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(الجزء األول)

قواعد الن�شر
حر�صا على حتقيق �أهداف الندوة ،وال�سعي نحو �إجناحها ببحوث متميزة تت�سم بالأ�صالة
ً
واملو�ضوعية والإ�ضافة املعرفية ،التزمت الأمانة العامة يف تقييم الأبحاث على القواعد الآتية:
� - 1أن يت�سم البحث باجلدة والأ�صالة والعمق ،وال�سالمة اللغوية ،وااللتزام بال�شروط الأكادميية
املتبعة يف البحوث العلمية ،وجتنب اال�ستطراد واخلروج عن املو�ضوع.
البحث اجلديدَ الذي �أ�ضافه الباحث على الدرا�سات ال�سابقة ،والإ�شارة �إىل
� - 2أن تت�ضمن مقدم ُة
ِ
بع�ض النماذج من ذلك.
� - 3أن يكون البحث وا�ضح ال�صلة بالأهداف املعلنة للندوة� ،ضمن حمور من حماورها.
� - 4أال يكون البحث قد نُ�شر من قبل �أو ُقدِّ م للن�شر �إىل جهة حتكيمية� ،أو نال به �صاح ُبه درجة علمية،
وعلى الباحث �أن يقدم تعهداً خطياً بذلك.
� - 5أن تكون الأدل ُة املذكورة موثق ًة بالتخريج من امل�صادر الأ�صلية ،ومبين ًة درج ُة قبولها �إذا كانت من
غري ال�صحيحني.
 - 6عدم ا�ستعمال م�صطلحات غري عربية �إال يف حدود ال�ضرورة ،مع تو�ضيحها يف احلا�شية عند
�أول ذِ كْ ٍر لها.
 - 7عدم التكلف يف اال�ستدالل بالن�ص على ما هو بعيد ال�صلة به ،وتو�ضيح وجه الداللـة منه.
� - 8أن تُ ْث َب َث قائم ُة امل�صـادر واملراجع م�ستوفا ًة يف �آخر البحث ،مرتب ًة على حروف املعجم.
� - 9أال ي�شار يف احلوا�شي �إىل املعلومات املتعلقة بطبعة الكتاب املحال �إليه �إال يف حال اعتماد
الباحث �أك َرث من طبع ٍة للكتاب الواحد.
 - 10ذك ُر نتائج البحث وتو�صياته.
� - 11أن يكون حجم اخلط يف كتابة البحث ( ،)16و�أما احلوا�شي فتكون بحجم ( .)14على نظام
ويندوز بخط ( ،)Traditional Arabicمع ترك م�سافة � 2.5سم يف جوانب ال�صفحة الأربعة،
و�أن يرتاوح البحث ما بني(� )25إىل (� )35صفحة.
 - 12يلتزم الباحث ب�إجراء التعديالت التي تطلبها جلن ُة التحكيم على بحثه ،و�إر�سالِها يف املوعد
املحدد.
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بني يدي هذا الكتاب
وبعد:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،و�صلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه،

في�سر الأمانة العامة لندوة احلديث ال�شريف بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي �أن
تقدم للقراء والباحثني �أبحاث الندوة العلمية الثامنة مطبوعة يف كتاب يحمل عنوان امل�ؤمتر
«ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية :مقوماته و�أبعاده احل�ضارية» ،والبحوث املطبوعة
واملو�سوم بــ ّ
يف الكتاب حمكمة وفق املعايري والأعراف الأكادميية ،وعددها  16بحثًا ،مع كلمة ال�سيد جمعة
املاجد رئي�س جمل�س �أمناء الكلية ،وكلمة ال�شيخ العالمة عبد اهلل بن ال�شيخ املحفوظ بن بيه رئي�س
ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة ورئي�س مركز املوط�أ يف �أبوظبي ،والكلمة اخلتامية
منتدى تعزيز ّ
للأمني العام للندوة مع التو�صيات ،علماً ب�أن �أعمال هذه الندوة دارت يف قاعة الندوات بكلية
الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي يف �أيام  30- 28رجب 1438هـ املوافق� 27-25 :أبريل
2017م.
«ال�سلم املدين»  -مو�ضوع هذه الندوة  -من ثوابت ال�شريعة وخ�صو�صياتها؛ فقد جاء
يُعد ّ
الإ�سالم ،والب�شرية يف تيه و�ضالل ،وت�شرد وانحالل ومل يقب�ض النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حتى
أمنوذجا فريدً ا يف
ال�سلم ،ووطد دعائمه ،فكانت مدينة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم � ً
�أر�سى قواعد ّ
ال�سلم لينف�صل عن املبادئ واملقومات الإ�سالمية؛ فقد حوت ال�سنة النبوية
ذلك ،ومل يكن تطبيق ّ
ثروة من الآثار ذات �أحكام دالة عليه من كافة جوانبه ،انطوت هذه الأحكام على م�صطلحات
فنية ودالالت مفاهيمية و�أ�ساليب وطرق حتتاج �إىل من ي�سرب �أغوارها ،وي�ستجلي غوام�ضها َوفْق
عول عليها يف م�أخذ الفهم ،لذلك تنوعت حماوره �سعياً
مناهج العلوم الإ�سالمية والإن�سانية التي يُ َّ
ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية.
لتكامل ال�صورة عن منظومة ّ
ال�سلم املدين
لقد كان الغر�ض من مو�ضوع الندوة هو تر�سيخ الوعي لدى الأمة مبقومات ّ
ومبقا�صده يف ال�سنة النبوية؛ فهي ت�شتمل على قيم عديدة ت�سهم يف بنائه واحلفاظ عليه ،وهذا
ملحا عند كل ال�شعوب واحل�ضارات ،لهذا ال�سبب ر�أت الأمانة العامة �أن
الأمر �أ�صبح اليوم مطل ًبا ً
ال�سلم املدين يف املجتمعات �ضرورة ملحة لأنها تر�سم للب�شرية ال�صورة احل�ضارية املثلى
ن�شر ثقافة ّ
التي جاء بها الإ�سالم ،وهذا ال يت�أتى �إال بتفعيل دور امل�ؤ�س�سات التعليمية والإعالمية والثقافية يف
ال�سلم املدين وبلورة �أبعاده الإن�سانية واحل�ضارية.
تبني قيم ّ
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لقد اكت�ست هذه الندوة عدة مميزات ،منها:
ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة � -أبو ظبي.
� اًأول� :شراكة منتدى تعزيز ّ
ثان ًيا :م�ساندة م�ؤ�س�سة الإعالم بدبي ب�صفتها �شري ًكا �إعالم ًيا ،ودعم الرعاة؛ بنك دبي
الإ�سالمي وم�صرف �أبوظبي الإ�سالمي وتعاونية االحتاد وغريهم.
هذا و�إن الأمانة العامة لتتقدم ب�شكرها �إىل جميع الباحثني من كافة الأقطار الإ�سالمية على
جتاوبهم مع دعوتها بالإ�سهامات البحثية ،وتخ�ص بالذكر من ُقبلت �أبحاثهم و�أث َروا بها فعاليات
الندوة الثامنة ،كما تغتنم الأمانة العامة هذه الفر�صة لتقدمي جزيل ال�شكر والعرفان �إىل معايل
جمعة املاجد رئي�س جمل�س الأمناء على رعايته اخلا�صة ،و�سعادة الدكتور حممد عبد الرحمن
مدير الكلية ،على متابعته احلثيثة لنجاح فعاليات الندوة ،وتتوجه الأمانة العامة ب�شكرها �إىل جلنة
وتنقيحا ،وللمكتب الإعالمي
التدقيق اللغوي على عملهم الد�ؤوب يف مراجعة الأبحاث تدقي ًقا
ً
على جهدهم يف ت�صميم الكتاب و�إخراجه ،ومما يذكر يف هذا ال�سياق جهد مكتب الأمانة العامة
يف متابعة كافة الن�صو�ص احلديثية و�إعادة �ضبطها وتخريجها ،و�صياغة هوام�شها على منهج واحد.
وال�سلم وال�سالم ،و�أن يجعله
ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يدمي على هذا البلد نعمة الأمن والأمان ّ
مطمئنا و�سائر بالد امل�سلمني ،وما التوفيق �إال باهلل وحده ،واحلمد هلل رب العاملني.
الأمانة العامة

6

فهرس الجزء األول
اجلل�سة االفتتاحية
كلمة ال�سيد جمعة املاجد.

11

كلمة �ضيف ال�شرف معايل د .عبد اهلل بن بيه  -رئي�س منتدى تعزيز ال�سلم
يف املجتمعات امل�سلمة.

14

ق�صيدة ال�شاعر الدكتور عارف ال�شيخ  -رئي�س جمل�س �أمناء املدار�س
الأهلية اخلريية.

19

اجلل�سات العلمية  -اجلل�سة الأوىل
ال�سلم املد ّين و�آليات حت�صينه :درا�سة ت�أ�صيلية يف �ضوء ال�سنة
مقومات ِّ
النبوية.
�أ.د�.إبراهيم القادري بوت�شي�ش  -جامعة موالي �إ�سماعيل مبكنا�س  -اململكة
املغربية.

23

ال�سنة ال ّنبوية.
املقومات العقدية لل�سلم املدين ،يف ّ
د.مبارك بن عبد العزيز بن �صالح  -اململكة العربية ال�سعودية.

83

ال�سنة النبوية ،قيم �أخالقية وقواعد ت�شريعية.
ِّ
ال�سلم املدين درا�سة يف �ضوء ُ
د .حبيب النامليتي  -مملكة البحرين.

137

لل�سلم يف ال�سنة النبوية.
املقومات العقدية ِّ
�أ.يون�س اخلملي�شي  -اململكة املغربية.

193

اجلل�سة الثانية
�أحاديث حمل ال�سيف� :شبهات و ردود.
د .عبد الفتاح بن اليماين الزويني � -أكادميية الرتبية والتكوين  -اململكة
املغربية.

7

243

مرويات العقوبات المُ غ َّلظة يف ال�سنة النبوية ،وتوجيهها يف �ضوء ن�صو�ص
العفو والت�سامح.
د .لطفي بن حممد الزغري  -جامعة بي�شة  -اململكة العربية ال�سعودية.

305

ال�سلم املد ّين.
�أُ ُ�س�س العقوبات يف ال�شّ ريعة الإ�سالم ّية و�أث ُرها يف حتقيق ِّ
د .مازن ح�سني حريري  -كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية  -الإمارات
العربية املتحدة.

347

8

اجلل�سة االفتتاحية
كلمة ال�سيد جمعة املاجد
كلمة �أ .د .عبداهلل بن بيه

كلمة ال�سيد جمعة املاجد
رئي�س جمل�س �أمناء كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية وم�ؤ�س�سها
أ�شرف الـْ ُم ْر َ�سلِنيَ ،و َع َلى
الم َعلى � ِ
اَ ْل َـح ْـمدُ هلل َر ِّب العاملنيّ ،
وال�س ُ
وال�صال ُة ّ
و�ص ْح ِبه �أجمعني.
�آله َ
وال�س َعا َدة�ُ ،ض ُي َ
ال َكارِ ْم� ،أَ ّيـ ُ َها الـْ َح ْف ُل
وف ال َّن ْد َوةِ َْ أ
�
َ
أ�صحاب املعايل وال َف�ضيل ِة َّ

ا ْل َك ِر ْمي،

حـ َم ُة ا ِهلل َو َب َر َكاتُه .وبعدُ :
َّ
ال�سال ُم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْ
ات ال ْإ�سالم َّي ِة َوا ْل َعـ َر ِب َّي ِة
را�س ِ
يَ ُ�سرُّنيِ �أَنْ �أُ َر ِّح َب ِب َح َ�ض َرا ِت ُك ْم فيِ رِ َح ِ
اب ُك ّل َّي ِة الدِّ َ
الد ْو ِل َّي ِة
اح �أَ ْع َمالِ ال َّن ْد َوةِ ا ْلعِ ْلمِ َّي ِة َّ
بِدُ بيَ ،و�أُثَ ِّم َن ُح ُ�ضو َر ُكم ِل ْل ُم َ�شا َر َك ِة فيِ َح ْف ِل ِا ْف ِت َت ِ
ال�س َّن ِة ال َّن َب ِو َّيةَِ ،و�أَ ُق ُ
ول لَ ُك ْم َجمِ ي ًعا� :أَ ْهلاً َو َ�س ْهلاً َو َم ْر َح ًبا فيِ َه َذا
الثَّا ِم َن ِة َح ْو َل ُّ

ال�ص ْر ِح ا ْلعِ ْلمِ ِّي اَلمْ ُ َبا َر ِك.
َّ

َك َما يَ ُ�سرُّنيِ �أَنْ �أُ َعبرِّ َ لَ ُك ْم َع ْن َ�س َعا َدتِي َوا ْم ِت َنانيِ َو ُ�س ُرورِ ي ِب�أَ َّن ا ْل ُك ِّل َّي َة َق ْد
َ�سخَّ َر ْت ِ�إ ْم َكانَا ِت َها ِليَ ْ�س َتمِ َّر فيِ رِ َحا ِب َها َه َذا الحْ َ َد ُث ا ْلعِ ْلمِ ُّي ا ْل َك ِب ُري ُم ْن ُذ خَ ْم َ�س َع ْ�ش َر َة
الَ َكادِ ِمي َّي ِة ال َّت ْن ِوي ِر َّي ِة تجُ َا َه الدِّ ِين َوا ْل َو َط ِن َوالمْ ُ ْج َت َم ِعَ ،م َع ت َ ْل ِبيَ ِة َما
َ�س َن ًة�ِ ،ض ْم َن رِ َ�سالَ ِت َها ْ أ
ات ا ْل َع ْ�ص ِر.
تَ ْق َت ِ�ضي ِه تَ َط ُّو َر ُ

يجا ِب َّيةٍ،
َو�أَتمَ َ َّنى أ�َنْ ت ُْ�س ِف َر َهذِ هِ َّ
الد ْو َر ُة الثَّا ِم َن ُةَ ،و َج َل َ�ساتُ َها ا ْلعِ ْلمِ َّي ُةَ ،ع ْن نَ َتائ َِج ِ�إ َ
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اق َجدِ َيدةٍ
وحا ِت َها ن َْح َو �آ َف ٍ
تُ َل ِّبي ت َ َط ُّل َع ِ
ات ا ْل ُك ِّل َّي ِة فيِ ت َْط ِو ِير �أَ َداءِ ُم ِه َّم ِت َها ال ِّر َ�سا ِل َّيةَِ ،و ُط ُم َ
الِ ْث َراءِ ا ْلعِ ْلمِ ِّي.
فيِ ا ْل ِب َناءِ الحْ َ َ�ضارِ ِّيَ ،و ْ إ
ال�س ْل َم المْ َ َدنيِ َّ َ -ك َما ت َْع َل ُم َ
ات
ون  -م ِْن َ�ض ُرو َر ِ
�أَ ُّي َها الحْ ُ ُ�ضو ُر ا ْلكِ َر ْام ! �إِ َّن ِّ
اتَ ،و ِب ِه ت َْ�س َتمِ ُّر الحْ َيَا ُة فيِ َه َذا ا ْل َك ْونِ َ ،ك َما
ات َجمِ ِيع ا ْل َكا ِئ َن ِ
الن َْ�سانِ  ،بَ ْل م ِْن �ضَ ُرو َر ِ
ْ إِ
�أَ َرا َد ُه اهللُ تَ َعالىَ .
الَ ْم ِنَ ،وال ِّرف ِْقَ ،وال َّت َعايُ ِ�ش ،اَل يمُ ْكِ ُن ا ِْ�س ِت ْث َما ُر َما َو َه َب ُه اهللُ
ال�س ْل ِمَ ،و ْ أ
َوبِدُ ونِ ِّ
َاتَ ،و َطا َق ٍ
اتَ ،و ِ�إ ْم َكان ٍ
ِلن َْ�سانِ م ِْن ُقدُ َر ٍ
ات ،فيِ �أَ َداءِ َوظِ ي َف ِت ِه اْال ِْ�ستِخْ لاَ ِف َّيةِ،
تَ َعالىَ ل ْ ِإ

الَ ْر ِ�ض ِب ُ�ص ُن ٍ
اج.
وف م َِن ِْ إ
َوت َْعمِ ِري ْ أ
ال ْب َد ِاع َو اْ ِ
ال ْن َت ِ

َول َِذا لمَ ْ يَ ُك ْن ُم ْ�س َتغْ َربًا �أَنْ نَ َرى ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل ْم َق ْد �أَ ْولىَ عِ َنايَ ًة
ِل�س ْل ِم المْ َ َدنيِ َِّ ،و َ�ض َّحى �صلى اهلل عليه و�سلم َك ِث ًرياَ ،وتحَ َ َّم َل َو َ�صبرَ َ ،م ِْن �أَ ْج ِل
خَ َّ
ا�ص ًة ل ِّ
اظ َع َل ْيهِ�َ ،س َوا ٌء �أَ َك َان فيِ َفترْ َ ِت ِه المْ َ ِّك َّيةِ� ،أَ ْم فيِ َفترْ َ ِت ِه المْ َ َد ِن َّيةِ.
الحْ ِ َف ِ
ال�س ُم ِّو َّ
ال�ش ْيخَ خَ لِي َفة ْب َن
َوفيِ َهذِ هِ المْ ُ َن َ
ا�س َب ِة اَل يَ َ�س ُعنِي �إِ اَّل �أَنْ �أَ�شْ ُك َر َ�صاحِ َب ُّ
ال�س ُم ِّو ال�شيخ حممد بن را�شد
ِي�س َّ
الد ْولَة َحف َِظ ُه اهللَُ ،
زَايِد �آل نهيان َرئ َ
و�صاحِ َب ُّ
ِي�س مجَ ْ ل ِِ�س ا ْل ُو َز َرا ِء َحاكِ َم ُدبَ ْي ،لمِ َا يُ َقدِّ ُمونَ ُه م ِْن
ِي�س َّ
�آل مكتوم نَائ َِب َرئ ِ
الد ْولَ ِة َرئ َ
َد ْع ٍم َك ِب ٍري ِل َت َط ُّورِ َهذِ هِ املُ�ؤ ََّ�س َ�س ِة ا ْلعِ ْلمِ َّي ِة ا ْلـخَ يرْ ِ َّيةَِ ،وتَ َـج ُّددِ َع َطا ِئ َها فيِ مجَ َ الِ ال ِب َناءِ

وق ا ْل َع َمل.
ا ْلـ َم ْع ِرفيِ ِّ وال َّثقَافيِ ِّ  ،ومجَ َ الِ ال َّت�أْهِ ِيل ل ُِ�س ِ
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و�ش ْك ِري َم ْو ُ�ص ٌ
ال�ض ُي َ
ُ
ين
�ص ُّ
وف َوا ْل َباحِ ث َ
ني ا َّلذِ َ
ول ِ�إلىَ َجمِ ِيع الحْ ُ ُ�ضورِ َ ،و�أَخُ ُّ
تجَ َ َّ�ش ُموا َع َنا َء َ�س َف ِرهِ ْم لمِ ُ َ�شا َر َك ِته ِْم فيِ ال َّن ْد َوةِ ِ ،ب�أَ ْب َحا ِثه ِْم َو ُم َداخَ لاَ تِهـ ِْم ا ْلعِ ْلمِ َّيةِ.
يث َّ
يف،،،
َو�إِلىَ �إِ َدا َرةِ ا ْل ُكلـِّ َّيـةَِ ،و ْ أ
الَ َمانَ ِة ا ْل َعا َّمة ِل َن ْد َوةِ ا ْل َـحدِ ِ
ال�ش ِر ِ
اح َهذِ هِ ال َّن ْد َوةِ ،ب َتقْدِ ِمي رِ َعايَ ٍة َما ِّد َّي ٍة �أو َم ْع َن ِو َّية.
و�إىل ُك ِّل من �أَ ْ�س َه َم يف ِ�إنجْ َ ِ
الد ْو ِل َّي ِة الثَّا ِم َنةَِ ،و َع َلى
ويَ ُ�سرُّنيِ أ�َنْ �أُ ْعل َِن عن بَ ْدءِ �أَ ْع َمالِ َهذِ هِ ال َّن ْد َوةِ ا ْلعِ ْلمِ َّية َّ
بَ َر َك ِة اهللِ.
الم َعل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة اهلل تَ َعالىَ َوبَ َر َكاتُ ُه.
ال�س ُ
َو َّ
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كلمة �ضيف ال�شرف معايل العالمة الدكتور عبد الله بن بيه
ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة
رئي�س منتدى تعزيز ِّ
�أبو ظبي  -دولة الإمارات العربية املتحدة.

احلمد هلل رب العاملني اللهم �صل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
اجمعني،،،
معايل ال�شيخ جمعة املاجد حفظه اهلل تعاىل،،،
ح�ضرة الأ�ساتذة وال�شيوخ الأفا�ضل،،،،
�سعادة احلا�ضرين،،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،
ّ
ال�سلم املدنيّ
يطيب يل �أن �أ�شارك اليوم يف هذه الندوة القيمة حول مو�ضوع ِّ
ال�سنة ال ّنبوية ال�شريفة ،وهو مو�ضوع عزيز على قلبي لأ�سباب كثرية من �أهمها:
يف ّ
ال�سلم منذ �سنوات قليلة ،لكنها كثرية بعطائها ،ونحن نحاول
�أننا �أ�س�سنا منتدى تعزيز ِّ
ال�سالم �إىل املجتمعات امل�سلمة.
بذلك �أن نعزز ِّ
ال�سلم� ،أو �أن نعيد ال�سكينة و ّ
ال�سلم مو�ضع عظيم وكبري ،والبد �أن نُثني على الدور الذي تقوم
مو�ضوع ِّ
وال�سلم والتعاون يف املجتمع على اختالف
به هذه الدولة يف بث روح الت�سامح ِّ
رحب لنتحدث فيه عن
�أطيافه ،وتنوع ثقافاته ودياناته ،ولهذا ال�سبب �أتيح لنا هنا ف�ضا ٌء ٌ
ال�سالم يف العامل كله،
ال�سالم ،لي�س فقط يف دولة الإمارات ،ولكن لنتحدث عن ّ
ّ
ولندعو الع�شرات من العلماء كل �سنة حل�ضور م�ؤمتر كبري نتحدث فيه عن مقومات
ال�سالم ،وعن مبادئه ،ولننطلق من هنا بهذه
ال�سالم ،وعن قواعد ّ
ال�سالم ،وعن فقه ّ
ّ
الدعوة لنو�صلها �إىل بقاع �شا�سعة من هذا العامل و�إىل �أعلى املنتديات يف العامل؛ �أي:
للجمعية العامة للأمم املتحدة ،حيث بلغنا هذه الر�سالة ،لوال هذا الدعم ،ولوال هذا
الف�ضاء الرحب ،ولوال هذه البيئة املواتية ،ملا ا�ستطعنا �أن ن�سمع �صوتنا.
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اليوم يف هذه الندوة ،ويف هذا ال�صرح العلمي الذي يرعاه رجل قد و�صلتنا
يف �إفريقيا �أياديه البي�ضاء يف �إنقاذ �أعظم مكتبة يف �إفريقيا الغربية؛ املكتبة التي طالتها يد
الإرهاب .من هذا ال�صرح الذي يرعاه �أخونا معايل ال�شيخ جمعة املاجد ،يطيب يل
�أن �أحتدث معكم ،ال �أدري قليال �أو كث ًريا ،بح�سب ما ترون وما ي�سمح به وقتكم ،عادة
كبار ال�شيوخ  -طبعا ال �أتكلم عن �سيدي جمعة  -لكن كبار ال�شيوخ �إذا بد�أوا بالكالم
من ال�صعب �أن ي�سكتوا ،حتى �إنه من املعروف يف تاريخ العرب عن �أحد احلكماء كان
يتحدث مع �أ�صدقائه ،ثم بعد ذلك ملا بد�أ يجول مييناً وي�سا ًرا �أو�صى ابنته ب�أن تقرع له
الع�صى ،وقال ال�شاعر:
الع�صا  ...وما ُع ِّلم الإن�سان �إال ِليَ ْع َل َما
لِذِ ي الحْ ِ ْلم قبل اليوم ما تُ ْق َر ُع َ
فاقرعوا الع�صى �إذا ر�أيتم �أين جتاوزت.
�س�أحتدث قليال عن مو�ضوع الندوة :
ال�سالم،
كل حياة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كانت دعوة �إىل ِّ
ال�سلم و ّ
وال�سالم الدنيوي والأخروي� ،سالمة الباطن� ،سالمة ال�صدور
ال�سالم الباطن والظاهرّ ،
ّ
واملحبة لكل النا�س ولكل الكائنات .و�سالمة الظاهر �أن يكف يده ،و(امل�سلم من �سلم
امل�سلمون من ل�سانه ويده)((( ،ورواية �سلم النا�س �أي�ضا هي رواية �صحيحة((( ،فهذا
ال�سلم طبع حياته �سواء يف الفرتة املكية -كما قال ال�شيخ جمعة� -أو يف الفرتة املدنية.
ِّ
ن�صو�صا ،وعن
ال�سنة
ً
كانت حياته �صلى اهلل عليه و�سلم دعوة �إىل ِّ
ال�سلم� ،إذا حتدثنا عن ّ
َ -1ع ْن َع ْبدِ ا ِهلل ْب ِن َع ْم ٍرو َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َماَ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ق َال« :المْ ُ ْ�سل ُِم َم ْن َ�سل َِم المْ ُ ْ�س ِل ُمونَ
اب
م ِْن ل َِ�سا ِن ِه َويَدِ هِ َ ،والمْ ُ َهاجِ ُر َم ْن َه َج َر َما نَ َهى اهللُ َع ْن ُه»� .أخرجه :البخاري يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،بَ ٌ
المْ ُ ْ�سل ُِم َم ْن َ�سل َِم المْ ُ ْ�س ِل ُمونَ م ِْن ل َِ�سا ِن ِه َويَدِ هِ  ،حديث رقم.10 :
 -2ففي رواية عبداهلل بن عمرو�« :إِنَّ َر ُجلاً َق َال  :يَا َر ُ�س َ
ا�س
ول اهللِ� ،أَ ُّي ْ إِ
ال ْ�سلاَ ِم �أَف َْ�ض ُل ؟ َق َال َ :م ْن َ�سل َِم ال َّن ُ
م ِْن ل َِ�سا ِن ِه َويَدِ هِ »� .أخرجه :الإمام �أحمد يف م�سنده ،حديث رقم .6868 :ومن حديث �أبي ذرُ :ق ْل ُت
 :يَا َر ُ�س َ
ا�س م ِْن ل َِ�سا ِن ِه َويَدِ هِ »� .أخرجه :ابن حبان يف
ول اهللَِ ،ف�أَ ُّي المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني �أَ ْ�س َل ُم ؟ َق َال َ « :م ْن َ�سل َِم ال َّن ُ
اب ِل ْل َم ْرءِ �أَنْ يَ ُكونَ لَ ُه م ِْن ُك ِّل خَ يرْ ٍ  ،حديث رقم.361 :
ال�صحيح ،كتاب الرب والإح�سان ،ذِ كْ ُر اِال ْ�ست ِْح َب ِ
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َ
ال�سنة ،ومواقف ال�سرية-
ال�سرية
ال�سالم يف كل ذلك ،يف ن�صو�ص ّ
مواقف� ،سنجد ّ
ال�سنة هي كل
ال�سنة  -ال �أعلمكم �شيئاً جديدً ا �إذا قلت �إن ّ
طب ًعا ال�سرية هي جزء من ّ
ما �أ�ضيف �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وتعريفات العلماء خمتلفة ،هي قوله وفعله
ال�سنة ،وزاد ابن ال�سمعاين وابن
وتقريره ،وزاد ال�شافعي :وهمه ،ذلك �أن الهم من ّ
القيم َ
الرتك ،و�إن كنت ال �أقول بهذا القول ،و�أعترب �أن الرتك الذي مل يكن موجبا قو ًال
ال�سنة.
ال يعد من ّ
ف�سنته �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أبعادها املختلفة ،وبتمظهراتها وجتلياتها املختلفة� ،إمنا
كانت اً
لل�سالم� .س�أذكر هنا ثالثة عبارات ،عبارة الإف�شاء ،وعبارة
لل�سلم ودعوة ّ
مثال ّ
القراءة � -إذا جعلنا امل�صدر هنا قر�أ قراءة ،-وعبارة البذل ،هذه العبارات الثالث
(((
ال�سالم للعامل يف حديث عمار ذكره البخاري موقو ًفا
ال�سنة  ،وبذل ّ
وردت يف ّ
على عمار((( ،لكن كما يعلم رجال احلديث �أن الكالم �إن مل يكن من قبيل الر�أي فهو
يف حكم املرفوع كما ذكر احلافظ ابن حجر ،و�إن كان رفع من طريق �أخرى لي�س فيها
قول.
 -1لفظ الإف�شاءَ :ع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم :اَ«ل ت َْدخُ ُلونَ الجْ َ َّن َة َح َّتى تُ�ؤْ ِم ُنوا،
ال�سلاَ َم بَ ْي َن ُك ْم»� .أخرجه:
َو اَل تُ�ؤْ ِم ُنوا َح َّتى تحَ َا ُّبوا� ،أَ َو اَل �أَ ُد ُّل ُك ْم َع َلى �شَ ْي ٍء �إِ َذا َف َع ْل ُت ُمو ُه تحَ َابَ ْب ُت ْم؟ �أَف ُْ�شوا َّ
الميَانِ
اب بَيَانِ �أَنَّ ُه اَل يَ ْدخُ ُل الجْ َ َّن َة �إِ اَّل المْ ُ�ؤْ ِم ُنونَ َو�أَنَّ محَ َ َّب َة المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني م َِن ْ إِ
م�سلم ،يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،بَ ُ
ال�سلاَ ِم َ�س َب ٌب لحِ ُ ُ�صو ِل َها ،حديث رقم.54 :
َو�أَنَّ �إِف َْ�شا َء َّ
 لفظ القراءةَ :ع ْن َع ْبدِ ا ِهلل ْب ِن َع ْم ٍرو�« :أَنَّ َر ُجلاً َ�س�أَ َل َر ُ�س َال ْ�سلاَ ِم خَ يرْ ٌ؟
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم� :أَ ُّي ْ إِ
َق َال :ت ُْطعِ ُم َّ
ال�سلاَ َم َع َلى َم ْن َع َرف َْت َو َم ْن لمَ ْ ت َْع ِر ْف»� .أخرجه :البخاري ،يف �صحيحه،
الط َع َامَ ،وتَ ْق َر�أُ َّ
الِ ْ�سلاَ ِم ،حديث رقم.28 :
ال�سلاَ ِم م َِن ْ إ
كتاب الإميان ،بَ ٌ
اب �إِف َْ�شا ُء َّ
 لفظ البذلَ :ق َال �أَبُو �شُ َر ْي ٍح :يَا َر ُ�س َيب ا ْل َكلاَ ِمَ ،وبَ ْذ ُل
ول اهللِ� ،أَخْ برِ ْنيِ ِب َ�ش ْي ٍء يُوجِ ُب ليِ َ الجْ َ َّن َةَ ،ق َال« :طِ ُ
ال�سلاَ ِمَ ،و�إِ ْط َع ُام َّ
الط َع ِام»� .أخرجه :ابن حبان ،يف �صحيحه ،كتاب الرب والإح�سان ،باب �إف�شاء ال�سالم
َّ
يب ا ْل َكلاَ ِم َو�إِ ْط َع ِام َّ
الط َع ِام ،حديث رقم.504 :
اب الجْ َ َّن ِة ِل ْل َم ْر ِء بِطِ ِ
يج ِ
و�إطعام الطعام ،ذِ كْ ُر �إِ َ
الميَانَ :
ال�سلاَ ِم م َِن ِْ إ
ال ْ�سلاَ ِمَ ،و َق َال َع َّما ٌر ثَلاَ ٌث َم ْن َج َم َع ُه َّن َفق َْد َج َم َع ْ إِ
 -2بوب البخاري بقوله« :بَ ٌ
اب �إِف َْ�شا ُء َّ
الن َْ�ص ُ
ال ْن َف ُ
ال ْق َتارِ » .البخاري ،يف �صحيحه ،كتاب
اق م َِن ْ إِ
ال�سلاَ ِم ِل ْل َعالمَ ِ َ ،و ْ إِ
ْ إِ
اف م ِْن نَ ْف�سِ َكَ ،وبَ ْذ ُل َّ
ال ْ�سلاَ ِم.
ال�سلاَ ِم م َِن ْ إِ
الإميان ،بَ ٌ
اب �إِف َْ�شا ُء َّ
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ال�سالم ملن عرفت ومن مل تعرف� ،أي�ضا �أن
ال�سالم للعالمَ » ،بل �إف�شاء ّ
«وبذل ّ
ال�سالم كما تعرفون يف حديث
ال�سالم على من عرفت ومن مل تعرف .و�إف�شاء ّ
تقر�أ ّ
املحبة( :ال تدخلوا اجلنة حتى ت�ؤمنوا وال ت�ؤمنوا حتى حتابوا� ،أال �أدلكم على �شيء
ال�سالم هنا ال
ال�سالم) ،لقد انتبه احلافظ ابن حجر �إىل �أن ّ
�إذا فعلتموه حتاببتم �أف�شوا ّ
ال�سالم ،هي الأخالق الكرمية التي
ال�سالم عليكم ،و�إمنا يعني �أخالق ّ
يعني فقط كلمة ّ
ال�سالم على من
ال�سالم� ،أن تقر�أ ّ
ال�سالم� ،إذن الإف�شاء والبذل وقراءة ّ
ت�ؤدي �إىل ّ
ال�سالم للعامل ،وهذه كلمة نادر ورودها يف احلديث،
عرفت ومن مل تعرف ،بذل ّ
والعالمَ عندنا هو كل ما �سوى اهلل �سبحانه وتعاىل -العامل ما �سوى الديان من نوعي
ال�سالم للجمادات ،فهو لي�س
الأعرا�ض واملعاين -كما يقول �أهل علم الكالم ،،فقدم ّ
ال�سالم،
فقط للنا�س ،و�إمنا لكل املخلوقات� ،أن ت�سامل كل املخلوقات� ،أن تقدم لهم ّ
ال�سالم
ال�سالم ،تدل على �أهمية ّ
هذه العبارات القوية من البذل ،والإف�شاء ،وقراءة ّ
ال�سنة ال ّنبوية.
ومركزيته يف ّ
�أما مواقف ال�سرية ف�أنتم تعرفونها ،تعرفون ذلك املوقف الرائع يف احلديبية،
والذي يقول فيه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :والذي نف�سي بيده ال ي�س�ألني خطة تعظم
فيها احلرمات �إال و�أجبتهم �إليها)((( ،ابن حجر ينقل عن ابن بطال �أن احلرمات حقن
الدماء ،فحقن الدماء هو احلرمات وبخا�صة يف ا َحلرم.
«والذي نف�سي بيده ال ي�س�ألني خطة  »...جواب منه عليه ال�سالم ملا اعرت�ض بع�ض
ال�صحابة على تلك ال�شروط التي يرى البع�ض �أنها جمحفة ،ولكنه �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�سالم الذي �ستظهر نتائجه بعد فرتة قليلة يف �إ�سالم �أولئك
وهو املع�صوم كان يقدم ّ
ال�سالم هو م�صلحة الدنيا
ال�سالم ،لأن ّ
النا�س الذين �أ�سلموا طواعية واختيارا ملّا قام ّ
وم�صلحة الآخرة ،يف ظل احلروب ال ي�ستطيع املرء �أن ي�سمع �شيئاً ال ي�ستطيع �أن ي�سمع
ات ا ِهلل �إِ اَّل �أَ ْع َط ْي ُت ُه ْم �إِ َّيا َها»� .أخرجه:
 -1ون�صهَ « :وا َّلذِ ي نَ ْف�سِ ي ِبيَدِ هِ  ،اَل يَ ْ َ�س�ألُونيِ خُ َّط ًة يُ َع ِّظ ُمونَ فِي َها ُح ُر َم ِ
اب ُّ
وط فيِ الجْ ِ َهادِ َوالمْ ُ َ�صالحَ َ ِة َم َع �أَ ْه ِل الحْ َ ْر ِب َوكِ َتابَ ِة
ال�ش ُر ِ
البخاري ،يف �صحيحه ،كتاب ال�شروط ،بَ ُ
ُّ
وط ،حديث رقم.2731 :
ال�ش ُر ِ
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ال�سالم فبالإمكان �أن
ال�سالم ،ويف زمن ّ
احلكمة ،وال �أن ي�سمع �صوت العقل .يف ظل ّ
ت�ستمع �إىل كلمة اخلري� ،أما يف ظل احلروب والنزاعات والفنت فال ي�ستطيع �أحد �أن
يبلغ ر�سالته ،هذا ما كان يعيه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو املوحى �إليه املع�صوم،
وما فهمه ال�صحابة بعد ذلك حينما تنازل احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنه ،وقد �أن�ش�أنا
له جائزة با�سمه يف منتدى تعزيز ال�سلم بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل ،وهي �أول جائزة
لل�سالم ين�شئها امل�سلمون با�سم �سيدنا احل�سن الذي تنازل عن اخلالفة ،وكان النا�س على
�شفا دخول حرب لن تنتهي ب�سرعة ،و�سيدنا احل�سن زكاه �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله:
(�إن ابني هذا �سيدي ولعل اهلل �سبحانه وتعاىل ان ي�صلح به بني فئتني عظميتني من
امل�سلمني) ،وقد ورد احلديث بروايات متعددة((( ،فهذه النبوءة حتققت عندما تنازل
احل�سن ،وهذه اجلائزة جديرة باالهتمام �أذكرها اليوم �أمام رجل من رجال اخلري ،وهي
جديرة بالدعم ،واحلمد هلل نحن يف بلد يدعم هذه اجلائزة ،ولوال ذلك الدعم ما
ال�سلم ،و�سعوا �إىل
ا�ستطعنا �أن نو�صل هذ اجلائزة �إىل �أنا�س مغمورين((( كتبوا عن ِّ
ال�سنة ال ّنبوية يف
ال�سلمِّ .
فال�سلم يف غاية الأهمية يف مواقف ال�سيادية يف ن�صو�ص ّ
حياة النا�س.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ّ

 -1ون�صه�« :إِنَّ ا ْبنِي َه َذا َ�س ِّيدٌَ ،ولَ َع َّل اهللَ �أَنْ يُ ْ�صل َِح ِب ِه بَينْ َ ِفئَ َتينْ ِ َعظِ ي َم َتينْ ِ م َِن المْ ُ ْ�سلِمِ نيَ»� .أخرجه :البخاري،
اب َق ْولِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِل ْل َح َ�س ِن ْب ِن َعل ٍِّي َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َما ا ْبنِي
يف �صحيحه ،كتاب ال�صلح ،بَ ُ
َه َذا َ�س ِّي ٌد َولَ َع َّل اهللَ �أَنْ يُ ْ�صل َِح ِب ِه بَينْ َ ِفئَ َتينْ ِ َعظِ ي َم َتينْ ِ ،حديث رقم.2704 :
� -2سلمت اجلائزة يف ن�سختها الأوىل يف � 30أبريل  2015للمفكر الهندي وحيد الدين خان ،ويف 19
دي�سمرب �سلمت للمن�صة املتعددة الأديان من �أجل ال�سالم ب�أفريقيا الو�سطى ،وقد ح�ضر ت�سليم اجلائزة
�سمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل بدولة الإمارات العربية املتحدة.
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مِ َل ال ت�سود � ُأخ ّو ٌة يف مَ
عال ؟

د .عارف ال�شيخ

ح �ت �ـ �ـ �ّـ �ـ �ـ �ـ ��امَ أب � �ق� ��ى يف املَ � �ه � ��امِ � ��ه ح ��ائ� �را

وإال َم أق � � ِ�ض � ��م ك ��الّ� �ص� �غ�ي�ر أظ� � ��اف � � �را ؟

حيِ � � ��ن أن ت �س �ت �ف �ي ��ق ض �م �ـ �ـ �ـ �ـ��ائ� ٌ�ر
و يف ِع �ل �ـ �ـ �ـ��م أن��اه �ـ �ِـ �ـ �ـ �ـ��ز أجن �ـ �ُم �ـ �ـ �ـ �ًـ��ا

�ت وت� �ـ�ُ�ب� �ص� �را ؟
ل �ت��رى ح �ق �ي � َق��ة م ��ا ف �ع �ل � ُ

أ َومل
يّإن

�ت س� ��ل ع �ّن� يّ�� احل � �ي� ��اة ب� ُ�ط��وهل��ا
إن ش� �ئ � َ

أ َو مل أخ � �ـ � �ـ� � ّ�رج ل � �ل� ��زم� ��ان َع� �ب ��اق� �ـ� �ـ� �ـ� �را ؟
وأقِ � � � � ��م هل � ��ا أش �ب �ـ �ـ ��ا َه �ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��ا ون �ظ �ـ �ـ �ـ ��ائ �را



�ت ال �ق �ـ �ـ �ـ��رو َن ب � َع �ش��ره��ا م � � ْع أر ب��ع
ع �ش� ُ

�ززت م �ن �ـ �ـ �ـ��اب �را
�ت آذان � � � ��ا ه� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ � ُ
ش � �نّ � �ف� � ُ

أ َو مل أ ِع ��ش ِسلمــــا لِ�ك� ّ�ل ُمشاكـــــس

أو مل ُ
�ت ب� �ش ��ائ� �را ؟
أك � � ��ن غ �ي �ث��ا مح � �ل � ُ

وال� � �ق � ��وم يف ش� � ��رق ال �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ�ل�ا ِد و َغ � �رهب� ��ا

ج � � �ـ � ��اروا ع � �ل� � ّ�ي ومل أك� � ��ن أن� �ـ� �ـ ��ا ج ��ائ� �را



�ت أق� �ص ��ى ال � �ق ��وم ِم � ��ن أدن ��اه � ُ�م
أن �ص �ف � ُ

�وت ب��ا ُحل �س�نى ف��دان��ت يل ال ��ذ ُرى
ودع � � ُ
ت �ب �ع �وا ه � �ـ �ُ�ـ ��داي ط �وائ �ف �ـ �ـ��ا وع �ش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ائ �را

مل ي �ك � ِ�س ��ر ال �ت �ـ �ـ �ـ ��اري ��خ ُس � � ��ور ع �زائ �م��ي

�رت ق �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اص �را وأك� ��اس � �را
ول� �ق ��د ك � �س� � ُ

�ت ب��ال �ت��وح �ي �ـ �ـ��د ُم� �ن ��ذ خ�ل�ي�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة
ن� ��ادي� � ُ
ك ��اخل� �ي ��ل يف ك � � � � ّ�ري وف � �ـ � �ـ � � ّ�ري أغ� �ت ��دي

ك ��ال� �ل� �ي ��ث يف غ� � � � ٍ
�اب أروح ُم ��زجم �ـ �ـ �ـ �را



�ت ع �م �ي �ـ �ـ��ان��ا ب ��إمث� �ـ� �ـ ��د «ط ��يْ� �ب ��ة»
داوي� � � � � � ُ

�ت م �ع��اش �را
و ب �ـ �ـ «زم� � �ـ � ��زم» إين ش �ف �ي � ُ

�وت ع� ��ن ذي ِض �غ �ن ��ة ب �س �م��اح��ة
وع � �ف � � ُ

�اس اجل �ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ول ت� �ص� رّّب�ا
وق� �ط� �ع � ُ
�ت أن� � �ف � � َ

ك� � ��م ع � �ش� ��ت ب �ي ��ن م� � �ك � ��ذب وخم� � � ��ادع

وذه � � �ب � ��ت رغ � � ��م م �ع �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ري��ن م �ي �س �را
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مل أن� �ت� �ق� �ـ� �ـ ��م مل أح� �ت� �ق� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ر ك �ل ��ا وال

يف اآلم� �ن�ي�ن مح �ل��ت س �ي �ف��ي ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اه�را

ك ��م ل �ن��ت ح �ي�ن ق �س��ت ع� �ل � ّ�ي ق �ل��وهب��م

ول � َ�ك ��م ش �ع��رت هب ��م ومل أك ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اع�را

أهل � � �ب� � ��ت ك � � ��ل ع � � � �واط � � ��ف ف �ج �ع �ل �ت �ه��م

ي �ت �رامح � �ـ � �ـ � ��ون أص ��اغ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �را وأك� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��اب� �را



ح � ّ�رم ��ت ظ �ل �م��ا م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ذ ب �ع �ث��ت م�ت�م�م��ا

مل� �ك ��ارم األخ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ�لاق أمج�ل�ه�ـ�ـ�ـ��ا ال �ق �ـ �ـ�ِ�رى

ث� ��وب ال �ق �ن��وع ل �ب �س��ت مل أح �س��د م��دد

ُت إىل ال �ف �ق �ـ �ـ �ـ�ي�ر ي � ��دا ل �ف �ق �ـ �ـ �ـ �ـ��ر ج ��اب �را

ب��ال��رف �ـ �ـ��ق واإلح � �س � ��ان ُس� � ��دت ومل أزل

و ع� �م ��رت ب ��اإلي �ث �ـ �ـ �ـ ��ار ق �ل �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ط ��اه �را

أح� � �ب� � �ب � ��ت ك � � ��ل ال� � � �ن � � ��اس إين م �س �ل��م

يف ب � ��اط �ن��ي وت � � � � � �راه م �ن ��ي ظ��اه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ر

ج� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��اري مح� �ل ��ت أذاه دون ت ��أف ��ف

واجل � �ـ � �ـ� ��ار يُ� � �ك � � َ�رم م �س �ل �م �ـ �ـ �ـ �ـ��ا أو ك ��اف� �را

س��ل إن أردت «أب ��ا ح�ن�ي�ف��ة» ف�ه��و يف

ج� �ـ� �ـ� �ـ�ي�ران ��ه ض � � ��رب امل� �ث� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ال األش � �ه � �را

ج�ب��ري� ��ل أوص� � � ��ى ب� � ��اجل � � �وار ف� �ه ��ل ن �س �ي �ـ

ـيئ و حنن باإلحسان صرنا األج��درا ؟



إين أن� � ��ا ال� � �ق � ��رآن ك � ��م ص �ح �ح ��ت ب��ال �ـ

ـ � �ق � �ـ � �ـ ��رآن م �ـ �ـ �ـ �ـ ��ا يف ك� �ت� �ب� �ه ��م ق � ��د زّورا

س � � ��اوي � � ��ت ب� �ي ��ن رج � � ��اهل � � ��م ون� �س ��ائ� �ه ��م

ف ��ال �ف �ض ��ل ب ��ال� �ت� �ق ��وى ومل ي� ��ك ع �ن �ص �را

وال � �ن � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � ��اس إن � �س � �ـ � �ـ� ��ان � �ي� ��ة ال س �ل �ط��ة

ف ��رض ��ت ع �ل ��ى دن �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ا األم� � � ��ان ل �ت �ج�برا

�اس��ر
ِس � �ل� ��م أن �ـ �ـ �ـ �ـ ��ا ل �ت �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ُم ��ن و ت �ي �ـ �ـ �ـ �ـ� ُ

س � ��ل إن أردت هت � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� � ّ�ودا وت �ن � ّ�ص �ـ �ـ �را

ه � ��ي ذي امل � � �ك� � ��ارم ص �غ �ت �ه��ا ك ��رس ��ال ��ة

آن األوان ل �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��امل أن ي �ن �ش �ـ �ـ �ـ �را

ق� ��ل يل ف� �م ��ن م �ث �ل��ي إىل ال ��دن� �ي ��ا أت ��ى

م �ت �ف �ـ��ائ�ل�ا وس � �ع ��ى ب ��إس � �ع ��اد ال � � � ��ورى ؟
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أس �ف �ـ �ـ �ـ �ـ ��ا ُرم� � �ي � ��ت ب ��رم � �ي ��ة م � ��ن غ� �ـ� �ـ ��ادر

س� �ف� �ه ��ا ف� ��أص � �ب� ��ح ك � ��ل ُع � � �ـ � ��ريف م �ن �ك �را

ش� � � ��اء ال � �ت � �ط � ��رف أن ي � � �ش� � � ّ�وه ص� � ��وريت

واهلل ك� � ��ان أج� � � � ّ�ل م �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ه وأق �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��درا

ف � �م � �ش� ��ى مي ��زق � �ن � �ـ � �ـ ��ي خب� �ن� �ج� �ـ� �ـ� �ـ ��ر غ � � ��دره

مل ي � ��در أن ال� �ق� �ل ��ب يف أ ّم ال �ق �ـ �ـ �ـ �ـ��رى

س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��اد األن � � � � ��ام ت �ف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ّ�رق وحت� �ـ� �ـ� �ـ� � ّزب

وح� �ل� �ي ��ف أم � � ��س ص � � ��ار ذئ � �ب� ��ا أغ �ـ �ـ �ـ �ـب�را

�روب ط �ف �ل �ن��ا ون� �س ��اءن ��ا
ح � �ص� ��دت ح � � � � ٌ

ه� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ذان ك � ��ان � ��ا أم � � ��س خ� � �ط� � �اّ أمح � � �را

ق��ل يل أ «ج�ن�ك�ي��ز خ� ��ان» ع ��اد جم��ددا

مل ال ي� �ع ��ود «ق� ُ�ط �ـ �ـ �ـ �ـ��ز» إ ّ
يل م �ظ �ف �را ؟

إن � � ��ا دع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��اة ع �ـ �ـ �ـ �َـ �ـ �ـ �ـ �ـ��دال��ة ُع �م �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ري��ة

ع �ـ�ُ�د يل «أب ��ا ح �ف��ص» وع �لّ��م «ه�ت�ل�را»

أم � � �ل � ��ي جت � �ـ �ُ�ـ � �ـ � �ـ� � ّ�ر مس� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��اح ��ة أذي � ��اهل � ��ا

ال ال� �ع� �ن ��ف خي� �ت� �ـ ��رق امل � ��دائ � ��ن وال � �ق� ��رى



إن� � ��ا ب �ن��ي ال ��دن �ي �ـ �ـ ��ا ع �ط �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اش ش �ه��ام��ة

ش� � ��رك� � ��اء إن ع� �ش� �ن ��ا احل � � �ي� � ��اة ت� �ن ��اص� �را

وال� ��دي� ��ن ال إك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �راه ف �ي ��ه ف �ف �ي��م حن�ـ

ـ��ن ع�ل��ى أس��اس احل�ق��د َصنفنا ال ��ورى ؟

س �ـ �ـ �ـ �ـ ��اد احل �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��اة «تُ � � ��وي� �ت ��ر» وت� ��وتّ� ��ر

م��ن غ�ير م��ا أدب وغ ��اب «ال�ش�ن�ف��رى»

وال� �ف� �ق ��ه أص� �ب ��ح س �ل �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ال ش��رع��ة

ي �ل �ه��و هب ��ا م ��ن ب��اع �ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا وم � ��ن اش�ت�رى

وال� � ��وع� � ��ظ أم � �س� ��ى رغ �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ال ذم ��ة

ف � ��إذا ن �ف �ث��ت ب ��ه ن �ف �ث��ت «س �ج�ـ�ـ �ـ�ـ �ـ�ـ��ائ �را»



ي � ��ا ق ��وم� �ن� �ـ ��ا أن � � �ص � ��ار س �ن �ـ �ـ ��ة «أمح � � ��د»

ق ��وم ��و ان� � �ش � ��روا «اآلح� � � � ��اد وامل � �ت � �وات � �را»

ف� �ل ��ر مب �ـ �ـ �ـ �ـ��ا اآلح� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��اد يف أزم��ان �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا

السرى
حلّت عويصة َم��ن قد استحلى ُ

ح� �ت��ى امل � �س ��ان � �ي � �ـ ��د ال � �ت ��ي ق� � ��د أدرج� � � ��ت

دون ال �ص �ح �ـ �ـ �ـ �ـ��اح أت� ��ى ال ��زم ��ان ل�ي�ظ�ه�را
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ي � ��ا ع��امل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ق � ��د ض � � � ّ�ل ع� �ن ��ه ص �ـ �ـ �ـ �واب��ه

�رن أح �ـ �ـ �ـ �ـ��دا ب�ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ين اإلزدرا
ال ت��بُ�ص �ـ �ـ �ـ �ـ� ْ

ي � ��ا م �ت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��رف��ا خي �ت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ال يف ن �ع �م��ائ��ه

ال ت�ت�رك��ن أب�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اء ع� ّ�م��ك يف ال �ع �ـ �را

أل� �وان� �ن� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا أع �راق �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��ا ول �غ��ات �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا

ه ��ي ص �ن��ع م ��ن خ �ل��ق ال �ث �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ري��ا وال �ث ��رى

وامل � �ص � �ط � �ف� ��ى ب� � ��األم� � ��س ك� � � � � ّ�ون دول � � � � ًة

م��ن خـــري «أن �ص��ار» ومم��ن «هاجـــــرا»

مل ال ت� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ود أخ� � � � � � � ّ�وة يف ع � ��امل

مل ال ي �ك��ون ال� ِ�س �ل��م روض � ��ا أخ �ض �را ؟



إين أق �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ول وق� � ��د رأي � � ��ت ب �ص �ي� َ�ص��ه
يب» ال �ي��وم جت�م�ـ�ـ�ـ�ـ��ع ع��امل��ا
ه��ي ذي «د ّ

ووج � � � ��دت يف أف �ـ �ُـ �ـ �ـ �ـ ��ق ل � �ـ � �ـ ��ذاك ب � � � �وادرا
وغ �ـ �ـ ��دت «إم� �ـ� �ـ� �ـ ��ارات» ألم � ��ن م�ف�خ�ـ�را

ه�ل�ا اخت �ـ �ـ �ـ �ـ��ذن��ا هن ��ج «زاي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��د» منهجا

يب ت �ب �ص �ـ �ّـ �ـ �را ؟
ه�ل��ا اق �ت �ب �س �ن �ـ �ـ �ـ��ا م� ��ن د ّ
واحل � � ��ق م � ��ا ق � ��د ق ��ال �ـ �ـ ��ه أس� �ـ�َ�ـ ��د ال� �ش ��رى

ف�ل�ت�ن�ه�ض�وا «ع�ل�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اءن��ا» ك�م�ش��اع��ل

و ل� �ـ «جمُ � �ع ��ة» أه � ��دي ال �ث �ن��اء األع �ط �را

�ارس ُع ��ر ب �ن��ا» ال ت�ي��أس�وا
ق ��د ق ��ال «ف� � � ُ
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ال�سلم املد ّين و�آليات حت�صينه:
مقومات ِّ
درا�سة ت�أ�صيلية يف �ضوء ال�سنة النبوية
�أ .د� .إبراهيم القادري بوت�شي�ش

جامعة موالي �إ�سماعيل مبكنا�س  -اململكة املغربية

املقدمة
ين من �أهم املطالب والغايات التي ت�سعى �إليها ال�شعوب .بل
ال�سلم املد ّ
يعترب ِّ
�أ�صبح يف العقود الأخرية مطلبا دوليا يندرج يف ت�شريعات هيئة الأمم املتحدة،
ويدخل يف �أولويات الربامج الأ�سا�سية للأحزاب واملنظمات احلقوقية املحلية
يعد م�ؤ�شرا حقيقيا لقيا�س مدى تخ ّلف الدول �أو
والدولية .وهو ف�ضال عن ذلك ّ
ين قوة املجتمع وقدرته على مواكبة
ال�سلم املد ّ
تطورها .فبقدر ما تعك�س �سيادة ِّ
التحوالت ،ف�إن انت�شار االقتتال الطائفي واملذهبي والعرقي ،وغياب التعددية
وحق املواطنة يف�صح عن بداية حقبة النكو�ص احل�ضاري ،وتوقف عقارب التنمية
والتطوير الذاتي لذلك املجتمع.
ومن �إن�صاف احلقيقة والتاريخ ،القول� :إن الت�شريع الإ�سالمي كان �سباقا �إىل
ين من خالل الن�ص القر�آين ،وبتوجيه من تعاليم ال�سنة
ال�سلم املد ّ
تنظيم ركائز ِّ
النبوية التي تعترب م�صدرا ت�شريعيا ثانيا ي�سعى �إىل حتقيق الأمن والتعاي�ش بني
مكونات املجتمع املدينّ ،وتدبري احلياة العامة ،وفق قواعد تروم حماية الإن�سان
ّ
امل�سخّ ر لأمانة اال�ستخالف وعمارة الأر�ض.
ين
ال�سلم املد ّ
بيد �أن الباحث عندما يقوم مب�سح ببليوغرايف حول ما كتب عن ِّ
يف ال�سنة النبوية يف الدرا�سات ال�سابقة ،يقف على ما طال هذا املو�ضوع من
أ�صوب القلم نحوه بغية اال�ستق�صاء والبحث يف
ّ
�شح واختزال ،وهو ما جعلني � ّ
زواياه املهملة� .صحيح �أن بع�ض الدرا�سات عاجلته يف �سياق عام يندرج �ضمن
درا�سات املجتمع املدينّ ،وقدمت حوله ر�ؤى و�أفكارا حمرتمة� ،أذكر من بينها
كتاب «اجلماعات ال�سيا�سية الإ�سالمية واملجتمع املدينّ» لأحمد ح�سني ح�سن،
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ين يف منظومة الفكر الإ�سالمي» لل�سيد مرت�ضى
وكتاب» معامل املجتمع املد ّ
احل�سيني ال�شريازي ،و كتاب «الدولة املدن ّية بني االجتاه العقلي الإ�سالمي املعا�صر
واالجتاه العلماين :درا�سة عقدية» ملاجد بن علي الزميع ،وكتاب «م�ستقبل املجتمع
ين يف الوطن العربي» ،لأحمد �شكر ال�صبيحي ،ف�ضال عن البحث الذي ن�شره
املد ّ
ين ونظام الوقف بني املرجعية الإ�سالمية
طارق عبد اهلل حتت عنوان« :املجتمع املد ّ
و�أزمة العلوم االجتماعية» ،يف جملة الكلمة ،بريوت ،العدد  ،31ال�سنة الثامنة،
ين يف الإ�سالم :اجلذور وال�ضوابط والآفاق» الذي
 1422ﻫ ،وبحث «املجتمع املد ّ
قدمه عز الدين معمي�ش مل�ؤمتر مكة املكرمة الثالث ع�شر(((.
لكن ،على الرغم من علو كعب �أ�صحاب هذه الدرا�سات ،ف�إن بع�ضهم
ال�سلم االجتماعي كمنتوج غربي م�ستحدث ووافد ،ولد من رحم الفكر
تناولوا ِّ
الأر�سطي اليوناين ،لي�ستوي على �سوقه مع ظهور العقد االجتماعي الذي بلوره
فتم مبوجب ذلك �إ�سقاط املفاهيم
فال�سفة التنوير يف ع�صر النه�ضة الأوروبيةّ ،
املعا�صرة املقتب�سة من �سياق التداول الغربي على الواقع العربي -الإ�سالمي� ،أو
ّمت االنزالق نتيجة لذلك يف �شراك التعميم النظري ،دون خلفية مرجعية ملفهوم
ين يف ال�سنة النبوية .كما �أن بع�ض الدرا�سات اقت�صرت على معاجلة
ال�سلم املد ّ
ِّ
ين يف الدول العربية احلديثة ،بالرتكيز على امل�شاكل ال�سيا�سية املعا�صرة
ال�سلم املد ّ
ِّ
الناجمة عن ا�ست�شراء الطائفية يف تلك الدول ،دون ت�أ�صيل جذوره يف ال�سنة
النبوية ،فلم تفلت من الوقوع يف فخّ اخللفيات ال�سيا�سية والإيديولوجية .وباملثل،
ين بالعلمانية والالئكية(((� ،ضاربة �صفحا عن
ال�سلم املد ّ
ربطت بع�ض الدرا�سات ِّ
 -1تناول هذا امل�ؤمتر مو�ضوع" :املجتمع امل�سلم :الثوابت واملتغريات" ،وعقد مبكة املكرمة 5-4 ،ذو احلجة
 1435ﻫ.
La laïcité, socle de la paix civile, texte écrit par les responsables du groupe de travail LDH
en France. Voir le site: http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2014/10/
HL166-Dossier-9.-La-la%C3%AFcit%C3%A9-socle-de-la-paix-civile.pdf
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2-

�أي مرجعية �إ�سالمية مبا يف ذلك ال�سنة النبوية؛ مما حدا بي �إىل ت�أ�صيل مو�ضوع
ال�سلم املدينّ ،ب�إرجاعه �إىل منابعه الأوىل املتمثلة يف ال�سنة النبوية.
ِّ
وبناء على هذه املالحظات التي ال تنق�ص من قيمة هذه الدرا�سات بقدر ما
تهدف �إىل �إثرائها ،ف�إن القيمة امل�ضافة التي ت�سعى الورقة �إىل �إ�ضافتها تكمن يف
ال�سلم املدينّ ،و�إبراز دور تعاليم ال�سنة النبوية يف و�ضع �أ�س�سه،
ت�أ�صيل مفهوم ِّ
ال�سلم املدينّ ،وتن�سيقها
من خالل جمع الأحاديث ال�شريفة التي ّ
ت�صب يف معني ِّ
مع ن�صو�ص ال�سرية النبوية ،والك�شف من خالل حتليلها ومتحي�صها عن مقومات
ال�سلم يف منظور ال�سنة النبوية ،وامتداداته يف الواقع املعا�صر ،والإ�سهام يف
هذا ِّ
معرفة الآليات التي و�ضعتها لتح�صينه و�صيانته خدمة للمجتمع الب�شري.
تن�صب على حتقيقها
ال تبدو قيمة �أي درا�سة �إال من خالل الأهداف التي
ّ
للخروج مبنجز علمي ي�ضيف حجرا جديدا لبناء املعرفة .ومن هذا املنطلق،
ن�سعى يف هذا البحث  -راجني توفيقا من اهلل � -إىل �إجناز الأهداف التالية:
ين وفق تعاليم
ال�سلم املد ّ
 تقدمي م�ساهمة متوا�ضعة من خالل ت�أ�صيل مفهوم ِّوالن�ص على �أهميتها يف حياتنا املعا�صرة لبناء جمتمع ي�ؤمن
ال�سنة النبوية،
ّ
بالتعاي�ش امل�شرتك ،وبقيَم املواطنة واحلرية والعدالة.
 بناء ر�ؤية علمية متكاملة تنطلق من جمع الأحاديث النبوية التي ت�صب يفال�سلم املدينّ ،وحتليلها بهدف ا�ستنباط قواعد ت�سمح بفهم املنظور
مو�ضوع ِّ
النبوي له.
ال�سلم االجتماعي للب�شرية كافة.
 �إبراز دور ال�سنة النبوية يف ت�أ�سي�س ِّين بالن�سبة للت�شريعات احلديثة،
ال�سلم املد ّ
 �سبق ال�سنة النبوية لتنظيم ركائز ِّوفق توجيهات الن�ص القر�آين ،وت�أ�سي�س قواعد تروم حماية الإن�سان امل�سخر
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لأمانة اال�ستخالف وعمارة الأر�ض.
ين للحفاظ على اال�ستقرار
ال�سلم املد ّ
 �إبراز �أهمية ال�سنة النبوية يف حت�صني ِّاالجتماعي والتنمية.
ولتحقيق هذه الأهداف ،طرحت الدرا�سة �أ�سئلة مركزية �شكلت حجر
الزاوية يف هذا البحث� ،سعينا �إىل حماولة الإجابة عنها م�ستندين �إىل املو�ضوعية
العلمية يف �سياق الت�أ�صيل والفهم ،فجاءت متناغمة مع الأ�سئلة التي طرحتها
الورقة التوجيهية للم�ؤمتر ،ويتمثل �أبرزها يف الأ�سئلة التالية:
ما هو منظور ال�سنة النبوية لل�سلم املدينّ؟ وما هي املقومات واملرتكزات التي
يقوم عليها؟ وكيف ّ
�سطرت �سلوكات ملزمة لتدبريه ؟ وما هي الآليات العملية
التي حر�صت على اتباعها لتح�صينه؟ وكيف ن�سري على هدي التعاليم النبوية
ين يف حياتنا املعا�صرة ؟
ال�سلم املد ّ
لرت�سيخ جذور ِّ
مت االعتماد يف هذه الدرا�سة على املنهج اال�ستقرائي اال�ستنباطي ،وعلى
املتج�سد يف
التوثيق املكثّف والتحليل ،مع الرتكيز �أي�ضا على اجلانب التاريخي
ّ
ال�سرية النبوية التي تعد حمكا حقيقيا لتطبيقات الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ين على �أر�ض الواقع .وقد �أتاح لنا هذا املزج بني التاريخ والأحاديث
لل�سلم املد ّ
ين الذي �أر�سى قواعده النبي الأعظم كونه
النبوية فهما �أ�شمل و�أو�سع لل�سلم املد ّ
عولنا على تكثيف �سرد الأحاديث النبوية لال�ست�شهادات
�إن�سانًا وقائدً ا لدولة .كما ّ
والإقناع باحلجة والدليل ،وبخا�ص ٍة الأحاديث املعتمدة يف ال�صحيحني �أو يف كتب
ال�سنن .ويف ذات الوقت وظفنا بع�ض الدرا�سات احلديثة التي عاجلت مو�ضوع
ال�سلم والأمن يف الإ�سالم ،وا�ستثمرناها مبا يخدم �أهداف البحث.
ِّ
وت�أ�سي�سا على امل�صادر التي مت اعتمادها ،واملنهج املتبع ،جاءت خطة البحث
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موزعة على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وتو�صيات:
 مقدمة( :وهو الذي ورد يف ال�صفحتني ال�سابقتني) طرحنا �أهمية املو�ضوع،و�إ�شكالياته ،وحظه من الدرا�سات ال�سابقة ،و�أ�سئلته املركزية ،والإ�ضافات
التي ت�سعى الورقة �إليها.
ين وبيان �صلته بال�سنة النبوية.
ال�سلم املد ّ
	املبحث الأول :مفهوم ِّين من خالل ال�سنة النبوية.
ال�سلم املد ّ
	املبحث الثاين :مقومات ِّين يف ال�سنة النبوية.
ال�سلم املد ّ
	املبحث الثالث� :آليات حت�صني ِّ نتائج البحث وتو�صياته.ال�سلم املد ّ
ين وبيان �صلته بال�سنة النبوية
املبحث الأول :مفهوم ِّ
ين يف الدرا�سات
ال�سلم املد ّ
منذ ت�سعينيات القرن املا�ضيّ ،مت ا�ستخدام مفهوم ِّ
العربية .بيد �أن توظيفه مل يخل من اللب�س واالرتباك ،مما ي�ستوجب ت�أ�صيل هذا
امل�صطلح لغويا وا�صطالحيا ،وبيان �صحة �صلته بال�سنة النبوية.
«ال�سلم» م�شتق من فعل «�سلم»،
من ناحية الت�أ�صيل اللغوي ،ف�إن م�صطلح ِّ
وهو فعل يحيل على معنى ال�صحة والعافية واخللو�ص والنجاة من الآفات(((.
كما ي�شري �أي�ضا �إىل معنى ال�صلح ،و«التعري من الآفات الظاهرة والباطنة»(((.
«ال�سلم» يف املعاجم اللغوية ،ورد «(بك�سر ال�سني) عند
وبخ�صو�ص �ضبط لفظ ِّ
�صاحب تاج العرو�س((( ،وبفتحها عند ابن دريد((( .وي�ستفاد من هذه املعاين
-1
-2
-3
-4

معجم مقايي�س اللغة� ،أحمد بن فار�س بن زكريا.90/3 ،
معجم مفردات �ألفاظ القر�آن ،الراغب الأ�صفهاين.245 ،
تاج العرو�س ،الزبيدي.337/8 ،
جمهرة اللغة ،ابن دريد.585 /2 ،
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«ال�سلم» بالأمن والعافية ،والبعد عن الف�ساد والآفات
اللغوية و�ضبطها ،ارتباط ِّ
ال�ضارة ،و�سالمة اجل�سد ،وهي نف�س الأهداف التي ت�سعى ال�سنة النبوية لتحقيقها
اجتماعيا كما �سنبينّ يف املباحث القادمة.
وبخ�صو�ص امل�صطلح الرديف ،ونق�صد به «املدينّ» ،فهو �صفة مل�صطلح
ال�سلم ،ون�سبة للمدينة ،وللمواطن العادي� ،أو لل�سكان الذين يقيمون يف مدينة
ِّ
�أو دولة ما .ويرتبط لغويا يف هذا احلقل الذي نعاجله بف�ضاء املجتمع املدينّ ،الذي
يعني االنتماء �إىل م�ؤ�س�سات املجتمع التي تقيم بينها �شبكة من العالقات على
�أ�سا�س رابطة اختيارية طوعية ،من قبيل النقابات والأحزاب واجلمع ّيات الأهل ّية،
ومنظمات حقوق الإن�سان يف م�سعى خلدمة املواطن(((.
«ال�سلم الأهلي»
«ال�سلم املدينّ» �أو ِّ
�أما من الناحية اال�صطالحية ،فيع ّرف ِّ
ب�أنه نظام يرتبط باملجتمع املدينّ ،وي�سعى عرب قواعد و�ضوابط ملزمة لبناء �سالم
داخلي يرف�ض كل �أ�شكال العنف وال�صراع ،من خالل التعاي�ش بني طوائف
اجتماعية و�أعراق متعددة ،وديانات �سماوية ،مما ي�ستلزم �إقرار احلريات العامة،
والتعامل مع خمتلف الثقافات بنظرة متوازنة تطبعها امل�ساواة ،وبخا�صة بالن�سبة
للأقليات العرقية والدينية.
ين ب�أنه هو القطاع الثالث من قطاعات
وتع ّرف هي�أة الأمم املتحدة املجتمع املد ّ
ويتكون من منظمات
املجتمع ،جنبا �إىل جنب مع احلكومة وقطاع الأعمال.
ّ
املجتمع املدينّ ،واملنظمات غري احلكومية التي تت�ضافر جهودها ،وت�ستند �إىل
ين والت�شريع له(((.
حقائق العقل وامل�صلحة يف تدبري احلقل املد ّ
 -1معجم املعاين ،يف الرابط الإلكرتوين:
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

	-2انظر :املوقع الر�سمي لهي�أة الأمم املتحدة:
http://www.un.org/ar/sections/resources/civil-society/index.html
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ين ي�سعى �إىل حتقيق التعاي�ش امل�شرتك
ال�سلم املد ّ
وبناء على ذلك ،ف�إن ِّ
واالندماج ،و�ضمان كافة حقوق الأفراد ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،ومعاملتهم  -رغم اختالف ثقافاتهم -باحرتام وكرامة ،على �أ�س�س
قانونيةّ ،
تنظم املعامالت بينهم وبني الدولة على معيار املواطنة ،وتق�ضي على
عوامل الفرقة والنزاعات ،وتعمل على مناه�ضة كل �أ�شكال الت�صادم التي قد تنزلق
باملجتمع �إىل حروب �أهلية �أو قبلية ،ف�ضال عن تخليق املجتمع وحتقيق التفاهم،
وتوفري الأمن للجميع.
ولن نطيل يف �سرد هذه املفاهيم حتى نكون �أكرث ارتباطا مبو�ضوع ورقتنا الذي
ين يف ال�سنة النبوية ،ونكتفي بالإحالة عليها يف بع�ض الدرا�سات
ال�سلم املد ّ
هو ِّ
ين ون�ش�أته يف املجتمعات الغربية(((.
املعا�صرة التي تناولت مفاهيم املجتمع املد ّ
ين كما تعك�سه الدالالت اللغوية
ال�سلم املد ّ
من ح�صيلة ما تقدم ،ن�ستنتج �أن ِّ
واملفاهيم املعا�صرة التي تدافع عنها املنظمات احلقوقية املحلية وال�صكوك الدولية،
ي�صب يف نف�س الأهداف التي �سعت ال�سنة النبوية �إىل تر�سيخها ،وهو ما يتجلى
ّ
يف �سلوك النبي الكرمي ،و�أحاديثه ال�شريفة التي تناولت ق�ضايا عديدة ،ت�شكل يف
جمملها منهجا وا�ضحا لت�أ�سي�س �سلم مدين ،وحت�صينه من كافة اجلوانب الروحية
والعملية ،وتطهريه من �آفة امل�صلحية ال�ضيقة ،وهو ما �سنعطي احلجج والقرائن
لإثباته يف املبحث املوايل.

 -1للمزيد من التفا�صيل حول مفهوم املجتمع املدينّ ،يراجع �إىل جانب الدرا�سات الواردة يف �ص  1من
ين والدولة املدن ّية ،حممد �أحمد علي مفتي،
هذا البحث ،درا�سات �أخرى من قبيل :مفهوم املجتمع املد ّ
ين و�أزمة املجتمع العربي ،لغازي ال�صوراين �ص  12وما بعدها،
 ،28 -13تطور مفهوم املجتمع املد ّ
ال�سلم الأهلي والنزاع الأهلي يف �سوريا ،نارميان عامر و�آخرون� ،ص .11 -8
عوامل ِّ
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ال�سلم املد ّ
ين من خالل ال�سنة النبوية.
املبحث الثاين :مقومات ِّ
ال مراء �أن ر�صد الأحاديث النبوية ال�شريفة والتفكر فيها ،يتيح لنا الوقوف
ال�سلم املدينّ ،وميكن ا�ستعرا�ضها
على جمموعة من املقومات التي يقوم عليها هيكل ِّ
كما يلي:
 -1الإميان باهلل وتطبيق �أركان الإ�سالم و�شعائر العبادات :مرتكزات �أ�سا�سية
لل�سلم املد ّين:
�أثبتت الدرا�سات العلمية والطب النف�ساين والتجارب امليدانية العالقة
ال�سلمي الهادئ ،وت�أكد من خاللها �أن �أكرث النا�س
الوثيقة بني الإميان وال�سلوك ِّ
ا�ضطرابا وتوترا ،هم �أولئك الأ�شخا�ص الذين يفتقرون �إىل الإميان و�سكينة
النف�س ،حتى ولو �أدركوا من متاع الدنيا وزبد اخلريات ال�شيء الكثري .فالإميان
حب الآخر ،والقبول بالعي�ش
طريق �إىل ال�سكينة واال�ستقرار ،و�سبيل مف�ض �إىل ّ
تن�ص على ذلك تعاليم ال�سنة النبوية
امل�شرتك معه ،واحرتام حقه يف االختالف كما ّ
ال�شريفة ،بدليل �أن الر�سول عليه ال�سالم جعل الإميان يف �أعلى مراتب الأعمال،
«�سئ َِل َر ُ�س ُ
الَ ْع َمالِ �أَف َْ�ض ُل؟
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ُّي ْ أ
ف َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َق َالُ :
َق َال� :إِميَا ٌن ِباهللِ ....احلديث»((( ،وهو ما ي�ستنبط منه �أن الإميان باهلل ومالئكته
ور�سله وكتبه ،يعترب يف ال�سنة النبوية قاعدة االنطالق ل�صياغة �سلم اجتماعي،
و�أ�س الأ�س�س الذي منه ين�ش�أ وينمو حتى ي�صبح واقعا ينتفع النا�س مبزاياه.
فالرجل امل�ؤمن �إميانا �صادقا ،ي�شعر  -وفق املنظور النبوي � -أن اخلالق خلقه
لر�سالة وغايات نبيلة ،تلخ�ص يف عمارة الأر�ض ،وحفظ النف�س واملال والعر�ض،
وهي غايات تتطلب �إقامة التعاون والتعارف ،واملودة والرحمة بني الب�شر،
الَ ْع َمالِ  ،حديث رقم.248 :
الميَانِ ِبا ِهلل ت َ َعالىَ �أَف َْ�ض َل ْ أ
اب بَيَانِ َك ْونِ ِْ إ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الإميان ،بَ ُ
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واجتماع النا�س يف �ألفة وتفاهم ،ومنع كل �أ�شكال العدوان بينهم((( ،علما �أن
املودة والرحمة بني الب�شر هو معرب �ضروري لإقامة �سلم اجتماعي .وهذا الإميان
املفعم باليقني ،هو ما جعل الر�سول الكرمي يخاطب �أبا بكر ال�صديق يف �أ�صعب
حلظة كانا فيها معا على مرمى حجر من �سيوف امل�شركني يف الغار حيث قال لهَ « :ما
َظ ُّن َك يَا �أَبَا بَ ْك ٍر ِبا ْث َنينْ ِ اهللُ ثَا ِل ُث ُه َما»((( ،وهو قول يفهم من وجه داللته وجود عالقة
وثيقة بني الإميان و�سكينة النف�س ،وما ينجم عن ذلك من هدوء وثبات وعدم
انفعال .فرغم خطورة املوقف ،وج�سامة احلدث� ،إال �أن قلب النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم كان ميتلئ �أمنًا و�سكينة ،وبالتايل مل يرتك مكانا فيه للخوف �أو اال�ضطراب
والقلق ،و�س ّر ذلك �إمنا يكمن يف قوة الإميان.
وعلى العك�س ،يتعذر قيام �سلم مدين �إذا كانت نف�س الإن�سان تعاين من ال�ش ّر
واخلطيئة ب�سبب الفراغ الإمياين ،واالفتقار للهدوء و�ضبط النف�س .فال�ش ّر يد ّمر
ال�سلم االجتماعي ،ولذلك ف�إن حترير النف�س من الآفات العدوانية ،وتطهريها من
ِّ
ال�سلم املدينّ.
نزعة العنف ،يكون بالإميان ،لأنه الطريق ال�سوي نحو ِّ
ت�أ�سي�سا على ذلك ،ال يخامرنا ال�شك يف �أن ال�سنة النبوية و�ضعت يدها على
العطب ،فجعلت من الإميان طريقا ل�سالم النف�س الذي ي�شكل بدوره طريقا لل�سلم
املدينّ ،لأن �سالم النف�س يحول دون احلقد والغ�ضب ،املف�ضي �إىل العدوان
والإرهاب .وحر�صت على الت�أكيد �أن �سلم النف�س ينبغي �أن ي�شرق على العامل
ب�إرجاع الإن�سان �إىل طبيعته الأ�صلية الفطرية امل�ساملة ،امل�ؤمنة ب�سنن اهلل يف اخللق،
وتكرميه للإن�سان ،وهو ما ال يتحقق �إال �إذا تخل�صت النف�س من �أدرانها و�شرورها
ال�سلم مع الغري.
لتفتح �أبواب ِّ
ال�سلم واحلرب ،عبد الفتاح حممد العي�سوي وحممد �صالح الدرازي� ،ص.57-56
 -1فل�سفة الإ�سالم يف ِّ
ين َوف َْ�ض ِله ِْم ،حديث رقم.3653 :
اب َم َناق ِِب المْ ُ َهاجِ ِر َ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،بَ ُ
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ونظرة را�صدة ملجمل الأحاديث النبوية حول الإميان وما يرتبط به من �شعائر
العبادات يف الدين الإ�سالمي واحلر�ص على تطبيقها ،تبينّ �أنها تهيئ النف�س لبناء
ت�شدد ال�سنة النبوية على �أدائها يوميا يف �أوقاتها(((،
ال�سلم املدينّ ،فال�صالة التي ّ
ِّ
هي �شعرية �إميانية تقطع م�صادر االعتداء على حق الغري ،لأن امل�صلي يدخل يف
عهد مع اهلل على حمبة اخلري للب�شر وح�سن معاملتهم ،وجت ّنب كل �أ�ساليب ال�ش ّر
ال�ص َد َق ُة بُ ْر َها ٌن،
ال�صلاَ ُة نُو ٌرَ ،و َّ
والعدوان .لذلك ورد يف احلديث ال�شريفَ « :و َّ
ال�صبرْ ُ ِ�ضيَا ٌء»((( .واقرتان ال�صالة بالنور يف هذا احلديث ي�أتي باملعنى النقي�ض
َو َّ
للظالم الذي هو ال�ش ّر والعدوان واالقتتال؛ فال�صالة �إذن و�سيلة لتب�صري الب�شر،
مب�ساريها املتمثلني يف ال�صلة باخلالق ،وما تفر�ضه هذه ال�صلة من وجوب ح�سن
معاملة خلقه .والإن�سان ال يعي�ش يف �سلم اجتماعي وا�ستقرار نف�ساين �إال �إذا �آمن
بخالقه ،وعرف �أ�سرار حكمة اخلالق يف خلق الوجود الب�شري ،وحق املخلوق يف
احلياة والعي�ش الآمن.
يف املنحى نف�سه ،ف�إن الأحاديث النبوية التي حتث على �إقامة ال�صلوات
ال�سلم
يف رحاب امل�ساجد((( ،حتمل داللة رمزية على الهدف املتمثل يف �إ�شاعة ِّ
والطم�أنينة بني الب�شر .فامل�سجد ف�ضاء �آمن ،ت�سوده الألفة وال�سكينة والأخوة
وال�سب وال�شتم ،ويحرم فيه �أي عمل
بني كل من يق�صده ،وفيه ينعدم اللغط
ّ
عدواين ،وي�صبح جماال مكانيا لزرع الثقة والطم�أنينة ،حتى �أن النا�س يف�ضلون
�إبرام عقود الزواج فيه .كما تق�سم فيه الأميان ،وتربم فيه العهود التي هي مدخل
للثقة املتبادلة .وباملثل� ،شكل امل�سجد يف املا�ضي مكانا لعقد البيعة بني الراعي
ال�صلاَ ةِ ِل َو ْق ِت َها ،حديث رقم.527 :
اب ف َْ�ض ِل َّ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب مواقيت ال�صالة ،بَ ُ
اب ف َْ�ض ِل ا ْل ُو ُ�ضوءِ  ،حديث رقم.534 :
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب الطهارة ،بَ ُ
ال�صلاَ ةُُ ،غ ِف َر لَ ُه
 -3قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ " :م ْن تَ َو َّ�ض�أَ َه َك َذا ،ثُ َّم خَ َر َج �إِلىَ المْ َ ْ�سجِ دِ اَل يَ ْن َه ُز ُه �إِ اَّل َّ
ال�صلاَ ةِ َع ِق َب ُه ،حديث رقم.232 :
اب ف َْ�ض ِل ا ْل ُو ُ�ضوءِ َو َّ
َما خَ لاَ م ِْن َذ ْن ِبهِ»� ،أخرجه م�سلم ،كتاب الطهارة ،بَ ُ
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ورعيته ،كعربون على الإخال�ص والوفاء ،وعدم الغدر �أو نكث العهود .وكل
هذه املعاين والرموز جتعل امل�سجد ف�ضاء لن�سج خيوط الألفة بني النا�س وتبادل
املحبة والتفاهم ،وهي قيَم تتولد من الإميان باهلل ،واحرتام خلقه الذي ا�ستخلفه يف
عمارة الأر�ض ،وحفظ النف�س واملال والعر�ض ،ومنع كل �أ�شكال العدوان ،و�إقامة
التعاون والتعارف واملودة والرحمة بني الب�شر(((.
ال�سلم
وعلى غرار ال�صالة ،ي�أتي ال�صيام كمو�سم لرتوي�ض النف�س على قيَم ِّ
ال�سلم النف�سي
وال�صرب والرتاحم بني الب�شر ،فهو مبثابة دورة تكوينية �سنوية يف ِّ
واالجتماعي ،هدفها تقوية النف�س وتدريبها على التحكم يف �أهوائها ،وجلم
نوازعها ،فت�سمو بذلك نف�س ال�صائم حتى ي�صري عامل رحمة و�سالم لنف�سه
ولغريه((( .ويف �شهر ال�صيام الذي هو �شهر رم�ضان الكرمي ،يعي�ش امل�سلم �صابرا
على �أذى النا�س وجهلهم ،حتى ولو بادره الغري باال�ستفزاز والإثارة ،متا�شيا مع
ما جاء يف احلديث النبويَ :ق َال َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :ق َال اهللُُ :ك ُّل
ال�صيَ ُام ُج َّن ٌةَ ،و�إِ َذا َك َان يَ ْو ُم
ال�صيَ َامَ ،ف�إِنَّ ُه ليِ َو�أَنَا �أَ ْج ِزي ِبهَِ ،و ِّ
َع َم ِل ا ْب ِن �آ َد َم لَ ُه �إِ اَّل ِّ
َ�ص ْو ِم �أَ َحدِ ُك ْم َفلاَ يَ ْر ُف ْث َو اَل يَ ْ�صخَ ْبَ ،ف ِ�إنْ َ�سابَّ ُه َ�أ َح ٌد �أَ ْو َقاتَ َل ُه َف ْليَق ُْل�ِ :إنيِّ ا ْم ُر ٌ�ؤ
َ�صا ِئ ٌم ...احلديث»((( .ون�ست�شف من �أوجه دالالت هذا احلديث النبوي منوذجا
لل�سلم النابع من الإميان ،ذلك �أن النف�س تتنازل عن حقها يف الرد باملثل ،خدمة
لل�سلم املدينّ ،لأن الطرف الآخر ي�ضطر عندما يرى تنازل الطرف الأول� ،أن ي�سامله
ويعتذر له ،فتتحقق املحبة والتوا�صل.
�أما الزكاة التي هي ركن من �أركان الإ�سالم ودليل عملي على الإميان باهلل،
ال�سلم واحلرب من املنظور االجتماعي� ،ص.57-56
 -1فل�سفة الإ�سالم يف ِّ
	-2ال�سالم يف الإ�سالم� ،سمري بودينار� ،ص.17
اب َه ْل يَق ُ
ُول ِ�إنيِّ َ�صا ِئ ٌم ِ�إ َذا �شُ ت َِم ،حديث رقم.1904 :
� -3أخرجه البخاري ،كتاب ال�صوم ،بَ ٌ
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ال�سلم مع النف�س التي ال ت�شعر بالراحة والطم�أنينة
فهي بدورها و�سيلة لتحقيق ِّ
�إال عندما تعطي قدرا من املال للنف�س الأخرى املحتاجة ،فت�سعد لكونها م�شاركة
يف �صنع قيَم الت�ضامن وامل�شاطرة والرتاحم .ولذلك جاءت كتب الأحاديث
ال�صحاح زاخرة بالن�صو�ص حول الزكاة ،بل �أفردت لها كتبا خا�صة� ،شارحة
�أحكامها وف�ضلها يف التقريب بني النا�س ،وزرع بذرة املحبة بينهم(((.
يف حني �أن احلج الذي خ�ص�صت له الأحاديث النبوية حيزا هاما عرف
يعد بدون منازع رحلة �سالم روحية يخلو قامو�سها من
ب «كتاب احلج»((( ّ
ال�سلم والت�آخي واالن�سجام .فعندما
م�صطلحات العنف ،وتفي�ض فيه معاين ِّ
يخرج الإن�سان حاجا �إىل بيت اهلل ،تتحول هذه الرحلة الإميانية �إىل عن�صر طم�أنينة
و�سالم يف الأر�ض ،حيث يجعل احلاج ميثاقا مع نف�سه ومع اهلل �أنه ال ي�ضر �إن�سانا
�أو حيوانا ،فترتبى لديه ملكة التفاهم واالن�سجام مع الغري ،وقبول العي�ش معه.
وهكذا يبدو الإميان و�شعائر العبادات التي حثت عليها ال�سنة النبوية مقومات
ال�سلم املدينّ.
�صلبة ،يقوم عليها �سلم النف�س الذي هو مرتكز �ضروري لبناء ِّ
 -2وحدة اجلن�س الب�شري:
مقوم
ال�سلم املد ّ
�إىل جانب الإميان ،يت�أ�س�س خطاب ِّ
ين يف ال�سنة النبوية على ّ
�أ�سا�سي �آخر يتمثل يف اعتبار النا�س جميعا �أ�سرة واحدة ،يجمعها رابط الإن�سانية،
وهي و�إن اختلفت وتنوعت �شعوبا وقبائل وطوائف و�أعراقا ،ف�إن الأ�صل واحد،
يجتمع يف الأبوة امل�شرتكة التي ميثلها �آدم عليه ال�سالم ،ويف الأ�صل الرتابي
امل�شرتك ،وهو ما يو�ضحه احلديث املروي عن �أبي هريرة عن النبي �صلى اهلل
	-1انظر على �سبيل املثال :كتاب الزكاة ،الوارد يف �صحيح م�سلم ،ومتتد �صفحاته من � 343إىل �ص .379
	-2انظر مثال بالن�سبة للإمام البخاري الذي �أورد يف �صحيحه كتاب احلج يف املجلد  2من �ص � 392إىل
.455
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البَاءِ � ،إِنمَّ َا ُه َو ُم�ؤْم ٌِن تَق ٌِّي
عليه و�سلم�« :إِ َّن اهللَ �أَ ْذ َه َب َع ْن ُك ْم ُع ِّب َّي َة الجْ َاهِ ِل َّي ِة َو َفخْ َر َها ِب ْ آ
اب»((( .ووجه الداللة يف
ا�س ُك ُّل ُه ْم بَ ُنو �آ َد َمَ ،و�آ َد ُم خُ ل َِق م ِْن تُ َر ٍ
َو َفاجِ ٌر �شَ ق ٌِّي ،ال َّن ُ
هذا احلديث النبوي� ،أن �أ�صل الب�شرية يلتقي يف منبعني:
	-الرتاب ،وهو املادة التي خلق اهلل بها كافة النا�س ،طبقا لقوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ ( �آل عمران.)59 :

 �آدم عليه ال�سالم ،وهو الأب الذي ت�شرتك الإن�سانية جمعاء يف االنتماء �إليه.ومبا �أن �آدم خلق من تراب ،ف�إن اخللق ي�شرتكون نتيجة لذلك يف الن�سب
الأبوي ،ويف املادة التي خلق اهلل بها الإن�سان ،مما ي�ؤكد وحدة اجلن�س
الب�شري.
ين يف خطاب ال�سنة النبوية بوحدة اجلن�س
ال�سلم املد ّ
وال ريب �أن ارتباط ِّ
الب�شري ،يك�سبه معناه العميق ،لأنه يتحول مبوجب هذا اخلطاب �إىل م�س�ألة تكوينية
فطرية تت�ضمنها غريزة وطبيعة املخلوقات والكائنات املتعاي�شة ،وهي اخلري واحلب
والتعاون ،وهذه القيَم الفطرية مغرو�سة يف طبيعة الوجود من اخللق الأول ،وكل
ارتكا�س �أو ت�صادم مع هذا النامو�س قد ي�ؤدي �إىل نتائج خطرية على الب�شرية،
تتج�سد يف التمايزات العرقية ونظريات اال�ستعالء العن�صري ،وانت�شار النزاعات
الأهلية والتطاحنات العرقية.
� -1أخرجه الرتمذي� ،أبواب املناقب عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،حديث رقم ،3955 :وقال
ا�سَ .و َه َذا َحدِ ٌ
يث َح َ�س ٌن» .ويف رواية :عن ابن عمر عن
اب َع ِن ا ْب ِن ُع َم َرَ ،وا ْب ِن َع َّب ٍ
الرتمذيَ « :وفيِ ا ْل َب ِ
ا�س� ،إِنَّ اهللَ َق ْد �أَ ْذ َه َب َع ْن ُك ْم ُع ِّب َّي َة الجْ َاهِ ِل َّي ِة َوتَ َع ُاظ َم َها
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف خطبة الفتح« :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
ا�س بَ ُنو �آ َد َمَ ،وخَ َلقَ
ا�س َر ُجلاَ نِ َ :ر ُج ٌل بَ ٌّر تَق ٌِّي َك ِرميٌ َع َلى اهللَِ ،وفَاجِ ٌر �شَ ق ٌِّي َهينِّ ٌ َع َلى اهللَِ ،وال َّن ُ
ِب�آبَا ِئ َها ،فَال َّن ُ
ُ
َ
ا�س �إِنَّا خَ َل ْق َنا ُك ْم م ِْن َذ َك ٍر َو�أ ْنثَى َو َج َع ْل َنا ُك ْم �شُ ُعوبًا َو َق َبائ َِل ِل َت َعا َر ُفوا
اهللُ �آ َد َم م ِْن تُ َر ٍ
ابَ .ق َال اهللُ} :يَا �أ ُّي َها ال َّن ُ
�إِنَّ �أَكْ َر َم ُك ْم عِ نْدَ ا ِهلل �أَ ْتقَا ُك ْم �إِنَّ اهللَ َعلِي ٌم خَ ِب ٌري{» انظر :الرتمذي� ،أبواب تف�سري القر�آن عن ر�سول اهلل �صلى
ات ،حديث رقم.3270 :
اب َوم ِْن ُ�سو َرةِ الحْ ُ ُج َر ِ
اهلل عليه و�سلم ،بَ ٌ
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ال�سلم
وبهذا الأ�صل الإن�ساين امل�شرتك الذي جتعله ال�سنة النبوية قاعدة لبناء ِّ
املدينّ ،تت�شكل بني خمتلف الطوائف والأجنا�س وحدة فطرية ،متما�سكة النوازع
والأ�شواق ،ممتزجة املادة والروح ،قابلة الرتفاع �إيقاعها �إذا �أح�سن ا�ستثمارها،
لت�صبح الب�شرية جمعاء تعي�ش وك�أنها �أ�سرة واحدة متقاربة ومتما�سكة.
وتكمن قيمة هذه الوحدة اجلن�سية التي �أكدت عليها ال�سنة النبوية يف
توحيدها للمجتمع مهما تعددت مكوناته ،وتباينت �أعراقه ،فهي ال تعرتف بتم ّيز
هذه الفئة عن تلك ،لأن الأ�صل واحد ،مما يزيد من متا�سك املجتمع املدينّ .ومن
البديهي �أن يتقوى هذا ال�شعور باالنتماء للأ�صل الواحد بالتوجيهات النبوية التي
تذ ّكر الب�شرية بوحدة الألوهية والأبوة التي تنفي ا�ستعالء �أي جن�س عن الآخر� ،أو
�أي فرد عن غريه �سوى بالعمل ال�صالح الذي يخدم الب�شرية .ون�ضيف يف ال�سياق
نف�سه حديثا نبويا �آخر ي�ؤكد هذه الوحدة الب�شرية ؛ فعندما عيرّ �أبو ذر الغفاري
رجال بكون �أمه من الأعاجم ،عاتبه الر�سول عليه ال�سالم بالقول« :يَا �أَبَا َذ ٍّر�ِ ،إن ََّك
ا ْم ُر�ؤٌ ف َ
ِيك َجاهِ ِل َّي ٌة»((( .فالإن�سان  -يف �ضوء هذا احلديث النبوي  -ال يتميز عن
�إن�سان �آخر ،مهما كان عرقه �أو لونه �أو ل�سانه �أو ن�سبه .ويت�ضمن �إدانة وا�ضحة لروح
التمايز العرقي الذي كان �سائدا يف ع�صر اجلاهلية ،وهذا يعترب يف حد ذاته تكرميا
�إلهيا خ�ص اهلل به كل الب�شر ،ونعمة �شمل اهلل بها جميع خلقه(((.
ال�سلم يف ال�سنة النبوية ينطلق من ت�صور
ن�ستنبط من هذه اال�ست�شهادات �أن ِّ
عملي ،يرى يف الإن�سانية بحكم طبيعة ن�ش�أتها �أ�سرة كبرية موحدة ،خلقت من نف�س
ا�صي م ِْن �أَ ْم ِر الجْ َاهِ ِل َّي ِة َو اَل يُ َك َّف ُر َ�صاحِ ُب َها ِب ْار ِت َكا ِب َها �إِ اَّل ِب ِّ
ال�ش ْر ِك،
اب المْ َ َع ِ
� -1أخرجه البخاري يف كتاب الإميان ،بَ ٌ
ْ
وك ممِ َّا يَ�أ ُك ُل َو�إِ ْل َب ُا�س ُه ممِ َّا يَ ْل َب ُ�س
اب �إِ ْط َع ِام المْ َ ْم ُل ِ
حديث رقم ،30:وم�سلم(واللفظ له) يف كتاب ْالأميان ،بَ ُ
َو اَل يُ َك ِّل ُف ُه َما يَغْ ِل ُب ُه ،حديث رقم .1661 :ويف املنحى نف�سه يذهب احلديث الذي خرجه الألباين« :انظر
ف�إنك ل�ست بخري من �أحمر وال �أ�سود� ،إال �أن تف�ضله بتقوى اهلل » ،وذكر �أن الرجل املعني بالأمر هو بالل
احلب�شي .انظر :غاية املرام يف تخريج �أحاديث احلالل واحلرام ،الألباين ،ح( ،308ح�سن).188/1 ،
	-2العالقات الدولية يف الإ�سالم ،حممد �أبو زهرة� ،ص.19
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واحدة ،ومادة واحدة ،وخالقها واحد ،جتمعها وحدة الأبوة والأمومة ،ف�ضال عن
عقيدة التوحيد التي ت�شرتك فيها الديانات ال�سماوية ،وترتبط برباط رحمي ي�ستلزم
التعاي�ش والت�آلف الذي تفر�ضه فطرة �أخوة الرحم الواحد ،مهما تباعدت الأزمنة
والأماكن((( .وبذلك فاملنطق احلتمي يفر�ض وفق الأحاديث النبوية امل�ست�شهد بها،
�أن تنتظم هذه الب�شرية كلها ،وتختفي الفوارق ،وميتد حبل ال�صلة واملودة بني
النا�س قاطبة.
 -3الأخوة والعي�ش امل�شرتك:
مقوم الأخوة والعي�ش امل�شرتك بني �أفراد املجتمع الإ�سالمي ،وتطبيقه
ي�أتي ّ
املقومات الأ�سا�سية التي
داخل الدولة الإ�سالمية مع الطوائف الأخرى� ،ضمن ّ
ال�سلم املدينّ .وال غرو ف�إن �أفعال النبي �صلى اهلل
تبني عليها ال�سنة النبوية فكرة ِّ
ت�شدد على مبد�أ الإخاء الذي يعني تبادل املودة والت�ضامن
عليه و�سلم و�أقوالهّ ،
والتنا�صر باحلق ،والتما�سك والت�آزر .وقد عبرّ ت يف عدة منا�سبات عن رابطة
الأخوة ب�صيغ متعددة ،منها ما رواه ال�شيخان عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم:
ني فيِ تَ َوا ِّدهِ ْم َوتَ َر ُاحمِ ه ِْم َوتَ َعا ُط ِفه ِْم َمث َُل الجْ َ َ�سدِ � ،إِ َذا ا�شْ َت َكى ِم ْن ُه ُع ْ�ض ٌو
« َمث َُل المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ال�س َه ِر َوالحْ ُ َّمى»((( .ومنها �أي�ضا ما رواه م�سلم عن النبي
ت ََدا َعى لَ ُه َ�سا ِئ ُر الجْ َ َ�سدِ ِب َّ
ا�سدُ واَ ،و اَل تَ َبا َغ ُ�ضواَ ،و اَل تجَ َ َّ�س ُ�سواَ ،و اَل تحَ َ َّ�س ُ�سواَ ،و اَل
�صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل تحَ َ َ
اج ُ�شوا َو ُكونُوا عِ َبا َد ا ِهلل �إِخْ َوانًا»((( .ويف ذات املنحى ،حر�صت ال�سنة النبوية
تَ َن َ
على �صلة الرحم التي اعتربتها يف مرتبة االلتزام املقد�س حيث قال عليه ال�سالم:
	-1الإ�سالم دين ال�سالم ،عبد ال�صبور �شاهني� ،ص.9
� -2أخرجه :البخاري ،كتاب الآدب ،باب رحمة النا�س والبهائم ،حديث رقم ،6011 :وم�سلم (اللفظ له)،
ا�ضدِ هِ ْم ،حديث رقم.2586 :
ني َوتَ َعا ُط ِفه ِْم َوت َ َع ُ
اح ِم المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
اب ت َ َر ُ
� -3أخرجه :البخاري ،كتاب الآدب ،باب ماينحى عن التحا�سد والتدابر ،حديث رقم ،6065 :وم�سلم يف
اب تحَ ْ ِر ِمي َّ
اج ِ�ش َون َْح ِو َها ،حديث رقم:
كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
الظ ِّن َوال َّت َج ُّ�س ِ�س َوال َّت َنا ُف ِ�س َوال َّت َن ُ
.2563
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«ال َّرحِ ُم ُم َع َّل َق ٌة ِبا ْل َع ْر ِ�ش تَق ُ
ُولَ :م ْن َو َ�ص َلنِي َو َ�ص َل ُه اهللَُ ،و َم ْن َق َط َعنِي َق َط َع ُه اهللُ»(((.
فوجه الداللة من احلديث ال�شريف وا�ضح يف دعوة النا�س للأخوة والتوا�صل،
ونبذ التنافر والت�شاحن ،واعتبار ال�صلة مع اخللق ت�أكيدا لل�صلة مع اخلالق .وبذلك
تكون الأخوة مبد�أ ملزما ،ومقوما �أ�سا�سيا لل�سلم املدينّ ،لأنها تزيد من ترابط
املجتمع ومتا�سكه ،وتلغي �أي ذرة من العداوة والبغ�ضاء.
وال ي�ساورنا ال�شك يف �أن �أهم �أمنوذج واقعي وتطبيقي ملبد�أ الإخاء بني
امل�سلمني ،يتج�سد يف الرابطة التي جمعت بني املهاجرين والأن�صار يف املدينة
املنورة ،وهو منوذج ال جند له نظريا يف التاريخ الإن�ساين ،حيث ّ
حل ن�سب الإميان
ّ
حمل ن�سب الأعراق ،فتال�شت بينهم الفوارق ،و�ساد بينهم الإخاء ال�صادق ،وفق
�إر�شادات النبي الكرمي الذي خاطب عنا�صر املجتمع اجلديد بلغة �سلمية مل ي�ألفوها
من قبل ،م�ؤ�س�سا بذلك نظرية نا�ضجة يف جمال املواطنة والتعاي�ش امل�شرتك،
وت�أ�سي�س جمتمع الأخوة((( الذي انهارت فيه معايري الت�صنيف الطبقي ،وتال�شت
�سورة الع�صبية والنعرات الطائفية ،فت�آخى فقريهم مع غن ّيهم ،وعبدهم مع ح ّرهم،
وجندهم مع �أمرائهم ،وت�ألق الو ّد بينهم حتى �صاروا يتناف�سون يف �إيثار الغري(((.
ين يف
ومن القرائن التي حتمل عالمات بارزة تدل على ت�آخي املجتمع املد ّ
املدينة املنورة ما ورد يف احلديث ال�شريف�ِ « :إ َّن المْ ُ�ؤْم َِن ِل ْل ُم�ؤْم ِِن َكا ْل ُب ْنيَانِ  ،يَ ُ�ش ُّد
ابَ :م ْن َو َ�ص َل َو َ�ص َل ُه اهللُ ،حديث رقم ،5989 :وم�سلم (واللفظ
� -1أخرجه البخاري يف كتاب الأدب ،بَ ٌ
اب ِ�ص َل ِة ال َّرحِ ِمَ ،وتحَ ْ ِر ِمي َقطِ ي َع ِت َها ،حديث رقم.2555 :
له) ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
 -2تهذيب �سرية ابن ه�شام� ،ص.115
اج َر �إِلَ ْيه ِْم َو َال يَجِ دُ ونَ فيِ ُ�صدُ ورِ هِ ْم
 -3قال تعاىلَ « :وا َّلذِ َ
ين ت َ َب َّو ُءوا الدَّ ا َر َوالإِميَانَ م ِْن َق ْب ِله ِْم يُحِ ُّبونَ َم ْن َه َ
ا�ص ٌة َو َم ْن يُوقَ �شُ َّح نَ ْف�سِ ِه َف�أُولَئ َِك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِحونَ »،
اج ًة ممِ َّا �أُوتُوا َويُ�ؤْ ِث ُرونَ َع َلى �أَ ْن ُف�سِ ه ِْم َولَ ْو كَانَ ِبه ِْم خَ َ�ص َ
َح َ
(احل�شر.)9 :
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بَ ْع ُ�ض ُه بَ ْع ً�ضاَ .و�شَ َّب َك َ �أ َ�صا ِب َع ُه»((( ،وهو توجيه نبوي لتجاوز العداوات وال�شحناء،
ودخول زمن جديد هو زمن الت�آخي واملحبة ،مقابل زمن الفرقة واالحرتاب الذي
ولىّ واندثر مع ظهور الإ�سالم .ويف نف�س هذا املنحى الداعي �إىل بناء جمتمع
الأخوة يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل يُ�ؤْم ُِن �أَ َحدُ ُك ْم َح َّتى يُحِ َّب ِ ألَخِ ي ِه َما
يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ»((( .فاملحبة بني �أع�ضاء املجتمع الواحد ،هي القاعدة ال�صلبة التي
ت�ضمن التعاي�ش امل�شرتك بني الأعراق والأجنا�س املتباينة .وال تكتفي ال�سنة النبوية
بجعل املحبة �أ�سا�س التعاي�ش ،بل جتعل منها و�سيلة للتكافل والت�ضامن الذي ال
ني
يوجد �إال يف جمتمع مت� ٍآخ .و�إىل هذا املعنى ي�شري احلديث النبويَ « :مث َُل المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
فيِ تَ َوا ِّدهِ ْم َوت َ َر ُاحمِ ه ِْم َوتَ َعا ُط ِفه ِْم َمث َُل الجْ َ َ�سدِ � ،إِ َذا ا�شْ َت َكى ِم ْن ُه ُع ْ�ض ٌو ت ََدا َعى لَ ُه َ�سا ِئ ُر
ال�س َه ِر َوالحْ ُ َّمى»(((.
الجْ َ َ�سدِ ِب َّ
ويف ال�سياق نف�سه �أي�ضا ،حر�صت ال�سنة النبوية على توطيد �صالت الت�آخي
بني �أفراد املجتمع ،ينه�ض دليال على ذلك ما رواه �أبو هريرة عن الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلمَ « :و ُكونُوا عِ َبا َد ا ِهلل ِ�إخْ َوانًا ،المْ ُ ْ�سل ُِم �أَخُ و المْ ُ ْ�سل ِِم اَل يَ ْظ ِل ُم ُهَ ،و اَل يَخْ ُذلُ ُه،
َو اَل يَ ْح ِق ُر ُه»((( .وكل هذه الأحاديث تت�ضمن ذات الأهداف التي تروم ا�ستنبات
الأخوة بني �أعراق املجتمع ،وتقوي الإح�سا�س باالنتماء �إىل �أمة ووطن م�شرتك،
تت�ضافر فيه اجلهود والنيات احل�سنة للتعاي�ش والتعاون .ومبوجب هذا التوجيه
-1
-2
-3
-4

ال َ�صا ِب ِع فيِ المْ َ ْ�سجِ دِ َو َغيرْ ِ هِ  ،حديث رقم:
ِيك َْ أ
اب ت َْ�شب ِ
�أخرجه البخاري(واللفظ له) يف كتاب ال�صالة ،بَ ُ
ا�ضدِ هِ ْم ،حديث رقم:
ني َوت َ َعا ُط ِفه ِْم َوتَ َع ُ
اب ت َ َر ُاح ِم المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
 ،481وم�سلم يف كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
.2585
َ
َ
الميَانِ �أنْ يُحِ َّب ِ ألخِ ي ِه َما يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ ،حديث رقم.13 :
اب م َِن ْ إِ
�أخرجه البخاري يف كتاب الإميان ،بَ ٌ
ا�ضدِ هِ ْم ،حديث رقم:
ني َوتَ َعا ُط ِفه ِْم َوتَ َع ُ
اب ت َ َر ُاح ِم المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
�أخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
.2586
اب تحَ ْ ِر ِمي ُظ ْل ِم المْ ُ ْ�سل ِِمَ ،وخَ ْذ ِلهَِ ،و ْاح ِتقَارِ هِ َ ،و َد ِمهِ،
�أخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
َوعِ ْر ِ�ضهَِ ،و َما ِلهِ ،حديث رقم.2564 :
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النبوي ،حتولت التحالفات احلربية التي �سادت يف الع�صر اجلاهلي �إىل حتالف
�أخوي بني قري�ش والأن�صار يف بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم باملدينة املنورة(((.
يتحول التنافر الديني
ومبنظومة الأخوة التي نادت بها الأحاديث ال�شريفةّ ،
�إىل ت�سامح ،والكراهية �إىل حمبة .وال ريب �أن داللة احلديث النبوي ال�شريف
اَ«ل يُ�ؤْم ُِن �أَ َحدُ ُك ْم َح َّتى يُحِ َّب ِ ألَخِ ي ِه َما يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ»((( هي حتفيز على بناء
ال�سلم املدينّ ،وبخا�ص ٍة عندما ترتجم هذه املحبة �إىل �سلوكات �أخالقية تتمثل يف
ِّ
الإح�سان والتعاون وحب اخلري للغري ،واالبتعاد عن كل �أ�سباب التنافر والعداوة.
فبالأخوة تغر�س �أقوال النبي و�سننه الطاهرة بذرة احلب يف النفو�س ،وتلقي فيها
ن�سمة الرحمة ،وتذ ّكر النا�س بذكرى ن�ش�أتهم الأوىل من نف�س واحدة ،وتوقظ يف
وجدانهم �شعور الن�سب والقربى ،وب�أخوتهم يف اهلل ويف املن�ش�أ وامل�صري .ف�إذا
ين �أدنى ،و�إىل تال�شي �أ�سباب
ال�سلم املد ّ
خالطت هذه امل�شاعر �أفئدتهم ،كانوا �إىل ِّ
اخلالف وال�صراع �أقرب.
ومع �أن معظم الأحاديث النبوية التي ا�ست�شهدنا بها حول الإخاء تهم
امل�سلمني ،ف�إنها حتيل �أي�ضا على كافة ال�شعوب من �أتباع الديانات ال�سماوية التي
ت�ؤمن بوحدانية اهلل ،كما تعك�س ذلك م�صطلحات «امل�ؤمنني» و «عباد اهلل» الواردة
يف الأحاديث النبوية ،و�ضمنهم �أهل الذمة الذين كانوا يعي�شون يف كنف املجتمع
الإ�سالمي.
 -4التعددية وحرية املعتقد:
�أدرك الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بعبقريته امل�ؤيدة بالوحي الإلهي �أن
اب ُم َ�ؤاخَ اةِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم بَينْ َ �أَ ْ�ص َحا ِب ِه َر ِ�ض َي اهللُ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،بَ ُ
ت َ َعالىَ َع ْن ُه ْم ،حديث رقم.2530 -2528 :
الميَانِ �أَنْ يُحِ َّب ِ ألَخِ ي ِه َما يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ ،حديث رقم.13 :
اب م َِن ْ إِ
� -2أخرجه البخاري يف كتاب الإميان ،بَ ٌ
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الأخوة ال تكون �إال حيث يكون التعدد والكرثة ،و�أن القبول بالتعدد واالختالف
ال�سلم املدينّ ،والطريق للحيلولة دون الت�صادم �أو ا�ستعمال
يف الر�أي هو جوهر ِّ
العنف لفر�ض الر�أي الواحد .فال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (هود .)118 :فاالختالف �سنة احلياة التي تتما�شى مع الإرادة
الإلهية حتى يظهر ال�صالح من الطالح ،ويكون التفاعل احليوي حافزا لتقدم العقل
الب�شري ،فهل يعقل �أن ينعدم االختالف بني الب�شر ،وتكون لهم لغة واحدة
وعادات م�شرتكة و�أ�ساليب متناغمة يف احلياة ؟ فكيف يكون اجلزاء والعقاب
�آنذاك؟ وما الغاية من وجود الإن�سان يف الأر�ض �إذا مل يكن ثمة اختالف؟(((.
و�أ�صل االختالف يف ال�سنة النبوية ال يكمن يف التباين التكويني بني الب�شر،
بل يف ثقافتهم وعاداتهم ومنط عي�شهم وطرق تفكريهم ،لذلك �أولت ال�سنة
النبوية قدرا كبريا من العناية للأقليات الدينية ،وعاجلت ق�ضاياها بكثري من احلكمة
ين الذي ي�ستلزم مراعاة خ�صو�صيتها ومت ّيزها
ال�سلم املد ّ
والتب�صر ،حفاظا على ِّ
ن�صت بالوا�ضح على وجوب حمايتها من كل
عن �سائر العرقيات الأخرى .لذلك ّ
�أذى �أو مكروه ،وت�أمني حريتها الدينية؛ يقول عليه ال�صالة وال�سالم حمذرا من
�أي ظلم يقع على �أهل الذمة�« :أَ اَل َم ْن َظ َل َم ُم َعا َهدً ا �أَوِ ا ْن َتق ََ�ص ُه� ،أَ ْو َك َّل َف ُه َف ْوقَ َطا َق ِتهِ،
يج ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ»(((..كما �أ ّمن الر�سول
�أَ ْو �أَخَ َذ ِم ْن ُه �شَ ْيئًا ِب َغيرْ ِ طِ ِ
يب نَ ْف ٍ�س َف�أَنَا َحجِ ُ
حياتهم ،ونهى عن قتلهم حيث قالَ « :م ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا لمَ ْ يَ َر ْح َرائ َِح َة الجْ َ َّنةَِ ،و ِ�إ َّن
ني َعا ًما»((( .وي�ستنج من احلديثني ال�شريفني �أن
ُوجدُ م ِْن َم�سِ َريةِ �أَ ْربَعِ َ
يح َها ت َ
رِ َ
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كان مقتنعا  -متا�شيا مع تعاليم الن�صو�ص القر�آنية-
 -1منهج التعارف الإن�ساين يف الإ�سالم ،نحو قوا�سم م�شرتكة بني ال�شعوب ،ح�سن البا�ش.19 ،
اب فيِ ت َْع�شِ ِري �أَ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة �إِ َذا اخْ َت َل ُفوا ِبال ِّت َجا َرةِ ،
� -2أخرجه �أبوداود يف كتاب اخلراج والفيء والإمارة ،بَ ٌ
حديث رقم.3052 :
اب �إِ ْث ِم َم ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا ِب َغيرْ ِ ُج ْر ٍم ،حديث رقم.3166 :
� -3أخرجه البخاري ،كتاب اجلزية ،بَ ُ
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ب�ضرورة وجود االختالف بني الب�شر ،و�أن كل ميتلك حق احلياة ،لذلك ناه�ض
كل �سلوك ظامل ي�ستهدف حقوق الأقليات التي وافقت على العي�ش �إىل جانب
امل�سلمني ويف ذمتهم.
و�إىل جانب التعددية ،جعلت ال�سنة النبوية مبد�أ احلرية ركيزة �أ�سا�سية يف
ال�سلم املدينّ ،و�أفلحت يف املزاوجة بني التعددية واحلرية حني جعلت من
ت�أثيث ِّ
حاجة الفرد �إىل احلرية وكافة احلقوق الأخرى امتدادا حلاجات املجتمع ،وذلك
ال�سلم االجتماعي.
من خالل التن�سيق بني فقه املعامالت وفقه العبادات ،مبا يرثي ِّ
ولذلك �ضمنت ال�سنة النبوية حرية الفكر وحرية املعتقدات لكافة ال�شعوب التي
تدخل يف ذمة امل�سلمني ،حيث �أن التكامل بني اجلانبني يجعل الفرد يف خدمة
املجتمع ،كما يجعل املجتمع يف خدمة الفرد ،وهو ما يتولد عنه بيئة اجتماعية
قابلة لالندماج االجتماعي ،واالن�صهار داخل دولة واحدة رغم التنوع الطائفي
والعرقي.
ومن هذا املنطلق� ،أقرت وثيقة املدينة مبد�أ تعدد الديانات ال�سماوية واحرتام
حرية العقيدة ،ووحدة الألوهية وامل�شرتكات العقدية التي ت�ساعد على االندماج
يف�سر موادعة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
االجتماعي واالقت�صادي .وهذا ما ّ
لليهود حيث عاهدهم و�أقرهم على عقيدتهم الدينية� ،شريطة احرتام بنود الوثيقة،
ف�أ�صبحوا بذلك جزءا من دولة املدينة ،لهم كافة احلقوق والواجبات مبا يف ذلك
ن�ص �أحد بنود وثيقة املدينة على �أن �أي عدوان
واجب الدفاع امل�شرتك ،حيث ّ
على طائفة من الطوائف الدينية يعترب عدوانا على جمتمع املدينة برمته .ويتج�سد
املغزى من وراء هذا البند ،الدفاع عن كافة �أتباع الديانات ال�سماوية التي ت�ؤلف
ال�سلم الأهلي(((.
جمتمع املدينة ،حفاظا على ِّ
 -1تهذيب �سرية ابن ه�شام ،113 ،البداية والنهاية ،ابن كثري.276 -273/3 ،
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ال�سلم املد ّين:
 -5نظرية الأمن االجتماعي يف ال�سنة النبوية كمقوم لبناء ِّ

ي�شكل الأمن الهاج�س الرئي�سي للأفراد واجلماعات والأمم ،فاملجتمع ي�سعى
ال�سلم املدينّ؛ وال غرو
ب�شتى الو�سائل وال�سبل لتحقيقه ،لأنه الركن الأ�سا�س لبناء ِّ
ف�إن بقاء جمتمع متني البنية ،مزدهر النمو ،وم�ستقر الأو�ضاع ،رهن بتحقيق �سبل
الطم�أنينة وال�سالم ،وجتاوز الفقر واملر�ض والأمية .ولكي تتحقق هذه الأهداف،
ال بد من حتقيق الأمن االجتماعي ،كما �أن الأمن ال�سيا�سي والأمن االقت�صادي ال
ميكن حتقيقهما مبعزل عن الأمن االجتماعي(((.
وال يجد الباحث يف تعاليم ال�سنة النبوية عناء يف الوقوف على اخليوط
الناظمة لر�ؤيتها للأمن االجتماعي ،بل �إنها �أنتجت نظرية متكاملة حول مفهوم
الأمن الذي ال يقوم على �أمن الدولة فح�سب ،بل على �أمن املجتمع �أي�ضا .ووفرت
هذه النظرية �ضمانات ل�سالمة الفرد يف حياته ،وهو ما يجعله يخدم بدوره �أمن
املجتمع ،لأن �سالمة الفرد يف �سالمة املجتمع ،وكالهما يخ�ضع لل�شرع الإلهي
الذي ينظم �أمن اجلماعة الإ�سالمية .وال � ّ
أدل على ما توليه ال�سنة النبوية من عناية
ال�سلم املدينّ� ،أن جمموعة من الأحاديث النبوية
مل�س�ألة الأمن ودوره يف تر�سيخ ِّ
جاءت �ضمن باب «الأمن وذهاب الروع» ،ح�سب الأبواب التي �ص ّنفها الإمام
البخاري يف �صحيحه.
ويـ�أتي حتقيق الأمن النف�سي الذي هو حق �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان �ضمن
ال�سلم االجتماعي يف ال�سنة النبوية ،ال بل ي�أتي �ضمن �أولوياتها ،وهو
مكونات ِّ
ّ
ما عبرّ عنه احلديث النبوي ال�شريفَ « :م ْن �أَ ْ�ص َب َح ِم ْن ُك ْم �آ ِمنًا فيِ �سِ ْر ِب ِه ُم َعا ًفى فيِ
الد ْنيَا»((( .ي�ستنبط من ن�ص هذا احلديث
وت يَ ْو ِم ِه َف َك َ�أنمَّ َا حِ ي َز ْت لَ ُه ُّ
َج َ�سدِ هِ  ،عِ ْن َد ُه ُق ُ
	-1الأمن االجتماعي ،مقوماته ،تقنياته ،ارتباطه بالرتبية املدن ّية ،م�صطفى العوجي.77 ،
� -2أخرجه الرتمذي يف �سننه� ،أبواب الزهد عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،حديث رقم ،2346 :وقال
عنهَ « :ه َذا َحدِ ٌ
يب».
يث َح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
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ال�شريف �أن الأمن النف�سي يقوم على احرتام حقوق املواطن ال�صحية واالقت�صادية
والنف�سية ،والأمن الغذائي ،وهي العنا�صر الأ�سا�سية لأي �سلم اجتماعي يروم
حتقيق م�ستوى عال يف م�ؤ�شر ال�سعادة.
كما ت�شمل تعاليم ال�سنة النبوية يف جمال حتقيق الأمن النف�سي واالجتماعي
�أي�ضا �ضمان �سالمة العر�ض واملال ،لذلك �أر�شدت النا�س �إىل �ضرورة احرتام الدم
واملال والعر�ض .ويف هذا ال�سياق يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم« :المْ ُ�ؤْم ُِن
ا�س َع َلى �أَ ْم َوا ِله ِْم َو�أَ ْن ُف�سِ ه ِْمَ ،والمْ ُ َهاجِ ُر َم ْن َه َج َر الخْ َ َطايَا َو ُّ
ُوب»(((.
الذن َ
َم ْن �أَ ِم َن ُه ال َّن ُ
وتتمثل داللة هذا احلديث النبوي ال�شريف من وجهني:
� -1أن �إميان املرء ال يكتمل �إال بالأمان الذي يوفره لأخيه امل�ؤمن.
 -2ينبغي �أن ي�شمل هذا الأمان عن�صريني �أ�سا�سني :ال�سالمة املالية وال�سالمة
ال�سلم االجتماعي.
اجل�سدية .فبهما تتحقق الطم�أنينة ،وي�سود ِّ
ومن هذا التوجيه النبوي الذي ي�سعى لتحقيق الأمن وال�سكينة يف ربوع
املجتمع ويف نف�سية الأفراد ،ورد يف �صحيفة املدينة املنورة« :و�إنه من خرج �آمن،
ومن قعد �آمن باملدينة� ،إال من ظلم و�أثم»((( .ويف ذات االجتاه ،حر�صت ال�سنة
النبوية على مناه�ضة الفنت والنزاعات الأهلية ،باعتبارها من الب�ؤر التي تهدد
الأمن واال�ستقرار ،وهو ما نلم�سه يف رد فعل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حني
رفع الأن�صار يف املدينة املنورة �سيوفهم وا�ستعدوا لالقتتال بينهم .فقد �أ�شعرهم
بخطورة هذا الفعل ال�شنيع بالقول ...« :فَخَ َر َج ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفق َ
َال
الَن َْ�صارِ َّي
َما بَ ُال َد ْع َوى �أَ ْه ِل الجْ َاهِ ِل َّي ِة ثُ َّم َق َال َما �شَ �أْنُ ُه ْم َف�أُخْ برِ َ ِب َك ْ�س َع ِة المْ ُ َهاجِ ِر ِّي ْ أ
اب ُح ْر َم ِة َد ِم المْ ُ�ؤْم ِِن َو َما ِلهِ ،حديث رقم.3934 :
� -1أخرجه ابن ماجه يف �سننه� ،أبواب الفنت ،بَ ُ
 -2تهذيب �سرية ابن ه�شام� ،ص .115
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َق َال َفق َ
َال ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َد ُعو َها َف�إِ َّن َها خَ ِبيثَ ٌة .(((»....ووفقا ملا يذكره
النووي يف �شرحه مل�سلم ،ف�إن و�صفه عليه ال�سالم لهذه الواقعة ب «دعوى
اجلاهلية » تدل على كراهته لها ،ب�سبب �أن الع�صبيات القبلية يف اجلاهلية كانت
ت�ستغل لتحقيق �أمور دنيوية �ألغاها الإ�سالم .ويك�شف تعجيل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وم�سارعته لإطفاء نار هذه الفتنة التي تعيد ذاكرة الع�صر اجلاهلي املقيت،
ال�سلم املدينّ.
�إىل معرفته الدقيقة بخطورتها يف زعزعة ِّ
ن�ص خطبة الوداع ما حوته من مبادئ تروم
وتك�شف القراءة الفاح�صة يف ّ
تر�سيخ ركائز الأمن النف�سي واالجتماعي لكافة مكونات املجتمع ،حيث �ضمن
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بتوجيهاته الواردة يف تلك اخلطبة حماية كافة
الطوائف من �أي تدخل تع�سفي يف خ�صو�صيتها �أو �أ�سرها �أو قومها �أو ما يف ذلك
ون�ص عليه
من نظري .كما �ضمن حماية حياة �أفرادها ،و�شرفهم ،من �أي عبثّ .
ال�سالم يف خطبته على منع �أي طائفة من �أن ت�ستعلي على طائفة �أخرى� ،أو �أن ترثي
على ح�ساب فقر الآخرين ،وهو ما يتجلى يف قوله�« :إِ َّن دِ َما َء ُك ْم َو�أَ ْم َوالَ ُك ْم َح َرا ٌم
َع َل ْي ُك ْم َك ُح ْر َم ِة يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا فيِ �شَ ْه ِر ُك ْم َه َذا فيِ بَ َلدِ ُك ْم َه َذا� ،أَ اَل ُك ُّل �شَ ْي ٍء م ِْن �أَ ْم ِر
وعَ ،ودِ َما ُء الجْ َاهِ ِل َّي ِة َم ْو ُ�ضو َع ٌة»(((.
الجْ َاهِ ِل َّي ِة تحَ ْ َت َق َد َم َّي َم ْو ُ�ض ٌ
ومل يقت�صر اهتمام ال�سنة النبوية على حتقيق الأمن يف الأمور الكربى املتعلقة
باحلماية اجل�سدية والعر�ض واملال وكافة احلقوق فح�سب ،بل امتد اهتمامها �أي�ضا
�إىل بع�ض الق�ضايا اجلزئية ال�صغرية ،من قبيل �إزالة الأذى عن ال�شخ�ص ،حتى ولو
اب َما يُ ْن َهى م ِْن َد ْع َوةِ الجْ َاهِ ِل َّيةِ ،حديث رقم.3518 :
� -1أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ،بَ ُ
اب الخْ ُ ْط َب ِة �أَ َّي َام ِمنًى ،ح  ،1742 -1739وم�سلم(واللفظ له) ،كتاب
� -2أخرجه البخاري ،كتاب احلج ،بَ ُ
اب َح َّج ِة ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،حديث رقم .1218 :و�أ�ضاف ابن
احلج ،جزء� 4 :صفحة 38 :بَ ُ
ه�شام يف ال�سرية زيادة يف الن�ص كما يلي� ..« :إمنا امل�ؤمنون �إخوة ،ال يحل المرئ ُ
مال �أخيه �إال عن طيب
نف�س منه ،»...تهذيب �سرية ابن ه�شام� ،ص .287 -286
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تعلق الأمر ب�شوك ي�ض ّره وهو مي�شي يف الطريق((( ،وذلك بغية �إ�شاعة الطم�أنينة،
وراحة القلب للإن�سان �أينما ّ
حل وارحتل.
�أبرز منجزنا التحليلي يف الق�سم الثاين من البحث املعامل الرئي�سية ملقومات
ون�صوب النظر الآن نحو البحث عن الآليات التي
ين يف ال�سنة النبوية،
ال�سلم املد ّ
ِّ
ّ
حر�صت هذه الأخرية على حت�صينه وحمايته.
ال�سلم املد ّ
ين يف ال�سنة النبوية:
املبحث الثالث� :آليات حت�صني ِّ
 -1نبذ العنف:
�إن الفاح�ص لن�صو�ص الأحاديث النبوية ،ي�ست�شف مناه�ضتها ال�شديدة لكل
مكونات املجتمع ،فهي ترف�ضه جملة وتف�صيال ،وتترب�أ من كل من
�أ�شكال العنف بني ّ
اختار العنف طريقا لتحقيق �أهدافه .ومبا �أن حمل ال�سالح يف وجه الآخر امل�سامل،
يعد واجهة من واجهات العنف ،ف�إن الر�سول الأكرم نهى نهيا قاطعا عن حمله،
ّ
ال�سلاَ ِح َف�إِنَّ ُه اَل يَ ْدرِ ي �أَ َحدُ ُك ْم
فقال �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل يُ�شِ ُري �أَ َحدُ ُك ْم �إِلىَ �أَخِ ي ِه ِب ِّ
لَ َع َّل َّ
ال�ش ْي َط َان يَ ْن ِز ُع فيِ يَدِ هِ َ ،فيَق َُع فيِ ُح ْف َرةٍ م َِن ال َّنارِ »((( .ويف حديث عن �أبي
اج َه المْ ُ ْ�س ِل َمانِ ِب َ�س ْي َف ْي ِه َما
بكرة �أنه �سمع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�« :إِ َذا تَ َو َ
َفا ْلقَات ُِل َوالمْ َ ْق ُت ُ
ِيل :يَا َر ُ�س َ
ول فيِ ال َّنارِ َ .ق َالَ :ف ُق ْل ُت� :أَ ْو ق َ
ول اهللَِ ،ه َذا ا ْلقَات ُِل َف َما بَ ُال
المْ َ ْق ُتولِ ؟ َق َال� :إِنَّ ُه َق ْد �أَ َرا َد َق ْت َل َ�صاحِ ِبهِ»((( ،وهو ما يعني �أن ال�سنة النبوية حت ّمل
م�س�ؤولية القتل للطرفني املتقاتلني ،لأن نية القتل توفرت فيهما معا؛ ووجه الداللة
ال�سلم االجتماعي.
يف ذلك �أن ن�ص احلديث يناه�ض القتل �أ�صال ،لتعار�ضه مع ِّ
ال�سلاَ ِح �إِلىَ ُم ْ�سل ٍِم ،حديث رقم:
اب ال َّن ْه ِي َع ِن ِْ إ
� -1أخرجه :م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
ال�شَ ا َرةِ ِب ِّ
.2616
ال�سلاَ ِح �إِلىَ ُم ْ�سل ٍِم ،حديث رقم:
اب ال َّن ْه ِي َع ِن ِْ إ
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
ال�شَ ا َرةِ ِب ِّ
.2617
اج َه المْ ُ ْ�س ِل َمانِ ِب َ�س ْي َف ْي ِه َما ،حديث رقم.2888 :
� -3أخرجه م�سلم ،كتاب الفنت و�أ�شراط ال�ساعة ،بَ ُ
اب �إِ َذا تَ َو َ
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امل�س بعر�ضه ،وهو ما
ويف نف�س االجتاه ،ح ّرمت الأحاديث النبوية دم الغري �أو ّ
يعك�سه قوله عليه ال�سالم» ُك ُّل المْ ُ ْ�سل ِِم َع َلى المْ ُ ْ�سل ِِم َح َرا ٌم َد ُم ُهَ ،و َمالُ ُهَ ،وعِ ْر ُ�ض ُه»(((.
ويف خطبة حجة الوداعّ ،
حذر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من مغبة العنف و�سفك
ا�ض ُك ْم بَ ْي َن ُك ْم َح َرا ٌم َك ُح ْر َم ِة يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا،
الدماء فقالَ « :ف�إِ َّن دِ َما َء ُك ْم َو�أَ ْم َوالَ ُك ْم َو َ�أ ْع َر َ
ال�شاهِ دُ ا ْلغَائ َِبَ ،ف�إِ َّن َّ
فيِ �شَ ْه ِر ُك ْم َه َذا ،فيِ بَ َلدِ ُك ْم َه َذاِ ،ل ُي َب ِّل ِغ َّ
ال�شاهِ َد َع َ�سى �أَنْ يُ َب ِّل َغ
َم ْن ُه َو �أَ ْو َعى لَ ُه ِم ْن ُه»((( .بل كان عليه ال�سالم يدعو �إىل جتنب العنف اللفظي مثل
ِيل :يَا َر ُ�س َ
اللعن ولو مع الأعداء واخل�صوم؛ ف َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َق َال :ق َ
ول ا ِهلل ا ْد ُع َع َلى
ني َق َال� :إِنيِّ لمَ ْ �أُ ْب َع ْث لَ َّعانًاَ ،و�إِنمَّ َا بُعِ ث ُْت َر ْح َم ًة»(((.
المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
وللغاية نف�سهاّ ،
حذرت ال�سنة النبوية من مغبة ال�سقوط يف �شراك الفتنة،
واخلروج عن اجلماعة� ،أو التع�صب لطائفة دون �أخرى ،واعتربت ذلك طريقا
منحرفا يف�ضي �إىل االقتتال ،حتى �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم جعل الطائفيني
واملتع�صبني يف عداد من ميوتون ميتة جاهلية ،فقد ورد يف احلديث ال�شريف:
« َم ْن خَ َر َج م َِن َّ
ات مِي َت ًة َجاهِ ِل َّي ًةَ ،و َم ْن َقات ََل تحَ ْ َت َرايَ ٍة
ات َم َ
الطا َع ِة َو َفا َرقَ الجْ َ َما َع َة َف َم َ
عِ ِّم َّيةٍ ،يَغْ َ�ض ُب ِل َع َ�ص َبةٍ� ،أَ ْو يَ ْد ُعو �إِلىَ َع َ�ص َبةٍ� ،أَ ْو يَ ْن ُ�ص ُر َع َ�ص َب ًة َف ُقت َِل َف ِق ْت َل ٌة َجاهِ ِل َّي ٌة،
َو َم ْن خَ َر َج َع َلى �أُ َّمتِي يَ ْ�ض ِر ُب بَ َّر َها َو َفاجِ َر َهاَ ،و اَل يَ َت َحا�شَ ى م ِْن ُم�ؤْ ِم ِن َها َو اَل يَفِي لِذِ ي
َع ْهدٍ َع ْه َد ُهَ ،ف َل ْي َ�س ِمنِّي َولَ ْ�س ُت ِم ْن ُه»((( .ولعظم هول خطر القتل والفنت ،اعتربهما
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من عالمات ال�ساعة ،حيث �أثر عنه قوله فيما رواه �أبو
-1
-2
-3
-4

اب تحَ ْ ِر ِمي ُظ ْل ِم المْ ُ ْ�سل ِِمَ ،وخَ ْذ ِلهَِ ،و ْاح ِتقَارِ هِ َ ،و َد ِمهَِ ،وعِ ْر ِ�ضهِ،
�أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
َو َما ِلهِ ،حديث رقم.2564 :
َ
اب َق ْولِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ُر َّب ُم َب َّل ٍغ �أ ْو َعى م ِْن َ�سام ٍِع،
�أخرجه البخاري يف كتاب العلم ،بَ ُ
حديث رقم.67 :
اب َو َغيرْ ِ َها ،حديث رقم.2599 :
اب ال َّن ْه ِي َع ْن لَ ْع ِن الدَّ َو ِّ
�أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
الد َعاةِ �إِلىَ ا ْل ُك ْف ِر،
اب ْ أ
ُوم الجْ َ َما َع ِة عِ نْدَ ُظ ُهورِ ا ْلفِتنَ ِ َوتحَ ْ ذِ ِير ُّ
�أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
الَ ْم ِر ِب ُلز ِ
حديث رقم.1848 :
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ال�سا َع ُة َح َّتى يَ ْكثرُ َ ا ْل َه ْر ُجَ .قالُواَ :و َما ا ْل َه ْر ُج يَا
هريرة ر�ضي اهلل عنه :اَ«ل تَق ُ
ُوم َّ
َر ُ�س َ
ول اهللِ؟ َق َال :ا ْل َق ْت ُل ا ْل َق ْت ُل»((( .ووجه الداللة يف الأحاديث ال�سالفة الذكر-
وغريها كثري� -أنها تدين العنف ،ومتنعه بكافة �أ�شكاله و�أنواعه ،فعال �أو لفظا �أو
معنى ،وتعتربه مهددا لل�سلم املدينّ.
وباملثل ،ناه�ضت ال�سنة النبوية ابتداع الأقاويل والرتويج للأكاذيب
ال�سلمية بني مكونات املجتمع
وال�شائعات التي ت�ؤدي �إىل خلل يف العالقات ِّ
الظ َّنَ ،ف�إِ َّن َّ
املدينّ ،ولذلك جاء يف احلديث ال�شريف�« :إِ َّيا ُك ْم َو َّ
الظ َّن �أَ ْك َذ ُب
يثَ ،و اَل تحَ َ َّ�س ُ�سواَ ،و اَل تجَ َ َّ�س ُ�سواَ ،و اَل تَ َبا َغ ُ�ضواَ ،و اَل ت ََدابَ ُرواَ ،و ُكونُوا عِ َبا َد ا ِهلل
الحْ َدِ ِ
�إِخْ َوانًا»((( .ويف نف�س املعنى� ،أكدت الأحاديث النبوية دفع الر�سول عليه ال�سالم
لأي �ضرر يقع للنا�س عن طريق الظن والت�أويالت اخلاطئة التي حتكم �سلبا على ن ّية
الآخر ،رجما بالغيب ،ومبا ال يعلمه �إال اهلل ،فقال معبرّا عن ت�ضايقه من هذه الآفة
ال�سلبية التي تبث الفرقة واالنق�سام بني مكونات املجتمع�« :إِنيِّ لمَ ْ �أُو َم ْر �أَنْ �أَ ْنق َُب
ا�س َو اَل �أَ ُ�ش َّق بُ ُطونَ ُه ْم»(((.
وب ال َّن ِ
ُق ُل َ
ّ
وتخل با�ستقرار املجتمع ،ويكون
كما نهى عن الو�شايات التي تزرع الفنت
فيها الل�سان �أكرث م�ضاء من احل�سام ((( .ويف ذات الوقتّ ،
حذر من مغ ّبة انت�شار
العداوة والبغ�ضاء بني �أفراد املجتمع ب�سب الو�شايات والإ�شاعات التي توغر
ال�صدور ،وتزرع روح االنتقام ،فقال عليه ال�سالم�« :إِ َّيا ُك ْم َو ُ�سو َء َذ ِ
ات ا ْل َبينْ ِ
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اج َه المْ ُ ْ�س ِل َمانِ ِب َ�س ْي َف ْي ِه َما ،حديث رقم.157 :
�أخرجه م�سلم ،كتاب الفنت و�أ�شراط ال�ساعة ،بَ ُ
اب �إِ َذا تَ َو َ
ِ�ض ،حديث رقم.6724:
اب ت َْعل ِِيم ا ْل َف َرائ ِ
�أخرجه البخاري ،كتاب الفرائ�ض ،بَ ُ
ال�سلاَ ُم َوخَ الِدِ ْب ِن ا ْل َولِيدِ َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه
�أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ،بَ ْع ُث َعل ِِّي ْب ِن �أَ ِبي َطال ٍِب َع َل ْي ِه َّ
�إِلىَ ا ْليَ َم ِن َق ْب َل َح َّج ِة ا ْل َو َد ِاع ،حديث رقم.4351 :
ورد يف �سنن ابن ماجه حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إِ َّيا ُك ْم َوا ْلفِتنَ ََ ،ف�إِنَّ ال ِّل َ�سانَ فِي َها ِمث ُْل َو ْق ِع
اب َك ِّف ال ِّل َ�سانِ فيِ ا ْل ِف ْت َنةِ ،حديث رقم.3968 :
ال�س ْي ِف» �أبواب الفنت ،بَ ُ
َّ
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َف�إِ َّن َها الحْ َا ِل َق ُة»((( واحلالقة هي التي حتلق الدين ،ويف حديث �آخر عن عثمان ر�ضي
ات «(((.
اهلل عنه ،عن حذيفة �أنه �سمع قول النبي عليه ال�سالم :اَ«ل يَ ْدخُ ُل الجْ َ َّن َة َق َّت ٌ
�إن دالالت الأحاديث ال�سالفة تتمثل يف:

� -1ضرورة حماية املجتمع من الأقاويل وال�شائعات والنميمة التي تبدو �أنها
�صغرية وتافهة ،ولكن �أثرها خطري على مكونات املجتمع املدينّ.
 -2تتعدى ال�سنة النبوية البحث عن الأ�سباب الظاهرة التي ت�شكل خطرا على
ال�سلم املدينّ ،لتتعمق يف الأ�سباب الباطنة املختفية وراء النف�س الب�شرية من
ِّ
كراهية وح�سد وحقد دفني قد ال يجاهر به املرء ،ولكنه يبقى يف م�ستوى
ال�سر ،ويختفي يف �أعماق النف�س الب�شرية الأمارة بال�سوء .ويكون انعكا�سه
�أبلغ �أثرا من ال�صراع الظاهر� .أما الهدف من مناه�ضة هذا اخلطر امل�ضمر،
فيتجلى يف خلق جمتمع يخلو من املغر�ضني وامل�شو�شني على اال�ستقرار
ال�سلم املدينّ.
االجتماعي وتهيئ تربة �سليمة ال�ستنبات ِّ
وعلى عك�س بع�ض النظريات التي تتبنى العنف كو�سيلة حل�سم ال�صراعات،
ال�سلمي ،والكلمة الطيبة ،والرفق يف التوا�صل
تدعو ال�سنة النبوية �إىل اتباع املنهج ِّ
بني كافة �شرائح املجتمع املتعدد� .شفيعنا يف ذلك جمموعة من الأحاديث النبوية
التي ت�صب يف هذا االجتاه ،ومنها قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :المْ ُ ْ�سل ُِم َم ْن َ�سل َِم
المْ ُ ْ�س ِل ُم َ
ون م ِْن ل َِ�سا ِن ِه َويَدِ هِ َ ،والمْ ُ َهاجِ ُر َم ْن َه َج َر َما نَ َهى اهللُ َع ْن ُه»((( ،وقوله �أي�ضا:
اَ«ل يَ ْدخُ ُل الجْ َ َّن َة َ�س ِّي ٌئ َم َل َك ُت ُهَ ،م ْل ُعو ٌن َم ْن َ�ضا َّر ُم ْ�س ِل ًما �أَ ْو َغ َّر ُه»((( .ويف الواقع
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�أخرجه الرتمذي� ،أبواب �صفة القيامة والرقائق والورع عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،باب،
حديث رقم ،2508 :وقالَ " :ه َذا َحدِ ٌ
يب م ِْن َه َذا ا ْل َو ْجهِ.".
يحَ ،غ ِر ٌ
يث َ�صحِ ٌ
اب َما يُ ْك َر ُه م َِن ال َّنمِ ي َمةِ ،حديث رقم.6056 :
�أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،بَ ُ
اب المْ ُ ْ�سل ُِم َم ْن َ�سل َِم المْ ُ ْ�س ِل ُمونَ م ِْن ل َِ�سا ِن ِه َويَدِ هِ  ،حديث رقم.10:
�أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،بَ ٌ
م�سند �أبو يعلى ،حديث رقم.96 :
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العياين ،ا�ستخدم عليه ال�سالم �سيا�سة اللني والرفق �أي�ضا حينما كان ين�شر الإ�سالم
يف اجلزيرة العربية حيث �أثر عنه و�صيته للمبعوثني اللذين �أر�سلهما �إىل بع�ض
البلدان املجاورة لدولة الر�سول عليه ال�سالم« :يَ ِّ�س َرا َو اَل تُ َع ِّ�س َراَ ،وبَ ِّ�ش َرا َو اَل تُ َن ِّف َرا،
َوتَ َطا َو َعا َو اَل تَخْ َت ِل َفا» (((.
وحفاظا على هذه القاعدة القائمة على اللني وامل�ساملة يف التعامل مع الغري،
كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يطبقها حرفيا حتى يف ر ّده على �إ�ساءات � ّألد
�أعدائه .فمن خالل ما ورد من الأحاديث ال�صحيحة �أنه « َدخَ َل َر ْه ٌط م َِن ا ْليَ ُهودِ
ال�س ُام َع َل ْي ُك ْمَ .قالَ ْت َعائ َِ�ش ُةَ :ف َفه ِْم ُت َها
َع َلى َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فقَالُواَّ :
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :م ْهلاً
َال َر ُ�س ُ
ال�س ُام َوال َّل ْع َن ُة َقالَ ْتَ ،فق َ
َف ُق ْل ُتَ :و َع َل ْي ُك ُم َّ
الَ ْم ِر ُك ِّلهَِ ،ف ُق ْل ُت :يَا َر ُ�س َ
ول اهللَِ ،ولمَ ْ ت َْ�س َم ْع َما
يَا َعائ َِ�ش ُة �إِ َّن اهللَ يُحِ ُّب ال ِّرف َْق فيِ ْ أ
َقالُوا؟ َق َال َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :ق ْد ُق ْل ُتَ :و َع َل ْي ُك ْم»((( .وي�ستنبط من
هذا الر ّد النبوي �أنه �أ�سلوب يف املعاملة باملثل ،لكن دون �شتم �أو توبيخ �أو ع�صبية،
تفاديا لإثارة الأع�صاب ،و�إ�شعال فتيل ال�صراع ،لأنه يعلم م�سبقا �أن اهلل يحمي
ال�سلم بالرفق((( .لذلك كان يو�صي عائ�شة ر�ضي اهلل عنها بالقول« :يَا َعائ َِ�ش ُة ِ�إ َّن اهللَ
ِّ
َرفِيقٌ يُحِ ُّب ال ِّرف َْقَ ،ويُ ْعطِ ي َع َلى ال ِّرف ِْق َما اَل يُ ْعطِ ي َع َلى ا ْل ُع ْن ِفَ ،و َما اَل يُ ْعطِ ي َع َلى
َما �سِ َوا ُه»((( .وكان عليه ال�سالم ببعد نظره الثاقب ،يعرف ما يرتتب عن �سيا�سة
اللني والرفق من �أثر ط ّيب ،وهو ما ن�ستدل عليه باحلديث ال�شريفَ « :م ْن يُ ْح َر ِم
اب َما يُ ْك َر ُه م َِن ال َّت َناز ُِع َو اِالخْ ِتلاَ ِف فيِ الحْ َ ْر ِب َو ُعقُوبَ ِة َم ْن
� -1أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
َع َ�صى �إِ َما َم ُه ،حديث رقم.3038 :
َ
ال ْم ِر ُك ِّلهِ ،حديث رقم. ،6024 :
اب ال ِّرف ِْق فيِ ْ أ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،بَ ُ
	-3ال�سلم يف القر�آن وال�سنة ،مرتكزاتها وو�سائل حمايتها ،عبد الهادي اخلملي�شي� ،ص.545
ِّ
اب ف َْ�ض ِل ال ِّرف ِْق ،حديث رقم.2592 :
� -4أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة ولآداب ،بَ ُ
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ال ِّرف َْق يُ ْح َر ِم الخْ َيرْ َ»((( ،وهو توجيه نبوي حكيم ينبغي �أن ي�ستثمر اليوم يف بناء
ال�سلم املدينّ.
ِّ
وي�ست�شف من جممل هذه اال�ست�شهادات �أن ال�سنة النبوية تقف على طريف
نقي�ض مع التطرف والإرهاب والقتل وكل �أ�شكال العنف ،ملا فيه اعتداء على
�أ�شخا�ص �أبرياء لي�س لهم ذنب ي�ؤاخذون به ،ويذهبون �ضحايا �أيادي طائ�شة،
ال�سلم االجتماعي.
وينتج عنه انعدام الأمن وت�صدع منظومة ِّ
ال�سلم املد ّين:
 -2احلوار ك�آلية من �آليات تعزيز ِّ
ال�سلمية وت�شبثه بثقافة احلوار:
نزعة الر�سول ِّ

ين حتى
ال�سلم املد ّ
كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قد اكت�سب جتربة يف ِّ
قبل البعثة النبوية ،حيث �شارك يف حلف املط ّيبني الذي هو ترجمة وانعكا�س �أمني
لروح الت�ضامن االجتماعي .وكان يقوم بتوزيع اخلدمات على احلجاج ،وي�صلح
بني القبائل .كما جنح يف ّ
حل بع�ض م�شاكل قومه عن طريق احلوار ،وهو ما جتلى
يف حلف الف�ضول((( الذي ميكن اعتباره بكل مو�ضوعية �أول رابطة مدنية للدفاع
عن حقوق الإن�سان ،يلج�أ �إليها كل مظلوم ،فتكون هذه املبادرة  -خالفا ملا ذهبت
�إليه بع�ض وجهات النظر  -قد �سبقت بذلك «املاغنا كارتا «الأجنليزية(((.
اب ف َْ�ض ِل ال ِّرف ِْق ،حديث رقم.2592 :
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة ولآداب ،بَ ُ
 -2عن وقائع حلف الف�ضول يراجع :الكامل يف التاريخ ،ابن الأثري.27-25/2 ،
« -3ماغنا كارتا» ومعناها «العهد الأعظم» ،هي واحدة من الوثائق القانونية الأكرث �أهمية يف العامل� .صدرت
يف �أجنلرتا �سنة  1215م على يد امللك الأجنليزي جون الكالند .وقد ن�شرت جريدة االحتاد الإماراتية
ملخ�صا للنقا�ش الذي جرى يف رحاب جامعة نيويورك ب�أبو ظبي ،زعم املتدخلون فيه �أنها متثل �أقدم
وثيقة يف احلرية .انظر عدد اجلريدة املذكورة ليوم � 31أكتوبر  ،2015يف حني يرى البع�ض �أنها �شكلية،
وغري ذات ت�أثري قانوين ،وبخا�صة �أن امللك الذي �أ�صدرها كان م�ستبدا باحلكم .وللمزيد من التفا�صيل
حول املو�ضوع ،يراجع:
Magna Carta, J. C. Holt, Cambridge University Press 2015.
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ال�سلم االجتماعي
ومبجرد نزول الوحي وبداية املرحلة النبوية ،ارتفعت وترية ِّ
يف م�سار حياته ،وبخا�صة �أنه �أ�صبح واعيا مب�س�ؤوليته النبوية العظمى التي تلزمه
التطبيق احلريف ملا يوحى �إليه .لذلك مل يكن من ال�صدفة �أن يجعل النبي من
ين �أ�صال يف عالقاته مع جمتمعه ال�صغري يف املدينة املنورة ،ومع القوى
ال�سلم املد ّ
ِّ
الأخرى خارجها.
واجلدير باملالحظة �أنه كان �صلى اهلل عليه و�سلم يرتكز على مبد�أ احلوار
ال�سلمي يف فرتات القوة وال�ضعف على ال�سواء� ،إذ ط ّبق هذا املبد�أ وهو م�ضطهد
ِّ
يف مكة ،كما ط ّبقه وهو قوي يف �صلح احلديبية .وعندما فتح مكة ودخلها �سلما،
ال�سلمي احل�ضاري ،فعفا عن � ّألد �أعدائه بالأم�س(((.
تعامل مع خ�صومه بالأ�سلوب ِّ
ورغم احل�صانة الإلهية الدائمة التي كان يتمتع بها ،والوعد الإلهي له بالن�صر
ال�سلم واحلوار كلما وجد �إىل
املطلق ،ف�إنه كان عليه ال�صالة وال�سالم يجنح �إىل ِّ
ذلك �سبيال ،مبتعدا عن �أ�ساليب الإكراه �أو فر�ض الر�أي الواحد.
ال�سلم املدينّ،
لقد كان حممد �صلى اهلل عليه و�سلم م�ؤهال للحوار املف�ضي �إىل ِّ
فهو ال�صادق الأمني ،البليغ الآمر باملعروف والناهي عن املنكر ،ف�ضال عن كونه
�أ�شرف اخللق و�أقواهم حجة وعقال ومنطقا ،وثقة وتوا�ضعا .لذلك طبق �أ�س�س
ال�سلمي يف حياته العملية اعتمادا على ثالث و�سائل �سلمية وهي احلكمة
احلوار ِّ
والإقناع واملوعظة احل�سنة((( ،فكانت حتركاته ال تتجاوز دائرة الوعظ والتذكري،
وتفتيح القلوب والعقول على احلق ،دون �إكراه ،بعيدا عن لغة التهديد والوعيد.
فقد جاء وفد من قبيلة دو�س �شمال اليمن �إىل املدينة املنورة برئا�سة طفيل بن عمرو
واعتنقوا الإ�سالم .وعندما رجع طفيل �إىل قومه ،دعاهم للدين الإ�سالمي ،لكنهم
رف�ضوا دعوته ،فعاد �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�شرح له �إخفاق مهمته
� -1سرية ابن ه�شام� ،ص .227
ال�سلمي يف الإ�سالم ،منهجا و�سرية ،عبد العظيم ،املطعني� ،ص.15
 -2مبادئ التعاي�ش ِّ
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الدعوية ،و�س�أله �أن ي�ستنزل عليهم اللعنة .بيد �أن النبي امل�ؤمن باحلوار كمنهج،
رف�ض ذلك ب�شدة ،و�شجعه على العودة �إليهم ،واال�ستمرار يف دعوتهم باحلوار
ال�سلمية �أن يعود يف ال�سنة
والكلمة الطيبة .فا�ستطاع بهذه الن�صيحة النبوية ِّ
املوالية ،ومعه ثمانون من قومه ممن �أنعم اهلل عليهم بنعمة الإميان ،وهو ما ي�شكل
منهجا حواريا ناجحا يف ا�ستقطاب اخل�صم كما ا�ستنتج ذلك �أحد الباحثني(((،
ويكون لديه ملكة
بل ميكن اعتباره �أي�ضا خطابا دبلوما�سيا نا�ضجا ،يقنع املحاورّ ،
القبول ،دون عنف �أو �إكراه كما �سيتبني لنا من خالل الأحاديث ال�شريفة التي
�سي�أتي ذكرها يف الفقرة املوالية.
فال �شك �أن قدرة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وبراعته يف املنهج احلواري،
وكفاءته يف الإقناع ،تبدو وا�ضحة من خالل �أقواله و�سلوكه ،ومنها احلديث الذي
�أخرجه الإمام �أحمد يف م�سنده((( ،مفاده �أن رجال �شابا ا�ست�أذن الر�سول يف الزنا،
ف�أقنعه النبي الكرمي من خالل حواره املبني على ال�س�ؤال واجلواب ،واال�ستدراج
املنطقي ،واحلجج الدامغة� ،أن �آفة الزنا حتدث قلقا نف�سانيا يف الذات ،ويف الأ�سرة،
ويف دائرة الأقارب واملجتمع ،فاقتنع الفتى بوا�سطة هذه الآلية احلوارية من غري
تعنيف وال زجر .وي�ستنبط من هذه الواقعة الواردة يف منت احلديث ال�شريف
ال�سلم االجتماعي على �أنه �أمر ال يتحقق بالقوة والغلبة
�أن ال�سنة النبوية تنظر �إىل ِّ
واال�ستبداد ب�سلطة القرار ،بل بخطاب ينفذ �إىل القلب واجلوارح ،وباحلوار
والإقناع ،والتدرج املنطقي لإي�صال الفكرة والتوافق حولها ،و�إقناع املخاطب
بعدم �صواب ر�أيه ،وجعله يقبل الر�أي املخالف ال�صائب.
	-1ال�سيا�سة اخلارجية للدولة الإ�سالمية واال�سرتاتيجية العليا يف �إدارة ال�صراع الدويل ،عثمان بن عثمان،
�ص.78
 -2امل�سند ،حديث رقم ،22211 :وينظر يف� :سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة للألباين ،ح .712/1 ،370
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ا�ستبد يف �أي منا�سبة بر�أيه ،بل كان
ومل يثبت يف �سرية النبي عليه ال�سالم انه ّ
ال�سلم واحلرب ،حتى
احلوار والت�شاور هما اللغة الوحيدة التي يتحدث بها يف ِّ
�أن الإمام البخاري �أفرد يف �صحيحه بابا لل�شورى و»امل�شاورة قبل العزم والتبني
«التي �سار على منهجها النبي الكرمي .و�أورد �أحاديث حول م�شاورته لأ�صحابه يف
غزوة �أحد ،ويف حادثة الإفك التي مل ي�صدر عنه ر�أي بخ�صو�صها حتى ا�ست�شار
عليا بن �أبي طالب و�أ�سامة بن زيد ر�ضي اهلل عنهما((( .وال�شورى  -كما يذهب
�إىل ذلك احلكماء -منهج ناجح للحفاظ على كيان الدولة ،وتدبري �ش�ؤونها ،تفاديا
لأزمات اجتماعية حمتملة ،و�إدراكا للر�أي احل�صيف الذي يتنا�سب مع الفكر احلر
ال�سليم املنبثق من احلوار االجتماعي ،ومن ت�صورات الر�أي العام ،ومن فل�سفة
التعددية ال�سيا�سية ،والتوافق الذي يخدم اال�ستقرار االجتماعي طبقا للمقولة
النبوية «�أَ ْن ُت ْم �أَ ْع َل ُم ِب�أَ ْم ِر ُد ْنيَا ُك ْم»(((.
وف�ضال عن املنهج احلواري الذي جعله �سيدنا حممد عليه ال�سالم ك�آلية ال
ال�سلم املدينّ ،كانت املفاو�ضات و�إ�صالح ذات البني
حميد عنها لتح�صني قواعد ِّ
�أي�ضا �إحدى الآليات التي نهجها كذلك ّ
حلل النزاعات.
ويقدم لنا النموذج النبوي �أروع النماذج للمفاو�ض الناجح ،مع �أكرب قوة
�ش ّر و�أكرثها بط�شا وجربوتا ،وهي قري�ش امل�شركة .فقد خا�ض معها الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم �أ�صعب مفاو�ضات �سجلها التاريخ ،ولكنها انتهت ب�صلح احلديبية
� -1صحيح البخاري ،كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة ،باب قول اهلل تعاىل (و�أمرهم �شورى بينهم) ح
 . ،7370 -7369 - 7368ويف نف�س ال�سياق روى �أبو هريرة ر�ضي اهلل عن النبي (�صلى اهلل عليه
و�سلم)َ " :ما َر َ�أ ْي ُت َ �أ َحدً ا َق ُّط كَانَ َ�أكْ ثرَ َ َم ُ�شو َر ًة ِ ألَ ْ�ص َحا ِب ِه م ِْن َر ُ�سولِ ا ِهلل �َ -ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم» .انظر:
ال�سنن الكربى للبيهقي ،كتاب اجلزية  -جماع �أبواب ال�شرائط التي ي�أخذها الإمام على �أهل الذمة وما
اب المْ ُ َها َدنَ ِة َع َلى ال َّن َظ ِر ِل ْل ُم ْ�سلِمِ نيَ ،حديث رقم.18874 :
يكون منهم نق�ضا للعهد ،بَ ُ
وب ا ْم ِتثَالِ َما َقالَ ُه �شَ ْر ًعا ُدونَ َما َذ َك َر ُه َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم م ِْن
اب ُو ُج ِ
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب الف�ضائل ،بَ ُ
ِيل ال َّر�أْ ِي ،حديث رقم.2363 :
َم َعاي ِِ�ش ُّ
الد ْنيَا َع َلى َ�سب ِ
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الذي وقى اهلل به امل�سلمني �ش ّر احلرب .فاملفاو�ضات وال�صلح و�إ�صالح ذات البني
ّ
�شكلت دائما هدفا وغاية للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف �إدارته للدولة ،و�آلية
ال�سلم الأهلي .لذلك جعل ال�صلح بني املتنازعني يف مرتبة
من �آليات احلفاظ على ِّ
عالية من مراتب الإميان� ،إذ ورد عن �أبي الدرداء عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ال�صيَ ِام َوا ْل ِقيَ ِام؟ َقالُوا :بَ َلى يَا َر ُ�س َ
ول
و�سلم �أنه قال�« :أَ اَل ُ �أخْ برِ ُ ُك ْم ِب�أَف َْ�ض َل م ِْن َد َر َج ِة ِّ
ات ا ْل َبينْ ِ هِ َي الحْ َا ِل َق ُة»((( .ويف رواية عن
ات ا ْل َبينْ ِ َ ،و َف َ�سا ُد َذ ِ
اهللَِ ،ق َال� :إِ ْ�صلاَ ُح َذ ِ
وب� ،أَ اَل �أُخْ برِ ُ َك
�أبي �أيوب ،قال :قال يل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :يَا �أَبَا �أَ ُّي َ
الَ ْج َر َويمَ ْ ُحو ِب ِه ُّ
ا�س �إِ َذا تَ َبا َغ ُ�ضوا
بمِ َا يُ َع ِّظ ُم اهللُ ِب ِه ْ أ
ُوب؟ تمَ ْ�شِ ي فيِ �إِ ْ�صلاَ ِح ال َّن ِ
الذن َ
ا�سدُ وا؛ َف ِ�إنَّ َها َ�ص َد َق ٌة يُحِ ُّب اهللُ َم ْو ِ�ض َع َها»(((.
َوتَ َف َ
ين و�صيانته،
ال�سلم املد ّ
ويف ذات املعنى الدال على �أهمية ال�صلح ك�آلية لتثبيت ِّ
اب الجْ َ َّن ِة
ورد فيما رواه �أبو هريرة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :تُ ْف َت ُح �أَ ْب َو ُ
ي�سَ ،ف ُيغْ َف ُر ِل ُك ِّل َع ْبدٍ اَل يُ ْ�ش ِر ُك ِبا ِهلل �شَ ْيئًا �إِ اَّل َر ُجلاً َكان َْت
يَ ْو َم اِال ْث َنينْ ِ َويَ ْو َم الخْ َمِ ِ
بَ ْي َن ُه َوبَينْ َ �أَخِ ي ِه �شَ ْح َنا ُءَ ،ف ُيق ُ
َال� :أَنْظِ ُروا َه َذ ْي ِن َح َّتى يَ ْ�ص َطل َِحا �أَنْظِ ُروا َه َذ ْي ِن َح َّتى
يَ ْ�ص َطل َِحا �أَنْظِ ُروا َه َذ ْي ِن َح َّتى يَ ْ�ص َطل َِحا»((( .ويف حديث مروي عن �سهل بن �سعد
ر�ضي اهلل عنه �أن �أهل قباء اقتتلوا حتى تقاذفوا باحلجارة ،فل ّما �أخرب عليه ال�سالم
بذلك قال ْ
«اذ َه ُبوا ِب َنا ن ُْ�صل ُِح بَ ْي َن ُه ْم»((( .و يت�ضح من دالالت هذه الأحاديث التي
�أوردناها� ،أن الر�سول الأكرم جعل من �إ�صالح ذات البني �أ�سلوبا من �أ�ساليب
ال�سلم املدينّ.
احلفاظ على اال�ستقرار االجتماعي وبناء ِّ
-1
-2
-3
-4

�أخرجه الرتمذي يف �أبواب �صفة القيامة والرقائق والورع عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،حديث
رقم ،2509 :وقال الرتمذيَ « :ه َذا َحدِ ٌ
يح».
يث َح َ�س ٌن َ�صحِ ٌ
�شعب الإميان للبيهقي ،ح ( ،10582مفرد).
اج ِر ،حديث رقم.2565 :
�أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
اب ال َّن ْه ِي َع ِن ا ْل َف ْح َ�شاءِ َ ،وال َّت َه ُ
َ
ال َم ِام ِ أل ْ�ص َحا ِب ِه ْاذ َه ُبوا ِب َنا ن ُْ�صل ُِح ،حديث رقم.2693 :
اب َق ْولِ ْ إِ
�أخرجه البخاري ،كتاب ال�صلح ،بَ ُ
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 -3ن�شر ثقافة الت�ضامن والتوافق االجتماعي:
لإدراك كيفية حت�صني ال�سنة النبوية لل�سلم املدينّ ،ال منا�ص من ت�سليط
ال�ضوء على دعوتها لإ�شاعة ثقافة التما�سك والت�ضامن لتثبيت �أ�س�سه؛ وح�سبنا
�أن كل الأحاديث النبوية و�سلوكات الر�سول و�أفعاله كانت موجهة بالأ�سا�س نحو
ن�شر ثقافة اجتماعية ت�سعى �إىل تكوين �صالت بني مكونات املجتمع ،وبناء روابط
�إن�سانية تتميز بدميومتها ،لأنها تعك�س امتزاج م�صلحة الفرد مب�صلحة املجتمع ،على
عك�س الروابط املادية املرتبطة مب�صلحة �سلطة �أو طبقة �أو فرد ،والتي غالبا ما تنتهي
بانتهاء احلاجة �إليها ،فهي روابط تتجاوز العن�صرية واللون والدم والقبيلة واللغة
ين بنيانا مرتا�صا متما�سكا ،ي�ستع�صي على الفرقة
والوطن ،لتجعل من املجتمع املد ّ
واالنق�سام(((.
ونظرة فاح�صة يف متون الأحاديث ال�شريفة ،تبينّ ما تفي�ض به من دعوة �إىل
الت�ضامن واالندماج يف دائرة اجلماعة التي تتجاوز �أنانية الفرد ،وهو ما يعك�سه
يع َع َلى َر ُج ٍل َواحِ دٍ
قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن �أَتَا ُك ْم َو َ�أ ْم ُر ُك ْم َجمِ ٌ
يُ ِريدُ �أَنْ يَ ُ�ش َّق َع َ�صا ُك ْم َ�أ ْو يُ َف ِّرقَ َج َما َع َت ُك ْم َفا ْق ُت ُلو ُه»((( .واجلماعة يف ال�سنة النبوية
حتيل على معنى التعا�ضد والتما�سك ،وهو ما يت�ضح من خالل الأحاديث النبوية
«�صلاَ ُة الجْ َ َما َع ِة تَ ْف ُ�ض ُل
التي تدعو �إىل ممار�سة العبادات بكيفية جماعية حتى �أن َ
ين َد َر َج ًة» كما جاء على ل�سان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
َ�صلاَ َة ا ْل َف ِّذ ِب َ�س ْب ٍع َوعِ ْ�ش ِر َ
و�سلم((( .و ال�شيء نف�سه يقال عن �صالة اجلمعة و�صالة العيدين .وبدورها،
تعد الزكاة مظهرا من مظاهر التكافل بني الأغنياء والفقراء داخل ن�سيج اجلماعة.
	-1ال�سلم يف القر�آن وال�سنة ،اخلملي�شي� ،ص.263
ِّ
َ
ني َو ُه َو مجُ ْ َتمِ ٌع ،حديث رقم.1852 :
اب ُح ْك ِم َم ْن َف َّرقَ �أ ْم َر المْ ُ ْ�سلِمِ َ
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
ين َد َر َج ًة ،حديث رقم:
� -3أخرجه :البخاري ،كتاب الآذان�َ ،صلاَ ُة الجْ َ َما َع ِة ت َ ْف ُ�ض ُل َ�صلاَ َة ا ْل َف ِّذ ِب َ�س ْب ٍع َوعِ ْ�ش ِر َ
.645
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وباملثل ف�إن ال�صيام م�شاركة جماعية وم�ساواة يف اجلوع ،واحلج ملتقى جماعي
جلموع امل�سلمني ،لذلك حتر�ص ال�سنة النبوية على كل ما له �صلة باجلماعة .بيد
�أن اجلماعة لن ت�صل �إىل متا�سكها �إال �إذا �شارك كل فرد من ذات نف�سه وذات يده،
وكان �سندا لها كيفما كان نوع هذه امل�ساندة ،لذلك قال عليه ال�سالم�« :إِ َّن خِ يَا َر
ا�س �أَ ْح َ�س ُن ُه ْم َق َ�ضا ًء»((( .وقال �أي�ضا فيما رواه �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنهَ « :ما
ال َّن ِ
م ِْن ُم ْ�سل ٍِم يَغْ ِر ُ�س َغ ْر ً�سا َ�أ ْو يَ ْز َر ُع ز َْر ًعاَ ،فيَ�أْ ُك َل ِم ْن ُه َطيرْ ٌ� َ،أ ْو �إِن َْ�سا ٌن� ،أَ ْو بَهِي َم ٌة�ِ ،إ اَّل َك َان
لَ ُه ِب ِه َ�ص َد َق ٌة»((( .وتكمن داللة هذا احلديث يف حتفيز الإن�سان على القيام بعمل
ينتفع به املجتمع ،وي�ساهم يف حتقيق تنميته ،واعتباره عمال من �أعمال الرب واخلري،
ت�ستفيد منه اجلماعة ،وي�صل �إىل م�ستوى ال�صدقة التي تزرع روح التكافل داخل
الن�سيج االجتماعي.
وعلى نور الهدي الإلهي الداعي �إىل التما�سك والتعاون((( ،نهى الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم عن العداوة بني النا�س ،ودعا �إىل التعا�ضد والتما�سك .من
ذلك قوله عليه ال�سالم�ِ « :إ َّن المْ ُ�ؤْم َِن ِل ْل ُم�ؤْم ِِن َكا ْل ُب ْنيَانِ  ،يَ ُ�ش ُّد بَ ْع ُ�ض ُه بَ ْع ً�ضاَ .و�شَ َّب َك
ني فيِ ت َ َوا ِّدهِ ْم َوتَ َر ُاحمِ ه ِْم َوتَ َعا ُط ِفه ِْم َمث َُل
�أَ َ�صا ِب َع ُه»((( ،ويف حديث �آخرَ « :مث َُل المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
ال�س َه ِر َوالحْ ُ َّمى»((( .ولأن
الجْ َ َ�سدِ �ِ ،إ َذا ا�شْ َت َكى ِم ْن ُه ُع ْ�ض ٌو ت ََدا َعى لَ ُه َ�سا ِئ ُر الجْ َ َ�سدِ ِب َّ
التعددية يف املجتمع تفر�ض التعاون ،وتتجاوز الفردية الرنج�سية وحب الذات،
-1
-2
-3
-4
-5

اب َم ِن ْا�س َت ْ�س َل َف �شَ ْيئًا َفق ََ�ضى خَ يرْ ً ا ِم ْن ُهَ ،وخَ يرْ ُ ُك ْم �أَ ْح َ�س ُن ُك ْم
�أخرجه م�سلم ،كتاب امل�ساقاة واملزارعة ،بَ ُ
َق َ�ضا ًء ،حديث رقم.1600 :
اب ف َْ�ض ِل الزَّ ْر ِع َوا ْلغ َْر ِ�س �إِ َذا �أُكِ َل ِم ْن ُه ،حديث رقم.2320 :
�أخرجه البخاري ،كتاب الحْ َ ْر ِث َوالمْ ُزَا َر َعةِ ،بَ ُ
ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َوانِ ) ،املائدة.2 /
قال تعاىلَ ( :وت َ َعا َونُوا َع َلى ا ْلبرِ ِّ َوال َّت ْق َوى َو اَل تَ َعا َونُوا َع َلى ْ إِ
ال َ�صا ِب ِع فيِ المْ َ ْ�سجِ دِ َو َغيرْ ِ هِ  ،حديث رقم:
ِيك َْ أ
اب ت َْ�شب ِ
�أخرجه البخاري(واللفظ له) يف كتاب ال�صالة ،بَ ُ
ا�ضدِ هِ ْم ،حديث رقم:
ني َوت َ َعا ُط ِفه ِْم َوتَ َع ُ
اب ت َ َر ُاح ِم المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
 ،481وم�سلم يف كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
.2585
ا�ضدِ هِ ْم ،حديث رقم:
ني َوت َ َعا ُط ِفه ِْم َوت َ َع ُ
اب ت َ َر ُاح ِم المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
�أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
.2586
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بحب اخلري للغري ،ف�إن الر�سول �صدح بهذه احلقيقة ،فربط التكافل
وا�ستبدالها ّ
االجتماعي بالإميان بقوله عليه ال�سالم :اَ«ل يُ�ؤْم ُِن �أَ َحدُ ُك ْم َح َّتى يُحِ َّب ِ ألَخِ ي ِه َما
مكونات املجتمع الإ�سالمي.
يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ»((( ،وطالب بالتعا�ضد والتكافل بني كل ّ
ويف �سبيل بناء جمتمع مدين مت�ضامن ومتعاون ،طالب بغر�س جمموعة من
القيَم يف املجتمع ،وترجمتها �إىل �سلوكات �أخالقية ت�شمل التعاون والتعا�ضد
وحب اخلري ،و�إر�ساء �سلم يجنح �إىل تغليب املحبة واملودة على ح�ساب اخلالف
ا�سدُ واَ ،و اَل تَ َبا َغ ُ�ضواَ ،و اَل تجَ َ َّ�س ُ�سوا،
والعدوان .يقول عليه ال�صالة وال�سالم :اَ«ل تحَ َ َ
اج ُ�شوا َو ُكونُوا عِ َبا َد ا ِهلل �إِخْ َوانًا»(((.
َو اَل تحَ َ َّ�س ُ�سواَ ،و اَل ت َ َن َ
ولرت�سيخ مبد�أ التعاون بني �أفراد املجتمع ،ذهبت ال�سنة النبوية �إىل املطالبة
مبد يد العون من جانب الفرد القوي �إىل الفرد املحتاج ،حتى يتحقق التعا�ضد
ّ
والت�ضامن ،وهو ما ي�ست�شف من قوله �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن نَ َّف َ�س َع ْن ُم�ؤْم ٍِن
الد ْنيَا نَ َّف َ�س اهللُ َع ْن ُه ُك ْربَ ًة م ِْن ُك َر ِب يَ ْو ِم ا ْل ِقيَا َمةَِ ،و َم ْن يَ َّ�س َر َع َلى ُم ْع�سِ ٍر
ُك ْربَ ًة م ِْن ُك َر ِب ُّ
الد ْنيَا َو ْالآخِ َرةِ ،
الد ْنيَا َو ْالآخِ َرةِ َ ،و َم ْن َ�سترَ َ ُم ْ�س ِل ًما َ�سترَ َ ُه اهللُ فيِ ُّ
يَ َّ�س َر اهللُ َع َل ْي ِه فيِ ُّ
َواهللُ فيِ َع ْونِ ا ْل َع ْبدِ َما َك َان ا ْل َع ْبدُ فيِ َع ْونِ �أَخِ يهِ»((( .وهو ن�ص حديثي ي�ؤكد مقا�صد
ال�سنة النبوية يف بناء جمتمع متما�سك ت�سوده روح التكافل والتعاون بهدف توثيق
ين التي
مكوناته ،وتلك �سمة من �سمات املجتمع املد ّ
الأوا�صر الإن�سانية بني كل ّ
تطمح �إليها املجتمعات املعا�صرة.
الميَانِ �أَنْ يُحِ َّب ِ ألَخِ ي ِه َما يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ ،حديث رقم.13 :
اب م َِن ْ إِ
� -1أخرجه البخاري يف كتاب الإميان ،بَ ٌ
اب تحَ ْ ِر ِمي َّ
اج ِ�ش َون َْح ِو َها،
 -2م�سلم يف كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
الظ ِّن َوال َّت َج ُّ�س ِ�س َوال َّت َنا ُف ِ�س َوال َّت َن ُ
حديث رقم.2563 :
اب ف َْ�ض ِل اِال ْج ِت َم ِاع َع َلى ِتلاَ َوةِ ا ْلق ُْر�آنِ ،
� -3أخرجه م�سلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واال�ستغفار ،بَ ُ
َو َع َلى ِّ
الذكْ ِر ،حديث رقم.2699 :
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ويف �سياق ثقافة التعاون والتكافل �أي�ضا ،حر�صت ال�سنة النبوية على الإح�سان
للفقري والأرملة واليتيم .من ذلك ما رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى
ني َكالمْ ُ َجاهِ دِ فيِ َ�س ِب ِيل اهللِ،
«ال�ساعِ ي َع َلى ْالأَ ْر َم َل ِة َوالمْ ِْ�سكِ ِ
اهلل عليه و�سلم �أنه قالَّ :
ال�صائ ِِم ال َّن َها َر»((( .وقال ب�ش�أن اليتيمَ « :كاف ُِل ا ْليَت ِِيم لَ ُه �أَ ْو ِل َغيرْ ِ هِ � ،أَنَا
�أَوِ ا ْلقَائ ِِم ال َّل ْي َل َّ
ال�س َّبابَ ِة َوا ْل ُو ْ�س َطى((( .بل �إن ال�سنة النبوية
َو ُه َو َك َهاتَينْ ِ فيِ الجْ َ َّنةِ»َ ،و�أَ�شَ ا َر َمال ٌِك ِب َّ
ال�سلم مع اجلريان،
امتدت  -يف �سياق الت�آزر والتكافل -لت�شمل حتى عالقات ِّ
وهو ما يتجلى يف احلديث ال�شريفَ « :ما ز َ
و�صينِي جِ برْ ِ ُيل ِبالجْ َارِ َح َّتى َظ َن ْن ُت
َال يُ ِ
�أَنَّ ُه َ�س ُي َو ِّرثُ ُه»(((.
وي�ست�شف من جملة الأحاديث النبوية �سالفة الذكر �أن فكر الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ات�سم بال�شمولية وعمق النظرة لبناء جمتمع متكامل ،م�ستقل ب�سيادته،
متما�سك بوحدته ،قوي باقت�صاده الذاتي ،م�ؤ ّمن فر�ص العمل للمحتاجني،
م�ستغن عن احلاجة لأي م�ساعدة خارجية .وبهذا املعنى ،ف�إن التكافل االجتماعي
ال يخ�ص اجلانب املادي فح�سب ،بل ي�شمل كل حاجيات املجتمع مادية �أو معنوية
�أو فكرية(((.
-1

-2
-3

-4

الَ ْه ِل } َويَ ْ�س�أَلُون ََك َما َذا يُ ْن ِفقُونَ ُق ِل ا ْل َع ْف َو َك َذل َِك
َاتَ ،وف َْ�ض ِل ال َّن َف َق ِة َع َلى ْ أ
اب ال َّن َفق ِ
�أخرجه البخاري يف كِ َت ُ
الد ْنيَا َوالآخِ َرةِ { ،حديث رقم ،5353 :وم�سلم يف كتاب الزهد
يُ َبينِّ ُ اهللُ لَ ُك ُم الآيَ ِ
ات لَ َع َّل ُك ْم تَ َت َف َّك ُرونَ فيِ ُّ
ني َوا ْليَت ِِيم ،حديث رقم.2983 :
ال ْح َ�سانِ �إِلىَ َْ أ
ال ْر َم َل ِة َوالمْ ِْ�سكِ ِ
اب ْ إِ
والرقائق ،بَ ُ
َ
ني َوا ْليَت ِِيم ،حديث رقم:
ال ْح َ�سانِ ِ�إلىَ ْ أ
اب ِْ إ
ال ْر َم َل ِة َوالمْ ِْ�سكِ ِ
�أخرجه م�سلم يف كتاب الزهد والرقائق ،بَ ُ
2983
اب ا ْل َو َ�صاةِ ِبالجْ َارِ َو َق ْولِ ا ِهلل ت َ َعالىَ } َو ْاع ُبدُ وا اهللَ َوال ت ُْ�ش ِر ُكوا ِب ِه �شَ ْيئًا
�أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،بَ ُ
َو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن �إِ ْح َ�سانًا{ �إِلىَ َق ْو ِل ِه }مخُ ْ َتاال فَخُ و ًرا{ ،حديث رقم .6014 :وم�سلم ،كتاب الرب وال�صلة
ال ْح َ�سانِ �إِلَ ْيهِ ،حديث رقم.2624 :
اب ا ْل َو ِ�ص َّي ِة ِبالجْ َارِ َ ،و ْ إِ
والآداب ،بَ ُ
حمزة عبد اهلل املليباري ،درا�سات تطبيقية يف احلديث املو�ضوعي� ،ص.241 - 233 :
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ي�ستخل�ص من جملة هذه الأحاديث �أن ال�سنة النبوية جعلت من الت�ضامن
ال�سلم املدينّ،
والتكافل والتعاون بني �أفراد وطوائف املجتمع طريقا لتح�صني ِّ
فبالت�ضامن والتما�سك والتعاون تنتفي عوامل التفرقة ،وتزول �أ�سباب ال�صراع
ين ر�سوخا وثباتا.
ال�سلم املد ّ
والعداوة ،وتتقوى اللحمة بني عنا�صر املجتمع ،مما يزيد ِّ
 -4القدرة على �إدارة التنوع داخل جمتمع يقوم على مبد�أ املواطنة:

وجد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عند دخوله يرثب ،جمتمعا ف�سيف�سائيا
تتنوع �أعراقه ،وتتباين فيه الديانات ،ويقوم فيه نظام ع�شائري ،ناهيك عن ت�أجج
روح الع�صبية القبلية واالقتتال الطائفي يف �أرجائه ،وكلها عوائق كانت تعرقل
بناء جمتمع مندمج ومتالحم .غري �أن عبقريته القيادية جعلته يذ ّلل كل ال�صعاب،
ويعرف كيف يجعل من هذا التعدد قوة ،ومن هذا التنوع وحدة ،ومن اختالف
أعدها بحكمة وح�صافة،
الأعراق تعاي�شا م�ستمرا ،وذلك بف�ضل ال�صحيفة التي � ّ
مكونات
مما جعلها �أول معاهدة د�ستورية خلقت تعاي�شا �سلميا ،واندماجا بني ّ
املكونات املتعددة وحدة �سيا�سية
جمتمع املدينة املنورة((( ،بل خلقت من هذه ّ
متجان�سة تقوم على التحالف والتفاهم ،دون �أدنى تع�صب �أو �صراع ،رغم
ال�سلمية على �أ�سا�س من
االختالف الثقايف واحل�ضاري .و�أقامت هذه ال�صيغة ِّ
العدل وامل�ساواة واحلرية الفكرية والعقدية ،مما جعل جمتمع املدينة «جمتمعا دوليا
«تتعاي�ش فيه كل الأجنا�س والديانات ،رغم اختالفها يف الأ�صل والعرق والدين،
حيث اعترب اجلميع �أمة من امل�ؤمنني.
ال�سلمي ،ف�إن
ورغم �أن بنود هذه املعاهدة الد�ستورية ال حتدد فرتة التعاي�ش ِّ
واجب احرتام العهود كان ملزما بتنفيذ بنوده كاملة .لذلك ميكن القول بكل
 -1ورد الن�ص حول ال�صحيفة يف �صحيح م�سلم ،كتاب العتق ،باب حترمي تويل العتيق غري مواليه ،ح 3790
�ص  .566وانظر تفا�صيل ن�ص ال�صحيفة يف :البداية والنهاية ،ابن كثري - 276 -273/3 ،انظر �أي�ضا:
الوثائق ال�سيا�سية الراجعة للع�صر النبوي ،حممد حميد اهلل� ،ص.62 - 59
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مو�ضوعية ونزاهة� :إن �صحيفة املدينة جت�سد بحق �أمنوذجا تاريخيا يف التعاي�ش
ال�سلم املدينّ ،بف�ضل قدرتها على �إدارة
وخلق روح املواطنة ،ومثاال بارزا ملبادئ ِّ
االختالف يف جمتمع متعدد العنا�صر ،حيث �شكلت �أهدافها نواة للتحالف
ني َواحِ َدةٌ ،اَل يُ َ�سالمِ ُ
والتكتل ،وهو ما يبدو جليا من البند القائلَ « :و�إِ َّن �سِ ْل َم المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ُم�ؤْم ٌِن ُد َ
ن�صت
ون ُم ْ�ؤم ٍِن فيِ ِق َتالٍ فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ �إِ اَّل َع َلى َ�س َوا ٍء َو َع ْدلٍ بَ ْي َن ُه ْم» .كما ّ
ال�صحيفة على مبد�أ عدم حماية من يخرج عن دائرة امل�ساملة ،و�أكدت على �سيادة
الدولة ،وم�شروعية التحالف ملحاربة �أعداء ال�سالم ،حيث ورد يف �إحدى بنودها:
ني نَ َف َق َت ُه ْمَ ،و�إِ َّن بَ ْي َن ُه ُم ال َّن ْ�ص َر َع َلى َم ْن َحا َر َب
« َو�إِ َّن َع َلى ا ْليَ ُهودِ نَ َف َق َت ُه ْم َو َع َلى المْ ُ ْ�سلِمِ َ
يح َة َوا ْلبرِ َّ ُد َ
ال ْث ِم» .وت�ضمنت
ون ْ إِ
�أَ ْه َل َهذِ هِ َّ
ال�صحِ ي َفةَِ ،و ِ�إ َّن بَ ْي َن ُه ُم ال ُّن ْ�ص َح َوال َّن ِ�ص َ
ن�صا �صريحا حول ن�صرة املظلوم كيفما كان جن�سه �أو لونه ،مما يبني �أن
ال�صحيفة ّ
�صحيفة املدينة كانت تن�شد بناء جمتمع مندمج ،وتط ّبق مفهوما جديدا للمواطنة،
يت�أ�س�س على مبد�أ االنتماء للدولة ،ولي�س للعرق �أو القبيلة �أو الطائفة(((.
ال�سلمية ،ف�سحت ال�صحيفة الطريق العملي والتطبيقي للتعارف
وبهذه البنود ِّ
والتعاي�ش والت�ساكن بني خمتلف الأجنا�س املقيمة يف املدينة ،بف�ضل القانون
الذي و�ضعه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكان ح ّال مدنيا بامتياز ،ي�سري على
كل عنا�صر �سكان املدينة املنورة ،دون امتياز عن�صر على �آخر ،ويحمي حقوق
ال�سلم املدينّ.
املواطنة ،وي�شكل ح�صنا منيعا ل�صيانة ِّ
حتمل امل�س�ؤولية وح�سن �أداء الأمانة ملناه�ضة الف�ساد:
ّ -5
ال مراء يف �أن مبد�أ حت ّمل امل�س�ؤولية يعد من �أكرث الآليات املتاحة لتح�صني
ال�سلم املدينّ؛ فعندما ي�شعر كل مواطن مهما اختلفت املكانة التي يحتلها� ،أو
ِّ
الوظيفة التي ي�ؤديها داخل املجتمع بحجم م�س�ؤوليته وثقلها ،و�أبعاد الر�سالة
 -1تهذيب �سرية ابن ه�شام� ،ص .115 -111
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االجتماعية التي �أنيطت به ،ف�إنه يكون بذلك قد �ساهم يف و�ضع ا�سرتاتيجية ناجحة
ال�سلم املدينّ .لذلك فاحلاجة �إىل املرجعية ال�سنية النبوية يف هذا ال�صدد
حلماية ِّ
حاجة ملحة ،لأنها جاءت لتعزيز روح امل�س�ؤولية الفردية واجلماعية ،وتو�ضيح
عالقة التكامل بينهما ،مع �إبراز قيمة �أداء الأمانة انطالقا من قول الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلمُ « :ك ُّل ُك ْم َر ٍاعَ ،و ُك ُّل ُك ْم َم ْ�س�ؤ ٌ
ُول َع ْن َرعِ َّي ِتهِ ...احلديث»((( .فداللة هذا
احلديث تكمن يف حتميل امل�س�ؤولية للجميع حتى ي�ؤدي كل واحد دوره املنوط
به .فالفرد م�س�ؤول عن �سلم �أ�سرته وجمتمعه ،واملر�أة م�س�ؤولة عن بيتها ،واجلماعة
م�س�ؤولة عن رعاية ذوي احلاجات وكفالتهم وحمايتهم يف �أنف�سهم ويف �أموالهم.
وي�ست�شف من ذلك �أن �أ�صل العالقات الب�شرية يف منظور ال�سنة النبوية هو التعاون
والت�آزر ،وتكاثف اجلهود خلدمة اجلماعة ،واحرتام �أداء الأمانة وال�سهر عليها،
ال�سلم يف احلياة عن طريق ت�أمني العي�ش ،و�ضمان �سالمة �أفراد
من �أجل حتقيق ِّ
املجتمع .وقد كان الر�سول  -ب�صفته قائدا  -واعيا كل الوعي بثقل امل�س�ؤولية،
لذلك كان يتحرى الأمر يف اختيار من يعينهم يف موقع امل�س�ؤولية لإدارة �أمور
امل�سلمني .فعندما طلب منه �أبو ذر الغفاري توليته على �إحدى الواليات� ،أجابه:
«يَا �أَبَا َذ ٍّر� ،إِن ََّك َ�ضعِ ٌ
يفَ ،و ِ�إنَّ َها �أَ َمانَ ُةَ ،و�إِنَّ َها يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة خِ ْز ٌي َون ََدا َم ٌة� ،إِ اَّل َم ْن �أَخَ َذ َها
ِب َح ِّق َها َو�أَ َّدى ا َّلذِ ي َع َل ْي ِه فِي َها»((( ،مما ي�ؤكد خطورة الأمانة املعلقة على �أويل الأمر،
و�ضرورة توفر احلاكم والوايل على احلزم الالزم من �أجل مكافحة الف�ساد الذي
يخرب العالقات بني املجتمع املتعدد الأجنا�س.
ويف منحى هذا ال�سلوك امل�س�ؤول املتكامل الذي ت�شارك فيه كل الأطراف،
اب الجْ ُ ُم َع ِة فيِ ا ْل ُق َرى َوالمْ ُدُ نِ  ،حديث رقم ،7138 :و م�سلم ،كتاب
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الأحكام ،بَ ُ
ال َم ِام ا ْل َعادِ لِ َو ُعقُوبَ ِة الجْ َائ ِِر َوالحْ َ ِّث َع َلى ال ِّرف ِْق ِبال َّرعِ َّي ِة َوال َّن ْه ِي َع ْن �إِ ْدخَ الِ المْ َ َ�ش َّق ِة
اب ف َِ�ضي َل ِة ِْ إ
الإمارة ،بَ ُ
َع َل ْيه ِْم ،حديث رقم.1829 :
ال َما َرةِ ِب َغيرْ ِ َ�ض ُرو َرةٍ  ،حديث رقم.1825 :
اب َك َرا َه ِة ْ إِ
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
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تقف ال�سنة النبوية على دور كل مواطن يف تغيري جميع �أ�شكال الف�ساد التي
اختزلتها يف م�صطلحي «املعروف» و «املنكر» الواردين يف احلديث ال�شريف:
« َم ْن َر�أَى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْل ُي َغيرِّ ْ ُه ِبيَدِ هِ َ ،ف�إِنْ لمَ ْ يَ ْ�س َتطِ ْع َف ِبل َِ�سا ِنهَِ ،ف ِ�إنْ لمَ ْ يَ ْ�س َتطِ ْع َف ِب َق ْل ِبهِ،
الميَانِ »((( .في�ست�شف من هذا الن�ص احلديثي �أنه يلزم الفرد �أيا
َو َذل َِك �أَ ْ�ض َع ُف ْ إِ
كان ،مب�س�ؤولية مناه�ضة الف�ساد ،و�إ�صالح كل ما من �ش�أنه �أن ي�شكل م�صدر قلق
ويهدد ا�ستقرارهم و�أمنهم .ولأهمية مناه�ضة الف�ساد لقيام جمتمع مدين
للب�شرّ ،
�سليم ،جعلت ال�سنة النبوية م�س�ألة الأمر باملعروف يف مرتبة ال�صدقة ،حتفيزا للنا�س
على مل�شاركة يف �إ�شاعة اخلري ،وحت�صني املجتمع من �أي ذرة من الف�ساد ،فقال
�صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ع َلى ُك ِّل ُم ْ�سل ٍِم َ�ص َد َق ٌةَ .فقَالُوا :يَا نَ ِب َّي اهللَِ ،ف َم ْن لمَ ْ يَجِ ْد؟
اج ِة
َق َال :يَ ْع َم ُل ِبيَدِ هِ َ ،فيَ ْن َف ُع نَ ْف َ�س ُه َويَ َت َ�ص َّد ُقَ .قالُواَ :ف ِ�إنْ لمَ ْ يَجِ ْد؟ َق َال :يُعِ ُ
ني َذا الحْ َ َ
وفَ ،و ْل ُي ْم�سِ ْك َع ِن َّ
المْ َ ْل ُه َ
ال�ش ِّرَ ،ف�إِنَّ َها
وفَ .قالُواَ :ف�إِنْ لمَ ْ يَجِ ْد؟ َق َالَ :ف ْليَ ْع َم ْل ِبالمْ َ ْع ُر ِ
لَ ُه َ�ص َد َق ٌة»(((.
وجل�سامة حت ّمل امل�س�ؤولية يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ربطت
ال�سنة النبوية عدم احرتام هذه امل�س�ؤولية وتنفيذها بال�شكل املطلوب بالعقاب يف
الآخرة ،ته ّيبا منها ،وحتذيرا من عدم االلتزام بها� ،إذ جاء يف احلديث ال�شريف فيما
ا�س ِ �إ َذا َر�أَ ُوا المْ ُ ْن َك َر َف َل ْم يُ َغيرِّ ُو ُه ،يُو�شِ ُك َ �أنْ يَ ُع َّم ُه ُم اهللُ
رواه �أبو بكر بن �شيبة�« :إِ َّن ال َّن َ
َاب»((( .وي�ستنبط من هذا احلديث ال�شريف �أن تغيري املنكر وحماربة الف�ساد،
ِبعِ ق ٍ
يعد �إلزاما �صريحا لكل فرد من �أفراد املجتمع املدينّ ،ويرتتب عن عدم تطبيقه
ُّ
ُ�صَ ،و�أَنَّ
الميَانِ َ ،و�أَنَّ ْ إِ
اب بَيَانِ َك ْونِ ال َّن ْه ِي َع ِن المْ ُ ْن َك ِر م َِن ْ إِ
الميَانَ يَ ِزيدُ َويَ ْنق ُ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الإميان ،بَ ُ
وف َوال َّن ْه َي َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َواجِ َبانِ  ،حديث رقم.49 :
ْأ
الَ ْم َر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف ،حديث
اب َع َلى ُك ِّل ُم ْ�سل ٍِم َ�صدَ َق ٌة َف َم ْن لمَ ْ يَجِ ْد َف ْليَ ْع َم ْل ِبالمْ َ ْع ُر ِ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الزكاة ،بَ ٌ
رقم.1445 :
� -3أخرجه ابن حبان يف �صحيحه ،كتاب الرب والإح�سان ،باب ال�صدق والأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
ذِ كْ ُر ا ْل َبيَانِ ِب�أَنَّ المْ ُ َت�أَ ِّو َل ل ِْل ِآي َق ْد يُخْ طِ ُئ فيِ تَ�أْوِ ي ِل ِه لَ َهاَ ،و�إِنْ كَانَ م ِْن �أَ ْه ِل ا ْل َف ْ�ض ِل َوا ْلعِ ْل ِم ،حديث رقم.305 :
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عقاب �إلهي ،وهذا من باب احلر�ص الذي د�أبت عليه ال�سنة النبوية ملقاومة كل
املثبطات التي حتول دون حتقيق �سلم مدين ،ويف مقدمتها الف�ساد.
 -6احرتام اتفاقيات التعاي�ش وااللتزام باملعاهدات:
يعترب مبد�أ احرتام املعاهدات من الآليات التي تبنتها ال�سنة النبوية ل�صيانة
ال�سلم املدينّ .واملعاهدة يف ال�سنة النبوية هي اتفاق يعقده امل�سلمون مع جماعة
ِّ
من غري امل�سلمني لتنظيم عالقات قانونية بني طوائف و�أعراق خمتلفة ،تت�ساكن
يف جمتمع واحد ،قائم على قاعدة املواطنة وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات،
بعيدا عن �أي مظهر من مظاهر اال�ستعالء والعن�صرية� ،أو حتكم طرف يف الآخر.
وقد متيزت هذه املعاهدات النبوية بو�ضوح لغتها ومعانيها ،وبعدها عن اللف
والدوران� ،أو تعمد اللب�س والغمو�ض .كما مت ّيزت ب�صدقها وجت ّنبها لكل �شك �أو
احتمال �أو ت�أويل خاطئ(((.
ومن خ�صائ�صها �أي�ضا �أنها كانت مبنية على الر�ضى ،وعلى القبول املتبادل
بني الأطراف املتعاهدة ،دون �إجبار �أو �إكراه حتت طائلة �أي تهديد .كما ات�سمت
بواقعيتها وبعدها عن املثاليات ،حيث �إن ّ
جل بنودها كانت قابلة للتطبيق .ولتاليف
اخلالف بني الطرفني عند التنفيذ ،حر�ص �صلى اهلل عليه و�سلم �أن تكون هذه
املعاهدات حمررة ومكتوبة ،حتى ميكن الرجوع �إىل ن�صو�صها عند االختالف.
وي�شكل االلتزام باملعاهدات واحرتام االتفاقيات يف ال�سنة النبوية و�سيلة
ين و�صيانته� ،إذ ت�صل مببد�أ االلتزام بالتعاي�ش بني طوائف املجتمع
ال�سلم املد ّ
لتفعيل ِّ
املتعددة �إىل مرتبة التقدي�س والإلزام املطلق ،فاملعاهدة مع الغري ال تتقيد بحالة
�ضعف �أو قوة ،لأنها لي�ست عالجا حلالة ظرفية ،بل لتثبيت �سلم اجتماعي دائم،
	-1ال�سلم يف القر�آن وال�سنة ،اخلملي�شي� ،ص - 573الوثائق ال�سيا�سية الراجعة للع�صر النبوي ،حممد ماهر
ِّ
حمادة� ،ص.80-79
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يف فرتة القوة كما يف فرتة ال�ضعف.
حث النبي الكرمي على الوفاء بالعهود ،وجعل نكثها �أو
ويف هذا ال�سياقّ ،
التمل�ص منها عمال يندرج �ضمن باب النفاق ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :م ِْن
ات المْ ُ َناف ِِق ثَلاَ ثَ ٌة� :إِ َذا َح َّد َث َك َذ َبَ ،و�إِ َذا َو َع َد �أَخْ َل َفَ ،و�إِ َذا ا ْئ ُتمِ َن خَ َان»
َعلاَ َم ِ
((( ،بل �إنه عليه ال�صالة وال�سالم جعل الوفاء بالعهد حتى بعد الوفاة جزءا من
حتث الأحاديث النبوية على الوفاء بالعهود لتنظيم
الإميان((( .ويف ال�سياق نف�سهّ ،
العالقات بني الأفراد ،وبني املجتمعات والطوائف ،وبخا�صة ال�شعوب والأقليات
التي دخلت حتت ذمة امل�سلمني؛ فقد �أثر عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قوله:
ون المْ ُ َط ِّي ُب َ
«�أَ اَل �أُخْ برِ ُ ُك ْم ِبخِ يَارِ ُك ْم؟ « َقالُوا :بَ َلىَ .ق َال :خِ يَا ُر ُك ُم المْ ُو ُف َ
ون»((( .وي�ؤخذ
من هذا احلديث ال�شريف �أنه ربط الوفاء بالعهد هو ربط مببد�أ القيَم الأخالقية التي
حترتم االلتزامات املعقودة بني مكونات املجتمع رغم اختالفها عرقيا ،وانتمائها
لديانات �سماوية خمتلفة ،مبا يتما�شى مع مفهوم املواطنة.
ون�ست�شف من الوقائع التاريخية الواردة يف كتب ال�سرية النبوية ما ي�ؤكد هذا
االجتاه .ف�إبان مفاو�ضات �صلح احلديبية ،مل يتوان الر�سول الأكرم عن الت�ضحية
ب�أحد رجاله املخل�صني ،وهو �أبو جندل لريده �إىل امل�شركني ،طبقا لل�صلح الذي
ين�ص على �إلزام امل�سلمني برد من ي�أتيهم من قري�ش ويدخل الإ�سالم .فرغم منا�شدة
ّ
�أبي جندل للر�سول بعدم ت�سليمه للعدو ،خوفا من الفتنة يف دينه ،ف�إنه �أجابه بلغة
ا�صبرِ ْ َو ْاح َت�سِ ْبَ ،ف�إِ َّن اللهَّ َ
امل�س�ؤولية والوعي ب�أهمية الوفاء بالعهد« :يَا �أَبَا َج ْن َدلٍ ْ
اب َعلاَ َم ِة المْ ُ َناف ِِق ،حديث رقم .33 :وم�سلم(واللفظ له) ،كتاب
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،بَ ُ
اب بَيَانِ خِ َ�صالِ المْ ُ َناف ِِق ،حديث رقم.59 :
الإميان ،بَ ُ
	-2انظر حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف و�صف وفاء الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لل�سيدة خديجة ،يف
الميَانِ  ،حديث رقم.6004 :
اب ُح ْ�س ُن ا ْل َع ْهدِ م َِن ْ إِ
�صحيح البخاري ،كتاب الأدب ،بَ ٌ
� -3أخرجه �أبو يعلى يف امل�سند ،حديث رقم.1052 :
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ني َف َر ًجا َومخَ ْ َر ًجا�.إِنَّا َق ْد َعق َْدنَا بَ ْي َن َنا َوبَينْ َ ا ْلق َْو ِم
َجاعِ ٌل لَ َك َولمِ َ ْن َم َع َك م َِن المْ ُ ْ�س َت ْ�ض َع ِف َ
ُ�ص ْل ًحا َو َ�أ ْع َط ْي َنا ُه ْم َع َلى َذل َِك َو�أَ ْع َط ْونَا َع ْه َد اللهَّ َِ ،و�إِنَّا اَل نَغْ دِ ُر ِبه ِْم» ((( ،مما يدل �أن
العهد يف ال�سنة النبوية يفوق امل�صلحة ،و�أن من واجب كل الأطراف االلتزام
ال�سلم.
بتنفيذ االتفاقية حتى نهايتها حفاظا على ِّ
وتعد املعاهدات املعقودة مع ال�شعوب التي فتحها امل�سلمون �شكال من �أ�شكال
ال�سلمي معه ،وهي غالبا تلك املعاهدات التي
التعددية والقبول بالآخر والتعاي�ش ِّ
كان يتم عقدها بني قادة اجليو�ش و�سكان البالد املفتوحة عنوة ،ممّن اختاروا البقاء
على ديانتهم الأ�صلية مع دفع اجلزية .ويعترب عهد الذمة دائم املفعول ،لأنه ينتقل
�آليا من الأب الذمي �إىل ابنه فحفيده .ومبجرد توقيع هذا العهد ،ي�صبح الذميون
مواطنني يف دار الإ�سالم (((.
ح�صنت ال�سنة النبوية التعاي�ش مع �أهل الذمة ،بحر�صها
من ناحية �أخرىّ ،
والن�ص الوا�ضح وال�صريح على وجوب
على ت�أمني حياتهم وحرية معتقداتهم،
ّ
حمايتهم من كل �أذى �أو �ضرر؛ يقول عليه ال�صالة وال�سالم حمذرا من �أي ظلم
يقع على �أهل الذمة�« :أَ اَل َم ْن َظ َل َم ُم َعا َهدً ا �أَوِ ا ْن َتق ََ�ص ُه�َ ،أ ْو َك َّل َف ُه َف ْوقَ َطا َق ِتهِ�َ ،أ ْو َ�أخَ َذ
يج ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ»(((.
ِم ْن ُه �شَ ْيئًا ِب َغيرْ ِ طِ ِ
يب نَ ْف ٍ�س َف َ�أنَا َحجِ ُ
وال �شك �أن كل هذه الأحاديث ال�شريفة تنه�ض دليال على ما �أولته ال�سنة
النبوية من عناية واحرتام للمعاهدات واالتفاقيات وال�صكوك ،لأن يف احرتامها
ين بدفاعات قوية،
�إلغاء لأ�سباب النزاع بني مكونات املجتمع ،وحت�صينًا لل�سلم املد ّ
�أ�سا�سها التزام الأطراف مبا ي�ضمن اال�ستقرار االجتماعي.
 -1تهذيب �سرية ابن ه�شام� ،ص.202 - 201
	-2الإ�سالم والقانون الدويل� ،إح�سان الهندي� ،ص .49
اب فيِ ت َْع�شِ ِري �أَ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة �إِ َذا اخْ َت َل ُفوا ِبال ِّت َجا َرةِ ،
� -3أخرجه �أبوداود يف كتاب اخلراج والفيء والإمارة ،بَ ٌ
حديث رقم.3052 :
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� -7إقرار امل�ساواة والعدالة بني مك ّونات املجتمع:
ال�سلم املدينّ ،بالدعوة
�أ�سهمت ال�سنة النبوية يف و�ضع حجر الزاوية ل�صيانة ِّ
لتطبيق امل�ساواة التامة بني �أفراد املجتمع ،واملماثلة يف القيمة الب�شرية بينهم ،ب�صرف
النظر عن �أعراقهم ودياناتهم ومكانتهم االجتماعية ،وهو ما يعرف اليوم باملواطنة
التي هي �إح�سا�س املرء باالنتماء �سيا�سيا �إىل �شعب �أو �أمة مع ّينة ،يف ظل قانون
يط ّبق على جميع النا�س الذين يعي�شون يف بقعة �أر�ض على اختالف م�شاربهم
الدينية واملذهبية ,و�أ�صولهم العرقية.
ومن خالل قراءة يف معامل ال�سنة النبوية ،يت�ضح �أن من �أبرز املبادئ التي
دعا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل تطبيقها :امل�ساواة بني الب�شر يف احلقوق
واحلريات ،ورف�ض �أي نوع من �أنواع التمييز �أو االفتخار بالن�سب ،واعتبار النا�س
مت�ساوين ،بغ�ض النظر عن �ألوانهم و�أجنا�سهم ولغاتهم و�أديانهم ،وانتماءاتهم
ال�سيا�سية �أو القومية �أو االجتماعية .ون�ست�شهد يف هذا ال�صدد باحلديث املروي
عن �أبي هريرة« :لَيَ ْن َتهِينَ َّ �أَ ْق َوا ٌم يَ ْف َتخِ ُر َ
ين َماتُوا ِ�إنمَّ َا ُه ْم َف ْح ُم َج َه َّن َم،
ون ِب�آبَا ِئه ُِم ا َّلذِ َ
�أَ ْو لَيَ ُكون َُّن �أَ ْه َو َن َع َلى ا ِهلل م َِن الجْ ُ َع ِل ا َّلذِ ي يُ َد ْهدِ ُه الخْ ِ َرا َء ِب�أَ ْن ِفهِ� ،إِ َّن اهللَ �أَ ْذ َه َب َع ْن ُك ْم
ا�س ُك ُّل ُه ْم بَ ُنو
ُع ِّب َّي َة الجْ َاهِ ِل َّي ِة َو َفخْ َر َها ِب ْ آ
البَاءِ� ،إِنمَّ َا ُه َو ُم�ؤْم ٌِن تَق ٌِّي َو َفاجِ ٌر �شَ ق ٌِّي ،ال َّن ُ
ا�س ِ�إنَّا خَ َل ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى
�آ َد َمَ ،و�آ َد ُم خُ ل َِق م ِْن تُ َر ٍ
اب»((( ،قال اهلل« :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعوبًا َو َق َبائ َِل ِل َت َعا َر ُفوا ِ�إ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ َند اللهَّ ِ �أَ ْتقَا ُك ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ َعلِي ٌم خَ ِب ٌري»(((.
كما ن�ستدل على هذه امل�ساواة �أي�ضا مبقطع من خطبة حجة الوداع جاء فيه:
ا�س� ،أَ اَل �إِ َّن َربَّ ُك ْم َواحِ دٌَ ،و�إِ َّن �أَبَا ُك ْم َواحِ دٌ� ،أَ اَل اَل َف ْ�ض َل ِل َع َر ِب ٍّي َع َلى
«يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
� -1أخرجه الرتمذي يف ال�سنن� ،أبواب املناقب عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،باب ،حديث رقم:
ا�سَ .و َه َذا َحدِ ٌ
يث َح َ�س ٌن".
اب َع ِن ا ْب ِن ُع َم َرَ ،وا ْب ِن َع َّب ٍ
 .3955وقال الرتمذيَ " :وفيِ ا ْل َب ِ
� -2إ�ضافة الآية الكرمية وردت يف �سرية ابن ه�شام� ،ص  -227احلجرات.13/
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َع َجمِ ٍّي َو اَل ِل َع َجمِ ٍّي َع َلى َع َر ِب ٍّيَ ،و اَل �أَ ْح َم َر َع َلى �أَ ْ�س َو َدَ ،و اَل �أَ ْ�س َو َد َع َلى �أَ ْح َم َر �إِ اَّل
ِبال َّت ْق َوى� ،أَبَ َّلغْ ُت؟ َقالُوا :بَ َّل َغ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم»(((.
وقد بد�أ الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بتطبيق مبد�أ امل�ساواة على نف�سه حني
بالغ قومه  -عن غري ق�صد  -يف تبجيله وتقدي�سه ،ف�أو�ضح لهم �سوء تقديرهم
بقوله :اَ«ل ت ُْط ُرونيِ َك َما �أَ ْط َر ِت ال َّن َ�صا َرى ا ْب َن َم ْريمَ َ َف ِ�إنمَّ َا �أَنَا َع ْبدُ ُه َفقُولُواَ :ع ْبدُ ا ِهلل
َو َر ُ�سولُ ُه»((( .كما بينّ للجميع �أن كل من يتطاول على حقوق النا�س ،يقدم للعدالة
مهما علت منزلته ،وتطبق عليه نف�س الإجراءات والأحكام التي تطبق على غريه
من �أفراد املجتمع .ويف هذا املنحى ،ق ّرر النبي قاعدة �سامية من قواعد امل�ساواة
ين َق ْب َل ُك ْم �أَنَّ ُه ْم َكانُوا ِ�إ َذا َ�س َرقَ فِيه ُِم
�أمام القانون حينما قال خطي ًبا�ِ « :إنمَّ َا �أَ ْه َل َك ا َّلذِ َ
َّ
ال�ضعِ ُ
ال�ش ِر ُ
يفَ �أ َقا ُموا َع َل ْي ِه الحْ َ َّد َوايمْ ُ ا ِهلل لَ ْو �أَ َّن َفاطِ َم َة ِب ْن َت
يف تَ َر ُكو ُه َو ِ�إ َذا َ�س َرقَ فِيه ُِم َّ
محُ َ َّمدٍ َ�س َر َق ْت لَ َق َط ْع ُت يَ َد َها»((( .ومن �أقواله التي تنه�ض حجة على �ضرورة تطبيق
ين وحت�صينه قوله عليه ال�سالم�ِ « :إ َّن
ال�سلم املد ّ
العدالة وامل�ساواة ل�ضمان تفعيل ِّ
ني ال َّر ْح َم ِن َع َّز َو َج َّلَ ،وكِ ْل َتا يَ َد ْي ِه يمَ ِنيٌ،
المْ ُقْ�سِ طِ َ
ني عِ ْن َد ا ِهلل َع َلى َم َنا ِب َر م ِْن نُورٍ َع ْن يمَ ِ ِ
ين يَ ْعدِ لُ َ
ون فيِ ُح ْكمِ ه ِْم َو�أَ ْهلِيه ِْم َو َما َولُوا»((( .وي�ستنبط من هذه الأحاديث
ا َّلذِ َ
النبوية التي ت�صب يف معني امل�ساواة �أنها:
 جعلت القانون فوق اجلميع ،ي�سري مفعوله على احلاكم واملحكوم ،ويفذلك �ضمانة را�سخة لال�ستقرار والتوافق االجتماعي الذي يعد من �أهم �آليات
ال�سلم املدينّ.
حت�صني ِّ
-1
-2
-3
-4

�أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم.23972 :
َ
اب َم ْريمَ َ �إِذِ ا ْن َت َب َذ ْت م ِْن �أ ْه ِل َها{،
اب َق ْولِ ا ِهلل } َو ْاذ ُك ْر فيِ ا ْلكِ َت ِ
�أخرجه البخاري ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،بَ ُ
حديث رقم.3445 :
�أخرجه البخاري ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،باب ،حديث رقم.3475 :
ال َم ِام ا ْل َعادِ لِ َو ُعقُوبَ ِة الجْ َا ِئ ِر َوالحْ َ ِّث َع َلى ال ِّرف ِْق ِبال َّرعِ َّي ِة َوال َّن ْه ِي
اب ف َِ�ضي َل ِة ْ إِ
�أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
َع ْن �إِ ْدخَ الِ المْ َ َ�ش َّق ِة َع َل ْيه ِْم ،حديث رقم.1827 :
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 �أخذ العربة من تاريخ الأمم التي انهارت ح�ضارتها ب�سبب عدم تطبيق القانونعلى جميع املواطنني ،والتمييز بينهم بناء على �أن�سابهم ومراتبهم االجتماعية،
و�أن املجتمع الإ�سالمي ينبغي �أن ي�ستفيد من هذا الدر�س التاريخي يف بناء
�سلمه املدينّ.
	الوعد باجلزاء الإلهي للذين يطبقون العدالة وامل�ساواة دون متييز ،ويف ذلكحتفيز للقائمني على �ش�ؤون احلكم لتطبيق القانون على جميع املواطنني.
ويف نف�س املنحى القا�ضي بتحقيق امل�ساواة يف املواطنة ،ناه�ضت ال�سنة
النبوية الظلم مناه�ضة ال هوادة فيها ،ففي رواية �أبي ذر الغفاري عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن اهلل �سبحانه وتعاىل قال« :يَا عِ َبادِ ي �إِنيِّ َح َّر ْم ُت ُّ
الظ ْل َم
َع َلى نَ ْف�سِ يَ ،و َج َع ْل ُت ُه بَ ْي َن ُك ْم محُ َ َّر ًما َفلاَ ت ََظالمَ ُوا»((( .ويف حديث �آخرَ « :م ْن �أَخَ َذ
ني»((( .و�شددت
م َِن ْ أ
الَ ْر ِ�ض �شَ ْيئًا ِب َغيرْ ِ َح ِّقهِ ،خُ �سِ َف ِب ِه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة �إِلىَ َ�س ْب ِع َ�أ َر ِ�ض َ
ال�سنة النبوية على منع �أويل الأمر من الظلم� ،إذ ورد يف احلديث ال�شريف �أي�ضا:
ا�ش ِل َرعِ َّي ِت ِه �إِ اَّل َح َّر َم اهللُ
وت َو ُه َو َغ ٌّ
وت يَ ْو َم يمَ ُ ُ
« َما م ِْن َع ْبدٍ يَ ْ�سترَ ْ عِ ي ِه اهللُ َرعِ َّي ًة يمَ ُ ُ
َع َل ْي ِه الجْ َ َّن َة»((( .وجعل الر�سول عليه ال�سالم قول كلمة حق عند �سلطان جائر،
�أعلى مراتب اجلهاد((( .كما �أف�صح عن عمق املق�صود باحلديث «ان ُْ�ص ْر َ�أخَ َ
اك َظالمِ ًا
�أَ ْو َم ْظ ُلو ًما» ب�أن نهي الأخ �إذا كان ظاملا ،هو ن�صر له((( .وكلها �أحاديث ي�ست�شف
ال�سلم
منها الدعوة واحلث على جتنب الظلم ،لأنه خمرب للعمران ،معيق مل�سار ِّ
الأهلي الذي تن�شده املجتمعات.
-1
-2
-3
-4
-5

اب تحَ ْ ِر ِمي ُّ
الظ ْل ِم ،حديث رقم.2577 :
�أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
َ
ال ْر ِ�ض ،حديث رقم.2454 :
اب �إِ ْث ِم َم ْن َظ َل َم �شَ ْيئًا م َِن ْ أ
�أخرجه البخاري ،كتاب املظامل والغ�صب ،بَ ُ
َاق ا ْل َواليِ ا ْلغ ِّ
َا�ش ِل َرعِ َّي ِت ِه ال َّنا َر ،حديث رقم.142:
اب ْا�ست ِْحق ِ
�أخرجه م�سلم ،كتاب الإميان ،بَ ُ
عن �أبي �سعيد اخلدري �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال « �أف�ضل اجلهاد كلمة عدل عند �سلطان
جائر» ،انظر :ابن ماجه� ،أبواب الفنت ،باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ح .4011
اب �أَعِ ْن �أَخَ َ
اك َظالمِ ًا �أَ ْو َم ْظ ُلو ًما ،حديث رقم.2443 :
�أخرجه البخاري ،كتاب املظامل ،بَ ٌ
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من جهة �أخرى ،كانت ال�سنة النبوية �سباقة �إىل امل�ساواة بني اجلن�سني ،وهي
م�س�ألة عادة ما ت�ؤدي �إىل احتقان اجتماعي ،وتوترات تفرق بني �أطياف املجتمع،
وبخا�صة املجتمعات التي تهيمن فيها العقلية الذكورية .ويتجلى مبد�أ امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة بو�ضوح يف ال�سنة النبوية ،من خالل ما جاء يف خطبة حجة الوداع
التي ذ ّكر فيها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أن الن�ساء �شقائق الرجال ،و�أن املر�أة
م�ساوية للرجل متا ًما من حيث �إنها مكلفة مثله بالعقائد والعبادات واملعامالت
والأخالق ،وم�ساوية له يف اجلزاء والعقاب .كما ا�ستو�صى خريا بالن�ساء فقال:
« َفاتَّقُوا اهللَ فيِ الن َِّ�ساءِ ؛ َف�إِنَّ ُك ْم �أَخَ ْذتمُ ُو ُه َّن ِب�أَ َمانِ اهللِ....احلديث»(((.
ولعل ما ي�ؤخذ من ن�ص خطبة الوداع يف مو�ضوع امل�ساواة بني اجلن�سني �أنها
من �أكرث الدعوات ن�ضجا لتحقيق مبد�أ امل�ساواة املتوازنة بني الرجل واملر�أة .وهذا
التوازن هو الذي ي�صون املجتمع ويحميه من ال�صراعات املفتعلة بني اجلن�سني،
ويهدد اال�ستقرار االجتماعي .كما �أنه يقي املجتمع من التوترات التي �شهدتها
وال تزال ت�شهدها بع�ض املجتمعات الغربية التي زعمت �أنها حققت امل�ساواة بني
اجلن�سني ،حيث �أدى التطرف الذي بلغته املطالب الن�سائية يف تلك املجتمعات �إىل
حد املطالبة باملقاربة النوعية التي تنفي �أ�صل الأنوثة عند املر�أة ،والطبيعة الفطرية
واخللقية لديها ،حتى ال تتميز عن الرجل.
 -8ن�شر ثقافة الت�سامح:
ين التي حر�صت عليها ال�سنة النبوية كذلك،
ال�سلم املد ّ
من �أهم �آليات حت�صني ِّ
ن�شر ثقافة الت�سامح وتفعيلها ،وممار�ستها على �أر�ض الواقع .واملق�صود بالت�سامح
يف ال�سنة النبوية وفق النظرة التكاملية للأحاديث ال�شريفة ،معناه التعاي�ش مع
اب َح َّج ِة ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،حديث رقم .1218 :وي�ضيف ابن
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب احلج ،بَ ُ
ه�شام« :وا�ستو�صوا بهن خ ًريا » تهذيب �سرية ابن ه�شام� ،ص .286
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املخالفني �سواء كانوا م�سلمني� ،أو من معتنقي ديانات وثقافات �أخرى ،ولي�س
مبعنى التغا�ضي عن املنكر� ،أو حتليل حرام وحترمي حرام .فالت�سامح كما ورد يف
ال�سنة النبوية له حدوده ال�شرعية التي ر�سمها الإ�سالم ،وتقت�ضي �ضرورة تغيري
املنكر ،لكن ب�أ�سلوب اللني والرفق ،واملعاجلة احلكيمة ،البعيدة عن كل �أ�شكال
التع�صب والعنف(((.
وي�صعب ح�صر جميع �أفعال و�أقوال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف تطبيقه
للت�سامح واحلث عليه .لذلك �سنكتفي بنموذجني يعك�سان مقا�صد الت�سامح ،ج ّنب
وحول بهما الأعداء
بهما امل�سلمني ويالت احلروب ،وجنى بهما ثمار ِّ
ال�سلم املدينّّ ،
�إىل �أطراف متعاي�شة ومت�ساكنة .فعندما فتح مكة املكرمة ،وا�ستتب له الن�صر ،مل
يكن خ�صومه من قري�ش ومعار�ضو الدعوة الإ�سالمية ينتظرون �أن يخرج عليهم
بهذه العبارة التي مل ي�شهد لها التاريخ نظريا حيث خاطبهم عليه ال�سالمَ « :م ْن َدخَ َل
َدا َر �أَ ِبي ُ�س ْفيَ َان َف ُه َو �آم ٌِن»((( .وبهذه ال�صورة النادرة ،يتبني �أن الت�سامح وال�صفح
اجلميل هو ال�سيا�سة التي ر�سمتها ال�سنة النبوية يف عالقة امل�سلمني بالآخر ،مهما
اختلفت عقائده عنهم ،وتباينت مواقفه معهم ،وبخا�ص ٍة �إذا كان الت�سامح يعمل
على ن�سيان �أخطاء املا�ضي وروا�سبه املتكل�سة التي تعرقل االندماج واالنتقال �إىل
زمن التعاي�ش والت�شارك ،بناء على قواعد العدالة وامل�ساواة والت�ضامن ورف�ض
العنف ،والوقاية من النزاعات يف منابعهاّ ،
وحل امل�شاكل عن طريق ال�صفح
والتغا�ضي ،وطي �صفحة املا�ضي ،وبداية �صفحة جديدة.
�أما النموذج الثاين الذي يرتجم ت�سامح النبي الكرمي مع �أتباع الديانات
الأخرى ،فن�ستقيه من حديث �شريف ورد يف �صحيح البخاري يف رواية عن جابر
 -1حمزة عبد اهلل املليباري� ،ص .140
اب َف ْت ِح َم َّك َة ،حديث رقم ،1780 :و تهذيب �سرية ابن ه�شام،
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
�ص.227
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َامَ ،فق َ
ِيل لَ ُه:
بن عبد اهلل �أنه قال�« :إِ َّن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َم َّر ْت ِب ِه جِ َنا َز ٌة َفق َ
�إِنَّ َها جِ َنا َز ُة يَ ُهودِ ٍّيَ ،فق َ
َال� :أَلَ ْي َ�س ْت نَ ْف ً�سا»((( (.يق�صد نف�س اليهودي).
وجاءت الأحاديث ال�شريفة لت�ؤكد هذا املنحى الت�ساحمي ،والعفو حتى
عندما يكون املرء يف موقف قوة .ففي حديث رواه �أبو هريرة ،عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلمَ « :ما نَق ََ�ص ْت َ�ص َد َق ٌة م ِْن َمالٍ َ ،و َما زَا َد اهللُ َع ْبدً ا ِب َع ْف ٍو �إِ اَّل عِ ًّزاَ ،و َما
(((
تَ َو َ
ا�ض َع �أَ َح ٌد لهلِ ِ �إِ اَّل َر َف َع ُه اهللُ»  .ويف حديث �آخرَ :و َم ْن َ�سترَ َ ُم ْ�س ِل ًما َ�سترَ َ ُه اهللُ فيِ
الد ْنيَا َو ْالآخِ َرةِ َ ،واهللُ فيِ َع ْونِ ا ْل َع ْبدِ َما َك َان ا ْل َع ْبدُ فيِ َع ْونِ �أَخِ يهِ»((( .وكل هذه
ُّ
حق االنتقام حتى يف ذروة
الأحاديث تفي�ض مبعاين العفو وال�صفح ،والتنازل عن ّ
ّ
والتمكن .وبذلك يغدو الت�سامح يف ال�سنة النبوية ف�ضيلة �أخالقية ،و�ضرورة
العز
جمتمعية ،و�آلية ل�ضبط االختالفات و�إدارتها((( .والت�سامح بهذا املعنى ال ميكن �إال
�أن ي�شيع مناخ الألفة والتعاي�ش بني الأطراف التي كانت متنافرة داخل جمتمع ما،
ال�سلم املدينّ.
ويحولها �إىل �أطراف متعاي�شة تفيد يف تفعيل ِّ
نتائج البحث وتو�صياته:
من ح�صاد هذه الورقة ،خرجنا مبجموعة من النتائجّ ،
لعل �أبرزها يكمن يف
ال�سلم
الوقوف على عدم �صحة �أحكام بع�ض الدرا�سات التي ربطت مفهوم ِّ
ين بنظريات فال�سفة ع�صر الأنوار والنه�ضة الأوروبية ،وجعلت منه منتوجا
املد ّ
قحا ،دون �أي اعتبار لقيمة مرجعية ال�سنة النبوية يف ت�أ�سي�سه .فعلى خالف
غربيا ّ
ال�سلم املدينّ ،و�أبرزت دور تعاليم ال�سنة النبوية
هذا املنحىّ � ،أ�صلت الورقة مفهوم ِّ
-1
-2
-3
-4

اب َم ْن َق َام لجِ ِ َنازَةِ يَ ُهودِ ٍّي ،حديث رقم.1312:
�أخرجه البخاري ،كتاب اجلنائز ،بَ ُ
ا�ض ِع ،حديث رقم.2588 :
اب ا ْل َع ْف ِو َوال َّت َو ُ
اب ْا�ست ِْح َب ِ
�أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
اب ف َْ�ض ِل اِال ْج ِت َم ِاع َع َلى ِتلاَ َوةِ ا ْلق ُْر�آنِ ،
�أخرجه م�سلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واال�ستغفار ،بَ ُ
َو َع َلى ِّ
الذكْ ِر ،حديث رقم.2699 :
حمزة عبد اهلل املليباري� ،ص .145
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يف و�ضع �أ�س�سه .كما ب ّينت باحلجة والقرينة املقومات التي ّ
�سطرتها ال�سنة النبوية
لبناء �سلم مدين يتميز باال�ستقرار ،وتتجلى �أبرز تلك املقومات يف الإميان باهلل
كمرتكز جوهري لقيام �سلم مدين م�ستدام ،ثم منظومة وحدة اجلن�س الب�شري،
وما يتمخ�ض عنها من �أخوة �إن�سانية ت�ستدعي العي�ش امل�شرتك .كما تتمثل �أي�ضا
يف التعددية وحرية املعتقد التي �أولتها الأحاديث النبوية كل العناية واالهتمام،
ين
ال�سلم املد ّ
ف�ضال عن توفري الأمن االجتماعي والنف�سي الذي يعد �أحد �أعمدة ِّ
يف منظور ال�سنة النبوية.
ال�سلم املدينّ،
وانطالقا من جمع الأحاديث النبوية التي ت�صب يف مو�ضوع ِّ
وحتليل �أوجه دالالتها� ،ساهمت هذه الورقة املتوا�ضعة يف ا�ستنباط جملة من �آليات
ين يف ال�سنة النبوية ،و�أهمها :نبذ العنف والتطرف ،واعتماد
ال�سلم املد ّ
حت�صني ِّ
منهجا حلل امل�شاكل الطارئة بني خمتلف مكونات املجتمع املتعدد الأعراق
احلوار ً
والطوائف ،وااللتزام بثقافة الت�ضامن والتعاون والتوافق االجتماعي ،ثم القدرة
على �إدارة التنوع داخل املجتمع على �أ�سا�س مفهوم املواطنة ،وحت ّمل امل�س�ؤولية
وح�سن �أداء الأمانة ،ف�ضال عن احرتام اتفاقيات التعاي�ش وااللتزام باملعاهدات
مكونات املجتمع ،ناهيك عن �إ�شاعة
مع الأقليات ،و�إقرار امل�ساواة والعدالة بني ّ
ثقافة الت�سامح ،وهو ما تنطق به كل تعاليم ال�سنة النبوية كما �أثبت ذلك البحث،
مما يعك�س �أهمية تطبيقها يف حياتنا املعا�صرة خلدمة م�صلحة الب�شرية جمعاء ،وبناء
جمتمع ي�ؤمن بالتعاي�ش امل�شرتك ،وبقيَم املواطنة واحلرية والعدالة.
ويف ختام هذه الورقة ،نتقدم بالتو�صيات التالية:
 تخطيط ا�سرتاتيجية فكرية لبناء �سلم مدين وفق تعاليم ال�سنة النبوية وتطعيمهابالقوانني واملواثيق الدولية.
ين ومقا�صده ،والأهداف
ال�سلم املد ّ
 تعزيز الوعي الفردي واجلماعي مبفهوم ِّ- 75 -

الإن�سانية التي ي�صبو �إليها ،وممار�سته يف الواقع العياين وحتويله �إىل ثقافة
مطبقة على واقعنا املعا�ش.
ال�سلم
 �إعادة االعتبار لدور الرتبية والأ�سرة ومعاهد التعليم يف غر�س قيَم ِّين وفق تعاليم ال�سنة النبوية ،ملا لها من ت�أثري �إيجابي على تن�شئة الفرد
املد ّ
ال�سلم
وتوعيته بقيمة املواطنة ،حتى يكون هو نف�سه م�صدر توليد لقيَم ِّ
االجتماعي ،خ�صو�صا يف املجتمعات املتعددة الأعراق.
 توعية ال�شباب بتعاليم ال�سنة النبوية املتمثلة يف امل�ساواة والعدالة واحلريةوحقوق الإن�سان ،وبقيَم التكافل والت�ضامن ونبذ العنف وحق االختالف،
واحرتام الآخر ،وحقوق الأقليات وكل الطوائف املكونة للمجتمع ،مبا
ال�سلمي احل�ضاري.
يجعلهم واعني بحقوقهم ،ومدافعني عنها بالأ�سلوب ِّ
 تخ�صي�ص مقررات ومناهج جامعية تبينّ دور امل�سلمني يف القبول باالختالفوالتعاي�ش مع اللآخرين على امتداد تاريخهم ،وتعمل على ن�شر ثقافة الت�سامح
واملحبة والإخاء واحلوار ،ك�أ�سلوب ح�ضاري يف التعاطي مع امل�شاكل الطائفية
والعرقية والتع�صب القبلي.
ين من جمعيات ونقابات و�أحزاب يف التعريف
 تن�شيط دور املجتمع املد ّين يف ال�سنة النبوية ،وما تت�ض ّمنه من �أر�ضية خ�صبة للتعدد،
ال�سلم املد ّ
ب�أهمية ِّ
والتنوع الديني والثقايف واحل�ضاري ،وحرية التعبري ،و�إبراز ما يتهدد هذا
ال�سلم كلما ابتعدنا عن تعاليمها.
ِّ
 عقد م�ؤمترات وندوات وملتقيات ثقافية لدرا�سة موا�ضيع تف�صيلية تخ�صال�سلم املدينّ ،وتطهري العقل اجلمعي من الأ�ساليب
البحث يف �آليات حت�صني ِّ
اخلاطئة التي ت�ستغل الدين ا�ستغالال م�سيئا ،وتزرع االنق�سام والت�شرذم،
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ال�سلم االجتماعي ،و�إقناع �أ�صحاب هذه التوجهات ب�أخطائهم التي
وتهدد ِّ
تتنافى مع ال�سنة النبوية.
 �إن�شاء م�ؤ�س�سة �إ�سالمية تتكون من املثقفني والأكادمييني ورجال الفكر وعلماءين
ال�سلم املد ّ
ال�شريعة ومنظمات املجتمع املدينّ ،ت�سهر على تعميم فكر ِّ
والدعوة له ،والتوعية ب�أهدافه ومراميه ،انطالقا من هدي ال�سنة النبوية
تن�ص على مبد�أ التعددية والتنوع واحرتام املواطنة ،واحلرية والعدالة
التي ّ
مكونات املجتمع املتعدد.
وامل�ساواة ،واملحبة والتعاي�ش بني خمتلف ّ
	احلر�ص على ن�شر �أبحاث هذا امل�ؤمتر حتى تعم الفائدة ،وتتالقح الأفكارال�سلم املدينّ.
وتتفاعل ،وتربز تعاليم ال�سنة النبوية منا ًرا يهتدى به ل�صيانة ِّ
ّمت بحمد اهلل

- 77 -

ثبت م�صادر ومراجع الدرا�سة
امل�صادر:
	القر�آن الكرمي.	الأدب املفرد ،للبخاري ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،املجلد ،1املطبعة ال�سلفية،القاهرة  1375ﻫ.
	البداية والنهاية ،البن كثري ،اجلزء  ،3حتقيق علي �شريي ،دار �إحياء الرتاث العربي،ط 1408 ،1ﻫ  1988 /م.
 تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،للزبيدي ،دار الفكر ،بريوت  1414ه. تهذيب �سرية ابن ه�شام ،حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون ،مكتبة ال�سنة ،ط ،6القاهرة 1409ﻫ1989 /م.
	اجلامع الكبري للرتمذي ،املجلد  ،6 ،4حتقيق ب�شار عواد معروف ،دار الغربالإ�سالمي ،ط ،1بريوت (د.ت).
 جمهرة اللغة ،البن دريد ،حتقيق رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت 1408ﻫ.1987 /
 �سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة ،للألباين ،املجلد  ،4مكتبة املعارف،الريا�ض 1412ﻫ1992 /م.
 �سنن ابن ماجة ،اجلزءان  1و .2حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،مطبعة دار �إحياء الكتبالعربية (د.ت).
 �سنن �أبي داود ،اجلزء  1و  ،2حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكرللطباعة والن�شرّ ،مت حتميله من املوقع الإلكرتوين:
http://www.motasem.net/Library/Hadeeth/old/Sonan_Abi_Dawood/Sonan_Abi_Dawood_All.pdf

 �سنن البيهقي الكربى ،اجلزء  ،9حتقيق حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكةاملكرمة .1994
 �شعب الإميان ،للبيهقي ،الأجزاء  ،13 -7 -4حتقيق حممد ال�سعيد ب�سيوين زغلول،دار الكتب العلمية ،بريوت 1410ه.
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 �صحيح البخاري ،دار الفجر للرتاث ،القاهرة 1426ﻫ2005 /م. �صحيح اجلامع ال�صغري وزياداته ( الفتح الكبري) ،للألباين� ،أ�شرف على طبعه زهريال�شاوي�ش ،ط ،3املكتب الإ�سالمي ،بريوت .1988
 �صحيح م�سلم ،اعتنى بجمعه ومراجعته هيثم خليفة الطعيمي ،املكتبة الع�صرية للطباعةوالن�شر� ،صيدا -بريوت1424 ،ه2003 /م.
 غاية املرام يف تخريج �أحاديث احلالل واحلرام للألباين ،اجلزء ،1ط ،3املكتبالإ�سالمي ،بريوت.1405
	الكامل يف التاريخ ،البن الأثري ،املجلد  ،2دار الفكر ،بريوت .1978 كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال ،لعالء الدين املتقي الهندي ،املجلد ،3حتقيق�صفوت ال�سقا وبكري احلياين ،م�ؤ�س�سة الر�سالة( ،د.ت).
 م�سند �أبو يعلى ،حتقيق ح�سني �سليم �أ�سد ،اجلزء  ،10دار املامون للرتاث ،دم�شق.1984
 م�سند الإمام �أحمد ،حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط و�آخرون ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،2001اجلزء .36
 معجم مفردات �ألفاظ القر�آن ،للراغب الإ�صفهاين ،حتقيق ندمي مرع�شلي ،دار الفكر،بريوت (د.ت).
 معجم مقايي�س اللغة ،لأحمد بن فار�س بن زكريا ،حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون،دار الفكر( ،د.ت).
 معجم املعاين ،يف الرابط الإلكرتوين:http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

 نيل الأوطار من �أ�سرار منتقى الأخبار ،لل�شوكاين ،ج ،7حتقيق حممد �صبحي بنح�سن حالق ،دار ابن اجلوزي 1472 ،ﻫ.
الدرا�سات احلديثة:
	الإ�سالم دين ال�سالم ،لعبد ال�صبور �شاهني ،دار ال�سالم للطباعة والن�شر والتوزيعوالرتجمة ،ط ( ،1القاهرة  -الإ�سكندرية 1425ﻫ2004/م.
	الإ�سالم والقانون الدويل ،لإح�سان الهندي ،ط ،4طال�س للدرا�سات والرتجمة- 79 -

والن�شر ،دم�شق .1994
	الأمن االجتماعي ،مقوماته  -تقنياته ،ارتباطه بالرتبية املدن ّية ،مل�صطفى العوجي،م�ؤ�س�سة نوفل للطباعة والن�شر ،بريوت 1983م.
ين و�أزمة املجتمع العربي ،لغازي ال�صوراين ،مركز درا�سات
 تطور مفهوم املجتمع املد ّالغد العربي ،غزة .2004
	اجلماعات ال�سيا�سية الإ�سالمية واملجتمع املدينّ ،لأحمد ح�سني ح�سن ،ط ،1الدارالثقافية للن�شر ،القاهرة 2000م.
	العالقات الدولية يف الإ�سالم ،ملحمد �أبو زهرة ،دار الفكر العربي (د.ت.م).	ال�سالم يف الإ�سالم ،ل�سمري بودينار ،من�شورات املجل�س العلمي بوجدة ،وجدة1425/ 2004ﻫ.
	ال�سلم يف القر�آن وال�سنة ،مرتكزاتها وو�سائل حمايتها ،لعبد الهادي اخلملي�شي ،ط،1
ِّ
دار ابن حزم ،بريوت .2008
ال�سلم الأهلي والنزاع الأهلي يف �سوريا ،لنارميان عامر و�آخرين ،من�شورات
 عوامل ِّين والدميوقراطية يف �سوريا .2013
املركز املجتمع املد ّ
ال�سلم واحلرب من املنظور االجتماعي ،لعبد الفتاح حممد
 فل�سفة الإ�سالم يف ِّالعي�سوي وحممد �صالح الدرازي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�شر ،الإ�سكندرية
.2003
ال�سلمي يف الإ�سالم ،منهجا و�سرية ،لعبد العظيم املطعني ،دار
 مبادئ التعاي�ش ِّالفاروق للن�شر والتوزيع ،القاهرة (د.ت).
ين يف الإ�سالم :اجلذور وال�ضوابط والآفاق ،لعز الدين معمي�ش ،بحث
	املجتمع املد ّمقدم �إىل م�ؤمتر مكة املكرمة الثالث ع�شر :املجتمع امل�سلم :الثوابت واملتغريات ،مكة
املكرمة 5-4 ،ذو احلجة 2013 ،1435م ،من�شورات رابطة العامل الإ�سالمي مبكة
املكرمة.
ين يف الوطن العربي ،لأحمد �شكر ال�صبيحي ،ط ،2مركز
 م�ستقبل املجتمع املد ّدرا�سات الوحدة العربية� ،سل�سلة �أطروحات الدكتوراه ،العدد  ،37بريوت .2008
ين يف منظومة الفكر الإ�سالمي ،لل�سيد مرت�ضى احل�سيني ال�شريازي،
 معامل املجتمع املد ّ- 80 -

م�ؤ�س�سة التقى الثقافية ودار العلوم للطباعة والن�شر ،النجف .2015
ين والدولة املدن ّية ،ملحمد احمد علي مفتي ،من�شورات مركز
 مفهوم املجتمع املد ّالبحوث والدرا�سات ،البيان ،الريا�ض  1435ه.
 منهج التعارف الإن�ساين يف الإ�سالم ،نحو قوا�سم م�شرتكة بني ال�شعوب حل�سنالبا�ش ،من�شورات جمعية الدعوة الإ�سالمية العاملية ،طرابل�س  1426ﻫ  2005م.
 «ن�ش�أة وتطور املجتمع املدنى :مكوناته و�إطاره التنظيمى» ،لعبد الغفار �شكر ،احلواراملتمدن ،العدد 985 :بحث ن�شر باملجلة الإلكرتونية ملجلة حلوار املتمدن بتاريخ 2004
 13 / 10 /يف:
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=24930&r=25&cid=0&u=&i=459

	الوثائق ال�سيا�سية الراجعة للع�صر النبوي ،ملحمد حميد اهلل ،ط ،5دار النفائ�س ،بريوت1405ﻫ.
	املوقع الر�سمي لهي�أة الأمم املتحدة يف املوقع الإلكرتوين:http://www.un.org/ar/sections/resources/civil-society/index.htm
La laïcité, socle de la paix civile, texte écrit par les responsables du groupe
de travail LDH en France. Voir le site: http://www.ldh-france.org/wpcontent/uploads/2014/10/HL166-Dossier-9.-La-la%C3%AFcit%C3%A9socle-de-la-paix-civile.pdf.
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املقومات العقدية لل�سلم املدين
ال�سنة ال ّنبوية
يف ّ
د.مبارك بن عبد العزيز بن �صالح
اململكة العربية ال�سعودية
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله
و�أ�صحابه �أجمعني� ،أما بعد:
ال�سلم والأمن ؟ كال! فال�سلم غاية فطرية
هل ثمة خملوق ال ي�سعى �إىل ِّ
و�ضرورة نف�سية ،ي�سعى �إليها كل كائن ب�شري �أو حيواين ،ففي ظله تنمو احلياة
ال�سلم مثل زماننا الذي
ويطيب العي�ش وت�صفو النفو�س ،وال �أحق باحلديث عن ِّ
نعي�ش فيه ،حيث تزداد كل حني �صراعات عاملية ودولية و�إقليمية وطائفية ،ويدخل
على خطها القدرة العلمية املعا�صرة يف ا�ستخدام �أ�سو�أ للتقنية ،وال�صراعات
الذرية والت�سابق املحموم فيها ،ونحن امل�سلمني بحاجة جدة ما�سة �إىل هذا
احلديث من منطلق ديننا ،ا�ستجابة لظروفنا الذاتية التي حتتم علينا �أن نحمي ديننا
من �شبهات الغالني ،وانتحال املتطرفني ،وت�شوهني االرهابيني ،و�أن نتعاون جمي ًعا
للدفاع عن ديننا ،و�أن نقدمه كما هو يف كتاب اهلل و�سنة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم نا�ص ًعا م�شر ًقا � ً
آخذا بنوره الوهاج الألباب والب�صائر ،كما �أنَّنا بهذا احلديث
ال�سلم نحمي جمتمعاتنا من االن�شطار الداخلي واالحرتاب الطائفي جراء
عن ِّ
غياب قانون العدل وامل�ساواة والإن�سانية والرتاحم ،وح�سنًا ما قامت به الأمانة
العامة لندوة احلديث ال�شريف بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي بدولة
الإمارات العربية املتحدة �إذ طرحت هذا املو�ضوع املهم يف مثل هذه الظروف،
فجزاهم اهلل خ ًريا ،وقد �أحببت �أن �أ�ساهم يف مو�ضوع هذه الندوة ببحث املقومات
ال�سنة ال ّنبوية ،واخرتت هذا املو�ضوع؛ لأهميته حيث
العقدية لل�سلم املدين يف ّ
العقدي لل�سلم املدين ر�سوخً ا وجال ًء ،ف�أما الر�سوخ فهو يف كون
يعطي البعدُ
ُ
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ال�سلم املدين يف الإ�سالم عميق اجلذور ،وممتد الأركان يف تربة العقيدة الإ�سالمية
ِّ
فهو را�سخ يف �أ�صلها كما هو �أ�صل يف فروعها ،بحيث ال يتزحزح مبد�ؤه مهما
اختلفت الأحوال والظروف �إ َّال على نطاق �ضيق هو نطاق ال�ضرورة التي حتمي
ال�سلم نف�سه ،و�أ َّما جال�ؤه ففي كون العقيدة ال�صحيحة اجللية الوا�ضحة حتمل يف
ِّ
ال�سلم
ال�سلم جل ًيا بعيدً ا عن �أهواء الب�شر وحمِ َّياتهم التي تغب�ش جالء ِّ
ذاتها طبيعة ِّ
وجتعل عليه �ضبابية هائلة بكونه يعار�ض �صرامة العقيدة وقوتها ،و� َّأن فيه مداهنة
على ح�ساب حمكماتها.
يهدف هذا البحث �إىل:
ال�سلم املدين وتكون قاعدة انطالق لتعزيز
y yذكر املقومات العقدية التي تدعم ِّ
ثقافته.
ال�سلم املدين.
y yبيان العالقة الوثيقة بني العقيدة الإ�سالمية و ِّ

ال�سلم املدين العقدية ،و�إمنا
مل �أجد ح�سب اطالعي بح ًثا يتناول مقومات ِّ
ال�سلم الأهلي،
وجدت عدة كتب تتحدث عن ال�سالم العاملي والأمن الفكري ،و ِّ
من منظور فكري عام .فالإ�ضافة التي يقدمها هذا البحث هي ذكر املقومات
العقدية لل�سلم املدين ،والتي مل �أر من كتب فيها  -ح�سب اطالعي .-
و�أ ّم�أ خطة البحث فت�شتمل على الآتي:
املقدمة ،وفيها ذكر ال�سبب لطرح هذا املو�ضوع و�أهميته و�أهدافه والدرا�سات
ال�سابقة.
ثم التمهيد ،وفيه �أو�ضحت بيان معاين �ألفاظ البحث.
ال�سلم املدين يف باب االعتقاد يف
 املبحث الأول :وفيه املقوم الأول� :أ�صالة ِّ
ال�سنة ال ّنبوية.
ّ
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 املبحث الثاين :وفيه املقوم الثاين :وحدانية اهلل تعاىل وتفرده باخللق والأمر
ال�سلم.
�أ�سا�س ِّ
ال�سلم �أحد ركني الأ�سماء ال�شرعية
 املبحث الثالث :وفيه املقوم الثالثّ � :أن ِّ
التي يقوم عليها الدين.
ال�سلم مق�صد رباين رئي�س يف الر�ساالت
 املبحث الرابع :وفيه املقوم الرابعَّ � :أن ِّ
ال�سماوية والكتب املنزلة مرتبط مبق�صد الإميان والإ�سالم وفرائ�ضهما.
ال�سلم مقرو ٌن دائ ًما يف
 املبحث اخلام�س :وفيه املقوم اخلام�سَّ � :أن الأمر ب ِّ
اخلطاب القر�آين والنبوي ب�أمور االعتقاد الكربى! -دعوة وتكلي ًفا.-
و�أ�س�أل اهلل تعاىل الت�سديد والتوفيق فيما ق�صدت و�أردت ،وال�صالة وال�سالم
على نبينا حممد.
التمهيد
املطلب الأول :معنى املقومات العقدية:
� اًأول :املقومات :هي جمع «مقوم» ،وهو م�شتق من ( َق َو َم) يقال :قام يقوم
قوما وقياما وقومة وقامة ،والقومة املرة الواحدة .والقاف والواو وامليم �أ�صالن
�صحيحان ،يدل �أحدهما على جماعة نا�س ،ورمبا ا�ستعري يف غريهم .والآخر على
انت�صاب �أو عزم((( .فيقولون يف املعنى الثاين لقوم  :-قام قياما ،والقومة املرة
الواحدة� ،إذا انت�صب .ومن الباب :هذا قوام الدين واحلق� ،أي به يقوم(((،
وقوام كل �شيء :ما ا�ستقام به؛ والقوام من العي�ش :ما يقيمك((( ،فاملقومات هي
 -1مقايي�س اللغة ،43/5 ،ل�سان العرب .496/12
 -2مقايي�س اللغة.43/5 ،
 -3ل�سان العرب.504/12 ،
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أ�سا�سا يف حدوثه (((.
ال�سلم ويقوم بها لكونها ركنًا يف وجوده و� ً
التي يرتكز عليها ِّ
ثان ًيا :العقدية :ن�سبة �إىل العقيدة ،وهي م�شتق من «عقد» يَ ْعقِد َعقْدً ا وت َعقَا ًدا
وعِ قْده ،فالعني والقاف والدال �أ�صل واحد يدل على �شد ،و�شدة وثوق ،و�إليه
ترجع فروع الباب كلها(((.
فالعقيدة هي ما يعقد العبد عليه قلبه من الإميان والدين.
ثال ًثا :معنى املقومات العقدية تركي ًبا :يراد باملقومات العقدية :تلك
ال�سلم املدين.
الأ�س�س التي ترجع �إىل باب االعتقاد لإقامة ِّ
ال�سلم املدين:
املطلب الثاين :معنى ِّ
ال�سلم:
� اًأولِّ :

و�س َّل َم ويَ ْ�س َلم ويُ َ�س ِّلم و�أ�سلم
ال�سلم :م�شتق من �سلم .يقال�َ :س َل َم َ
لغةِّ :
و�سالما و�سالمة وت�سليما وم�ساملة و�سِ ْل ًَما((( ،و�أ�صل معناه :الرباءة والعافية ،قال
ابن منظور« :ال�سالم وال�سالمة :الرباءة .وت�سلم منه :ترب�أ .وقال ابن الأعرابي:
وال�سلاَ َم ُة :ال ّتع ّري من الآفات الظاهرة
ال�سالمة العافية»((( .وقال الراغبِّ :
«ال�سلم َّ
والباطنة»(((.

ثم من هذا الأ�صل يتفرع معاين ال�سالم ب�سائر �صيغه وت�صريفاته ،قال ابن
ال�ص ّحة والعافية؛ ويكون فيه ما ُّ
ُّ
وال�شاذ عنه قليل»(((.
ي�شذ،
فار�س« :معظم بابه من ّ
 -1معجم اللغة العربية املعا�صرة.1879-1874/3 ،
 -2مقايي�س اللغة ،86/4 ،ل�سان العرب.296/3 ،
	-3القامو�س املحيط.1121 ،
 -4ل�سان العرب.289/12 ،
	-5املفردات يف غريب القر�آن.421 ،
 -6معجم مقايي�س اللغة البن فار�س.90/3 ،
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وجاءت لفظ �سلم وم�شتقاتها يف القر�آن كث ًريا وكلها ترجع �إىل معنى العافية
والرباءة منها قوله تعاىل ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [الأنعام:
 ،]54ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [مرمي ،]47 :ﭽ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ[الق�ص�ص.]55 :
ال�سلم �أن تكون العالقة بني النا�س مبنية على ال�سالمة
ً
ا�صطالحا :يراد ب ِّ
بح�سن الظن ،و�إرادة اخلري ،واحرتام حقوق بع�ضهم ً
بع�ضا � -سوا ٌء العر�ض �أم
الدم �أم املال  -ونبذ العنف بينهم و�إقامة العدل فيهم وامل�ساواة بينهم.
ثان ًيا :املدين:
«مد َن ميدُ نُ ،مدونًا ،فهو مادِ ن» .ويراد بها:
«مد َن » ،يقالَ :
لغة :م�شتق من َ
مدن َّ
خ�ص� :أتى املدين َة،
املدينة �ضد البادية فهو ا�سم من�سوب �إىل َمدينة ،يقال َ
ال�ش ُ
متدن � ُ
أهل ال ِّريف :عا�شوا عي�شة �أهل املدن و�أخذوا ب�أ�سباب احل�ضارة،
ويقالَّ :
حت�ضروا وتخ َّلقوا ب�أخالق ُ�س ّكان املدن منتقلني من اخل�شونة �إىل الأن�س وحالة
ّ
َّ
الظرف(((.
ا�صطالحا :كان له عدة ا�صطالحات بح�سب املجاالت التي ي�ستخدم فيها
ً
فمن ذلك:
يخولها القانون جلميع املقيمني يف
y yويقال احلقوق املدن َّية :احلقوق التي ِّ
ال�سيا�س ّية امل َّت�صلة باختيار احلاكم.
َّ
الدولة ،وهي �أ�شمل من احلقوق ِّ
الدولة التي تقوم
y yاملجتمع املد ّين :م� َّؤ�س�سات املجتمع امل�ستق َّلة عن �سلطة َّ
العالقات بينها على �أ�سا�س رابطة اختيار ّية طوع ّية ،مثل النِّقابات والأحزاب
 -1معجم اللغة العربية املعا�صرة.2079/3 ،
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واجلمع ّيات الأهل ّية َّ
ومنظمات حقوق الإن�سان(((.
ا�صطالحا:
ال�سلم املدين
ً
ثال ًثا :معنى ِّ
يراد به حتقيق �أخالقيات املواطنة وقيمها بني املواطنني ،والعي�ش يف �سلم
وعدالة وم�ساواة عامة بغ�ض النظر عن اختالف العقيدة والقبيلة واملذهب وغريها
من االنتماءات املختلفة.
ال�سلم املدين يف باب االعتقاد يف
املبحث الأول :املقوم الأول وهو�« :أ�صالة ِّ
ال�سنة ال ّنبوية».
ّ
ال�سنة ال ّنبوية �أنه � ٌ
فرع يف
أ�صل ال ٌ
�أوثق ما يدل على مكانة ِّ
ال�سلم املدين يف ّ
وثابت
وركن من �أركان مفاهيمها و�أ�سمائها ال�شرعية،
باب العقيدة وفروعها،
ٌ
ٌ
ال متغ ٌري كثبات حمكماتها و�أ�صولها التي ال تتبدل مهما اختلف الزمان واملكان
ال�سلمية يف باب املو�ضوعات العقدية يعترب �أعظم
والظرف واحلال ،وهذه الأ�صالة ِّ
املقومات العقدية لل�سلم املدين« ،ففكرة ال�سالم يف الإ�سالم فكرة �أ�صيلة عميقة،
اً
ات�صال وثي ًقا بطبيعته ،وفكرته الكلية عن الكون واحلياة والإن�سان ،هذه
تت�صل
الفكرة التي ترجع �إليها نظمه جمي ًعا ،وتلتقي عندها ت�شريعاته وتوجيهاته ،وجتتمع
�إليها �شرائعه و�شعائره ،ب�شكل ال يخطر على بال الباحثني الدار�سني �أنف�سهم لهذا
الدين� ،إ َّال �أن يبلغوا بالبحث والدر�س �إىل اجلذور العميقة البعيدة ،ويتتبعوا
امتدادها وتفرعها ،يف يقظة و�صرب و�إحاطة»(((.
 -1معجم اللغة العربية املعا�صرة ،2079/3 ،بالن�سبة لتعريف املجتمع املدين هناك �إ�شكاالت كثرية يذكرها
املعنيون بعلم االجتماع عند بيانهم حلد املجتمع املدين وتعريفه وموا�صفاته ،ينظر :املجتمع املدين -
درا�سة نقدية ،عزمي حممود ،واملجتمع املدين التاريخ النقدي للفكرة -جون �إهرنربغ  -ترجمة علي
حاكم �صالح ،واملجتمع املدين هوية االختالف ،جاد الكرمي اجلباعي.
	-2ال�سالم العاملي.13 ،
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ال�سلم مو�ضوع
ويف هذا املبحث �أعر�ض لأ�صل معامل هذه الأ�صالة وهو � َّأن ِّ
متجذر يف �أ�سماء اهلل و�صفاته و�أفعاله �سبحانه وتعاىل.
�إذا ت�أملنا يف �أ�سماء اهلل احل�سنى و�صفاته العليا و�أفعاله احلكيمة الواردة يف
وال�سنة  -وهو �سبحانه �صاحب اخللق والأمر  -والتي يجب الإميان بها
الكتاب ّ
ال�سلم والأمن عميق يف كل هذه الأ�سماء وال�صفات والأفعال هلل
= جند � َّأن معنى ِّ
تعاىل فنجد:
�أوال ً � :أ َّن من �أ�سمائه �سبحانه ال�سالم وامل�ؤمن كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﯗ

ﯘﭼ [احل�شر.]23 :

فال�سالم :معناه يف حقه تعاىل يت�ضمن�« :سالم ذاته و�سالم �صفاته و�سالم
�أفعاله و�شرعه» فهو �سبحانه �سالم يف ذاته عن كل عيب ونق�ص يتخيله َو ْه ٌم ،و�سالم
يف �صفاته من كل عيب ونق�ص ،و�سالم يف �أفعاله من كل عيب ونق�ص و�شر وظلم
وفعل واقع على غري وجه العدل واحلكمة ،و�إرادته �سالم من خروجها عن احلكمة
وامل�صلحة ،وكلماته �سالم من الكذب والظلم ،وملكه� :سالم من منازع فيه� ،أو
م�شارك� ،أو معاون مظاهر� ،أو �شافع عنده بدون �إذنه ،وحلمه وعفوه و�صفحه
ومغفرته وجتاوزه �سالم من �أن تكون عن حاجة منه �أو ذل �أو م�صانعة كما يكون
من غريه ،بل هو حم�ض جوده و�إح�سانه وكرمه ،وكذلك عذابه وانتقامه و�شدة
بط�شه و�سرعة عقابه �سالم من �أن يكون ُظ ْل ًما� ،أو ت ََ�ش ِف ًَّيا� ،أو غِ ْل َظ ًة� ،أو َق ْ�سوةً ،بل
ُ
ا�ض َعها ،وق�ضا�ؤه و َق َدره �سال ٌم من
هو
حم�ض حِ ْكمته و َع ْد ِل ِه و َو ْ�ضعِ ه الأ�شيا َء َم َو ِ
ال َع َب ِث وا َجلورِ ُّ
الف احلكم ِة البالغةِ.
والظ ْل ِم ،ومن ت َ َو ّهم وقو َعه َعلى خِ ِ
و�شرعه ودينه �سالم من التناق�ض واالختالف واال�ضطراب ،وخالف م�صلحة
العباد ورحمتهم والإح�سان �إليهم وخالف حكمته ،بل �شرعه كله حكمة ،ورحمة،
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وم�صلحة ،وعدل(((.
وكذلك �سبحانه هو �سالم باعتبار ت�سليمه �سبحانه خللقه من الآفات ،ولكونه
من اال�ضطرابات ،ولأوليائه من �أعدائهم ،ونحو ذلك من مظاهر ال�سالم الرباين
الذي نعي�شه يف واقعنا ونراه ب�أعيننا ونح�س به يف حياتنا حتى ال تكاد عينك تدرك
�صوره وال خيالك يحيط ب�شواهده.
و�أ َّما امل�ؤمن :فمن معانيه يف حق اهلل تعاىل�« :أن يكون من الأمان ي�ؤمن عباده
امل�ؤمنني من ب�أ�سه وعذابه في�أمنون ذلك كما تقول�« :آمن فالن فالنًا» �أي� :أعطاه �أمانًا
لي�سكن �إليه وي�أمن .فكذلك � ً
أي�ضا يقال« :اهلل امل�ؤمن» �أي :ي�ؤمن عباده امل�ؤمنني فال
ي�أمن �إال من �آمنه(((.
و�إذا ثبت هذا له �سبحانه وتعاىل ف�إن كل �أفعاله و�شرعه �سبحانه وتعاىل ت�صدر
من مبد�أ ال�سالم والأمن.
ف�سمى دينه «الإ�سالم» ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [�آل عمران ]19 :ﭽﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [�آل عمران ]85 :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ [املائدة:

«ال�سلم » ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ [البقرة:
 .]3و�أقامه على ِّ

 ]208جاء عن ابن عبا�س وجماهد وال�سدي وابن زيد وال�ضحاك «�أنه الإ�سالم»(((.
وقال الربيع« :الطاعة»((( .وجاء فيه قراءتان:

ال�سلم» بفتح ال�سني ،ووجهوا ت�أويلها
فقر�أه عامة ق َّراء �أهل احلجاز« :ادخلوا يف ِّ
�إىل امل�ساملة ،مبعنى :ادخلوا يف ال�صلح وامل�ساومة وترك احلرب و�إعطاء اجلزية.
 -1نقلاً بت�صرف واخت�صار عن بدائع الفوائد البن القيم.605-602/2 ،
	-2ا�شتقاق �أ�سماء اهلل للزجاجي.221 ،
 -3تف�سري الطربي.252/4 ،
 -4تف�سري الطربي.252/4 ،
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«ال�سلم» ،واختلفوا يف ت�أويله :فمنهم
وقر�أه عامة ق َّراء الكوفيني بك�سر ال�سني ِّ
يوجهه �إىل
من يوجهه �إىل الإ�سالم ،مبعنى ادخلوا يف الإ�سالم كافة ،ومنهم من ّ
ال�صلح ،مبعنى :ادخلوا يف ال�صلح((( .قال الطربي�« :إن معنى الإ�سالم� -أي
عند العرب  :-دوام الأمر ال�صالح عند العرب»((( .واختار حتية �أهله «ال�سالم»
ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ [النور ،]61 :عن ابن عبا�س
يف قوله }ف�إذا دخلتم بيوتا ف�سلموا على �أنف�سكم{ يقول�« :إِ َذا َدخَ ْل ُت ْم بُ ُيوتَ ُك ْم
ال�سلاَ ُم ِ ألَنَّ ُه ْا�س ُم اهللَِ ،و ُه َو تحَ ِ َّي ُة �أَ ْه ِل
َف َ�س ِّل ُموا َع َلى �أَ ْه ِل َها ،تحَ ِ َّي ًة م ِْن عِ ْندِ ا ِهلل َو ُه َو َّ
الجْ َ َّنةِ»(((.
وفر�ض الكف عن كل من �ألقى علينا ال�سالم �أو �ألقاه �إلينا و�إن كان يف �ساحة
احلرب ،ويف حال املقاتلة مهما كان حاله ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
«ال�سلم» ،هو اال�ست�سالم ،و�إمنا هذا ٌ
مثل،
ﯥ ﭼ [الن�ساء .]90 :قال الطربي« :و ِّ
كما يقول الرجل للرجل�« :أعطيتك قِيادي» ،و«�ألقيت �إليك خِ َطامي»� ،إذا ا�ست�سلم
ال�سلم»� ،إمنا هو� :ألقوا �إليكم قيا َدهم
له وانقاد لأمره .فكذلك قوله« :و�ألقوا �إليكم ِّ
و�س َل ًما(((.
وا�ست�سلموا لكمً ،
�صلحا منهم لكم َ
وهذه الآية جاءت يف �سياق بيان التعامل مع املنافقني الذين عتب اهلل على
�أهل الإميان افرتاقهم يف �ش�أنهم �إىل فئتني مع و�ضوح فتنتهم فقال تعاىل »:ﭽ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
-1
-2
-3
-4

تف�سري الطربي.253-252/4 ،
تف�سري الطربي.253/4 ،
�أخرجه البيهقي يف �شعب الإميان ،حديث رقم.8449 :
تف�سري الطربي.23/8 ،
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ﮝ ﭼ [الن�ساء ]90 - 88 :ومع كل هذه الأو�صاف القبيحة ال�شنيعة فيهم ا�ستثنى اهلل
من قتالهم ،و�أمر بالكف عنهم يف حاالت -منها� :إذا ا�ست�سلم لكم ه�ؤالء املنافقون
ال�سلم» فحينئذ »:فما جعل
الذين و�صف �صفتهمً ،
�صلحا منهم لكم» َو�أَ ْلق َْوا �إِلَ ْي ُك ُم ِّ
اهلل لكم عليهم �سبيال»� ،أي :فلم يجعل اهلل لكم على �أنف�سهم و�أموالهم وذراريهم
ون�سائهم طري ًقا �إىل قتل �أو �سباء �أو غنيمة ،ب�إباح ٍة منه ذلك لكم وال � ْإذنٍ  ،فال
تع َّر�ضوا لهم يف ذلك �إال �سبيل خري»(((.
وجاء عن احل�سن الب�صري�« :أن �سراقة بن مالك املدجلي قال :ملا ظهر -يعني
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم -على �أهل بدر و�أحد ،و�أ�سلم من حولهم قال �سراقة:
«بَ َل َغنِي �أَنَّ ُه يُ ِريدُ �أَنْ يَ ْب َع َث خَ ال َِد ْب َن ا ْل َولِيدِ �إِلىَ بَنِي ُم ْدل ٍِجَ ،ق َالَ :ف َ�أت َ ْي ُت ُه َف ُق ْل ُت لَ ُه:
َال َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :د ُعو ُهَ ،فق َ
َال ا ْلق َْو ُمَ :م ْه! َفق َ
�أَن ُْ�شدُ َك الن ِّْع َم َةَ ،فق َ
َال
َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َما تُ ِريدُ ؟ َف ُق ْل ُت :بَ َل َغنِي �أَن ََّك ت ُِريدُ �أَنْ تَ ْب َع َث خَ ال َِد ْب َن
ا ْل َولِيدِ �إِلىَ َق ْومِيَ ،ف�أَنَا �أُحِ ُّب �أَنْ تُ َوادِ َع ُه ْمَ ،ف�إِنْ �أَ ْ�س َل َم َق ْو ُم ُه ْم �أَ ْ�س َل ُموا َم َع ُه ْمَ ،و ِ�إنْ لمَ ْ
يُ ْ�س ِل ُموا لمَ ْ تَخْ ُ�ش ْن ُ�صدُ و ُر َق ْو ِمه ِْم َع َل ْيه ِْمَ ،ف�أَخَ َذ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِبيَدِ
خَ الِدِ ْب ِن ا ْل َولِيدِ َفق َ
ا�ص َن ْع َما �أَ َرا َدَ .ف َذ َه َب ِ �إلىَ بَنِي ُم ْدل ٍِجَ ،ف�أَخَ ُذوا
َال لَ ُهْ :اذ َه ْب َم َع ُه َف ْ
َع َل ْيه ِْم �أَنْ اَل يُعِ ي ُنوا َع َلى َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف�إِنْ �أَ ْ�س َل َم ْت ُق َر ْي ٌ�ش �أَ ْ�س َل ُموا
(((
َم َع ُه ْمَ ،ف�أَ ْن َز َل اهللُ } َو ُّدوا لَ ْو ت َْك ُف ُر َ
عظم
ون َك َما َك َف ُروا{...الآيات  .فت�أمل َّ كيف َّ
اهلل تعاىل �إلقاء ال�سالم وامل�ساملة!! و�أعد لهم جنته و�سماها «دار ال�سالم» ﭽ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﭼ [الأنعام.]127 :
ال�سلم وبنوده
وكث ًريا ما يقرن اخلطاب القر�آين والنبوي -الدعوة �إىل ِّ
و�أخالقياته ب�أ�سماء اهلل تعاىل و�أفعاله ،ﭽ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
 -1تف�سري الطربي.23/8 ،
� -2أخرجه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه ،كتاب املغازي ،باب ما قالوا يف مهاجر ر�سول اهلل ،حديث رقم:
 ،36612تف�سري ابن كثري.372/2 ،
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ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [النور ،]22 :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [التغابن،]14 :
بي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم قال�« :إِ َّن اهللَ َرفِيقٌ يُحِ ُّب ال ِّرف َْقَ ،ويُ ْعطِ ي َع َلى
وقال ال ّن ّ
ال ِّرف ِْق َما اَل يُ ْعطِ ي َع َلى ا ْل ُع ْن ِفَ ،و َما اَل يُ ْعطِ ي َع َلى َما �سِ َوا ُه»(((.

ال�سلم،
ثان ًيا� :أ َّن كل �أ�سمائه و�صفاته �سبحانه مت�ضمنة ل�صورة من �صور ِّ
ال�سلم حا�ض ًرا يف:
فرنى ِّ
ا�سم الرب ،والذي يرجع له عدة �أ�سماء كاخلالق والرازق والإحياء والإماتة
أ�سا�سا يف الربوبية الربانية ويف تدبري هذا الكون
والوالية والن�صرة ،بل نراه � ً
وت�صريف �ش�ؤونه على نحو مذهل! ويف �صفة الرحمة وا�سمها «الرحمن الرحيم»
ال�سلم �صورة من �صور الرحمة الوا�سعة ،و�صفة احللم وا�سمها احلليم
فال�سالمة و ِّ
فبها ي�سلم العباد من معاجلة العقوبة ،وجنده كذلك يف �صفة العفو واملغفرة
والتوبة واللطف و�أ�سمائها ،ويف ا�سم املجيب والودود والرب والوهاب والكرمي
والرزاق والفتاح والر�ؤوف واملقيت والرفيق وال�ستري والبا�سط واملعطي واملنان
ونحوها من الأ�سماء وال�صفات ،ويف تلك الأ�سمـاء العظيـمة التي تتعلق بقـوته
�سبحـانه وجـربوته وعـزته جنـد � َّأن من �آثـارها يف الوجود ن�شر ال�سالم والأمن،
واالنت�صار للمظلومني و�إحقاق احلق واالنتقام من الظاملني الذين يف�سدون يف
الأر�ض وال ي�صلحون! ولذلك جندها مقرونة بالرحمة واحللم املغفرة ﭽ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [ال�شعراء.]9 :
وميكننا �أن نلحظ �أن ال�سالم الإلهي يف هذه الأ�سماء ال يقت�صر على �صورة
ال�سلب بل ال يتحقق �إ َّال بالعطاء والبذل والإح�سان منه �سبحانه ،فهو ي�سلمك من
الفقر ويح�سن �إليك بالغنى ،وي�سلمك من املر�ض ويعطيك العافية ،وهكذا يف
اب ف َْ�ض ِل ال ِّرف ِْق ،حديث رقم.2593 :
� -1أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الرب وال�صلة ،بَ ُ
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�سائر ال�سالم الرباين امل�شهود يف حياتنا.
املبحث الثاين :وفيه املقوم الثاين« :وحدانية الله تعاىل وتفرده باخللق والأمر
ال�سلم»:
�أ�سا�س ِّ
ال مراء � َّأن ق�ضية وحدانية اهلل تعاىل يف ربوبيته و�ألوهيته و�أ�سمائه و�صفاته هي
�أ�ضخم ق�ضايا العقيدة و�أم م�سائلها ،بل هي قلب الوجود كله ،فلها �أنزل اهلل تعاىل
ال�سلم،
الكتب و�أر�سل الر�سل وخلق الوجود لها ،هذه الوحدانية هي منطلق ِّ
ال�سلم هي ق�ضية
وعليها يدور ال�سالم ،وبها يتحقق الأمن يف املجتمعات ،فق�ضية ِّ
عقدية حني نتناولها من جانب الوحدانية ،ومما ي�شهد لهذا:
� اًأول :هناك وحدانيتان قررهما اهلل تعاىل يف كتابه والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يف �سنته:
الوحدانية الأوىل :وحدانية قدرية كونية ال ينازع فيها �إ َّال مكابرون ،وهي
تلك الوحدانية يف اخللق والتدبري والأمر والت�صرف ،هذه الوحدانية هي �سر
انتظام الكون املتعدد الثنائيات ،و�سر التوازن بني كل هذه الكائنات املتقابلة ،و�سر
التكامل يف عمل هذه املخلوقات املتزاحمة ،و�سر االن�سجام الذي ت�شهده العقول
وتب�صره الأعني وتدركه القلوب.
فقب�ضة الكون كله بيد اهلل تعاىل وحده ،ال ينازعه فيها �شريك وال ي�ضارعه فيها
ملك ،قال تعاىل ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [امل�ؤمنون ،]91 :وقال تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ[الأنبياء.]22 :
والقائم على هذا الكون هو واحد وهو اهلل تعاىل فهو القيوم ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
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ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ [البقرة.]255 :

و�صاحب الأمر فيه والكلمة عليه هو اهلل وحده ال �شريك له

ﭽﮅ ﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [الأعراف:

 ،]54ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﭼ [يون�س.]3 :
وغاية هذا الكون غاية واحدة لرب واحد هي العبودية هلل تعاىل

ﭽﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ [احلج.]18 :

�إ ًذا فال جمال لل�صراع وال لالختالف وال لال�ضطراب وال للت�شاك�س فال }ا ْل َب ْح َرانِ
يَ ْب ِغيَانِ { وال َّ
}ال�ش ْم ُ�س تُدْ ِر ُك ا ْل َق َم َر{ } َو اَل ال َّل ْي ُل َ�سا ِبقُ ال َّن َه ِار{ }وال ال�سماء تقع على
وح ٌّد ُمقدَّ ٌر!
الأر�ض{ ف ُك ٌّل فيِ َف َل ٍك يَ ْ�س َب ُحو َن ،ولكل �أجل م�سمىَ ،

الوحدانية الثانية :وحدانية ت�شريعية وهي وحدانية �ألوهيته وحكمه و�أمره
يف الثقلني ،وهذه الوحدانية هي التي نازع فيها �أكرث اخللق و�ضل عنها الغالب من
بني �آدم ،وبعث اهلل لها الر�سل و�أنزل الكتب ،وكانت عليها معارك احلق والباطل،
ف�إن كانت وحدانية القرار الكوين القدري هي �سر �سالم الكون وانتظامه ،ف�إن
وحدانية القرار ال�شرعي هي �سر �سالم حياة الب�شر ،واملجتمعات وانتظامها ،وقد
جعل اهلل تعاىل وحدانية التدبري والربوبية دليال على وحدانية �ألوهيته وعبوديته،
ال�سلم الكوين القدري ،فرب العزة
ال�سلم املجتمعي �أو املدين مببد�أ ِّ
يقرر مبد�أ ِّ
واجلالل حني قرر يف كتابه يف كل �سورة منه الأمر بتوحيده وح�شد دالئل
الوحدانية بكل �أ�شكالها وتنوعاتها الهائلة  -الفطرية والعقلية والكونية واحل�سية
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واالجتماعية  -وجتديد عر�ضها من مو�ضع لآخر ،وربط كل ق�ضايا الوجود
والت�شريع بهذه الق�ضية الكربى ق�ضية الوحدانية� ،إنه يقرر يف احلقيقة للب�شرية
ال�سلم الأوحد ،و�سبيل ال�سالم الفريد ،الذي ن�شهده نحن الب�شر فيما حولنا
طريق ِّ
من هذه املخلوقات الهائلة العدد ال�ضخمة احلجم ،التي تتناوب يف رعاية الأر�ض
و�أهلها ،وال تتنازع مهمتها ،وال تتجاوز فلكها ،وال تتعدى خط �سريها! كما ن�شهده
بذات الدقة والإتقان يف تلك الذرات ال�صغرية املتكاثرة تكاثرا ال نحيط بعدده،
والتي ال نراها ب�أعيننا حني ت�أخذ كل منها طريقها وت�سلم مهمتها لأختها يف �سال�سة
وهدوء! ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [الرعد ]16 :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [�آل عمران،]83 :

ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿﭼ [الزمر.]29 :

ثان ًيا :من دالئل تقرير الوحدانية لل�سلم:
� َّأن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم � -أُمِر �أن يدعو �أهل الكتاب �إىل كلمة �سواء،
وهذه الكلمة من �شرائطها �أن ال يكون لأحد منا �سلطان على �أحد �إ َّال ب�أمر اهلل
تعاىل ،فقال تعاىل له :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﭼ [�آل عمران.]64 :

فال�سلم انطلق هنا من كلمة العدل والتوحيد «�أَ اَّل ن َْع ُب َد �إِ اَّل اللهَّ َ َو اَل ن ُْ�ش ِر َك
ِّ
ِب ِه �شَ ْيئًا» ومتثل يف « َو اَل يَ َّتخِ َذ بَ ْع ُ�ض َنا بَ ْع ً�ضا �أَ ْربَابًا م ِْن ُدونِ اللهَّ ِ» ،لأن �أب�شع �صور
التعدي على الب�شرية هو ا�ستعبادها وتعبيدها وا�ستغاللها بغري وجه حق ،وال يتم
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توحيد اخلالق ح ًقا حتى يتم حترير املخلوق من املخلوق �صد ًقا .قال ابن جريج:
بع�ضنا ً
«وال يتخذ بع�ضنا ً
بع�ضا �أربابًا من دون اهلل» ،يقول :ال يطع ُ
بع�ضا يف مع�صية
يطيع النا�س �سا َدتهم وقادتهم يف غري عبادة ،و�إن
الربوبية� :أن َ
اهلل .ويقال � ّإن تلك ُّ
مل ي�ص ُّلوا لهم(((.
وهذه الدعوة قمة الأن�صاف والتجرد وذروة احلياد ،لأنها دعوة ال يريد بها
النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم� -أن يتف�ضل عليهم هو ومن معه من امل�سلمني ..كلمة
�سواء يقف �أمامها اجلميع على م�ستوى واحد .ال يعلو بع�ضهم على بع�ض ،وال
يتعبد بع�ضهم ً
بع�ضا .دعوة ال ي�أباها �إال متعنت مف�سد ،ال يريد �أن يفيء �إىل احلق
القومي� .إنها دعوة �إىل عبادة اهلل وحده ال ي�شركون به �شيئًا .ال ب�ش ًرا وال حج ًرا.
اً
ودعوة �إىل �أال يتخذ بع�ضهم ً
ر�سول .فكلهم هلل
بع�ضا من دون اهلل �أربابًا .ال نب ًيا وال
عبيد� .إمنا ا�صطفاهم اهلل للتبليغ عنه ،ال مل�شاركته يف الألوهية والربوبية.
ال�سلم �أحد ركني الأ�سماء ال�شرعية التي
املبحث الثالث :وفيه املقوم الثالثّ � :أن ِّ
يقوم عليها الدين.
�أ�صول الأ�سماء ال�شرعية التي يقوم عليها الدين (الإ�سالم  -الإميان -
الإح�سان) وقد دل على هذه الركنية �أدلة:
الأول :و�إذا رجعنا �إىل معانيها اللغوية وا�شتقاقاتها جند �أنها ذات بعدين:
البعد الأول :يتعلق بحق اهلل تعاىل .والبعد الثاين :يتعلق بحق املخلوقني.
وال�سال َم ُة:
«ال�س ُ
الم َّ
فالإ�سالم �أ�صل ا�شتقاقه من (�سلم) وقال ابن منظورَّ :
ا ْلبرَ َا َءةُ .وت ََ�س َّل َم ِم ْن ُه :تَبرَ َّ �أَ»((( .فحق اهلل تعاىل فيه هو »:اال�ست�سالم واالنقياد»(((،
 -1تف�سري الطربي.488/6 ،
 -2ل�سان العرب.289/12 ،
 -3ل�سان العرب.290/12 ،
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قال ابن فار�س« :ومن الباب الإ�سالم ،وهو االنقياد؛ لأنَّه يَ ْ�سلم من الإباء
إ�سالم� :إظها ُر ا ُخل�ضوع والقَبول لمِ ا �أَتَى ِب ِه
واالمتناع»((( .وقال الأزهري« :ال ُ
ُ
ال�سلاَ م»(((.
الر�سول َع َل ْي ِه َّ
وحق املخلوقني منه :امل�ساملة وال�سالمة من الأذى واملكروهَ .ق َال ابن
فال�سلم وال�سالم مبعنى الرباءة وامل�ساملة واملتاركة،
ال�سلمُّ :
ال�ص ْلح(((ِّ .
ال�سكيت :و ِّ
ورد �آيات من كتاب اهلل تعاىل منها يف قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﭼ [الفرقان ،]63 :ويف معناه قوالن:

الأول :ما نقله �سيبويه عن بع�ض �أئمة العربية« :براءة ال خري بيننا وبينكم وال
�شر ،ولي�س على ال�سالم امل�ستعمل يف التحية؛ لأن الآية مكية ،ومل ي�ؤمر امل�سلمون
يومئذ �أن ي�سلموا على امل�شركني»((( ،ف�سالم هنا �أي ال �أريد غري ال�سالمة ،وقد
كانت العرب يف اجلاهلية ..يقولون� :سالم عليكم ،فك�أنه عالمة امل�ساملة و�أنه ال
حرب هنالك(((.
الثاين� :أنهم قالوا اً
«�س َدادا
قول :ي�سلمون فيه من الإثم والتعدي .قال جماهدَ :
من القول»(((.
والإميان :م�شتق لغة من �أمن ي�أمن �أمنًا و�أمانة و�أمانًا و�أ َمنًا و�أ َم َن ًة ،و�إ ْمنًا ،فهو
�أم ٌِن و�أ ِمنيٌ ،و َر ُج ٌل �أُ َم َن ٌة ،ك ُه َم َزةٍ ويُ َح َّر ُك :يَ�أْ َم ُن ُه ُك ُّل � َأحدٍ يف ِّ
كل �شيءٍ ،وقد �آ َم َن ُه
و�أ َّم َن ُه(((.
 -1معجم مقايي�س اللغة البن فار�س.90/3 ،
 -2تهذيب اللغة� ،312/12 ،شعب الإميان ،109/1 ،جمموع الفتاوى.362/7 ،
 -3تهذيب اللغة.310/12 ،
	-4الكتاب ل�سيبويه ،325-324/1 ،تف�سري الزخم�شري ،291/3 ،ل�سان العرب.289/12( ،
 -5ل�سان العرب.289/12 ،
 -6تف�سري الطربي.295/19 ،
	-7القامو�س املحيط.1176 ،
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و�أ�صل معنى �أَم َِن يرجع �إىل �أ�صلني  -كما قال ابن فار�س � :-أحدهما الأمانة
التي هي �ضد اخليانة ،ومعناها �سكون القلب ،والآخر الت�صديق .واملعنيان كما قلنا
متدانيان((( .وقال الراغب�« :أ�صل الأَ ْمن :طم�أنينة النف�س وزوال اخلوف ،والأَ ْم ُن
والأَ َمانَ ُة»(((.
فحق اهلل تعاىل فيه :الت�صديق والإقرار مبا �أخرب �سبحانه يف كتابه وعلى ل�سان
ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال العلماء من �أهل ال�شريعة والعربية« :الإميان:
مبعنى الت�صديق ،و�ضده التكذيب .يقال� :آمن به قوم وكذب به قوم»(((.
الثاين :كما �أننا جند �أن ال�شارع الكرمي بينها على هذين البعدين :فقد كان
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يبني للنا�س � َّأن هذا الإ�سالم يقوم على حق اهلل ،وحق
املخلوقني ،كما يف �أحاديث كثرية ،منها :حديث َع ْم ِرو ْب ِن َع َب َ�س َة َ --ق َالَ :ق َال
َر ُج ٌل :يَا َر ُ�س َ
ال ْ�سلاَ ُم؟ َق َال�« :أَنْ يُ ْ�سل َِم َق ْل ُب َك للِهَّ ِ َع َّز َو َج َّلَ ،و�أَنْ يَ ْ�س َل َم
ول اللهَّ َِ ،ما ْ إِ
المْ ُ ْ�س ِل ُم َ
ون م ِْن ل َِ�سان َِك َويَدِ َك»((( ،وحديث بَ ْهز ْب ِن َحكِ ٍيمَ ،ع ْن �أَ ِبيهَِ ،ع ْن َجدِّ هِ --
قال� :أتيت ر�سول اهلل  --فقلت :يا ر�سول اهلل! َواللهَّ ِ َما �أَتَ ْي ُت َك َح َّتى َح َل ْف ُت �أَ ْكثرَ َ
م ِْن َع َددِ �أُ اَ
ولءِ �أَنْ اَل �آ ِتيَ َك َو اَل �آت َِي دِ ي َن َكَ ،و َج َم َع بَ ْه ٌز بَينْ َ َك َّف ْيهَِ ،و َق ْد جِ ْئ ُت ا ْم ًَرا اَل
�أَ ْعق ُِل �شَ ْيئًا �إِ اَّل َما َع َّل َمنِي اللهَّ ُ َو َر ُ�سولُ ُهَ ،و�إِنيِّ �أَ ْ�س�أَلُ َك ِب َو ْج ِه اللهَّ ِ مِ َب بَ َعث ََك اللهَّ ُ �إِلَ ْي َنا؟
ال ْ�سلاَ ِم؟ َق َال� :أَنْ تَق َ
ات ِْ إ
ُول�« :أَ ْ�س َل ْم ُت َو ْجه َِي للِهَّ ِ
ال ْ�سلاَ ِم»ُ .ق ْل ُتَ :و َما �آيَ ُ
َق َالِ « :ب ْ إِ
الز َكاةَُ .ك ُّل ُم ْ�سل ٍِم َع َلى ُم ْ�سل ٍِم محُ َ َّر ٌم� ،أَخَ َوانِ
ال�صلاَ ةََ ،وتُ�ؤْت َِي َّ
ِيم َّ
َوتَخَ َّل ْي ُتَ ،وتُق َ
 -1مقايي�س اللغة.133/1 ،
	-2املفردات يف غريب القر�آن.90 ،
 -3ل�سان العرب ،289/12 ،املفردات يف غريب القر�آن.91 ،
� -4أخرجه :م�صنف عبد الرزاق ،باب الإميان والإ�سالم ،حديث رقم ،20107 :و م�سند �أحمد ،حديث
رقم .7027 :وقال الهيثمي يف املجمع ( )59/1و(" :)207/3رواه �أحمد والطرباين يف "الكبري"
بنحوه ،ورجاله ثقات".
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ن َِ�ص َريانِ  » ..احلديث(((.

كما كان  - -يح�صر بيان الإ�سالم يف كف الأذى عن امل�سلمني كما يف
حديث عبد اهلل بن عمرو((( وجابر((( و�أبي هريرة((( ،و ف�ضالة بن عبيد((( ر�ضي
اهلل عنهم ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جمي ًعا قال« :امل ُ ْ�سل ُِم َم ْن َ�سل َِم امل ُ ْ�س ِل ُم َ
ون
م ِْن ل َِ�سا ِن ِه َويَدِ هِ ».
قال ابن رجب« :هذا يقت�ضي ح�صر امل�سلم فيمن �سلم امل�سلمون من ل�سانه
ويده ،واملراد بذلك امل�سلم الكامل الإ�سالم ،فمن مل ي�سلم امل�سلمون من ل�سانه
ويده ف�إنه ينتفي عنه كمال الإ�سالم الواجب ،ف�إن �سالمة امل�سلمني من ل�سان العبد
ويده واجبة ،ف�إن �أذى امل�سلم حرام بالل�سان وباليد ،ف�أذى اليد :الفعل ،و�أذى
الل�سان القول»(((.
وقال ابن حجر« :امل�سلم قيل الألف والالم فيه للكمال نحو زيد الرجل� ،أي:
-1
-2
-3
-4

-5
-6

�أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،20037 :و ،20043واملروزي يف تعظيم قدر ال�صالة ،حديث
رقم ،401 :واحلاكم يف امل�ستدرك ،حديث رقم ،8774 :وقال« :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ومل
يخرجاه» ووافقه الذهبي.
�أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده ،حديث
رقم.10:
�أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب بيان تفا�ضل الإ�سالم و�أي �أموره �أف�ضل ،حديث رقم:
.171
�أخرجه الرتمذي ،كتاب الإميان ،باب ما جاء �أن امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده ،حديث
رقم.2627 :وقال" :حديث ح�سن �صحيح" ،والن�سائي يف ال�صغرى ،كتاب الإميان ،باب �صفة امل�ؤمن،
حديث رقم ،4995 :وابن حبان يف ال�صحيح ،كتاب الإميان ،باب ذكر �إطالق ا�سم الإميان على من �آمنه
النا�س على �أنف�سهم و�أمالكهم ،حديث رقم.180 :
�أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،23958 :و�إ�سناده �صحيح .وابن حبان يف ال�صحيح ،باب
الهجرة ،ذكر البيان ب�أن كل هجرة لي�س فيها التحول من دار الكفر �إىل دار امل�سلمني ،حديث رقم:
و�صححه.
 ،4862واحلاكم يف امل�ستدركَّ ،10/1 ،
فتح الباري البن رجب.38 -37/1 ،
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الكامل يف الرجولية ..و�إثبات ا�سم ال�شيء على معنى �إثبات الكمال له م�ستفي�ض
يف كالمهم ،ويحتمل �أن يكون املراد بذلك �أن يبني عالمة امل�سلم التي ي�ستدل
بها على �إ�سالمه ،وهي �سالمة امل�سلمني من ل�سانه ويده كما ذكر مثله يف عالمة
املنافق»(((.
وقال ابن تيمية« :وقد يراد به � -أي الإ�سالم  -معنى ثالث هو كماله وهو
قوله} :امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده{ فيكون �أ�سلم غريه �أي جعله
�ساملا منه»((( .وقال« :فه�ؤالء امل�ستحقون لهذا اال�سم على احلقيقة الواجبة لهم»(((.
وقال ال�شيخ ال�سعدي« :وذلك �أن الإ�سالم احلقيقي :هو اال�ست�سالم هلل،
وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه ،وحقوق امل�سلمني .وال يتم الإ�سالم حتى يحب
للم�سلمني ما يحب لنف�سه .وال يتحقق ذلك �إال ب�سالمتهم من �شر ل�سانه و�شر يده.
ف�إن هذا �أ�صل هذا الفر�ض الذي عليه للم�سلمني .فمن مل ي�سلم امل�سلمون من
ل�سانه �أو يده كيف يكون قائما بالفر�ض الذي عليه لإخوانه امل�سلمني؟ ف�سالمتهم
من �شره القويل والفعلي عنوان على كمال �إ�سالمه»(((.
ولذلك �سمى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�سط اليد على امل�سلمني و�أموالهم
ودمائهم كف ًرا كما يف حديث عبد اهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -قال :قال
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف حجة الوداع« :و ْي َح ُكم� - ،أو َوي َلكم
ي�ضرب ُ
رقاب بع�ض»((( وجاء كذلك عن ابن
 ال ت َْرجِ ُع َّن بعدي ك َّفا ًراُ
بع�ضكم َ
-1
-2
-3
-4
-5

فتح الباري البن حجر.53/1 ،
جمموع الفتاوى 636/7 ،و.280/18
جمموع الفتاوى ،158/25 ،وينظر مو�ضع.165/25 :
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار.23 ،
�أخرجه البخاري ،كتاب احلدود ،باب ظهر امل�ؤمن حمى ،حديث رقم ،6785 :وم�سلم ،كتاب الإميان،
باب بيان قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم "ال ترجعوا بعدي كفارا " ،حديث رقم.66:
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عبا�س((( و�أبي بكرة((( وجرير البجلي((( -ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.-
وجاء يف حديث عبد اهلل بن م�سعود  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول
اب المْ ُ ْ�سل ِِم ُف ُ�س ٌ
وقَ ،و ِق َتالُ ُه ُك ْف ٌر»(((.
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم�« :سِ َب ُ
وو�صف اخلوارج مبروقهم عن الدين لذلك فقال يف حديث �أبي �سعيد
اخلدري« :مي ُر ُق َ
ال�س ْه ِم من ال َّرمِيةِ ،يقتلون �أهل الإ�سالم،
ون من الدِّ ين ُم ُروق َّ
ويَ َدعون �أهل الأوثان»((( قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية-رحمه اهلل « :-ومروقهم منه:
خروجهم؛ با�ستحاللهم دماء امل�سلمني ،و�أموالهم؛ ف�إنّه قد ثبت عنه يف ال�صحيح
�أنه قال« :امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده ،واملهاجر من هجر ما نهى اهلل
عنه» .وهم ب�سطوا يف امل�سلمني �أيديهم و�أل�سنتهم؛ فخرجوا منه»((( .فثبت بهذا
ال�سلم وال�سالم �أحد ركني م�سمى الإ�سالم.
� َّأن ِّ
ال�سلم!
و�أ َّما الإميان :فقد جاء يف الن�صو�ص الكثرية �صلته بالأمن ولي�س فقط ِّ

� -1أخرجه البخاري ،كتاب احلج ،باب اخلطبة �أيام منى ،حديث رقم.1739 :
� -2أخرجه البخاري ،كتاب احلج ،باب اخلطبة �أيام منى ،حديث رقم ،1741 :وم�سلم ،كتاب الق�سامة ،باب
حترمي الدماء ،حديث رقم.1679 :
� -3أخرجه البخاري ،كتاب الفنت ،باب " ال ترجعوا بعدي كفارا ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض" ،حديث
رقم ،7080 :وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب بيان قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم "ال ترجعوا
بعدي كفارا " ،حديث رقم.65 :
� -4أخرجه البخاري ،كتاب الفنت ،باب " ال ترجعوا بعدي كفارا ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض" ،حديث
رقم ،7076:وم�سلم ،كتاب الإميان ،باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�" :سباب امل�سلم ف�سوق وقتاله
كفر " ،حديث رقم.64 :
� -5أخرجه البخاري ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،باب قول اهلل عز وجل} :و�أما عاد ف�أهلكوا بريح �صر�صر{،
حديث رقم ،3344:وم�سلم ،كتاب الزكاة ،باب ذكر اخلوارج و�صفاتهم ،حديث رقم.1064 :
	-6النبوات البن تيمية.571/1 ،
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من ذلك :حديث �أبي هريرة((( وف�ضالة بن عبيد((( وعبد اهلل بن عمرو بن العا�ص
النا�س على دمائهم
و�أن�س(((  -ر�ضي اهلل عنهم  -وفيها جمي ًعا« :امل�ؤمن من �أ ِم َن ُه ُ
و�أموالهم» .قال �أهل العلم يف �شرح هذا�« :أَي امل�ؤمن الكامل الذي حتققت له
�صفة الإميان وظهرت هو الذي ظهرت عليه عالماته �أمانته ،وعدالته ،و�صدقه،
بحيث ال يخاف منه النا�س ب�إذهاب مالهم ،وقتلهم ،ومد اليد �إىل ن�سائهم ِ ألَن َما َّدة
الميَان الأمن»(((.
ْ إِ

(((

قال ال�سندي« :الإميان والأمانة والأمن �إخوان ،بحيث كان ال وجود للإميان
بدون الأمانة �أو الأمن فمن كان �أمينا بحيث ي�أمنه النا�س على �أموالهم ونفو�سهم
وال يخاف منه على مال �أحد وال على نف�سه فذلك احلقيق ب�أن ي�سمى م�ؤمنا(((،
وحا�صل هذ �إمنا هو التنبيه على ت�صحيح ا�شتقاق اال�سم ،فمن زعم �أنه مت�صف به
ينبغي �أن يطالب نف�سه مبا هو م�شتق منه ،ف�إن مل يوجد فيه فهو كمن زعم �أنه كرمي
وال كرم له(((.
وقال ال�شيخ ال�سعدي« :وف�سر امل�ؤمن ب�أنه الذي ي�أمنه النا�س على دمائهم
و�أموالهم؛ ف�إن الإميان �إذا دار يف القلب وامتلأ به� ،أوجب ل�صاحبه القيام بحقوق
الإميان التي من �أهمها :رعاية الأمانات ،وال�صدق يف املعامالت ،والورع عن
� -1سبق تخريجه� ،ص .102
� -2سبق تخريجه� ،ص .102
� -3أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم.6925 :
� -4أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،)2561 :و�أبو يعلى يف امل�سند ،حديث رقم ،4187 :وابن حبان
اب الجْ َارِ  ،ذِ كْ ُر الخْ َبرَ ِ الدَّ ِّال َع َلى �أَنَّ مجُ َ انَ َب َة ال َّر ُج ِل �أَ َذى جِ َريا ِن ِه م َِن
يف �صحيحه ،كتاب الرب والإح�سان ،بَ ُ
الميَانِ  ،حديث رقم.510 :
ْ إِ
	-5الكا�شف عن حقائق ال�سنن للطيبي� ،490/2 ،شرح �سنن ابن ماجه لل�سيوطي ،282 ،التنوير �شرح اجلامع
ال�صغري.394/2 ،
 -6حا�شية ال�سندي على �سنن ابن ماجه.460/2 ،
 -7مرقاة املفاتيح �شرح م�شكاة امل�صابيح،107/1 ،
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ظلم النا�س يف دمائهم و�أموالهم .ومن كان كذلك عرف النا�س هذا منه ،و�أمنوه
على دمائهم و�أموالهم .ووثقوا به ،ملا يعلمون منه من مراعاة الأمانات ،ف�إن رعاية
الأمانة من �أخ�ص واجبات الإميان ،كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل �إِميَ َان لمِ َ ْن اَل
�أَ َمانَ َة لَ ُه(((»(((.
ال�سلم فري�ضة من فرائ�ض هذه الأ�سماء العقدية ومعيار لكمالها
الثالث� :أ َّن ِّ
الواجب والفا�ضل:
ال�سلم فري�ضة يف الإ�سالم والإميان فيدل عليه ما يلي:
ف�أ َّما كون ِّ

ال�سلم االقت�صادي :جند �أن من �أركان الإ�سالم «�إيتاء
� اًأول :ما يتعلق ب ِّ
ال�سلم املدين االقت�صادي ،فعن عبد اهلل بن عمر:
الزكاة» ،وهي متثل �أ�سا�س مبد�أ ِّ
ُ
قال :قال
ال ْ�سلاَ ُم َع َلى خَ ْم ٍ�س� :شَ َها َدةِ
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم « :-بُن َِي ْ إِ
�أَنْ اَل �إِلَ َه �إِ اَّل اهللُ َو�أَ َّن محُ َ َّمدً ا َر ُ�س ُ
الز َكاةِ َ ،والحْ َ ِّج،
ال�صلاَ ةِ َ ،و�إِي َتاءِ َّ
ول اهللَِ ،و�إِ َق ِام َّ
َو َ�ص ْو ِم َر َم َ�ض َان»(((.
وكان الأمر بها يف �أول الإ�سالم ،مقرونة بالتوحيد وال�صالة ،قال تعاىل ﭽﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ

[البينة ،]5 :كما جعل اهلل تركها من �أعمال امل�شركني املوجبة لهم النار:

«ﭽ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ [ف�صلت ،]7 - 6 :وكان
الر�سل  -عليهم ال�سالم  -ي�أمرون قومهم بالق�سط يف التعامل مع النا�س ال �سيما
� -1أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،12383 :وابن حبان يف �صحيحه ،كتاب فر�ض الإميان ،ذكر خرب
يدل على �أن املراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن ال�شيء للنق�ص عن الكمال ،حديث رقم ،194 :وهو
حديث ح�سن مبجموع طرقه.
 -2بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار.23 ،
� -3أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،باب قول النبي بني الإ�سالم على خم�س ،حديث رقم ،8 :وم�سلم،
كتاب الإميان ،باب �أركان الإ�سالم ،حديث رقم.16:
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يف �أموالهم

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕﭼ [هود ،]85 - 84 :كما � َّأن اهلل تعاىل جعل �إيتاء املال مل�ستحقيه من
حقيقة الإميان التي ال يتم �إ َّ
ال بها ،وذلك يف قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [البقرة ،]177 :كما جعلها من �أخ�ص �صفات امل�ؤمنني
يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [امل�ؤمنون ،]4 - 1 :وقال تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [النمل.]3 - 2 :
ال�سلم االقت�صادي يف كل زمان ومكان كان الأمر بالزكاة
ولأهميتها يف حتقيق ِّ
وال�صدقة عا ًما يف كل ال�شرائع ،فهي و�صف ثابت وخلق دائم يف �سائر الأنبياء
واملر�سلني ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [الأنبياء.]73:
كما �أخذ اهلل على بني �إ�سرائيل القيام بهذه الفري�ضة ،وكانت بندً ا ثاب ًتا يف كل
املواثيق التي �أخذها اهلل على بني �إ�سرائيل ،ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [البقرة:

 ،]83وقال تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [املائدة.]12:

وهذه الزكاة مل تكن ح ًقا ً
حم�ضا مل�ستحقيها ،بل جعلها اهلل تعاىل ح ًقا له ،فلو
الوجوب على العبد
�أن الفقري تنازل عن �شيء منها �أو نحو ذلك مل يرفع ذلك
َ
يف �إخراجها و�أدائها ،حيث �أنها حق هلل تعاىل! قال العلماء« :فعمدة ما روعي يف
الزكاة م�صلحتان :م�صلحة ترجع �إىل تهذيب النف�س ،وم�صلحة ترجع �إىل املدينة،
وهي �أنها جتمع ال حمالة ال�ضعفاء وذوي احلاجة ،وتلك احلوادث تغدو على قوم
ال�سنة بينهم موا�ساة الفقراء و�أهل احلاجات
وتروح على �آخرين ،فلو مل تكن ّ
لهلكوا ،وماتوا جوعا ،و�أي�ضا فنظام املدينة يتوقف على مال يكون به قوام معي�شة
احلفظة الذابني عنها ،واملدبرين ال�سائ�سني لها ،وملا كانوا عاملني للمدينة عمال
نافعا  -م�شغولني به عن اكت�ساب كفافهم  -وجب �أن تكون قوام معي�شتهم عليها
والإنفاقات امل�شرتكة ال ت�سهل على البع�ض �أو ال يقدر عليها البع�ض ،فوجب �أن
تكون جباية الأموال من الرعية �سنة»(((.
ومما يدل على ت�أكدها � َّأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�أخذ البيعة عليها من
البجلي -ر�ضي اهلل عنه -قال« :بَايَ ْع ُت ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى
�أ�صحابه :فعن جرير بن عبد اهلل
ّ
الز َكاةِ َ ،وال ُّن ْ�ص ِح ِل ُك ِّل ُم ْ�سل ٍِم»(((.
ال�صلاَ ةِ َ ،و ِ�إي َتا ِء َّ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َلى ِ�إ َق ِام َّ
وجعل �أ�سا�س التعامل االقت�صادي للم�سلم احلق هو ال�صدق والن�صيحة -
 -1حجة اهلل البالغة.60/2 ،

� -2أخرجه البخاري ،كتاب الإميان-باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :الدين الن�صيحة :هلل ولر�سوله
ولأئمة امل�سلمني وعامتهم" ،حديث رقم ،57 :و م�سلم ،كتاب الإميان ،باب بيان �أن الدين الن�صيحة،
حديث رقم.56:

- 108 -

وجعل منطلق الأمر التذكري بحقيقة الإ�سالم والإميان ،و�أن ذلك من �شرائطها
الواجبة وعالماتها احلقيقية؛ فنهى امل�سلم عن البيع على بيع �أخيه ،فعن عبد اهلل بن
عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنهما َّ � -أن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال:
اع �أَ ْو يَ َذ َر»((( ،وعن عقبة بن عامر  -ر�ضي
اَ«ل يَ ِب ُيع ال َّر ُج ُل َع َلى بَ ْي ِع �أَخِ ي ِه َح َّتى يَ ْب َت َ
اهلل عنه َّ � -أن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم قال« :المْ ُ�ؤْم ُِن �أَخُ و المْ ُ�ؤْم ِِنَ ،فلاَ يَحِ ُّل
اع َع َلى بَ ْي ِع َ�أخِ يهَِ ،و اَل يَخْ ُط َب َع َلى خِ ْط َب ِة َ�أخِ ي ِه َح َّتى يَ َذ َر»(((.
ِل ْل ُم�ؤْم ِِن �أَنْ يَ ْب َت َ
ونهى عن �أخذ مال �أخيه عندما يبيعه �شيئًا في�صيبه جائحة ،فال يحل له �أن
يقب�ض املال منه وقد وقعت به اجلائحة ،فعن جابر  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال
ُ
جائح ٌة(((،
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم �« :-إنْ ِب ْع َت من �أخيك ثَم ًرا ،ف�أ�صابَ ْت ُه َ
َف َال يَحِ ُّل لَ َك �أنْ ت�أخُ َذ ِم ْن ُه �شَ يئًا ،مِ َب ت�أخُ ُذ َم َال � َ
أخيك بغري حق؟»(((.
وهناك بيوع كثرية نهى عنها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ً
حفظا لل�سلم
االقت�صادي وجعل االنتهاء عنها من حقيقة الإميان.
وجعل خري الإ�سالم و�أف�ضل امل�سلمني القيام ب�إطعام الطعام :كما يف عبد
اهلل بن عمرو بن العا�ص  -ر�ضي اهلل عنهما�« :أَ َّن َر ُجلاً َ�س�أَ َل ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
ال ْ�سلاَ ِم خَ يرْ ٌ؟ َق َال :ت ُْطعِ ُم َّ
ال�سلاَ َم َع َلى َم ْن َع َرف َْت َو َم ْن
َو َ�س َّل َم� :أَ ُّي ْ إِ
الط َع َامَ ،وتَ ْق َر�أُ َّ
-1
-2
-3
-4

�أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال يبيع على بيع �أخيه ،وال ي�سوم على �سوم �أخيه ،حتى ي�أذن له
اب تحَ ْ ِر ِمي الخْ ِْط َب ِة َع َلى خِ ْط َب ِة �أَخِ يهَِ ،ح َّتى يَ�أْ َذنَ �أَ ْو
اح ،بَ ُ
�أو يرتك ،حديث رقم ،2139 :وم�سلم ،كِ َت ُ
اب ال ِّن َك ِ
يَترْ ُ َك ،حديث رقم.1412 :
اب تحَ ْ ِر ِمي الخْ ِْط َب ِة َع َلى خِ ْط َب ِة �أَخِ يهَِ ،ح َّتى يَ�أْ َذنَ �أَ ْو يَترْ ُ َك ،حديث رقم:
اح ،بَ ُ
�أخرجه م�سلم ،كِ َت ُ
اب ال ِّن َك ِ
.1414
ْ
قال ابن حجر  -رحمه اهلل َ « :-ق ْوله َجائ َِحة :م ِْن جحت َّ
ال�ش ْيء �أجحته �إِ َذا ْا�س َت�أ َ�ص ْل ُت ُه َو اِال ْ�س ُم الجْ َائ َِح ُة َوهِ َي
ال َف ِة ِ ألَنَّ َها ُم ْه ِل َك ٌة » ،فتح الباري البن حجر.317/11 ،
ا ْل َهلاَ ُك َو�أُ ْط ِلق َْت َع َلى ْ آ
�أخرجه م�سلم ،كتاب امل�ساقاة ،باب و�ضع اجلوائح ،حديث رقم.1554 :
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ني خَ يرْ ٌ ؟»(((.
لمَ ْ ت َْع ِر ْف»((( .ويف رواية�« :أَ ُّي المْ ُ ْ�سلِمِ َ
منطلق
فت�أمل كيف كانت العقيدة -مب�سمياتها الكربى  -الإ�سالم والإميان -
َ
ال�سلمية يف التعامل االقت�صادي يف املجتمع امل�سلم.
الأوامر ال�شرعية واملبادئ ِّ
ومما �أكده اهلل تعاىل �أن حق الإن�سان يف املال يجب �أن ي�ؤدى له ،وال يبخ�س
حقه فيه �إذا ثبت له ن�صيبه ،فمن ذلك � َّأن اهلل تعاىل نهى نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم
عن منع ال�صدقة عن امل�شركني -ال �سيما القرابات منهم  -بحجة �أن ي�ضطرهم
�إىل �أن ي�ؤمنوا ،وبني �سبحانه �أن الهداية منه ولي�ست لنبيه حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وال يجوز له �أن مينعهم حقهم ،فقد جاء يف قوله تعاىل:ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ عن جماعة من ال�سلف
(((
من �أهل الت�أويل؛ فعن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما  -قالَ :كانُوا اَل يَ ْر َ�ضخُ َ
ون
ت :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
لَ َق َرابَا ِته ِْم م َِن المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
نيَ ،ف َن َزلَ ْ
َا�س م َِن
ﮂﭼ [البقرة ،(((»]272 :ويف رواية عنه  -ر�ضي اهلل عنه -قالَ :ك َان �أُن ٌ
الَن َْ�صارِ لَ ُه ْم �أَنْ�سِ َبا ُء َو َق َرابَ ٌة م ِْن ُق َر ْي َظ َة َوال َّن ِ�ض ِريَ ،و َكانُوا يَ َّتق َ
ُون �أَنْ يَ َت َ�ص َّد ُقوا َع َل ْيه ِْم،
ْأ
َويُ ِريدُ ونَ ُه ْم �أَنْ يُ ْ�س ِل ُمواَ ،ف َن َزلَ ْت :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭼ [البقرة« ]272 :الآية((( ،وعن
-1
-2
-3
-4
-5

�أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،باب �إطعام الطعام من الإ�سالم ،حديث رقم ،12 :وم�سلم ،كتاب
الإميان ،باب بيان تفا�ضل الإ�سالم و�أي �أموره �أف�ضل ،حديث رقم.169 :
�أخرجه م�سلم ،كتاب الإميان ،باب بيان تفا�ضل الإ�سالم و�أي �أموره �أف�ضل ،حديث رقم.170 :
�أ�صله من ر�ضخ ،قال ابن فار�س يف مقايي�س اللغة" :402/2 ،وهي َك ِل َم ٌة تَدُ ُّل َع َلى َك ْ�س ٍرَ ،ويَ ُك ُ
ون يَ�سِ ًريا،
ُث َّم يُ ْ�شتَقُّ ِم ْن ُه» .واملراد هنا العطاء يقالَ :ر َ�ضخَ له من ماله �إذا �أَعطاه ،وهي عطية مقاربة لي�ست قليلاً وال
كث ًريا .ل�سان العرب.1658/3 ،
تف�سري الطربي.588 ،587/5 ،
تف�سري الطربي.588 ،587/5 ،
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نيَ ،ف َن َزلَ ْت:
�شعبة ،قالَ :ك َان ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم اَل يَ َت َ�ص َّد ُق َع َلى المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﭼ [البقرةَ « ]272 :ف َت َ�ص َّدقَ َع َل ْيه ِْم»(((.
ومن هنا يتبني لنا � َّأن الإ�سالم رعى حق الإن�سان امل�سامل من امل�سلمني،
وغريهم يف املال ،و�إعانته عند احتياجه وجعل منطلق ذلك من عقيدته و�إميانه،
كما مل يجعل اختالف الدين �سب ًبا ملنع احلقوق والت�ضييق على �أ�صحابها حتى ولو
بق�صد �إ�سالمهم وا�ضطرارهم �إىل الإميان!
ال�سلم النف�سي:
ثان ًياِّ :
ال�سلم يف النف�س الب�شرية ،وتبني
ال�سلم �أنها تخلق ِّ
من تفرد ال�شريعة يف باب ِّ
قواعده داخلها قبل �أن ت�أمر به يف اخلارج ،وتعالج �أ�سباب العدوان من جذورها
من داخل النفو�س ،فجعلت جناة العبد يوم القيامة تدور على �سالمة قلبه من الآثام
قال تعاىل :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [ال�شعراء.]89 ،88 :
وجعلت ال�سالم النف�سي �شر ًطا لكمال الإميان الواجب وحتققه ،فيقول -
�صلى اهلل عليه و�سلم « -ال يُ�ؤم ُِن �أحدُ ُك ْم ح َّتى يُحِ َّب لأخيه ما يُحِ ُّب لنف�سه»(((،
هذا يف �أهل الإميان! ،ويف اجلار  -مهما كان  -يقول �صلى اهلل عليه و�سلم « :-ال
يُ�ؤم ُِن �أحدُ ُك ْم ح َّتى يُحِ َّب جلاره ما يُحِ ُّب لنف�سه»(((.
وجاء النهي عن الظن؛ حماية للأخوة الإميانية من ال�شكوك واحلقوق الإن�سانية
 -1تف�سري الطربي .588 ،587/5 ،وقد ذكر الطربي �آثا ًرا �أخرى يف هذا الباب.
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،باب من الإميان �أن يحب لأخيه ما يحب لنف�سه ،حديث رقم،13 :
الميَانِ �أَنْ يُحِ َّب ِ ألَخِ ي ِه المْ ُ ْ�سل ِِم َما يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ،
اب الدَّ ل ِِيل َع َلى �أَنَّ م ِْن خِ َ�صالِ ْ إِ
وم�سلم ،كتاب الإميان ،بَ ُ
حديث رقم.45 :
الميَانِ �أَنْ يُحِ َّب ِ ألَخِ ي ِه المْ ُ ْ�سل ِِم َما يُحِ ُّب
اب الدَّ ل ِِيل َع َلى �أَنَّ م ِْن خِ َ�صالِ ِْ إ
� -3أخرجه م�سلم ،كتاب الإميان ،بَ ُ
ِل َن ْف�سِ ِه م َِن الخْ َيرْ ِ  ،حديث رقم.45 :
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من الظلم فلن ي�ستقيم �إميان عبد وقلبه مليء بالظنون القبيحة جتاه �إخوانه ،فعن �أبي
هريرة -ر�ضي اهلل عنهّ � -أن ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم قال�« :إِ َّيا ُكم َّ
والظ َّن،
حتا�سدُ وا،
أكذب
ِ
ف� َّإن َّ
الظن � ُ
اف�سوا ،وال َ
احلديث ،وال تحَ َ َّ�س ُ�سوا ،وال تجَ َّ�س ُ�سوا ،وال تَ َن ُ
وال تَ َب ُ
اغ�ضوا ،وال ت ََدابَروا ،و ُكونوا عبا َد ا ِهلل �إِخوانًا كما �أم َر ُكم ،امل�سلم �أخو امل�سلم،
ال يظ ِل ُم ُه ،وال يَخْ ُذلُ ُه ،وال يَ ْح ِق ُر ُه .التقوى هاهنا ،التقوى هاهنا ،التقوى هاهنا -
وي�شري �إِىل �صدره ِ -ب َح ْ�سب امرئ من َّ
امل�سلمُّ ،
امل�سلم
كل
ال�ش ِّر �أن يَ ْحقِر �أخاه
َ
ِ
على امل�سلم َح َرام :د ُم ُه ،وعِ ْر ُ�ض ُه ،و َمالُ ُه� .إِن اهلل ال ينظر �إِىل �أج�سادكم ،وال �إِىل
ُ�ص َورِ كم ،ولكن ينظر �إِىل قلوبكم و�أَعمالكم»((( .فما �أجل هذا احلديث حيث
ال�سلم املدين بني امل�سلمني حتى
�شمل مقومات عقدية كثرية ،و�أتى على كافة �صور ِّ
�سالمة ال�ضمري من االحتقار و�سالمته من تركه فري�سة للأ�شرار واملظامل!
كما جاء اخلرب ال�صحيح ب�أن الإميان لن يتحقق للم�ؤمنني حتى يتحقق منهم
احلب والتحاب ،و� َّأن هذا التحاب يق�ضي على �أ�س�س الف�ساد واخلراب التي
َ
ر�سول ا ِهلل � -صلى
قو�ضت الأمم البائدة ،فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � :-أَ َّن
َ
َدخلون اجلن َة حتى تُ�ؤ ِم ُنوا ،وال تُ�ؤمِنوا
اهلل عليه و�سلم قالَ « :والذي نَف�سي ِبيدِ هِ  ،ال ت
ال�سالم بي َنكم»(((.
حتى تحَ ا ُّبوا� ،أَ َوال �أ ُد ُّلكم على �شيء �إِذا فعل ُت ُمو ُه حتاببتم؟ �أَف ُْ�شوا
َ
وجعل �أف�ضلية امل�ؤمنني و�سابقهم باخلري هو �سليم القلب فعن َع ْبدِ اللهَّ ِ ْب ِن
َع ْم ٍروَ ،ق َال :ق َ
ا�س �أَف َْ�ض ُل؟ َق َالُ « :ك ُّل
ِيل ِل َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �َ -ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم � :-أَ ُّي ال َّن ِ
وق ال ِّل َ�سانِ »َ .قالُوا�َ :صدُ ُ
وم
وم ا ْل َق ْل ِب(((�َ ،صدُ ِ
وق ال ِّل َ�سانِ ن َْع ِر ُف ُهَ ،ف َما مخَ ْ ُم ُ
مخَ ْ ُم ِ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال يخطب على خطبة �أخيه حتى ينكح �أو يدع ،حديث رقم:
اب تحَ ْ ِر ِمي َّ
اج ِ�ش
ال�ص َل ِة َو ْ آ
 7( ،5143وم�سلم ،كتاب ا ْلبرِ ِّ َو ِّ
ال َد ِ
اب ،بَ ُ
الظ ِّنَ ،وال َّت َج ُّ�س ِ�سَ ،وال َّت َنا ُف ِ�سَ ،وال َّت َن ُ
َون َْح ِو َها ،حديث رقم.2563 :
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب الإميان ،باب بيان �أنه ال يدخل اجلنة �إال امل�ؤمنون ،حديث رقم.54 :
ُ -3ه َو م ِْن خَ َم ْمت ا ْل َب ْيت �إِ َذا َك َن ْ�سته َون ََّظ ْفته .حا�شية ال�سندي على ابن ماجه.69/8 ،
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ا ْل َق ْل ِب؟ َق َالُ « :ه َو ال َّتق ُِّي ال َّنق ُِّي ،اَل �إِ ْث َم فِيهَِ ،و اَل بَغْ َيَ ،و اَل غِ َّلَ ،و اَل َح َ�س َد »(((.

و�أخرب � َّأن الإميان ال يجتمع مع احل�سد يف قلب ،فعن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل
الميَ ُان،
عنهّ � -أن ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم قالَ « :و اَل يَ ْج َتمِ َعانِ فيِ َق ْل ِب َع ْبدٍ ِ ْ :إ
َو ُّ
ال�ش ُّح»(((.
ال�سلم ،ويتلهف �صاحبه �إىل البغي
وذلك � َّأن احل�سد �شرر ناري ي�أكل دعائم ِّ
والعدوان ،فال ي�ستقر بالإن�سان قرار وال يطمئن حلال حتى يهلك احلرث ويدمر
الديار ،كما جاء �أَ َّن َ�س ْه َل ْب َن �أَ ِبي �أُ َما َم َة َح َّدثَ ُه� :أَنَّ ُه َدخَ َل ُه َو َو�أَبُو ُه َع َلى َ�أن َِ�س ْب ِن َمال ٍِك
ِبالمْ َدِ ي َن ِة فيِ َز َمانِ ُع َم َر ْب ِن َع ْبدِ ا ْل َع ِز ِيز َو ُه َو �أَ ِم ُري المْ َدِ ي َنةَِ ،ف�إِ َذا ُه َو يُ َ�ص ِّلي َ�صلاَ ًة خَ فِي َف ًة
َدقِي َق ًة َك�أَنَّ َها َ�صلاَ ُة ُم َ�ساف ٍِر �أَ ْو َق ِري ًبا ِم ْن َهاَ ،ف َل َّما َ�س َّل َم َق َال �أَ ِبي :يَ ْر َح ُم َك اهللُ �أَ َر َ�أ ْي َت َهذِ هِ ؟
ال�صلاَ ُة المْ َ ْك ُتوبَ ُة �أَ ْو �شَ ْي ٌء تَ َن َّف ْل َت ُه؟ َق َال� :إِنَّ َها المْ َ ْك ُتوبَ ُةَ ،و�إِنَّ َها لَ َ�صلاَ ُة َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى
َّ
َال�ِ :إ َّن َر ُ�س َ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ما �أَخْ َط�أْ ُت ِ�إ اَّل �شَ ْيئًا َ�س َه ْو ُت َع ْن ُهَ .فق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم َك َان يَق ُ
ُول :اَل ت َُ�شدِّ ُدوا َع َلى �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم َفيُ َ�ش َّد َد َع َل ْي ُك ْمَ ،ف ِ�إ َّن َق ْو ًما �شَ َّد ُدوا َع َلى
ال�ص َوام ِِع َوالدِّ يَارِ } َو َر ْه َبا ِن َّي ًة ا ْب َت َد ُعو َها
�أَ ْن ُف�سِ ه ِْم َف َ�ش َّد َد اهللُ َع َل ْيه ِْمَ ،ف ِت ْل َك بَقَايَا ُه ْم فيِ َّ
َما َك َت ْب َنا َها َع َل ْيه ِْم{ ُث َّم َغ َدا م َِن ا ْلغَدِ َفق َ
َال� :أَ اَل ت َْر َك ُب ِل َت ْن ُظ َر َو ِل َت ْع َتبرِ ََ .ق َال :نَ َع ْم.
َف َركِ ُبوا َجمِ ي ًعا َف ِ�إ َذا ُه ْم ِبدِ يَارٍ بَا َد �أَ ْه ُل َها َوا ْنق ََ�ض ْوا َو َف ُنوا ،خَ اوِ يَ ٍة َع َلى ُع ُرو�شِ َهاَ ،فق َ
َال:
�أَت َْع ِر ُف َهذِ هِ الدِّ يَا َر؟ َفق َ
َالَ :ما �أَ ْع َر َفنِي ِب َها َو ِب َ�أ ْه ِل َهاَ ،هذِ هِ دِ يَا ُر َق ْو ٍم َ�أ ْه َل َك ُه ُم ا ْل َبغْ ُي
َوالحْ َ َ�سدُ � ،إِ َّن الحْ َ َ�س َد يُ ْطف ُِئ نُو َر الحْ َ َ�س َن ِ
اتَ ،وا ْل َبغْ ُي يُ َ�صدِّ ُق َذل َِك �أَ ْو يُ َك ِّذبُ ُهَ ،وا ْل َعينْ ُ
ت َْزنيِ َ ،وا ْل َك ُّف َوا ْلق ََد ُم َوالجْ َ َ�سدُ َوال ِّل َ�س ُانَ ،وا ْل َف ْر ُج يُ َ�صدِّ ُق َذل َِك �أَ ْو يُ َك ِّذبُ ُه»(((.
� -1أخرجهابنماجه�،أبوابالزهد،بابالورعوالتقوى،حديثرقم،4216:وقالالبو�صريي(":)240/4هذا
�إ�سناد �صحيح" .قال ابن �أبى حامت يف العلل ( ،127/2رقم  :)1873قال �أبى" :هذا حديث �صحيح ح�سن".
� -2أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،8479 :والن�سائي يف املجتبى ،كتاب اجلهاد ،باب ف�ضل من عمل
يف �سبيل اهلل على قدمه ،حديث رقم ،3109 :وهو �صحيح.
� -3أخرجه �أبو داود ،كتاب الأدب ،باب يف احل�سد ،حديث رقم.4904 :
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ال�سلم الأخالقي:
ثال ًثاِّ :

فقد جعل النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم �-أمان اجلار ً
�شرطا يف حتقق �إميان
العبد و�إ َّال فهو كمن مل ي�ؤمن ،وذلك كما يف حديث �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه
َ
ر�سول ا ِهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -قالَ « :وا ِهلل اَل يُ�ؤْم ُِن َوا ِهلل اَل يُ�ؤْم ُِنَ ،وا ِهلل
� :أَ َّنِيلَ :و َم ْن يَا َر ُ�س َ
اَل يُ�ؤْم ُِن .ق َ
ول اهللِ؟ َق َال :ا َّلذِ ي اَل يَ�أْ َم ُن َجا ُر ُه بَ َوا ِي َق ُه»(((.
ومن � َّ
ال�سلم الإمياين بالل�سان ف�ضلاً عما فوقه ف�إنه موعود بالنار حتى
أخل بعقد ِّ
ال�سلم جلريانه والأمن لهم -
و�إن كان كثري ال�صالة كثري ال�صوم ،و� َّأن من �أوفى ب ِّ
و�إن كان قليل ال�صالة وال�صوم  -ف�إنه �أحق بالإميان وكماله ممن �أخل به!
وهذا ما بينه النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف حديث �أبي هريرة -ر�ضي
اهلل عنه -قالَ :ق َال َر ُج ٌل يَا َر ُ�س َ
ول اهللِ� ،إِ َّن ُفلاَ نَ َة يُ ْذ َك ُر م ِْن َكثرْ َةِ َ�صلاَ ِت َها َو ِ�صيَا ِم َها
َو َ�ص َد َق ِت َها َغيرْ َ �أَنَّ َها تُ�ؤْذِ ي جِ َريانَ َها ِبل َِ�سا ِن َها َق َال :هِ َي فيِ ال َّنارِ َ ،ق َال :يَا َر ُ�س َ
ول اهللَِ ،ف�إِ َّن
الَ ْث َوارِ م َِن ْالأَق ِِط َو اَل
ُفلاَ نَ َة يُ ْذ َك ُر م ِْن ِق َّل ِة ِ�صيَا ِم َها َو َ�ص َد َق ِت َها َو َ�صلاَ ِت َها َو�إِنَّ َها ت ََ�ص َّد ُق ِب ْ أ
تُ�ؤْذِ ي جِ َريانَ َها ِبل َِ�سا ِن َها َق َال :هِ َي فيِ الجْ َ َّنةِ»(((.
والأمانة عمود الإميان ،وفر�ضه الأخالقي الذي ال ي�صح بدونها ،وذلك يف
حديث �أن�س بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه -قال :ما خطبنا نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�ص َد َق ِة َك َمانِعِ َها»((( .وجعل اهلل
�إال قال :اَ«ل ِ�إميَ َان لمِ َ ْن اَل �أَ َمانَ َة لَ ُهَ ،والمْ ُ ْع َتدِ ي فيِ َّ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،باب �إثم من ال ي�أمن جاره بوائقه ،حديث رقم .5670 :بوائقه� :أَ ْي
َغ َوا ِئ َل ُه و�شُ ُرو َرهَ ،واحِ دها بَا ِئقَةَ ،وهِ َي الدَّ اهِ يَة .النهاية يف غريب احلديث والأثر.162/1 ،
� -2أخرجه �إ�سحاق بن راهويه يف م�سنده ،حديث رقم ،294-293 :و�أحمد يف م�سنده ،حديث رقم:
 ،9675والبيهقي يف �شعب الإميان ،حديث رقم ،9099 :و�صححه الألباين يف ال�صحيحة.320/1 ،
� -3أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،12383 :وابن حبان يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب فر�ض
الإميان ،ذكر خرب يدل على �أن املراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن ال�شيء للنق�ص عن الكمال ،حديث
رقم .194 :واحلديث ح�سن.
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الدين كله �أمانة ،والأمانة دينًا يف قوله تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

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

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [امل�ؤمنون ،]9 ،8 :وب�أداء
الأمانة و�إقامة العهد وال�شهادة ي�سلم الإن�سان من �أقبح �أو�صاف النف�س الب�شرية،
من الهلع عند الطلب واجلزع عند الأمل ،وال�شح عند الغنى ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ ،ثم ذكر �سبحانه من
�أو�صافهم ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﭼ [املعارج ،]34 - 19 :ومن ت� َّ
أمل الأحاديث النبوية يجد � َّأن �أ�صل الأ�سباب
ال�سلم العام عامة هو �ضياع الأمانة  -و�أ�صلها
ال�سلم املدين خا�صة و ِّ
التي تقو�ض ِّ
ال�سلم يرجع �إىل
الإميان  -وانعدامها من النفو�س ،و� َّأن ا�ستقامة الأحوال وغلبة ِّ
قوة الأمانة يف النفو�س ،و�أبني ما يدل على هذا ما جاء يف حديث حذيفة بن
اليمان -ر�ضي اهلل عنهما -قالَ :ح َّدثَ َنا َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َحدِ يثَينْ ِ :
وب ال ِّر َجالِ (((،
َر�أَ ْي ُت �أَ َح َد ُه َما َو�أَنَا �أَ ْن َتظِ ُر ْالآخَ َرَ :ح َّدثَ َنا َ�أ َّن ْ أ
الَ َمانَ َة نَ َزلَ ْت فيِ َج ْذرِ ُق ُل ِ
ال�س َّنةَِ .و َح َّدثَ َنا َع ْن َرفْعِ َها َق َال :يَ َن ُام ال َّر ُج ُل
ثُ َّم َع ِل ُموا م َِن ا ْلق ُْر�آنِ  ،ثُ َّم َع ِل ُموا م َِن ُّ
�ض ْ أَ
ال َّن ْو َم َة َف ُت ْق َب ُ
ال َمانَ ُة م ِْن َق ْل ِبهَِ ،فيَ َظ ُّل �أَثَ ُر َها((( ِمث َْل �أَثَ ِر ا ْل َو ْك ِت(((ُ ،ث َّم يَ َن ُام ال َّن ْو َم َة
-1
-2
-3
-4

تف�سري الطربي.342/20 ،
قال الداودي :يعني �أنها يف الأ�صل ،و�أول ما نزل يف القلب .التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح.565/29 ،
�أي :في�صري .وقال الداودي :يعني :يبقى ويقيم ،التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح.566/29 ،
هو بفتح الواو ،وبعد الكاف ال�ساكنة تاء هو الأثر الي�سري �أثر ال�شيء الي�سري منه .التو�ضيح ل�شرح اجلامع
ال�صحيح.567/29 ،
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َف ُت ْق َب ُ
�ض َفيَ ْبقَى �أَثَ ُر َها ِمث َْل المْ َ ْج ِل(((َ ،ك َج ْم ٍر َد ْح َر ْج َت ُه َع َلى رِ ْجل َِك َف َنف َِط((( َفترَ َا ُه
ا�س يَ َت َبايَ ُع َ
الَ َمانَ َة،
ون َفلاَ يَ َكا ُد �أَ َح ٌد يُ�ؤَ ِّدي ْ أ
ُم ْن َتبرِ ً ا((( َولَ ْي َ�س فِي ِه �شَ ْي ٌءَ ،ف ُي ْ�ص ِب ُح ال َّن ُ
َال� :إِ َّن فيِ بَنِي ُفلاَ نٍ َر ُجلاً �أَمِينًاَ ،ويُق ُ
َف ُيق ُ
َال لِل َّر ُج ِلَ :ما �أَ ْع َق َل ُه َو َما �أَ ْظ َر َف ُه َو َما �أَ ْج َل َد ُه،
َو َما فيِ َق ْل ِب ِه ِم ْثق ُ
َال َح َّب ِة خَ ْر َدلٍ م ِْن �إِميَانٍ َ .ولَق َْد �أَتَى َع َل َّي َز َما ٌن َو َما �أُبَاليِ �أَ َّي ُك ْم بَايَ ْع ُت،
ال ْ�سلاَ ُمَ ،و�إِنْ َك َان ن َْ�ص َران ًِّيا َر َّد ُه َع َل َّي َ�ساعِ يهَِ ،ف�أَ َّما ا ْليَ ْو َم َف َما
لَئ ِْن َك َان ُم ْ�س ِل ًما َر َّد ُه ْ إِ
ُك ْن ُت �أُبَاي ُِع �إِ اَّل ُفلاَ نًا َو ُفلاَ نًا»((( ،والأمانة يف احلديث هنا هي :الإميان ،قال جماعة من
�ش َّراح احلديث« :هي عني الإميان ،ف�إذا ا�ستمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ
ب�أداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد يف �إقامتها»((( ،ورفع الأمانة �أخرب به
�شداد بن معقل قال� :سمعت ابن م�سعود يقول� :أول ما تفقدون من دينكم الأمانة،
و�آخر ما تفقدون ال�صالة(((.
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية -مبينًا � َّأن رفع الأمانة يف�سد حياة النا�س وتعامالتهم
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مبيم مفتوحة ،ثم جيم �ساكنة� :أثر العمل يف اليد ،يعالج به الإن�سان ال�شيء ،حتى تغلظ جلودها .يقال منه:
جملت يده -بفتح اجليم ،وك�سرها -لغتان ،وذكر احلربي ،عن ابن الأعرابي :الرجل :النفط باليد ممتلئ
ماء ،التو�ضيح ل�شرح اجلامع.567/29 ،
هو بك�سر الفاء كعلم قال ابن فار�س :النفط :قرح يخرج يف اليد من العمل .التو�ضيح ل�شرح اجلامع
ال�صحيح.568/29 ،
يعني :مرتف ًعا ً
منتفطا ،و�أ�صل هذِ ه اللفظة من االرتفاع ،ومنه انترب الأمري� :إذا �صعد على املنرب ،ومنه �سمي
املنرب من ًربا؛ الرتفاعه ،التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح.568/29 ،
�أخرجه البخاري ،كتاب الرقاق ،باب رفع الأمانة ،حديث رقم ،6497 :وم�سلم ،كتاب الإميان ،باب
رفع الأمانة والإميان من بع�ض القلوب ،حديث رقم.143 :
�شرح النووي على م�سلم ،168/2 ،الرد على املنطقيني� ،383 ،شرح امل�شكاة للطيبي،3403/11 ،
حا�شية ال�سندي على �سنن ابن ماجه ،499/2 ،مرقاة املفاتيح �شرح م�شكاة امل�صابيح ،3379/8 ،التحبري
لإي�ضاح معاين التي�سري.315/1 ،
�أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،504/4 ،وقال :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه ،والطرباين
يف املعجم الكبري ،141/9 ،والبيهقي يف �شعب الإميان ،325/4 ،و�صححه الألباين يف "ال�صحيحة"
(.)1739
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حتى يغلب عليها اخليانة والكذب « :-ومعلوم �أن العمل باحليل يفتح باب اخليانة
والكذب ...واحليل توجب مرج العهود والأمانات وهو قلقها وا�ضطرابها ،ف�إن
الرجل �إذا �سوغ له من يعاهد عهدا ،ثم ال يفي به� ،أو �أن ي�ؤمن على �شيء في�أخذ
بع�ضه بنوع ت�أويل ارتفعت الثقة به و�أمثاله ،ومل ي�ؤمن يف كثري من الأ�شياء �أن يكون
كذلك ،ومن ت�أمل حيل �أهل الديوان ووالة الأمور التي ا�ستحلوا بها املحارم،
ودخلوا بها يف الغلول واخليانة ،ومل يبق لهم معها عهد وال �أمانة علم يقينا �أن
االحتيال والت�أويالت �أوجب عظم ذلك(((.
وجعل العمل على رفع الأذى عن املجتمع يف طرقه �شعبة من �شعب الإميان،
ت�أكيدً ا على �صلة كل خري يعمله العبد بالإميان ،وذلك يف حديث �أبي هريرة -
«الميَ ُان ِب ْ�ض ٌع
ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم ِ ْ :-إ
ون �أَ ْو ِب ْ�ض ٌع َو�سِ ُّت َ
َو َ�س ْب ُع َ
ال َذى
ون ُ�ش ْع َب ًةَ ،ف�أَف َْ�ض ُل َها َق ْو ُل اَل ِ�إلَ َه ِ�إ اَّل اهللَُ ،و�أَ ْدنَا َها ِ�إ َما َط ُة ْ َ أ
َع ِن َّ
الميَانِ »(((.
الط ِر ِيقَ ،والحْ َيَا ُء ُ�ش ْع َب ٌة م َِن ْ ِإ
وجعل امل�سلم مطال ًبا ب�صدقات يقدمها يوم ًيا ملجتمعه و�إخوانه يعلن بذلك
�صدق �إ�سالمه وحتقيقه لأظهر �آياته ،كما يف حديث �أبي مو�سى الأ�شعري  -ر�ضي
اهلل عنه � -أن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قالَ « :ع َلى ُك ِّل ُم ْ�سل ٍِم َ�ص َد َق ٌةَ .فقَالُوا:
يَا نَ ِب َّي اهللَِ ،ف َم ْن لمَ ْ يَجِ ْد؟ َق َال :يَ ْع َم ُل ِبيَدِ هِ َ ،فيَ ْن َف ُع نَ ْف َ�س ُه َويَ َت َ�ص َّد ُقَ .قالُواَ :ف�إِنْ لمَ ْ
اج ِة المْ َ ْل ُه َ
وف،
وفَ .قالُواَ :ف�إِنْ لمَ ْ يَجِ ْد؟ َق َالَ :ف ْليَ ْع َم ْل ِبالمْ َ ْع ُر ِ
يَجِ ْد؟ َق َال :يُعِ ُ
ني َذا الحْ َ َ
َو ْليُ ْم�سِ ْك َع ِن َّ
ال�ش ِّرَ ،ف�إِنَّ َها لَ ُه َ�ص َد َق ٌة »(((.
	-1الفتاوى الكربى البن تيمية.150-148/6 ،
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،باب �أمور الإميان ،حديث رقم 9 :وم�سلم(واللفظ له) ،كتاب الإميان،
الميَانِ  ،حديث رقم.35 :
اب �شُ َع ِب ِْ إ
بَ ُ
� -3أخرجه البخاري ،كتاب الزكاة ،باب على كل م�سلم �صدقة ،حديث رقم ،1445 :وم�سلم ،كتاب
الزكاة -باب بيان �أن ا�سم ال�صدقة يقع على كل نوع من املعروف ،حديث رقم.1008 :
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ال�سلم للم�سلمني ،ولكل ذي �سلم من م�ست�أمن
وجعل �أف�ضل الإ�سالم من حقق ِّ
و�سى َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َق َالَ :قالُوا :يَا َر ُ�س َ
ول اهللِ� ،أَ ُّي
ومعاهد ،كما يف حديث �أَ ِبي ُم َ
ال ْ�سلاَ ِم �أَف َْ�ض ُل؟ َق َالَ :م ْن َ�سل َِم المْ ُ ْ�س ِل ُم َ
ون م ِْن ل َِ�سا ِن ِه َويَدِ هِ »(((.
ْ إِ
وهذا ما عقله علماء الأمة من �سلفها الأول وخلفها الآخر ،كلهم على � َّأن
ال ْ�سلاَ ُم؟ �أَنْ يُ ْ�سل َِم
«ال ْ�سلاَ ُمَ ،و َما ْ إِ
�سالمة امل�سلمني عالمة الإ�سالم َق َال احل�سن ْ :إِ
َق ْل ُب َك للِهَّ ِ تَ َعالىَ َ ،و�أَنْ يَ ْ�س َل َم ِم ْن َك ُك ُّل ُم ْ�سل ٍِم َوذِ ي َع ْهدٍ »((( ،وهنا �أ�ضاف احل�سن �أن
ي�سلم منك كل ذي عهد! .وقال الف�ضيل بن عيا�ض -رحمه اهلل تعاىل�« :-أ�صل
ال�شهادة وال ّتوحيد وبعد ّ
الإميان عندنا وفرعه بعد ّ
بي �ص ّلى اهلل عليه
ال�شهادة لل ّن ّ
و�س ّلم بالبالغ وبعد �أداء الفرائ�ض� :صدق احلديث ،وحفظ الأمانة وترك اخليانة،
والوفاء بالعهد ،و�صلة ال ّرحم ،وال ّن�صيحة جلميع امل�سلمني وال ّرحمة لل ّنا�س عا ّمة»
قيل له يعني ف�ضيال هذا من ر�أيك تقوله �أو �سمعته؟ قال :بل �سمعناه وتعلمناه ،ولو
مل �آخذه من �أهل الفقه والف�ضل مل �أتكلم به»((( .فانظر كيف جعل علماء ال�سلف
�أ�صل التعامل الأخالقي ينطلق من الإميان باهلل وتوحيده!!
وخروجا عنه وخل ًعا له:
وجعل مفارقة اجلماعة  -ولو �ش ًربا  -مفارق ًة للإ�سالم
ً
فعن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم :-
(((
ال�سنة
« َم ْن فارقَ ا َجل َما َع َة �شِ ًربا ،فمات� ،إال مات ميتة جاهلية»  .ولهذا جعل �أهل ّ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،باب �أي الإ�سالم �أف�ضل ،حديث رقم ،11:وم�سلم ،كتاب الإميان ،باب
بيان تفا�ضل الإ�سالم و�أي �أموره �أف�ضل ،حديث رقم.172 :
	-2الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن حماد ،231/1 ،وم�صنف ابن �أبي �شيبة ،كتاب الزهد،
باب ما قالوا فيِ البكا ِء مِن خ�شي ِة اهللِ ،حديث رقم,36731 :
	-3ال�سنة لعبد اهلل بن �أحمد ،حديث رقم.817 :
ّ
� -4أخرجه البخاري ،كتاب الفنت ،باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�" :سرتون بعدي �أمو ًرا
تنكرونها" ،حدي رقم ،7054 :وم�سلم ،كتاب الإمارة ،باب وجوب مالزمة جماعة امل�سلمني
عند ظهور الفنت ويف كل حال وحترمي اخلروج على الطاعة ومفارقة اجلماعة ،حديث رقم.1849 :
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واجلماعة من �أ�صولهم العقدية طاعة ويل الأمر ولزوم اجلماعة(((.
ال�سلم مق�صد رباين رئي�س يف
املبحث الرابع :وفيه املقوم الرابعَّ � »:أن ِّ
الر�ساالت ال�سماوية والكتب املنزلة مرتبط مبق�صد الإميان والإ�سالم
وفرائ�ضهما.
يدل عليهَّ � :أن ما من نبي بعثه اهلل تعاىل �إ َّال وبني لقومه �أن ر�سالته ودعوته
تقوم على هداية ورحمة ،هداية للحق ورحمة للخلق ،ب�إ�صالح �أحوالهم الباطنة
والظاهرة اخلا�صة والعامة ،و�أعظم الرحمة باخللق بعد جناتهم من عذاب اهلل
و�سخطه هو ا�ستقامة �ش�ؤون حياتهم و�سالمة دنياهم وت�آلف قلوبهم؛ فنوح  -عليه
ال�سالم  -قال ﭽ ﯴ ﯵﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [هود.]28 :
و�صالح  -عليه ال�سالم َ -ق َ
ال ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭼ [هود .]63 :و�شعيب  -عليه ال�سالم َ -ق َ
ال ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸ ﭼ [هود.]88 :

وبينَّ اهلل تعاىل  -مرا ًرا َّ �-أن كتابه الذي �أنزله على مو�سى-عليه ال�سالم -كان
رحمة فقال تعاىل ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﭼ [الأنعام.]154 :
ثم نبينا حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم  -كانت ر�سالته رحمة للعاملني ﭽ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [الأنبياء ،]107 :وكان ما �أنزل اهلل له من كتاب رحمة قال
تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [الأنعام ،]157 :ﭽﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ [الأعراف .]203 :و�أنَّه �صلى اهلل عليه و�سلم كان
ال�سنة الاللكائي ،109/1 ،االعتقاد والهداية �إىل �سبيل الر�شاد للبيهقي ،242 ،الإبانة الكربى
	-1اعتقاد �أهل ّ
البن بطة.281/1 ،
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ي�أمر �أ�صحابه و�أمته بن�شر ال�سالم تب�ش ًريا وتي�س ًريا وت�سكينًا فيقول لهم كما يروي
�أن�س بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال« :يَ ِّ�س ُروا
«و�س ِّك ُنوا وال تُ َن ِّف ُروا»((( .ويخرب
وال تُ َع ِّ�س ُروا ،وبَ ِّ�ش ُروا وال تُ َن ِّف ُروا» ،ويف رواية َ
�أمته �صلى اهلل عليه و�سلم �أن حقيقة دينهم هذا تتجلى يف الي�سر كما يف قوله �ص ّلى
الدين ي�سر»(((.
اهلل عليه و�س ّلمّ �« :إن ّ
وينهاهم عن العنت بالنا�س واال�شتداد عليهم حال التق�صري واخللل منهم ،كما
يف ق�صة الأعرابي عن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قالَ :ق َام �أَ ْع َرا ِب ٌّي َف َب َال فيِ المْ َ ْ�سجِ دِ ،
ا�سَ ،فق َ
َال لَ ُه ُم ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :د ُعو ُه َو َه ِريقُوا((( َع َلى بَ ْو ِل ِه
َف َت َنا َولَ ُه ال َّن ُ
ين»(((وحني
ينَ ،ولمَ ْ تُ ْب َعثُوا ُم َع ِّ�س ِر َ
َ�س ْجلاً م ِْن َما ٍء� ،أَ ْو َذنُوبًا م ِْن َما ٍءَ ،ف ِ�إنمَّ َا بُعِ ْث ُت ْم ُميَ ِّ�س ِر َ
جتاوز �أحد �أ�صحاب النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -الق�صد يف �إمامة النا�س نهاه
الَن َْ�صارِ ِّي َق َالَ :ق َال َر ُج ٌل :يَا َر ُ�س َ
ول
وعتب عليه �أ�شد العتب ،ف َع ْن َ�أ ِبي َم ْ�س ُعودٍ ْ أ
ال�صلاَ َة ممِ َّا يُ َط ِّو ُل ِب َنا ُفلاَ ٌنَ ،ف َما َر�أَ ْي ُت ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
اهللِ ،اَل �أَ َكا ُد �أُ ْدرِ ُك َّ
فيِ َم ْوعِ َظ ٍة �أَ�شَ َّد َغ َ�ض ًبا م ِْن يَ ْو ِمئِذٍ َ ،فق َ
ا�س� ،إِنَّ ُك ْم ُم َن ِّف ُر َ
ونَ ،ف َم ْن َ�ص َّلى
َال� :أَ ُّي َها ال َّن ُ
ال�ضعِ َ
اجةِ»(((.
ي�ض َو َّ
ا�س َف ْليُخَ ِّف ْفَ ،ف�إِ َّن فِيه ُِم المْ َ ِر َ
ِبال َّن ِ
يف َو َذا الحْ َ َ
وهذا البيان منه �-صلى اهلل عليه و�سلم -حلقيقة الدين حماية جليلة وت�أ�سي�س
-1
-2
-3
-4
-5

�أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،باب ما كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتخولهم باملوعظة ،حديث رقم:
 ،6125وم�سلم ،كتاب اجلهاد ،باب يف الأمر بالتي�سري وترك التنفري ،حديث رقم.1734:
�أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،باب الدين ي�سر ،حديث رقم.39 :
َق ْوله( :وهريقوا) ا ْل َهاء بَدَ ال من ا ْلهمزَة� ،أَ�صله�( :أريقوا) من الإراقة ،فالهاء زَائِدَ ة .عمدة القاري �شرح
�صحيح البخاري.125/3 ،
�أخرجه البخاري ،كتاب الو�ضوء ،باب �صب املاء على البول يف امل�سجد ،حديث رقم.220 :
�أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،باب الغ�ضب يف املوعظة والتعليم ،حديث رقم.90 :
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ال�سلم ينبع من النفو�س املي�سرة ال�سهلة اللينة التي ت�ألف
عميق لل�سلم؛ لأن �أ�صل ِّ
وت�ؤلف ،ف�إذا ا�ستقر فيها ي�سر الدين و�سهولته كانت رحمة للمجتمع ،ومن ع�سرت
نف�سه وا�شتدت طبيعته ف�إنه غال ًبا ما يكون م�صد ًرا للخوف والفو�ضى ،وال يكاد
ين�صاع ملثل هذه املعاين ملجانبتها لطبيعته ومعار�ضتها حلاله.
ٌ
دائما يف
بال�سلم
مقرون ً
املبحث اخلام�س :وفيه املقوم اخلام�سَّ �« :أن الأمر ِّ
اخلطاب القر�آين والنبوي ب�أمور االعتقاد الكربى! -دعوة وتكلي ًفا.-
من املقومات العقدية لل�سلم يف كتاب اهلل تعاىل و�سنة النبي �صلى اهلل عليه
ال�سلم وكافة �أخالقياته مقرونة دائ ًما مع العقيدة يف خطاب واحد ال
و�سلم �أن بنود ِّ
تنفك عنه ،ومل ي�ؤجل الأمر بها حلظة واحدة كما كان يف الأحكام الأخرى بل كان
ال�سلم وقيمه الأخالقية.
اخلطاب العقدي ذاته يحمل �سمة ِّ
وا�ضحا جل ًيا لدى امل�شركني من �أول بالغ للنبي �صلى اهلل عليه
وهذا ما كان
ً
و�سلم للر�سالة :حيث كان يتنزل عليه �آيات ترعى هذه البنود وت�ؤكد عليها كقوله
تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

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

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [الأنعام:

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

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
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ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [النحل ،]92 - 90 :وقوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ

ﯞﭼ �...إىل قوله تعاىل :ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ [الإ�سراء،]38-23 :
ال�سلم و�أنها كفري�ضة التوحيد يف اخلطاب
فهذه الآيات وغريها مما ي�ؤكد فري�ضة ِّ
والإحكام!
بل �أنزل اهلل تعاىل �آيات توجب ح�سن التعامل مع الوالدين من امل�شركني
حتى و�إن كان منهم جهاد البنهم ومنعة له عن دينه ففي هذا يقول اهلل تعاىل:

ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ[لقمان ]15 :ف�أي
ال�سلم �إ َّال يف حال
رعاية لل�سلم ومكانة له من �أن اختالف العقيدة ال يوجب نق�ض ِّ
العدوان واالعتداء!
وحني َقدِ َم ْت ُق َت ْي َل ُة ا ْب َن ُة َع ْبدِ ا ْل ُع َّزى ْب ِن َع ْبدِ �أَ ْ�س َع َد م ِْن بَنِي َمال ِِك ْب ِن حِ ْ�س ٍل َع َلى
اب َو َق َر ٍظ َو َ�س ْم ٍنَ ،وهِ َي ُم ْ�ش ِر َك ٌةَ ،ف�أَبَ ْت �أَ ْ�س َما ُء
ا ْب َن ِت َها �أَ ْ�س َما َء ا ْب َن ِة َ�أ ِبي بَ ْك ٍر ِب َه َدايَا�ِ ،ض َب ٍ
�أَنْ تَ ْق َب َل َهدِ َّي َت َها َوت ُْدخِ َل َها بَ ْي َت َهاَ ،ف َ�سَ�ألَ ْت َعائ َِ�ش ُة ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف�أَ ْن َز َل
اليَةِ،
ين لمَ ْ يُقَا ِت ُلو ُك ْم فيِ الدِّ ِين{ �إِلىَ �آخِ ِر ْ آ
اهللُ َع َّز َو َج َّل} :ال يَ ْن َها ُك ُم اهللُ َع ِن ا َّلذِ َ
َف�أَ َم َر َها �أَنْ تَ ْق َب َل َهدِ َّي َت َهاَ ،و َ�أنْ ت ُْدخِ َل َها بَ ْي َت َها»(((.
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الهبة ،باب الهدية للم�شركني ،حديث رقم ،2620 :وم�سلم ،كتاب الزكاة،
باب ف�ضل ال�صدقة على الأقربني ولو كانوا م�شركني ،حديث رقم.1003 :
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ولذا �شهد كفار قري�ش �أن هذا الدين وهذه العقيدة املحمدية لي�ست جمرد
�إميان يف القلوب ،بل هي �إميان و�أمان وعقيدة و�سلوك ،ومن � َّ
أجل ما يبني هذا
ويو�ضحه وي�شهد له وي�صدقه خرب �أبي �سفيان -ر�ضي اهلل عنه -ملَّا كان م�شر ًكا
حني �س�أله هرقل عن ما يدعو �إليه حممد �صلى اهلل عليه و�سلم  -فعن ابن ع ّبا�س-
ر�ضي اهلل عنهما -قال� :أخربين �أبو �سفيان -ر�ضي اهلل عنه -وذكر حديثه مع هرقل
ال�ص َلةِ،
ال�صلاَ ةِ َ ،و َّ
الز َكاةِ َ ،و ِّ
عظيم ال ّروم فقال له :يَ�أْ ُم ُر ُك ْم؟ َق َالُ :ق ْل ُت :يَ�أْ ُم ُرنَا ِب َّ
اف»((( ،فانظر كيف قرن �أبو �سفيان  -ر�ضي اهلل عنه -بني ال�صلة وال�صدق
َوا ْل َع َف ِ
والعفاف وبني الدعوة �إىل التوحيد وال�صالة! فهي ر�سالة واحدة وخطاب واحد.
و�أ َّما �أ�صحاب النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -فقد كانوا على يقني من هذه
احلقيقة وعمق �إدراك لها فهذا جعفر بن �أبي طالب -ر�ضي اهلل عنه -يحدث
النجا�شي بهذه الر�سالة اجلديدة ،وبنودها التي فتحت �صفحة جديدة يف التوحيد
ال�سلم ،فعن � ّأم �سلمة -ر�ضي اهلل تعاىل عنها -يف حديث هجرة
كما فتحته يف ِّ
جا�شي� :أَ ُّي َها
احلب�شةَّ � ،أن جعفر بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه -قال يف خماطبة ال ّن ّ
الَ ْ�ص َن َامَ ،ونَ�أْ ُك ُل المْ َ ْي َت َةَ ،ونَ�أْتِي ا ْل َف َواحِ َ�شَ ،ونَ ْق َط ُع
المْ َل ُِكُ ،ك َّنا َق ْو ًما �أَ ْه َل َجاهِ ِل َّي ٍة ن َْع ُبدُ ْ أ
ال�ضعِ َ
يفَ ،ف ُك َّنا َع َلى َذل َِك َح َّتى
ْأ
الَ ْر َح َامَ ،ونُ�سِ ي ُء الجْ ِ َوا َرَ ،ويَ�أْ ُك ُل ا ْلق َِو ُّي ِم َّنا َّ
بَ َع َث اهللُ �إِلَ ْي َنا َر ُ�س اً
ول ِم َّنا ن َْع ِر ُف ن ََ�س َب ُهَ ،و ِ�ص ْد َق ُهَ ،و�أَ َمانَ َت ُهَ ،و َع َفا َف ُهَ ،ف َد َعانَا �إِلىَ ا ِهلل
الَ ْوثَانِ ،
ِل َت ْوحِ يدِ هِ َ ،و ِل َن ْع ُب َد ُه َونَخْ َل َع َما ُك َّنا ن َْع ُبدُ ن َْح ُن َو�آبَا�ؤُنَا م ِْن ُدو ِن ِه م َِن الحْ َِجا َرةِ َو ْ أ
الَ َمانَةَِ ،و ِ�ص َل ِة ال َّرحِ ِمَ ،و ُح ْ�س ِن الجْ ِ َوارِ َ ،وا ْل َك ِّف َع ِن
يثَ ،و َ�أ َداءِ ْ أ
َو�أَ َم َرنَا ِب ِ�ص ْد ِق الحْ َدِ ِ
الزورِ َ ،و�أَ ْك ِل َمالِ ا ْليَت ِِيمَ ،و َق ْذ ِف
المْ َ َحارِ ِم َوالدِّ َماءِ َ ،ونَ َهانَا َع ِن ا ْل َف َواحِ ِ�شَ ،و َق ْولِ ُّ
ال�صيَ ِام» -
ال�صلاَ ةِ َو َّ
الز َكاةِ َو ِّ
المْ ُ ْح َ�ص َنةَِ ،و�أَنْ ن َْع ُب َد اهللَ اَل ن ُْ�ش ِر ُك ِب ِه �شَ ْيئًاَ ،و�أَ َم َرنَا ِب َّ
� -1أخرجه البخاري ،يف كيف كان بدء الوحي �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟ حديث رقم،7 :
ال ْ�سلاَ ِم،
اب ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِلىَ هِ َر ْق َل يَ ْد ُعو ُه �إِلىَ ْ إِ
اب كِ َت ِ
ال�سيرَ ِ  ،بَ ُ
وم�سلم ،كِ َتاب الجْ ِ َهادِ َو ِّ
حديث رقم.1773 :
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ال ْ�سلاَ ِم َف َ�ص َّد ْق َنا ُه َو�آ َم َّنا ِبهَِ ،واتَّ َب ْع َنا ُه َع َلى َما َجا َء ِب ِه م ِْن عِ ْندِ
َقالَ ْتَ :ف َع َّد َع َل ْي ِه �أُ ُمو َر ْ إِ
اهللَِ ،ف َع َب ْدنَا اهللَ َو ْح َد ُهَ ،ولمَ ْ ن ُْ�ش ِر ْك ِبهَِ ،و َح َّر ْم َنا َما َح َّر َم َع َل ْي َناَ ،و�أَ ْح َل ْل َنا َما �أَ َح َّل لَ َنا،
يث»(((.
ثُ َّم َذ َك َر بَاق َِي الحْ َدِ ِ
ال�سلم � َّأن النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم  -ك�أن ي�أخذ
وبلغ من تعظيم �ش�أن ِّ
ال�سلم وال�صرب عليها؛ فعن عبادة بن ال�صامت  -ر�ضي اهلل
البيعة على بنود هذا ِّ
عنه  -قال� :أَ َّن َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َالَ ،و َح ْولَ ُه عِ َ�صابَ ٌة م ِْن �أَ ْ�ص َحا ِبهِ:
بَا ِي ُعونيِ َع َلى �أَنْ اَل ت ُْ�ش ِر ُكوا ِبا ِهلل �شَ ْيئًاَ ،و اَل ت َْ�س ِر ُقواَ ،و اَل ت َْزنُواَ ،و اَل تَ ْق ُت ُلوا �أَ ْو اَل َد ُك ْم،
َو اَل تَ�أْتُوا ِب ُب ْه َتانٍ تَ ْفترَ ُونَ ُه بَينْ َ �أَ ْيدِ ي ُك ْم َو�أَ ْر ُج ِل ُك ْمَ ،و اَل ت َْع ُ�صوا فيِ َم ْع ُر ٍ
وفَ ،ف َم ْن َو َّفى
الد ْنيَا َف ُه َو َك َّفا َر ٌة
اب م ِْن َذل َِك �شَ ْيئًا َف ُعوق َِب فيِ ُّ
ِم ْن ُك ْم َف�أَ ْج ُر ُه َع َلى اهللَِ ،و َم ْن �أَ َ�ص َ
اب م ِْن َذل َِك �شَ ْيئًا ثُ َّم َ�سترَ َ ُه اهللُ َف ُه َو �إِلىَ اهللِ� ،إِنْ �شَ ا َء َع َفا َع ْن ُه َو�إِنْ �شَ ا َء
لَ ُهَ ،و َم ْن �أَ َ�ص َ
َعا َق َب ُهَ .ف َبايَ ْع َنا ُه َع َلى َذل َِك»(((.
يب
ي�س الخْ َ ْولاَنيِ َِّ ،ع ْن �أَ ِبي ُم ْ�سل ٍِم الخْ َ ْولاَنيِ َِّ ،ق َالَ :ح َّدثَنِي الحْ َ ِب ُ
َع ْن �أَ ِبي �إِ ْدرِ َ
الَ�شْ َجعِ ُّي َق َال:
ني َع ْو ُف ْب ُن َمال ٍِك ْ أ
ْأ
يب �إِليَ َّ َ ،و�أَ َّما ُه َو عِ ْندِ ي َف�أَ ِم ٌ
الَ ِمنيُ� ،أَ َّما ُه َو َف َح ِب ٌ
ُك َّنا عِ ْن َد َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ت ِْ�س َع ًة� ،أَ ْو ثَ َما ِنيَ ًة� ،أَ ْو َ�س ْب َع ًةَ ،فق َ
َال� :أَ اَل
يث َع ْهدٍ ِب َب ْي َعةٍَ ،ف ُق ْل َناَ :ق ْد بَايَ ْع َن َ
اك يَا َر ُ�س َ
ون َر ُ�س َ
تُ َبا ِي ُع َ
ول اهللُِ ،ث َّم،
ول اهللَِ ،و ُك َّنا َحدِ َ
ول ا ِهلل َف ُق ْل َناَ :ق ْد بَايَ ْع َن َ
اك يَا َر ُ�س َ
ون َر ُ�س َ
ول اهللِ ،ثُ َّم َق َال� :أَ اَل تُ َبا ِي ُع َ
َق َال� :أَ اَل تُ َبا ِي ُع َ
ون
ول اهللَِ ،ق َالَ :ف َب َ�س ْط َنا �أَ ْيدِ يَ َناَ ،و ُق ْل َناَ :ق ْد بَايَ ْع َن َ
اك يَا َر ُ�س َ
َر ُ�س َ
ول اهللَِ ،ف َعلاَ َم نُ َبا ِي ُع َك؟
ات الخْ َ ْم ِ�سَ ،وتُطِ ي ُعوا،
ال�ص َل َو ِ
َق َالَ :ع َلى �أَنْ ت َْع ُبدُ وا اهللََ ،و اَل ت ُْ�ش ِر ُكوا ِب ِه �شَ ْيئًاَ ،و َّ
�ض �أُولَئ َِك ال َّن َف ِر يَ ْ�سق ُُط
ا�س �شَ ْيئًا َف َلق َْد َر�أَ ْي ُت بَ ْع َ
( َو�أَ َ�س َّر َك ِل َم ًة خَ ِف َّي ًة)َ ،و اَل ت َْ�س�أَلُوا ال َّن َ
� -1أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ,1740 :وابن ه�شام يف ال�سرية ،357/1 ،و�أبو نعيم يف احللية،
 ،115/1ويف الدالئل ،194 ،والبيهقي يف الدالئل ،301/2 ،و�إ�سناده ح�سن.
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الإميان -باب عالمة الإميان حب الأن�صار ،حديث رقم ،18 :وم�سلم ،كتاب
احلدود -باب احلدود كفارات لأهلها ،حديث رقم.1709 :
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َ�س ْو ُط �أَ َحدِ هِ ْم َف َما يَ ْ�س�أَ ُل �أَ َحدً ا يُ َناوِ لُ ُه �إِ َّيا ُه»(((.
وكانت حجة الوداع �إعالنًا مكر ًرا ملبد�أ ال�سالم وبنوده ،ففي كل مواقفه �صلى
اهلل عليه و�سلم ي�ؤكد على حرمة الدماء والأموال والأعرا�ض ب�شتى الأ�ساليب
البالغية والت�أكيدات اللغوية؛ فعن عمرو بن الأحو�ص  -ر�ضي اهلل عنه� -أَنَّ ُه �شَ ه َِد
َح َّج َة ا ْل َو َد ِاع َم َع َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف َحمِ َد اهللَ َو�أَ ْث َنى َع َل ْي ِه َو َذ َّك َر
َو َو َع َظُ ،ث َّم َق َال� :أَ ُّي يَ ْو ٍم �أَ ْح َر ُم ؟ �أَ ُّي يَ ْو ٍم �أَ ْح َر ُم ؟ �أَ ُّي يَ ْو ٍم �أَ ْح َر ُم «؟ َق َالَ ،فق َ
َال
الَ ْكبرَ ِ يَا َر ُ�س َ
ول اهللَِ ،ق َالَ :ف ِ�إ َّن دِ َما َء ُك ْم َو�أَ ْم َوالَ ُك ْم َو�أَ ْع َرا�ضَ ُك ْم
ا�س :يَ ْو ُم الحْ َ ِّج ْ أ
ال َّن ُ
َع َل ْي ُك ْم َح َرا ٌمَ ،ك ُح ْر َم ِة يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا ،فيِ بَ َلدِ ُك ْم َه َذا ،فيِ �شَ ْه ِر ُك ْم َه َذا� ،أَ اَل اَل يَ ْجنِي
َجانٍ ِ�إ اَّل َع َلى نَ ْف�سِ هَِ ،و اَل يَ ْجنِي َوا ِل ٌد َع َلى َولَدِ هِ َ ،و اَل َولَ ٌد َع َلى َوالِدِ هِ � ،أَ اَل ِ�إ َّن المْ ُ ْ�سل َِم
�أَخُ و المْ ُ ْ�سل ِِمَ ،ف َل ْي َ�س يَحِ ُّل لمِ ُ ْ�سل ٍِم م ِْن �أَخِ ي ِه �شَ ْي ٌء ِ�إ اَّل َما �أَ َح َّل م ِْن نَ ْف�سِ هِ�َ ،أ اَل َو ِ�إ َّن ُك َّل رِ بًا
ون َو اَل ت ُْظ َل ُم َ
و�س �أَ ْم َوا ِل ُك ْم اَل ت َْظ ِل ُم َ
ا�س
فيِ الجْ َاهِ ِل َّي ِة َم ْو ُ�ض ٌ
ونَ ،غيرْ َ رِ بَا ا ْل َع َّب ِ
وع ،لَ ُك ْم ُر ُء ُ
وع،
وع ُك ُّل ُه� ،أَ اَل َو ِ�إ َّن ُك َّل َد ٍم َك َان فيِ الجْ َاهِ ِل َّي ِة َم ْو ُ�ض ٌ
ْب ِن َع ْبدِ المْ ُ َّطل ِِبَ ،ف ِ�إنَّ ُه َم ْو ُ�ض ٌ
َو�أَ َّو ُل َد ٍم �أَ َ�ض ُع م ِْن َد ِم الجْ َاهِ ِل َّي ِة َد ُم الحْ َارِ ِث ْب ِن َع ْبدِ المْ ُ َّطل ِِبَ ،ك َان ُم ْ�سترَ ْ �ضَ ًعا فيِ
بَنِي لَ ْي ٍث َف َق َت َل ْت ُه ُه َذ ْي ٌل� ،أَ اَل َو ْا�س َت ْو ُ�صوا ِبالن َِّ�ساءِ خَ يرْ ً اَ ،ف ِ�إنمَّ َا ُه َّن َع َوا ٌن عِ ْن َد ُك ْم لَ ْي َ�س
تمَ ْ ِل ُك َ
ون ِم ْن ُه َّن �شَ ْيئًا َغيرْ َ َذل َِك�ِ ،إ اَّل �أَنْ يَ�أْ ِت َ
ني ِب َفاحِ َ�ش ٍة ُم َب ِّي َنةٍَ ،ف ِ�إنْ َف َع ْل َن َف ْاه ُج ُرو ُه َّن فيِ
ا�ض ِربُو ُه َّن �ضَ ْربًا َغيرْ َ ُمبرَ ِّ ٍحَ ،ف ِ�إنْ �أَ َط ْع َن ُك ْم َفلاَ ت َ ْبغُوا َع َل ْيه َِّن َ�س ِبيلاً � ،أَ اَل َو ِ�إ َّن
المْ َ َ�ضاجِ ِع َو ْ
لَ ُك ْم َع َلى ن َِ�سا ِئ ُك ْم َحقًّا َو ِلن َِ�سا ِئ ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َحقًّاَ ،ف�أَ َّما َح ُّق ُك ْم َع َلى ن َِ�سا ِئ ُك ْمَ ،فلاَ يُوطِ ْئ َن
ونَ ،و اَل يَ�أْ َذ َّن فيِ بُ ُيو ِت ُك ْم لمِ َ ْن ت َْك َر ُه َ
ُف ُر�شَ ُك ْم َم ْن ت َْك َر ُه َ
ون� ،أَ اَل َو ِ�إ َّن َح َّق ُه َّن َع َل ْي ُك ْم �أَنْ
تحُ ْ �سِ ُنوا ِ�إلَ ْيه َِّن فيِ كِ ْ�س َو ِته َِّن َو َط َعا ِمه َِّن»(((.
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الزكاة ،باب كراهة امل�س�ألة للنا�س ،حديث رقم.1043 :
� -2أخرجه �أبو داود ،كتاب البيوع ،باب يف و�ضع الربا ،حديث رقم ،3334 :والرتمذي(واللفظ له)،
�أبواب الر�ضاع ،باب ما جاء يف حق املر�أة على زوجها ،حديث رقم ،1163 :وقال" :حديث ح�سن
�صحيح" ،ويف �أبواب الفنت ،باب ما جاء دما�ؤكم و�أموالكم عليكم حرام ،حديث رقم ،2159 :وابن
ماجه ،كتاب النكاح ،باب حق املر�أة على الزوج ،حديث رقم.851 :
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وحني ودعهم �صلى اهلل عليه و�سلم ودعهم بو�صيته العظيمة وفيها جمع بني
ال�سلم يف املجتمع ما �أمكن بال�سمع والطاعة ،فعن عبد ال َّرحمن
حق اهلل وحفظ ِّ
ا�ض ْب َن َ�سارِ يَ َةَ ،و ُه َو ممِ َّ ْن نَ َز َل فِيهِ:
وح ْجر بن ُح ْجر� :أَتَ ْي َنا ا ْلعِ ْربَ َ
لمي ُ
بن عمرو ِّ
ال�س ّ
ين ِ�إ َذا َما �أَت َْو َك ِل َت ْحمِ َل ُه ْم ُق ْل َت ال �أَجِ دُ َما �أَ ْحمِ ُل ُك ْم َع َل ْيهِ{ َف َ�س َّل ْم َنا
} َوال َع َلى ا َّلذِ َ
َو ُق ْل َنا� :أَتَ ْي َن َ
ا�ض�َ :ص َّلى ِب َنا َر ُ�س ُ
نيَ ،فق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َال ا ْلعِ ْربَ ُ
ين َو ُم ْق َت ِب�سِ َ
اك زَا ِئ ِر َ
ات يَ ْو ٍم ،ثُ َّم �أَ ْق َب َل َع َل ْي َنا َف َو َع َظ َنا َم ْوعِ َظ ًة بَلِي َغ ًةَ ،ذ َر َف ْت ِم ْن َها ا ْل ُع ُي ُ
ون،
ال�ص ْب َح َذ َ
َو َ�س َّل َم ُّ
َال َقائ ٌِل :يَا َر ُ�س َ
وبَ ،فق َ
ول اهللَِ ،ك�أَ َّن َهذِ هِ َم ْوعِ َظ ُة ُم َو ِّد ٍعَ ،ف َما َذا
َو َوجِ َل ْت ِم ْن َها ا ْل ُق ُل ُ
ال�س ْم ِع َو َّ
الطا َعةَِ ،و ِ�إنْ َع ْبدً ا َح َب�شِ ًّيا مجُ َ َّد ًعا،
ت َْع َهدُ ِ�إلَ ْي َنا ؟ َق َال� :أُ ِ
و�صي ُك ْم ِب َت ْق َوى اهللَِ ،و َّ
ين
َف�إِنَّ ُه َم ْن يَعِ ْ�ش ِم ْن ُك ْم َف َ�سيرَ َى اخْ ِتلاَ ًفا َك ِث ًرياَ ،ف َع َل ْي ُك ْم ِب ُ�س َّنتِي َو ُ�س َّن ِة الخْ ُ َل َفاءِ ال َّرا�شِ دِ َ
الُ ُمورِ َف ِ�إ َّن ُك َّل
ات ْ أ
ني َف َت َم َّ�س ُكوا ِب َهاَ ،و َع ُّ�ضوا َع َل ْي َها ِبال َّن َواجِ ذِ َ ،و ِ�إ َّيا ُك ْم وَمحُ ْ َدثَ ِ
المْ َ ْهدِ ِّي َ
محُ ْ َدثَ ٍة ِب ْد َع ٌةَ ،و ُك َّل ِب ْد َع ٍة َ�ضلاَ لَ ٌة»(((.
اخلامتة:
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد  -وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني� ،أ�سجل هنا �أهم النتائج والتو�صيات التي �أثمرت من هذا البحث ،ف�أهم
النتائج:
ال�سلم  -عموما -مق�صد كبري من مقا�صد العقيدة ومكوناتها.
� اًأولِّ :

ال�سلم والأمر به ورعايته يف خطاب العقيدة عن
ثان ًيا :ال ينف�صل طلب ِّ
االعتقاد ال�صحيح بل هما �صنوان ال يفرتقان.
اً
ال�سلم يف العقيدة �أننا جنده مت�صلاً
ومو�صول
ثال ًثا :مما يدل على عمق ِّ
ال�سنة ،حديث رقم ،4607 :والرتمذي الرتمذي ،كتاب
ال�سنة ،باب لزوم ّ
� -1أخرجه �أبو داود ،كتاب ّ
بال�سنة واجتناب البدع ،حديث رقم.2676 :
العلم ،باب ما جاء يف الأخذ ّ
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بكل �أ�صولها (باهلل تعاىل/بالأ�سماء الكربى للدين/باملالئكة/بالر�سل والأنبياء
وغريها).
ال�سلم يف العقيدة �أن الآمر به واحلاكم به هو اهلل
ً
رابعا :من �أكرب �ضمانات ِّ
تعاىل ،فهو يتبع معيارية متجاوزة للب�شر ومو�ضوعية نقية ،فالكل �أمام قانون
ال�سلم �سوا�سية.
ِّ
خام�سا� :أن �أ�صول العقيدة الكربى حتمل � اً
ال�سلم واملحافظة
ً
أ�صول قيمية لإقامة ِّ
عليه.
ال�سلم ومقوماته و�أخالقياته.
ً
�ساد�سا :ثراء اخلطاب العقدي بالأمر برعاية ِّ
ثام ًنا :اخلطاب العقدي ال�شرعي يجعل معيارية �صدق الإميان والإ�سالم
ال�سلم ونبذ التعدي والعنف.
والقيام بهما تقوم على مراعاة ِّ
و�أهم التو�صيات:
تعميق النظرة ال�شمولية الإ�سالمية لل�سلم و�إزاحة ركام ال�شبهات وال�ضالالت
ال�سلم يف الإ�سالم.
عن طبيعة ِّ
ويف اخلتام �أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يتقبل مني هذا العمل ،ويغفر يل فيه اخلط�أ
واخللل ،كما �أ�س�أله �سبحانه �أن يجزي القائمني على هذه الندوة خري اجلزاء.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.

- 127 -

املراجع وامل�صادر
 الإبانة الكربى ،لأبي عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن حمدان ال ُع ْكبرَ ي املعروف
بابن بَ َّطة العكربي (املتوفى ،)387:املحقق :ر�ضا معطي ،وعثمان الأثيوبي ،ويو�سف
الوابل ،والوليد بن �سيف الن�صر ،وحمد التويجري.
 الأحاديث املختارة ،احلافظ �أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد بن �أحمد احلنبلي
املقد�سي امل�شهور بال�ضياء املقد�سي ،املحقق :عبد امللك بن عبد اهلل بن دهي�ش .دار
الن�شر :مكتبة النه�ضة احلديثة .مدينة الن�شر :مكة املكرمة� .سنة الن�شر 1410 :الطبعة:
الأوىل.
 الإح�سان يف تقريب �صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن التميمي� ،أبو حامت ،الدارمي،
ال ُب�ستي (املتوفى ،)354 :ترتيب :الأمري عالء الدين علي بن بلبان الفار�سي (املتوفى:
 ،)739حققه وخرج �أحاديثه وعلق عليه� :شعيب الأرن�ؤوط ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت ،الطبعة :الأوىل 1988 - 1408 ،م.
 ا�شتقاق �أ�سماء اهلل عبد الرحمن بن �إ�سحاق البغدادي الزجاجي� ،أبو القا�سم (املتوفى:
 ،)337املحقق :د .عبد احل�سني املبارك ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 الإ�صابة يف متييز ال�صحابة� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين ال�شافعي،
النا�شر :دار اجليل  -بريوت الطبعة الأوىل.1412 ،
 االعتقاد والهداية �إىل �سبيل الر�شاد على مذهب ال�سلف و�أ�صحاب احلديث� ،أحمد
بن احل�سني بن علي بن مو�سى �أبو بكر البيهقي (املتوفى ،)458 :املحقق� :أحمد ع�صام
الكاتب ،النا�شر :دار الآفاق اجلديدة  -بريوت ،الطبعة :الأوىل1401 ،ه.
 بدائع الفوائد ،حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي �أبو عبد اهلل ابن القيم اجلوزية ،حتقيق:
علي بن حممد العمران النا�شر :دار عامل الفوائد  -مكة املكرمة-الطبعة الأوىل.
 بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار يف �شرح جوامع الأخبار ،عبد الرحمن بن
نا�صر ال�سعدي ،الطبعة :الرابعة تاريخ الن�شر ،1423 :النا�شر :وزارة ال�شئون الإ�سالمية
والأوقاف والدعوة والإر�شاد  -اململكة العربية ال�سعودية.
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 تاريخ املدينة ،عمر بن �شبة (وا�سمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النمريي الب�صري� ،أبو زيد
(املتوفى ،)262 :حققه :فهيم حممد �شلتوت ،طبع على نفقة :ال�سيد حبيب حممود
�أحمد  -جدة عام الن�شر.1399 :
 التحبري لإي�ضاح معاين التي�سري ،حممد بن �إ�سماعيل بن �صالح ال�صنعاين( ،املتوفى:
الر�شد،
 ،)1182حققهَ :
حم َّمد ُ�ص ْبحي ابن َح َ�سن َحلاّ ق �أبو م�صعب ،النا�شرَ :مك َت َب ُة ُّ
الريا�ض  -الطبعة :الأوىل 2012 - 1433 ،م.
 تعظيم قدر ال�صالة ،حممد بن ن�صر بن احلجاج املروزي �أبو عبد اهلل [ ،]294املحقق:
د .عبد الرحمن عبد اجلبار الفريوائي ،النا�شر :مكتبة الدار  -املدينة املنورة ،الطبعة:
الأوىل.1406 ،
 تف�سري القر�آن العظيم� ،أبو حممد عبد الرحمن بن حممد بن �إدري�س بن املنذر التميمي،
احلنظلي ،الرازي ابن �أبي حامت (املتوفى ،)327 :املحقق� :أ�سعد حممد الطيب ،النا�شر:
مكتبة نزار م�صطفى الباز  -اململكة العربية ال�سعودية -الطبعة :الثالثة  1419 -ه.
 تف�سري القر�آن العظيم� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الدم�شقي (املتوفى:
 )774املحقق� :سامي بن حممد �سالمة النا�شر :دار طيبة للن�شر والتوزيع الطبعة :الثانية
 1999 - 1420م.
ال�صغِ ِري ،حممد بن �إ�سماعيل ال�صنعاين (املتوفى )1182 :املحقق:
 ال َّتنوي ُر �شَ ْر ُح ا َجلامِع َّ
د .حم َّمد �إ�سحاق حم َّمد �إبراهيم ،النا�شر :مكتبة دار ال�سالم ،الريا�ض ،الطبعة:
الأوىل.1432 ،
 تهذيب اللغة� ،أبو من�صور حممد بن �أحمد الأزهري حتقيق :حممد عو�ض مرعب دار
الن�شر :دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت 2001 -م.
 التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح ابن امللقن �سراج الدين �أبو حف�ص عمر بن علي بن
�أحمد ال�شافعي امل�صري (املتوفى ،)804 :املحقق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق
الرتاث ،النا�شر :دار النوادر ،دم�شق � -سوريا ،الطبعة :الأوىل 2008 - 1429 ،م.
 جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حممد بن جرير بن يزيد �أبو جعفر الطربي (املتوفى:
 ،)310املحقق� :أحمد حممد �شاكر ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة.
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 حا�شية ال�سندي على �سنن ابن ماجه امل�سماه كفاية احلاجة يف �شرح �سنن ابن ماجه،
حممد بن عبد الهادي التتوي� ،أبو احل�سن ،نور الدين ال�سندي (املتوفى،)1138 :
النا�شر :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة.
 حجة اهلل البالغة ،الإمام الكبري ال�شيخ �أحمد املعروف ب�شاه ويل اهلل ابن عبدالرحيم
الدهلوي ،راجعه وعلق عليه :ال�شيخ حممد �شريف �سكر ،النا�شر :دار �إحياء العلوم
 بريوت لبنان ،الطبعة :الثانية  1992 - 1413م. حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء� ،أبو نعيم �أحمد بن عبد اهلل مهران الأ�صبهاين (املتوفى:
 ،)430النا�شر :ال�سعادة  -بجوار حمافظة م�صر1974 - 1394 ،م.
 دالئل النبوة� ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخلرا�ساين� ،أبو بكر البيهقي (املتوفى:
 ،)458حتقيق :وثق �أ�صوله وخرج �أحاديثه وعلق عليه :الدكتور/عبد املعطى قلعجي
النا�شر :دار الكتب العلمية ودار الريان للرتاث الطبعة الأوىل  1988/1408م.
 دالئل النبوة� ،إ�سماعيل بن حممد بن الف�ضل التيمي الأ�صبهاين [ت  ،]535املحقق:
حممد حممد احلداد ،النا�شر :دار طيبة  -الريا�ض ،الطبعة :الأوىل.1409 ،
 الرد على املنطقيني� ،أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين �أبو العبا�س ،النا�شر :دار
املعرفة  -بريوت.
 الزهد والرقائق �أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن املبارك بن وا�ضح احلنظلي ،الرتكي
املروزي (املتوفى )181 :املحقق :حبيب الرحمن الأعظمي ،النا�شر :دار الكتب
ثم ْ
العلمية  -بريوت.
 ال�سالم العاملي والإ�سالم� ،سيد �أحمد ،دار ال�شروق  -القاهرة ،الطبعة .1412
 �سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها ،حممد نا�صر الدين الألباين،
النا�شر :مكتبة املعارف ،الريا�ض ،الطبعة 1415
ال�سنة ،عبد اهلل بن �أحمد بن حنبل ال�شيباين ،النا�شر :دار ابن القيم  -الدمام-الطبعة
  ّ
الأوىل1406. ،
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 �سنن ابن ماجه� ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني (املتوفى ،)273 :املحقق� :شعيب
الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد  -حم َّمد كامل قره بللي َ -عبد ال ّلطيف حرز اهلل ،النا�شر:
دار الر�سالة العاملية ،الطبعة :الأوىل 2009 - 1430 ،م.
 �سنن الرتمذي ،لأبي عي�سى حممد بن عي�سى الرتمذي ( )279 ،209املحقق :ب�شار
عواد معروف النا�شر :دار الغرب الإ�سالمي  -بريوت �سنة الن�شر 1998 :م.
 �سنن الن�سائي� ،أبو عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب بن علي اخلرا�ساين ،الن�سائي (املتوفى:
 ،)303النا�شر :مكتب املطبوعات الإ�سالمية  -حلب ،الطبعة :الثانية.1986 - 1406 ،
 ال�سرية النبوية ،عبد امللك بن ه�شام بن �أيوب احلمريي املعافري� ،أبو حممد ،جمال
الدين (املتوفى ،)213 :حتقيق :م�صطفى ال�سقا و�إبراهيم الأبياري وعبد احلفيظ
ال�شلبي ،النا�شر� :شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي و�أوالده مب�صر الطبعة:
الثانية 1955 - 1375 ،م.
ال�سنة واجلماعة� ،أبو القا�سم هبة اهلل بن احل�سن الطربي
 �شرح �أ�صول اعتقاد �أهل ّ
الاللكائي (املتوفى ،)418 :حتقيق� :أحمد بن �سعد بن حمدان الغامدي ،النا�شر :دار
طيبة  -ال�سعودية ،الطبعة :الثامنة2003/1423 ،م.
 �شرح الطيبي على م�شكاة امل�صابيح امل�سمى بـ (الكا�شف عن حقائق ال�سنن)� ،شرف
الدين احل�سني بن عبد اهلل الطيبي ( )743املحقق :د .عبد احلميد هنداوي النا�شر:
مكتبة نزار م�صطفى الباز (مكة املكرمة الطبعة :الأوىل.1417 ،
 �شرح �سنن ابن ماجه ،لل�سيوطي وغريه النا�شر :قدميي كتب خانة  -كرات�شي.
 �شعب الإميان� ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخلرا�ساين� ،أبو بكر البيهقي
(املتوفى ،)458 :حتقيق :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ،النا�شر :مكتبة الر�شد
للن�شر والتوزيع بالريا�ض بالتعاون مع الدار ال�سلفية ،ببومباي بالهند الطبعة :الأوىل،
 2003 - 1423م.
 �صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،املحقق :حممد
زهري بن نا�صر النا�صر النا�شر :دار طوق النجاة ،الطبعة :الأوىل.1422 ،
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 �صحيح الرتمذي ،حممد نا�صر الدين الألباين النا�شر :مكتبة املعارف  -الريا�ض-
الطبعة :اخلام�سة.
 �صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري حتقيق :حممد
ف�ؤاد عبد الباقي .النا�شر :دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت.
 العلل البن �أبي حامت� ،أبو حممد عبد الرحمن بن حممد التميمي ،احلنظلي ،الرازي
ابن �أبي حامت (املتوفى ،)327 :حتقيق :فريق من الباحثني ب�إ�شراف وعناية د�/سعد
بن عبد اهلل احلميد و د/خالد بن عبد الرحمن اجلري�سي ،النا�شر :مطابع احلمي�ضي،
الطبعة :الأوىل 2006 - 1427 ،م
 الفتاوى الكربى ،تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوفى:
 ،)728املحقق :حممد عبدالقادر عطا  -م�صطفى عبدالقادر عطا ،النا�شر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :الطبعة الأوىل 1987 - 1408م.
 فتح الباري ،زين الدين �أبي الفرج عبد الرحمن ابن �شهاب الدين البغدادي ثم
الدم�شقي ال�شهري بابن رجب ،حتقيق� :أبو معاذ طارق بن عو�ض اهلل بن حممد دار
الن�شر :دار ابن اجلوزي  -ال�سعودية/الدمام  ،1422 -الطبعة :الثانية.
 فتح الباري �شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين
ال�شافعي ،النا�شر :دار املعرفة  -بريوت.1379 ،
 القامو�س املحيط ،جمد الدين �أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز �آبادي (املتوفى:
 ،)817حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ب�إ�شراف :حممد نعيم
العرق�سو�سي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت  -لبنان.
ُ
 الكتاب ،عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء� ،أبو ب�شر ،امللقب �سيبويه (املتوفى:
 )180املحقق :عبد ال�سالم حممد هارون النا�شر :مكتبة اخلاجني ،القاهرة الطبعة:
الثالثة 1988 - 1408 ،م.
 الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل ،العالمة جار
اهلل �أبو القا�سم حممود بن عمر الزخم�شري( )538 467النا�شر :دار الكتاب العربي
بريوت �سنة الطبع.1407 :
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 ل�سان العرب ،ملحمد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ابن منظور الأن�صاري
(املتوفى ،)711 :النا�شر :دار �صادر  -بريوت ،الطبعة :الثالثة .1414 -
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين علي بن �أبي بكر الهيثمي النا�شر :دار الفكر،
بريوت .1412-
 جمموع الفتاوى ،تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
(املتوفى )728 :املحقق :عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم النا�شر :جممع امللك فهد
لطباعة امل�صحف ال�شريف ،املدينة النبوية ،عام الن�شر1995/1416 :م.
 مرقاة املفاتيح �شرح م�شكاة امل�صابيح علي بن (�سلطان) حممد� ،أبو احل�سن نور الدين
املال الهروي القاري (املتوفى )1014 :النا�شر :دار الفكر ،بريوت  -لبنان الطبعة:
الأوىل2002 - 1422 ،م.
 امل�ستدرك على ال�صحيحني� ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن
حمدويه الني�سابوري املعروف بابن البيع (املتوفى )405 :حتقيق :م�صطفى عبد القادر
عطا ،النا�شر :دار الكتب العلمية  -بريوت -الطبعة :الأوىل.1990 - 1411 ،
 امل�سند� ،أحمد بن حنبل ،املحقق� :شعيب الأرن�ؤوط و�آخرون النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة
الطبعة :الثانية 1999 ،1420م.
 امل�سند� ،أحمد بن علي بن املثنى �أبو يعلى املو�صلي التميمي ،حتقيق :ح�سني �سليم �أ�سد،
النا�شر :دار امل�أمون للرتاث  -دم�شق ،الطبعة الأوىل.1984 - 1404 ،
 م�سند الطيال�سي� ،أبو داود �سليمان بن داود بن اجلارود الطيال�سي الب�صري (املتوفى:
 ،)204املحقق :الدكتور حممد بن عبد املح�سن الرتكي ،النا�شر :دار هجر  -م�صر
الطبعة :الأوىل1999 - 1419 ،م.
 م�سند �إ�سحاق بن راهويه� ،إ�سحاق بن �إبراهيم بن خملد بن راهويه احلنظلي ،حتقيق:
د .عبد الغفور بن عبد احلق البلو�شي ،النا�شر :مكتبة الإميان  -املدينة املنورة ،الطبعة
الأوىل.1412 ،
 م�صنف ابن �أبي �شيبة� ،أبو بكر بن �أبي �شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن عثمان العب�سي
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(املتوفى ،)235 :املحقق :كمال يو�سف احلوت -النا�شر :مكتبة الر�شد  -الريا�ض
الطبعة :الأوىل.1409 ، امل�صنف� ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي اليماين ال�صنعاين (املتوفى:
 ،)211املحقق :حبيب الرحمن الأعظمي ،النا�شر :املجل�س العلمي -الهند الطبعة:
الثانية1403 ،
ال�سنة� ،أبو حممد احل�سني بن
 معامل التنزيل يف تف�سري القر�آن = تف�سري البغوي ،حميي ّ
م�سعود البغوي (املتوفى ،)510 :املحقق :حققه وخرج �أحاديثه حممد عبد اهلل النمر
 عثمان جمعة �ضمريية � -سليمان م�سلم احلر�ش النا�شر :دار طيبة للن�شر والتوزيعالطبعة :الرابعة 1997 - 1417 ،م.
 املعجم الأو�سط� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب �أبو القا�سم الطرباين (املتوفى،)360 :
املحقق :طارق بن عو�ض اهلل ,عبد املح�سن بن �إبراهيم احل�سيني ،النا�شر :دار احلرمني
 القاهرة. معجم ال�صحابة� ،أبو القا�سم عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن امل َ ْرزُبان البغوي
(املتوفى  )317املحقق :حممد الأمني بن حممد اجلكني النا�شر :مكتبة دار البيان -
الكويت الطبعة :الأوىل 2000 - 1421 ،م.
 املعجم الكبري� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب �أبو القا�سم الطرباين ،حتقيق :حمدي بن
عبداملجيد ال�سلفي ،النا�شر :مكتبة العلوم واحلكم  -املو�صل ،الطبعة الثانية1404 ،
 .،1983 معجم اللغة العربية املعا�صرة د �أحمد خمتار عبد احلميد عمر (املتوفى)1424 :
مب�ساعدة فريق عمل ،النا�شر :عامل الكتب ،الطبعة :الأوىل 2008 - 1429 ،م.
 املفردات يف غريب القر�آن �أبو القا�سم احل�سني بن حممد املعروف بالراغب الأ�صفهاين
(املتوفى ،)502 :املحقق� :صفوان عدنان الداودي النا�شر :دار القلم ،الدار ال�شامية
 دم�شق بريوت.ال�سالم
 معجم مقايي�س اللغة ،لأبي احل�سني �أحمد بن فارِ �س بن ز َك ِر ّيا ،املحقق :عبد َّ
حممد َها ُرون ،النا�شر :احتاد الكتاب العرب الطبعة2002 = 1423 :م.
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 مكارم الأخالق ومعاليها وحممود طرائقها� ،أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن
�سهل بن �شاكر اخلرائطي ال�سامري (املتوفى ،)327 :تقدمي وحتقيق� :أمين عبد اجلابر
البحريي ،النا�شر :دار الآفاق العربية ،القاهرة الطبعة :الأوىل1419 ،
 املنتقى من ال�سنن امل�سندة �أبو حممد عبد اهلل بن علي بن اجلارود الني�سابوري (املتوفى:
 ،)307املحقق :عبد اهلل عمر البارودي النا�شر :م�ؤ�س�سة الكتاب الثقافية  -بريوت
الطبعة :الأوىل.1988 - 1408 ،
 املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج� ،أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف
النووي (املتوفى ،)676 :النا�شر :دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت الطبعة :الثانية،
.1392
 النبوات� ،شيخ الإ�سالم �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ت  728درا�سة وحتقيق:
عبد العزيز بن �صالح الطويان ،النا�شر� :أ�ضواء ال�سلف ،الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية الطبعة :الأوىل.1420 ،
 النهاية يف غريب احلديث والأثر�/أبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ،املكتبة
العلمية  -بريوت1979 - 1399 ،م ،حتقيق :طاهر �أحمد الزاوي  -حممود حممد
الطناحي.
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ال�سلم املدين
ِّ

ال�سنة النبوية
درا�سة يف �ضوء ُ

قيم �أخالقية وقواعد ت�شريعية
د .حبيب النامليتي
مملكة البحرين

املقدمة
احلمدُ هلل امللك ال َعلاّ م الذي ّنزل القر�آن خري الكالم ،وهدانا لدينه الإ�سالم،
فن�شر النور يف املدن وال ُبلدان ،وبَ ّدد الظالم ،و�شرع للب�شرية املو ّدة والت�سامح
وال�سالمِّ ،
و�صل اللهم على نبيه الذي جمع النا�س بعد اختالف ،ف�أ�صبحوا �أهل
مو ّدةٍ وائتالف ،وعلى �آله و�صحبه الأعالم ،ومن �سار على نهجهم من �أُويل ال ُنهى
والأحالم ،وبعد:
فبمجرد قيام الدولة يف املدينة ُرفع �شعا ٌر جديد يف تلك البقعة املباركة من
الأر�ض� ،شعا ٌر َع َ�صم من انزالق املجتمع وانحداره يف مهاوي الفنت ،ذلكم هو
واحلب وال�سماحة والتعاون
والوئام ،ال�شعار الذي �أ�س�س للمو ّدة
�شعار ال�سالم ِ
ّ
لبناء النه�ضة ،فجاءت ن�صو�ص الوحيني مت�ضافرة تقرر الأ�صول امل�ؤ ّكدة ملبادئ
ال�سلم ،ففي الأمر الرباين لعباده امل�ؤمنني ،قال �سبحانه :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ
ِّ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [البقرة ،(((]208 :و�أمر نبيه �أن مييل �إىل امل�ساملة �إن مال
العدو ،بقوله :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [الأنفال ،]61:ويف
�إليها
ّ
�سرية نبينا عليه ال�صالة وال�سالم التنفيذ العملي والتف�سري التطبيقي لهذه الأوامر
القر�آنية ،وقد عرب عن هذا املنهج البيان املقت�ضب جلعفر بن �أبي طالب -ر�ضي
اهلل عنه-؛ وذلك ملا قال للنجا�شي وا�ص ًفا ما جاء به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
الَ َمانَةَِ ،و ِ�ص َل ِة ال َّرحِ ِمَ ،و ُح ْ�س ِن الجْ ِ َوارِ َ ،وا ْل َك ِّف َع ِن
يث َو َ�أ َداءِ ْ أ
« َو�أَ َم َرنَا ِب ِ�ص ْد ِق الحْ َدِ ِ
 -1ذهب جمهور املف�سرين على �أن املق�صود به الأخذ بكافّة ت�شريعات الإ�سالم� ،إال �أن قتادة ذهب �إىل �أن
ال�سلم معناه املوادعة ،تف�سري القر�آن العظيم ،ابن كثري .565/1 ،وال تعار�ض فالإ�سالم منهج متكامل
ِّ
�شامل لل�سالم مع النف�س بتحقيق التوحيد ،وال�سالم مع الآخر داخل املجتمع وخارجه ،بل جاء بال�سالم
يف الكون كله.
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الزورِ َ ،و�أَ ْك ِل َمالِ ا ْليَت ِِيمَ ،و َق ْذ ِف
المْ َ َحارِ ِم َوالدِّ َماءِ َ ،ونَ َهانَا َع ِن ا ْل َف َواحِ ِ�شَ ،و َق ْولِ ُّ
ال�سلم املدين يف
المْ ُ ْح َ�ص َنةِ»((( ،فحمل هذا البيان يف طياته معاين جليلة ل�سمات ِّ
ال�شريعة الإ�سالمية ،ف َع َّد َد ِقيَ ًما �أخالقية و�أُ ُ�س ً�سا ت�شريعية.
ال�سلم املدين ال ميكن �أن يُعد من النوافل ،بل هو فري�ضة �إ�سالمية،
�إن حتقيق ِّ
و�ضرورة اجتماعية ،ومن الأولويات التي يُ�سعى �إليها ،فاملجتمعات التي تفتقده
تتوقف عن العمل والإنتاج والتفكري ،وحتى يتم حتقيقه ومعاجلة اخللل الواقع فيه
اليوم البد �أن تكون املنطلقات �شرعية مبنية على �أ�س�س قائمة على الت�أ�صيل ،ومبينة
لطريقة التنزيل ،وبعيدة كل البعد عن ردود الأفعال �أو الت�شفي واالنتقام؛ فذلك
ال ميت �إىل ثوابت الإ�سالم ب�شيء ،و�إن �أرادت الأمة �أن تنه�ض يف ع�صرنا هذا
أرا�ض �صلبة فيفهم ما�ضيها؛ وذلك عرب البحث عن الدوافع
البد �أن تقف على � ٍ
ال�سلوكية والت�شريعات التنظيمية للمجتمع امل�سلم الأول ،وتتبع للقواعد القر�آنية
العامة والتوجيهات النبوية اخلا�صة.
ال�سلم يف
ويف هذا ال�سياق ال بد �أن نُ�شري �إىل �أمرين :الأول� :إن مهمة حتقيق ِّ
املجتمعات �أو�سع من �أن تُطبق من قبل ال�سلطات احلاكمة امل�سلمة ،بل �إن الأفراد
واجلماعات يف البالد الإ�سالمية يتحملون م�س�ؤوليتهم يف ذلك؛ وذلك لـ ّما تُثار
بينهم النعرات والنزغات ال�شيطانية ،وكذلك الأقليات امل�سلمة يف دول غري
ولكل من هذه ال�صور ما ي�سندها ويدل عليها من التوجيهات املبا�شرة،
�إ�سالميةٍ ،
املكي واملدينّ ،الثاين :القول ب�أن �آية براءة
�أو الوقائع العملية النبوية يف العهدين ّ
النبوي وال فهم ال�صحابة من بعده،
ن�سخت كل موادعة و�صلح ال ي�ؤيده الفعل
ّ
فالأئمة �صاحلوا كث ًريا من البالد على ما �أخذوه منهم وتركوهم على ما هم عليه(((،
� -1أخرجه �أحمد يف م�سنده.265/3 ،
	-2اجلامع لأحكام القر�آن ،القرطبي.27/8 ،
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ف�صالح �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه �أهل احلرية ،وعمر  -ر�ضي اهلل عنه � -أهل املقد�س
وم�صر ،وقد ا�ست�شعر امل�سلمون هذه املعاين على مدار التاريخ يف جمتمعات
�ض ّمت خمتلف الأجنا�س والأديان ،فعا�شوا فيها ب�سالم دون اعتداء �أو ظلم من
فئة على �أخرى.

(((

ٍ
ظروف م�ضطربة تعي�شها الدول الإ�سالمية ،ويعاي�شها امل�سلمون
ظل
ويف ِ
اليوم ،ف�إن �أبرز التحديات التي تواجههم �إما داخلية تتمثل يف �صراعات ونزاعات
بني مكونات املجتمع امل�سلم� ،أو ممن يعي�شون معهم من الأقليات ،و�إما تت�صل
بالأقليات الإ�سالمية ،وذلك با�ضطهادهم يف بلدانهم ،وعدم ال�سماح لهم مبمار�سة
�شعائر الدين و�إظهاره �أو تعلم �أحكامه ،ويف ظل ما ن�شاهده اليوم من ممار�سات
ُم ْنحرفة تقع من بع�ض ال�شباب مبنية على �أ�صول خاطئة قد خلفت �شرو ًرا م�ستطرية،
وفتنًا وحمنًا على الأمة با�سم الإ�سالم ،حتى ُ�س ِّلطت ال�سيوف على رقاب بع�ضنا،
ال�سلم ومبادئ
وعلى �إخواننا من بني جلدتنا ،كان من �أبرز الت�سا�ؤالت :ما قواعد ِّ
ال�سلم املدين يف املجتمعات؟
الأمن يف ال�شريعة الإ�سالمية! وهل الإ�سالم يراعي ِّ
ال�سلم� ،سوا ٌء على امل�ستوى التوجيهي ا ُخللقي� ،أو
وما هي الو�سائل التي بها ُحفظ ِّ
الت�شريعي التنظيمي؟ وكيف لهذه الو�سائل �أن تهدي من اتبعها طرائق ال�سالم؟
وا�ضحا يف
و�إذا �أردنا �أن نقف على الدرا�سات ال�سابقة ف�سنجد �أن هناك ُ�ش ًحا
ً
ال�سلم املدين عمو ًما ،ف�ضلاً عن ت�أ�صيله من جانبه ال�شرعي،
الكتابات التي تناولت ِّ
ومن املمكن �أن ن�شري لبع�ض الدرا�سات التي قد تتفق مع مو�ضوع البحث يف بع�ض
جوانبه ،وقد ُعقدت بع�ض امللتقيات واملنتديات ال�شرعية والعامة يف هذا الإطار:
� -1أ�شري هنا �إىل املقارنة بني هذا املنهج ال�سمح ملا فتحت �أر�ض املقد�س يف عهد عمر ر�ضي اهلل عنه ،وبني ما
فعله ال�صليبيون عند فتحها بل�سان م�ؤرخ منهم ،حيث قال بعد ذكر الف�ضائع الوح�شية و�أعمال التخريب
التي ارتكبوها" :كان �سلوكهم حني دخلوا القد�س غري �سلوك اخلليفة الكرمي عمر بن اخلطاب نحو
الن�صارى" .ح�ضارة العرب ،غو�ستاف لوبون.337 ،
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فمن الدرا�سات :ر�سالة ماج�ستري بعنوان الفقه الإ�سالمي وحتديات الواقع
منوذجا» ملنى عي�سى الفال�سي ،وقد
ال�سلمي
ً
ال�سيا�سي «اال�ستقرار والتعاي�ش ِّ
تناولت الباحثة حتديات الواقع ال�سيا�سي باملنظور الكلي العام ،وو�سائل عالجها،
تتبع
وتقرير ذلك واال�ستدالل لها من الأدلة ال�شرعية والتاريخ الإ�سالمي ،دون ِ
ال�سلم املدين يف ن�صو�ص ال�سنة النبوية،
الأخالقيات والتنظيمات التي حتفظ ِّ
ومنها :بحث بعنوان« :حر ّية املعتقد و�أثرها يف حتقيق ال�سالم يف املجتمع اال�سالمي
للدكتور �إ�سماعيل رفعت فوزي عبد املطلب» ،الذي تناول مفهوم احلرية على
ال�سلم املدين.
وجه اخل�صو�ص ،وقام بدرا�ستها مع بيان �أثرها يف حتقيق ِّ
وكذلك كتاب «املجتمع املدين يف عهد النبوة خ�صائ�صه وتنظيماته الأوىل»
للدكتور �أكرم العمري ،حيث تناول قواعد قيام الدولة املدنية ،وخ�صائ�صها من
ال�سلم
املنظور العام� ،إال�أن هذه القواعد قد �أدت �إىل النتيجة احلتمية يف حتقيق ِّ
حدت من ال�صراعات ،وتناول
لأهلها ،مع �إ�شارة امل�صنف �إىل بع�ض الو�سائل التي ّ
بالتف�صيل الوثيقتني ،اللتني تتعلق �إحداهما بتنظيم �أمر اليهود ،والأخرى بني
امل�سلمني ،ولن �أقف عندهما �إذ كرث حولهما البحث والتحليل.
وقد عقدت بع�ض امل�ؤمترات ،كامل�ؤمتر الذي نظمه معهد البحرين للتنمية
ال�سلمي ،وثقافة االختالف والت�سامح
ال�سيا�سية الذي هدف �إىل حتقيق التعاي�ش ِّ
وقبول الآخر من جهة ،ونبذ قيم التع�صب ،والتوافق على تبني خطاب �إعالمي
ي�ستوعب االختالفات والتمايزات التاريخية من جهة �أخرى.
وهذه الدرا�سة �ست�سلط ال�ضوء على القيم والقواعد الأخالقية ،والت�شريعات
ال�سلم الأهلي يف املجتمعات ،ومدى ت�أثريها فيه ،و�ست�أخذ
التنظيمية التي تقرر مبد�أ ِّ
ال�سنة الن�صيب الأكرب من �أدلة التقرير ،ثم التمثيل من �سرية نبينا �صلى اهلل عليه
و�سلم يف �سلمه وحربه؛ وذلك يف ت�أ�صيل علمي وبرهان وا�ضح من الأدلة النقلية
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بال�سلم متيزت هذه الورقة.
النبوية ،وبهذه القواعد وتبيان عالقتها ِّ
ال�سلم ،وارتباطه
هذا ،وقد بد�أت البحث مبقدمة متهيدية ب َّينت فيها مفهوم ِّ
بالإ�سالم وبتحية الإ�سالم ال�سالم ،و�أهمية بحثه من منظور ال�سنة ،ثم يف املبحث
تعززال�سلم املدين،
الأول عر�ضت �أبرز القيم الأخالقية والأدبيات ال�سلوكية التي
ِّ
كرت�سيخ ثقافة الت�سامح والرفق ،و�إر�ساء قيم املحبة والأخوة ،ونبذ �أ�سباب
اخلالف ،واحرتام احلرية والتعددية يف املجتمعات امل�سلمة ،وجتنب كل مايثري
الأعداء واملخالفني من الأقوال والأفعال ،و�أثر الكلمة الطيبة .ويف املبحث
ال�سلم املدين ،كوجود
الثاين :عددت �أهم الت�شريعات والتنظيمات التي تعزز ِّ
كيان حاكم ،وطاعته باملعروف ،وحتقيق العدالة ،وتر�سيخ مبد�أ ال�شورى ،وتوفري
�ضمانات ت�شريعية حلياةكرمية لعموم النا�س ،والقيام بواجب الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر .وجعلت لبحثي خامتة تت�ضمن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها،
و�أبرز التو�صيات.
املبحث التمهيدي
ال�سلم ال بد
بني يدي املقومات الأخالقية والت�شريعات الإ�سالمية التي تُقَرر ِّ
ال�سلم املدين ،وارتباطه بالإ�سالم وقواعده العامة،
�أن نقف وقفة ي�سرية مع مفهوم ِّ
ال�سلم املدين من منظور ال�سنة
وارتباط ال�سالم بتحية الإ�سالم ،و�أهمية الكتابة يف ِّ
النبوية؛ وذلك يف ثالثة مطالب:
ال�سلم املدين:
املطلب الأول :مفهوم ِّ
�أ�ضحى هذا امل�صطلح من امل�صطلحات ال�شائعة التي حتتاج �إىل حترير حتى ال
يُ�ساء ا�ستخدامها وتوظيفها ،ف�إن �أدعياء احل�ضارة الغربية يرفعونه ،رغم �أن اجلميع
ال�سلم
ي�شاهد ما قامت به وما خلفته من دمار ،وعند حتليل هذا املركب ،نقول� :إن ِّ
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من ال�سالم ،ومن مدلوالته ال�صلح وامل�صاحلة ،وال�سالمة من الآفات والعيوب،
فيقال :ت�ساملت اخليل �إذا ت�سايرت ال يهيج بع�ضها ً
بع�ضا((( ،ويعرب عنه باملوادعة:
«وادع بني فالن �أي �صاحلهم و�ساملهم على ترك احلرب والأذى»((( ،و�أما املدين
دائن و ُمدُ ٌن ،واملدينة ا�سم مدينة
فهي من مدن» �أَي �أَقام ،واملَدِ ينة احل ِْ�ص ُن ،واجلمع َم ُ
�سيدنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خا�صة ُغ ّلبت عليها؛ تفخي ًما لها� ،ش َّرفها اهلل
و�صانها»((( ،وله يف اال�صطالح عدد من الإطالقات ميكن حتديد معناها بح�سب
ال�سياق ،فرياد به ما يقابل الدولة من م�ؤ�س�سات �أهلية عندما يقال املجتمع املدين(((.
فال�سلم املدين :يحمل معنى الت�سامح والتعاي�ش ،ويرتبط
و�أما املعنى العام ِّ
بال�سلم الأهلي واالجتماعي ،ومفهومه
بالأمن باعتباره ثمرة من ثمراته ،وي�سمى ِّ
بح�سب «معهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية»�« ،إقرار اجلميع باحلفاظ على �سالم
دائم يرف�ض كل �أ�شكال العنف والتنازع� ،أو يدعو �إليهما �أو يربرهما ،حيث ال
ال�سلم املجتمعي �إال من خالل احرتام التنوعات والتعددات االجتماعية
يتحقق ِّ
فبال�سلم املدين نرف�ض كل �أ�شكال التقاتل ،والعنف ،واالنفالت
والفكرية فيه»(((ِّ ،
الأمني الذي ينجم عنه الإ�ضرار ب�أفراد املجتمع ،واالعتداء على حقوقهم ،ويقابل
ال�سلم ما كان عليه الأمر قبل قيام املجتمع املدين مبا ُع ِرف باملجتمع الطبيعي ،وهو
ِّ
عبارة عن حالة اخلوف وانعدام الأمن واال�ستقرار ،وغياب احلقوق والواجبات
للأفراد واملجتمع وت�سلط الع�شرية(((.
	-1القامو�س املحيط ،الفريوز�آبادي ،1012-1011 ،مادة (�سلم).
	-2النهاية يف غريب احلديث والأثر ،اجلزري.4377/9 ،
 -3ل�سان العرب ،ابن منظور.402/13 ،
	-4الدولة املدنية ،ج ماجد بن �إبراهيم الزميع.45 ،
وال�سلم الأهلي" والذي عقد يف مملكة البحرين بتنظيم معهد التنمية ال�سيا�سية،
� -5أعمال منتدى "الإعالم ِّ
يف نوفمرب .2015
	-6الدولة املدنية ،ماجد بن �إبراهيم الزميع.48 ،
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ال�سلم املدين من خ�صائ�ص الت�شريع الإ�سالمي:
املطلب الثاينِّ :
ال�سلم املدين من خ�صائ�ص الت�شريع الإ�سالمي ،كيف ال ونظامه رباين
يُعد ِّ
يقوم على حتقيق العدالة وتر�سيخ الأخالق ،مع �شموله جلميع حاجات الإن�سان
ال�سلم والق�ضاء عليه مل يقم
على اختالف الأع�صار والأم�صار ،بل �إن حتقيق ِّ
على الت�شريعات الآمرة ال�صارمة ،والعقوبات الت�أديبية الرادعة فقط ،بل ال بد �أن
فال�سلم املدين ك ّلي مكون من �أجزاء ،ت�أثر
ي�صحبها تغيري �سلوك الأفراد وثقافاتهمِّ ،
� ّأي جانب منه ي�ؤثر على جوانبه الأخرى.
ال�سلم بالإ�سالم فال�سالم ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل ،وقد
هذا وقد ارتبط ِّ
ارتبط بالأنبياء عليهم ال�سالم فلما نزل �آدم �إىل الأر�ض قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [البقرة ،]38 :وﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﭼ [هود ،]48 :و�إبراهيم ملا جاءت الر�سل بالب�شرى ح ّيته بال�سالم ،وال�سالم حتية
�أهل الإميان ،واجلنة دار ال�سالم ،ونبينا �صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�س�أل اهلل ال�سالمة
مع غرة كل �شهر ،فكان �إذا ر�أى الهالل قال« :ال َّل ُه َّم �أَ ْه ِل ْل ُه َع َل ْي َنا ِبا ْل ُي ْم ِن َو ِْ إ
الميَانِ
ال ْ�سلاَ ِم َربِّي َو َر ُّب َك اهللُ»(((.
ال�سلاَ َم ِة َو ْ ِإ
َو َّ
وملا نور النبي �صلى اهلل عليه و�سلم املدينة مبقدمه �أ�س�س عد ًدا من القواعد
العامة ،التي فيها �إ�صالح للمجتمع ككل ،وذلك حتقي ًقا لل�سالم فيه مع النف�س
ا�س
والأ�سرة واملجتمع ،فمن �أوائل توجيهات النبي �صلى اهلل عليه قوله« :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
ال�سلاَ َمَ ،و َ�أ ْطعِ ُموا َّ
ا�س ِنيَا ٌم ت َْدخُ ُلوا الجْ َ َّن َة ِب َ�سلاَ ٍم»(((.
الط َع َامَ ،و َ�ص ُّلوا َوال َّن ُ
�أَف ُْ�شوا َّ
ال ْ�سلاَ ِم خَ يرْ ٌ؟ َق َال :ت ُْطعِ ُم َّ
وقد �س�أل ٌ
رجل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أَ ُّي ْ ِإ
الط َع َام،
اب َما يَق ُ
ُول عِ نْدَ ُر�ؤْيَ ِة
� -1أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،141 :والرتمذي ،كتاب الدعوات ،بَ ُ
ا ْل ِهلاَ لِ  ،حديث رقم ،3451 :وقالَ « :ه َذا َحدِ ٌ
يب».
يث َح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
� -2أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،24307 :والرتمذي� ،أبواب �صفة القيامة والرقائق والورع عن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،باب ،حديث رقم 2485 :وقالَ « :ه َذا َحدِ ٌ
يح».
يث َ�صحِ ٌ
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ال�سلاَ َم َع َلى َم ْن َع َرف َْت َو َم ْن لمَ ْ ت َْع ِر ْف»((( .قال ابن بطال« :يف م�شروعية
َوتَ ْق َر�أُ َّ
ال�سالم على غري املعرفة ا�ستفتاح للمخاطبة للت�أني�س؛ ليكون امل�ؤمنون كلهم �أخوة،
فال ي�ستوح�ش �أحد من �أحد ،ويف التخ�صي�ص ما قد يوقع يف اال�ستيحا�ش»(((.
الن َْ�ص ُ
اف م ِْن
الميَ َان ْ :إِ
وقال عمار ر�ضى اهلل عنه« :ثَلاَ ٌث َم ْن َج َم َع ُه َّن َفق َْد َج َم َع ْ إِ
ال ْن َف ُ
ال ْق َتارِ »(((.
اق م َِن ْ إِ
ال�سلاَ ِم ِل ْل َعالمَ ِ َ ،و ْ إِ
نَ ْف�سِ َكَ ،وبَ ْذ ُل َّ
ال�سالم تلك التحية التي حوت جِ ماع اخلري يف بداية كل لقاء؛ لت�سكن النفو�س
بع�ضها لبع�ض؛ ففيه طلب ال�سالمة من الأمرا�ض البدنية والآفات النف�سية واحلوادث
الأر�ضية والعذاب الأخروي ،ثم الطلب من اهلل بالرحمة والربكة� ،إن تلك املعاين
ت�شرح ال�صدر ،وت�شيع االطمئنان والأمان ،و�إن هذه الإ�شارات املتكررة لل�سالم
ال بد �أن ال نقف مع تطبيقها الظاهري دون النظر �إىل معناها احلقيقي وما تدل عليه،
فمن الآفات التي نعاين منها اليوم الرتكيز على ال�صور الظاهرة للأحكام الدينية
دون ا�ستح�ضار تلكم املعاين« ،ولقد اختار الإ�سالم ال�سالم لأتباعه ليتبادلوا بهذه
التحية ً
عو�ضا عن �إ�شارة اليد� ،أو الر�أ�س� ،أو �سوى ذلك؛ ليكون من�سج ًما مع
منهجه العام وخطه اجلوهري»(((.
وقد يعتقد البع�ض ب�أن الدعوة �إىل اجلهاد يف الإ�سالم تناق�ض الأمر بال�سالم،
يف حني �أن اجلهاد مل يُ�شرع لذاته ،و�إمنا حلفظ املجتمعات من �أن ت َُدمر م�ساجدها
ومعابدها ،قال �سبحانه :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭼ [احلج�ُ ،]40 :شرع اجلهاد لتحقيق ال�سالم
-1
-2
-3
-4

اب� :إِ ْط َع ُام َّ
ال ْ�سلاَ ِم ،حديث رقم ،12 :وم�سلم ،كتاب
الط َع ِام م َِن ْ إِ
�أخرجه البخاري يف كتاب الإميان ،بَ ٌ
ال ْ�سلاَ ِمَ ،و�أَ ِّي �أُ ُمورِ هِ �أَف َْ�ض ُل؟ حديث رقم.39 :
اب بَيَانِ ت َ َف ُ
ا�ض ِل ْ إِ
الإميان ،بَ ُ
فتح الباري ،ابن حجر.21/11 ،
ال ْ�سلاَ ِم ،معلقا يف ترجمة الباب.
ال�سلاَ ِم م َِن ِْ إ
�أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،بَ ٌ
اب �إِف َْ�شا ُء َّ
جمتمع املدينة قبل الهجرة وبعدها.162 ،
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والعدالة ،ولتحقيق احل�ضارة الإ�سالمية املن�شودة« ،واحل�ضارة ال�سامية يف نظر
امل�سلم هي التي تهيىء الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية
واملادية املالئمة؛ لتوجه الإن�سان نحو توحيد اهلل و�إفراده بالعبودية ،والتزام تعاليمه
يف كل �ألوان الن�شاط الذي ميار�سه ،دون �أن تعيقه امل�ؤ�س�سات والأجهزة القائمة يف
املجتمع»(((.
ومل يبد�أ به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولكنه كان يدعو �إىل اهلل باحل�سنى �إىل
�أن ا�ستقر باملدينة ،و�أ�صبح للم�سلمني قوة تنامى معها عداوة قري�ش وخبث اليهود،
فكان البد للثُّلة امل�ؤمنة �أن حتمي نف�سها بالقوة وت�ستعد ملواجهة هذه الأخطار ،وحتى
هذه احلرب ملا لجُ ئ �إليها مل تكن قط حرب �إبادة وانتقام وتخريب ،بل ترك فيها
مقاتلة من ال يقاتل يف ت�شريع انفرد به الإ�سالمُ « ،وجِ َد ِت ا ْم َر�أَ ٌة َم ْق ُتولَ ًة فيِ بَ ْع ِ�ض
َمغَازِ ي َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َن َهى َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ال�ص ْبيَانِ »((( .وقد �سعت هذه احلروب لتقليل �أعداد ال�ضحايا،
َع ْن َق ْت ِل الن َِّ�ساءِ َو ِّ
وتعجيل انت�صار�أهل احلق ،فكانت من �أرحم احلروب و�أنبلها ،وعادت باخلريعلى
املجتمعات كما ي�شهد بذلك التاريخ.
ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية:
املطلب الثالث� :أهمية بحث مقومات ِّ
ال�سلم املدين الأخالقية والتنظيمية من الأهمية مبكان؛ وذلك
�إن تتبع مقومات ِّ
لعدة �أ�سباب ،منها:
� اًأول :الرد على من يزعم ب�أن كل ما تعانيه املنطقة من م�شكالت وا�ضطرابات
ال�سلم املدين ومعار�ضته للأديان ،ويتهم
يرجع لأ�سباب دينية ،فيدعي انف�صال ِّ
	-1املجتمع املدين يف عهد النبوية ،العمري� ،ص .21
اب َق ْت ِل الن َِّ�ساءِ فيِ الحْ َ ْر ِب ،حديث رقم ،3015 :وم�سلم،
� -2أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
ال�ص ْبيَانِ فيِ الحْ َ ْر ِب ،حديث رقم.1744 :
اب تحَ ْ ِر ِمي َق ْت ِل الن َِّ�ساءِ َو ِّ
كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
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الإ�سالم على وجه اخل�صو�ص ،والإ�سالم منه براء ،براءة الذئب من دم ابن
يعقوب ،يف حني �أن هذه ادعاءات كاذبة ،ومزاعم عار ّية عن الدليل والربهان
ال�سلم ،بل �إن احلروب
تقوم على الظلم والبهتان ،ف�أدلة ال�سنة الوا�ضحة تقرر ِّ
الدموية الفتاكة يف املائة عام املن�صرمة والتي خلفت دما ًرا عار ًما ُجلها كانت بعيدة
كل البعد عن الدين ،ال متت �إىل الإ�سالم ب� ّأي �صلة(((.
ويف هذا الع�صر ن�شاهد �سبا ًقا بني الدول يف امتالك الأ�سلحة الفتاكة يف
مقابل حرمان �شعوبها عن �ضروريات العي�ش الكرمي ،ولكي نربئ �ساحة الإ�سالم
ال�سلم تقعيدً ا وت�أ�صيلاً  ،ثم تنزيلاً وتطبي ًقا ،ليمثل �أبلغ رد عملي
نحتاج لتقرير مبادئ ِّ
املدعني ومن اغرت بهم ،ودليلاً للمنت�سبني من �أهل امللة والدين.
وعلمي على َّ
ال�سلم الأهلي يف املجتمعات الإ�سالمية والعربية �أ�ضحى
ثان ًيا� :إن فقدان ِّ
ذريعة للتدخالت الأجنبية اخلارجية بحجة الدفاع عن امل�ست�ضعفني ،و�ضمان
ال�سلم ،فقد حاول اليهود تفتيت
حقوق الأقليات ،ف�إن الأعداء ما زالوا يزعزعون ِّ
وحدة العرب يف يرثب ،و�إثارة العداوة وال�شقاق بينهم بقيام حروب متوا�صلة
حتى قبل دخول الإ�سالم ،ليب�سطوا �سلطانهم ،لكنها عادت عليهم باخليبة ،فكانت
هذه النزاعات كاملقدمة ال�ستقبال �أهلها للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يحمل معه
ركائز ال�سالم ،ف�شعروا مبزيد احلاجة �إليه ،وهذا ما �أ�شارت �إليه �أم امل�ؤمنني عائ�شة
 ر�ضي اهلل عنها  -بقولهاَ « :ك َان يَ ْو ُم بُ َع ٍاث(((يَ ْو ًما َق َّد َم ُه اهللُ ِل َر ُ�سو ِل ِه َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
 -1حتى �أن الباحثة الأمريكية تانيا �سهو ذكرت �أن �ضحايا املائة عام من  1907حتى  2007يزيد على ربع بليون
�إن�سان� ،إح�صائية يف قتلى احلروب ،ويالحظ ب�أن �أعدادا كبرية ال ي�ستهان بها �إمنا هي جراء حروب �أهلية
داخلية .من مقال للكاتب �صالح النملة �أي �أمة �أو ح�ضارة حترتف القتل واحلرب؟ ،جريدة الريا�ض ،عن
الباحثة تانيا ه�سو  -املحللة ال�سيا�سية  -يف معر�ض حتليلها حول العنف داخل الديانة الواحدة ،وكذلك
الديانات فيما بينها.
 -2وهو يوم حرب بني الأو�س واخلزرج وقع قبيل دخول الإ�سالم ،ينظر :فتح الباري ،ابن حجر ،ج ،1
�ص .88
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َو َ�س َّل َمَ ،فقَدِ َم َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو َقدِ ا ْفترَ َقَ َم َل�ؤُ ُه ْمَ ،و ُق ِت َل ْت َ�س َر َواتُ ُه ْم
ال ْ�سلاَ ِم”(((،
َو ُج ِّر ُحواَ ،فق ََّد َم ُه اهللُ ِل َر ُ�سو ِل ِه َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ ُدخُ و ِله ِْم فيِ ْ إِ
ال�سلم املدين يف املدينة بعد الهجرة باءت بالف�شل؛
�إال �أن حماولتهم لزعزعة ِّ
ف�أ�ضحى املجتمع �أكرث ً
ترابطا والتفاتًا حول قائده.
ين بطبعه ،وقدرته قا�صرة عن حت�صيل حاجته� ،أو الدفاع عن
ثال ًثا :الإن�سان مد ٌّ
نف�سه ،فالبد من اجتماع القدرات والتعاون بني بني جن�سه ليح�صل له ما يريد ،ثم
�إذا ح�صل االجتماع فال بد لهم من وازع �أخالقي �أو تنظيمي يدفع اعتداء بع�ضهم
على بع�ض ،ملا يف طبائعهم من عدوان وظلم ،فيقع التنازع املف�ضي �إىل املقاتلة
و�سفك الدماء ،و�إذهاب النف�س املف�ضي �إىل انقطاع النوع((( ،وهذا الوازع �إما �أن
يكون خُ لق ًيا قيم ًيا ينطلق من �ضمري الإن�سان ،و�إما �أن يكون خارج ًيا تنظيم ًيا ،فكان
على العقالء تتبع هذه القيم والت�شريعات ال �سيما من معني ال�سنة بق�صد التحلي
بها واالنقياد لها واالجتماع عليها.
ال�سلم املدين �إذا حتقق ،ف�أمن بع�ضنا لبع�ض ،متكن كل طرف من
ً
رابعاِّ :
البد �أن يُ�ؤثر الإ�سالم
معرفة ما عليه الآخر ،وكل من له عقل وب�صرية وذو �إن�صاف ّ
ومنهجه القائم على الكتاب وال�سنة على غريه من الأديان؛ وذلك «حل�سنه يف
�أوامره ونواهيه ،وح�سنه يف معاملته للخلق والعدل فيهم ،و�أنه ال جور فيه وال ظلم
ال�سلم عونًا للم�سلمني
بوجه ،فحينئذ يكرث الراغبون فيه واملتبعون له ،ف�صار هذا ِّ
ال�سلم الأخالقية
على الكافرين»((( .ولهذه الأ�سباب وغريها �سيتم تقرير مبادئ ِّ
والتنظيمية والتمثيل عليها يف املبحثني التاليني اللذين هما �صلب البحث:
الَن َْ�صارِ  ،حديث رقم.3777 :
اب َم َناق ِِب ْ أ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،بَ ُ
 -2مقدمة ابن خلدون� ،ص  40-39و " ،168-167بت�صرف واخت�صار".
 -3تي�سري الكرمي الرحمن ،ال�سعدي.325 ،
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ال�سلم املدين
املبحث الأول :القيم الأخالقية التي تعزز ِّ
ال�سلم املدين يف � ّأي جمتمع عليه �أن يلتزم مبجموعة من القيم
حتى يتحقق ِّ
وال�سلوكيات والف�ضائل والأخالق البناءة كالت�سامح والرفق ،واحرتام احلقوق
و�أداء الواجبات ،ومعرفة فقه التعامل مع التعددية ،واملحافظة على العهود
واملواثيق ،ورف�ض العنف ،وجتنب الغلو ،وغريها من مكارم الأخالق التي زخرت
وامتلأت بها دواوين ال�سنة ،ورغبت فيها ،وقد تعددت عبارات علماء امل�سلمني
يف بيان املدلول العام للخُ لق ،منها ما ذكره املاوردي بقوله« :وح�سن اخللق� :أن
يكون �سهل العريكة ،لني اجلانب ،طليق الوجه ،قليل النفور ،طيب الكلمة»(((.
فبهذه الأخالق تعامل امل�سلمون مع غريهم يف ديارهم ،وتعاملوا يف ديار
غريهم ،و�أر�سوا قواعد ال�سالم ،ويف املطالب التالية ُ
بع�ض القيم الأخالقية التي
ال�سلم:
ت�ؤثر يف حتقيق ِّ
املطلب الأول :تر�سيخ ثقافة الت�سامح ،والرفق يف التعامل:
الإ�سالم يف طليعة الت�شريعات التي �أق ّرت الت�سامح وال�سهولة ،فمن مظاهر
الت�سامح :العفو وال�صفح عمن ظلم ،وعدم االنت�صار للذات ،ورحمة الآخرين،
والر�أفة بهم ،وتعني �إمكانية التعاي�ش مع الغري و�إن اختلفت معهم ،وقد جاء يف
احلديث القد�سي« :يَق ُ
ُول اهللُْ :ا�س َم ُحوا ِل َع ْبدِ ي َك�إِ ْ�س َماحِ ِه �إِلىَ َع ِبيدِ ي»(((�« ،أَ َح ُّب
ال�سلم وما بعده يتفرع
ال�س ْم َح ُة»((( ،وخلق ال�سماحة �أ�صل ِّ
الدِّ ِين �إِلىَ ا ِهلل الحْ َنِي ِف َّي ُة َّ
منه ،و�إن ال�سماحة يف الإ�سالم عامة تعود على كافة �أطراف املجتمع دون متييز،
� -1أدب الدنيا والدين ،املاوردي.251 ،
� -2أخرجه �أحمد ،يف م�سنده ،حديث رقم ،16 :وابن حبان يف �صحيحه ،كتاب التاريخ ،باب احلو�ض
وال�شفاعة ،ذِ كْ ُر َو ْ�ص ِف َق ْو ِل ِه َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو�أَ َّو ُل �شَ اف ٍِعَ ،و َ�أ َّو ُل ُم َ�ش َّف ٍع ،حديث رقم،6476 :
و�صححه الألباين ،يف �صحيح الرتغيب.239/3 ،
ين يُ ْ�س ٌر ،وح�سنه الألباين يف �صحيح الأدب املفرد.125 ،
اب الدِّ ُ
� -3أخرجه البخاري تعلي ًقا ،كتاب الإميان ،بَ ٌ
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قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :لَ ْن تُ�ؤْ ِم ُنوا َح َّتى تحَ َا ُّبوا� ،أَ َفلاَ �أَ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َما تحَ َا ُّبوا َع َل ْيهِ؟
« َقالُوا :بَ َلى يَا َر ُ�س َ
ال�سلاَ َم بَ ْي َن ُك ْم تحَ َا ُّبواَ ،وا َّلذِ ي نَ ْف�سِ ي ِبيَدِ هِ اَل
ول اهللَِ .ق َال�« :أَف ُْ�شوا َّ
اح ُموا» َقالُوا :يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل ُك ُّل َنا َرحِ ي ٌمَ .ق َال�« :إِنَّ ُه لَ ْي َ�س ِب َر ْح َم ِة
ت َْدخُ ُلوا الجْ َ َّن َة َح َّتى تَ َر َ
�أَ َحدِ ُك ْم َولَكِ ْن َر ْح َم َة ا ْل َعا َّم ِة َر ْح َم َة ا ْل َعا َّمةِ»((( ،فت�أمل كيف ُو�سِ عت دائرة الرحمة
حتى �شملت غري خا�صة الإن�سان ،ثم كيف تعامل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع
من �أخط�أ يف املجتمع ،فراعى ح�سناته كما وقع مع حاطب بن �أبي بلتعة((( ،فال بد
من تو�سيع هذا املفهوم؛ لي�شمل تعاملنا مع �سائر النا�س ،ومن ال�شواهد التي تقرر
ذلك العفو العام الذي �صدر من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا فتح مكة ،عفا عن
امل�شركني و�أطلق �سراحهم ومل ينتقم لنف�سه ،وقال قبل دخولهاَ « :م ْن َدخَ َل َدا َر
ال�سلاَ َح َف ُه َو �آم ٌِنَ ،و َم ْن َ�أ ْغ َل َق بَابَ ُه َف ُه َو �آم ٌِن»(((،
�أَ ِبي ُ�س ْفيَ َان َف ُه َو �آم ٌِنَ ،و َم ْن �أَ ْلقَى ِّ
والعفو حتى فيما يتعلق ب�إنزال العقوبات على املجرمني ،فعن �أن�س بن مالك قال:
« َما َر�أَ ْي ُت َر ُ�س َ
ا�ص ِ �إ اَّل �أَ َم َر فِي ِه
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ُرف َِع �إِلَ ْي ِه �شَ ْي ٌء فِي ِه ق َِ�ص ٌ
ِبا ْل َع ْف ِو»(((.
ومن ت�سامح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عدم املباالة فيما يقال عنه ،ف َع ْن �أَ ِبي
ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َق َال َق َال َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ اَل ت َْع َج ُب َ
ون َك ْي َف
-1
-2
-3
-4

�أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،كتاب الرب وال�صلة ،ال ي�شبع الرجل دون جاره ،حديث رقم،7403 :
وقالَ « :ه َذا َحدِ ٌ
ال ْ�س َنادِ َولمَ ْ يُخَ ِّر َجا ُه» ،وقال ابن حجر« :ورجاله ثقات» ،فتح الباري ،ابن
يح ِْ إ
يث َ�صحِ ُ
حجر ،438/10 ،وقال الألباين« :ح�سن لغريه»� ،صحيح الرتغيب والرتهيب.272/2 ،
و�س َو َق ْولِ ا ِهلل تَ َعالىَ }ال ت َ َّتخِ ُذوا َعدُ ِّوي َو َعدُ َّو ُك ْم
اب الجْ َ ُا�س ِ
�أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
�أَ ْو ِليَا َء{ ال َّت َج ُّ�س ُ�س :ال َّت َب ُّح ُث ،حديث رقم ،3007 :وم�سلم يف كتاب ف�ضائل ال�صحابة ر�ضي اهلل تعاىل
اب :م ِْن ف ََ�ضائ ِِل �أَ ْه ِل بَ ْدرٍ َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه ْمَ ،وق َِّ�ص ُة َحاطِ ِب ْب ِن �أَ ِبي بَ ْل َت َع َة ،جحديث رقم.2494:
عنهم ،بَ ٌ
اب َف ْت ِح َم َّك َة ،حديث رقم.1780 :
�أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
ال َم ِام يَ�أْ ُم ُر ِبا ْل َع ْف ِو فيِ الدَّ ِم ،حديث رقم .4497 :و�صححه
اب ْ إِ
�أخرجه �أبو داود ،كتاب الديات ،بَ ُ
الألباين �صحيح �أبي داود.
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ون ُم َذممَّ ًا َويَ ْل َع ُن َ
يَ ْ�ص ِر ُف اهللُ َعنِّي �شَ ْت َم ُق َر ْي ٍ�ش َولَ ْع َن ُه ْم يَ ْ�ش ِت ُم َ
ون ُم َذممَّ ًا َو�أَنَا محُ َ َّمدٌ»(((.
وقال عبداهلل بن م�سعود-ر�ضي اهلل عنهَ « :-ك�أَنيِّ �أَن ُْظ ُر �إِلىَ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
الد َم َع ْن َو ْج ِه ِه َويَق ُ
ُول:
َو َ�س َّل َم يَ ْحكِ ي نَ ِب ًّيا م َِن ْ أ
الَ ْن ِبيَاءِ َ�ض َربَ ُه َق ْو ُم ُه َف�أَ ْد َم ْو ُه َو ُه َو يمَ ْ َ�س ُح َّ
«ال َّل ُه َّم ْاغف ِْر ِلق َْومِي َف�إِنَّ ُه ْم اَل يَ ْع َل ُم َ
ترت�ض بع�ض اجلماعات �أو
ون»((( .ولرمبا مل ِ
الأفراد �أن يقال عنها �أقل من هذا الذي قيل يف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،في�شعل
ب�سبب ذلك فتنة ونزاع ي�ؤثر يف ا�ستقرار املجتمع.
ومن الت�سامح بقاء املودة واحلقوق املبنية على �صلة القرابة واجلوار وال�صداقة
مع غري املحاربني ،ف َع ْن �أَ ْ�س َما َء َق َال َقدِ َم ْت �أُ ِّمي َوهِ َي ُم ْ�ش ِر َك ٌة فيِ َع ْهدِ ُق َر ْي ٍ�ش َو ُم َّد ِته ِْم
�إِ ْذ َعا َهدُ وا ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َم َع �أَ ِبي َها َف ْا�س َت ْف َت ْي ُت ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم َف ُق ْل ُت �إِ َّن �أُ ِّمي َقدِ َم ْت َوهِ َي َراغِ َب ٌة َق َال نَ َع ْم ِ�صلِي �أُ َّم ِك»((( ،وقد �أر�سل عمر-
ر�ضي اهلل عنهُ -ح ّلة �إىل �أخ له يف مكة قبل �أن يُ�سلم((( ،وفيه دليل على جواز �صلة
الأقارب الكفار والإح�سان �إليهم و�إهدائهم(((.
اب َما َجا َء فيِ �أَ ْ�س َماءِ َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،حديث رقم:
� -1أخرجه البخاري ،كتاب املناقب ،بَ ُ
.3533
اب َغ ْز َوةِ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الأنبياء ،بَ ٌ
اب ،حديث رقم ،3477 :وم�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
�أُ ُحدٍ  ،حديث رقم.1792 :
اب ا ْل َهدِ َّي ِة ِل ْل ُم ْ�ش ِركِ ي َنحديث رقم ،2620 :م�سلم ،كتاب الزكاة،
� -3أخرجه البخاري ،كتاب الهبة وف�ضلها ،بَ ُ
الَ ْو اَلدِ َ ،وا ْل َوالِدَ ْي ِنَ ،ولَ ْو َكانُوا ُم ْ�ش ِركِ نيَ ،حديث
ني َوالزَّ ْو ِجَ ،و ْ أ
ال�صدَ َق ِة َع َلى ْ أ
الَ ْق َر ِب َ
اب ف َْ�ض ِل ال َّن َف َقةَِ ،و َّ
بَ ُ
رقم.1003 :
الَ ِخ المْ ُ ْ�ش ِر ِك ،حديث رقم ،5981 :ون�صه الكاملَ « :ر�أَى ُع َم ُر
اب ِ�ص َل ِة ْ أ
� -4أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،بَ ُ
َال :يَا َر ُ�س َ
اعَ ،فق َ
ول اهللِ ،ا ْب َت ْع َهذِ هِ َوا ْل َب ْ�س َها يَ ْو َم الجْ ُ ُم َع ِة َو�إِ َذا َجا َء َك ا ْل ُو ُفو ُدَ ،ق َال� :إِنمَّ َا يَ ْل َب ُ�س
ُح َّل ًة �سِ يرَ َا َء تُ َب ُ
َهذِ هِ َم ْن اَل خَ لاَ قَ لَ ُهَ ،ف�أُت َِي ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِم ْن َها ِب ُح َل ٍل َف�أَ ْر َ�س َل �إِلىَ ُع َم َر ِب ُح َّلةٍَ ،فق َ
َالَ :ك ْي َف
�أَ ْل َب ُ�س َها َو َق ْد ُق ْل َت فِي َها َما ُق ْل َت؟ َق َال� :إِنيِّ لمَ ْ �أُ ْعطِ َك َها ِل َت ْل َب َ�س َهاَ ،ولَكِ ْن تَبِي ُع َها �أَ ْو ت َْك ُ�سو َها َف�أَ ْر َ�س َل ِب َها ُع َم ُر ِ�إلىَ
�أَ ٍخ لَ ُه م ِْن �أَ ْه ِل َم َّك َة َق ْب َل �أَنْ يُ ْ�سل َِم».
	-5املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج ،النووي.39/14 ،
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ولهذا �شهد بهذا ا ُخللق غري امل�سلمني ،قال �أهل ال�شام لأبي عبيدة بن اجلراح
ر�ضي اهلل عنه�« :-أنتم ول�ستم على ديننا �أر�أف بنا من �أهل ديننا»((( .وكذلكيقول م�سيو دابري دوتري�سان يف كتابه عن الإ�سالم يف ال�صني بعد �أن �أثنى على
�أخالق امل�سلمني ،واحرتام النا�س لهم ومتتعهم بال�سمعة احل�سنة ،و�أدائهم لل�صدقة،
«و�أنهم مع طابعهم اخلا�ص ،ا�ستطاعوا بف�ضل نباهتهم و�إخائهم الديني وت�ساحمهم
�أن يالئموا بيئتهم و�أن ينموا ويكرثوا؛ وذلك خال ًفا لدُ عاة الأديان الأجنبية الأخرى
الذين �أرادوا �أن يكون لهم �ش�أن يف ال�صني فلم يتقدموا خطوة حتى الآن»(((.
العرب
وقال امل�ؤرخ غو�ستاف« :القوة مل تكن عاملاً يف انت�شار القر�آن ،فقد ترك
ُ
املغلوبني �أحرا ًرا يف �أديانهم ،ف�إذا حدث �أن اعتنق بع�ض الأقوام الن�صرانية الإ�سالم،
واتخذوا العربية لغة لهم؛ فذلك ملا َر�أَوا من عدل العرب الغالبني ما مل يروا مث َله
من �سادتهم ال�سابقني ،وملا كان عليه الإ�سالم من ال�سهولة التي مل يعرفوها من قبل،
ثم قال :ومل ينت�شر القر�آن بال�سيف �إذن ،بل انت�شر بالدعوة وحدها ،وبالدعوة
وحدها اعتنقته ال�شعوب»((( .ويقول توما�س« :وملا كان امل�سيحيون يعي�شون يف
جمتمعهم �آمنني على حياتهم وممتلكاتهم ناعمني مبثل هذا الت�سامح الذي منحهم
حرية التفكري الديني»((( .ويف هذا املقام يتوجب الإ�شارة ب�أن الت�سامح ال يراد
به الذل والهوان� ،أو ت�سلط غري امل�سلمني ،فالت�سامح «مبعنى عدم العدوان قيم ًة
مطلق ًة فري�ضة على كل م�سلم ،والت�سامح مبعنى الرب ومقابلة ال�سيئة باحل�سنة �أمر
مطلوب ومرغوب ما مل يرتتب عليه �إعانة على الظلم �أو خذالن مظلوم»(((.
	-1الدعوة �إىل الإ�سالم ،توما�س �أرنولد.54 ،
 -2ح�ضارة العرب ،لوبون.88 ،
 -3ح�ضارة العرب ،غو�ستاف.134 ،
	-4الدعوة �إىل الإ�سالم ،توما�س �أرنولد.81 ،
	-5الت�سامح والعدوانية بني الإ�سالم والغرب ،احل�صني.25 ،
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�أما الأمر بالرفق فقد جاء يف احلديث النبوي ملا قال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إِ َّن
ال ِّرف َْق اَل يَ ُك ُ
ون فيِ �شَ ْي ٍء �إِ اَّل زَانَ ُهَ ،و اَل يُ ْن َز ُع م ِْن �شَ ْي ٍء �إِ اَّل �شَ انَ ُه»((( .وهو يكون بني
النا�س بع�ضهم مع بع�ض ،ويكون من الوالة ،وقد قال نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم:
«ال َّل ُه َّم َم ْن َوليِ َ م ِْن �أَ ْم ِر �أُ َّمتِي �شَ ْيئًا َف َ�ش َّق َع َل ْيه ِْم فَا�شْ ق ُْق َع َل ْيهَِ ،و َم ْن َوليِ َ م ِْن �أَ ْم ِر
�أُ َّمتِي �شَ ْيئًا َف َر َف َق ِبه ِْم َف ْار ُف ْق ِبهِ»((( .فالرفق حممود ٌة عواقبه يحقق التالحم بني �أفراد
املجتمع.
املطلب الثاين� :إر�ساء قيم املحبة وتقوية روابط الأخوة:
�إن املجتمع املدين الأول ملا قام ،قام على الأخوة بني امل�سلمني ،تلك الأخوة
التي ُعقدت بني ال�صحابة بع�ضهم مع بع�ض ،وما نتج عنها من تعاون ومودة و�ألفة
مل ي�شهد التاريخ لها مثيلاً  ،وكانت �أروع بادرة لت�أ�سي�س املجتمعات ،وقد مرت
امل�ؤاخاة يف مراحلها الأوىل غايتها بالتوارث بني املت�آخني �إىل �أن حققت مقا�صدها
وا�ستغنى كث ٌري من املهاجرين ،فبقيت الأخوة التي هي مبعنى التنا�صر والتنا�صح
ال�سلم،
والتزاور((( ،ومما ال ي�شك فيه �إن مثل هذا الت�شريع يحقق جان ًبا كب ًريا من ِّ
�إذ �إننا نلم�س يف �أر�ض الواقع كم من ال�صراعات والنزاعات التي تعقدت يف
بالد �أ�ضحت موطنًا لهجرات من �أ�صول متنوعة دون و�ضع برامج وحلول لتاليف
تبعاتها.
وقد ارتبط امل�سلمون بع�ضهم ببع�ض برابطة العقيدة ،فتكاف�أت دما�ؤهم،
اب ف َْ�ض ِل ال ِّرف ِْق ،حديث رقم.2594 :
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
ال َم ِام ا ْل َعادِ لِ َو ُعقُوبَ ِة الجْ َا ِئ ِر َوالحْ َ ِّث َع َلى ال ِّرف ِْق ِبال َّرعِ َّي ِة َوال َّن ْه ِي
اب ف َِ�ضي َل ِة ْ إِ
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
َع ْن �إِ ْدخَ الِ المْ َ َ�ش َّق ِة َع َل ْيه ِْم ،حديث رقم.1828 :
 -3يقول الدكتور العمري" :وبو�سع امل�ؤمنني يف كل ع�صر �أن يت�آخوا بينهم على املوا�ساة واالرتفاق
والن�صحية ،ويرتتب على م�ؤاخاتهم حقوق �أخ�ص من امل�ؤخاة العامة بني امل�ؤمنني" ،املجتمع املدين يف
عهد النبوة.80 ،
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و�صاروا يدً ا على من �سواهم ،وي�سعى بذمتهم �أدناهم ،وقد �آتت هذه الأخوة
وقوت قدرتها الدفاعية ،ف�إن الإخوة
ثمارها ،فعززت الوحدة بني �أفراد املجتمعّ ،
ركن متني لنه�ضة �أي �أمة ،ومتا�سك بنيانها عن الت�صدع ،وقد ترتب على هذه
الأخوة حقوق وواجبات كثرية ،ف�سمت نفو�سهم بالعمل ال�صالح والإح�سان �إىل
اخللق ،و�صفت قلوبهم من احلقد و�إرادة ال�شر ،وقد ا�ستطاع النبي �صلى اهلل عليه
�سلم �أن يدخل يف جمتمع كان مليئًا بالفو�ضى و�سوء النظام وال�شعور بالوحدة
على نحو مل تعرفه العرب من قبل ،فوحد بني ع�شائر كانت يف نزاع م�ستمر مع
بع�ضها البع�ض((( ،قال توما�س «كانت امل�ساواة بني امل�ؤمنني يف الإ�سالم وما �ساد
بينهم جمي ًعا من �أخوة م�شرتكة ال ت�سمح بوجود فوارق بني عربي وعجمي �أو بني
حر وعبد ممن اعتنقوا الإ�سالم ،فكرة عار�ضت يف ال�صميم نعرة ال�شعور القبلي
عند العربي الذي بنى احرتامه ال�شخ�صي على �شهرة �أجداده ،و�أخذ يقتدي بهم
يف �إثارة النزاع الدموي»(((.
�إن املحبة التي جاءت بها ال�شريعة ذات مفهوم وا�سع� ،سواء بني �أفراد املجتمع
�أم بني احلكام واملحكومني ،ف�صح عن نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم قوله« :خِ يَا ُر
ون َع َل ْي ُك ْم َوت َُ�ص ُّل َ
ين تحُ ِ ُّبونَ ُه ْم َويُحِ ُّبونَ ُك ْمَ ،ويُ َ�ص ُّل َ
ون َع َل ْيه ِْمَ ،و�شِ َرا ُر
�أَ ِئ َّم ِت ُك ُم ا َّلذِ َ
ين تُ ْبغِ ُ�ضونَ ُه ْم َويُ ْبغِ ُ�ضونَ ُك ْمَ ،وت َ ْل َع ُنونَ ُه ْم َويَ ْل َع ُنونَ ُك ْم»((( ،قال القرطبي
�أَ ِئ َّم ِت ُك ُم ا َّلذِ َ
ال�سلم�« :أي :تدعون لهم يف
كلمة جميلة يف �شرح هذا احلديث وبيان �أثره على ِّ
املعونة على القيام باحلق والعدل ،ويدعون لكم يف الهداية والإر�شاد ،و�إعانتهم
على اخلري ،وكل فريق يحب الآخر ملا بينهم من املوا�صلة ،والرتاحم ،وال�شفقة،
والقيام باحلقوق ...،ونقي�ض ذلك يف ال�شرار؛ لرتك كل فريق منهما القيام مبا
	-1الدعوة �إىل الإ�سالم ،توما�س �أرنولد.60 ،
	-2الدعوة �إىل الإ�سالم ،توما�س �أرنولد.61 ،
َ
اب خِ يَارِ ْالأ ِئ َّم ِة َو�شِ َرارِ هِ ْم ،حديث رقم.1855 :
� -3أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
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يجب عليه من احلقوق للآخر ،والتّباع الأهواء ،والجْ َ ْورِ  ،وال ُبخل ،والإ�ساءة،
فين�ش�أ عن ذلك التباغ�ض ،وال َّتالعن ،و�سائر املفا�سد»((( .ومن املحبة التي تكون
بني �أفراده ،قوله �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل يُ�ؤْم ُِن �أَ َحدُ ُك ْم َح َّتى يُحِ َّب ِ ألَخِ ي ِه َما
يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ»((( ،ومنها تقرير حب الوطن كمحبة فطرية وجبلة غريزية ،قال �صلى
اهلل عليه و�سلم« :ال َّل ُه َّم َح ِّب ْب �إِلَ ْي َنا المْ َدِ ي َن َة َك ُح ِّب َنا َم َّك َة �أَ ْو �أَ�شَ َّد»(((؛ وقد ال يت�سع
املقام لعر�ض �سائر الأدلة ،لذلك نحتاج �إىل جتنب كل عداوة وبغ�ضاء من �ش�أنها
ال�سلم الأهلي بن�شر املحبة بني
اال�ضرار بهذا الن�سيج االجتماعي؛ لنحافظ على ِّ
جميع مكونات املجتمع.
املطلب الثالث :الدعوة �إىل نبذ �أ�سباب اخلالف والفرقة والتع�صب:
�إن تعدد الآراء واختالف الأفهام والثقافات �أم ٌر غري م�ستغرب بني النا�س،
وجزء ال يتجز�أ من تكوينهم ،لكننا �إن مل نح�سن طريقة التعامل معها وا�ستثمارها
ف�إنها �ست�ؤدي �إىل الفرقة والنزاع ،فكان من ال�ضروري و�ضع �آليات لتجاوز
اخلالف وتخطيه ،وقد ظهر هذا اخللق يف �سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حتى
قبل مبعثه ،فلما اختلفت قبائل العرب اختال ًفا �شديدً ا يف من يكون له �شرف
و�ضح احلجر الأ�سود ،حكم فيهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بحكم حكيم ر�ضي
به اجلميع(((؛ ملثل ذلك جند �أن الن�صو�ص النبوية وا�ضحة يف دعوتها �إىل التحام
	-1املفهم ،القرطبي.65/4 ،
َ
َ
الميَانِ �أنْ يُحِ َّب ِ ألخِ ي ِه َما يُحِ ُّب ِل َن ْف�سِ هِ ،حديث رقم.13 :
اب م َِن ْ إِ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،بَ ٌ
� -3أخرجه البخاري ،كتاب احلج� ،أبواب ف�ضائل املدينة ،باب كراهية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن تعرى
ال�صبرْ ِ َع َلى َ ألْ َوا ِئ َها،
اب الترَّ ْ غِ ِ
يب فيِ ُ�س ْك َنى المْ َدِ ي َن ِة َو َّ
املدينة ،حديث رقم ،1889 :وم�سلم ،كتاب احلج ،بَ ُ
حديث رقم.1376 :
َ
َ
� -4أخرجه �أحمد ،حديث رقم ،15744 :ون�صهَ :ع ْن مجُ َ اهِ دٍ َ ،ع ْن َم ْو اَل ُه �أنَّ ُه َحدَّ ثَ ُه �أنَّ ُه كَانَ فِي َم ْن يَ ْبنِي ا ْل َك ْع َب َة
ب الخْ َاث ِِر ا َّلذِ ي
فيِ الجْ َاهِ ِل َّيةَِ ،ق َالَ :وليِ َح َج ٌر �أَنَا ن ََح ُّت ُه ِبيَدَ َّي �أَ ْع ُبدُ ُه م ِْن ُدونِ ا ِهلل ت َ َبا َر َك َوتَ َعالىَ َ ،ف�أَجِ ي ُء ِبال َّل نَ ِ
�أَ ْن َف ُ�س ُه َع َلى نَ ْف�سِ يَ ،ف�أَ ُ�ص ُّب ُه َع َل ْيهَِ ،فيَجِ ي ُء ا ْل َك ْل ُب َفيَ ْل َح ُ�س ُهُ ،ث َّم يَ ْ�ش َغ ُر َفيَ ُب ُ
ولَ ،ف َب َن ْي َنا َح َّتى بَ َلغْ َنا َم ْو ِ�ض َع =
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ال�صف ،ونهيها عن التفرق والتحزب ،والتنازع والتقاتل ،ومن ذلك قوله عليه
ال�صالة وال�سالمَ « :و ْي َل ُك ْم �أَ ْوَ :و ْي َح ُك ُم ان ُْظ ُروا ،اَل ت َْرجِ ُعوا بَ ْعدِ ي ُك َّفا ًرا يَ ْ�ض ِر ُب
اب بَ ْع ٍ�ض»(((.
بَ ْع ُ�ض ُك ْم رِ َق َ
ومن �أ�سباب نبذ الفرقة التخلي عن االنتماءات ال�ضيقة �إىل القبيلة �أو احلزب،
واالنتماء �إىل الدائرة الأكرب التي جتمع ّ
الكل ،وي�ستظل حتتها اجلميع ،ف�إن �إثارة مثل
ذلك مما ميزق املجتمعات ويُق َِّطع �أوا�صر التعاون فيه ،وي�ؤذن باخلراب العام� ،إال
الع�صبي ،فعندما �سمع ر�سول
فيما ميكن توظيفه يف التكافل االجتماعي ال التنا�صر
ّ
واملهاجري :يا للمهاجرين،
أن�صاري :يا للأن�صار،
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قول ال
ّ
ّ
َفق َ
َالَ « :ما بَ ُال َد ْع َوى �أَ ْه ِل الجْ َاهِ ِل َّي ِة ُث َّم َق َال َما �شَ �أْنُ ُه ْم َف�أُخْ برِ َ ِب َك ْ�س َع ِة المْ ُ َهاجِ ِر ِّي
الَن َْ�صارِ َّي َق َال َفق َ
َال ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َد ُعو َها َف�إِنَّ َها خَ ِبيثَ ٌة،(((»....
ْأ
وجاءت ال�شريعة باحرتام الآخر ،و�إلغاء الفوارق والطبقية بني النا�س على �أ�سا�س
ا�س� ،أَ اَل �إِ َّن َربَّ ُك ْم َواحِ دٌَ ،و�إِ َّن �أَبَا ُك ْم َواحِ دٌ� ،أَ اَل اَل
�أ�صولهم و�أن�سابهم« ،يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َف ْ�ض َل ِل َع َر ِب ٍّي َع َلى َع َجمِ ٍّي َو اَل ِل َع َجمِ ٍّي َع َلى َع َر ِب ٍّيَ ،و اَل �أَ ْح َم َر َع َلى �أَ ْ�س َو َدَ ،و اَل �أَ ْ�س َو َد
َع َلى �أَ ْح َم َر �إِ اَّل ِبال َّت ْق َوى� ،أَبَ َّلغْ ُت؟ َقالُوا :بَ َّل َغ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم»(((.
الحْ َ
= َج ِر َو َما يَ َرى الحْ َ َج َر �أَ َحدٌَ ،ف�إِ َذا ُه َو َو ْ�س َط حِ َجا َر ِت َنا ِمث َْل َر ْ�أ ِ�س ال َّر ُج ِل يَ َكا ُد يَترَ َا َءى ِم ْن ُه َو ْج ُه ال َّر ُج ِل،
َفق َ
َال بَ ْط ٌن م ِْن ُق َر ْي ٍ�ش :ن َْح ُن ن ََ�ض ُع ُهَ ،و َق َال �آخَ ُرونَ  :ن َْح ُن ن ََ�ض ُع ُهَ .فقَالُواْ :اج َع ُلوا بَ ْي َن ُك ْم َح َك ًماَ ،قالُوا� :أَ َّو ُل
الَ ِمنيَُ .فقَالُوا لَ ُهَ .ف َو َ�ض َع ُه فيِ ثَ ْو ٍب،
َر ُج ٍل يَ ْط ُل ُع م َِن ا ْل َف ِّج ،ف ََجا َء ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفقَالُوا� :أَتَا ُك ُم ْ أ
ثُ َّم َد َعا بُ ُطونَ ُه ْمَ ،ف�أَخَ ُذوا ِب َن َواحِ ي ِه َم َع ُهَ ،ف َو َ�ض َع ُه ُه َو َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم».
قال الهيتمي يف جممع الزوائد« :ورجاله رجال ال�صحيح ،غري هالل بن خباب وهوثقة» ،420/8 ،وهو
يف �صحيح ال�سرية النبوي لل�شيخ نا�صر الدين الألباين.45 ،
اب َح َّج ِة ا ْل َو َد ِاع ،حديث رقم ،4402 :م�سلم ،كتاب
� -1أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب احلج ،بَ ُ
اب بَ ْع ٍ�ض ،حديث رقم.66:
الإميان ،بَ ُ
اب اَل ت َْرجِ ُعوا بَ ْعدِ ي ُك َّفا ًرا يَ ْ�ض ِر ُب بَ ْع ُ�ض ُك ْم رِ َق َ
اب َما يُ ْن َهى م ِْن َد ْع َوةِ الجْ َاهِ ِل َّيةِ ،حديث رقم.3518 :
� -2أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ،بَ ُ
� -3أخرجه �أحمد يف امل�سند حديث رقم.23972 :
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وكذلك �صالة اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد ،ففي امل�سجد ر�سالة اجتماعية
وروحية عظيمة ال�ش�أن يف حياة امل�سلمني ،فامل�سجد يوحد �صفوفهم ،ويحل
م�شاكلهم ،وتظهر فيه قوتهم ومتا�سكهم((( ،ومما يزيد يف التما�سك النظر �إىل
اجلوانب التي جنتمع عليها ونربزها ونتعاون عليها ،و�أما ما نختلف عليه ف�إن كان
�صريحا فنتنا�صح فيما بيننا
ن�صا
حملاً لالجتهاد وخفي دليله فال �إنكار ،وما خالف ً
ً
باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
ومنطلق معاجلة اخلالف :تقليل �أمد النزاع ،حتى نُهي عن جتاوز ثالثة �أيام،
قال �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل يَحِ ُّل لمِ ُ ْ�سل ٍِم �أَنْ يَ ْه ُج َر �أَخَ ا ُه َف ْوقَ ثَلاَ ثَ ِة �أَ َّي ٍام»(((.
املطلب الرابع :ن�شر ثقافة احلوار والتداعي لل�صلح:
من الو�سائل التي تعامل بها الإ�سالم مع تعدد الآراء حل النزاعات واخلالفات
ال�سلمية:
بالطرق ِّ
� اًأول� :إ�شاعة ثقافة احلوار ،الذي مثّل و�سيلة فاعلة للتوا�صل احل�ضاري يف
حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�شمل احلوار مو�ضوعات �إميانية ُكل ّية ،وم�سائل
فقهية وتوجيهات �أخالقية ،وقد �أثر يف نفو�س �أعدائه و�أتباعه ،وامتد احلوار طوال
اً
وو�صول �إىل حماورة
م�سريته الدعوية منذ بداياتها الأوىل يف مكة مع امل�شركني
(((
اليهود يف املدينة ،ومن مناذج ذلك حماورته لعمرو بن عب�سة((( ول�ضماد الأزدي
	-1ال�سرية النبوية ،ال�سباعي� ،ص .85
اب َما يُ ْن َهى َع ِن ال َّت َح ُا�سدِ َوالتَّدَ ابُ ِر ،حديث رقم ،6065 :وم�سلم،
� -2أخرجه البخاري ،كتب الآداب ،بَ ُ
اب تحَ ْ ِر ِمي ا ْل َه ْج ِر ف َْوقَ ثَلاَ ٍث ِبلاَ ُع ْذرٍ �شَ ْرعِ ٍّي ،حديث رقم .2561
كتب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
اب �إِ ْ�سلاَ ِم َع ْم ِرو ْب ِن َع َب َ�س َة ،حديث رقم ،832 :وفيه:
� -3أخرجه م�سلم ،كتاب �صالة امل�سافرين وق�صرها ،بَ ُ
َ
َ
َ
« َف ُق ْل ُت لَ ُهَ :ما �أَن َْت ؟ َق َال� :أَنَا نَب ٌِّيَ .ف ُق ْل ُتَ :و َما نَب ٌِّي؟ َق َال� :أ ْر َ�س َلنِي اهللَُ .ف ُق ْل ُتَ :و ِب�أ ِّي �شَ ْي ٍء �أ ْر َ�س َل َك؟ َق َال:
الَ ْوثَانِ َ ،و�أَنْ يُ َو َّحدَ اهللُ اَل يُ ْ�ش َر ُك ِب ِه �شَ ْي ٌء ....احلديث».
الَ ْر َح ِام َو َك ْ�س ِر ْ أ
�أَ ْر َ�س َلنِي ِب ِ�ص َل ِة ْ أ
ال�صلاَ ةِ َوالخْ ُ ْط َبةِ ،حديث رقم.868 :
اب تَخْ ف ِ
ِيف َّ
� -4أخرجه م�سلم ،كتاب اجلمعة ،بَ ُ
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وغريهما حتى �أ�سلموا ،وحاور اليهود باملدينة ،ثم حماورته لأ�صحابه من الأن�صار
بعد توزيعه لغنائم غزوة حنني �إذ مل يرتك املجال لكرثة القيل والقال الذي قد يجر
ال�سلم؛ فاحلوار من �أجنع الو�سائل لإنهاء
�إىل الفنت ،وي�ؤثر �سل ًبا على مكت�سبات ِّ
اخلالفات وجمع وجهات النظر ،ونزع فتيل الأزمات وحتقيق الأمن وال�سالم يف
املجتمعات.
ثان ًيا :الدعوة �إىل ال�صلح بني املتخا�صمني واحلث عليه ،والثناء على من
يكون �سب ًبا فيه ،فقد �سعى نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم بنف�سه يف ال�صلح ملا ذهب �إىل
�أنا�س من بني عمرو بن عوف كان بينهم �شر لي�صلح بينهم((( ،وملا �أخرب النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم باقتتال �أهل قباء حتى تراموا باحلجارة ،فقالْ :
«اذ َه ُبوا ِب َنا ن ُْ�صل ُِح
بَ ْي َن ُه ْم»(((� ،إن هذه املواقف ت�ؤكد على �أن � ّأي بوادر خالف متزق وحدة املجتمع،
�أو ت�ضر ب�سلمه ف�إنه عليه ال�صالة وال�سالم ي�سعى لر�أب ال�صدع ونزع فتيل النزاع،
وقد ام ُتدِ ح من ي�سعى يف ال�صلح ،كما قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو على
املنرب عن احل�سن -ر�ضي اهلل عنه �« :-إِ َّن ا ْبنِي َه َذا َ�س ِّيدٌَ ،ولَ َع َّل اهللَ �أَنْ يُ ْ�صل َِح ِب ِه بَينْ َ
ني»((( ،وجعل للم�صلح �أجر املت�صدق ،ففي احلديث قال
ِفئَ َتينْ ِ َعظِ ي َم َتينْ ِ م َِن المْ ُ ْ�سلِمِ َ
ا�س َع َل ْي ِه َ�ص َد َق ٌةُ ،ك َّل يَ ْو ٍم ت َْط ُل ُع
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمُ « :ك ُّل ُ�سلاَ َمى م َِن ال َّن ِ
فِي ِه َّ
ا�س َ�ص َد َق ٌة»((( ،بل �أبيح الكذب رغم ما فيه من مف�سدة
ال�ش ْم ُ�س ،يَ ْعدِ ُل بَينْ َ ال َّن ِ
لدرء مف�سدة� ،أعظم ترتتب على ال�شقاق ،فقال عليه ال�صالة وال�سالم« :لَ ْي َ�س
-1
-2
-3
-4

�أخرجه البخاري ،كتاب ال�صلحَ ،ما َجا َء فيِ ِْ إ
ا�س ،حديث رقم ،2690 :وم�سلم ،كتاب
ال ْ�صلاَ ِح بَينْ َ ال َّن ِ
ال َم ُام َولمَ ْ يَخَ ا ُفوا َم ْف َ�سدَ ًة ِبال َّتقْدِ ِمي ،حديث رقم:
اب تَقْدِ ِمي الجْ َ َما َع ِة َم ْن يُ َ�ص ِّلي ِبه ِْم �إِ َذا تَ�أَخَّ َر ْ إِ
ال�صالة ،بَ ُ
.421
ال َم ِام ِ ألَ ْ�ص َحا ِب ِه ْاذ َه ُبوا ِب َنا ن ُْ�صل ُِح ،حديث رقم.2693 :
اب َق ْولِ ْ إِ
�أخرجه البخاري ،كتاب ال�صلح ،بَ ُ
اب َق ْولِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِل ْل َح َ�س ِن ْب ِن َعل ٍِّي َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َما
�أخرجه البخاري ،كتاب ال�صلح ،بَ ُ
ا ْبنِي َه َذا َ�س ِّي ٌد َولَ َع َّل اهللَ �أَنْ يُ ْ�صل َِح ِب ِه بَينْ َ ِفئَ َتينْ ِ َعظِ ي َم َتينْ ِ ،حديث رقم.2704 :
ا�س َوا ْل َع ْدلِ بَ ْي َن ُه ْم ،حديث رقم.2707 :
اب ف َْ�ض ِل ْ إِ
ال ْ�صلاَ ِح بَينْ َ ال َّن ِ
�أخرجه البخاري ،كتاب ال�صلح ،بَ ُ
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ا�سَ ،فيَ ْنمِ ي خَ يرْ ً ا �أَ ْو يَق ُ
ُول خَ يرْ ً ا»(((.
اب ا َّلذِ ي يُ ْ�صل ُِح بَينْ َ ال َّن ِ
ا ْل َك َّذ ُ
املطلب اخلام�س� :إقرار مبد�أ احلرية واحرتام التعددية:
مما كرم اهلل به الإن�سان ،وجاء به الإ�سالم مقررا يف �أدلة متكاثرة احلريات
املن�ضبطة للب�شرية جمعاء ،ومن هذه احلريات :تقرير احلرية يف اختيار الدين ،فلما
مت �إجالء بني الن�ضري من املدينةكان فيهم من �أبناء الأن�صار ،فقالوا :يا ر�سول اهلل
�أبنا�ؤنا ،ف�أنزل اهلل هذه الآية :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [البقرةَ ،]256 :ق َال َ�سعِ يدُ ْب ُن ُج َبيرْ ٍ :
ال ْ�سلاَ ِم»(((؛ وقال ابن كثري« :ال تكرهوا
َف َم ْن �شَ ا َء لحَ َِق ِبه ِْمَ ،و َم ْن �شَ ا َء َدخَ َل فيِ ْ ِإ
جلي دالئله وبراهينه ،ال
�أحدً ا على الدخول يف دين الإ�سالم ،ف�إنه بينّ وا�ضح ّ
يحتاج �إىل �أن يُكره �أحد على الدخول فيه ،بل من هداه اهلل للإ�سالم و�شرح
�صدره ونور ب�صريته دخل فيه على ب ّينة ،ومن �أعمى اهلل قلبه وختم على �سمعه
وب�صره ف�إنه ال يفيده الدخول يف الدين مكرها مق�سو ًرا»((( ،فلي�س يف الإ�سالم
�إكراه للنا�س للدخول فيه ،وال �إيذائهم �أو ا�ضطهادهم �أو احلجر على عقائدهم ،بل
يُ�سلك معهم م�سلك الإقناع باحلجة والربهان حتى يتم دعوتهم.
وكذلك احلرية يف �إبداء الر�أي يف الأمور العامة التي تخدم املجتمع دون �أن
تكون تلك الن�صيحة �سب ًبا يف �إ�شعال الفنت �أو تهييج العامة على ال�سلطان ،وبهذا
النبويَ « :م ْن �أَ َرا َد �أَنْ يَ ْن َ�ص َح ل ُِ�س ْل َطانٍ ِبَ�أ ْم ٍر َفلاَ يُ ْبدِ لَ ُه َعلاَ ِنيَ ًةَ ،ولَكِ ْن
جاء التوجيه
ّ
ا�س ،حديث رقم،2692 :
اب :لَ ْي َ�س ا ْل َكاذِ ُب ا َّلذِ ي يُ ْ�صل ُِح بَينْ َ ال َّن ِ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب ال�صلح ،بَ ٌ
اح ِم ْن ُه ،حديث رقم.2605 :
وم�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
اب تحَ ْ ِر ِمي ا ْل َكذِ ِب َوبَيَانِ المْ ُ َب ِ
الخْ َبارِ َع ِن الحْ َالَ ِة ا َّلتِي م ِْن �أَ ْج ِل َها �أَ ْنز ََل
� -2أخرجه ابن حبان يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب التكليف ،ذِ كْ ُر ْ إِ
اهللُ َج َّل َو َعلاَ } :ال �إِكْ َرا َه فيِ الدِّ ِين{ ،حديث رقم ،14 :قال ال�شيخ �شعيب الأرن�ؤوط� :إ�سناده �صحيح
على �شرطهما.
 -3تف�سري القر�آن العظيم ،ابن كثري.682/1 ،
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ِليَ�أْخُ ْذ ِبيَدِ هِ َفيَخْ ُل َو ِبهَِ ،ف ِ�إنْ َق ِب َل ِم ْن ُه َف َذ َ
اكَ ،و�إِ اَّل َك َان َق ْد �أَ َّدى ا َّلذِ ي َع َل ْي ِه لَ ُه ؟»(((،
وقد راجع عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �صلح
احلديبية لكنه مل يخرج عن التوجيه النبوي بل �سلم به ،ومن �صور احلرية :احلر ّية
االجتماعية؛ وذلك يف اختيار كال الزوجني للآخر ،ومنها :حق النا�س يف احلفاظ
على النف�س واملال والعر�ض والعقل ،فهي ال تنتهك �إال ب�سبب �شرعي ،فامل�ساملة
وال�سلم يف املنهج الإ�سالمي مل تكن مع قوم دون �آخرين ،بل ع ّمت كل الفئات
ِّ
واالنتماءات.
بل �إن هذه احلرية مما �شهد بها الأعداء قبل امل�سلمني ،فيقول امل�ؤرخ الإجنليزي
�سري توما�س« :فمحمد �صلى اهلل عليه و�سلم نف�سه قد عقد حل ًفا مع بع�ض القبائل
امل�سيحية ،و�أخذ على عاتقه حمايتهم ،منحهم احلرية يف �إقامة �شعائرهم الدينية،
كما �أتاح لرجال الكني�سة �أن ينعموا بحقوقهم»((( ،وقال � ً
أي�ضا« :مل ن�سمع عن
�أ ّية حماولة مدبرة لإرغام الطوائف من غري امل�سلمني على قبول الإ�سالم� ،أو
عن �أي ا�ضطهاد منظم ُق�صد به ا�سئ�صال الدين امل�سيحي»((( .ويقول غو�ستاف
لوبون يف كتابه ح�ضارة العرب« :كانت من �سيا�سة العرب الثابتة� ،إذا ما �أرادوا
اال�ستقرار بقطر؛ �أن يكونوا على وئام مع الأهلني املغلوبني ،و�أن يحرتموا دينهم
و�شرائعهم ،و�أن يكتفوا ب�أخذ جزية طفيفة منهم»((( .هذا و�إن واقع الدول التي
فتحها امل�سلمون وحكموها �سنوات متطاولة �أكرب �شاهد على احلرية التي حظيت
بها امللل والأديان املختلفة يف ممار�سة �شعائرهم الدينية ،ولو ُوجدت بع�ض القيود
على بع�ض املمار�سات ف�إمنا كانت � ً
أي�ضا ملنع �أي �إثارة� ،أو تع�صب ين�ش�أ عن �إظهار
 -1رواه الإمام �أحمد ،يف م�سنده ،حديث رقم ،15568 :وقال الهيثمي« :ورجاله ثقات �إال �أين مل �أجد
ل�شريح من عيا�ض و ه�شام �سما ًعا و�إنكان تابع ًيا».277/5 ،
	-2الدعوة �إىل الإ�سالم� ،أرنولد� ،سري توما�س.65 ،
	-3الدعوة �إىل الإ�سالم ،توما�س �أرنولد.90-89 ،
 -4ح�ضارة العرب ،لوبون.313 ،
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الطقو�س الدينية يف مظهر املفاخرة ،وحتى ال ي�ؤذي ذلك ال�شعور الإ�سالمي(((.
�إن احلر ّية ال تعني �أبدً ا االعتداء على الآخرين� ،أو جرح م�شاعرهم� ،أو
ال�سخرية بهم� ،أو اال�ستهزاء بالدين ،وبرب العاملني ،وبر�سوله الأمني ،كما يزعم
بع�ض من يُن�سب للفكر والفن ،في�شطح ب�أعماله ،ويتجاوز كل احلدود ثم يتذرع
باحلر ّية ،بل �إن مثل هذه الأفعال تزيد يف �صدع جدار املجتمعات ،وتقلق �أمنها
وتوغر ال�صدور ،فمثل هذه احلرية غري مقبولة �شر ًعا ،ومل يعذر الواقع فيه يف
العهد النبوي؛ وذلك ملا قال ٌ
رجل يف غزوة تبوك م�ستهزئًا بال�صحابة ر�ضي اهلل
أكذب �أل�سنًا ،وال �أجنب عند
أرغب بطونًا ،وال � َ
عنهم :مار�أينا مثل قرائنا ه�ؤالءَ � ،
اللقاء! ثم جاء يعتذر للر�سول بقوله�( :إمنا كنا نخو�ض ونلعب!) ،فقال له :ﭽ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [التوبة .(((]65 :احلرية احلقيقة عند امل�سلمني
ملا يتحرر الإن�سان من كافة املعبودات ،وينقاد هلل رب الأر�ض وال�سموات ،كما قال
�سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [الزمر .]29:قال ابن كثري« :كذلك الي�ستوي امل�شرك
الذي يعبد �آلهة مع اهلل ،وامل�ؤمن املخل�ص الذي اليعبد �إالاهلل وحده ال�شريك
له»(((.
بث روح امل�س�ؤولية امل�شرتكة ،وال ُبعد عن الأنانية:
املطلب ال�ساد�سّ :

ال�سلم املدين وحتقيقه ،تقوية الإ�سالم ل�شعور الت�ضامن
من �آليات �ضمان ِّ
والتكاتف بني �أفراد املجتمع بحيث ي�ست�شعر اجلميع �أنهم ي ٌد واحدة يف تكوينه
واالرتقاء به ،ف�إن املجتمعات غال ًبا ما تتكون من ديانات وثقافات وطبقات
وجمموعات ت�ؤدي �أن�شطة خمتلفة ،وحتى حتفظ على املجتمع �سلمه و�أمنه ال بد
	-1الدعوة �إىل الإ�سالم ،توما�س �أرنولد.74 ،
 -2جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،الطربي ،334/14 ،و�صحح �إ�سناده ال�شيخ �أحمد �شاكر.
 -3تف�سري القر�آن العظيم ،ابن كثري.96/7 ،
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من ال�سعي لتحويل تلك االنق�سامات «�إىل عالقات تعاون وتكامل وتناف�س �شريف،
اً
بدل من ال�صراع والتناحر الذي ي�ؤدي �إىل تق�سيم املجتمع وتفتيت وحدته»((( ،ومما
يقرر هذا املعنى� ،أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ذهب لليهود لأخذ الفدية منهم،
إح�سا�سا بالفقراء واملحتاجني ،م�ست�شع ًرا
وقد عا�ش نبينا حياة ال ُيتم مما يجعله �أكرث � ً
عددت خديجة �أم امل�ؤمنني مناقبه قالت« :كَلاَّ َوا ِهلل َما
م�سئوليته االجتماعية؛ فلما ّ
يُخْ ِز َ
ومَ ،وتَق ِْري
يك اهللُ �أَبَدً ا� ،إِن ََّك لَ َت ِ�ص ُل ال َّرحِ َمَ ،وتحَ ْ مِ ُل ا ْل َك َّلَ ،وت َْك�سِ ُب المْ َ ْعدُ َ
ني َع َلى نَ َوائ ِِب الحْ َقِّ »((( ،وقد ُعرف امل�سلمون بالإيثار على الذات
َّ
ال�ض ْي َفَ ،وتُعِ ُ
وخ�صو�صا يف �أوقات املحن وال�شدائد ،كما مل يبخل الأن�صار
والبعد عن الأنانية،
ً
يف مد يد العون لإخوانهم من املهاجرين ،و�ضربوا �أروع الأمثلة يف الت�ضحية ،وقد
امتدحهم اهلل على ذلك فقال �سبحانه :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ
[احل�شر ،]9:ف�إن الطمع واجل�شع يكون معه ال�سلب والقتل والفتك وذهاب الأمن.
�إن الآيات التي فيها النهي عن اتخاذ الكفار بطانة �أو توليهم �أو موادتهم ،ف�إمنا
تنهى عن املواالة يف الدين ،ون�صرتهم على امل�سلمني ،واتخاذهم بطانة من دون
امل�ؤمنني� ،أما �إذا كانت من باب املعا�شرة احل�سنة والتعاون مع الذين مل يقاتلوا
امل�سلمني مبا فيه النهو�ض معهم مل�صلحة املجتمع الذي نعي�ش فيه فلي�س فيه ما ينهى
عنه ،هذا و�إن التعاون بني الب�شر �أمر حتمي ال بد منه.
املطلب ال�سابع :جتنب ّ
كل ما يثري املخالفني:
مما ال يخفى نهي القر�آن عن �سب �آلهة امل�شركني ملا يرتتب على ذلك من
املف�سدة العظمى ،فاحرتام الرموز العامة وال�شخ�صيات االعتبارية التي حتمل
	-1الدولة املدنية ،الزميع ،نقلاً عن تطور درا�سة املجتمع املدين يف دول جمل�س التعاون ،ح�سنني توفيق
ابراهيم.117 ،
� -2أخرجه البخاري ،بدء الوحيَ ،ك ْي َف كَانَ بَ ْد ُء ا ْل َو ْح ِي �إِلىَ َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،حديث رقم:
اب بَ ْدءِ ا ْل َو ْح ِي �إِلىَ َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،حديث رقم.3 :
 ،3وم�سلم ،كتاب الإميان ،بَ ُ
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مكانة يف قلوب الأتباع على اختالف �أ�صولهم فيه �صو ٌن للمجتمع من الوقوع
جليا يف الزمن املكي ،فقد كان
يف ال�صراعات ،واختالل الأمن فيها ،ويظهر ذلك ًّ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�أمر �أ�صحابه بال�صرب ،بل رخ�ص لهم يف النطق ظاه ًرا
يدع �أ�صحابه
بكلمة الكفر يف حال اال�ضطرار لدفع ما يقع عليهم من �أذى ،ومل ُ
للمواجهات اخلا�سرة.
ف�أما الأمر بال�صرب فقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول لأبي عمار و�أم
«�صبرْ ً ا يَا � َآل يَا�سِ ٍرَ ،ف ِ�إ َّن َم ْوعِ َد ُك ُم الجْ َ َّن ُة»((( ،ف�صرب
عمار-ر�ضي اهلل عنهماَ :-
�آل يا�سر ،و�صرب امل�سلمون على ق�سوة قري�ش و�إيذائهم ما �شاء اهلل �أن ي�صربوا،
و�أما دفع الأذى بالنطق بالكفر ففي ق�صة عمار بن يا�سر -ر�ضي اهلل عنه�« :-أَخَ َذ
المْ ُ ْ�ش ِر ُك َ
ون َع َّما َر ْب َن يَا�سِ ٍر َف َل ْم يَترْ ُ ُكو ُه َح َّتى َ�س َّب ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم،
َو َذ َك َر �آ ِل َه َت ُه ْم ِبخَ يرْ ٍ ُث َّم تَ َر ُكو ُهَ ،ف َل َّما �أَتَى َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم َق َال:
« َما َو َرا َء َك ؟» َق َال� :شَ ٌّر يَا َر ُ�س َ
ول اهللَِ ،ما تُ ِر ْك ُت َح َّتى ِن ْل ُت ِم ْن َكَ ،و َذ َك ْر ُت �آ ِل َه َت ُه ْم
الميَانِ َ ،ق َال�« :إِنْ َعا ُدوا َف ُع ْد»(((.
ِبخَ يرْ ٍ َ ،ق َالَ :ك ْي َف تجَ ِدُ َق ْل َب َك؟ َق َالُ :م ْط َمئ ٌِّن ِب ْ إِ
� -1أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،كتاب معرفة ال�صحابة ر�ضي اهلل تعاىل عنهم ،ذكر مناقب عمار بن يا�سر
ر�ضي اهلل عنه� ،إيذاء الكفار �آل يا�سر ،حديث رقم ،5691 :وكرره يف حديث رقم ،5715 :ولفظه:
يح َع َلى �شَ ْر ِط ُم ْ�سل ٍِمَ ،ولمَ ْ يُخَ ِّر َجا ُه».
«�أَ ْب�شِ ُروا � َآل َع َّمارٍ َ ،و� َآل يَا�سِ ٍرَ ،ف�إِنَّ َم ْوعِ دَ ُك ُم الجْ َ َّن ُة» .وقالَ :
«�صحِ ٌ
يث َع ْن �أَ ِبي
وبلفظه �أخرجه :الطرباين يف املعجم الأو�سلط ،حديث رقم ،1508 :وقال« :لمَ ْ يَ ْروِ َه َذا الحْ َدِ َ
الزبَيرْ ِ �إِ اَّل هِ َ�شا ٌمَ ،و اَل َع ْن هِ َ�ش ٍام �إِ اَّل ُم ْ�س ِل ٌم ،ت َ َف َّر َد ِبهِ� :إِ ْب َراهِ ُيم ْب ُن َع ْبدِ ا ْل َع ِز ِيز» .ويف املعجم الكبري بلفظ:
ُّ
«ا�صبرِ ُوا � َآل يَا�سِ ٍر َم ْوعِ دُ ُك ُم الجْ َ َّن ُة» ,حديث رقم ،769 :وقال الهيتمي« :رجاله ثقات».293/9 .
ْ
� -2أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،كتاب التف�سري ،تف�سري �سورة النحل ،حكاية �أ�سارة عمار بن يا�سر بيد
يح َع َلى �شَ ْر ِط َّ
الكفار ،حديث رقم ،3382 :وقالَ « :ه َذا َحدِ ٌ
ال�ش ْيخَ ينْ َِ ،ولمَ ْ يُخَ ِّر َجا ُه»،
يث َ�صحِ ٌ
اب المْ ُ ْك َرهِ َع َلى ال ِّر َّدةِ  ،حديث رقم ،16997 :وقال احلافظ
اب المْ ُ ْرتَدِّ  ،بَ ُ
والبيهقي ،ال�سنن الكربى ،كِ َت ُ
ابن حجر بعد �أن ذكر روايات احلديث« :وهذه املرا�سيل تقوي بع�ضها ببع�ض» ،فتح الباري ،ابن حجر،
.312/12
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ومن تقليل املف�سدة وجتنب �إثارة الأعداء ترك املواجهة التي قد ت�صل ب�أهل
احلق بالهجرة عن بالدهم كما فعل ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم يف هجرتهم �إىل
احلب�شة مرتني ،فمن مقا�صد الهجرة� :سالمة دين املهاجر من الفتنة((( ،وقد قال
جعفر ر�ضي اهلل عنه للنجا�شي يف بيان �سبب هجرتهمَ « :ف َل َّما َق َه ُرونَا َو َظ َل ُمونَا
َاك َع َلى َم ْن �سِ َو َ
َو�شَ قُّوا َع َل ْي َناَ ،و َحالُوا بَ ْي َن َنا َوبَينْ َ دِ ي ِن َنا خَ َر ْج َنا �إِلىَ بَ َلدِ َكَ ،واخْ ترَ ْ ن َ
اك،
َو َرغِ ْب َنا فيِ جِ َوارِ َكَ ،و َر َج ْونَا �أَنْ اَل ن ُْظ َل َم عِ ْن َد َك �أَ ُّي َها المْ َل ُِك»((( ،والنبي �صلى اهلل
عليه و�سلم و�أ�صحابه يف هجرتهم �إىل املدينة((( ،فلم ي�سلكوا منهج الت�صادم مع
جمتمعهم ،وااللتحام معهم ،وهم يف هذه احلالة من ال�ضعف ،وهذه الأفعال
ترجمة وتخلق ب�أوامر القر�آن ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [املزمل،]10 :
وروى �أ�سامة بن زيد قالَ « :ك َان ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو�أَ ْ�ص َحابُ ُه يَ ْع ُف َ
ون َع ِن
اب َك َما �أَ َم َر ُه ُم اهللَُ ،ويَ ْ�صبرِ ُ َ
الَ َذى»(((.
ون َع َلى ْ أ
المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
ني َو�أَ ْه ِل ا ْلكِ َت ِ
ومما يك�سب به قلوب املخالفني الدعوة بالكلمة الطيبة ،فالكلمة الطيبة تريح
النفو�س ،وت�سكن الأفئدة ،قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ا ْل َك ِل َم ُة َّ
الط ِّي َب ُة
َ�ص َد َق ٌة»((( ،والإ�سالم مل يعول على ال�سيف والقوة يف تاريخ دعوته بقدر ما كان
	-1املفهم ،القرطبي.69/4 ،
� -2أخرجه الإمام �أحمد يف م�سنده حديث رقم .1764 :وقال الهيثمي« :ورجاله رجال ال�صحيح غري
�إ�سحاق وقد �صرح بال�سماع».446/5 .
 -3هذا مع �ضرورة الإ�شارة ب�أن خيار الهجرة لي�س هو احلل الدائم للأقليات ،و�إن احلكم فيهم لن يكون
دائ ًما على جميع الأحوال ،بل ينظر فيه �إىل املرحلة و�إىل مدى �إمكان �إظهار �شعائر الدين والأمن من
الفتنة ،و�إىل مدى ا�ستعداد الدول امل�سلمة ال�ستقبال الأقليات ،والقدرة على اخلروج ،ومدى احلاجة
�إليها.
اب م ِْن
� -4أخرجه البخاري ،كتاب التف�سري ،تف�سري �سورة �آل عمران ،باب } َولَ َت ْ�س َم ُع َّن م َِن ا َّلذِ َ
ين ُ�أوتُوا ا ْلكِ َت َ
ين �أَ�شْ َر ُكوا �أَ ًذى َك ِث ًريا{ ،حديث رقم.4566 :
َق ْب ِل ُك ْم َوم َِن ا َّلذِ َ
اب َون َْح ِوهِ  ،حديث رقم ،2989 :وم�سلم،
اب َم ْن �أَخَ َذ ِبال ِّر َك ِ
� -5أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
وف ،حديث رقم.1009 :
ال�صدَ َق ِة يَق َُع َع َلى ُك ِّل ن َْو ٍع م َِن المْ َ ْع ُر ِ
اب بَيَانِ �أَنَّ ْا�س َم َّ
كتاب الزكاة ،بَ ُ
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يعتمد على احلجج الدامغة واحلكمة ،ويف ر�سائل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�إ�شارات ملفهوم ال�سالم ،فكان يف كتاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل هرقل
وم:
« ِب ْ�س ِم ا ِهلل ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم ،م ِْن محُ َ َّمدٍ َع ْبدِ ا ِهلل َو َر ُ�سو ِل ِه ِ�إلىَ هِ َر ْق َل َعظِ ِيم ُّ
الر ِ
َ�سلاَ ٌم َع َلى َم ِن اتَّ َب َع ا ْل ُه َدى� ،أَ َّما بَ ْعدُ َ ،ف�إِنيِّ �أَ ْد ُع َ
ال ْ�سلاَ ِم� ،أَ ْ�سل ِْم ت َْ�س َل ْم،
وك ِبدِ َعايَ ِة ْ إِ
اب
يُ�ؤْت َِك اهللُ �أَ ْج َر َك َم َّرتَينْ ِ َ ،ف�إِنْ تَ َو َّل ْي َت َف�إِ َّن َع َل ْي َك �إِ ْث َم ْ أ
الَرِ ي�سِ ِّي َ
نيَ ،و }يَا �أَ ْه َل ا ْلكِ َت ِ
تَ َعالَ ْوا �إِلىَ َك ِل َم ٍة َ�س َوا ٍء بَ ْي َن َنا َوبَ ْي َن ُك ْم �أَال ن َْع ُب َد �إِال اهللَ َوال ن ُْ�ش ِر َك ِب ِه �شَ ْيئًا َوال يَ َّتخِ َذ
بَ ْع ُ�ض َنا بَ ْع ً�ضا �أَ ْربَابًا م ِْن ُدونِ ا ِهلل َف ِ�إنْ تَ َو َّل ْوا َفقُولُوا ا�شْ َهدُ وا ِب�أَنَّا ُم ْ�س ِل ُم َ
ون{»(((.
املطلب الثامن :الدعوة �إىل م�سلك التو�سط واالعتدال ،والتحذير من م�سلك
الغلو والتنطع:
ال�سلم املدين الدعوة
�إن من �أبرز الو�سائل املنهجية ال�سلوكية يف احلفاظ على ِّ
�إىل التو�سط وجتنب م�سالك الغلو وال�شدة من املنت�سبني للحق((( ،ففي حديث ابن
عبا�س -ر�ضي اهلل عنه -قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إِ َّيا ُك ْم َوا ْل ُغ ُل َّو،
َف�إِنمَّ َا َه َل َك َم ْن َك َان َق ْب َل ُك ْم ِبا ْل ُغ ُل ِّو فيِ الدِّ ِين»((( ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إِ َّن
� -1أخرجه البخاري ،بدء الوحيَ ،ك ْي َف كَانَ بَ ْد ُء ا ْل َو ْح ِي �إِلىَ َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،حديث رقم:
ال ْ�سلاَ ِم،
اب ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِلىَ هِ َر ْق َل يَ ْد ُعو ُه �إِلىَ ْ إِ
اب كِ َت ِ
 ،7م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
حديث رقم.1773 :
 -2وقد�أطلق عليه يف الع�صراحلديث م�صطلح الإرهاب ،وقد �صدر يف حتديده بيان عن جممع الفقه
الإ�سالمي يف رابطة العامل الإ�سالمي مبكة يف دورته ال�ساد�سة ع�شرة  ,املنعقدة يف �شوال من عام 1423ﻫ
مبكة املكرمة ،حيث حدَّ دوا معنى الإرهاب يف بيانهم �أن( :الإرهاب :هو العدوان الذي ميار�سه �أفراد �أو
جماعات �أو دول بغ ًيا على الإن�سان يف دينه ،ودمه ،وعقله ،وماله ،وعر�ضه ،وي�شمل �صنوف التخويف
والأذى والتهديد والقتل بغري حق ،وما يت�صل ب�صور احلرابة و�إخافة ال�سبيل وقطع الطريق ،وكل فعل
من �أفعال العنف �أو التهديد يقع ً
تنفيذا مل�شروع �إجرامي فردي �أو جماعي ،ويهدف �إىل �إلقاء الرعب بني
النا�س� ،أو ترويعهم ب�إيذائهم� ،أو تعري�ض حياتهم� ،أو حريتهم� ،أو �أمنهم� ،أو �أقوالهم للخطر.
اب َق ْدرِ َح َ�صى
� -3أخرجه �أحمد(واللفظ له) يف امل�سند ،حديث رقم ،3310 :وابن ماجه ،كتاب املنا�سك ،بَ ُ
ال َّر ْم ِي ،حديث رقم ،3029 :واحلاكم يف امل�ستدرك ،كتاب املنا�سك ،رمي اجلمار ومقدار احل�صى=،
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اهللَ لمَ ْ يَ ْب َع ْثنِي ُم َع ِّن ًتا َو اَل ُم َت َع ِّن ًتاَ ،ولَكِ ْن بَ َعثَنِي ُم َع ِّل ًما ُميَ ِّ�س ًرا»((( ،هذا و�إن «انحراف
بع�ض امل�سلمني عن منهج االعتدال والتوازن ّ
�شكل �أول �إخفاق للم�سلمني يف
تاريخ الإ�سالم ،وكان عاملاً ها ًما يف خلق ما واجهه امل�سلمون من م�شاكل»(((،
ويف ال�شريعة النهي عن الرتويع قال �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل يَحِ ُّل لمِ ُ ْ�سل ٍِم �أَنْ
يُ َر ِّو َع ُم ْ�س ِل ًما»((( ،وقد نفى الإميان عمن مل ي�أمن جاره بوائقه((( �أي �شروره ،ويف
ال�شريعة الدعوة �إىل احرتام الآخر ،وعدم التعايل عليه ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
« ِب َح ْ�س ِب ا ْم ِر ٍئ م َِن َّ
ال�ش ِّر �أَنْ يَ ْح ِق َر �أَخَ ا ُه المْ ُ ْ�سل َِم»(((.
فكيف مت بناء الأفراد يف املجتمع امل�سلم على القيم الإ�سالمية كاحرتام
حق احلياة ،وحقوق الآخرين يف اختيار الدين ،وحرية التعلم والتنقل واالجتار
بالطرق امل�شروعة ،والعدل يف الر�ضا والغ�ضب فهي من الثالث املنجيات كما قال
نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم((( ،وتوجيه طاقات الأفراد فيما فيه نفع لهم وملجتمعهم
يح َع َلى �شَ ْر ِط َّ
حديث رقم ،1717 :وقالَ « :ه َذا َحدِ ٌ
ال�ش ْيخَ ينْ َِ ،ولمَ ْ يُخَ ِّر َجا ُه» ،وابن حبان يف
=
يث َ�صحِ ٌ
�صحيحه ،كتاب احلج ،باب رمي جمرة العقبة ،ذِ كْ ُر َو ْ�ص ِف الحْ َ َ�صى ا َّلتِي ت ُْر َمى ِب َها الجْ ِ َما ُر ،حديث رقم:
.3871
اب بَيَانِ �أَنَّ تَخْ ِي َري ا ْم َر�أَ ِت ِه اَل يَ ُك ُ
ون طَلاَ ًقا �إِ اَّل ِبال ِّن َّيةِ ،حديث رقم.1478 :
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الطالق ،بَ ُ
	-2الت�سامح والعدوانية بني الإ�سالم والغرب.93 ،
اب َم ْن يَ�أْخُ ُذ
� -3أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،23533 :و�أبو داود يف �سننه ،كتاب الأدب ،بَ ُ
َّ
َاح ،حديث رقم ،5004 :و�صححه الألباين ،اجلامع ال�صغري وزيادته� ،ص .1362
ال�ش ْي َء م ِْن ِمز ٍ
اب �إِ ْث ِم َم ْن اَل يَ�أْ َم ُن َجا ُر ُه بَ َوا ِي َق ُه ،حديث رقم ،6016 :وعند م�سلم:
� -4أخرجه البخاري ،يف كتاب الأدب ،بَ ُ
اب بَيَانِ تحَ ْ ِر ِمي �إِ َيذاءِ الجْ َارِ  ،حديث رقم.46:
اَ«ل يَ ْدخُ ُل الجْ َ َّن َة َم ْن اَل يَ�أْ َم ُن َجا ُر ُه بَ َوا ِئ َق ُه» ،كتاب الإميان ،بَ ُ
اب تحَ ْ ِر ِمي ُظ ْل ِم المْ ُ ْ�سل ِِمَ ،وخَ ْذ ِلهَِ ،و ْاح ِتقَارِ هِ َ ،و َد ِمهَِ ،وعِ ْر ِ�ضهَِ ،و َما ِلهِ،
� -5أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة ،بَ ُ
حديث رقم.2564 :
اب
َ -6ع ْن �أَن َِ�س ْب ِن َمال ٍِكَ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم :ثَلاَ ٌث ُم ْه ِل َك ٌ
ات� :شُ ٌّح ُم َط ٌ
اعَ ،و َه ًوى ُم َّت َب ٌعَ ،و�إِ ْع َج ُ
ات :ا ْل َع ْد ُل فيِ ال ِّر َ�ضا َوا ْلغ ََ�ض ِبَ ،وا ْلق َْ�صدُ فيِ ا ْلغِ َنى َوا ْل َفا َقةِ،
المْ َ ْرءِ ِب َن ْف�سِ ِه م َِن الخْ ُ يَلاَ ءِ َ ،وثَلاَ ٌث ُم ْنجِ يَ ٌ
ال�س ِّر َوا ْل َعلاَ ِنيَةِ»� .أخرجه الطرباين يف الأو�سط ،حديث رقم ،5458 :وح�سنه الألباين
َومخَ َ ا َف ُة ا ِهلل فيِ ِّ
يف اجلامع ال�صغري وزيادته.535 ،
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ف�إن الفراغ مهلك ،وفيها من الت�سامح ال�سيا�سي والفكري ،والقبول بالتعددية
ال�سلم املدين يف
واالختالف ،والإدارة ال�سليمة لالختالفات فكل ذلك من قوائم ِّ
الإ�سالم.
ال�سلم املدين
املبحث الثاين :الت�شريعات والتنظيمات التي ُت َع ِزز ِّ
ال�سلم املدين ب�سياج من الأخالقيات والقيم
لـ ّما �أحاطت ال�شريعة الإ�سالمية ِّ
تكتف بذلك بل �ضمت �إليها الت�شريعات والتنظيمات امللزمة
التي حتفظها ،مل ِ
لت�سري �سفينة املجتمع م�صونة بعيدة عن ت�أثري الرياح العا�صفة التي حتيط بها ،ذلك
�أن حتقيق مقا�صد ال�شريعة جمعت بني الرتبية على القيم الأخالقية ،والتنظيمات
الت�شريعية ،وال ميكن انفكاك� ،أو ف�صل �أحدهما عن الآخر ،و�إن من �أعظم واجبات
ال�سلم الأهلي والتوازن االجتماعي ،ويف هذا ال�سياق �أُبرز عد ًدا من
الدول حتقيق ِّ
ال�سلم ،و�أُدلل عليها مبا يقررها من ال�سنة ،ثم �أبني
الأنظمة العامة التي ت�ؤثر يف حفظ ِّ
ال�سلم املدين.
وجه ارتباطها وت�أثريها يف حتقيق ِّ
ال�سلم الأهلي يف �أي جمتمع ،التعامل مع
هذا و�إن من مقومات حفظ ِّ
�أفراده مبا تقت�ضيه ال�سيا�سة ال�شرعية ،ويف احلديثَ « :كان َْت بَ ُنو �إِ ْ�س َرائ َ
و�س ُه ُم
ِيل ت َُ�س ُ
الَ ْن ِبيَا ُء»((( ،وال�سيا�سة ال�شرعية« :لرعاية الآداب وامل�صالح وانتظام الأموال»،
ْأ
وهي فعل �شيء من احلاكم مل�صلحة يراها ،و�إن مل يرد بذلك الفعل دليل جزئي(((،
وقال ابن عقيل احلنبلي يف بيان ال�سيا�سة ال�شرعية« :ما كان فعال يكون معه النا�س
�أقرب �إىل ال�صالح و�أبعد عن الف�ساد و�إن مل ي�ضعه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
وال نزل به وحي»((( ،وقد كانت �سيا�سة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وا�ضحة منذ
اب َما ُذكِ َر َع ْن بَنِي �إِ ْ�س َرائ َ
ِيل ،حديث رقم ،3455 :وم�سلم ،كتاب
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الأنبياء ،بَ ُ
َ
َ
َال َّولِ  ،حديث رقم.1842 :
ال َّولِ ف ْ أ
الَ ْم ِر ِبا ْل َوفَا ِء ِب َب ْي َع ِة الخْ ُ َل َفاءِ ْ أ
اب ْ أ
الإمارة ،بَ ُ
	-2البحر الرائق ،ابن جنيم.11/5 ،
	-3الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية ،ابن القيم.17 ،
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ال�سلم.
بدايتها يف توحيد ال�صفوف وجمع الكلمة وتر�سيخ قيم ومبادئ ِّ
املطلب الأول :وجود كيان حاكم تدين له الأطراف:
وجود حاكم ينقاد له من حتت واليته مما دل عليه العقل وال�شرع((( ،وقد
تواتر عليه �إجماع امل�سلمني بعد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال الإمام ابن تيمية:
«يجب �أن يُعرف �أن والية �أمر النا�س من �أعظم واجبات الدين ،بل ال قيام للدين
�إال بها؛ ف�إن بني �آدم ال تتم م�صلحتهم �إال باالجتماع حلاجة بع�ضهم �إىل بع�ض ،وال
بد لهم عند االجتماع من ر�أ�س ،حتى قال النبي �صلى اهلل عليه و �سلم�« :إِ َذا خَ َر َج
ثَلاَ ثَ ٌة فيِ َ�س َف ٍر َف ْل ُي�ؤَ ِّم ُروا �أَ َح َد ُه ْم» (((»((( ،بل �إن الذي ي�سعى لتفريق اجلماعة يعامل
ب�أق�صى العقوبات؛ حتى ال ي�ست�شري خطره وينت�شر �شرره ،قال �صلى اهلل عليه
يع َع َلى َر ُج ٍل َواحِ دٍ يُ ِريدُ �أَنْ يَ ُ�ش َّق َع َ�صا ُك ْم �أَ ْو يُ َف ِّرقَ
و�سلمَ « :م ْن �أَت َا ُك ْم َو�أَ ْم ُر ُك ْم َجمِ ٌ
َج َما َع َت ُك ْم َفا ْق ُت ُلو ُه»((( ،وقال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :و َ�سيَ ُك ُ
ون خُ َل َفا ُء َفيَ ْكثرُ َ
ُون
 -1يبني ابن خلدون ب�أننا باحلكم قد يكون بامللك الطبيعي الذي يحمل الكافة فيه على مقت�ضى الغر�ض
وال�شهوة ،وال�سيا�سي الذي يحمل الكافة فيه على مقت�ضى النظر العقلي يف جلب امل�صالح الدنيوية
ودفع امل�ضار ،واخلالفة التي هي حمل الكافة على مقت�ضى النظر ال�شرعي يف م�صاحلهم الأخروية
والدنيوية الراجعة �إليها .ابن خلدون� ،ص .170
اب فيِ ا ْلق َْو ِم يُ َ�سا ِف ُرونَ يُ�ؤَ ِّم ُرونَ �أَ َحدَ ُه ْم ،حديث رقم ،2608 :وقال
� -2أخرجه �أبو داود ،كتاب اجلهاد ،بَ ٌ
النووي يف ريا�ض ال�صاحلني�« :إ�سناده ح�سن».482/1 ،
	-3ال�سيا�سة ال�شرعية ،ابن تيمية ،217 ،وقال ابن تيمية � ً
أي�ضا" :ف�إذا كان قد �أوجب يف �أقل اجلماعات و�أق�صر
االجتماعات �أن يوىل �أحدهم :كان هذا تنبي ًها على وجوب ذلك فيما هو �أكرث من ذلك" احل�سبة ،ابن
تيمية ،9 ،وقد قال القرطبي يف املفهم�" :أن ن�صب الإمام ال بد منه" ،املفهم ،القرطبي ،15/4 ،وقال ابن
خلدون�" :إن ن�صب الإمام واجب قد عرف وجوبه يف ال�شرع ب�إجماع ال�صحابة والتابعني ،لأن �أ�صحاب
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عند وفاته بادروا �إىل بيعة �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه وت�سليم النظر �إليه يف
�أمورهم .وكذا يف كل ع�صرمن بعد ذلك .ومل ترتك النا�س فو�ضى يف ع�صر من الأع�صار .وا�ستقر ذلك
�إجما ًعا اً
دال على وجوب ن�صب الإمام" مقدمة ابن خلدون.171 ،
ني َو ُه َو مجُ ْ َتمِ ٌع ،حديث رقم.1852 :
اب ُح ْك ِم َم ْن َف َّرقَ �أَ ْم َر المْ ُ ْ�سلِمِ َ
� -4أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
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الَ َّولِ �أَ ْع ُطو ُه ْم َح َّق ُه ْم َف�إِ َّن اهللَ َ�سا ِئ ُل ُه ْم َع َّما
ال َّولِ َف ْ أ
َقالُوا َف َما تَ�أْ ُم ُرنَا َق َال ُفوا ِب َب ْي َع ِة َْ أ
ْا�سترَ ْ َعا ُه ْم»(((.
وفقد الإمام يرتتب عليه الفو�ضى ،والنزاع ،وال�شقاق ،و�سفك الدماء
«ال َم ُام ُج َّن ٌة»((( ،و َق َال َعل ُِّي ْب ُن �أَ ِبي َطال ٍِب:
املع�صومة ،قال �صلى اهلل عليه و�سلمِ ْ :إ
نيَ ،ه َذا ا ْلبرَ ُّ َف َك ْي َف
ا�س �إِ اَّل �أَ ِم ٌري بَ ٌّر �أَ ْو َفاجِ ٌر» َقالُوا :يَا �أَ ِم َري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
اَ«ل يُ ْ�صل ُِح ال َّن َ
ال�س ُب َلَ ،ويُ َجاهِ دُ ِب ِه ا ْل َعدُ َّوَ ،ويَ ْج ِبي
ِبا ْل َفاجِ ِر؟ َق َال�« :إِ َّن ا ْل َفاجِ َر يُ�ؤَ ِّم ُن اهللُ َع َّز َو َج َّل ِب ِه ُّ
َام ِب ِه الحْ ُدُ و ُدَ ،ويُ َح ُّج ِب ِه ا ْل َب ْي ُتَ ،ويَ ْع ُبدُ اهللَ فِي ِه المْ ُ ْ�سل ُِم �آ ِمنًا َح َّتى يَ�أْ ِتيَ ُه
ِب ِه ا ْل َف ْي َءَ ،وتُق ُ
�أَ َج ُل ُه»((( ،وقال الإيجي� »:إنا نعلم عل ًما يقارب ال�ضرورة �أن مق�صود ال�شارع فيما
�شرع� ...إمنا هو م�صالح عائدة �إىل اخللق معا�شا ومعا ًدا ،وذلك ال يتم �إال ب�إمام
يكون من قبل ال�شارع يرجعون �إليه فيما يعن لهم؛ ف�إنهم مع اختالف الأهواء
وت�شتت الآراء وما بينهم من ال�شحناء قلما ينقاد بع�ضهم لبع�ض فيف�ضي ذلك �إىل
التنازع والتواثب ورمبا �أدى �إىل هالكهم جمي ًعا»((( ،وقال ابن املبارك« :لوال
اخلالفة مل ت�أمن لنا ٌ
�سبل ...وكان �أ�ضعفنا نه ًبا لأقوانا(((» ،وقال املاوردي« :اعلم
�أن ما به ت�صلح الدنيا حتى ت�صري �أحوالها منتظمة ،و�أمورها ملتئمة� ،ستة �أ�شياء
هي قواعدها ،و�إن تفرعت ،وهي :دين متبع ،و�سلطان قاهر ،وعدل �شامل ،و�أمن
�شارحا للقاعدة الثانية�« :سلطان قاهر
عام ،وخ�صب دائم ،و�أمل ف�سيح»((( ،ثم قال ً
اب َما ُذكِ َر َع ْن بَنِي �إِ ْ�س َرائ َ
ِيل ،حديث رقم ،3455 :وم�سلم ،كتاب
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الأنبياء ،بَ ُ
َ
َ
َال َّولِ  ،حديث رقم.1842 :
ال َّولِ ف ْ أ
الَ ْم ِر ِبا ْل َوفَا ِء ِب َب ْي َع ِة الخْ ُ َل َفا ِء ْ أ
اب ْ أ
الإمارة ،بَ ُ
ال َم ِام َويُ َّتقَى ِبهِ ،حديث رقم،2957 :
اب يُقَات َُل م ِْن َو َراءِ ْ إِ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
َ
ال َم ِام �إِ َذا �أَ َم َر ِب َت ْق َوى ا ِهلل َو َعدَ َل كَانَ لَ ُه �أ ْج ٌر ،حديث رقم.1841 :
اب فيِ ْ إِ
وم�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ٌ
� -3أخرجه البيهقي يف �شعب الإميان ،حديث رقم.7102 :
	-4الإيجي ،املواقف.575/3 ،
 -5هبجة اجملالس وأنس املجالس.332/1 ،
ُ
� -6أدب الدنيا والدين ،املاوردي.148 ،
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تت�ألف من رهبته الأهواء املختلفة ،وجتتمع لهيبته القلوب املتفرقة ،وتكف ب�سطوته
الأيدي املتغالبة ،ومتتنع من خوفه النفو�س العادية؛ لأن يف طباع النا�س من حب
املغالبة على ما �آثروه والقهر ملن عاندوه ،ما ال ينكفون عنه �إال مبانع قوي ،ورادع
ملي»((( ،و�إن يف فقد الإمام انقطا ًعا لل�سلم ،قال الغزايل« :الأمن على الأنف�س
ّ
والأموال ال ينتظم �إال ب�سلطان مطاع ،فت�شهد له م�شاهدة �أوقات الفنت مبوت
ال�سالطني والأئمة ،و�إن ذلك لو دام ومل يتدارك بن�صب �سلطان �آخر مطاع دام
الهرج وعم ال�سيف و�شمل القحط وهلكت املوا�شي وبطلت ال�صناعات ،وكان
كل غلب �سلب ومل يتفرغ �أحد للعبادة والعلم �إن بقي ح ًيا ،والأكرثون يهلكون
حتت ظالل ال�سيوف ،ولهذا قيل :الدين وال�سلطان تو�أمان(((.
املطلب الثاين :طاعة ويل الأمر باملعروف ،وعدم جواز اخلروج عليه:
وال�سلم يف املجتمع ف�إن على �أفراد املجتمع ال�سمع
حتى ي�ستتب الأمن ِّ
والطاعة واالنقياد حلكم احلاكم وعدم اخلروج عليهَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى
ال�س ْم ُع َو َّ
الطا َع ُة فِي َما �أَ َح َّب َو َك ِر َه� ،إِ اَّل
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَنَّ ُه َق َالَ « :ع َلى المْ َ ْرءِ المْ ُ ْ�سل ِِم َّ
�أَنْ يُ�ؤْ َم َر بمِ َ ْع ِ�صيَةٍَ ،ف�إِنْ �أُ ِم َر بمِ َ ْع ِ�صيَ ٍة َفلاَ َ�س ْم َع َو اَل َطا َع َة»((( ،وقال �صلى اهلل عليه
و�سلم�« :إِنمَّ َا َّ
وف»((( ،ويف بيان معنى املعروف يقول القرطبي يف
الطا َع ُة فيِ المْ َ ْع ُر ِ
املفهم« :ويعنى باملعروف هنا :ما لي�س مبنك ٍر ،وال مع�صية ،فتدخل فيه الطاعات
بجائز ل�صارت طاعته
الواجبة ،واملندوب �إليها ،والأمور اجلائزة �شر ًعا .فلو �أمر ِ
� -1أدب الدنيا والدين ،املاوردي.149 ،
	-2االقت�صاد يف االعتقاد ،الغزايل.148 ،
ُ
ال َم َراءِ فيِ َغيرْ ِ َم ْع ِ�صيَ ٍة َوتحَ ْ ِر ِمي َها فيِ المْ َ ْع ِ�صيَةِ ،حديث
وب َطا َع ِة ْ أ
اب ُو ُج ِ
� -3أخرجه م�سلم يف كتاب الأمارة ،بَ ُ
رقم.1839 :
ال�س ْم ِع َو َّ
ِل َم ِام َما لمَ ْ تَ ُك ْن َم ْع ِ�صيَ ًة ،حديث رقم،7145 :
الطا َع ِة ل ْ إِ
� -4أخرجه البخاري ،كتاب الأحكام ،بَ ُ
اب َّ
ال َم َراءِ فيِ َغيرْ ِ َم ْع ِ�صيَ ٍة َوتحَ ْ ِر ِمي َها فيِ المْ َ ْع ِ�صيَةِ ،حديث رقم:
وب َطا َع ِة ُْ أ
اب ُو ُج ِ
وم�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
.1840
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فيه واجبة ،وملا َح َّل ْت خمالف ُته»(((� ،إن �إذعان جميع فئات املجتمع و�إن اختلفوا يف
طاعة الإمام وما ي�سنه من �أنظمة ال تخالف ال�شرع من ال�ضمانات العظيمة يف حفظ
ال�سلم �إذ �إن ترك احلرية للأ�شخا�ص �أو الأحزاب يف �أخذ ما تريد وااللتزام مبا تريد
ِّ
ال�سلم واال�ستقرار يف �أي بلد.
دون �إلزام �سبب للفو�ضى وذهاب ِّ
ومن متممات دعم وجود احلاكم عدم جواز اخلروج عليه ،وجاء يف النهي
عن اخلروج قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم « َم ْن خَ َر َج م َِن َّ
الطا َع ِة َو َفا َرقَ الجْ َ َما َع َة
ات مِي َت ًة َجاهِ ِل َّي ًةَ ،و َم ْن َقات ََل تحَ ْ َت َرايَ ٍة عِ ِّم َّيةٍ ،يَغْ َ�ض ُب ِل َع َ�ص َبةٍ� ،أَ ْو يَ ْد ُعو �إِلىَ
ات َم َ
َف َم َ
َع َ�ص َبةٍ� ،أَ ْو يَ ْن ُ�ص ُر َع َ�ص َب ًة َف ُقت َِل َف ِق ْت َل ٌة َجاهِ ِل َّي ٌةَ ،و َم ْن خَ َر َج َع َلى ُ�أ َّمتِي يَ ْ�ض ِر ُب بَ َّر َها
َو َفاجِ َر َهاَ ،و اَل يَ َت َحا�شَ ى م ِْن ُم�ؤْ ِم ِن َها َو اَل يَفِي لِذِ ي َع ْهدٍ َع ْه َد ُهَ ،ف َل ْي َ�س ِمنِّي َولَ ْ�س ُت
ِم ْن ُه»((( ،فاخلروج عن الطاعة فيها م�شابهة لأهل اجلاهلية ،واخلروج �سيزعزع
ال�سلم الأهلي وقد ينق�ض ب�أركانه ،و�إن كان فا�س ًقا ف�إن حتمل ال�ضرر الأدنى �أوىل
ِّ
من التعر�ض لل�ضرر الأعلى ،قال الإمام ابن تيمية« :ولعله ال يكاد يُعرف طائفة
خرجت على ذي �سلطان �إال وكان يف خروجها من الف�ساد ما هو �أعظم من الف�ساد
الذي �أزالته»((( ،وقد �أتت التوجيهات النبوية وا�ضحة بينة بهذا اخل�صو�ص ،فروى
ال�شيخان عن عبادة بن ال�صامت قولهَ « :د َعانَا ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َبايَ ْع َنا ُه،
ال�س ْم ِع َو َّ
َفق َ
الطا َعةِ ،فيِ َم ْن َ�شطِ َنا َو َم ْك َرهِ َناَ ،و ُع ْ�س ِرنَا
َال فِي َما �أَخَ َذ َع َل ْي َنا� :أَنْ بَايَ َع َنا َع َلى َّ
الَ ْم َر َ�أ ْه َل ُه�ِ ،إ اَّل َ �أنْ تَ َر ْوا ُك ْف ًرا بَ َو ًاحا ،عِ ْن َد ُك ْم م َِن
َويُ ْ�س ِرنَا َو َ�أثَ َر ًة َع َل ْي َناَ ،و�أَنْ اَل نُ َنازِ َع ْ أ
	-1املفهم ،القرطبي.41/4 ،
َ
الد َعاةِ �إِلىَ ا ْل ُك ْف ِر،
اب ْ أ
ُوم الجْ َ َما َع ِة عِ نْدَ ُظ ُهورِ ا ْلفِتنَ ِ َوتحَ ْ ذِ ي ِر ُّ
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب الأمارة ،بَ ُ
ال ْم ِر ِب ُلز ِ
حديث رقم.1848 :
 -3منهاج ال�سنة النبوية ،ابن تيمية.232/3 ،
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ا ِهلل فِي ِه بُ ْر َها ٌن»((( ،بل جاء الوعيد يف �إهانته ،فعن �أبي بكرة ر�ضي اهلل عنه قال:
الَ ْر ِ�ض
�سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقولَ « :م ْن �أَ َه َان ُ�س ْل َط َان ا ِهلل فيِ ْ أ
�أَ َهانَ ُه اهللُ»(((.
وقال ابن �أبي العز احلنفي« :و�أما ويل الأمر فقد ي�أمر بغري طاعة اهلل ،فال يطاع
�إال فيما هو طاعة هلل ور�سوله ،و�أما لزوم طاعتهم و�إن جاروا ،فلأنه يرتتب على
اخلروج من طاعتهم من املفا�سد �أ�ضعاف ما يح�صل من جورهم»((( ،قد يُخيل
للبع�ض ب�أن مثل هذه التوجيهات فيها خنوع وا�ستالم وقبول بالظلم ،ويتبادر �إىل
ذهنه فور �سماعها ب�أنه ت�صدر للتزلف والتقرب لل�سالطني ،وقد يعميه ذلك عن
حقيقتني ،الأوىل - :وهي الأهم  -التوجيهات النبوية الوا�ضحة يف بيان كيفية
التعامل يف هذه الواقعة وقد �سبق الإ�شارة لبع�ضها ،والثانية :واقع النا�س العملي،
ف�إن زعزعة الأمن واخلروج على ال�سالطني خلفت من املفا�سد وامل�صائب واختالل
ال�سلم و�ضياع املقا�صد ال�شرعية �أ�ضعاف �أ�ضعاف ما كان عليه الأمر مع وجوده
ِّ
على جوره.
وكذلك كان الأ�صل يف ا�سرتداد �أي حق م�سلوب عرب ال�سلطان ،ف�إن ترك
النا�س ي�أخذون حقوقهم ب�أيديهم �سبب للفو�ضى والنزاع ،عن خمارق ر�ضي اهلل
«جا َء َر ُج ٌل �إِلىَ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فق َ
َال :ال َّر ُج ُل يَ�أْتِينِي يُ ِريدُ
عنه قالَ :
َماليِ ؟ َق َالَ :ذ ِّك ْر ُه ِباهللَِ .ق َالَ :ف�إِنْ لمَ ْ يَ َّذ َّك ْر؟ َق َالَ :ف ْا�س َتعِ ْن َع َل ْي ِه َم ْن َح ْولَ َك م َِن
ال�س ْل َط َان.
نيَ .ق َالَ :ف�إِنْ لمَ ْ يَ ُك ْن َح ْوليِ �أَ َح ٌد م َِن المْ ُ ْ�سلِمِ َ
المْ ُ ْ�سلِمِ َ
ني؟ َق َالَ :ف ْا�س َتعِ ْن َع َل ْي ِه ُّ
اب َق ْولِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ�سترَ َ ْونَ بَ ْعدِ ي �أُ ُمو ًرا تُ ْنكِ ُرونَ َها،
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الفنت ،بَ ُ
وب َطا َع ِة ُْ أ
اب ُو ُج ِ
حديث رقم ،7055 :وم�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
ال َم َراءِ فيِ َغيرْ ِ َم ْع ِ�صيَ ٍة َوتحَ ْ ِر ِمي َها فيِ
المْ َ ْع ِ�صيَةِ ،حديث رقم.1709 :
� -2أخرجه الرتمذي ،كتاب الفنت ،حديث رقم ،2224 :وقالَ « :ه َذا َحدِ ٌ
يب».
يث َح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
� -3شرح العقيدة الطحاوية ،ابن �أبي العز.373 ،
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ون َمال َِك َح َّتى تَ ُك َ
ال�س ْل َط ُان َعنِّي؟ َق َالَ :قات ِْل ُد َ
ون م ِْن ُ�ش َه َداءِ ْالآخِ َرةِ ،
َق َالَ :ف�إِنْ نَ�أَى ُّ
�أَ ْو تمَ ْ َن َع َمالَ َك»(((.
�إن ال�سلطان يف الإ�سالم «ال يكتفي بفر�ض �سلطانه بالقهر والغلبة ،كما تفعل
كثري من النظم التي تعتمد يف قيامها وبقائها على القوة دون ا�ستجابة النفو�س
والقلوب ،بل ال بد من تفتح القلوب له ،وا�ستب�شارها بهدايته ،وتع�شقها ملبادئه
و ُم ُثلِه»((( ،فقد ر�أينا كيف ك�سب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بحكمته وح�سن
تدبريه بع�ض القلوب بعد غزوة حنني ،ك�سب بع�ضها بتوزيع الغنائم الكثرية،
و�أُخرى بتحريك مكامن اخلري وم�شاعر الوالء واملحبة للدين يف قلوبها.
املطلب الثالث :حتقيق العدالة وتطبيق النظام على اجلميع:
ال�سلم
�إن �أ�صل ما يقوم به ال�سلطان احلكم بالعدل ،فالعدالة االجتماعية قنطرة ِّ
املدين ،ويتجلى ذلك ب�أمور ،منها :وقوف اجلميع يف ال�شريعة على م�سافة واحدة
عند تطبيق النظام عليه ،دون متييز للون �أو جن�س �أو �أ�صل قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
يب
«�أَ اَل َم ْن َظ َل َم ُم َعا َهدً ا �أَوِ ا ْن َتق ََ�ص ُه� ،أَ ْو َك َّل َف ُه َف ْوقَ َطا َق ِتهِ� ،أَ ْو �أَخَ َذ ِم ْن ُه �شَ ْيئًا ِب َغيرْ ِ طِ ِ
يج ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ»((( .وقال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :م ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا
نَ ْف ٍ�س َف َ�أنَا َحجِ ُ
ني َعا ًما»((( .فلم ينظر �إىل
ُوجدُ م ِْن َم�سِ َريةِ �أَ ْربَعِ َ
يح َها ت َ
لمَ ْ يَ َر ْح َرائ َِح َة الجْ َ َّنةَِ ،و�إِ َّن رِ َ
وال�سلم ،فيعي�ش الذميون يف
دين �أو رتبة اجتماعية ،وهذا مما يحقق التما�سك ِّ
املجتمع امل�سلم بكافة احلقوق وال�ضمانات ،وعليهم يف اجلملة ذات الواجبات �إال
� -1أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،22949 :والن�سائي ،يف املجتبى ،كتاب حترمي الدم ،حديث رقم:
 ،4092و�صححه الألباين.
	-2ال�سباعي ،ال�سرية النبوية درو�س وعرب.178 ،
َ
اب فيِ ت َْع�شِ ِري �أ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة �إِ َذا اخْ َت َل ُفوا ِبال ِّت َجا َرةِ ،
� -3أخرجه �أبوداود يف كتاب اخلراج والفيء والإمارة ،بَ ٌ
حديث رقم.3052 :
اب �إِ ْث ِم َم ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا ِب َغيرْ ِ ُج ْر ٍم ،حديث رقم.3166 :
� -4أخرجه البخاري ،كتاب اجلزية ،بَ ُ
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�أن الزكاة و�إن كانت مل�صلحة املجتمع مل تفر�ض عليهم باعتبارها قربة وتفتقر �إىل
نية ،و�أخذت منهم الأموال با�سم اجلزية ،فال بد �أن ال نقف كث ًريا عن امل�صطلحات
بقدر الوقوف على ما حتققه للمجتمع ،ف�إننا ن�شاهد ب�أن النظام الإ�سالمي هو الذي
�أكرم �أتباع الديانات الأخرى ،ومل يقم با�ضطهادهم على �أ�سا�س دينهم.
�إن العدالة مل تقت�صر على ذلك بل امتدت �إىل العدالة بني القبائل والطوائف
اليَ ُةَ } :ف�إِنْ
ا�س َق َال :لمَ َّا نَ َزلَ ْت َهذِ هِ ْ آ
غري الإ�سالمية يف املجتمع امل�سلم ،ف َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
وك َف ْاح ُك ْم بَ ْي َن ُه ْم �أَ ْو �أَ ْع ِر ْ�ض َع ْن ُه ْم * َو ِ�إنْ َح َك ْم َت َف ْاح ُك ْم بَ ْي َن ُه ْم ِبا ْلق ِْ�س ِط ِ�إ َّن اهللَ
َجا ُء َ
ني{َ .ق َالَ :ك َان بَ ُنو ال َّن ِ�ض ِري �إِ َذا َق َت ُلوا م ِْن بَنِي ُق َر ْي َظ َة �أَ َّد ْوا ن ِْ�ص َف الدِّ يَةِ،
يُحِ ُّب المْ ُقْ�سِ طِ َ
َو ِ�إ َذا َق َت َل بَ ُنو ُق َر ْي َظ َة م ِْن بَنِي ال َّن ِ�ض ِري �أَ َّد ْوا ِ�إلَ ْيه ِِم الدِّ يَ َة َكا ِم َل ًةَ ،ف َ�س َّوى َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم بَ ْي َن ُه ْم»((( ،وحديث املر�أة املخزومية التي �سرقت لي�س ٍ
بخاف ،وقد
قام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد �أن �شفع لها �أ�سامة  -ر�ضي اهلل عنه -خطيبا
ين َق ْب َل ُك ْم �أَنَّ ُه ْم َكانُوا �إِ َذا
لتقرير الأمر والت�أكيد عليه وتر�سيخه ملا قال� :إِنمَّ َا �أَ ْه َل َك ا َّلذِ َ
َ�س َرقَ فِيه ُِم َّ
ال�ضعِ ُ
ال�ش ِر ُ
يف �أَ َقا ُموا َع َل ْي ِه الحْ َ َّد َوايمْ ُ ا ِهلل لَ ْو
يف تَ َر ُكو ُه َو ِ�إ َذا َ�س َرقَ فِيه ُِم َّ
�أَ َّن َفاطِ َم َة ِب ْن َت محُ َ َّمدٍ َ�س َر َق ْت لَ َق َط ْع ُت يَ َد َها»((( ،فالنظام يطبق على اجلميع ،وال
يجوز التمييز بني النا�س عند تطبيق الأنظمة.
حفظت قيمة الإن�سان يف ال�شريعة دمه وماله يف حال ح�ضوره وغيابه ،ويف
حياته وبعد مماته ،كما قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف حجة الوداع�« :إِ َّن دِ َما َء ُك ْم
َو�أَ ْم َوالَ ُك ْم َح َرا ٌم َع َل ْي ُك ْم َك ُح ْر َم ِة يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا فيِ �شَ ْه ِر ُك ْم َه َذا فيِ بَ َلدِ ُك ْم َه َذا� ،أَ اَل
اب الحْ ُ ْك ِم بَينْ َ �أَ ْه ِل ِّ
الذ َّمةِ ،حديث رقم ،3591 :وقال الألباين :ح�سن
� -1أخرجه �أبوداود ،كتاب الأق�ضية ،بَ ُ
�صحيح الإ�سناد.
� -2أخرجه البخاري ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،باب ،حديث رقم.3475 :
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وعَ ،ودِ َما ُء الجْ َاهِ ِل َّي ِة َم ْو ُ�ضو َع ٌة»(((،
ُك ُّل �شَ ْيءٍ م ِْن �أَ ْم ِر الجْ َاهِ ِل َّي ِة تحَ ْ َت َق َد َم َّي َم ْو ُ�ض ٌ
وكذلك نهت ال�شريعة عن تعذيب الإن�سان حتى يف ت�أدية احلقوق الواجبة ،فقد
م ّر ه�شام بن حكيم  -ر�ضي اهلل عنه -بال�شام على �أنا�س وقد �أقيموا يف ال�شم�س
و�صب على ر�ؤو�سهم الزيت ،فقال :ما هذا؟ قيل :يعذبون يف اخلراج ،فقال �أما
ين يُ َع ِّذبُ َ
ون
�إين �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�« :إِ َّن اهللَ يُ َع ِّذ ُب ا َّلذِ َ
الد ْنيَا»((( ،وقد تخطى الأمر بالإح�سان وتكرميه �إىل رعاية احليوان.
فيِ ُّ
ال�سلم واال�ستقرار االنت�صار
�أما فيما يتعلق بن�صرة املظلوم :ف�إن مما يتحقق به ِّ
للمظلوم و�إعانة امل�سلم ،وهذا من متام رابطة الأخوة الإميانية ،لذلك يقول نبينا
عليه �أف�ضل ال�صالة والت�سليم« :المْ ُ ْ�سل ُِم �أَخُ و المْ ُ ْ�سل ِِم ،اَل يَ ْظ ِل ُم ُه َو اَل يُ ْ�س ِل ُم ُهَ ،و َم ْن َك َان
اج ِتهَِ ،و َم ْن َف َّر َج َع ْن ُم ْ�سل ٍِم ُك ْربَ ًة َف َّر َج اهللُ َع ْن ُه ُك ْربَ ًة م ِْن
اج ِة �أَخِ ي ِه َك َان اهللُ فيِ َح َ
فيِ َح َ
ات يَ ْو ِم ا ْل ِقيَا َمةَِ ،و َم ْن َ�سترَ َ ُم ْ�س ِل ًما َ�سترَ َ ُه اهللُ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ»((( ،ويقول عليه �أف�ضل
ُك ُربَ ِ
ي�ض َو ُف ُّكوا ا ْل َعانيِ َ»(((� ،إن واجب
ال�صالة والت�سليم�« :أَ ْطعِ ُموا الجْ َائ َِع َو ُعو ُدوا المْ َ ِر َ
ال�سلم للم�سلمني يف �أرجاء العامل واالنت�صار لهم ال يتمثل فقط يف اجلهاد
حتقيق ِّ
والقوة ،بل عليهم كدول وم�ؤ�س�سات �أن ت�سلك جميع الو�سائل ك�إبرام االتفاقيات
الدولية� ،أو مقاي�ضتها بامل�صالح امل�شرتكة� ،أو الفداء.
�إن اختالل ميزان العدل ،وممار�سة الظلم بحرمان بع�ض �أفراد املجتمع ومتييز
-1
-2
-3
-4

اب الخْ ُ ْط َب ِة �أَ َّي َام ِمنًى ،ح  ،1742 -1739وم�سلم(واللفظ له) ،كتاب
�أخرجه البخاري ،كتاب احلج ،بَ ُ
اب َح َّج ِة ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،حديث رقم.1218 :
احلج،جزء� 4 :صفحة 38 :بَ ُ
اب ا ْل َوعِ يدِ َّ
ا�س ِب َغيرْ ِ َحقٍّ  ،حديث رقم.2613 :
�أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة ،بَ ُ
ال�شدِ يدِ لمِ َ ْن َع َّذ َب ال َّن َ
اب اَل يَ ْظل ُِم المْ ُ ْ�سل ُِم المْ ُ ْ�سل َِم َو اَل يُ ْ�س ِل ُم ُه ،حديث رقم:
�أخرجه البخاري(واللفظ له) ،كتاب املظامل ،بَ ٌ
اب تحَ ْ ِر ِمي ُّ
الظ ْل ِم ،حديث رقم.2580 :
 ،2442وم�سلم ،كتاب الرب وال�صلة ،بَ ُ
َ
ات َما َر َز ْق َنا ُك ْم{ َو َق ْو ِل ِه }�أ ْن ِفقُوا م ِْن
اب َْ أ
ال ْطعِ َمةَِ ،و َق ْولِ ا ِهلل تَ َعالىَ } ُك ُلوا م ِْن َط ِّي َب ِ
�أخرجه البخاري ،كِ َت ُ
ات َما َك َ�س ْب ُت ْم{ َو َق ْو ِل ِه } ُك ُلوا م َِن َّ
ات َو ْاع َم ُلوا َ�صالحِ ً ا �إِنيِّ بمِ َا ت َْع َم ُلونَ َعلِي ٌم{ ،حديث رقم:
الط ِّي َب ِ
َط ِّي َب ِ
.5373
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ال�سلم املدين ،و�إن ح�سب الناظر يف املجتمع ب�أن
�آخرين ،يعني انعدام و�ضعف ِّ
الأمور م�ستقرة� ،إال �أن هذا اال�ستقرار ظاهري ال يلبث يف �أي وقت �أن ينهار.
املطلب الرابع :التوزيع العادل للرثوة:
التوزيع العادل للرثوة بني عموم �أفراد املجتمع ،وقد �ضمن ذلك بعدد من
الو�سائل ،منها :توزيع الفيء على �أهل احلاجة ،ومنها :فر�ض حقوق معلومة يف
�أموال الأغنياء؛ لت�صرف على الفقراء واملحتاجني ،ومنها :فهم عمر ر�ضي اهلل عنه
ملا مل يق�سم الأرا�ضي التي فتحت عنوة على املجاهدين ،بل جعلها حتت �أيدي
�أ�صحابها مع �أخذ اخلراج منهم مبا ال ي�شكل �أية م�شقة عليهم؛ ف�إننا ن�شاهد ب�أن
الدول التي يحظى �أهلها بالعدالة والتوزيع املتزن للرثوة بني �أبنائه ،ويعطى فيه
�أ�صحاب الأموال احلرية يف تنمية �أموالهم ،واالجتار مع عدم بخ�س احلق املعلوم
لل�سائل واملحروم �أنها بالد م�ستقرة هادئة ي�شعر فيها �أبنا�ؤها بروح االنتماء لها ،و�إن
غاب عنها ذلك ت�سارع �إليها الف�ساد وتهاوت �أركانها.
ومن و�سائل حتقيق ذلك :امل�ساهمة يف دعم الدولة وم�صاريفها الأ�صلية
مقابل اخلدمات العامة التي تقدمها للمواطن املحتاج منها على �سبيل اخل�صو�ص،
�أو الدفاع عنها حال العدوان ،ويكون ذلك من امل�سلم يف �صورة دفع الزكاة
التي فيها موا�ساة للمحتاج وتطهري لقلب ومال املزكي ،ومن مقا�صدها بث روح
املحبة ونزع �أ�سباب احل�سد ،ومن غريه يف �صور �أخرى قد تتعدد م�سمياتها �إال �أن
�صورتها واحدة ،وقد عرف الأغنياء واجبهم جتاه جمتمعهم يف املدينة فتنوعت
�صدقات ال�صحابة ،ومنها وقف عثمان ر�ضي اهلل عنه لبئر رومة ،وهذا مما يلغي
نو ًعا من �أنواع ال�صراع� ،أال وهو ال�صراع الطبقي بني �أفراد املجتمع.
ثم كيف ا�ستطاع املجتمع املدين �أن يعالج م�شكلة الفقراء ،وي�ؤويهم يف مكان
واحد ،ويقوم على �أمورهم مع توجيه طاقاتهم يف العلم واجلهاد ،وللدكتور
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العمري تعليق جميل فبعد �أن عر�ض تفا�صيل كثرية متعلقة ب�أهل ال�صفة �إال �أنه
ربط بني التعامل معهم ،وبني حتقيق اال�ستقرار والأمن ،وذلك ملا قال« :ف�أنى هذا
النموذج مما يحدثه الفقراء املدقعون يف املجتمعات اجلاهلية من تكوين الع�صابات
التي تتوىل �أعمال ال�سرقة والقتل و�أنواع العدوان الذي يفقد املجتمعات اال�ستقرار
والإح�سا�س بالأمن �أال �أنه الفرق ...بني نظام اهلل ونظام الب�شرية»(((� ،إن كفالة
الأفراد و�ضمان الأ�سباب الكرمية للعي�ش عرب �سدحاجات املعوزين ،وعالج ظاهرة
الفقر من الو�سائل العملية املهمة يف ا�ستقرار املجتمعات ،وحفظ �أمنها و�سلمها.
لل�سلم:
املطلب اخلام�س :عقد االتفاقيات واملواثيق املعززة ِّ
مع بدايات تكون الدولة يف املدينة جمع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم امل�سلمني
واليهود على كتاب مبثابة احللف بينهم((( ،وقد ُع ّرفوا بواجباتهم وحقوقهم املدنية
يف التنا�صر ،وقد تكفل لهم بحريتهم الدينية ،وجعلهم حلفاء للم�سلمني يحاربون
من يحاربون وي�ساملون من ي�ساملون((( ،وال يوالون عليه عدوه ،وهم على كفرهم
�آمنون على دمائهم ،و�أموالهم((( .فالكتاب ن�ص على الت�سامح الديني ،والتعاون
	-1املجتمع املدين يف عهد النبوة ،العمري.104 ،
ال�سلم الأهلي �إال �أنها مل تثبت من ناحية
 -2هذه الوثيقة لو كانت �صحيحة لكانت منطل ًقا لقواعد كثرية يف ِّ
ال�سند بتمامها ،يقول الدكتور �أكرم �ضياء العمري« :و�إذا كانت الوثيقة مبجموعها ال ت�صح لالحتجاج
أ�سا�سا للدرا�سة
بها يف الأحكام ال�شرعية� ،سوى ما ورد منها من كتب احلديث ال�صحيح ،ف�إنها ت�صلح � ً
التاريخية ...خا�صة و�أن الوثيقة وردت من طرق عديدة تت�ضافر يف اكت�سابها القوة» العمري ،املجتمع
املدين يف عهد النبوة ،111 ،ومما يدل عليها مارواه الإمام �أحمد يف ق�صة مقتل كعب بن الأ�شرف َف َل َّما
�أَ ْ�ص َب َح ْت يَ ُهو ُدَ ،غدَ ْوا �إِلىَ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فقَالُواُ :قت َِل َ�س ِّيدُ نَا غِ ي َل ًة ،ف ََذ َّك َر ُه ُم ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َما كَانَ يَ ْه ُجو ُه فيِ �أَ�شْ َعارِ هِ َ ،و َما كَانَ يُ�ؤْذِ يهَِ [ ،ق َال ] :ثُ َّم َد َعا ُه ُم ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِلىَ
اب َم َع َعل ٍِّي»� .أخرج الإمام �أحمد يف م�سنده،
�أَنْ يَ ْك ُت َب بَ ْي َن ُه َوبَ ْي َن ُه ْم كِ َتابًا�[ ،أَ ْح َ�س ُب ُه] َق َالَ :ف َكانَ َذل َِك ا ْلكِ َت ُ
حديث رقم ،24406 :قال الهيتمي« :رجاله رجال ال�صحيح» .جممع الزوائد.290/6 ،
 -3عبقرية الإ�سالم يف �أ�صول احلكم ،العجاليل.35 ،
	-4ابن القيم ،زاد املعاد.126/3 ،
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يف م�صلحة املجتمع ،والعدالة االجتماعية ،فكان عند قدومه املدينة ،قد وادع
يهودها ،وكتب بينه وبينهم كتابا ،وا�شرتط عليهم �أال ميالئوا عليه عدوه ،و�أن
ين�صروه على من دهمه ،و�أن ال يقاتل عنهم كما يقاتل عن �أهل الذمة ،فلم يحارب
ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �أحدا ومل يهجه ،ومل يبعث �سرية(((.
وقد قبلهم الإ�سالم يف املدينة ،ومل ي�شرتط على �أحد منهم ترك دينه حتى
يبقى يف املدينة ،ومل يتم �إجالئهم منها �إال بعد ما �أبدوه من عداء يخل ب�سلم
ال�سلم ،فيهود بني قينقاع مثلاً كان �سبب �إخراجهم عقد
املدينة ،ونق�ضهم لعهد ِّ
طرف ثوب امر�أة يف �سوقهم((( ،و�أما بنو الن�ضري فلأنهم هموا بقتل النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ملا ذهب �إليهم؛ لي�ستعني بهم يف دفع دية رجلني معاهدين قتلهما ً
خطا
عمر بن �أمية ال�ضمري((( ،و�أما بنو قريظة لتحالفهم مع الأحزاب يف غزوة اخلندق
�ضد امل�سلمني ونق�ضهم للعهد وامليثاق الذي عقد بينهم وبني النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم فالقوا العقوبة ال�شديدة؛ جراء خيانتهم العظمى ،وبهذه املوادعة وما �سبقها
من �أخوة عرفت املدينة لأول مرة يف تاريخها الأمن والرتابط ،يقوم التعامل بني
�أفراده على مفاهيم خمتلفة يف التعاون والتنا�صر والرب والإيثار والإح�سان �إىل
اجلار وم�ساعدة املحتاج والدفاع امل�شرتك عن موطنهم حتت قيادة واحدة.
�إن يف هذا الكتاب املعقود جملة من الأدلة على �أن الإ�سالم قائم على
� -1إمتاع الأ�سماع مبا للنبى من الأحوال والأموال واحلفدة واملتاع ،املقريزي ،226 /9 ،وينظر الطربي،
تاريخ الر�سل وامللوك ،48/2 ،ابن كثري ،البداية والنهاية.554/4 ،
	-2البداية والنهاية ،ابن كثري ،319/5 ،قال الدكتور �أكرم �ضياء العمري" :وهذه الرواية �ضعيفة يف
�إ�سنادها انقطاع بني ابن ه�شام وعبداهلل بن جعفر املخرمي ،ثم �إنها موقوفة على تابعي �صغري جمهول
احلال هو �أبو عون ،ولكن ي�ست�أن�س بها من الناحية التاريخية فقد �أوردتها معظم م�صادر ال�سرية ،وهي
ت�صور تتابع الأحداث التي �أدت �إىل �إجالء بني قينقاع» ،العمري ،املجتمع املدين يف ع�صر النبوة،
.139
	-3البداية والنهاية ،ابن كثري.534/5 ،
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ال�سلم ما �ساملوا ،و�أن مبد�أ
العدالة االجتماعية ،و�أن �أ�سا�س العالئق بني امل�سلمني ِّ
احلق والعدل والتعاون على الرب والتقوى والعمل خلري النا�س ،ودفع الأ�شرار عن
(((
املجتمع هو �أبرز ال�شعارات التي تنادي بها دولة الإ�سالم.
ومما يقرر ذلك قول نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم« :لَق َْد �شَ ه ِْد ُت فيِ َدارِ َع ْبدِ ا ِهلل ْب ِن
ال ْ�سلاَ ِم َ ألَ َج ْب ُت»(((،
ُج ْد َع َان حِ ْل ًفاَ ،ما �أُحِ ُّب �أَ َّن ليِ ِب ِه ُح ْم َر ال َّن َع ِمَ ،ولَ ِو �أُ ْد َعى ِب ِه فيِ ْ إِ
وقد قال ابن ه�شام عن هذا احللف« :فتعاقدوا وتعاهدوا على �أن ال يجدوا مبكة
مظلو ًما من �أهلها وغريهم ممن دخلها من �سائر النا�س �إال قاموا معه ،وكانوا على
من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته ،ف�سمت قري�ش ذلك احللف حلف الف�ضول»(((،
فكيف �أقر نبينا هذا احللف والتعاون فيه ملا دعا �إليه من حفظ للحقوق ،وكف
�أيدي الظلمة ،وهكذا يجب على �أهل الإ�سالم املبادرة �إىل كل اتفاقية فيها حتقيق
للم�صالح العامة ،بل عليهم املبادرة يف �إعداد اتفاقيات وقوانني دولية حتفظ
وال�سلم يف املجتمعات املدنية،
ال�سالم ،وحتقق اخلري للب�شرية ،فحتى نحفظ الأمن ِّ
ونحقق الطم�أنية وال�سكينة البد من م�ؤاخذة املعتدي الظامل على يده وكف �شره،
واتخاذها منه يكون يف الظروف العادية واال�ستثنائية.
املطلب ال�ساد�س :تر�سيخ مبد�أ ال�شورى:
يقوم املجتمع امل�سلم على مبد�أ ال�شورى بعر�ض ما ي�شكل مما مل يرد فيه ن�ص
على �أهل الر�أي للو�صول �إىل �أقرب الأقوال للحق ،وقد جاء التوجيه به من ربنا
�إىل ر�سوله حممد �صلى اهلل عليه و�سلم :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ [�آل عمران]159 :
	-1ال�سرية النبوية ،ال�سباعي.88 ،
� -2أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى ،كتاب ق�سم الفيء والغنيمة ،جماع �أبواب تفريق ما �أخذ من �أربعة
اب �إِ ْع َطاءِ ا ْل َف ْيءِ َع َلى الدِّ ي َوانِ َو َم ْن يَق َُع ِب ِه ا ْلبِدَ ايَ ُة ،حديث رقم:
�أخما�س الفيء غري املوجف عليه ،بَ ُ
 ،13203و�صححه ابن امللقن يف البدر املنري ،325/7 ،والألباين يف حتقيق فقه ال�سرية.67 ،
	-3ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام.265/1 ،

- 180 -

تطيي ًبا وت�ألي ًفا للقلوب ،وليقتدي به من بعده((( ،ف�شاور النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أ�صحابه يوم بدر يف املقاتلة بعد �أن خرجوا للعري ،ويف املكان الذي ينزلون فيه
وقت الغزوة ،ويوم �أحد ا�ست�شارهم بني البقاء يف املدينة �أو اخلروج منها ،ويوم
اخلندق يف م�صاحلة الأحزاب بثلث الثمار((( ،ف�أخذ بر�أيهم ومل ي�ستبد.
وعلى هذا النهج �سار ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،فيما �أثنى عليهم ربهم:
ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [ال�شورى،]38 :
حتى قال القرطبي�« :أما ال�صحابة بعد ا�ستئثار اهلل تعاىل به علينا فكانوا يت�شاورون
يف الأحكام وي�ستنبطونها من الكتاب وال�سنة ،و�أول ما ت�شاور فيه ال�صحابة

اج ٍة ِم ْن ُه �إِلىَ َر�أْ ِيه ِْمَ ،و�إِنمَّ َا
 -1روي عن احل�سن الب�صري وال�ضحاك قاالَ " :ما �أَ َم َر اللهَّ ُ تَ َعالىَ نَ ِب َّي ُه ِبالمْ ُ َ�شا َو َرةِ لحِ َ َ
�أَ َرا َد �أَنْ يُ َع ِّل َم ُه ْم َما فيِ المْ ُ َ�شا َو َرةِ م َِن ا ْل َف ْ�ض ِلَ ،و ِل َت ْق َتدِ َي ِب ِه �أُ َّم ُت ُه م ِْن بَ ْعدِ هِ " ،القرطبي ،اجلامع لأحكام
القر�آن.250/4 ،
	-2ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم ،ج� ،2ص  ،149وقال البخاري يف كتاب االعت�صامَ " :و�شَ ا َو َر ال َّنب ُِّي
ِ�س َ ألْ َم َت ُه َو َعز ََم
وج َف َر�أَ ْوا لَ ُه الخْ ُ ُر َ
وج َف َل َّما لَب َ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ْ�ص َحابَ ُه يَ ْو َم �أُ ُحدٍ فيِ المْ ُق َِام َوالخْ ُ ُر ِ
َقالُوا �أَق ِْم َف َل ْم يمَ ِْل �إِلَ ْيه ِْم بَ ْعدَ ا ْل َع ْز ِم َو َق َال اَل يَ ْن َبغِ ي ِل َنب ٍِّي يَ ْل َب ُ�س َ ألْ َم َت ُه َفيَ َ�ض ُع َها َح َّتى يَ ْح ُك َم اهللُ َو�شَ ا َو َر َعل ًِّيا
ني َولمَ ْ يَ ْل َتف ِْت ِ �إلىَ ت َ َنازُعِ ه ِْم
الف ِْك َعائ َِ�ش َة ف ََ�سمِ َع ِم ْن ُه َما َح َّتى نَز ََل ا ْلق ُْر� ُآن ف ََج َلدَ ال َّرا ِم َ
َو�أُ َ�سا َم َة فِي َما َر َمى �أَ ْه ُل ْ إِ
الُ َم َنا َء م ِْن �أَ ْه ِل ا ْلعِ ْل ِم
الَ ِئ َّم ُة بَ ْعدَ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَ ْ�س َت�شِ ُريونَ ْ أ
َولَكِ ْن َح َك َم بمِ َا �أَ َم َر ُه اهللُ َو َكان َِت ْ أ
ال�س َّن ُة لمَ ْ يَ َت َعدَّ ْو ُه �إِلىَ َغيرْ ِ هِ ا ْقتِدَ ا ًء ِبال َّنب ِِّي َ�ص َّلى
فيِ ْ أ
اح ِة ِليَ�أْخُ ُذوا ِب�أَ ْ�س َه ِل َها َف ِ�إ َذا َو َ�ض َح ا ْلكِ َت ُ
الُ ُمورِ المْ ُ َب َ
اب �أَوِ ُّ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ
َال ُع َم ُر َك ْي َف تُقَات ُِل َو َق ْد َق َال َر ُ�س ُ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو َر�أَى �أَبُو بَ ْك ٍر ِق َت َال َم ْن َم َن َع الزَّ َكا َة َفق َ
ا�س َح َّتى يَقُولُوا اَل �إِلَ َه ِ�إ اَّل اهللُ َف�إِ َذا َقالُوا اَل �إِلَ َه �إِ اَّل اهللُ َع َ�ص ُموا ِمنِّي دِ َما َء ُه ْم
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أُم ِْر ُت �أَنْ ُ�أ َقات َِل ال َّن َ
َال �أَبُو بَ ْك ٍر َوا ِهلل َ ألُ َقا ِت َل َّن َم ْن َف َّرقَ بَينْ َ َما َج َم َع َر ُ�س ُ
َو�أَ ْم َوالَ ُه ْم �إِ اَّل ِب َح ِّق َها َفق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ُث َّم ت َابَ َع ُه
ين
بَ ْعدُ ُع َم ُر َف َل ْم يَ ْل َتف ِْت �أَبُو بَ ْك ٍر �إِلىَ َم ُ�شو َرةٍ ِ�إ ْذ كَانَ عِ نْدَ ُه ُح ْك ُم َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ ا َّلذِ َ
ال�صلاَ ةِ َوالزَّ َكاةِ َو�أَ َرا ُدوا ت َ ْبدِ َيل الدِّ ِين َو�أَ ْح َكا ِم ِه َق َال ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َم ْن بَدَّ َل دِ ي َن ُه
َف َّر ُقوا بَينْ َ َّ
اب َم ُ�شو َرةِ ُع َم َر ُك ُه اً
اب ا ِهلل َعزَّ َو َج َّل».
ول َكانُوا �أَ ْو �شُ َّبانًا َوكَانَ َو َّقا ًفا عِ نْدَ كِ َت ِ
فَا ْق ُت ُلو ُه َوكَانَ ا ْل ُق َّرا ُء �أَ ْ�ص َح َ
اب َق ْولِ ا ِهلل ت َ َعالىَ } َو�أَ ْم ُر ُه ْم �شُ و َرى بَ ْي َن ُه ْم{ }
�صحيح البخاري ،كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة ،بَ ُ
َو�شَ اوِ ْر ُه ْم فيِ الأَ ْم ِر{ َو�أَنَّ المْ ُ َ�شا َو َر َة َق ْب َل ا ْل َع ْز ِم َوال َّت َبينُّ ِ ِلق َْو ِل ِه } َف�إِ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْل َع َلى اهللِ{.
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اخلالفة»((( ،وقد كان القراء �أ�صحاب م�شورة عمر كهوال كانوا �أو �شبانا(((.
فال�شورى حتقق اال�ستقرار يف املجتمع باختيار الر�أي الأقرب للحق ،و�إ�شاعة
روح الوالء للمجتمع تدفع كل ما من �ش�أنه زعزعة اال�ستقرار يف حال الغزو
اخلارجي �أو الد�سائ�س الداخلية((( ،وهذه الثمرة تعد �إحدى الثمار لل�شورى �إذ
�إننا ن�صل بها �إىل �أجنع احللول والآراء فيما تعر�ض للدولة من ملمات.
املطلب ال�سابع :الأمر باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة وعلى ب�صرية:
قيام امل�سلمني ب�شعرية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من �صمامات الأمان
للمجتمعات امل�سلمة ،وقد قررت يف عدد من الن�صو�ص ،و �شبه النبي ذلك املجتمع
بال�سفينة ،ف�إن �أمن النا�س و�سعادتهم وتطورهم ومناءهم وعمارتهم للحياة ال يكون
�إال بالتذكري دائ ًما ،وقد ُعرفت يف تاريخ الإ�سالم احل�سبة ،وبع�ض الدول �شكلت
�أجهزة خا�صة بالأمر باملعروف ،و�أداء هذه الهيئات واجباتها «يجعل املجتمع
�آمنا ،ويجعل املواطنني واملقيمني والزائرين يف م�أمن من كل ما يعكر �صفوهم؛ �إذ
الهيئة ورجالها مبثابة العني اليقظة ال�ساهرة على �ضبط �سلوكيات املجتمع و�ضمان
تطبيق ال�سلوك الإ�سالمي»((( ،والهيئة «تتعدى الوعظ والإر�شاد �إىل حتقيق الأمن
وا�ستقرار املجتمع عن طريق ال�ضبط الديني والأمني»(((.
هذا و�إن كان الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف �أي جمتمع كان �ست�صب
	-1اجلامع لأحكام القر�آن ،القرطبي.37/16 ،
اب َق ْولِ ا ِهلل ت َ َعالىَ } َو�أَ ْم ُر ُه ْم �شُ و َرى بَ ْي َن ُه ْم { } َو�شَ اوِ ْر ُه ْم
	-2البخاري ،كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة ،بَ ُ
فيِ الأَ ْم ِر{ َو�أَنَّ المْ ُ َ�شا َو َر َة َق ْب َل ا ْل َع ْز ِم َوال َّت َبينُّ ِ ِلق َْو ِل ِه } َف�إِ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْل َع َلى اهللِ{.
	-3الفقه الإ�سالمي وحتديات الواقع ال�سيا�سي ،الفال�سي ،125 ،بت�صرف واخت�صار.
	-4الإ�صالح املجتمعي  -الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ال�سعودية ،هيئة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،م�ؤ�س�سة �إ�صالح اجتماعي يف ال�سعودية� ،أ .د �إبراهيم اجلوير.65 ،
	-5امل�صدر ال�سابق.74 ،
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�أعماله ل�صالح ا�ستقرار تلكم املجتمعات� ،إال �أن جماالت الدعوة لن ي�ستطيع حتمل
ال�سلم واملحافظة عليها،
�أعبائها فئة واحدة ،بل نحتاج للتخ�ص�ص يف تر�سيخ قيم ِّ
وهذا مما تقت�ضيه طبيعة احلياة وتطور الع�صر ،ومن مميزاتها �أن العديد من املخالفات
حتل بالن�صح والتوجيه والي�صل الأمر فيها �إىل الإجراءات العقابية ،ورغم ما يف
الأمر باملعروف من منفعة للمجتمعات �إال �أن ال�صوت الأعلى ينتقدها ويهاجمها،
ولعل ذلك يعود ل�سببني الأول :وقوع الأخطاء الفردية واحلوادث القليلة التي مل
يلتزم بها القائمون عليه ب�آداب هذا الواجب .والثاين :التهويل املمنهج واملق�صود
عرب ال�سخرية واالنتقا�ص من هذه ال�شعرية ،ويف ذلك يقول �شيخ الإ�سالم معد ًدا
ال�سلم املدين« :ف�أما الغ�ش
لبع�ض ال�صور التي ينكرها املحت�سب وهي ت�ؤثر على ِّ
والتدلي�س يف «الديانات» فمثل�...سب جمهور ال�صحابة وجمهور امل�سلمني،
�أو �سب �أئمة امل�سلمني وم�شايخهم ووالة �أمورهم امل�شهورين عند عموم الأمة
باخلري .ومثل التكذيب ب�أحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم التي تلقاها �أهل العلم
بالقبول ....ومثل الغلو يف الدين ب�أن ينزل الب�شر منزلة الإله ...فمن ظهر منه
�شيء من هذه املنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها � -إذا مل يتب حتى
قدر عليه  -بح�سب ما جاءت به ال�شريعة من قتل �أو جلد �أو غري ذلك ،و�أما
املحت�سب فعليه �أن يعزر من �أظهر ذلك قوال �أو فعال (((.

	-1احل�سبة ،ابن تيمية.43 ،
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اخلامتة:
ويف ختام هذا البحث نقف مع �أهم النتائج و�أبرز التو�صيات:
النتائج:
ال�سلم املدين :العي�ش يف جمتمع �آمن وم�ستقر،
� اًأول :املق�صود من م�صطلح ِّ
ت�ضمن فيه احلقوق وت�ؤدى الواجبات ،وحترتم التعددية واحلرية ،ويتعاون جميع
مكوناته لتحقيق امل�صالح العامة عرب احلوار ،مع رف�ض جميع �أ�شكال العنف.
ال�سلم املدين يف الإ�سالم يقوم على �أ�س�س وقواعد ،ومن �أبرزها
ثان ًيا� :إن ِّ
القيم الأخالقية التي متثل يف �أمور عدة ،منها :تر�سيخ ثقافة الت�سامح والرفق يف
التعامل ،و�إر�ساء قيم املحبة وتقوية روابط الأخوة ،والدعوة �إىل نبذ �أ�سباب
اخلالف والفرقة ،ون�شر ثقافة احلوار والتداعي �إىل ال�صلح ،و�إقرار مبد�أ احلرية
وبث روح امل�سئولية امل�شرتكة والبعد عن الأنانية ،وجتنب كل
واحرتام التعدديةّ ،
ما يثري املخالفني ،والدعوة �إىل التو�سط واالعتدال ونبذ الغلو.
ال�سلم فمن �أبرزها :وجود كيان حاكم
و�أما الت�شريعات التنظيمية التي تعزز ِّ
تدين له الأطراف ،وطاعة ويل الأمر باملعروف ،وعدم جواز اخلروج عليه،
وحتقيق العدالة وتطبيق النظام على اجلميع ،والتوزيع العادل للرثوة ،وعقد
االتفاقيات املعززة لل�سلم ،وتر�سيخ مبد�أ ال�شورى ،والقيام على فري�ضة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة.
ثال ًثا :تت�سم الت�شريعات والتنظيمات املنظمة لل�سلم بنوع من العمومية بحيث
ترتك املجال وا�س ًعا للم�سلمني عند تنزيلها ،وتطبيق م�ضامينها على �أر�ض الواقع
بح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة يف الأزمان املتعاقبة ،وتختلف درجة ظهور الأ�س�س
ال�سلم الأهلي بني حاالت القوة وال�ضعف؛ فاختالف الأحوال
التي ينطلق منها ِّ
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واملراحل التي مرت بالبعثة النبوية تعطي �إ�شارات متنوعة لقواعد ومقومات
لل�سلم ،وكيف يتم التعامل فيها مع املختلفني يف الدولة من قبل امل�سلمني �أو
الأقليات التي بها ،يف ت�شريع فريد قائم على �إر�ضاء اخلالق ،والإن�سانية والرحمة
مع اخللق.
رابعا :هناك تفاوت يف مدى التزام الدول بهذه املبادئ والقيم االخالقية
ً
ال�سلم املدين �سواء على امل�ستوى الإقليمي �أو
والقواعد التنظيمية التي حتقق ِّ
العاملي� ،أو ال�صادرة من الدول والأفراد ،والقائمة حال ًيا البائدة منها.
خام�سا� :إن املناهج التي تتخذ م�سلك العنف كو�سيلة لتحقيق م�آربها و�إن كانت
ً
ح�سنة ال تت�سم وال تتنا�سق مع روح ال�شريعة وال مع و�سائلها يف الدعوة والتغيري،
وتدخل يف �إطار الإرهاب غري امل�شروع؛ ف�إن ال�شريعة ال تقر �أبدً ا ا�ستهداف
الآمنني من املدنيني ،وال تدعو للدخول يف �صراعات طويلة يخ�سر فيها اجلميع،
فمن الإ�شكاليات احلقيقية اليوم اخللط احلا�صل بني الدفاع عن النف�س ون�صرة
امل�ست�ضعفني ،واملمار�سات التي جترى با�سمها لكنها ال تتقيد ب�أخالق الإ�سالم من
عدالة و�إن�صاف.
التو�صيات:
ال�سلم يف جميع املحا�ضن بداية من الأ�سرة التي يتلقى
� اًأول� :إن تعزيز قيم ِّ
فيها بدايات التن�شئة ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية واملناهج فيها ،والإعالم عرب و�سائله
املختلفة من �أوجب الواجبات التي ي�سعى لتحقيقها �أ�صحاب القرار واخلطاب
الديني.
ثان ًيا :العمل على �إعداد وثيقة �أو اتفاقية دولية تنطلق من منطلقات �شرعية،
ال�سلم الأهلى ،وتتبناها جهات
وتت�ضمن القواعد العامة والأ�س�س الكلية يف حتقيق ِّ
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ر�سمية ،وي�سعى لتوقيعها من قبل دول العامل ،واملنظمات الدولية.
ال�سلم فيها بداية من
ثالثا :درا�سة ال�سرية ب�صورة معمقة ،وا�ستنباط مقومات ِّ
املرحلة املكية التي كان امل�سلمون فيها �أقلية �إىل املرحلة املدنية ،حيث قامت دولة
الإ�سالم ،وقد ظهرت بع�ض الت�صدعات والنزعات الي�سرية يف ال�صف امل�سلم� ،أو
تلك التي جرت بني الأقليات غري امل�سلمة فيها وكيف مت التعامل معها.
وخ�صو�صا ما يل�صق به من اتهامات العنف
رابعا� :إن دفاعنا عن الإ�سالم
ً
ً
والإرهاب ال ينبغي �أن يكون عاطفيا عرب احتجاجات �أو خطابات عامة ،بل ال بد
�أن ي�ستند يف الأ�سا�س على الن�صرة العلمية التي ت�سلك املنهج ال�شرعي� ،سواء كان
الأمر عند التقرير� ،أو التطبيق والتنزيل.
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امل�صادر واملراجع
 �أدب الدنيا والدين ،املاوردي� ،أبو احل�سن ،تعليق :حممد راجح� ،إقر�أ ،بريوت ،ط،4
1405ﻫ.1985-
 الإ�صالح املجتمعي  -الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ال�سعودية ،هيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،م�ؤ�س�سة �إ�صالح اجتماعي يف ال�سعودية� ،أ .د �إبراهيم
اجلوير ،دار غيناء للن�شر1428 ،ﻫ.
 االقت�صاد يف االعتقاد� ،أبوحامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان.
 �إمتاع الأ�سماع مبا للنبى من الأحوال والأموال واحلفدة واملتاع ،املقريزى ،تقى الدين
�أحمد بن على (م  ،)845حتقيق حممد عبد احلميد النمي�سى ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط .1999/1420 ،1
 �أي �أمة �أوح�ضارة حترتف القتل واحلرب؟ مقال للكاتب �صالح النملة ،جريدة الريا�ض
الثالثاء  5جمادى الأوىل 1428ﻫ  22 -مايو 2007م  -العدد .14211
 البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،ابن جنيم ،زين الدين احلنفي ،النا�شر داراملعرفة،
بريوت.
 البداية والنهاية ،بن كثري ،عماد الدين �أبي الفداء ا�سماعيل بن عمر القر�شي الدم�شقي،
حتقيق :عبداهلل الرتكي ،بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر للطباعة والن�شر -
اجليزة ،ط1417 1ﻫ  1997 -م.
 البدر املنري يف تخريج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�شرح الكبري ،ابن امللقن �سراج
الدين �أبو حف�ص عمر بن علي بن امل�صري ،دار الهجرة  -الريا�ض-ال�سعودية ،ط،1
1425ﻫ2004-م.
 بهجة املجال�س و�أن�س املجال�س و�شحذ الذاهن والهاج�س� ،أبو عمر يو�سف بن عبداهلل
بن عبدالرب القرطبي ،حتقيق :حممد مر�سي اخلويل ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط.1981 ،2
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 تاريخ الأمم وامللوك ،الطربي ،حممد بن جرير �أبو جعفر ،دار الكتب العلمية  -بريوت،
ط1407 ،1ه.
 الت�سامح والعدوانية بني الإ�سالم والغرب� ،صالح بن عبدالرحمن احل�صني ،الريا�ض،
1429ه.
 تف�سري القر�آن العظيم ،ابن كثري� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر القر�شي الدم�شقي،
املحقق� :سامي بن حممد �سالمة ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،ط1420 ،2ﻫ  1999 -م.
 تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ،ال�سعدي ،عبد الرحمن بن نا�صر ،عبد
الرحمن بن معال اللويحق ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1420 ،1ﻫ  2000-م.
 جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حممدبن جرير� ،أبوجعفر الطربي ،حتقيق:
�أحمدحممد�شاكر ،م�ؤ�س�سةالر�سالة ،ط 1420 ،1ﻫ  2000 -م.
 اجلامع ال�صحيح املخت�صر ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق:
د .م�صطفى ديب البغا ،النا�شر :دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت ،ط.1987 - 1407 ،3
 اجلامع الحكام القر�آن ،ابو عبد اهلل حممد بن �أحمد االن�صاري القرطبي اجلزء االول
�أعاد طبعه دار احياء الرتاث العربي بريوت  -لبنان  1405ه  1985 -م.
 احل�سبة� ،أحمد بن عبداحلليم ابن تيمية ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 ح�ضارة العرب ،لوبون ،غو�ستاف ،ترجمة عادل زعيرت ،م�ؤ�س�سة هنداوي للتعليم
والثقافة2013 ،م.
 الدعوة �إىل الإ�سالم (بحث يف تاريخ ن�شر العقيدة الإ�سالمية) ،ت�أليف �سري توما�س
ارنولد ،مرتجم �إىل العربية ،مكتبة النه�ضة امل�صرية ،القاهرة ،ط1971 ،3م.
 الدولة املدنية بني االجتاه العقلي الإ�سالمي املعا�صر واالجتاه العلماين ،د ماجد بن علي
الزميع ،دار الهدي النبوي ،م�صر ،ط 1434 ،1ه2013-م.
 ريا�ض ال�صاحلني ،النووي ،حتقيق :د .ماهر يا�سني الفحل.
 �سنن �أبي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين ،دار الكتاب العربي بريوت.
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 ال�سنن الكربى� ،أبو بكر �أحمد البيهقي ،جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة يف
الهند ،ط 1344 1ﻫ.
 ال�سيا�سة ال�شرعية يف ا�صالح الراعي والرعية ،ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم احلراين،
النا�شر :دار املعرفة.
 ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام ،عبد امللك بن ه�شام بن �أيوب احلمريي املعافري �أبو حممد
ت  ،213حتقيق طه عبد الرءوف �سعد ،دار اجليل بريوت �سنة الن�شر 1411ه.
 ال�سرية النبوية درو�س وعرب ،ال�سباعي ،د م�صطفى ،ط1405 ،3ه1985-م.
علي ابن �أبي العز احلنفي ،ال�صاحلي
 �شرح العقيدة الطحاوية ،حممد بن عالء الدين ّ
الدم�شقي ،حتقيق� :أحمد �شاكر ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،والأوقاف والدعوة
والإر�شاد ،ط 1418 - 1ﻫ.
 �شعب الإميان� ،أبو بكر �أحمد البيهقي ،حتقيق :حممد زغلول ،دار الكتب العلمية -
بريوت ،ط1410 ،1ﻫ.
ال�صديق،
 �صحيح الأدب املفرد للإمام البخاري ،حممد نا�صر الدين الألباين ،دار
ّ
ط1421 ،1ﻫ.
 �صحيح الرتغيب والرتهيب ،الألباين ،حممد نا�صر الدين ،مكتبة املعارف  -الريا�ض،
ط.5
 �صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن �أحمد �أبو حامت التميمي الب�ستي،
حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بريوت ،ط.1993 - 1414 ،2
 �صحيح ال�سريةالنبوية ،حممدنا�صرالدين الألباين ،املكتبةالإ�سالمية  -عمان-الأردن،
ط.1
 �صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري ،حتقيق :حممد
ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت.
 �صحيح و�ضعيف اجلامع ال�صغري وزيادته ،الألباين ،حممد نا�صر الدين ،املكتب
الإ�سالمي.
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 طبقات ال�شافعية الكربى ،ال�سبكي ،تاج الدين بن علي بن عبد الكايف ،حتقيق :د.
حممود حممد الطناحي ،د.عبد الفتاح حممد احللو ،دار الن�شر :هجر للطباعة
والن�شر والتوزيع ،ط1413 - 2ﻫ
 الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية ،حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي �أبو عبد اهلل،
حتقيق :د .حممد جميل غازي ،مطبعة املدين  -القاهرة.
 عبقرية الإ�سالم يف �أ�صول احلكم ،العجاليل ،د .منري ،دار النفائ�س ،الأردن،
1405ه1985-م.
 غاية املرام يف تخريج �أحاديث احلالل واحلرام ،املكتب الإ�سالمي  -بريوت ،ط،3
1405ه.
 فتح الباري �شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين
ال�شافعي ،النا�شر :دار املعرفة  -بريوت.1379 ،
منوذحا»،
ال�سلمي
ً
 الفقه الإ�سالمي وحتديات الواقع ال�سيا�سي «اال�ستقرار والتعاي�ش ِّ
الفال�سي ،منى عي�سى حممد ،كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي ،ر�سالة
ماج�ستري1427 ،ﻫ2006-م.
 فقه ال�سرية ،الغزايل ،حممد ،حتقيق :الألباين ،دار القلم  -دم�شق ،ط1998 ،7م.
 القامو�س املحيط ،الفريوز�آبادي ،حممد بن يعقوب ،دار الفكر ،بريوت لبنان،
1420ه1999-م.
 كتاب املواقف ،ع�ضد الدين الإيجي ،حتقيق:د.عبدالرحمن عمرية ،دار اجليل-
بريوت ،ط.1997 ،1
 ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�صري ،النا�شر :دار �صادر -
بريوت.
 املجتبى من ال�سنن� ،أحمدبن �شعيب �أبوعبد الرحمن الن�سائي ،حتقيق :عبد الفتاح
�أبوغدة ،مكتب املطبوعات الإ�سالمية-حلب ،ط.1986 - 1406 ،2
- 190 -

 جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي ،نور الدين علي بن �أبي بكر ( 807 - 735ﻫ)،
دار الكتب العلمية  -بريوت 1408 ،ﻫ 1988 -م.
 املجتمع املدين يف عهد النبوة ،خ�صائ�صه وتنظيماته الأوىل ،العمري ،د �أكرم �ضياء،
اململكة العربية ال�سعودية ،اجلامعة الإ�سالمية ،ط1403 ،1ه1983 -م.
 جمتمع املدينة قبل الهجرة وبعدها ،ح�سن خالد ،دار النه�ضة العربية ،بريوت ،لبنان،
1406ه1986-م.
 امل�ستدرك على ال�صحيحني ،حممد بن عبداهلل �أبو عبداهلل احلاكم الني�سابوري ،حتقيق:
م�صطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط.1990 - 1411 ،1
 م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،املحقق� :شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط2
1420ﻫ1999 ،م.
 املعجم الأو�سط ،الطرباين� ،أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد ،حتقيق :طارق بن عو�ض اهلل
بن حممد, عبد املح�سن احل�سيني ،دار احلرمني  -القاهرة.1415 ،
 املفهم ملا �أ�شكل من تلخي�ص كتاب م�سلم� ،أبو العبا�س �أحمد بن عمر القرطبي،
(ت656ﻫ) ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،دم�شق -بريوت ،ط1417 ،1ﻫ1996-م.
 مقدمة ابن خلدون ،عبدالرحمن بن حممد ،دار ال�شعب ،القاهرة.
 منهاج ال�سنة النبوية ،ابن تيمية ،حتقيق :د .حممد ر�شاد �سامل ،النا�شر :م�ؤ�س�سة قرطبة،
ط.1
 املواطنة ،د زياد عبد العزيز املدين ،عمان ،الأردن ،ط.2010 ،1
 املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج� ،أبو زكريا يحيى بن �شرف بن مري النووي،
دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت ،ط1392 ،2ه.
 النهاية يف غريب احلديث والأثر ،جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري ،حتقيق� :أ .د
�أحمد بن حمد اخلراط ،وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ،دولة قطر.
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لل�سلم
املقومات العقدية ِّ
يف ال�سنة النبوية
�أ .يون�س اخلملي�شي
اململكة املغربية

املقدمة
خ�صو�صا على م�ستوى
بال�سلم �ضرورية جدً ا
ً
�إن الدرا�سات العقدية املتعلقة ِّ
املقومات املعنوية ،وقد حاول هذا البحث �أن يدر�س هذا اجلانب وف ًقا ملا تقرر يف
قوماتُه و�أبعا ُده
ال�سلم املد ُّ
«ال ّندوة العلم ّية َّ
ال�س ّنة ال ّنبو ّية؛ ُم ِّ
الدول ّية الثّامنة؛ ِّ
ين يف ّ
ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية،
احل�ضار ّية» واملندرج �ضمن حمور «مقومات ِّ
وبال�ضبط �ضمن «املقومات العقدية والفكرية».
ي�سعى هذا البحث �إىل معاجلة �إ�شكال �صيغته :هل ال�سياق الطبيعي للإ�سالم
ال�سلم �أو احلرب .و�إذا كان االفرتا�ض الأويل يجيب ملفوظ
و�إقامة �شعائره هو ّ
ال�سلم؛ فهل لذلك معززات عقدية وم�سندات توحيدية من �أ�صول ومقا�صد تدلل
ِّ
على ذلك تع�ضيدً ا؟ انطال ًقا من هذا الإع�ضال املركب هدف البحث �إىل:
ال�سلم املمدود
ال�سلم هو �سياق ال�شرع الطبيعي ،ذلك ِّ
 تبني افرتا�ض مفاده �أن ِّبقيم العقيدة واملحيل على كل جذوره التوحيدية وامل�ضايِفة له من الرحمة
والعدل والعلم ،واملعانق ملقا�صده التي متثِّل من اجلهة التي هي فيها -كمقا�صد
لل�سلمَ -
�شرط مقا�صد ال�شرع و�سياقها.
ِّ
 تف�صيل معامل هذا االفرتا�ض.	اال�ستدالل على هذا االفرتا�ض.ليبني البحث بكل ذلك �أطروحته مبا ي�ضمن �صحة نتائجه.
تبلور هذا اال�ستدالل وذلك التف�صيل يف ت�سطري ت�صميم البحث الهند�سي
- 195 -

مبا يربز �أهمية هذا البحث ،حيث ا�شتمل على مبحثني ،ويف كل مبحث مطلبان.
يتناول يف املبحث الأول  -وهو املبحث الأ�سا�س يف ورقتنا هذه -الأ�صول
لل�سلم �إذ يعرب يف املطلب الأول عن ال�سياق الأ�صلي العقدي
املعنوية العقدية ِّ
«ال�سلم» يف �سياقه العقدي وربطه بهذا املقوم من �أجل
لل�سلم بو�ضع مفهوم ِّ
ِّ
ا�شتقاق املعنى ال�صحيح منه وحالته هذه ،وهو يف �سياقه الطبيعي الذي يجعله
ال�سلم ب�شكل عام يف �سياقه
ممكن الإفادة ،وجعل مفهوم اجلهاد كمقابل ملفهوم ِّ
االرتكا�سي (ردة فعل) والذي يجب �أن يفهم يف �ضوئه املُبلِج .كما �سطر البحث
فيه دالتني �سياقينت متتدان بالعقيدة نحو الأمن االجتماعي والثقايف والغذائي ته ُّيئًا
وتهييئًا نتيجة الدالتني ال�سياقيتني بحقيقة عقدية .يطال املطلب الثاين احلديث عن
لل�سلم حيث ا�ستهل ذاته بقاعدة تنع�ش البحث يف
الق�صديات املعنوية العقدية ِّ
ال�سلم ينتمي
الأ�صول العقدية املعنوية للفقهيات والأخالقيات ما دام مفهوم ِّ
لهذين احلقلني وربط ذلك بال�ضروريات اخلم�س املقا�صدية وعالقتها العقدية
ال�سلم وا�ستثنائية احلرب
بال�سلم ،ثم �سطر ثالث ت�سجيالت برهن فيها على قاعدية ِّ
ِّ
ال�سلمي»
ال�سلمي» و»اجلهاد ِّ
يف الإ�سالم ،وعلى �ضرورة حتقيق ما �سماه «االجتهاد ِّ
ال�سلم فري�ضة �أعلى من فري�ضة احلرب �إذا نظرنا �إىل الإ�سالم يف منظومة
وكيف �أن ِّ
الإ�سالم الكلية.
لل�سلم» تناول البحث يف
ويف املبحث الثاين واملعنون بـ« :املقا�صد العقدية ِّ
ال�سلم من جهة
ال�سلم مبقا�صده العقدية حيث تناول ِّ
مطلبه الأول وحدة حقيقة ِّ
ق�صديته با�ستح�ضار ما يرومه من املفاهيم ذات احلقل الداليل الواحد وهي الف�ضل
والعلم والعدل والرحمة وحلل العالقة الت�ضايفية اجلامعة لبع�ضهما ً
بع�ضا ،ثم علل
ذاته ب�أن اكتمال البحث يف الق�صدية ي�ستوجب �إكماله يف بحث املق�صدية ،وبحث
بال�سلم عقديًا .كما تناول يف املطلب الثاين �سياق احلرب
مقا�صد عالقة احلرب ِّ
ال�سلم ،ترى
املق�صدي و�سطر فيها حتليالت م�ساوقة لقواعد ثالث نحو :حتقيق ِّ
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ال�سلم ،و�سجل هنا ثالث عالقات مهمة ،وهي احلرب يف
نف�سها كبيان يف ق�ضية ِّ
عالقتها بالقتال ،ويف عالقتها بال�سلطة ،ويف عالقتها بال�سيا�سة ،وحلل عقديًا عالقة
ال�سلم بال�سلطة وال�سيا�سية والقتال مبا يتالءم ومقا�صد العقيدة ،وختم بكلي ٍة تفيد
ِّ
ال�سلم بتغري الزمان واملكان والأحوال .ليختم
يف ا�ستجواب �إمكانية تغري مفهوم ِّ
حديث البحث بخال�صة ت�ضم نتائج وتليها تو�صيات يف �ش�أن ما تو�صل �إليه البحث.
تتجلى �أهمية هذا البحث كما يه َّي�أ من خالل هذه اخلطة يف حماولته اال�ستدالل
ال�سلم الطبيعي وال�شرعي
على جعل احلرب يف الإ�سالم م�شروطة ِّ
بال�سلم الذي هو ّ
له ت�أويلاً وتنزيلاً  .بله م�ضيئاته؛ ل�ضرورة ا�ست�صحاب الن�صو�ص مع بع�ضها من �أجل
�إفراز املعنى ال�صحيح من جمموع الن�ص الكلي ولي�س اجلزئي فقط؛ ووجوب
ال�سلم مبفاهيم تفهم يف بع�ضها كمنظومة وهي العلم واحلرب والعدل ،و�أن
ربط ِّ
لل�سلم يف الإ�سالم هو طاعة باهلل ال�سالم ،ون�شر ال�سالم يف الأر�ض
الأ�سا�س الأول ِّ
مادام اهلل منه ال�سالم .كما تتجلى �أهمية البحث يف ت�أثيله عدة مفاهيم عالج بها
ال�سلمي»
ال�سلم« ،االجتهاد ِّ
ال�سلم» وعالقتها مبق�صدية ِّ
�أطروحته َوهِ ي« :ق�صدية ِّ
ال�سلم يف الإ�سالم
ال�سلمي» وعالقتهما ببع�ضهما بغر�ض التدليل على �أن ِّ
و»واجلهاد ِّ
له قيمة ذاتية بخالف احلرب التي هي مرحلية بحيث �إذا زالت مربراتها يف الإ�سالم
عطلت اجليو�ش ون�سخت احلرب .وحا�صل �أهمية البحث هي حماولته امل�ضي يف
ال�سلم ميتد للعهد النبوي ويتجاوز كث ًريا من التحنيطات
ت�أ�سي�س �آخر لالجتهاد يف ِّ
التي �أ�صابته على م�ستوى مقوماته العقدية.
ومن هنا ف�إنه ح�سب بحثنا -القا�صر -يف املتاح احلايل من املكتبات
املتوفرة واطالعنا ال�سابق حول املو�ضوع؛ مل جند �أي درا�س ٍة تتناول املو�ضوع
من اجلهات التي عاجلناه فيها ،واملنظورات التي �شاهدناه وو�صفناه من خاللها،
عدا مو�ضوعات متفرقة بني بطون الكتب يف تخ�ص�صات خمتلفة والتي ال تعالج
لل�سلم يف ال�سنة النبوية» ب�شكل قا�صد ومبا�شر ،ولذا
مو�ضوع «املقومات العقدية ِّ
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ف�إنا ال نزعم �أنه بحث �أ�صيل جدً ا يف مو�ضوعه لكن البحث حاول مقاربة جوانب
مهمة يف ذلك.
لل�سلم
املبحث الأول :الأ�صول املعنوية العقدية ِّ
لل�سلم ال�شرعي
املطلب الأول :ال�سياق الأ�صلي العقدي ِّ
�إن فهم مبد�أ �أو مفهوم ما ي�ستلزم ت�صنيفه يف خانة منظومته املعرفية التي
ت�شكل بالن�سبة �إليه �سيا ًقا مو�ضوع ًيا ي�ستطيع به �إفادة املعنى والر�شح باملعطى ،وهذا
ال�سياق ي�شارك يف بناء املفهوم �أو املبد�أ ،ويحدد حيثيات امتداداته ومناطات
عالقاته باملفاهيم الأخرى واملبادئ الرديفة له ،وبه يتمو�ضع يف حمله الثقايف ويتخذ
لنف�سه �إطا ًرا جام ًعا ملعطياته وم�شموالته مان ًعا للآخر من الت�سرب �إليه .من هنا كانت
ال�سلم ال�شرعي» ت�أتي يف موازاة �إمعان حتقيق �سياقه ال�شرعي الذي
بلورة مفهوم « ِّ
يُفهم به ك�شرط ،ويُفهم فيه كم�شروط لتكتمل عالقة املفهوم ب�سياقه ما دام ال�سياق
ِّ
َّ
وم�شكلاً به .وبذلك ي�صري تعيينه وحتديد �آثاره على املفهوم وقيادته
م�شكلاً له
نوع ال�سياق
ال�سلم ،ونخ�ص هنا بالتحليل؛ َ
له �أحد املقومات الأ�سا�سية ملفهوم ِّ
العقدي ك�أحد مقوماته ال�ضرورية وحمددات عالقات الدال باملدلول� ،أي عالقة
ال�سلم مبا �صدقه وم�صدوقه عقديًا.
مفهوم ِّ
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

�أ�صل خلق الثقلني هو العبادة ،قال تعاىل:
ﭸﭼ (الذاريات )٥٦ :والعبادة مفهوم عقدي وت�شريعي و�أخالقي ي�ؤطر كل
الأحكام ال�شرعية واملعامالت الإ�سالمية واالعتقادات الإميانية ،و�إذا ما �أخذنا هذه
الأخرية باعتبارها ما يهمنا هنا وباعتبار التوحيد هو املق�صود الأول يف الإ�سالم
تكون �سياق
وجدنا �أن �آثار العبادة يف جزء عظيم منها هي امتداد للتعبد العقدي ّ
وال�سلم يف الآن نف�سه وتت�شكل يف تركيم �سياقي مه َّي�أ ومه ِّيئ يخطو برجلني؛
اجلهاد ِّ
واحدة مانعة و�أخرى جامعة.
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 العقيدة ك�سياق مانع من الظلم بكافة �أفانينه:ف�سر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مفهوم «الظلم» ب�أنه هو ال�شرك ،ف َع ْن َع ْبدِ
ين �آ َم ُنوا َولمَ ْ يَ ْل ِب ُ�سوا �إِميَانَ ُه ْم
ا ِهلل َ -ر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َ -ق َال :لمَ َّا نَ َزلَ ْت َهذِ هِ ْ آ
اليَ ُة} :ا َّلذِ َ
اب َر ُ�سولِ ا ِهلل �َ -ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ -و َقالُوا� :أَ ُّي َنا
ِب ُظ ْل ٍم{ �شَ َّق َذل َِك َع َلى �أَ ْ�ص َح ِ
ول ا ِهلل �َ -ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم � :-إِنَّ ُه لَ ْي َ�س ِب َذ َ
َال َر ُ�س ُ
لمَ ْ يَ ْل ِب ْ�س �إِميَانَ ُه ِب ُظ ْل ٍم؟ َفق َ
اك،
�أَ اَل ت َْ�س َم ُع �إِلىَ َق ْولِ لُ ْق َم َان اِل ْب ِنهِ�} :إِ َّن ِّ
ال�ش ْر َك لَ ُظ ْل ٌم َعظِ ي ٌم{((( .ولي�س يعني هذا �أن
� ّأي لفظِ «الظلم» ورد يف الوحي هو مبعنى ال�شرك �أو �أي ظلم حدث يف عالقات
النا�س هو �شرك ،بل معنى هذا �أن �أعظم الظلم املمكن هو ال�شرك ،ومبا �أن الإ�سالم
جاء يف �أ�سا�سه �ضدً ا على ال�شرك لإقامة التوحيد؛ كان �ضدً ا ملا دونه يف الظلم من
باب �أوىل� ،سواء كان هذا الظلم يف عالقات النا�س �أو يف عالقة ال�شخ�ص بذاته.
ٍ
بهذا نقول:
�إن اجلهاد يف الإ�سالم عقيدة ثابت ٌة ال تتغري ،وتوحيد يف القتال �أو قتال يف
التوحيد ،وتظل هذه العقيدة حركي ًة �إىل قيام ال�ساعة .لكن هذا امل�ضمون يجب
ارتكا�سا على الظلم،
�أن يفهم وفق حلاظه ال�سياقي وهو �أن القتال يف الإ�سالم كان
ً
وردة فعل على اجلور الذي حلق بامل�سلمني من ِق َبل امل�شركني مبكة .ويف الت�صريح
ا�س َق َال« :لمَ َّا �أُخْ ِر َج ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
برد اجلهاد �إىل هذا الداعيَ ،ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َو َ�س َّل َم م ِْن َم َّك َة َق َال �أَبُو بَ ْك ٍر� :أَخْ َر ُجوا نَ ِب َّي ُه ْم� ،إِنَّا لهلِ ِ َو�إِنَّا �إِلَ ْي ِه َراجِ ُع َ
ون ،لَيَ ْه ِل ُك َّن .
ين يُقَاتَ ُل َ
ون ِب�أَنَّ ُه ْم ُظ ِل ُموا َو�إِ َّن اهللَ َع َلى ن َْ�ص ِرهِ ْم لَقَدِ ي ٌر{ َف َع َرف ُْت
َف َن َزلَ ْت�} :أُذِ َن ِل َّلذِ َ
ون ِق َت ٌ
�أَنَّ ُه َ�سيَ ُك ُ
ا�سَ :فه َِي �أَ َّو ُل �آيَ ٍة نَ َزلَ ْت فيِ ا ْل ِق َتالِ »((( .وهذه �أول
ال َ .ق َال ا ْب ُن َع َّب ٍ
� -1أخرجه البخاري ،يف كتاب التف�سري� ،سورة لقمان ،باب ال ت�شرك باهلل �إن ال�شرك لظلم عظيم ،حديث
رقم .4776 :وم�سلم يف كتاب الإميان ،باب �صدق الإميان و�إخال�صه .حديث رقم.124 :
� -2أخرجه الن�سائي يف ال�سنن ال�صغرى ،كتاب اجلهاد ،باب وجوب اجلهاد ،حديث رقم .3085 :و�صحح
الألباين �إ�سناده يف «�صحيح �سنن الن�سائي» ،كتاب اجلهاد ،باب وجوب اجلهاد� ،ص.٣٦٥/٢
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تف�صل
�آية تفتح باب اجلهاد وت�أذن للم�سلمني به .ثم تلتها �آيات �أخرى يف اجلهاد ّ
�أحكامه وتو�ضح قوانينه وحتافظ على نف�س قيمة رد الظلم ،ففي مثل قوله تعاىل:

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ

(البقرة )١٩٠ :كان �سياق القتال هو رد االعتداء ،ورده بدون جتاوز �أو ظلم ،بل برد
الظلم بالعدل .ويف مثل قوله تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (التوبة ،)١٢ :كان
�سياق القتال هو رد الغدر و�إعادة االعتبار للأمانة و�إ�سكات �صوت الطعن يف
الدين .ويف مثل قوله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (التوبة ،)٣٦ :كان �سياق القتال هو رد العنف
الكلي من الكفار نحو امل�سلمني .ويف مثل قوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (البقرة ،)١٩٣ :كان �سياق القتال هو
رد الفتنة التي يقيمها الكفار ،ف�إن انتهوا فال عدوان �إال على الظاملني .وهكذا يف
كل �آية حت�ض على اجلهاد البد �أن لها �سياقها يحدد قيمة رد الظلم و�إرجاع العدل.
وعند الإن�صات لهذا املفهوم الأخري والذي بني اجلهاد الإ�سالمي كله على �إقامته
وبعثه مبا ي�ضايفه من املفاهيم الأخرى كما �سرنى؛ جند �أنه مفهوم عقدي يتجلى
يف كل مظاهر ال�شريعة وقواعدها وفروعها و�أحكامها� ،إنه �سياق �شرطي لإ�صدار
حكم يبيح القتال �أو مينعه لتحقيق العدل يف الأفعال الإن�سانية عام ًة ب�إتاحة احلرية
املحدودة بال�شرع للإن�سان وتو�سيع مناطق الكرامة يف الذات الب�شرية و�ضخ
عبقات الت�آلف يف التعالقات الآدمية وتكري�س القيم العليا يف املجتمعات ،وفتح
الإدراكات لتقبل الآخر ب�آخَ ريته مبا لها من اختالف لغوي وعرقي وديني وفكري
وجغرايف ،ومد ج�سور �إحقاقات املعاين امل�شرتكة بني الأمم والرتكيز على خطاباتها
وتعميمها.
كل هذا يعني مما يعنيه �أن �أي جهاد يبيحه �أو يوجبه الإ�سالم مبا �أنه يتوخى
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العدل وما ي�ضايفه من القيم ويروم رفع الظلم وما ي�ضايفه ال يكون ملجرد وقوع
جن�س الظلم يف احلياة ورفع جن�س العدل يف الأ�شياء ،ف�إذا كان ال�شرع مل يلزم
الكافر على الإ�سالم وفتح له حرية اختيار �أي الطرق الدينية ،ف�إنه مع اعتباره
لل�شرك ب�أنه ظلم مل يدع لرفعه بالقوة لإقامة التوحيد والعدل بدله ،وم�ؤدى هذا
نتيجة واحدة وهو �أن الإ�سالم يراعي الواقع وخ�صو�صياته (مثل خ�صو�صية الكافر
احلر يف اختيار الدين �أو البقاء على ما هو عليه) وامل�صالح املتحققة من وراء ذلك
مبا يحقق �أكرب العدل ويرفع �أكرب الظلم ،ذلك �أن فقه املوازنات العقدي يف تقييم
مفهوم على ح�ساب مفهوم �آخر -كالهما عقديان -يف حالة على �أخرى �أو يف
مناط دون مناط�( ،أي �أن حتقيق �أكرب العدل هو �سياق ت�شريع اجلهاد) = يفرق بني
حاالت الظلم ويرتبها ح�سب الأوىل فالأوىل� .إذن؛ كان �سياق ت�شريع اجلهاد �أثناء
االعتداء على امل�سلمني يف مكة واغت�صاب �أموالهم فيها.
ال�سلم �إذ �سبق ت�شريع اجلهاد
ومن هنا ن�ستطيع �إنعا�ش �سياق الإ�سالم ب�أنه �سياق ِّ
بعد الهجرة ت�شريع الت�آخي وت�أكيده حتى �إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (�آخى
بني املهاجرين والأن�صار على املوا�ساة واحلق)((( لين�سخ توارث بع�ضهم بع�ضهم
فيما بعد يف الرتكة .كما يلمح هذا من لفظ الإ�سالم الذي يعني اال�ست�سالم هلل
ال�سلم وتعطيل لال�صطدام
واخل�ضوع له .وهذه املفاهيم الأخرية م�ؤ�شرات نحو ِّ
الذي يولد العنف ،لأن العنف وليد ا�ستكبار طرفني �أو ظلم �أحد الطرفني للآخر،
كما �أنها م�ؤ�شرات بانتفاء الظلم عن اهلل و�ضرورة عدم ا�ستكبار العبد على ربه
وعلى خلقه وثبات خ�ضوع العبد له تعاىل ،وهذه مقومات عقدية جتعل �سياقها
ال�سلم بني العبد وربه
لل�سلم .فكان معنى الإ�سالم قيمة ل�سياق ِّ
العقدي مولدً ا ِّ
عرب اال�ست�سالم له ،ومقومات هذا ال�سياق كلها عقدية ،مما يعني �أنه �سياق عقدي،
ال�سلم يف الإ�سالم هو �سياق عقدي.
�إذن؛ �سياق ِّ
 -1عيون الأثر يف فنون املغازي وال�شمائل وال�سري ،لأبي الفتح اليعمري� ،ص .٣٢٢-١
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 العقيدة ك�سياق مه ِّيئ ومه َّي�أ جامع للأمنَينْ االجتماعي والغذائي:يقول تعاىل:

ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭼ (قري�ش )4-3 :ويقول

تعاىل:ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ(املائدة� .)67-66 :سن�سطر وفق حتديد هذه الآيات
دالتني �سياقيتني ن�ستطيع من خالل تعبئتهما ال َ
إبالغ ذالق ًة بحقيقة �صلبة ت�ؤطر قاعدة
ال�سياق برمته.
الدالة ال�سياقية الأوىل:
	العقيدة ك�سياق مه َّي�أ للأمن االجتماعي؛ العقيدة ك�سياق مه َّيئ للأمنال�سلم والأمن بوا�سطة التوحيد عند تفعيله يف
االجتماعي؛ حيث حتقيق ِّ
االعتقاد كت�سليم ،ويف العمل كمعامالت و�أخالق ،وفيهما م ًعا ك�إميان .وهذا
يوثق مالحظ ًة مهم ًة وهي �أن من غايات التوحيد حتقيق الأمن الذي ورد يف
�سياق تعداد النعم املوجبة للعبادة والتوحيد ،و�إذا عك�سنا اجلدل بني العبادة
والأمن؛ وجدنا �أن هذا الأخري هو ال�سياق الطبيعي لعبادة اهلل ،ذلك �أن ً
قري�شا
كانت يف �أمن مبكة قبل البعثة ملا يكنه العرب للحرم من التوقري والتقدير،
فتمدح اهلل تعاىل بهذا الأمن عليهم وذ ّكرهم ب�ضرورة عبادة اهلل تعاىل املنعم
َّ
ال�سلم يوجب عبادة اهلل لي�س فقط
عليهم به ،وهذا التمدح نف�سه يفيد �أن ِّ
ال�سلم بالتوحيد؛ كما �أنعم اهلل عليهم
على منطق القيمة �أي مواجهة نعمة ِّ
بالأمن وجب �أن ي�شكروه ويحمدوه ويعبدوه بالتوحيد ،بل حتى على منطق
ال�سلم يف �أبلج �صوره تُ َت�صور يف تفعيل التوحيد،
الواقع املفيد ب�أن جتليات ِّ
فال�سلم يوجب التوحيد ،لهذا عرب بفعل امل�ضارع التوحيدي (فليعبدوا)
ِّ
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ال�سلمي (�آمنهم) .فالتوحيد هو ا�ستكمال
كحدث جديد مف َّعل بفعل املا�ضي ِّ
ال�سلم ويقت�ضيه الأمن،
للأمن ْ
لكن يف �صيغة التوحيد ،وهو امتداد ملا يوجبه ِّ
�إذ التوحيد يجد مناخه يف الوقائع امل�ساملة والآمنة ،لأن ف�ضاءه ينتع�ش يف
الأمن ،و�أر�ضي ُته اخل�صبة التي يت�صلب فيها هي مناطق الأمن ،وهذا يعني �أن
ميل النا�س �إليه يف خ�ضم احلروب والكوارث يروم التخل�ص منها واللجوء
�إليه كمخ ِّل�ص منها ،وما دام يت�ص َّلب يف مناطق الأمن ف�إنه ي�صري رخ ًوا يف
وال�سلم �أحد موجبات
مناطق احلرب والعنف ،فاحلرب من موجبات الكفرِّ ،
الإميان.
	العقيدة ك�سياق مه َّي�أ للأمن الغذائي؛ ي�صح لنا هنا �إذا ما كررنا نف�س اجلملال�سابقة ب�إبدال لفظة الأمن الغذائي بالأمن االجتماعي �أن نقول؛ ب�أن �سياقات
توحيد اهلل تكون يف املعتاد الطبيعي بالبطون اململوءة ،وال�شبعان مه َّيئ للإميان
مادام الإميان ين�شط يف م�ساحات الرخاء ،من هنا كانت حالة بداية الدعوة
�أو يف و�سطها؛ تر�شح مب�ؤمنني من ف�صائل الأغنياء ك�أبي بكر وعثمان وم�صعب
بن عمري وثمامة ...وف�صائل الفقراء كبالل ...فعامل الرخاء لي�س �صا ًّدا عن
ال�سلم املتلب�س بالظلم االجتماعي والالم�ساواة
الإميان ،بل ال�صاد عنه هو عدم ِّ
و�إعدام الكرامة والطبقية الفاح�شة بني عبد فقري م�ستعبد �أ�سري وغني �سائد
كما كان عليه جمتمع قري�ش.
الدالة ال�سياقية الثانية:
	العقيدة ك�سياق مه ِّيئ للأم َنينْ االجتماعي والغذائي؛ ولأن اجلوع حما َربمن التوحيد ،ولأن وكر الكفر وال�سخط هو اجلوع؛ كان الأمن االجتماعي
والغذائي �سليل التوحيد ،ف�إذا ما وحد العبد ربه �أطعمه اهلل و�سقاه ،كما قال
تعاىل } :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ...الآية{ وال يعقل �أن يكون وعد التوحيد هو
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الإطعام والأكل ويكون التوحيد يف الآن نف�سه مف�ض ًيا للجوع كغاية �أو حا�صلاً
ال�سلم الغذائي ويف�ضي �إليه كنتيجة،
فيه ك�سياق؛ مبعنى �أن التوحيد يو ِّلد ذات ًيا ِّ
لهذا قال تعاىل } ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ { �أي �أنه يحايثه وي�ساوقه،
ومل يقل «ثم �سي�أكلون» ،وبالن�سبة للأمن قال بعدها} :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ{ �أي بهذا التبليغ والتعبد،
ف�إذا ما �أخذنا املعنى على ظاهره قلنا �إن املخاطب هو حممد �صبى اهلل عليه
و�سلم وحده ،و�إذا ما فهمناه يف ال�سياق الكلي احتفظنا بكتلة املعنى املفيدة
كخ�صي�صة �شريفة له خا�صة
بالع�صمة للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف تبليغه ّ
به وخال�صة له ،ودفعنا باملعنى �إىل �أق�صى مداه لإثبات �أن ُم ْف َ�ضيات التوحيد
ال�سلم والأمن كما �أف�ضى ذلك بالع�صمة بالن�سبة لنبينا �صلى اهلل
والتبليغ هو ّ
عليه و�سلم.
بتجميع �سياقات القر�آن الكرمي و�آياته ن�ستطيع �إفعام هاتني الدالتني باملعنى
مبا يجايل �إفهام القارئ باحلقيقة الآتية :ا�ستح�ضا ًرا لتجميع الن�صو�ص ال�شرعية
ن�ستح�ضر هنا احلديث ال�شريف الذي قال فيه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
الَخْ لاَ ِق»((( .ومبا �أن التوحيد �أكرم الأخالق و�أ�صل
«�إِنمَّ َا بُعِ ث ُْت ِ ألُتمَ ِّ َم َم َكارِ َم ْ أ
�أ�صائلها الأخرى دل على �أن التوحيد يف دخوله ملكان �آمن يتق�صد �إمتام هذا
الأمن والعقد على ا�ستتبابه وروم �إر�سائه والدفع بهذه القيمة �إىل �أق�صى مداها
على كافة امل�ستويات؛ االجتماعية ،والغذائية وغريها .وتوفري الأمن الغذائي يف
الإ�سالم مبا له من ا�ستحقاق عقدي يحافظ على م�ضامني العقيدة فيه ،يعني �أن
ال�سلم ومقل�صة العنف ،فاجلزية الواردة يف الوحي كما
كل الفرو�ض املالية باعثة ِّ
� -1أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى ،كتاب ال�شهادات ،جماع �أبواب من جتوز �شهادته ومن ال جتوز ،باب
بيان مكارم الأخالق ومعاليها ،حديث رقم(20839:واللفظ له) ،الأدب املفرد ،الإمام البخاري ،باب
ح�سن اخللق ،حديث رقم . 273 :و�صححه الألباين يف «�صحيح الأدب املفرد»� ،ص .١١٨
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يف قوله تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

َ
الوقوف على كونها عن ًفا مال ًيا ك�ضريبة على الكفر
ﮙ ﭼ (التوبة )٢٩ :ال تعني
فقط بل هي يف الوقت نف�سه دعوة �إىل الإ�سالم ،ذلك �أن املعطي للجزية تدعوه
حاجته �إىل االنفكاك عنها ،وال يجد طري ًقا غري الإ�سالم ،لهذا ملا ا�شتكى �أحدهم
لعمر بنق�ص يف بيت مال امل�سلمني لأن الإ�سالم ف�شى بني الأقباط� ،أنب�أه قائلاً �« :أَ َّما
بَ ْعدُ َ ،ف�إِ َّن اللهَّ َ بَ َع َث محُ َ َّمدً ا َداعِ ًياَ ،ولمَ ْ يَ ْب َع ْث ُه َجا ِب ًيا»(((� ،أي �أن �أحد �أغرا�ض اجلزية
هو هدايتهم للإ�سالم ال تعنيفهم ب�ضريبة املال فقط ،ولذلك �إذا منع الكافر اجلزية
لي�س بال�ضرورة يع َّنف كما يعنف امل�سلم املانع للزكاة الذي ي�ؤْخَ ذ �شطر ماله منه
وف ًقا للحديث ال�شريفَ « :و َم ْن َم َن َع َها َف ِ�إنَّا �آخِ ُذو َها َو�شَ ْط َر َما ِلهِ»((( هذا من جهة،
ومن جهة �أخرى فقد �أ�سقط عمر ا�سم اجلزية -ال معناها وحقيقتها -على بني
تغلب لأنهم «�إِ َّن بَنِي تَغْ ل َِب َق ْو ٌم َع َر ٌب ،يَ�أْنَ ُف َ
ون م َِن الجْ ِْزيَةَِ ،...... ،ف َ�صالحَ َ ُه ْم ُع َم ُر
ال�ص َد َق َة (((»..حتى يحقق مبوازاةٍ
مق�صد ْي
َ
ْب ُن الخْ َ َّط ِ
ابَ ،ع َلى �أَنْ �أَ ْ�ض َع َف َع َل ْيه ُِم َّ
ال�شارع م ًعا وهما �إفعال قيمة اجلزية التعبدية وهدايتهم للإ�سالم.
من املعلوم �أن ارتباط اجلزية كعالقة مالية بني امل�سلم والكافر (الدولة)،
وارتباط الزكاة كعالقة مالية بني امل�سلم وامل�سلم (الدولة) حتكمها حمددات
عقدية تعمل يف ال�سياق ال�شرطي العقدي؛ وهو �أن �إعطاء اجلزية قيمة تعبدية قطعية
	-1الطبقات ،ابن �سعد.٢٨٣/٥ ،
� -2أخرجه �أبو داود يف كتاب الزكاة ،باب يف زكاة ال�سائمة .٢٦/٣ ،و�صححه الألباين يف «�صحيح �سنن
�أبي داود» .٤٣٦ /١
	-3الأموال� ،أبو عبيد القا�سم بن �سالم ،باب الع�شر على بني تغلب وت�ضعيف ال�صدقة عليهم.٦٤٧-٦٤٦ ،
وهذا اخلرب قال فيه �أحمد �شاكر" :خرب بني تغلب هذا روي من طرق كثرية تطمئن النف�س �إىل �أن له �أ�صلاً
�صحيحا» و�إن كان ابن حزم و�صمه باال�ضطراب �إال �أنه �صحح حديثًا �آخر يع�ضده ،انظر :حتقيق �أحمد
ً
�شاكر للمحلى البن حزم .١٣٢-١٢٩/٦

- 205 -

تعد مبكانة ال�ضريبة على الكفر ،وهذه القيمة تعمل مبوازاة مق�صد �آخر -البد �أن
�ستح�ضر �أثناء احلديث عن مفهوم اجلزية -وهو كون اجلزية باعثة الإميان ،فهي
َ
يُ
ت�سهل ينبوع الإ�سالم لديه؛ من �أجل تن�شيط مثارات الإميان فيه ،والذي بدوره
هو �أحد جمففات الفقر؛ والزكاة لي�ست �ضريب ًة على الإميان بل مث ِّبتة له ،فهي
�إفعال املمكنات بني خمتلف طبقات الأغنياء بح�سب الأن�صبة والقدر املخرج من
�أموالهم الزكوية لتجنيب ال�ضعفاء عنف الفقر الدافع للكفر والذي بدوره �أحد
حمفزات الفقر ،فالزكاة مانعة من الكفر واجلزية هادية �إىل الإميان �إذا ما خل�صنا
التطلع �إىل �سياقهما العقدي.
وكما �أكدنا �آن ًفا من �أن التوحيد يف دخوله ملكان �آمن يتق�صد �إمتام هذا الأمن
والعقد على ا�ستتبابه وروم �إر�سائه ،والدفع بهذه القيمة �إىل �أق�صى مداها على
كافة امل�ستويات؛ االجتماعية ،والغذائية ،كان �إ�شغاله لهذه القيمة �ساريًا حتى على
م�ستوياتها الثقافية ،فال�شريعة حتفز على ت�ضافر اال�شتغال على امل�شرتكات القيمية،
قال تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (احلجرات )١٣ :وميكن ت�أطري هذا بكلية هي« :الإ�سالم
ح�ضر يف احلياة للنا�س �أجمعني وهذا يقت�ضي كونية قيمه وتدعيم القيم الكونية يف
الوجود» لأن االنكما�ش على قيم قومية وحماولة تعميمها يفرت�ض الف�شل م�سب ًقا،
وجناح تعميم الإِفعال لقيمة م�شرتكة بوا�سطة فتح احلرية الثقافية العاملة ب�إطار
ال�شرع يهيئ ملزيد التمتع بقيم كونية �أخرى مثل امل�ساواة والأخوة واالحرتام...
بني خمتلف ال�شعوب .قال تعاىل :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (الكافرون )٦ :وقال تعاىل:
ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (الكهف )٢٩ :فحرية بقاء الكافر على معتقده
وحظر �إجباره على لَبو�س الإ�سالم يقرر قيمة احلرية الفكرية يف عالقات امل�سلم
بالكافر .و�إن�شا ُء فاعلية التعارف بني النا�س -مطلق النا�س -والإف�صاح عن قنوات
التثاقف لتنعيم الفكر بالتالقح املعريف والتطور العلمي و�إحقاق م�سالك التوا�صل
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الثقايف واللغوي بني خمتلف ال�شعوب الإ�سالمية وغريها ي�شعر ب�إخطارات قيمة
التقييم ال�شرعي لقيمة االنفتاح ،وكل هذا ب�إبقاء فاعلية ال�شرط العقدي وهو
التوحيد والتبليغ واحلفاظ عليه .وهذا احلد ي�صل �إىل حترمي ممار�سة �أي عنف ولو
ٌ
}ويل ّ
لكل همزةٍ لمُ زة{ (الهمزة )١ :وهذه
رمزي على الآخر ،كما قال تعاىل:
ال�سورة نزلت مبكة وعينت حترمي اللمز والهمز ب�شكل عام �سواء مبا يعم الكافر
وامل�سلم ،و�إذا حرم اللمز والهمز كعنف رمزي معنوي كان حترمي العنف الرمزي
املادي �أوىل و�أحرى وذلك كالكالم الالعن والطعان والفاح�ش والبذيء التي
هي �صفات لي�ست للم�ؤمن كما يف ال�سنة .وهذا عموم ي�شمل الكافر وامل�سلم،
وهو ما �صرحت الآية العظيمة بجله يف قوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (الأنعام )١٠٨ :وهذا لي�س يعني التحرمي لغاية وهي اجتناب �سب
الكفار للإ�سالم ،بل �إن ال�سب هو قيمة �سلبية يف ذاته ،ونهي ال�شرع عنه يف مقام
لي�س يعني تخ�صي�ص النهي بذلك املقام فقط ،فاهلل تعاىل حرم الرفث والف�سوق
واجلدال يف احلج ،وقيد احلج هذا لي�س يبيحه يف غريه ،بل يُعظِ م ذنبها فيه فقط،
فكذلك ال�سب يف �أ�صله ممنوع وقد يباح يف حاالت ومو�ضوعات تكون هي
اال�ستثناء ال القاعدة .وبهذا حرم الوحي العنف الرمزي امل�ضر بالتوحيد ك�سب
الكفار املف�ضي ل�سب الإ�سالم .وهذا اللحاظ للبعد امل�ستقبلي ت�ستبطنه ن�صو�ص
حترمي الغيبة والنميمة ...امل�ؤدية لت�أليب القلب يف امل�ستقبل الذي ميكن �أن يفرز
عن ًفا ماديًا عقديًا كقطع التعارف والتالقح بني الأمم امل�سلمة وغريها امل�ضاد لقوله
تعاىل} :لتعارفوا{ �أو غري عقدي كال�شجار وقطع ال�صالت بني امل�سلمني� ،أو
عن ًفا رمزيًا عقديًا امل�ضاد لقوله تعاىل} :وال ت�سبوا الذين{..
�إذا فهمنا الآيات والأحاديث ال�سابقة مبحدد قوله �صلى اهلل عليه و�سلم عندما
ال ْ�سلاَ ِم خَ يرْ ٌ؟ َق َال :ت ُْطعِ ُم َّ
�سئل �أَ ُّي ِْ إ
ال�سلاَ َم َع َلى َم ْن َع َرف َْت َو َم ْن
الط َع َامَ ،وتَ ْق َر�أُ َّ
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لمَ ْ ت َْع ِر ْف»((( .علمنا �أن خريية �إ�سالم امل�سلم تتجلى يف الأ�صل بقدر �إذاعته لنفع
النا�س على م�ستوى الغذاء (الطعام) والأمن (الذي يحيل عليه �إقراء ال�سالم عند
م�ستلزم
امل�سلمني) فك�أن الإ�سالم جاء للإطعام والأمن وك�أن ال�سالم الإ�سالمي
ِ
ال�سلم يوجب العبادة
للطعام وم�ستل َزم له .وهذه املعالجِ ات كلها ترتكز يف مادة �أن ِّ
ال�سلم �سواء على الأمد القريب �أو املتو�سط بحيث قد يخالج
والعبادة توجب ِّ
لل�سلم وامله ِّيئ
العنف هذا الأمد ،وبعبارة �أخرى واملعنى واحد؛ ال�سياق القبلي ِّ
لل�سلم وامله َّيئ هو التوحيد ،فالتوحيد �سياق
هو التوحيد ،كما �أن ال�سياق البعدي ِّ
ال�سلم،
ِّ
ال�سلم وغايته ،كما �أن ال�سياق الطبيعي كجزء من ق�صدية التوحيد هو ّ
وهذه الق�صدية هي ما �سنتناوله يف املطلب الآتي.
لل�سلم
املطلب الثاين :الق�صديات �أو الأ�سا�سيات املعنوية العقدية ِّ

ال�سالم هو الأ�صل الطبيعي حلفظ منظومة الدين وحفظ مقا�صده اخلم�س
ال�ضرورية .وحفظها مبجموعها �أ�صل عقدي ،و�س�أ�ؤطر هذا بقاعدة كلية وهي
«الفقهي �أو الأخالقي باجلزء عقيدة بالكل»:

ذلك �أن ما كان فر ًعا فقه ًيا �أو �أخالق ًيا كان كل ُّيه عقيدةً ،فالركوع فرع فقهي
بالن�سبة لل�صالة لكنه يف كليه عندما ينظر �إليه يف وحدة ومنظومة عبادة ال�صالة
ي�صري عقيدةً ،وال�صالة فرع فقهي بالن�سبة للعبادات ،لكنها �أ�صل عقدي من حيث
منظومة العبادات الكلية ،لأن التواتر يف ال�شرع يعزز و�ضعية اجلزئي وقيمته،
ف(املندوب مبجموعه واجب واملكروه مبجموعه حرام) (((،كما �أن (ال�صغائر
بالإ�صرار عليها تعطى حكم الكبائر)((( وهكذا .وبالن�سبة ملو�ضوعنا هنا ف�إن حفظ
اب �إِ ْط َع ُام َّ
ال ْ�سلاَ ِم ،حديث رقم .12 :وم�سلم يف
الط َع ِام م َِن ْ إِ
� -1أخرجه البخاري ،يف كتاب الإميان ،بَ ٌ
ُ
َ
َ
ال ْ�سلاَ ِمَ ،و�أ ِّي �أ ُمورِ هِ �أف َْ�ض ُل؟ حديث رقم.39 :
اب بَيَانِ ت َ َف ُ
ا�ض ِل ْ إِ
كتاب الإميان ،بَ ُ
	-2املوافقات ،ال�شاطبي" ١٩١-١٩٠/١ ،بت�صرف".
 -3حتفة املريد �شرح جوهرة التوحيد� ،إبراهيم البيجوري.٢١٥ ،

- 208 -

�أحد مقا�صد ال�شريعة هو �أ�صل عقدي عند النظر �إىل جمموع املقا�صد وتال�صقها
مع بع�ضها الأمر الذي ي�ؤدي �إىل انك�سار كل املقا�صد الأخرى� ،إذا انك�سر �أحدها،
وخ�صو�صا عندما نعلم �أن العقيدة هي الينبوع الأول لينابيع الإ�سالم الأخرى من
ً
املعامالت والعبادات والأخالق ،ف�إذا كانت املعامالت والعبادات فقهية مبفردها
والأخالق قيم يف وحدتها؛ ف�إن جمموع الكل عقيدة من حيث �إن التوحيد هو
اخليط الناظم لها واملح ِّرك ل َفعاليتها النظرية والتطبيقية .ف َت َت َ�س ّرب العقيدة يف عمق
كل فرع جزئي فقهي �أو �أخالقي وحترك �سطح كل تطبيق له ،من هنا كان علماء
امل�سلمني ي�سمون العقيدة ب�أ�صول الدين وي�سمون ما وراءها بالفروع .وتتجلى
العقيدة يف كل جزئية فقهية و�أخالقية� ،أو تتحلى كل جزئية فقهية و�أخالقية يف
العقيدة كمثال على �أن كل جزئية لها حموالت عقدية من حيث اعتقاد انت�سابها
لل�شرع واعتقاد نوعية احلكم املل�صق بها ،فال�صالة عقيدة من حيث اعتقاد �أنها من
الدين ،ومن حيث اعتقاد وجوبها ،والبيع ال�شرعي عقيدة من حيث اعتقاد �أنه
من الدين ،ومن حيث اعتقاد �إباحته كمعاملة ،والتوا�ضع عقيد ٌة من حيث اعتقاد
�أنه قيمة دينية ،ومن حيث اعتقاد وجوبه �أو ا�ستحبابه ،وهكذا يف كل قيمة فقهية
�أو �أخالقية تكون عقيد ًة من هذا املنطلق .فالأ�صل املعنوي لل�ضروريات ال�شرعية
ال�سلم هو الأ�صل الطبيعي لإحقاق هذه ال�ضروريات
هو العقيدة،
ً
خ�صو�صا �أن ِّ
اخلم�س من حيث �إن:
ال�سلم مبزيد احلياة والتمتع بلذة الوجود ،وتعدم
	-1النف�س حتفظ يف حاالت ِّ
بالآلة احلربية القاتلة.
 -2والن�سل يعدم باحلرب احلارقة للن�ساء والأطفال والرجال بجنون ال�سالح
الفتاك.
 -3واملال ي�ضيع بها ملا تتطلبه من موارد مالية �ضخمة تفقر الدول بله الأفراد
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وتنهك االقت�صاد وتوجب الت�ضخم املايل وانهيار العملة والعجز التجاري
وغالء الأ�سعار مبا ي�ؤثر االقت�صادي فيه باالجتماعي.
 -4والعقل يهبل يف �أوقات احلرب وميوت الإبداع الفكري والعلمي امل�شروط
وال�سلم االجتماعي� ،إذ �سكر احلرب مبا حتمله من فنت ومطبات
باال�ستقرار ِّ
ومدلهات للمجتمع والثقافة واجلماعة والدولة �أعظم من �سكر اخلمر واملخدر
مبا يحمله من تخدير فردي حمدود ،كما ت�سحق اجلهاز النف�سي بالعقد املر�ضية
النف�سية املتنوعة نتيجة الدماء مبا يهيئ املجتمعات نحو التطرف الالديني
الإحلادي �أو التطرف الديني املغايل؛ وكالهما ينعي احلفاظ على الدين يف
املجتمع.
ال�سلم بذلك قائ ًما ب�أ�صول معنوية عقدية مادامت هي �أ�صول ال�ضروريات
كان ِّ
ال�سلم بال�ضرورة عند �إرادة
اخلم�س التي ال تنه�ض �إال به ،ومن هنا كان يفرت�ض ِّ
حتقيق هذه ال�ضروريات اخلم�س يف احلياة ،فلي�س مفهو ًما حاج ًيا �أو حت�سين ًيا بل هو
�شرط ال�ضروريات اخلم�س و�أ�صلها الطبيعي ملا يحمله من �أ�صول عقدية معنوية
�أهلته لأن يكون هو الأ�صل الطبيعي لزيادة الإميان ،قال تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ

ال�سلم هو �أول االمتثال ،وال يتم نق�ضه �إال ابتال ًء ،فال تقام
(الفتح )٤ :فاملحافظة على ِّ
ال�سلم لذا كانت احلدود ال تقام يف احلروب.
�شرائع الإ�سالم كامل ًة �إال يف خ�ضم ِّ
ال�سلم �إال ابتال ًء» وتعني هذه املقولة �أننا قبل
و�س�أ�سوغ هذا بقاعدة« :ال يتم نق�ض ِّ
ال�سلم ك�سياق و�أ�صل
�أن نفكر يف فري�ضة اجلهاد ك�شعرية البد �أن نفكر يف فري�ضة ِّ
ال�سلم فري�ض ٌة
طبيعيَينْ لإقامة كل ال�شعائر ،وكما �أن جهاد ال�سيف فري�ض ٌة ف�إن جهاد ِّ
ال�سلم
كذلك ،وال يخت�ص م�سمى «اجلهاد» مبعنى العنف امل�شروع بل ي�شمل معنى ِّ
كذلك ،قال تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (الفرقان� )٥٢ :أي بالقر�آن كما
- 210 -

قال املف�سرون ،بل �سماه اجلهاد الكبري ،وجهاد الكفار بالقر�آن يقت�ضي قراءته عليهم
ال�سلم
وهدايتهم به� ،أي تطبيق القر�آن يف و�سطهم ،وال�سياق الطبيعي لتطبيقه هو ّ
امله ِّيئ ل�سماعه ،فكانت دعوة القر�آن للجهاد بالقر�آن هو دعوة م�شروطة بتحقيق
ال�سلم والذي ال يطبق القر�آن يف املعتاد بدونه.
�أ�صله و�سياقه الطبيعيَينْ وهو ّ
من هنا ن�ستطيع ت�سطري الت�سجيالت الآتية:
ال�سلم هو الأ�صل املعنوي ل�ضروريات ال�شريعة والذي
الت�سجيل الأول� :إن ِّ
بدوره يت�أ�صل معنويًا بالتوحيد امل�ؤ�صل معنويًا ل�ضروريات ال�شرع كذلك ،و�إذا
كان كذلك ف�إن احلرب امل�شروعة �أو اجلهاد هو اال�ستثناء مما يعني �أن �أي حرب
ال�سلم ،ففي الإ�سالم :احلرب -من�-أجل-
تقوم يجب �أن تقوم من �أجل �إحقاق ِّ
ال�سلم .لهذا ال يهرع للحرب �إال بعد ا�ستنفاذ
وال�سلم -من�-أجلِّ -
ال�سلمِّ ،
ِّ
ال�سلم كلها حتى ال يبقى طريق �إال طريق احلرب حلفظ �ضروريات ال�شريعة
و�سائل ِّ
بال�سلم ،فنخل�ص مبفهوم «اجلهاد
والإ�سالم؛ لأن الذي �شرع احلرب هو الذي �أمر ِّ
ال�سلمي» وهو الآتي.
ال�سلمي» �إىل �صيغة �أخرى ت�ساوقها وهي مفهوم «االجتهاد ِّ
ِّ
ال�سلم،
ال�سلمي؛ وهو بذل اجلهد يف بلوغ غر�ض ِّ
الت�سجيل الثاين :االجتهاد ِّ
ذلك �أن اجلهاد بال�سالح كفري�ضة (اعتقاد كونه ً
فر�ضا اعتقا ًدا من �صميم التوحيد
والعقيدة) كان ويكون كردة فعل على الظلم والق�سوة والف�ساد ،فالقتال �شرع
يف قوله تعاىل( :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (التوبة )١٢ :لرد الغدر �إذ قتال �أمية الكفر
كان ب�سبب الغدر من �أجل رد ظلمهم املتوقف بانتهائهم هم ،وذلك بعد ا�ستنفاذ
ال�سلم ،وهو ما �أو�ضحته
اجلهد يف توقي احلرب ،وبذل كل اجلهد يف بلوغ غر�ض ِّ
الآية الكرمية :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ
(الأنفال� .)٥٨ :أي جتنب �أ�سباب احلرب وتخطاها قدر املطاق وال حتارب �إال عند
- 211 -

ا�س اَل تَ َت َم َّن ْوا ِلقَا َء ا ْل َعدُ ِّو َو َ�س ُلوا
ال�ضرورة كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أَ ُّي َها ال َّن ُ
ال�سلمي يكون ب�إفعال �أق�صى
اهللَ ا ْل َعا ِفيَ َة َف�إِ َذا لَقِي ُت ُمو ُه ْم َف ْ
ا�صبرِ ُوا»((( فاالجتهاد ِّ
ال�سلم وذلك بالتفكري يف و�ضع ا�سرتاتيجيات تهند�س
املطاق الذهني لتحقيق ِّ
ال�سلم وا�ستتبابه وتثقيف العقول بروحه ب�شكل ي�شمل الوجود
لطرق احلفاظ على ِّ
كله ما عرفنا منه وما مل نعرف ،م�سلمه وكافره .لهذا كان �شعار امل�سلمني عند
اللقاء والفراق؛ ال�سالم عليكم ورحمة اهلل� .أي نرث ال�سالم مبا ي�ضايفه من القيم
(الرحمة مثلاً ) يف العامل املعروف واملجهول ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم عندما
ال ْ�سلاَ ِم خَ يرْ ٌ؟ َق َال :ت ُْطعِ ُم َّ
ال�سلاَ َم َع َلى َم ْن َع َرف َْت
�س�أله رجل �أَ ُّي ْ إِ
الط َع َامَ ،وتَ ْق َر�أُ َّ
َو َم ْن لمَ ْ ت َْع ِر ْف»((( .وامل�ساهمة يف رفع �أ�سباب العنف بالإ�صالح بني طائفتني من
امل�ؤمنني يقتتلون �أو منع النميمة والغيبة �أو حتى �إماطة الأذى عن الطريق والتي قد
ت�ؤذي �أحدً ا ب�إ�سقاطه عن ًفاَ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال :اَ«ل تمَ َ َّن ْوا ِلقَا َء ا ْل َعدُ ِّو
ال�سلم وت َْ�س ِييل �أ�سباب احلرب
َف�إِ َذا لَقِي ُت ُمو ُه ْم َف ْ
ا�صبرِ ُوا»(((� .إذن؛ ت�سهيل �أ�سباب ِّ
ال�سلم وتقنني العالقات الفردية واالجتماعية
وتربية الذهن والقلب والفعال على ِّ
ال�سلم ببذل �أق�صى املطاق يف حتقيق ذلك هو ُم َ�ض َّمن االجتهاد
والدولية نحو ِّ
ال�سلمي.
ِّ
ال�سلم
ال�سلم كفري�ضة م�ستمد من نف�س �أَ ْ�سيَقَة ِّ
الت�سجيل الثالث :كان حكم ِّ
ملقا�صد ال�شريعة وكونه �سيا ًقا لها وناه�ض بالعقيدة يف عمقه فا�ستفاد بذلك حكم
الوجوب ،لأن احلكم ال�شرعي لي�س فقط وليد اللفظ املبا�شر ب�صيغه املعروفة من
اب اَل تمَ َ َّن ْوا ِلقَا َء ا ْل َعدُ ِّو ،حديث رقم .3026 :وم�سلم يف
� -1أخرجه البخاري ،يف كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
كتاب اجلهاد وال�سري ،باب كراهة متني لقاء العدو ،والأحر بال�صرب عند اللقاء ،حديث رقم.1742 :
اب �إِ ْط َع ُام َّ
ال ْ�سلاَ ِم ،حديث رقم .12 :وم�سلم يف
الط َع ِام م َِن ْ إِ
� -2أخرجه البخاري ،يف كتاب الإميان ،بَ ٌ
ُ
َ
َ
ال ْ�سلاَ ِمَ ،و�أ ِّي �أ ُمورِ هِ �أف َْ�ض ُل؟ حديث رقم.39 :
اب بَيَانِ ت َ َف ُ
ا�ض ِل ْ إِ
كتاب الإميان ،بَ ُ
اب اَل تمَ َ َّن ْوا ِلقَا َء ا ْل َعدُ ِّو ،حديث رقم .3026 :وم�سلم يف
� -3أخرجه البخاري ،يف كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
كتاب اجلهاد وال�سري ،باب كراهة متني لقاء العدو والأمر بال�صرب عند اللقاء ،حديث رقم.1742 :
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الأمر وامل�ضارع املقرون بالم الأمر...وغري ذلك من �صيغ الأمر .وهذا ي�ستدعي
�إنعا�ش �أمناط م�صادر احلكم ال�شرعي والدفع بها من م�صادر تتوخى اللفظ اجلزئي
�إىل م�صادر تتعا�ضد مبعية اجلزئي مع الكلي مب�شموالته ال�سياقية واال�ست�صحابية
واملعنوية واملقا�صدية .و�إذا كان اال�سالم يومئ �إىل ال�سالم من خالل مادته اللغوية
ال�سلم ،ويجب اعتباره يف
(�س ل م) ف�إنه يظل م�ؤ�ش ًرا ح ًيا �إىل �أن الإ�سالم دين ِّ
كل مناطات الإ�سالم ،واعتباره كذلك ً
فر�ضا �شرع ًيا.
يقوم املادة واملو�ضوع
�إن هذا اجلهاد واالجتهاد ِّ
ال�سلميَينْ يقت�ضيان تربي ًرا ّ
معنى يفيده ويفيد به.
الذي يعجنانه وي�شتغالن عليه حتى ي�صري ق�صديًا �أي له ً
وميكن قرم هذا الت�سويغ يف الأ�صول املعنوية الآتية:
ال�سلم من حيث �إنه تعاىل هو ال�سالم ،فعن ثوبان قال:
 -1طاعة اهلل تعاىل يف قيمة ِّ
« َك َان َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِ َذا ان َْ�ص َر َف م ِْن َ�صلاَ ِت ِه ْا�س َتغْ َف َر ثَلاَ ًثا،
(((
ال ْك َر ِام»
ال�سلاَ ُم ،تَ َبا َر ْك َت َذا الجْ َلاَ لِ َو ْ إِ
ال�سلاَ ُمَ ،و ِم ْن َك َّ
َو َق َال :ال َّل ُه َّم �أَن َْت َّ
و�إذا كان اهلل هو ال�سالم فقد وجبت طاعته به يف هذه ال�صفة العظيمة كما
قال العز بن عبد ال�سالم يف ف�صل التخلق با�سم اهلل ال�سالم�( :إن �أخذ �-أي
ا�سم اهلل ال�سالم -من ت�سليمه على عباده ،فعليك ب�إف�شاء ال�سالم ،ف�إنه من
�أف�ضل خ�صال الإ�سالم ،و�إن �أخذ من ال�سالمة من العيوب فهو كالقدو�س،
و�إن �أخذ من الذي �سلم عباده من ظلمه فلي�سلم النا�س من غ�شمك وظلمك،
و�ضرك و�شرك ،ف�إن امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده)((( .فكان
ال�سلم نف�سه هو قيمة �إلهية عليا يجب �أن تنعك�س على احلياة بوا�سطة
مفهوم ِّ
امل�سلمني ،ويجب عليهم طاعته بها تعاىل لت�سود �أخالق النور ،والوحي يف
اب ِّ
ال�صلاَ ةِ َوبَيَانِ ِ�ص َف ِتهِ،
اب ْا�ست ِْح َب ِ
الذكْ ِر بَ ْعدَ َّ
� -1أخرجه م�سلم ،يف كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة ،بَ ُ
حديث رقم.591 :
� -2شجرة املعارف والأحوال و�صالح الأقوال والأعمال ،العز بن عبد ال�سالم.٣٢ ،
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العامل ك�سالم م�شرع لل�سالم �سمى نف�سه به ومل ي�سم نف�سه باحلرب.
ال�سلم من حيث �إن ال�سالم منه .وذلك يعني �ضرورة
 -2طاعة هلل تعاىل يف قيمة ِّ
ن�شر ال�سالم يف الأر�ض ،و�سحق مربرات العنف من الظلم وعدم الرحمة
واجلهل والفقر .فكان ال�سالم منه ومل يجعل احلرب منه تعاىل مع �أنه م�شرعها
�أحيانًا لكنه جعل ال�سالم منه �إعال ًما ب�أن الإ�سالم دين ال�سالم ،فهي كالن�سب
القا�سية من التي تن�سب للعبد مع �أن اهلل خالقها ت�أدبًا ،كما قال تعاىل حكاي ًة
لل�سلم يف
عن �إبراهيم :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (ال�شعراء� )٨٠ :إذن؛ بتفعيلنا ِّ
احلياة �إننا نتعبد با�سمه تعاىل عقديًا ،ونن�شر هذه القيمة ال�شرعية يف الوجود،
وال ننكر ا�س ًما له بذلك عن فعالنا ،وال نعطله عن �سلوكاتنا.
ال�سلم ط َّيه مفهوم احلب العقدي ،ذلك �أن امل�سامل يعك�س احلب يف
 -3يثوي ِّ
�سلمه ،فخ�ضوعه هلل وطاعته له دليل على احلب له تعاىل وبقدر طاعته بقدر
حبه� ،إذ (حمبة اهلل ور�سوله من �أعظم واجبات الإميان و�أكرث و�أكرب �أ�صوله
و�أحل قواعده ،بل هي �أ�صل كل عمل من �أعمال الإميان والدين ( )...ف�إن
كل حركة يف الوجود �إمنا ت�صدر عن حمبة ( )...فجميع الأعمال الدينية ال
ت�صدر �إال عن املحبة املحمودة ،و�أ�صل املحبة املحمودة هي حمبة اهلل)(((،
مقو ًما
ومبا �أن ال�سالم من الإميان ومن اهلل تعاىل ال�سالم كان احلب العقدي ِّ
لل�سلم كمفهوم ،ومق ّي ًما له كتطبيق ،قال تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ِّ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (�آل عمران )٣١ :ومن طاعاته تعاىل
ال�سلم واحلرب لومة الئم؛ ن�شر املحبة
واجلهاد يف �سبيله وعدم اخلوف يف ِّ
لل�سلم،
امل�ساملة الأخالقية بني امل�سلمني ملا يف ن�شره من حتقيق للمحبة املحركة ِّ
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل ت َْدخُ ُل َ
ون الجْ َ َّن َة َح َّتى تُ ْ�ؤ ِم ُنواَ ،و اَل
	-1التحفة العراقية يف الأعمال القلبية ،ابن تيمية.٦٢-٦١ ،
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تُ�ؤْ ِم ُنوا َح َّتى تحَ َا ُّبوا� ،أَ َو اَل �أَ ُد ُّل ُك ْم َع َلى �شَ ْي ٍء �إِ َذا َف َع ْل ُت ُمو ُه تحَ َابَ ْب ُت ْم؟ �أَف ُْ�شوا
ال�سلاَ َم بَ ْي َن ُك ْم»((( .فربط بني ال�سالم واحلب ت�ضاي ًفا ،وبذلك ي�سلم امل�سلمون
َّ
من ل�سان امل�سلم ويده ،وي�صري نا�ش ًرا للحب وال�سالم ً
نابذا للعنف ب�أ�شكاله،
ال�سلم االجتماعي
العنف الرمزي واملادي مادام غري م�شروع ،وهذا يحقق ِّ
والتوا�صلي ويعرف النا�س باحلب الأحق الأخالقي فيدعوه به �إىل الإميان باهلل
تعاىل� ،أي �إىل احلب العقدي القائم على احلب هلل تعاىل ،واال�ست�سالم له
تعاىل ،والت�صديق ب�شرعه والقبول بوحيه والإخال�ص لهديه واالنقياد لدينه
واليقني بوعده ،وال�صرب على الدين مبا فيه من �سلم وت�سليم وحب ،ومبا فيه
من �شعائر اجلهاد وكافة الفرائ�ض.
ال�سلم يف ق�صده،
 -4قد يتحقق احلب باجلهاد بال�سيف مادام هذا اجلهاد يتوخى ِّ
قال تعاىل :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ(املائدة� )٥٤ :إذا فهمنا اجلهاد هنا بجهاد ال�سيف .ذلك
�أن احلب هو �إطاعة املحبوب فيما �أحب ،واهلل تعاىل هو ال�سالم ومنه ال�سالم
ال�سلم كاف ًة ،و�أن ن�ست�سلم له ون�سلم �أمرنا �إليه ونعمل
ودعانا لندخل يف ِّ
بالإ�سالم؛ ف�إطاعته يف اجلهاد يكون (دليل املحبة الكاملة)((( مادام يتق�صد
ال�سلم ولو عن طريق احلرب لإر�ساء �سالم دائم،
ال�سلم ويجاهد يف طلب ِّ
ِّ
ال�سلم يف نهايتها -دليل
ال�سلمي -ولو تخللته حرب تتق�صد ِّ
فكان اجلهاد ِّ
املحبة ال ُك ْملى.

 -5من هنا نعرف �أن مفهوم «احلرب» يف الإ�سالم مطلوب لغريه ،و�إذا كانت
الميَانِ
اب بَيَانِ �أَنَّ ُه اَل يَ ْدخُ ُل الجْ َ َّن َة �إِ اَّل المْ ُ�ؤْ ِم ُنونَ َو�أَنَّ محَ َ َّب َة المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني م َِن ْ إِ
� -1أخرجه م�سلم ،يف كتاب الإميان ،بَ ُ
ال�سلاَ ِم َ�س َب ٌب لحِ ُ ُ�صو ِل َها ،حديث رقم.54 :
َو�أَنَّ �إِف َْ�شا َء َّ
	-2التحفة العراقية يف الأعمال القلبية.٧٢ ،
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احلرب يف الإ�سالم ع َر�ضي ًة مل تعد يف حقيقتها حربًا ،وهذا يجعل من العنف
نف�سه يف الإ�سالم �أنه لي�س عن ًفا ،مادام ً
عار�ضا ومق َّننًا ولي�س مق�صدً ا� ،إذ (كل
وال�سلم فيه مطلوب لذاته ،لأن اهلل هو
عنف عار�ض ومقنن لي�س عن ًفا)ِّ (((.
ال�سالم ومنه ال�سالم وعبادتنا هلل على مقامات؛ �أعالها عبادة اهلل ا�ستحقا ًقا
�أي لأنه تعاىل ي�ستحق العبادة وم�ستحق لها � اً
أزل و�أبدً ا يف كل مكان ومن
�أي خملوق كيفما كان .وحتت مقام اال�ستحقاق هناك مقام عبادته خو ًفا
ورجا ًء .ويجب على العبد �أن يعبد اهلل بكل هذه املقامات ،قال تعاىل :ﭽﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ (الزمر )٩ :و�إذا ما
اً
جدل« -اخلوف والرجاء» هما الأ�صالن العقديان ملفهومي «احلربجعلنا
وال�سلم» ف�إننا ن�صيب يف جعل الأ�صل املعنوي العقدي للحرب هو «اخلوف»
ِّ
لل�سلم» هو «الرجاء» ،لأن
دون الإ�صابة يف جعل الأ�صل العقدي املعنوي « ِّ
اخلوف غري مطلوب لذاته فكانت احلرب كذلك ،والرجاء غري مطلوب لذاته
وال�سلم مطلوب لذاته ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية؛ �إن اخلوف والرجاء
ِّ
وال�سلم واحلرب يف الإ�سالم ال ي�ستلزم �أحدهما
م�ستلزمان لبع�ضهماِّ ،
ال�سلم
ال�سلم وال تفرت�ض احلرب �أثناء ا�ستح�ضار ِّ
فال�سلم فيه من �أجل ِّ
الآخرِّ ،
ال�سلم
ال�سلم فيه حربًا ما مل تفر�ض بال�ضرورة .فكان ِّ
يف الإ�سالم وال تتق�صد ِّ
يعود �إىل (املحبة التي هي املفهوم الأم للخوف والرجاء وامل�ستل َزمان م ًعا
بها)((( .وبقدر تخلل احلرب يف املحبة عرب ا�ستلزامها للخوف بقدر ا�ستلزام
ال�سلم للحرب ،ومبا �أن الأ�صل العقدي هو املحبة بذاتها واخلوف عابر فيها
ِّ
ال�سلم الإ�سالمي وغري مق�صودة بالذات ،بل
كانت احلرب عابر ًة فقط يف ِّ
ال�سلم؛ لأن اهلل هو ال�سالم ومنه ال�سالم و�إليه يرجع
املق�صود بالذات هو ّ
الأمر كله وله الأمر من قبل ومن بعد.
 -1يف العنف ،حنا �أرندت ،ترجمة :ابراهيم العري�س« ٣٢/ ٣٣ ،بت�صرف».
	-2التحفة العرقية يف الأعمال القلبية ،ابن تيمية« ٧٥ ،بت�صرف».

- 216 -

ال�سلم هو احلب ،وهذا احلب يدفع �إىل طاعة اهلل ب�أفانني العبادات
� -6إن �أ�صل ِّ
اللطيفة والقيم الرقيقة ،مثل التقرب �إليه ب�إغاثة امللهوف والعطف على اليتيم
و�إيواء ابن ال�سبيل و�إطعام الأ�سري ،وكل هذه العبادات الفا�ضلة والقيم الرقيقة
ت�ستبطن احلب ،وحتى يكون �أي عمل �صا ًحلا البد من �أن يدور على قطب
«الإخال�ص» الذي هو قطب الإ�سالم( ،بل �إخال�ص الدين هلل هو الدين الذي
ال يقبل اهلل �سواه وهو الذي بعث به الأولون والآخرون من الر�سل ،و�أنزل به
جميع الكتب واتفق عليه �أئمة �أهل الإميان ،وهذا هو خال�صة الدعوة النبوية
وهو قطب القر�آن الذي تدور عليه رحاه)((( ،لهذا قال تعاىل :ﭽﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(الإن�سان ،)10-9 :فربط بني احلب والإخال�ص واخلوف،
حينما عالق اخلوف والإخال�ص هلل وحبه له تعاىل بتف�ضيل �أمره على ما يحبه
ال�سلم وين�شره يف الأر�ض ،وهذا كله
هو ،عرب تقدمي اجتهاد �سلمي يحقق ِّ
بال�سلم لأنه ي�ستحق ذلك ،ونتعبد
ي�ؤدي �إىل اال�ستحقاق حيث نعبد ال�سالم ِّ
بال�سلم لأنه ا�ستحقاق وجودي وقيمة كونية و�شرعية �ضرورية حتفظ الدين
ِّ
منوذجا) والإن�سان برحمته وحب اخلري له
بتطبيقه (كونه �سياق مقا�صد ال�شريعة ً
(وجوب رحمة النا�س لأن الراحمني يرحمهم الرحمن ،ويف احلرب؛ �إطعام
(((
الأ�سري والرفق به ،ونهيه �صلى اهلل عليه و�سلم عن قتل الن�ساء وال�صيبان
احلروب...منوذجا) والطبيعة بت�سخريها دون �إهالكها وهكذا .هنا نعلم
يف
ً
ال�سلم ن�ستح�ضر حقله الداليل الذي ال يدل �إال به
�أننا با�ستح�ضارنا ملفهوم ِّ
وال يدل بدونه ،وهذا احلقل الداليل مملوء بقيم رقيقة عليا كالرحمة والعدل
ال�سلم
والعلم واحلب والإخال�ص والف�ضل ،هذه الدوال هي التي جتعل دالة ِّ
	-1التحفة العراقية من الأعمال القلبية.٦٢ ،
اب َق ْت ِل الن َِّ�سا ِء فيِ الحْ َ ْر ِب ،حديث رقم .3015 :وم�سلم
� -2أخرجه البخاري ،يف كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
ال�ص ْبيَانِ فيِ الحْ َ ْر ِب ،حديث رقم.1744 :
اب تحَ ْ ِر ِمي َق ْت ِل الن َِّ�ساءِ َو ِّ
يف كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
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معنى ،وبدونها يتلف املعنى فيه وي�ضيع م�ضمونه� ،إذ
دالة طبيعية ذات ً
مرتا�صا ووحد ًة واحد ًة وحيد ًة تفيد احلقائق وتنع�ش
مبجموعها ت�شكل ن�س ًقا
ً
املعاين وت�صري ق�صدي ًة.
ال�سلم العقدي و�أ�سا�سياته وجب احلديث عن
وبعد �أن حتدثنا عن �سياق ِّ
ال�سلم يف �إحالته الذاتية والبعدية �أي وجب
تطلعاته الغائية العقدية ال�ستكمال خط ِّ
االنتقال من الق�صدية �إىل املق�صدية.
لل�سلم
املبحث الثاين :املقا�صد العقدية ِّ
ال�سلم مب�ضايفاته وباحلرب عقد ًيا
املطلب الأول :مق�صد عالقة ِّ

ال�سلم ال تكتمل �إال مبحدِّ دات مقا�صده ،فالق�صدية تتجلى
بداي ًة� ،إن حقيقة ِّ
أوحد بها بني املق�صد والق�صد
باملق�صدية والعك�س ،ومن هنا ف�إين �أنطلق من مقولة � ّ
ال�سلم تتحقق با�ستح�ضار حقله الداليل الذي ي�ضايفه
وهي :ق�صدية �أو �أ�سا�سية ِّ
ال�سلم بو�ضعه يف
كاملاً وبا�ستح�ضار حقله املق�صدي تا ًما كما يتحقق مق�صد ِّ
ق�صديته كلها.
ال�سلم عقديًا يحيل على �أ�صوله العقدية املعنوية الأوىل امل�شكلة
كان مفهوم ِّ
ال�سلم من ال�سالم وهو اهلل
ملادته الأولية القبلية الراجعة كلها �إىل ما يحيل �إليه ِّ
ال�سالم تعاىل .وهذه املادة الأوىل له هي التي ت�صريه ق�صديًا كما ت�صري بذاتها
ال�سلم .وتتكون هذه املادة من املفاهيم ال�سابق ذكر
ق�صدي ًة مبجموعها وط َّيها ِّ
بع�ضها ونقت�صر هنا على ذكر قيم «العلم»؛ «العدل»؛ «الف�ضل».
ذكرنا فيما �سبق �أن احلرب يف الإ�سالم تكون �شر ًعا نتيج َة ردة الفعل ،و�إذا
�أردنا ق�ضم هذه احل�صة امل�شروعة للحرب امل ُ َ�صيرِّ ةِ له قيم ًة ثقيل ًة و ْحتقِيل م�ساحتها
هذه ،قلنا �إن ردة الفعل ال تكون دو ًما بالعنف ،ونفهم هذا جيدً ا �إذا علمنا �أن بع�ض
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لل�سلم هي الف�ضل والعدل والعلم واحلب ،كما
الأ�صول املعنوية العقدية الأخرى ِّ
�أنها ت�صري دال ًة به يف جدل متكامل بالكل ،فالعدل هو م�ساواة بني الأ�شياء �أو
�إن�صاف لها ،والف�ضل هو زيادة �إمتاعها مبا يفوق العدل معها ،فاهلل مثلاً يتف�ضل على
امل�سلمني و�إذا �أنفذ العدل فيهم �أهلكهم جمي ًعا ،فمقت�ضى فعله بينهم هو الف�ضل يف
ال�سلم يجب �أن نتعامل مع النا�س ب�إحقاق العدل
الغالب .وهذا يعني �أننا يف مقوم ِّ
وعند تنفيذه ح�سن تقدمي الف�ضل؛ لأن توقيف املعتدي على خطئه و�إحقاق العدل
و�إتباع ذلك بالف�ضل يزيد من قيمة الف�ضل يف ذاتها ويف ن َف�س املعتدي .ف�إحقاق
العدل -الذي ال يلزم تنفيذه -مقدم على الف�ضل �إذ االعرتاف به واجب لأنه
لكن لي�س بني هذه القيم عالقة ت�أ�سي�س
قيمة يف ذاته لكن الف�ضل �أجمل من تنفيذهْ .
ال�سلم �أو العك�س� ،أو العدل �أ�سا�س العلم �أو
بحيث يقال �إن العدل هو �أ�سا�س ِّ
العك�س...بل بينهما عالقة ن�سق حمايِث ترتع هذه القيم كلها يف جغرافيا مب�سوطة
ال قِيعان فيها وال حفر ،ولها نف�س الظهور يف هذا الب�ساط املمدود ونف�س الت�أثري
يف بع�ضها يف هذه الب�سطاء ،فعالقتها �أفقية تعالقية ال عمودية ت� ُآ�س�س ّية ،لأنه لو كان
ال�سلم �أن نتعامل
تفاعلهما بال َّت� ُآ�س�س ال بالتعانُق لوجب يف قولنا �إن العدل �أ�سا�س ِّ
مع النا�س باحلزم والعدل دون ا�ستح�ضار للف�ضل والرحمة ،وهذا ال ي�صح لأن اهلل
�أمر بالتعامل بالف�ضل كث ًريا و�أن نتعامل بالف�ضل قبل تنفيذ العدل يف معامالتنا ،قال
تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ (البقرة )٢٣٧ :ﭽ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (النحل )١٢٦ :بهذا نفقه
عدل ،فاملعتدي يُ َرد اعتدا�ؤه اً
�أن احلرب كردة فعل ميكن �أن تكون اً
عدل ،لكن �إذا
توقف اعتدا�ؤه ومل تعد احلرب �ضروري ًة معه ل�سبب ما كان العفو عن اعتدائه
�أف�ضل� .إذن؛ �إذا كانت احلرب ردة فعل ف�إنه يكون بالعدل والق�سط ،و�أحيانًا تكون
بال�سلم ال بالعنف هو الأوىل ،كما قال تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ
ردة فعل العنف ِّ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ (الفرقان )٦٣ :وهنا �أكل
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ال�سلم من احلرب مناطقها امل�شروعة وخنقها حتى فيما حتل فيه احلرب ،فقدم
ِّ
عليها يف �سياقها وهو رد الفعل امل�ضاد ،لأن احلرب عندما ال تكون م�شروع ًة تكون
بربري ًة ،وعندما تكون م�شروع ًة تكون قيم ًة �أي جها ًدا ،وهذه القيمة ثقيلة ،و�إذا
تقابلت القيم الرقيقة مع الثقيلة كان تقدمي الرقيقة �أكرث قيم ًة ممّا لو قدمت الثقيلة،
ف�إذا تقابل الث�أر مع ال�صفح قدم الأخري ا�ستحبابًا وكانت اجلو �أكثري قيم ًة ،و�إذا تقابل
ال�سلم ،و�إذا اعتدى قوم على �آخرين وتوقف االعتداء
ال�سلم مع احلرب قدم ِّ
ِّ
ال�سلم وال�صفح عنهم على احلرب
ومل تعد احلرب �ضروري ًة قدم احلفاظ على ِّ
ورد االعتداء والعقاب .فكانت طاعته اهلل ال�سالم بال�سالم واهلل املنعم املتف�ضل هو
�أوىل ما دام تعاىل قد تف�ضل على الإن�سان بالوجود وبالإ�سالم وامل�صالح الدنيوية
والأخروية يف �شعائر الإ�سالم ،وتعامل مع امل�سلمني بالف�ضل لدرجة �أن امل�شقات
التي يف ال�شرع هي مطاقة ،وفيها م�صالح عظيمة ت�سهل القيام بها من رخ�ص
وغفران و�أجر على اخلط�أ وجتاوز على الن�سيان ،وحتفز العمل يف العزائم ملا فيها
من م�صالح دنيوية وثواب �أخروي ،ولو تعامل معنا بالعدل لهلكنا.
ومن ثم ف�إن هذه القيم تتالحم تعان ًقا ويق ّعد بع�ضها لبع�ض� ،إذن ال ميكن ت�صور
ال�سلم �إال بلوازمه وهي العدل والرحمة والعلم ،وكذلك ال تت�صور هذه القيم �إال
ِّ
بال�سلم فال �سلم بدون حمبة ،وال �سلم بدون عدل وال علم ،ومادام الف�ضل هو
ِّ
زياد ٌة م�ستحب ٌة على العدل ،كان يف طاعتنا له تعاىل بال�سالم �إمكان �أن يكون هناك
ال�سلم �أو هو
�سلم بدون ف�ضل لأن الف�ضل هو �سلم م�ستحب �أي قيمة زائدة على ِّ
ال�سلم �إىل �أق�صى مداه وتن�شيطه لأعلى
ال�سلم يف اكتماله �أي هو الدفع بقيمة ِّ
ّ
ال�سلم والعدل كان
م�ستويات �إمكاناته ،ومبا �أن هذه العالقة املعقدة هي التي حتكم ِّ
ال�سلم-يف-العدل»
ال�سلم �أو ِّ
�شرط العقيدة الكوين مف َّعلاً وهو« :العدل-يفِّ -
ال�سلم على العدل �أو العدل
بحيث تت�ضايف العالقة بينهما دون افرتا�ض تقدمي ِّ
ال�سلم ،بل مبا ي�ساوق املفهومني �أنف�سهما ذات ًيا ويحايث بع�ضهما ً
بع�ضا .وبذلك
على ِّ
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ت�صري هذه املفاهيم والقيم ذات ق�صدية عقدية ،وحتى نكمل جر ال�ستار البد من
تكثيف احلديث من الق�صد �إىل املق�صد �أي من هذا الدوال النظرية املتقدمة �إىل
دوالها العملية ،واالنتقال من الق�صدية �إىل املق�صدية �أي من بعدها العلمي �إىل
بعدها العملي ليكون كالمنا هنا �إحدى نتائج ما تقدم عمل ًيا.
�إذا كانت القيم الرقيقة املتقدمة م�ضايف ًة لبع�ضها ف�إننا نقول؛ ال ميكن تقدمي
ال�سلم على العدل؛ وال العك�س؛ لأن ق�صديتها تفيد بتالحمها وبالتايل فلي�س هناك
ِّ
ال�سلم يف ظل �سلطة ظاملة حممود ،وال
ترتيب �أولوي مق�صدي بينهما ،فال يقال �إن ِّ
مباحا
يقال �إن تطبيق القانون حرف ًيا (العدل) يف ظل احلرب حممود( ،من هنا كان ً
ال�سلم حمدود� ،أو احلرب مع
تعليق احلدود يف احلروب) كما ال يقال �إن الفقر مع ِّ
الغنى حمدود (من هنا كان تعليق عمر حلد ال�سرقة �أيام املجاعة) ،وال يقال � ً
أي�ضا
ال�سلم حممود (بع�ض الدول من العامل الثالث) �أو العلم مع احلرب
�إن اجلهل مع ِّ
حممود (كما تفعل بع�ض الدول رغم تقدمها علم ًيا وتقن ًيا وتكنولوج ًيا تظل م�صر ًة
على �إقامة احلروب).
ال�سلم العقدية يف الإ�سالم تقوم على �إحقاق كل هذه القيم يف
�إن مقا�صد ِّ
ب�ساط واحد على كافة املجتمعات دون تف�ضيل �أو تقدمي ملجتمع على ح�ساب �آخر
يف حتقيق هذه املفاهيم ،و�أي ف�صل بينها بتطبيق قيمة منها دون الأخرى يجعل
القيمة املطبقة مهرتئ ًة ،ذلك �أن حتقيق قيمة العلم مثلاً يف جمتمع �أو دولة ما وخو�ض
بال�سلم
ال�سلم حتى يف الدولة التي تنعم ِّ
حروب يف دولة �أخرى يعني عدم تفعيل ِّ
بال�سلم
وذلك من جانبني؛ اجلانب الأول� :أن حربها يف مناطق �أخرى و�إ�شعار بلدها ِّ
خطيئ ٌة؛ لأن القيمة الواحدة ال تنق�سم .واجلانب الثاين� :أن تقدمها العلمي يوجب
عليها �أن تكون م�سامل ًة ال �أن حتارب لت�ضايف قيمة العلم والعدل ،وبنا ًء عليه يجب
ال�سلم للتعلم والعلم والإبداع
ال�سلم والعدل ،وت�سخري ِّ
ت�سخري العلم لقيمة ِّ
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وحتقيق العدل كما هو يف ال�شرع كمق�صد عقدي .ويف ظل تقدم العلوم يف
الع�صر احلديث كان �إفعال هذه املقومات بق�صدياتها ومقا�صدها العقدية �ضروريًا
جدً ا يف هذا القرن ،والذي �إذا كان تَ َو ْق ُع لينني �أن القرن الع�شرين (الفارط) هو
قرن احلروب والثورات ،فهذا القرن �-أعني قرن الواحد والع�شرين -ال يخرج
عن قرينه لتواجد كل املهيئات وال�سياقات نف�سها والتي فتحت احلروب يف القرن
ال�سلم �ضروري ًة.
ال�سالف ،فتو�سع الآلة التدمريية يف الع�صر احلايل جعل فري�ضة ِّ
وعك�سا ،وهذه
ال�سلم طر ًدا
ً
�إن تطور و�سائل العنف ي�ستدعي تطوير و�سائل ِّ
ف�صلتها املتون العقدية بالتمام ب�أبعادها الأخالقية واالجتماعية ،والعقيدة
الأبعاد ّ
يف الإ�سالم تركز دو ًما على كل اجلماعات والإثنيات والأقليات �إحقا ًقا لكونها
رحم ًة للعاملني ،مما يعني �أنها �آلية غري تهمي�شية لأي طرف ما ،وهذا املعطى يفيدنا
هنا يف هذا ال�سياق وهو �أن جدل ال�سلطة والعنف قد تغري كث ًريا يف هذا الع�صر
مع اجلماعات امل�سلحة التي تتخذ حرب الع�صابات ا�سرتاتيجي ًة حربي ًة لها ،مما
يجعل اجليو�ش النظامية والأ�سلحة املهلكة �شبه معطلة عن مواجهتها مما ينقل
ال�سلطة من الدولة القوية بعتادها وجنودها �إىل الع�صابات املتمردة ،فكان العنف
يف يد -لي�س من ميلك �أدواته �أكرث على م�ستوى الكم -من ميلك �أدوات تفعيلها
كي ًفا؛ لأن الأ�سلحة اليوم ذات طابع كيفي �أكرث من كمي ،ويف ظل تهيئة الإ�سالم
للأقليات واجلماعات يف عدم تهمي�شه لها و�إعادة االعتبار لها يجعله دو ًما �أكرث
�سلطة عليها بحكم اعتباره لها طوال تاريخها ،ف�إذا ما م�سكت ال�سلطة بتمردها كان
احلاكم الفعلي لها والوحيد هو الإ�سالم ،هنا كان �أدا َة �سلم عاملية ،وكان فوق
ال�سلم يف امل�ستقبل ،وتتهيئ ل�شروطه ،وتُهيئ
ذلك �أدا ًة م�ستقبلية تتوقع �إحداث ِّ
لل�سلم يف
ال�سلم يف العامل عرب تهيئته ِّ
�شروطه م�سب ًقا� ،أي �أن الإ�سالم يفرت�ض بعديًا ِّ
الوعي وهوية وتاريخ من قد تنقل ال�سلطة لهم يف يوم ما �إذا ما تغري الزمن .وهنا
لل�سلم فعل ًيا الآن وافرتا�ض ًيا فيما بعد الآن� ،أدا َة ا�شتغال �سلمية هنا
كان �أدا ًة فاعل ًة ِّ
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لل�سلم هناك .وهذه قيمة عقدية؛ لأن العقيدة هي �أ�صلها ،ذاك �أن
و�أداة ان�شغال ِّ
ال�سلم يف الإ�سالم جعلت ال�س�ؤال عن �أ�سبابه حماولة لإخراجه عن �أ�صله،
�أ�صالة ِّ
�إذ من جاء على �أ�صله ال �س�ؤال عليه ،وتظل �أ�سباب العنف دو ًما حمل معاجلة
وا�ستف�سار ،لذلك �إذا تقاتلت طائفتان يف الإ�سالم ن�صاحلهما دون ال�س�ؤال عن
�أ�سباب الإ�صالح ،لكنا ال نقاتل �إحداها �إال بعد �س�ؤال عوامل العنف واكت�شاف
الفئة الباغية ثم يكون العنف ،فنالحظ �أن العنف ُم ْر َج�أٌ دو ًما ،و�أنه البد من تربيره
ال�سلم الذي يفعل ثم يربر يف حالة طلب
قبل القيام به ودرا�سة �أ�سبابه ،بعك�س ِّ
تربيره على غري املعتاد لأنه �أ�صل .و�أثناء العنف يحرم ال�شرع مبقا�صده الإمعان يف
العنف فالفئة الباغية تقاتل لي�س حتى تباد بل فقط حتى تفيء �إىل �أمر اهلل ،مبعنى �أن
الإمعان يف العنف حرام ،والعنف يف ال�شريعة ال يعني النهاية نهاية طائفة �أو دولة
�أو خمالف ،بل نهاية م�سوغات قتاله فقط ،وحترمي الإمعان يف القتال حمرم حتى
مع الكافرين الحتمال انقالبهم م�سلمني �أو �أ�صدقاء ،قال تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (املمتحنة� )٧ :إذن؛ يهيئ املتقاتلني
لل�سلم ،ويهيئ امل�ساملني -ب�سقائه القبلي للوعي والالوعي
بح�سه امل�ستقبليِّ -ال�سلم ،ويهيئ الكفار -بعديًا -للإ�سالم لي�س الآن �إذا ما عاندوا
بقيمه -ملزيد �إفعال ِّ
بل يف الأفق البعيد� ،سواء يف �أنف�سهم هم بعد �سنوات� ،أو يف �أحفادهم ،لعل اهلل
يخرج من �أ�صالبهم من يوحد اهلل ،كما فعل النبي عليه ال�صالة وال�سالم مع غالب
العرب ف�أ�سلموا �أجمعهم ،فهذه هي مخ ر�سالة الإ�سالم �أنه رحمة للعاملني الآن وما
ال�سلم هو �أحد امتدادات العقيدة فقد تلب�س بهذا
بعد الآن ،هنا وهناك ،ومبا �أن ِّ
لل�سلم
ال َّلبو�س الذي له حلاظ م�ستقلبي بعدي توقعي ،هنا كانت ال ُ
إحاالت البعدية ِّ
عقدي ًة.
ال�سلم ولي�س
�إن الإ�سالم ي�سعى لتق�صيد العنف ور�سم خانة له لتجعله يخدم ِّ
ال�سلم العنف ،وهذا التق�صيد للعنف يجعل كل مورثات العنف يف
�أن يخدم ِّ
- 223 -

بال�سلم وقا�صدة لها ،فغر�ض ق�صيدة
التعامالت وال�سلوكات الب�شرية م�ؤطرة ِّ
ال�سلم هو ال�سالم و�إن تخللتها جمل العنف كانت نف�س هذه اجلمل حامل ًة خلدمة
ِّ
غر�ض الق�صيدة تلقائ ًيا ،وعليه �إذا �أردنا الت�أكيد باال�ستدالل ،على �أن اهلل منه ال�سالم
ومل يق�صد ق�صدً ا غائ ًيا مترير العنف يف كل حركات الوجود و�شعائر الإ�سالم؛
ا�ستدللنا يف ذلك على �أن غاية الإ�سالم هي توزيع ال�سالم يف الوجود ولتح�صيل
ال�سلم يف �شكله اجلامع املانع على امل�سلم �أن يكون-يف-الإ�سالم ويتمعن ذاته
ِّ
ال�سلم بجوارحه ول�سانه وقلبه ،فامل�سلم من �سلم
فيه ويفي�ض به لدرجة �أن ين�شر ِّ
امل�سلمون من ل�سانه ويده وي�سلم قلبه بحيث ال يحقد على �أحد ،..وال يكتفي
برتك ال�شر والإذاية كقوله �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل يَ ْدخُ ُل الجْ َ َّن َة َم ْن اَل يَ�أْ َم ُن َجا ُر ُه
ال�سلم يف �أرجاء الوجود،
بَ َوا ِئ َق ُه»((( �إذ هذا يف �سياق املعا�صي الثقيلة ،بل يبث ِّ
ويذيعه يف املوجودات .قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن َك َان يُ�ؤْم ُِن
ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر َف ْليُ ْح�سِ ْن �إِلىَ َجارِ هِ َ ،و َم ْن َك َان يُ�ؤْم ُِن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر َف ْليُ ْك ِر ْم
�ضَ ْي َف ُهَ ،و َم ْن َك َان يُ�ؤْم ُِن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر َف ْليَق ُْل خَ يرْ ً ا �أَ ْو ِليَ ْ�س ُك ْت»(((� ،أوَ « :م ْن َك َان
يُ�ؤْم ُِن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر َفلاَ يُ�ؤْذِ َجا َر ُهَ ،و َم ْن َك َان يُ�ؤْم ُِن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر َف ْليُ ْك ِر ْم
�ضَ ْي َف ُهَ ،و َم ْن َك َان يُ�ؤْم ُِن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر َف ْليَق ُْل خَ يرْ ً ا �أَ ْو ِليَ ْ�ص ُم ْت»((( .فامل�سلم يف
ال�سلم يف الوجود كما
الأ�صل م�سامل مع اجلميع وم�ضاد للحرب .و�ساع ّ
لبث ِّ
جند يف ن�صو�ص ال�سنة الناهية عن �سب الريح والزمن والديك والأموات...بل
حتى الأدواء ،فعندما �سبت �أم ال�سائب احلمى قال :اَ«ل ت َُ�س ِّبي الحْ ُ َّمى َف�إِنَّ َها ت ُْذهِ ُب
اب �إِ ْث ِم َم ْن اَل يَ�أْ َم ُن َجا ُر ُه بَ َوا ِي َق ُه }يُو ِب ْق ُه َّن{ يُ ْهل ِْك ُه َّن } َم ْو ِب ًقا {
� -1أخرجه البخاري ،يف كتاب الآداب ،بَ ُ
اب بَيَانِ تحَ ْ ِر ِمي �إِ َيذا ِء الجْ َارِ  ،حديث
َم ْه ِل ًكا ،حديث رقم .6016 :وم�سلم(واللفظ له) يف كتاب الإميان ،بَ ُ
رقم.46 :
ال�ص ْم ِت �إِ اَّل م َِن الخْ َيرْ ِ ،
اب الحْ َ ِّث َع َلى �إِكْ َر ِام الجْ َارِ َو َّ
ُوم َّ
� -2أخرجه م�سلم ،يف كتاب الإميان ،بَ ُ
ال�ض ْي ِف َولُز ِ
الميَانِ  ،حديث رقم.48 :
َو َك ْونِ َذل َِك ُك ِّل ِه م َِن ْ إِ
اب َم ْن كَانَ يُ�ؤْم ُِن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر َفلاَ يُ�ؤْذِ َجا َر ُه ،حديث رقم:
� -3أخرجه البخاري ،يف كتاب الآداب ،بَ ٌ
.6018
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خَ َطايَا بَنِي �آ َد َم َك َما يُ ْذهِ ُب ا ْلكِ ُري خَ َب َث الحْ َدِ يدِ »((( .وفعالية مق�صد الدين كله �إثارة
الرحمة الإ�سالمية يف الوجود عرب فاعلية امل�سلم ،فيكون امل�سلم عبدً ا للرحمن
ال�سلم ك�سياق
نا�ش ًرا للرحمة يف احلياة بدين الرحمة ،ومبا �أن مقا�صد الدين هي ِّ
ال�سلم يف كل
طبيعي لأحكام ال�شريعة كان تق�صيد امل�سلم بها هو جعله يق�صد ِّ
�أفعاله على امل�ستوى البعيد ،ولو تخللت بع�ض �سلوكاته العنف العار�ض امل�شروع
ال�سلم �إىل احلياة كلها .وهذا الدين الإ�سالم
فال جرم �إكمال متطيط غر�ض ِّ
الرحيم الذي هو املادة امل�شتغَل عليها لن�شر ال�سالم بها يف احلياة ،ويتم عربها
ال�سلم فيه كل ًيا ،فعقيدته �سالم من ال�سالم
ال�سلم ويجلي طاقة ِّ
تق�صيد اخللق نحو ِّ
ال�سلم و�إدامته ،ولي�س �إفعال العنف وتركيمه ،وهذا املق�صد مق�ص ٌد
تتوخى �إحراز ِّ
لل�شريعة بقيد ال�شريعة �أي هو مق�صد الفقهيات والأخالقيات ،ذلك �أن �أغرا�ض
التنظيمات املعامالتية يف البيع وال�شراء و�أحكام الأ�سرة من الزواج والق�ضاء
بال�سلم وامل�ضايِف له� ،إذ �إن القانون يخلق
وال�شهادة...هو �إفعال العدل املحايَث ِّ
ال�سلم ويعدم الفو�ضى االجتماعية ويحقق اال�ستقرار يف الأو�ساط احلركية التي
ِّ
ْيع ُمرها الإن�سان ،لأنه يقف دون ت�سلط �إن�سان على �آخر واغت�صاب حق ما �أو جور
�سلطان �أو �صاحب جاه على �آخر ،والذي من �ش�أنه خلق زلزال من احلقد لدى
ال�ضعفاء الذي هو �أحد عوامل االنتفا�ضات امل�سلحة والثورات الدموية و�أبرز
مهيئاتها يف النفو�س واملجتمعات.
و�إن مق�صد الأخالق يتجلى يف �إحراز احلب بني النا�س وحتقيق م�ساملة هادئة
تنع�ش روح الطم�أنينة وال�سكون بينهم ،لهذا كان �شعار اللقاء الأول بني امل�سلمني
هو ال�سالم �سواء �أعرفوا بع�ضهم �أو ال �أي �أنه هو الو�سيلة الأوىل للتعارف
والتوا�صل واحلوار والذي هو �أ�سا�س ف�ض العنف وم�سحه عن �ساحات التعامالت
اب المْ ُ�ؤْم ِِن فِي َما يُ ِ�صي ُب ُه م ِْن َم َر ٍ�ض �أَ ْو ُح ْزنٍ َ�أ ْو ن َْح ِو
اب ثَ َو ِ
� -1أخرجه م�سلم ،يف كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
َذل َِك َح َّتى َّ
ال�ش ْو َك ِة يُ َ�شا ُك َها ،حديث رقم.2575 :
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الب�شرية ،وهو � ً
أي�ضا و�سيلة بداية االندماج بني �أنا�س يعرفون بع�ضهم م�سب ًقا ،وهذه
التعامالت التوا�صلية هي قنوات لتوريد الأفكار وتالقح الأذهان ،والتي البد منها
ال�سلم و�أ�سا�س
�أن تكون يف كمية منها عقدي ًة ،فكان �أ�سا�س التعاقد العقدي هو ّ
ال�سلم ،كما �أنه �أ�سا�س التثاقف الفكري والتخلق
�إبرام هذه العقود العقدية هو ّ
ال�سلم ،ومبا �أن العقيدة
الأخالقي .مما يعني �أن مقا�صد الأخالق هي بعث روح ِّ
ال�سلم �أحد �أهم مقا�صد
هي �أ�سا�س الأخالق والفقه م ًعا لأنها ب�ؤرة كل ال�شرع كان ِّ
العقيدة.
ال�سلم �إىل معاجلة �أدوات العنف اللطيفة املنع�شة له �أي تلك التي
وميتد هذا ِّ
هي عنف لكنها يف لفظ لطيف م�ؤدب تظهر كعاملة على هام�ش العنف لكنها �أحد
مرتكزاته ،و�أق�صد بذلك ال�سيا�سة كامتداد للحرب ،وال�سلطة ك�أداة لها م�شروعية
ال�سلم مبقوماته العقدية مما يجعل
ممار�سة العنف واحتكاره .ففي الإ�سالم مت ارتباط ِّ
ال�سلم وغاياته �شرعي ًة ،وبعبارة عك�سية ،يجعل و�سائل احلرب وغاياته
و�سائل ِّ
ال�سلم الذي يقوم على التفريق بني الغاية
�شرعي ًة ،ومن هنا ندرك الفرق بني ِّ
ال�سلم
والو�سيلة ،حيث الغاية تربر الو�سيلة وكل �شيء وفق «امليكيافلية» ،وبني ِّ
الذي ال تربر الو�سيلة الغاية فيه وال العك�س لوجود القيمة العقدية التعبدية يف
وال�سلم م ًعا يحرم جتازوها ،مما يعني �أن حتديد و�سائل
و�سيلة احلرب وغايتهاِّ ،
ال�سلم ممكنًا
وال�سلم بال�شرع يجعل �إمكانية توقع نهاية احلرب وم�آالت ِّ
احلرب ِّ
لإحكام و�سائلهما ،يف حني يكون فتح الو�سيلة �أمام كل االحتماالت يجعل التوقع
ال�سلم ً
ال�سلم
ه�شا م�ؤق ًتا يف حالة هذا ِّ
وال�سلم م�ستحيلاً  ،فيظل ِّ
مب�آالت احلرب ِّ
ال�سلم مبحددات �أخرى كامل�صلحة،
مهد ًدا با�شتعال احلرب يف �أي وقت الرتباط ِّ
ال�سلم الإ�سالمي واقع ًيا طبيع ًيا يف ال�شريعة لأنه غري مرتبط بقيمة
يف حني يظل ِّ
ال�سلم
خارجية بل هو قيمة يف حد ذاته وو�سائله م�ضبوطة متع َّبدً ا بها .وارتباط ِّ
خروجا عن القيمة وعن العقيدة ،ومن ثم
مبقوماته العقدية يجعل اخلروج عنها
ً
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ال�سلم يف حد ذاته قيمة مقد�سة
ال جمال ل�شرعنة تبني و�سائل غري �شرعية ما دام ِّ
ال�سلم
ال ي�شرع احلرب �إال لتحقيق �سلم �أعلى� ،أو �ضرورة احلرب جعلت م�ساحة ِّ
ال�سلم اً
ال�سلم باحلق
حال �أو م� اًآل .وبقدر حتاقق ِّ
تقل ،فوجبت احلرب لتو�سيع منطقة ِّ
يف الداخل الإ�سالمي بقدر التماهي يف القيم الفا�ضلة العقدية ونيل الدرجات
وبقدر �إ�شعال احلرب باطلاً يف الداخل الإ�سالمي بقدر التهاوي يف الدركات،
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل ت َْرجِ ُعوا بَ ْعدِ ي ُك َّفا ًرا ،يَ ْ�ض ِر ُب بَ ْع ُ�ض ُك ْم
اب بَ ْع ٍ�ض»((( ،والحظ احلديث يف �ضربه �أمثلة على الكفر العملي الف�سقي
رِ َق َ
ال�سلم لي�ؤ�شر على �أن �سياق الف�سوق والكفر هو �سياق احلرب
باحلرب وعدم ِّ
ال�سلم الداخلية تقابلها درجة يف الإميان بقدر ما يقابل احلرب
الداخلية� ،إذن �سياق ِّ
املح�صالن باحلرب الداخلية
الداخلية درجة يف الكفر ،فبقدر الكفر والف�سوق
َّ
بال�سلم الداخلي.
بقدر الإميان والإح�سان املح�صالن ِّ
من هنا كانت ت�صور الإ�سالم للعنف الثقيل (احلرب) �أو اللطيف (ال�سيا�سة
ال�سلم:
وال�سلطة) متر عرب ثالث قواعد لتحقيق ِّ
ال�سلم منزوع العنف ولو يف مناط ما من مناطاته
ال�سلم ِّ
متمح ً�ضا يف ِّ
 جعل ِّ
بتجنب العنف كل ًيا يف �سياق ما من �سياقاته �أو م�ضمون ما من م�ضامينه،
وجتنب �أنواعه من العنف املادي والرمزي والنف�سي...
ال�سلم على �أكرب قدر ممكن من النا�س ،ملدة �أطول قدر الإمكان،
 حتقيق ِّ
خال�صا من البدع
وهذا امتداد للبعد العقدي الذي ين�ص على جعل الدين ً
والأن�سنات.
 حتقيقه لأكرب عدد ممكن من النا�س وغر�سه يف احلياة ملدة �أطول.
ات ِل ْل ُع َل َماءِ  ،حديث رقم .121 :وم�سلم يف كتاب
الن َْ�ص ِ
اب ْ إِ
� -1أخرجه البخاري ،يف كتاب العلم ،بَ ُ
اب بَ ْع ٍ�ض ،حديث رقم. 65 :
الإميان ،بَ ُ
اب اَل ت َْرجِ ُعوا بَ ْعدِ ي ُك َّفا ًرا يَ ْ�ض ِر ُب بَ ْع ُ�ض ُك ْم رِ َق َ
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ال�سلم يتجذر بو�ضع نق�ضيه وهو احلرب يف �سياقه
�إن تو�ضيح ما تقدم حول ِّ
ال�سلم عرب تبيان احلرب.
لإبالج مغيا ِّ

ال�سلم كمانع):
املطلب الثاين :احلرب يف �سياقها املق�صدي (�أو ِّ

يف ظل هذه اخلطوط نعلم �أن قوله تعاىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (الأنفال)٣٩ :

خال�صا له ،لأكرب عدد ممكن من النا�س
تعني �أن غر�ض الدين هو كونه هلل وحده ً
ال�سلم وهو �أحد
ك ًما وكي ًفا ،ملدة �أطول زمن ًيا ،ومبا �أن ال�سياق املعتاد للدين هو ّ
مقا�صده املهمة يف حني �إن احلرب لي�ست مق�صدً ا بل هي ارتكا�س .وقد �صرح
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بذلك يف غزوة اخلندق يوم �أن اعتدى الأحزاب على
املدينة بالغزو قائلاً كما روى الرباء« :المْ َلاَ َق ْد بَغ َْوا َع َل ْي َنا� ،إِ َذا �أَ َرا ُدوا ِف ْت َن ًة �أَبَ ْي َنا �أَبَ ْي َنا.
يَ ْر َف ُع ِب َها َ�ص ْوتَ ُه»((( .والقاعدة هنا هي «طبيعة املرتك�س �أنه ال يكون مق�صدً ا» كان
ال�سلم مق�صدً ا حمي ًما ،لكن �إذا خرج الدين عن قاعدته الثالثية العقدية وامتداداتها
ِّ
ال�سلم �إىل ال�ساحة الب�شرية
ال�سلم هنا يكون احلرب �ضرور ًة لإرجاع ِّ
يف �صيغة ِّ
وال�سلوك الإن�ساين وحلاظه الطبيعي.
من هنا ندرك �أن:
ال�سلم.
 -1م�شروعية العنف ال ت�ستمد من ذاته �أو من قيمة امل�صلحة بل من قيمة ِّ

وال�سلم � ً
أي�ضا هو ال�سياق املحايث دو ًما للحرب ،والذي ي�ستعي�ضها يف �أي
ِّ -2
فرتة كلما �صارت احلرب غري �ضرورية.
ال�سلم هو �شرط العنف حيث ال يكون العنف �إال ب�شارط �سلمي يهيكل
 -3كما �أن ِّ
ال�سلم هو املعنى الوجودي
حدوده وغاياته ومناطاته ومربراته ،هنا �أنتج لنا �أن ِّ
اب َق ْولِ ال َّر ُج ِل لَ ْو اَل اهللُ َما ْاهتَدَ ْي َنا ،حديث رقم .7236 :وم�سلم
� -1أخرجه البخاري ،يف كتاب التمني ،بَ ُ
َاب َوهِ َي الخْ َنْدَ ُق ،حديث رقم.1803 :
اب َغ ْز َوةِ ْ أ
الَ ْحز ِ
يف كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
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ال�سلم ولي�س
والوجوبي للعنف ،فكان مرتكز ح�ضارة العقيدة الإ�سالمية هو ّ
العنف؛ لهذا فامل�سلم كائن �سلمي مادام م�سل ًما .وهذه التهيئ ُة النظرية ت ْن ِبي َنا
عمل ًيا �أن احلرب يف الإ�سالم قائم ٌة على رد االعتبار للعدل والعلم واحلب من
جديد و�إعادة التفكري فيها ب�إعادة العمل بها ،ووفق هذا الن�سق النظري تكون:
 احلرب يف �سياق العنف كقتال:ال�سلم وعدم الإمعان يف احلرب ،فمحكمة ف�ض النزاعات لي�ست
تتق�صد ِّ
ال�سلم والقيمة ،قال تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ
هي معيار احلرب والقوة� ،إنها معيار ِّ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (احلجرات )٩:فالقتال
معلق بالطائفة الباغية بالعدل والق�سط ،ونالحظ تكرار الأمر بالعدل وربطه باحلب،
ال�سلم
هنا جعلت حمكمة ف�ض النزاع هو ال�سياق الطبيعي حللحلة النزاع عرب ِّ
وال�صلح ،و�أثناء القتال كحل �ضروري و�أخري جعل معيار العدل والق�سط -الحظ
كرره باال�سم والأمر -هو ا َحل َكم يف �صوت القتال ،فكان القتال ا�ستثنائ ًيا وطابع
ال�سلم،
ال�سلم حيث احلرب -من �أجلِّ -
القتال ال�ضروري والأخالقي �أنه يتغيا ِّ
و�أما احلرب لغاية غري �أخالقية �أو عادلة فهو حرب-من �أجل -دوام وامتداد
لل�سلم.
احلرب .فالقتال �إذن يف الإ�سالم؛ هو امتداد ِّ
 -احلرب يف �سياق العنف ك�سلطة:

ال�سلم ،و�إفعالها دون �شطط
ال�سلم لتحقيق ِّ
ال�سلطة يف الإ�سالم قائمة على ِّ
من �صلى اهلل عليه و�سلم على ثمامة وقال�« :أَ ْط ِلقُوا
املن على الأ�سري مثلاً كما َّ
�ش َّرع َّ
ثُ َما َم َة»((( .لأن ال�سلطة فيه عند ا�ستق�صاء تعاريفها وحدودها جتتمع على مفهومي

اب اِالغْ ت َِ�سالِ �إِ َذا �أَ ْ�س َل َم َو َر ْب ِط ْ أَ
ال�سِ ِري �أَ ْي ً�ضا فيِ المْ َ ْ�سجِ دِ َوكَانَ
� -1أخرجه البخاري ،يف كتاب ال�صالة ،بَ ُ
�شُ َر ْي ٌح يَ�أْ ُم ُر ا ْل َغ ِر َمي �أَنْ يُ ْح َب َ�س �إِلىَ َ�سارِ يَ ِة المْ َ ْ�سجِ دِ  ،حديث رقم .462 :وم�سلم يف كتاب اجلهاد وال�سري،
الَ�سِ ِري َو َح ْب�سِ ِه َو َج َوازِ المْ َ ِّن َع َل ْيهِ ،حديث رقم.1764 :
اب َر ْب ِط ْ أ
بَ ُ

- 229 -

الأمر والنهي ،و�إذا كانت ال�سلطة هي الأمر والنهي ،ف�إنهما يف الإ�سالم يتعلقان
بال�سلم �أكرث من العنف يف ال�شرع لأنه هو ال�سياق الطبيعي وهو املق�صد لتطبيق
ِّ
�أوامر ال�شريعة ونواهيها وما ي�ستبطنانه من الأحكام النوعية كالواجب واملندوب
بال�سلم يف الإ�سالم �أ�سا�س عالقة
واملباح واملكروه واحلرام ،فكانت عالقة ال�سلطة ِّ
ال�سلطة بالعنف و�أكرث م�ساح ًة منها ،لهذا فاهلل هو ال�سالم وهذا هو الأ�صل وا�سمه
تعاىل ،و�أما الغ�ضب فهو �صفة فعل ولي�س ا�س ًما� ،أي �أنه حادث الآحاد -طب ًعا
قدمي النوع( -احلدوث ال يعني املخلوقية) ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :اتقوا
الظلم ف�إن الظلم ظلمات يوم القيامة)((( .من هنا كان حكم الإ�سالم يجانب
حكم الطغيان ،ذلك �أن (حكم الطغيان ح�سب «مونتي�سكيو» هو احلكم الأكرث
عن ًفا والأقل قو ًة بني �أ�شكال العنف) ((( ،ومبا �أن الأقلية يف الإ�سالم هي العنف،
ال�سلم دو ًما وتقدميه على العنف وهو امل�سيطر يف ال�ساحة
وذلك من جهة تغليب ِّ
ال�شرعية ون�صو�صها ك ًما وكي ًفا ،يكون احلكم الإ�سالمي لي�س بحكم طغيان ،وهذه
ال�سلم �إذا ما قومناه بالعقيدة القا�صدة لإحقاق
امتدادات �سيا�سية و�أخالقية لفقه ِّ
وال�سلم والرحمة خللق حياة �سليمة �ساملة تكون الدنيا من خاللها
العدل والعلم ِّ
دار ال�سالم ،ومبا �أن احلالة التي نحن عليها يف الدنيا هي التي حتدد ما نكون عليه
يف الآخرة� ،إذ حالة الكفر يف الدنيا تورث وحتدد حالة الكافر يف الآخرة من �أنه
يف النار ،وحالة امل�سلم هنا يف الدنيا حتدد له حالته يف الآخرة من كونه يف اجلنة
و�إن مق�صد الدين هو جعل احلياة دار ال�سالم كحالة يف الدنيا من �أجل حتديد
حالة الآخرة كدار لل�سالم كذلك ،وهذه احلالة يف الآخرة كدار لل�سالم هي
ال�سالم لأن ال�سالم عمها وهي ثواب ملن �أ�سلم م�سل ًما
اجلنة ،و�سميت اجل ّنة بدار ّ
بال�سلم يف الدنيا ،و�سعى جلعلها دار ال�سالم كما ق�صد ال�شرع ذلك
يف الإ�سالم ِّ
اب تحَ ْ ِر ِمي ُّ
الظ ْل ِم ،حديث رقم.2578 :
� -1أخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
 -2يف العنف ،حنا �أرندت" ،٣٦ ،بت�صرف ي�سري".
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وق�صد اهللُ
ال�سالم ذلك ،فدار ال�سالم يف اجلنة هي نتيجة حال حتقيق ال�سالم يف
ُ
الأر�ض �إذ حالة الآخرة نتاج حالة الدنيا .ونيل اجلنة ق�صد كل م�سلم ،فنيل ال�سالم
�إذن ق�صد كل م�سلم ،ومبا �أن اجلنة مفهوم غيب عقدي كانت العقيدة هي مق�صد
ال�سلم واالرمتاء
ال�سلم وتتغياه وحتمل معتقديها على تغيي ِّ
كل م�سلم حتمل ط َّيها ِّ
لل�سلم ،وفيه جتاوز لال�ستبداد الذي
�إليه .فال�سلطة يف الإ�سالم �إذن؛ هي امتداد ِّ
يجعل ال�سلطة امتدا ًدا للعنف.
 احلرب يف �سياق العنف ك�سيا�سة:�إن �سيا�سة النبوة قامت على االحرتام ف�أول خطاب �سيا�سي دعوي �أر�سله
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للملوك كان خطاب �إ�سالم و�أمن ،وفيهَ « :ف�إِنيِّ �أَ ْد ُع َ
وك
ال ْ�سلاَ ِم� ،أَ ْ�سل ِْم ت َْ�س َل ْمَ ،و�أَ ْ�سل ِْم يُ�ؤْت َِك اهللُ �أَ ْج َر َك َم َّرتَينْ ِ َ ،ف�إِنْ ت َ َو َّل ْي َت َف�إِ َّن
ِبدِ َعايَ ِة ْ إِ
ال�سلم هو غاية �شرعية ،ف�إن احلرب لي�ست
َع َل ْي َك �إِ ْث َم َْ أ
الرِ ي�سِ ِّي َ
ني»((( و�إذا كان ِّ
هي امل�آل الوحيد يف نهاية الأمر ،بل امل�آل الوحيد يف نهاية الأمر يجب �أن يكون
لل�سلم ،وهذا يعني �أن
لل�سلم ،وتكون وفق هذا املق�صد ال�سيا�سة ال�شرعية امتدا ًدا ِّ
ِّ
ال�سلم ب�شكل حقيقي ،وتعترب �إقامة العالقات
ال�سيا�سة الدولية يف الإ�سالم تتق�صد ِّ
ال�سلم ومنذجاته العملية يف �أفق
مع جريانها ودول العامل ك�أحد متثالت فري�ضة ِّ
التعامالت الربانية ،كما �أن عالقة الدولة باملواطن ومفهوم ال�سيادة و�إرادة الدولة
ال�سلم على م�ستوى عالقاتها الداخلية ،وهذا
املتمثلة يف القانون تتق�صد �إفعال ِّ
البعد هو املحدد لعالقات املواطن ب�أجهزة الدولة التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية
ال�سلم .من هنا يجب �أن تدر�س العالقة بني احلرب وال�سيا�سة
القائمة على مق�صد ِّ
ال�سلم وامل�صلحة مبقوماتهما العقدية،
ال�شرعيَينْ على �أ�سا�س قرينيهما املفهومينْ ِّ :
اب تَ َعالَ ْوا �إِلىَ َك ِل َم ٍة َ�س َواءٍ بَ ْي َن َنا َوبَ ْي َن ُك ْم َ�أال ن َْع ُبدَ
� -1أخرجه البخاري يف كتاب التف�سري ،باب } ُق ْل يَا �أَ ْه َل ا ْلكِ َت ِ
اب ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ
اب كِ َت ِ
�إِال اهللَ{ َ�س َواءٍَ :ق ْ�صدٍ  ،حديث رقم .4553:وم�سلم يف كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
ال ْ�سلاَ ِم ،حديث رقم.1773 :
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِلىَ هِ َر ْق َل يَ ْد ُعو ُه �إِلىَ ْ إِ

- 231 -

لل�سلم
وهو الأ�سا�س نف�سه لدرا�سة عالقة العنف بال�سلطة حتى نحقق اجلنوح ِّ
على م�ستوى ال�سلطة وعلى م�ستوى القتال وعلى م�ستوى ال�سيا�سة ،كمفاهيم
لل�سلم يف الإ�سالم وكمحددات لعالقاتنا مع الآخر القائمة
تعرب كلها عن امتداد ِّ
ال�سلم �سواء يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية الدولية �أو ال�سيا�سة الداخلية يف
على ِّ
عالقة الفرد بالدولة م�صدا ًقا لقوله تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ
لل�سلم فذلك
(الأنفال )٦١ :و�إذا كانت ال�سيا�سة ال�شرعية يف مقا�صدها هي امتداد ِّ
يعني �أنها لي�ست امتدا ًدا للحرب كما هو طابع ال�سيا�سة الرباغماتية الآن يف ظل
الدولة احلديثة وفق املبد�أ املهندِ �س العام؛ (احلرب هي امتداد لل�سيا�سة) كما قال
«كارل فون كالوزوفيت�ش»(((.
ال�سلم ف�إن
�إذن؛ �إذا كان �سياق احل�ضارة الإ�سالمية الطبيعي يبنى يف ظل ِّ
ال�سلم والعلم ولي�س احلرب كما فعلت حروب القرن
احلرب يف الإ�سالم تنتج ِّ
الع�شرين ،التي ولدت حرب عاملية �أوىل وولدت الأوىل الثانية ،وولدت الثانية
حروبًا بارد ًة وهكذا يف �سل�سلة �صراع ينتهي ب�صراع ليدخل يف �صراع �آخر.
فيجب �أن تخدم احلرب قيم العقيدة و�سياقاتها الطبيعية وت�ساوق القيم ُة الآالت
احلربية واملدافع والقا�صفات من �أجل حماية الذات الب�شرية قبل حماية الذات
الثقافية املتنوعة �أو الذات العرقية املختلفة �أو الدينية املتباينة .وهذا هو ما ي�سجله
ال�سلم بار ًزا جدً ا فيه ،والذي
الإ�سالم وتاريخه يف الع�صر النبوي حيث كان دور ِّ
إ�سالم فيه �أكرث مما خدمته احلرب ،فبمجرد الهجرة ت�أ�س�ست الدولة،
ال�سلم ال َ
خدم ِّ
ال�سلم حيث كانت الدعوة املكية
فما ي�ؤ�س�س دولة الإ�سالم لي�س هو العنف ،بل ِّ
والهجرة وبيعة �أهل املدينة �س ْلمية ،لكن توطني الدولة قد يكون بالعنف كما يف
بدر وذلك لإبقائها وحرز املكت�سب ورد الظلم واجلهل ،ومع ذلك كان عدد
 -1ينظر هنا الكتاب املاكر :احلرب ثالث وثالثون ا�سرتاتيجية ،روبرت غرين ،ترجمة� :سامر �أبو هوا�ش،
وخ�صو�صا ا�سرتاتيجيات احلرب الهجومية؛ .٤٥٥-٢٤١
ً
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القتلى من الكفار وامل�سلمني يف العهد النبوي مل يتجاوز مثنى الألف بله �أن
جتمع فيه الألوف جمع تك�سري ،وعدد امل�سلمني فيه كان عظي ًما جدً ا لدرجة �أن
جمرد من حج فقط من القادرين يف حجة الوداع مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
لل�سلم تَ َت َفننَّ ُ يف ال�سيا�سة
جتاوز مئة �ألف .فعلم بهذا �أن ال�سلط العقدية الداعمة ِّ
وال�سلطة والقتال نف�سه وال َت َت َفتنَّ ُ باحلرب كت�أويل وحيد لل�شرع .وهذا �أعظم الرد
على من فهم الإ�سالم كدين عنف �أو جعل من احلرب مق�صدً ا �شرع ًيا ،وينطلق
من فر�ضيات حت�س�سها من �شكل ما رمبا يكون �شرع ًيا ورمبا كانت ردة فعل ظرفية
�أو نف�سية �أو اجتماعية عاي�شها هذا الفرد ف�أثرت يف فهمه للن�ص وجعلته يتح�س�س
هذه الفر�ضيات وينطلق منها لت�صري بعد ذلك م�سلمات فع ْل ًما ،هنا يكون مق�صد
العقيدة هو دفع امل�سلم نحو دوام املراجعة ال�صارمة لي�س ملا يفكر فيه فقط على
م�ستوى وعيه ،بل لغزو املناطق الدفينة يف الالوعي والتي �صارت ال مفك ًرا فيها،
وحماولة بلورتها بال�شرع من جديد وجتنب ال�سياقات الظرفية التي ت�ؤثر يف عملية
ت�أويل الن�ص وتنزيله وحماولة جتاوزها نحو ا�ستنطاق الن�ص نف�سه ،وا�ستنطاقه يف
الذات امل�ؤولة ،ولي�س ا�ستنطاق الذات امل�ؤولة ا�ستنطا ًقا ي�ؤول ال�شرع للذات.
وهناك بحوث حول اجلهاد ت�صيريه خارج نطاقه ال�شرعي �أي عن ًفا غري �شرعي،
وذلك عندما يتم قراءة الن�ص لتربير عنف ما يتم عربه ت�أويل الن�صو�ص لدعم
حادثة عنف �أو فكرة عنيفة خارج �إطار اجلهاد ،هنا يخرج الن�ص اجلهادي عن
�إطاره العقدي مبقوماته �إىل دائرة الرباغماتي ،وبالتايل ت�صري الن�صو�ص فارغة
ً
وتخطيطا للعنف.
احلقيقة ويعاد �إنتاجها من جديد لي�صري الن�ص بذلك �أدا َة �شحن
مق�صدي كان البد من اال�ستعانة بقاعدة من قواعد من
ومبا �أن �سياق حديثنا
ٌ
مقا�صد ال�شريعة هنا لنربهن ختا ًما على ما نريد قوله ،ون�سطر هنا كلي ًة مهم ًة ن�ؤطر
بها كالمنا وهي�« :إن الزمان واملكان يجعل من املقا�صد ذات �أولوية على بع�ضها
�أحيانًا ،ففي الأمور اجلزئية من الفتاوي يجعلها تتغري وفق تغري الزمان واملكان
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والأحوال والأ�شخا�ص لكن الأمور الكربى والكلية يجعلها تتواىل» ففي موقف
الدفاع عن بلد من غزو الكفار تكون حتمية العنف واجلهاد �ضروري ًة ولي�س ذلك
ً
ال�سلم ،بل لأن تغري احلال والظرف والزمان واملكان جعلها �أوىل الآن
ن�سخا ملق�صد ِّ
ال�سلم يف هذا الظرف هو احلرب .فتكون فري�ضة
ال�سلم ،لأن �شرط حتقيق ِّ
من ِّ
ال�سلم ومقا�صد امل�ساملة يف هذا الع�صر الذي يتدرع بالأ�سلحة الهيدروجينية
ِّ
والنووية وكافة الأ�سلحة القذرة والآالت املدمرة� ،أوىل يف ن�شرها وبعثها و�أوىل
يف احلوارات والتخاطبات من غريها ،و�أوىل يف تقدميها على غريها يف املحافل
الدولية والندوات الفكرية وامل�ؤمترات والقمم والتعامالت والتعالقات والعالقات،
هذا من جانب ،ومن جانب �آخر حتى ت�صاحب قوة هذه الآلة الباط�شة معان وقيم
تكون يف قوتها ،وتوازي هيمنتها العملية بهيمنة معنوية و�سلطة نظرية تعقلن �آلة
فال�سلم هنا يف هذا الزمان كق�ضية كربى
احلرب وتقومها يف امل�سارات ال�صحيحةِّ .
ال يجوز �أن تتغري لأن تغريها يعني احلرب؛ العدم العام ،بعك�س الق�ضايا اجلزئية
التي قد تتغري �أحكامها من اجلواز �إىل احلرمة لتغري الزمان واملكان والأحوال
ال�سلم �شيء
ال�سلم هنا ثابت �إىل �أجل غري
م�سمى ،والذي يلي ِّ
والنيات...فتوايل ِّ
ً
ال�سلم يجب �أن تظل مت�صلة بدون �أي انف�صال بينها
واحد هو �سلم �آخر ،فمادة ِّ
مبادة �أخرى من العنف .وتوايل الق�ضايا الكربى دون تغريها يكون لأ�سباب ،منها:
�أن يكون يف تغريها هالك عام ،كمثالنا هنا� ،أو �أن يتم ا�ستنزاف دواعي القيمة
ال�سلم وحتقيق
امل�ضادة وجتفيف �أ�سبابها ،فمثلاً ؛ �إن احلرب يف الإ�سالم تكون لقيمة ِّ
ال�سلم ،ف�إذا ما كانت احلرب غري �ضرورية بزوال �أ�سبابها بحيث �ساد العدل
مق�صد ِّ
وال�سلم والعلم والرحمة� ،أو �صار �إ�شعال احلرب يعني هالك اجلميع المتالك
ِّ
ال�سلم وحده ثاب ًتا وبذلك
الكل للأ�سلحة الهالكة للكل =كان مق�صد توايل قيمة ِّ
تن�سخ احلرب وتعطل اجليو�ش ،فالإ�سالم ال يرفع ال�سيف �إال لإقامة العدل �أو رفع
ال�سلم؛ �أو �إحقاق حق احلياة للنا�س ،والذي قد يتحقق ب�إعدام
الظلم �أو حتقيق ِّ
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احلرب عرب امتالك الكل لأ�سلحة رادعة للظلم والعدوان توجب الهالك للجميع
�إن قامت احلرب؛ �سواء يف رده على الظلم و�ضد الرحمة (جهاد الدفع) �أو يف
رده على اجلهل (كجهاد الطلب لرفع اجلهل بالإ�سالم عن الآخر �سلم ًيا �سواء �أ�سلم
وال�سلم والعلم لأن العنف ال ي�صلح ما �أف�سده
�أو مل ي�سلم) من �أجل حتقيق العدل ِّ
العنف ،ولذا كان العنف �آخر احللول يف ال�شرع وال ميال �إليه �إال عند ال�ضرورة
ال�سلم �ضروريًا لوقف العنف ،وكانت غايات
بعد طلب الإ�سالم واجلزية ،وكان ِّ
ال�سلم ،وهو الذي ي�صلح نتائج العنف وف�ساده ،ولي�س العنف هو
العنف طلب ِّ
الذي يعالج ذاته وي�صلح ما �أف�سده ،فلي�س دواء عاقلة املقتول قتل القاتل ،بل يف
الإ�صالح ،و�إذا مل تقتنع تتحمل م�سئولية قتل القاتل والتي تتجلى يف عدم �إفادة
ال�سلم هو مق�صد ال�شريعة ،والعنف بذلك قزمه ال�شرع ك ًّما
�شيء وراء قتله؛ لأن ِّ
وكي ًفا قدر املطاق.
خامتة:
�إذا نظرنا �إىل ْ
حظر الإكفار �إال باحلق .كعنف رمزي ي�ستجلب عن ًفا ماديًا كما
(((
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�ِ « :إ َذا َك َّف َر ال َّر ُج ُل �أَخَ ا ُه َفق َْد بَا َء ِب َها �أَ َحدُ ُه َما»
لل�سلم .نحتاج �إىل
عرفنا �أي طينة يرتكب منها جمتمع الإ�سالم كمادة َط ِّيعة ِّ
ملحاحا
ال�سلم
ً
املجتمع امل�سلم امل�سامل؛ لأن احلرب مهلكة الآن .ولأنه �إذا كان ِّ
اليوم لتعدد الفتك يف الأ�سلحة ،ف�إنه �أداة املراقبة الوحيدة التي تر�شح ب�أخالقها
يف الفرد حتى ال ميار�س عن ًفا رقم ًيا مثل القر�صنة الرقمية للأموال...ملا ي�شعره يف
ال�سلمية جتاه الآخر املبلورة يف �ضرورة التعامل
الفرد من روح الأمانة وامل�سئولية ِّ
ال�سلم كحق له يجب التعامل معه بذلك ،ولي�س كامتياز
مع الآخر على �أ�سا�س ِّ
فال�سلم حق للجميع ولي�س هدي ًة �أو ترقية �أو امتيا ًزا ،وهذا احلق يجب
تعطيه لهِّ ،
اب بَيَانِ َحالِ �إِميَانِ َم ْن َق َال ِ ألَخِ ي ِه المْ ُ ْ�سل ِِم :يَا َكا ِف ُر ،حديث رقم.60 :
� -1أخرجه م�سلم يف كتاب الإميان ،بَ ُ
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�أن ي�صل �إىل حد الإنفاق للعفو كما قال تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ

ال�سلم زكا ًة واجب ًة على اجلميع
ال�سلم دو ًما وجعل ِّ
(البقرة )٢١٩ :ف�إنفاق العفو �إنفاق ِّ
حترم احلرب وتفقرها.

ال�سلم
و�إذا حتقق هذا املق�صد الكلي يف ال�شريعة علمنا �أن مق�صد احلرب هو ّ
ال�سلم بحيث ال ي�صري اً
ال�سلم هو
معنى بدونه ،ومق�صد ِّ
وق�صديته هو ّ
دال وذا ً
ال�سلم نف�سه لأنه قيمة فيها احلب والإخال�ص �أي التعبد املح�ض هلل بله امل�صالح
ّ
الدنيوية التي فيه ،وق�صديته هو احلب والرحمة ،ولذا مل تعد هنالك مربرات
ال�سلم
�شرعية كافية تقف دون تعطيل اجليو�ش .فالإ�سالم ي�ؤول يف نهايته �إىل ِّ
والعدل والرحمة والعلم والف�ضل كمقا�صد عقدية ي�سعى لبثها يف الوجود� ،أي
ي�ؤول يف نهايته كمق�صد مرتكز فيه �إىل �إفناء اجلهل و�إعدام الق�سوة ودفن الفقر
ون�سخ احلرب وتعطيل اجليو�ش.
وهذه املقا�صد كلها يجب �أن:
تت�سطح مبفهوم الإخال�ص كمق�صد ذاتي يف نف�سه يجب �أن يلف كل العالقات
الإ�سالمية وتظهر علنًا يف روح امل�سئولية �أثناء اال�شتغال ،والأمانة �أثناء العمل،
ال�سلم وما ي�ضايفه يف احلياة؛
والإح�سا�س مبراقبة اهلل تعاىل �أثناء تفعيل مفهوم ِّ
تتعمق وتتجذر مبفهوم الإخال�ص كذلك كل التفاعالت الإ�سالمية وتتحرك به
كوقود ي�سري فيها وت�سري به يف احلياة الثقافية والفكرية والأخالقية واالجتماعية
والنف�سية؛
ال�سلم ويجعلنا
وهذا ي�ؤدي �إىل تعظيم مفهوم «التعبد» هلل تعاىل فينا مبفهوم ِّ
ن�سري لتحقيق العبادة على منهاج امللمة امل�ش َّرفة« :ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول»
كمق�صد �أ�سمى لقيم الإ�سالم كلها.
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نتائج :من خالل ما �سطرناه يف هذا البحث نخل�ص �إىل الآتي:
ال�سلم ذو قيمة مركزية يف الإ�سالم امل�ستمدة من جتذر املقومات
 مفهوم ِّ
العقدية يف ت�أثيله ،فعلى م�ستوى ال�سياقات العقدية كان هو ال�سياق الطبيعي
وخ�صو�صا على م�ستوى املقا�صد ال�ضرورية اخلم�س
لتطبيق ال�شعائر الإ�سالمية
ً
ال�سلم كو�صف م�ؤثر لها متام الفاعلية يف مو�ضوعاتها
التي تعمل يف ظل ِّ
وق�صدياتها.
ال�سلم ملفهوم العنف حتى تر�سخ يف عقول النا�س حقيقة
 اعتبار �شرطية ِّ
بال�سلم العقيدة ك�سياق مه َّي�أ للأمن االجتماعي
العنف يف الإ�سالم امل�شروطة ِّ
والغذائي والثقايف ،وهي �سياق مه ِّيي لذلك � ً
أي�ضا.
وال�سلم ،وهو الذي
 ا�ست�صحاب الن�صو�ص مع بع�ضها �أثناء ت�أويل �آيات اجلهاد ِّ
لل�سلم واجلهاد ومقوماتهما العقدية.
يعطينا املعنى ال�صحيح ِّ
ال�سلم مبا ي�ضايفه من املفاهيم العقدية كالف�ضل واحلب والعدل والعلم،
 ارتباط ِّ
ال�سلم يف ال�شرع وق�صديته ال�صحيحة.
وهو الذي يجعلنا ندرك مركزية ِّ
ال�سلم» وفرق بينهما مبا يخدم �أطروحة
ال�سلم» و»مق�صد ِّ
 �أثل مفهوم «ق�صدية ِّ
البحث.
ال�سلم و�سجل تو�ضيحات
 ف�صل البحث يف الأ�صول املعنوية العقدية ملفهوم ِّ
اً
حماول
ال�سلمي»
ال�سلمي» و»االجتهاد ِّ
ب�ش�أن ما �أثله من مفهومي «اجلهاد ِّ
�إنارتهما بالت�أ�سي�س.
ال�سلم يف الإ�سالم على املفهوم العقدي؛ وهو طاعة اهلل ال�سالم
 قيا�س ِّ
ال�سلم
بال�سالم والذي منه تعاىل ال�سالم َّ
ف�صل يف �ضرورة ا�ست�صحاب قيمة ِّ
لآلة احلرب الباط�شة الطائ�شة يف القرن الواحد والع�شرون ،وربط ذلك
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مبقا�صد الأخالق واملعامالت الإ�سالمية.
ال�سلم الإ�سالمي.
 �سطر ثالث قواعد رئي�سة لتحقيق ِّ

 حلل العالقة بني العنف وال�سلطة ،والعنف وال�سيا�سة ،والعنف والقتال،
وعالقة هذه الثالثة ببع�ضها يف �ضوء الإ�سالم.
ال�سلم قيمة ذاتية لها قدا�سة يف ذاتها .ومن ثم
 �أكد �أن احلرب قيمة غريية بينما ِّ
فهو قيمة عقدية تهدف يف الأمد البعيد لتعطيل اجليو�ش ون�سخ احلرب.
 �سطر ق�ضية تغري الفتاوى بتغري الزمان واملكان والأحوال والنيات ،و�أكد بكلية
�أن املفاهيم الكربى تتواىل وال تتجاوز بعك�س الفتاوى اجلزئية ومن ثم يظل
ال�سلم دون جتاوزه باحلرب.
ال�سلم هاد ًفا نحو ِّ
ِّ
ال�سلم على م�ستوى الفكر ،ومن �أجل
 حاول البحث بناء ت�أ�سي�س �آخر ملفهوم ِّ
ال�سلمي ،ومن �أجل تطبيق �آخر
�إرجاعه �إىل ينبوعه الأول حيث �سياق التنزيل ِّ
لل�سلم يف واقعنا الإ�سالمي ،و�إعادة التنزيل له مبا يالئم ويناغم الواقع و
ِّ
ير�سي اال�ستقرار فيه.
التو�صيات:
ال�سلم» مبقوماته
 ينبغي �أثناء ت�أويلنا لن�صو�ص اجلهاد؛ ا�ست�صحاب مفهوم « ِّ
العقدية الثالث؛ ال�سياقية والأ�صول املعنوية واملقا�صدية؛ وجتميع الكل يف
وحدة واحدة وحيدة من �أجل �إفراز املعنى ال�صحيح من الن�ص كوحدة
مت�صلة غري منف�صلة.
ال�سلمي» على م�ستوى
 ال�سري بالدرا�سة فيما �سماه البحث «االجتهاد ِّ
التفكري والنظر فيه ،من �أجل ال�سري قد ًما يف بلورة هذا املفهوم نظريًا عرب
الت�أ�سي�س له علم ًيا على م�ستوى الن�سق العقلي حتى نراكم ماد ًة معرفي ًة فيه
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تتج�سد الدرا�سات والت�أ�صيالت والتقعيدات املبلورة له ن�ستطيع من خاللها
�صياغة تراث يتكامل مع الرتاث الإ�سالمي الغني بهذه املادة ،وذلك باملعاجلة
والتحليل والنقد والتجاوز و�إعادة ال�صياغة.
ال�سلمي» بتوعية النا�س بفري�ضة
 ينبغي ال�سري يف بناء ما �سماه البحث «اجلهاد ِّ
ال�سلم امل�ساوقة لفري�ضة «اجلهاد احلربي» بالإ�ضفاء عليه لكل معاين الكفاح
ِّ
واملثابرة وال�صرب والفداء والت�ضحية املوجودة يف اجلهاد بال�سيف؛ و�ضخها
ال�سلمي وذلك من �أجل ت�شغيله عمل ًيا على احلياة ،وهو ممر يكثف
يف اجلهاد ِّ
روح امل�سئولية يف الأفراد نحو التفكري يف العي�ش يف �سبيل اهلل قبل املوت يف
�سبيله ،ما دامت احلياة طبيع ًيا وزمن ًيا هي قبل املوت ،كما ينع�ش �إعادة التفكري
ال�سلم من
ال�سلم قبل م�سئولية العنف .وذلك من �أجل بعث ِّ
يف م�سئولية ِّ
داخل املجتمع ولي�س من داخل �أجهزة ال�سلطة.
ال�سلم هو �شرط مفهوم العنف دو ًما ،والذي مينحه ال�شرعية ،من
 اعتبار مفهوم ِّ
ال�سلمية ،ومن �أجل
�أجل تق�صيد العنف
نحوال�سلم ،ومن �أجل تذكريه ب�أ�صوله ِّ
ِّ
بال�سلم ك�أ�صل وغاية و�سياق له.
ال�سلمي؛ حتى نقلم �أظفار العنف ِّ
حده يف �سياقه ِّ
 يو�صي البحث ب�إن�شاء مركز �أو معهد يخ�ص�ص العمل فيه على النحو الآتي:
ال�سلم ،وت�أثيله على م�ستوى بلورة
العمل على بناء الن�سق الداخلي ملفهوم ِّ
�صيغته الإ�سالمية الكلية ،وذلك من حيث؛ �أ�س�سه الأنطولوجية و�أ�صوله
املعنوية ومقا�صده ال�شرعية وق�صديته االبي�ستمولوجية وقيمه الأخالقية نظريًا؛
لل�سلم ،والعوامل اخلارجية العاملة
درا�سة ال�سلط املفاهيمية واملنهجية الداعمة ِّ
على ا�ستتبابه عمل ًيا؛ تكون نتائج هذا املركز هي الرباديغم القيمي والأخالقي
الذي تتظلل حتته �أجهزة الدولة (ال�شرطة واجلي�ش )..وتهتدي به يف عالقتها
باملجتمع واملواطن.
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امل�صادر واملراجع
 الأدب املفرد ،الإمام حممد بن �إ�سماعيل البخاري ،حت :ف�ؤاد عبد الباقي (القاهرة:
املطبعة ال�سلفية1375 ،ﻫ).
 التحفة العراقية يف الأعمال القلبية� ،أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حت :ال�شحات �أحمد
الطحان ،ط(١املن�صورة-م�صر :دار الكلمة.)٢٠٠٦ ،
 حتفة املريد �شرح جوهرة التوحيد� ،إبراهيم البيجوري ،ط( ٣بريوت :دار الكتب
العلمية.)٢٠٠٧ ،
 احلرب ثالث وثالثون ا�سرتاتيجية ،روبرت غرين ،ترجمة� :سامر �أبو هوا�ش،
ط(٢الإمارات-ال�سعودية :كلمة-العبيكان.)٢٠١١ ،
 �سنن �أبي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين ،دار الكتاب العربي بريوت
 لبنان ،الرتقيم املكتبة الع�صرية � -صيدا  -بريوت. �سنن الن�سائي� ،أبو عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب الن�سائي ،دار املعرفة للطباعة والن�شر
والتوزيع  -بريوت  -لبنان ،الطبعة :الأوىل 1428ﻫ 2007 -م.
 ال�سنن الكربى� ،أبو بكر �أحمد بن احل�سني بن علي البيهقي ،جمل�س دائرة املعارف
العمانية بحيدر �آباد الدكن  -الهند ،الطبعة :الأوىل  1355 :1352ﻫ.
 �شجرة املعارف والأحوال و�صالح الأقوال والأعمال ،العز بن عبد ال�سالم ،حت� :أحمد
فريد ،ط(١بريوت :دار الكتب العلمية.)٢٠٠٣ ،
 �صحيح الأدب املفرد ،حممد نا�صر الدين الألباين ،ط(٤ال�سعودية :مكتبة الدليل،
.)١٩٩٧
 �صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري ،دار طوق النجاة -
بريوت ،الطبعة الأوىل1422 ،ﻫ.
 �صحيح �سنن �أبي داوود ،حممد نا�صر الدين الألباين ،ط(١الريا�ض :مكتبة املعارف،
.)١٩٩٨
- 240 -

 �صحيح �سنن الن�سائي ،حممد نا�صر الدين الألباين ،ط(١الريا�ض :مكتبة املعارف،
.)١٩٩٨
 �صحيح م�سلم� ،أبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�شريي الني�سابوري ،دار اجليل -
بريوت (م�صورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف ا�ستانبول �سنة  1334ﻫ) ،ترقيم
الأحاديث ،وفق طبعة( :دار �إحياء الكتب العربية  -القاهرة).
 عيون الأثر يف فنون املغازي وال�شمائل وال�سري� ،أبو الفتح اليعمري ،حت :حممد العيد
اخلطراوي ،حميي الدين متو ،ط(١املدينة املنورة :مكتبة دار الرتاث.)١٩٩٢ ،
 يف العنف ،حنا �أرندت ،ترجمة :ابراهيم العري�س ،ط(١بريوت :دار ال�ساقي.)١٩٩٢ ،
 كتاب الطبقات ،حممد بن �سعد بن منيع الزهري ،حت :علي عمر ،ط(١مكتبة اخلاجني،
.)٢٠٠١
 كتاب الأموال� ،أبو عبيد القا�سم بن �سالم ،باب الع�شر على بني تغلب وت�ضعيف
ال�صدقة عليهم ،حت :حممد عمارة ،ط(١القاهرة :دار ال�شروق.)١٩٨٩ ،
 املحلى البن حزم ،حت� :أحمد �شاكر( ،القاهرة :مكتبة دار الرتاث.)٢٠٠٥ ،
 املوافقات� ،أبو �إ�سحاق ال�شاطبي ،حت� :أحمد م�صطفى الطهطاوي� ،سيد ال�صباغ،
ط(١القاهرة :دار الف�ضيلة.)٢٠١٠ ،
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�أحاديث حمل ال�سيف� :شبهات و ردود
د .عبد الفتاح بن اليماين الزويني

�أكادميية الرتبية والتكوين  -اململكة املغربية

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد املبعوث رحمة
للعاملني وعلى �آله الطيبني الطاهرين ،ور�ضي اهلل عن �أزواجه �أمهات امل�ؤمنني،
و�صحابته الغر امليامني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد:
فال جرم �أن ال�سن َة امل�صد ُر الثاين للت�شريع الإ�سالمي واملف�سرة للقر�آن الكرمي،
حيث اجتهت عناية العلماء �إىل االهتمام الكبري باملدونة احلديثية �سندا ومتنا ،فال�سنة
املطهرة هي الدليل العملي اخلالد لتنزيل القر�آن املجيد يف واقع امل�سلمني يف كل
الع�صور ،غري �أن الإفادة من الدليل النبوي تتطلب قدرة على فهمها ،وا�ستنطاقها
لتحديد املقا�صد والقواعد وال�سنن والأولويات ،والثابت واملتحول والآليات،
ومتى ُفقدت هذه القدرة تعر�ضت الأمة لفنت �شتى من انت�شار الغلو والتنازع
والتفريط ونحوها ،ومن هنا كانت ق�ضية ا�ستيعاب مناهج التعامل مع ال�سنة ق�ضية
جوهرية وم�صريية.
يحاول البحث ا�ستمالة نظر النظار �إىل َ�سبرْ ِ �أغوار �إ�شكالية بالغة الأهمية
تتعلق يف ن�سقها العام بالداللة والفهم والت�أويل ،ملا لوقوع اخللط والزلل يف فهم
�أحاديث حمل ال�سيف وت�أويلها من تداعيات وخيمة على احلياة العامة وامل�ستقبل
احل�ضاري للأمة ،ولتوقي مكامنها ،لزم الرد على عدة �شبهات تناوب عليها بع�ض
املغر�ضني فهما وا�ستدالال وتنزيال ،ونفيا عنها حتريف الغالني ،وت�أويل اجلاهلني،
وانتحال املبطلني.
تعر�ض الدرا�سة يف املبحث الأول حديث عبد اهلل بن عمر(ر�ضي اهلل عنهما)
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ُ
قال :قال
ال�س ْي ِف َح َّتى
ال�سا َع ِة ِب َّ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :بُعِ ث ُْت بَينْ َ يَ َد ِي َّ
وجعِ َل ِت ِّ
يُ ْع َب َد اهللُ َو ْح َد ُه َال �شَ ِر َ
الذ َّل ُة
وجعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل رُمحْ ِ يُ ،
يك لَ ُهُ ،
وال�صغَا ُر َع َلى َم ْن خَ الَ َفنِي ،و َم ْن ت ََ�ش َّب َه ِبق َْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم».
َّ
وحتاول الإجابة عن �إ�شكاليات يف فهم احلديث وتطبيقه:
 هل حمل ال�سيف يف احلديث معناه قتل كل من كفر و�أ�شرك؟ وهل الكفر
وال�شرك هما �صفتان موجبتان للقتل؟ هل يجوز الأخذ بحديث خمتلف
يف �صحته على ح�ساب ما هو ثابت من القر�آن الكرمي ؟ وهل �آيات العفو
وال�صفح ترد وتن�سخ �آيات و�أحاديث حمل ال�سيف التي كانت لها �أ�سبابها،
وكان لها �سياقها ومربراتها؟ ما نوع اجلهاد املق�صود ب�آيات و�أحاديث حمل
ال�سيف؟ وما غاياته؟
 هل �أ�سياف �أحاديث حمل ال�سيف تعني الق�سوة والغلظة؟ و�أنها م�سلطة
هكذا دون مربرات �أو �ضوابط �شرعية ،وقد �أثبت البالغ القر�آين يف موا�ضع
قاربت املائتني العفو وال�صفح مع املخالفني ،و�أثبت خلري املر�سلني �صلى اهلل
عليه و�سلم الرحمة بالعاملني؛ كافرهم وم�ؤمنهم ،ونفى عنه الغلظة والق�سوة؟
 هل احلديث م�ستوف ل�شروط ال�صحة من حيث ال�سند واملنت؛ وقد تعارف
�أهل االجتهاد على عدم جواز االحتجاج باحلديث ال�ضعيف �أو املختلف يف
�صحته ،وال الركون �إليه خا�صة �إذا كان جمال االجتهاد متعلق بالق�ضايا الكربى
وامل�صريية التي تتعلق ب�أمر الدين كله ،وكيان هذه الأمة ،وخا�صة �إذا تعار�ض
ذلك مع �صريح القر�آن الذي ال يقبل املراء وال اجلدال ،وينبغي �أن يكون
العمدة يف ذلك �صريح القر�آن الكرمي وحمكمه ،وال�سنة ال�صحيحة الثابتة عن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ؟
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 ما جممل تقريرات فحول علماء احلديث ،خا�صة توجههم �إىل نقد �إحدى
حلقات احلديث (عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العن�سي)؟
«جعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل رُمحْ ِ ي» دعوة امل�سلمني
 هل يفهم من طرف احلديثُ :
لطلب الرزق من الرمح وال�سيف وما يتبعهما من قتل وذبح و�سفك دماء،
�أم �أنه تقرير حال ،و�إخبار ب�إباحة الفداء وال َنفل لمَ َّا كان حمظورا على الأنبياء
و�أممهم ال�سابقة ،و�أن هذه ا ِحل ِّلية خِ �صي�صة هذه الأمة اخلامتة التي ف�ضلها
الباري تعاىل بعدة ف�ضائل ،منها هذه؟ وهل ميكن اعتبارها دعوة لال�سرتزاق
من القتال و�سفك الدماء ،وترك ال�سعي والعمل ،وتعاطي الأ�سباب امل�شروعة
لتح�صيل القوت ،ورغد العي�ش ،وتو�سيع العمران ،وت�شييد احل�ضارة واملدنية
الإ�سالمية؟
 وانتقلت يف املبحث الثاين �إىل عر�ض حديث �أبي هريرة(ر�ضي اهلل عنه) �أن
ا�س َح َّتى يَقُولُوا اَل ِ �إلَ َه
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال�« :أُم ِْر ُت َ �أنْ �أُ َقات َِل ال َّن َ
�إِ اَّل اللهَّ ُ َف َم ْن َق َال اَل �إِلَ َه �إِ اَّل اللهَّ ُ َفق َْد َع َ�ص َم ِمنِّي نَ ْف َ�س ُه َو َمالَ ُه �إِ اَّل ِب َح ِّق ِه َوحِ َ�سابُ ُه َع َلى
اللهَّ ِ» ،وحاولت الإجابة عن عدة �إ�شكاليات يف فهم احلديث وتطبيقه من قبل:
 �أال تو ِّلد النظرة الظاهرية لهذا احلديث والتف�سري احلريف له ،من غري
ا�ستح�ضار ل�شروط اال�ستدالل ،و�ضوابط الفهم ال�سديد خلال ولَب�سا يف
معانيه ومقا�صده ،فهل املراد بالنا�س العامل كله؟ �أم املق�صود به خ�صو�ص من
يقاتل امل�سلمني؟ وهل علة املقاتلة الكفر �أم املحاربة واالعتداء؟ وهل الإ�سالم
انت�شر بال�سيف وال�سنان �أم باحلجة والبيان؟
 هل الدافع من حمل ال�سيف يف الإ�سالم �إبادة العامل وا�ستعباد النا�س،
و�سلب ثروات الأمم و�إ�شباع لذة القهر وال�سيطرة والعداء الديني والتع�صب
املمقوت؛ واهلل �سبحانه وتعاىل يقول :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
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ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [املمتحنة ،]8:ف�إن كانت
�شبهات �أحاديث حمل ال�سيف تزعم �أن ر�سول الرحمة املهداة �صلى اهلل عليه
و�سلم بُعث بال�سيف لي�سلطه على رقاب كل من �أ�شرك ،فكيف ي�أمرنا اهلل بالرب
بهم والق�سط �إليهم؟!
 �أال ميكن الوقوف عند حرفية الن�صو�ص ،واجلمود على ظواهرها ،و�إهمال
النظر فيما وراء �أحكامها من علل ،وما ترومه من مقا�صد� ،أن ي�صيب ات�ساق
ال�شريعة بخلل يف الفهم والتطبيق؟
 وتناولت يف املبحث الثالث حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص (ر�ضي اهلل
عنهما) �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ملا كان يطوف بالبيت غمزته قري�ش
وملزته ثالثا ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ت َْ�س َم ُع َ
ون يَا َم ْع َ�ش َر ُق َر ْي ٍ�ش �أَ َما َوا َّلذِ ي
نَ ْف ُ�س محُ َ َّمدٍ ِبيَدِ هِ لَق َْد جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح» ،وحاولت الإجابة عن �إ�شكاليات يف
فهم احلديث وتطبيقه من قبل:
 هل الوعيد يف «جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح» خا�ص بعدد حمدود من كفار قري�ش �أم
يراد به ال�شمول والعموم املطلق ؟ وهل ال�سبعة من �صناديد قري�ش الذين
ليب بدر؛
َّ
عدهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وعرفت �أماكن م�صارعهم يف َق ِ
هم املخت�صون بالوعيد املذكور؟ وما الدالالت ال�سياقية يف فهم «جِ ْئ ُت ُك ْم
ِب َّ
الذ ْب ِح»؟
 �أفردت امل�ؤلفات احلديثية و�شروحاتها رواية هذه الق�صة �ضمن كتاب دالئل
النبوة ،هل ميكن اعتبارها �إ�شارة منهم �إىل حتقق الوعيد فمن خ�صهم
اخلطاب ،فيكون ذلك دليال �آخر على �أن الوعيد خا�ص مبن �سبق ذكره �آنفا؟
وهل ميكن اعتبارها قرائن حقيقية تفند نظرية توجيه اخلطاب لي�شمل العموم
املطلق(الكفار جميعا) �أو املطلق املقيد (قري�ش جميعها)؟
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 وما ال�شروط واملبادئ و�ضوابط اال�شتغال باملدونة احلديثية املتعلقة ب�أحاديث
حمل ال�سيف عموما بغر�ض متكني النظار من �آليات الرتجيح والتنزيل حتقيقا
لفهم �سديد وتطبيق ر�شيد؟
منهجا متكاملاً  ،وطريقة
بال�سلم املدين للعامل ً
يُقدم املرياث النبوي املتعلق ِّ
مثالية لفهم التعاليم التي احتذى بها الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم يف
َ�سبرْ ِ �أغوار احلياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والأخالقية ملجتمع املدينة؛
ليكون هذا املنهج مثاال يُحتذى به يف كل امليادين؛ ال�شيء الذي يتطلب معه بذل
الو�سع يف عملية االجتهاد خا�صة عند تعلقها باال�ستنباط من املدونة احلديثية،
وتنزيل مقا�صد الرحمة املهداة ومبادئها ال�سامية ب�شكل موثوق وت�أويل �سديد؛
ولعل ورقات هذا البحث املو�سوم بــ «�أحاديث حمل ال�سيف� :شبهات وردود»
يندرج �ضمن هذا ال�سياق لتحقيق �أهداف �أذكر من بينها ما ي�أتي:
 �أن الن�ص احلديثي عمو ًما مرتبط مبحددات ينبغي ا�ستح�ضارها من لدن
كل جمتهد يتوخى ا�ستنباط خطاب ال�شارع على اعتبار �أن ال�سنة م�صدر
رباين للمعرفة مكمل للقر�آن وتال له ،فهي تر�سم املنهاج التف�صيلي للحياة
يف خمتلف جتلياتها الوجودية ،و�أبعادها احل�ضارية التي تروم حتقيق مبد�أ
اال�ستخالف على الأر�ض بالإ�صالح والتعمري والتعليم والرتبية والتزكية.
 يروم البحث تبيني دالالت الأحاديث وتداعياتها املتعددة ،وخطورة
اال�ستنباط و�أهميته ،وجدوى االعتناء به ،و�أنه من الواجبات التي ال ميكن
التهاون يف �ش�أنه ،لأن ذلك يعد كذبا على اهلل تعاىل ور�سوله الكرمي �صلى اهلل
عليه و�سلم ؛ لذلك فالبحث يعر�ض �أحاديثا وردت بخ�صو�ص حمل ال�سيف،
نُ�سبت لنبي الرحمة املهداة �صلى اهلل عليه و�سلم ،والهدف �إزالة ما قد يعلق
بالأذهان من �أن ظاهرها يدل على �أن الإ�سالم دين العدوان.
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 �أن الإفادة من الدليل النبوي تتطلب قدرة علمية على الفهم واال�ستنباط لتحديد
املقا�صد والقواعد وال�سنن والأولويات ،والثابت واملتحول والآليات ،ومتى
ُفقدت هذه القدرة تعر�ضت الأمة لفنت �شتى من انت�شار الغلو والتنازع والتفريط
ونحوها؛ ولتحقيق هذا الهدف ،فقد �أفردت املبحث الرابع للوقوف على
«مبادئ الفهم و�ضوابط العمل ب�أحاديث حمل ال�سيف» بهدف ا�ستيعاب مناهج
التعامل مع املدونة احلديثية املتعلقة بحمل ال�سيف كق�ضية جوهرية وم�صريية.
 يجيب البحث عن �إ�شكاليات متعددة تتعلق يف العمق بفهم �أحاديث حمل
ال�سيف وتطبيقها ،ويروم درا�سة جتلياتها التي تتمثل يف االقت�صار على الفهم
احلريف للن�ص النقلي� ،أو الفهم الب�سيط الذي يغفل ال�سياق والواقع� ،أو
الفهم املفرط يف اعتبار املقا�صد �إىل درجة �إهمال الأ�صول والقواعد املعتربة
يف ذلك؛ �إميانا مني ب�أن الوقوف عند حرفية الن�صو�ص ،واجلمود على
ظواهرها ،و�إهمال النظر فيما وراء �أحكامها من علل ،وما ترومه من مقا�صد،
ي�صيب ات�ساق ال�شريعة بخلل يف الفهم والتطبيق.
 يحاول البحث بتجرد ومو�ضوعية علمية الرد على عدة �شبهات تناوب عليها
بع�ض املغر�ضني فهما وا�ستدالال وتنزيال لأحاديث حمل ال�سيف؛ ك�شبهة �أن
الإ�سالم انت�شر بال�سيف وال�سنان ال باحلجة والبيان ،و�شبهة الإكراه يف الدين،
و�شبهة االعتداء واجلهاد الهجومي بدون مربر �شرعي ،و�شبهة اال�سرتزاق
«وجعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل رُمحْ ِ ي» ،وغريها من
من القتال و�سفك الدماء يف ُ
�شبهات حتريف الغالني وت�أويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني.
 يروم البحث من خالل تتبع ودرا�سة �أحاديث حمل ال�سيف مبا يكتنفها من
�إ�شكاليات تتعلق بالفهم والتطبيق؛ �إبرا َز �شروط و�آليات الرتجيح والتنزيل
حتديد نطاق
ملن ي�شتغل بها بغر�ض ا�ستنباط احلكم ال�شرعي ،وذلك لأن
َ
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َ
والعمل بها مهم ٌة مركب ٌة ال يقدر عليها �إال � ُ
َ
أهل
وجمال تطبيقها،
االحتجاج،
االخت�صا�ص؛ �سعيا �إىل حتقيق الفهم ال�سديد والتطبيق الر�شيد لل�سنة املطهرة،
ونفيا عنها حتريف الغالني ،وت�أويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني؛ �إميانا مني ب�أن
داللة الأحاديث املقطوع ب�صحة �إ�سنادها وفهمها حق الفهم ،ومدى �صحة
ت�أويلها ،م�شكلة ال تقل �أهمية عن م�شكلة ال�صحة والثبوت.
لقد بذلت جهود كبرية حلل �إ�شكالية الثبوت وال�صحة يف الأحاديث من جهة،
وجهود �أخرى حلل �إ�شكالية الداللة والفهم والتطبيق ،وت�شتد م�ضاعفة اجلهود يف
هذا اجلانب عند ا�ستح�ضار الأبعاد التاريخية لتدوين احلديث؛ كت�أخر تدوينه،
ُ
ٍ
حتريف لفظِ ٍّي من الراوي
واحتمال
واقت�صار رواية �أكرث الأحاديث على امل�شافهة،
�أو عند حتولها من الرواية بامل�شافهة �إىل ن�ص مكتوب ،و الأهم من كل ذلك رواية
�أكرثها باملعنى ولي�س باللفظ.
وهذا البحث يندرج �ضمن هذا التوجه الذي يروم الوقوف على جتليات
وتداعيات هذه الإ�شكالية؛ التي تتمثل بني االقت�صار على الفهم احلريف للحديث،
�أو الفهم الب�سيط الذي يغفل ال�سياق والواقع� ،أو الفهم املفرط يف اعتبار املقا�صد
�إىل درجة �إهمال الأ�صول والقواعد املعتربة يف ذلك؛ كما �أن مو�ضوع البحث
يتعلق ب�أحاديث حمل ال�سيف ،والإ�شكاليات املتعلقة بالفهم والتطبيق ،خ�صو�صا
و�أن هذا املو�ضوع من هذه اجلهات اليزال ح�سب علمي ِب ْكرا من حيث البحث
والدرا�سة ،و�إن تناوله البع�ض من زاوية معينة كما هو احلال بالن�سبة لـ« :احلكم
اجلديرة بالإذاعة من قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعثت بال�سيف بني يدي
(((
ال�ساعة».
ال�سالمي ،البغدادي ،ثم الدم�شقي ،احلنبلي
 -1لزين الدين عبد الرحمن بن �أحمد بن رجب بن احل�سنَ ،
(ت795ﻫ) ،الذي �أَ َّل َف ر�سالة من خم�سني (�)50صفحة ،حققها عبد القادر الأرنا�ؤوط ،ن�شرت دار
امل�أمون بدم�شق ال�سورية طبعتها الأوىل �سنة 1410ه1990/م.
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ولقد تناول فيه ابن رجب احلنبلي حدي ًثا من �أحاديث حمل ال�سيف ،يتعلق
بالقول املن�سوب لنبي الرحمة املهداة �صلى اهلل عليه و�سلم« :بُعِ ث ُْت بَينْ َ يَ َد ِي
ال�س ْي ِف َح َّتى يُ ْع َب َد اهللُ َو ْح َد ُه َال �شَ ِر َ
وجعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل رُمحْ ِ ي،
يك لَ ُهُ ،
ال�سا َع ِة ِب َّ
َّ
(((
وجعِ َل ِت ِّ
وال�صغَا ُر َع َلى َم ْن خَ الَ َفنِي ،و َم ْن ت ََ�ش َّب َه ِبق َْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم» .
الذ َّل ُة َّ
ُ
ولقد حاول امل�ؤلف �شرحه مبا تي�سر لديه من اختيارات من الرتاث الفقهي،
غري �أنه (رحمه اهلل تعاىل) مل يخرج يف �شرحه عن النظرة الظاهرية ال�صرفة؛ حيث
ظل حمافظا بقوة على التف�سري احلريف للن�ص النقلي ،مما قد يوقع بع�ض النظار يف
�إ�شكالية �سوء الفهم والتطبيق.
و�إميانا مني �أن مو�ضوع «�أحاديث حمل ال�سيف» مل يوف حقه من البحث
والتمحي�ص ،والدرا�سة والتحقيق ،و�أن ما ُقدِّ َم يف هذا املجال ال يعدو حماوالت
جزئية تفتقر �إىل العمق ،وال�شمول؛ ولهذه االعتبارات فقد ارت�أيت �أن �أفرده
بالتناول العلمي املو�ضوعي على �أمل امل�شاركة به يف الندوة العلمية الدولية الثامنة
للحديث ال�شريف ،املنعقدة برحاب كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية دبي
«ال�سلم املدين يف ال�سنة
بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة حتت عنوانِّ :
النبوية :مقوماته و�أبعاده احل�ضارية»؛ وذلك ح�سب خطة عمل تتوخى عر�ض
�أحاديث حمل ال�سيف والقيام بدرا�ستها من حيث ال�سند واملنت ،وعر�ض خمتلف
�إ�شكاليات الفهم والتطبيق املتعلقة بها ،والآثار املرتتبة عليها على الفرد واجلماعة،
وتناولها بالدرا�سة والتمحي�ص بكل مو�ضوعية علمية.

� -1سي�أتي الحقا ب�إذن اهلل تعاىل تخريج احلديث ودرا�سته والوقوف على الإ�شكاليات املتعلقة بالفهم
والتطبيق.

- 252 -

املبحث الأول :حديث عبد الله بن عمر (ر�ضي الله عنهما) يف حمل ال�سيف
ُ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
عن عبد اهلل بن عمر(ر�ضي اهلل عنهما) قال :قال
ال�س ْي ِف َح َّتى يُ ْع َب َد اهللُ َو ْح َد ُه َال �شَ ِر َ
وجعِ َل
يك لَ ُهُ ،
ال�سا َع ِة ِب َّ
و�سلم« :بُعِ ث ُْت بَينْ َ يَ َد ِي َّ
وجعِ َل ِت ِّ
وال�صغَا ُر َع َلى َم ْن خَ الَ َفنِي ،و َم ْن ت ََ�ش َّب َه
الذ َّل ُة َّ
رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل رُمحْ ِ يُ ،
ِبق َْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم»(((.
�أوال �إ�شكاليات يف فهم احلديث وتطبيقه:
 هل احلديث معناه قتل كل من كفر و�أ�شرك؟ وهل الكفر وال�شرك هما �صفتان
موجبتان للقتل؟
 هل يجوز الأخذ بحديث خمتلف يف �صحته على ح�ساب ما هو ثابت من
�صريح القر�آن الكرمي؟
 هل �آيات العفو وال�صفح ترد وتن�سخ �آيات و�أحاديث حمل ال�سيف التي
كانت لها �أ�سبابها ،وكان لها �سياقها ومربراتها؟ وما نوع اجلهاد املق�صود ب�آيات
و�أحاديث حمل ال�سيف؟ وما غاياته؟
 هل �أ�سياف �أحاديث حمل ال�سيف تعني الق�سوة والغلظة؟ و�أنها م�سلطة
هكذا دون مربرات �أو �ضوابط �شرعية ،وقد �أثبت البالغ القر�آين يف موا�ضع
� -1أخرجه �أحمد بن حنبل(ت241ﻫ) يف م�سنده[م�سند عبد اهلل بن عمر (ر�ضي اهلل عنهما)( ،ح،5114
ج� ،9ص( ،)123ح ،5115ج� ،9ص( ،)126ح ،5667ج� ،9ص ،]478والطرباين(ت360ﻫ) يف
م�سند ال�شاميني ،ابن ثوبان ،عن ح�سان بن عطية[ ،ح ،216ج� ،1ص ،]135وابن �أبي �شيبة(ت235ﻫ)،
ما ذكر يف ف�ضل اجلهاد واحلث عليه[ ،ح ،19401ج� ،4ص ،]212والبيهقي يف �شعب الإميان ،التوكل
باهلل عز وجل والت�سليم لأمره يف كل �شيء[ ،ح ،1154ج� ،2ص ،]418وعلق البخاري ب�صيغة التمري�ض
«جعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل
(غري جازم) طرفا منه بقولهَ «:ويُ ْذ َك ُر َع ِن ا ْب ِن ُع َم َرَ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمُ :
رُمحْ ِ يَ ،و ُجعِ َل ِّ
ال�صغَا ُر َع َلى َم ْن خَ الَ َف �أَ ْم ِري»� .صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد ،باب ما قيل يف
الذ َّل ُة َو َّ
الرماح[ ،بعد ح  ،2913ج� ،4ص.]40
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قاربت املائتني العفو وال�صفح مع املخالفني ،و�أثبت خلري املر�سلني �صلى اهلل
عليه و�سلم الرحمة بالعاملني؛ كافرهم وم�ؤمنهم ،ونفى عنه الغلظة والق�سوة؟
وقبل الإجابة عن هذه الإ�شكاليات وال�شبهات؛ كان البد يل �أن �أعرج �أوال
على درا�سة �سند احلديث واال�ستهالل بها يف هذا املبحث؛ خا�صة �أن احلديث
غري موجود يف ال�صحيحني ،و�أن علماء الرواية قد اختلفوا يف توثيق �سند عبد
الرحمن بن ثابت بن ثوبان(يقال :هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان �أبو عبد اهلل
العن�سي بالنون الدم�شقي املحدث �أحد ال�صاحلني ،ولد يف خالفة عبد امللك،
وتويف �سنة خم�س و�ستني ومائة)((( ،فكان الختالفهم دور حموري يف ترجيح
القول يف حديث عبد اهلل بن عمر (ر�ضي اهلل عنهما)؛ حيث اختلفت كتب الرواية
وغريها يف �ضبط �أقوال اجلرح والتعديل بني من �ضعف �أحاديثه ورماها بالنكارة،
وبني من مل ير فيه ب�أ�سا يف �أق�صى الأحوال.
ولعلنا يف هذا املقام على ا�ستح�ضار تام لأهمية معرفة رجال احلديث،
فهم رواة اخلرب املت�صل بالدين ،والدين خرب ،واخلرب حم�صله الرواية ،والرواية
عمدتها الرجال ،والرجال فيهم ال�صادق وفيهم دون ذلك ،و�إليه �أ�شار حممد بن
ين َفان ُْظ ُروا َع َّم ْن تَ�أْخُ ُذ َ
ون دِ ي َن ُك ْم»(((؛
�سريين(ت110ﻫ729/م)�« :إِ َّن َه َذا ا ْلعِ ْل َم دِ ٌ
لذلك نهى علماء هذه ال�صناعة عن قبول خرب ال�ضعيف ،وحكموا باحلرمة على
رواية الو�ضاع ،ويف مقابل ذلك �أمروا بقبول رواية العدل الثقة ،ولتخلي�ص هذا
من ذاك حثوا على معرفة حال الرجل وعينه ،لأن معرفة احلال والعني هي مقدمة
للحكم على الرواية �إما بالقبول �أو بالرد(((.
	-1الوايف بالوفيات لل�صفدي (ت764ﻫ) [ج� ،18ص.]77
َ
ال ْ�س َنا َد م َِن الدِّ ِين[ ،ج� ،1ص.]14
اب بَيَانِ �أنَّ ِْ إ
� -2صحيح م�سلم ،مقدمة الإمام م�سلم (رحمه اهلل) ،بَ ُ
� -3أبو حامت الرازي وجهوده يف خدمة ال�سنة النبوية (علم املوازنة بني الرواة :تنظريا وت�أ�صيال) اجلزء
ال�سابع ،للدكتور حممد خروبات� ،ص.13:
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ولعلني كذلك �أ�ستح�ضر قول د.وليد منري يف معر�ض حديثه عن ا�ستنباط
م�صداقية ال�سنة من الكتاب وما يتبعه من ا�ستنباطات داخلية تخت�ص ال�سنة« :هل
ِل َو َّ�ضاع خبري �أن يختلق �سندا له كل �شروط ال�صحة ليفرتي على النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم كذبا؟ هذا ال�س�ؤال يف حاجة �إىل �إجابة �شافية ،وقد تكون الإجابة بـ
«نعم» �إن اجتمعت عددا من الرجال كلهم ثقاة ،وعا�ش كل منهم يف فرتة يُتاح من
خاللها لقا�ؤه بالآخر ،والرواية عنه ،وجتمعت ظروف موائمة لذلك اللقاء ،وتلك
الرواية� ...إىل غري ذلك من مظان الإ�صابة وال�صحة مما عدده علماء احلديث(((.
ِال�س ْي ِف.»...
ال�سا َع ِة ب َّ
ثانيا :رواية حديث « ُب ِعث ُْت َبينْ َ َيدَ ِي َّ

� -1أقوال من وثقه ومل ير به ب�أ�سا:

قال ابن تيمية(ت728ﻫ) يف معر�ض �شرح جزء منه�« :إ�سناده جيد...واحتج
الإمام �أحمد وغريه بهذا احلديث»((( .ورواه الذهبي(ت748ﻫ) يف ال�سري؛
وقال�« :إ�سناده �صالح»((( .وقال احلافظ �أبو الف�ضل العراقي(ت806ﻫ)�« :إ�سناده
�صحيح»((( .وقال الهيثمي(ت807ﻫ)« :رواه الطرباين ،وفيه عبد الرحمن بن
ثابت بن ثوبان ،وثقه ابن املديني و�أبو حامت وغريهما ،و�ضعفه �أحمد وغريه ،وبقية
رجاله ثقات»((( .وقال ابن حجر الع�سقالين(ت852ﻫ)« :و�صله �أبو داود ووقع
لنا بعلو يف م�سند عبد بن حميد ،وله �شاهد ب�إ�سناد ح�سن مر�سل يف م�صنف بن �أبي
�شيبة باب ما قيل يف درع النبي  ،(((» و�صححه الألباين (((.
	-1اال�ستنباط من امل�صادر الإ�سالمية� ،ص.144:
	-2اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم ملخالفة �أ�صحاب اجلحيم ،البن تيمية(ت728ﻫ)[ج� ،1ص.]269
� -3سري �أعالم النبالء للذهبي (ت748ﻫ)[ج� ،12ص[]86ج� ،15ص.]509
 -4ينظر :املغني عن حمل الأ�سفار يف الأ�سفار ،يف تخريج ما يف الإحياء من الأخبار[ج� ،1ص.]505
 -5جممع الزوائد ومنبع الفوائد[ح ،9379ج� ،5ص.]267
 -6فتح الباري �شرح �صحيح البخاري[ج� ،1ص.]46
 -7تخريج �أحاديث م�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم[ج� ،1ص.]25
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� -2أقوال من �أعله و�ضعفه:
�أعاد فريق من املحققني حتت �إ�شراف �شعيب الأرن�ؤوط درا�سة تخريج هذا
احلديث الذي رواه الإمام �أحمد يف م�سنده ،وخل�صوا �إىل عدم �صحته ب�سبب
علل يف ال�سند ونكارة يف املنت؛ يقول �شعيب الأرن�ؤوط�« :إ�سناده �ضعيف على
نكارة يف بع�ض �ألفاظه ،ابن ثوبان :وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ،اختلفت
فيه � ُ
أقوال املجرحني واملعدلني ،فمنهم من قوى �أمره ،ومنهم من �ضعفه ،وقد تغري
ب�آخره ،وخال�صة القول فيه �إنه ح�سن احلديث �إذا مل يتفرد مبا ينكر ،فقد �أ�شار
الإمام �أحمد �إىل �أن له �أحاديث منكرة ،وهذا منها»(((.
ويعلل �إ�سناد الطحاوي (ت321ﻫ) الذي �أورده يف «�شرح م�شكل الآثار»
بثالث علل:
الأوىل :تفرد الوليد بن م�سلم بهذا الطريق ،فرواه عن الأوزاعي ،عن ح�سان
بن عطية ،وخالف بذلك جمعا من ال�شيوخ حيث رووه عن عبد الرحمن بن ثابت
بن ثوبان عن ح�سان بن عطية ،كما مر �آن ًفا ،ثم �إن الوليد يدل�س تدلي�س الت�سوية،
وهو هنا مل ي�صرح ب�صيغة ال�سماع بني الأوزاعي وبني ح�سان بن عطية ،والأوزاعي
قد لقي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وكاتبه ،فلعله �سمعه منه ،فدل�سه الوليد،
و�أ�سقط ابن ثوبان.
الثانية� :أن �أبا �أمية الطر�سو�سي �شيخ الطحاوي له �أوهام �إذا حدث من حفظه،
قال ابن حبان :كان من الثقات ،دخل م�صر فحدثهم من حفظه من غري كتاب
ب�أ�شياء �أخط�أ فيها ،فال يعجبني االحتجاج بخربه �إال ما حدث من كتابه(((.
قلنا :والطحاوي �إمنا �أخذ عن �أبي �أمية مب�صر ،وهو هنا قد �سمى �شيخه حممد
 -1هام�ش م�سند �أحمد[ج� ،9ص.]124
	-2الثقات لأبي حامت ،الدارمي ،ال ُب�ستي (املتوفى354 :ﻫ) [ج� ،9ص.]137
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بن وهب بن عطية ،الذي حدث مب�صر عن الوليد بن م�سلم وغريه هو حممد بن
وهب بن م�سلم القر�شي الدم�شقي ،وهو �ضعيف منكر احلديث ،والأول �صالح
احلديث ،و�أما ابن عدي وابن منده ،فقد ذكرا �أن حممد بن وهب بن عطية منكر
احلديث ،كذا قاال ،ولعلهما �أرادا ابن م�سلم القر�شي الدم�شقي فوهما يف ا�سمه،
وكالهما ذكرت له رواية عن الوليد بن م�سلم(((.
الثالثة :اال�ضطراب الذي وقع فيه على الأوزاعي ،فقد روي عنه هكذا
كما هو عند الطحاوي .وروي عنه ،عن يحيى بن �أبي كثري ،عن �أبي �سلمة ،عن
�أبي هريرة ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقال عن �أبيه ،عن دحيم (وقع يف
�أ�صله� :أبي دحيم ،وهو خط�أ ،ودحيم :لقب لعبد الرحمن بن �إبراهيم الدم�شقي):
هذا احلديث لي�س ب�شيء ،احلديث حديث الأوزاعي ،عن �سعيد بن جبلة ،عن
طاوو�س ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،يعني مر�سل(((.
قلنا :ك�أن دحي ًما و�أبا حامت يريان �أن املحفوظ عن الأوزاعي هي الرواية
املر�سلة ال غري ،ولهذا املر�سل الذي �أ�شار �إليه دحيم((( ،وعلى �إر�ساله فقد ح�سن
احلافظ ابن حجر �إ�سناده(((؛ فهذه العلل الثالثة جمتمعة ال ميكن معها تقوية احلديث
املرفوع مبتابعة الأوزاعي لعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان(((.
واجلدير بالذكر �أن �أمر عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قد اختلط على العديد
من �أئمة احلديث واجلرح والتعديل ،كما مر معنا �آنفا؛ حيث وجدنا يحيى بن َمعني
	-1انظر :ميزان االعتدال يف نقد الرجال� ،شم�س الدين الذهبي (ت 748ﻫ)[ ،ج� ،4ص ،]61وتاريخ
دم�شق البن ع�ساكر (ت571ﻫ)[ ،ج� ،16ص.]95-94:
 -2ذكره ابن �أبي حامت يف العلل[ج� ،1ص.]319
 -3خرجه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه[ج� ،5ص.]322
	-4الفتح[ج� ،6ص.]980
	-5انظر ردود �شعيب الأرن�ؤوط على �إ�سناد الطحاوي بهام�ش م�سند �أحمد بن حنبل[ج� ،9ص.]124
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تارة يقول فيه الب�أ�س به ،وتارة يلينه بال�ضعف(((؛ وهذا الأمر قد �أ�شار �إليه �أبو
حف�ص املعروف بابن �شاهني(ت385ﻫ) يف م�ؤلفيه املو�سومني بـ «املختلف فيهم»،
و «ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه» بقوله« :روى ابن �شاهني� ،أن يحيى
بن معني قال :ابن ثوبان� ،أ�صله خرا�ساين ،نزل ال�شام ،وما ذكره �إال بخري .ويف
رواية املف�ضل بن غ�سان عنه �أنه قال :لي�س ب�شيء»(((.
� -3أقوال العلماء يف عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان:
ذهب جمع غفري من علماء احلديث �إىل الطعن يف �ضبط الراوي ابن ثوبان:
قال حممد بن علي� :سمعت �أحمد بن حنبل ،قيل له :عبد الرحمن بن
ثابت بن ثوبان كيف هو؟ قال :مل يكن بالقوي يف احلديث((( .وقال �أبو بكر
الأثرم(ت261ﻫ)� :سمعت �أبا عبد اهلل (�أحمد بن حنبل) يقول :ابن ثوبان،
(((
�سائي(ت303ﻫ)« :عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان
�أحاديثه مناكري  .وقال ال َّن ُّ
لي�س بالقوي»((( .وذكره ابن عدي (ت365ﻫ)((( .ويقول �أبو الفرج بن اجلوزي
(ت597ﻫ)« :قال يحيى ابن ثوبان �ضعيف ،وقال �أحمد :مل يكن بالقوي و�أحاديثه
مناكري»((( .ونقل �صالح الدين ال�صفدي (ت764ﻫ)�صاحب الوايف بالوفيات:
«قدري �ضعيف»((( .ويقول �أبو حف�ص بن امللقن(ت804ﻫ)« :و�أعله ابن حزم
بعبد الرحمن هذا وهو ابن ثوبان -وقال �أحمد وغريه :لي�س بالقوي .ووثق �أي�ضا
	-1التحقيق يف �أحاديث اخلالف[ح ،823ج� ،1ص.]511
	-2املختلف فيهم� ،ص ،43:ينظر كذلك :ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه� ،ص.68:
� -3ضعفاء العقيلي� ،ص.917:
	-4اجلرح والتعديل البن حامت الرازي (ت327ﻫ) [ج� ،5ص.]1031
	-5الكامل البن عدي[ح ،1109ج� ،4ص.]281
	-6الكامل يف �ضعفاء الرجال [ح ،1109ج� ،5ص.]460
	-7التحقيق يف �أحاديث اخلالف[ح ،823ج� ،1ص.]511
	-8الوايف بالوفيات[ج� ،18ص.]77
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 وب�أبي عائ�شة ،وقال :هو جمهول ال ندري من هو وال يعرفه �أحد» ((( .وقال �أبوالعبا�س بن قامياز البو�صريي(ت840ﻫ)« :عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان خمتلف
فيه»(((.
وذهب �آخرون �إىل حت�سني القول فيه :قال يحيى بن معني و�أبو زرعة
والعجلي« :لي�س به ب�أ�س» .وقال عبد الرحمن بن �إبراهيم دحيم :هو ثقة ،وقال
�أبو حامت« :هو �شامي الب�أ�س به»((( .ونقل عن �أحمد بن عبد اهلل العجلي(ت261
ﻫ)« :هو ثقة وما علمت �أحدً ا ذكره ب�سوء وقد �سمع منه ح�سان بن عطية»(((َ .و َقال
الذهبي(ت748ﻫ)« :مل يكن باملكرث ،وال هو باحلجة ،بل �صالح احلديث»((( .وقال
ابن حجر(ت852ﻫ)« :و�أبو منيب ال يعرف ا�سمه ويف الإ�سناد عبد الرحمن بن
ثابت بن ثوبان خمتلف يف توثيقه ،وله �شاهد مر�سل ب�إ�سناد ح�سن �أخرجه بن �أبي
�شيبة من طريق الأوزاعي عن �سعيد بن جبلة»((( .فهذا القول من ابن حجر -
رحمه اهلل  -يدل على ت�ضعيفه ،و�إال ملا التم�س له �شاهدً ا �آخر .ومع ذلك ،فال�شاهد
الذي �أحال عليه ابن حجر ،لي�س بجيد ،فهو مع �إر�ساله ،من رواية �سعيد بن جبلة،
و�سعيد بن جبلة هذا؛ قال عنه ابن حجر�« :سعيد بن جبلة عن طاو�س عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن اهلل بعثني بني يدي ال�ساعة وجعل رزقي حتت ظل رحمي
احلديث وعنه الأوزاعي ،قال بن �أبي حامت� :س�ألت �أبي عنه ،فقال :هو �شامي ،وقال
حممد بن خفيف ال�شريازي لي�س هو عندهم بذاك»(((.
 -1تخريج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�شرح الكبري [ج� ،5ص.]63
 -2م�صباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة[ج� ،4ص.]75
	-3اجلرح والتعديل[علم ،1031ج� ،5ص.]219
	-4اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم ملخالفة �أ�صحاب اجلحيم[ج� ،1ص.]269
� -5سري �أعالم النبالء[ج� ،7ص.]314
 -6فتح الباري[ج� ،6ص.]98
 -7ل�سان امليزان[ج� ،3ص.]25
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ولقد �أ�شار علماء احلديث منذ ع�صر التدوين �إىل �ضرورة اجلمع بني علمي
الرواية والدراية؛ قال علي بن املديني (ت « :)230التفقه يف معاين احلديث
ن�صف العلم ،ومعرفة الرجال ن�صف العلم»(((؛ فعلم دراية احلديث علم باحث
عن املعنى املفهوم من �ألفاظ احلديث ،وعن املراد منها مبن ّيا على قواعد العربية
و�ضوابط ال�شريعة مطابقا لأحوال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
ثال ًثا :دراية احلديث:
بعد الوقوف على خمتلف جتليات درا�سة الرواية املتعلقة بحديث «بُعِ ث ُْت بَينْ َ
ال�س ْي ِف َح َّتى يُ ْع َب َد اهللُ َو ْح َد ُه َال �شَ ِر َ
وجعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل
يك لَ ُهُ ،
ال�سا َع ِة ِب َّ
يَ َد ِي َّ
وجعِ َل ِت ِّ
وال�صغَا ُر َع َلى َم ْن خَ الَ َفنِي ،و َم ْن ت ََ�ش َّب َه ِبق َْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم»،
الذ َّل ُة َّ
رُمحْ ِ يُ ،
�ص البحث �إىل عدم التثبت التام بخ�صو�ص �سند هذا احلديث نظرا ملجمل
خَ ُل َ
تقريرات فحول علماء احلديث ،خا�صة توجههم �إىل ت�ضعيف �إحدى حلقاته (عبد
الرحمن بن ثابت بن ثوبان العن�سي)؛ فاحلديث خمتلف يف �صحته عند علماء
الرواية؛ علقه البخاري ب�صيغة التمري�ض ،وعفا عنه م�سلم ،و�صحح بع�ضهم طرفا
منه ،و�أعله الآخر ،فهو غري م�ستوف ل�شروط ال�صحة من حيث ال�سند واملنت؛ وقد
تعارف �أهل االجتهاد على عدم جواز االحتجاج باحلديث ال�ضعيف �أو املختلف
يف �صحته ،وال الركون �إليه خا�صة �إذا كان جمال االجتهاد متعلق بالق�ضايا الكربى
وامل�صريية التي تتعلق ب�أمر الدين كله ،وكيان هذه الأمة ،وخا�صة �إذا تعار�ض ذلك
مع �صريح القر�آن الذي ال يقبل املراء وال اجلدال ،وينبغي �أن يكون العمدة يف
ذلك �صريح القر�آن الكرمي وحمكمه ،وال�سنة ال�صحيحة الثابتة عن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم.
	-1املحدث الفا�صل بني الراوي والواعي� ،أبو حممد بن خالد الرامهرمزي الفار�سي (املتوفى360 :ﻫ)،
�ص.320:
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يقول ابن ال�صالح(ت643ﻫ)�« :سبيل من �أراد �أن يحتج بحديث من ال�سنن
�أو بحديث من امل�سانيد واحد؛ �إذ جميع ذلك مل ي�شرتط من جمعه ال�صحة وال
احل�سن خا�صة .فهذا املحتج �إن كان مت�أهلاً ملعرفة ال�صحيح من غريه ،فلي�س له
�أن يحتج بحديث من ال�سنن من غري �أن ينظر يف ات�صال �إ�سناده وحال رواته .كما
�أنه لي�س له �أن يحتج بحديث من امل�سانيد حتى يحيط عل ًما بذلك .و�إن كان غري
مت�أهل لدرك ذلك؛ ف�سبيله �أن ينظر يف احلديث �إن كان خرج يف ال�صحيحني� ،أو
�صرح �أحد من الأئمة ب�صحته ،فله �أن يقلد يف ذلك ،و�إن مل يجد �أحدً ا �صححه
وال ح�سنه فما له �أن يقدم على االحتجاج به ،فيكون كحاطب ليل؛ فلعله يحتج
بالباطل وهو ال ي�شعر»(((.
و�إىل هذا اجلانب من �إ�شكالية الثبوت وال�صحة؛ تربز �إ�شكالية بالغة الأهمية
تتعلق يف العمق بالداللة والفهم والت�أويل ،ملا لوقوع اخللط والزلل يف ت�أويلها
وفهمها من تداعيات وخيمة على احلياة العامة وامل�ستقبل احل�ضاري للأمة ،ولتوقي
مكامنها ،لزم الرد على عدة �شبهات تناوب عليها بع�ض املغر�ضني فهما وا�ستدالال
وتنزيال ،ونفيا عنها حتريف الغالني وت�أويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني.
 -1رد �شبهة �أن الإ�سالم انت�شر بال�سيف وال�سنان ال باحلجة والبيان:
من احلقائق امللمو�سة التي ال ميكن تغييبها خالل تتبع �آيات الكتاب املكنون؛
�أن لفظة «ال�سيف» مثال لي�ست من �ألفاظ القر�آن ،فلم ترد فيه وال مرة واحدة ،و�أن
ال�سلم وما ا�شتق منه ورد فيما يزيد على مائة و�أربعني �آية يف حني مل يرد لفظ
لفظ ِّ
احلرب وما ا�شتق منه يف القران الكرمي �إال يف �ست �آيات فقط.
كما �أن ال�سيف مل يكن حا�ضرا يف احلياة العامة للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم
و�أ�صحابه (ر�ضوان اهلل عليهم) من بعده ،مما ي�ضعف ت�أويل من توهم �أن الإ�سالم
	-1النكت على كتاب ابن ال�صالح ،ج� ،1ص .449
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قد انت�شر بال�سيف وال�سنان ال باحلجة والبيان؛ و�إىل ذلك �أ�شار ابن القيم اجلوزية
(ت751ﻫ)« :وكان �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا قام يخطب �أخذ ع�صا فتوك�أ عليها
وهو على املنرب ،كذا ذكره عنه �أبو داود عن ابن �شهاب .وكان اخللفاء الثالثة بعده
يفعلون ذلك ،وكان �أحيانا يتوك�أ على قو�س ،ومل يحفظ عنه �أنه توك�أ على �سيف،
وكثري من اجلهلة يظن �أنه كان مي�سك ال�سيف على املنرب �إ�شارة �إىل �أن الدين �إمنا قام
بال�سيف ،وهذا جهل قبيح من وجهني:
�أحدهما� :أن املحفوظ �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم توك�أ على الع�صا وعلى
القو�س.
الثاين� :أن الدين �إمنا قام بالوحي ،و�أما ال�سيف فلمحق �أهل ال�ضالل وال�شرك،
ومدينة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم التي كان يخطب فيها �إمنا فتحت بالقر�آن ومل
تفتح بال�سيف»(((.
كما �أن البالغ القر�آين ينفي �شبهة الإكراه بال�سيف؛ قال ابن
كثري(ت774ﻫ1373/م) يف تف�سريه لقول اهلل تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈﰉﭼ [البقرة]256:؛ �أي :ال تكرهوا �أحدا على الدخول يف دين الإ�سالم؛
ف�إنه بني وا�ضح جلي دالئله وبراهينه ال يحتاج �إىل �أن يكره �أحد على الدخول فيه،
بل من هداه اهلل للإ�سالم و�شرح �صدره ونور ب�صريته دخل فيه على بينة ،ومن
�أعمى اهلل قلبه وختم على �سمعه وب�صره ف�إنه ال يفيده الدخول يف الدين مكرها
مق�سورا .وقد ذكروا �أن �سبب نزول هذه الآية يف قوم من الأن�صار ،و�إن كان
حكمها عاما(((.
هذا ومل يعلم �أن امل�سلمني كانوا يرغمون �أحدا على الدخول يف دين اهلل،
 -1زاد املعاد[ج� ،1ص.]183
 -2تف�سري ابن كثري[ج� ،1ص.]682
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ثم لو كان الإكراه على الدين موجودا كما يدعيه ه�ؤالء؛ ملا وجد يف الدول
التي حكمها امل�سلمون �أحد من �أ�صحاب الديانات الأخرى ،ونحن نرى اليهود
والن�صارى وغريهم يعي�شون يف دول الإ�سالم منذ �أن قامت دولة الإ�سالم �إىل
يومنا هذا ،وكذلك ملا قبل امل�سلمون ال�صلح مع �أحد؛ وال قبلوا اجلزية من �أحد،
بل وال ا�ستثنوا يف معاركهم من القتل �أحدا؛ و�إىل هذا ذهب ابن القيم وغريه من
علماء امل�سلمني« :واملق�صود �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم مل يكره �أحدا على الدخول
يف دينه �ألبتة ،و�إمنا دخل النا�س يف دينه اختيارا وطوعا ،ف�أكرث �أهل الأر�ض دخلوا
يف دعوته ملا تبني لهم الهدى ،و�أنه ر�سول اهلل حقا؛ فه�ؤالء �أهل اليمن كانوا على
دين اليهودية و�أكرثهم ،كما قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ ملا بعثه �إىل اليمن:
�إنك �ست�أتي قوما �أهل كتاب ،فليكن �أول ما تدعوهم �إليه �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل
وذكر احلديث ،ثم دخلوا يف الإ�سالم من غري رغبة وال رهبة ،وكذلك من �أ�سلم
من يهود املدينة ،وهم جماعة كثريون مذكورون يف كتب ال�سري واملغازي ،مل
ي�سلموا رغبة يف الدنيا وال رهبة من ال�سيف»(((.
«وج ِع َل ِر ْز ِقي تحَ ْ َت ِظ ِّل
 -2رد �شبهة اال�سرتزاق من القتال و�سفك الدماء يف ُ
ُر حْ ِمي»:
وهي �شبهة ت�ضاف �إىل جمموع ال�شبه املتمخ�ضة عن �إ�شكاليات تتعلق
بفهم �أحاديث حمل ال�سيف ،فالتف�سري احلريف لطرف من حديث يف معزل عن
توجيهات �آيات حمكمة و�أحاديث متواترة �صحيحة يُحدث خلال يف فهم مراد
ال�شارع؛ فاال�ستدالل بكالم ال�شارع يتوقف على �أن يُ َ
ثبوت اللفظ عنه،
عرف ُ
وعلى �أن يُ َ
عرف مرا ُده باللفظ ،فكث ًريا ما يغلط من يظن ال�شارع قال لفظا ومل
يقله� ،أو يجعله عاما �أو خا�صا ويكون مراده خالف ذلك ،كما يغلط من يظنه اعترب
 -1هداية احليارى يف �أجوبة اليهود والن�صارى� ،ص.238:
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معنى مل يعتربه �أو �ألغى معنى وقد اعتربه ،ونحو ذلك؛ ف ُي َح ِّم ْل ظاه َر احلديث
ت�أويال ي�أباه مراد ال�شارع من عموم الن�صو�ص املحكمة ال�صحيحة ،ون�سبته �إىل �أنه
مراد ال�شارع من فا�سد النظر ،و�إليه ذهب من ف�سر احلديث �أعاله على ظاهره،
فاحتا الباب �أمام نفثات احلا�سدين ،وتلبي�س املغر�ضني ،وحتريف الغالني ،وت�أويل
اجلاهلني ،وانتحال املبطلني ،للطعن يف �سلمية الدعوة الإ�سالمية و�سماحتها؛
ب�إفكهم �أن �أرزاق امل�سلمني مرتبطة بالقتل والذبح والدماء وال�سيف والرمح؛ وهي
�شبهة مرتبطة بالتف�سري احلريف ملا ورد يف رواية الإمام �أحمد يف م�سنده ،وعلى
فر�ض �صحتها ،والأمر بعيد عن ذلك ملا تقدم من درا�سة �سندها ،فهناك نكارة يف
متنها ،و�إن �صحت فال ميكن قبولها �إال تبيانا ملا ي�أتي:
فـ«جعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل رُمحْ ِ ي» ال يفهم منه دعوة امل�سلمني لطلب الرزق
ُ
من الرمح وال�سيف وما يتبعهما من قتل وذبح و�سفك دماء ،و�إمنا هو تقرير حال،
و�إخبار ب�إباحة الفداء وال َنفل لمَ َّا كان حمظورا على الأنبياء و�أممهم ال�سابقة ،و�أن
هذه ا ِحل ِّلية خ�صي�صة هذه الأمة اخلامتة التي ف�ضلها الباري تعاىل بعدة ف�ضائل ،منها
يت
هذه ،و�إليها �أ�شار احلديث ال�صحيح املتفق عليه عند ال�شيخني وغريهما�« :أُ ْعطِ ُ
خَ ْم ً�سا لمَ ْ يُ ْع َط ُه َّن �أَ َح ٌد م َِن الأَ ْن ِبيَاءِ َق ْبلِي :ن ُِ�ص ْر ُت ِب ُّ
الر ْع ِب َم�سِ َري َة �شَ ْه ٍرَ ،و ُجعِ َل ْت ليِ
ال�ص َال ُة َف ْل ُي َ�ص ِّلَ ،و ُ�أحِ َّل ْت
الأَ ْر ُ
�ض َم ْ�سجِ دً ا َو َط ُهو ًراَ ،و�أَيمُّ َا َر ُج ٍل م ِْن �أُ َّمتِي �أَ ْد َر َك ْت ُه َّ
يت
ا�س َكا َّف ًةَ ،و�أُ ْعطِ ُ
ا�ص ًةَ ،وبُعِ ث ُْت �إِلىَ ال َّن ِ
ليِ ال َغ َنائ ُِمَ ،و َك َان ال َّن ِب ُّي يُ ْب َع ُث �إِلىَ َق ْو ِم ِه خَ َّ
َّ
ال�ش َفا َع َة»(((.

� -1أخرجه البخاري ،كتاب ال�صالة ،باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم " :جعلت يل الأر�ض م�سجدا
وطهورا" [ح ،438ج� ،1ص ،]95وم�سلم ،كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة ،باب جعلت يل الأر�ض
م�سجدا وطهورا[ح ،521ج� ،1ص.]370
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بالوزْ رِ
ولقد و�صف البالغ القر�آين الغنيمة يف حق من �سبق من الأمم ال�سابقة ِ
يف قوله تعاىل:ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [طه]87:؛ فلم تكن الغنيمة حالال
لهم يف ذلك الزمان ،ف�سماها �أوزارا لذلك ،فالغنائم مل تكن حالال طيبا لأحد قبل
الإ�سالم بل كانت الأنبياء �إذا غنموا اً
مال جمعوه ،فت�أتي نار من ال�سماء ت�أخذه ،ثم
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم وكانت يف �صدر الإ�سالم له خا�صة(((.
�أحلت ّ
و�س
الر ُء ِ
وهذا ما �أخرب به الر�سول الكرمي « : لمَ ْ تحَ َِّل ا ْل َغ َنائ ُِم ِلق َْو ٍم ُ�سودِ ُّ
ا�س
ال�س َماءِ َف َت�أْ ُك ُل َهاَ ،ف َل َّما َك َان يَ ْو ُم بَ ْدرٍ �أَ ْ�س َر َع ال َّن ُ
َق ْب َل ُك ْمَ ،كان َْت تجُ ْ َم ُعَ ،ف َت ْن ِز ُل نَا ٌر م َِن َّ
فيِ ا ْل َغ َنائ ِِمَ ،ف�أَ ْن َز َل اهللُ َع َّز َو َج َّل ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﭼ [الأنفال ]68 :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﭼ [الأنفال ،(((»]69 :ويف الآية �أي�ضا
�إباحة الغنائم التي كانت حمظورة قبل ذلك(((.

(((

«وجعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل رُمحْ ِ ي» :كون اهلل تعاىل قد � ّ
أحل لنبينا اخلامت
فمنعى ُ
 -1والق�صة معروفة جاءت يف حق بني �إ�سرائيل الذين حملوا �أحماال من حلي ن�ساء الأقباط وثيابهن التي
كان غالبها من الذهب والف�ضة حني هموا باخلروج من م�صر ،فهي زينة القوم التي �صاغ منها ال�سامري
العجل ،ولعل ت�سميتها �أوزا ًرا لأنها تبعات و�آثام ،حيث مل حتل الغنائم لهم .تف�سري البغوي [ج،3
�ص.]272
	-2ال�سراج املنري يف الإعانة على معرفة بع�ض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري للخطيب ال�شربيني(املتوفى:
977ﻫ) [ج� ،1ص.]571
� -3أخرجه �أحمد يف م�سنده[ح ،7433ج� ،12ص ،]403وقال حمققه �شعيب الأرن�ؤوط�" :إ�سناده �صحيح
على �شرط ال�شيخني" ،والرتمذي يف ال�سنن[ ،ح ،3085ج� ،5ص ،]271وقال �أبو عي�سى :هذا حديث
ح�سن �صحيح غريب من حديث الأعم�ش ،و�أخرجه الطربي بنحوه من طريق� :أبى معاوية عن الأعم�ش
به ،قال ال�شيخ �أحمد �شاكر :حديث �صحيح الإ�سناد .تف�سري الطربي[ح ،16301ج ،]14و�أخرجه ابن
حبان يف �صحيحه[ح ،4806ج� ،11ص ]134من طريق جرير ،عن الأعم�ش به .قال حمققه� :إ�سناده على
�شرط ال�شيخني .وكذا قال الألباين يف (ال�سل�سله ال�صحيحة ح .)2155
 -4تف�سري ابن كثري[ج� ،9ص ،]145تف�سري البغوي[ج� ،3ص ،]378تف�سري املنري لوهبة الزحيلي[ج،10
�ص.]77
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�صلى اهلل عليه و�سلم الغنائم دون غريه من الأنبياء؛ فلم حتل الغنائم لأحد من
قبلنا؛ ذلك ب�أن اهلل تبارك وتعاىل ر�أى �ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا ،فهي طيبة مباركة،
حالل لهذه الأمة.
ومما ينبغي معه حتذير بع�ض الغاليني واجلهلة حتميلهم احلديث معان ال ت�ستقيم
مع القيم ال�سامية لر�سالة الإ�سالم الداعية �إىل التعارف والإ�صالح والتعمري ون�شر
وال�سلم وال�سالم امل ُ َم ِّك َنة لتحقيق مبد�أ اال�ستخالف يف الأر�ض؛ فمثل
قيم اخلري ِّ
تلك الت�أويالت القا�صرة ال ت�صمد �أمام داللة ن�صو�ص الوحي ال�صحيحة واحلقائق
التاريخية التي ت�ؤكد بجالء �أن الإ�سالم هو دين الرحمة ال دين القتال ،هو دين
ال�سالم ال دين القتل والعداء ،بعث اهلل ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم بالهدى ودين
احلق ،بعثه �صلى اهلل عليه و�سلم متمما ملكارم الأخالق ال حماربا باحثا عن الأرزاق
حتت ن�صل ال�سيف.
يقول ابن رجب احلنبلي(ت795ﻫ) يف ر�سالته« :احلكم اجلديرة بالإذاعة من
قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعثت بال�سيف بني يدي ال�ساعة» ،عند �شرحه لـ
«وجعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل رُمحْ ِ ي»�« :إ�شارة �إىل �أن اهلل مل يبعثه بال�سعي يف طلب
ُ
الدنيا ،وال بجمعها واكتنازها ،وال االجتهاد يف ال�سعي يف �أ�سبابها؛ و�إمنا بعثه داعيا
�إىل توحيده بال�سيف»(((.
فهل ميكن اعتبارها دعوة لال�سرتزاق من القتال و�سفك الدماء ،وترك ال�سعي
والعمل ،وتعاطي الأ�سباب امل�شروعة لتح�صيل القوت ،ورغد العي�ش ،وتو�سيع
العمران ،وت�شييد احل�ضارة واملدنية الإ�سالمية؟
فال�صحابة كانوا يُتاجرون يف الرب والبحر ،ويعملون يف نخيلهم وبهم
القدوة ،م�صداقا لقوله �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ما �أَ َك َل َ�أ َح ٌد َط َعا ًما َق ُّط ،خَ يرْ ً ا م ِْن �أَنْ
� -1ص.23:
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ال�س َال ُمَ ،ك َان يَ�أْ ُك ُل م ِْن َع َم ِل يَدِ هِ »(((،
يَ�أْ ُك َل م ِْن َع َم ِل يَدِ هِ َ ،و ِ�إ َّن نَ ِب َّي اللهَّ ِ َدا ُو َد َع َل ْي ِه َّ
ويف التنزيل :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ [الأنبياء.]80 :
�إن حمل احلديث حممال داعيا للقتال با�ستمرار لتحقيق منفعة اال�سرتزاق من
الرمح وال�سيف ،فيه �إ�ضرار مب�صالح الدعوة ذاتها ،حيث يكون امل�سلمون ومن
اعتنق الدين حديثا يف حالة م�ستمرة من القلق واال�ضطراب ،فتن�صرف العقول
عن التفكري يف �سمو ر�سالة الإ�سالم التي هي يف غنى مطلق عن اللجوء لل�سيف
والرمح والقوة لالعتقاد بها ،وذلك ملا توافر فيها من قوة ون�ضوج ،و�سالمة
وو�ضوح ،وقدوة طيبة من �أتباعه ((( ،فالإ�سالم انت�شر يف الآفاق بقوة ذاتية فيه،
ووحي ي�أ�سر القلوب ،وي�أخذ مبجامع النفو�س ال بال�سيف والرمح وال�سنان ،بدليل
وجود �أكرث امل�سلمني يف بقاع مل ت�سل فيها ال�سيوف وال تَقَا َر�شَ ْت((( الرماح يف
حرب.
فلي�س معنى بقاء فر�ضية حمل ال�سيف هو �أن احلروب دائمة وقائمة على قدم
و�ساق مع غري امل�سلمني ،و�أنه هناك حالة عداء م�ستمر مع بقية ال�شعوب ،و�أن
احلرب تعلن مبنا�سبة وبغري منا�سبة ،واجلهاد نزاع دائم بني الإ�سالم وال�شرك،
وعقوبة تنزل ب�أعداء الإ�سالم و�أن الإله هو للم�سلمني خا�صة ،وال ي�سود ال�سالم
حتى يتبع العامل �شريعة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم (((.

� -1أخرجه البخاري عن املقدام ،كتاب البيوع ،باب ك�سب الرجل وعمله بيده[ح ،2072ج� ،3ص.]57
� -2آثار احلرب يف الإ�سالم لوهبة الزحيلي.77:
 -3تقار�شت الرماح يف احلرب� ،إذا تداخل بع�ضها يف بع�ض .قال �أبو زبيد�( :إما تقار�ش بك الرماح فال...
�أبكيك �إال للدلو واملر�س) وقد �سمت العرب قري�شا ومقار�شا� .أنظر :جمهرة اللغة الأزدي (ت321ﻫ)
[ج� ،2ص.]732
	-4احلرب وال�سالم خلدوري� ،ص 59:وما بعدها.
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 -3رد �شبهة الإكراه يف الدين:
ال جرم �أن الباعث على حمل ال�سيف يف الإ�سالم هو دفع العداون ،و�إر�ساء
قواعد احلرية الدينية ل�شعوب الأر�ض بحيث ميكنهم النظر يف دين الإ�سالم؛ َف َح ْم ُل
روع يف الإ�سالم ا�ضطرارا ،ولي�س للإكراه على الدين؛ وبا�ستقراء
ال�س ْي ِف َم ْ�ش ٌ
َّ
احلوادث التاريخية ال جند حادثة تدل �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أكره �أحدا
على الدين ،والقر�آن الكرمي د�أب على حث النا�س �أن ي�ؤمنوا عن طريق التدبر
والنظر ،والتفكر والعقل ،وهذا ال يت�أتى عن طريق التهديد والوعيد والرهبة
واخلوف حتت ن�صل ال�سيوف.
فالإميان الذي �أراده الإ�سالم؛ هو ذاك الذي يكون مبح�ض الإرادة واالختيار،
وال �سبيل للإكراه فيه و�إال كان هدرا ،لذلك كانت مهمة ال َر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم الإنذار والتبليغ فقط ،وقد رفع اهلل عنه الأ�سى واحلزن �إذا �أعر�ض النا�س
عن دعوته؛ قال اهلل تعاىل:ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [الغا�شية ،]22:ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [النحل ،]35:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [النور ،]54:ﭽ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [الأعراف ،]184:ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭼ [الكهف ،]6:ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [ال�شعراء]3:؛ و�إليه
ذهب جمهرة املف�سرين« :مل يجر اهلل �أمر الإميان على الإجبار والق�سر ،ولكن على
التمكني واالختيار ،ونحوه قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [يون�س� ]99:أي :لو �شاء لق�سرهم على
الإميان ،ولكنه مل يفعل ،وبنى الأمر على االختيار»(((.
فمبد�أ منع الإكراه يف الدين مبد�أ ثابت م�ستقر ومل ي�شذ عنه �سلوك امل�سلمني،
ومل يكن التع�صب واال�ضطهاد الديني م�شروعا يف �شتى العهود ،وقد متتع
	-5البحر املحيط[ج� ،2ص ،616مفاتيح الغيب[ج� ،7ص ،]15الك�شاف[ج� ،1ص.]303
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الذميون بكامل حقوقهم ب�شواهد تاريخية وجغرافية.
 -4رد �شبهة االعتداء واجلهاد الهجومي بدون مربر �شرعي:
لقد جاء البالغ القر�آين يف كثري من املوا�ضع داال على عدالة ر�سالة الإ�سالم
و�سماحتها ورحمتها بالعاملني ،كما �أنه بَينَّ َ البواعث على قتال الآخر؛ ف�أوقفها على
ال�ضرورة ال�شرعية .قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ [البقرة ،]190:فهذا �أمر من اهلل �أال نقاتل �إال من قاتلنا
فقط؛ و�أمرنا �أال نعتدي يف القتال؛ فالباعث على القتال يف الإ�سالم هو املقاتلة
واحلرابة ولي�س الكفر ،ومبا�شرة احلرب مل تكن يف وقت من الأوقات للإكراه
على الدين ،و�إمنا كانت ملنع الفتنة الدينية وحماية كرامة الدعوة(((.
فاجلهاد �إن بقي على الفر�ضية الكفائية �إذا قامت دواعيه ال�شرعية ،ف�إنه �أداة
عاقلة يف يد امل�سلم ،ولي�س و�سيلة طائ�شة لل�سيطرة على العامل� ،أو لتثبيت ال�سلطان
وتو�سيع امللك� ،أو ملحو الديانات الأخرى ،وحتويل دار احلرب �إىل دار الإ�سالم
بدون مربر كما يدعي بع�ض الكاتبني الغربيني(((.
فلي�س الدافع من حمل ال�سيف يف الإ�سالم �إبادة العامل وا�ستعباد النا�س� ،أو
�سلب ثروات الأمم �أو �إ�شباع لذة القهر وال�سيطرة �أو العداء الديني والتع�صب
املمقوت؛ وهذا وا�ضح يف قوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [املمتحنة ،]8:ف�إن كانت �شبهة
حديث حمل ال�سيف تزعم �أن ر�سول الرحمة املهداة �صلى اهلل عليه و�سلم بُعث
بال�سيف لي�سلطه على رقاب كل من �أ�شرك ،فكيف ي�أمرنا اهلل بالرب بهم والق�سط
�إليهم؟!
� -1آثار احلرب يف الإ�سالم للزحيلي� ،ص.132
	-2احلرب وال�سالم خلدوري� ،ص.53:
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ميدنا ابن القيم(ت751ﻫ) يف هذا ال�صدد بالقول« :ومن ت�أمل �سرية النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم تبني له �أنه مل يكره �أحدا على دينه قط ،و�أنه �إمنا قاتل من
قاتله ،و�أما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته ،مل ينق�ض عهده ،بل �أمره
اهلل تعاىل �أن يفي لهم بعهدهم ما ا�ستقاموا له ،كما قال تعاىل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [التوبة.(((]7:
وهذه الآيات كلها قد اتفقت على �أن حممدً ا �صلى اهلل عليه و�سلم �إمنا بعث
بالرحمة والهدى ودين احلق ،وتبيان كل �شيء ،و�إقامة احلجة على النا�س ،ومل
يبعث �شاهرا �سيفه على النا�س ،حتى يف حالة تويل النا�س عنه :مل ي�ؤمر ب�أن ي�شهر
يف وجوههم ال�سيف� ،إمنا قيل له :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ [�آل عمران،]20:

ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭼ [النور ،]54:ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [التوبة.]129:

ف�أ�صل العالقة بني امل�سلمني وغريهم عالقة �سلم و�أمان ،و�أن احلرب والقتال
�أمر طارئ ال يُلج�أ �إليه �إال للدفاع عن امل�سلمني حينما يكون هناك اعتدا ٌء عليهم،
�أو �إيذاء �أو ظلم لهم �أو فتنة لهم عن دينهم ،ومتى كانوا م�ساملني تاركني الدعوة
الإ�سالمية و�ش�أنها؛ ف�إنه ال يحل قتالهم ملجرد املخالفة يف الدين؛ بل �إن امل�سلمني
م�أمورون ب�أن يعاملوا خمالفيهم باحل�سنى والرب والق�سط .يقول تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ
[املمتحنة ،]8:ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ

[الن�ساء ،]90:ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [الأنفال ،]61:وقد �أكد النبي �صلى اهلل عليه
ال�سلم والأمان«:من َق َت َل نَ ْف ً�سا
و�سلم على حماية املعاهدين و�أهل الذمة وحقق لهم ِّ
 -1هداية احليارى يف �أجوبة اليهود والن�صارى� ،ص.238:
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ني َعا ًما»(((.
وجدُ من َم�سِ َريةِ �أَ ْربَعِ َ
يح َها لَ ُي َ
ُم َعا َهدً ا مل يَ ِر ْح َرائ َِح َة الجْ َ َّن ِة َو�إِ َّن رِ َ
املبحث الثاين :حديث �أبي هريرة(ر�ضي الله عنه) يف حمل ال�سيف.
عن �أبي هريرة(ر�ضي اهلل عنه) �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال�« :أُ ِم ْر ُت
ا�س َح َّتى َي ُقو ُلوا اَل �إِ َل َه �إ اَِّل اللهَّ ُ َف َم ْن َقا َل اَل �إِ َل َه �إ اَِّل اللهَّ ُ َف َق ْد َع َ�ص َم ِم ِّني
�أَ ْن �أُ َقا ِت َل ال َّن َ
َن ْف َ�س ُه َو َما َل ُه �إ اَِّل ب َِح ِّق ِه َو ِح َ�سا ُب ُه َع َلى اللهَّ ِ»(((.

�أوال� :إ�شكالية التف�سري احلريف للن�ص النقلي:

�أال تولد النظرة الظاهرية لهذا احلديث والتف�سري احلريف له ،من غري ا�ستح�ضار
�شروط اال�ستدالل ،و�ضوابط الفهم ال�سديد خلال ولَب�سا يف معانيه ومقا�صده،
فهل املراد بالنا�س العامل كله؟ �أم املق�صود به خ�صو�ص من يقاتل امل�سلمني؟ وهل
علة املقاتلة الكفر �أم املحاربة واالعتداء؟ وهل الإ�سالم انت�شر بال�سيف وال�سنان �أم
باحلجة والبيان؟
هل الدافع من حمل ال�سيف يف الإ�سالم �إبادة العامل وا�ستعباد النا�س ،و�سلب
ثروات الأمم و�إ�شباع لذة القهر وال�سيطرة والعداء الديني والتع�صب املمقوت؛
واهلل �سبحانه وتعاىل يقول :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [املمتحنة ،]8:ف�إن كانت �شبهات �أحاديث
حمل ال�سيف تزعم �أن ر�سول الرحمة املهداة �صلى اهلل عليه و�سلم بُعث بال�سيف
لي�سلطه على رقاب كل من �أ�شرك ،فكيف ي�أمرنا اهلل بالرب بهم والق�سط �إليهم؟!

� -1أخرجه البخاري ،كتاب اجلزية ،باب� :إثم من قتل معاهدا بغري جرم [ح ،2995ج� ،3ص.]1155
� -2أخرجه البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب من انتظر حتى تدفن[ح ،2946ج� ،4ص ،]48كما �أنه �أخرجه يف
عدة �أبواب ،وم�سلم يف كتاب الإميان ،باب الأمر بقتال النا�س حتى يقولوا :ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول
اهلل [ح ،21ج� ،1ص.]52
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�أال ميكن الوقوف عند حرفية الن�صو�ص ،واجلمود على ظواهرها ،و�إهمال
النظر فيما وراء �أحكامها من علل ،وما ترومه من مقا�صد� ،أن ي�صيب ات�ساق
ال�شريعة بخلل يف الفهم والتطبيق؟
 -1غاية القتال:
هذا احلديث ذكر للغاية التي يباح قتالهم �إليها ،بحيث �إذا فعلوها حرم
قتالهم ،واملعنى� :أين مل �أ�ؤمر بالقتال �إال �إىل هذه الغاية ،ولي�س املراد �أين �أمرت �أن
�أقاتل كل �أحد �إىل هذه الغاية؛ ف�إن هذا خالف الن�ص والإجماع ،ف�إنه مل يفعل هذا
قط ،بل كانت �سريته �أن من �سامله مل يقاتله(((.
وذلك ظاهر من خالل قوله تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [التوبة.]29 :

جعلت غاية القتال هي الو�صول �إىل املعاهدة التي كانت قدميا نظام الذمة،
ولو كان الق�صد منها �أنهم يقاتلون لكفرهم ،و�أن الكفر �سبب لقتالهم جلعلت غاية
القتال �إ�سالمهم ،وملا قبلت منهم اجلزية و�أقروا على دينهم(((.
 -2العموم مقيد:
فلفظة «النا�س» عامة لكن يراد بها من يقاتل امل�سلمني من امل�شركني ،ومثل هذا
م�ألوف يف العربية.
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [الن�ساء،]54:
والنا�س هنا عام �أريد به اخل�صو�ص ،وهو النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ؛ فامل�شركون
� -1آثار احلرب يف الفقه الإ�سالمي للزحيلي� ،ص.107:
� -2آثار احلرب يف الفقه الإ�سالمي� ،ص ،107:العالقات الدولية ملحمود �شلتوت� ،ص.37:
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ح�سدوا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على نعمة الوحي �إليه(((.
وقال اهلل تعاىل :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [�آل عمران،]173:
�أريد بالنا�س الأول :نعيم بن م�سعود الأ�شجعي ،وبالثاين �أبو �سفيان؛ ومن هنا
ا�ستنبط الأ�صوليون �أنه يجوز تخ�صي�ص العام �إىل الواحد مطلقا �أي �سواء �أكان
جمعا �أم ال.
ولفظة «�أقاتل» من املقاتلة التي تفيد املفاعلة من الفريقني؛ ويق�صد بها
اعتدا�ؤهم ابتداء ورد املقاتلة واملجابهة ،فهي تعني رد االعتداء ولي�س ابتدا�ؤه؛
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﭼ [البقرة.]190:
 -3مناط القتال:

�إن مناط القتال هو احلرابة واملقاتلة ولي�س الكفر؛ لأنه لو كان الكفر هو املوجب
للقتل ،بل هو املبيح له مل يحرم قتل من به علة الكفر من ن�ساء و�صبيان وعجزة،
ومن يف حكمهم مما جاءت الأحاديث تنهى عن قتلهم كالرهبان ،واملقعد والأعمى
والفالح؛ فالباعث على القتال يف احلديث هو احلرابة واملقاتلة ولي�س الكفر؛ لأنه
لو كان القتل للكفر جائزا ،لكان القتل على الإكراه يف الدين جائزا ،ولكان ذلك
معار�ضا ملحكم القر�آن؛ قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ
[البقرة ،]256 :وقال تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ
[الكهف.]29:
وهذا ما ق ّرره فقهاء املالكية واحلنفية واحلنابلة� ،أن مناط القتال هو احلرابة
�شخ�ص ملج ّرد خمالفته للإ�سالم� ،إمنا
واملقاتلة واالعتداء ولي�س الكفر؛ فال يُقتل
ٌ
ال�سلم،
العتدائه على الإ�سالم ،وغري املقاتل ال يجوز قتاله ،و�إمنا يُلتزم معه جانب ِّ
� -1أ�ضواء البيان[ج� ،9ص.]163
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�أما احلرب عند امل�سلمني فهي دو ًما ا�ضطرارية؛ ك�ضرورة لت�أمني ُ�س ُبل الدعوة،
والدفاع عن حرية العقيدة وحرمات امل�سلمني و�أعرا�ضهم ،ال مباد�أة للقهر
والت�سلط ،فلي�س الإ�سالم وحده هو املانع من القتل ،ولي�س الكفر وحده هو
(((
املوجب له.
املبحث الثالث :حديث عبد الله بن عمرو بن العا�ص (ر�ضي الله عنهما) يف
حمل ال�سيف
ا�ص َق َال ُق ْل ُت لَ ُه َما �أَ ْكثرَ َ َما َر�أَ ْي َت ُق َر ْي ً�شا �أَ َ�صابَ ْت
َع ْن َع ْبدِ اللهَّ ِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
م ِْن َر ُ�سولِ اللهَّ ِ فِي َما َكان َْت ت ُْظ ِه ُر م ِْن َع َدا َو ِت ِه َق َال َح َ�ض ْرتُ ُه ْم َو َق ْد ْاج َت َم َع �أَ�شْ َرا ُف ُه ْم يَ ْو ًما
فيِ الحْ ِْج ِر َف َذ َك ُروا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفقَالُوا َما َر�أَ ْي َنا ِمث َْل َما َ�صبرَ ْ نَا َع َل ْي ِه
اب دِ ي َن َنا َو َف َّرقَ َج َما َع َت َنا َو َ�س َّب
م ِْن َه َذا ال َّر ُج ِل َق ُّط َ�س َّف َه �أَ ْحلاَ َم َنا َو�شَ َت َم �آبَا َءنَا َو َع َ
�آ ِل َه َت َنا لَق َْد َ�صبرَ ْ نَا ِم ْن ُه َع َلى �أَ ْم ٍر َعظِ ٍيم َ�أ ْو َك َما َقالُوا َق َال َف َب ْي َن َما ُه ْم َك َذل َِك ِ�إ ْذ َط َل َع
َع َل ْيه ِْم َر ُ�س ُ
الر ْك َن ثُ َّم َم َّر ِبه ِْم
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف�أَ ْق َب َل يمَ ْ�شِ ي َح َّتى ْا�س َت َل َم ُّ
َطا ِئ ًفا ِبا ْل َب ْي ِت َف َل َّما �أَنْ َم َّر ِبه ِْم َغ َمزُو ُه ِب َب ْع ِ�ض َما يَق ُ
ُول َق َال َف َع َرف ُْت َذل َِك فيِ َو ْج ِه ِه ثُ َّم
َم َ�ضى َف َل َّما َم َّر ِبه ِْم الثَّا ِنيَ َة َغ َمزُو ُه بمِ ِ ْث ِل َها َف َع َرف ُْت َذل َِك فيِ َو ْج ِه ِه ُث َّم َم َ�ضى ثُ َّم َم َّر ِبه ِْم
الثَّا ِلثَ َة َف َغ َمزُو ُه بمِ ِ ْث ِل َها َفق َ
َال ت َْ�س َم ُع َ
ون يَا َم ْع َ�ش َر ُق َر ْي ٍ�ش �أَ َما َوا َّلذِ ي نَ ْف ُ�س محُ َ َّمدٍ ِبيَدِ هِ
لَق َْد جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح َف�أَخَ َذ ْت ا ْلق َْو َم َك ِل َم ُت ُه َح َّتى َما ِم ْن ُه ْم َر ُج ٌل ِ�إ اَّل َك�أَنمَّ َا َع َلى َر�أْ�سِ ِه
َطا ِئ ٌر َواق ٌِع َح َّتى ِ�إ َّن �أَ�شَ َّد ُه ْم فِي ِه َو َ�صا ًة َق ْب َل َذل َِك لَيرَ ْ َف�ؤُ ُه ِب َ�أ ْح َ�س ِن َما يَجِ دُ م ِْن ا ْلق َْولِ
ُول ان َْ�ص ِر ْف يَا �أَبَا ا ْلقَا�سِ ِم ان َْ�ص ِر ْف َرا�شِ دً ا َف َواللهَّ ِ َما ُك ْن َت َج ُه اً
َح َّتى ِ�إنَّ ُه لَيَق ُ
ول َق َال
	-1اختالف الفقهاء للطربي� ،ص.195:

- 274 -

َفان َْ�ص َر َف(((.
�أوال� :إ�شكاليات فهم احلديث وتطبيقه:
الذ ْب ِح»؟ وهل الوعيد يف «جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
 ما هي الدالالت ال�سياقية يف فهم «جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح»
يراد به ال�شمول والعموم املطلق �أم هو خا�ص بعدد حمدود من كفار قري�ش؟
عدهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
 هل ال�سبعة من �صناديد قري�ش الذين َّ
ليب((( بدر؛ هم املخت�صون بالوعيد املذكور؟
وعرفت �أماكن م�صارعهم يف َق ِ
وما القيمة العلمية التي تزودنا بها امل�ؤلفات احلديثية و�شروحاتها من جعلها
رواية هذه الق�صة �ضمن كتاب دالئل النبوة ،هل ميكن اعتبارها �إ�شارة منهم
�إىل حتقق الوعيد فمن خ�صهم اخلطاب ،فيكون ذلك دليال �آخر على �أن
الوعيد خا�ص مبن �سبق ذكره �آنفا؟ وهل ميكن اعتبارها قرائن حقيقية تفند
نظرية توجيه اخلطاب لي�شمل العموم املطلق(الكفار جميعا) �أو املطلق املقيد
(قري�ش جميعها)؟
 -1رواه �أحمد يف م�سنده [ح ،7036ج� ،11ص ،]609وح�سنه جماعة من حمققي امل�سند(�شعيب
الأرن�ؤوط� ،أحمد �شاكر ،عادل مر�شد و�آخرون) ،وابن حبان يف �صحيحه مطوال[ح ،6567ج،14
�ص ]525وقال حمققه �شعيب الأرن�ؤوط�" :إ�سناده قوي ،رجاله ثقات رجال ال�شيخني غري حممد بن
�إ�سحاق ،وهو �صدوق ،وقد �صرح بالتحديث ،فانتفت �شبهة تدلي�سه" ،وح�سنه الهيثمي يف جممع
الزوائد [ح ،9813ج� ،6ص ،]15وقال" :يف ال�صحيح طرف منه ،رواه �أحمد ،وقد �صرح ابن �إ�سحاق
بال�سماع ،وبقية رجاله رجال ال�صحيح ،".والألباين يف �صحيح ال�سرية النبوية� ،ص ،" ]149:وعند
َّ
البخاري رواية طرف من الق�صة عن عروة بن الزبري ،قال� :س�ألت عبد اهلل بن عمرو ،عن �أ�شد ما �صنع
امل�شركون بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال :ر�أيت عقبة بن �أبي ُم َع ْي ٍط ،جاء �إىل النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم وهو ي�صلي " ،فو�ضع رداءه يف عنقه فخنقه به خنقا �شديدا ،فجاء �أبو بكر حتى دفعه عنه،
فقال�} :أَت َ ْق ُت ُلونَ َر ُجلاً �أَنْ يَق َ
ات م ِْن َربِّ ُك ْم{ [غافر� ]28 :صحيح البخاري،
ُول َربِّ َي اللهَّ َُ ،و َق ْد َجا َء ُك ْم ِبا ْل َب ِّي َن ِ
كتاب �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :لَ ْو ُك ْن ُت ُم َّتخِ ًذا
خَ ِليلاً »[ح ،3678ج� ،5ص.]10
 -2قليب :بئر.
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ثانيا :الدالالت ال�سياقية للوعيد يف «جِ ْئ ُت ُك ْم ب َّ
ِالذ ْب ِح»:

فكلمة «جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح» جاءت خا�صة يف نفر من قري�ش وبحدث معني؛
والتعميم ال ي�ستقيم مع ال�سياق الذي ورد فيه احلديث؛ فهي من هذه اجلهة ال يراد
بها ال�شمول والعموم املطلق؛ وذلك ظاهر من توجيه اخلطاب لنفر معني ،وت�صدير
احلديث بـ «يا مع�شر قري�ش»؛ فهي قرائن حال تنفي حمله على العموم املطلق ،كما
�أنه ال يراد بها العموم املقيد «عموم قري�ش» لوجود قرائن تعار�ض هذه املعاين؛
وذلك من عدة �أوجه:
 -1اخلطاب موجه لنفر من قري�ش خا�صة:
يك�شف لنا تتبع احلديث يف بع�ض طرقه �أن املق�صود باخلطاب �صناديد قري�ش،
و�أئمة الكفر منهم� :أبي جهل بن ه�شام ،وعتبة بن ربيعة ،و�شيبة بن ربيعة ،وعقبة
بن �أبي معيط ،و�أمية بن خلف� ،أو �أبي بن خلف؛ وذلك وا�ضح من روايات �أخرى
حلدث �أذى قري�ش للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ؛ حيث قال له �أبو جهل بعدما �أخذته
الرهبة من قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :يا حممد ما كنت اً
جهول ؟ ف�أجابه النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم�« :أنت منهم».
كما متدنا رواية �أخرى البن م�سعود يف ال�صحيح ب�صحة هذا التوجيه� :أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�صلي عند البيت ،و�أبو جهل و�أ�صحاب له جلو�س� ،إذ
قال بع�ضهم لبع�ض� :أيكم يجيء ب�سلى جزور بني فالن ،في�ضعه على ظهر حممد
�إذا �سجد؟ فانبعث �أ�شقى القوم فجاء به ،فنظر حتى �سجد النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،و�ضعه على ظهره بني كتفيه ،و�أنا �أنظر ال �أغني �شيئا ،لو كان يل منعة،
قال :فجعلوا ي�ضحكون ويحيل بع�ضهم على بع�ض ،ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �ساجد ال يرفع ر�أ�سه ،حتى جاءته فاطمة ،فطرحت عن ظهره ،فرفع ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ر�أ�سه ثم قال« :ال َّل ُه َّم َع َل ْي َك ِب ُق َر ْي ٍ�ش» .ثالث مرات ،ف�شق
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عليهم �إذ دعا عليهم ،قال :وكانوا يرون �أن الدعوة يف ذلك البلد م�ستجابة ،ثم
�سمى« :ال َّل ُه َّم َع َل ْي َك ِب�أَ ِبي َج ْه ٍلَ ،و َع َل ْي َك ِب ُع ْت َب َة ْب ِن َر ِبي َع َةَ ،و�شَ ْي َب َة ْب ِن َر ِبي َع َةَ ،وال َولِيدِ
ْب ِن ُع ْت َب َةَ ،و�أُ َم َّي َة ْب ِن خَ َل ٍفَ ،و ُع ْق َب َة ْب ِن �أَ ِبي ُم َع ْي ٍط»  -وعد ال�سابع فلم يحفظ ،-
قال :فو الذي نف�سي بيده ،لقد ر�أيت الذين عد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ِيب بدر(((.
ِيب َقل ِ
�صرعى ،يف ال َقل ِ
فالوعيد خا�ص بعدد حمدود من كفار قري�ش ولي�س بعموم قري�ش؛ وهم
ال�سبعة الذين عدهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وعرفت �أماكن م�صارعهم يف
قليب بدر؛ ولعل هذا الأمر هو الذي حدا ببع�ض علماء احلديث و�ضع رواياتهم
لهذه الق�صة يف كتاب دالئل النبوة� ،إ�شارة منهم �إىل حتقق الوعيد فمن خ�صهم
اخلطاب ،فكان داال �أن الوعيد خا�ص مبن �سبق ذكره �آنفا ،وهذه كلها قرائن
تدح�ض توجيه اخلطاب لي�شمل العموم املطلق(الكفار جميعا) �أو املطلق املقيد
(قري�ش جميعها).
 -2العربة من اخلطاب:

�إن الق�صد من ترديد عبارة «لَق َْد جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح» �أمام �صناديد قري�ش؛ هو
�إرباك نف�سيتهم ،وجعلها ترتاجع عن عدوانيتها املعلنة واملتكررة �ضد النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم وهو مير بهم طائفا بالبيت؛ وقمع هيجانها اال�ستفزازي؛ وثنيهم عن
همزه وملزه؛ ف�أخذهم يف �أنف�سهم بها ورجعوا كثريا عنه؛ حتى �أنهم �أخذوا يرف�ؤه
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الو�ضوء ،باب �إذا �ألقي على ظهر امل�صلي قذر �أو جيفة مل تف�سد عليه �صالته
[ح ،240ج� ،1ص ،]57وورد يف تعليق م�صطفى البغا على احلديث( :ب�سلى) اجللدة التي يكون فيها
ولد البهائم وهي كامل�شيمة بالن�سبة للآدمي( .جزور (كل مذبوح من الإبل ذكرا �أم �أنثى( .فانبعث)
�أ�سرع�( .أ�شقى القوم) �أكرثهم خبثا وهو عقبة بن �أبي معيط( .ال �أغري) �أي من فعلهم( .منعة) عز وقوم
مينعوين من الأعداء لطرحته عنه( .يحيل) ين�سب كل منهم الفعل للآخر تهكما .ويف رواية (مييل) �أي
كم كرثة ال�ضحك( .عليك بقري�ش) �أهلك كفارهم ومن فعل ذلك منهم�( .صرعى) قتلى جمع �صريع.
(القليب) البئر القدمية].
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ب�أح�سن ما يجدوا من القول اللني؛ وذلك وا�ضح من الو�صف الت�صويري لعبد اهلل
و�أبيه (ر�ضي اهلل عنهما)« :ف�أخذت القوم كلمته ،حتى ما منهم رجل �إال ك�أمنا على
ر�أ�سه طائر واقع ،حتى �إن �أ�شدهم فيه و�صاة قبل ذلك ،لريف�ؤه ب�أح�سن ما يجد من
القول ،حتى �إنه ليقول :ان�صرف يا �أبا القا�سم ،ان�صرف را�شدا ،فواهلل ما كنت
جهوال»(((.
لذلك فتجزيء احلديث وتعميمه ال ي�ستقيم ،وبرت لفظة «جئتكم بالذبح»
من �سياقها غري مو�ضوعي ،بل له تداعيات وخيمة على الأمة؛ وقد �شَ َّن َع حممد
الغزايل(ت1416ﻫ) على الأدعياء الداعني لالغرتاف مبا�شرة من الكتاب وال�سنة
بقوله« :ا�ستفادة الأحكام من م�صادرها لها علم خا�ص بها ولها رجال ثقات ،وعلى
العامة �أن ت�سمع وتطيع .عندما كتبنا يف �أحد م�ؤلفاتنا �أنه ال �سنة بال فقه كنا نريد �أن
مننع �أنا�س ي�شرتون �أحد كتب احلديث ،ثم يطالعون �أثرا ال يدرون ما قبله وال ما
(((
بعده ،ثم يحدثون فو�ضى قد تراق فيها الدماء».
فالتجر�ؤ على اال�ستدالل بال�سنة النبوية دون متكن من ال�شروط العلمية
املتعارف عليها عند �أهل االخت�صا�ص ،يعد �ضربا من حتريف الكلم عن موا�ضعه،
فالتحريف كما �أنه يكون بتبديل الألفاظ يكون كذلك باخلروج باملعنى عما و�ضع
له اللفظ.
ومثال ذلك ما �أقدم عليه بع�ض املنحرفني يف فهم الإ�سالم من الغالة؛ حيث
برتوا لفظة «جئتكم بالذبح» عن �سياقها لتربير جرائمهم ال�شنعاء يف حق الإ�سالم
والإن�سانية على حد �سواء ،يف انحراف مغر�ض ،ومن غري التفات لتجلياتها التي
ترتبط يف العمق بال�سياق الذي وردت فيه ،ونوع املخاطبني بها ،واملق�صود منها
� -1سبق تخريجه.
	-2ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ملحمد الغزايل� ،ص 3:وما بعدها.
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يف اخلطاب ،ومن غري نظر يف تداعياتها الوخيمة؛ حيث �إنهم بتجرئهم هذا قد
�ساهموا يف �إحلاق الأذى مرة �أخرى بنبي الرحمة املهداة �صلى اهلل عليه و�سلم
؛ وهو الذي قالها مرة واحدة على فر�ض �صحتها عنه لدفع الأذى امل�سلط عليه
من قبل �صناديد قري�ش و�أئمة الكفر؛ ف�أظهروه للعامل وك�أنه �سفاكا للدماء ،حمبا
للموت والقتل وقطع ر�أ�س كل من خالفه ،وقد قالها �صلى اهلل عليه و�سلم وهو
�أعزل من ال�سالح ودون �صاحب يجريه �أو ي�ؤازره.
 -3مقا�صد النبوة:
ال�سنة قرينة للبالغ القر�آين مت�صلة به باعتبارها مبنية له �أو داعية �إليه �أو اجتهادا
يف �إطاره �أقره القر�آن ،فال يُ َت َ�ص َّو ُر عقال �أن توجد �سنة �صحيحة ثابتة تعار�ض حمكم
القر�آن ومقا�صده ،و�إن ظن بع�ض النا�س وجود ذلك ،فال بد �أن تكون ال�سنة غري
�صحيحة� ،أو يكون فهمنا غري �صحيح� ،أو يكون التعار�ض ظاهريا.
ومن هذا املنظور؛ فمحكم القر�آن و�صحيح ال�سنة �صريحان يف حتديد
املق�صد من �إنزال القر�آن و�إر�سال الر�سل والنبوة اخلامتة خا�صة؛ فر�سالته �صلى اهلل
عليه و�سلم هي �أعظم نعمة على اخللق ،كما بينه علماء التف�سري يف الكالم على
قوله تعاىل ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [�إبراهيم]28:؛ فبني اهلل تعاىل ف�ضل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وكرامته عند ربه تبارك وتعاىل؛ حيث جعله رحمة
للعاملني.قال تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [الأنبياء]107 :؛ �أي رحمة
للجن والإن�س ،والوح�ش والطري؛ رحمة للم�ؤمنني :ب�إجنائهم يوم الدين ،ورحمة
للكافرين :ب�إجنائهم يف الدنيا من نزول العذاب؛ الذي كان يلحق مبكذبي الأمم
ال�سابقة؛ وهو قوله تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ [الأنفال :]33:لأنه
�أر�سل رحمة للعاملني.
يقول الطاهر بن عا�شور(ت1393ﻫ) يف تف�سري قوله تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ
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ﮓ ﮔ ﭼ« :وعطفت هذه اجلملة على جميع ما تقدم من ذكر الأنبياء الذين
�أوتوا حكما وعلما ،وذكر ما �أوتوه من الكرامات ،فجاءت هذه الآية م�شتملة على
و�صف جامع لبعثة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،و َم ِز َّي ِت َها على �سائر ال�شرائع؛ مزية
تنا�سب عمومها ودوامها ،وذلك كونها رحمة للعاملني ،فهذه اجلملة عطف على
جملة ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [الأنبياء ]91:ختاما ملناقب الأنبياء(((.
فهذه الن�صو�ص املحكمة وغريها كثري حتدد املق�صد من �إنزال القر�آن و�إر�سال
الر�سل والنبوة اخلامتة خا�صة ،ويف �صحيح م�سلم من حديث �أبي هريرة(ر�ضي
اهلل عنه) قال :قيل :يا ر�سول اهلل ادع على امل�شركني قال�ِ « :إنيِّ لمَ ْ �أُ ْب َع ْث لَ َّعانًاَ ،و ِ�إنمَّ َا
بُعِ ث ُْت َر ْح َم ًة»(((.
وكذا هديه �صلى اهلل عليه و�سلم الذي يتناق�ض مع فكرة الذبح ،كعدم تعجله
العذاب لقومه ،والدعاء بالهداية لهم ،وعدم الدعاء عليهم ،فدعا النا�س �إىل اهلل
ربهم ،ال يطلب منهم على ذلك �أج ًرا �أو مقابلاً  ،وحت ّمل منهم يف �سبيل ذلك الأذى
الكثري ،ومنع العدوان على النا�س حتى لو كانوا من الكافرين ،فب ّلغ عن ربه قوله:

ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [املائدة ]2 :ال�شن�آن:
هو البغ�ض.
ومنع �صلى اهلل عليه و�سلم الظلم بني النا�س ومل يقبله حتى من �أتباعه على
َ
�أعدائه ،و�أمر بالعدل حتى مع الأعداء ،فب َّلغ عن ربه تعاىل قوله :ﭽ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [املائدة.]8 :

	-1التحرير والتنوير للطاهر بن عا�شور[ج� ،17ص.]164
� -2صحيح م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب النهي عن لعن الدواب وغريها [ح ،2599ج،4
.]2006
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ودعا �صلى اهلل عليه و�سلم النا�س �إىل الوفاء بالعهود والعقود حتى مع
الأعداء ،ومل يو�ص �أ�صحابه �أن يكونوا كالذين قالوا :لي�س علينا ملن خالفنا يف
ديننا �أية حقوق ،ي�ستحلون بذلك ظلم من يخالفهم ويكذبون على اهلل وين�سبون
ذلك �إليه ،فب َّلغ عن ربه تعاىل قوله :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [املائدة،]1:
وقوله :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [النحل.]91 :
فكيف نن�سب �إليه �صلى اهلل عليه و�سلم حمولة داللة م�ستقاة من تف�سري حريف
لطرف معزول عن �سياقه ودواعيه ،ون�سقط عليه كل ما ارتبط بلفظ «جِ ْئ ُت ُك ْم
ِب َّ
الذ ْب ِح» من معان ين�أى عنه خُ ُلقُ نبي الرحمة املهداة ويتعاىل عنها؛ فلم يُنقل �إلينا
�أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قد �أمر بذبح �أحد ممن كان خمالفا له ،وال فعل
ذلك �صحابته (ر�ضوان اهلل عليهم).
فهو الذي نهى عن خيانة النا�س جميعا ،حتى من تخ�شى خيانَ َته من الأعداء؛
فبلغ عن ربه تعاىل :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﭼ [الأنفال.]58 :
ودعا النا�س جميعا �إىل نبذ اخلالفات وللت�سامح والرتاحم؛ فقال �صلى اهلل
عليه و�سلمَ « :م ْن ال يَرحم ال يُرحم»((( ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال َّراحِ ُم َ
ون
ال�س َماءِ  ،ال َّرحِ ُم ُ�ش ْج َن ٌة((( م َِن
يَ ْر َح ُم ُه ُم ال َّر ْح َم ُنْ ،ار َح ُموا �أَ ْه َل ْ أ
الَ ْر ِ�ض يَ ْر َح ْم ُك ْم �أَ ْه ُل َّ
� -1أخرجه البخاري عن �أبي هريرة ،كتاب الآداب ،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته[ح ،5997ج،8
�ص ،]7وعن جرير بن عبد اهلل ،كتاب الآداب ،باب رحمة النا�س والبهائم[ح ،6013ج� ،8ص،]10
وم�سلم عن �أبي هريرة ،كتاب الف�ضائل ،باب رحمته �صلى اهلل عليه و�سلم ال�صبيان والعيال وتوا�ضعه
وف�ضل ذلك[ح ،2318ج� ،4ص.]1808
	-2ال�شجنة يجوز يف ال�شني ال�ضم والك�سر والفتح؛ وهي يف الأ�صل عروق ال�شجر امل�شتبكة .ا�شتق ا�سمها
من هذا ا�سم "الرحمن" الذي هو �صفة من �صفات اهلل تعاىل ،واملعنى �أن الرحم �أثر من �آثار رحمته تعاىل
م�شتبكة بها فمن قطعها كان منقطعا من رحمة اهلل عز وجل ومن و�صلها و�صلته رحمة اهلل تعاىل� .أنظر
تعليق م�صطفى البغا على �صحيح البخاري[ج� ،8ص.]6
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ال َّر ْح َم ِن َف َم ْن َو َ�ص َل َها َو َ�ص َل ُهَ ،و َم ْن َق َط َع َها َق َط َع ُه اللهَّ ُ»(((.

 -4نبي الرحمة املهداة مل يبعث بالذبح ال لقري�ش وال لغريها من النا�س:
ي�شهد التاريخ ب�أن قري�ش قد حاربت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه �أ�شد
املحاربة ،و�أ َّلبوا عليه القبائل و�آذوه و�آذوا �أ�صحابه ،منذ بداية الدعوة وحتى فتح
مكة(ال�سنة الثامنة للهجرة)؛ فن�صره اهلل تبارك وتعاىل ن�صرا عزيزا ،فدخل مكة
فاحتا م�ؤزرا؛ ف َم َّك َنه اهلل منهم و�أظهره عليهم؛ �إال �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم مل يكن
من خُ لقه االنتقام والت�شفي ،ومل يبعث لذلك ،بل بُعث رحمة للعاملني ،للنا�س
جميعا ،فكان عفوه وت�ساحمه معهم �أقوى من ال�سيف والذبح؛ فكان �صلى اهلل عليه
و�سلم �أ�شد رحمة على قري�ش من رحمته على من �سواها ،بدليل ما ح�صل يوم
فتح مكة؛ فقال لهم حني اجتمعوا يف امل�سجدَ « :ما تَ َر ْو َن �أَنيِّ َ�صان ٌِع ِب ُك ْم؟» قالوا:
«اذ َه ُبوا َف�أَ ْن ُت ُم ُّ
خريا� ،أخ كرمي ،وابن �أخ كرمي قالْ :
الط َلقَا ُء» ،فلو كان �صلى اهلل
عليه و�سلم �أر�سل لقري�ش بالذبح والتنكيل لكانت هذه فر�صة �سانحة ،بل وم�ؤيدة،
ولكنه مل يفعل لتعار�ض هذا مع �أ�صل ر�سالته �صلى اهلل عليه و�سلم املبنية على
الرحمة والرتاحم وطلب الهداية للنا�س ال قتلهم و�إكراههم يف الدين.
ولقد ج�سد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �سماحة الإ�سالم يف �أبهى و�أقد�س
�صورها ،ويف �أحلك الظروف و�أ�صعب �ضروبها؛ فقد روي عن عائ�شة �أم
امل�ؤمنني(ر�ضي اهلل تعاىل عنها) �أنها قالت لِل َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم هل �أتى َع َل ْي َك
� -1أخرجه احلاكم يف م�ستدركه ،كتاب الرب وال�صلة ،باب و�أما حديث عبد اهلل بن عمرو [ح ،7274ج،4
�ص ،]175وقال الذهبي" :وهذه الأحاديث كلها �صحيحة و�إمنا ا�ستق�صيت يف �أ�سانيدها بذكر ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم لئال يتوهم متوهم �أن ال�شيخني ر�ضي اهلل عنهما مل يهمال الأحاديث ال�صحيحة"،
والرتمذي [ح ،1924ج� ،3ص ،]324وقال �أبو عي�سى ":هذا حديث ح�سن �صحيح "و�صححه جمموعة
من املحققني "�أحمد حممد �شاكر ،حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،نا�صر الدين الألباين) وله �شاهد من حديث
�أبي هريرة عند البخاري ،كتاب الآداب ،باب من و�صل و�صله اهلل[ح ،5988ج� ،8ص[ ،]6ح،5988
ج� ،8ص.]6
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ِيت من َق ْوم ِِك ما
يَ ْو ٌم كان �أَ�شَ َّد من يَ ْو ِم �أُ ُحدٍ  ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :لقد لَق ُ
ِيت منهم يوم ا ْل َع َق َبةِ؛ �إِ ْذ َع َر ْ�ض ُت نَ ْف�سِ ي على بن عبد يا ليل
ِيت ،وكان �أَ�شَ َّد ما لَق ُ
لَق ُ
بن عبد كُلاَ لٍ (((؛ فلم يُجِ ْبنِي �إىل ما �أَ َر ْد ُتَ ،فا ْن َط َلق ُْت ،و�أنا َم ْه ُمو ٌم على َو ْجهِي،
فلم �أَ ْ�س َتف ِْق �إال و�أنا ِبق َْرنِ ال َّث َعال ِِب(((َ ،ف َر َف ْع ُت َر�أْ�سِ ي ،ف�إذا �أنا ِب َ�س َحابَ ٍة قد �أَ َظ َّل ْتنِي،
َف َن َظ ْر ُت ،ف�إذا فيها جِ برْ ِ ُيلَ ،ف َنا َدانيِ  ،فقال� :إِ َّن اللهَّ َ قد �سمع َق ْو َل َق ْوم َِك لك ،وما
َر ُّدوا َع َل ْي َك ،وقد بَ َع َث اهلل �إِلَ ْي َك َم َل َك الجْ ِ َبالِ ؛ ِل َت�أْ ُم َر ُه بمِ َا �شِ ْئ َت فِيه ِْمَ ،ف َنا َدانيِ َم َل ُك
الجْ ِ َبالِ َ ،ف َ�س َّل َم َع َل َّيُ ،ث َّم قال :يا حممد ،فقال :ذلك فِي َما �شِ ْئ َت �إن �شِ ْئ َت �أَنْ �أُ ْط ِب َق
الَخْ َ�ش َبينْ ِ  ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :بَ ْل �أَ ْر ُجو �أَنْ يُخْ ِر َج اهلل من
عليهم ْ أ
�أَ ْ�صلاَ ِبه ِْم من يَ ْع ُبدُ اللهَّ َ َو ْح َد ُه اَل يُ ْ�ش ِر ُك ِب ِه �شيئا» (((؛ فقد �صفح و�صرب ورجا من
اهلل �إميان من يخرج من �أ�صالبهم؛ وهذا �أق�صى درجات ال�صرب وال�صفح و�أعظم
درجات اخللق الكرمي.
ولقد �آثر نبي الرحمة طلب الهداية للمخالفني له يف العقيدة على �أن يدعو
 -1كان ابن عبد ياليل من �أكابر �أهل الطائف من ثقيف ،وبن عبد كالل ا�سمه كنانة ،والذي يف املغازي
�أن الذي كلمه هو عبد ياليل نف�سه ،وعند �أهل الن�سب �أن عبد ُك َالل �أخوه ال �أبوه ،و�أنه عبد يا ليل بن
عمرو بن عمري بن عوف ،ويقال ا�سم بن عبد ياليل م�سعود ،وكنانة بن عبد بن عمرو بن عمري عظيم �أهل
الطائف ،وقد ذكر مو�سى بن عقبة وبن �إ�سحاق �أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف �سنة ع�شر،
ف�أ�سلموا ،وذكره ابن عبد الرب يف ال�صحابة لذلك لكن ذكر املديني �أن الوفد �أ�سلموا اال كنانة فخرج �إىل
الروم ومات بها بعد ذلك ،وابن عبد ياليل مل يعرف له �إ�سالم .فتح الباري ،قوله باب ذكر املالئكة[ج،6
�ص ]315ال�سرية احللبية[ج� ،2ص.]52
 -2قرن الثعالب :جبل م�شرف على �أ�سفل منى بينه وبني م�سجد منى �ألف وخم�سمائة ذراع ،وقيل له قرن
الثعالب لكرثة ما كان ي�أوي �إليه من الثعالب ،فتح الباري[ج� ،3ص ،]385وقال النووي يف �شرحه على
�صحيحه على �صحيح م�سلم ب�أن الثعالب هو قرن املنازل وهو ميقات �أهل جند وهو على مرحلتني من
مكة ،و�أ�صل القرن كل جبل �صغري ينقطع من جبل كبري[ج� ،12ص.]195
� -3أخرجه البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب� :إذا �أحدكم واملالئكة يف ال�سماء فوافقت �إحداهما الأخرى غفر
له ما تقدم من ذنبه[ح ،3231ج� ،4ص ،]115وم�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب :ما لقي النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم من �أذى امل�شركني واملنافقني [ح ،1795ج� ،3ص.]1420
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عليهم بالزوال والفناء يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم لدو�س «ال َّل ُه َّم ْاهدِ َد ْو ً�سا
َو�أْ ِت ِبه ِْم»((( ،رغم ع�صيانها ومتردها وعنادها ،ولثقيف«ال َّل ُه َّم ْاهدِ ثَقيفا»((( ،رغم
دمويتها ومكرها وخبثها ،فعلمتنا �سماحة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أال نعتدي
يف الدعاء عليهم حتى يف �أحلك املواقف و�أ�صعب الأحوال.
واحلا�صل �أن ال�صور النبوية املرتجمة للبالغ القر�آين يف �سمو روحه وتعدد
�أبعاده الإن�سانية يف عالقة الإ�سالم بغري معتنقيه قد بلغت مبلغا يت�ضاءل �أمام روعتها
وعظمتها �أحدث ما عرفه الفكر الإن�ساين من مبادئ �إن�سانية؛ �إذ �إنها �أ�شفت الغليل
و�أراحت كل متم�سك بها عن اعتقاد والتزام دون حتايل �أو تالعب مب�صادقتها
الواقعية على كافة احلقوق الإن�سانية املتعلقة بالكرامة والإخاء والتعاون والعدل
وال�سلم وال�سالم ،والوفاء بالعهود واملواثيق الدولية ،والرب
وامل�ساواة ،الرحمةِّ ،
والق�سط والإح�سان ،وعدم الإكراه يف الدين ،ولغة الب�شر تعجز عن الإحاطة
بكل مفرداتها يف هذا املحل.
املبحث الرابع :مبادئ الفهم و�ضوابط العمل ب�أحاديث حمل ال�سيف.
لقد و�ضع �أهل االخت�صا�ص جملة من ال�شروط واملبادئ وال�ضوابط لال�شتغال
بال�سنة عموما بغر�ض ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية منها ،وذلك لأن حتديد نطاق
االحتجاج بال�سنة ،وجمال تطبيقها ،والعمل بها؛ مهمة مركبة ال يقدر على �إدراكها
� -1أخرجه البخاري عن �أبي هريرة ،كتاب ف�ضل اجلهاد وال�سري ،باب الدعاء للم�شركني بالهدى ليت�ألفهم
[ح ،2937ج� ،4ص ،]44و�أخرجه م�سلم ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ر�ضي اهلل تعاىل عنهم ،بَاب من
ف ََ�ضائ ِِل غِ َفا َر َو َ�أ ْ�س َل َم َو ُج َه ْي َن َة َو�أَ�شْ َج َع َو ُم َز ْي َن َة َوتمَ ٍِيم َو َد ْو ٍ�س وطيىء[ح ،2524ج� ،4ص.]1957
� -2أخرجه �أحمد يف م�سنده [ح ،14702ج� ،23ص ،]50وقال حمققه �شعيب الأرن�ؤوط�" :إ�سناده قوي
على �شرط م�سلم" ،و�أخرجه الرتمذي يف �سننه ،كتاب �أبواب املناقب ،باب مناقب يف ثقيف وبني
حنيفة[ح ،3942ج� ،5ص ]729وقال" :هذا حديث ح�سن �صحيح غريب" ،وابن �أبي �شيبة ،ما جاء يف
ثقيف [ح ،32496ج� ،6ص.]413
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والإحاطة بها �إال من َ�سبرَ َ �أغوارها ،وتوافرت فيه �شروط املجتهد املتمكن من �آليات
الرتجيح والتنزيل ،و�إملامه بجملة من ال�ضوابط املنهجية واملبادئ الأ�سا�سية؛ وفيما
ي�أتي ما تعلق منها بنفي عن �أحاديث حمل ال�سيف حتريف الغالني وت�أويل اجلاهلني
وحتقيق الفهم ال�سديد والتطبيق الر�شيد:
 -1اجلمع بني ثبوت حديث حمل ال�سيف و�صحته ح�سب املوازين العلمية
الدقيقة:
ف�صحة ال�سند �شرط لرواية حديث حمل ال�سيف واالحتجاج به ،ولكنه لي�س
�شرطا كافيا� ،إذ البد من �أن تتوافر للمنت �شروط �أخرى� ،إذا تخلفت كان احلديث
معيبا يف متنه ،ومل يكن ممكنا االحتجاج به.
ُ
ر�سول
ومثال ذلك حديث عبد اهلل بن عمر (ر�ضي اهلل عنهما) ،قال :قال
ال�س ْي ِف َح َّتى يُ ْع َب َد اهللُ َو ْح َد ُه
ال�سا َع ِة ِب َّ
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :بُعِ ث ُْت بَينْ َ يَ َد ِي َّ
َال �شَ ِر َ
�ص البحث �إىل عدم
وجعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل رُمحْ ِ ي»؛ حيث خَ ُل َ
يك لَ ُهُ ،
التثبت التام بخ�صو�ص �سند هذا احلديث نظرا ملجمل تقريرات فحول علماء
احلديث ،خا�صة توجههم �إىل ت�ضعيف �إحدى حلقاته (عبد الرحمن بن ثابت بن
ثوبان العن�سي)؛ فاحلديث خمتلف يف �صحته عند علماء الرواية؛ علقه البخاري
ب�صيغة التمري�ض ،وعفا عنه م�سلم� ،صحح البع�ض طرفا منه ،و�أعله البع�ض الآخر،
فهو غري م�ستوف ل�شروط ال�صحة من حيث ال�سند واملنت.
ومثال ذلك :حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص (ر�ضي اهلل عنهما) يف حمل
ُ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أَ َما َوا َّلذِ ي نَ ْف ُ�س محُ َ َّمدٍ ِبيَدِ هِ لَق َْد
ال�سيف ،قال :قال
جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
�ص البحث �إىل وجود �إ�شكاليات تتعلق مبنت احلديث،
الذ ْب ِح»؛ حيث خَ ُل َ
ذات �أبعاد داللية و�أخرى �سياقية؛ فالوعيد ال يراد به ال�شمول والعموم املطلق؛
و�إمنا الوعيد جاء يف حدث خا�ص ،واملق�صود به عدد حمدود وفئة معينة من كفار
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وج ْع ِل َها ترتاجع عن عدوانيتها املعلنة واملتكررة �ضد
قري�ش ،غايته �إرباك نف�سيتهمَ ،
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو مير بهم طائفا بالبيت؛ وقمع هيجانها اال�ستفزازي؛
وثنيهم عن همزه وملزه.
ف�أخذهم يف �أنف�سهم بها ورجعوا كثريا عنه؛ حتى �أنهم �أخذوا يرف�ؤه ب�أح�سن
ما يجدوا من القول اللني؛ وذلك وا�ضح من و�صف الراوي« :ف�أخذت القوم
كلمته ،حتى ما منهم رجل �إال ك�أمنا على ر�أ�سه طائر واقع ،حتى �إن �أ�شدهم فيه
و�صاة قبل ذلك ،لريف�ؤه ب�أح�سن ما يجد من القول ،حتى �إنه ليقول :ان�صرف يا �أبا
القا�سم ،ان�صرف را�شدا ،فواهلل ما كنت جهوال».
ومثاله كذلك :حديث �أبي هريرة(ر�ضي اهلل عنه) �أن الر�سول �صلى اهلل عليه
ا�س َح َّتى يَقُولُوا اَل ِ �إلَ َه �إِ اَّل اللهَّ ُ َف َم ْن َق َال اَل �إِلَ َه �إِ اَّل اللهَّ ُ
و�سلم قال�« :أُم ِْر ُت َ �أنْ �أُ َقات َِل ال َّن َ
َفق َْد َع َ�ص َم ِمنِّي نَ ْف َ�س ُه َو َمالَ ُه �إِ اَّل ِب َح ِّق ِه َوحِ َ�سابُ ُه َع َلى اللهَّ ِ»؛ فاحلديث رواه ال�شيخان
يف ال�صحيحني؛ �إال �أن الوقوف عند حرفية الن�ص ،واجلمود على ظواهره،
و�إهمال النظر فيما وراء �أحكامه من علل ،وما ترومه تلك الأحكام من مقا�صد،
ي�صيب ات�ساق ال�شريعة بخلل يف الفهم والتطبيق؛ ولعلنا ن�ستح�ضر بقوة عبارة
لل�شاطبي(ت790ﻫ)يف االعت�صام« :من ي�أخذ الأدلة من �أطراف العبارة ال�شرعية
وال ينظر بع�ضها ببع�ض ،فيو�شك �أن يزل ،ولي�س هذا من �ش�أن الرا�سخني؛ و�إمنا هو
من �ش�أن من ا�ستعجل طلبا للمخرج يف دعواه»(((.
وهو ما �أ�سميته بـ «�إ�شكالية التف�سري احلريف للن�ص النقلي»؛ وقد خل�ص
البحث يف هذا ال�سياق �إىل �أن لفظة «النا�س» يف احلديث ال يق�صد بها العامل كله
بل خ�صو�ص من يقاتل امل�سلمني ،و�أن عل َة املقاتلة املحارب ُة ولي�س الكف َر.
	-1االعت�صام لل�شاطبي[� ،2ص.]9
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 -2جمع الأحاديث الواردة يف مو�ضوع واحد:
وهذا �شرط الزم لفهم �أحاديث حمل ال�سيف فهما �صحيحا بعيدا عن حتريف
الغالني وت�أويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني؛ �إذ بالرجوع �إىل جمموع الأحاديث
املت�صلة باملو�ضوع الواحد ورد بع�ضها �إىل بع�ض يف �ضوء نظرة �شاملة ملقا�صد
الإ�سالم ،يتو�ضح ق�صد امل�شرع ومراده يف املو�ضوع ،وينجلي املعنى املراد من
الأحاديث برد مت�شابهها �إىل حمكمها ،وحمل مطلقها على مقيدها ،وتف�سري عامها
بخا�صها ،باجلمع بني الأحاديث التي تتعار�ض ظواهرها بالرتجيح بينها عندما يتعذر
التوفيق بينها ب�أحد املرجحات التي ذكرها العلماء وعددها ال�سيوطي ،فبلغت �أكرث
من مرجح؛ وهذا يحتاج �إىل فقه عميق ،ونظر دقيق ،ودرا�سة م�ستوعبة للن�صو�ص،
و�إدراك ب�صري حلقيقة الدين ومقا�صد ال�شريعة مع ورع وجترد؛ وهذا املنهج القومي
(((
الزم الفحول من �شراح احلديث.
و�إليه �أ�شار ونبه ابن تيمية(ت728ﻫ) بالقول« :ثم �إذا ميز العامل بني ما قاله
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وما مل يقله؛ ف�إنه يحتاج �أن يفهم مراده ،ويفقه ما
قاله ،ويجمع بني الأحاديث ،وي�ضم كل �شكل �إىل �شكله ،فيجمع بني ما جمع اهلل
بينه ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويفرق بني ما فرق اهلل بينه ور�سوله �صلى اهلل
عليه و�سلم .فهذا هو العلم الذي ينتفع به امل�سلمون ،ويجب تلقيه وقبوله ،وبه
�ساد �أئمة امل�سلمني ،كالأربعة وغريهم(((.
 -1وملزيد نظر يراجع :فتح الباري البن حجر[ج� ،2ص 127قوله باب وجوب �صالة اجلماعة]و[ج،3
�ص 117قوله االذن باجلنازة]و[ج� ،8ص 492قوله الذين يح�شرون على وجوههم] ،عون املعبود �شرح
�سنن �أبي داود ،ومعه حا�شية ابن القيم :تهذيب �سنن �أبي داود و�إي�ضاح علله وم�شكالته ،حممد العظيم
�آبادي (ت 1329ﻫ) ،باب الت�سمية على الو�ضوء[ج� ،1ص ،]122وباب الدعاء للميت[ج� ،8ص.]358
�شرح النووي على م�سلم ،باب �صوم يوم عا�شوراء[ج� ،8ص� ،]9شرح �سنن �أبي داود ،بدر الدين
العيني (ت855ﻫ) ،باب املواقيت[ج� ،2ص.]252
 -2جمموع الفتاوى[ج� ،27ص.]316
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نف�س الأمر درج عليه ال�شاطبي(ت790ﻫ) بقوله« :ومدار الغلط يف هذا
الف�صل �إمنا هو على حرف واحد؛ �إمنا هو اجلهل مبقا�صد ال�شرع ،وعدم �ضم
�أطرافه بع�ضها �إىل بع�ض؛ ف�إن م�أخذ الأدلة عند الأئمة الرا�سخني �إمنا هي على �أن
ت�ؤخذ ال�شريعة كال�صورة الواحدة بح�سب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها املرتبة
عليها ،وعامها املرتب على خا�صها؛ ومطلقها املحمول على مقيدها ،وجمملها
املف�سر مببينها� ،إىل ما �سوى ذلك من مناحيها ،ف�إذا ح�صل للناظر من جملتها حكم
من الأحكام؛ فذلك هو الذي نطقت به حني ا�ستنطقت.
وما مثلها �إال مثل الإن�سان ال�صحيح ال�سوي ،فكما �أن الإن�سان ال يكون �إن�سانا
ي�ستنطق؛ فينطق باليد وحدها ،وال بالرجل وحدها ،وال بالر�أ�س وحده ،وال بالل�سان
وحده ،بل بجملته التي �سمي بها �إن�سانا ،كذلك ال�شريعة ال يطلب منها احلكم على
حقيقة اال�ستنباط �إال بجملتها ،ال من دليل منها �أي دليل كان ،و�إن ظهر لبادي الر�أي
نطق ذلك الدليل ،ف�إمنا هو توهمي ال حقيقي؛ كاليد �إذا ا�ستنطقت ف�إمنا تنطق توهما
ال حقيقة ،من حيث علمت �أنها يد �إن�سان ،ال من حيث هي �إن�سان؛ لأنه حمال.
ف�ش�أن الرا�سخني ت�صور ال�شريعة �صورة واحدة يخدم بع�ضها بع�ضا؛ ك�أع�ضاء
الإن�سان �إذا �صورت �صورة متحدة ،و�ش�أن متبعي املت�شابهات �أخذ دليل ما �أي
دليل كان ،عفوا و�أخذا �أوليا ،و�إن كان ثم ما يعار�ضه من كلي �أو جزئي ،فكما
�أن الع�ضو الواحد ال يعطى يف مفهوم �أحكام ال�شريعة حكما حقيقيا ،فمتبعه متبع
مت�شابه ،وال يتبعه �إال من يف قلبه زيغ كما �شهد اهلل به ،ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
[الن�ساء.(((»]87:
 -3مراعاة اللغة العربية وعلومها يف فهم معنى احلديث ،وبيان دالالته.
�إن �أكرث ال�سنة ن�صو�ص ،والن�صو�ص �ألفاظ ،والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
	-1االعت�صام لل�شاطبي[ج� ،2ص.]61
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�أبلغ من نطق بلغة ال�ضاد ،فالبد لدار�س ال�سنة �أن يتقن اللغة العربية وعلومها
ليتي�سر له فهم خطاب العرب وعاداتهم يف اال�ستعمال ،ومييز بها بني �صريح الكالم
وظاهره وحقيقته وجمازه ،ومنطوقه ومفهومه ،والبد من عمل عقلي واجتهاد
لغوي لفهم الألفاظ وحتديد معناها املراد؛ وقد كان هذا ال�ضابط و�صفا غريزيا يف
ال�صحابة والتابعني من العرب اخلل�ص ،فلم يكونوا يف حاجة لقواعد ت�ضبطه لهم.
ومثال ذلك :لفظة «النا�س» يف قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أُم ِْر ُت
ا�س َح َّتى يَقُولُوا اَل �إِلَ َه �إِ اَّل اللهَّ ُ َف َم ْن َق َال اَل �إِلَ َه �إِ اَّل اللهَّ ُ َفق َْد َع َ�ص َم ِمنِّي نَ ْف َ�س ُه
�أَنْ �أُ َقات َِل ال َّن َ
َو َمالَ ُه �إِ اَّل ِب َح ِّق ِه َوحِ َ�سابُ ُه َع َلى اللهَّ ِ» ،فاختطاف حكم ال�شمول والعموم من نظرة
ظاهرية عابرة ،وقراءة عجلى للحديث ،يولد خلال ولب�سا يف املعاين املق�صودة
منه ،والتي تعا�ضدها التوجيهات العامة لل�شريعة ،وتت�سق معها قواعدها ال�شرعية،
ويف هذا ال�سياق؛ فلفظة «النا�س» قد ت�أتي عامة لكن يراد بها اخل�صو�ص ،ومن هنا
ا�ستنبط الأ�صوليون �أنه يجوز تخ�صي�ص العام �إىل الواحد مطلقا �أي �سواء �أكان
جمعا �أم ال؛ كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ
[الن�ساء]54:؛ والق�صد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فامل�شركون ح�سدوا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم على نعمة الوحي �إليه ،وقوله تعاىل :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [�آل عمران� ،]173:أريد بالنا�س الأول :نعيم بن م�سعود
الأ�شجعي ،وبالثاين �أبو �سفيان ،ومثل هذا م�ألوف يف ل�سان العرب؛ كقولهم:
«جاءين بنو متيم».
 -4مراعاة القواعد ال�شرعية يف فهم معنى احلديث ،وبيان دالالته.
لقد كان لعناية العلماء بالقواعد ال�شرعية يف فهم احلديث ال�شريف �أثر يف
ت�أويل ن�صو�ص بع�ض الأحاديث و�صرفها عن ظاهرها الذي يوهم معنى خمالفا
لدالالت تلك القواعد؛ لذلك كان من امللزم عند الإقدام على �شرح املدونة
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احلديثية ،خ�صو�صا �أحاديث حمل ال�سيف ،مراعاة القواعد ال�شرعية ،كما ي�ستلزم
اال�ستعانة بها يف ت�أويل معانيها ت�أويال �صحيحا ،وتوجيه دالالتها توجيها ي�ستقيم.
وقد �أ�شار الإمام ال�سيوطي �إىل �أهمية القواعد ال�شرعية يف فهم ما يُبحث فيه من
ن�صو�ص وم�سائل بقوله« :وحق على طالب العلم �أن ي�ستعمل القواعد ،ويعر�ض
نف�سه وفه َمه بح�سب طبعه الأ�صلي ،وما يفهمه
املبحوث فيه عليها ،ثم يراجع َ
عموم النا�س ،ثم يوازن بينهما مرة بعد �أخرى ،حتى يتبني له احلق فيه ،كما يعر�ض
الذهب على املحك ،ويعلقه ثم يعر�ضه حتى يتخل�ص»(((.
 -5مراعاة االت�ساق والتعا�ضد مع �صريح القر�آن وحمكمه يف فهم معنى احلديث،
وبيان دالالته.
بعر�ض منت حديث حمل ال�سيف ،على فر�ض �صحته؛ على توجيهات البالغ
القر�آين ومقا�صده ،يُرى ب�أن منطوقه ال ي�ستقيم مع �صريح القر�آن وحمكمه ،وبنا�ؤه
غري مت�سق وال متعا�ضد مع معانيه ودالالته؛ قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﭼ [البقرة ،]119:ﭽﮥﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﭼ [�سب�أ،]28:
ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭼ [التوبة]33:؛ فالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مل يبعث بال�سيف ،و�إمنا
بعث بالبينات ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [احلديد ،]25:والر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم وهو �أول من �أر�سل بالبينات ،فكيف نقول �إنه بعث بال�سيف؟!
وي�ؤكد ابن تيمية بخ�صو�ص املتون التي تخالف �صريح الن�صو�ص النقلية
ال�صحيحة« :الأحاديث التي ينقلها كثري من اجلهال ال �ضابط لها ،لكن منها ما
يعرف كذبه بالعقل ،ومنها ما يعرف كذبه بالعادة ،ومنها ما يعرف كذبه ب�أنه خالف
 -1تنوير احلوالك �شرح موط�أ مالك لل�سيوطي[ ،ج� ،1ص.]232
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ما علم بالنقل ال�صحيح ،ومنها ما يعرف كذبه بطرق �أخرى»(((.
لهذا �أكرث الأئمة على الت�شديد يف �أحاديث الأحكام ،والرتخي�ص قليال ،ال
كل الرتخي�ص يف الف�ضائل والرقائق ،فيقبلون يف ذلك ما �ضعف �إ�سناده ،ال ما
اتهم رواته ،ف�إن الأحاديث املو�ضوعة ،والأحاديث ال�شديدة الوهن ال يلتفتون
�إليها ،بل يروونها للتحذير منها ،فمن دل�سها �أو غطى تبيانها ،فهو جان على ال�سنة،
خائن هلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
واملفرو�ض �أن الأحاديث التي تبني موقف الإ�سالم ،يجب التوقف والت�شدد
فيها ،والعلماء قالوا �إن �أحاديث احلالل واحلرام ،و�أحاديث الأحكام ال ي�ؤخذ فيها
�إال بحديث �صحيح �أو ح�سن ،وكذلك الأمر بالن�سبة للأحاديث املتعلقة بف�ضائل
الأحكام.
 -6التفريق بني ما كان من ال�سنة ت�شريعا وما لي�س بت�شريع وما له �صفة
العموم وما له �صفة اخل�صو�ص:
�إن االحتجاج بال�سنة لي�س �أمرا مرتبطا فقط بالتثبت من �صحة املرويات
فح�سب؛ بل يتطلب �أي�ضا معرفة املنا�سبات التي قيلت فيها والإطار الذي �صدرت
فيه ،فقد تكون �صادرة من الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على �سبيل التبليغ� ،أو
�سبيل الإمامة� ،أو �سبيل الق�ضاء ،وقد تكون خا�صة به �أو من�سوخة� ،إىل غري ذلك مما
َف َّ�ص َل القول فيه علماء �أ�صول الفقه وكثري من املحدثني� ،أما �إذا ُعزلت الأحاديث
عن منا�سباتها ،ف�إن �إعمالها على ظاهرها يخرج بها عن املراد منها ،بحيث ال تكون
ثمرة تلك الأعمال حكما مبا �أنزل اهلل تعاىل؛ لذلك ف�إهمال ال�سياق واملنا�سبة يعد
 -1منهاج ال�سنة النبوية يف نق�ض كالم ال�شيعة القدرية [ج� ،8ص.]105

- 291 -

جرمية يف حق املعنى.

(((

 -7مراعاة ال�سياق يف فهم معنى احلديث ،وبيان دالالته.
ال�سياق ير�شد �إىل تبيني املجمل ،وتعيني املحتمل ،والقطع بعدم احتمال غري
املراد ،وتخ�صي�ص العام ،وتقييد املطلق ،وتنوع الداللة ،وهذا من �أعظم القرائن
الدالة على مراد املتكلم ،فمن �أَ ْه َم َل ُه َغ َل َط يف نظره ،وغالط يف مناظرته ،فانظر
�إىل قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [الدخان ]49:كيف جتد �سياقه
يدل على �أنه الذليل احلقري(((؛ �إن كان يف الكلمة خفاء يف الداللة ،فلي�س فيها بعد
من ال�سياق ،و�إنْ كان فيها موهم من اال�شرتاك اللفظي ،فلي�س لت�أويلها �شاهد من
الواقع.
وداللة ال�سياق ت�ستدعي النظر يف �ألفاظ احلديث عموما ،و�ألفاظ �أحاديث
ال�سيف على اخل�صو�ص من �أولها �إىل �آخرها ،قال ال�شاطبي(ت790ﻫ1388/م):
«فال حمي�ص للمتفهم عن رد �آخر الكالم على �أوله ،و�أوله على �آخره ،ف�إن ف َّرق
النظر يف �أجزائه ،فال يتو�صل �إىل مراده»(((.
فبرت عبارة «جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح» مثال عن �سياقها و�إهمال منا�سبتها التي قيلت فيها،
يعد جرمية يف حق معنى احلديث ككل ،ومن مت قد يختطف الناظر املت�سرع حكما
ن�سقه ال�شمول والعموم املطلق ،وهذا التعميم ال ي�ستقيم وال�سياق الذي ورد فيه
احلديث ،لوجود قرائن حال قوية تعار�ض معاين التعميم �سواء العموم املطلق
 -1يراجع بخ�صو�ص هذا ال�ضابط الأ�سا�سي يف فهم ال�سنة والتفريق بينما هو من قبيل الت�شريع وما لي�س
ت�شريعا :علم �أ�صول الفقه وخال�صة تاريخ الت�شريع ،عبد الوهاب خالف (املتوفى1375 :ﻫ)� ،ص.43:
تاريخ الت�شريع الإ�سالمي ،مناع بن خليل القطان (املتوفى1420 :ﻫ1999م)؛ [�ص.].83 82:
 -2بدائع الفوائد [ج� ،4ص.]815
	-3املوافقات لل�شاطبي[ج� ،3ص.]413
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«عموم النا�س» �أو العموم املقيد «عموم قري�ش»(((.
هكذا ن�أتي بعون اهلل وتوفيقه �إىل نهاية هذا البحث الذي ق�صدت منه تتبع
�أحاديث حمل ال�سيف وما �شابها من �إ�شكاليات على م�ستوى الفهم والتطبيق،
ودرا�ستها درا�سة مو�ضوعية وهادفة ،وميكن تلخي�ص �أهم نتائجه وتو�صياته فما
ي�أتي:
�1 -1إن ق�ضية ا�ستيعاب مناهج التعامل مع ال�سنة ق�ضية جوهرية وم�صريية؛ لذلك
فالإفادة من الدليل النبوي تتطلب قدرة على فهمها ،وا�ستنطاقها لتحديد
املقا�صد والقواعد وال�سنن والأولويات ،والثابت واملتحول والآليات ،ومتى
ُفقدت هذه القدرة تعر�ضت الأمة لفنت �شتى من انت�شار الغلو والتنازع
والتفريط ونحوها.
�2 -2إن داللة الأحاديث املقطوع ب�صحة �إ�سنادها وفهمها حق الفهم ،ومدى �صحة
ت�أويلها ،م�شكلة ال تقل �أهمية عن م�شكلة ال�صحة والثبوت.
3 -3خل�ص البحث من خالل تتبع ودرا�سة �أحاديث حمل ال�سيف �إىل وجود
�إ�شكاليات تتعلق بالفهم والتطبيق؛ مما ينبغي معه ملن ي�شتغل بال�سنة بغر�ض
ا�ستنباط احلكم ال�شرعي� ،أن يكون فقيها تتوافر فيه �شروط املجتهد من �آليات
َ
وجمال تطبيقها
حتديد نطاق االحتجاج بال�سنة
الرتجيح والتنزيل ،وذلك لأن
َ
والعمل بها مهم ٌة مركب ٌة ال يقدر عليها �إال � ُ
َ
أهل االخت�صا�ص؛ �سعيا �إىل حتقيق
الفهم ال�سديد والتطبيق الر�شيد لل�سنة املطهرة ،ونفيا عنها حتريف الغالني،
وت�أويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني.
 -1وملزيد نظر حول �ضابط ال�سياق كمبد�أ �أ�سا�سي يف فهم معنى احلديث؛ يراجع الدالالت ال�سياقية
للوعيد يف " جِ ْئ ُت ُك ْم ِب َّ
الذ ْب ِح" من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص (ر�ضي اهلل عنهما) يف حمل
ال�سيف(املبحث الثالث).
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�4 -4أبان البحث عن �إ�شكاليات متعددة تتعلق يف العمق بفهم �أحاديث حمل
ال�سيف وتطبيقها ،ووقف بالتبيان لتجلياتها التي تتمثل بني االقت�صار على
الفهم احلريف للن�ص النقلي� ،أو الفهم الب�سيط الذي يغفل ال�سياق والواقع،
�أو الفهم املفرط يف اعتبار املقا�صد �إىل درجة �إهمال الأ�صول والقواعد
املعتربة يف ذلك؛ فالوقوف عند حرفية الن�صو�ص ،واجلمود على ظواهرها،
و�إهمال النظر فيما وراء �أحكامها من علل ،وما ترومه من مقا�صد ،ي�صيب
ات�ساق ال�شريعة بخلل يف الفهم والتطبيق.
�ص البحث �إىل عدم التثبت التام بخ�صو�ص �سند بع�ض �أحاديث حمل
5 -5خَ ُل َ
ال�سيف ،و�أن بع�ضها خمتلف يف �صحته عند علماء الرواية ،وبع�ضها غري
م�ستوف ل�شروط ال�صحة من حيث ال�سند واملنت؛ و�أبان البحث عدة �شواهد
تبني تعار�ضها مع �صريح القر�آن وال�سنة ال�صحيحة الثابتة عن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم.
6 -6حاول البحث مبو�ضوعية علمية الرد على عدة �شبهات تناوب عليها بع�ض
املغر�ضني فهما وا�ستدالال وتنزيال لأحاديث حمل ال�سيف؛ ك�شبهة �أن
الإ�سالم انت�شر بال�سيف وال�سنان ال باحلجة والبيان ،و�شبهة اال�سرتزاق من
«وجعِ َل رِ زْ قِي تحَ ْ َت ظِ ِّل رُمحْ ِ ي» ،و�شبهة الإكراه
القتال و�سفك الدماء يف ُ
يف الدين ،و�شبهة االعتداء واجلهاد الهجومي بدون مربر �شرعي ،وغريها
من ال�شبهات التي �شابها حتريف الغالني وت�أويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني.
7 -7كما �أنني �أو�صي باال�ستعانة بكافة الو�سائل وامل�ؤ�س�سات املعنية لرت�سيخ
معرفة واعية ومو�ضوعية يف نفو�س وعقول خمتلف �أجيال الأمة؛ بهدف
تعزيز دورهم الدعوي اال�ستخاليف يف تفاعلهم احل�ضاري بني باقي الأمم
وال�شعوب.
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8 -8ت�ضافر جهود كل املتدخلني يف احلقل الديني والتوعوي لتقلي�ص م�آالت
التدافع بني املعرفة الأكادميية امل�ستوفية ل�شروطها و�ضوابطها يف �إطار االجتهاد
اجلماعي وبني املعرفة ال�شفوية ال�سائدة املفتقرة ل�ضوابط املو�ضوعية يف كثري
من جوانب اكت�سابها وانتقالها؛ بغية حتقيق �أداء اجتماعي �سليم جم�سد بوعي
ومو�ضوعية ي�ساهم يف توطيد الن�سيج االجتماعي جلماعة الأمة ،و�إبراز الدور
اال�ستخاليف الإ�صالحي للأمة الإ�سالمية.
�9 -9ضرورة اال�ستعانة بالو�سائط الإلكرتونية باختالف �أنواعها يف تبليغ احلقائق
املعرفية املتعلقة بق�ضايا الأمة الكربى وامل�صريية خللق وعي فقهي وفكري
وتربوي يف �صفوف مكوناتها بالتفاعل الذ�ؤوب وامليداين مع همومهم
وان�شغاالتهم وت�سا�ؤالتهم؛ ال�شيء الذي ي�ستلزم معه توفري علماء ودعاة
و�إعالميني ملمني بهذه احلاجيات ،ولهم العدة العلمية يف حتليل معطياتها
موفقة بني فقه ال�شرع وفقه الواقع ،لأن الرتاخي يف القيام بهذا الإجراء قد
ي�ؤدي �أحيانا �إىل ت�أخر بيان احلكم ال�شرعي عن وقت احلاجة.
ويف اخلتام� ،أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يجعل هذا العمل خال�صا لوجهه الكرمي،
و�أ�س�أله �سبحانه وتعاىل �أن يجزي القائمني على هذه الندوة العلمية املباركة خري
اجلزاء ،و�أن يكلل م�ساعيهم بالتوفيق والنجاح ،فهو وحده �سبحانه وتعاىل املوفق
واملعني.
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قائمة امل�صادر واملراجع
 القر�آن الكرمي.
 �أبو حامت الرازي وجهوده يف خدمة ال�سنة النبوية(علم املوازنة بني الرواة :تنظريا
وت�أ�صيال) اجلزء ال�سابع ،د/حممد خروبات ،املطبعة والوراقة الوطنية مبراك�ش/
اململكة املغربية ،ط1431 ،1ﻫ2010/م.
 �آثار احلرب يف الفقه الإ�سالمي(درا�سة مقانة) ،د/وهبة الزحيلي ،دار الفكر،
دم�شق�/سوريا ،ط1419 ،3ﻫ1998/م.
 اختالف الفقهاء ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي� ،أبو جعفر الطربي
(املتوفى310 :ﻫ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت/لبنان.
 اال�ستنباط من امل�صادر الإ�سالمية ،مداخلة من �أعمال الندوة العلمية الدولية التي
نظمتها الرابطة املحمدية للعلماء باملغرب (مناهج اال�ستمداد من الوحي) ،دار �أبي
رقراق لطباعة والن�شر ،الرباط/اململكة املغربية ،ط1429 ،1ﻫ2008/م.
 �أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن ،حممد الأمني بن حممد املختار بن عبد القادر
اجلكني ال�شنقيطي (املتوفى1393 :ﻫ) ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع بريوت/
لبنان ،طبعة1415 :ﻫ 1995 -م.
االعت َِ�صام� ،إبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�شهري بال�شاطبي (املتوفى:
  ْ
790ﻫ) ،حت :د .حممد بن عبد الرحمن ال�شقريـ د �سعد بن عبد اهلل �آل حميد د ه�شام بن
�إ�سماعيل ال�صيني ،دار ابن اجلوزي للن�شر والتوزيع ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط،1
 1429ﻫ  2008 -م.
 اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم ملخالفة �أ�صحاب اجلحيم ،تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن
عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن �أبي القا�سم بن حممد ابن تيمية احلراين
احلنبلي الدم�شقي (املتوفى728 :ﻫ) ،حت :نا�صر عبد الكرمي العقل ،دار عامل الكتب،
بريوت/لبنان ،ط1419 ،7ﻫ 1999 -م.
 البحر املحيط يف التف�سري� ،أبو حيان حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حيان �أثري
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الدين الأندل�سي (املتوفى745 :ﻫ) ،حت� :صدقي حممد جميل ،دار الفكر ،بريوت/
لبنان ،ط1420 ،ﻫ.
 البدر املنري يف تخريج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�شرح الكبري ،ابن امللقن �سراج
الدين �أبو حف�ص عمر بن علي بن �أحمد ال�شافعي امل�صري (املتوفى804 :ﻫ) ،حت:
م�صطفى �أبو الغيط وعبد اهلل بن �سليمان ويا�سر بن كمال ،دار الهجرة للن�شر والتوزيع،
الريا�ض/ال�سعودية ،ط1425 ،1ﻫ2004/م.
 تاريخ الت�شريع الإ�سالمي ،مناع بن خليل القطان (املتوفى1420 :ﻫ1999م) ،مكتبة
وهبة ،ط1422 ،5ﻫ2001-م.
 تاريخ دم�شق� ،أبو القا�سم علي بن احل�سن بن هبة اهلل املعروف بابن ع�ساكر (املتوفى:
571ﻫ) ،حت :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر ،بريوت/لبنان 1415 ،ﻫ 1995 -
م.
 التحرير والتنوير «حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب
املجيد» ،حممد الطاهر بن عا�شور (املتوفى1393 :ﻫ) ،الدار التون�سية للن�شر -
تون�س ،ط  1984ﻫ.
 التحقيق يف �أحاديث اخلالف ،جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد
اجلوزي (املتوفى597 :ﻫ) ،حت :م�سعد عبد احلميد حممد ال�سعدين ،دار الكتب
العلمية  -بريوت/لبنان ،ط.1415 ،1
 تخريج �أحاديث م�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم ،حممد نا�صر الدين الألباين
(املتوفى1420 :ﻫ) ،املكتب الإ�سالمي  -بريوت/لبنان ،ط 1405 ،1ﻫ 1984/م.
 تف�سري القر�آن العظيم (ابن كثري)� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الب�صري
ثم الدم�شقي (املتوفى774 :ﻫ) ،حت :حممد ح�سني �شم�س الدين ،دار الكتب العلمية،
بريوت/لبنان ،ط1419 ،1ﻫ.
 التف�سري الكبري(مفاتيح الغيب)� ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني
التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوفى606 :ﻫ) ،دار �إحياء
الرتاث العربي  -بريوت/لبنان ،ط 1420 ،3ﻫ.
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 التف�سري املنري يف العقيدة وال�شريعة واملنهج ،د وهبة بن م�صطفى الزحيلي ،دار الفكر
املعا�صر ،دم�شق/لبنان ،ط 1418 ،2ﻫ.
 تنوير احلوالك �شرح موط�أ مالك ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل الدين ال�سيوطي
(املتوفى911 :ﻫ) ،املكتبة التجارية الكربى  -م�صر 1969 - 1389 ،ﻫ.
 تهذيب التهذيب� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين
(املتوفى852 :ﻫ) ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،الهند ،ط1326 ،1ﻫ.
 الثقات ،حممد بن حبان بن �أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي� ،أبو حامت،
الدارمي ،ال ُب�ستي (املتوفى354 :ﻫ) ،اعتناء :الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير
دائرة املعارف العثمانية ،دائرة املعارف العثمانية بحيدر �آباد الدكن الهند ،ط1393 ،1
ه1973 ،م.
 جامع البيان يف ت�أويل القر�آن(تف�سري الطربي) ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن
غالب الآملي� ،أبو جعفر الطربي (املتوفى310 :ﻫ) ،حت� :أحمد حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بريوت/لبنان ،ط 1420 ،1ﻫ  2000 -م.
 اجلرح والتعديل� ،أبو حممد عبد الرحمن بن حممد بن �إدري�س بن املنذر التميمي،
احلنظلي ،الرازي ابن �أبي حامت (املتوفى327 :ﻫ) ،طبعة جمل�س دائرة املعارف
العثمانية  -بحيدر �آباد  -الهند ،دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت/لبنان ،ط،1
 1271ﻫ  1952م.
 جمهرة اللغة� ،أبو بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي (املتوفى321 :ﻫ) ،حت :رمزي
منري بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت/لبنان ،ط1987 ،1م.
 احلكم اجلديرة بالإذاعة من قول النبي  بعثت بال�سيف بني يدي ال�ساعة ،زين الدين
ال�سالمي ،البغدادي ،ثم الدم�شقي،
عبد الرحمن بن �أحمد بن رجب بن احل�سنَ ،
احلنبلي (املتوفى795 :ﻫ) ،حت :عبد القادر الأرنا�ؤوط ،دار امل�أمون  -دم�شق�/سورية،
ط� ،1سنة الن�شر1990 :م.
 ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه� ،أبو حف�ص عمر بن �أحمد بن عثمان بن
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�أحمد بن حممد بن �أيوب بن �أزداذ البغدادي املعروف بـ ابن �شاهني (املتوفى385 :ﻫ)،
حت :حماد بن حممد الأن�صاري ،مكتبة �أ�ضواء ال�سلف  -الريا�ض  -ال�سعودية ،ط،1
1419ﻫ 1999 -م.
 زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �شم�س الدين
ابن قيم اجلوزية (املتوفى751 :ﻫ) ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت  -مكتبة املنار الإ�سالمية،
الكويت ،ط1415 ,27ﻫ 1994/م.
 ال�سراج املنري يف الإعانة على معرفة بع�ض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري� ،شم�س
الدين ،حممد بن �أحمد اخلطيب ال�شربيني ال�شافعي (املتوفى977 :ﻫ) ،مطبعة بوالق
(الأمريية)  -القاهرة ،طبعة 1285 :ﻫ.
 ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ال�شيخ حممد الغزايل ،دار الأمان ،ط.6
 �سنن الرتمذي ،حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى بن ال�ضحاك ،الرتمذي� ،أبو
عي�سى (املتوفى279 :ﻫ) ،حت :ب�شار عواد معروف ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت/
لبنان ،طبعة  1998م.
 �سري �أعالم النبالء� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن عثمان بن َقايمْ از الذهبي
(املتوفى748 :ﻫ) ،حت :جمموعة من املحققني ب�إ�شراف ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت/لبنان ،ط 1405 ،3ﻫ .1985/
 ال�سرية احللبية (�إن�سان العيون يف �سرية الأمني امل�أمون) ،علي بن �إبراهيم بن �أحمد
احللبي� ،أبو الفرج ،نور الدين ابن برهان الدين (املتوفى1044 :ﻫ) ،دار الكتب
العلمية  -بريوت/لبنان ،ط1427 ،2ﻫ.
 �شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب ،عبد احلي بن �أحمد بن حممد ابن العماد
ال َعكري احلنبلي� ،أبو الفالح (املتوفى1089 :ﻫ) ،حت :حممود الأرنا�ؤوط ،وعبد
القادر الأرنا�ؤوط ،دار ابن كثري ،دم�شق  -بريوت/لبنان ،ط 1406 ،1ﻫ 1986 -م.
 �شرح �سنن �أبي داود ،حممود بن �أحمد بن مو�سى بن �أحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفي
بدر الدين العيني (املتوفى855 :ﻫ) ،حت� :أبو املنذر خالد بن �إبراهيم امل�صري ،مكتبة
الر�شد  -الريا�ض/امللكة العربية ال�سعودية ،ط 1420 ،1ﻫ  1999-م.
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 �شعب الإميان� ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى ا ُخل ْ�س َر ْوجِ ردي اخلرا�ساين� ،أبو بكر
البيهقي (املتوفى458 :ﻫ) ،حت :د/عبد العلي عبد احلميد حامد ،مكتبة الر�شد للن�شر
والتوزيع بالريا�ض بالتعاون مع الدار ال�سلفية ببومباي بالهند ،ط 1423 ،1ﻫ 2003 -
م.
 �صحيح البخاري( ،اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم و�سننه و�أيامه) ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حممد
زهري بن نا�صر النا�صر ،دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم حممد
ف�ؤاد عبد الباقي� ،شرح وتعليق د .م�صطفى ديب البغا �أ�ستاذ احلديث وعلومه يف كلية
ال�شريعة  -جامعة دم�شق) ،ط1422 ،1ﻫ.
 �صحيح ال�سرية النبوية ،حممد نا�صر الدين الألباين (املتوفى1420 :ﻫ) ،النا�شر :املكتبة
الإ�سالمية ،عمان/الأردن ،ط.1
 �صحيح م�سلم( ،امل�سند ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن العدل �إىل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم) ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري (املتوفى:
261ﻫ) ،حت :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت/لبنان.
 ال�ضعفاء الكبري� ،أبو جعفر حممد بن عمرو بن مو�سى بن حماد العقيلي املكي
(املتوفى322 :ﻫ) ،حت :عبد املعطي �أمني قلعجي ،دار املكتبة العلمية  -بريوت/لبنان،
ط1404 ،1ﻫ 1984 -م.
 العالقات الدولية ،ال�شيخ حممود �شلتوت ،مطبعة الأزهر1370 ،ﻫ1951/م.
 العلل املتناهية يف الأحاديث الواهية ،جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن علي
بن حممد اجلوزي (املتوفى597 :ﻫ) ،حت� :إر�شاد احلق الأثري� ،إدارة العلوم الأثرية،
في�صل �آباد ،باك�ستان ،ط1401 ،2ﻫ1981/م.
 علم �أ�صول الفقه وخال�صة تاريخ الت�شريع ،عبد الوهاب خالف (املتوفى:
1375ﻫ1956م) ،مطبعة املدين «امل�ؤ�س�سة ال�سعودية مب�صر».
 عون املعبود �شرح �سنن �أبي داود ،ومعه حا�شية ابن القيم :تهذيب �سنن �أبي داود
و�إي�ضاح علله وم�شكالته ،حممد �أ�شرف بن �أمري بن علي بن حيدر� ،أبو عبد الرحمن،
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�شرف احلق ،ال�صديقي ،العظيم �آبادي (املتوفى1329 :ﻫ) ،دار الكتب العلمية -
بريوت/لبنان ،ط 1415 ،2ﻫ1995/م.
 فتح الباري �شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين
ال�شافعي ،حت :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،حمب الدين اخلطيب ،عبد العزيز بن عبد اهلل
بن باز ،دار املعرفة  -بريوت/لبنان1379 ،ﻫ.
 الكامل يف التاريخ� ،أبو احل�سن علي بن �أبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن
عبد الواحد ال�شيباين اجلزري ،عز الدين ابن الأثري (املتوفى630 :ﻫ) ،حت :عمر عبد
ال�سالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بريوت  -لبنان ،ط1417 ،1ﻫ 1997/م.]10 .
 الكامل يف �ضعفاء الرجال� ،أبو �أحمد بن عدي اجلرجاين (املتوفى365 :ﻫ) ،حت :عادل
�أحمد عبد املوجود-علي حممد معو�ض عبد الفتاح �أبو �سنة ،الكتب العلمية -
بريوت-لبنان ،ط1418 ،1ﻫ1997م.
 الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل� ،أبو القا�سم حممود بن عمرو بن �أحمد،
الزخم�شري جار اهلل (املتوفى538 :ﻫ)[ ،مذيل بحا�شية (االنت�صاف فيما ت�ضمنه
الك�شاف) البن املنري الإ�سكندري (ت  )683وتخريج �أحاديث الك�شاف للإمام
الزيلعى] ،دار الكتاب العربي  -بريوت ،ط 1407 ،3ﻫ.
 ل�سان امليزان� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين ال�شافعي ،حت :دائرة
املعرف النظامية  -الهند ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات  -بريوت/لبنان ،ط،3
1406ﻫ .1986 -
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد� ،أبو احل�سن نور الدين علي بن �أبي بكر بن �سليمان
الهيثمي (املتوفى807 :ﻫ) ،حت :ح�سام الدين القد�سي ،مكتبة القد�سي ،القاهرة ،طبعة:
 1414ﻫ 1994 ،م.
 جمموع الفتاوى ،تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
(املتوفى728 :ﻫ) ،حت :عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم ،جممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�شريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط1416 :ﻫ1995/م.
 املحدث الفا�صل بني الراوي والواعي� ،أبو حممد احل�سن بن عبد الرحمن بن خالد
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الرامهرمزي الفار�سي (املتوفى360 :ﻫ)؛ حت :حممد عجاج اخلطيب ،دار الفكر،
بريوت/لبنان ،ط1404 ،3ﻫ.
 املختلف فيهم� ،أبو حف�ص عمر بن �أحمد بن عثمان بن �أحمد بن حممد بن �أيوب بن
�أزداذ البغدادي املعروف بـ ابن �شاهني (املتوفى385 :ﻫ) ،حت :عبد الرحيم بن حممد
بن �أحمد الق�شقري ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط1420 ،1ﻫ
1999/م.
 املدخل لدرا�سة ال�سنة النبوية ،ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط،1
.2001
 م�سند الإمام �أحمد بن حنبل� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد
ال�شيباين (ت 241ﻫ) ،حت� :شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد ،و�آخرون� ،إ�شراف :د
عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت/لبنان ،ط 1421 ،1ﻫ -
 2001م.
 م�سند ال�شاميني� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري اللخمي ال�شامي� ،أبو القا�سم
الطرباين (املتوفى360 :ﻫ) ،حت/حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت/لبنان ،ط1405 ،1ﻫ1984/م.
 م�صباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه� ،أبو العبا�س �شهاب الدين �أحمد بن �أبي بكر بن
�إ�سماعيل بن �سليم بن قامياز بن عثمان البو�صريي الكناين ال�شافعي (املتوفى840 :ﻫ)،
حت :حممد املنتقى الك�شناوي ،دار العربية  -بريوت ،ط 1403 ،2ﻫ.
 امل�صنف يف الأحاديث والآثار� ،أبو بكر بن �أبي �شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم
بن عثمان بن خوا�ستي العب�سي (املتوفى235 :ﻫ) ،حت :كمال يو�سف احلوت ،مكتبة
الر�شد  -الريا�ض/اململكة العربية ال�سعودية ،ط.1409 ،1
 معامل التنزيل يف تف�سري القر�آن (تف�سري البغوي)� ،أبو حممد احل�سني بن م�سعود
البغوي (املتوفى510 :ﻫ) ،حت :حممد عبد اهلل النمر  -عثمان جمعة �ضمريية � -سليمان
م�سلم احلر�ش ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،ط 1417 ،4ﻫ  1997 -م.
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 مغاين الأخيار يف �شرح �أ�سامي رجال معاين الآثار� ،أبو حممد حممود بن �أحمد بن
مو�سى بن �أحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفي بدر الدين العيني (املتوفى855 :ﻫ) ،حت:
حممد ح�سن حممد ح�سن �إ�سماعيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت/لبنان ،ط1427 ،1
ﻫ  2006 -م.
 املغني عن حمل الأ�سفار يف الأ�سفار ،يف تخريج ما يف الإحياء من الأخبار (مطبوع
بهام�ش �إحياء علوم الدين)� ،أبو الف�ضل زين الدين عبد الرحيم بن احل�سني بن عبد
الرحمن بن �أبي بكر بن �إبراهيم العراقي (املتوفى806 :ﻫ) ،دار ابن حزم ،بريوت -
لبنان ،ط 1426 ،1ﻫ  2005 -م.
 منهاج ال�سنة النبوية يف نق�ض كالم ال�شيعة القدرية ،تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد
بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن �أبي القا�سم بن حممد ابن تيمية احلراين
احلنبلي الدم�شقي (املتوفى728 :ﻫ) ،حت :حممد ر�شاد �سامل ،جامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية ،ط 1406 ،1ﻫ  1986 -م.
 املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج ،حميي الدين يحيى بن �شرف النووي
(املتوفى676 :ﻫ) ،دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت/لبنان ،ط1392 ،2ﻫ1973/م.
 املوافقات� ،إبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�شهري بال�شاطبي (املتوفى:
790ﻫ)� ،أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1ﻫ1997/م.
 ميزان االعتدال يف نقد الرجال� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن عثمان
بن َقايمْ از الذهبي (املتوفى748 :ﻫ) ،حت :علي حممد البجاوي ،دار املعرفة للطباعة
والن�شر ،بريوت  -لبنان ،ط 1382 ،1ﻫ  1963 -م.
 النكت على كتاب ابن ال�صالح� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر
الع�سقالين (املتوفى852 :ﻫ) ،حت :ربيع بن هادي عمري املدخلي ،عمادة البحث العلمي
باجلامعة الإ�سالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط1404 ،1ﻫ1984/م.
 هداية احليارى يف �أجوبة اليهود والن�صارى ،حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد
�شم�س الدين ابن قيم اجلوزية (املتوفى751 :ﻫ) ،حت :حممد �أحمد احلاج ،دار القلم-
دار ال�شامية ،جدة  -ال�سعودية ،ط1416 ،1ﻫ 1996 -م.
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 الوايف بالوفيات� ،صالح الدين خليل بن �أيبك بن عبد اهلل ال�صفدي (املتوفى764 :ﻫ)،
حت� :أحمد الأرنا�ؤوط وتركي م�صطفى ،دار �إحياء الرتاث  -بريوت ،طبعة1420:ﻫ-
2000م.
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مرويات العقوبات المُ غ َّلظة يف
ال�سنة النبوية ،وتوجيهها يف
�ضوء ن�صو�ص العفو والت�سامح
د .لطفي بن حممد الزغري

جامعة بي�شة  -اململكة العربية ال�سعودية

املقدمة
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وعلى �آله و�صحبه ومن وااله،
وبعد:
فمما ال ريب فيه وال ي�ستطيع �أنْ يمُ اري فيه ٌ
عاقل � َّأن الدين الإ�سالمي دين رحمة
وعدلٍ ور�أفة ،ون�صو�صه املتواترة املتوافرة ناطقة بذلك ومد ِّللة عليه ،والآيات
القر�آنية يف ذلك كثرية ووافرة ،ويكفي �أن نعرف � ّأن كلمة الرحمة وم�شتقاتها قد
تكررت يف القر�آن الكرمي �أكرث من ثالثمئة مرة ،مع مالحظة � َّأن من �أ�سمائه �سبحانه
وتعاىل؛ الرحمن ،الرحيم ،الر�ؤوف ،العفو ،الغفور ،وهذا وغريه كثري يد ِّلل على
مكانة الت�سامح والرحمة والر�أفة يف دين اهلل �سبحانه وتعاىل ،والن�صو�ص ال�شرعية
يف الرحمة والعفو وال�صفح والت�سامح يف دين اهلل تعاىل من الكرثة بحيث ال
ميكن ملقال ٍة �أو ٍ
لبحث كالذي نحن ب�صدده �أن ي�ستوعبها ،فهي بحاجة �إىل م�صنفات
ُمفردة ،وقد ُكتب فيها ذلك.
ومعلو ٌم � َّأن جمتم ًعا ت�سود فيه قيم العفو وال ّت�سامح والرحمة ،ويرتفع �ش�أنها فيه
ال�سلم املجتمعي بني �أفراده ،وحل فيه االن�سجام
ٌ
جمتمع مت�صالح مع ذاته ،قد حتقّق ِّ
والوئام مكان التنافر واخل�صام.
ولكن يف مقابل هذه الن�صو�ص املتواترة املتكاثرة عن العفو والت�سامح
والرحمة ،جند روايات تن�سب �إىل النبي � ،أو بع�ض �أ�صحابه تتناق�ض يف ظاهرها
مع هذا االجتاه ،كالعقوبات املغ َّلظة وال�شديدة املروية عن ر�سول اهلل � أو بع�ض
�أ�صحابه ر�ضوان اهلل عليهم؛ كقطع الأطراف� ،أو �سمل الأعني� ،أو ر�ضخ الر�ؤو�س،
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�أو حتريق الآدميني ..،والعقوبات يف الأ�صل ٌ
ال�سلم املدين؛
رديف ملا م َّر يف تر�سيخ ِّ
نظ ًرا ملا ترتكه هذه العقوبات من �أثر �إيجابي يف ردع من ت�سول له نف�سه العبث بقيم
املجتمع و�أمنه و�سالمته� ،إال � َّأن العقوبات املغ ّلظة �أو ال�شديدة قد ال ترتك ذات الأثر
ال�سلم االجتماعي ،بل قد
الذي ترتكه العقوبة العادية وهو الردع ،وبالتايل حتقق ِّ
ال�سلم االجتماعي � اً
أول،
يكون لها ت�أثري �إعالمي �سلبي ،وبالتايل ف� َّإن �أثرها �سلبي على ِّ
وقد يتجاوز الأثر ال�سلبي املجتمع املحلي �إىل املجتمع اخلارجي ،مما �أحوج �إىل
بحث متخ�ص�ص ودرا�سة متعمقة لفهم هذه املرويات يف �ضوء ما تقدم عن دعوة
الإ�سالم �إىل الرحمة والر�أفة والعفو وال�صفح ،ومعرفة درجتها ومكانتها احلديثية.
والدافع لهذه الدرا�سة بالإ�ضافة �إىل بيان حقيقة هذا الدين والأمر املحكم
َّ
فيه وهو الر�أفة والرحمة والعفو ،ا�ستغالل بع�ض من مل يتمكن الدين يف قلوبهم
فهم لها،
ونفو�سهم ،والأخذ بظاهر هذه املرويات ،واالختباء خلفها دون فق ٍه وال ٍ
أحكام عليها وجعلها الأ�صل يف الدين
ف�ضلاً عن تنقيب ل�صحتها من �سقمها ،وبناء � ٍ
وحماكاتها ،وك�أين بهم يعيدون ما ابتغاه احلجاج من �س�ؤال �أن�س عن �أغلظ عقوبة
�أنزلها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على قوم ف�أخربه بحديث العرنيني(((!!
وقد ازدادت احلاجة �إىل هذا العمل و�أمثاله؛ لتعرية امللحدين و�أ�صحاب
الأغرا�ض من غري امل�سلمني ،الذين ا�ستغلوا وجود مرويات مل تثبت ،والرتكيز
على ت�ضخيمها ،م�ستفيدين من مفرزات التقنية احلديثة يف الن�شر والو�صول �إىل
الآخرين ،وا�ستغالل هذه الن�صو�ص وتقدميها على �أنها تعاليم هذا الدين ،وللأ�سف
فقد اجنرف وراءهم يف هذا ،بع�ض من ين�سبون �أنف�سهم للإ�سالم وامل�سلمني ،فهم
هدم ،ومروجني الفرتاءاتهم� ،سواء �أعلموا �أم
ب�صنيعهم هذا حتولوا �إىل معول ٍ
جهلوا م�آرب الآخرين ،لكنهم خدموهم يقينًا جهلاً �أو �إدرا ًكا.
� -1سي�أتي تخريج ذلك وبيانه يف ثنايا البحث �إن �شاء اهلل تعاىل.
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وقد اتبعت يف هذا البحث منهج اجلمع والنقد ،فقمت بجمع هذه املرويات
وت�صنيفها ومن ثم نقدها وتوجيهها ،وقد �آثرت تقدمي مادة العفو والإح�سان يف
ال�سنة والقر�آن ،على مباحث هذه الدرا�سة؛ لتتم الإحالة عليه والتحاكم �إليه ،ل َّأن
كل ما يُ�ست�شكل �إمنا هو يف �ضوء ن�صو�ص الر�أفة والرحمة والعفو والت�سامح.
�أ ّما يف التخريج والتوثيق ،ف�إنيَّ قد اكتفيت بالإحالة �إىل ال�صحيحني �أو
�أحدهما �إن روي احلديث فيهما ،و�إن روي يف غريهما تناولته بالتخريج واحلكم
نقدات غريهم ممن بعدهم
على احلديث من كالم الأقدمني �إن وجد ،و�إن ُعدم ففي
ِ
�أو من املعا�صرين� ،أو �أقوم بدرا�سة احلديث واحلكم عليه.
�أما الدرا�سات ال�سابقة :فقد وجدت درا�سات كثرية تُعنى ببيان طبيعة هذا
الدين وما فيه من رحمة وعفو ت�سامح ،وهناك درا�سات تتعلق بالعقوبات �أذكر
بع�ضها الح ًقا� ،أما من حيث بحوث ودرا�سات تبحث الأمرين م ًعا فلم �أقف على
هذا النوع من الدرا�سات ،وقد كتبت بح ًثا بعنوان «ما �أنعم اهلل به من الفتح يف
تخريج وتوجيه حديث جئتكم بالذبح» ن�شرته يف ملتقى �أهل احلديث عام 2008م،
ينطلق يف فكرته من ذات منطلق هذا البحث ،وهناك ر�سالة جامعية بعنوان:
«عالنية تنفيذ العقوبة و�أثرها يف الزجر والردع» لعلي بن حمد الرتكي ،يف جامعة
ٌ
وبحث يف»حد احلرابة بني النظرية والتطبيق» للدكتور :حممد حممد عبد
الإمام،
احلكيم ،دح�ض ال�شبهات التي تثار حول العقوبات ال�شرعية ،د .عبد العزيز بن
فوزان بن �صالح الفوزان ،ن�شر يف جملة البيان عام 1424هـ2003/م .وغري ذلك
من الكتب التي تت�سم بال�سمة الفقهية.
خال�صا لوجهه الكرمي ،و�أن يوفقني فيه لل�صواب يف
واهلل �أ�س�أل �أن يجعل عملي ً
احلكم والفهم ،و�أن يجنبني اخلط�أ واخلطل ،ف�إن ح�صال فهما من نف�سي وال�شيطان،
وباهلل التوفيق ،وعليه االتكال.
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وقد جاء هذا البحث يف متهيد ومبحثني على النحو التايل:
 متهيد :وفيه ن�صو�ص العفو والت�سامح والرحمة يف القر�آن وال�سنة:
 املبحث الأول :العقوبات املغ َّلظة املروية عن النبي  ،وفيه مطلبان:
 املطلب الأول :العقوبات املغلظة التي لها �إ�شارة و�أ�صل يف القر�آن الكرمي
وتوجيهها.
 املطلب الثاين :املرويات القولية للعقوبات املغلظة وتوجيهها.
 املبحث الثاين :العقوبات املغلظة املروية عن بع�ض ال�صحابة وتوجيهها ،وفيه
مطلبان:
 املطلب الأول :ما روي عن اخللفاء الرا�شدين من �إيقاع العقوبات املغلظة
وتوجيهها.
 املطلب الثاين :ما روي عن غريهم من الأمراء والقادة والع�سكريني وتوجيهها.
متهيد :الن�صو�ص املحكمة يف دعوة الإ�سالم �إىل الر�أفة والت�سامح والرحمة.
ال يجد الباحث كبري عنا ٍء يف اال�ستدالل على قيم ال َّر�أفة والرحمة وال َّت�سامح
يف الدين الإ�سالمي ،فن�صو�ص الكتاب وا�ضحة جلية ،ون�صو�ص ال�سنة كذلك،
وتطبيقاتها يف واقع حياة النبي  من �أو�ضح الوا�ضحات ،وح�سبي �أن �أ�شري �إىل
عدد من الن�صو�ص؛ ل َّأن ا�ستيعابها يخرج عن طبيعة هذا البحث ،ومن هذه ما
ورديف القر�آن الكرمي التي حتث على الرحمة والعفو والت�سامح :ون�صو�ص
الكتاب يف هذا اجلانب كثرية جدً ا منها :قوله تعاىل :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﭼ [الأنبياء ،]107:وقوله :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ [�آل عمران ،]159:وقوله :ﭽﮬ ﮭ
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ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚﭼ [التوبة.]128:

فهذه الآيات تبينِّ ما كان عليه النبي  من خلق الرحمة واللني ،ومن حر�صه
على امل�ؤمنني و�سائر اخللق ،ولهذا جند �أن اهلل تعاىل و�صفه بـ ﭽﮓﮔﭼ وقد
«من �آ َم َن ِباللهَّ ِ َوا ْليَ ْو ِم
روى الطربي وغريه عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قولهْ :
الد ْنيَا َو ْالآخِ َرةِ َ ،و َم ْن لمَ ْ يُ�ؤْم ِْن ِباللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه ُعوفيِ َ ممِ َّا
ْالآخِ ِر ُكت َِب لَ ُه ال َّر ْح َم ُة فيِ ُّ
الُممَ َ م َِن الخْ َ ْ�س ِف َوا ْلق َْذ ِف»(((.
اب ْ أ
�أَ َ�ص َ
وهذه ال�صفات من ر�أفة ،ورحمة ،وعفو ،و�صفح ،وت�سامح منه � إمنا هي
ترتيب من اهلل لنبيه ،وتهيئة؛ له ليقوم ب�أمر الر�سالة على الوجه الأكمل ،روى ابن
�أبي حامت ،وابن املنذر وغريهما عن قتادة �أنَّه قالَ « :واللهَّ ُ َق ْد َط َّه َر ُه م َِن ا ْل َف َظ َاظ ِة
ني»((( ،فهذه �أمور ُج ِبل عليها ر�سول
َوا ْلغِ ْل َظةَِ ،و َج َع َل ُه َرحِ ي ًما َق ِري ًبا َر�ؤُو ًفا ِبالمْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
اهلل .
وروى البخاري يف �صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل
عنهماَّ � ،أن هذه الآية التي يف القر�آن ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
ا�ص
[الأحزاب ،]45:قالَ « :ع ْن َع َطا ِء ْب ِن يَ َ�سارٍ َق َال :لَق ُ
ِيت َع ْب َد ا ِهلل ْب َن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َماُ :ق ْل ُت� :أَخْ برِ ْنيِ َع ْن ِ�ص َف ِة َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ
ال َّت ْو َراةِ َ ،ق َال� :أَ َج ْلَ ،وا ِهلل �إِنَّ ُه لمَ َ ْو ُ�ص ٌ
وف فيِ ال َّت ْو َراةِ ِب َب ْع ِ�ض ِ�ص َف ِت ِه فيِ ا ْلق ُْر�آنِ  :يَا �أَ ُّي َها
ال َّن ِب ُّي �إِنَّا �أَ ْر َ�س ْل َن َ
ني� ،أَن َْت َع ْبدِ ي َو َر ُ�سوليِ ،
اك �شَ اهِ دً ا َو ُم َب ِّ�ش ًرا َونَذِ ي ًرا َوحِ ْر ًزا ل ُْ أ
ِل ِّم ِّي َ
ال�س ِّيئَ ِة
اب فيِ ْ أ
الَ ْ�س َو ِ
َ�س َّم ْي ُت َك المْ ُ َت َو ِّك َل ،لَ ْي َ�س ِب َف ٍّظ َو اَل َغلِيظٍ َ ،و اَل َ�سخَّ ٍ
اقَ ،و اَل يَ ْد َف ُع ِب َّ
ِيم ِب ِه المْ ِ َّل َة ا ْل َع ْو َجا َءِ ،ب�أَنْ يَقُولُوا:
ال�س ِّيئَ َةَ ،ولَكِ ْن يَ ْع ُفو َويَغْ ِف ُرَ ،ولَ ْن يَ ْق ِب َ�ض ُه اهللُ َح َّتى يُق َ
َّ
� -1أخرجه الطربي يف جامع البيان يف تف�سري القر�آن املعروف بتف�سري الطربي.441/16 ،
� -2أخرجه ابن �أبي حامت يف تف�سريه ،801/3 ،وابن املنذر يف تف�سريه.465/2 ،
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اَل �إِلَ َه �إِ اَّل اهللَُ ،ويَ ْف َت ُح ِب َها �أَ ْع ُينًا ُع ْم ًياَ ،و�آ َذانًا ُ�ص ًّماَ ،و ُق ُلوبًا ُغ ْل ًفا»(((.

فهذه ن�صو�ص من الكتاب الكرمي تبينِّ ما كان عليه النبي  من خلق الرحمة
والر�أفة والعفو وال�صفح ،والذي ميثل الثابت واملحكم مما �أمر اهلل به ،وجبل عليه
نبيه  ،ومنها :قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﭼ [النور ،]22:وقال :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ [املائدة،]13:
وقال � ً
أي�ضا :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﭼ [احلجر ،]85:وقال :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ [ال�شورى ،]40:ويكفي يف هذا املجال الآية اجلامعة املانعة الآمرة
وهي قوله تعاىل :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [الأعراف .]199:ويف
ن�صو�صا كثرية ت�ؤيد هذا التوجه وتردفه وهي متنوعة وكثرية �شملت
ال�سنة جند
ً
ُّ
الأقوال والأفعال ،وح�سبي �أن �أُ�شري �إىل �شيء منها ،كاحلديث الذي رواه م�سلم
ِيل  :يَا َر ُ�س َ
يف �صحيحه عن �أبى هريرة قال :ق َ
ني َق َال�ِ « :إنِّى
ول ا ِهلل ا ْد ُع َع َلى المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
لمَ ْ �أُ ْب َع ْث لَ َّعانًا َو ِ�إنمَّ َا بُعِ ث ُْت َر ْح َم ًة»(((.
و يف ال�صحيحني عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول اهلل « :يَا َعائ َِ�ش ُة �إِ َّن
اللهَّ َ يُحِ ُّب ال ِّرف َْق فِى الأَ ْم ِر ُك ِّلهِ»َ .قالَ ْت �أَلمَ ْ ت َْ�س َم ْع َما َقالُوا َق َال « َق ْد ُق ْل ُت َو َع َل ْي ُك ْم»(((.
والأحاديث التي تدعو �إىل الرفق كثرية منها�« :إِ َّن ال ِّرف َْق َال يَ ُك ُ
ون فِى �شَ ْىءٍ �إِ َّال زَانَ ُه
َو َال يُ ْن َز ُع م ِْن �شَ ْىءٍ �إِ َّال �شَ انَ ُه»(((.
-1
-2
-3
-4

وق ،حديث رقم.2125 :
ال�س ِ
�أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،بَ ُ
اب َك َراهِ يَ ِة َّ
ال�سخَ ِب فيِ ُّ
اب َو َغيرْ ِ َها ،حديث رقم.2599 :
اب ال َّن ْه ِي َع ْن لَ ْع ِن الدَّ َو ِّ
�أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
َ
ال ْم ِر ُك ِّلهِ ،حديث رقم ،6395:وم�سلم ،كتاب ال�سالم،
اب ال ِّرف ِْق فيِ ْ أ
�أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،بَ ُ
ال�سلاَ ِمَ ،و َك ْي َف يُ َر ُّد َع َل ْيه ِْم ،حديث رقم.2165 :
اب ال َّن ْه ِي َع ِن ا ْبتِدَ اءِ �أَ ْه ِل ا ْلكِ َت ِ
بَ ُ
اب ِب َّ
اب ف َْ�ض ِل ال ِّرف ِْق ،حديث رقم.2594 :
�أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،بَ ُ
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�أما �أحاديث العفو الت�سامح الفعلية فكثرية منها :ما ُروي عن عائ�شة ر�ضي
اهلل عنها �أنها قالت لر�سول اهلل  :يا ر�سول اهلل ،هل �أتى عليك يوم كان �أ�شد
ِيت ِم ْن ُه ْم
ِيتَ ،و َك َان �أَ�شَ ُّد َما لَق ُ
ِيت م ِْن َق ْوم ِِك َما لَق ُ
من يوم �أحد؟ فقال« :لَق َْد لَق ُ
ِيل ْب ِن َع ْبدِ ُك َاللٍ َ ،ف َل ْم يُجِ ْبنِى �إِلىَ
يَ ْو َم ا ْل َع َق َبةِ� ،إِ ْذ َع َر ْ�ض ُت نَ ْف�سِ ى َع َلى ا ْب ِن َع ْبدِ يَال َ
َما �أَ َر ْد ُتَ ،فا ْن َط َلق ُْت َو َ�أنَا َم ْه ُمو ٌم َع َلى َو ْجهِىَ ،ف َل ْم َ�أ ْ�س َتف ِْق ِ�إ َّال َو�أَنَا ِبق َْرنِ ال َّث َعال ِِب،
َف َر َف ْع ُت َر�أْ�سِ ىَ ،ف�إِ َذا َ�أنَا ِب َ�س َحابَ ٍة َق ْد �أَ َظ َّل ْتنِىَ ،ف َن َظ ْر ُت َف�إِ َذا فِي َها جِ برْ ِ ُيل َف َنا َدانِى َفق َ
َال
�إِ َّن اللهَّ َ َق ْد َ�سمِ َع َق ْو َل َق ْوم َِك لَ َك َو َما َر ُّدوا َع َل ْي َكَ ،و َق ْد بَ َع َث �إِلَ ْي َك َم َل َك الجْ ِ َبالِ ِل َت�أْ ُم َر ُه
بمِ َا �شِ ْئ َت فِيه ِْمَ ،ف َنا َدانِى َم َل ُك الجْ ِ َبالِ َ ،ف َ�س َّل َم َع َل َّى ُث َّم َق َال يَا محُ َ َّمدُ َ ،فق َ
َال َذل َِك فِي َما
َال ال َّن ِب ُّى  بَ ْل �أَ ْر ُجو �أَنْ يُخْ ِر َج اللهَّ ُ
�شِ ْئ َت� ،إِنْ �شِ ْئ َت �أَنْ �أُ ْط ِب َق َع َل ْيه ِِم الأَخْ َ�ش َبينْ ِ َ ،فق َ
م ِْن �أَ ْ�ص َال ِبه ِْم َم ْن يَ ْع ُبدُ اللهَّ َ َو ْح َد ُه َال يُ ْ�ش ِر ُك ِب ِه �شَ ْيئًا»(((.

ومن الن�صو�ص العملية الوا�ضحة ما مت �أثناء فتح مكة �إذ من املعلوم واملتفق
و�صفح ،ورويت
عليه �أنه مل يحدث قتل وال ترويع وال انتقام عند فتح مكة ،بل عفو
ٌ
روايات متنوعة يف ذلك منها ما هو �صحيح ،ومنها ما اختلف فيه .فمن ال�صحيح
ما رواه م�سلم وفيه جز ٌء من ق�صة فتح مكة وجاء فيهاَ « :م ْن َدخَ َل َدا َر َ�أ ِبي ُ�س ْفيَ َان
ال�س َال َح َف ُه َو �آم ٌِن َو َم ْن َ�أ ْغ َل َق بَابَ ُه َف ُه َو �آم ٌِن»((( .وهناك الرواية
َف ُه َو �آم ٌِن َو َم ْن �أَ ْلقَى ِّ
«اذ َه ُبوا َف�أَ ْن ُت ُم ُّ
امل�شهورةْ :
الط َلقَا ُء»((( ،على �ضعف فيها �إال � َّأن الواقع التاريخي

ال�س َماءِ َف َوا َفق َْت �إِ ْحدَ ا ُه َما
اب � :إِ َذا َق َال �أَ َحدُ ُك ْم � :آ ِم َ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب بدء اخللق ،بَ ُ
ني َوالمْ َلاَ ِئ َك ُة فيِ َّ
اب َما لَق َِي
ْأ
الُخْ َرى ُغ ِف َر لَ ُه َما ت َ َقدَّ َم م ِْن َذ ْن ِبهِ ،حديث رقم ،3231 :و�أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
ني َوالمْ ُ َنا ِف ِقنيَ ،حديث رقم.1795 :
ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم م ِْن �أَ َذى المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
اب َف ْت ِح َم َّك َة ،حديث رقم.1780 :
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
� -3أورده ابن �إ�سحاق يف ال�سرية .531/2 ،و�أورد البيهقي يف ال�سنن الكربى 118/9 ،بغري �سند ،فابن
ا�سحاق رواه بغري �سند وعزاه لبع�ض �أهل العلم فقال :وحدثني بع�ض �أهل العلم �أنه  قام على باب
الكعبة ...ثم قال :يا مع�شر قري�ش ما ترون �أين فاعل فيكم؟ قالوا :خرياٌ � ،أخ كرمي ،وابن � ٍأخ كرمي ،قال=:
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وال�صفح هو ما كان معهم .وهذا
ي�ؤكد � َّأن هذا ما مت مع كفار قري�ش ،و� َّأن العفو َّ
عفو جماعي� ،أ ّما �أحاديث العفو وال�صفح اخلا�صة ف�أكرث من �أن حت�صى.
فهذه ن�صو�ص تبينِّ مكانة العفو وال�صفح يف كتاب اهلل �سبحانه وتعاىل ويف
�سنة ر�سوله  ،و� َّأن هذه قي ٌم �أ�صيلة حمكمة ،ينبغي �أن يحمل ما ت�شابه وع�سر فهمه
عليها.
املبحث الأول :مرويات العقوبات املغلظة يف ال�سنة ،وتوجيهها يف �ضوء
مرويات العفو والرحمة.
� َّإن املتتبع ملرويات ال�سنة النبوية يجد فيها عد ًدا من العقوبات املغ ّلظة ،قد يراها
بع�ض النا�س متعار�ضة مع ما م َّر من ن�صو�ص الر�أفة والرحمة والعفو وال�صفح،
ال�سلم املدين الذي متثل تلك القيم حجر الأ�سا�س فيه،
وبالتايل فهي متعار�ضة مع ِّ
وتعد ركنه الأعظم .وهذه الن�صو�ص ترجع �إىل � َّأن بع�ضها له �إ�شارة و�أ�صل يف
أجملت:
كتاب اهلل ،وبع�ضها انفردت ال�سنة ب�أ�صله وفرعه ،وهذا بيان ما � ُ
املطلب الأول :مرويات العقوبات املغلظة التي لها �إ�شارة يف القر�آن الكرمي
وتوجيهها:
� اًأول :حديث ال ُعرنينيَّ � ،إن �أول ما يتبادر �إىل الذهن من هذه املرويات حديث
ال ُعرنيني� ،إذ يُعد حديث العرنيني احلديث الذي ا�شتمل على �أغلظ عقوبة عاقب بها
احلجاج �س�أل � ًأن�سا ر�ضي اهلل عنه عن �أ�شد عقوبة
ر�سول اهلل  ،ففي ال�صحيح � َّأن ّ
=اذهبوا ف�أنتم الطلقاء ،وهذا مع�ضل ،فابن �إ�سحاق يروي �أحدا ًثا قد ح�صلت يف عهد النبي  وهو
أنا�سا
مل يدرك من �أدركها ،ولكن يقوي هذا الأمر ورود كلمة الطلقاء يف الأحاديث ال�صحيحة ،و�أنَّ � ً
اب َغ ْز َوةِ َّ
الطائِف ،حديث رقم
من قري�ش كانوا يعرفون بالطلقاء كما عند البخاري ،كتاب املغازي ،بَ ُ
اب َغ ْز َوةِ الن َِّ�سا ِء َم َع ال ِّر َجالِ  ،حديث رقم.1059 :
( ،)4337 ،4333وم�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
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احلديث ٌّ
كل
عاقب ر�سول اهلل  بها ،ف�أخربه بحديث العرنيني ((( .وقد َروى
َ
َا�س م ِْن ُع ْك ٍل �أَ ْو ُع َر ْي َن َة
من البخاري وم�سلم رحمهما اهللَ ،ع ْن �أَن ٍَ�س َق َالَ « :قدِ َم �أُن ٌ
َاحَ ،و�أَنْ يَ ْ�ش َربُوا م ِْن �أَ ْب َوا ِل َها
َف ْاج َت َو ُوا المْ َدِ ي َن َةَ ،ف�أَ َم َر ُه ُم ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِب ِلق ٍ
َو�أَ ْل َبا ِن َها َفا ْن َط َلقُواَ ،ف َل َّما َ�ص ُّحوا َق َت ُلوا َراعِ َي ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو ْا�س َتا ُقوا
ال َّن َع َمَ ،ف َجا َء الخْ َبرَ ُ فيِ �أَ َّولِ ال َّن َهارِ َ ،ف َب َع َث فيِ �آثَارِ هِ ْمَ ،ف َل َّما ْارت َ َف َع ال َّن َها ُر جِ ي َء ِبه ِْم،
ُون َفلاَ
َف�أَ َم َر َف َق َط َع �أَ ْيدِ يَ ُه ْم َو�أَ ْر ُج َل ُه ْم َو ُ�سمِ َر ْت َ�أ ْعيُ ُن ُه ْمَ ،و ُ�أ ْلقُوا فيِ الحْ َ َّرةِ  ،يَ ْ�س َت ْ�سق َ
يُ ْ�سق َْو َن»(((.
وهذا احلديث مرتبط بقوله تعاىل :ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﭼ [املائدة.]33:

وهذا احلديث مت�سك به طرفان؛ طرف ظا ٌ
مل ُم�سرف يف القتل ،ر�أى فيما
ت�ضمنه حجة له فيما يفعل فزاد يف ظلمه وجوره ،نظري ما نُقل عن احلجاج عندما
أن�س ر�ضي اهلل عنه بهذا احلديث ،فقد روى �أبو عوانة يف م�ستخرجه عن
َّ
حدثه � ٌ
 -1وقد �أنكر احل�سن الب�صري رحمه اهلل على �أن�س ر�ضي اهلل عنه حتديثه بذلك ،فعند البخاري قالَ « :ف َب َل َغ
الحْ َ َ�س َنَ ،فق َ
ال ِب ِل ،حديث رقم،5685 :
اب الدَّ َواءِ ِب�أَ ْل َبانِ ْ إِ
َالَ :ودِ ْد ُت �أَنَّ ُه لمَ ْ يُ َحدِّ ْث ُه» .انظر :كتاب الطب ،بَ ُ
يث،
ويف م�سند �أبي عوانةَ " :ف َلق َْد َر َ�أ ْي ُت الحْ َ َ�س َن يُ ْع ِر ُ
�ض ِب َو ْج ِه ِه َويَ َت َم َّع ُر َو ْج ُه ُه َوثَا ِب ٌت يُ َحدِّ ُث الحْ َدِ َ
اب بَيَانِ �إِ َقا َم ِة
َوالحْ َ َ�س ُن يُ ْع ِر ُ
اب الحْ ُدُ ودِ  ،بَ ُ
�ض ِب َو ْج ِه ِه يمَ ِينًا َو�شِ َم اًال َك َراهِ يَ ًة َك�أَنمَّ َا يَ ْلطِ ُم َو ْج َه ُه" ،انظر :كِ َت ُ
ني َو�أَ ْم َوا ِله ِْم َغ ْد ًرا فيِ ْارتِدَ ادِ هِ  ،حديث رقم:
يب م ِْن دِ َماءِ المْ ُ ْ�سلِمِ َ
الحْ َدِّ َع َلى َم ْن يَ ْرت َُّد َع ِن ْ إِ
ال ْ�سلاَ ِم َفيُ ِ�ص ُ
أن�س
 ،6111وقد برر احل�سن ر�ضي اهلل عنه هذا عندما قال� :إن احلجاج �سلطان �أو �شيطان يلتهب ،وي�أتي � ٌ
ر�ضي اهلل عنه يحدثه هذا احلديث !! (انظر :الطرباين يف م�سند ال�شاميني ،حديث رقم ،1272 :وروى
الإ�سماعيلي يف م�ستخرجه عن ثابت قال :حدثني �أن�س قال :ما ندمت على �شيء ما ندمت على حديث
حدثت به احلجاج كما ذكر ابن حجر يف فتح الباري ،142/10 :وعقب قائلاً  :لأن احلجاج كان م�سر ًفا
يف العقوبة ،وكان يتعلق ب�أدنى �شبهة.
اب َوا ْل َغ َن ِم َو َم َرا ِب ِ�ض َها ،حديث رقم،233 :
اب َ �أ ْب َوالِ ْ إِ
ال ِب ِل َوالدَّ َو ِّ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الو�ضوء ،بَ ُ
وكرره يف �أكرث من مو�ضع.
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َالَ :ر ُ�س ُ
اجَ ،فق َ
ول اللهَّ ِ � -صلى
ثابت بعد �سياق هذا احلديثَ « :ق َالَ :ف َوثَ َب الحْ َ َّج ُ
اهلل عليه و�سلم َ :-ق َت َل َع َلى ُذودٍ َو َق َط َع الأَ ْيدِ َي َوالأَ ْر ُج َلَ ،و َ�س َم َل الأَ ْعينُ َ َ ،ون َْح ُن
ال نَ ْق ُت ُل فيِ َم ْع ِ�صيَ ِة اللهَّ َِ ،ق َال الحْ َ َ�س ُنَ :وال يَ ْذ ُك ُر َعدُ ُّو اللهَّ ِ �أَنَّ ُه ْم َحا َربُوا اللهَّ َ َو َر ُ�سولَ ُه،
َو َك َف ُروا بَ ْع َد �إِ ْ�سال ِمه ِْمَ ،و َق َت ُلوا ال َّن ْف َ�س ا َّلتِي َح َّر َم اللهَّ ُ َو َ�س َر ُقواَ ،ق َالَ :ف َلق َْد َر�أَ ْي ُت
�ض
يثَ ،والحْ َ َ�س ُن يُ ْع ِر ُ
الحْ َ َ�س َن يُ ْع ِر ُ
�ض ِب َو ْج ِه ِه َويَ َت َم َّع ُر َو ْج ُه ُهَ ،وثَا ِب ٌت يُ َحدِّ ُث الحْ َدِ َ
أن�س
ِب َو ْج ِه ِه يمَ ِينًا َو�شِ َماال َك َراهِ يَ ًةَ ،ك�أَنمَّ َا يَ ْلطِ ُم َو ْج َه ُه»((( .ولذلك كره احل�سن حتديث � ٍ
احلجاج بهذا ،ل َّأن احلجاج كان م�سر ًفا يف العقوبة ،وكان يتعلق ب�أدنى �شبهةكما م َّر.
ين يَعِ ي ُب َ
ون َع َل ْي َنا َوال َّن ِب ُّي �صلى
وعند الطرباين � َّأن احلجاج قال�« :أَ ْي َن َه�ؤُال ِء ا َّلذِ َ
اهلل عليه و�سلم َق ْد َعا َق َب ِب َه َذا»(((.
وذكر ابن حجر � َّأن« :يف رواية بهز فواهلل ما انتهى احلجاج حتى قام بها
على املنرب فقال حدثنا �أن�س فذكره وقال قطع النبي �صلى اهلل عليه و �سلم الأيدي
والأرجل و�سمل الأعني يف مع�صية اهلل �أفال نفعل نحن ذلك يف مع�صية اهلل»(((.
وطرف طاعن يف ال�سنة بل طاعن يف الدين كله ،ر�أى يف بع�ض �ألفاظ هذا
احلديث ما يخدم م�أربه.
ويف هذا يتبينَّ ا�ستغالل ذوي الأغرا�ض والأهواء قدميًا وحدي ًثا ملثل هذه
املرويات ،وتوظيفها وفق ما يريدون؛ لتربير توجهاتهم وواقعهم ،في�أخذون الرواية
جمردة عن التف�سري والتوجيه ،ويحرفون املراد منها ،دون نظر �إىل �شروح �أو كالم
لأهل العلم فيها.
يب
اب الحْ ُدُ ودِ  ،بَ ُ
� -1أخرجه �أبوعوانة يف م�ستخرجه ،كِ َت ُ
الم َفيُ ِ�ص ُ
اب بَيَانِ �إِ َقا َم ِة الحْ َدِّ َع َلى َم ْن يَ ْرت َُّد َع ِن الإِ ْ�س ِ
من دماء امل�سلمني و�أموالهم غدراً يف ارتداده ،حديث رقم.6111 :
� -2أخرجه الطرباين يف م�سند ال�شاميني ،حديث رقم.1272 :
	-3انظر :فتح الباري.142/10 ،
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 توجيه حديث العرنيني وفق مرويات العفو ال�سالفة :فاحلديث ال �شك والاختالف يف �صحته((( ،وثبوته ،ولكن اخلالف يف فهمه وتوجيهه ،وقبل ذلك
علينا �أن ن�سجل �أن حادثة قتل العرنيني حالة فريدة مل تتكرر ،ومل يحدث
مثيلها �أو نظريها يف التاريخ الإ�سالمي؛ ال يف عهد النبي  وال يف عهد
�أ�صحابه الذين يُ�ستدل ويُقتدى ب�أفعالهم وت�صرفاتهم.

ونظ ًرا الرتباط هذا احلديث ب�آية املائدة:
ﮀ...ﭼ فال ميكن توجيه احلديث مبعزلٍ عن الآية ،وبيان هل ما جاء يف الآية
الكرمية من باب الت�أييد والت�أكيد للحديث� ،أم باب ال ّت�صويب والتعقيب؟؟
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

وقد ذكر ابن جرير �أقوال �أهل العلم يف هذه الآية ،ومنهاَّ � ،أن هذه الآية
نزلت يف ه�ؤالء النفر ،فهم �سبب نزولها ،وروى ذلك عن �أن�س وعقّب قائلاً :
اليَ َة َع َلى نَ ِب ِّي ِه َ�ص َّلى اهللُ
الَ ْق َوالِ فيِ َذل َِك عِ ْندِ ي �أَنْ يُق َ
َال� :أَ ْن َز َل اللهَّ ُ َهذِ هِ ْ آ
« َو�أَ ْولىَ ْ أ
الَ ْر ِ�ض َف َ�سا ًدا ,
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ُم َع ِّر َف ًة ُح ْك َم ُه َع َلى َم ْن َحا َر َب اللهَّ َ َو َر ُ�سولَ ُه َو َ�س َعى فيِ ْ أ
ني َما َف َع َل»((( .فابن
بَ ْع َد ا َّلذِ ي َك َان م ِْن ف ِْع ِل َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِبا ْل ُع َر ِن ِّي َ
جرير يرى � َّأن الآية ت�أكيد وت�أييد ملا جاء يف احلديث ،ولعل كالم �أبي قالبة عقب
روايته احلديث كما عند البخاري ي�صب يف هذا االجتاه �إذ قالَ « :ف َه�ؤ اَُلءِ َ�س َر ُقوا
� -1سوى ما نقل ال�شافعي عن علي بن احل�سني رحمه اهلل يف كتاب الأم  ،245/4قال رحمه اهلل :وكان
علي بن ح�سني ينكر حديث �أن�س يف �أ�صحاب اللقاح� ،أخربنا بن �أبي يحيى عن جعفر عن �أبيه عن علي
بن ح�سني قال :واهلل ما �سمل ر�سول اهلل  عينًا ،وال زاد �أهل اللقاح على قطع �أيديهم و�أرجلهم .وقد
كان الإمام �أحمد يُع ِّر�ض بهذا ويقول كما يف معرفة ال�سنن والآثار« :205/13 ،حدثنا �أن�س حديثًا ثابتًا
�صحيحا قد رواه عنه جماعة من �أ�صحابه» :لذلك عقب البيهقي بقوله« :فال معنى للإنكار بعد �صحة
ً
الإ�سناد ،ف�إ ّما �أن يحمل على الن�سخ كما ذهب �إليه ابن �سريين وقتادة ،وعلى ذلك حمله ال�شافعي يف �أول
كالمه ،و�إما �أن يحمل على �أنه فعل بهم ما فعلوا بالرعاء» وانظر ال�سنن الكربى( ،69/9 ،قلت) :و�إنكار
علي بن احل�سني للحديث لي�س نف ًيا للحديث على ا�صطالح �أهل احلديث ،و�إمنا من باب �إكباره �أن يكون
هذا �صدر عن النبي .
 -2جامع البيان البن جرير.367/8 ،
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َو َق َت ُلواَ ،و َك َف ُروا بَ ْع َد �إِميَا ِنه ِْمَ ،و َحا َربُوا اهللَ َو َر ُ�سولَ ُه»(((.

ولكن هناك من يرى �أن ما يف هذه الآية ن�سخٌ لتلك العقوبة ال�شديدة التي
�أنزلها ر�سول اهلل  به�ؤالء النا�س ،وزاد بع�ضهمَّ � :إن هذه الآية عتاب من اهلل
وت�صويب.
وممن يرى � َّأن احلديث من�سوخ :حممد بن �سريين �إذ روى البخاري عن َقتادة
ين� :أَ َّن َذل َِك َك َان َق ْب َل �أَنْ تَ ْن ِز َل الحْ ُدُ و ُد»((( ،وقتادة
�أنّه قالَ « :ف َح َّدثَنِي محُ َ َّمدُ ْب ُن �سِ ِري َ
كان يرى هذا � ً
أي�ضا فقد عقّب بعد روايته للحديث عن �أن�س بقوله« :بَ َل َغ َنا �أَ َّن ال َّن ِب َّي
ال�ص َد َقةَِ ،ويَ ْن َهى َع ِن المْ ُ ْث َلةِ»(((.
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم بَ ْع َد َذل َِك َك َان يَ ُح ُّث َع َلى َّ
فابن �سريين يرى ن�سخ هذا احلكم ،ويوافقه يف هذا قتادة ،وقد مال ال�شافعي
�إىل الن�سخ يف �أول كالمه كما ذكر البيهقي عنه يف معر�ض الرد على من �أنكر
رجح ال َّن�سخ فقالَ « :و ْ أَ
ال ْح َ�س ُن َح ْم ُل ُه َع َلى ال َّن ْ�س ِخ»((( .وذكر
احلديث ،بل البيهقي ّ
قول قتادة عن ابن �سريين ال�سابق.
وهذا ما قرره �أبو عبيد القا�سم بن �سالم فقال عقب روايه احلديث وذكر
االختالف فيه« :وقد ذكرت العلماء � َّأن هذا قد ن�سخ ،و�أنَّه كان يف �أول الإ�سالم»(((.
و�إىل الن�سخ ذهب ابن �شاهني � ً
أي�ضا ،فبعد �أن روى حديث العرنيني ،روى
عن احل�سن رحمه اهلل ،عن خم�سة من �أ�صحاب النبي � أبو بكرة ،ومعقل بن
اب َوا ْل َغ َن ِم َو َم َرا ِب ِ�ض َها ،حديث رقم 233 :و
اب َ �أ ْب َوالِ ْ إِ
ال ِب ِل َوالدَّ َو ِّ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الو�ضوء ،بَ ُ
.6805
َ
ال ِب ِل ،حديث رقم.5686 :
اب الدَّ َواءِ ِب�أ ْب َوالِ ِْ إ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الطب ،بَ ُ
اب ق َِّ�ص ِة ُع ْك ٍل َو ُع َر ْي َن َة ،حديث رقم.4192 :
� -3أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،بَ ُ
ال َ�سارِ ِب َ�ض ْر ِب
اب َق ْت ِل المْ ُ ْ�ش ِركِ ِ
ني بَ ْعدَ ْ إِ
	-4ال�سنن الكربى للبيهقي ،كتاب ال�سري ،جماع �أبواب ال�سري ،بَ ُ
اق ُدونَ المْ ُ ْث َلةِ ،حديث رقم.18128 :
ْأ
الَ ْع َن ِ
	-5النا�سخ واملن�سوخ البي عبيد القا�سم بن �سالم.215 ،
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ي�سار ،و�أبو برزة و�أن�س بن مالك ،وعمران بن ح�صني قالوا :ما �سمعنا النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قط على املنرب �إال «ي�أمرنا بال�صدقة ،وينهانا عن املثلة» ،فك�أنه يرى
�أن هذا م�ص ٌري من ه�ؤالء جمي ًعا �إىل ال ّن�سخ فقال« :وهذا احلديث نا�سخ ِّ
لكل ُمثلة
مب�سلم و�إمنا مثل النبي  بالعرينيني؛ لأنهم
كانت يف الإ�سالم ،وال يجوز �أن ميثل ٍ
ارتدوا عن الإ�سالم»(((.
و�أنكر ابن اجلوزي الن�سخ فقال يف «�إعالم العامل»«:وادعاء الن�سخ يحتاج
�إىل تاريخ ،وقد قال العلماء �إمنا �سمل �أعني �أولئك لأنهم �سملوا �أعني ال ِّرعاء،
فاقت�ص منهم مبثل ما فعلوا»(((.
ورد عليه ابن حجر وابن دقيق العيد((( ،وروى بع�ضهم �أن اهلل قد عاتب نبيه
فيكون �إثبات الن�سخ عندهم مع املعاتبة ،كما ُروي عن �أبي الزناد مر�سلاً �« :أَ َّن
َر ُ�س َ
َاح ُه َو َ�س َم َل �أَ ْعيُ َن ُه ْم ِبال َّنارِ ،
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم لمَ َّا َق َط َع ا َّلذِ َ
ين َ�س َر ُقوا ِلق َ
ين يُ َحارِ بُ َ
َعات َ َب ُه اهللُ فيِ َذل َِك َف�أَ ْن َز َل اهللُ }�إِنمَّ َا َج َزا ُء ا َّلذِ َ
ون اهللَ َو َر ُ�سولَ ُه َويَ ْ�س َع ْو َن فيِ
اً
مو�صول عن �أبي هريرة
اليَ َة ((( .وقد روي
الأَ ْر ِ�ض َف َ�سا ًدا �أَنْ يُ َق َّت ُلوا �أَ ْو يُ َ�ص َّل ُبوا{ ْ آ
يف غرائب مالك البن املظفر(((.
والأمر الآخر الذي ُحمل عليه احلديث غري الن�سخ هو الق�صا�ص ،فذهب عدد
-1
-2
-3
-4
-5

نا�سخ احلديث ومن�سوخه ،لأبي حف�ص عمر �شاهني  ،423ويف كتب ال�سنة تف�صيل لهذه املرويات اخلم�س
وهي بني �صحيح وح�سن.
�إعالم العامل بعد ر�سوخه بحقائق نا�سخ احلديث ومن�سوخه ،البن اجلوزي.428 ،
فتح الباري البن حجر ،341/1 ،و�إحكام الأحكام �شرح عمدة الأحكام ،البن دقيق العيد.440 ،
اب َما َجا َء فيِ المْ ُ َحا َربَةِ ،حديث رقم ،4370 :والن�سائي يف الكربى،
�أخرجه �أبو داود ،كتاب احلدود ،بَ ُ
كتاب حترمي الدم ،ت�أويل قول اهلل جل وعز �إمنا جزاء الذين يحاربون اهلل ور�سوله ،حديث رقم.3491 :
ال�ضعيف ،فال تقوم به حجة.
وهو مر�سل كما يف املنت ،واملر�سل من جن�س ّ
غرائب مالك البن املظفر ،حديث رقم ،136 :وهو يف غاية ال�ضعف ،وح�سبك به من الغرائب ،وهو ال
يُقارب املر�سل وال يُدانيه.
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مت�سك به ابن اجلوزي يف �إعالمه ،ورد عليه ابن دقيق العيد
من �أهل العلم ،وهو ما ّ
كما م ّر �آن ًفا ،اعتما ًدا على ما روي عن �أن�س يف ال�صحيح �أنه قال�« :إِنمَّ َا َ�س َم َل ال َّن ِب ُّي
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ْعينُ َ �أُولَئ َِك ِ ألَنَّ ُه ْم َ�س َم ُلوا �أَ ْعينُ َ ال ِّر َعاءِ »(((.
وعند البغوي عن �سليمان التيمي عن �أن�س�ِ « :إنمَّ َا َ�س َم َل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم �أَ ْعينُ َ �أُولَئ َِك ،لأَنَّ ُه ْم َ�س َم ُلوا �أَ ْعينُ َ ال ِّر َعاءِ َ ،و َق َط ُعوا �أَ ْيدِ يَ ُه ْم َو َ�أ ْر ُج َل ُه ْم .يُ ِريدُ
�ص ِم ْن ُه ْم َع َلى ِمثَالِ �أَ ْف َعا ِله ِْمَ ،و ِ�إنمَّ َا لمَ ْ يُ ْ�سق َْوا لأَنَّ ُه ِ�إنمَّ َا َف َع َل ِبه ِْم َذل َِك
ِب َذل َِك �أَنَّ ُه ا ْق َت َّ
ِل ْل َق ْت ِلَ ،وفيِ َ�س ْق ِيه ُِم ْا�س ِت ْبقَا�ؤُ ُه ْم»(((.
والقول بالق�صا�ص ر�أي مالك وغالب ُ�ش ّراح املالكية ،فقال ابن العربي بعد
ال�صحيح»(((.
ذكر قول �أن�س باملعنى ،وقال �أن�س« :كان ذلك
ً
ق�صا�صا ،وهو ّ
ملخ�صا الأقول ُمرب ًزا ر�أي مالك« :اختلف النا�س فى
وقال القا�ضي عيا�ض
ً
معنى هذا احلديث ،وفعل النبى  له�ؤالء ما فعل .فقال بع�ض ال�سلف :كان هذا
قبل نزول احلدود و�آية املحاربني والنهى عن املثلة ،فلما نزل ذلك ا�ستقرت احلدود
ونهى النبى  عن املثلة ،هو من�سوخ .وقيل :هو حمكم غري من�سوخ ،وفيهم
نزلت �آية املحاربني.
ق�صا�صا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك،
و�إمنا فعل النبى  فيهم ما فعل
ً
وروى ذلك م�سلم فى بع�ض حديثه ،وابن �إ�سحاق ومو�سى بن عقبة ،و�أهل ال�سري،
والرتمذى ،ففى هذا مال مالك فى �أنه يقت�ضى القاتل مبثل ما فعل باملقتول»(((.
ين ،حديث
اب ُح ْك ِم المْ ُ َحارِ ِب َ
ني َوالمْ ُ ْرتَدِّ َ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الق�سامة واملحاربني والق�صا�ص والديات ،بَ ُ
رقم.1671 :
ني َو ُق َّط ِاع َّ
الط ِر ِيق ،حديث
اب ُعقُوبَ ِة المْ ُ َحارِ ِب َ
تاب قِتالِ � ْأه ِل ا ْل َبغْ ِي ،بَ ُ
� -2أخرجه البغوي يف �شرح ال�سنة ،كِ ُ
رقم.2569 :
	-3امل�سالك �شرح موط�أ مالك ،للقا�ضي �أبي بكر بن العربي.157/7 ،
َا�ضى عيا�ض.463/5 ،
� -4إكمال املعلم بفوائد م�سلم ،لِلق ِ
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اً
واحتمال ،ولذلك جند � َّأن العلماء
وهذان التوجيهان من �أكرث التوجيهات قربًا
قدموهما على بقية ما قيل يف توجيه هذا احلديث ،بالإ�ضافة �إىل كونه حديثاً مفرداً
يف حادثة فريدة مل تتكرر ،و�أراين �أميل �إىل ال َّن�سخ من ذلك ك ّله ،وبهذا ي�أتلف
ال�سلم املدين ،حيث �إنه مت ن�سخ هذا الفعل والرد �إىل الأ�صل ،واهلل �أعلم.
هذا مع ِّ
ثان ًيا� :أحاديث الرجم ،ومن الأحاديث امل�شتملة على العقوبات املُغلظة
�أحاديث الرجم ،والكالم فيها يطول� ،إذ � َّإن كثريين يتم�سكون بعدم ا�شتمال القر�آن
�صراحة على الرجم ،فيبادرون للجحود والنفي ،وقد ُرويت �أحاديث �صحيحة
بورود �آية الرجم ون�سخها ،وكان يف هذا ابتالء لكثريين �أنكروا هذا الن�ص ،وقد
قمت ب�إجراء بحث تبينّ يل من خالله تواتر مرويات ن�سخ ن�ص الرجم.
ومن الأحاديث يف ذلك ما ورد يف ال�صحيحني عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل
عنهما �أن عمر بن اخلطاب �صعد املنرب فخطب اجلمعة ،وكان مما قال ر�ضي اهلل عنه
ابَ ،ف َك َان
فقال�« :إِ َّن اهللَ بَ َع َث محُ َ َّمدً ا َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِبالحْ َقِّ َ ،و�أَ ْن َز َل َع َل ْي ِه ا ْلكِ َت َ
ممِ َّا �أَ ْن َز َل اهللُ �آيَ ُة ال َّر ْج ِمَ ،ف َق َر�أْنَا َها َو َع َق ْل َنا َها َو َو َع ْي َنا َهاَ ،ر َج َم َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
ا�س َز َما ٌن �أَنْ يَق َ
ُول َقائ ٌِلَ :وا ِهلل َما نجَ ِدُ �آيَ َة
َو َ�س َّل َم َو َر َج ْم َنا بَ ْع َد ُهَ ،ف�أَخْ َ�شى �إِنْ َط َال ِبال َّن ِ
اب ا ِهلل َح ٌّق
اب اهللَِ ،فيَ ِ�ض ُّلوا ِبترَ ْ ِك َف ِر َ
ال َّر ْج ِم فيِ كِ َت ِ
ي�ض ٍة �أَ ْن َزلَ َها اهللَُ ،وال َّر ْج ُم فيِ كِ َت ِ
َع َلى َم ْن َزنَى �إِ َذا �أَ ْح َ�ص َن م َِن ال ِّر َجالِ َوالن َِّ�ساءِ � ،إِ َذا َقا َم ِت ا ْل َب ِّي َن ُة َ�أ ْو َك َان الحْ َ َب ُل َ�أوِ
اف»((( .زاد �أبو داودَ « :وايمْ ُ ا ِهلل لَ ْو اَل �أَنْ يَق َ
اِال ْعترِ َ ُ
اب ا ِهلل
ا�س زَا َد ُع َم ُر فيِ كِ َت ِ
ُول ال َّن ُ
لَ َك َت ْب ُت َها»(((.
وقد وردت مرويات �أخرى ت�ؤيد ما جاء يف هذا احلديث فعن ابن م�سعود
اب َر ْج ِم الحْ ُ ْب َلى م َِن ال ِّزنَا �إِ َذا �أَ ْح َ�ص َن ْت ،حديث
� -1أخرجه البخاري ،كتاب احلدود وما يحذر من احلدود ،بَ ُ
اب َر ْج ِم ال َّث ِّي ِب فيِ ال ِّزنَى ،حديث رقم.1691:
رقم ،6830 :وم�سلم ،كتاب احلدود ،بَ ُ
اب فيِ ال َّر ْج ِم ،حديث رقم.4418 :
� -2أخرجه �أبو داود ،كتاب احلدود ،بَ ٌ
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ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل  قال :اَ«ل يَحِ ُّل َد ُم ا ْم ِر ٍئ ُم ْ�سل ٍِم يَ ْ�ش َهدُ �أَنْ اَل �إِلَ َه �إِ اَّل
اللهَّ ُ َو�أَنيِّ َر ُ�س ُ
الزانيِ َ ،وال َّن ْف ُ�س ِبال َّن ْف ِ�سَ ،وال َّتارِ ُك
ول اللهَّ ِ �إِ اَّل ِب�إِ ْح َدى ثَلاَ ٍث؛ ال َّث ِّي ُب َّ
لِدِ ي ِن ِه المْ ُ َفارِ ُق ِل ْل َج َما َعةِ»(((.
كما رويت يف ذلك �أحاديث عملية� ،أمر فيها النبي  بالرجم ،منها حديث
ماعز((( ،واملر�أة التي اعرتفت بالزنا ((( ،والع�سيف الذي زنا بزوجة م� ِّؤجره (((.
وهذه الأحاديث ُّ
تدل مبجموعها على تواتر معنى الرجم� ،إذ حديث �آية الرجم
مروي عن( :عمر بن اخلطاب ،وابن عبا�س ،و�أبي بن كعب ،و�سهل
ون�سخها تالوة ٌّ
بن حنيف ،وزيد بن ثابت ،وعبادة بن ال�صامت ،وعائ�شة ،والعجماء خالة �سهل
بن حنيف ،وعمرو بن العا�ص) ،وحديث ال يحل دم امريءٍ م�سلم فرواه (ابن
م�سعود ،وعائ�شة ،وعثمان ،و�أن�س) هذا ف�ضلاً عن الأحاديث الفعلية(((.
ول�ست ب�صدد درا�سة �أحاديث الرجم ،وبيان تواتر معنى الرجم فيها ،فهذا
-1
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اب َق ْولِ ا ِهلل ت َ َعالىَ }�أَنَّ ال َّن ْف َ�س ِبال َّن ْف ِ�س َوا ْل َعينْ َ ِبا ْل َعينْ ِ َوالأَن َْف ِبالأَن ِْف
�أخرجه البخاري ،كتاب الديات ،بَ ُ
َ
ا�ص َف َم ْن ت ََ�صدَّ قَ ِب ِه َف ُه َو َك َّفا َر ٌة لَ ُه َو َم ْن لمَ ْ يَ ْح ُك ْم بمِ َا �أنْـز ََل اهللُ
وح ق َِ�ص ٌ
ال�س ِّن َوالجْ ُ ُر َ
ال�س َّن ِب ِّ
َوالأُ ُذنَ ِبالأُ ُذنِ َو ِّ
َف�أُولَئ َِك ُه ُم َّ
الظالمِ ُونَ { ،حديث رقم ،6878 :وم�سلم ،كتاب الق�سامة واملحاربني والق�صا�ص والديات،
اح ِب ِه َد ُم المْ ُ ْ�سل ِِم ،حديث رقم.1676 :
بَ ُ
اب َما يُ َب ُ
اب َ :ه ْل يَق ُ
ال َم ُام ِل ْل ُم ِق ِّر لَ َع َّل َك لمَ َ ْ�س َت �أَ ْو
ُول ْ إِ
�أخرجه البخاري ،كتاب احلدود وما يحذر من احلدود ،بَ ٌ
اب َم ِن ْاعترَ َ َف َع َلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَى ،حديث رقم:
َغ َم ْزت ،حديث رقم ،6824 :وم�سلم ،كتاب احلدود ،بَ ُ
.1695-1692
اب َم ِن ْاعترَ َ َف َع َلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَى ،حديث رقم.1696 :
�أخرجه م�سلم ،كتاب احلدود ،بَ ُ
اب َ :ه ْل يَق ُ
ال َم ُام ِل ْل ُم ِق ِّر لَ َع َّل َك لمَ َ ْ�س َت �أَ ْو
ُول ْ إِ
�أخرجه البخاري ،كتاب احلدود وما يحذر من احلدود ،بَ ٌ
اب َم ِن ْاعترَ َ َف َع َلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَى،
َغ َم ْز َت ،حديث رقم 6827 :و ،6828وم�سلم ،كتاب احلدود ،بَ ُ
حديث رقم 1697 :و.1698
بل قد ذكر الكتاين يف «نظم املتناثر» تواتر �أحاديث بعينها ال باملجموع ،ففي �ص  163- 162ذكر تواتر
نف�سا ،وحديث ق�صة ماعز عن 18
حديث« :الولد للفرا�ش وللعاهر احلجر» ،حيث ذكر �أنه روي عن ً 24
نف�سا ،و�أيد غري واحد تواتر بع�ض هذه الأحاديث.
ً
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له مكان �آخر ،ف�أكتفي مبا �أ�شرت �إليه ،والإ�شارة �إىل �أن هذه الأحاديث �صحيحة،
بل يف �أعلى درجات ال�صحة ،فال جمال للطعن فيها� ،أو ادعاء ترجيح روايات
�أخرى ونبذ ما ا�شتمل على الرجم ،وجاء ذكر هذا احلديث �ضمن الأحاديث التي
لها �أ�صل �أو �إ�شارة يف القر�آن الكرمي ،نظ ًرا ل َّأن الرجم كما مر كان يف القر�آن ثم
نُ�سخت تالوته.
 توجيه �أحاديث الرجم� ،أ ّما عن كون هذه العقوبة ُمغ ّلظة فوا�ضح ،وبع�ضهم
يرى فيه ُمثلة ،واملثلة منهي عنها ،فتكون عقوبة ُمغ ّلظة ومتعار�ضة مع ن�صو�ص
النهي عن املثلة .وقد ُر ّد على ذلك ب� َّأن هذا احلديث يت�ضمن حدً ا من حدود
ال�شرع ،واحلدود ال ُمثلة فيها ،وال اعتداء ،قال ابن حزم رحمه اهلل« :املثلة ما
ق�صا�صا �أو حدً ا؛ كالرجم للمح�صن،
كان ابتدا ًء فيما ال ن�ص فيه ،و�أ ّما ما كان
ً
�أو كالقطع �أو ال�صلب للمحارب فلي�س ُمثلة»(((.
ثم � َّإن ال�شرع قد �أحاط تنفيذ هذه العقوبة ب�شروط �شديدة ،ك�شهادة �أربعة
يرون احلادثة ر�ؤية �صحيحة ال لب�س فيها وال احتمال ،كاملرود يف املكحلة� ،أو
اعرتاف الفاعل على نف�سه ،بل � َّإن النبي  قد حاول �صرف العقوبة عمن اعرتف
باملبالغة يف اال�ستق�صاء منه ،ك� ّأن يقول له :لعلك قبلت �أو غمزت....الخ ،ففي
ال�صحيح :عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال�« :أَتَى َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ا�س َو ُه َو فيِ المْ َ ْ�سجِ دِ َ ،ف َنا َدا ُه :يَا َر ُ�س َ
ول اهللِ� ،إِنيِّ َزنَ ْي ُت ،يُ ِريدُ نَ ْف َ�س ُه،
َر ُج ٌل م َِن ال َّن ِ
�ض ِق َب َل ُه،
�ض َع ْن ُه ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َت َن َّحى لِ�شِ قِّ َو ْج ِه ِه ا َّلذِ ي �أَ ْع َر َ
َف�أَ ْع َر َ
َال :يَا َر ُ�س َ
َفق َ
�ض َع ْن ُهَ ،ف َجا َء لِ�شِ قِّ َو ْج ِه ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
ول اهللِ� ،إِنيِّ َزنَ ْي ُتَ ،ف�أَ ْع َر َ
�ض َع ْن ُهَ ،ف َل َّما �شَ ه َِد َع َلى نَ ْف�سِ ِه َ�أ ْربَ َع �شَ َها َد ٍ
اتَ ،د َعا ُه ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى
َو َ�س َّل َم ا َّلذِ ي �أَ ْع َر َ
ول اهللَِ ،فق َ
َال� :أَ ِب َك ُج ُنو ٌن؟َ ،ق َال :اَل ،يَا َر ُ�س َ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفق َ
َال� :أَ ْح َ�ص ْن َت؟َ ،ق َال:
	-1املحلى البن حزم.288/12 ،
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نَ َع ْم ،يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َق َالْ :اذ َه ُبوا َف ْار ُج ُمو ُه»(((.
ويف رواية �أخرى عند البخاري :عن ابن عبا�س ،ر�ضي اهلل عنهما ،قالَّ «َ :ما
�أَتَى َماعِ ُز ْب ُن َمال ٍِك ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال لَ ُه :لَ َع َّل َك َق َّب ْل َت� ،أَ ْو َغ َم ْز َت� ،أَ ْو
ن ََظ ْر َت َق َال :اَل يَا َر ُ�س َ
ول اهللَِ ،ق َال� :أَن ِْك َت َها اَل يُ َكنِّيَ ،ق َالَ :فعِ ْن َد َذل َِك �أَ َم َر ِب َر ْجمِ هِ»(((.
ال ْ�س َلمِ َّي �أَتَى َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
وعند م�سلم قال�« :أَ َّن َماعِ َز ْب َن َمال ٍِك َْ أ
َال :يَا َر ُ�س َ
َو َ�س َّل َم َفق َ
ول اهللِ� ،إِنيِّ َق ْد َظ َل ْم ُت نَ ْف�سِ ي َو َزنَ ْي ُتَ ،و�إِنيِّ �أُرِ يدُ �أَنْ تُ َط ِّهرَنيِ .
َال :يَا َر ُ�س َ
َف َر َّد ُهَ ،ف َل َّما َك َان م َِن ا ْلغَدِ �أَتَا ُه َفق َ
ول اهللِ� ،إِنيِّ َق ْد َزنَ ْي ُتَ .ف َر َّد ُه الثَّا ِنيَ َة،
َف�أَ ْر َ�س َل َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِلىَ َق ْو ِم ِه َفق َ
ون ِب َع ْق ِل ِه بَ�أْ ً�سا تُ ْنكِ ُر َ
َال� :أَت َْع َل ُم َ
ون
ِم ْن ُه �شَ ْيئًا؟ َفقَالُواَ :ما ن َْع َل ُم ُه �إِ اَّل َوفيِ َّ ا ْل َعق ِْل ،م ِْن َ�صالحِ ِي َنا فِي َما نُ َرىَ ،ف�أَتَا ُه الثَّا ِلثَ َة َف�أَ ْر َ�س َل
�إِلَ ْيه ِْم �أَ ْي ً�ضاَ ،ف َ�س َ�أ َل َع ْن ُه َف�أَخْ برَ ُو ُه َ�أنَّ ُه اَل ْبَ�أ َ�س ِب ِه َو اَل ِب َع ْق ِلهَِ ،ف َل َّما َك َان ال َّرا ِب َع َة َح َف َر
لَ ُه ُح ْف َرةً ،ثُ َّم �أَ َم َر ِب ِه َف ُرجِ َمَ .ق َالَ :ف َجا َء ِت ا ْلغَامِدِ َّي ُة َفقَالَ ْت :يَا َر ُ�س َ
ول اهللِ� ،إِنيِّ َق ْد
َزنَ ْي ُت َف َط ِّهرْنيِ َ ،و�إِنَّ ُه َر َّد َهاَ ،ف َل َّما َك َان ا ْلغَدُ َقالَ ْت :يَا َر ُ�س َ
ول اهللِ ،لمِ َ تَ ُر ُّدنيِ ؟ لَ َع َّل َك
�أَنْ ت َ ُر َّدنيِ َك َما َر َد ْد َت َماعِ زًاَ ،ف َوا ِهلل �إِنيِّ لحَ ُ ْب َلىَ ،ق َال� :إِ َّما اَلَ ،ف ْاذ َه ِبي َح َّتى تَلِدِ ي.
ال�ص ِب ِّي فيِ خِ ْر َقةٍَ ،قالَ ْتَ :ه َذا َق ْد َولَ ْدتُ ُهَ ،ق َالْ :اذ َه ِبي َف�أَ ْر ِ�ضعِ ي ِه
َف َل َّما َولَ َد ْت �أَت َ ْت ُه ِب َّ
ال�ص ِب ِّي فيِ يَدِ هِ كِ ْ�س َر ُة خُ ْب ٍز َفقَالَ ْتَ :ه َذا يَا نَ ِب َّي ا ِهلل َق ْد
َح َّتى ت َ ْفطِ مِ يهَِ .ف َل َّما َف َط َم ْت ُه �أَتَ ْت ُه ِب َّ
َف َط ْم ُت ُهَ ،و َق ْد �أَ َك َل َّ
ني ،ثُ َّم �أَ َم َر ِب َها َف ُح ِف َر
ال�ص ِب َّي �إِلىَ َر ُج ٍل م َِن المْ ُ ْ�سلِمِ َ
الط َع َامَ ،ف َد َف َع َّ
ا�س َف َر َج ُمو َها»(((.
لَ َها �إِلىَ َ�ص ْدرِ َهاَ ،و َ�أ َم َر ال َّن َ
ال َم ِام المْ ُ ِق َّر َه ْل �أَ ْح َ�ص ْن َت ،حديث
اب ُ�س�ؤَالِ ِْ إ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب احلدود وما يحذر من احلدود ،بَ ُ
رقم.6823 :
اب َ :ه ْل يَق ُ
ال َم ُام ِل ْل ُم ِق ِّر لَ َع َّل َك لمَ َ ْ�س َت �أَ ْو
ُول ْ إِ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب احلدود وما يحذر من احلدود ،بَ ٌ
َغ َم ْز َت ،حديث رقم.6824 :
اب َم ِن ْاعترَ َ َف َع َلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَى ،حديث رقم:
� -3أخرجه م�سلم ،كتاب احلدود وما يحذر من احلدود ،بَ ُ
.1695
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فهذه روايات تبينِّ الت�شدد يف �إثبات الفعل و�إنفاذ احلكم حتى ولو اعرتف
الفاعل و�أعاد اعرتافه �أكرث من مرة ،وفيه �إعطاء هذا الفاعل ف�سحة قال ابن حجر:
«وفيه التثبت يف �إزهاق نف�س امل�سلم واملبالغة يف �صيانته ملا وقع يف هذه الق�صة
من ترديده ،والإمياء �إليه بالرجوع ،والإ�شارة �إىل قبول دعواه �إن ادعى �إكراها
و�أخط�أ يف معنى الزنا� ،أو مبا�شرة دون الفرج مثال �أو غري ذلك»(((.
ومع � َّأن هذه العقوبة تتنا�سب وعظم الذنب املقرتف� ،إال �أنها �أحيطت ب�شروط
�شديدة لتنفيذها ،ولهذا مل تذكر لنا �إال حوادث قلية يف وقوع هذا ،وغالبها
اعرتاف ال ب�شهادة �شهود ،ويف التطبيق ر�أينا �صنيع النبي  وتوجيهه ملن ارتكب
هذا الفعل ك�أنه ي�شري �إىل ال�سرت والتوبة.
املطلب الثاين� :أحاديث ا�شتملت على عقوبات ُمغ ّلظة تفردت بذكرها ال�سنة
النبوية.
� اًأول :حديث الر�ضخ ،وفيهَّ � :أن النبي  ر�ضخ ر�أ�س يهودي بحجرين وهذه رواياته:
ففي ال�صحيحنيَ « :ع ْن �أَن ٍَ�س َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه� :أَ َّن يَ ُهودِ ًّيا َق َت َل َجارِ يَ ًة َع َلى
اح((( لَ َهاَ ،ف َق َت َل َها ِب َح َج ٍرَ ،فجِ ي َء ِب َها ِ�إلىَ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو ِب َها َر َمقٌ ،
�أَ ْو َ�ض ٍ
َفق َ
َال� :أَ َق َت َل ِك ُفلاَ ٌنَ ،ف�أَ�شَ ا َر ْت ِب َر�أْ�سِ َها�َ :أنْ اَلُ ،ث َّم َق َال الثَّا ِنيَ َةَ ،ف�أَ�شَ ا َر ْت ِب َر�أْ�سِ َها�َ :أنْ
اَلُ ،ث َّم َ�س�أَلَ َها الثَّا ِلثَ َةَ ،ف�أَ�شَ ا َر ْت ِب َر ْ�أ�سِ َها� :أَنْ نَ َع ْمَ ،ف َق َت َل ُه ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ِب َح َج َر ْي ِن»(((.
 -1فتح الباري.125/12 :
 -2نوع من احللي يعمل من الف�ضة� ،سميت بها؛ لبيا�ضها ،واحدها :و�ضح.انظر :النهاية يف غريب احلديث
والأثر ،البن الأثري.429/5 ،
َ
اب َم ْن �أ َقا َد ِبالحْ َ َج ِر ،حديث رقم ،6879 :وم�سلم ،كتاب الق�سامة
� -3أخرجه البخاري ،كتاب الديات ،بَ ُ
ات َوالمْ ُثَ َّقلاَ ِت
ا�ص فيِ ا ْل َق ْت ِل ِبالحْ َ َج ِر َو َغيرْ ِ هِ م َِن المْ ُ َحدَّ َد ِ
اب ُث ُب ِ
وت ا ْلق َِ�ص ِ
واملحاربني والق�صا�ص والديات ،بَ ُ
َو َق ْت ِل ال َّر ُج ِل ِبالمْ َ ْر�أَةِ  ،حديث رقم.1672 :
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ويف رواية عند البخاري�« :أَ َّن يَ ُهودِ ًّيا َر َّ�ض َر�أْ َ�س َجارِ يَ ٍة بَينْ َ َح َج َر ْي ِنَ ،فق َ
ِيل
لَ َهاَ :م ْن َف َع َل ِب ِك َه َذا؟ �أَ ُفلاَ ٌن �أَ ْو ُفلاَ ٌنَ ،ح َّتى ُ�س ِّم َي ا ْليَ ُهودِ ُّيَ ،ف�أُت َِي ِب ِه ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف َل ْم يَ َز ْل ِب ِه َح َّتى �أَ َق َّر ِبهَِ ،ف ُر َّ�ض َر�أْ ُ�س ُه ِبالحْ َِجا َرةِ »(((.
ويف توجيه هذا احلديث ،يبدو جل ًيا � َّأن �صنيع النبي  هنا من باب الق�صا�ص،
ولكن اختلف العلماء يف جواز الق�صا�ص مبثل هذا الأمر ،فهل يُقتل القاتل بالطريقة
التي َقتل بها ؟؟ وهذا ر�أي اجلمهور� ،أم يقت�ص منه بال�سيف ال غري كما ذهب بع�ض
�أهل العلم؟ وقد �أ�شار الترِّ مذي �إىل هذا فقال« :والعمل على هذا عند بع�ض �أهل
العلم ،وهو قول �أحمد و�إ�سحق ،وقال بع�ض �أهل العلم :ال َق َود �إال بال�سيف»(((.
وقال القا�ضي عيا�ض« :هذا احلديث فيه الرد على من �أنكر الق�صا�ص بغري
احلديدة (�أي بغري ال�سيف) ،وفيه داللة على قتل الرجل باملر�أة ،خال ًفا ملن �شذ
فقال :ال يقتل الرجل باملر�أة ....وقد اختلف النا�س فى الق�صا�ص بغري املحدد من
ال�سيف والرمح وال�سكني وغريه ،فذهب جمهور العلماء �إىل �أن القاتل يقتل مبثل
ما قتل به من حجر �أو ع�صى»(((.
وقال ابن الطالع« :يف هذا احلديث من الفقه �أن يقتل القاتل مبثل ما قتل من
حجر �أو ع�صا �أو خنق �أو �شبهه ،وهو قول مالك ،بخالف قول �أهل العراق الذين
يقولون :ال قود �إال بحديدة»(((.
فاملماثلة بالق�صا�ص ٌ
عدل ،وال ق�سوة فيه؛ ل ّأن اجلاين قد عوقب بجن�س فعله،
واهلل تعاىل يقول :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ [ال�شورى ،]40:ويقول :ﭽﯡ ﯢ
ال ْق َرارِ فيِ الحْ ُدُ ودِ  ،حديث رقم.6876 :
اب ُ�س�ؤَالِ ا ْلقَات ِِل َح َّتى يُ ِق َّر َو ِْ إ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الديات ،بَ ُ
	-2انظر� :سنن الرتمذي املطبوع با�سم اجلامع ال�صحيح ،عقب روايته حلديث رقم (.)1394
� -3إكمال املعلم.468-467/5 ،
� -4أق�ضية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،البن الطالع.13 ،

- 326 -

ﯣﯤﯥﯦﯧﭼ [النحل .]126:وال �أحد �أعدل من اهلل يف هذا ،والعدالة
ال�سلم املدين.
�إن حتققت فهي دعامة من دعائم ِّ
ثان ًيا :قتل امر�أة اً
قتل ً
عنيفا فيه ُمثلة !
وردت مرويات يف كتب ال�سري والتواريخ تفيد ب� َّأن امر�أة من بني فزارة على
عهد النبي � شتمته وج ّهزت لقتاله ،فج ّهز �سرية لقتال قومها ،ومت قتلها يف تلك
ال�سرية قتلاً عني ًفا.
وهذه الق�صة ُروي �أنها وقعت يف زمن �أبي بكر يف حروب ال ِّردة ،لذا �سوف
�أتناولها مبزيد بحث وتخريج يف املبحث التايل ،و�إمنا ذكرتها هنا؛ لورود روايات
تفيد ب�أنها وقعت يف عهد ر�سول اهلل  ب�أمره وعلمه وموافقته !! وهذا ما وجدته
يف مرويات هذه احلادثة التي يكررها الن�صارى وامللحدين ظنًا منهم �أنهم ظفروا
ب�صيدٍ ثمني يَل ُِجون منه �إىل َّ
الطعن يف النبي  ،وما جاء به من دين.
ال�سرية قال :حدثني عبد
و�أمثل �أ�سانيد هذه الق�صة ما رواه ابن �إ�سحاق يف ِّ
اهلل بن �أبي بكر قال« :بعث ر�سول اهلل زيد بن حارثة �إىل وادي القِرى ،فلقي به
بني فزارة ،و�أ�صيب بها نا�س من �أ�صحابه ،وانفلت زيد من بني القتلى ،ف�أ�صيب
فيها �أحد بني �سعد بن هزمي ،و�أ�صابه �أحد بني بكر ،فلما قدم زيد بن حارثة نذر
�أن ال مي�س ر�أ�سه غ�سل من جنابة حتى يغزو فزارة ،فلما ا�ستبل جراحه بعثه ر�سول
قي�س
اهلل  يف جي�ش �إىل بني فزارة ،فلقيهم بوادي القرى ،و�أ�صاب فيهم ،وقتل ُ
بن امل�سحر بن النعمان ،م�سعد َة بن حكمة بن مالك بن بدر ،و�أ�سر �أم قِرفة ،وهي
فاطمة بنت زمعة بن بدر ،وكانت عند حذيفة بن بدر عجو ًزا كبرية وبنت لها،
وعبد اهلل بن م�سعدة ،ف�أمر زيد بن حارثة �أن تقتل �أم قِرفة ،فقتلها قتلاً عني ًفا ،وربط

- 327 -

برجليها حبلني ،ثم ُربطا �إىل بعريين �شتى حتى �شقاها»(((.
ورواها الطربي � ً
أي�ضا فقال« :وفيها (�سنة �ست للهجرة) �سرية زيد بن حارثة
�إىل �أم قِرفة يف �شهر رم�ضان ،وفيها ُقتلت �أم قِرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر،
قتلها قتلاً عني ًفا؛ ربط برجليها حبلاً ثم ربطها بني بعريين حتى �شقَّاها �ش ًقا ،وكانت
عجو ًزا كبرية ،وكان من ق�صتها ما حدثنا ابن ُحميد قال حدثنا �سلمة قال حدثني
ابن �إ�سحاق عن عبداهلل بن �أبي بكر قال :بعث ر�سول اهلل  ثم ذكر الق�صة»(((.
ومرويات هذه الق�صة ك ّلها �ضعيفة فابن �إ�سحاق يروي عن عبد اهلل بن �أبي
بكر ،وعبد اهلل هذا هو ابن حممد بن �أبي بكر بن حزم ،وحديثه هذا مر�سل �أو
مع�ضل� ،إذ �إنَّه ولد يف حدود 65ه ،وغالب مروياته عن التابعني ،و�إنْ َروى عن
ال�صحابة فعن عددٍ
�ضئيل من �صغارهم ك�أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه((( ،فهو
ٍ
يحدث عن �أمور وقعت �سنة �ست للهجرة ،وال ريب �أنَّه مل يدركها ،بل لعله مل
يدرك من �أدركها !!.
ويف �إمتاع الأ�سماع للمِ قْريزي ....« :و�أم قِرفة ،قتلها قي�س ابن املح�سر
اليعمري قتلاً عني ًفا؛ ربط بني رجليها حبال ،ثم ربطها بني بعريين ثم زجرهما فذهبا
	-1القدر املطبوع من �سرية ابن �إ�سحاق مل ي�شتمل على الق�صة ،وقد �ساق ابن �سيد النا�س يف عيون الأثر يف
فنون املغازي وال�سري ،148-147/2 ،هذه احلكاية وذكر �إ�سناد ابن �إ�سحاق من رواية يون�س بن بكري
لل�سرية.
 -2تاريخ الأمم وامللوك ملحمد بن جرير الطربي ،127/2 ،وروى ابن �سعد يف الطبقات الكربى،90/2 ،
هذا احلديث دون �سند ،لكنه يروي غال ًبا مثل هذا �شيخه الواقدي ،وقد ذكر الواقدي هذه الق�صة يف
املغازي له ،565/2 ،مبثل �سياق ابن �سعد لها ،وكالهما ذكر �أن قي�س بن املح�سر هو من با�شر قتل املر�أة
على الطريقة املذكورة !!.
 -3بل مل يذكر املزي يف تهذيب الكمال 350/14 ،ممن روى عنهم من ال�صحابة �سوى �أن�س بن مالك ،و�أرخ
ابن �سعد وفاته كما ذكر املزي عنه �سنة 135ه ،وعا�ش �سبعني �سنة ،ف�أنى له �أن يحدِّ ث عن حوادث عام
6ﻫ؟! ترجمته :تهذيب الكمال.352 - 349/14 ،
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ّ
فقطعاها ،وهي عجوز كبرية .ف�أمر ر�سول اهلل  بر�أ�سها فدير به يف املدينة ليعلم
قتلها»(((.
ولعل ما ذكره املقريزي �أغرب من غريه ل َّأن فيهَّ �« :أن الر�سول � أمر بر�أ�سها
فدير بها يف املدينة»!! فالق�صة مل تثبت ابتدا ًء حتى تثبت هذه احليثيات!! ثم � َّإن
قطع الر�أ�س من املثلة ،وقطع الر�ؤو�س وحملها مل يثبت يف خرب �صحيح وال قريب
من ال�صحة ،ال عن النبي � أو يف عهده� ،أو عن خلفائه �أو يف عهودهمُّ ،
وكل ما
روي �إنمّ ا هو �أقرب �إىل احلكايات ال�شعبية والأ�ساطري ،فقد روى �سعيد بن من�صور
الزهري �أنَّه قال« :لمَ ْ يُ ْح َم ْل �إِلىَ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َر�أْ ٌ�س َق ُّط،
يف �سننه عن ُّ
ُو�س َع ْبدُ
الر�ؤ ُ
َو اَل يَ ْو َم بَ ْدرٍ َ ،و ُحمِ َل �إِلىَ �أَ ِبي بَ ْك ٍر َر�أْ ٌ�س َف�أَ ْن َك َر ُهَ ،و�أَ َّو ُل َم ْن ُحمِ َل ْت �إِلَ ْي ِه ُّ
الزهري هنا كالم ناقد ال راوية ،فلينتبه.
الزبَيرْ ِ »((( .وكالم ُّ
ا ِهلل ْب ُن ُّ
فهذه عدة مرويات لهذه الق�صة ،وكما تبينّ مل ي�صح منها �شي ٌء ،بل ومل
تقرتب �أ ّية رواية منها من �أدنى درجات القبول حتى ت�صبح مدار حكم �شرعي مل
يُعرف �إال يف هذه الرواية!! و�سوف �أتناول هذه الق�صة مبزيد بيان يف املبحث
التايل ،لأنها رويت كحادثة يف عهد �أبي بكر !!
� -1إمتاع الأ�سماع مبا للنبى من الأحوال والأموال واحلفدة واملتاع ،للمقريزى (ت  ،)845حتقيق حممد
عبد احلميد النمي�سي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الأوىل 1999م1420/ﻫ.
ُو�س ،حديث
الر�ؤ ِ
� -2أخرجه �سعيد بن من�صور يف �سننه(واللفظ له) ،كتاب اجلهاد ،بَ ُ
اب َما َجا َء فيِ َح ْم ِل ُّ
ُو�س ،حديث رقمَ ،8620 :ع ْن
الر�ؤ ِ
رقم ،2651 :وروى ال َّن�سائي يف ال�سنن الكربى كتاب ال�سريَ ،ح ْم ُل ُّ
ا�ص َو�شُ َر ْحب َ
ِيل ْب َن َح َ�س َن َة بَ َعثَا ُه بَ ِريدً ا ِب َر ْ�أ ِ�س يَ َّن ٍ
اق ا ْلب ِْط ِر ِيق �إِلىَ �أَ ِبي بَ ْك ٍر
ُع ْق َب َة ْب ِن َعا ِم ٍر� ،أَنَّ َع ْم َرو ْب َن ا ْل َع ِ
ال�صدِّ ِيقَ ،ف َل َّما َقدِ َم َع َلى �أَ ِبي بَ ْك ٍر ِبال َّر�أْ ِ�س �أَ ْن َك َر ُهَ ،فق َ
َال :يَا خَ لِي َف َة َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِنَّ ُه ْم
ِّ
اب َوالخْ َبرَ ُ»،
وم؟ اَل يُ ْح َم َل َّن �إِليَ َّ َر�أْ ٌ�سَ ،ف ِ�إنمَّ َا يَ ْكفِينِي ا ْلكِ َت ُ
يَ ْف َع ُلونَ َذل َِك ِب َناَ ،ق َال� :أَف َْا�س ِت َنانًا ِب َفارِ َ�س َو ُّ
الر ِ
ُو�س ،حديث
الر�ؤ ِ
وانظر هذا الأثر يف ال�سنن ل�سعيد بن من�صور ،كتاب اجلهاد ،بَ ُ
اب َما َجا َء فيِ َح ْم ِل ُّ
رقم ،2649 :ولو �أردت اال�سرت�سال يف تقرير هذا لطال املقام وخرج عن املراد ،ولكن كالم الزهري
كعامل يف احلديث و�إمام يف ال�سرية لعله ٍ
كاف يف تقرير امل�س�ألة.
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ويندرج حتت هذا العنوان قوله َ « :وا َّلذِ ي نَ ْف�سِ ي ِبيَدِ هِ لَق َْد َه َم ْم ُت �أَنْ �آ ُم َر
ا�س ثُ َّم �أُخَ ال َِف �إِلىَ
ِب َح َط ٍب َف ُي ْح َط َب ُث َّم �آ ُم َر ِب َّ
ال�ص َالةِ َف ُي�ؤَ َّذ َن لَ َها ُث َّم �آ ُم َر َر ُجلاً َفيَ�ؤ َُّم ال َّن َ
رِ َجالٍ َف�أُ َح ِّرقَ َع َل ْيه ِْم بُ ُيوتَ ُه ْم»(((.
فالتحريق من العقوبات املغلظة ،والأمر هنا مل يتجاوز الهم ُّ
وال�شروع ،ومل
يقع ما هم به ،ولكن جم ّرد الهم بالفعل يجعل البع�ض يت�ساءل عن م�شروعية هذا
الفعل ،وقد يجاب على هذا بورود ما يدل على �ضد هذا من حديث حممد
فخرجت فيها ،وقال:
بن حمزة الأ�سلمي � َّأن ر�سول اهلل � أَ َّم َر ُه على �س ِر َّي ٍة قال:
ُ
«�إِنْ َو َج ْدتمُ ْ ُفلاَ نًا َف�أَ ْح ِر ُقو ُه ِبال َّنارِ »َ .ف َو َّل ْي ُت َف َنا َدانيِ َف َر َج ْع ُت �إِلَ ْي ِه َفق َ
َال�« :إِنْ َو َج ْدتمُ ْ
ُفلاَ نًا َفا ْق ُت ُلو ُه َو اَل تحُ ْ ِر ُقو ُهَ ،ف�إِنَّ ُه اَل يُ َع ِّذ ُب ِبال َّنارِ �إِ اَّل َر ُّب ال َّنارِ »((( ،والذي يهمنا فقط
�إثبات � َّأن النبي  قد هم بهذا الأمر وفكر بفعله ،وهو من العقوبات املغ ّلظة التي
فيها تعذيب و ُمثلة ،لكننا ا�ستفدنا عدم م�شروعية التحريق ون�سخه.
املبحث الثاين :مرويات العقوبة املغ ّلظة املروية عن اخللفاء الرا�شدين �أو
املن�سوبة �إىل عهودهم ،وتوجيهها يف �ضوء ن�صو�ص ال�صفح والعفو والرحمة.
لقد وقفت على عدد من املرويات يف العقوبات املغلظة �أو ال�شديدة يف عهد
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،وقد خ�ص�صت زمن اخللفاء ال َّرا�شدين ر�ضوان اهلل
عليهم؛ نظ ًرا ملكانة �أقوالهم و�أفعالهم يف وجدان امل�سلم ،وتعاليم ال�شرع ،وبالتايل
ف� َّإن �أحكامهم ت�أخذ قري ًبا مما ي�أخذه الن�ص املرفوع ،ولقد خ�ص�صت �أول اخللفاء
و�آخرهم بالذكر؛ لأنّه نقل �إلينا عنهم ما ي�صدق على عنوان هذا البحث ،وقد
اب ُو ُج ِ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الأذان ،بَ ُ
وب َ�صلاَ ةِ الجْ َ َما َع ِة َو َق َال الحْ َ َ�س ُن �إِنْ َم َن َع ْت ُه �أُ ُّم ُه َع ِن ا ْلعِ َ�شا ِء فيِ
اب ف َْ�ض ِل
الجْ َ َما َع ِة �شَ َف َق ًة لمَ ْ يُطِ ْع َها ،حديث رقم ،644 :وم�سلم ،كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة ،بَ ُ
َ�صلاَ ةِ الجْ َ َما َعةَِ ،وبَيَانِ ال َّت ْ�شدِ يدِ فيِ ال َّتخَ ُّل ِف َع ْن َها ،حديث رقم.651 :
اب فيِ َك َراهِ يَ ِة َح ْر ِق ا ْل َعدُ ِّو ِبالنَّارِ  ،حديث رقم ،2673 :واحلديث
� -2أخرجه �أبو داود ،كتاب اجلهاد ،بَ ٌ
�صحيح.
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يدخل �صنيع غري اخللفاء يف هذا ،لكنه �ضمن فرتتهم ،و�س�أذكر هذه الروايات،
ثم �أُ�شفعها بالتوجيه بعد تخريجها وبيان درجتها ،بخالف ما قمت به يف املبحث
ال�سابق ،ويكفي �أن �أُبينِّ �ضعف الرواية للداللة على �سقوطها ويف هذا توجيه
وبيان.
املطلب الأول :ما روي عن �أبي بكر ال�صديق يف ذلك وتوجيهه:
بعد تتبع املرويات عن ال�صديق ر�ضي اهلل يف ذلك وجدت �أن � ّأول ما �أ�ست�شهد
به روايتني ا�شتهرتا عنه ،وفيهما ما يُ�شعر مبجافاتهما ملنهج الر�أفة والرحمة والت�سامح.
� اًأول :حديث قتل �أم ِقرفة الفزارية و�شقها.

م َّر معنا يف املبحث ال�سابق � َّأن قتل �أم قِرفة الفزارية حدث يف عهد النبي 
�سنة �ست للهجرة ،ولكن يف املقابل وجدنا عد ًدا من املرويات ين�سب هذه الق�صة
�إىل عهد �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه يف حروب ال ِّردة ،ولو اكتفينا بهذه
الإ�شارة لبيان ا�ضطراب هذه الروايات وتهاويها ،ومع ذلك �س�أقوم بتخريجها
ونقدها ح�سب �أ�صول �أهل العلم.
ومن ذلك ما رواه الدارقطني َع ْن َ�سعِ يدِ ْب ِن َع ْبدِ ا ْل َع ِز ِيز؛ �أَ َّن �أَبَا بَ ْك ٍر َق َت َل ُ�أ َّم
اح ِب ِه َما َف َ�شقَّا َها(((!!
ق ِْر َف َة ا ْل َفزَارِ َّي َة فيِ رِ َّد ِت َهاِ ،ق ْت َل َة ُم ْث َلةٍ� ،شَ َّد رِ ْج َل ْي َها ِب َف َر َ�سينْ ِ ُ ،ث َّم َ�ص َ
ورواه ابن �شاهني كذلك بنف�س �سند الدارقطني عن �سعيد بن عبد العزيز به،
وع ّلق قائلاً  :وال نعلم � َّأن �أبا بكر مثَّل بغريها ،ونهى �أبو بكر عن املثلة ،ون�سخ حديث
املثله واملثلة ،هو �أن حتلق اللحية او تقطع الآذان والأنف وت�سمر العيون(((.
ال�ضعف� ،إذ � َّإن �سعيد بن عبد
وهذا الإ�سناد الذي بني �أيدينا يظهر عليه َّ
� -1أخرجه الدارقطني ،يف ال�سنن ،كتاب احلدود والديات وغريه ،حديث رقم.3202 :
	-2النا�سخ واملن�سوخ ،423 ،حديث رقم.558 :
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العزيز يُعد من تُ ّبع الأتباع وهو من �أقران �سفيان الثوري((( ،وغالب روايته عن
التابعني و�أتباعهم ،وروايته عن �أبي بكر وزمنه ال�شك �أنّها من قبيل املنقطع ،لذا
حكم الزيلعي وابن حجر((( بانقطاعه ،و�أ�شار ابن امللقن �إىل ا�ضطرابه فقال« :تنبيه:
وقع فيما تقدم �أن الذي قتلها ال�صديق هي �أم قرفة ،وكذا �أخرجه الدارقطني �أي�ضا
ولفظه�« :أن �أبا بكر قتل �أم قرفة الفزارية يف ردتها قتلة ُمث َلة� ،شد رجليها بني فر�سني
ثم �صاح بهما ،ف�ضرباها ف�شقاها» ،وذكر الواقدي �أنها ُقتلت يوم «بَزاخة» وذكر �أبو
عمر يف اال�ستذكار�« :أن ر�سول اهلل  قتل يوم قريظة واخلندق �أم ق ِْرفة» فلعلها
�أخرى .ويف الإكمال البن ماكوال ،يف حرف امليم يف ترجمة «مجُ ِّ�شر ومحُ ِّ�سر»:
املح�سر كان خرج ،مع زيد بن حارثة يف ال�سرية �إىل �أم قِرفة ف�أخذها،
قي�س بن ِّ
وهو الذي توىل قتلها ،واهلل �أعلم»(((.
فيظهر من خالل هذا �ضعف وا�ضطراب الروايات التي تتحدث عن هذه
الواقعة ،مما يجعلها خارج �إطار االحتجاج واال�ست�شهاد ،ومما يزيدنا يقينا ب�ضعف
هذه الروايات و�سقوطها ما ورد عند م�سلم يف هذه الغزوة� ،أو ال�سرية وهو
«ح َّدثَنِي
يُخالف ما روي يف م�س�ألة القتل �أ�صلاً ف�ضلاً عن القتل العنيف ،وفيهَ :
ا�س ْب ُن َ�س َل َم َةَ ،ح َّدثَنِي �أَ ِبي َق َالَ :غ َز ْونَا َف َزا َر َة َو َع َل ْي َنا َ�أبُو بَ ْك ٍر َ�أ َّم َر ُه َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل
ِ�إيَ ُ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َل ْي َناَ ،ف َل َّما َك َان بَ ْي َن َنا َوبَينْ َ المْ َا ِء َ�سا َع ٌة� ،أَ َم َرنَا �أَبُو بَ ْك ٍر َف َع َّر ْ�س َنا ،ثُ َّم
ا�س فِيه ُِم
�شَ َّن ا ْلغَا َر َة َف َو َر َد المْ َا َءَ ،ف َق َت َل َم ْن َق َت َل َع َل ْي ِه َو َ�س َبىَ ،و�أَن ُْظ ُر ِ�إلىَ ُعنُقٍ م َِن ال َّن ِ
َّ
يت �أَنْ يَ ْ�س ِبقُونيِ ِ�إلىَ الجْ َ َب ِل َف َر َم ْي ُت ِب َ�س ْه ٍم بَ ْي َن ُه ْم َوبَينْ َ الجْ َ َب ِلَ ،ف َل َّما
الذ َرارِ ُّي ،فَخَ �شِ ُ
ال�س ْه َم َو َق ُفواَ ،فجِ ْئ ُت ِبه ِْم �أَ ُ�سو ُق ُه ْم َوفِيه ُِم ا ْم َر َ�أ ٌة م ِْن بَنِي َف َزا َر َة َع َل ْي َها َق ْ�ش ٌع م ِْن
َر�أَ ُوا َّ
	-1انظر :تهذيب التهذيب للمزي .541/10 ،وكل من ذكرهم املزي من �شيوخه هم من التابعني بل من
�صغار التابعني و�أتباعهم.
	-2انظر :ن�صب الراية للزيلعي ،459/3 ،والدراية البن حجر.137/2 ،
	-3البدر املنري يف تخريج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�شرح الكبري ،البن امللقن.575 -574/8 ،
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�أَ َد ٍمَ ( ،ق َال  :ا ْلق َْ�ش ُع ال ِّن َط ُع)َ ،م َع َها ا ْب َن ٌة لَ َها م ِْن �أَ ْح َ�س ِن ا ْل َع َر ِبَ ،ف ُ�س ْق ُت ُه ْم َح َّتى َ�أت َ ْي ُت
ِبه ِْم �أَبَا بَ ْك ٍر َف َن َّف َلنِي �أَبُو بَ ْك ٍر ا ْب َن َت َهاَ ،فقَدِ ْم َنا المْ َدِ ي َن َة َو َما َك َ�ش ْف ُت لَ َها ثَ ْوبًاَ ،ف َل ِقيَنِي َر ُ�س ُ
ول
وق َفق َ
َال :يَا َ�س َل َم ُةَ ،ه ْب ليِ المْ َ ْر�أَةََ .ف ُق ْل ُت :يَا
ال�س ِ
ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ ُّ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ
ول اهللَِ ،وا ِهلل لَق َْد �أَ ْع َج َب ْتنِيَ ،و َما َك َ�ش ْف ُت لَ َها ثَ ْوبًاُ ،ث َّم لَ ِقيَنِي َر ُ�س ُ
َر ُ�س َ
َال ليِ  :يَا َ�س َل َم ُةَ ،ه ْب ليِ المْ َ ْر�أَ َة لهلِ ِ �أَبُ َ
وق َفق َ
وكَ .ف ُق ْل ُت:
ال�س ِ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم م َِن ا ْلغَدِ فيِ ُّ
ول اهللَِ ،ف َوا ِهلل َما َك َ�ش ْف ُت لَ َها ثَ ْوبًاَ ،ف َب َع َث ِب َها َر ُ�س ُ
هِ َي لَ َك يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
ني َكانُوا �أُ�سِ ُروا بمِ َ َّك َة»(((.
َو َ�س َّل َم ِ�إلىَ �أَ ْه ِل َم َّك َة َف َف َدى ِب َها ن ًَا�سا م َِن المْ ُ ْ�سلِمِ َ
ال�سلمي:
ثان ًيا :حتريق الفجاءة ِّ
ال�سلمي،
وردت روايات عدة تن�سب �إىل �أبي بكر حتريق ٍ
رجل يُقال له ال ُفجاءة ِّ
وهذه املرويات وردت يف كتب تاريخية وهذا بيانها:
روى البالذري يف الفتوح ،و�ساق �سندً ا فقال« :و�أخربين داود ْبن حبال
الأ�سدي عن �أ�شياخ من قومه َقالوا :و�أتى ال ُفجاءة وهو بجري ْبن �إيا�س ْبن َع ْبد
�سالحا،
ال�سلمي �أَبَا بكر فقال :احملني و َق ِّوين �أقاتل املرتدين ،فحمله و�أعطاه ً
اللهَّ ِ ِّ
فخرج يعرت�ض النا�س ،فيقتل امل�سلمني واملرتدين وجمع جمعا ،فكتب �أَبُو بكر �إِىل
طريفة بن حاجزة �أخي معن ْبن حاجزة ي�أمره بقتاله ،فقاتله و�أ�سره ابن حاجزة،
فبعث به �إِىل �أَ ِبي بكر ف�أمر �أَبو بكر ب�إحراقه يف ناحية امل�صلى»((( .وهذا �سن ٌد ال يُعتد
به كما يُرى ،فلي�س فيه �إال جماهيل!!.
وروى الطربي عدة مرويات يف هذا ال�ش�أن فقال« :قال ال�سري :قال �شعيب،
اجلواء ونَاعِ ر � َّأن الفجاءة
عن �سيف ،عن �سهل و�أبي يعقوب قاال :كان من حديث ّ
الُ َ�سا َرى ،حديث رقم.1755 :
ني ِب ْ أ
ِيل َوفِدَ ا ِء المْ ُ ْ�سلِمِ َ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
اب ال َّت ْنف ِ
 -2فتوح البلدان للبالذري.103-102 ،
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ب�سالح ،و ُمرين مبن �شئت من
�إيا�س بن عبد ياليل قدم على �أبي بكر فقال� :أعني
ٍ
�سالحا و�أ ّمره �أمره ،فخالف �أمره �إىل امل�سلمني ،فخرج حتى
�أهل الردة؟ ف�أعطاه ً
باجلواء ،وبعث جنبة بن �أبي امليثاء من بني ال�شريد ،و�أمره بامل�سلمني ،ف�ش ّنها
ينزل ّ
غارة على ِّ
كل م�سلم يف �سليم وعامر وهوازن ،وبلغ ذلك �أبا بكر ف�أر�سل �إىل
طريفة بن حاجز ي�أمره �أن يجمع له و�أن ي�سري �إليه ،وبعث �إليه عبداهلل بن قي�س
اجلا�سي عونا ففعل ،ثم نه�ضا �إليه وطلباه ،فجعل يلوذ منهما حتى لقياه على اجلواء
فاقتتلوا ،فقُتل جنبة وهرب الفجاءة فلحقه طريفة ف�أ�سره ،ثم بعث به �إىل �أبي بكر،
فقدم به على �أبي بكر ف�أمر ف�أوقد له نا ًرا يف م�صلى املدينة على حطب كثري ،ثم
رمي به فيها َم ْق ُم ً
وطا.
قال �أبو جعفر(الطربي) و�أ ّما ابن حميد ف�إنّه حدثنا يف �ش�أن الفجاءة عن
�سلمة عن حممد بن �إ�سحاق عن عبداهلل بن �أبي بكر قال قدم على �أبي بكر رجل
من بني �سليم يقال له الفجاءة ثم �ساق روايته مبثل الرواية الأوىل وفيها بع�ض
الزيادات.(((»....
فهاتان روايتان عند الطربي ال تخلوان من مقال ،بل مما ين�سفهما ن�س ًفا وجود
�سيف بن عمر يف الأوىل وهو �ضعيف ،بل �ضعيف جدً ا ،ورماه �أبو زرعة بو�ضع
احلديث ،وقال �أبو حامت يروي املو�ضوعات عن الأثبات((( ،هذا ف�ضلاً عمن فيهم
جهالة ويف حديثهم نكارة ك�شعيب و�سهل.
�أما احلديث الثاين :فمحمد بن حميد الرازي �شيخ الطربي �ضعيف ،ويف
حديثه نكارة ،وكذبه غري واحد ،وترجمه الذهبي يف �سري النبالء وقال :وهو
 -1تاريخ الأمم وامللوك.266/2 ،
	-2انظر :تهذيب الكمال للمزي.327-326/12 ،
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مع �إمامته منكر احلديث� ،صاحب عجائب((( .و�سلمة قري ًبا منه �أو مثله((( ،ف�ضلاً
عن �أن ابن �إ�سحاق يروي هذا احلديث عن عبد اهلل بن �أبي بكر ،وقد م َّر معنا � َّأن
روايات عبد اهلل عن زمن �أبي بكرة مر�سلة �أو مع�ضلة ،فال خري يف هذين اخلربين.
وقد رويت روايات �أخرى قد يُ�ستدل منها على التحريق تفيد بندم �أبي بكر
على هذا الفعل ،منها ما رواه ابن زجنويهَّ �« :أن عبد الرحمن بن عوف ،دخل على
�أبي بكر ال�صديق ر�ضوان اهلل عليه يف مر�ضه الذي قب�ض فيه ،فر�آه مفي ًقا ،فقال� :أما
�إين ال �آ�سى من الدنيا �إال على ثالث فعلتهن وددت �أين تركتهن ،وثالث تركتهن
وددت لو �أين كنت فعلتهن� ،أما الالتي وددت �أين تركتهن ،فوددت �أين مل �أكن
ال�سلمي ،ليتني
فعلت كذا وكذا ل�شيء ذكره ووددت �أين مل �أكن ح ّرقت ال ُفجاءة ِّ
جنيحا ،ومل �أحرقه بالنار ،(((»...ثم ذكر بقية احلديث،
قتلته
�سريحا� ،أو خ ّليته ً
ً
وهذه الرواية لي�ست ب�أ�سعد من �سابقاتها ،فعلوان راوي هذا احلديث منكر
احلديث كما قال البخاري رحمه اهلل ،وهذا احلديث بكل رواياته عند ابن زجنويه،
والطربي ،والعقيلي يدور على هذا الرجل ،لذا قال العقيلي« :علوان بن داود
البجلي ويقال :علوان بن �صالح ،و َال يُ َتابَ ُع على حدِ يثهِ ،و َال يُعرف �إ َّال بهَ ،ح َّدثَنِي
خاري ،قال :علوان بن داود البجلي ويقال :علوان
�آدم بن مو�سى ،قال�َ :سمِ ْع ُت ال ُب َّ
بن �صالح منكر احلديث»(((ثم �ساق له هذا احلديث (حديث ندم �أبي بكر) الذي
قال عنه :ال يُعرف �إال به !!.
وقد كتب الباحث د� .إ�سماعيل ر�ضوان من اجلامعة الإ�سالمية يف غزة بح ًثا
� -1سري �أعالم النبالء للذهبي.107/22 ،
ال�سلمي ،للدكتور �إ�سماعيل ر�ضوان �ص.246
	-2اتظر مرويات �إحراق الفجاءة ِّ
 -3كتاب الأموال البن زجنويه ،348/1 ،وقد روى الطربي ،تاريخ الأمم ،353/2 ،بنف�س الأ�سانيد ندم �أبي
بكر على حتريق الفجاءة.
	-4ال�ضعفاء الكبري للعقيلي.419/3 ،
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ال�سلمي «جمــع
بهذا اخل�صو�ص عنوانه« :مرويـات �إحــراق �أبي بكر للفجـاءة ِّ
ودرا�ســة ونقــد» خل�ص فيه �إىل�« :إن املرويات التي حتدثت عن �إحراق �أبي بكر
ال�سلمي وندمه على ذلك هي مرويات �ضـعيفة وم�ضطربة ،حيث � ّإن
لل ُفجاءة ِّ
مدارها كان على علوان بن داود ،وهو منكر احلديث وال يُتابع على حديثه»(((.
املطلب الثاين :ما ورد عن علي ر�ضي اهلل عنه يف التحريق.
ّ
أ�صح
لعل ما روي عن حتريق علي ر�ضي اهلل عنه لبع�ض الزنادقة واملرتدين من � ّ
ما روي عن ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم يف هذا املجال ،فقد روى البخاري عن
عكرمة � َّأن عل ًيا ر�ضي اهلل عنه ،حرق قو ًما ،فبلغ ابن عبا�س فقال« :لَ ْو ُك ْن ُت �أَنَا لمَ ْ
اب ا ِهلل َولَ َق َت ْل ُت ُه ْم َك َما
�أُ َح ِّر ْق ُه ْم ِلأَ َّن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال :اَل تُ َع ِّذبُوا ِب َع َذ ِ
َق َال ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :م ْن بَ َّد َل دِ ي َن ُه َفا ْق ُت ُلو ُه»(((.
ويف رواية الرتمذي و�صححهَ « :ف َب َل َغ َذل َِك َعل ًِّيا َفق َ
ا�س»(((،
َال�َ :ص َدقَ ا ْب ُن َع َّب ٍ
ا�س»(((� ،إعجابًا وت�صوي ًبا ملا ر�أى ،ومعناه املدح له
وعند �أبي داودَ « :و ْي َح ا ْب ِن َع َّب ٍ
والإعجاب بقوله ،كما ذكر اخلطابي(((.
وهذا احلديث ال يحتاج كال ًما كث ًريا ،فالأمر ثابت عن علي ر�ضي اهلل عنه،
�صح من ت�صويبه فعل ابن عبا�س فيكون ند ًما منه على هذا الفعل ،ويف رواية
ف�إنْ ّ
ات»((( !! وقد حاول بع�ضهم
ا�ص َع َلى ا ْل َه َن ِ
قال عليَ « :و ْي َح ا ْب ِن �أُ ِّم ا ْل َف ْ�ض ِل؛ ِ�إنَّ ُه لَغ ََّو ٌ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ال�سلمي ،جملة اجلامعة الإ�سالمية بغزة :املجلد � 2/13ص.246
مرويات �إحراق الفجاءة ِّ
اب اهللِ ،حديث رقم.3017 :
اب  :اَل يُ َع َّذ ُب ِب َع َذ ِ
�أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
اب َما َجا َء فيِ المْ ُ ْرتَدِّ  ،حديث
�أخرجه الرتمذي� ،أبواب احلدود عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،بَ ُ
رقم .1458 :وقال الرتمذيَ « :ه َذا َحدِ ٌ
يح َح َ�س ٌن».
يث َ�صحِ ٌ
اب الحْ ُ ْك ِم فِي َم ِن ْارت َدَّ  ،حديث رقم.4351 :
�أخرجه �أبو داود ،كِ َت ِ
اب الحْ ُدُ ودِ  ،بَ ُ
معامل ال�سنن للخطابي.292/3 ،
ال ْ�سلاَ ِم �إِ َذا ثَ َب َت َع َل ْي ِه َر ُجلاً كَانَ
اب َق ْت ِل َم ِن ْارتَدَّ َع ِن ْ إِ
اب المْ ُ ْرت َدِّ  ،بَ ُ
�أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى ،كِ َت ُ
�أَوِ ا ْم َر َ�أةً ،حديث رقم ،16960 :وهذا عند الدارمي يف الرد على اجلهمية� :ص.208
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الطعن يف رواية البخاري للدفاع عن علي ر�ضي اهلل عنه ،ولكن هيهات فما
الدفاع عن الأئمة يكون بتوهني مرويات �صحيحة و�أحاديث ثابتة!! ويكفي �أن
ننقل ما ورد يف ندم علي فهو ٍ
كاف يف الرد عنه ،ثم لو ثبت هذا الفعل عنه ،ومل
يثبت الندم فال ن�أخذ به ،لأنه خمالف ملا ورد يف �صحيح ال�سنة ،ومن فعله  يف
النهي عن التحريق بالنار ،والتعذيب بعذاب اهلل.
املطلب الثالث:فعل خالد ر�ضي اهلل عنه من حرق ور�ضخ ورمي من �أعايل
اجلبال!!
معلوم � َّأن خالدً ا ر�ضي اهلل عنه رجل ع�سكري� ،أم�ضى حياته يف احلروب
والغزوات ،وما �سينقل عنه لو ثبت ال يعطيه القوة كما لو �صدر عن �أحد علماء
ال�صحابة وفقهائهم ،فكيف �إن كانت هذه املرويات يف غاية ال�ضعف والوهي؟!
ومع ذلك فقد ا�ستقبلها ذوو الأغرا�ض من الغالة امل�سرفني يف القتل و�إزهاق
الأرواح بالتكبري والتهليل ،لتربير واقعهم ،وا�ستغلها املالحدة و�أ�ضرابهم
لال�ستدالل على وح�شية هذا الدين!!
و�س�أ�سرد هذه الروايات م�شف ًعا �إياها مبا ينا�سبها من النقد وبيان �أحوالها ،منته ًيا
ببيان ما ي�ؤخذ منها
«ح َّدثَ َنا ُ�ش َع ْي ٌبَ ،ع ْن َ�س ْي ٍفَ ،ع ْن �أَ ِبي َع ْم ٍروَ ،ع ْن نَاف ٍِعَ ،ق َال:
� اًأول :قال الطربيَ :
َك َت َب �أَبُو بَ ْك ٍر ِ�إلىَ خَ الِدٍ ِ :ل ُي ِز ْد َك َما �أَ ْن َع َم اللهَّ ُ ِب ِه َع َل ْي َك خَ يرْ ً اَ ،وات َِّق اللهَّ َ فيِ �أَ ْم ِر َكَ ،ف ِ�إ َّن
ين ُه ْم محُ ْ �سِ ُن َ
ون جِ َّد فيِ �أَ ْم ِر اللهَّ ِ وال تبننيَ ،وال ت َْظ َف َر َّن َ ِب�أ َحدٍ
ين اتَّق َْوا َوا َّلذِ َ
اللهَّ َ َم َع ا َّلذِ َ
ني ِ�إال َق َت ْل َت ُه َون ََّك ْل َت ِب ِه َغيرْ َ ُهَ ،و َم ْن �أَ ْح َب ْب َت ممِ َّ ْن َحا َّد اللهَّ َ �أَ ْو َ�ضا َّد ُه ،ممِ َّ ْن تَ َرى
َق َت َل المْ ُ ْ�سلِمِ َ
وبَ ،ويَ ْرجِ ُع
�أَ َّن فيِ َذل َِك َ�ص ً
الحا َفا ْق ُت ْل ُه َف�أَ َق َام َع َلى ا ْل ُبزَاخَ ِة �شَ ْه ًرا يَ ْ�ص َعدُ َع ْن َها َويَ ُ�ص ُ
ِ�إلَ ْي َها فيِ َط َل ِب �أُولَئ َِكَ ،فمِ ْن ُه ْم َم ْن �أَ ْح َرقَ َ ،و ِم ْن ُه ْم َم ْن َق َم َط ُه َو َر َ�ضخَ ُه ِبالحْ َِجا َرةِ ،
َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َر َمى ِب ِه م ِْن ر�ؤو�س الجْ ِ َبالِ َو َقدِ َم ِب ُق َّر َة َو�أَ ْ�ص َحا ِبهَِ ،ف َل ْم يَ ْن ِزلُوا َولمَ ْ يَق ُْل لَ ُه ْم
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َك َما ق َ
ِيل ِل ُعيَ ْي َن َة َو�أَ ْ�ص َحا ِبهِ ،لأَنَّ ُه ْم لمَ ْ يَ ُكونُوا فيِ ِمث ِْل َحا ِله ِْمَ ،ولمَ ْ يَ ْف َع ُلوا ف ِْع َل ُه ْم»(((.
أي�ضا« :وكتب �إ َّ
وقال � ً
يل ال�سري يقول :حدثنا �شعيب عن �سيف عن ه�شام بن
عروة عن �أبيه قال :قتلهم واهلل كل قتلة؛ بالنريان وال َّردى والر�ضخ واحلرق على
غري ق�صا�ص»(((.
وهذان الأثران غري �صحيحني ،ففي كليهما �شعيب بن �إبراهيم الكويف،
مل يعرفه ابن عدي وقال :يف حديثه بع�ض النكرة ،وذكروا � َّأن فيه حتاملاً على
ال�سلف ،فلعل هذا من حتامله !! ويف الإ�سناد الأول �سيف بن عمر وقد بينت حاله
يف ال�ضعف والنكارة ،بل يف الو�ضع كما ذهب �إىل ذلك غري واحد.
فالأثر الأول الي�صح بحالٍ � ،إذ فيه جماهيل و�ضعفاء ومرتوكون ،وهو فوق
ذلك منقطع� ،إذ � ّإن راويه عن �أبي بكر نافع ،ونافع مل يدرك عمر وعثمان ف�ضلاً عن
�أبي بكر ،قال العالئي« :نافع موىل ابن عمر ،قال �أبو زرعة حديثه عن عثمان مر�سل
وقال �أبو حامت :ادرك �أبا لبابة وحديثه عن عائ�شة وحف�صة مر�سل» (((.
�أما احلديث الثاين فمر�سل غري مت�صل� ،إذ � َّإن عروة مل يدرك �أبا بكر وال زمنه،
قال العالئي« :قال �أبو حامت :عروة بن الزبري عن �أبي بكر ال�صديق مر�سل ،وعن
علي مر�سل ،وعن ب�شري بن النعمان مر�سل ،وقال �أبو زُرعة :عروة عن �أبي بكر
ال�صديق مر�سل ،وعن عمر مر�سل ،وعن �سعد مر�سل.(((»...،
ثان ًيا :وروى ابن �سعد يف الطبقات عن عروة قالَ « :كان َْت فيِ بَنِي ُ�س َل ْي ٍم
رِ َّدةٌَ ،ف َب َع َث �أَبُو بَ ْك ٍر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه خَ ال َِد ْب َن ا ْل َولِيدِ َ ،ف َج َم َع ِم ْن ُه ْم رِ َجا ًال فيِ َح َ�ضا ِئ َر،
-1
-2
-3
-4

تاريخ الأمم وامللوك ،265/2 ،لينظر تهذيب االثار م�سند علي للطربي ،حديث رقم.149 :
تهذيب الآثار ،حديث رقم.150 :
حتفة التح�صيل يف رواة املرا�سيل.325 ،
حتفة التح�صيل.226 ،
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ُث َّم �أَ ْح َر َق ُه ْم ِبال َّنارِ َ ،ف َجا َء ُع َم ُر �إِلىَ �أَ ِبي بَ ْك ٍر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،فق َ
َال :ان ِْز ْع َر ُج ًال َع َّذ َب
اب اللهَّ َِ ،فق َ
َال �أَبُو بَ ْك ٍرَ :ال َواللهَّ َِ ،ال �أَ�شِ ُيم َ�س ْي ًفا َ�س َّل ُه اللهَّ ُ َع َلى ا ْل ُك َّفارِ َح َّتى يَ ُك َ
ون
ِب َع َذ ِ
ُه َو ا َّلذِ ي يَ�شِ ي ُم ُه ثُ َّم �أَ َم َر ُهَ ،ف َم َ�ضى ِل َو ْج ِه ِه م ِْن َو ْج ِه ِه َذل َِك �إِلىَ ُم َ�س ْي ِل َم َة»(((.
وكما ذكرت عن احلديث ال�سابق فهو من رواية عروة عن زمن �أبي بكر
وروايته عنه �أو عن زمنه منقطعة.
هذه هي املرويات التي رويت عن �أ�صحاب ر�سول اهلل  يف هذا اجلانب،
وكما ر�أينا � َّأن غالبها �ضعيف �ساقط ال تقوم به حجة ،وال تُ�ستنار به حمجة ،ومل
ي�صح فيما روي عن �أ�صحاب ر�سول اهلل �سوى ما ورد عن علي يف حتريق الزنادقة،
وقد ب ّينت ما ورد من تعقيب علي ر�ضي اهلل عنه النتقادات ابن عبا�س مما ي�شري�إىل
اً
م�ستدل
تخطئة نف�سه ،وندمه واهلل �أعلم ،وبالتايل فال حجة ملن يحتج بهذه املرويات
على �أنها الدين احلق ،و�أنها ال�سبيل الأ�صح يف التعامل مع اخللق!! ويف املقابل ر ٌد
على من ي�سوق هذه املرويات دون �أن يبحث عن درجتها على �أنها تعاليم الدين
الإ�سالمي ،ويظهره على �أنَّه دين عنف وق�سوة وظلم !! متنا�س ًيا ن�صو�ص الرحمة
�أو العفو والت�سامح املتواترة املحكمة.
ٍ
لعقوبات ُمغ ّلظة ظهر جل ًيا �أنْ ال تنافر بينها ،وبني
مرويات
وبعد :فهذه
ٌ
ال�سلم املدين ،ل َّأن هذه
ن�صو�ص العفو وال ّت�سامح والرحمة ،وبالتايل ال تتناق�ض مع ِّ
املرويات ترتاوح ما بني رواية من�سوخة� ،أو رواية مل تتكرر� ،أو روايات �أُحيطت
ب�شروط �شديدة يع�سر توفرها ف�ضلاً عن تطبيقها� ،أو مرويات مل تثبت ب�أدنى درجات
الثبوت ،ولهذا يبقى الأ�صل هو ال�سائد الثابت يف مقابل النادر والواهي.

	-1الطبقات الكربى ،396/7 ،وانظر ابن ع�ساكر.240/16 ،
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اخلامتة:
ويف ختام هذا البحث و�صلت �إىل النتائج التالية:
 � َّإن الأ�صل واملحكم من دين اهلل تعاىل العفو وال�صفح والرحمة والر�أفة. � ّإن العفو الت�سامح ،و�إيقاع العقوبة على املذنب دعامتان رئي�ستان من دعائمال�سلم املدين.
ِّ
 � َّإن من يريد �أن يجعل النادر هو الأ�صل ،واملحكم خمتلف فيه ومن�سوخ فقد�أبعد ال ُّنجعة وحمل دين اهلل ما ال يحتمل.
 � َّإن ن�صو�ص الرحمة متوافرة متواترة كثرية� ،أ ّما ن�صو�ص العقوبات املغلظةفهي �إ َّما وقائع مل تتكرر� ،أو ن�صو�ص ووقائع مل تثبت ب�أقل درجات الثبوت.
 � َّإن بع�ض املرويات وردت كق�صا�ص ،وهو املعاملة باملثل ،والق�صا�ص فيه ٌعدل
و�إن كان قا�س ًيا.
 و�ضع �شروط �شديدة ي�صعب توفرها وبالتايل يندر تنفيذها كالرجم. � َّإن هذه الظروف التي ح ّفت مبرويات العقوبات املغ ّلظة من ن�سخ �أو عدمتكرار �أو ق�صا�ص �أو �ضعف لكثري من مروياته ،ترفع التعار�ض بينها وبني
ال�سلم املدين.
ن�صو�ص العفو الت�سامح وبالتايل ِّ
 ت�سللت بع�ض الروايات التاريخية التي مل تُرو يف �أي ديوان من دواوينالإ�سالم� ،أو بع�ضها روي يف كتب مت�أخرة دون �أن تخ�ضع �إىل النقد ،وكانت
كامل�س ّلمات لذوي الأغرا�ض واملرتب�صني!! ،بحجة �أنها رواية تاريخية ،يف
حني �أنها حتمل يف طياتها �أحكا ًما.
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امل�صادر واملراجع
 القر�آن الكرمي.
 �إحكام الأحكام �شرح عمدة الأحكام ،لتقي الدين �أبي الفتح حممد بن علي الق�شريي،
املعروف بابن دقيق العيد (ت 702ﻫ) ،حتقيق :م�صطفى �شيخ م�صطفى و مدثر �سند�س،
م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بريوت ،الطبعة الأوىل  1426ﻫ  2005 -م.
 �إعالم العامل بعد ر�سوخه بحقائق نا�سخ احلديث ومن�سوخه ،لأبي الفرج عبد الرحمن
بن علي بن اجلوزي (ت 597هـ)� :ص ،428حتقيق :د.
 �أق�ضية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ملحمد بن الفرج القرطبي� ،أبو عبد اهلل
ابن الطالع (ت  497ﻫ) ،دار الكتاب العربي  -بريوت ،عام الن�شر 1426 :ﻫ.
َا�ضى عيا�ض بن مو�سى اليح�صبي
 �إكمال املعلم بفوائد م�سلم� ،شَ ْر ُح َ�صحِ يح ُم ْ�سل ِِم لِلق ِ
ال�سبتي( ،ت 544ﻫ) ،حتقيق :دْ .يحيَى �إِ ْ�س َماعِ يل ،دار الوفاء للطباعة والن�شر
والتوزيع -م�صر ،الطبعة :الأوىل 1419 ،ﻫ  1998 -م�.أحمد بن عبد اهلل الزهراين،
دار ابن حزم ،الطبعة الأوىل 1423هـ2002/م.
 الأم للإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي(ت204ﻫ) ،دار املعرفة  -بريوت ،الطبعة
الثانية 1393هـ.
 �إمتاع الأ�سماع مبا للنبى من الأحوال والأموال واحلفدة واملتاع ،لتقى الدين �أحمد بن
على املقريزى (ت  ،)845حتقيق :حممد عبد احلميد النمي�سى ،دار الكتب العلمية -
بريوت ،الطبعة الأوىل 1420هـ1999/م.
 الأموال ،حلميد بن زجنويه(ت251هـ) ،حتقيق� :شاكر ذيب فيا�ض ،مركز امللك في�صل
للبحوث 1406ه1986/م ط الأوىل.
 البدر املنري يف تخريج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�شرح الكبري ،البن امللقن �سراج
الدين �أبو حف�ص عمر بن علي بن �أحمد ال�شافعي امل�صري (ت 804ﻫ) ،:حتقيق:
م�صطفى �أبو الغيط و عبداهلل بن �سليمان ويا�سر بن كمال ،دار الهجرة للن�شر والتوزيع
 الريا�ض-ال�سعودية ،الطبعة :االوىل1425 ،ﻫ2004-م.- 341 -

 تاريخ الأمم وامللوك ملحمد بن جرير الطربي(ت 303ﻫ) ،دار الكتب العلمية  -بريوت،
الطبعة الأوىل 1407ﻫ.
 حتفة التح�صيل يف رواة املرا�سيل ،لويل الدين �أحمد بن عبدالرحيم العراقي (826ﻫ)
حتقيق :عبد اهلل نوارة ،مكتبة الر�شد  -الريا�ض.
 التف�سري ،لأبي حممد عبد الرحمن بن �أبي حامت الرازي (ت ،)303حتقيق� :أ�سعد
حممد الطيب ،املكتبة الع�صرية � -صيدا.
 تف�سري ابن املنذر ،لأبي بكر حممد بن �إبراهيم بن املنذر الني�سابوري (ت 319ﻫ) ،قدم
له د .عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،حققه وعلق عليه د� .سعد بن حممد ال�سعد،
دار امل�آثر  -املدينة النبوية ،الطبعة :الأوىل  1423ﻫ 2002 ،م.
 تهذيب االثار وتف�صيل الثابت عن ر�سول اهلل من الأخبار ،لأبي جعفر حممد بن جرير
بن يزيد الطربي (ت 310ه) ،حتقيق :حممود حممد �شاكر ،النا�شر :مطبعة املدين.
 تهذيب الكمال :لأبي احلجاج يو�سف بن عبد الرحمن املزي (ت 742ﻫ) ،حتقيق د.
ب�شار عواد معروف ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بريوت ،الطبعة الأوىل 1400ﻫ1980/م.
 جامع البيان يف تف�سري القر�آن املعروف بتف�سري الطربي ،لأبي جعفر حممد بن جرير
الطربي (ت  ،)310حتقيق :مكتب التحقيق بدار هجر ،دار هجر ،الطبعة الأوىل.
 اجلامع ال�صحيح للإمام حممد بن �إ�سماعيل البخاري (ت256ه) ،دار ال�شعب -
القاهرة 1406هـ1986/م الطبعة الأوىل ،ح�سب ترقيم فتح الباري.
 اجلامع ال�صحيح مل�سلم بن احلجاج الق�شريي الني�سابوري(261ﻫ) ، ،حتقيق حممد
ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتث العربي  -بريوت.
 جلامع لأحكام القر�آن ،لأبي عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر القرطبي (ت 671
ﻫ) ،حتقيق� :سمري البخاري ،دار عامل الكتب  -الريا�ض  1423ﻫ 2003/م.
 الدراية يف تخريج �أحاديث الهداية لأحمد بن علي ابن حجر الع�سقالين (ت  851ﻫ).
ال�سجِ ْ�ستاين (ت 275ﻫ) ،حتقيق :حممد حميي الدين
 ال�سنن لأبي داود بن الأ�شعث ِّ
عبد احلميد ، ،دار الفكر -بريوت.
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 �سنن الرتمذي املطبوع با�سم اجلامع ال�صحيح ،:حتقيق �أحمد حممد �شاكر و�آخرون،
دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت.
 ال�سنن ،لعلي بن عمر الدارقطني(ت385ﻫ) ،حققه �شعيب الأرن�ؤوط و�آخرون،
م�ؤ�س�سة الر�سالة -بريوت ،الطبعة الأوىل 1424ﻫ2004/م.
 ال�سنن ل�سعيد بن من�صور اجلوزجاين (ت  227ﻫ) ،حتقيق :حبيب الرحمن الأعظمي،
الدار ال�سلفية  -الهند ،الطبعة الأوىل 1403ﻫ1982/م.
 ال�سنن الكربى لأبي بكر �أحمد بن احل�سني البيهقي (ت 458ﻫ) ،جمل�س دائرة املعارف
النظامية الكائنة يف الهند  -حيدر �آباد ،الطبعة الأوىل 1344هـ.
 ال�سنن الكربى لأحمد بن �شعيب الن�سائي (ت  303ﻫ) ،حققه وخرج �أحاديثه :ح�سن
عبد املنعم �شلبي� ،أ�شرف عليه� :شعيب الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بريوت ،الطبعة:
الأوىل 1421 ،ﻫ  2001 -م
 ال�سرية ملحمد ابن �إ�سحاق (ت  151ﻫ) ،حتقيق �أحمد فريد املزيدي ،دار الكتب
العلمية  -بريوت ،ط الأوىل 2004م1424/ﻫ.
 �شرح ال�سنة للح�سني بن م�سعود البغوي (ت 516ﻫ) ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط -
حممد زهري ال�شاوي�ش ،املكتب الإ�سالمي  -دم�شق  -بريوت ،الطبعة الثانية1403 ،ﻫ
 1983م. ال�ضعفاء الكبري لأبي جعفر حممد بن عمرو العقيلي (ت 322ﻫ) ،حتقيق :عبد املعطي
�أمني قلعجي ،دار املكتبة العلمية  -بريوت ،الطبعة الأوىل1404 ،ﻫ 1984 -م.
 الطبقات الكربى ،ملحمد بن �سعدالب�صري (ت 230ﻫ) ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،دار
�صادر  -بريوت ،الطبعة الأوىل 1968م.
 عيون الأثر يف فنون املغازي وال�سري ،البن �سيد النا�س �أبو الفتح حممد بن حممد
اليعمري (ت )734تعليق� :إبراهيم حممد رم�ضان ،دار القلم  -بريوت ،الطبعة:
الأوىل1414 ،هـ.1993/
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 غرائب حديث الإمام مالك بن �أن�س :ملحمد بن املظفر البغدادي (ت379ﻫ) ،حتقيق:
�أبي عبد الباري ر�ضا بن خالد اجلزائري ،دار ال�سلف ،الريا�ض  -ال�سعودية ،الطبعة
الأوىل 1418 ،ﻫ.
 فتح الباري ،دار املعرفة  -بريوت ،ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي.
 فتوح البلدان ،لأحمد بن يحيى البالذري(ت279ﻫ) ،دار ومكتبة الهالل  -بريوت
1988م.
 املحلى بالآثار ،لأبي حممد علي بن �أحمد بن حزم(ت456ﻫ) ،دار الفكر -بريوت.
ال�سلمي ،للدكتور �إ�سماعيل ر�ضوان ،جملة اجلامعة الإ�سالمية
 مرويات �إحراق الفجاءة ِّ
(�سل�سلة الدرا�سات ال�شرعية) املجلد الثالث ع�شر -العدد الثاين ،من �ص،259-211
يونيو 2005م.
 امل�سالك �شرح موط�أ مالك ،للقا�ضي حممد بن عبد اهلل �أبو بكر بن العربي (ات 543ﻫ)
قدم له :د .يو�سف ال َق َر َ�ضاويَ ،دار
ال�سليماينَّ ،
حتقيق :حممد وعائ�شة ابنا احل�سني ُّ
الغَرب الإ�سالمي  -بريوت ،الطبعة :الأوىل 1428 ،ﻫ  2007 -م.
 امل�ستخرج املطبوع با�سم م�سند �أبي عوانة لأبي عوانة يعقوب بن �إ�سحاق اال�سفرائني
(ت 316ﻫ) ،85 - 84/4 :دار املعرفة  -بريوت.
 م�سند ال�شاميني ،ل�سليمان بن �أحمد بن الطرباين (ت  ،)360حتقيق :حمدي بن
عبداملجيد ال�سلفي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بريوت ،الطبعة الأوىل1405 ،ه 1984 -م.
 معامل ال�سنن :لأبي �سليمان حمد بن حممد اخلطابي الب�ستي (ت288ﻫ) ،املطبعة
العلمية  -حلب ،الطبعة الأوىل  1351ﻫ  1932 -م.
 معرفة ال�سنن والآثار ،لأحمد بن احل�سني البيهقي (458ﻫ) ،حتقيق :عبد املعطي �أمني
قلعجي.
 جامعة الدرا�سات الإ�سالمية (كرات�شي  -باك�ستان) ،دار قتيبة (دم�شق -بريوت)،
دار الوعي (حلب  -دم�شق) ،دار الوفاء (املن�صورة  -القاهرة) ،الطبعة :الأوىل،
1412ﻫ 1991 -م.
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 املغازي ملحمد بن عمر الواقدي(ت 207ﻫ) ،حتقيق :مار�سدن جون�س ،عامل الكتب
 بريوت. النا�سخ واملن�سوخ البي عبيد القا�سم بن �سالم ،مكتبة الر�شد  -الريا�ض ،الطبعة الأوىل.
 نا�سخ احلديث ومن�سوخه ،لأبي حف�ص عمر بن �أحمد بن �شاهني(ت)حتقيق� :سمري بن
�أمني الزهريي ،مكتبة املنار  -الزرقاء الطبعة الأوىل1408 ،ﻫ 1988 -م.
 ن�صب الراية لأحاديث الهداية ،جلمال الدين عبد اهلل بن يو�سف الزيلعي (ت762ﻫ).
 حتقيق :حممد عوامة ،م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�شر  -بريوت  -لبنان/دار القبلة
للثقافة الإ�سالمية  -جدة  -ال�سعودية ،الطبعة الأوىل1418 ،ﻫ1997/م.
 نظم املتناثر يف احلديث املتواتر ،ملحمد بن جعفر الكتاين(1345ﻫ) ،حتقيق� :شرف
حجازي ،دار الكتب ال�سلفية -م�صر الطبعة الثانية.
 النهاية يف غريب احلديث والأثر ،لأبي ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن الأثري
(ت 606ﻫ) ،حتقيق :طاهر �أحمد الزاوى  -حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية
 -بريوت1399 ،ﻫ1979/م.
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�أُ ُ�س�س العقوبات يف ّ
ال�شريعة الإ�سالم ّية
ال�سلم املد ّين
و�أث ُرها يف حتقيق ِّ
د .مازن ح�سني حريري

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

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،و�أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم على نبينا حممد وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني ،ومن اتبع هداه واقتفى �أثره �إىل يوم الدين وبعد:
ف�إن ت�شريع العقوبات ،ومعرفة فقهها ،وتفعيل دورها يف املجتمعات �أمر تُوجِ ُبه
م�صلحة الأفراد واجلماعات ،وهي من مظاهر رحمة اهلل تبارك وتعاىل بعباده؛ ملا
و�سد كثري من �أبواب
واحلد من انت�شار الف�سادّ ،
لها من �أثر يف �صون ال�ضرورياتّ ،
وال�سلم
الفنت واال�ضطرابات ،فت�ستقيم حياة النا�س ،وينعمون بالأمن والأمانِّ ،
واالطمئنان.
وقد تناول العلماء -قدميًا وحدي ًثا -العقوبات من حيث م�شروعيتها و �أركانها
و�شروطها ،و بيان �أحكامها وتفا�صيلها ،وما يتعلق بذلك ،لذا ف�إن هذا البحث لن
يعنى بتكرار ما �سبق بيانه ،و�إمنا يتناول الأ�س�س التي تقوم عليها العقوبات ال�شرعية،
ال�سلم املدينّ؛ لأن العقوبات وما
ال�ستنطاقها يف بيان الأثر الذي ترتكه يف حتقيق ِّ
يتعلق بها من تف�صيالت ،ويالب�سها من اجتهادات ت�شكل لدى البع�ض نقطة رخوة
يف ح�صن ال�شريعة الإ�سالمية يلج من خاللها املغر�ضون وامل�شككون ومن يثريون
اخلالفات وال�شبهات.
ولعل اجلهل بفقه العقوبات ،ومنه عدم معرفة �أ�س�سها ،وما يتعلق بها قد ِّ
ميكن
�أ�صحاب ال�شبهات من زعزعة الثقة بجوانب من الت�شريع الإ�سالمي ،وت�شويه
�صورته يف نفو�س بع�ض امل�سلمني؛ �إذ ي�صورون العقوبة ال�شرعية وك�أنها الغر�ض
الأوحد والعن�صر الأ�سا�س يف هذا الت�شريع العظيم ،ويق�صرونها يف م�شهد
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هم لها وال فائدة �إال
الظهور التي جتلد والر�ؤو�س التي تقطع ،وك�أن العقوبة ال َّ
هذا .وقد ي�ؤدي اجلهل � ً
أي�ضا �إىل اخلالف املذموم الذي يفرق بني املرء و�أخيه،
ين والتعاي�ش املجتمعي.
ال�سلم املد ّ
واملرء وزوجه ،ويهدد ِّ
وبنا ًء على ما �سبق ف�إن للبحث �أهميته الكبرية يف بيان الأثر الذي ترتكه املعرفة
ين يف املجتمعات ،كما تزداد �أهمية البحث
ال�سلم املد ّ
ب�أ�س�س العقوبات يف تر�سيخ ِّ
�إذا متكن من الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
كيف للعقوبة املت�ضمنة �إهالك النف�س �أو �إتالف الع�ضو� ،أو املت�سببة يف الإيالم
احل�سي �أو املعنوي� ،أو الغرامة املالية  -وهذه كلها �أ�ضرار يف الظاهر� -أن تُ�سهم
ين وازدهار املجتمع وت�آلفه ؟
ال�سلم املد ّ
يف حتقيق ِّ
ال�سلم املدينّ ،فما اجلانب
و�إذا كانت العقوبات ال�شرعية م�ؤثرة فعلاً يف حتقيق ِّ
الأكرث ت�أث ًريا يف هذا املجال؟ هل هو تطبيق العقوبة� ،أو �أن فقه العقوبة وفهم �أ�س�سها
هو الأكرث ت�أث ًريا ؟
تناول العديد من امل�ؤلفني والباحثني مو�ضوع العقوبات من حيث الأحكام
وال�شروط والأركان ونحو ذلك ،كما تكلم العديد منهم يف ثانيا م�ؤلفاتهم عن
مبادئ العقوبة و�أ�صولها وفوائدها ،ولكنني مل �أجد يف هذه امل�ؤلفات  -بح�سب
علمي وجهدي -كتابًا �أو بح ًثا �ساب ًقا م�ستقلاً تناول املو�ضوع من جانب بيان �أثر
ال�سلم املدينّ .وعليه ،ف�إن جدية البحث وجديده
�أ�س�س العقوبات يف حتقيق ِّ
يكمنان يف ا�ستخال�ص هذا الأثر؛ ف�ضلاً عن جمع الأ�س�س وترتيبها و�إعادة �صياغة
بع�ضها.
اقت�ضت طبيعة البحث �أن ي َّتبع الباحث �أكرث من منهج لتحقيق هدف البحث،
فكان املنهج اال�ستقرائي الو�صفي حا�ض ًرا يف تتبع ور�صد مقوالت الفقهاء فيما
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أ�سا�سا للعقوبة ال�شرعية� ،أو ا�ستنباطه يف �ضوء فحوى عباراتهم(((،
ميكن جعله � ً
كذلك َح َ�ضر املنهج التحليلي اال�ستنباطي يف ا�ستخال�ص الأثر املرجو من هذه
ين وا�ستنباطها.
ال�سلم املد ّ
الأ�س�س يف حتقيق ِّ
وقد متت درا�سة املو�ضوع من خالل خطة البحث امل�شتملة على مقدمة
ومطالب ثالثة وخامتة.
 املطلب الأول :الأ�سا�س العقدي للعقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية و�أثره يف
ال�سلم املدينّ.
حتقيق ِّ
 املطلب الثاين :الأ�س�س النظرية للعقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية و�أثرها يف
ال�سلم املدينّ.
حتقيق ِّ
 املطلب الثالث :الأ�س�س العملية �أو التطبيقية للعقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية
ال�سلم املدينّ.
و�أثرها يف حتقيق ِّ
املطلب الأول:
ال�سلم املد ّ
ين
الأ�سا�س العقدي للعقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية و�أثره يف حتقيق ِّ
العقوبات جمي َعها تنطلق من الأ�سا�س العقدي الذي يتمثل
احلقيقة �أن �أ�س�س
ِ
يف الإميان اجلازم باهلل تبارك وتعاىل ،و�أنه وحده ال �شريك له هو امل�ستحق للعبادة،
وهو احلاكم املت�صرف يف هذا الكون .ويتفرع عن هذا الأ�سا�س جملة من الأ�س�س
تو�ضحه وجت ّليه ميكن �أن نلخ�صها يف النقاط الآتية:
� اً
أول :الإميان باهلل تبارك وتعاىل يقت�ضي حتقيق العبودية الكاملة له جل وعز؛
لأنها الوظيفة الأ�سا�س التي خلق لأجلها النا�س؛ قال �سبحانه :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ
	-1ال �أدعي �أين ح�صرت الأ�س�س كلها ،و�إمنا ذكرت �أهمها و�أبرزها ح�سب جهدي.
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [ الذاريات ،]56 :و َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه� :أَ َّن �أَ ْع َرا ِب ًّيا �أَتَى
ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفق َ
َالُ « :د َّلنِي َع َلى َع َم ٍل �إِ َذا َعمِ ْل ُت ُه َدخَ ْل ُت الجْ َ َّن َةَ .ق َال:
ت َْع ُبدُ اهللَ اَل ت ُْ�ش ِر ُك ِب ِه �شَ ْيئًا»((( ،وهذه العبودية ال تتحقق �إال بالت�سليم املطلق هلل
�سبحانه وتعاىل ،واالنقياد ل�شريعته ،وذلك بفعل ما �أمرنا به واجتناب ما نهانا عنه،
حتى تكون حركاتنا و�سكناتنا هلل ويف اهلل؛ قال جل ثنا�ؤه :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [ الأنعام-162 :

خروجا عن املنهج ال�سليم للحياة ،و� ّأي
 .]163وعليه ،ف� ّإن �أي خمالفة ملا تقدم تعني
ً
خروج ي�ستوجب موق ًفا منه لتقوميه و�إعادته �إىل الطريق القومي.
ال�سلم املد ّين:
�أثر العبودية الكاملة يف حتقيق ِّ
حق الإميان ،وحقق العبودية اخلال�صة هلل تبارك وتعاىل ال بد �أن
من �آمن باهلل َّ
ي�ست�شعر معية اهلل �سبحانه وتعاىل يف �أقواله و�أفعاله كلها ،وبالتايل فهو يراقب اهلل
يف �س ِّره وعالنيته ،يف حركته و�سكونه ،وحينئذٍ فلن يحتاج �إىل من يراقبه �أو
مينعه من الوقوع يف املحظور؛ فاملراقبة الذاتية هلل تعاىل ،كفيلة بردعه عن الوقوع
فيما ح َّرم اهلل �سواء �أفيما يتعلق بحقوقه �سبحانه� ،أ َّما يتعلق بحقوق العباد ،وهذا
يو�صله �إىل درجة الإح�سان التي ع َّرفها النبي  يف حديث جربيل امل�شهور عندما
�س�أله ما الإح�سان؟ قال�« :أَنْ ت َْع ُب َد اهللَ َك�أَن ََّك تَ َرا ُهَ ،ف�إِنْ لمَ ْ تَ ُك ْن تَ َرا ُه َف�إِنَّ ُه يَ َر َ
اك»(((،
فامل�ؤمن احلق (املح�سن) يحا�سب نف�سه وي�ضبطها وفق �شرع اهلل و�أحكامه ،ومينعها
من االعتداء وارتكاب اجلرائم ،وبالتايل فلن تتعر�ض للعقاب �أ�صلاً .
ال�صال َة َو�آتُوا الزَّ َكاةَ،
اب ُو ُج ِ
وب الزَّ َكاةِ َو َق ْولِ ا ِهلل ت َ َعالىَ { َو�أَقِي ُموا َّ
� -1أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،بَ ُ
حديث رقم ،1397 :وم�سلم يف كتاب الإميان ،باب بيان الذي يدخل به اجلنة ،حديث رقم.14:
ال ْ�سلاَ ِم
الميَانِ َو ْ إِ
اب ُ�س�ؤَالِ جِ برْ ِ َيل ال َّنب َِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع ِن ْ إِ
� -2أخرجه البخاري يف كتاب الإميان ،بَ ُ
الميَ ُان َما ُه َو َوبَيَ ُان خِ َ�صا ِلهِ،
اب ْ إِ
َو ْ إِ
ال�سا َعةِ ،حديث رقم50 :؛ وم�سلم يف كتاب الإميان ،بَ ٌ
ال ْح َ�سانِ َوعِ ْل ِم َّ
ال ْ�سلاَ ُم َما ُه َو َوبَيَ ُان خِ َ�صا ِلهِ ،حديث رقم.10 :
اب ْ إِ
حديث رقم ،9 :و بَ ٌ
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ومما ال �شك فيه �أن هذا الأمر ي�سهم يف تقليل اجلرائم واخل�صومات والنزاعات
وحد من �أ�سباب هدمه
ال�سلم املدينٌّّ ،
بني النا�س ،ويف هذا تعزيز لفر�ص انت�شار ِّ
وتقوي�ضه.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن الإميان اخلال�ص والعبودية احلقة هلل تبارك وتعاىل لهما �أثر
يعد
كبري يف حتقيق التوازن الروحي واالطمئنان النف�سي لدى الفرد امل�ؤمن الذي ُّ
ال�سلم املدينّ؛ لأنه كلما كان الفرد امل�سلم مطمئنًا ،ومتزنًا،
اللبنة الأ�سا�س يف بناء ِّ
ومت�صا ًحلا مع نف�سه ،كان �أقدر على حتقيق الأمن والأمان يف جمتمعه ،وبالتايل كان
ين �أينما حل �أو ارحتل.
ال�سلم املد ّ
قاد ًرا على تر�سيخ ِّ
ثان ًيا :طاعة الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم:
ال ميكن �أن يتحقق كمال الإميان باهلل تبارك وتعاىل �إال بطاعته وطاعة نبيه �صلى
اهلل عليه و�سلم ،فالطاعة هلل تقت�ضي طاعة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؛ قال
�سبحانه :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [�آل
عمران ،] ٣١ :وقال جل يف عاله:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭼ [الن�ساء .]80 :وعن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -عن النبي �صلى اهلل
اع اهللَ َو َم ْن َع َ�صانيِ َفق َْد َع َ�صى اهللَ َو َم ْن يُطِ ِع
عليه و�سلم قالَ « :م ْن �أَ َطا َعنِي َفق َْد َ�أ َط َ
ال ِم َري َفق َْد َع َ�صانيِ »(((.
الَ ِم َري َفق َْد �أَ َطا َعنِي َو َم ْن يَ ْع ِ�ص َْ أ
ْأ
ويف �سورة النور ثالث �آيات ت�ستدعي االنتباه والت�أمل ،قال �سبحانه وتعاىل:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

ﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ
ال َم ِام َويُ َّتقَى ِبهِ ،حديث رقم2957 :؛
اب يُقَات َُل م ِْن َو َراءِ ْ إِ
� -1أخرجه :البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
الُ َم َرا ِء فيِ َغيرْ ِ َم ْع ِ�صيَ ٍة َوتحَ ْ ِر ِمي َها فيِ المْ َ ْع ِ�صيَةِ ،حديث رقم:
وب َطا َع ِة ْ أ
اب ُو ُج ِ
وم�سلم يف كتاب الإمارة ،بَ ُ
.1835
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ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [ النور ]56-54 :فقد تكرر يف
هذه الآيات الكرميات احلث على طاعة الر�سول ،و�أن هذه الطاعة �سبب يف
الهداية ،الآية ( ،)54ثم تكرر الأمر بطاعة الر�سول يف الآية ( ،)56بعد الأمر
ب�إقامة ال�صالة و�إيتاء الزكاة ،و�أح�سب �أن هذا التكرار يفيد وي�ؤكد �أنه ال ميكن �أداء
ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة  -وكذلك �سائر العبادات -على الوجه املطلوب �شر ًعا،
واملحقق للفائدة يف الدنيا والآخرة ُد َ
ون طاعة الر�سول ،و�إن مل يكن لتكرار
الأمر بطاعة الر�سول فائدة ،لكان بالإمكان االكتفاء بذكره مرة واحدة يف �آية()54
وح�سب.
ال�سلم
والعجيب يف هذا اجلزء من الآيات �أنه ير�سم للم�سلم منهاج حتقيق ِّ
وال�سالم عرب طاعة اهلل وطاعة ر�سوله؛ �إذ يت�ضح ذلك يف الفا�صل بني الآيتني
ال�سابقتني فالوعد باال�ستخالف والتمكني وتبديل الأمن باخلوف مع �شرط العبادة
احلقة ،ال يتحقق �إال بطاعة اهلل وطاعة الر�سول ،ومعلوم �أن التمكني لعباد
ال�سلم يف
اهلل ال�صاحلني ،وعي�شهم حياة الأمن والأمان هما من مقومات حتقيق ِّ
املجتمعات ،و ال ميكن �أن يتحقق كل ذلك ُد َ
ون طاعة الر�سول .
ال�سلم املد ّين:
�أثر طاعة الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم يف حتقيق ِّ

ف�ضلاً ع ّما ورد �آن ًفا ،فقد جاءت ال�سنة النبوية املطهرة بتفا�صيل كثرية تتعلق
بالعقوبة ال�شرعية ،مبثوثة يف كتب ال�سنن وكتب الفقه الإ�سالمي ،ومن كان م�ؤمنًا
باهلل ور�سوله ،طائ ًعا لهما ،ف�إنه �سيحر�ص كل احلر�ص على �إر�ضائهما ،بفعل ما
�أُ ِم َر به واجتناب ما نُهي عنه ،واالقتداء بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،واتباع
�سنته؛ قال �سبحانه :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
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ﮯﭼ [احل�شر .] ٧ :وقال تعاىل :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ [ الن�ساء .]65:و َع ْن
�أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َالَ « :ف�إِ َذا نَ َه ْي ُت ُك ْم َع ْن �شَ ْي ٍء َف ْاج َت ِن ُبو ُه،
َو�إِ َذا �أَ َم ْرتُ ُك ْم ِب�أَ ْم ٍر َف�أْتُوا ِم ْن ُه َما ْا�س َت َط ْع ُت ْم»((( .ومعلوم �أن هذه الطاعة تعني الوقوف
عند حدود اهلل ،واالمتناع عن االعتداء على حقوق النا�س ،فال يرتكب املطيع
ما يوجب احلد� ،أو الق�صا�ص �أو الدية� ،أو التعزير .ولهذا ال ِأمر �أث ٌر ملمو�س يف
ال�سلم وال�سالم ،فالإ�سالم دين ال�سالم ونبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
حتقيق ِّ
هو داعية ال�سالم الأول.
ثال ًثا :الإميان باهلل تبارك وتعاىل يقت�ضي �أن يكون الت�شريع هلل جل وعال؛
وعليه ف�إن على امل�سلم �أن يق َّر ب�أن الت�شريع حق هلل تبارك وتعاىل ،ولي�س لأحد من
الب�شر �أن يُ�ش ِّرع عقوبة تخالف ال�شرع� ،أو يلغي �أخرى ثبتت بن�ص �صحيح �صريح.
وطاملا �أن هذا الدين هو الدين اخلامت ،و�أن ال�شريعة من عند اهلل �سبحانه ،وهي
نا�سخة ملا عداها من ال�شرائع ،فال بد من �صالحيتها لكل زمان ومكان.
وقال جل ثنا�ؤه :ﭽﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ [املائدة.]44 :
وقال �سبحانه :ﭽﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﭼ [الأنعام.]57:
ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ
طاملا �أن الت�شريع كله هلل تعاىل ،ف�إن املرجعية يف ت�شريع العقوبة هلل عظمت
قدرته ،وعندما ي�ؤمن امل�سلم بذلك ف�إن عليه �أن ين�صاع لأمر اهلل يف ت�شريع العقوبة،
و�أن ي�س ِّلم ب�أنها يف م�صلحته ومن �أجل �سعادته ،فال�شريعة جاءت لتحقيق م�صالح
اب اِال ْقتِدَ اءِ ِب ُ�سننَ ِ َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
� -1أخرجه البخاري يف كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة ،بَ ُ
ني �إِ َما ًما{ ،حديث رقم7288 :؛ وم�سلم يف كتاب احلج ،باب
َو َ�س َّل َم َو َق ْولِ ا ِهلل تَ َعالىَ } َو ْاج َع ْل َنا ِل ْل ُم َّت ِق َ
اب ف َْر ِ�ض الحْ َ ِّج َم َّر ًة فيِ ا ْل ُع ُم ِر.1337 ،
فر�ض احلج مرة يف العمر .ويف كتاب الف�ضائل ،بَ ُ
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النا�س بجلب النفع لهم ،ودرء املف�سدة عنهم ،والتكاليف مبنية على جلب
عظيم الأثر يف الت�سليم املطلق حلكم اهلل
امل�صالح و دفع املفا�سد((( ،ولهذا الأمر ُ
تعاىل والأخذ به؛ قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [الأحزاب .] ٣٦ :ف�سعادة
الإن�سان يف اتباع �شرع اهلل ،و�شقا�ؤه يف الإعرا�ض عنه ،قال �سبحانه :ﭽ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﭼ [طه.] ١٢٤ :
فهذا الت�سليم واالنقياد ينزع فتيل الفتنة والأحقاد التي تختزنها النفو�س جراء
اجلرائم التي ال تنتهي �إال بالث�أر �أو العقوبة ،وهذا ما تكفلت به ال�شريعة الغراء،
ين عرب الت�سليم هلل ،واالنقياد حلكمه ،والعمل ب�شريعته
ويف ذلك تعزيز لل�سلم املد ّ
�سبحانه ،واالطمئنان لعدالة �أحكامه.
�إن الذي ي�ؤمن ب�أن اهلل تبارك وتعاىل هو امل�شرع ،عليه �أن ي�س ِّلم بكل ما �شرعه
اهلل ،ال �أن ينتقي هذا ويرتك ذاك؛ قال تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [البقرة ،]85 :وقال �سبحانه:

ﭽﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [الن�ساء .]150 :وهذا � ً
أي�ضا مهم جدً ا يف حتقيق
ال�سلم
ال�سلم املدينّ؛ �إذ االنتقائية والكيفية والكيل مبكيالني من �أبرز مهددات ِّ
ِّ
املدينّ؛ ملا تزرعه من �ضغائن و�أحقاد يف النفو�س.
رابعا :الإميان ب�أن العقاب الأخروي هو الأ�صل:
ً
ال يكتمل �إميان امل�سلم �إال �إذا �آمن باليوم الآخر الذي يتم فيه احل�سابَ ،ف ُيجازَى
 -1ينظر :الإحكام ،الآمدي46/2 ،؛ قواعد الأحكام ،العز ابن عبد ال�سالم11/1 ،؛ القواعد الفقهية
وتطبيقاتها يف املذاهب الفقهية الأربعة ،حممد الزحيلي.230/1 ،
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الإن�سان على �أعماله كلها دقيقها وجليلها؛ �إن خ ًريا فخري ،و�إن �ش ًرا ف�شر ،فيحا�سب
اهلل النا�س يف هذا اليوم ،ويق�ضي بني اخلالئق حتى �إنه �سبحانه ليقت�ص لل�شاة
اجللحاء من ال�شاة القرناء؛ َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة �أَ َّن َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ِل�شاةِ الجْ َ ْل َحا ِء م َِن َّ
ُوق �إِلىَ �أَ ْه ِل َها يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة َح َّتى يُقَا َد ل َّ
َق َال« :لَ ُت�ؤَ َّد َّن الحْ ُق ُ
ال�شاةِ
ا ْلق َْرنَاءِ »((( ،ومن جملة ما يحا�سب عليه الإن�سان يف هذا اليوم جرائمه التي ارتكبها
يف حق غريه ،حا�ض ًرا �أو غائ ًبا ،علم به غريه �أو مل يعلم فهي �آثام يحر�ص امل�ؤمن
على اجتنابها ،وال �شك �أن عدل اهلل يقت�ضي �أن ينت�صف للمظلوم من الظامل ،و�أن
يرد احلق �إىل �أهله ،وهذا ما وعد اهلل به عباده امل�ؤمنني« .وقد حث الرب �سبحانه
على حت�صيل م�صالح الآخرة مبدحها ومدح فاعليها ،ومبا رتب عليها من ثواب
الدنيا والآخرة وكرامتهما ،وزجر �سبحانه عن ارتكاب املفا�سد بذمها وذم فاعليها،
ومبا رتبه عليها من عقاب الدنيا والآخرة و�إهانتهما»(((.
ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ
من �آمن ب�أن العقاب الأخروي هو الأ�صل ،والعقاب الدنيوي هو الفرع،
ال�سلم ومهدداته ،ولن يقع فري�سة حب االنتقام والث�أر
ف�سوف يبتعد عن �آفات ِّ
�سيح�صل حقه يوم القيامة �إن مل يقت�ص له يف الدنيا،
ممن ظلمه ،وهو يعلم �أنه
ِّ
و�أعتقد �أن هذا الأ�سا�س عند تر�سخه يف النفو�س ،وتفهمه يف العقول �سيكون له �أثر
ال�سلم املدينّ ،و�أثره �أكرب من
ملمو�س يف التقليل من اجلرائم والإ�سهام يف حتقيق ِّ
تطبيق العقوبة على مرتكب اجلرمية؛ لأن الذي و�صل �إىل هذا امل�ستوى من الإميان
والفهم �سيكون حر�صه على الآخرة الباقية �أكرب من حر�صه على الدنيا الفانية ،هذا
و�سينعك�س �إيجاب ًيا على �سلوكه؛ لأنه �سي�ضبط نف�سه بنف�سه ،وي�سلم �أمره هلل تعاىل،
اب تحَ ْ ِر ِمي ُّ
الظ ْل ِم ،حديث رقم .2582 :واجللحاء« :التي ال قرن
� -1أخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�صلة ،بَ ُ
لها» ،ينظر :النهاية يف غريب احلديث ،البن الأثري.284/1 ،
	-2الفوائد يف اخت�صار املقا�صد ،عز الدين بن عبد ال�سالم .37
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ويراقبها ومينعها من االنزالق يف متاهات الث�أر والأحقاد وحماوالت االنتقام ،مما
يعني احلد من الأفعال التي ت�ستوجب العقوبة.
�أما النفو�س التي ت�سيطر علها الأحقاد ،وتقوى فيها رذيل ُة احل�سدَ ،ف َتخْ َ�س ُر
�ضوابطها ،وتفقد تقديرها ال�صحيح للأمور ،وت�صور ال�صغائر يف �صورة الكبائر،
والكبائر يف �صورة ال�صغائر وحتاول التخل�ص ممن يزاحمها بالق�ضاء عليه ،وهذا
ال�سلم املدينّ؛ لأنه ابتعاد عن جوهر الإميان والت�سليم ب�أن اهلل �سيحقق
من مهددات ِّ
له العدالة.
املطلب الثاين:
ال�سلم املد ّ
ين
الأ�س�س النظرية للعقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية و�أثرها يف حتقيق ِّ
� اًأول :ت�شريع العقوبة مبناه على الرحمة ،و حتقيق امل�صلحة:
قال تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [الأنبياء :] ١٠٧ :هذا الأ�سا�س
قامت عليه ال�شريعة كلها ،والعقوبات جزء من ال�شريعة لذا فال ي�ستغرب �أن يكون
أ�سا�سا للعقوبة � ً
أي�ضا ،ومعنى الرحمة �إرادة اخلري والنفع ملن يراد رحمته ،ودفع
� ً
ال�ضرر وال�شر عنه(((؛ يقول ابن تيمية« :العقوبات ال�شرعية �إمنا �شرعت رحم ًة من
اهلل تعاىل بعباده ،فهي �صادرة عن رحمة اخللق ،و�إرادة الإح�سان �إليهم ،ولهذا
ينبغي ملن يعاقب النا�س على ذنوبهم �أن يق�صد بذلك الإح�سان �إليهم ،والرحمة
لهم ،كما يق�صد الوالد ت�أديب ولده ،وكما يق�صد الطبيب معاجلة املري�ض»(((.
ويقول ال�شاطبي« :و�ضع ال�شرائع �إمنا هو ل�صالح العباد يف العاجل والآجل
م ًعا»(((؛ فال�شريعة الإ�سالمية كلها م�صالح ،فهي �إما جتلب نف ًعا �أو تدفع �ضر ًرا،
 -1ينظر :الق�صا�ص والديات ،عبد الكرمي زيدان �ص.12
	-2الفتاوى الكربى 521/5؛ منهاج ال�سنة النبوية .237/5
	-3املوافقات.4/2 ،
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وهذا هدف عام من �أهداف ال�شريعة ،و يَ ْن َ�سجِ ُم ت�شريع العقوبات مع هذا الهدف
ان�سجا ًما تا ًما؛ لأن جلب امل�صلحة ودفع املف�سدة يحتم معاقبة املجرم الذي يعكر
�صفو الأفراد واجلماعات ،فهو كالداء ينبغي عالجه� ،أو اجتثاثه قبل �أن ي�ستفحل
خطره ،وينت�شر �شره ،فيهدد املجتمع كله ،ما ي�ؤدي �إىل تقوي�ض �أركانه وانهياره؛
قال تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [البقرة.]179 :
ويف احلديث عن النبي  قالَ ...« :ف�إِنْ يَترْ ُ ُكو ُه ْم َو َما �أَ َرا ُدوا َه َل ُكوا َجمِ ي ًعاَ ،و�إِنْ
�أَخَ ُذوا َع َلى �أَ ْيدِ يه ِْم نجَ َ ْوا َونجَ َ ْوا َجمِ ي ًعا»((( ،وي�ستنتج منه �أن مقاومة ال�شر والف�ساد،
والأخذ على �أيدي الع�صاة فيه جناة للجميع ،و�صالح وخري ورحمة.
وقد بني الغزايل �أن �صالح اخل ْلق يف حت�صيل مقا�صدهم التي �أمر ال�شرع
بحفظها ،وهي�« :أن يحفظ عليهم دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم ومالهم ،فكل
ما يت�ضمن حفظ هذه الأ�صول اخلم�سة فهو م�صلحة ،وكل ما يفوت هذه الأ�صول
فهو مف�سدة ودفعها م�صلحة»(((.
فال�شريعة الإ�سالمية تهدف �إىل حتقيق امل�صالح الأ�سا�سية يف املجتمع،
وحت�صينها مع املحافظة عليها ،وتعرف بال�ضروريات اخلم�س( :الدين ،والنف�س،
والعقل ،واملال ،والن�سل)« .وهذه الأ�صول اخلم�سة حفظها واقع يف رتبة
ال�ضرورات ،فهي �أقوى املراتب يف امل�صالح ومثاله :ق�ضاء ال�شرع بقتل الكافر
امل�ضل وعقوبة املبتدع الداعي �إىل بدعته ،ف�إن هذا يفوت على اخللق دينهم،
وق�ضا�ؤه ب�إيجاب الق�صا�ص �إذ به حفظ النفو�س ،و�إيجاب حد ال�شرب �إذ به حفظ
اب َه ْل يُ ْق َر ُع فيِ ا ْلق ِْ�س َم ِة َو اِال ْ�س ِت َه ِام فِيهِ ،حديث رقم2361 :؛
� -1أخرجه البخاري يف كتاب ال�شركة ،بَ ٌ
اب بَ ْع ُ�ض ُه ْم َ�أ ْعلاَ َها
و�أولهَ « :مث َُل ا ْلقَائ ِِم َع َلى ُحدُ ودِ ا ِهلل َوا ْل َواق ِِع فِي َهاَ ،ك َمث َِل َق ْو ٍم ْا�س َت َه ُموا َع َلى َ�سفِي َنةٍَ ،ف َ�أ َ�ص َ
ين فيِ �أَ ْ�س َف ِل َها ِ�إ َذا ْا�س َتق َْوا م َِن المْ َاءِ َم ُّروا َع َلى َم ْن ف َْو َق ُه ْمَ ،فقَالُوا :لَ ْو �أَنَّا خَ َر ْق َنا
َوبَ ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْ�س َف َل َهاَ ،ف َكانَ ا َّلذِ َ
فيِ ن َِ�صي ِب َنا خَ ْر ًقاَ ،ولمَ ْ نُ�ؤْذِ َم ْن ف َْو َق َنا.»...
	-2امل�ست�صفى.174/1 ،
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العقول التي هي مالك التكليف ،و�إيجاب حد الزنا �إذ به حفظ الن�سل والأن�ساب،
وال�س َّراق �إذ به يح�صل حفظ الأموال التي هي معا�ش
و�إيجاب زجر الغ َُّ�صاب ُ
اخللق وهم م�ضطرون �إليها»(((.
ورمبا يقول البع�ض :كيف لهذه العقوبات التي تق�ضي بقتل النف�س �أو جلد
الظهر �أو قطع اليد ونحو ذلك �أن تكون م�صلحة وهي نظريًا مف�سدة؟ وقد �أجاب
عن ذلك العز بن عبد ال�سالم بقوله« :رمبا كانت امل�صالح مفا�سد في�ؤمر بها� ،أو تباح
ال لكونها مفا�سد ،بل لكونها م�ؤدية �إىل امل�صالح ،وذلك كقطع الأيدي املت�آكلة،
ً
حفظا للأرواح ،وكاملخاطرة بالأرواح يف اجلهاد ،وكذلك العقوبات ال�شرعية
كلها لي�ست مطلوبة لكونها مف�سدة؛ بل لكون امل�صلحة هي املق�صودة من ت�شريعها
كقطع يد ال�سارق وقتل اجلناة ورجم الزناة وجلدهم.(((»...
ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ
ال�سلم
لعل هذا الأ�سا�س بعنوانه وتفا�صيله يف�صح عن الأثر
املرجو يف حتقيق ِّ
ّ
املدينّ ،وقد ال نحتاج �إىل مزيد من ال�شرح والإي�ضاح لنربهن على ذلك؛ لأن ما
بني على الرحمة ،و�إرادة اخلري وامل�صلحة للمعاقب وللمجتمع يف �آن واحد يُ�سهم
احلد من التعديات واملخالفات ،ويف توفري الأمن والأمان،
دون �أدنى �شك يف ّ
ين يف املجتمعات(((.
ال�سلم املد ّ
والطم�أنينة وال�سالم ،وهذا من عوامل تر�سيخ ِّ
ثان ًيا :ال عقوبة بدون جناية:
ال يَ ِ�ص ُّح احلكم بالعقوبة على �إن�سان �إال بعد ارتكابه اجلرمية ،وثبوتها عند احلاكم
	-1امل�صدر ذاته.174/1 ،
 -2قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام.4/1 ،
� -3سي�أتي مزيد من الكالم عن �أثر هذا الأ�سا�س عند حديثنا عن �أ�سا�س( :املوازنة بني م�صلحة املجتمع
وم�صلحة الفرد).
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ا�سَ ،ق ْد
بو�سائل الإثبات املعروفة ،كالإقرار والبينة ،قال ر�سول اهلل « :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
اب م ِْن َهذِ هِ ا ْلقَا ُذو َرةِ �شَ ْيئًاَ ،ف ْليَ ْ�س َتترِ ْ ِب�سِ ترْ ِ
� َآن لَ ُك ْم �أَنْ تَ ْن َت ُهوا َع ْن ُحدُ ودِ اهللَِ ،م ْن �أَ َ�ص َ
اب اهللِ»((( .ويف هذا داللة وا�ضحة
اهللَِ ،ف�إِنَّ ُه َم ْن يُ ْبدِ ي لَ َنا َ�ص ْف َح َت ُه ،نُق ِْم َع َل ْي ِه كِ َت َ
على �أن احلد ال يقام � اَّإل على من ارتكب اجلناية واعرتف مثب ًت�أ ذلك على نف�سه،
و�إال ف�إنه لو َ�سترَ َ نف�سه ،ومل يُ ْبدِ �صفحته ملا عوقب.
فال بد �-إ ًذا -من التث ُّبت من ارتكاب اجلرمية حقيقة ،ف�إن كان ثمة ٌّ
�شك يف �أنه
وجب احلكم برباءته؛ لأن الرباءة يف حال ال�شك �أَ ْد َعى �إىل حتقيق العدالة
اجلاينَ ،
مِن عقاب الربيء مع ال�شك.
ولعل هذا الأ�سا�س مبني على الرباءة الأ�صلية املفرت�ضة يف الإن�سان؛ �إذ الأ�صل
براءة ذمته من احلقوق ،وبراءة ج�سده من احلدود والقِ�صا�ص والتعزيرات(((.
والإن�سان يُولَد على الفِطرة ،واجلرمية مناق�ضة لها؛ لأنها �أمر �شا ٌّذ ،وبالتايل
فالأ�صل فيها العدم ،والعدم يقني ،واليقني ال يَزول �إال بيقني مثله ،فال يزول
ك�سه((( .واليقني �أن الإن�سان
بال�شك ،والأ�صل بقاء ما كان على ما كان حتى يَث ُبت َع ُ
ن�سب �إليه حتى يَث ُبت خالف ذلك؛ فعن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنه-
بَريء مما يُ َ
نا�س دماء رجال و�أموالهم؛
�أن النبي  قال« :لو يُعطى النا�س بدعواهم ال َّدعى ٌ
ولكن اليمني على املُدَّعى عليه»(((.
-1
-2
-3
-4

�أخرجه مالك يف املوط�أ ،كتاب الرجم واحلدود ،باب فيمن جاء يعرتف بالزنا ،حديث رقم.3048 :
اب َما َجا َء فيِ ِ�ص َف ِة
والبيهقي يف ال�سنن الكربى ،كتاب الأ�شربة واحلد فيها ،جماع �أبواب �صفة ال�سوط ،بَ ُ
ال�ض ْر ِب ،حديث رقم.17652 :
ال�س ْو ِط َو َّ
َّ
ينظر :قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام؛ البن عبدال�سالم ()65 :2؛ الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص.54
ينظر :الأ�شباه والنظائر البن جنيم 47/1؛ الأ�شباه والنظائر لل�سبكي  ،13/1ون�ص القاعدة عنده :اليقني
ال يرفع بال�شك؛ املنثور يف القواعد الفقهية للزرك�شي .286/2
�أخرجه :البخاري ،كتاب ال�شهادات ،ب :اليمني على املدعى عليه رقم  ،2668ويف موا�ضع �أخرى؛ و
م�سلم ،كتاب الأق�ضية ،ب :اليمني على املدعى عليه ،رقم .1711
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قال ابن حجر الع�سقالين« :قال العلماء :احلِكمة يف ذلك لأن جانب امل ُ َّدعي
احلجة القوية ،وهي الب ِّينة؛ لأنها ال تجَ لب
�ضعيف؛ لأنه يقول خالف الظاهر ف ُك ِّلف َّ
املدعي ،وجانب املدعى عليه
لنف�سها نف ًعا وال تدفع عنها �ضر ًرا فيقوى بها �ضعف َّ
قوي؛ لأن الأ�صل فراغ ذمته فاكتفى باليمني ،وهي حجة �ضعيفة»(((.
ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ

و ِبنا ًء على ذلك ،فال ميكن عقاب �شخ�ص �إال �إذا ارتكب جر ًما ،وفق دليل
جازم يُث ِبت التهم َة ،ويرفع ما ثبت له �أ�صلاً من افرتا�ض الرباءة ،ويف هذا حماية
حلقوقه وحريته التي كفلت الن�صو�ص حمايتها؛ فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
«َ ...ف�إِ َّن دِ َما َء ُك ْم َو�أَ ْم َوالَ ُك ْم َو َ�أ ْع َر َ
ا�ض ُك ْم بَ ْي َن ُك ْم َح َرا ٌم َك ُح ْر َم ِة يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا ،فيِ
�شَ ْه ِر ُك ْم َه َذا ،فيِ بَ َلدِ ُك ْم َه َذا.(((»...
كذلك ال يجوز اتهام �شخ�ص بجناية �أو ما �أ�شبهها �إال بدليل قاطع ،قال تعاىل:
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [الن�ساء،]112 :
«فهذه الآية تدعو �إىل �ضرورة حماية الرباءة يف كل �إن�سان من �أن يُ�صيبها العدوان
�شخ�صا هو يف الأ�صل بريء؛ مما يُوحي
مِن ِق َبل متع ِّمد� ،أو مخُ طِ ئ يُريد �أن يقذف
ً
معها �أن الرباءة �أمر هائل ثقيل الوزن يف ميزان اهلل»(((.
ين ويحققها من جهة اطمئنان كل فرد يف
ال�سلم املد ّ
وهذا كله يعزز فكرة ِّ
املجتمع امل�سلم �إىل �أن براءته م�صونة ،و�أنه لن ي�ؤخذ بدون جناية ،كما ال يجوز
اتهامه بال برهان ،ولن يعاقب �إال بعد ثبوت ارتكابه اجلرم يقينًا .وعليه ف�إن احلرية
 -1فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري .٢٨٣ :5
� -2أخرجه البخاري يف كتاب العلم ،باب قول النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم ُ « :-ر َّب مبلغ �أوعى من
اب ت َغْ لِيظِ تحَ ْ ِر ِمي
�سامع»؛ حديث رقم67 :؛ وم�سلم ،كتاب الق�سامة واملحاربني والق�صا�ص والديات ،بَ ُ
الَ ْم َوالِ  ،حديث رقم.1679 :
ا�ض َو ْ أ
الدِّ َماءِ َو ْ أ
الَ ْع َر ِ
	-3احلماية اجلنائية للحق يف �أ�صل الرباءة درا�سة مقارنة؛ عبداملنعم �سامل ال�شيباين.61 ،
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امل َ ُ�صون واحلقوق املحمية بن�صو�ص ال�شريعة جتعل املرء �إيجاب ًيا يف التعاطي مع
جمتمعه الذي يعي�ش فيه ،بعيدً ا عن اال�ضطراب والتهمة التي لو متلكت عقل
الإن�سان وتفكريه حولته �إىل �شخ�ص عدواين قابل لالنفجار يف �أي وقت ،ولن
يحا�سب نف�سه جتاه عدوانيته هذه؛ لأنه متهم وحمل ريبة يف املجتمع ،ولن يعيبه
بال�سلم فيه.
�أي ت�صرف خمل ِّ
ثال ًثا :ال عقوبة �إال �إذا وافقت ال�شرع �-شرعية العقوبة:-
هذا الأ�سا�س يعد نقطة انطالق للتجرمي والعقاب؛ �إذ ال توجد جرمية �أو عقوبة
ن�ص �أو دليل �شرعي ت�ستند �إليه ،وهذا
من موجبات احلدود والقِ�صا�ص �إال وهناك ٌّ
ما يعرب عنه قانونًا بـ «ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص».
�ستد ُّل على م�ضمون هذا الأ�سا�س من ن�صو�ص قر�آنية عديدة؛ منها قوله
ويُ َ
تعاىل :ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
اخللق
تن�ص على �أن اهلل مل يَ ُرتك َ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ [الإ�سراء ،]15 :فهذه الآية ُّ
ُ�سدً ى بل �أر�سل �إليهم ر�سلاً مب�شرين ومنذرين ،ويف هذا دليل على �أن الأحكام ال
ت َث ُبت �إال بال�شرع((( ،وقد ا�ستن َتج الفقهاء من هذه الآية مبد�أ« :ال جرمية وال عقوبة
بن�ص» .ومنها قوله تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
�إال ٍّ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [الن�ساء .]165 :وقوله تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ

[الق�ص�ص.]59 :

فهذه الآيات تدل بو�ضوح على �أن اهلل ال ي�أخذ النا�س بعقاب �إال بعد �أن يبني
لهم وينذرهم على ل�سان ر�سله ،وعليه فال جترمي �إال بعد بيان ،وال عقوبة �إال بعد
�إنذار .وما �أوقع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم العقوبة على �أحد �إال بعد �أن
 -1ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن ،للقرطبي.231 :10 ،
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ارتكب ُموجِ َبها؛ ففي �صحيح البخاريَ « :ف َوا ِهلل َما َق َت َل َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم �أَ َحدً ا َق ُّط �إِ اَّل فيِ �إِ ْح َدى ثَلاَ َث خِ َ�صالٍ َ :ر ُج ٌل َق َت َل ِب َج ِري َرةِ نَ ْف�سِ ِه َف ُقت َِل� ،أَ ْو
ال ْ�سلاَ ِم.(((»...
َر ُج ٌل َزنَى بَ ْع َد �إِ ْح َ�صانٍ � ،أَ ْو َر ُج ٌل َحا َر َب اهللَ َو َر ُ�سولَ ُهَ ،و ْارت ََّد َع ِن ِْ إ
كما ي�ستدل ببع�ض القواعد الفقه َّية العامة مثل« :الأ�صل يف الأ�شياء
ال�شرع»(((؛ وهما تدالن على
الإباحة»((( ،و«ال حكم لأفعال العقالء قبل ُورود
ِ
ن�ص
�أن الأفعال يف الأ�صل ُمباحة؛ ولذلك ال ح َر َج يف �إتيانها �أو تَركِ ها حتى يَ ِرد ٌّ
�أو دليل على َحظ ِرها �أو م�شروعيتها ،فال يمُ كن و�صف الفعل ب�أنه َجرمية ،وال يمُ كن
املعاقبة عليه حتى يقوم الدليل ال�شرعي على التجرمي والعقاب.
وبنا ًء عليه ،ف�إن هذا يقت�ضي ح�صر مادة التجرمي والعقاب يف ن�صو�ص نظامية
تعد جرائم ،وبيان تلك اجلرائم ،وحتديد
(قانونية) تتحدد مبقت�ضاها الأعمال التي ّ
العقوبات املقررة لها ،من حيث النوع واملقدار؛ حيث ي�ستطيع الأفراد معرفة
الأفعال املحظورة ،واملعاقب عليها م�سب ًقا ،ليوجهوا �سلوكهم الوجهة امل�شروعة،
ويتحا�شوا الوقوع فيما هو حمظور عليهم(((.
وهذا ما فعلته ال�شريعة الإ�سالمية ،وطبقته تطبي ًقا دقي ًقا يف جرائم احلدود
وو�ض َح ْتها ،و َع َّي َنت لها العقوبات تعيينًا
والق�صا�ص والديات؛ فن�صت عليها ّ
دقي ًقا(((.
اب ا ْلق ََ�سا َمةِ ،حديث رقم.6899 :
� -1أخرجه البخاري يف كتاب الديات ،بَ ُ
	-2الأ�شباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ال�شافعية ،ال�سيوطي� ،ص ،60:الأ�شباه والنظائر على مذهب �أبي
حنيفة النعمان؛ ابن جنيم� ،ص66 :
	-3الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،الآمدي.130/1 ،
 -4ينظر :فهد عبد اهلل حممد الأن�صاري http://www.alyaum.com/article/1166926؛
تاريخ الدخول :ال�سبت 2016/7/2م الواحدة ظه ًرا.
 -5ينظر :اجلرمية والعقوبة -اجلرمية ،-حممد �أبو زهرة� ،ص.46
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لكنها مل تطبق ذلك يف جرائم التعزير ،فلم تعنت ببيانها وتعيني عقوباتها كما
فعلت يف احلدود والق�صا�ص والديات ،و�إمنا تركت لويل الأمر �أو من يُنِي ُبه بيان
جرائم التعزير والعقوبات املقررة لها ،يف �إطار الأحكام العامة لل�شريعة الإ�سالمية
واملقررة بوا�سطة الكتاب وال�سنة والإجماع ،مع مراعاة حتقيق العدل وامل�صلحة،
وهذا يجعلها �شرعية � ً
أي�ضا ،وال يُخرجها عن هذه الدائرة؛ َف َما بُنِي على �أ�صول
ال�شريعة وقواعدها العامة ومبادئها الأ�سا�سية فهو �شرعي.
ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ
ال�سلم املدينّ؛ لأنه يعد �ضمانًا حلقوق
يُ�سه ُِم هذا الأ�سا�س بدوره يف حتقيق ِّ
الأفراد وحرياتهم ،فهو يبني لهم اجلرائم وعقوباتها بيانًا �شاف ًيا ،وذلك مينحهم
القدرة على متييز �أفعالهم من حيث ما هو م�شروع فيقومون به� ،أو غري م�شروع
�سن الت�شريعات اخلا�صة بالعقوبات منح�صر
فيمتنعون عنه ،كما �أنهم يعلمون �أن َّ
النا�س
يف ال�شرع وحده ،ولي�س لأحد �أن يَ ُ�س ّن قانونًا جترمي ًيا �أو عقوبة يَ�أخُ ُذ مبوجبها َ
وي�سو ُقهم �إليها بح�سب هواه ور�أيه ال�شخ�صي.
وهذا ي�ضمن لهم الطم�أنينة والأمن والأمان ،ويَ ُحول دون امل�سا�س بحرياتهم
ال�سلم املدينّ.
ال�شخ�صية ،ومعلوم ما لهذه اخل�صال من �أثر يف حتقيق ِّ
�إن العلم ب�شرعية العقوبة مينع الإقدام على الفعل املحظور ،و�إيقاع العقوبة
بعد ارتكاب املحظور مينع من العود �إليه .فعِ ْل ُم اجلاين ي�شعره ب�أن ما ي�صدر عنه من
تعد على حرمات اهلل تعاىل �سيعود عليه بال�ضرر ،و�سينال ج�سمه
�إ�ضرار بالغري �أو ٍّ
حقه من العقاب ف�إذا �شعر اجلاين بذلك راجع نف�سه �ألف مرة قبل الإقدام على
جنايته ،وحا�سب نف�سه ح�سابًا ع�س ًريا(((.
 -1ينظر :اجلنايات يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون ،ح�سن ال�شاذيل،30 ،
.36
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عندما يعلم املرء �أن نظام العقوبات يف ال�شريعة الإ�سالمية من عند اهلل
تبارك وتعاىل املتفرد بالعبودية واحلاكمية ،ف�إنه يدرك �أن هذا النظام غري خا�ضع
الجتهادات ب�شرية تتعر�ض لت�أثريات معينة �أو تقع حتت رغبات خا�صة ،من �ش�أنها �أن
تُ ْفق َِدها ال�شمولية والعدالة؛ لق�صور العقل الب�شري وخ�ضوعه ملختلف امل�ؤثرات،
و�إذا تر�سخ هذا يف نف�س امل�سلم ف�إنه يق�ضي على فكرة الت�سلط بالقوة ،واالنتقام
والث�أر بكل �أنواعه و�أ�شكاله ،ومينع �أن يكون املجتمع امل�سلم غابة ي�أكل فيها القوي
ال�ضعيف؛ ذلك �أنه يعلم �أن اهلل قد �شرع عقوبة من�صفة ت�أخذ له حقه ممّن ظلمه ،و�أنه
�سينال حقه غري منقو�ص �إن مل يكن يف الدنيا ففي الآخرة.
قال ابن القيم« :فلما تفاوتت مراتب اجلنايات مل يكن ّبد من تفاوت مراتب
العقوبات ،وكان من املعلوم �أن النا�س لو ُوكِ لوا �إىل عقولهم يف معرفة ذلك،
جن�سا وو�ص ًفا وقد ًرا لذهبت بهم
وترتيب كل عقوبة على ما ينا�سبها من اجلناية ً
الآراء كل مذهب ،وت�شعبت بهم الطرق كل َم ْ�ش َعب ،ولَ َع ُظم اخلالف وا�شتد
اخلطب ،فكفاهم �أرحم الراحمني �أحكم احلاكمني م�ؤنة ذلك ،و�أزال عنهم كلفته،
وتوىل بحكمته وعلمه ورحمته تقديره نو ًعا وقد ًرا ،ورتب على كل جناية ما
ينا�سبها من العقوبة ويليق بها من النكال»(((.
رابعا :الغر�ض من العقوبة ال�شرعية :الن�صح والت�أديب ال الإيالم والتعذيب:
ً
من �أبرز ما تت�سم به العقوبات ال�شرعية �أنها تهدف �إىل �إ�صالح اجلاين وتقومي
�سلوكه ومنعه من العودة �إىل الإجرام مرة �أخرى((( .فهي لي�ست �سي ًفا ً
م�سلطا على
رقاب العباد �أو �سو ًطا موج ًعا لظهورهم ،ت�سعى �إىل �إيالمهم وتعذيبهم وتقييد
حرياتهم؛ بل هي طريق من طرق الن�صح والإر�شاد للجاين ولغريه ،وميكن مالحظة
� -1إعالم املوقعني .100/2
 -2ينظر :يف �أ�صول النظام اجلنائي الإ�سالمي ,حممد �سليم العوا.96 ,
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ُف�صلها يف الآتي:
ذلك من جوانب عديدة  -بع�ضها ذكر �ضمن الأ�س�س ال�سابقة ،-ن ِّ
حت�ض على ال�سرت والت�سرت ،وحتث على التوبة ،ف�إذا اقرتف املرء
ال�شريعة ُّ
ما ي�ستوجب العقوبة ،فلي�س عليه �أن يف�ضح نف�سه وي�سلمها للعقاب ،و�إمنا عليه
جتب ما قبلها ،و�إذا تاب اجلاين تاب اهلل عليه .قال جل
بالت�سرت والتوبة ،ف�إن التوبة ُّ
وعز :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﭼ [الفرقان .] ٧٠:ويقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل يَ ْ�سترُ ُ َع ْب ٌد َع ْبدً ا
اب م ِْن
فيِ ُّ
الد ْنيَا �إِ اَّل َ�سترَ َ ُه اهللُ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ»((( ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن �أَ َ�ص َ
َهذِ هِ ا ْلقَا ُذو َرةِ �شَ ْيئًاَ ،ف ْليَ ْ�س َتترِ ْ ِب�سِ ترْ ِ اهللِ»((( .و عندما حاول ماعز الأ�سلمي الهرب
وب اهللُ َع َل ْيهِ؟ ثُ َّم َق َال:
وب َفيَ ُت َ
�أثناء رجمه ،قال النبي َ « :هلاَّ تَ َر ْك ُت ُمو ُه ،لَ َع َّل ُه �أَنْ يَ ُت َ
يَا َه َّز ُال ،لَ ْو َ�سترَ ْ تَ ُه ِبث َْو ِب َك َك َان خَ يرْ ً ا لَ َك»((( .ولذلك ن�ص الفقهاء على �أن ال�سرت
�أف�ضل(((.
ولعل العقوبة �أن تكون حافزًا للجاين على التوبة ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭼ [الزخرف.]48 :
�إذا نُ ِّفذت العقوبة على اجلاين كانت طهرة له ،فال يجوز �سبه �أو �شتمه �أثناء
�إقامة العقوبة وال بعدها ,وعلى املجتمع �أن ال يعيرِّ اجلاين �أو ي�ؤذيه ،فال يتعامل
معه مبوجب �سوابقه ،بل مبوجب واقعه الذي هو فيه .فقد ورد �أن بع�ض �أ�صحاب
-1
-2
-3
-4

الد ْنيَا ِب�أَنْ يَ ْ�سترُ َ َع َل ْي ِه
اب ِب َ�شا َرةِ َم ْن َ�سترَ َ اهللُ ت َ َعالىَ َع ْي َب ُه فيِ ُّ
�أخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�صلة والأدب ،بَ ُ
فيِ ْالآخِ َرةِ  ،حديث رقم.2590 :
�أخرجه مالك يف املوط�أ ،كتاب احلدودَ ،ما َجا َء فيِ َم ِن ْاعترَ َ َف َع َلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَا ،حديث رقم .2389
ال�سترْ ِ
�أخرجه :م�سند الإمام �أحمد(واللفظ له) ،حديث رقم ،22310 :و�أبو داود يف كتاب احلدود ،بَ ُ
اب َّ
َع َلى �أَ ْه ِل الحْ ُدُ ودِ  ،حديث رقم .4377 :قال املحقق (�شعيب الأرن�ؤوط)� :صحيح لغريه ،وهذا �إ�سناد
ال�سترْ ُ َع َلى الزَّ انيِ  ،حديث رقم.7234 :
ح�سن؛ والن�سائي يف الكربى ،واللفظ له ،كتاب الرجمَّ ،
ينظر :الهداية �شرح البداية 116/3؛ تبيني احلقائق للزيلعي 207/4؛ البيان والتح�صيل البن ر�شد
262/4؛ املغني البن قدامة 182/10؛ املو�سوعة الفقهية الكويتية .294/5
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ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال ملن نفذ عليه حد ال�سكران :اللهم العنه ،ما �أكرث
ما ي�ؤتى به؟ فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :اَ«ل تَ ْل َع ُنو ُه َف َوا ِهلل َما َعل ِْم ُت �أَنَّ ُه يُحِ ُّب
َال َر ُ�س ُ
اهللَ َو َر ُ�سولَ ُه»((() ،ويف لفظ �آخرَ « :ما لَ ُه �أَخْ َزا ُه اهللَُ ،فق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم :اَل ت َ ُكونُوا َع ْو َن َّ
ال�ش ْي َطانِ َع َلى �أَخِ ي ُك ْم»(((.
ويف ق�صة الغامدية عندما ُرجِ متَ « :ف َر َما َها خَ الِدُ ْب ُن ا ْل َولِيدِ ِب َح َج ٍر َفا ْن َت َ�ض َح
َال لَ ُه َر ُ�س ُ
�شَ ْي ٌء م ِْن َد ِم َها َع َلى ُج َّب ِة خَ الِدٍ َ ،ف َ�س َّب َهاَ ،فق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم :اَل
اب اهللُ َع َل ْيهِ ،ثُ َّم �أَ َم َر ِب َها
ت َُ�س َّب َها يَا خَ الِدُ َف ِ�إنَّ َها َق ْد تَابَ ْت ت َْوبَ ًة لَ ْو تَابَ َها َ�صاحِ ُب َم ْك ٍ�س لَ َت َ
َف ُك ِّف َن ْت ُث َّم َ�ص َّلى َع َل ْي َها»(((.
ويف احلديث عندما خا�ض النا�س يف ماعز فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
َال َر ُ�س ُ
«ا�س َتغْ ِف ُروا لمِ َاعِ ِز ْب ِن َمال ٍِكَ .ق َالَ :فقَالُواَ :غ َف َر اهللُ لمِ َاعِ ِز ْب ِن َمال ٍِكَ ،ق َالَ :فق َ
ول
ْ
َاب ت َْوبَ ًة لَ ْو ُق�سِ َم ْت بَينْ َ �أُ َّم ٍة لَ َو�سِ َع ْت ُه ْم»((( وهذا ي�ؤكد
ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم :لَق َْد ت َ
�أن الغر�ض من العقاب هو الإ�صالح ال الإيالم ،و�أن �أ�سا�س العقوبة يف الإ�سالم
احلفاظ على احلقوق وعلى �سالمة العالقات بني �أفراد املجتمع؛ ال يعتدي �أحدهم
على الآخر ،ف�إن فعل نال العقوبة املنا�سبة وعاد واحدً ا من �أفراد املجتمع الأ�سوياء
له ما لهم وعليه ما عليهم.
-1
-2
-3

-4

اب َما يُ ْك َر ُه م ِْن لَ ْع ِن �شَ ارِ ِب الخْ َ ْم ِر َو�إِنَّ ُه لَ ْي َ�س ِبخَ ارِ ٍج م َِن المْ ِ َّلةِ،
�أخرجه البخاري يف كتاب احلدود ،بَ ُ
حديث رقم.6780 :
اب َما يُ ْك َر ُه م ِْن لَ ْع ِن �شَ ارِ ِب الخْ َ ْم ِر َو�إِنَّ ُه لَ ْي َ�س ِبخَ ارِ ٍج م َِن المْ ِ َّلةِ،
�أخرجه البخاري يف كتاب احلدود ،بَ ُ
حديث رقم.6781 :
�أخرجه الن�سائي يف الكربى ،كتاب الرجم ،تَ�أْخِ ُري الحْ َدِّ َع ِن المْ َ ْر�أَةِ الحْ َام ِِل �إِ َذا هِ َي َزن َْت َح َّتى تَ ْفطِ َم َولَدَ َها،
حديث رقم .7231 :قال اخلطابي� :صاحب املك�س :هو الذي يُع�شر �أموال امل�سلمني ،وي�أخذ من التجار
مك�سا با�سم ال ُع�شر ،ولي�س هو بال�ساعي الذي ي�أخذ ال�صدقات .ينظر:
واملختلفة �إذا مروا عليه و َعبرَ وا به ً
معامل ال�سنن .5/3
اب َم ِن ْاعترَ َ َف َع َلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَى ،حديث رقم1695 :؛ والن�سائي يف
�أخرجه م�سلم يف كتاب احلدود ،بَ ُ
الكربى ،كتاب الرجمَ ،ك ْي َف اِال ْعترِ َ ُ
اف ِبال ِّزنَا ،حديث رقم.7125 :
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ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ
عند معرفتنا �أن العقوبات ال�شرعية ال تهدف �إىل �إيالم اجلاين �أو �إهانته ،و�إمنا
هي زواجر �شرعت لإ�صالحه وتكفري ذنبه؛ بل هي العالج بالن�سبة �أليه« ،كما يق�صد
الوالد ت�أديب ولده ،وكما يق�صد الطبيب معاجلة املري�ض»((( .ف�إن هذا له �أثره يف
مراعاة نف�سية اجلاين ،و�أن العقوبة ت�سعى يف م�صلحته �إذ �إنها تزجره عن ارتكاب
اجلرمية« ،فيتخل�ص من الوقوع يف الإثم واخلطيئة ،و�إذا مل ينزجر وارتكب اجلرمية
وعوقب ،ف�إن العقوبة يف حقه مبنزلة الكي بالن�سبة للمري�ض املحتاج �إليه ،ومبنزلة
قطع الع�ضو املت�آكل ،ف�إن بهذا القطع �أو ذلك الكي م�صلحة م�ؤكدة له و�إبقا ًء حلياته
و�إيقا ًفا للمر�ض من ال�سراية وهالك اجل�سم كله»(((.
فاملجرم �-إ ًذا� -إما �أن ميتنع عن ارتكاب اجلرمية� ،أو �أن يرتكبها ،ففي حال
ين وال �شك ،ويف حال ارتكابها،
ال�سلم املد ّ
امتناعه عنها ،ف�إن ذلك ي�سهم يف حتقيق ِّ
ف�إنه عندما يعلم �أن الغر�ض من عقابه هو �إ�صالحه ال �إيالمه ،ف�إن هذا �سيعينه على
التوبة ،والنظر �إىل املجتمع بعني الرا�ضي ،ال بعني ال�ساخط املنبوذ الذي يتحينَّ
الفر�ص للنيل منه واالنتقام من �أفراده ،يعينه على ذلك �إميانه ب�صحة احلكم وعدالة
امل�ش ّرع ،و�أن املن ِّفذ �أداة لي�س لفعلها انعكا�سات داخلية �أو خارجية ،وهذا من �ش�أنه
ين � ً
أي�ضا.
ال�سلم املد ّ
�أن يحقق ِّ
وبالنظر �إىل بع�ض النظريات الأوروبية اجلديدة التي تبنت فكرة �أن الإجرام
نوع من الأمرا�ض ،و�أن املجرم مري�ض يجب معاجلته ال عقابه ،ف�إن هذا الأ�سا�س يعد
منطل ًقا يف مناق�شة هذه النظريات؛ لأن املر�ض يف مراحل الق�ضاء عليه قد يحتاج
�إىل برت ع�ضو� ،أو تناول دواء ُم ٍّر� ،أو �أي عمل �آخر غري مرغوب فيه� ،أو يحتاج �إىل
	-1الفتاوى الكربى 521/5؛ منهاج ال�سنة النبوية .237/5
	-2الق�صا�ص والديات� ،ص.13
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تلقيح ما ،وذلك عند انت�شار الأمرا�ض املعدية يف جمتمع من املجتمعات ،ف�إنه ال
بد للأفراد حينها من �أخذ ا ُحلقَن امل�ضادة لهذا املر�ض� ،أو �أخذ الأدوية التي تن�شط
اجلانب املناعي يف الإن�سان .وكذلك الإجرام ،ف�إنه و�إن كان ً
مر�ضا -بح�سب تلك
النظريات -ف�إن العقوبة الرادعة تعمل عمل التلقيح الوقائي جتاه هذه الأمرا�ض كي
ي�سلم ج�سد املجتمع.
وهذا يعزز فكرة �أن العقوبات «قد و�ضعت على �أ�سا�س متني من علم النف�س،
وذلك بق�صد حماربة الدوافع التي حتمل املجرم على الإجرام بالدوافع التي
ت�صرفه عنها ،وما يقال عن �شدة العقوبة ،فالغر�ض :املنع ثم لتحقيق امل�ساواة»(((.
كذلك ف�إن لهذا الأ�سا�س �أثره يف ت�صحيح طريقة تعامل املجتمع مع اجلاين،
فكما �سبق ال يجوز نبذ اجلاين وال تعيريه وال ت�ضييق اخلناق عليه ،بل ينظر له على
�أ�سا�س من الرحمة والعون له على �أن ي�سلك طريق التوبة احلقيقية ،و�أن يعي�ش يف
جمتمعه ب�سوية وفعالية ،وهذا كله ي�سهم يف حتقيق ال� ِّسلم املدينّ.
خام�سا :املوازنة بني م�صلحة املجتمع وم�صلحة الفرد:
ً
يعني هذا الأ�سا�س ت�أكيد حماية املجتمع من �ضرر اجلرمية دون �إهمال ال�شخ�ص
املجرم عند تقرير العقوبة على من ي�ستحقها.
وال�شريعة الإ�سالمية يف ت�شريعها العقوبات وحتديد مقاديرها وازنت بني
هاتني امل�صلحتني ،فراعت حتقيق م�صلحة املجتمع بحمايته من اجلرمية واملجرمني،
ويف الوقت ذاته نظرت �إىل حتقيق م�صلحة املجرم مبراعاة ظروفه و�أحواله بالقدر
الذي ي�ستحقه من املراعاة.
ففي عقوبات احلدود جعلت ال�شريعة الإ�سالمية رعاية املجرم ،ومالحظة
 -1نظام الإ�سالم يف العبادة والعقوبة ،د .حممد عقلة� ،ص .207
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ظروفه و�أحواله تقف عند حد الت�أكد من بلوغه وعقله واختياره وعدم الإكراه
�أو اال�ضطرار ،ويف عقوبات االعتداء على النف�س �أو ما دونها ،ف�إن العقوبة هي
الق�صا�ص �إذا توافرت �شروطه دون نظر �إىل �شخ�صية املجرم �إال بقدر الت�أكد من
بلوغه وعقله .ويف العقوبات التعزيرية ف�إن ل�شخ�صية املجرم وظروفه و�أحواله
و�سوابقه اعتبا ًرا كب ًريا يف تقدير العقوبة؛ لأن هذه اجلرائم ال تبلغ يف خطورتها
مبلغ جرائم احلدود والق�صا�ص ،ومن َّثم ف�إن مراعاة �شخ�صية املجرم جتد جمالها
الوا�سع يف هذه اجلرائم(((.
كذلك ف�إن يف تنفيذ العقوبة م�صالح تعود على اجلاين ذاته ،منها� :أن تكون
تطه ًريا وتكف ًريا لذنبه يف الآخرة كما �أخرب بذلك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف
قوله« :تُ َبا ِي ُعونيِ َع َلى �أَنْ اَل ت ُْ�ش ِر ُكوا ِبا ِهلل �شَ ْيئًاَ ،و اَل ت َْ�س ِر ُقواَ ،و اَل ت َْزنُواَ ،و اَل ت َ ْق ُت ُلوا
�أَ ْو اَل َد ُك ْمَ ،و اَل تَ�أْتُوا ِب ُب ْه َتانٍ تَ ْفترَ ُونَ ُه بَينْ َ �أَ ْيدِ ي ُك ْم َو�أَ ْر ُج ِل ُك ْمَ ،و اَل ت َْع ُ�صوا فيِ َم ْع ُر ٍ
وف،
الد ْنيَا َف ُه َو
اب م ِْن َذل َِك �شَ ْيئًا َف ُعوق َِب فيِ ُّ
َف َم ْن َو َّفى ِم ْن ُك ْم َف�أَ ْج ُر ُه َع َلى اهللَِ ،و َم ْن �أَ َ�ص َ
اب م ِْن َذل َِك �شَ ْيئًا َف َ�سترَ َ ُه اهللَُ ،ف�أَ ْم ُر ُه �إِلىَ اهللِ� :إِنْ �شَ ا َء َعا َق َب ُه َو ِ�إنْ
َك َّفا َر ٌة لَ ُهَ ،و َم ْن �أَ َ�ص َ
�شَ ا َء َع َفا َع ْن ُه َف َبايَ ْع َنا ُه َع َلى َذل َِك»((( .وعن علي بن �أبي طالب -ر�ضي اهلل عنه� -أن
الد ْنيَا َفاهللُ
اب َح ًّدا َف ُع ِّج َل ْت ُعقُوبَ ُت ُه فيِ ُّ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قالَ « :م ْن �أَ َ�ص َ
اب َح ًّدا َف َ�سترَ َ ُه اهللُ َع َل ْي ِه
�أَ ْع َد ُل م ِْن �أَنْ يُثَن َِّي َع َلى َع ْبدِ هِ ا ْل ُعقُوبَ َة فيِ ْالآخِ َرةِ َ ،و َم ْن �أَ َ�ص َ
َو َعفَا َع ْنهُ فَاهللُ �أَ ْك َرمُ ِمنْ �أَنْ يَعُودَ �إِلىَ �شَ ْيءٍ َقدْ َعفَا َع ْنهُ»((( .كما �أن العقوبة قد تكون
و�سيلة للتوبة الن�صوح.
 -1ينظر :الق�صا�ص والديات ،عبد الكرمي زيدان� ،ص.17-16
اب بَ ْي َع ِة الن َِّ�ساءِ  ،حديث رقم7213 :؛ وم�سلم ،كتاب احلدود،
� -2أخرجه البخاري يف كتاب الأحكام ،بَ ُ
ات ِ ألَ ْه ِل َها ،حديث رقم.1709 :
اب الحْ ُدُ و ُد َك َّفا َر ٌ
بَ ٌ
اب َما َجا َء اَل يَ ْزنيِ الزَّ انيِ َو ُه َو ُم�ؤْم ٌِن ،حديث رقم .2626 :قال
� -3أخرجه :الرتمذي ،كتاب الإميان ،بَ ُ
الرتمذيَ :و َه َذا َحدِ ٌ
ال�سنن الكربى ،كتاب الأ�شربة واحلد فيها  -جماع
يث َح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
يب؛ والبيهقي ،يف ُ
ات ،حديث رقم.17671 :
اب الحْ ُدُ و ُد َك َّفا َر ٌ
�أبواب �صفة ال�سوط ،بَ ُ
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ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ
�إن هذه املوازنة بني م�صلحة الفرد واجلماعة املتحققة يف ت�شريع العقوبة
ين وحتقيقه يف املجتمع ب�شكل وا�ضح جدً ا؛ ذلك �أن
ال�سلم املد ّ
ي�صب يف تر�سيخ ِّ
هذا الأ�سا�س يعد ً
و�سطا بني نظريتني يف العقاب:
الأوىل :تذهب �إىل ت�أكيد حماية املجتمع من اجلرمية واملجرمني ،وتبالغ يف هذا
الت�أكيد �إىل حد �إهمال �شخ�صية املجرم وظروفه و�أحواله ودوافع ارتكابه اجلرمية،
لذا ال ب�أ�س عندها من ت�شريع �أق�سى العقوبات ما دامت تحُ قّق حماية املجتمع.
والثانية :ت�ؤكد على االهتمام ب�شخ�صية املجرم و�أحواله وظروفه ودوافع
ارتكابه اجلرمية ،وحتاول �أن تخفف عنه العقوبة �إىل �أقل قدر ممكن بحجة �أنها تريد
عالجه و�إ�صالحه ،و�إن �أدى ذلك �إىل تعر�ض املجتمع للفو�ضى والإجرام.
هذه الو�سطية التي تربز يف هذا الأ�سا�س ،ف�ضلاً عن كونها �سمة من �سمات
ين � ً
أي�ضا؛ لأن عقاب
ال�سلم املد ّ
ال�شريعة ال�سمحة ب�شكل عام ،ف�إنها تُ�سهم يف حتقيق ِّ
اجلاين يكر�س مفاهيم العدالة وي�ؤدي �إىل تثبيت دعائم النظم االجتماعية((( ،و �إىل
حتقيق الأمن واال�ستقرار يف املجتمع و�سرعة الف�صل يف اخل�صومات واملنازعات
ب�شكل متقن وهذا ما يعمق الثقة والطم�أنينة يف ال�سلطة الق�ضائية كما يقوي �شعور
الت�ضامن والتكافل االجتماعي بني �أفراد ال
ومن جهة �أخرى ف�إن الت�شريع الإ�سالمي عندما حذر من ارتكاب اجلرائم،
وم تربية النف�س و�صقلها وحتقيق �شفافيتها ،و�إ�شعارها
ورتب العقوبات عليها كان يَ ُر ُ
ب�أن �أذى �إن�سان واحد هو �أذى للنا�س جميعا ،و�أن الإح�سان لإن�سان واحد هو
�إح�سان للنا�س جمي ًعا .ويف قوله تعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
 -1ينظر :علم العقاب ،عدنان الدوري� ،ص105؛ �أحكام اجلرمية والعقوبة ،حممد �أبو ح�سان� ،ص.168
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ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ [املائدة� ]٣٢ :إ�شارة جلية ووا�ضحة �إىل �أن اجلناية
يف نظر ال�شريعة الإ�سالمية ال ت�ؤثر يف املجني عليه فقط ،و�إمنا ت�ؤثر يف املجتمع
كله؛ لأنها تَ ْن َته ُ
ُ
وتعوق تقد َمه ،و�إذا كان
ِك حرم َته وتهد ُد م�س َريته ،وتقلقُ هدو َءه،
�ضررها عا ًما ،ف�إن �أكمل ال�سبل و�أمتها يف تقرير نوعية العقوبة ،يكمن يف جمابهة
�شبح اجلرمية ،وت�ص ُلح م�سرية
مواطن الداء بكل حزم ،وبهذا امل�سلك احلازم يُ ْب َعدُ ُ
النا�س جمي ًعا ،وي�سود الأمن واال�ستقرار(((.
�ساد�سا :مراعاة الفطرة الإن�سانية يف االنت�صاف والت�ش ّفي:
ً
يف العقوبة ال�شرعية مراعا ٌة لفطرة الإن�سان من حيث رغبته يف االنت�صاف له
ممن ظلمه ،و�شفاء نف�س املجني عليه و�أنف�س ذويه ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭼ [التوبة]15-14 :؛ ف�شفاء ال�صدور
و�إذهاب غيظ القلوب ،فطرة ال ينكرها �أحد ،ولذلك اعتنت بها ال�شريعة وجعلتها
من �أغرا�ض ت�شريع العقوبة .فالق�صا�ص على �سبيل املثال �شرعه اهلل تعاىل؛ لأنه
باملجني عليه(((؛ جاء
ال�سبيل العادل الذي يحقق ذلك؛ �إذ يفعل باجلاين مثل ما فعل
ّ
يف بدائع ال�صنائع« :ولأبي حنيفة -ر�ضي اهلل عنه� -أن املق�صود من الق�صا�ص هو
الت�ش ّفي ،و�أنه ال يح�صل للميت ،ويح�صل للورثة فكان ح ًقا لهم ابتداء»((( وعندما
يتعذر الق�صا�ص �أو ميتنع ل�سبب من الأ�سباب ،ف�إنه ال بد من التعوي�ض املايل الذي
 -1ينظر :اجلنايات يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون ،ح�سن ال�شاذيل� ،ص:
.37 -36
 -2ينظر :النهاية يف غريب احلديث والأثر ،ابن الأثري  ،72/4مادة (ق �ص �ص)؛ الإعالم بفوائد عمدة
الأحكام ،ابن امللقن 41/9؛ الفقه على املذاهب الأربعة ،للجزيري 217/5؛.
.242/7 -3
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يعو�ض عن الق�صا�ص وي�شفي ما يف النفو�س �شفا ًء مقبوال تزول به نوازع
فيه ما ّ
احلقد والكره واالنتقام.
فللإ�سالم عناي ٌة وا�ضح ٌة ب�شفاء غيظ املكلومني ما و�سعه احلق والعدل ،من غري
�شطط وال �إ�سراف.
ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ
يرى ابن عا�شور �أن مق�صد ال�شريعة الإ�سالمية من ت�شريع العقوبات �أمور
ثالثة« :ت�أديب اجلاين ،و�إر�ضاء املجني عليه ،وزجر املقتدي باجلناة»((( ،ف�إر�ضاء
املجني عليه و�شفاء غيظه � -أو غيظ ذويه -له �أثر يف �أنه «ال يفكر يف االنتقام،
فال ي�سرف يف االعتداء ،وال ي�سرف يف القتل ...و�إن لنا يف �إح�صاءات اجلرائم
التي تكون � ً
�شخ�صا لَعِ برْ ة ... ،فجرمية القتل
أخذا بالث�أر� ،أو انتقا ًما من �إهانة حلقت
ً
يتبعها �أخرى � ً
أخذا بالث�أر ،ثم يتبع الثانية ثالثة ،حتى �إن الث�أر لتتوارثه الأعقاب
املجني عليه»(((.
والذرية ،وما كان ذاك �إال لأن القوانني مل تعمل على �شفاء �صدر
ّ
ويقول اجلزيري« :و�إذا كان الغر�ض من الق�صا�ص هو حقن الدماء ،والكف
عن العدوان على الأرواح ،ليعي�ش النا�س �آمنني ،ف�إن من ال�ضروري �أن ينظر
ال�شرع يف كل النواحي التي يرتتب عليها حفظ الأرواح و�صيانتها ،ف�إذا كانت
العقوبة تزجر فا�سد الأخالق الذي متيل نف�سه �إىل اجلرمية فتمنعه عن قتل نف�سه،
وقتل غريه ،ولكن يجب النظر �إىل ما يرفع الأحقاد ،وال�ضغائن من نفو�س الأ�سرة،
حقنًا للدماء وحمافظة على الأرواح»(((.
للمجني عليه ،وتطييب خلاطره و�أهله مما يبعده عن
ففي �إيقاع العقوبة �إر�ضاء
ّ
 -1مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص.207
	-2اجلرمية والعقوبة -اجلرمية ،-حممد �أبو زهرة� ،ص.16
	-3الفقه على املذاهب الأربعة ،للجزيري .231/5
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التفكري بالث�أر ،وما يخلفه من ويالت ال تحُ مد عقباها ،فتتو�سع دائرة الث�أر حتى
ت�ضم الكثري ممن لي�س لهم ذنب وال �صلة باجلرمية الأوىل.
املطلب الثالث:
ال�سلم
الأ�س�س العملية �أو التطبيقية للعقوبة يف ال�شريعة و�أثرها يف حتقيق ِّ
املد ّ
ين.
� اًأول :كفايتها للردع والزجر:
كي تكون العقوبة رادعة وزاجرة ،ف�إنه ال بد من احتوائها على مقدار من الأمل
يكون كاف ًيا للردع والزجر للإن�سان ،و�إخافته من ارتكاب اجلرمية ،لئال يقع عليه
امل�ؤمل واملخوف؛ لأن يف كل �إن�سان غريزة حب الذات ،وحب البقاء ،وال�سالمة
من امل�ؤذي امل�ؤمل((( .ويف هذا منع اجلاين من معاودة املع�صية وارتكاب اجلرمية،
ومنع غريه من التفكري يف اجلرمية �أو الإقدام عليها.
احلد على
ويف �صحيح م�سلم �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعد �إقامة ّ
ماعز الأ�سلمي ،قام خطيبا من الع�شي ،فقال�« :أَ َو ُك َّل َما ا ْن َط َل ْق َنا ُغ َزا ًة فيِ َ�س ِب ِيل ا ِهلل
يب ال َّت ْي ِ�سَ ،ع َل َّي �أَنْ اَل �أُوتَى ِب َر ُج ٍل َف َع َل َذل َِك
يب َك َن ِب ِ
تَخَ َّل َف َر ُج ٌل فيِ عِ يَا ِل َنا ،لَ ُه نَ ِب ٌ
�إِ اَّل ن ََّك ْل ُت ِبهِ(((»..؛ �أي جعلته اً
نكال�« :أي عظة وعربة ملن بعده مبا �أ�صبته منه من
العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاح�شة»(((.
ومما يدلل على ذلك �أن �أغلب الفقهاء كانوا ي�ص ّرحون ب�ضرورة ا�شتمال
العقوبة على الزجر والردع ،يقول املرغيناين عن احلد« :واملق�صد الأ�صلي من
 -1ينظر :الق�صا�ص والديات ،عبد الكرمي زيدان� ،ص.15
اب َم ِن ْاعترَ َ َف َع َلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَى ،حديث رقم .1694 :والنبيب
� -2أخرجه م�سلم يف كتاب احلدود ،بَ ُ
�صوت التي�س عند ال�سفاد .ينظر� :شرح النووي على �صحيح م�سلم .195/11
� -3شرح النووي على �صحيح م�سلم .196/11
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�شرعه :االنزجار عما يت�ضرر به العباد»((( ،وينقل الكمال بن الهمام كالم بع�ض
العلماء عن احلدود�« :إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده»((( .ويذكر القرايف �أن
الزواجر م�شروعة لدرء املفا�سد املتوقعة ،و�أنها يف معظمها تكون زج ًرا للع�صاة
عن املع�صية ،وزج ًرا ملن يُقْدِ ُم بعدهم على املع�صية(((.

وقال املاوردي« :واحلدود زواجر و�ضعها اهلل تعاىل للردع عن ارتكاب ما
ُحظِ َر ،وترك ما �أمر به ملا يف الطبع من مغالبة ال�شهوات امللهية عن وعيد الآخرة
بعاجل اللذة ،فجعل اهلل تعاىل من زواجر احلدود ما يردع به ذا اجلهالة حذ ًرا
من �أمل العقوبة ،وخيفة من نكال الف�ضيحة؛ ليكون ما ُحظِ َر من حمارمه ممنو ًعا،
أعم والتكليف �أ ّمت ،قال اهلل تعاىل:
وما �أُمِر به من ِ
فرو�ضه متبو ًعا ،فتكون امل�صلحة � ّ
ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [الأنبياء :]107 :يعني يف ا�ستنقاذهم من اجلهالة،
و�إر�شادهم من ال�ضاللة ،وك ِّفهم عن املعا�صي ،وبعثهم على الطاعة»(((.
وت�أكيدً ا لفكرة �أن العقوبات للزجر ال للإتالف ،فقد ا�شرتط الفقهاء يف الآلة
ً
�شروطا تدلل مبا ال
التي تنفذ بها العقوبة ،ويف طريقة التنفيذ ،ويف ال�شخ�ص املنفذ
يدع اً
جمال لل�شك �أن العقوبة للزجر ال للإهالك ونحوه ,وهذا ي�ؤيد ما �سبق ذكره
�أن العقوبات تهدف �إىل �إ�صالح اجلاين وال تهدف �إىل الإيالم �أو التعذيب(((.
	-1الهداية مطبوع مع فتح القدير .212/5
 -2فتح القدير .212/5
 -3ينظر :الفروق.213/1 ،
	-4الأحكام ال�سلطانية� ،ص.221
 -5ينظر :البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي ،يحيى بن �أبي اخلري العمراين405/11 ،؛ �شرح منتهى الإرادات،
من�صور بن يون�س البهوتى276/3 ،؛ حا�شية الرو�ض املربع على زاد امل�ستقنع ،202/7 ،عبد الرحمن
بن حممد بن قا�سم العا�صمي؛ املو�سوعة الفقهية الكويتية147/4 ،؛ مو�سوعة الفقه الإ�سالمي ،حممد
بن �إبراهيم بن عبد اهلل التويجري.45/5 ،
ويف موط�أ الإمام مالكَ :ع ْن َز ْيدِ ْب ِن �أَ ْ�س َل َم� ،أَنَّ َر ُجلاً ْاعترَ َ َف َع َلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَا َع َلى َع ْهدِ َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فدَ َعا لَ ُه َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِب َ�س ْو ٍطَ ،ف�أُت َِي ِب َ�س ْو ٍط َم ْك ُ�سورٍ َ ،فق َ
َال :ف َْوقَ َه َذا=،
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ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ
يرى ابن القيم �أن اهلل تبارك وتعاىل �شرع العقوبات يف اجلنايات الواقعة بني
النا�س بع�ضهم على بع�ض ،وجعلها على �أكمل الوجوه املت�ضمنة مل�صلحة الردع
والزجر ،مع عدم املجاوزة ملا ي�ستحقه اجلاين من الردع؛ فلم ي�شرع يف الكذب
قطع الل�سان وال القتل ،وال يف الزنا اخل�صاء ،وال يف ال�سرقة �إعدام النف�س؛ وذلك
«لتزول النوائب ،وتنقطع الأطماع عن التظامل والعدوان ،ويقتنع كل �إن�سان مبا
�آتاه مالكه وخالقه؛ فال يطمع يف ا�ستالب غريه حقه»(((.
ال�سلم املدينّ ،ف�ضلاً عن �أنه يُ�سهم يف
ومعلوم ما لهذا من �أثر يف حتقيق ِّ
حتقيق هدف العقوبة ،وهو منع اجلرمية .فالعقوبة ترمي �إىل منع ارتكاب مزيد
من اجلرائم ،ويف تنفيذها على املجرم منع له من العود �إىل الإجرام مرة �أخرى،
ويف تنفيذ العقوبة علنًا �أمام النا�س ما يحقق املنع العام((( .ويف ذلك ك ِّله �صو ٌن
ٌ
وحفاظ على الألفة بينهم والتواد والتعاون.
للمجتمع والأفراد،
ثان ًيا :تنفذ العقوبة على مرتكب اجلناية فقط:
ال تُ َن َّف ُذ العقوبة �إال على مرتكبها ،وال ي�ؤخذ �أحد بجناية غريه ،وهذا �أ�سا�س
قرره القر�آن الكرمي يف �آيات كثرية ،ومنها قوله عز وجل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭼ [الأنعام]164 :؛ ويف هذا �إخبار من املوىل �سبحانه وتعاىل
َالُ :دونَ َه َذا َف ُ�أت َِي ِب َ�س ْو ٍط َق ْد ُركِ َب ِب ِه َو اَلنَ َ ،ف�أَ َم َر ِب ِه َر ُ�س ُ
=ِي ِب َ�س ْو ٍط َجدِ يدٍ  ،لمَ ْ تُ ْق َط ْع ثَ َم َرتُ ُهَ ،فق َ
ول ا ِهلل
َف�أُت َ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ف َُجلِدَ  ... ،كتاب الرجم واحلدودَ ،ما َجا َء فيِ َم ِن ْاعترَ َ َف َع َلى نَ ْف�سِ ِه ِبال ِّزنَا ،حديث
رقم.3048 :
� -1إعالم املوقعني.73/2 ،
 -2ينظر :فتح القدير ،ابن الهمام 112/4؛ الأحكام ال�سلطانية ،املاوردي �ص 293؛ تب�صرة احلكام يف
�أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،ابن فرحون 205/2؛ يف �أ�صول النظام اجلنائي الإ�سالمي ،حممد
�سليم العوا� ،ص .73
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�أنه ال ي�ؤاخِ ذ �أحدً ا بذنب غريه ،و�أنه ال يُ ِّ
عذب الأبناء بذنب الآباء((( ،وهو ما جاء
يف املادة (( ٢من قانون العقوبات الإماراتي« :ال ي�ؤخذ �إن�سان بجرمية غريه .واملتهم
بريء حتى تثبت �إدانته وف ًقا للقانون» ،وهذا �أمر منطقي يحقق العدالة ،ويح ِّمل
نف�س َبجريرتها التي
ال�شخ�ص نتيجة �أفعاله ،وال يحملها عنه غريه ،و�إمنا ت�ؤخَ ذ كل ٍ
اكت�سبتها؛ قال ابن العربي« :وهذا �إمنا ب ّينه لهم ر ًّدا على اعتقادهم يف اجلاهلية من
م�ؤاخذة الرجل بابنه وب�أبيه وبجريرة حليفه»((( .وقد نفى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم هذا بقولهَ ...« :و اَل يُ�ؤْخَ ُذ ال َّر ُج ُل ِب َج ِري َرةِ �أَ ِبيهَِ ،و اَل ِب َج ِري َرةِ �أَخِ يهِ»(((َ .ع ْن
�أَ ِبي رِ ْمثَ َة َق َال»:ا ْن َط َلق ُْت َم َع �أَ ِبي ن َْح َو ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمُ ،ث َّم �إِ َّن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال ِ ألَ ِبي :ا ْب ُن َك َه َذا ؟ َق َال� :إِي َو َر ِّب ا ْل َك ْع َبةَِ .ق َالَ :حقًّا؟ َق َال� :أَ�شْ َهدُ
ِبهَِ .ق َالَ :ف َت َب َّ�س َم َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ�ضاحِ ًكا ،م ِْن ثَ ْب ِت �شَ َبهِي فيِ �أَ ِبي،
َوم ِْن َحل ِِف �أَ ِبي َع َل َّي ،ثُ َّم َق َال� :أَ َما �إِنَّ ُه اَل يَ ْجنِي َع َل ْي َكَ ،و اَل تجَ ْ نِي َع َل ْي ِه َو َق َر�أَ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ [فاطر.(((»]18:
ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ

لو كانت العقوبة تنفذ على اجلاين وعلى غريه من �أهل �أو ع�شرية �أو �صديق
�أو نحو ذلك ،ف�إن لهذا حماذي َر كثرية منها:
تع�ص ُب ه�ؤالء املذكورين مع اجلاين؛ لأنهم متهمون ابتدا ًء ،و�سيحا�سبون
ُّ
على فعل �صاحبهم ،ف�سيكونون يف حالة عداء مع املجتمع ،وتن�ش�أ بذلك الع�صبيات
-1
-2
-3
-4

ينظر� :أحكام القر�آن؛ �أحمد بن علي الرازي �أبو بكر اجل�صا�ص.200 :4 ،
�أحكام القر�آن؛ �أبو بكر بن حممد بن العربي.300 :2 ،
�أخرجه الن�سائي يف كتاب حترمي الدم ،باب تحَ ْ ِر ُمي ا ْل َق ْت ِل ،حديث رقم4138 :؛ قال ال�شيخ الألباين:
�صحيح.
َ
َ
َ
�أخرجه �أبو داود (واللفظ له) يف كتاب الديات ،بَاب اَل يُ�ؤْخَ ُذ ال َّر ُج ُل ِب َج ِري َرةِ �أ ِبي ِه �أ ْو �أخِ يهِ،
حديث رقم4459 :؛ و الن�سائي ،يف كتاب الق�سامة والقود َ -ه ْل يُ�ؤْخَ ُذ َ�أ َح ٌد ِب َج ِري َرةِ َغيرْ ِ هِ
؟ حديث رقم.4847 :
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ين يف املجتمع.
ال�سلم املد ّ
والع�صابات وما �أ�شبه ذلك ،وهذا ِّ
يقو�ض ِّ
قد يحاول اجلاين �إحلاق ال�ضرر بغريه عمدً ا عن طريق جنايته هو ،ف�إذا �أراد
�أن ي�ضر بقريبه �أو من يلوذ به ف�إنه �سيجعل ارتكابه اجلرمية �سبيلاً �إىل هذا الإ�ضرار،
وبذلك تت�سع دائرة خ�صوم القانون واملجتمع ،وهذا � ً
ال�سلم وال�سالم
أي�ضا ِّ
يقو�ض ِّ
يف املجتمعات .لكن يف حال تنفيذ العقوبة على اجلاين فقط ،ف�إن هذا يقطع
الطريق على كل تلك االحتماالت املمكنة الوقوع ،والتي ت�ؤدي بالنتيجة �إىل
بال�سلم ،ف�ضلاً عن �أن اجلاين نف�سه يعلم �أنه قد ا�ستحق العقوبة نتيجة
الإخالل ِّ
فعله ،وهذا هو العدل بعينه.
ثال ًثا :العقوبة تطال كل مرتكبي موجباتها (عموم العقوبة):
�أي �أن العقوبة عامة تنفذ على جميع اجلناة ممن قامت فيهم �أ�سبابها و�شروطها
بغ�ض النظر عن جن�س �أو لون �أو من�صب ،ال فرق بني �شريف وو�ضيع وقوي
و�ضعيف ،ولي�س هناك ح�صانة لأحد ،فالإ�سالم ال يح�صن �إن�سانًا ارتكب جرمية
وقامت عليه الأدلة ،كل النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط �أمام �أحكام اهلل تبارك
وتعاىل ,ولقد كانت املحاباة يف تنفيذ العقوبات �سب ًبا لهالك الأمم ،ففي احلديث
ال�شريف عن عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها� ،-أن ً
قري�شا �أهمهم �ش�أن املر�أة املخزومية التي
�سرقت ،فقالوا :من يكلم فيها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟ فقالوا :ومن يجرتئ
عليه �إال �أ�سامة ،حِ ّب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فكلمه �أ�سامة ،فقال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أَت َْ�ش َف ُع فيِ َحدٍّ م ِْن ُحدُ ودِ ا ِهلل ُث َّم َق َام َفاخْ َت َط َب ثُ َّم َق َال:
ين َق ْب َل ُك ْم �أَنَّ ُه ْم َكانُوا �إِ َذا َ�س َرقَ فِيه ُِم َّ
ال�ش ِر ُ
يف ت َ َر ُكو ُه َو ِ�إ َذا َ�س َرقَ فِيه ُِم
�إِنمَّ َا �أَ ْه َل َك ا َّلذِ َ
ال�ضعِ ُ
يف �أَ َقا ُموا َع َل ْي ِه الحْ َ َّد َوايمْ ُ ا ِهلل لَ ْو �أَ َّن َفاطِ َم َة ِب ْن َت محُ َ َّمدٍ َ�س َر َق ْت لَ َق َط ْع ُت يَ َد َها»(((.
َّ
اب
� -1أخرجه البخاري ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،باب ،حديث رقم3475 :؛ وم�سلم يف كتاب احلدود ،بَ ُ
يف َو َغيرْ ِ هِ َوال َّن ْه ِي َع ِن َّ
ال�سارِ ِق َّ
ال�ش َفا َع ِة فيِ الحْ ُدُ ودِ  ،حديث رقم.1688 :
ال�ش ِر ِ
َق ْط ِع َّ
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ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ

يُحقق هذا الأ�سا�س امل�ساواة بني النا�س �أمام القانون الإ�سالمي ،ويعطي
القوي من اجلري وراء نزواته ،وما
ردع وزج ٍر كافية متنع
ّ
للعقوبات ال�شرعية قوة ٍ
تخيله له نف�سه من �إمكانية الإفالت من العقاب �إذا ارتكب اجلرمية ،لقوته �أو مركزه
االجتماعي� ،أو رئا�سته �أو ثرائه �أو كرثة �أتباعه �أو �شرفه؛ لأن قوته مهما عظمت ال
تخل�صه من العقاب؛ فقوة الدولة �أكرب من قوته ،وبهذا يطمئن ال�ضعيف وي�أمن
على نف�سه وماله وعر�ضه من اعتداء الأقوياء ،لأنه �أقوى منهم بت�أييد الدولة حلقه(((.
ين يف املجتمع ،و�إذا كانت العقوبة
ال�سلم املد ّ
العدل وامل�ساواة �أ�سا�س حتقيق ِّ
ال�شرعية تنفذ على كل من ارتكب موجباتها ،ما دامت �شروط وجوب العقوبة
ال�سلم املدينّ ،ملا مينحه ذلك من اطمئنان
متحققة فيهم ،ف�إن هذا يُ�سهم يف حتقيق ِّ
على �ضروريات الإن�سان من اعتداء املعتدين ،وما ي�شيعه يف املجتمع من ثقة يف
حت�صيل احلقوق من مغت�صبيها ،فت�سود حالة من الأمن والأمان واالرتياح تعني
على منو املجتمع وتطوره ومتا�سكه.
رابعا :امل�ساواة �أو املوازنة بني العقوبة واجلناية:
ً
�أي �أن تكون العقوبة بقدر ما ت�ستحقه اجلرمية ،فال تكون العقوبة الكبرية على
اجلرمية ال�صغرية وال العك�س؛ قال تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ
[يون�س ،]27 :وقال تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﭼ[ال�شورى ،]40 :وقوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [الأنعام ،]١٦٠ :وقال جل �ش�أنه :ﭽﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭼ [الرعد]6 :؛ «املثالت �أي العقوبات املماثلة للذنوب التي وقع فيها
	-1الق�صا�ص والديات ،عبد الكرمي زيدان� ،ص ،18بت�صرف.
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من �سبقوهم ،...فالعقوبات الإ�سالمية ب�شكل عام �أ�سا�سها امل�ساواة بني اجلرم،
ق�صا�صا»(((.
وعقابه؛ ولذلك ت�سمى
ً
وهذا الأ�سا�س «من �آثار عدل الرب تعاىل فيما ي�شرعه لعباده؛ ولأن
العقوبة �شرعت لل�ضرورة� ،ضرورة �إ�صالح الأفراد ودرء املفا�سد عن املجتمع،
وال�ضرورات تقدر بقدرها ،ولأن العقوبة لي�ست هي الأ�صل يف الإ�صالح ،وحفظ
م�صالح النا�س ،و�إمنا هي كاال�ستثناء من هذا الأ�صل ،واال�ستثناء ال يتو�سع فيه؛
ولأنها كالدواء بالن�سبة للمري�ض ،والدواء يعطى مبقدار موزون دقيق بقدر حاجة
املري�ض ،وال يعطى جزافا»(((.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أَن امل�ساواة املق�صودة ال تعني املماثلة املادية -املطابقة
مئة يف املئة ،-التي قد تتبادر �إىل الذهن للوهلة الأوىل ،بل هي تلك التي ينظر
عند تقدير عقوبة اجلرمية فيها �إىل �أمور ثالثة:
1 -1مقدار الأذى الذي ينزل باملجني عليه.
2 -2مقدار الرتويع -الإفزاع العام -الذي حتدثه اجلرمية.
3 -3مقدار ما فيها من هتك حلمى الف�ضيلة الإ�سالمية ،ومقدار الزجر والردع يف
العقوبة.
فال تكون امل�ساواة يف جرمية ال�سرقة مثلاً مبقدار املال امل�سروق ،و�إمنا مبا �أحدثته
هذه اجلرمية من �إخالل ب�ضرورة من �ضرورات حياة املجتمع وهي حفظ �أموال
النا�س ،ومقدار الرتويع الذي حتدثه هذه اجلرمية يف املجتمع((( .وكذا القاتل ف�إنه
بجرميته هذه تعدى على حق احلياة لكل نف�س؛ يقول تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
	-1اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي-اجلرمية ،-حممد �أبو زهرة� ،ص .9
	-2الق�صا�ص والديات ،عبد الكرمي زيدان� ،ص ،14بت�صرف.
 -3ينظر :اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي -العقوبة ،-حممد �أبو زهرة� ،ص.9-8

- 381 -

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭼ [املائدة ،]32 :لهذا كان الق�صا�ص مبثابة
احلياة للمجتمع على الرغم مما فيه من �إتالف للنفو�س؛ يقول جل وعال :ﭽﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [البقرة« .]179 :ولذلك قرر الفقهاء
�أن العقوبات التي تكون حماية للمجتمع وحق الفرد فيها لي�س قائ ًما بذاته ،بل
داخل يف حق اهلل تعاىل ،ال ينظر فيها �إىل مقادير الأفعال� ،إمنا ينظر فيها �إىل مقدار
انتهاكها حلرمات اهلل تعاىل التي حتمي الف�ضيلة وتدفع الرذيلة ،ولذلك كان العقاب
على �سرقة املال الي�سري مبقدار العقوبة على �سرقة املال الكبري ،ومن زنى ب�أمة كانت
�شخ�صا
�شخ�صا من عامة النا�س كان كمن قذف ً
عقوبته كمن زنى بحرة ،ومن قذف ً
من �أ�شراف النا�س� ....أما اجلرائم التي تكون ح ًقا للعبيد� ،أو يكون هلل حق فيها،
ولكنه لي�س بغالب ،ف�إن العقوبة تكون مبقدار اجلرمية متا ًما ،بحيث يكون الت�ساوي
بني ما وقع باملجني عليه وحده ،وما ينزل باجلاين من عقاب ،و�إذا تعذر الت�ساوي
ف�إن الق�صا�ص ينتقل من العقوبة البدنية �إىل العقوبة غري البدنية»(((.
بل �إن العقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية راعت التوازن بني القيم املتنوعة
فال�سرقة على �سبيل املثال «ت�ؤدي �إىل حدوث خلل يف العالقة بني قيمتني :بني قيمة
م�ست بهذه القيمة مبا�شرة ،وبني قيمة احرتام الآدمية؛
احرتام امللكية؛ لأن ال�سرقة َّ
لأن ال�سارق �إن�سان مقدم على املال ،فالنف�س مقدمة يف احلفظ على املال .فهاتان
قيمتان :قيمة النف�س وقيمة املال؛ فالعقوبة �-إ ًذا -يجب �أن تعيد التوازن بني هاتني
القيمتني ،ال �أن ت�ضحي ب�إحداهما على الأخرى ،ب�أن تكون عقوبة ال�سرقة القتل
مثلاً  ،فلو �شرعت عقوبة القتل لل�سرقة لكان فيها تغليب لقيمة �أقل على قيمة �أعلى؛
لكن الذي �شرع هو عقوبة قطع اليد� ،أي برت الع�ضو الذي امتد واعتدي به على
	-1اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي  -العقوبة ،-حممد �أبو زهرة� ،ص 11-10بت�صرف.
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ملكية الغري ،وهذا من �ش�أنه �إعادة التوازن بني القيمتني ،فعقوبة قطع يد ال�سارق
من �ش�أنها حتقيق الزجر الذي يحفظ الأموال دون امل�سا�س ب�آدمية الإن�سان وحقه يف
احلياة»(((�« .إن النظام العقابي الأمثل هو الذي يتمكن من �إعادة التوازن -قدر
م�ستها اجلرمية ،فال تتم الت�ضحية بعن�صر �أكرث �أهمية
امل�ستطاع -بني العنا�صر التي َّ
يف �سبيل عن�صر �أقل �أهمية»(((.
ال�سلم املد ّين:
�أثر ذلك يف حتقيق ِّ
�إن العقوبة عندما تكون م�ساوية للجرمية ومتوازنة معها ،ف�إن هذا يوثق
االعتقاد ب�أن العقوبة هي للإ�صالح والتهذيب ،ولي�ست لالنتقام والتعذيب ،وبناء
ين وا�ضح يف توفري االطمئنان النف�سي لدى
ال�سلم املد ّ
عليه ف�إن الأثر يف حتقيق ِّ
الفرد -اجلاين -يف �أنه نال جزاءه العادل الذي ي�ستحقه بال زيادة �أو نق�صان،
فكما تدين تدان ،وهو على يقني وفق هذا �أن العقوبة التي نفذت عليه مل يكن
الغر�ض منها االنتقام منه �أو تعذيبه ونبذه ،بحيث يتحول �إىل عن�صر حاقد على
جمتمعه ،بل بق�صد �إحقاق احلق واحلفاظ على العدالة بني النا�س ،وت�أمني املجتمع
من تعديات املخالفني ،ل�ضمان بقاء املجتمع �سليما معافى.
كذلك ف�إن العقوبة وفق هذا الأ�سا�س تُ�سهم يف توفري الأمن املجتمعي؛ لأنها
�ستحقق الغر�ض املن�شود من تنفيذها ،وذلك بالق�ضاء على اجلرمية �أو تقليلها واحلد
من خطرها؛ لأنها تعطى مبقدار موزون متوافق مع الفطرة الإن�سانية ،ومنا�سب
لردع اجلاين والق�ضاء على اجلرمية ،بحيث ال يعود �إىل ارتكاب اجلرمية مرة �أخرى.
 -1فل�سفة العقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية والقانون الو�ضعي ،عبد املجيد قا�سم وحممد ليبا ،جملة الإ�سالم
يف �آ�سيا ،جملد ،9العدد ،1يونيو2012م� ،ص 74بت�صرف.
	-2النظام العقابي الإ�سالمي درا�سة مقارنة� ،أبو املعاطي حافظ �أبو الفتوح ،ر�سالة دكتوراه كلية احلقوق،
جامعة القاهرة1976 ،م ،نقال عن :فل�سفة العقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية والقانون الو�ضعي ،عبد املجيد
قا�سم وحممد ليبا ،جملة الإ�سالم يف �آ�سيا ،جملد ،9العدد ،1يونيو2012م� ،ص.73
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اخلامتة:
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال�صالة وال�سالم على حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وعلى �آله و�صحبه و�سلم ،وفيما ي�أتي �أهم النتائج التي خل�ص �إليها
هذا البحث:
 الأ�سا�س العقدي هو الأهم والأخطر بو�صفه حمل ارتكاز ومنطلق الأ�س�س
الأخرى ،ولذلك ف�إن تر�سيخ الإميان باهلل تبارك وتعاىل ،وتعميق العقيدة
ين ب�شكل ملحوظ.
ال�سلم املد ّ
ال�صحيحة يف النفو�س ي�سهمان يف حتقيق ِّ
 معظم الأ�س�س تعزز فكرة توفري االطمئنان النف�سي ،و�ضمان احلقوق
ال�سلم املدينّ؛ �إذ �إن �أغلب مهددات
واحلريات الفردية ،ولهذا �أثر كبري يف ِّ
ين تن�ش�أ من خلل نف�سي يف ال�شخ�ص� ،أو االعتداء على احلقوق
ال�سلم املد ّ
ِّ
واحلريات ،وعدم رعايتها وحمايتها.
 ركزت العديد من الأ�س�س على رعاية م�صلحة املجتمع يف املحافظة على
�أ�سا�سيات بقائه -ال�ضروريات اخلم�س ،-و�إذا �ضمنت الأ�سا�سيات قلت
ال�سلم يف املجتمعات.
اخل�صومات والنزاعات ،وتَ َع َّز َز ِّ
 يُ ْ�سهم فقه �أ�س�س العقوبات ال�شرعية يف ت�صحيح طريقة تعامل املجتمع مع
اجلاين ،فال يجوز نبذه وال تعيريه وال ت�ضييق اخلناق عليه ،بل يُنظر �إليه على
�أ�سا�س من الرحمة ومد يد العون له عله ي�سلك طريق التوبة احلقيقية ،و�أن
ال�سلم املدينّ.
يعي�ش يف جمتمعه ب�سوية وفعالية ،وهذا كله يُ�سهم يف حتقيق ِّ
 يُ ْ�سهم فقه �أ�س�س العقوبات ال�شرعية � ً
أي�ضا يف ت�صحيح النظرة �إىل العقوبة
ذاتها ،فعلى الرغم من �أنها حتتوي على قدر من الأذى والأمل� ،إال �أنها حتقق
م�صالح عديدة؛ لأنها تعطى كما يعطى الدواء للمر�ضى ،وتق�ضي على اجلرمية
كما يبرت الع�ضو الفا�سد كي ال ي�سري ف�ساده �إىل �سائر البدن.
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 يَ ْع�ضد فهم هذه الأ�س�س وفقهها يف �أال يقع املرء فري�سة حب االنتقام والث�أر
قت�ص له يف الدنيا.
ممن ظلمه ،وهو يعلم �أنه �سيح�صل حقه يوم القيامة �إن مل يُ ّ
ال�سلم املدينّ.
وترك الث�أر واالنتقام من �أبرز ما يحقق ِّ
 يُ َبينِّ فقه العقوبة ومعرفة �أ�س�سها ومبادئها للنا�س اجلرائم وعقوباتها بيانًا �شاف ًيا،
وذلك مينحهم القدرة على متييز �أفعالهم ال�ضارة ،وما يرتتب عليها من عقاب؛
ين يف املجتمع.
ال�سلم املد ّ
ومعرفة ما للمرء وما عليه والتزامه به يعزز ِّ
 يَ ُ
حول فقه العقوبة ومعرفة �أ�س�سها ومبادئها دون التطرف يف الأحكام ودون
التنفيذ املجحف لها ،ويك�شف عن �ضرورة ت�أهيل القائمني على تنفيذ هذه
الأحكام ت�أهيال علميا وعقديا �سليما ال يحق بعده لأحد �أن يتوىل الأمر
بنف�سه....
 �إ ًذاَ :ف ْه ُم هذه الأ�س�س وا�ستيعاب فقهها له �أثر كبري ال يقل �أهمية عن تنفيذ
ال�سلم املدينّ ،فالفهم والتنفيذ كالهما يت�ضافران يف حتقيق
العقوبة يف حتقيق ِّ
هذا الهدف النبيل.
 ويف اخلتام �أود الإ�شارة �إىل �أن العقوبة ال�شرعية ،لي�ست ً
�سياطا جتلد بها
الظهور ،وال �سيو ًفا م�سلطة على الرقاب ،كما يحلو للبع�ض �أن يفهمها �أو
ي�صورها ،وك�أنها اخلطوة الأوىل واملحور الأ�سا�س يف الت�شريع الإ�سالمي
العظيم ،والذي ينبغي التنبيه �إليه هو �أن العقوبة ال تنفذ �إال بعد خطوات
عديدة ،ووفق �ضوابط و�شروط حمددة ،ويف ظروف مالئمة ،وهذا ي�ؤكد
فكرة �أن الت�شريع الإ�سالمي يهدف من خالل العقوبة ال�شرعية �إىل الإ�صالح
ال�سلم
والت�أديب ،ال الإيالم والتعذيب ،وهذا ي�صب يف النهاية يف خانة ِّ
وال�سالم.
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قائمة امل�صادر واملراجع
 الإحكام يف �أ�صول الأحكام� ،سيف الدين علي بن �أبي علي حممد بن �سامل
الآمدي(ت631 :ﻫ) ،دار الكتب العربية ،بريوت ،ت .د.
 �أحكام اجلرمية والعقوبة ،حممد �أبو ح�سان ،مكتبة املنار ،الزرقاء ،ط1987 ،1م.
 الأحكام ال�سلطانية� ،أبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�صري البغدادي،
ال�شهري باملاوردي (ت450 :ﻫ) ،دار احلديث ،القاهرة ،د.ت.
 �أحكام القر�آن� ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن العربي (ت543 :ﻫ) ،حت:
حممد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1424 3ﻫ  2003 -م.
 �أحكام القر�آن� ،أحمد بن علي الرازي اجل�صا�ص (ت370 :ﻫ) ،حت :حممد ال�صديق
قمحاوي ،دار �إحياء الرتاث ،بريوت ،ط 1405ﻫ.
 الأ�شباه والنظائر على مذهب �أبي حنيفة النعمان؛ زين العابدين بن �إبراهيم بن حممد
ابن جنيم (ت970 :ﻫ) ،دار الكتاب العلمية ،بريوت ،ط1400ﻫ.
 الأ�شباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ال�شافعية؛ جالل الدين ال�سيوطي عبد الرحمن
بن �أبي بكر (ت911 :ﻫ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 1ﻫ 1990 -م.
 الإعالم بفوائد عمدة الأحكام� ،سراج الدين �أبو حف�ص عمر بن علي بن �أحمد
ال�شافعي امل�صري املعرة بابن امللقن (ت804 :ﻫ) ،حت :عبد العزيز بن �أحمد بن حممد
امل�شيقح ،دار العا�صمة للن�شر والتوزيع ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط1417 ،1ﻫ -
1997م.
 �إعالم املوقعني عن رب العاملني� ،شم�س الدين حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد
ابن قيم اجلوزية (ت751 :ﻫ) ،حت :حممد عبد ال�سالم �إبراهيم ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1991-1411 ،1م.
 بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع� ,أبو بكر بن م�سعود الكا�ساين (ت587 :ﻫ) ،دار
الكتب العلمية ,بريوت ،ط1406 2ﻫ1986/م.
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 البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي ،يحيى بن �أبي اخلري بن �سامل العمراين(ت558 :ﻫ)،
حت :قا�سم حممد النوري ،دار املنهاج ،جدة ،ط1421 1ﻫ2000 -م.
 البيان والتح�صيل وال�شرح والتوجيه والتعليل مل�سائل امل�ستخرجة ،حممد بن �أحمد
ابن ر�شد القرطبي (ت520 :ﻫ) ،حت :د حممد حجي و�آخرون ،دار الغرب الإ�سالمي،
بريوت ،لبنان ،ط 1408 2ﻫ 1988 -م.
 تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،برهان الدين �إبراهيم بن
علي بن حممد ،ابن فرحون( ،ت799 :ﻫ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1
 تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق وحا�شية ِّ
ال�ش ْل ِب ِّي ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي،
فخر الدين الزيلعي احلنفي (ت 743 :ﻫ) ،واحلا�شية ل�شهاب الدين �أحمد بن حممد
بن �أحمد ابن يون�س ِّ
ال�ش ْل ِب ُّي (ت 1021 :ﻫ) ،املطبعة الكربى الأمريية ،بوالق ،القاهرة،
ط 1313ﻫ.
 اجلامع لأحكام القر�آن؛ حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح الأن�صاري اخلزرجي
�شم�س الدين القرطبي (ت671 :ﻫ) ،حت� :أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش ،دار الكتب
امل�صرية ،القاهرة ،ط1384 ،2ﻫ .1964 -
 اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي -العقوبة ،-حممد �أبو زهرة ،دار الفكر العربي.
 اجلرمية والعقوبة ،حممد �أبو زهرة (اجلرمية) ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط 1998م.
 اجلنايات يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون ،ح�سن
ال�شاذيل ،دار الكتاب اجلامعي ،ط.2
 حا�شية الرو�ض املربع �شرح زاد امل�ستقنع ،عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم
العا�صمي(ت1392 :ﻫ)( ،بدون نا�شر) ،ط1397 1ﻫ.
 احلماية اجلنائية للحق يف �أ�صل الرباءة درا�سة مقارنة؛ عبداملنعم �سامل ال�شيباين ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة ،ط.1
ال�سجِ ْ�ستاين (ت275 :ﻫ)،
 �سنن �أبي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق ِّ
حم َّمد كامِل قره بللي ،دار الر�سالة العاملية ،ط 1430 1ﻫ -
حت� :ش َعيب الأرن�ؤوط َ -
2009م.
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 �سنن الرتمذي ،حممد بن عي�سى (ت279 :ﻫ) ،حت :عبد الرحمن عثمان ،دار الفكر،
بريوت ،ط1403 2ﻫ.
ال�سنن الكربى� ،أحمد بن احل�سني البيهقي ،دائرة املعارف ،الهند ،ط1344 ،1ﻫ.
  ُ
 ال�سنن الكربى� ،أحمد بن �شعيب بن علي اخلرا�ساين ،الن�سائي (ت303 :ﻫ) ،حت :ح�سن
عبد املنعم �شلبي ،و�إ�شراف� :شعيب الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1421 1
ﻫ  2001 -م
 �شرح منتهى الإرادات ،من�صور بن يون�س بن �صالح الدين البهوتى ،عامل الكتب،
بريوت ،ط1414 1ﻫ 1993 -م.
 �شرح النووي على �صحيح م�سلم (املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج)� ،أبو
زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف النووي (ت676 :ﻫ) ،دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت ،ط1392 ،2ﻫ.
 �صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري (256ﻫ) ،حت :حممد زهري بن نا�صر
النا�صر ،وتعليق :م�صطفى ديب البغا ،دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية
ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي) ،ط1422 1ﻫ
 �صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج (ت261 :ﻫ) ،حت :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار
�إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
 علم العقاب ،عدنان الدوري ،دار ال�سال�سل ،الكويت ،ط1989 1م.
 الفتاوى الكربى ،تقي الدين �أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم ابن تيمية (ت:
728ﻫ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1408 1ﻫ 1987 -م.
 فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين (852ﻫ) ،دار
املعرفة ،بريوت ،ط 1379 .ﻫ ،رقم كتبه و�أبوابه و�أحاديثه :حممد ف�ؤاد عبد الباقي.
 فتح القدير ،مال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن الهمام (ت:
861ﻫ) ،دار الفكر ،بريوت ،ط ،2د.ت.
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 الفروق� ،شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س بن عبد الرحمن املالكي ال�شهري بالقرايف
(ت684 :ﻫ) ،طبعة عي�سى احللبي ،م�صر1346 ،ﻫ.
 الفقه على املذاهب الأربعة ،عبد الرحمن بن حممد عو�ض اجلزيري (ت1360 :ﻫ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1424 ،2ﻫ  2003 -م.
 فل�سفة العقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية والقانون الو�ضعي ،عبد املجيد قا�سم وحممد
ليبا ،جملة الإ�سالم يف �آ�سيا ،جملد ،9العدد ،1يونيو2012م.
 الفوائد يف اخت�صار املقا�صد ،عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم ،امللقب ب�سلطان
العلماء (ت660 :ﻫ) ،حت :خالد الطباع ،دار الفكر املعا�صر ,دار الفكر ،دم�شق ،ط1
1416ﻫ.
 يف �أ�صول النظام اجلنائي الإ�سالمي ,حممد �سليم العوا ,دار املعارف ،الريا�ض ،د.
ت.
 الق�صا�ص والديات يف ال�شريعة الإ�سالمية ،عبد الكرمي زبدان ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت ،ط1428 1ﻫ2007 -م.
 قواعد الأحكام يف �إ�صالح الأنام ،عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم ،امللقب
ب�سلطان العلماء (ت660 :ﻫ) ،مكتبة الكليات الأزهرية ،القاهرة ،مرا جعة طه عبد
الر�ؤوف �سعد ،ط1414ﻫ1991-م.
 القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الفقهية الأربعة ،حممد الزحيلي ،دار الفكر،
دم�شق ،ط1427 1ﻫ2006-م.
 امل�ست�صفى� ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي (ت505 :ﻫ) ،حت :حممد
عبد ال�سالم عبد ال�شايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1413 1ﻫ 1993 -م.
 م�سند الإمام �أحمد� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل ال�شيباين (ت:
241ﻫ) ،حت� :أحمد حممد �شاكر ،دار احلديث ،القاهرة ،ط 1416 ،1ﻫ  1995 -م.
 معامل ال�سنن ،وهو �شرح �سنن �أبي داود� ،أبو �سليمان حمد بن حممد بن �إبراهيم بن
اخلطاب الب�ستي املعروف باخلطابي (ت388 :ﻫ) ،املطبعة العلمية ،حلب ،ط1351 1ﻫ
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 املغني ،عبد اهلل بن �أحمد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي ،ال�شهري بابن قدامة
املقد�سي (ت620 :ﻫ) ،مكتبة القاهرة ،د .ط1388 ،ﻫ 1968 -م.
 مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�شور (ت:
1393ﻫ) ،حت :حممد احلبيب ابن اخلوجة ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،قطر،
ط  1425ﻫ  2004 -م.
 املنثور يف القواعد الفقهية ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزرك�شي (ت:
794ﻫ) ،وزارة الأوقاف الكويتية ،ط1405 2ﻫ 1985 -م.
 منهاج ال�سنة النبوية يف نق�ض كالم ال�شيعة القدرية ،تقي الدين �أحمد بن عبد احلليم
بن عبد ال�سالم ابن تيمية (ت728 :ﻫ) ،حت :حممد ر�شاد �سامل ،جامعة الإمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية ،ط 1406 1ﻫ  1986 -م.
 املوافقات� ،إبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�شهري بال�شاطبي
(ت790 :ﻫ) ،حت� :أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان ،دار ابن عفان ،ط1
1417ﻫ1997/م.
 مو�سوعة الفقه الإ�سالمي ،حممد بن �إبراهيم بن عبد اهلل التويجري ،بيت الأفكار
الدولية ،ط 1430 ،1ﻫ  2009 -م.
 املو�سوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الكويت ،دار
ال�سال�سل ،الكويت ،ط.2
ين (ت179 :ﻫ) ،حت:
 موط�أ الإمام مالك ،مالك بن �أن�س بن مالك بن عامر الأ�صبحي املد ّ
ب�شار عواد معروف  -حممود خليل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط  1412ﻫ.
 النهاية يف غريب احلديث والأثر ،جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن
حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�شيباين اجلزري ابن الأثري (ت606 :ﻫ) ،حت :طاهر
�أحمد الزاوي  -حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت1399 ،ﻫ 1979 -م.
 الهداية يف �شرح بداية املبتدي ،برهان الدين علي بن �أبي بكر بن عبد اجلليل املرغيناين،
(ت593 :ﻫ) ،مطبوع مع فتح القدير حممد عبد الواحد ال�سيوا�سي ،دار الفكر،
بريوت ،ط ،2د.ت.
- 390 -

موقع الكرتوين:
http://www.alyaum.com/article/1166926؛ فهد عبد اهلل حممد الأن�صاري.
تاريخ الدخول :ال�سبت 2016/7/2م الواحدة ظه ًرا.

- 391 -

