخري، مغالًقا لل�صر، ويثيب �صاحبه 
يوم ل ينفع مال ول بنون �إل من �أتى �هلل بقلب �صليم، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل 

رب �لعاملني.
ن بيعته واأثرهما يف  املبحث الأول: طاعة احلاكم و�شونْ

لم املديّن املحافظة على ال�شِّ

زخرت �ل�صنة �لنبوية باأحاديَث �صحاح يف طاعة �حلاكم يف �ملعروف، وبلغت 
رًة �أ�صاًل من �لأ�صول �لتي تقوم عليها عقيدة �أهل  يف جمموعها حد �لتو�تر)1(، مقرِّ
�ل�صنة و�جلماعة)2(، ولو تاأملنا هذه �لأحاديث ف�صل تاأمل، لألفينا �أنها تدور حول 
ثالثة حقوق �أ�صا�صية حتفظ على �لنظام هيبته، وت�صّد �لذريعة �إىل �نفر�طه، وتوّثق 

لم �ملديّن �لعام، وهي: عرى �ل�صِّ
�لأحاديث  �صّددت  �ملديّن:  لم  �ل�صِّ و�أثره يف حفظ  �ملعروف  �لطاعة يف  حقُّ    -1
�لنبوية يف طاعة �حلاكم، ما مل ياأمر مبع�صية؛ وذلك ملا يعلمه �ل�صارع من �أن 
�لتَّ�صديد يف هذ� �ملو�صع حمموٌد، ومطلوٌب لجتماع �لكلمة، ونبذ �لفرقة، 

ودرء �أ�صباب �لتهارج. ومن جتليات ذلكم �لت�صديد:
اأوًل: �إيجاب �لطاعة يف �لع�صر و�لي�صر، و�ملن�صط و�ملكره، حلديث �أبي هريرة    -
»َعَلْيَك  و�صلم-:  عليه  �هلل  -�صلى  �هلل  ر�صول  قال  قال:  عنه-،  �هلل  -ر�صي 

قال �لإمام �ل�صوكاين: »وعلى �مل�صلمني �إخال�ض �لطاعة له- �أي �لإمام- يف غري مع�صية �هلل تعاىل و�متثال   -1
�أو�مره ونو�هيه يف �ملعروف غري �ملنكر وعدم منازعته، وحترمي نزع �أيديهم من طاعته �إل �أن ترو� كفًر� 
بو�ًحا كما وردت بذلك �لأدلة �ملتو�ترة �لتي ل ي�صك يف تو�ترها �إل من ل يعرف �ل�صنة �ملطهرة«. �ل�صيل 

�جلر�ر، �ل�صوكاين، ج3، �ض69.
مع�صية، وعلى حترميها يف  �لعلماء على وجوبها يف غري  »�أجمع  تعاىل:  �هلل  �لنووي رحمه  �لإمام  قال   -2
�ملع�صية، نقل �لإجماع على هذ� �لقا�صي عيا�ض و�آخرون«. �ملنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن �حلجاج، 

�لنووي، ج12، �ض426- و�نظر: معاملة �حلكام يف �صوء �لكتاب و�ل�صنة. برج�ض، �ض 83.
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ثََرٍة َعَلْيَك«)1(  اَعَة يِف ُع�ْصِرَك َويُ�ْصِرَك، َوَمْن�َصِطَك َوَمْكَرِهَك، َو�أَ ْمَع َو�لطَّ �ل�صَّ
�أي: �أن �لطاعة و�جبٌة لويل �لأمر حتى فيما ي�صق على �لنف�ض وتكرهه، ويف كل 
�لأحو�ل من ع�صر وي�صر، �أو �إقبال �أو كره، حتى لو كان يف ذلك ��صتئثارهم 
ببع�ض �أمور �لدنيا، ما مل تكن يف مع�صية، ففي ذلك �ّطر�ٌح للفرقة و�خلالف 

وف�صاد �لدين و�لدنيا.)2(

ثانًيا: �إيجاب �لطاعة مع �ختالل �صفات �لكمال �لختيارية للولية، حلديث    -
عليه  �هلل  �هلل -�صلى  ر�صول  قال  قال:  عنه-  �هلل  مالك -ر�صي  بن  �أن�ض  عن 
َر�أْ�َصُه  نَّ  َكاأَ  ، يٌّ َحَب�صِ َعْبٌد  َعَلْيُكْم  ��ْصُتْعِمَل  َو�إِِن  َو�أَِطيُعو�،  »��ْصَمُعو�  و�صلم-: 

َزِبيَبٌة«)3(. و�لأمر يف �حلديث يقت�صي �لوجوب، ول �صارف له)4(.
»�إِنَّ  قال:  عنه-،  �هلل  -ر�صي  ذر  �أبي  عن  حديث  ورد  �ل�صياق  هذ�  ويف 
َع �ْلأَْطَر�ِف«)5(. و�لو�صية  دَّ ْن َكاَن َعْبًد� جُمَ ِطيَع، َو�إِ �ْصَمَع َو�أُ ايِن: �أَْن �أَ َخِليِلي �أَْو�صَ
هنا مبعنى �لأمر، �أي: ��صمعو� و�أطيعو� و�إن كان ويل �لأمر دينء �لن�صب، ناق�ض 
من  �مل�صلمني  بالد  �أغلب  و�حلكام يف  و�لأمر�ء  �لولة  كان  �إذ�  فكيَف  �خِللقة)6(. 
م�صلحة  يقّدم  �إذن،  فاحلديث،  ن�صبهم!  يف  مطعن  ول  �ملعروف،  �لن�صب  ذوي 
حت�صينّيٍة  م�صلحة  على  �ملديّن  �صلمها  ودميومة  �لأمة،  كلمة  �جتماع  هي  �صروريًة 

يَِة، حديث  ِرمِيَها يِف �مْلَْع�صِ يٍَة َوحَتْ �أخرجه م�صلم، كتاب �لإمارة، بَاُب ُوُجوِب َطاَعِة �ْلأَُمَر�ِء يِف َغرْيِ َمْع�صِ  -1
رقم: 1836.

يُنظر: �ملنهاج، �لنووي، 428/12.  -2
يًَة، حديث رقم: 7124. اَعِة ِلاْلإَِماِم َما مَلْ تَُكْن َمْع�صِ ْمِع َو�لطَّ �أخرجه �لبخاري، كتاب �لأحكام، بَاُب �ل�صَّ  -3

�نظر: فتح �لباري ب�صرح �صحيح �لبخاري، �بن حجر، 625/16.  -4
يَِة، حديث  ِرمِيَها يِف �مْلَْع�صِ يٍَة َوحَتْ �أخرجه م�صلم، كتاب �لإمارة، بَاُب ُوُجوِب َطاَعِة �ْلأَُمَر�ِء يِف َغرْيِ َمْع�صِ  -5

رقم: 1837.
�نظر: �ملنهاج، �لنووي، 428/12-429، وقد بني باأّن من �صرط �لولية �لختياري �حلرية، و�أنه ل جتوز   -6

ولية �لعبد �إل يف حال �ملغالبة.
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كرفعة �لن�صب و��صتو�ء �خللقة، وهذ� د�أب �ل�صارع يف جماريه ومباعثه، يجلب 
�لأف�صل فالأف�صل، ويدر�أ �لأرذل فالأرذل..

ثالًثا: بيان عقوبة خلع �ليد من �لطاعة يف حديِث عبد �هلل بن عمر -ر�صي �هلل    -
عنهما- قال: �صمعت ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- يقول: »َمْن َخَلَع يًَد� 
َة لَُه، َوَمْن َماَت َولَْي�َض يِف ُعُنِقِه بَْيَعٌة َماَت  ِمْن َطاَعٍة لَِقَي �هللَ يَْوَم �ْلِقيَاَمِة َل ُحجَّ
ِميَتًة َجاِهِليًَّة«)1(. و�حلديث �صريٌح يف �أنَّ َمن خرج على �إمام �مل�صلمني بعد 
�أن بايعه فلي�ض له حجة فيما فعله، ول عذر له ينفعه يوم �حل�صاب، ومن مات 
ومل يدخل حتت طاعة �إمام من �أئمة �مل�صلمني ثم مات على تلك �حلالة، فقد 
مات مثل حال �أهل �جلاهلية �لذين كانو� ل يبايعون �إماًما، وهو بذلك مرتكب 

لكبرية من كبائر �لذنوب)2(.
و��صتلهاًما لهذه �لأحاديث، خاَطَب �أبو بكر - ر�صي �هلل عنه - رعّيته بهذه 
َفاَل  َوَر�ُصولَُه  ْيُت �هللَ  َفاإَِذ� َع�صَ َوَر�ُصولَُه،  �أََطْعُت �هللَ  َما  �لعبارة �لذهبية: »�أَِطيُعويِن 
َطاَعَة يِل َعَلْيُكْم«)3(؛ لعلمه باأنَّ �ِصْلَم �لأمة منوٌط بح�صن �ل�صلة بني �لر�عي و�لرعية، 
ونهو�ِض كلِّ طرف بو�جبه جتاه �لآخر، و�لفي�صل بينهما هو طاعة �هلل ور�صوله، فال 

ت�صّرف للرعّية �أو على �لرعّية �إل مبعيار هذه �لطاعة. 
و�حلقُّ �أنَّ من ور�ء ت�صديِد �ل�ّصنة �لنبوّية يف رعاية هذ� �حلقِّ للحاكِم ��صت�صر�َف 
ماآلت خلع يِد �لطاعِة، ونق�ِض �لبيعة؛ �إذ ي�صت�صهل �لع�صاُة �خلروَج على �لنظام، 
بيعتهم  عن  بهما  ينافحون  وغلبٌة  �صوكة  �لأمور  ولأولياء  �حلكم،  يف  ويطمعون 

�ْلُكْفِر،  �إِىَل  َعاِة  �لدُّ ِذيِر  َوحَتْ �ْلِفنَتِ  ُظُهوِر  ِعْنَد  َماَعِة  �جْلَ ِبُلُزوِم  �ْلأَْمِر  بَاُب  �لإمارة،  �أخرجه م�صلم، كتاب   -1
حديث رقم: 1851.

يُنظر: �ملفهم ملا �أ�صكل من تخلي�ض كتاب م�صلم، �لقرطبي، 443/12.  -2
َطاَعَة يِف  َل  بَاٌب:  �لرز�ق«،  �جلامع »من�صور كملحق مب�صنف عبد  �لأزدي يف  بن ر��صد  �أخرجه معمر   -3

يٍَة، �أثر رقم 20702- قال عنه �بن كثري يف �لبد�ية و�لنهاية 269/5: �إ�صناده �صحيح. َمْع�صِ
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�لدماء  وتُر�ق  �لفنت،  وتطّم  و�لحرت�ب،  �ل�صطر�ب  من  يقع  ما  فيقع  �ل�صرعّية، 
رخي�صًة ل ثمن لها !

لم �ملديّن:  رب على �حلاكم وعدم �خلروج عليه و�أثره يف حفظ �ل�صِّ حّق �ل�صَّ   -2
رب على �حلاكم، �إذ� ُرئي  تت�صافُر �لأحاديث �لنبوية على تر�صيخ م�صروعية �ل�صّ
منه ما يُكره، �أو بدر منه ما ي�صوء، ومن ثمَّ ل تعدُّ مع�صيته يف نظر �ل�صارع 
ًغا للخروج عليه، وخلع بيعته؛ لأنَّ �صررها �أخفُّ من �صرر �لفتنة، وهو  م�صوِّ

�صرٌر عامٌّ يف�صد �لنظام و�لنتظام. ومن �أحاديث �لباب:

-�صلى  �هلل  ر�صول  �أن  عنه-  �هلل  -ر�صي  م�صعود  بن  �هلل  عبد  حديث  اأوًل:    -
ِمَن  َخَرَج  َمْن  َفاإِنَُّه   ، رِبْ َفْليَ�صْ �َصْيًئا  �أَِمرِيِه  ِمْن  َكِرَه  »َمْن  قال:  �هلل عليه و�صلم- 
� َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة«)1(. وفيه �لأمُر بال�صرب مع كر�هة ما ي�صدر  ْلَطاِن �ِصرْبً �ل�صُّ
عليه  �خلروج  �أبيح  لو  �إذ  �لر�جحة؛  �مل�صلحة  من  ذلك  يف  ملا  �لإمام؛  عن 
و�ل�صعي يف حل عقد �لبيعة �لتي ح�صلت له ولو باأدنى �صيء، كانت �لعاقبُة 
ف�صاَد �ملعا�ِض وفو�َت �لأمِن، فال بدع �إن و�صف �صّق ع�صا �لطاعِة باأنه من فعل 

�أهل �جلاهلية �ملذموم، و�أنَّ من مات عليه فهو على �صاللة)2(.

�أن ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه  �أم �صلمة -ر�صي �هلل عنها-،  ثانًيا: حديث    -
َمَر�ُء َفَتْعِرُفوَن َوتُْنِكُروَن، َفَمْن َعَرَف بَِرَئ، َوَمْن �أَْنَكَر  و�صلم- قال: »�َصَتُكوُن �أُ
ْو�«. ويف  لَّ َي َوتَابََع. َقالُو�: �أََفاَل نَُقاِتُلُهْم؟ َقاَل: َل، َما �صَ �َصِلَم، َولَِكْن َمْن َر�صِ

تُْنِكُرونََها،  �أُُموًر�  بَْعِدي  �َصرَتَْوَن  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �لنَِّبيِّ  َقْوِل  بَاُب  �لفنت،  كتاب  �لبخاري،  �أخرجه   -1
َعاِة  ِذيِر �لدُّ َماَعِة ِعْنَد ُظُهوِر �ْلِفنَتِ َوحَتْ ْمِر ِبُلُزوِم �جْلَ حديث رقم: 7054، وم�صلم، كتاب �لإمارة، بَاُب �ْلأَ

�إِىَل �ْلُكْفِر، حديث رقم: 1849.
يُنظر: فتح �لباري، �بن حجر، 440/16.  -2
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رو�ية: »َفَمْن َكِرَه َفَقْد بَِرَئ«)1(. وفيه: بيان حلال هذه �لأمة يف �مل�صتقبل، �لتي 
�صتنكر من ت�صرفات حكامها ما �صتنكر، ، فمن كره �ملنكر بقلبه، �أو بل�صانه فال 
�إثم عليه؛ و�إمنا �لإثم على من ر�صي باملنكر وتابع �لأمري عليه بعد �أن ح�صح�ض 
له �حلق، بيد �أن هذ� �ملنكر ل ينه�ض م�صّوًغا لقتال �حلكام و�خلروج عليهم، 
�إذ ل تُ�صّظى ع�صا �لطاعة مبجرد �لظلم �أو �لف�صق ما مل يغريو� �صيًئا من قو�عد 

�لإ�صالم)2(.

�هلل -�صلى  �صمعت ر�صول  قال:  �لأ�صجعي،  مالك  بن  ثالًثا: حديث عوف    -
وَن  لُّ ونَُهْم َويُِحبُّونَُكْم، َويُ�صَ بُّ ِتُكُم �لَِّذيَن حُتِ �هلل عليه و�صلم- يقول: »ِخيَاُر �أَِئمَّ
ونَُكْم،  َويُْبِغ�صُ ونَُهْم  تُْبِغ�صُ �لَِّذيَن  ِتُكُم  �أَِئمَّ َو�ِصَر�ُر  َعَلْيِهْم،  وَن  لُّ َوتُ�صَ َعَلْيُكْم 
َفَقاَل:  ْيِف؟  ِبال�صَّ نَُناِبُذُهْم  �أََفاَل  �هلِل،  َر�ُصوَل  يَا  ِقيَل:  َويَْلَعُنونَُكْم.  َوتَْلَعُنونَُهْم 
َفاْكَرُهو�  تَْكَرُهونَُه  �َصْيًئا  ُوَلِتُكْم  ِمْن  َر�أَْيُتْم  َو�إَِذ�  اَلَة،  �ل�صَّ ِفيُكُم  �أََقاُمو�  َما  َل، 
َعَمَلُه، َوَل تَْنِزُعو� يًَد� ِمْن َطاَعٍة«)3(. فاحلديث و�إن و�صف �صر�ر �لأئمة، �إل 
ياأذن بنق�ض �لعهد �لذي لهم، ول �خلروج عليهم بال�صيف، ما د�مو�  �أنه مل 
�خلروج  دعاة  وقف  ولو  كال�صالة)4(.  �لظاهرة  �لإ�صالم  ل�صعائر  مظهرين 
�لغفلة،  عن  بعيٍد  بقلٍب  معانيه  وتدبرو�  �حلديث،  هذ�  على  �لفنت  و�أحالف 
و منطق عاٍر عن �لتع�صب، لأدركو� �أن �ل�صارع يكره �ملعا�صي و�ملنكر�ت، 
من  يعقب  �ل�صيف،  بقوة  تركها  على  �حلكام  لكنَّ حمل  كر�هيتها،  ويوجب 
�لف�صاد �لعامِّ ما يربو على مف�صدة �لع�صيان �ملكروه، وقد عهدنا من م�صادر 

َما  ِقَتاِلِهْم  َوتَْرِك  ْرَع  يَُخاِلُف �ل�صَّ ِفيَما  �ْلأَُمَر�ِء  �ْلإِْنَكاِر َعَلى  بَاُب ُوُجوِب  �أخرجه م�صلم، كتاب: �لإمارة،   -1
ْو� َونَْحِو َذِلَك، حديث رقم: 1854. لَّ �صَ

يُنظر: �ملنهاج �صرح م�صلم بن �حلجاج، �لنووي، 446-445/12.  -2
ِة َو�ِصَر�ِرِهْم، حديث رقم: 1855. �أخرجه م�صلم، كتاب �لإمارة، بَاُب ِخيَاِر �ْلأَِئمَّ  -3

يُنظر: �ملفهم ملا �أ�صكل من تلخي�ض كتاب م�صلم، �لقرطبي، 64/4.  -4
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�ل�صرع ومو�رده دفع �لأعلى بالأدنى، و�غتفار �لي�صري يف جانب �لكثري. 
روؤية  عند  عليهم  رب  و�ل�صَّ �حلكام،  مهادنة  على  �لنبويَّ  �حلر�َض  هذ�  �إن 
�ملنكر�ت، ل يعّد �صربًا من �لنفاق، �أو �ملد�جاة، �أو �لت�صرّت على �لف�صاد، كما قد 
�مل�صلحة  �لباهرة، وم�صكاة  بل هو من �صميم �حلكمِة  �لبع�ض؛  �أخالد  �إىل  يتبادر 
ل  وحت�صَّ �ل�صر�ئع،  تُن�صب  باحلاكم  �أن  �لأ�صوياء  �لعقالء  يختلف  ل  �إذ  �لعليا؛ 
�حلقوق، وينت�صر ظل �لأمن، و�أن �لنا�ض ل ي�صلح �أمرهم ليوٍم بل ل�صاعٍة �إل بقيادٍة 
ومنها  �لعليا،  و�مل�صالح  �ل�صروريات  تُهَت�صم  �أن  ر  يُت�صوَّ فال  حياتهم،  ركب  تزمُّ 
، لنحر�ٍف طارىٍء �أو منكٍر �صائٍع. وقد �صدق �ل�صادق  لم �ملديّن و�لأمن �لعامُّ �ل�صِّ
ٌة يَُقاتَُل ِمْن َوَر�ِئِه َويُتََّقى ِبِه َفاإِْن �أََمَر ِبَتْقَوى  َا �ْلإَِماُم ُجنَّ �مل�صدوق حني قال: »..َو�إِمنَّ
ِه َفاإِنَّ َعَلْيِه ِمْنُه«)1(. فاأّي و�صف للحاكم  �هلِل َوَعَدَل َفاإِنَّ لَُه ِبَذِلَك �أَْجًر� َو�إِْن َقاَل ِبَغرْيِ
هذ� جّلى �حلكمة من تن�صيبه، و�ل�صرَّ يف �لعت�صام به، �إنه كالو�قي �أو �ل�صاتر �لذي 
ي�صترت به؛ مينع �لعدو �خلارجي، ويحفظ �لأمن �لد�خلي، ويذود بي�صة �لإ�صالم، 

ويتقيه �لنا�ض ويخافون �صطوته، ويقاتل معه وحتت ر�يته كل بر وفاجر)2(.
لم �ملديّن: من �لقو�عد �ملرعية يف �ل�صيا�صة  �عتز�ل �لفنت و�أثره يف حفظ �ل�صِّ   -3
�ل�صرعية �أن �مل�صلم �إذ� مل يتاأتَّ له لزوم جماعة �مل�صلمني و�إمامهم، يف ع�صر 
�لفنت و�لأطماع و�لتقاتل حول منا�صب �حلكم، فاإن �لو�جب عليه �لعتز�ل 
َكاَن  قال،  �ليمان -ر�صي �هلل عنه-  بن  �لفرق جميًعا، حلديث حذيفة  وترك 
َعِن  �أَ�ْصاأَلُُه  َوُكْنُت  رْيِ  �خْلَ َعِن  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �هلِل �صَ َر�ُصوَل  لُوَن  يَ�ْصاأَ �لنَّا�ُض 
َفَجاَءنَا  ُكنَّا يِف َجاِهِليٍَّة َو�َصرٍّ  �إِنَّا  يَا َر�ُصوَل �هلِل  َفُقْلُت  يُْدِرَكِني  �أَْن  اَفَة  رِّ خَمَ �ل�صَّ

رقم: 2957،  ِبِه، حديث  َويُتََّقى  �ْلإَِماِم  َوَر�ِء  ِمْن  يَُقاتَُل  بَاُب:  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب  �لبخاري،  �أخرجه   -1
�أَْجٌر،  لَُه  َكاَن  َوَعَدَل  �هلِل  ِبَتْقَوى  �أََمَر  �إَِذ�  �ْلإَِماِم  يِف  بَاٌب:  �لإمارة،  كتاب  جنة«،  »�لإمام  بلفظ:  وم�صلم 

حديث رقم: 1841.
يُنظر: فتح �لباري، �بن حجر، 116/6، و�لديباج على �صحيح م�صلم بن �حلجاج، �ل�صيوطي، 454/4.  -2
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رِّ  رْيِ ِمْن �َصرٍّ َقاَل نََعْم ُقْلُت َوَهْل بَْعَد َذِلَك �ل�صَّ رْيِ َفَهْل بَْعَد َهَذ� �خْلَ ِبَهَذ� �خْلَ �هللُ 
ِمْن َخرْيٍ َقاَل نََعْم َوِفيِه َدَخٌن ُقْلُت َوَما َدَخُنُه َقاَل َقْوٌم يَْهُدوَن ِبَغرْيِ َهْدِيي تَْعِرُف 
رْيِ ِمْن �َصرٍّ َقاَل نََعْم ُدَعاٌة �إِىَل �أَْبَو�ِب َجَهنََّم  ِمْنُهْم َوتُْنِكُر ُقْلُت َفَهْل بَْعَد َذِلَك �خْلَ
ْفُهْم لََنا َفَقاَل ُهْم ِمْن ِجْلَدِتَنا  َمْن �أََجابَُهْم �إِلَْيَها َقَذُفوُه ِفيَها ُقْلُت يَا َر�ُصوَل �هلِل �صِ
ْدَرَكِني َذِلَك َقاَل تَْلَزُم َجَماَعَة �مْلُ�ْصِلِمنَي  ُموَن ِباأَْل�ِصَنِتَنا ُقْلُت َفَما تَاأُْمُريِن �إِْن �أَ َويََتَكلَّ
َها  َو�إَِماَمُهْم ُقْلُت َفاإِْن مَلْ يَُكْن لَُهْم َجَماَعٌة َوَل �إَِماٌم َقاَل َفاْعَتِزْل ِتْلَك �ْلِفَرَق ُكلَّ
ِل �َصَجَرٍة َحتَّى يُْدِرَكَك �مْلَْوُت َو�أَْنَت َعَلى َذِلَك«)1(. ويف  ِباأَ�صْ �أَْن تََع�ضَّ  َولَْو 
�لفنت  بها من  �صيع�صف  �لأمة، وما  �صيكون من حال هذه  مبا  �إخباٌر  �حلديث 
�مللك لأنف�صهم، وقد و�صفو�  يطلبون  �أقو�ٍم  فيها من  �صيظهر  و�لقالقل، وما 
باأنهم دعاة على �أبو�ب جهنم، لكن �صبيل �لنجاة لحٌب، وهو لزوم �جلماعة 
بدينه  فر�ًر�  �لفتنة  �مل�صلم  �عتزل  ذلك  تعّذر  فاإن  ذلك،  وجدو�  �إن  و�لإمام 
حتى لو كان هذ� �لعتز�ل ل يتاأتى �إل بع�صر وكدر من �لعي�ض)2(. وهذ� فيمن 
�أتته �لفتنة ر�غًما مكَرًها، فكيف مبن كان �صبًبا يف �إيقادها، �أو بوًقا من �أبو�ِقها! 
وربَّ قائل يقول: كيف يكون �لعتز�ل حالَّ وخمرًجا يف ع�صر �لفنت؟ و�لأ�صل 
؟  �خلبيث  من  �لطيب  وينماز  �لأمور،  �ض  مُتحَّ �لغمر�ت حتى  �مل�صلم  يخو�ض  �أن 
و�جلو�ب: �أنَّ �لروؤية تلثاُث وقَت �لهرج و�ملرج، و�لعتز�ل �أ�صلُم من �لقتال من 
�أجل �أمٍر ل يُتبنّي وجهه، ورمبا �أف�صى �إىل قتل �لنا�ض برهم وفاجرهم، و�إر�قِة دماٍء 
، من �لفر�ر  ة، و�أر�صى للربِّ لم، و�أخل�ض للذمَّ مع�صومٍة! فاأي خمرج �أحفظ لل�صِّ
�أبي  �لنبويِّ يف حديث  �لتحذير  �لفنت، ول�صيما مع ورود هذ�  بالدين و�عتز�ل 

ِة يِف �ْلإِ�ْصاَلِم، حديث رقم: 3606، وم�صلم، كتاب  ُبوَّ �أخرجه �لبخاري، كتاب �ملناقب، بَاُب َعاَلَماِت �لنُّ  -1
َعاِة �إِىَل �ْلُكْفِر، حديث رقم: 1847. ِذيِر �لدُّ َماَعِة ِعْنَد ُظُهوِر �ْلِفنَتِ َوحَتْ �لإمارة، بَاُب �ْلأَْمِر ِبُلُزوِم �جْلَ

�نظر: فتح �لباري، �بن حجر، 488-485/16.  -2
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َفَماَت  َماَعَة  �جْلَ َوَفاَرَق  اَعِة  �لطَّ ِمَن  هريرة - ر�صي �هلل عنه - مرفوًعا: »َمْن َخَرَج 
َبٍة،  َبٍة، �أَْو يَْدُعو �إِىَل َع�صَ ُب ِلَع�صَ يٍَّة، يَْغ�صَ َت َر�يٍَة ِعمِّ َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة، َوَمْن َقاتََل حَتْ
َها َوَفاِجَرَها،  ِرُب بَرَّ ِتي يَ�صْ َبًة َفُقِتَل َفِقْتَلٌة َجاِهِليٌَّة، َوَمْن َخَرَج َعَلى �أُمَّ ُر َع�صَ �أَْو يَْن�صُ

َوَل يََتَحا�َصى ِمْن ُموؤِْمِنَها َوَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، َفَلْي�َض ِمنِّي َولَ�ْصُت ِمْنُه«)1(.
�لطاعة  فالأحاديث يف وجوب  بابة من غدير، و�إل  قليل من كثري، و�صُ هذ� 
�لتمثيل  ح�صبنا  بل  بالعّد؛  ��صتيفاوؤُها  هنا  �صرَطَنا  ولي�ض  و�أزخر،  �أوفر  للحكام 
وذو  �صرعنا،  مرعيٌّ يف  �لطاعة  �أن حقَّ  على  �لدللِة  لتمهيِد  منها  �صاحلة  لنماذج 
لم �ملديّن، بالنظر �إىل �أن �خلروج على �لإمام، ومنابذته  �أثٍر ملحوظ يف حفظ �ل�صِّ
بال�صيف، باُب �صرٍّ وفتنٍة؛ �إذ تُهيَّج �لّدهماء، وتر�ق �لدماء، وي�صطرب حبل �لأمن، 
وقد جعل �هلل تعاىل ذود كل �صاحب �صلطة عن �صلطته طبًعا موؤثاًل يف �لفطر، فاإذ� 
ك عنها بقّوة �ل�صيف، وهنا يقع ما يقع من �ملو�جهة بني ولة �لأمر  نازعته فيها ردَّ
لم من حالٍق  �ل�صِّ �ل�صر�ع، ويرتّدى  �لأمة يف خ�صّم  فت�صيع م�صالح  و�خلارجني، 
�إىل مهاٍو ل قعر لها ! قال �بن �لقيم: »ويُنهى عن قتال �لأمر�ء و�خلروج على �لأئمة 
� لذريعة �لف�صاد �لعظيم و�ل�صّر �لكبري  و�إن ظلمو� وجارو� ما �أقامو� �ل�صالة، �صدًّ
�ل�صرور  من  عليهم  و�خلروج  قتالهم  ب�صبب  ح�صل  فاإنه  �لو�قع،  هو  كما  بقتالهم 
�أ�صعاف �أ�صعاف ما هم عليه«)2(. و�أي �صفوف لهذ� �لكالم، وكاأين ب�صاحبه ينظر 
�إىل �لغيب من ور�ء �صرت رقيق، فتاأمل قوله: »فاإنه ح�صل ب�صبب قتالهم و�خلروج 
عليهم من �ل�صرور �أ�صعاف �أ�صعاف ما هم عليه«، فاإنه ت�صوير دقيٌق لو�قع �ليوم، 
وما طمَّ فيه من �لفنت �لتي جّرت من �صرور �لدمار، و�خلر�ب، وت�صريد �لأ�صر، ما 

يربو بكثرٍي على �صّر �ملظامل، وهلل �لأمر من قبل ومن بعد. 

�ْلُكْفِر،  �إِىَل  َعاِة  �لدُّ ِذيِر  َوحَتْ �ْلِفنَتِ  ُظُهوِر  ِعْنَد  َماَعِة  �جْلَ ِبُلُزوِم  �ْلأَْمِر  بَاُب  �لإمارة،  �أخرجه م�صلم، كتاب   -1
حديث رقم 1848.

يُنظر: �إغاثة �لهفان، �بن �لقيم، 361/1.  -2
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لم املديّن املبحث الثاين: الن�شيحة املثلى للحاكم واأثرها يف حفظ ال�شِّ

�إّن �لن�صيحة)1( لب �لدين وجوهر �لإميان، ولي�ض يف كالم �لعرب كلمة �أجمع 
خلري �لدنيا و�لآخرة منها)2(، ولقد ��صطلع بها �لأنبياء - عليهم �ل�صالم-)3( وجعلها 
�هلل  �لد�ري -ر�صي  متيم  فعن  كله،  �لدين  و�صلم - هي  عليه  �هلل  �لنبي - �صلى 
يَحُة، ُقْلَنا: مِلَْن ؟ َقاَل:  يُن �لنَّ�صِ عنه-: �أّن �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - قال: »�لدِّ
ِتِهْم«)4(. كما �أّن ن�صحهم من مقت�صيات  ِة �مْلُ�ْصِلِمنَي َوَعامَّ هلِلِ َوِلِكَتاِبِه َوِلَر�ُصوِلِه َوِلأَِئمَّ
َم َعَلى  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �لبيعة، فعن جرير بن عبد �هلل، قال: »بَايَْعُت َر�ُصوَل �هلِل �صَ

�لن�صيحة: كلمة جامعة معناها �إر�دة جملة �خلري، وحيازة �خلري �ملن�صوح له. �نظر: �صرح �لأربعني حديثا   -1
�لنووية، �بن حجر، �ض 112.

يُنظر: �ملنهاج، �لنووي، 226/2، و�ملرجع �ل�صابق.  -2
ڳچ  ڳ     ڳ   ڳ    گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   چ  �ل�صالم:  عليه  نوح  ل�صان  على  تعاىل  قال   -3
چ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  �ل�صالم:  عليه  هود  ل�صان  على  تعاىل  وقال  ]�لأعر�ف:62[ 

]�لأعر�ف:68[.
�لبخاري، يف  يَحُة، حديث رقم: 55- وبوب  �لنَّ�صِ يَن  �لدِّ �أَنَّ  بَيَاِن  باب  �لإميان،  �أخرجه م�صلم، كتاب   -4
�لباب 42، باب قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »�لدين �لن�صيحة« وذكره، ومل يخرجه م�صنًد�؛ لأنه 
حجر،  �بن  �لباري،  فتح  �نظر:  معناه.  يف  و�لأحاديث  �لآيات  من  جملة  ذكر  ولكن  �صرطه  غري  على 

.247-246/1
ويف معنى �حلديث قال �بن حجر يف �لفتح، 248/1: »�لّن�صيحة هلل: و�صفه مبا هو له �أهل، و�خل�صوع   
له ظاهًر� وباطًنا، و�لّرغبة يف حمابّه بفعل طاعته، و�لّرهبة من م�صاخطه برتك مع�صيته، و�جلهاد يف رّد 
�لعا�صني �إليه. و�لّن�صيحة لكتاب �هلل: تعّلمه، وتعليمه، و�إقامة حروفه يف �لّتالوة، وحتريرها يف �لكتابة، 
وتفّهم معانيه، وحفظ حدوده، و�لعمل مبا فيه، وذّب حتريف �ملبطلني عنه، و�لّن�صيحة لر�صوله: تعظيمه، 
ون�صره حيًّا ومّيًتا، و�إحياء �صّنته بتعّلمها وتعليمها، و�لقتد�ء به يف �أقو�له و�أفعاله، وحمّبته وحمّبة �أتباعه، 
عند  خّلتهم  و�صّد  �لغفلة،  عند  وتنبيههم  به،  �لقيام  حّملو�  ما  على  �إعانتهم  �مل�صلمني:  لأئمة  و�لّن�صيحة 
�لهفوة، وجمع �لكلمة عليهم، ورّد �لقلوب �لّنافرة �إليهم، ومن �أعظم ن�صيحتهم دفعهم عن �لّظلم باّلتي 
هي �أح�صن. ومن جملة �أئمة �مل�صلمني �أئمة �لجتهاد، وتقع �لّن�صيحة لهم ببّث علومهم، ون�صر مناقبهم، 
وحت�صني �لّظّن بهم، و�لّن�صيحة لعاّمة �مل�صلمني: �ل�ّصفقة عليهم، و�ل�ّصعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم 

ما ينفعهم، وكّف وجوه �لأذى عنهم، و�أن يحّب لهم ما يحّب لنف�صه، ويكره لهم ما يكره لنف�صه« �.ه
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ِح ِلُكلِّ ُم�ْصِلٍم«)1(. َكاِة، َو�لنُّ�صْ اَلِة، َو�إِيَتاِء �لزَّ �إَِقاِم �ل�صَّ
ومن �لن�صيحة �ملطلوبة ن�صيحة ولة �أمر �مل�صلمني، قال �بن عبد �لرب -رحمه 
�ل�صلطان  كان  �إذ�  وجوبها  يف  �لعلماء  يختلف  فلم  �لأمر  ولة  »منا�صحة  �هلل-: 

ي�صمعها ويقبلها«)2(.
وملكانة ولة �لأمر يف �لإ�صالم مل يجعل �ل�صرع �حلنيف منا�صحتهم كمنا�صحة 
غريهم، �إذ �لأ�صل فيها �أن تكون ملعاونتهم على �حلق، وطاعتهم فيه، وتذكريهم به، 
وتنبيههم يف رفق ولطف، وجمانبة �لوثوب عليهم، و�لدعاء لهم بالتوفيق وحث 
وحب  وعدلهم،  ور�صدهم  �صالحهم  بحب  ذلك  يكون  كما  ذلك،  على  �لنا�ض 
�جتماع �لأمة عليهم، وكر�هة �فرت�ق �لأمة عليهم، و�لتدين بطاعتهم يف طاعة �هلل 
�هلل عز  �إعز�زهم يف طاعة  �خلروج عليهم، وحب  ر�أى  و�لبغ�ض ملن  عز وجل، 

وجل)3(.
و�حلقُّ �أن �لنَّ�صيحَة �ملثلى للحاكم و�صيلٌة �إىل حفظ ��صتقر�ر �ملجتمع، و�صّمام 
�صلٍم و�أماٍن، �إذ دورها وقائيٌّ وعالجيٌّ يف �لآن ذ�ته، فهي تدر�أ �ل�صّر قبل وقوعه، 
�ملفا�صد  ذر�ئع  قطع  على  ويحر�ض  �لأمور،  ماآلت  ي�صت�صرف  �لنَّا�صح  كان  �إذ� 
على  �آثاره،  وقطع  وقوعه،  عند  �ل�صرِّ  ��صتئ�صال  يف  وت�صهم  ��صتقباًل،  �ملتوقَّعة 
�صبيل �لعالج، �إذ� كان �لنا�صح ب�صرًي� باملخارج من �مل�صايق. بيد �أن للن�صيحة �آد�بًا 
و�صو�بَط ذ�ت �أثٍر ملحوٍظ يف تر�صيخ �لنموذجية �ملطلوبة يف �لتعامل مع �حلكام، 

ِة  يَحُة هلِلِ َوِلَر�ُصوِلِه َوِلأَِئمَّ يُن �لنَّ�صِ َم �لدِّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �أخرجه �لبخاري، كتاب �لإميان، بَاُب َقْوِل �لنَِّبيِّ �صَ  -1
ُحو� هلِلِ َوَر�ُصوِلِه}، حديث رقم: 57، وم�صلم، كتاب �لإميان،  ِتِهْم َوَقْوِلِه تََعاىَل{�إَِذ� نَ�صَ �مْلُ�ْصِلِمنَي َوَعامَّ

يَحُة، حديث رقم: 56. يَن �لنَّ�صِ باب بَيَاِن �أَنَّ �لدِّ
�ل�صتذكار، �بن عبد �لرب، 579/8.  -2

 -193-1921 3
بت�صرف.
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لم �ملديّن يف �لعاجل و�لآجل.  وهي مد�ر حفظ �ل�صِّ
لم املديّن:  1- الإخال�ش يف الن�سيحة واأثره يف حفظ ال�سِّ

تكون  بل  �أو مال؛  �صهرة،  �أو  تكون لطلب جاه،  �لأمر ل  �لنَّ�صيحة لويل  �إن 
رجاء ما عند �هلل من �لأجر و�لثو�ب، ول على م�صارطة �لقبول، ويف ذلك يقول 
�لإمام �بن حزم �لظاهري رحمه �هلل تعاىل: »ول تن�صح على �صرط �لقبول منك، 
فاإن تعديت هذه �لوجوه، فاأنت ظامل ل نا�صح، وطالب طاعة وملك، ل موؤدي 
حق �أمانة و�أخوة، ولي�ض هذ� حكم �لعقل، ول حكم �ل�صد�قة، لكن حكم �لأمري 

مع رعيته، و�ل�صيد مع عبده«)4(.
يا�صة، و�ل�صيت �حل�صن، ل  ومعلوٌم �أنَّ من بذل �لن�صح طمًعا يف �لتنّبل، و�لرِّ
ي�صتغرب منه �تخاذ �لن�صيحة مطّية �إىل �لفتيات على �حلاكم، �أو �لإ�صاءة �إليه؛ لأن 
مهيِّجها هوى �لنف�ض، ل طلب �حلق، ومن جارى هو�ه ظلم، وتعّدى، وخرج عن 

حدود �لأدب. 
و�إن مما يُخترَب به �لإخال�ض يف �لن�صيحة �لإ�صر�ر بها للحاكم، وعدم �ملجاهرة 
�أمام �لنا�ض، فعن عيا�ض بن غنم -ر�صي �هلل عنه- قال: قال ر�صول �هلل:  بالتغيري 
ُخْذ ِبيَِدِه َفيَْخُلَو ِبِه، َفاإِْن  ْمٍر َفاَل يُْبِد لَُه َعاَلِنيًَة، َولَِكْن ِليَاأْ َح ِل�ُصْلَطاٍن ِباأَ »َمْن �أََر�َد �أَْن يَْن�صَ

ى �لَِّذي َعَلْيِه لَُه ؟«)5(. َقِبَل ِمْنُه َفَذ�َك، َو�إِلَّ َكاَن َقْد �أَدَّ

�لأخالق و�ل�صري يف مد�و�ة �لنفو�ض، �بن حزم، �ض 45.  -4
 ،1007 رقم:  حديث  �لكبري،  �ملعجم  يف  و�لطرب�ين   ،15333 رقم:  حديث  �مل�صند،  يف  �أحمد  �أخرجه   -5
�أبي  و�بن  زبريق،  �بن  ب�صبب  �لذهبي  ورده  �لإ�صناد«  »�صحيح  قال:   290/3 �مل�صتدرك،  يف  و�حلاكم 
عا�صم يف �ل�صنة، حديث رقم 1096، وقال �لهيثمي يف �ملجمع 229/5: »رجاله ثقات �إل �أين مل �أجد 
ل�صريح من عيا�ض وه�صام �صماًعا و �إن كان تابعًيا«، و �صحح �إ�صناده �ل�صيخ �لألباين يف ظالل �جلنة يف 
�لذهبي  على  رد  و  معاوية،  من  �صريًحا  �صماع  �أثبت  قد  �لبخاري  باأن  بني  و   ،514 �ض  �ل�صنة،  تخريج 

باملتابعة، وقال يف �خلال�صة: »فاحلديث �صحيح مبجموع طرقه و�هلل �أعلم«.
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وهذ� ما فهمه �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم وحر�صو� على �للتز�م به، فعن 
�أ�صامة بن زيد-ر�صي �هلل عنهما- قال: ِقيَل لَُه: �أََل تَْدُخُل َعَلى ُعْثَماَن َفُتَكلَِّمُه؟ َفَقاَل: 
ْمُتُه ِفيَما بَْيِني َوبَْيَنُه، َما ُدوَن �أَْن �أَْفَتِتَح  ُمُه �إِلَّ �أُ�ْصِمُعُكْم، َو�هلِل لََقْد َكلَّ �أَتََرْوَن �أَينِّ َل �أَُكلِّ

َل َمْن َفَتَحُه«)1(. وَّ �أَْمًر� َل �أُِحبُّ �أَْن �أَُكوَن �أَ
�أَُكوَن  �أَْن  �أُِحبُّ  َل  �أَْمًر�،  �أ�صامة -ر�صي �هلل عنه- من قوله:«�أَْفَتِتَح  ومق�صود 
�صوء  ملا يف ذلك من  �ملالأ،  �لأمر�ء يف  بالإنكار على  �ملجاهرة  �ْفَتَتَحُه«،  َمِن  َل  �أَوَّ
بالقبول)2(. وعلى هذ�  �أجدر  �لعاقبة؛ بل �ملطلوب بهم و�لن�صح لهم �صًر� فذلك 
�ملهيِع �صاَر �صلفنا �ل�صالح من �صحابة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، و�لعلماء 

�لربانيون يف معاملتهم لولة �أمر �مل�صلمني)3(.
و�لإ�صر�ر هو د�أب �لعلماء �لعاملني يف �لن�صيحة، فقد قال �لإمام �ل�صافعي: 
»من وعظ �أخاه �صر� فقد ن�صحه وز�نه، ومن وعظه عالنية فقد ف�صحه وخانه«)4(. 
�أن  و�أحببُت  �صرتته،  �إل  ر�أيُت على رجٍل خًطا  »ما  بن معني:  يحيى  �لإمام:  وقال 
�أزين �أمره، وما ��صتقبلُت رجاًل يف وجهه باأمر يكرهه، ولكن �أبني له خطاأه فيما بيني 

وبينه، فاإن قبل ذلك و�إلَّ تركته«)5(.
و�لتعيري؛  �لن�صيحة  بني  للتفريق  دقيًقا  �حلنبلي �صابًطا  �بن رجب  وقد و�صع 
حيث قال معقًبا على كلمة �لف�صيل: »�ملوؤمن ي�صرت وين�صح، و�لفاجر يهتك ويعري« 
اًقا، حديث رقم: 3267، وم�صلم،  ُلوَقٌة َغ�صَّ َفِة �لنَّاِر َو�أَنََّها خَمْ �أخرجه �لبخاري، كتاب بدء �خللق، بَاُب �صِ  -1
كتاب �لزهد و�لرقائق، بَاُب ُعُقوبَِة َمْن يَاأُْمُر ِبامْلَْعُروِف َوَل يَْفَعُلُه َويَْنَهى َعِن �مْلُْنَكِر َويَْفَعُلُه، حديث رقم: 

2989، و�للفظ له.
يُنظر: �إكمال �ملعلم بفو�ئد م�صلم، �لقا�صي عيا�ض، 538/8.  -2

�لألباين يف ظالل  �لدين  نا�صر  �ل�صيخ  �إ�صناده  رقم: 19415، وح�صن  �مل�صند، حديث  �أحمد يف  رو�ه   -3
�جلنة، �ض 516.

حلية �لأولياء وطبقات �لأ�صفياء، �لأ�صبهاين، 140/9.  -4
�صري �أعالم �لنبالء، �لذهبي، 83/11.  -5
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بقوله: »فهذ� �لذي ذكره �لف�صيل من عالمات �لن�صح، وهو �أن �لن�صح يقرتن به 
�ل�صرت، و�لتعيري يقرتن به �لإعالن«)1(.

�لوجه  �لنا�صح لهم على هذ�  �أيها  �ل�صعدي رحمه �هلل-: »�حذر  �ل�صيخ  قال 
� بلطف ولني �أن تف�صد ن�صيحتك بالتمدح عند �لنا�ض فتقول لهم:  �ملحمود �أي: �صرًّ
�إين ن�صحتهم وقلت؛ فاإن هذ� عنو�ن �لرياء وعالمة �صعف �لإخال�ض وفيه �أ�صر�ر 

�أخرى معروفة«)2(.
و�لإ�صر�ر  �لن�صيحة،  يف  �لإخال�ض  على  �ل�صنة  حر�ض  من  ن�صت�صّفه  و�لذي 
� لذريعة �لتحري�ض على �حلاكم،  بها، �أنَّ من ور�ء ذلك حفًظا لهيبة �لنظام، و�صدًّ
لأن غري �ملخل�ض قد يطلب �حلكم لنف�صه، وي�صعى �إليه بذريعة �لن�صح، ورمّبا ق�صد 
�إىل �ملجاهرة به نفًخا يف كري �لقيل و�لقال، و متهيًد� لإ�صاءة �لظن يف ويلِّ �لأمر، 
لتهديد  منفذ  وهذ�  و�أخطائه،  معايبه  عن  �حلديث  �إل  �صغٍل  من  للنا�ض  ي�صري  فال 
لم �لعام، ون�صر �لفتنة. وقد كان يف �لإنكار جهاًر� على �أمري �ملوؤمنني عثمان  �ل�صِّ

بن عفان ر�صي �هلل عنه ما �أف�صى �إىل قتله)3(.
لم املديّن: 2- اختيار الأ�سلوب الأن�سب ملقام الن�سيحة واأثره يف حفظ ال�سِّ

�لتوبيخ  من  يخلَو  �أن  للحاكم  �ملبذولة  �لن�صيحة  �أ�صلوب  يف  �لأ�صل  �إن 
و�لتقريع، كقول: »يا ظامل، يا فاجر«؛ و�إلِّ �جنّرت من ذلك فتنُة �أعظم من �ملنكر)4(؛ 
ول نعدم يف مظان �ل�صنة �أحاديَث عامة يف �حلث على �لرفق و�للطف، فقد قال 

�لفرق بني �لن�صيحة و�لتعيري، �بن رجب، 411/2.  -1
�لريا�ض �لن�صرة و�حلد�ئق �لنرية �لز�هرة يف �لعقائد و�لفنون �ملتنوعة �لفاخرة. �صمن جمموعة موؤلفات   -2

�ل�صيخ �لعالمة عبد �لرحمن بن نا�صر �ل�صعدي، 99-98/22.
يُنظر: حتقيق خمت�صر م�صلم للمنذري. �لألباين، �ض 335، و�لهام�ض: 2.  -3

يُنظر: �لآد�ب �ل�صرعية، �بن مفلح، 196/1.  -4
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ْفَق يِف �ْلأَْمِر ُكلِِّه«)1(.وقال  �لنبي - عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »�إِنَّ �هللَ َرِفيٌق يُِحبُّ �لرِّ
�ْلُعْنِف،  َعَلى  يُْعِطي  َل  َما  ْفِق  �لرِّ َعَلى  َويُْعِطي  ْفَق،  �لرِّ يُِحبُّ  َرِفيٌق  �هللَ  »�إِنَّ  ا:  �أي�صً
َوَما َل يُْعِطي َعَلى َما �ِصَو�ُه«)2(. و�إذ� كانت هذه �خل�صلة حممودًة يف �ل�صاأن كّله، 
لأ�صِل  خارمٍة  عو�قَب  من  �ل�صّدة  على  يرتتب  ملا  �أوجب،  �لن�صيحة  يف  فتحريها 

�حلكمة و�لإح�صان. 

ومتى جرى �لأ�صلوب رفيًقا ليًنا يف منا�صحة �حلكام، كان ذلك �أقرب لقبول 
غ�صب  من  و�آمن  �حلكم،  لهيبة  و�أحفظ  �لباطل،  يف  �للجوج  عن  و�أبعد  �حلق، 
�ل�صلطان �إذ� ��صت�صاط، وقد قيل: »�إذ� ��صت�صاط �ل�صلطان، ت�صلط �ل�صيطان«، �أي: 
ب- فربَّ ن�صيحٍة  مل توؤمن عو�قب �لغ�صب، و�لبط�ض، و�ل�صرب على يد �ملغ�صِ
فّظة فّجة توؤول �إىل خالف ما يرجى منها، فتنذر بالفتنة، وتطّرق �صبياًل �إىل �لبلبلة، 
يقول: »خماطبة  �أنبل،  منها ول  �أمثل  ل  �لباب  قاعدًة يف  �لقيم  �بن  قّعد  ولذلك 
�لنا�ض  جتد  ولذلك  وعرًفا،  وعقاًل  �صرًعا  مطلوب  �أمر  �للني  بالقول  �لروؤ�صاء 
روؤ�صاء  يخاطب   - و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي-  كان  وهكذ�  عليه،  كاملفطورين 

�لع�صائر و�لقبائل«)3(.

ومن ر�ئق كالم �خلليفة �لر��صد عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه �أنه قال: »َرِحَم 
�هللُ َمْن �أَْهَدى �إِيَلَّ ُعيُوِبي«)4(، ويف تعبريه عن �إبد�ء �لن�صح بالإهد�ء نكتٌة لطيفٌة، 

ُه ِب�َصبِّ �لنَِّبيِّ  يُّ َوَغرْيُ مِّ �َض �لذِّ �أخرجه �لبخاري، كتاب ��صتتابة �ملرتدين و�ملعاندين وقتالهم، بَاُب �إَِذ� َعرَّ  -1
اُم َعَلْيَك، حديث رقم: 6927، وم�صلم، كتاب �ل�صالم،  ْح نَْحَو َقْوِلِه �ل�صَّ رِّ َم َومَلْ يُ�صَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �صَ

اَلِم، َوَكْيَف يَُردُّ َعَلْيِهْم، حديث رقم: 2165. بَاُب �لنَّْهِي َعِن �ْبِتَد�ِء �أَْهِل �ْلِكَتاِب ِبال�صَّ
ْفِق، حديث رقم: 2593. ِل �لرِّ �أخرجه م�صلم، كتاب �لرب و�ل�صلة و�لآد�ب بَاُب َف�صْ  -2

بد�ئع �لفو�ئد، �بن �لقيم، 1061/3.  -3
رقم 675- حتقيق: ح�صني  �أثر   ، اِميِّ �ل�صَّ ��ِض  �خْلَوَّ َعبَّاٍد  ْبِن  َعبَّاِد  ِر�َصالَِة  بَاُب  �ملقدمة،  �لد�رمي،  �أخرجه   -4

�صليم، قال عنه: �إ�صناده �صعيف.
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وهي �أنَّ �لنا�صح ينبغي �أن يكون على �أخالق �ملهدي لطًفا و�أدبًا وذوًقا، فال يفّجج 
�لعبارة، ول يقذع يف �خلطاب، ول يكيل �ل�صتائم، وكذلك »كان �أ�صحاب �بن 

م�صعود �إذ� مرو� بقوم يرون منهم ما يكرهون، يقولون: مهاًل رحمكم �هلل«)1(.
د من هذ� �أنَّ م�صاملَة �حلكام ومعاونتهم على �حلقِّ ل تكون �إل بالن�صيحة  ويتمهَّ
د لقبول �حلّق، �أما �ل�صّدة فتوؤول  �لرقيقة �لتي ت�صاوق �ملقام، وحتفظ �لأدب، ومتهِّ
�إىل ��صتثارة �حلاكم، وتاأجيج غ�صبه، وهذ� �لأمر له ما بعده، ول تخرج عاقبته عن 

لم، وفتح باب �لفتتان.  تبديد �صلك �ل�صِّ
لم املديّن: 3- التثبت من وقوع املنكر واأثره يف حفظ ال�سِّ

يتناقلها  �لتي  و�لأقاويل  �لإ�صاعات  ور�ء  �ن�صياقه  عدم  �لنا�صح  تثبت  من  �إن 
�لعامة)2(، وهذ� ما كان عليه �صلف هذه �لأمة فيما ياأتيهم من �أخبار عن ولة �لأمر 
و�حلكام، فلما جاء �لنا�ض �إىل حممد �بن �حلنفية فاأر�دوه على خلع يزيد، فاأبى، 
�ل�صالة ويتعدى حكم  ي�صرب �خلمر ويرتك  يزيد  �إن  بن مطيع:  �هلل  له عبد  فقال 
�لكتاب- فقال لهم: ما ر�أيت منه ما تذكرون، وقد ح�صرته و�أقمت عنده، فر�أيته 
فاإن  قالو�:  لل�صنة.  �لفقه، مالزًما  ي�صاأل عن  �ل�صالة، متحريًا للخري،  مو�ظًبا على 
�إيلَّ  يظهر  حتى  رجا  �أو  مني  خاف  �لذي  وما  فقال:  لك.  ت�صنًعا  منه  كان  ذلك 
�أطلعكم على  فلئن كان  تذكرون من �صرب �خلمر؟  ما  �أفاأطلعكم على  �خل�صوع؟ 
ذلك �إنكم ل�صركاوؤه، و�إن مل يكن �أطلعكم فما يحل لكم �أن ت�صهدو� مبا مل تعلمو�. 
�أهل  على  ذلك  �هلل  �أبى  قد  لهم:  فقال  ر�أيناه.  يكن  مل  و�إن  حلق  عندنا  �إنه  قالو�: 
خُرف:86[. ول�صت من �أمركم  �ل�صهادة، فقال: چ ى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ چ ]�لزُّ

يف �صيء. قالو�: فلعلك تكره �أن يتوىل �لأمر غريك، فنحن نوليك �أمرنا)3(.
�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، �خلالل، �ض 25.  -1

يُنظر: �صو�بط معاملة �حلكام عند �أهل �ل�صنة و�أثرها يف �لأمة، �لظفريي، 565/2.  -2
�لبد�ية و�لنهاية، �بن كثري، 653/11.  -3



- 376 -

� باملع�صية؛ �إذ ل يجوز  ً ومن بابِة �لتثّبِت �أن ل يُنكر على �حلاكم �إذ� كان مت�صرتِّ
�لنبي -  لقول  �بن رجب عند �صرحه  قال  �لتفتي�ض عن ذلك،  ك�صف �صرته، ول 
متعلق  �لإنكار  �أن  على  »يدل  ُمْنَكًر�«:  ِمْنُكْم  َر�أَى  »َمْن   :- و�صلم  عليه  �هلل  �صلى 
بالروؤية، فلو كان م�صتوًر� فلم يره ولكن علم به، فاملن�صو�ض عن �أحمد يف �أكرث 

�لرو�يات �أنه ل يعر�ض له، و�أنه ل يفت�ض على ما ��صرت�ب به«)1(.

ٌ به،  ِ �أو �لنَّا�صح على �ملنكر وحده، و�لعا�صي مت�صرتِّ الع �ملغريِّ ومن ثمَّ فاإن �طِّ
غ له �إ�صاعة ذلك بني �لنا�ض؛ بل يجب �ل�صرت عن كل م�صلم مذنب، و�حلاكم  ل ي�صوِّ
ول  حكمه،  و��صتقر�ر  هيبته،  حفظ  يف  �لكربى  �مل�صلحة  لأن  �أوىل)2(؛  باب  من 
م �جلانب، منتَق�ض �لقدر بني رعيته،  تقوم لل�ّصلم قائمُة، و�صاحُب �ل�صلطة مهت�صَ

ل يطيعونه يف معروف، ول يذعنون له يف حق. 

لم املديّن:  4- مراعاة املاآل واأثرها يف حفظ ال�سِّ

ووجه  منه،  �أعظم  منكر  �إىل  يف�صَي  �أل  �ملنكر  على  �لإنكاِر  يف  رَط  �ل�صَّ �إنَّ 
توَزن  �لأموَر  و�أن  �مل�صالح)3(،  جلب  على  م  مقدَّ �ملفا�صد  درء  �أن  ذلك  ��صرت�ط 
�أَِمرِيي  �آُمُر  َعبَّا�ٍض:  ِلْبِن  َرُجٌل  َقاَل  َقاَل:  ُجَبرْيٍ  ْبِن  �َصِعيِد  َعْن  وخو�تيمها،  مباآلتها 
ِبامْلَْعُروِف؟ َقاَل: �إِْن ِخْفَت �أَْن يَْقُتَلَك َفاَل، ]َل[ تُوؤَنِِّب �ْلإَِماَم، َفاإِْن ُكْنَت َل بُدَّ َفاِعاًل: 

َفاإِْن مَلْ  ِبيَِدِه،  ُه  ْ َفْليَُغريِّ ُمْنَكًر�  ِمْنُكْم  َر�أَى  جامع �لعلوم و�حلكم، �بن رجب، �ض 667- و�حلديث: »َمْن   -1
بَاُب  �لإميان،  كتاب  م�صلم،  �أخرجه  ميَاِن««.  �ْلإِ َعُف  �أَ�صْ َوَذِلَك  َفِبَقْلِبِه،  يَ�ْصَتِطْع  مَلْ  َفاإِْن  َفِبِل�َصاِنِه،  يَ�ْصَتِطْع 
بَيَاِن َكْوِن �لنَّْهِي َعِن �مْلُْنَكِر ِمَن �ْلإِميَاِن، َو�أَنَّ �ْلإِميَاَن يَِزيُد َويَْنُق�ُض، َو�أَنَّ �ْلأَْمَر ِبامْلَْعُروِف َو�لنَّْهَي َعِن �مْلُْنَكِر 

َو�ِجَباِن، حديث رقم: 49.
يُنظر: �صو�بط معاملة �حلاكم، �لظفريي، 567/2.  -2

�نظر: �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، �بن �لقيم، 338/4، و�لقو�عد �لأ�صولية �ملوؤثرة يف فقه �لأمر   -3
باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، نا�صر �لغامدي، �ض 120.
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َفِفيَما بَْيَنَك َوبَْيَنُه«)1(.

�حلاكم  على  �لإنكاُر  �أعظم،  مف�صدة  �إىل  تف�صي  �لتي  �لنَّ�صيحة  �صور  ومن 
بانتقاده يف �خلطب و�ملقالت،  �لعامة، و�ملجاهرة  و�ملنابر و�ملحافل  �ملجال�ض  يف 
فاإن ذلك يحّط من قدره يف عيون �لنا�ض، ويطمع يف حكمه �أ�صحاب �لأهو�ء، 
نقي�صة  �أو  ي�صينه،  �أوخم من كل عيب قد  باخلروج عليه، وعو�قب ذلك  ويغري 
يرمى بها. يقول �ل�صيخ �بن باز رحمه �هلل تعاىل: »لي�ض من منهج �ل�صلف �لت�صهري 
وعدم  �لنقالبات  �إىل  يف�صي  ذلك  لأن  �ملنابر؛  على  ذلك  وذكر  �لولة  بعيوب 

�ل�صمع و�لطاعة يف �ملعروف ويف�صي �إىل �خلروج �لذي ي�صر ول ينفع«)2(.
ويقول �ل�صيخ �بن عثيمني -رحمه �هلل-: »بع�ض �لنا�ض ديدنه يف كل جمل�ض 
يجل�صه �لكالم يف ولة �لأمور و�لوقوع يف �أعر��صهم ون�صر م�صاوئهم و�أخطائهم 
ا بذلك عّما لهم من حما�صن �أو �صو�ب، ول ريب �أن �صلوك هذ� �لطريق  معر�صً
و�لوقوع يف �أعر��ض �لولة ل يزيد يف �لأمر �إل �صدة فاإنه ل يحل م�صكاًل ول يرفع 
مظلمة �إمنا يزيد �لبالء بالًء ويوجب بغ�ض �لولة وكر�هيتهم وعدم تنفيذ �أو�مرهم 

�لتي يجب طاعتهم فيها«)3(.
ومن ثمَّ ل ير�عي ماآلت �لن�صح و�لإنكار �إل عامل مقا�صديٌّ ذو ملكة بالدعوة، 
ر لالإنكار على ويل �لأمر جاهل، �أو �صعيف  وب�صٍر بامل�صالح و�ملفا�صد، ول يت�صدَّ
�إظهار �حلق،  �لأثر يف  له  �لإنكار، ول يكون  �لثمرة من  به  �حلجة؛ لأنه ل حت�صل 

َذ ِمْنَها،  �أخرجه �بن �أبي �صيبة يف �مل�صنف)و�للفظ له(، كتاب �لفنت، باب َمْن َكِرَه �خْلُُروَج يِف �ْلِفْتَنِة َوتََعوَّ  -1
�لأمر  �لإميان،  �صعب  و�لبيهقي،   ،846 رقم:  رقم  حديث  �صننه،  يف  من�صور  بن  �صعيد   ،37307 برقم: 
باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، برقم: 7185، وذكره بهذ� �للفظ �بن رجب يف جامع �لعلوم و�حلكم، �ض 

.663
�ملعلوم من و�جب �لعالقة بني �حلاكم و�ملحكوم، �بن باز، �ض 25.  -2

�ل�صياء �لالمع من �خلطب �جلو�مع، �بن عثيمني، 225/1.  -3
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و�لإقناع به. قال �لنووي: »ثم �إنه ياأمر وينهى من كان عاملًا مبا ياأمر به وينهى عنه، 
وذلك يختلف باختالف �ل�صيء«)1(.

د من هذه �ل�صو�بط كلها يف �إبد�ء �لن�صح للحكام وولة �لأمور، �أن  ويتمهَّ
�لأمر فيه �إن جرى على �جلادة، و�أمنت فيه عاقبة �لتحري�ض و�لإثارة، فاإنه يكون 
�ملحكوم،  ور�صا  �حلاكم،  وعد�لة  �حلكم،  ل�صتقر�ر  وثيًقا  �صمانًا  �لن�صح-  -�أي 
با�صم  �لإثارة  �أبو�ب  من  وبابًا  فتنة،  �صالح  كان  �إذ�  ذلك  �إىل خالف  يوؤول  لكن 
هذ�  و�أعوز  �ل�صو�بط،  �ختلت  ما  �إذ�  وهذ�  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأمر 
�مليز�ن �ل�صرعي عند �لنا�صح: »ليكن �أمرك باملعروف باملعروف، ونهيك عن �ملنكر 

غري منَكر«)2(.
اإن ال�سّنة ال�سريفة نزعت منزعني يف �سبط منا�سحة احلكام: 

ك�صابط  - و�ل�صطر�ب،  للفتنة  حا�صمة  ل�صو�بَط  د  مهَّ مبا�صر  منزع  الأول: 
�لإ�صر�ر بالن�صيحة حفًظا للهيبة، وتوقرًي� للمقام.

عامة،  - �إر�صاد�ت  �صمن  �لن�صيحة  لآد�ِب  د  مهَّ مبا�صر،  غري  منزع  والثاين: 
�لن�صيحة  يف  لكنه  كلها،  �لأمور  يف  يتحرى  �لذي  و�للني  �لرفق  ك�صابط 
منوذج  �صياغة  على  �ملنزعان  ت�صافر  وقد  للعاقبة.  و�أ�صلم  �أوجب  للحكام 

لالإنكار �ل�صرعيِّ حافظ لل�ّصلم �ملديّن من جهة �لوجود و�لعدم مًعا. 
لم املديّن املبحث الثالث: �شون هيبة احلاكم واأثره يف املحافظة على ال�شِّ

وردت يف �ل�صنة �ل�صحيحة �أحاديث يف هيبة �حلاكم، وخرجت خمرجني: 
بها،  �لإخالل  �إىل  يف�صي  عما  �لّنهي  و�لثاين:  عليها،  و�حلث  بها  �لأمر  �لأول: 

�ملنهاج، �لنووي، 23/2.  -1
�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، �بن تيمية، �ض 53.  -2
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و�حلا�صُل منها جميًعا �أنه ل هيبَة لل�صرع، ول ��صتتباَب مل�صاحله، �إل باأن يكون ويلُّ 
يكون  �لرعيَِّة؛ وكيف  نفو�ض  ًما يف  معظَّ �لكر�مِة،  �جلانب، حمفوَظ  مهاَب  �لأمر 
�أن يُطاَع يف معروٍف �أو و�جٍب �صرعيٍّ و�لنا�ض مي�صغونه، وي�صتجرئون عليه،  له 
: »�صبُط �مل�صالح �لعامة و�جٌب، ول ين�صبط �إل بعظمة  ويثّبطون عنه! قال �لقر�يفُّ
�لأئمة يف نفو�ض �لرعية، ومتى �ختلفت عليهم، �أو �أهينو� تعّذرت �مل�صلحة..«)1(.
فال بدَع �أن يحر�ض �ل�صارع على هيبِة �حلاكم من جهة �لوجود مببا�صرة و�صائل 
ون و�حلفظ، ومن جهة �لعدم بدرء �أ�صباب �لإخالل بها، كحر�صِه عليها من  �ل�صَّ
جهِة �لوقاية بح�صم مادة �لإهانة قبل وقوعها، وجهة �لعالج بقطع �صريورة �لإهانِة 
�ل�صرعيِّ  �ملنحى  ببيان هذ�  �لفقر�ت  ��صتفحلت. و�صنعنى يف هذه  �أو  �إن وقعت 

لم �ملديّن مع �صّد نطاق ذلك بالتمثيل �ملنا�صب. و�أثره يف حفِظ �ل�صِّ
لم املديّن: 1- ح�سم مادة الإهانة واأثره يف حفظ ال�سِّ

باخلروج عنه، وقد ر�عت  و�إغر�ء  لهيبتِه،  �إ�صقاط  �حلاكِم  �إهانَة  �أّن  �مرت�ء  ل 
�أبي  عاقبتها يف حديث  �ملخالفِة، وجّلت  �ملاآَل حني حّذرت من هذه  �ل�صّنة هذ� 
�هلِل  �ُصْلَطاَن  �أََهاَن  بكرة قال: �صمعت ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يقول: »َمْن 
ف من ��صتجر�أ على �ل�صلطان باأن يكون  يِف �ْلأَْر�ِض �أََهانَُه �هللُ«)2(. و�حلديث يخوِّ

�جلز�ء من جن�ض �لعمل، ويقطع ذر�ئع �إهانته، و�إمنا يهاُن باأحد ثالثة �أمور:
عن والت�سهري: اأ- الطَّ

عن على �لأئمة و�لت�صهري بزلتهم؛ بدل �أن ينتحَي  �إن ِمن �لرعيَِّة َمن ي�صتحلُّ �لطَّ
�صبيل �لن�صح بالرفق، و�لبيان باحل�صنى، وهذ� �ل�صتحالُل ذريعُة �صرٍّ وباُب فتنٍة؛ 

�لذخرية، �لقر�يف، 234/13.  -1
�أخرجه �لرتمذي، �أبو�ب �لفنت، بَاٌب، حديث رقم: 2224، قال عنه: »َهَذ� َحِديٌث َح�َصٌن َغِريٌب«. وقد   -2

�صححه �لألباين يف م�صكاة �مل�صابيح، 1092/2.



- 380 -

بكالمِه،  و�ل�صتخفاَف  فيه،  �ملطعون  على  �ل�صتجر�َء  �لفطِر  يف  �ملركوز  من  لأّن 
�لنا�ض  وخللع  غريه،  �أو  معروٍف  يف  �أمٌر  له  �أطيع  ملا  هذ�  مبثل  �حلاكم  عومل  ولو 
يقول  و�لع�صيان.  �خلروج  �إىل  ذريعًة  �لّطاعن  طعَن  �تخذو�  ورمبا  �لتوقري،  ربقة 
�ل�صيخ �بن عثيمني -رحمه �هلل تعاىل-: ».. فاإن �لذي يهني �ل�صلطان بن�صر معايبه 
بني �لنا�ض وذّمه و�لت�صنيع عليه و�لت�صهري به، يكون عر�صًة لأن يهينه �هلل عز وجل؛ 
لأنه �إذ� �أهان �ل�صلطان مبثل هذه �لأمور، متّرد �لنا�ض عليه فع�صوه، وحينئذ يكون 
هذ� �صبب �صّر، فيهينه �هلل عز وجل، فاإن �أهانه يف �لدنيا فقد �أدرك عقوبته، و�إن 
مل يهنه يف �لدنيا فاإنه ي�صتحق �أن يهان يف �لآخرة، و�لعياذ باهلل؛ لأن كالم �لر�صول 
�صلى �هلل عليه و�صلم حق: »من �أهان �ل�صلطان �أهانه �هلل«، ومن �أعان �ل�صلطان �أعانه 
لل�صلطان،  عليهم  يجب  ما  للنا�ض  بّينت  فاإذ�  بّر،  وعلى  خرٍي  على  �أعان  لأنه  �هلل؛ 
و�أعنتهم على طاعته يف غري مع�صيٍة، فهذ� خرٌي كثرٌي، ب�صرط �أن يكون �إعانًة على 

�لرب و�لتقوى«)1(.

و�إمنا كان كبار �ل�صحابة ينهون عن �صبِّ �لأمر�ء �لتفاتًا �إىل �ملاآلت و�لعو�قب 
�لتي حّذر منها �بن عثيمني، فقد �أوتو� ��صتب�صاًر� مبا يوؤول �إليه �ل�صبُّ من �إها�صة 
للم�صالح �لعامة، و�إ�صاعة �لفنت و�لقالقل، وهم �أهل �ملقا�صد، و�أ�صحاُب �حلظوة 
 ِ َحاِب َر�ُصوِل �هللَّ َكاِبُر ِمْن �أَ�صْ بالقرب من �لوحي، قال �أن�ض ر�صي �هلل عنه: »َكاَن �ْلأَ
َم يَْنَهْونَا َعْن �َصبِّ �ْلأَُمَر�ِء«)2(. وقال �أبو �إ�صحاق �ل�صبيعي: »َما  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �صَ

�صرح ريا�ض �ل�صاحلني، �بن عثيمني، 673/3.  -1
رو�ه �أبو عمرو �لد�ين يف �ل�صنن �لو�ردة يف �لفنت و غو�ئلها و �أ�صر�ط �ل�صاعة، باب �لنهي عن �خلروج   -2
على �لأئمة و�لأمر�ء وخلعهم و�صبهم و�لطعن عليهم وما جاء يف �لتغليظ يف ذلك، حديث رقم: 141. 
�لثقات 314/5-315، عن حممد بن  �بن حبان يف  �ملباركفوري، قال عنه 401/2: »�أخرجه  حتقيق: 

�أحمد �ل�صطوي، عن �أبي ه�صام �لرفاعي به مثله، وهو موقوف، و�إ�صناده �صحيح«.
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�إِلَّ ُحِرُمو� َخرْيَُه«)1(. وقوله غايٌة يف �لب�صرية و�ل�ّصفوف؛ لأنه  �أَِمرَيُهْم  �َصبَّ َقْوٌم 
�لب�صر، فما  �لفطرة �ملركوز يف طبائع  �ملاآيل، ويالحظ معنى  �لنظر  يجري جمرى 
�لطاعن، وحجب �خلري عنه،  نف�صه لالنتقام من  �إل وحتركت  فيه  يُطعن  من رجٍل 

وكذلك �لأمري �ملطعون فيه مينع خريه عن �لطاعنني �نت�صاًفا لنف�صه وكر�مته. 
نخبتها  فا�صتخل�ض  جماعة،  �بن  عني  ن�صب  و�لآثار  �ل�صنن  هذه  كانت  لقد 
يف كلمٍة جامعة مانعٍة يف حقوق �لأئمة: »�أن يعرف له عظيم حقه، وما يجب من 
تعظيم قدره، فيعامل مبا يجب له من �لحرت�م و�لإكر�م، وما جعل �هلل تعاىل له من 
ويلبون دعوتهم، مع  يعّظمون حرمتهم،  �لأعالم  �لعلماء  كان  �لإعظام، ولذلك 
زهدهم وورعهم فيما لديهم، وما يفعله بع�ض �ملنت�صبني �إىل �لزهد من قلة �لأدب 

معهم فلي�ض من �ل�صّنة«)2(.
ب- الّن�سح العلنّي:

�إن مما ي�صقط هيبة �حلاكم، ويجّرئ �لنا�ض على ع�صيانه، ن�صحه عالنّيًة و�لنا�ض 
َح  ْن يَْن�صَ ي�صمعون، وهذه خمالفة �صريحٌة للحديث �ل�صحيح �ملرفوع: »َمْن �أََر�َد �أَ
ِل�ُصْلَطاٍن ِباأَْمٍر َفاَل يُْبِد لَُه َعاَلِنيًَة، َولَِكْن ِليَاأُْخْذ ِبيَِدِه َفيَْخُلَو ِبِه، َفاإِْن َقِبَل ِمْنُه َفَذ�َك، َو�إِلَّ 
ى �لَِّذي َعَلْيِه لَُه؟«)3(. وهذ� �لتوجيه �لنبوّي يف منا�صحة �حلكام ي�صّد  َكاَن َقْد �أَدَّ
رو�ه �أبو عمرو �لد�ين يف �ل�صنن �لو�ردة يف �لفنت وغو�ئلها و�أ�صر�ط �ل�صاعة، باب �لنهي عن �خلروج   -1
على �لأئمة و�لأمر�ء وخلعهم و�صبهم و�لطعن عليهم وما جاء من �لتغليظ يف ذلك، حديث رقم: 146- 
حتقيق: �ملباركفوري، قال عنه 405/2: »هو مقطوع، لأنه من كالم �أبي �إ�صحاق، وقد ورد �لنهي عن 
�أخرجه �لطرب�ين يف �ملعجم �لكبري 158/8 رقم 7609  �أمامة،  �أبي  �صب �لأئمة يف حديث مرفوع عن 

بلفظ: »لت�صبو� �لأئمة، و�دعو� �هلل لهم، فاإن �صالحها لكم �صالح«.
حترير �لأحكام يف تدبري �أهل �لإ�صالم، �بن جماعة، �ض 63.  -2

 ،1007 رقم:  حديث  �لكبري،  �ملعجم  يف  و�لطرب�ين   ،15333 رقم:  حديث  �مل�صند،  يف  �أحمد  �أخرجه   -3
�أبي  و�بن  زبريق،  �بن  ب�صبب  �لذهبي  ورده  �لإ�صناد«  »�صحيح  قال:   290/3 �مل�صتدرك،  يف  و�حلاكم 
عا�صم يف �ل�صنة، حديث رقم 1096، وقال �لهيثمي يف �ملجمع 229/5: »رجاله ثقات �إل �أين مل �أجد =
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�إهانتهم و�لوثوب عليهم؛ و�صرف �لوجوه عنهم؛ ذلك �أن �لن�صح  �لذريعة �إىل 
�بن  قال  �ملغلَّف.  �لّطعِن  من  و�صرب  للمعايب  ون�صٌر  ف�صيحٌة  �ملالأ  روؤو�ض  على 
رجب �حلنبلي تعليًقا على حديث �لن�صيحة: »معاونتهم على �حلق وطاعتهم فيه، 
وتذكريهم، وتنبيههم يف رفق، وجمانبة �لوثوب عليه، و�لدعاء لهم بالتوفيق«)1(.
فيق يف خلوٍة د�أب من يلتم�ض �لعذر للحاكم، ويحمل هفوته  و�إن �لّن�صح �لرَّ
وتز�حم  عليه،  �لأمور  �نت�صار  من  يكابد  ما  يكابد  �أنه  ذلك  �ملحامل،  �أح�صن  على 
�ملدل�ض  وكرثة  �لنا�صح،  وقّلة  �لأولياء،  و�إر�صاء  �لأعد�ء،  »و��صتئالف  �لأعباء، 

و�لطامع«)2(.
ج- التثبيط والإثارة:

�أمره  �لنا�ض على خمالفة  �ض  يُحرَّ باأن  �لتَّثبيط عن �حلاكم و�لإثارة عليه،  �إن 
و�ل�صدِّ عن معونته، جرٌم م�صقٌط للهيبة، وحمدث للفتنة، ومهدر مل�صالح �لنا�ض، 
ب من يثبِّط عنه، فالو�جب  وقد �أوجب �ل�صوكاين �لتاأديب عليه حني قال: »ويوؤدَّ
و�حليلولة  �لعقوبة،  لتغليظ  م�صتحًقا  كان  و�إل  ؛  كفَّ فاإن  �لتثبيط،  هذ�  عن  دفعه 
بينه وبني من �صار ي�صعى لديه بالتثبيط بحب�ض �أو غريه؛ لأنه مرتكٌب جلرٍم عظيٍم، 
و�صاٍع يف �إثارة فتنة تر�ق ب�صببها �لدماء، وتهتك عندها �حلرم، ويف هذ� �لتثبيط 

نزع ليده من طاعة �لإمام«)3(.

= ل�صريح من عيا�ض وه�صام �صماًعا و �إن كان تابعًيا«، و �صحح �إ�صناده �ل�صيخ �لألباين يف ظالل �جلنة   
يف تخريج �ل�صنة، �ض 514، و بني باأن �لبخاري قد �أثبت �صماع �صريًحا من معاوية، و رد على �لذهبي 

باملتابعة، وقال يف �خلال�صة: »فاحلديث �صحيح مبجموع طرقه و�هلل �أعلم«.
جامع �لعلوم و�حلكم، �بن رجب، �ض 193.  -1

�صر�ج �مللوك، �لطرطو�صي، 201/1.  -2
�ل�صيل �جلر�ر، �ل�صوكاين، 708/3.  -3
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لم املديّن 2- مبا�سرة و�سائل التَّوقري وحفظ الهيبة واأثرها يف حفظ ال�سِّ
باب  من  �حلكام  �إهانة  �إىل  ر�ئع  �لذَّ �صّدت  قد  حيحة  �ل�صَّ �ل�صّنة  كانت  �إذ� 
مبا�صرة و�صائل  فاإنها حّثت على  �لعدم،  �لوقاية و�لتحّوط، وهذ� حفٌظ من جهة 
�لتوقري وتثبيت �أركان �لهيبة، وهذ� حفٌظ من جهة �لوجود، وهذ� �ل�صرب �لثاين 
َو�ِحَدًة  َفَعَل  َمْن  »َخْم�ٌض  مرفوًعا:  عنه  �هلل  بن جبل ر�صي  معاذ  له حديث  ي�صهد 
ا، �أَْو َخَرَج َمَع َجَناَزٍة، �أَْو َخَرَج  : َمْن َعاَد َمِري�صً ِ َعزَّ َوَجلَّ اِمًنا َعَلى �هللَّ ِمْنُهنَّ َكاَن �صَ
َغاِزيًا، �أَْو َدَخَل َعَلى �إَِماِمِه يُِريُد تَْعِزيَرُه َوتَْوِقرَيُه، �أَْو َقَعَد يِف بَْيِتِه َف�َصِلَم �لنَّا�ُض ِمْنُه 
َو�َصِلَم ِمَن �لنَّا�ِض«)4(. ويوؤخذ من �حلديث �أن من قام بو�حدة من هذه �حل�صنات، 
فله �صماٌن من �هلل عز وجل باملغفرة و�لثو�ب، ومنها توقري �لإمام وتعزيزه، فكل 
من با�صر و�صيلًة �إىل هذه �حل�صنِة، فهو د�خٌل يف �ل�صمان، ومن �لو�صائل �ملنجحة 

لهذ� �لغر�ض: 
�لكالم عن �حلاكم مبا يجّلي للنا�ض حما�صنه وف�صائله دون تزّيٍد �أو مغالٍة؛ لأن   -1

يف ذلك ترغيًبا يف طاعته، وت�صجيًعا على معونته يف �ملعروف.
يرتتَّب على  وما  و�لتَّبجيل،  �لتَّوقري  �آد�ب  من  لالإمام  مبا يجب  �لنا�ض  توعية   -2

خمالفتها وتنّكبها من عو�قب وخيمة. 
توعية �حلاكم - برفٍق ولني و�أدٍب جمٍّ وب�صورة �نفر�دية ل علنّيٍة - بكلِّ ما من   -3

�صاأنه �لتمكني لهيبته وتوقريه.
وخو�رمها،  و�آد�بها،  �حلاكم،  هيبة  مو�صوع  يف  ودر��صات  بحوث  �إجناز   -4

ومقا�صدها يف �ل�صيا�صة �ل�صرعية. 
�إقامة �صور �حلاكم وتفخيمها؛ لأن �أحو�ل �لأئمة وولة �لأمور تختلف بح�صب   -5

�أخرجه �بن �أبي عا�صم يف �ل�صنة برقم: 853، و�صححه �لألباين يف ظالل �جلنة، 490/2.  -4
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وزخارف،  �صيا�صات،  �إىل  يحتاجون  فقد  و�لأعر�ف،  و�لأمكنة  �لأزمنة، 
للمق�صود.  تبًعا  ذلك  وجب  ورمبا  �ل�صابق،  يف  معهودة  تكن  مل  وهيئات، 
فاإنه  و�إذ� كان هذ� �لإجر�ء خمالًفا لهدي �ل�صحابة وعمل �ل�صلف �ل�صالح، 
و�صبيل  �صوكتهم،  تقوية  و�صبب يف  �لنفو�ض،  �لولة يف  تعظيم  على  حامل 
�إىل طاعتهم يف �ملعروف. وقد كان �لنا�ض يف ع�صر �ل�صحابة يعّظمون ب�صبق 
�لزمان،  هذ�  فوىل  �لعلم،  و�صعة  �لعمل،  و�صالح  �لدين،  ومتانة  �لهجرة، 
و�أظلَّ زمان �لتعظيم بالزخارف، و�لأ�صكال، و�ملظاهر، وكان ل بدَّ من مو�كبة 
هذ� �لتغرّي �لزمنّي باإقامة �ل�صور وتفخيمها جلًبا للم�صالح �ملرجوة من ور�ء 
ذلك، وللو�صائل �أحكام �ملقا�صد، وهذ� �ملعنى كان ن�صب عني �لقر�يف حني 
قال: »�مل�صالح و�ملقا�صد �ل�صرعية ل حت�صل �إل بعظمة �لولة يف نفو�ض �لنا�ض، 
وكان �لنا�ض يف زمن �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم، معظم تعظيمهم بالدين و�صبق 
�لهجرة، ثم �ختّل �لنظام وذهب ذلك �لقرن، وحدث قرن �آخر ل يعظمون 

�إل بال�صور، فتعنّي تفخيم �ل�صور حتى حت�صل �مل�صالح«)1(.
ام الأمن والأمان: 3- حفظ هيبة احلاكم �سمَّ

�لإهانة  �أ�صباب  عن  بعيًد�  �ملقد�ر،  �جلانب، حم�صوم  مهاب  �حلاكم  كان  �إذ� 
و�لهت�صام، فاإنه يطاع يف �لأمر و�لنهي، وتُ�صتوفى به �مل�صالح �ل�صرعية، وينتظم 
لنظام  ل  ومكمِّ �لطاعة،  ��صتتباب  �إىل  و�صيلٌة  هنا،  ها  �لهيبة،  لأن  �خلالئق؛  �أمر 
ور  يُت�صَّ وكيف  و�حلفظ.  و�لتمكني  بالتَّتميم  له  مكمَّ على  يدور  ل  و�ملكمِّ �حلكم، 
�أن يقيم �حلاكم �حلدود، ويردع �لبغاة، ويذود عن بي�صة �لبالد، �إذ� مل يكن ممن 
يُخاف غ�صبه وتُخ�صى �صطوته؛ ولذلك ��صرتط فقهاوؤنا فيمن يتوىل ولية �ملظامل: 

»�أن يكون عظيم �لهيبة«)2(.
�لفروق، �لقر�يف، 306/4.  -1

�لأحكام �ل�صلطانية و�لولية �لدينية، �ملاوردي، �ض97.  -2
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وكلما ف�صد �لزمان، وقّلت �لديانة، و��صتجر�أ �لنا�ض على �حلدود �إل وكانت 
�لهيبة �أمّت، و�لرهبة �أ�صّد، ورمبا بالغ من بالغ من �حلكام يف �إقامة �لنامو�ض و�لهيبة، 
لف�صاد  �لتفاتًا  روؤو�صهم،  فوق  �لألوية  �ل�صناجق، وخفق  �لبوقات، ورفع  ب�صرب 
كان  و�إذ�  و�لأ�صقياء،  �ل�صفهاء  زمان  »هذ�  وزماننا  �لنا�ض،  و��صتجر�ء  �لزمان، 
�ل�صلطان، و�لعياذ باهلل، بينهم �صعيًفا، �أو كان غري ذي �صيا�صة وهيبة، فال �صك �أن 

ذلك يكون �صبب خر�ب �لبالد، و�أن �خللل يعود على �لدين و�لدنيا«)1(.
لم �ملديّن يف كل جمتمع منوٌط �إًذ�، باإقامة �لنامو�ض و�لهيبة؛ �إذ ل �صلم  فال�صِّ
�إل بتطبيق �حلدود، ورفع �ملظامل، وقمع �لفنت، وحقن �لدماء، وحفظ �لأمو�ل، 
�إل  �حلكم،  �أزمة  و�صبط  �لفرو�ض،  هذه  ��صتيفاء  �إىل  �صبيل  ول  �لأعد�ء،  و�صّد 
�لأر�ض  لأ�صبحت  �أحد  لكل  �لأمر  ترك  »ولو  �لدولة،  وهيبة  �حلاكم  ب�صوكة 
�ل�صعيف،  على  �لقوي  ولت�صلط  رخي�صة،  و�لدماء  متكفئة،  و�لبالد  رجر�جة، 

وخلربت �لأوطان، وحل �لدمار«)2(.
ويعّد حممد بن �صالح �لعثيمني من �لعلماء �ملعا�صرين �لذين ��صتثارو� بجودة 
فقههم �لبعد �لأمني حلفظ �لهيبة حني قال: »فاإذ� حاول �أحٌد �أن يقّلل من هيبة �لعلماء 
وهيبة ولة �لأمور؛ �صاع �ل�صرع و�لأمن؛ لأن �لنا�ض، �إذ� تكّلم �لعلماء، مل يثقو� 

بكالمهم، و�إن تكّلم �لأمر�ء؛ متّردو� على كالمهم، وح�صل �ل�صّر و�لف�صاد« )3(.
فال بدع �أن تكون �لثغرة �لأمنية �لتي يثغرها �لإخالل بالهيبة يف بنيان �لدين 
وُه.  و�لنظام، هي �ملق�صودة يف �حلديث �ل�صحيح: »�َصيَُكوُن بَْعِدي �ُصْلَطاٌن َفاأَِعزُّ

�لدرة �لغر�ء يف ن�صيحة �ل�صالطني و�لق�صاة و�لأمر�ء، �خلريبيتي، �ض 224.  -1
هيبة �لدولة و�جب ديني و�صرورة دنيوية، �لعنزي، �ض 4.  -2

حقوق �لر�عي و�لرعية، �بن عثيمني، �ض 30، و�نظر نحو هذ� �لكالم، جمموع �لفتاوى و�لر�صائل لبن   -3
عثيمني، 43/21.
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َمِن �ْلَتَم�َض ُذلَُّه ثََغَر ثُْغَرًة يِف �ْلإِ�ْصاَلِم، َومَلْ يُْقَبْل ِمْنُه تَْوبٌَة َحتَّى يُِعيَدَها َكَما َكانَْت«)1(.
اخلامتة

يف  و�أثرها  �لنبوية  �ل�صنة  يف  �حلاكم  حقوق  لرعاية  �ملوجز  �لبيان  هذ�  بعد 
لم �ملديّن �أ�صجل �لنتائج �لآتية: �ل�صِّ

بني  �جلهود،  اُفر  ِبَت�صَ �ل  عموده  ي�صتقر  ول  عوده  ي�صتقيم  ل  �ملديّن  لم  �ل�صِّ  -1
حاكم ن�صب عينه �إن �هلل �صائل كل ر�ع عم ��صرتعاه، ورعية توؤمن باأن طاعة 

ويل �لأمر يف �ملعروف ل يقل �أهمية عن �أي عبادة من �لعباد�ت �لأخرى.
�حلاكم هو �صمام �أمان �لأمة �لإ�صالمية، وعليه فطاعته فيما ل خمالفة فيه لن�ض   -2

قطعي �أو �أمر جممع عليه و�جب �صرعي، يجلب لالأمة �أمنها و��صتقر�رها.
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  بن�ض حديث  ذلك  ثبت  كما  �صرعي  و�جب  �لن�صيحة   -3
و�صلم للحاكم و�ملحكوم، ولكن على �لعلماء �أن يحذو� حذو �صلف �لأمة يف 
بيانها ول يرتكو� �ملجال حلدثاء �لأ�صنان �أن يتبووؤو� من�صات �لن�صح فيف�صدو� 

�أكرث مما ي�صلحو�.
�لذين  �لنا�ض  نفو�ض  يف  �لدولة  هيبة  �صون  �ملديّن  لم  �ل�صِّ مقومات  �أهم  من   -4
�لأمة  ظل  لأنه  �حلاكم؛  هيبة  بدون  للدولة  هيبة  ول  �لدولة،  تلك  حتكمهم 

و�صمام �أمنها، و�ل�صتجر�ء عليه ��صتجر�ء على �لنظام وت�صييع للم�صالح.

رو�ه �بن �أبي عا�صم يف �ل�صنة، برقم: 1113، و�صحح �إ�صناده �لألباين يف ظالل �جلنة، 505/2.  -1
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كلمة الأمني العام للندوة الأ�شتاذ الدكتور حمزة عبدالله املليباري 

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �ملر�صلني، وعلى �آله 
و�صحبه ومن تبعهم باإح�صان �إىل يوم �لدين.

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل تعاىل وبركاته، �أما بعد:
في�صعدين �أن �أقف هنا للتعبري عن �ل�صكر و�لتقدير مع �لتقييم �ملوجز نيابة عن 
�لأمانة �لعامة لندوة �حلديث �ل�صريف يف منا�صبة �ختتام فعاليات �لدورة �لثامنة، 
�لتي تكت�صي �أهميتها من خالل مو�صوعها، وهو: �ل�صلم �ملدين يف �ل�صنة �لنبوية 

مقوماته و�أبعاده �حل�صارية.
تفاوِت  مع  �لدورة  لهذه  �لعلمية  �جلل�صات  يف  م  تُقدَّ �لتي  �لأبحاث  �إن 
من  و�لرفق  و�لتعاي�ض  �ل�صلم  �أن  على  تتو�طاأُ  و�لأ�صالة،  �جلدة  يف  م�صتوياتها 
�أ�صا�صيات �لإ�صالم، و�أن عقائده و�أحكامه، و�أذكاره، و�أدعيته، وعقوباته تَّتجه نحو 

تر�صيخ �ل�صلم بني �أفر�د �ملجتمع �لب�صري ككّل. 
�أن  يلحُظ  وت�صاريَفُه  �لنبويَّ  �لهدَي  تتّبع  من  �أن  َح�صاَفِتُكم  على  يخفى  ول 
�ل�صلَم �ملدينَّ كان نزوعاً فطرّياً عند نبينا �صلى �هلل عليه و�صلم، وخيار�ً ��صرت�تيجّياً 
عف و�لتمكني معاً؛ ففي �ملرحلة �ملكية حتّمل �صلى �هلل عليه  ما ً يف مرحلتي �ل�صّ مقدَّ
�إىل  �لهجرة  و�آثر  �لأذى، و�ل�صطهاد،  من  �صنو�ت، �صنوفا  ِطو�ل ع�صر  و�صلم، 

َد�م.  �ملدينِة باعتبارها قر�ر�ً �صلمّياً يَْنُبُذ �لُعْنَف و�ل�صِّ
ويف �لفرتة �ملدنية، تتابعت �لإجر�ء�ت �ل�صلمية �لنبوية ِحياطًة للدولة �مل�صلمة، 
وحت�صيناً لها من دو�عي �لُفْرَقة؛ فنزَع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم فتيل �خل�صومة 
بني قبيلتي �لأو�ض و�خلزرج، و�آخى بني �ملهاجرين و�لأن�صار، و�أن�صاأ وثيقة �ملجتمع 
�ملديّن، وحّدد معامل حرم �ملدينة، وتوّعد �ملعتدي عليها، باأ�صد �لعقوبات، حني 
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ِدًثا َفَعَلْيِه  قال: �مْلَِديَنُة َحَر�ٌم َما بنَْيَ َعاِئٍر �إِىَل َكَذ� َفَمْن �أَْحَدَث فيها َحَدًثا �أَْو �آَوى حُمْ
ْرٌف.  لَْعَنُة �هلِل َو�مْلاََلِئَكِة َو�لنَّا�ِض �أَْجَمِعنَي َل يُْقَبُل ِمْنُه َعْدٌل َوَل �صَ

و�أما ما ثبَت من �لعقوبة �ل�صديدة يف حّق �ملعتدين على رعاة �إبل �ل�صدقة، 
َق  ُمَتَعلَّ دة لأمن �ملدينة و�قت�صادها، ول  لوكات �ملهدِّ َفَلِك مو�جهة �ل�صُّ فيدوُر يف 
فيه للمغر�صني �لذين يتخذون من هذ� �حلدث �لذي مل يتكرر ومل يحدث �إل مرة 

ْمِغ بالعنف و�ل�صّدة.  و�حدة، َمِطّيًة للدَّ
�ل�صلم  باأدبيات  حافٌل  �صجلٌّ  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  نبينا  �صرية  �أن  �صك  ول 
لتجذيِر  منوذجيًة  نبوّيًة  ُخْطَوًة   �حلديبية  �صلح  يكن  مْل  �أََو  �ل�صماحة،  و�أخالق 

�ل�صلوك �ل�صلمي، وتفعيله يف حياة �ملجتمع �ملدين �لنا�صئ.
وملا فتح �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مكة مل يُفنَت بحما�صة �لن�صر عن رحمة 
�لقائد �ملت�صّبع بروح �ل�صلم، فقال خماطباً �صعد بن معاذ ملا �صمع قوله: �ليوم يوم 

�مللَحَمة: )بل �ليوم يوم �ملرحمة(. 
فقد  و��صتفز�ُزُه،  �ملغلوب  قهُر  رين  �ملَظفَّ �لفاحتني  بع�ض  َدْيَدِن  من  كان  و�إذ� 
و�إيثاره  �لّر��صِخ،  �ل�صلميِّ  نزوِعِه  على  يدل  �آخر،  �صاأن  �لفتح  يوم  للر�صول  كان 
ا َغِليَظ �ْلَقْلِب  ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفظًّ �لرحمة على �لفظاظة، {َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن �هللَّ
و� ِمْن َحْوِلَك}، ول �أبلَغ و�أجمَع يف ت�صوير هذه �حلقيقة من قوله �صلى �هلل  َلْنَف�صُّ

عليه و�صلم: )من دخل د�ر �أبي �صفيان فهو �آمن(.
، و��صتثماِرِه يف مر�حل �لدعوة  �إن هذ� �لهدَي �لنبويَّ يف �إيثاِر �خليار �ل�صلميِّ
رون لل�صلم  و�أطو�ر بناء �لدولة، لهو �ملَِعني �ل�صايف �لذي ينبغي �أن ي�صتقَي منه �ملنظِّ
�ملو�جهة  �أولويَّة  ر�ح  و�طِّ و�لتطرف،  �لعنف  نبذ  يف  ومنازعهم  �أفكارهم  �ملدينِّ 

د�م.           و�ل�صِّ
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�أيُّ بالٍغ: »�إن  �لباحثني يف هذه �لندوة، وفيه بالٌغ  �أحد  �أمتّثُل بقول  و�أخري� 
�ل�صلم فر�ض �إىل يوم �لقيامة«.

اأيها الأخوة والأخوات:
ل ي�صعني �إل �أن �أ�صجل نيابة عن �لأمانة �لعامة �آيات �ل�صكر و�لتقدير و�لعرفان 
�لذي لول دعمه وت�صجيعه،  �أمنائها  �لكلية ورئي�ض  �ملاجد، موؤ�ص�ض  لل�صيد جمعة 
بعد توفيق �هلل وف�صله ومنه، ملا كان لهذه �لندوة ��صتمر�ٌر وذيوُع �صمعة طيبة يف 

�لأو�صاط �لأكادميية. 
مدير  �لرحمن  عبد  حممد  �لدكتور  �صعادة  �إىل  و�لتقدير  بال�صكر  �أتوجه  ثم 
�لأمانة  عمل  جتويد  يف  �أُُكلها  �أتت  �لتي  �حلثيثة،  ومتابعته  �ملتو��صل  لدعمه  �لكلية 

�لعامة، ودفعِه نحو �لأف�صل.  
هذه  �إجناح  على  �لعامة  �لأمانة  �أعاَن  من  لكل  وتقديري  �صكري  �أ�صجل  كما 
�لندوة من �ل�صريك �لإعالمي و�لرعاة و�لباحثني و�ملعقبني، و�صكري مو�صول �إىل 
َطَلعو� بدوٍر بالٍغ يف �ملتابعة و�لتنظيم  جميع �للجان �لفرعية و�ملتطوعني �لذين ��صْ
و�لتن�صيق، وي�صرفني �أن �أخ�ض بالذكر �لعن�صر �لن�صوي �لذي ترك ب�صمة جميلة 

يف تاريخ �لندوة، وبذل ُكْنَه جهدِه يف �إجناحها. 
و�إىل جميع هوؤلء �ملتعاونني �أقول �عرت�فا باجلميل، و�إقر�ر�ً بالف�صل.. 

طوبى لكم بهذ� �جلهد، وطاب غر�صكم يف �لدنيا و�لآخرة.. 
و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.
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و�له  �لأمني  �ل�صادق  نبيه  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 
و�صحبه و�لتابعني، وبعد:

فمن خالل ما مت عر�صه ومناق�صته من �أبحاث علمية متخ�ص�صة، وبعد �جتماع 
�لأمانة �لعامة لندوة �حلديث �لنبوي �ل�صريف، يف دروتها �لثامنة و�لتي و�صمت بـ: 
)�ل�صلم �ملدين يف �ل�صنة �لنبوية مقوماته و�أبعاده �حل�صاري( مت �لنتهاء �إىل جملة 

تو�صيات، من �أهمها: 
من  وذلك  �حل�صاري  بامل�صرتك  تعرف  �لتي  �ملنهجية  بالدر��صات   �لهتمام   -1
خالل �ل�صنة �لنبوية، ليمثل �أ�صا�صاً للوحدة �لإن�صانية مبا يعزز قيم �ل�صلم �ملدين 

يف �ملجتمعات.
بناء ��صرت�تيجية فكرية متكاملة لن�صر قيم �ل�صلم �ملدين وتر�صيخ �آليات تنفيذه.   -2
و�أهد�فه  ومقا�صده،  �ملدين  �ل�صلم  مبفهوم  و�جلماعي  �لفردي  �لوعي  تعزيز   -3

�لإن�صانية �حل�صارية، وحتويله �إىل ثقافة وممار�صة جمتمعية.
قيم  لتاأ�صي�ض  تدعو  �لتي  �لعاملية  �ملوؤ�ص�صات  و�قامة  �لدولية  �ملوؤمتر�ت  عقد   -4

�ل�صلم �ملدين من منظور �إ�صالمي.
�ل�صلم  قيم  غر�ض  يف  و�لإعالمية  و�لتعليمية  �لرتبوية  �ملحا�صن  دور  تر�صيخ   -5

�ملدين وفق تعاليم �ل�صنة �لنبوية.
�ملدين  بال�صلم  متعلقة  �لنبوية  و�ل�صرية  �ل�صنة  يف  علمية  مو�صوعة  �إن�صاء   -6

ومهدد�ته، و�لإجابة عن �إ�صكاليات �لفهم و�لتطبيق.
بال�صنة  �ملتعلقة  �ل�صرعية  �لدر��صات  يف  �ملعريف  بالتكامل  �لهتمام  76- �صرورة 
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�لنبوية يف �لق�صايا �ملعا�صرة وبخا�صة ق�صايا �ل�صلم �ملدين. 
وختامًا: 

فاإن �لأمانة �لعامة تتقدم بال�صكر �لو�فر و�لمتنان ملعايل جمعة �ملاجد،رئي�ض 
�ملبذولة يف  �ملباركة على جهوده  �لندوة  �لكلية وموؤ�ص�صها ور�عي  �أمناء  جمل�ض 

خدمة �ل�صنة �لنبوية ون�صرها و�لذب عنها.
كما تتقدم ب�صكرها �جلزيل �إىل �صعادة مدير �لكلية �لدكتور حممد عبد�لرحمن 
على �هتمامه ومتابعته �لدوؤوبة ل�صري �أعمال �لندوة وتذليل �ل�صعاب �لتي و�جهتها 

يف جميع مر�حل �لإعد�د لها.
و�ل�صكر مو�صول �إىل جميع �للجان �لعاملة: �أ�صاتذة، و�إد�ريني وطالب على 

جهودهم �ملميزة يف �لتنظيم و�لأعد�د لهذه �لندوة.
وكرم  �ملقدمة  �لت�صهيالت  على  �لر�ئدة  دبي  بحكومة  ن�صيد  �أن  يفوتنا  ول 
�ملادي  بدعهم  و�جناحها،  �لندوة  رعاية  يف  �صاهمو�   �لذين  وبالرعاة  �ل�صيافة، 

و�ملعنوي.
و�حلمد هلل رب �لعاملني




